विदे शी लगानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको
विधेयक, २०७५
प्रस्तािनााः मुलक
ु को समृविका लागग उपलब्ध स्रोतसाधनको अगधकतम पररचालन गदै
राविय अर्नतन्रलाई प्रगतस्पधी, उदार, आत्मगनर्नर, रोजगार उन्मुख, स्ितन्र तर्ा समुन्नत बनाउन
उत्पादन, गनयानत प्रििनन र पूिानधार विकासका क्षेरमा लगानी मैरी िातािरण गसजनना गदै विदे शी
लगानीलाई आकवषनत गरी औद्योगगकीकरण मार्नत् दीगो आगर्नक िृविदर हागसल गनन विदे शी
लगानी सम्बन्धी प्रचगलत नेपाल कानूनलाई सं शोधन र एवककरण गनन िाञ्छनीय र्एकाले,
नेपालको सं विधान बमोजजम सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द–१
प्रारजम्र्क
१.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्र्ाः (१) यस ऐनको नाम “विदे शी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०७५”रहे को
छ।
(२) यो ऐनको दर्ा १० र ११ नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाशन
गरी तोकेको गमगतबाट र अन्य दर्ाहु  तुु न्त प्रारम्र् हुनेछन् ।

२.

पररर्ाषााः विषय िा प्रसं गले अको अर्न नलागेमा यस ऐनमा, (क) “उद्योग” र्न्नाले औद्योगगक व्यिसाय ऐन, २०७३ बमोजजम स्र्ापना र्एको उद्योग
सम्झनु पछन ।
(ख) “एकल विन्दु से िा केन्र” र्न्नाले औद्योगगक व्यिसाय ऐन, २०७३ बमोजजमको एकल
विन्दु से िा केन्र सम्झनु पछन ।
(ग)“तोवकएको” िा “तोवकए बमोजजम” र्न्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको गनयममा तोवकएको िा
तोवकए बमोजजम सम्झनु पछन।
(घ) “गधतोपर बोर्न” र्न्नाले गधतोपर सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजजमको नेपाल गधतोपर
बोर्न सम्झनु पछन ।

(ङ) “प्रविगध हस्तान्तरण” र्न्नाले उद्योग र विदे शी लगानीकतानबीच दे हायको कुराको सम्बन्धमा
सम्झौता गरी गररने प्रविगधको हस्तान्तरण सम्झनु पछनाः(१) पेटेण्ट, गर्जायन, ट्रेर्माकन, व्यापाररक ख्यागत (गुर्िील), प्राविगधक विजशष्टता,
सुर (र्मुल
न ा), प्रविया,
(२) प्राविगधक हक हस्तान्तरण (एसाइन्मेन्ट),उपयोगको इजाजत (युजसन लाइसे न्स),
प्राविगधक जानकारी प्रदान (नो हाउ शेयररङ्ग) िा प्राविगधक ज्ञानको प्रयोग
(फ्रेन्चाइज),
(३) िैदेजशक प्राविगधक सल्लाहकार, व्यिस्र्ापन तर्ा बजार से िा उपलब्ध गराउने
िा अन्य प्राविगधक सीप िा ज्ञान ।
(च) “बोर्न” र्न्नाले औद्योगगक व्यिसाय ऐन, २०७३ बमोजजमको उद्योग तर्ा लगानी प्रििनन
बोर्न सम्झनु पछन ।
(छ) “मन्रालय” र्न्नाले उद्योग सम्बन्धी विषय हे ने नेपाल सरकारको मन्रालय सम्झनु
पछन ।
(ज) “विदे शीलगानी” र्न्नाले विदे शी लगानीकतानले उद्योग िा कम्पनीमा गरे को दे हायको लगानी
सम्झनु पछनाः(१) विदे शी मुरा िा ऋण लगानी,
(२) उद्योगमा विदे शी मुरा िा शेयरबाट प्राप्त लार्ांश रकमको पुनलनगानी,
(३) दर्ा ६ बमोजजम गरे को गलज लगानी (गलज र्ाइनान्स),
ूँ ी लगानी कोषमा गरे को लगानी,
(४) दर्ा ९ बमोजजम पूज
(५) दर्ा १० बमोजजम गधतोपरको दोस्रो बजार मार्नत सू चीकृत गधतोपरमा गरे को
लगानी,
(६) नेपालमा सं स्र्ापना र्एको कम्पनीको शेयर िा सम्पजि खररद गरी र्एको
लगानी,

ूँ ी
(७) दर्ा ११ बमोजजम नेपालमा सं स्र्ावपत उद्योग िा कम्पनीले विदे शी पूज
बजारमा गधतोपर जारी गरी बैवकङ्ग प्रणाली मार्नत् प्राप्त र्एको लगानी,
(८) प्रविगध हस्तान्तरणद्वारा र्एको लगानी, िा
(९) नेपालमा उद्योग स्र्ापना र विस्तार गरी र्एको लगानी ।
(झ) “विदे शी लगानीकतान ”र्न्नाले नेपालमा विदे शी लगानी िा प्रविगध हस्तान्तरण गने विदे शी
व्यजि, र्मन, कम्पनी, गैर आिासीय नेपाली िा विदे शी सरकार िा अन्तरानविय सं स्र्ा
िा अन्य यस्तै प्रकारका सं गठित सं स्र्ालाई सम्झनुपछन र सो शब्दले विदे शी
लगानीकतान

कुनै

सं गठित सं स्र्ा

र्एमा त्यस्तो सं स्र्ाको

समेतलाई

अजन्तम वहतागधकारी
जनाउने

छ ।
(ञ) “विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकाय” र्न्नाले दर्ा १६ बमोजजमको गनकाय सम्झनु
पछन।
(ट) “विर्ाग” र्न्नाले उद्योग विर्ाग सम्झनु पछन।
(ि) “सं स्र्ागत विदे शी लगानीकतान ”र्न्नाले विदे शी लगानी गने विदे शी कम्पनी, सं गठित सं स्र्ा
िा अन्तरानविय सं स्र्ा सम्झनु पछन ।

पररच्छे द–२
विदे शी लगानी सम्बन्धी
३.

विदे शी लगानी गनन सकनेाः (१) विदे शी लगानीकतानले कुनै उद्योगमा विदे शी लगानी गनन र
त्यस्तो लगानीबाट लार् प्राप्त गनन सकनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको र्ए तापगन अनुसूचीमा उजल्लजखत
उद्योगमा विदे शी लगानी गनन सवकने छै न ।
तर, अनुसूचीमा उजल्लजखत नेपाली लगानीमा स्र्ापना र्एका उद्योगमा विर्ागको
स्िीकृगत गलई प्रविगध हस्तान्तरण गनन सवकनेछ ।

(३) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको र्ए तापगन कुनै उद्योगमा नेपाल
सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाशन गरी तोकेको र्न्दा कम रकमको विदे शी
लगानी गनन स्िीकृगत ठदइने छै न ।
(४) विदे शी लगानीबाट सं चागलत उद्योगले आजजनत नार्ाबाट समेत अनुसूची
बमोजजमका उद्योगहु मा लगानी गनन पाउने छै न ।
४.

एकल िा सं यि
ु
ु पमा विदे शी लगानी गनन सकनेाः विदे शी लगानीकतानले एकल िा सं यि
ु
ु पमा िा नेपालमा स्र्ावपत उद्योग िा नेपाली नागररकसूँग सं यि
ु
ु पमा उद्योग स्र्ापना
गरी विदे शी लगानी गनन सकनेछ ।

५.

उद्योगको जायजेर्ा िा शेयर खररद गरी विदे शी लगानी गनन सकनेाः विदे शी लगानीकतानले
नेपालमा स्र्ापना र्एको कुनै उद्योगको जायजेर्ा िा तोवकएको प्रगतशतसम्मको शेयर खररद
गरी विदे शी लगानी गनन सकनेछ ।

६.

गलज लगानी गनन सकनेाः

विदे शी लगानीकतानले हिाइजहाज,पानीजहाज,मेगसन औजार,गनमानण

उपकरण िा अन्य यस्तै उपकरणमा तोवकएको सीमाको अधीनमा रही गलज लगानी गनन
सकनेछ ।
७.

