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विशषे आर्थिक ऺते्रको स्थाऩना, सञ् चारन य व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धभा 
व्मिस्था गनि फनकेो विधेमक 

प्रस्तािना M र्नमाित प्रिधिनको भाध्मभफाट भरुकुभा औद्योर्गकयणको प्रविमा 
अघघ फढाई आर्थिक विकासको गर्तराई तीव्रता प्रदान गनिको रार्ग विशषे 
आर्थिक ऺेत्र स्थाऩना, सञ् चारन य व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धभा कानूनी 
व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

 नेऩारको सॊविधानको धाया २९६ को उऩधाया (१) फभोघजभको 
व्मिस्थावऩका–सॊसदरे मो ऐन फनाएको छ ।

  

 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायघम्बक 

१. सॊघऺप्त नाभ य प्रायम्ब M (१) मस ऐनको नाभ “विशेष आर्थिक ऺेत्र 
ऐन, २०७३” यहेको छ ।  

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२.  ऩरयबाषा M विषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,– 
(क) “अध्मऺ” बन्नारे सर्भर्तको अध्मऺ सम्झन ुऩछि । 

(ख) “अनभुर्तऩत्र” बन्नारे दपा ८ फभोघजभ प्राप्त अनभुर्तऩत्र 
सम्झन ुऩछि । 

(ग) “अनभुर्तऩत्रिारा” बन्नारे दपा ८ फभोघजभ अनभुर्तऩत्र 
प्राप्त रगानीकताि सम्झन ुऩछि । 

(घ) “उद्योग” बन्नारे दपा ५ फभोघजभ सूचीभा सभािेश बएको 
उद्योग सम्झन ुऩछि । 

(ङ) “तोवकएको” िा “तोवकए फभोघजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगित 
फनेको र्नमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोघजभ सम्झन ु
ऩछि। 
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(च) “ऩूिािधाय सॊयचना” बन्नारे विशेष आर्थिक ऺते्रको विकासको 
रार्ग आिश्मक ऩने सॊयचना सम्झन ु ऩछि य सो शब्दरे 
विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थाऩना गरयने औषधारम, 

घचवकत्सारम, हरुाक, फैंवकङ्ग सेिा, घशश ु स्माहाय केन्र, 

विद्यारम तथा चभेना गहृराई सभेत जनाउॉछ । 

(छ)  “प्रार्धकयण” बन्नारे दपा १४ फभोघजभ स्थाऩना बएको 
विशेष आर्थिक ऺते्र प्रार्धकयण सम्झन ुऩछि ।  

(ज) “रगानीकताि” बन्नारे उद्योग िा ऩूिािधाय सॊयचनाको 
र्नभािणभा रगानी गने व्मघि, पभि, कम्ऩनी िा सॊगठठत 
सॊस्था सम्झन ु ऩछि य सो शब्दरे उद्योग िा ऩूिािधाय 
सॊयचनाको र्नभािणभा रगानी गने विदेशी सयकाय, विदेशी 
व्मघि िा अन्तयािवष्डम सॊस्थाराई सभेत जनाउॉछ । 

(झ) “भन्त्रारम” बन्नारे उद्योग भन्त्रारम सम्झन ुऩछि । 

(ञ) “विशषे आर्थिक ऺेत्र” बन्नारे दपा ३ फभोघजभ तोवकएको 
विशेष आर्थिक ऺते्र सम्झन ुऩछि । 

(ट) “सदस्म” बन्नारे सर्भर्तको सदस्म सम्झन ु ऩछि य सो 
शब्दरे अध्मऺराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ठ) “सर्भर्त” बन्नारे दपा १९ फभोघजभ गठठत सञ्चारक 
सर्भर्त सम्झन ुऩछि ।  

 

 

ऩरयच्छेद–२ 

विशषे आर्थिक ऺते्र स्थाऩना, सञ् चारन य व्मिस्थाऩन सम्फन्धी व्मिस्था 
३.  विशषे आर्थिक ऺते्र तोक्न सक्न े M (१) नेऩार सयकायरे प्रार्धकयणको 

र्सपारयसभा नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी नेऩारको कुनै 
स्थानराई विशषे आर्थिक ऺते्र तोक्न सक्नेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोघजभ तोवकएको विशषे आर्थिक ऺेत्रभा 
र्नमाित प्रशोधन ऺेत्र, र्नमाित प्रिधिन गहृ िा नेऩार सयकायरे तोकेको 
अन्म कुनै ऺते्र यहन सक्नछे । 

स्ऩष्टीकयण M मस दपाको प्रमोजनको रार्ग,– 

(क)  “र्नमाित प्रशोधन ऺते्र” बन्नारे र्नमाितजन्म उद्योग स्थाऩना गनि 
विकास गरयएको विशषे आर्थिक ऺेत्रर्बत्रको बबूागराई 
जनाउॉछ ।  

(ख)  “र्नमाित प्रिधिन गहृ” बन्नारे विशेष आर्थिक ऺेत्रर्बत्र स्थावऩत 
उद्योगका उत्ऩादनहरु सॊकरन गयी विदेश र्नमाित गने 
उद्देश्मरे प्रचर्रत कानून फभोघजभ स्थाऩना बएको कम्ऩनी, 
पभि िा सहकायी सॊस्था सम्झन ुऩछि ।  

४.  विशषे आर्थिक ऺते्र स्थाऩनाको रार्ग प्रस्ताि गने M (१) प्रार्धकयणरे 
कुनै स्थानराई दपा ३ फभोघजभ विशेष आर्थिक ऺेत्र तोक्न उऩमिु 
हनु े देखेभा सो सम्फन्धभा आिश्मक सिेऺण गयी सोको विस्ततृ 
प्रर्तिेदन सवहत सो स्थानराई विशषे आर्थिक ऺेत्र तोक्नको रार्ग 
नेऩार सयकाय सभऺ प्रस्ताि ऩेश   गनेछ ।  
स्ऩष्टीकयण M मस दपाको प्रमोजनको रार्ग “सिेऺण” बन्नारे विशषे 
आर्थिक ऺेत्र स्थाऩना गनिको रार्ग उऩमिु स्थानको मवकन गनि गरयन े
सिेऺण सम्झन ुऩछि य सो शब्दरे विशेष आर्थिक ऺते्रको सम्बाव्मता 
अध्ममन य इघन्जर्नमरयङ्ग र्डजाइनराई सभेत जनाउॉछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोघजभ सिेऺण गदाि प्रार्धकयणरे अन्म 
कुयाको अर्तरयि सडकको ऩहुॉच, दूयसञ्चाय सेिा, विद्यतु य ऩानीको 
सवुिधा, जर्भनको ऩमािप्तता, काभदाय य कच्चा ऩदाथिको उऩरब्धता 
जस्ता कुयाराई सभेत आधाय र्रन ुऩनेछ । 

५.  उद्योगको सूची तमाय गने M (१) प्रार्धकयणरे विशेष आर्थिक ऺेत्रभा 
स्थाऩना गनि सवकन े तोवकए फभोघजभको उद्योगको सूची तमाय गयी 
प्रकाशन गनुि ऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
दपा ८ को उऩदपा (४) फभोघजभ प्रार्धकयणरे विशेष आर्थिक ऺेत्रभा 
कुनै खास प्रकृर्तको उद्योग स्थाऩना गनि अनभुर्तऩत्र ठदएकोभा त्मस्तो 
उद्योग मस दपा फभोघजभको उद्योगको सूचीभा स्ित् सभािेश बएको 
भार्ननेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोघजभको उद्योगको सूची प्रार्धकयणरे 
सभम सभमभा अद्यािर्धक गयी याख् न ुऩनेछ । 

६. विशषे आर्थिक ऺते्रको स्थाऩना य सञ् चारन र्नजी ऺते्रफाट गयाउन 
सवकन े M (१) नेऩार सयकायरे प्रार्धकयणको र्सपारयसभा नेऩार 
सयकाय य र्नजी ऺेत्रको सॊमिु सहबार्गताभा िा र्नजी ऺेत्रफाट कुनै 
विशेष आर्थिक ऺते्रको स्थाऩना, सञ् चारन य व्मिस्थाऩन तथा ऩूिािधाय 
सॊयचनाको विकास गनि िा गयाउन सक्नछे ।  

(२) उऩदपा (१) फभोघजभ विशषे आर्थिक ऺते्रको स्थाऩना, 
सञ् चारन य व्मिस्थाऩन तथा ऩूिािधाय सॊयचनाको विकास सम्फन्धी 
अन्म व्मिस्था तोवकए फभोघजभ हनुेछ ।  

७. विशषे आर्थिक ऺते्रभा उद्योग स्थानान्तयण गयी सञ् चारन गनि नसवकन ेM 
(१) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत प्रचर्रत कानून फभोघजभ अनभुर्तऩत्र 
र्रई िा दताि बई सञ् चारनभा यहेको उद्योगको रगानीकतािरे त्मस्तो 
अनभुर्तऩत्र िा दतािको आधायभा सो उद्योग विशषे आर्थिक ऺेत्रभा 
स्थानान्तयण गयी सञ् चारन गनि सक्ने छैन य त्मस्तो रगानीकतािरे 
प्रमोगभा ल्माइसकेका भेघशन, औजाय िा उऩकयण विशेष आर्थिक 
ऺेत्रभा प्रमोग िा हस्तान्तयण गनि सवकने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेको कुनै 
खास प्रकायको उद्योगराई विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थानान्तयण गनि 
फाधा ऩने छैन । 

 



 

5 
 

ऩरयच्छेद–३ 

अनभुर्तऩत्र सम्फन्धी व्मिस्था 
८. अनभुर्तऩत्र र्रनऩुने M (१) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा तोवकए फभोघजभको 

