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=................ 

निजीकरण सम्बन्त्धमा व्यिस्था गिन बिकेो ऐि 

प्रस्िाििा M िेपाल =.............. निर सरकारी लगािीबाट सञ्चानलि उद्योग, व्यिसायहरूको दक्षिामा 
िवृि गरी उत्पादकत्ि बढाउि, प्रनिष्ठािहरूबाट िेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय िथा प्रशासनिक िार 
कम गिन, प्रनिष्ठािहरूको सञ्चालिमा निजी क्षेरको सहिानगिामा व्यापक बवृि गरी समग्र रूपमा देशको 
आनथनक विकास गिन राविय वहिको दृविकोणबाट प्रनिष्ठािहरूलाई निजीकरण गरी व्यिशस्थि गिन 
िाञ्छिीय िएकोले, 

                                                           
   यो ऐि संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देशख लागू िएको । 

 गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिवकएको । 
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श्री ५ महाराजानधराज िीरेन्त्र िीर विक्रम शाहदेिको शासिकालको बाइसौं िर्नमा संसदले यो 
ऐि बिाएकोछ । 

 

१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्ि M (१)  यस ऐिको िाम “निजीकरण ऐि, २०५०” रहेकोछ । 

(२) यो ऐि िरुुन्त्ि प्रारम्ि हिुेछ । 

 

२. पररिार्ा M विर्य िा प्रसंगले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,– 

(क) “प्रनिष्ठाि” िन्नाले िेपाल सरकारको आंशशक िा पूणन स्िानमत्ि रहेको कम्पिी, 
संगठठि संस्था, उद्योग िा अन्त्य कुिै निकाय सम्िि ुपछन र यो शब्दले त्यस्िो 
कम्पिी, संगठठि संस्था िा उद्योगको स्िानमत्ि िा नियन्त्रणमा रहेको अन्त्य 
कम्पिी, संगठठि संस्था, उद्योग िा अन्त्य कुिै निकाय समेिलाई जिाउँछ । 

(ख) “निजीकरण” िन्नाले प्रनिष्ठािको व्यिस्थापिमा निजी क्षेरलाई सहिानगिा 
गराउिे, नबक्री गिे, िाडामा ठदिे, सरकारी स्िानमत्िलाई जिसाधारणमा लैजाि े
िा अन्त्य कुिै माध्यमबाट निजी क्षेर िा त्यस्िा प्रनिष्ठािका कमनचारी, कामदार 
िा ईच्छुक सबै समूहको आंशशक िा पूणन सहिानगिा गिे, गराउिे कायन सम्िि ु
पछन । 

(ग) “सरकारी क्षेर” िन्नाले कुिै प्रनिष्ठािमा िेपाल सरकारको प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष 
रूपमा पूणन िा आंशशक रूपमा स्िानमत्ि रहेको िा व्यिस्थापिमा सहिानगिा 
रहेको क्षेर सम्िि ुपछन । 

(घ) “निजी क्षेर” िन्नाले सरकारी क्षेर बाहेकका अन्त्य क्षेर सम्िि ुपछन । 

(ङ) “सनमनि” िन्नाले दफा ३ बमोशजम गठि िएको निजीकरण सनमनि सम्िि ु

पछन। 

(च) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोशजम” िन्नाले यस ऐि अन्त्िगनि बिेको नियममा 
िोवकएको िा िोवकए बमोशजम सम्िि ुपछन । 

                                                           
  केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०५५ द्वारा संशोनधि । 
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३. निजीकरण सनमनिको गठिः (१) प्रनिष्ठािको निजीकरण गिे कायनलाई व्यिशस्थि रूपमा 
सञ्चालि गिन निजीकरण सनमनिको गठि हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठि हिुे सनमनिमा देहायका सदस्यहरू रहिेछिः्– 