प्रविगध हस्तान्तरण गरी विदे शी लगानी गनन सकनेाः (१) विदे शी लगानीकतानले नेपालमा
स्र्ावपत कुनै उद्योगमा प्रविगध हस्तान्तरण गरी विदे शी लगानी गनन सकनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम हुने प्रविगध हस्तान्तरणका शतनहु  सम्बजन्धत उद्योग र
विदे शी लगानीकतानबीच र्एको प्रविगध हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख र्ए
बमोजजम हुनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोजजमको सम्झौतामा तोवकएको सीमार्न्दा बढी रोयल्टी रकम
वर्तान लैजाने व्यिस्र्ा गनन सवकने छै न ।
(४) उपदर्ा (२) बमोजजमको सम्झौता विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायबाट
स्िीकृत गराउनु पनेछ ।
(५) उपदर्ा (४) बमोजजम स्िीकृगत ठदूँ दा विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायले
विदे शी लगानी सम्बन्धी अन्तरानविय प्रचलन, उद्योगको उत्पादन र गबिीको क्षमता समेतको
आधारमा आिश्यक शतन तोकन सकनेछ ।

८.

उद्योगको स्र्ापना िा विस्तार गरी विदे शी लगानी गनन सकनेाः (१) विदे शमा सं स्र्ापना
र्एको होजल्र्ङ कम्पनीले नेपालमा सब्सीगर्यरी कम्पनी स्र्ापना गरी सो कम्पनी मार्नत्
ूँ ी लगानी गरी आफ्नो उद्योग िा उद्योगको इकाई स्र्ापना िा
तोवकए बमोजजमको पूज
विस्तार गरी विदे शी लगानी गनन सकनेछ ।
ूँ ी
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम उद्योग िा उद्योगको इकाई स्र्ापना िा गबस्तार र पूज
लगानी सम्बन्धी व्यिस्र्ा तोवकए बमोजजम हुनेछ ।

९.

ूँ ी लगानी कोष खर्ा गरी विदे शी लगानी गनन सकनेाः (१) सं स्र्ागत विदे शी लगानीकतानले
पूज
ूँ ी (इजकिटी) लगानी गने प्रयोजनको लागग प्रचगलत कानून बमोजजम
कुनै उद्योगमा स्िपूज
ूँ ी लगानी कोष (र्ेन्चर कयावपटल
कम्पनी सं स्र्ापना गरी गधतोपर बोर्नको स्िीकृगत गलई पूज
र्ण्र्) खर्ा गनन सकनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजमको कोषबाट उद्योगमा लगानी गनन दर्ा १४ बमोजजम
स्िीकृगत गलनु पनेछ ।
ूँ ी लगानी कोषको वििरण त्यस्तो कम्पनीले
(३) उपदर्ा (१) बमोजजमको पूज
प्रत्येक छ मवहनामा विर्ागलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(४) उपदर्ा (१) बमोजजम स्र्ावपत कोष सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोजजम
हुनेछ ।

ूँ ी लगानी कोष खर्ा गने
१०. गधतोपर सम्बन्धी कारोबार गनन सकनेाः (१) दर्ा ९ बमोजजम पूज
सं स्र्ागत विदे शी लगानीकतानले गधतोपर कारोिारका लागग गधतोपर बोर्नमा दतान हुनपु नेछ
।
(२) उपदर्ा (१) िमोजजम गधतोपर बोर्नमा दतान र्एको विदे शी लगानीकतानले यस
ऐन बमोजजम विदे शी लगानी गनन सवकने उद्योगको गधतोपरको दोस्रो बजार मार्नत गधतोपर
कारोबार गनन सकनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोजजम गधतोपर सम्बन्धी कारोबार गदान खररद गनुन पने
गधतोपरको न्यूनतम सं ख्या, लगानीको सीमा, गधतोपर खररद गरे पगछ आर्ूले राख्नु पने
न्यूनतम अिगध, गधतोपर खररद गनन विदे शी मुरामा राख्नु पने जगेर्ा कोष (ररजर्न र्ण्र्) र
सो सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोजजम हुनेछ ।

११. गधतोपर जारी गरी ऋण गलन िा विदे शी मुरा प्राप्त गनन सकनेाः (१) नेपालमा सं स्र्ापना
र्एको कुनै पगन पजब्लक गलगमटे र् कम्पनी िा गधतोपर जारी गनन प्रचगलत कानून बमोजजम
अजख्तयारी पाएको सं गठित सं स्र्ाले नेपाल राि बैंक र गधतोपर बोर्नको स्िीकृगत गलई
ूँ ी बजारमा ऋणपर, गर्िेञ्चर िा अन्य गधतोपर जारी गरी ऋण गलन
विदे शी मुलक
ु को पूज
िा विदे शी मुरा प्राप्त गनन सकनेछ ।
(२) विदे शी लगानीमा नेपालमा सं स्र्ापना र्एको कम्पनीले गधतोपर सम्बन्धी
प्रचगलत कानूनको अधीनमा रही नेपालगर्र गधतोपर जारी गरी ऋण गलन सकनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोजजम गधतोपर जारी गरी गलएको ऋण िा विदे शी
मुरा नेपालमा लगानी गनुन पनेछ ।
(४) यस दर्ा बमोजजमको गधतोपर जारी गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा गधतोपर
सम्बन्धी प्रचगलत कानून बमोजजम हुनेछ ।
१२. विदे शी लगानीको अगधकतम सीमा नतोवकनेाः (१) नेपालमा लगानी गनन चाहने विदे शी
लगानीकतानले लगानी गने रकमको अगधकतम सीमा तोवकने छै न ।
(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको र्ए तापगन से िा उद्योगको हकमा
नेपालले विश्व व्यापार सं गिनको सदस्यता प्राप्त गदानका बखत सम्बजन्धत क्षेर िा
ूँ ीको
उपक्षेरका सम्बन्धमा जनाएको प्रगतिितार्न्दा कम नहुने गरी विदे शी लगानीको स्िपूज
अगधकतम सीमा र दर्ा १० बमोजजम गधतोपरमा गररने लगानीको सीमा तोकन सवकनेछ
।
१३. स्िो एगिमेन्ट गनन सवकनेाः (१) यस ऐन बमोजजम लगानी गने विदे शी लगानीकतानले
नेपालमा गरे को आफ्नो लगानीलाई व्यिस्र्ापन गनन नेपालमा स्र्ापना र्एको कुनै िाजणज्य
बैंकसूँग स्िो एगिमेन्ट गरी त्यस्तो एगिमेण्ट मार्नत् उि िाजणज्य बैं कले एजेन्टको ु पमा
काम गने गरी आफ्नो लगानीकोव्यिस्र्ापन गनन सकनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले समय समयमा स्िो एगिमेन्टसूँग सम्बजन्धत र्प व्यिस्र्ा
तर्ा शतनहु  तोकी स्िो एगिमेन्ट तर्ा लगानी व्यिजस्र्त गनन सकनेछ ।
(३) स्िो एगिमेन्ट सम्बजन्ध अन्य व्यिस्र्ा तोवकए िमोजजम हुनेछ ।

पररच्छे द–३
विदे शी लगानीको स्िीकृगत तर्ा वर्तान
१४. विदे शी लगानी गने स्िीकृगतको लागग गनिेदन ठदनु पनेाः (१) यस ऐन बमोजजम विदे शी
लगानी गनन चाहने विदे शी लगानीकतानले नेपालमा विदे शी लगानी गर्त्र्याउने समय तागलका
तर्ा उद्योगमा लगानीको कायनयोजना सवहतको वििरण खुलाई विदे शी लगानी गने
स्िीकृगतको लागग तोवकए बमोजजमको ढाूँचामा विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायमा
गनिेदन

ठदनु

पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम प्राप्त गनिेदन जाूँचबुझ गदान तोवकए िमोजजमका
कागजात र प्रकृया पुरा र्एको दे जखएमा विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायले गनिेदन प्राप्त
र्एको गमगतले पन्र ठदनगर्र तोवकए बमोजजमको ढाूँचामा विदे शी लगानीको लागग स्िीकृगत
ठदनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोजजम विदे शी लगानीको लागग स्िीकृती ठदूँ दा लगानी स्िीकृगत
गने गनकायले गनणनय गरी आिश्यक शतनहु  समेत तोकन सकनेछ ।
(४) विदे शी लगानीबाट सं चागलत उद्योगले आजजनत नार्ाबाट अनुसूची िमोजजमका
उद्योग बाहे क सोही उद्योग िा अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गनन चाहे मा विदे शी लगानी
सम्िन्धी स्िीकृती आिश्यक पने छै न ।
तर, उद्योग िा कम्पनी दतान िा कर प्रयोजन िा अन्य कुनै कामको लागग र्ने
प्रचगलत कानून िमोजजम दतान िा अन्य आिश्यक अनुमगत गलनुपनेछ ।
(५) उपदर्ा (२) बमोजजम गनिेदन जाूँचबुझ गदान स्िीकृगत ठदन गमल्ने नदे जखएमा
विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायले त्यसको आधार र कारण खुलाई सात ठदनगर्र
गनिेदकलाई सोको गलजखत जानकारी ठदनुपनेछ ।
(६) उपदर्ा (५) बमोजजम विदे शी लगानी स्िीकृगत गनन नसकने गरी विदे शी
लगानी स्िीकृत गने गनकायले गरे को गनणनय उपर जचि नबुझेमा सम्बजन्धत लगानीकतानले
त्यस्तो