ऩूॉजी रगानी गयी कुनै उद्योग स्थाऩना गनि चाहन े रगानीकतािरे 
अनभुर्तऩत्रको रार्ग तोवकएको कुयाहरु खरुाई प्रार्धकयण सभऺ 
तोवकएको ढाॉचाभा र्निेदन ठदन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोघजभ ऩयेको र्निेदन उऩय जाॉचफझु 
गदाि अनभुर्तऩत्र ठदन उऩमिु देघखएभा प्रार्धकयणरे तोवकए 
फभोघजभको दस्तयु र्रई र्निेदन प्राप्त बएको र्भर्तरे तीस ठदनर्बत्र  
र्निेदकराई तोवकएको ढाॉचाभा अनभुर्तऩत्र ठदन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
तोवकए फभोघजभको ऩूॉजी रगानी गयी कुनै रगानीकतािरे दपा ५ 
फभोघजभको सूचीभा सभािेश नबएको तय िाताियणीम दृवष्टरे उऩमिु, 

आर्थिक रुऩभा सम्बाव्म य व्माऩारयक रुऩभा र्नमाितभूरक उद्योग 
स्थाऩना गनि चाहेभा अनभुर्तऩत्रको रार्ग तोवकएका कुयाहरु खरुाई 
प्रार्धकयण सभऺ तोवकएको ढाॉचाभा र्निेदन ठदन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोघजभ ऩयेको र्निेदन उऩय आिश्मक 
जाॉचफझु गयी सो उद्योगको सम्फन्धभा प्रायघम्बक िाताियणीम ऩयीऺण 
िा िाताियणीम प्रबािको भूल्माङ्कन गदाि अनभुर्तऩत्र ठदन उऩमिु 
देघखएभा प्रार्धकयणरे तोवकए फभोघजभको दस्तयु र्रई त्मसयी प्रायघम्बक 
िाताियणीम ऩयीऺण िा िाताियणीम प्रबािको भूल्माङ्कन गयेको तीस 
ठदनर्बत्र र्निेदकराई अनभुर्तऩत्र ठदन ुऩनेछ । 

(५) विशषे आर्थिक ऺेत्रभा उऩदपा (१) फभोघजभ एकै 
वकर्सभका एकबन्दा फढी उद्योग स्थाऩना गनि र्निेदन ऩयेभा य भाग 
बए फभोघजभका त्मस्ता सफै उद्योगहरुराई सो ऺेत्रभा स्थाऩना गनि 
अनभुर्तऩत्र ठदन नसवकन ेबएभा प्रार्धकयणरे तोवकएको प्राथर्भकताका 
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आधायभा कुनै रगानीकतािराई तोवकएको ढाॉचाभा अनभुर्तऩत्र ठदन 
सक्नेछ ।  

(६) उऩदपा (२) िा (४) फभोघजभ र्निेदन जाॉचफझु गदाि 
अनभुर्तऩत्र ठदन नसवकने बएभा प्रार्धकयणरे सोको कायण सवहतको 
जानकायी त्मस्तो र्नणिम बएको र्भर्तरे सात ठदनर्बत्र र्निेदकराई ठदन ु
ऩनेछ ।  

(७) उऩदपा (६) फभोघजभ प्रार्धकयणरे गयेको र्नणिम उऩय 
घचत्त नफझु्न े व्मघि िा सॊस्थारे र्नणिमको जानकायी ऩाएको ऩैंतीस 
ठदनर्बत्र भन्त्रारम सभऺ ऩनुयािेदन गनि सक्नेछ । 

(८) उऩदपा (७) फभोघजभ ऩनुयािेदन ऩयेभा त्मस्तो 
ऩनुयािेदन ऩयेको तीस ठदनर्बत्र भन्त्रारमरे र्नणिम गनुि ऩनेछ ।  

(९) उऩदपा (८) फभोघजभ भन्त्रारमरे गयेको र्नणिम अघन्तभ 
हनुेछ । 

९. अनभुर्तऩत्रको अिर्ध य निीकयण M (१) अनभुर्तऩत्रको अिर्ध 
उद्योगको प्रकृर्त हेयी फढीभा तीस िषिको हनुछे ।  

(२) अनभुर्तऩत्र निीकयण गनि चाहने अनभुर्तऩत्रिारारे 
अनभुर्तऩत्रको अिर्ध सभाप्त हनु ुबन्दा ऩैंतीस ठदन अगािै अनभुर्तऩत्र 
निीकयण गनिको रार्ग प्रार्धकयण सभऺ तोवकएको ढाॉचाभा र्निेदन 
ठदन ुऩनेछ । 

      (३) उऩदपा (२) फभोघजभको अिर्धर्बत्र अनभुर्त ऩत्र 
निीकयणको र्निेदन ठदन नसकेको विशेष कायण खरुाइि 
अनभुर्तऩत्रिारारे अनभुर्तऩत्रको अिर्ध सभाप्त बएको ऩन्र ठदनर्बत्र 
अनभुर्तऩत्र निीकयण गनिको रार्ग प्रार्धकयण सभऺ तोवकएको 
ढाॉचाभा र्निेदन ठदन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (२) िा (३) फभोघजभ र्निेदन ऩयेभा 
प्रार्धकयणरे कुर ऺभताको तीस प्रर्तशत बन्दा फढी ऺभताभा उद्योग 
सञ् चारन बएको ऩाइएभा उऩदपा (२) फभोघजभको र्निेदनको हकभा 
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तोवकए फभोघजभको निीकयण दस्तयु य उऩदपा (३) फभोघजभको 
र्निेदनको हकभा तोवकए फभोघजभको निीकयण तस्तयु य विरम्फ 
दस्तयु र्रइि एक ऩटकभा दश िषिको रार्ग अनभुर्तऩत्र निीकयण 
गनेछ । 

(५) अनभुर्तऩत्र निीकयण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए 
फभोघजभ हनुेछ ।  

१०. अनभुर्तऩत्र यद्द गनि सक्न े M (१) अनभुर्तऩत्रिारारे दपा ९ को 
उऩदपा (२) य उऩदपा (३) फभोघजभको अिर्धर्बत्र अनभुर्तऩत्र 
निीकयण नगयाएभा त्मस्तो अनभुर्तऩत्र यद्द हनुेछ । 

      (२) अनभुर्तऩत्रिारारे देहामको कुनै काभ गये िा गयाएभा 
प्रार्धकयणरे र्नजरे ऩाएको अनभुर्तऩत्र यद्द गनि सक्नेछ M– 

(क) सम्झौताभा उघल्रघखत अिर्धर्बत्र उद्योग स्थाऩना 
तथा सञ् चारन नगयेभा, 

(ख) दपा १२ फभोघजभको दावमत्ि ऩूया नगयेभा,  
(ग) दपा १३ भा उल्रेख बएको बन्दा फढी 

ऩरयभाणभा आफ्नो उत्ऩादन आन्तरयक फजायभा 
र्फिी गयेभा, 

(घ) उद्योगरे ऩाएको सहरु्रमतको दरुुऩमोग गयेभा, 
(ङ)  झटु्टा विियण ठदई सहरु्रमत प्राप्त गयेको प्रभाघणत 

बएभा । 

  (३) उऩदपा (२) फभोघजभ अनभुर्तऩत्र यद्द गनुि अघघ 
प्रार्धकयणरे सम्फघन्धत अनभुर्तऩत्रिाराराई आफ्नो सपाई ऩेश गने 
भनार्सफ भौका ठदन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) िा (२) फभोघजभ अनभुर्तऩत्र यद्द बएभा 
अनभुर्तऩत्रिारासॉग बएको सम्झौता स्ित् यद्द बएको भार्ननेछ । 

(५) उऩदपा (१) िा (२) फभोघजभ अनभुर्तऩत्र यद्द बएभा 
अनभुर्तऩत्रिारारे उद्योगभा गयेको रगानी फाऩत कुनै वकर्सभको 
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ऺर्तऩूर्ति दाफी गनि ऩाउन ेछैन य अनभुर्तऩत्र यद्द बएको ठदनदेघख मस 
ऐन फभोघजभको कुनै सहरु्रमत य सवुिधा प्राप्त गनि सक्न े 
छैन । 

(६) उऩदपा (१) िा (२) फभोघजभ अनभुर्तऩत्र यद्द बएभा 
त्मसयी अनभुर्तऩत्र यद्द बएको र्भर्तरे एक िषिर्बत्र अनभुर्तऩत्रिारारे 
विशेष आर्थिक ऺेत्रभा यहेको आफ्नो अचर सम्ऩघत्तको व्मिस्थाऩन 
गरयसक्न ुऩनेछ ।  

(७) उऩदपा (६) फभोघजभको अिर्धर्बत्र अनभुर्तऩत्रिारारे 
आफ्नो अचर सम्ऩघत्तको व्मिस्थाऩन गनि नसकेभा त्मस्तो सम्ऩघत्त 
नेऩार सयकायको हनुेछ । 

(८) उऩदपा (२) फभोघजभ अनभुर्तऩत्र यद्द गनुि अघघ 
प्रार्धकयणरे आपै िा भातहतको कुनै अर्धकृत भापि त आिश्मक 
कुयाहरु फझु्न िा जाॉचफझु गयाउन सक्नछे ।  

(९) उऩदपा (२) फभोघजभ अनभुर्तऩत्र यद्द बएकोभा घचत्त 
नफझु्न ेअनभुर्तऩत्रिारारे ऩैंतीस ठदनर्बत्र सम्फघन्धत उच्च अदारतभा 
ऩनुयािेदन गनि सक्नेछ । 