(क) अथन मन्त्री िा राज्य मन्त्री    – अध्यक्ष 

(ख) सिापनि,  अथन सनमनि (प्रनिनिनध सिा)  – सदस्य 

(ग) िेपाल सरकारले मिोनिि गरेको संसद 

सदस्यहरू दईुजिा       –सदस्य 

(घ) सदस्य, राविय योजिा आयोग    – सदस्य 

(ङ) सशचि, अथन मन्त्रालय     – सदस्य 

(च) सशचि, कािूि, न्त्याय िथा संसदीय  

मानमला मन्त्रालय     –सदस्य 

(छ) सशचि, श्रम, रोजगार िथा सामाशजक 

सरुक्षा मन्त्रालय      –सदस्य 

(ज) सशचि, (निजीकरण गररिे प्रनिष्ठािसँग  

सम्बशन्त्धि मन्त्रालय)     –सदस्य 

(ि) अध्यक्ष, िेपाल उद्योग िाशणज्य महासंघ   – सदस्य 

(ञ) सह–सशचि, अथन मन्त्रालय  

(संस्थाि समन्त्िय महाशाखा)      – सदस्य–सशचि 

(३) सनमनिले आिश्यकिािसुार सम्बशन्त्धि प्रनिष्ठािको प्रमखु, मजदूर 
प्रनिनिनधहरू िथा ख्यानिप्राप्त अथनविद्लाई सनमनिको बैठकमा आमन्त्रण गिेछ । 

                                                           

  िेपालको संविधाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि ।                                    

   केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधि । 
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४. सनमनिको काम, किनव्य र अनधकारः सनमनिको काम, किनव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछ 
M 

(क) निजीकरणको सम्बन्त्धमा अथन सनमनि (प्रनिनिनध सिा) को प्रनििेदिमा 
उल्लेशखि सिुािहरूलाई समेि ध्यािमा राखी निजीकरण–सम्बन्त्धी कायनक्रम 
र प्राथनमकिा निधानरण गरी िेपाल सरकार समक्ष नसफाररश गिे । 

(ख) निजीकरणसम्बन्त्धी कायनक्रमको िजुनमा गिन अध्ययि िथा अिसुन्त्धाि गिे, 

गराउिे । 

(ग) प्रनिष्ठािहरूको मूल्यांकि गराई निजीकरणको प्रकृयाको नसफाररश िेपाल 
सरकार समक्ष पेश गिे । 

(घ) निजीकरणसम्बन्त्धी कायन गिे सम्बन्त्धमा आइपरेका बाधा अिरोध फुकाउिे र 
समन्त्िय कायम गिे । 

(ङ) निजीकरण सम्बन्त्धमा िएका निणनय िथा सम्िौिाहरूको अिगुमि गिे,    
गराउिे । 

(च) निजीकरण गिे सम्बन्त्धमा आिश्यकिा अिसुार उप-सनमनिहरू गठि गिे । 

(छ) निजीकरण गिे सम्बन्त्धमा आिश्यक परेमा अन्त्य कामहरू गिे, गराउिे । 

 

५. सनमनिको बैठक र निणनय M  (१) सनमनिको अध्यक्षले िोकेको नमनि, समय र स्थािमा सनमनिको 
बैठक बस्िेछ । 

(२) सनमनिको अध्यक्षिा सनमनिको अध्यक्षले गिेछ र निजको अिपुशस्थनिमा सनमनिका 
सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छािेको सदस्यले सनमनिको बैठकको अध्यक्षिा गिेछ । 

(३) सनमनिको बैठकमा बहमुिको निणनय मान्त्य हिुछे र मि बराबर िएमा अध्यक्षिा 
गिे व्यशिले निणानयक मि ठदिेछ । 

                                                           

  िेपालको संविधाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि ।                                    
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(४) सनमनिको बैठकमा उपशस्थि सनमनिका सदस्यहरू, छलफल िएको विर्य र 
ित्सम्बन्त्धमा िएको निणनयको वििरण छुटै्ट वकिाबमा लेखी राख्न ुपिेछ । 

(५) सनमनिको बैठकको निणनय सदस्य–सशचिद्वारा प्रमाशणि गररिेछ । 

(६) सनमनिले आिश्यकिािसुार कुिै स्िदेशी िा विदेशी विशेर्ज्ञ िा सल्लाहकारलाई 
सनमनिको बैठकमा पयनिेक्षकको रूपमा िाग नलि आमन्त्रण गिन सक्िेछ । 

(७) सनमनिको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायनविनध सनमनि आफैं ले निधानरण गरे बमोशजम 
हिुेछ । 

 

६. निजीकरण गिनको लानग सूचिा प्रकाशि गिुन पिे M (१) िपेाल सरकारले निजीकरणको लानग 
िगीकृि कुिै प्रनिष्ठािलाई निजीकरण गिन आिश्यक देखेमा िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि 
गिुन पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सूचिा प्रकाशशि िए पनछ िपेाल सरकारले यस ऐि 
बमोशजम निजीकरण गररिे प्रवक्रयाको निधानरण गिेछ । 