गनणनय पुनरािलोकनका लागग मन्रालयको सजचिसमक्ष गनिेदन ठदन सकनेछ ।
(७) उपदर्ा (६) िमोजजम प्राप्त गनिेदनलाई मन्रालयको सजचिले तोवकए

िमोजजमको कायनविगध पुरा गरी तीस ठदनगर्र गनणनय गररसकनु पनेछ ।

१५. नेपाल राि बैंकबाट स्िीकृगत सम्बन्धी व्यिस्र्ााः (१) दर्ा १४ बमोजजम विदे शी
लगानीकालागग स्िीकृगत प्राप्त र्एपगछ विदे शी लगानीकतानले त्यस्तो लगानीको रकम नेपाल
गर्त्र्याउनु पूि न उि रकम आफ्नो िैध स्रोतबाट आजजनत रकम र्एको स्िघोषणा गरी
स्िीकृगतको लागग नेपाल राि बैंकमा तोवकएको ढाूँचामा गनिेदन ठदनुपनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम गनिेदन प्राप्त र्एपगछ नेपाल राि बैंकले त्यस्तो रकम
सम्पजि सुविकरणजन्य अपराधसूँग सम्बजन्धत िा िैध स्रोतबाट आजजनत हो होइन र्न्ने
विषयमा लगानी रकम नेपालमा गर्गरइसके पगछ आिश्यक छानगबन गरी एवकन गने गरी
गनिेदन प्राप्त र्एको सात ठदन गर्र त्यस्तो लगानी नेपाल गर्राउन स्िीकृगत प्रदान गनेछ
।
(३) उपदर्ा (२) बमोजजम नेपाल राि बैंकले लगानी गर्त्र्याउन स्िीकृगत ठदएको
रकम सम्पजि सुविकरणजन्य अपराधसूँग सम्बजन्धत िा िैध स्रोतबाट आजजनत हो होइन र्न्ने
विषयमा आिश्यक जाूँचबुझ गरी त्यस्तो स्िीकृगत प्रदान गरे को नब्बे ठदन गर्रमा एवकन
गरी सकनु पनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) िमोजजमको जाूँचबुझबाट दे जखएको गनष्कषनको जानकारी लगानी
स्िीकृगत गने गनकाय र सम्बजन्धत लगानीकतानलाई समेत ठदनुपनेछ ।
(५) उपदर्ा (३) बमोजजम नेपाल राि बैं कबाट र्एको जाूँचबुझबाट विदे शी
लगानीको ु पमा नेपाल गर्गरएको रकम सम्पजि सुविकरणजन्य अपराधसूँग सम्बजन्धत िा
िैध स्रोतबाट आजजनत र्एको नदे जखएमा त्यस्तो रकम जर्त गननका लागग नेपाल राि
बैंकले नेपाल सरकारलाई गसर्ाररस गनेछ ।
(६) उपदर्ा (५) बमोजजमको गसर्ाररसका आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो
रकम जर्त गनन सकनेछ ।
(७) उपदर्ा (३) बमोजजम नेपाल राि बैंकले गरे को गनणनय िा उपदर्ा (५)
बमोजजम नेपाल राि बैंकले गरे को गसर्ाररस उपर जचि नबुझेमा सम्बजन्धत लगानीकतानले
त्यस्तो गनणनय उपर पुनरािलोकनको लागग सम्िजन्धत मन्रालयको सजचि समक्ष गनिेदन
ठदन सकनेछ ।
(८) उपदर्ा (७) िमोजजम प्राप्त गनिेदनलाई सम्िजन्धत मन्रालयको सजचिले
तोवकए िमोजजमको कायनविगध पुरा गरी तीस ठदनगर्र गनणनय गररसकनु पनेछ ।

(९) उपदर्ा (६) िमोजजमनेपाल सरकारले सम्पजि सुविकरणजन्य अपराधसूँग
सम्बजन्धत िा िैध स्रोतबाट आजजनत र्एको नदे जखएको गसर्ाररशका आधारमा विदे शी
लगानी रकम जर्त गने गरी गरे को गनणनय उपर सिोच्च अदालतमा पुनरािेदन गनन
सवकनेछ ।
१६. विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायाः दे हायको विदे शी लगानी स्िीकृत गने अगधकार
दे हायको गनकायलाई हुनेछाः(क) पाूँच अबन ु पैयाूँसम्मको विदे शी लगानी र्ए विर्ाग,
(ख) पाूँच अबन ु पैयाूँर्न्दा बढीको विदे शी लगानी र्ए बोर्न ।
१७. लगानी गरी सकनु पने अिगधाः (१) विदे शी लगानीकतानले दर्ा १४ को उपदर्ा (२)
बमोजजम विदे शी लगानी गनन स्िीकृगत प्राप्त गरे को रकम तोवकएको अिगधगर्र लगानी गरी
सकनु पनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्र् हुूँदाका बखत विदे शी लगानी गनन प्रचगलत कानून बमोजजम
स्िीकृगत प्राप्त गररसकेका विदे शी लगानीकतानले समेत तोवकएको न्यूनतम रकम तोवकएको
अिगधगर्र त्यस्तो लगानी गरी सकनु पनेछ ।
(३) मुनागसि मावर्कको कारण विना उपदर्ा (१) िा (२) िमोजजमको
अिगधगर्र लगानी नगने उद्योगलाई प्रदान गररएको लगानी स्िीकृगत त्यस्तो स्िीकृगत ठदने
गनकायले रद्द गनन सकनेछ ।
(४)

उपदर्ा

(१)

िा

(२)

बमोजजमको

अिगधगर्र

लगानी

नगने

विदे शी

लगानीकतानलाई यस ऐन बमोजजमको कुनै पगन सुविधा उपलब्ध गराइने छै न ।
१८. बैवकङ्ग प्रणाली मार्नत् रकम ल्याउनु पनेाः (१) विदे शी लगानीकतानले लगानी गने रकम
नेपाल राि बैंकले गनधानरण गरे को प्रविया पूरा गरी सम्पजि शुिीकरण सम्बन्धी प्रचगलत
कानूनको अधीनमा रही बैवकङ्ग प्रणाली मार्नत् पररित्यन विदे शी मुरामा नेपाल गर्राउनु
पनेछ ।
तर,र्ारतीय लगानीकतानले त्यस्तो लगानी रकम बैवकंग प्रणाली मार्नत् र्ारतीय
मुरामा समेत लगानी गनन सकनेछन ।