११. सम्झौता गनुि ऩने M अनभुर्तऩत्रिारारे अनभुर्तऩत्र प्राप्त गयेऩर्छ 
उद्योगको स्थाऩना य सञ् चारनका सम्फन्धभा देहामका विषमभा 
प्रार्धकयणसॉग सम्झौता गनुि ऩनेछ M– 

(क) उद्योगको रार्ग आिश्मक ऩने बिन, जग्गा िा 
सेिा (र्फजरुी, ऩानी, ढर, पोहयभैरा व्मिस्थाऩन 
आठद) प्रमोग गये फाऩत र्नजरे फझुाउन ुऩने र्रज 
िा फहारको यकभ, 

(ख) उद्योग स्थाऩना तथा सञ् चारन गने र्भर्त, 

(ग) उद्योगको उत्ऩादन र्नमाित गने ऩरयभाण, 

(घ)  विदेशी रगानीकताि बए प्रविर्ध हस्तान्तयण गने 
विषम,  
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(ङ)  तोवकए फभोघजभका अन्म कुयाहरु ।  
 

 

 

 

ऩरयच्छेद–४ 

अनभुर्तऩत्रिाराको कतिव्म य दावमत्ि 

१२.  अनभुर्तऩत्रिाराको दावमत्ि M दपा ११ फभोघजभ प्रार्धकयणसॉग गयेको 
सम्झौता य मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनकेो र्नमभको ऩारना गनुि 
अनभुर्तऩत्रिाराको दावमत्ि हनुेछ ।  

१३. र्नमाित गनुि ऩने M (१) अनभुर्तऩत्रिारारे विशषे आर्थिक ऺेत्रभा 
स्थाऩना बएको उद्योगफाट उत्ऩादन गयेको सम्ऩूणि िस्त ु िा सेिा 
र्नमाित गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
अनभुर्तऩत्रिारारे विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योगफाट उत्ऩादन 
गयेको िस्त ु िा सेिाको कुर उत्ऩादनको ऩच्चीस प्रर्तशतसम्भ 
तोवकएको आधायभा नेऩारको आन्तरयक फजायभा र्फिी गनि 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोघजभ कुनै अनभुर्तऩत्रिारारे आपूरे 
उत्ऩादन गयेको िस्त ु िा सेिा नेऩारको आन्तरयक फजायभा र्फिी 
गने बएभा त्मस्तो र्फिी गनुि अगार्ड तोवकएका कुयाहरु खरुाई सोको 
जानकायी प्रार्धकयणराई ठदन ुऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद–५ 

प्रार्धकयणको स्थाऩना तथा काभ, कतिव्म य अर्धकाय 
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१४.  प्रार्धकयणको स्थाऩना M (१) विशेष आर्थिक ऺते्रको सञ् चारन य 
व्मिस्थाऩन गनि, विशषे आर्थिक ऺेत्रभा ऩूिािधाय सॊयचनाको र्नभािण 
िा येखदेख गनि िा गयाउन, विशषे आर्थिक ऺते्रर्बत्र स्थावऩत 
उद्योगको अनगुभन िा र्नमभन गनि तथा त्मस्ता उद्योगहरुराई 
एकद्वाय इकाईफाट सेिा उऩरब्ध गयाउन विशषे आर्थिक ऺेत्र 
प्रार्धकयण स्थाऩना गरयएको छ ।  

(२) प्रार्धकयणको प्रधान कामािरम काठभाडौं उऩत्मकाभा 
यहनेछ य प्रार्धकयणरे भन्त्रारमको स्िीकृर्त र्रई आिश्मकता 
अनसुाय शाखा कामािरम िा सम्ऩकि  कामािरम खोल्न सक्नेछ । 

१५.  प्रार्धकयण स्िशार्सत सॊगठठत सॊस्था हनु ेM (१) प्रार्धकयण अविघच्छन्न 
उत्तयार्धकायिारा एक स्िशार्सत य सॊगठठत सॊस्था हनुेछ । 

(२) प्रार्धकयणको काभ कायफाहीको र्नर्भत्त आफ्नो एउटा 
छुटै्ट छाऩ हनुछे । 

(३) प्रार्धकयणरे व्मघि सयह चर, अचर सम्ऩघत्त प्राप्त गनि, 
उऩबोग गनि, फेचर्फखन गनि िा अन्म कुनै वकर्सभरे व्मिस्था गनि  
सक्नेछ । 

(४) प्रार्धकयणरे व्मघि सयह आफ्नो नाभफाट नार्रस, 

उजयु गनि य प्रार्धकयण उऩय ऩर्न सोही नाभफाट नार्रस उजयु 
राग्न सक्नेछ । 

(५) प्रार्धकयणरे व्मघि सयह कयाय गनि य कयाय फभोघजभ 
अर्धकाय प्रमोग गनि तथा दावमत्ि फहन गनि   
सक्नेछ ।  

१६.  प्रार्धकयणको काभ, कतिव्म य अर्धकाय M मस ऐनभा अन्मत्र रेघखएका 
काभ, कतिव्म य अर्धकायको अर्तरयि प्रार्धकयणको काभ, कतिव्म य 
अर्धकाय देहाम फभोघजभ हनुछे M– 
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(क) विशेष आर्थिक ऺेत्रको स्थाऩना, विकास तथा 
सञ् चारनको रार्ग अिरम्फन गनुिऩने नीर्तका 
सम्फन्धभा नेऩार सयकायराई सझुाि ठदन,े 

(ख) विशेष आर्थिक ऺेत्रको स्थाऩना, सञ् चारन य 
व्मिस्थाऩन तथा त्मसको ऩूिािधाय सॊयचना 
विकासको रार्ग आिश्मक भाऩदण्ड तमाय गने, 

गयाउने,  
(ग) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थाऩना हनुे उद्योगराई 

अनभुर्तऩत्र ठदने य अनभुर्तऩत्र निीकयण गने, 

(घ) उद्योगराई उऩरब्ध गयाउन ेजग्गा, बिन, सेिा िा 
सवुिधा फाऩत र्रने र्रज िा फहारको यकभ, शलु्क 
िा दस्तयुको भाऩदण्ड र्नधाियण गने, 

(ङ)  मस ऐन अन्तगित उद्योगरे ऩाउने सेिा, सवुिधा िा 
कय छुटका रार्ग सम्फघन्धत र्नकामभा र्सपारयस 
गने, 

(च) उद्योगको रार्ग आिश्मक ऩने जग्गा तथा बिन 
आठद बाडाभा ठदन,े 

(छ) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योगको आिर्धक 
र्नयीऺण गयी कुनै उद्योगरे मो ऐन िा मस ऐन 
अन्तगित फनेको र्नमभ विऩयीत कामि गयेको 
ऩाइएभा आिश्मक कायफाही गने, 

(ज) विशेष आर्थिक ऺते्रभा सयुऺाको प्रफन्ध र्भराउन,े 

(झ) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा फैंक, हरुाक, स्िास््म चौकी, 
भनोयञ्जनस्थर जस्ता सेिा सवुिधाको प्रफन्धका 
र्नघम्त आिश्मक व्मिस्था गने, 

(ञ) विशेष आर्थिक ऺेत्रर्बत्रका रगानीकतािराई 
आिश्मक ऩने भेघशनयी, उऩकयण, जगेडा ऩाटिऩूजाि, 
मातामातका साधन, कच्चा ऩदाथि, प्माकेघजङ्ग साभग्री 
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जस्ता साभान रगानीको प्रस्ताि स्िीकृर्तको 
आधायभा आमात गनि अनभुर्त ठदन,े 

(ट) उद्योगराई आिश्मकता अनसुाय र्नमाित, ऩैठायी, 
स्िीकृर्त िा उत्ऩघत्तको प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउन,े 

(ठ)  विशेष आर्थिक ऺते्र य सो ऺेत्रभा उद्योगको 
विकास तथा प्रिधिनको रार्ग आिश्मक ऩने अन्म 
काभ गने । 

१७. कभिचायी सम्फन्धी व्मिस्था M (१) प्रार्धकयणको कामि सञ् चारनको 
रार्ग प्रार्धकयणभा आिश्मक सॊख्माभा कभिचायीहरु यहनछेन ्। 

(२) प्रार्धकयणका कभिचायीहरुको र्नमघुि, ऩारयश्रर्भक, 

सवुिधा तथा सेिाका शतिहरु तोवकए फभोघजभ हनुेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोघजभ कभिचायी र्नमघुि नबएसम्भको 
रार्ग प्रार्धकयणराई आिश्मक ऩने कभिचायी नेऩार सयकायरे 
उऩरब्ध  गयाउनेछ । 

१८. कभिचायी सम्फन्धी विशषे व्मिस्था M मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत 
नेऩार सयकायरे सञ् चारन गयेको विशेष आर्थिक ऺेत्र विकास 
सर्भर्तभा कामियत कभिचायीहरु तोवकएको आधायभा विशषे आर्थिक 
ऺेत्र प्रार्धकयणको कभिचायीभा ऩरयणत हनु सक्नेछन ्।  

         
 

ऩरयच्छेद–६ 

सञ्चारक सर्भर्त सम्फन्धी व्मिस्था 
१९.  सर्भर्तको गठन M (१) प्रार्धकयणको तपि फाट मो ऐन य मस ऐन 

अन्तगित फनेको र्नमभ फभोघजभ सम्ऩादन गनुिऩने सम्ऩूणि काभ 
कायफाही गनिको रार्ग एक सञ्चारक सर्भर्त गठन हनुेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोघजभको सर्भर्तभा देहामका 
सदस्महरु  यहनेछन ्M– 