 

७. प्रनिष्ठािको मूल्याङ्कि प्रवक्रया M (१) कुिै प्रनिष्ठािको निजीकरण गदान सो प्रनिष्ठािको 
मूल्याङ्कि सम्बन्त्धी कायन निजीकरण सनमनिले स्िदेशी विशेर्ज्ञहरूको टोली िा आिश्यक परे 
स्िदेशी र विदेशी विशेर्ज्ञहरूको संयिु टोलीबाट गराउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम विशेर्ज्ञहरूको टोलीले प्रनिष्ठािको मूल्याङ्कि सम्बन्त्धी कायन 
गदान प्रनिष्ठािको सम्पशत्त, शेयरको बजार मूल्य, प्रनिष्ठािले गदै आएको िाफा िोक्सािी, प्रनिष्ठािले 
िविष्यमा गिन सक्िे उत्पादि, नबक्री, िाफा िोक्सािीहरूलाई आधार नलई गिुन पिेछ । 

 

८. निजीकरणको प्रवक्रया निधानरण गिे M िेपाल सरकारले निजीकरणको लानग िगीकृि कुिै 
प्रनिष्ठािलाई देहायका कुिै िा सबै प्रवक्रया अपिाई निजीकरण गिन सक्िेछः– 

(क) प्रनिष्ठािको शेयरहरू जिसाधारण, कमनचारी, कामदार िथा त्यस्िो प्रनिष्ठािको 
व्यिस्थापि सञ्चालि गिन इच्छुक व्यशि िा कम्पिीलाई नबक्री गरेर, 
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िर यसरी शेयर नबक्री गदान प्रनिष्ठािको प्रकृनि िथा वित्तीय अिस्था हेरी सम्िि 
िएसम्म जिसाधारण, कामदार िथा कमनचारीहरूको बढी सहिानगिा    
गराइिेछ । 

(ख) सहकारीकरण गरेर, 

(ग) प्रनिष्ठािको सम्पशत्त बेचनबखि गरेर, 

(घ) प्रनिष्ठािको सम्पशत्त िाडामा ठदएर, 

(ङ) प्रनिष्ठािको व्यिस्थापिमा निजी क्षेरलाई सहिानगिा गराएर, 

(च) सनमनिको नसफाररशमा िेपाल सरकारले उपयिु देखेको अन्त्य कुिै माध्यम 
अपिाएर । 

 

९. निजीकरण सम्बन्त्धी प्रस्िाि M िेपाल सरकारले कुिै प्रनिष्ठािलाई निजीकरण गदान सो प्रनिष्ठािसँग 
सम्बशन्त्धि आिश्यक वििरणहरू खलुाई राविय स्िरको कुिै पर–पनरकामा अन्त्िरानविय प्रचलि 
अिसुार सूचिा प्रकाशशि गरी निजीकरण सम्बन्त्धी प्रस्िाि आव्हाि गिुन पिेछ । 

 

१०. प्रस्िािको मूल्याङ्कि M (१) दफा ९ बमोशजम प्रकाशशि सूचिा अिसुार निजी क्षेरबाट प्राप्त 
प्रस्िािको मूल्याङ्कि सनमनिले देहायको आधारमा गिेछः– 

(क) आकर्नक िथा बढी मूल्य प्रदाि गिे, 

(ख) प्रनिष्ठािलाई साविककै प्रकृनिमा सञ्चालि गिे, 

(ग) कायनरि कामदार िथा कमनचारी स्िीकार गिे, 

(घ) रोजगारीका अिसर बवृि गिे, 

(ङ) व्यिस्थापकीय अििुि िएको, 

(च) स्िरीय व्यािसावयक योजिा िथा थप लगािी गरी उद्योग िथा 
व्यिसाय विस्िार गिे । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम मूल्याङ्कि गदान दईु िा दईु िन्त्दा बढी लगािीकिानहरूको 
प्रस्िाि नमल्दोजलु्दो देशखएमा िेपाली लगािीकिान िा िेपाली लगािीकिानहरूको समूहलाई 
प्राथनमकिा ठदइिेछ । 

 

११. निजीकरण गदान सम्िौिा गिुन पिे M (१)यस ऐि बमोशजम निजीकरण गररिे प्रनिष्ठािलाई निजी 
क्षेरमा हस्िान्त्िरण गिुन अगािै नलिे ठदिे दबैु पक्षहरूले पालि गिुन पिे शिनहरू स्पि रूपमा 
खलुाई सम्िौिा गिुन पिेछ । 