(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको र्ए तापगन दर्ा ६ बमोजजमको
गलज लगानी र दर्ा ११ बमोजजमको ऋण लगानी तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
१९. शेयर वििी र हक हस्तान्तरणाः (१) विदे शी लगानीबाट नेपालमा गसजजनत सम्पजि,जायजेर्ा
िा शेयर िा अन्य कुनै प्रकारको वििीय उपकरणको नेपाल गर्र िा बावहर वििी िा हक
हस्तान्तरण िा अन्य कुनै प्रकारले तोवकएको प्रगतशत र्न्दा बढी स्िागमत्ि पररितनन र्एमा
कारोिार र्एको तीस ठदनगर्र सम्बजन्धत कम्पनीले तत् सम्बन्धी प्रमाण कागजात सवहत
सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गनन अनुमगत ठदने गनकायमा ठदई सोको तोवकए िमोजजम
अगर्लेखन गराउनु पनेछ ।
(२) कुनै होजल्र्ङ कम्पनीको सम्पजि, जायजेर्ा िा शेयर िा अन्य कुनै प्रकारको
वििीय उपकरणको हक हस्तान्तरण हुूँदा नेपालमा विदे शी लगानी र्एको उद्योगको
स्िागमत्ि पररितनन र्एकोमा उपदर्ा (१) बमोजजमको जानकारी गराउने दावयत्ि नेपालमा
स्र्ावपत सम्बजन्धत सजब्सगर्यरी कम्पनी िा सो मार्नत् स्र्ापना र्एको उद्योग िा उद्योगको
इकाईको हुनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) िमोजजम कारोिार र्एकोमा सम्बजन्धत उद्योगले कारोिारको
रकम खुलाई प्रचगलत कानून बमोजजम कर च ुिा गनुप
न नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले आिश्यक िानेमा स्ितन्र मू ल्याङ्कनकतानबाट ड्यु गर्गलजेन्स
अगर्ट गराई िा गनन लगाई कारोिारको मूल्य गनधानरण गनन सकनेछ । यस्तो ड्यु
गर्गलजे न्स अगर्ट गदान लाग्ने खचन सम्िजन्धत लगानीकतानले िहन गनुप
न नेछ ।
(५) शेयर वििी र हक हस्तान्तरण सम्िन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए िमोजजम
हुनेछ ।
२०. लगानी तर्ा आजजनत रकम वर्तान लैजान सकनेाः (१) विदे शी लगानीकतानले चाहे मा प्रचगलत
कानून बमोजजम आफ्नो लगानीको शेयर िा उद्योग गबिी गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी
वर्तान लैजान सकनेछ ।
(२) विदे शी लगानीकतानले जुन विदे शी मुरामा लगानी गरे को हो सोही विदे शी
मुरामा िा नेपाल राि बैंकले स्िीकृगत ठदएमा अन्य पररित्यन विदे शी मुरामा प्रचगलत कानून
बमोजजमको कर सम्बन्धी दावयत्ि पूरा गरी दे हाय बमोजजमको रकम वर्तान लैजान
सकनेछाः-

(क) विदे शी लगानीको शेयर गबिीबाट प्राप्त रकम,
(ख) विदे शी लगानीबाट प्राप्त मुनार्ा िा लार्ांश िापतको रकम,
(ग)

उद्योग

िा

कम्पनी

खारे जी

िा

गलजकिर्ेसनमा

गएकोमा

खारे जी

िा

गलजकिर्ेसन पश्चात सम्पूण न दावयत्ि च ुिा गरी बाूँकी रहन आउने रकम,
(घ)

विदे शी मुराको गनक्षेप र सोमा आजजनत ब्याज,

(ङ)

प्रविगध हस्तान्तरण सम्झौता अन्तगनत प्राप्त लार् (रोयल्टी) िापतको रकम,
तर, शत प्रगतशत मठदरा गनकासी गने मठदराजन्य उद्योग बाहे क अन्य
मठदराजन्य उद्योगमा हुने प्रविगध हस्तान्तरण अन्तगनतको ट्रेर्माकनको उपयोग
गरे िापतको रोयल्टीको हकमा त्यस्तो लार् बापतको रकम प्रचगलत कर
बाहे कको कूल गबिी मू ल्य िा खू द नार्ाको तोवकए बमोजजमको प्रगतशत
र्न्दा बढी हुने छै न ।

(च)

गलज लगानी अन्तगनत गलज र्ार्ा (गलज रे न्ट) रकम,

(छ) नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्र्ता िा अन्य कुनै कानूनी प्रवियाको अजन्तम
व्यिस्र्ापनबाट प्राप्त गरे को कुनै हजानना िा क्षगतपुती िापतको रकम ।
(५) उपदर्ा (१) िा (४) बमोजजम पररित्यन विदे शी मुरामा रकम वर्तान लैजाूँदा
प्रचगलत विगनमय दरमा सटही गरी लैजानु पनेछ ।
(६) कुनै विदे शी लगानीकतानले नेपालको चल िा अचल सम्पजि गधतो िा बन्धक
गलई कुनै उद्योग िा कम्पनीमा ऋण लगानी गरे कोमा त्यस्तो ऋणको साूँिा िा ब्याज
रकम र्ुिानी नर्एको कारणबाट गधतो िा बन्धक ठदएको चल िा अचल सम्पजि गललाम
गबिी िा जर्त गनुन परे मा त्यस्तो लगानीकतानले प्रचगलत कानून बमोजजम नेपालको बैंक
िा वििीय सं स्र्ा सरह गललाम गबिी गरी लगानी वर्तान लैजान सकनेछ ।
(७) गलज सम्झौता बमोजजम र्ुिानी नर्एको िा सम्झौताको शतन उल्लं घन र्एको
कारणबाट गलज सम्झौता अन्त्य र्एमा विदे शी लगानीकतानले आफ्नो लगानी र गलजमा
लगानी गरे को सम्पजि वर्तान लैजान सकनेछ ।

(८) यस दर्ा बमोजजम विदे शी लगानी िा त्यसबाट आजजनत रकम वर्तान लैजान
चाहने विदे शी लगानीकतानले स्िीकृगतको लागग तोवकए बमोजजमको ढाूँचामा विदे शी लगानी
स्िीकृत गने गनकायमा गनिेदन ठदनु पनेछ ।
तर, नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाशन गरी विदे शी लगानी िा
त्यसबाट आजजनत रकम वर्तान लैजाने सम्िन्धी स्िीकृगत ठदने अगधकार एकल विन्दु से िा
केन्रलाई प्रदान गरे मा त्यस्तो गनिेदन एकल विन्दु से िा केन्रमा ठदनुपनेछ ।
(९) उपदर्ा (८) बमोजजम प्राप्त गनिेदन जाूँचबुझ गदान विदे शी लगानीकतानले यस
ऐन, प्रचगलत कानून तर्ा विदे शी लगानी सम्बन्धमा र्एको सम्झौता बमोजजमका शतन र
दावयत्ि पूरा गरे को दे जखएमा विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायले गनिेदन प्राप्त र्एको
गमगतले पन्र ठदनगर्र विदे शी लगानी िा त्यसबाट आजजनत रकम वर्तान लैजाने स्िीकृगत ठदनु
पनेछ ।
(१०) उपदर्ा (९) बमोजजम स्िीकृगत प्राप्त र्एपगछ विदे शी लगानीकतानले विदे शी
मुराको सटही सुविधाको लागग नेपाल राि बैंकमा गनिेदन ठदन सकनेछ ।
(११) उपदर्ा (१०) बमोजजम गनिेदन प्राप्त र्एपगछ नेपाल राि बैंकले विदे शी
लगानीकतानलाई विदे शी लगानी वर्तान लैजान सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।

पररच्छे द–४
विदे शी लगानीको प्रििनन, सहजीकरण तर्ा गनयमन
२१. बोर्नको काम, कतनव्य र अगधकाराः यस ऐनमा अन्यर लेजखएको काम,कतनव्य र अगधकारका
अगतररि बोर्नको अन्य काम, कतनव्य र अगधकार दे हाय बमोजजम हुनेछाः(क) औद्योगगक तर्ा पूिानधार सं रचना विकासमा विदे शी लगानी आकषनण गनन अिलम्बन
गनुन पने नीगतगत, सं स्र्ागत र प्रवियागत सुधारको लागग नेपाल सरकारलाई सुझाि
ठदने,
(ख) नेपालमा विदे शी लगानीको आकषनण बढाउन र त्यसको प्रबिनन तर्ा सं रक्षण गनन
आिश्यक रणनीगत र कायनिम तय गने ,
(ग)

विदे शी लगानीमा आधाररत उद्योगको स्र्ापना, विदे शी लगानीको प्रबिनन र स्िीकृगत
गने,

(घ)

विदे शी लगानीको अगर्िृवि, विस्तार तर्ा सं रक्षण गरी विदे शी लगानीको सहजीकरण
गने,

(ङ)

विदे शी लगानीको नीगतगत तर्ा कायानन्ियनको तहमा समन्िय कायम गने ,

(च)

विदे शी लगानी सम्बन्धी नीगत तर्ा कानूनको कायानन्ियनमा सहयोग पुयानउने,

(छ) विदे शी लगानीकतानलाई एकल विन्दु से िा केन्रबाट प्रर्ािकारी ु पमा से िा उपलब्ध
गराउने व्यिस्र्ा गने र त्यस्तो से िाको सम्बन्धमा प्राप्त र्एका गुनासोको जाूँचबुझ
गरी िा गराई आिश्यक कारिाही गनन सम्बजन्धत गनकायलाई गनदे शन ठदने,
(ज)

विदे शी लगानीको स्िीकृगत तर्ा से िा प्रिाहको काम कारिाही उजचत ढङ्गले सञ्चालन
र्ए िा नर्एको जानकारी गलई सम्बजन्धत गनकायलाई आिश्यक गनदे शन ठदने ,