(क) सघचि, उद्योग भन्त्रारम         – अध्मऺ 
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(ख) सहसघचि, उद्योग भन्त्रारम       – सदस्म 

(ग)  सहसघचि, िाघणज्म भन्त्रारम       – सदस्म 

(घ)  सहसघचि, कानून, न्माम, तथा 
   सॊसदीम भार्भरा भन्त्रारम         – सदस्म 

(ङ)  सहसघचि, श्रभ तथा योजगाय  
भन्त्रारम    – सदस्म 

(च)  भहार्नदेशक, उद्योग विबाग   – सदस्म     
(छ) भहार्नदेशक, बन्साय विबाग   – सदस्म 

(ज) भहार्नदेशक, आन्तरयक याजस्ि 

विबाग            – सदस्म 

(झ) भहार्नदेशक, अध्मागभन विबाग– सदस्म 

(ञ) डेऩटुी गबनिय, नेऩार याष्ड फैंक         – सदस्म 

(ट)  यघजष्डाय, कम्ऩनी यघजष्डायको 
कामािरम           – सदस्म 

(ठ)  नेऩार उद्योग िाघणज्म भहासॊघको 
अध्मऺ िा र्नजरे तोकेको सो 
भहासॊघको एकजना सदस्म        – सदस्म 

(ड)  नेऩार उद्योग ऩरयसॊघको अध्मऺ 

िा र्नजरे तोकेको सो ऩरयसॊघको 
एकजना सदस्म   – सदस्म 

(ढ)  घयेर ुतथा साना उद्योग भहासॊघको 
 अध्मऺ िा र्नजरे तोकेको सो  
 भहासॊघको सदस्म    – सदस्म 

-0f_  dlxnf pBdL dxf;+3sf cWoIf 

 jf lghn] tf]s]sf] ;f] dxf;+3sf] 

 Ps hgf ;b:o       – ;b:o 

(त)  उद्योग, िाघणज्म िा ऩमिटनको 
 ऺेत्रभा विशेष ऻान बएका व्मघि 
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 भध्मेफाट कम्तीभा दईुजना भवहरा 
 सवहत नेऩार सयकायरे र्नमिु  
 गयेका तीनजना         –  सदस्म 

(थ)  कामिकायी र्नदेशक      – सदस्म–सघचि 

(३) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन 
गयी सर्भर्तको सदस्महरुभा आिश्मक थऩघट िा हेयपेय गनि 
सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (२) को खण्ड (त) फभोघजभ नऩेार 
सयकायफाट र्नमिु सदस्मको ऩदािर्ध चाय िषिको हनुेछ । 

(५) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
नेऩार सयकायफाट र्नमिु सदस्मको कामि सन्तोषजनक नबएभा 
नेऩार सयकायरे र्नजराई जनुसकैु फखत हटाउन सक्नछे ।  

तय त्मसयी हटाउन ु अघघ र्नजराई सपाई ऩेश गने 
भनार्सफ भौका ठदन ुऩनेछ । 

२०.  सर्भर्तको फैठक य र्नणिम M (१) सर्भर्तको फैठक आिश्मकता 
अनसुाय फस्नेछ । 

(२) सर्भर्तको फैठक अध्मऺरे तोकेको र्भर्त, सभम य 
स्थानभा फस्नेछ । 

(३) सर्भर्तको फैठक फस्ने सूचना सर्भर्तको सदस्म–
सघचिरे फैठक फस्नबुन्दा कम्तीभा सात ठदन अगािै सफै 
सदस्महरूराई ठदन ुऩनेछ । 

(४) सर्भर्तको तत्कार कामभ यहेको कुर सदस्म 
सङ्खख्माको ऩचास प्रर्तशतबन्दा फढी सदस्महरु उऩघस्थत बएभा 
सर्भर्तको फैठकको रार्ग गणऩूयक सङ्खख्मा ऩगेुको भार्ननेछ । 

(५) सर्भर्तको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य 
र्नजको अनऩुघस्थर्तभा फैठकभा उऩघस्थत सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट 
छानेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 
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(६)  सर्भर्तको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य 
भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मघिरे र्नणािमक भत 
ठदनेछ । 

(७) सर्भर्तरे आिश्मकता अनसुाय कुनै विशेषऻ िा 
ऩदार्धकायीराई सर्भर्तको फैठकभा आभन्त्रण गनि सक्नछे ।  

(८) सर्भर्तको र्नणिम सदस्म–सघचिरे प्रभाघणत  
गनेछ । 

(९)   सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिविर्ध सर्भर्त 
आपैरे र्नधाियण गये फभोघजभ हनुेछ । 

२१.  सदस्मको फैठक बत्ता तथा सवुिधा M (१) सर्भर्तको सदस्मरे 
फैठकभा बाग र्रए फाऩत तोवकए फभोघजभ फैठक बत्ता  
ऩाउनेछ । 

(२) सर्भर्तको सदस्मरे प्रार्धकयणको काभ गये फाऩत 
ऩाउने अन्म सवुिधा तोवकए फभोघजभ हनुेछ । 

 

 

ऩरयच्छेद–७ 

कामिकायी र्नदेशक सम्फन्धी व्मिस्था 
 

२२.  कामिकायी र्नदेशक M (१) प्रार्धकयणको प्रशासकीम प्रभखुको रुऩभा 
काभ गनि एकजना कामिकायी र्नदेशक यहनेछ ।  

(२) नेऩार सयकायरे उऩदपा (३) फभोघजभको र्सपारयस 
सर्भर्तको र्सपारयसभा कामिकायी र्नदेशक र्नमघुि गनेछ ।  

(३) कामिकायी र्नदेशकको र्नमघुिको र्सपारयस गनि देहाम 
फभोघजभको एक र्सपारयस सर्भर्त यहनेछ M– 

(क) यावष्डम मोजना आमोगको सदस्म 

(सम्फघन्धत ऺते्र हेने)        – सॊमोजक 

(ख) सघचि, उद्योग भन्त्रारम   –सदस्म 

(ग) उद्योग, िाघणज्म, व्माऩाय,  
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 याजस्ि प्रशासन, कानून,     

इघन्जर्नमरयङ्ग िा व्मिस्थाऩनको  
  ऺेत्रभा काभ गयेका विशषेऻहरु 

  भध्मेफाट सर्भर्तरे तोकेको 
  एकजना        – सदस्म 

(४) उऩदपा (३) फभोघजभको र्सपारयस सर्भर्तरे भान्मता 
प्राप्त घशऺण सॊस्थाफाट व्मिस्थाऩन, अथिशास्त्र, इघन्जर्नमरयङ्ग िा 
कानूनभा कम्तीभा स्नातकोत्तय उऩार्ध हार्सर गयी उद्योग, िाघणज्म, 

व्माऩाय, याजस्ि प्रशासन, इघन्जर्नमरयङ्ग िा व्मिस्थाऩनको ऺेत्रभा 
कम्तीभा दश िषिको अनबुि प्राप्त व्मघिहरू भध्मेफाट खरुा 
प्रर्तस्ऩधािको आधायभा छनौट गयी कामिकायी र्नदेशकको ऩदभा 
र्नमिु गनि तीनजनाको नाभ नेऩार सयकाय सभऺ र्सपारयस 

गनेछ। 

(५) कामिकायी र्नदेशकको ऩदािर्ध चाय िषिको हनुेछ य 
र्नजको काभ सन्तोषजनक देघखएभा उऩदपा (३) फभोघजभको 
र्सपायस सर्भर्तको र्सपारयसभा नेऩार सयकायरे ऩनु् अको एक 
ऩटकको रार्ग र्नजराई कामिकायी र्नदेशकको ऩदभा र्नमघुि गनि 
सक्नेछ । 

(६) उऩदपा (५) भा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
कामिकायी र्नदेशकरे आफ्नो ऩदीम घजम्भेिायी ऩूया नगयेको िा 
प्रार्धकयणको वहत विऩयीत कुनै काभ कायफाही गयेको देघखएभा 
र्नजराई नेऩार सयकायरे जनुसकैु फखत कामिकायी र्नदेशकको 
ऩदफाट हटाउन सक्नछे । 

तय त्मसयी ऩदफाट हटाउन ुअघघ र्नजराई सपाई ऩेश गने 
भनार्सफ भौकाफाट फघञ्चत गरयने छैन । 

(७) कामिकायी र्नदेशकको ऩारयश्रर्भक, सवुिधा तथा सेिाका 
अन्म शति तोवकए फभोघजभ हनुेछ । 
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२३.  कामिकायी र्नदेशकको काभ, कतिव्म य अर्धकाय M कामिकायी 
र्नदेशकको काभ, कतिव्म य अर्धकाय देहाम फभोघजभ हनुछे M– 

(क)  सर्भर्तको र्नणिम तथा र्नदेशन कामािन्िमन गने, 

गयाउने, 
(ख)  सर्भर्तफाट स्िीकृत कामििभ कामािन्िमन गने, 

गयाउने,  
(ग)  विशेष आर्थिक ऺेत्रको सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन 

सम्फन्धी काभ कायफाहीको र्नयीऺण तथा अनगुभन 
गयी सर्भर्त सभऺ प्रर्तिेदन ऩेश गने, 

(घ)  प्रार्धकयणको दैर्नक प्रशासन सञ् चारन गने, 

(ङ)  तोवकए फभोघजभका अन्म काभ गने । 
 

 