िर पूजँी बजार िा अन्त्य कुिै माध्यमबाट जिसाधारण, निजीकरण हिुे प्रनिष्ठािको 
कमनचारी, कामदार िथा निजी क्षेरलाई खलुा रूपमा शेयर नबक्री वििरण गदान कुिै सम्िौिा 
गिुन पिे छैि । 

(२) निजीकरण पश्चाि िपेाल सरकारले प्राप्त गिे ििुािीको शिनहरू स्पि रूपमा 
उपदफा (१) बमोशजम गररिे सम्िौिामा उल्लेख गिुन पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम गररिे सम्िौिामा िेपाल सरकारबाट निजी क्षेरलाई प्रनिष्ठाि 
हस्िान्त्िरण हिुे समयािनध र िेपाल सरकारबाट राशखिे अन्त्य शिनहरू समेि स्पि रूपमा 
उल्लेख गिुन पिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम निजीकरणसम्बन्त्धी सम्िौिा िएको नमनिले एक मवहिानिर 
त्यस्िो सम्िौिामा उल्लेशखि शिन िथा संशक्षप्त वििरण सिनसाधारणको जािकारीको लानग 
प्रकाशशि गिुन पिेछ । 

 

१२. उप–सनमनिहरू गठि गिन सक्ि ेM (१) सनमनिले निजीकरण गिे सम्बन्त्धमा आिश्यकिा 
अिसुार विशेर्ज्ञहरूको उप–सनमनि गठि गिन सक्िछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठठि उप–सनमनिहरूको काम, किनव्य सनमनिले निधानरण 
गरे बमोशजम हिुेछ । 
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१३. वििादको समाधािः (१) िपेाल सरकार िा निजीकरणमा सहिागी हिुे पक्षको बीचमा निजीकरण 
सम्बन्त्धमा िएको सम्िौिामा उशल्लशखि कुिै कुरामा वििाद उठेमा त्यस्िो वििादको समाधाि 
सम्बशन्त्धि पक्षहरूले आपसी छलफलद्वारा गिुन पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम वििादको समाधाि हिु िसकेमा दबैु पक्षको सहमनिद्वारा 
त्यस्िो वििादको समाधाि मध्यस्थिाद्वारा हिु सक्िेछ । यसरी मध्यस्थिाद्वारा वििादको 
समाधाि गदान मध्यस्थिासम्बन्त्धी प्रचनलि काििु िा अन्त्िरानविय व्यापार काििुसम्बन्त्धी संयिु 
रािसंघीय आयोग (अिनसट्रल) को प्रचनलि मध्यस्थिा नियम बमोशजम गररिेछ । 

(३) मध्यस्थिाको स्थल काठमाडौं हिुेछ र मध्यस्थिामा िेपालको प्रचनलि काििु 
लागू हिुेछ । 

 

१४. कमनचारी सम्बन्त्धी व्यिस्था M (१) िेपाल सरकारले निजीकरण गररिे प्रनिष्ठािमा कायनरि 
कामदारलाई निजहरूले गरेको सेिा र पाउिे उपदाि आठद सवुिधा ियाँ लगािीकिानको 
प्रनिष्ठािमा सारी निजहरूको सेिाको निरन्त्िरिा कायम गराउि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सेिाको निरन्त्िरिा कायम गराउि िसवकिे अिस्था परी 
त्यस्िो प्रनिष्ठािमा कायनरि कमनचारी, कामदार आठदलाई अिकाश ठदि ु पिे िएमा िेपाल 
सरकारले सनमनिको नसफाररशमा कमनचारी र कामदारहरूलाई उपदफा (३) को अधीिमा रही 
अिकाश ठदि सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम अिकाश ठदंदा िेपाल सरकारले निजीकरण गिन लागेको 
प्रनिष्ठािबाट अिकाश पाउिे कायनरि कमनचारी िा कामदारहरूको सम्बन्त्धमा सनमनिको 
नसफाररश नलई क्षनिपूनिन िा सवुिधाको मिुानसब व्यिस्था गिेछ । 

(४) िेपाल सरकारले निजीकरण गिे प्रनिष्ठािमा कायनरि कमनचारी र कामदारलाई सो 
प्रनिष्ठािको केही शेयरहरू ........... कम मूल्यमा उपलब्ध गराउिेछ । 

 