(झ)

दर्ा २० िमोजजमको विदे शी लगानी िा आजजनत रकम वर्तान लैजाने सम्िन्धमा कुनै
समस्या दे जखए सहजजकरण गने,

(ञ)

तोवकए िमोजजमका अन्य काम गने , गराउने ।

२२. विर्ागको काम, कतनव्य र अगधकाराः यस ऐनमा अन्यर ले जखएका काम, कतनव्य र
अगधकारका अगतररि विर्ागको अन्य काम, कतनव्य र अगधकार दे हाय बमोजजम हुनेछाः(क) विदे शी लगानी र्एका उद्योगले यस ऐन बमोजजम ठदइएको सुविधाको दुु पयोग गरे
िा नगरे को गनयगमत सुपरीिेक्षण तर्ा अनुगमन गने,
(ख) यस ऐन िा प्रचगलत कानून बमोजजम स्िीकृत र्एका िा अनुमगत प्राप्त गरे का विदे शी
लगानीको अद्यािगधक अगर्लेख राख्ने र त्यसलाई समय समयमा सािनजगनक गने ,
(ग)

विदे शी लगानीकतान र गनजका आगधकाररक प्रगतगनगध तर्ा विदे शी लगानी र्एका
उद्योगमा दर्ा २७ बमोजजम कायनरत विदे शी विशेषज्ञ,प्राविगधक िा व्यिस्र्ापकीय
कमनचारी र गनजका पररिारका आजित सदस्यलाई गर्साको लागग गसर्ाररस गने तर्ा
सोको लागग सहजीकरण गने ,

(घ)

विदे शी लगानीकतान तर्ा विदे शी लगानी र्एका उद्योगमा दर्ा २७ बमोजजम कायनरत
विदे शी विशेषज्ञ, प्राविगधक िा व्यिस्र्ापकीय कमनचारीलाई लगानी तर्ा पाररिगमक
वर्तान लैजान सहजीकरण गने,

(ङ)

प्रचगलत

कानून

बमोजजम

प्रारजम्र्क

िातािरणीय

परीक्षण,

िातािरणीय

प्रर्ाि

मूल्यांकन लगायतका कुनै स्िीकृगत िा अनुमगतपर प्राप्त गननका लागग विदे शी
लगानीकतानलाई सहजीकरण गने ,
(च)

विदे शी लगानीलाई पारदशी बनाउन तर्ा प्रवियागत सरलीकरण गनन कायन सं चालन
कायनविगध (स्टाण्र्र्न अपरे वटङ्ग प्रोगसड्युर) बनाई लागू गने,

(छ) तोवकए बमोजजमका अन्य काम गने , गराउने ।
२३. एकलविन्दु सेिाकेन्र मार्नत् से िा उपलब्ध गराइनेाः नेपाल सरकारले विदे शी लगानीकतानलाई
यस ऐन तर्ा प्रचगलत अन्य कानून बमोजजम उद्योग दतानदेजख बवहनगमन सम्मका सबै
से िाहु  तर्ा प्रचगलत कानून बमोजजम प्रदान गररने छु ट, सुविधा िा सहुगलयत एकल विन्दु
से िा केन्र मार्नत् उपलब्ध गराउन सकनेछ ।

पररच्छे द–५
विदे शी लगानी र्एका उद्योग िा विदे शी लगानीकतानलाई प्रदान गररने छु ट, सुविधा र
सहुगलयत
२४. उद्योगले प्राप्त गने सुविधााः (१) विदे शी लगानी र्एका उद्योगलाई यस ऐन बमोजजमका छु ट,
सुविधा, सहुगलयत िा सं रक्षणको अगतररि औद्योगगक व्यिसाय ऐन,२०७३ बमोजजम
उपलब्ध हुने छु ट, सुविधा िा सहुगलयत समेत प्रदान गररनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको र्ए तापगन विदे शी लगानी र्एका
उद्योगलाई प्रचगलत कानून बमोजजम ु ग्ण उद्योगले पाउने सुगबधा उपलब्ध हुने छै न ।
(३) विदे शी लगानी र्एका उद्योगले प्रचगलत कानून बमोजजम आयकर, र्न्सार
महशुल, अन्ताःशुल्क तर्ा मूल्य अगर्िृवि कर छु ट प्राप्त गनेछ ।
२५. विदे शी मुराको कारोबार गनन सुविधााः (१) विदे शी लगानीकतान िा विदे शी लगानी र्एका
उद्योगले नेपालको कुनै बैंकमा पररित्यन विदे शी मुरा, नेपाली मुरा िा दुिै मुरामा खाता
खोली कारोिार गनन सकनेछ ।

तर,पररित्यनविदे शी मुरामा खाता खोली कारोबार गनन नेपाल राि बैंकको स्िीकृगत
गलनु पनेछ ।
(२) विदे शी लगानी र्एका उद्योगले पररित्यनविदे शी मुराको विगनमयदर हे रर्ेरको
जोजखम न्यूनीकरण गनन बैंक िा वििीय सं स्र्ा मार्नत स्िीकृत प्राप्त र्ेररर्ेवटर्स् उपकरणको
प्रयोग गनन सकनेछ ।
२६. विदे शी मुराको सुविधााः (१) विदे शी लगानी र्एका उद्योगले विदे शी लगानी स्िीकृत गने
गनकायको गसर्ाररसमा नेपाल राि बैंकको स्िीकृगत गलई दे हायको प्रयोजनका लागग
आिश्यक पने रकमको लागग विदे शी मुराको सुविधा प्राप्त गनन सकनेछाः(क) उद्योगलाई आिश्यक पने मे गसनरी, उपकरण िा कच्चा पदार्न खररद गरी
पैिारी गनन,
(ख) दर्ा २७ बमोजजम उद्योगमा काम लगाइएका विदे शी विशेषज्ञ, प्राविगधक िा
व्यिस्र्ापकीय कमनचारीले पाउने पाररिगमक र्ुिानी गनन,
(ग)

दर्ा ११ को उपदर्ा (१) बमोजजम जारी र्एको ऋणपर िा गर्िेञ्चरको
साूँिा िा ब्याज र्ुिानी गनन,

(घ)

दर्ा २० बमोजजम विदे शी लगानी िा आजजनत रकम वर्तान लैजान,

(ङ)

विदे शी ऋणको साूँिा िा ब्याजको र्ुिानी गनन ।

(२) उपदर्ा (१) बमोजजम नेपाल राि बैंकबाट स्िीकृत र्एपगछ विदे शी लगानी
र्एका उद्योगले स्िीकृत र्ए बमोजजमको रकम त्यस्तो उद्योगको दर्ा २५ बमोजजमको
खातामा रहे को विदे शी मुराबाट र्ुिानी िा प्रयोग गनन सकनेछ ।
(३) दर्ा २७ बमोजजम उद्योगमा काम लगाइएका विदे शी विशेषज्ञ, प्राविगधक िा
व्यिस्र्ापकीय कमनचारीले प्रचगलत कानून बमोजजम आयकर कट्टा गरी गनजले पाउने
पाररिगमक रकममध्ये बचत हुन आएको रकम पररित्यनविदे शी मुरामा गनजको मुलक
ु मा
लैजान सकनेछ ।
(४) उपदर्ा (२) िा (३) बमोजजम पररित्यनविदे शी मुरा सटही गदान िा लैजाूँदा
खुला बजार विगनमयदरबाट गनुन पनेछ ।

२७. विशेषज्ञ, उच्च प्राविगधक र व्यिस्र्ापकीय कमनचारी काममा लगाउने सुगबधााः (१) नेपालमा
विदे शी