ऩरयच्छेद–८ 

विशषे आर्थिक ऺते्रभा स्थावऩत उद्योगरे ऩाउन ेसहरु्रमत सम्फन्धी व्मिस्था 
 

२४. विशषे व्मिहाय गरयन े M विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थाऩना बएको 
उद्योगफाट गरयन ेव्माऩारयक कायोफाय, सो ऺेत्रभा उत्ऩाठदत िस्त ुिा 
सेिाभा राग्ने भहसरु, शलु्क िा कय प्रमोजनको रार्ग त्मस्तो 
ऺेत्रराई कयको ऺेत्रार्धकायबन्दा फावहय यहेको इराका भानी विशेष 
व्मिहाय गरयनेछ । 

२५. यावष्डमकयण नहनु े M विशषे आर्थिक ऺेत्रर्बत्र स्थाऩना बई 
सञ् चारनभा यहेका कुनै ऩर्न उद्योगराई यावष्डमकयण गरयने छैन ।  

२६. जग्गा िा बिनको फहार िा र्रजभा छुट M विशषे आर्थिक ऺेत्रर्बत्र 
स्थाऩना बएको उद्योगरे प्रमोग गयेको जग्गा िा बिनको फहार िा 
र्रज फाऩत फझुाउन ु ऩने यकभभा उद्योग स्थाऩना बएको ऩवहरो, 
दोस्रो य तेस्रो िषिको रार्ग िभश् ऩचास, चारीस य ऩच्चीस 
प्रर्तशतका दयरे छुट ऩाउनछे ।  
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२७. आमकय छुट M (१) प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु कुया रेघखएको बए 
ताऩर्न ऩूिािधाय सॊयचनाभा रगानी गने रगानीकतािरे ऩूिािधाय 
सॊयचना सञ् चारन गयेको िा अनभुर्तऩत्रिारारे उत्ऩादनको 
व्माऩारयक कायोफाय शरुु गयेको र्भर्तफाट प्रचर्रत कानून फभोघजभ 
राग्ने आमकयभा ऩवहरो ऩाॉच िषिसम्भ शतप्रर्तशत य कम्तीभा 
साठी प्रर्तशत स्िदेशी कच्चा ऩदाथि प्रमोग गने उद्योग बए 
त्मसऩर्छका दश िषिसम्भको रार्ग आम िषिभा राग्न ेआमकयभा 
ऩचास प्रर्तशत य अन्म उद्योग बए ऩाॉच िषिसम्भ ऩचास प्रर्तशत 
छुट ऩाउनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
वहभारी घजल्रा िा नेऩार सयकायरे तोकेको ऩहाडी घजल्राभा 
यहेको विशेष आर्थिक ऺेत्रको उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको 
व्माऩारयक कायोफाय शरुु गयेको र्भर्तफाट ऩवहरो दश िषिसम्भ 
प्रचर्रत कानून फभोघजभ राग्ने आमकयभा शतप्रर्तशत य 
त्मसऩर्छका दश िषिसम्भको रार्ग आम िषिभा राग्न ेआमकयभा 
ऩचास प्रर्तशत छुट ऩाउनेछ ।   

(३) प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योगरे देहामको आमभा राग्न े
आमकयभा देहाम फभोघजभ छुट ऩाउनेछ M– 

(क) उत्ऩादनको व्माऩारयक कायोफाय शरुु गयेको 
र्भर्तफाट ऩवहरो ऩाॉच िषिसम्भको रार्ग 
उद्योगरे वितयण गने राबाॊश यकभभा राग्न े
आमकय शतप्रर्तशत, 

(ख) खण्ड (क) फभोघजभको अिर्ध बिुानी ऩर्छ 
त्मसऩर्छको तीन िषिसम्भ आमभा राग्न े
आमकयभा ऩचास प्रर्तशत । 
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(४) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेघखएको बए 
ताऩर्न दपा ७ को उऩदपा (२) फभोघजभ विशषे आर्थिक ऺेत्रभा 
स्थानान्तयण बएको उद्योगरे मस दपा फभोघजभको आमकय छुट 
ऩाउने छैन । 

२८.  भूल्म अर्बिवृि कय नराग्न े M विशेष आर्थिक ऺेत्रर्बत्र सञ् चारन 
बएको उद्योगरे नेऩार फावहय र्नमाित गयेको िस्त ु िा सेिा तथा 
विशेष आर्थिक ऺेत्रभा सञ् चारन बएको उद्योगराई र्फिी गरयने 
कच्चा ऩदाथि तथा उत्ऩाठदत साभानराई शून्म दयभा भूल्म अर्बिृवि 
कय रागू हनुेछ । 

तय र्नमाित नबएभा मो सवुिधा प्राप्त हनुे छैन । 

२९. बन्साय भहसरु छुट M (१) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा अिघस्थत 
उद्योगरे ऩैठायी तथा र्नमाित गने देहामका भारिस्तभुा नेऩार 
सयकायरे फैंक जभानतभा बन्साय भहसरु छुट तथा अन्म सवुिधा 
प्रदान गनि सक्नेछ M– 

(क) र्नमाित गने तमायी उत्ऩादन गनि आिश्मक 
ऩने कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि, 
प्मावकङ्ग साभग्री एिॊ उत्ऩादनभा प्रमोग हनु े
अन्म ऩदाथि, 

(ख) उद्योगको रार्ग आिश्मक ऩने प्राण्ट, 

भेघशनयी मन्त्र उऩकयण, औजायहरु तथा 
ऩाटिऩूजाि य उद्योगको आकाय य प्रकृर्तको 
आधायभा तीनिटासम्भ सिायी साधन । 

(२) कुनै ऩैठायीकतािरे ऩैठायी गयेको भारिस्त ु विशेष 
आर्थिक ऺेत्रभा अिघस्थत उद्योगराई तोवकए फभोघजभ र्फिी गयेभा 
र्नजरे त्मस्तो भारिस्त ु ऩैठायी गदाि बन्साय भहसरु र्तयेको यहेछ 
बने बन्साय कामािरमरे र्नजराई त्मस्तो बन्साय भहसरु तोवकए 
फभोघजभ वपताि ठदनछे ।  
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(३) विशेष आर्थिक ऺते्रफावहय यहेको कुनै उद्योगरे 
उत्ऩादन गयेको तमायी भारिस्त ुविशेष आर्थिक ऺेत्रर्बत्र अिघस्थत 
उद्योगराई र्फिी गयेभा सो र्फिीराई र्नमाित गये सयह भानी 
र्नमाित गदाि ऩाए सयहको बन्साय भहसरु तथा अन्म सवुिधा प्रदान 
गरयनेछ । 

(४) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योगरे बन्साय 
भहसरु छुटभा ऩैठायी बएका कच्चा ऩदाथिफाट तमाय बएका 
भारिस्त ुसम्फघन्धत उद्योगरे नेऩारभा खऩत गने गयी र्फिी गयेभा 
त्मस्तो भारिस्तभुा प्रमोग बएको कच्चा ऩदाथिभा राग्न े भहसरु 
फझुाएऩर्छ भात्र त्मस्तो भारिस्त ुविशषे आर्थिक ऺते्र फावहय रैजान 
ठदइनेछ । 

(५) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा यहेको उद्योगरे विशेष आर्थिक 
ऺेत्रर्बत्र िा फावहय कसैराई भहसरु छुटभा आमात गयेको 
भारिस्तकुो स्िार्भत्ि हस्तान्तयण गने सम्फन्धभा प्रविमा तोकी 
नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी आदेश जायी 
गनि सक्नछे । त्मस्तो आदेशको ऩारना गनुि सम्फघन्धत उद्योगको 
कतिव्म हनुेछ । 

३०.  र्नमाित सयहको सवुिधा ऩाउन े M प्रचर्रत कानून फभोघजभ स्थाऩना 
बएको कुनै पभि, कम्ऩनी िा उद्योगरे विशषे आर्थिक ऺेत्रभा 
स्थाऩना बएको उद्योगराई आफ्नो कच्चा ऩदाथि िा कुनै उत्ऩादन 
र्फिी गयेभा त्मस्तो र्फिीराई र्नमाित सयहको भानी र्नमाित गये 
फाऩत प्रचर्रत कानून फभोघजभ कुनै सवुिधा ऩाउने बए त्मस्तो पभि, 
कम्ऩनी िा उद्योगरे सो सवुिधा  ऩाउनेछ ।    

३१. विदेशी भरुाभा वपताि रैजान सक्न े M (१) विशषे आर्थिक ऺेत्रभा 
स्थावऩत उद्योगभा विदेशी भरुाभा रगानी गने विदेशी रगानीकतािरे 
देहाम फभोघजभको यकभ विदेशी भरुाभा नेऩार फावहय वपताि रैजान 
सक्नेछ M– 
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(क) विदेशी रगानीको केही िा सफै बागको शेमय 
र्फिीफाट प्राप्त यकभ, 

(ख) विदेशी रगानी फाऩत प्राप्त हनुे राबाॊशको यकभ, 

(ग)  विदेशी ऋणको सािाॉ य ब्माजको बिुानीको 
रुऩभा प्राप्त यकभ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोघजभ रगानी गने अनभुर्तऩत्रिारारे 
दपा ११ फभोघजभ सम्झौता गदाि कुनै खास भरुाभा रगानी वपताि 
रैजान े कुया उल्रेख गयेकोभा सोही भरुाभा नेऩार फावहय रैजान  
ऩाउनेछ । 

३२.  विदेशी भरुाभा खाता खोल्न य कायोफाय गनि सक्न े M (१) 
अनभुर्तऩत्रिारारे प्रार्धकयणको र्सपारयसभा प्रचर्रत फैंक तथा 
वित्तीम सॊस्था सम्फन्धी कानून फभोघजभ स्थावऩत िाघणज्म फैंकभा 
विदेशी भरुाभा खाता खोल्न सक्नेछ । 