                                                           
    केही िेपाल कािूि संशोधि िथा खारेज गिे ऐि, २०७२ द्वारा शिवकएको । 
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१५. सवुिधा िथा दस्िरु M (१) निजीकरण िएको प्रनिष्ठािले परुािो उद्योग व्यिसायले पाए सरहको 
सवुिधा पाउिेछ । 

(२) निजीकरण हिुे प्रनिष्ठािको जग्गा लगायि संपूणन चल अचल सम्पशत्तको हस्िान्त्िरण 
गदान प्रचनलि काििु बमोशजम लाग्िे दस्िरु दबैु पक्षले व्यहोिुन पिेछ । 

 

१६. प्रनिष्ठाि खारेज गिन सक्िःे (१) िेपाल सरकारको पूणन स्िानमत्ि िएको कुिै प्रनिष्ठािलाई 
निजीकरण गिे सम्बन्त्धमा कारिाही चलाउँदा त्यस्िो प्रनिष्ठािलाई खारेज गिुन पिे मिुानसब 
कारण देखेमा प्रचनलि काििुमा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए िापनि िपेाल सरकारले िेपाल 
राजपरमा सूचिा प्रकाशशि गरी त्यस्िो प्रनिष्ठािलाई खारेज गिन र खारेजी प्रकृयाको सम्बन्त्धमा 
छुटै्ट व्यिस्था गिन सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम खारेज िएको प्रनिष्ठािको उठ्ि बाँकी रकमहरू सरकारी 
बाँकी सरह असूल उपर गिन सवकिेछ । 

(३) िेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोशजम खारेज गरेको प्रनिष्ठािको सम्पशत्त िा 
दावयत्ि अन्त्य निकायलाई हस्िान्त्िरण गिन िा काम िलाग्िे सम्पशत्त िथा उठ्ि िसक्ि े
दावयत्िहरू सनमनिको नसफाररशमा नमन्त्हा गिन सक्िेछ । 

(४) प्रनिष्ठािको सम्पशत्तबाट त्यस्िा प्रनिष्ठािको सबै दावयत्ि ििुाि हिु िसकेमा 
प्रचनलि काििु बमोशजम बाँकी दावयत्िको फछ्र्यौट गिुन पिेछ । 

 

१७. िपेाल सरकारले आदेश िा निदेशि ठदि सक्ि े M िेपाल सरकारले निजीकरणको सम्बन्त्धमा 
सम्बशन्त्धि प्रनिष्ठाि िा व्यशिलाई आिश्यक आदेश िा निदेशि ठदि सक्िेछ र त्यस्िो आदेश 
िा निदेशिको पालिा गिुन सम्बशन्त्धि प्रनिष्ठाि िा व्यशिको किनव्य हिुेछ । 

 

१८. सजायः कसैले यो ऐि िा यस ऐि अन्त्िगनि िएको सम्िौिाको पालि गिन गराउिमा िा 
निजीकरण गिे कायनमा कुिै पनि वकनसमको बाधा अिरोध खडा गरेमा िेपाल सरकारले त्यस्िो 
व्यशिलाई दईु मवहिासम्म कैद िा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररिािा िा दिैु सजाय गिन     
सक्िेछ । 
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१९. अनधकार प्रत्यायोजि M यस ऐि बमोशजम सनमनिले आफूलाई प्राप्त अनधकारहरू मध्ये आिश्यकिा 
अिसुार केही अनधकार सनमनिको अध्यक्ष, सदस्य िा सदस्य–सशचि, उप–सनमनि िा उप–
सनमनिको कुिै सदस्यलाई प्रत्यायोजि गिन सक्िेछ । 

 

२०. नियम बिाउि ेअनधकार M यस ऐिको उदे्दश्य कायानन्त्ियि गिन िेपाल सरकारले आिश्यक 
नियमहरू बिाउि सक्िेछ । 

 

२१. बाधा अडकाउ फुकाउि ेअनधकार M यस ऐिको कायानन्त्ियि गदान कुिै बाधा अडकाउ परेमा 
िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशशि गरी आदेश जारी गरी त्यस्िो बाधा अडकाउ 
हटाउि सक्िेछ । 

 

२२. यसै ऐि बमोशजम हिु ेM प्रचनलि काििुमा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए िापनि यस ऐिमा लेशखए 
जनि कुरामा यसै ऐि र अन्त्य कुरामा प्रचनलि काििु बमोशजम हिुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रिव्य M १.   केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर िएका शब्दहरूः–  

          “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।  