लगानीबाट

सं स्र्ावपत

उद्योगले

उद्योगमा

आिश्यक

पने

अदक्ष

र

अधनदक्ष

जनशजिको आपूती अगनिायन रूपमा नेपाली नागररकबाट गनुप
न नेछ । उद्योगको उच्च
व्यिस्र्ापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविगधक, व्यिस्र्ापकीय कमनचारी िा प्राविगधक कमनचारीको
पुती गदान समेत नेपाली नागररकलाई उजचत प्रार्गमकता ठदनु पनेछ ।
(२) विदे शी लगानीकतानले उद्योगको उच्च व्यिस्र्ापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविगधक,
व्यिस्र्ापकीय कमनचारी र त्यस्तो उद्योगमा प्राविगधक ज्ञान िा सीप हस्तान्तरण गनुन परे मा
अन्य दे शका प्राविगधक िा विशेषज्ञलाई तोवकए बमोजजमको प्रविया पूरा गरी काममा
लगाउन सकनेछ ।
(२) िम सम्िन्धी प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेजखएको र्एता पगन तोवकएको
रकम र्न्दा बढी पररित्यनविदे शी मुरामा लगानी र्एको उद्योगमा विशेषज्ञ,उच्च प्राविगधक िा
व्यिस्र्ापकीय पदमा काम गनन लगानीकतान आर्ै िा गनजले खटाएको एक जनासम्मको
लागग िम स्िीकृगत गलइरहनु पने छै न ।
तर, सम्बजन्धत उद्योगले त्यसरी काम गने विदे शी विशेषज्ञ,उच्च प्राविगधक िा
व्यिस्र्ापकीय कमनचारीको वििरण अगर्लेखका लागग विर्ागमा पिाउनु पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोजजमका विशेषज्ञ, उच्च प्राविगधक र व्यिस्र्ापकीय
पदमा काम गने व्यजिले विर्ागले गनधानरण गरे बमोजजमका शतनहु  पालना गनुन पनेछ ।
२८. औद्योगगक सुरक्षा सम्बन्धी व्यिस्र्ााःविदे शी लगानी र्एका उद्योगलाई नेपालमा स्र्ावपत अन्य
उद्योग सरहको सुरक्षा उपलब्ध गराइने छ ।
२९. पररचयपरको सुविधााः (१) विर्ागले विदे शी लगानीकतानलाई तोवकएको ढाूँचामा पररचयपर
उपलव्ध गराउनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम उपलव्ध गराइने पररचयपरमा मन्रालयले गनधानरण
गरे को मापदण्र् पूरा गरे का विदे शी लगानीकतान िा अन्तरानविय क्षेरमा ख्यागत प्राप्त गरे का
विदे शी लगानीकतानलाई सम्मान स्िु प औद्योगगक ु पमा महत्िपूण न व्यजि (इण्र्जस्ट्रयल्ली
इम्पोटनटेण्ट पसनन, आइ. आइ. पी.) िा नेपालको औद्योगगक प्रििनक (इण्र्जस्ट्रयल प्रमोटर
अर् नेपाल, आई. पी. एन.) उल्लेख गरी ठदन सवकनेछ ।

(३) उपदर्ा (१) बमोजजम पररचयपर प्राप्त गरे को विदे शी लगानीकतानले नेपाल
सरकारले तोकेको िा प्रचगलत कानून बमोजजम गनषेध गररएको क्षेर बाहे क नेपालको अन्य
जुनसुकै क्षेरमा पगन आितजाित गनन सकनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोजजम आित जाित गदान विदे शी लगानीकतान िा गनजको
प्रगतगनगधलाई नेपाली नागररक सरहको व्यिहार गररनेछ ।
३०. गर्सा सम्बन्धी सुगबधााः (१) विदे शी लगानीका लागग अध्ययन, अनुसन्धान िा सर्ेक्षण गनन
आउने विदे शी नागररकलाई छ मवहनासम्मको गैर पयनटक गर्सा ठदइनेछ ।
(२) विदे शी लगानीकतान िा गनजको एकजना आगधकाररक प्रगतगनगध र त्यस्तो
लगानीकतान िा प्रगतगनगधका पररिारका सदस्यलाई तोवकए बमोजजमको रकममा नघट्ने गरी
विदे शी लगानी कायम रहे सम्म नेपालमा बस्न व्यािसावयक गर्सा ठदइनेछ ।
तर, तोवकएको रकम र्न्दा कम लगानी गने लगानीकतानको हकमा यस्तो सुविधा
बढीमा दुई जनासम्म र गनजको पररिारको सदस्यलाई मार उपलब्ध गराइनेछ ।
स्पष्टीकरणाः

यस

दर्ाको

“पररिारकासदस्य”र्न्नालेविदे शीलगानीकतानिागनजको

आगधकाररक

प्रयोजनका
प्रगतगनगधको

लागग
पगत

िा

पत्नी,आमा बाबु र आिीत छोरा िा छोरी सम्झनु पछन ।
(३) एकै पटक दश लाख अमेररकी र्लरर्न्दा बढी रकम िा सो बराबरको
पररित्यनविदे शी मुरामा विदे शी लगानी गने विदे शी लगानीकतान िा गनजको आगधकाररक
प्रगतगनगध र त्यस्ता व्यजिको पररिारका सदस्यलाई तोवकए बमोजजमको रकममा नघट्ने
गरी विदे शी लगानी कायम रहे सम्मको अिगधका लागग आिासीय गर्सा ठदइनेछ ।
(४) दर्ा २७ बमोजजम उद्योगमा काम गनन आउने विदे शी विशेषज्ञ, प्राविगधक िा
व्यिस्र्ापकीय कमनचारीलाई गैरपयनटक गर्सा ठदइनेछ ।
(५) गैर पयनटक गर्साको लागग कायन सहमगत र िम स्िीकृगत ठदने गनकायले तीस
ठदनगर्र आिश्यक प्रविया पुरा गरी कायन सहमगत र िम स्िीकृगत ठदने िा नठदने सम्िन्धी
गनणनय गररसकनु पनेछ ।
३१. जग्गा सम्बन्धी व्यिस्र्ााः (१) विदे शी लगानीकतानले उद्योगको लागग आिश्यक पने जग्गा
प्रचगलत कानून बमोजजम आर्ैले खररद गरी िा अन्य उपायद्वारा व्यिस्र्ा गनुन पनेछ ।

(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको र्ए तापगन तोवकए बमोजजमको
उद्योग सञ्चालनको लागग विदे शी लगानीकतान आर्ैले आिश्यक जग्गा खररद गनन िा
व्यिस्र्ा गनन नसकेमा त्यसको व्यहोरा खुलाई जग्गा खररद गनन िा प्राप्त गररठदन अनुरोध
गरे मा विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायले त्यसको लागग आिश्यक गसर्ाररस, समन्िय र
सहजीकरण गनेछ ।
(३) विदे शी लगानी र्एका उद्योगको लागग औद्योगगक क्षेर िा विशेष आगर्नक
क्षेरमा उद्योग स्र्ापनाका लागग प्रार्गमकता ठदन मन्रालयले सम्िजन्धत गनकायलाई
गसर्ाररश गनन सकनेछ ।
(४) विदे शी लगानी र्एका उद्योगको लागग जग्गा गलजमा उपलब्ध गराउने तर्ा
जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यिस्र्ा प्रचगलत कानून बमोजजम हुनेछ ।
(५) विदे शी लगानीमा सं चालन हुने उद्योगलाई उपलव्ध गराईने जग्गा सम्िन्धी
अन्य व्यिस्र्ा तोवकए िमोजजम हुनेछ ।
३२. राविय व्यिहार गररनेाः (१) यो ऐन प्रारम्र् र्ए पगछ कुनै विदे शीले नेपालमा यस ऐन र
प्रचगलत अन्य कानूनको अगधनमा रही गरे को विदे शी लगानी त्यस्तो लगानी नेपाल
गर्गरइसके पगछ सो लगानी नेपालमा रहे को अिगधसम्म सो लगानीको व्यिस्र्ापन, सं र्ार,
प्रयोग,हस्तान्तरण,

वििीमा

लागु

हुने

शतन

ने पाली

नागररकले

गरे को

लगानीको

व्यिस्र्ापन,सं र्ार, प्रयोग, हस्तान्तरण, वििीमा लागु हुने शतन र्न्दा कम अनुकुल नहुने
गरी राविय व्यिहार (नेशनल वट्रटमेन्ट) गररनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको र्एतापगन यो ऐन प्रारम्र् हुन ु अगािै
र्एको विदे शी लगानीका हकमा त्यस्तो लगानी हुूँदाका बखत बहाल रहे को विदे शी लगानी
सम्बन्धी प्रचगलत कानूनमा र्एको व्यिस्र्ा लागू हुनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले जखएको र्एतापगन दे हायको विषयमा राविय
व्यिहार (नेशनल वट्रटमेन्ट) लागू हुने छै न र सो विषय वििाद गनु पण गने कुनै सं यन्रको
विषय समेत हुन सकनेछैनाः
(क) नेपालको सं विधान बमोजजम प्रदे श तह िा स्र्ानीय तहमा अगधकार गनवहत
रहे को विषय,
(ख) कर गनधानरण िा कर दावयत्ि सम्बन्धी विषय,