(२) अनभुर्तऩत्रिारारे विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत 
उद्योगको सम्फन्धभा विदेशी भरुाभा कायोफाय गनि सक्नेछ । 

३३.  एकद्वाय इकाई M (१) विशषे आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योग िा 
रगानीकतािराई एकै स्थानफाट सेिा, सवुिधा तथा सहरु्रमत उऩरब्ध 
गयाउन सम्फघन्धत र्नकामका इकाईहरु यहने गयी एकद्वाय इकाईको 
स्थाऩना गरयनेछ ।  

(२) विशषे आर्थिक ऺेत्रर्बत्र स्थावऩत उद्योगराई मस ऐन 
िा अन्म प्रचर्रत कानून फभोघजभ उऩरब्ध हनुे  छुट, सवुिधा िा 
सहरु्रमत, ऩूिािधाय सम्फन्धी सेिा, उद्योग दताि य निीकयण, उद्योग 
प्रशासन सम्फन्धी कामि, कम्ऩनी दताि य कम्ऩनी प्रशासन सम्फन्धी 
कामि, र्बसा सम्फन्धी कामि रगामत नेऩार सयकायको र्नणिम अनसुाय 
नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी सभम सभमभा उऩरब्ध 
गयाइने अन्म सेिा तथा सवुिधाहरु एकद्वाय इकाईफाट उऩरब्ध 
हनुेछ ।  
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३४. र्बसा सम्फन्धी व्मिस्था M (१) उद्योगभा रगानी गने उद्देश्मरे 
अध्ममन िा अनसुन्धान गनि नेऩार आउने विदेशी नागरयकराई छ 
भवहनासम्भको गैय ऩमिटक र्बसा ठदइनेछ । 

(२) विदेशी रगानीकताि िा त्मस्तो रगानीकतािको आघश्रत 
ऩरयिाय िा अर्धकृत प्रर्तर्नर्ध िा त्मस्तो अर्धकृत प्रर्तर्नर्धको 
आघश्रत ऩरयिायराई उद्योगभा विदेशी रगानी कामभ यहेसम्भ 
नेऩारभा फस्न व्मािसावमक र्बसा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

तय एकैऩटक कम्तीभा एक कयोड अभेरयकी डरय िा सो 
फयाफयको ऩरयित्मि विदेशी भरुाभा रगानी गने विदेशी रगानीकताि य 
र्नजको आघश्रत ऩरयिायराई त्मस्तो रगानी कामभ यहेसम्भ 
आिासीम र्बसा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(३) दपा ३८ फभोघजभ उद्योगभा काभ गनि आउने विदेशी 
काभदाय िा कभिचायीराई प्रार्धकयणको र्सपारयसभा गैयऩमिटक 
र्बसा ठदइनेछ ।  

३५. अन्म सवुिधा M (१) मस ऩरयच्छेदभा उघल्रघखत सवुिधाको अर्तरयि 
विशेष आर्थिक ऺते्रभा स्थावऩत उद्योगरे देहाम फभोघजभको सवुिधा 
ऩाउनेछ M– 

(क) सम्झौताभा रेघखए फभोघजभ िण्डेड िेमय 
हाउसको उऩमोग गनि, 

(ख) उद्योग फीच सफ–कन्रमाघक्टङ्ग गनि, 
(ग) तोवकए फभोघजभ छरयतो (एक्सरेयेटेड) दयभा 

ह्रास   कट्टी गनि ।  
 (२) नेऩार सयकायरे प्रार्धकयणको र्सपारयसभा नेऩार 

याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोके फभोघजभका अन्म सवुिधा 
उद्योगराई प्रदान गनि सक्नछे ।  

३६.  छुट, सवुिधा िा सहरु्रमतको प्रत्माबरू्त M (१) विशषे आर्थिक ऺेत्रभा 
स्थाऩना बएको उद्योगराई त्मस्तो उद्योग स्थाऩना हुॉदाका फखत 
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कानून फभोघजभ प्रदान गरयएको छुट, सवुिधा िा सहरु्रमतराई 
सीर्भत गने िा त्मसभा प्रर्तकूर असय ऩने गयी कुनै व्मिस्था गरयन े
छैन । 

(२) मस ऐन फभोघजभ अिर्ध तोकी विशेष आर्थिक ऺते्रभा 
स्थावऩत उद्योगराई प्रदान गरयएका छुट, सवुिधा िा सहरु्रमत सो 
अिर्धसम्भ प्राप्त हनुेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) को प्रर्तकूर हनुे गयी मस ऐन 
िा अन्म प्रचर्रत कानूनभा कुनै व्मिस्था बएभा प्रर्तकूर असय ऩने 
हदसम्भको व्मिस्था त्मस्तो उद्योगको हकभा रागू हनु े 
छैन ।  

३७. छुट तथा सहरु्रमत नऩाउन ेM (१) मस ऩरयच्छेदभा अन्मत्र जनुसकैु 
कुया रेघखएको बए ताऩर्न विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थाऩना बएको 
उद्योगरे कुनै आर्थिक िषिभा आफ्नो उत्ऩादन दपा १३ फभोघजभ 
र्नमाित गनि नसकेभा सो आर्थिक िषिको रार्ग मस ऐन फभोघजभ 
प्राप्त हनु े कय छुट तथा सहरु्रमत ऩाउने   
छैन । 

(२) कुनै आर्थिक िषिभा विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थाऩना 
बएको कुनै उद्योगरे उत्ऩादन गयेको िस्त ुिा सेिाभध्मे र्नमाित गने 
िस्त ु िा सेिाको ऩरयभाण त्मस्तो उद्योगको उत्ऩादन ऺभता तथा 
कच्चा ऩदाथिको प्रमोगको ऩरयभाणको आधायभा तोवकए फभोघजभ 
मवकन गनुि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोघजभ उत्ऩादन गयेको ऩरयभाण 
मवकन गनि आिश्मक ऩने विियणको अर्बरेख प्रार्धकयणरे 
अद्यािर्धक रुऩभा याखी सोको अनगुभन गनुि ऩनेछ । 

 

 

ऩरयच्छेद–९ 

काभदाय तथा कभिचायी सम्फन्धी व्मिस्था 
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३८.  काभदाय िा कभिचायीको ऩूर्ति M (१) अनभुर्तऩत्रिारारे उद्योगको 
रार्ग आिश्मक ऩने काभदाय िा कभिचायी नेऩारी नागरयकफाट ऩूर्ति 
गनुि ऩनेछ । 

(२)  अनभुर्तऩत्रिारारे उऩदपा (१) फभोघजभ काभदाय 
िा कभिचायी ऩूर्ति गदाि साििजर्नक रुऩभा विऻाऩन प्रकाशन गयी 
ऩदऩूर्ति गनुि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोघजभ साििजर्नक रुऩभा विऻाऩन 
प्रकाशन गदाि कुनै खास विशेष दऺता आिश्मक ऩने प्राविर्धक 
ऩदभा त्मस्तो दऺता बएको नेऩारी काभदाय िा कभिचायी उऩरब्ध 
हनु नसकेभा अनभुर्तऩत्रिारारे सोको आधाय य कायण खरुाई गैय 
नेऩारी नागरयकराई काभदाय िा कभिचायीको रुऩभा र्नमघुि गने 
सम्फन्धभा स्िीकृर्तको रार्ग प्रार्धकयण सभऺ र्निेदन ठदन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोघजभ ऩयेको र्निेदन जाॉचफझु गदाि 
उद्योगको रार्ग नेऩारी काभदाय िा कभिचायी उऩरब्ध हनु नसक्न े
देघखएभा प्रार्धकयणरे विघशष्ट प्रकायको दऺ प्राविर्धक काभदाय िा 
कभिचायी बए फढीभा सात िषि य सो फाहेक अन्म प्राविर्धक 
काभदाय िा कभिचायी बए फढीभा ऩाॉच िषि गैय नेऩारी नागरयकराई 
काभभा रगाउने स्िीकृर्त ठदन  सक्नेछ । 

(५) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेघखएको बए 
ताऩर्न व्मिस्थाऩकीमस्तय य अत्माधरु्नक प्रविर्ध (स्टेट अप आटि) 
सॉग सॊरग्न काभदाय िा कभिचायीको हकभा प्रार्धकयणरे उऩदपा 
(४) भा उघल्रघखत अिर्ध बन्दा फढी अिर्धबय गैय नेऩारी 
नागरयकराई काभभा रगाउन स्िीकृर्त ठदन   सक्नेछ । 

स्ऩष्टीकयण M मस उऩदपाको प्रमोजनको रार्ग “व्मिस्थाऩकीमस्तय” 
बन्नारे कुनै उद्योगको विमाकराऩको सम्फन्धभा अघन्तभ र्नणिम 
र्रने व्मघि सम्झन ु ऩछि य सो शब्दरे उद्योग िा सो सम्फन्धी 
विमाकराऩका सम्फन्धभा अघन्तभ घजम्भेिायी िा अर्धकाय प्रमोग 
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गनि ऩाउन े गयी उद्योगको कुनै बाग िा एकाइको प्रभखु ऩदभा 
र्नमिु बएको व्मघिराई सभेत जनाउॉछ । 

(६) गैय नेऩारी नागरयकराई काभभा रगाउन े
अनभुर्तऩत्रिारारे नेऩारी नागरयकराई तोवकए फभोघजभ िभश् 
दऺ फनाई प्रर्तस्थाऩन गनुि ऩनेछ ।  

३९.  काभदाय िा कभिचायीको ऩारयश्रर्भक M (१) विशषे आर्थिक ऺेत्रर्बत्र 
स्थाऩना बएको उद्योगभा काभ गने काभदाय िा कभिचायीको 
न्मूनतभ ऩारयश्रर्भक प्रार्धकयणरे र्नधाियण गये फभोघजभ हनुेछ ।  

