
• स�ाÂ पिरयोजनाह�को िववरण सÃलन गरी ¿°ा पिरयोजनाह�को अÄयन तथा पिरयोजनाको सूची 
तयार गन�,

• साव�जिनक-िनजी साझदेारी वा िनजी À£ेबाट काया�Åयन ³ने पिरयोजनाह� मÄ े �ित�धा�Æक वा 
िवशेष �ाथिमकताका पिरयोजनाको छनोट गन�,

• �ित�धा�Æक �पमा काया�Åयन गन� गरी छनोट गिरएका पिरयोजनाह�को पारदशÇता, ·Èता र 
�ित�धा�को सुिनÉतता ³ने गरी �ािविधक, िवÊीय Àमता तथा समयमै पिरयोजना स¸Ë गन� आधार 
मूÌाÃन गरी ¿°ा पिरयोजनाह�को पूव� यो�ताको सूची तयार, �°ाव आ±ान, �°ावको मूÌाÃन, 
पिरयोजना ·ीकृित, लगानी ·ीकृित, तथा आवÍकता अनुसार ¿°ा पिरयोजनाका �°ावकसँग वाता� 
गरी सÎझौता गन�,

• िवशेष �ाथिमकताका पिरयोजनाह�को �पमा काया�Åयन गन� गरी छनोट गिरएका पिरयोजनाह�को वाता� 
माफ� त पिरयोजना िवकास, िनमा�ण तथा सÐालन गन� गरी सÎझौता गन�,

• आÑान नगिरएका बोड�मा सोझ ै�ाº ³न आएका �°ावह� आवÍकता अनुसार अÄयन गरी सव�Àण 
अनुमितप£ िदने, लगानी ·ीकृित तथा सहमित �दान गन� वा �°ावकसँग वाता� गरी सÎझौता गन�,

• ·ीकृत पिरयोजनाको अÄयन गरी सÎझौता बमोिजम िनमा�ण, काया�Åयन वा सÐालन भए वा नभएको 
अनुगमन गन� वा गराउने,

• पूवा�धार िनमा�ण तथा पिरयोजना िवकास लगायत लगानीका À£ेमा सि�ि½त िवÊ स¬®ी काय� गन�,
• ·ीकृत पिरयोजनाको लािग आवÍक पन� हदब«ी भ«ा बढीको जÒा खरीद गन� वा िलजमा उपलÔ 

गराउन समÅय र सहजीकरण गन�,
• ·ीकृत पिरयोजनाको वातावरणीय �भाव मूÌाÃन अÄयनका लािग वन तथा वातावरण स¬®ी 

अनुमित िलनु पन� भएमा तोिकए बमोिजमको �िÕया पूरा गरी अनुमित �दान गन�,
• ·ीकृत पिरयोजना काया�Åयन गन� �चिलत कानून बमोिजम आवÍक पन� अनुमित, इजाजत तथा 

·ीकृितको लािग स¬ि®त िनकायमा लेखी पठाउने,
• लगानी मै£ी वातावरण तयार गरी नेपाललाई िवदेशी लगानीको भरपद× गØÂ Ùलको �पमा िवकास गन� 

नेपाल सरकारका स¬ि®त िनकायसँग सहकाय� गन�,
• िवदेशी लगानी आकष�ण गन�का लािग बोड�ले उपय�ु ठहर् याएको मुलुकसँग िÚपÀीय लगानी सÎझौता र 

दोहोरो कर उÛिु� लगायतका लगानी �वÜ�न स¬®ी वाता� गन� वा संय¥ Ùािपत गन� वा गराउने 
स¬®मा नेपाल सरकारलाई िसफािरश गन�,

• �¿À िवदेशी लगानीमा वा साव�जिनक-िनजी साझदेारीमा सÐालन ³ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण, सÐालन, 
पुनÙा�पना वा °रोËित गन� वा साव�जिनक सेवा �वाह गन� पिरयोजना काया�Åयन र लगानीको स¬®मा 
नेपाल सरकार लगायत ¿स स¬®ी अÝ िनकायलाई आवÍक िवशेषÞ सेवा उपलÔ गराउने तथा 
समÅय एवं सहजीकरण गन�,

• पिरयोजना िवकास, लगानी �वÜ�न तथा पिरयोजना काया�Åयनका लािग स¬ि®त म¥ालय, �देश, 
Ùानीय तह एवं सरकारी तथा िनजी À£े बीच समÅय गन�,

• ·ीकृत पिरयोजनाहßको काया�Åयनका लािग शीà िनण�य र समáाको िछटोछिरतो सेवा �दान गन�,
• सफलतापूव�क पिरयोजना काया�Åयन गन� लगानीकता�हßको सूची तयार गरी आवÍकता अनुसार ¿°ा 

लगानीकता�ह� वा पूव� यो�ता िनधा�रण भएका लगानीकता�हß बीच नया ँ पिरयोजना काया�Åयन गन� 
�ित�धा� गराउने,

• लगानीकता�लाई अनुमित वा इजाजत �दान गरे बापत वा पिरयोजना िवकास गन� बोड�ले पुर् याएको सेवा 
तथा सहजीकरण बापत तोिकए बमोिजमको शुâ, द°रु िलने, 

• साव�जिनक-िनजी साझदेारी अवधारणा अØग�तका पिरयोजनाह�को पिहचान, सव�Àण तथा 
काया�Åयनको लािग िवकासकता� छनोट तथा अनुगमन लगायतका काय� गन�, 

• साव�जिनक-िनजी साझदेारी अवधारणा तथा िनजी लगानीमा काया�Åयन ³ने पिरयोजनाको िनमा�ण, 
सÐालन, ÂवÙापन लगायतका काय�मा सहजीकरण गन�, 

• पिरयोजना काया�Åयनमा देिखएका समáाको िनराकरण गन�, 
• कुनै À£े वा पिरयोजनाको लािग उपलÔ गराइएको सुिवधा अपया�º भएको वा अÝ कुनै कारणबाट 

लगानी िन�ãािहत भएको देिखएमा सोको सुधारका उपाय बोड� समÀ पेश गन�,
• कुनै िवशेष लगानीका À£े वा उपÀ£ेमा िवशेष Äान िदन आवÍक देिखएमा सोको सुझाव बोड� समÀ पेश 

गन�,
• ·देशी तथा िवदेशी लगानीको सुरÀा तथा लगानी �वÜ�न स¬®ी काय� गन�,
• लगानी बोड�को काया�लयमा काय�रत कम�चारीह�को िबदा ·ीकृत, स¸ूण� äमण ·ीकृत, �ोãाहन तथा 

कम�चारी ÂवÙापन गन�,
• बोड�को À£ेािधकार िभ£ रहकेा र बोड�ले िनण�य गरी तोिकिदएका �शासिनक तथा अÝ काय� गन�,
• लगानी बोड�को कोष सÐालन स¬®ी आवÍक ÂवÙा िमलाउने,
• लगानी बोड�को काया�लयको दैिनक काय� सÐालन गन� वा गराउने,
• लगानी बोड�को ·ीकृित िलई करार सेवामा िवशेषÞ िनयिु� गन�।
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