(ग) विश्व ब्यापार सं गिन अन्तगनत गररएका सं झौतामा उल्लेजखत बौविक सम्पजिको
गसजनना,त्यसका सीमा, हक हस्तान्तरण िा प्रयोगमा अगनिायन अनुमगत गलनुपने
(कम्पलसरी लाइसे जन्सङ्ग) र्नी तोवकएका ब्यिस्र्ाको विषय,
(घ) सािनजगनक खररद सम्बन्धी विषय,
(ङ) नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने िा उपलब्ध हुने अनुदान िा सहुगलयतको
विषय,
(च) नेपाल सरकारबाट प्रिाह हुने गैर ब्यापाररक से िाको विषय,
(छ) लगानीकतान, गनक्षेपकतान, गधतोपर िजारका सहर्ागीहु , गबमा पोगलगस बाहक
िा गबमा पोगलगस दाविकतानहु को सं रक्षण गनन िा कुनै व्यजिको आगर्नक
स्िार्नको रक्षा गने दावयत्ि गलएका वििीय सं स्र्ाहु  सम्िन्धी विषय तर्ा
वििीय सं स्र्ाको स्िस्र्ता (साउण्र्नेस), नैगतकता िा वििीय जजम्मेिारी कायम
राख्ने

जस्ता

विषयहु मा

नेपाल

सरकारले

उजचत

िानी

अिलम्बन

िा

व्यिस्र्ापन गरे का वििीय से िा सम्िन्धी उपायहु ,
(ज) नेपाल सरकार पक्ष रहे को िा हुने कुनै क्षेरीय िा बहुपक्षीय आगर्नक, मौठरक
िा यस्तै प्रकृगतको कुनै सं गिनको पक्ष र्एको कारणबाट नेपाल सरकारले
विषेश व्यबाहार गनुन पने दावयत्ि िा प्रािधान र्एको विषय,
(झ) नेपाल बावहर लगानी वर्तान, ऋण र्ुिानी (सािाूँ, ब्याज तर्ा शुल्क समेत),
से िा शुल्कको र्ुिानीमा प्रचगलत कानून बमोजजम गनयामक गनकायले तोकने
शतन सम्बन्धी विषयहु ,
(ज) मानि स्िास््य, जीिजन्तु, िनस्पती िा िातािरण सं रक्षणको विषय ।
३३. रावियकरण नगररनेाः यस ऐन बमोजजम विदे शी लगानी र्एको उद्योगलाई रावियकरण गररने
छै न ।

पररच्छे द–६
गुनासो व्यिस्र्ापन तर्ा कारबाही
३४. गुनासो व्यिस्र्ापनाः (१) प्रचगलत कानून बमोजजम उद्योगको दतान, गनयमन िा अनुगमन गने
अगधकारी िा एकल विन्दु से िा केन्रको कुनै अगधकारीले गरे को कुनै काम कारिाहीका

सम्बन्धमा विदे शी लगानीकतान िा उद्योगको कुनै गुनासो र्ए गनजले त्यसको गलजखत
जानकारी मन्रालयलाई गराउन सकनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम प्राप्त गुनासोलाई मन्रालयले तोवकए बमोजजम सम्िोधन
तर्ा व्यिस्र्ापन गनेछ ।
३५. शतन विपरीतको काम कारबाही गनन नहुनेाः (१) विदे शी लगानीकतान िा विदे शी लगानी
र्एका उद्योगले यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको गनयम तर्ा विदे शी लगानीको लागग
स्िीकृगत ठदूँ दा तोवकएको शतन विपरीतको कुनै काम गनन, गराउन हुूँदैन ।
(२) विदे शी लगानीकतान िा विदे शी लगानी र्एका उद्योगले यस ऐन बमोजजम प्राप्त
सुविधाको दुु पयोग गनन, गराउन हुूँदैन ।
(३) विदे शी लगानीकतान िा विदे शी लगानी र्एका उद्योगले जुन प्रयोजनको लागग
विदे शी लगानीको स्िीकृगत गलएको हो सो प्रयोजन बाहे क अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गनुन
हुूँदैन ।
(४) विदे शी लगानीकतान िा विदे शी लगानी र्एका उद्योगले यो ऐन,यस ऐन
अन्तगनत बनेको गनयम तर्ा विदे शी लगानीको लागग स्िीकृगत ठदूँ दा तोवकएको शतन
विपरीतको कुनै काम गरे को पाइएमा त्यस्तो स्िीकृगत तोवकए िमोजजमको प्रकृया पुरा गरी
रद्द

गनन

सवकनेछ ।
३६. सुविधा रोक्का गनन आदे श ठदन सकनेाः (१) कुनै विदे शी लगानीकतान िा विदे शी लगानी र्एका
उद्योगले दर्ा ३५ विपरीत कुनै काम गरे को पाइएमा विर्ागको महागनदे शकले त्यस्ता
विदे शी लगानीकतान िा उद्योगलाई अिस्र्ा अनुसार त्यस्तो कायन तत्काल रोकन िा अिगध
तोकी सो अिगधगर्र रुटी सूँच्याउन िा कुनै कायन सम्पन्न गनन आदे श ठदन सकनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम ठदएको आदे शको पालना गनुन सम्बजन्धत विदे शी
लगानीकतान िा उद्योगको कतनव्य हुनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोजजम ठदइएको आदे शको पालना नगने विदे शी लगानीकतान
िा उद्योगलाई विर्ागको महागनदे शकले यस ऐन बमोजजमको सबै िा कुनै सुविधा उपलब्ध
नगराउने गनणनय गनन सकनेछ ।

तर, त्यसरी गनणनय गदान सम्बजन्धत विदे शी लगानीकतान िा उद्योगलाई सर्ाई पेश
गने मौकाबाट िजञ्चत गररने छै न ।
(४) उपदर्ा (१) िा (३) बमोजजम महागनदे शकले ठदएको गनदे शन िा गरे को
गनणनयमा जचि नबुझ्ने विदे शी लगानीकतान िा उद्योगले त्यस्तो गनदे शन िा गनणनयको
जानकारी पाएको गमगतले पन्र ठदनगर्र मन्रालयको सजचि समक्ष गनिेदन ठदन सकनेछ र
त्यस्तो गनिेदनको सम्बन्धमा मन्रालयको सजचिले गरे को गनणनय अजन्तम हुनेछ ।
३७. दण्र् सजायाः (१) उद्देश्य विपररत कायन गने िा प्रचगलत कानून विपररत कायन गने िा प्राप्त
सुविधाको दुु पयोग गरे को पाइएमा नेपाल सरकारको सं घीय गनकायबाटऔद्योगगक व्यिसाय
सम्बन्धी प्रचगलत सं घीय कानुन िमोजजम सजाय हुनेछ ।
३८. उद्योगको अनुगमन तर्ा गनरीक्षणाः (१) विर्ागले तोवकठदएको अगधकृतले विदे शी लगानी
र्एको उद्योगको आिश्यकता अनुसार अनुगमन तर्ा गनरीक्षण गनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम अनुगमन तर्ा गनरीक्षणमा जाने अगधकृतले विदे शी
लगानीकतान िा उद्योगद्वारा दर्ा ३५ विपरीतको काम गरे नगरे को समेतको वििरण खुलाई
अनुगमन तर्ा गनरीक्षण सम्पन्न र्एको गमगतले तीन ठदनगर्र विर्ागमा प्रगतिेदन ठदनु
पनेछ ।

पररच्छे द–७
विविध
३९. ठद्वपक्षीय िा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गनन सवकनेाः विदे शी लगानी प्रििननका लागग नेपाल
सरकारले विदे शी गमरराि िा अन्तरानविय सं स्र्ासूँग ठद्वपक्षीय िा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता
गरी विदे शी लगानी गर्त्र्याउन सकनेछ ।
४०. सम्झौता गनन सकनेाः (१) कुनै उद्योगमा नेपाली लगानीकतान र विदे शी लगानीकतानबीच
सं यि
ु
लगानी गदान सो लगानीका सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही विदे शी लगानी
सम्बन्धी सं यि
ु सम्झौता गनन सवकनेछ ।
(२)

उपदर्ा

(१)

बमोजजमको

सम्झौतामा

अन्य

कुराका

अगतररि

सं यि
ु

लगानीका शतनहु ,लगानीबाट आजजनत मुनार्ा बाूँर्र्ाूँर् तर्ा लगानी सम्बन्धी वििाद
समाधान सम्बन्धी व्यिस्र्ा गनन सवकनेछ ।