तय त्मस्तो ऩारयश्रर्भक र्नधाियण गदाि नेऩार सयकायरे 
र्नधाियण गयेको न्मूनतभ ऩारयश्रर्भक बन्दा कभ हनु े गयी र्नधाियण 
गनि सवकन ेछैन । 

(२) उद्योगभा काभ गने विदेशी काभदाय िा कभिचायीरे 
आफ्नो खदु ऩारयश्रर्भकको साठी प्रर्तशतसम्भ यकभ ऩरयित्मि विदेशी 
भरुाभा नेऩार फावहय रैजान ऩाउनेछ । 

४०. कयाय फभोघजभ हनु े M (१) विशषे आर्थिक ऺेत्रभा स्थाऩना बएको 
उद्योगभा काभ गने काभदाय िा कभिचायीरे ऩाउने सवुिधा, सयुऺा 
उऩाम, काभ गने सभम, गनुि ऩने काभ, ऩारना गनुि ऩने कतिव्म, र्फदा, 
औषर्ध उऩचायको सवुिधा, फोनस, फीभा िा अन्म कल्माणकायी 
व्मिस्था मो ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको र्नमभको अधीनभा यही 
उद्योग य काभदाय िा कभिचायी फीच बएको कयाय फभोघजभ हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
प्रचर्रत कानूनरे प्रत्माबतू गयेका सवुिधा तथा कल्माणकायी 
राबबन्दा घवट हनुे गयी उद्योग य काभदाय िा कभिचायीका फीच 
कयाय गनि सवकन ेछैन ।  

(३) उऩदपा (१) भा उघल्रघखत सवुिधा तथा 
कल्माणकायी राबका अर्तरयि विशेष आर्थिक ऺते्रभा स्थाऩना 
बएको उद्योगभा काभ गने काभदाय िा कभिचायीरे ऩाउने अन्म 
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साभाघजक सयुऺा सम्फन्धी व्मिस्था सम्फघन्धत उद्योगरे र्नधाियण 
गये फभोघजभ हनुेछ । 

(४) उद्योगरे उऩदपा (३) फभोघजभ र्नधाियण गयेको 
साभाघजक सयुऺा सम्फन्धी व्मिस्थाको जानकायी प्रार्धकयणराई 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(५) उऩदपा (३) फभोघजभ उद्योगफाट र्नधाियण बएको 
साभाघजक सयुऺा सम्फन्धी व्मिस्था सम्फघन्धत उद्योगफाट ऩारना 
बए िा नबएको सम्फन्धभा प्रार्धकयणरे र्नमर्भत अनगुभन गनेछ ।  

४१.  गनुासो व्मिस्थाऩन सर्भर्त M (१) विशषे आर्थिक ऺेत्रर्बत्र स्थावऩत 
उद्योगहरुभा काभ गने काभदाय िा कभिचायीहरुको सेिा, शति, 
सवुिधासॉग सम्फघन्धत गनुासो व्मिस्थाऩनको रार्ग प्रत्मेक विशषे 
आर्थिक ऺेत्रभा देहाम फभोघजभ एक गनुासो व्मिस्थाऩन सर्भर्त 
यहनेछ M– 

(क)  सम्फघन्धत विशेष आर्थिक ऺते्र  

 कामािरमको िरयष्ठ अर्धकृत   – सॊमोजक 

(ख)  सम्फघन्धत विशेष आर्थिक  
 ऺेत्रर्बत्रका रगानीकतािहरुको  
 तपि फाट एकजना प्रर्तर्नर्ध  – सदस्म 

(ग)  सम्फघन्धत विशेष आर्थिक  
 ऺेत्रर्बत्रको भजदयु सॊगठनहरुको 
  तपि फाट एकजना प्रर्तर्नर्ध – सदस्म 

(२) उऩदपा (१) फभोघजभको गनुासो व्मिस्थाऩन 
सर्भर्तभा गनुासो ऩेश गने य सनुिुाई गने सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए 
फभोघजभ हनुेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोघजभको सर्भर्तरे गयेको र्नणिम 
उऩय घचत्त नफझु्ने ऩऺरे र्नणिमको जानकायी ऩाएको र्भर्तरे ऩैंतीस 
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ठदनर्बत्र श्रभ अदारतभा ऩनुयािेदन ठदन सक्नेछ य श्रभ अदारतको 
र्नणिम अघन्तभ हनुेछ । 

४२.  उद्योगराइि हार्न नोक्सानी हनु ेकाभ गनि नऩाउन ेM प्रचर्रत कानूनभा 
जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत 
उद्योगभा कामियत काभदाय िा कभिचायीरे उद्योग य त्मसको 
उत्ऩादनभा प्रर्तकूर असय ऩने गयी कुनै फन्द, हड्तार िा 
आन्दोरन गयी उद्योगराइि हार्न नोक्सानी हनुे कुनै काभ कायफाही 
गनि ऩाउने छैन ।   

 

 

 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद–१० 

दण्ड जरयफाना य ऩनुयािेदन सम्फन्धी व्मिस्था 
 

४३.  दण्ड जरयफाना M (१) कुनै अनभुर्तऩत्रिारारे आपूरे उत्ऩादन 
गयेको िस्त ुिा सेिा दपा १३ को उऩदपा (२) भा उघल्रघखत 
ऩरयभाणबन्दा फढी नऩेारको आन्तरयक फजायभा र्फिी गयेको 
ऩाइएभा प्रार्धकयणरे त्मस्तो अनभुर्तऩत्रिाराराई र्फगो फभोघजभको 
यकभ जरयफाना गनेछ । 

(२) कुनै अनभुर्तऩत्रिारारे प्रार्धकयणसॉग दपा ११ 
फभोघजभ गयेको सम्झौता िा मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको 
र्नमभ विऩयीत अन्म कुनै काभ गयेभा प्रार्धकयणरे त्मस्तो 
अनभुर्तऩत्रिाराराई र्नजरे गयेको काभको प्रकृर्त हेयी 
देहामकोभध्मे सफै िा कुनै आदेश गनि सक्नेछ M– 

(क)  उद्योगको अनभुर्तऩत्र खायेज गने, 

(ख)  उद्योग फन्द गने, 

(ग)  ऩन्र राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गने ।  
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(३) प्रार्धकयणरे दपा ५० को उऩदपा (२) फभोघजभ 
ठदएको र्नदेशन ऩारना नगने िा दपा ५२ फभोघजभ प्रर्तिेदन ऩेश 
नगने अनभुर्तऩत्रिाराराई ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गनि 
सक्नेछ । 

(४) कुनै अनभुर्तऩत्रिारारे प्रार्धकयणसॉग गयेको सम्झौता 
उल्रॊघन गयेको िा मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको र्नमभ 
विऩयीत काभ गयेको कायणफाट कसैराई हार्न नोक्सानी हनु गएभा 
त्मस्तो हार्न नोक्सानी हनु गएको यकभको र्फगो कामभ गनि सवकन े
बएभा सो र्फगो फभोघजभको यकभ य र्फगो कामभ हनु नसकेभा 
भनार्सफ भावपकको यकभ प्रार्धकयणरे सम्फघन्धत 
अनभुर्तऩत्रिाराफाट असूर उऩय गयी हार्न नोक्सानी ऩगेुको 
व्मघिराई बयाई ठदनछे । 

(५) मस दपा फभोघजभ अनभुर्तऩत्रिाराराई कायफाही गनुि 
अघघ प्रार्धकयणरे र्नज उऩय रागेको आयोऩको सम्फन्धभा सपाई 
ऩेश गनि भनार्सफ भौका ठदन ुऩनेछ । 

(६) प्रार्धकयणरे उऩदपा (१), (२) िा (३) फभोघजभको 
जरयफानाको यकभ िा उऩदपा (४) फभोघजभको हार्न नोक्सानीको 
यकभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गनेछ ।  

४४.  ऩनुयािेदन ठदन सक्न े M दपा ४३ फभोघजभ प्रार्धकयणरे गयेको 
र्नणिम उऩय घचत्त नफझु्ने अनभुर्तऩत्रिारारे त्मस्तो र्नणिमको सूचना 
ऩाएको र्भर्तरे ऩैँतीस ठदनर्बत्र सम्फघन्धत उच्च अदारतभा 
ऩनुयािेदन ठदन सक्नेछ ।  

 

 

ऩरयच्छेद–११ 

प्रार्धकयणको कोष य रेखाऩयीऺण 

 

४५.  कोष M (१) प्रार्धकयणको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुछे ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोघजभको कोषभा देहामका यकभहरु 
यहनेछन ्M– 

(क) नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(ख) विदेशी सयकाय िा यावष्डम िा अन्तयािषव्रम सॊघ, 

सॊस्थाफाट प्राप्त सहमोग, अनदुान िा ऋण,  

(ग)  अनभुर्तऩत्र िा निीकयण दस्तयु फाऩत प्राप्त 
गयेको यकभ, 

(घ) प्रार्धकयणको चर अचर सम्ऩघत्त बाडाभा ठदएय 
िा फेचर्फखन गयेय प्राप्त हनुे यकभ, 

(ङ)  प्रार्धकयणरे मस ऐन फभोघजभ उद्योगराई 
उऩरब्ध गयाउने सेिा फाऩत प्राप्त हनुे यकभ, 