४१. वििादको समाधानाः (१) विदे शी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकतान र विदे शी
लगानीकतानबीच कुनै वििाद उत्पन्न र्एमा सम्बजन्धत

पक्षहु ले आपसी छलर्ल िा

िातानबाट त्यस्तो वििादको समाधान गनेछन् ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम छलर्ल िा िातानबाट वििाद समाधान गनन विर्ागले
आिश्यक सहजीकरण गनन सकनेछ ।
(३) वििाद उत्पन्न र्एको पैँ तालीस ठदनगर्र उपदर्ा (१) बमोजजम वििाद
समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो वििादको समाधान गनन वििादका पक्षहु बीच सं यि
ु
लगानी िा वििाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता र्एकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजजम वििादको
समाधान
गररनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) िमोजजमको सहमगतको जानकारी पक्षहु ले त्यस्तो सहमगत
र्एको पैगतस ठदन गर्रमा विदे शी लगानी स्िीकृगत ठदने गनकायलाई ठदनु पनेछ ।
तर, के कुन शतनहु मा त्यस्तो सहमगत र्एको हो र्न्ने कुराको जानकारी ठदन
पक्षहु  बाध्य हुने छै नन् ।

(५) उपदर्ा (३) बमोजजम पक्षहु बीच र्एको सम्झौतामा वििाद समाधान
सम्बन्धमा कुनै व्यिस्र्ा नर्एकोमा नेपालको मध्यस्र्ता सम्बन्धी कानून बमोजजम
मध्यस्र्ताद्वारा त्यस्तो वििादको समाधान गररनेछ ।
(६) कुनै विदे शी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न वििादको समाधान वििादका
पक्षहु ले अन्यर्ा मन्जुर गरे मा बाहे क अन्तरानविय व्यापार कानून सम्बन्धी सं यि
ु
राि
सं घीय आयोग (अनगसट्राल) को प्रचगलत गनयम िा कायनविगध बमोजजम मध्यस्र्ताद्वारा
गररनेछ ।
(७) यस दर्ा बमोजजम गररने मध्यस्र्ता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्र्ता सम्बन्धी
नेपालको सारिान कानून लागू हुनेछ ।
तर, उपदर्ा (३) बमोजजमको अिस्र्ामा सोही उपदर्ा बमोजजम हुनेछ ।

४२. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गनन सकनेाः विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायले यस ऐन
बमोजजम विदे शी लगानीको लागग स्िीकृगत तर्ा तत् सम्बन्धी अन्य काम कारबाही विद्युतीय
कारोबार सम्बन्धी प्रचगलत कानून बमोजजम मान्यता प्राप्त विद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन गनन
सवकने गरी व्यिस्र्ा गनन सकनेछ ।
४३. स्िचागलत स्िीकृगत प्रविया सम्बन्धी ब्यिस्र्ा गनन सवकनेाः नेपाल सरकारले विदे शी लगानी
प्रवियालाई सरल, सहज र स्िचागलत बनाउन यस ऐन तर्ा प्रचगलत अन्य कानून बमोजजम
उद्योग दतानदेजख स्िीकृगत प्रविया सम्बन्धी से िाहु , उद्योगको वकगसम, उद्योगको प्रकृगत िा
लगानीको सीमा लगायतका विषयहु  तोकी स्िचागलत मागन (अटोमेवटक ु ट) बाट
कायानन्ियन गनन सकनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजम स्िचागलत स्िीकृगत प्रविया सम्बन्धी व्यिस्र्ा नेपाल
सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाशन गरी लागू गनन सकनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोजजम उद्योग दतानदेजख स्िचागलत स्िीकृगत प्रविया सम्बन्धी
अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
४४. करार गरी उत्पादन गनन सवकनेाः विदे शी लगानी र्एका उद्योगले त्यस्तो उद्योगलाई
आिश्यक पने िस्तु िा से िा अन्य उद्योगसूँग करार गरी उत्पादन गनन सकनेछ ।
४५. अगधकार प्रत्यायोजनाः बोर्न िा विर्ागले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको गनयम बमोजजम
आर्ूलाई प्राप्त अगधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही अगधकार बोर्नको कुनै सदस्य,
नेपाल सरकारको कुनै गनकाय िाअगधकृतलाई प्रत्यायोजन गनन सकनेछ ।
४६. गनदे शन ठदन सकनेाः विदे शी लगानी स्िीकृत गने गनकायले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत
बनेको गनयमको अधीनमा रही लगानीकतान िा त्यस्तो लगानीको उद्योगलाई अिश्यक
गनदे शन ठदन सकनेछ र त्यस्तो गनदे शनको पालना गनुन सम्बजन्धत विदे शी लगानीकतान िा
उद्योगको कतनव्य हुनेछ ।
४७. प्रचगलत कानून बमोजजम हुनेाः यस ऐनमा

लेजखएका विषयमा यसै ऐन बमोजजम र अन्य

विषयमा औद्योगगक व्यिसाय ऐन, २०७३ तर्ा अन्य प्रचगलत कानून बमोजजम हुनेछ ।
४८. अनुसूचीमा हे रर्ेर िा र्पघट गनन सकनेाः नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाशन
गरी अनुसूचीमा आिश्यक हे रर्ेर िा र्पघट गनन सकनेछ ।

४९. गनयम, गनदे जशका र कायनविगध बनाउने अगधकाराः (१) यस ऐनको कायानन्ियनको लागग
नेपाल सरकारले आिश्यक गनयम बनाउन सकनेछ ।
(२) यस ऐनको कायानन्ियनको लागग मन्रालयले आिश्यक गनदे जशका िा कायनविगध
बनाउन सकनेछ ।
५०. खारे जी र बचाउाः (१) विदे शी लगानी तर्ा प्रविगध हस्तान्तरण ऐन, २०४९ खारे ज
गररएको

छ ।

(२) विदे शी लगानी तर्ा प्रविगध हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तगनत र्ए गरे का
काम कारबाही यसै ऐन िमोजजम र्ए गरे को मागननेछ ।
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१.

लघु उद्यम र घरे लु उद्योग,

२.

हातहगतयार,

खरखजाना,

गोलीगठ्ठा,

बाु द

िा

विष्र्ोटक

पदार्न

तर्ा

न्यूजकलयर,

बायोलोजजकल तर्ा केगमकल (एन. बी. सी.) हगतयार उत्पादन गने उद्योग,
३.

मुरा तर्ा गसक्का व्यिसाय िा सुरक्षण मुरण (से कयुररटी वप्रजन्टङ्ग) उद्योग,

४.

घर जग्गा खररद गबिी व्यिसाय (गनमानण उद्योग बाहे क),

५.

विद्युतीय व्यापार (ई–कमसन) समेतका नेपालमा पचास करोर् ु पैयाूँर्न्दा कम लगानीको र
तीन दे शर्न्दा कम दे शमा गरे को बहुब्राण्र् (मजल्ट ब्राण्र्) खुरा व्यापार,

६.

पयनटनमा सं लग्न ट्रार्ल एजेन्सी, पर् प्रदशनक, ट्रेवकङ्ग तर्ा पिनतारोहण पर् प्रदशनक,र्ररया
(घोर्ा, खच्चर्, याकसवहत) एिं र्ान्से मार उपलब्ध गराउने उद्देश्य र्एको पयनटन उद्योग,
घोर्चढी, हािीचढी, मसाज, स्पा, ब्यूटीपालनर, होमस्टे , लाउड्री से िा,

७.

कृवषका प्रार्गमक उत्पादनका क्षेरहु  एिं कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन,

८.

विकीरणजन्य सामिी (रे गर्यो एजकटर् म्याटे ररयल्स) उत्पादन गने उद्योग,

९.

कयागसनो बाहे कका जुिा िा बाजी व्यिसाय सं चालन उद्योग, जचठ्ठा सं चालन र नेटिकन
व्यिसाय,

१०. आमसं चारका प्रसारण माध्यमहु  (परपगरका, रे गर्यो, टे गलगर्जन र अनलाइन समाचार) को
व्यिसाय,
११. शैजक्षक परामशन ठदने व्यिसाय एिं सं स्र्ाहु , र्ाषा, तालीम, सं गीत तालीम र तोवकएको
रकम र्न्दा कम विदे शी लगानी हुने कम््युटर तालीम र पचास प्रगतशत िा सो र्न्दा बढी
लगानी हुने व्यिस्र्ापन, लेखा, इजिगनयररङ्ग, कानूनी जस्ता परामशन से िा व्यिसाय ।