(च)  अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोघजभको यकभ प्राप्त 
गनुि अघघ प्रार्धकयणरे नेऩार सयकायको स्िीकृर्त र्रन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोघजभ प्रार्धकयणराई प्राप्त हनुे 
सम्ऩूणि यकभ प्रचर्रत फैंक िा वित्तीम सॊस्था सम्फन्धी कानून 
फभोघजभ स्थाऩना बएको नऩेारर्बत्रको कुनै िाघणज्म फैंकभा खाता 
खोरी जम्भा गनुि ऩनेछ य त्मस्तो खाताको सञ् चारन सर्भर्तरे तोके 
फभोघजभ हनुेछ ।  

(५) प्रार्धकयणको कोषको सञ् चारन सम्फन्धी अन्म 
व्मिस्था तोवकए फभोघजभ  हनुेछ ।  

४६.  प्रार्धकयणको फजेट य खचि M (१) प्रार्धकयणरे मस ऐन फभोघजभ 
आफ्नो कामि सञ् चारनको रार्ग प्रत्मेक आर्थिक िषिको रार्ग 
आिश्मक ऩने फजेट तमाय गयी स्िीकृत गनुि ऩनेछ । 

(२) प्रार्धकयणको तपि फाट गरयने सम्ऩूणि खचि उऩदपा 
(१) फभोघजभ स्िीकृत फजेटको अधीनभा यही दपा ४५ 
फभोघजभको कोषफाट व्महोरयनेछ । 
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(३) मस ऐन फभोघजभ कामि सञ् चारन गनिको रार्ग 
प्रत्मेक आर्थिक िषिको रार्ग आिश्मक ऩने यकभ सो कोषफाट 
व्महोनि नऩगु हनु गएभा नऩगु यकभ प्रार्धकयणरे नेऩार सयकाय 
सभऺ भाग गनि सक्नछे । 

(४) उऩदपा (३) फभोघजभ यकभ भाग बई आएभा 
औघचत्मताको आधायभा प्रार्धकयणराई आिश्मक ऩने यकभ नेऩार 
सयकायरे उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

४७. रेखा य रेखाऩयीऺण M (१) प्रार्धकयणको रेखा नेऩार सयकायरे 
अिरम्फन गयेको प्रचर्रत ढाॉचा य तरयका फभोघजभ याघखनेछ ।  

(२) प्रार्धकयणको रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकफाट  
हनुेछ ।  

(३) नेऩार सयकायरे प्रार्धकयणको वहसाफ वकताफ 
सम्फन्धी कागजातहरु तथा नगदी घजन्सी सभेतको जनुसकैु फखत 
जाॉच्न िा जॉचाउन सक्नेछ ।  

 

ऩरयच्छेद–१२ 

विविध 

४८.  हस्तान्तयण गनि सक्न ेM (१) कुनै अनभुर्तऩत्रिारारे आफ्नो उद्योग 
िा सो उद्योगभा यहेको शमेय ऩूणि िा आॊघशक रुऩभा प्रचर्रत 
कानून फभोघजभ  फेचर्फखन गनि िा अन्म कुनै प्रकायरे हस्तान्तयण 
गनि सक्नेछ ।   

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न 
ऩचास प्रर्तशत िा सोबन्दा फढी शेमय फेचर्फखन िा अन्म कुनै 
प्रकायरे हस्तान्तयण गनुि ऩयेभा प्रार्धकयणको स्िीकृर्त र्रन ुऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोघजभ उद्योग हस्तान्तयण बएभा सो 
उद्योग स्थाऩना गदािका फखत प्रार्धकयण य सम्फघन्धत 
अनभुर्तऩत्रिारा फीच बएको सम्झौताका शतिहरु त्मसयी बएको 
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हस्तान्तयणफाट स्िार्भत्ि प्राप्त गने व्मघिको सम्फन्धभा मथाित 
कामभ यहेको भार्ननछे । 

४९. िाताियणीम ऩयीऺण िा भूल्माङ्कन गने M  (१) प्रचर्रत कानूनभा 
जनुसकैु कुया रेघखएको बए ताऩर्न कुनै उद्योगको प्रायघम्बक 
िाताियणीम ऩयीऺण िा िाताियणीम प्रबािको भूल्माङ्कन गने एिॊ 
औद्योर्गक प्रदूषण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा कुनै र्नकामरे प्रमोग 
गने अर्धकाय विशषे आर्थिक ऺेत्रभा स्थाऩना हनुे उद्योगको हकभा 
प्रार्धकयणरे प्रमोग गनेछ । 

(२) प्रार्धकयणरे उऩदपा (१) फभोघजभ उद्योगको 
प्रायघम्बक िाताियणीम ऩयीऺण िा िाताियणीम प्रबािको भूल्माङ्कन 
गने एिॊ औद्योर्गक प्रदूषण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी प्रविमा 
प्रचर्रत कानूनभा तोवकए फभोघजभ अिरम्फन गनेछ ।  

५०.  र्नयीऺण, अनगुभन तथा सऩुरयिेऺण गने M (१) प्रार्धकयणरे विशेष 
आर्थिक ऺेत्रभा स्थाऩना बएका उद्योगको र्नयीऺण, अनगुभन तथा 
सऩुरयिेऺण गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोघजभ र्नयीऺण, अनगुभन तथा 
सऩुरयिेऺण गदाि कुनै अनभुर्तऩत्रिारारे मो ऐन िा मस ऐन 
अन्तगित फनकेो र्नमभ िा सम्झौता विऩयीत कुनै काभ गयेको 
देघखएभा प्रार्धकयणरे सम्फघन्धत अनभुर्तऩत्रिाराराई आिश्मक 
र्नदेशन ठदन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोघजभ प्रार्धकयणरे ठदएको 
र्नदेशनको ऩारना गनुि सम्फघन्धत अनभुर्तऩत्रिाराको कतिव्म 
हनुेछ।  

५१.  वििाद सभाधान M (१) रगानीकताि िा सम्फघन्धत उद्योग िा 
प्रार्धकयण फीच कुनै वििाद उठेभा सम्फघन्धत ऩऺहरुरे 
भन्त्रारमको योहफयभा आऩसी छरपरद्वाया त्मस्ता वििादको 
सभाधान गनुि ऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोघजभ वििादको सभाधान हनु 
नसकेभा अन्तयािवष्डम व्माऩाय कानून सम्फन्धी सॊमिु याष्ड सॊघीम 
आमोग (अघन्सरार) को प्रचर्रत भध्मस्थता र्नमभ फभोघजभ 
भध्मस्थताद्वाया सभाधान गरयनेछ । 

(३) भध्मस्थता काठभाडौंभा हनुेछ य भध्मस्थताभा 
नेऩारको कानून रागू हनुेछ । 

(४) उऩदपा (१), (२) य (३) भा जनुसकैु कुया 
रेघखएको बए ताऩर्न तोवकए फभोघजभको रगानी बएका उद्योगभा 
विदेशी रगानीका सम्फन्धभा उठेका वििादको सभाधान विदेशी 
रगानी सम्झौताभा उल्रेख बए फभोघजभ गनि सवकनेछ । 

५२.  प्रर्तिेदन ऩेश गनुि ऩने M (१) अनभुर्तऩत्रिारारे आफ्नो उद्योगफाट 
िषिबरय र्नमाित बएको िस्त ुिा सेिाको ऩरयभाण य उद्योगको आम 
व्ममको विियण सवहतको प्रर्तिेदन प्रत्मेक आर्थिक िषि सभाप्त 
बएको तीन भवहनार्बत्र प्रार्धकयण सभऺ ऩेश गनुि  
ऩनेछ ।  

(२) प्रार्धकयणरे आफ्नो काभ कायफाहीको िावषिक 
प्रर्तिेदन प्रत्मेक आर्थिक िषि सभाप्त बएको चाय भवहनार्बत्र 
भन्त्रारम सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोघजभको प्रर्तिेदनभा अन्म कुयाको 
अर्तरयि विशेष आर्थिक ऺेत्रको स्थाऩनाफाट बएको उऩरघब्ध, 

त्मसफाट भरुकुको आर्थिक घस्थर्तभा ऩयेको प्रबाि, प्रार्धकयणरे 
िषिबरय सम्ऩादन गयेको काभ कायफाही रगामतका कुयाहरु सभािेश 
गनुि ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोघजभको िावषिक प्रर्तिेदन 
भन्त्रारमरे साििजर्नक रुऩभा प्रकाशन गनुि  ऩनेछ । 

५३.  उऩसर्भर्त गठन गनि सक्न े M (१) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित 
फनेको र्नमभ फभोघजभ आपूरे गनुिऩने काभ सचुारु रुऩरे गनि िा 
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गयाउनको रार्ग सर्भर्तरे आिश्मकता अनसुाय उऩसर्भर्त गठन 
गनि   सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोघजभ गठठत उऩसर्भर्तको काभ, 

कतिव्म य अर्धकाय सर्भर्तरे त्मस्तो उऩसर्भर्त गठन गदािका फखत 
तोवकठदए फभोघजभ हनुेछ ।  

५४.  अर्धकाय प्रत्मामोजन M सर्भर्तरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको 
र्नमभ फभोघजभ आपूराई प्राप्त अर्धकायभध्मे आिश्मकता अनसुाय 
केही अर्धकाय सर्भर्तको कुनै सदस्म, दपा ५३ फभोघजभ गठन 
गयेको उऩसर्भर्त िा प्रार्धकयणको कुनै अर्धकृत कभिचायीराई 
प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ ।  

५५.  मसै ऐन फभोघजभ हनु े M मस ऐनभा रेघखएको कुयाभा मसै ऐन 
फभोघजभ य अन्मभा प्रचर्रत कानून फभोघजभ हनुेछ ।  

५६. र्नदेशन ठदन सक्न े M विशषे आर्थिक ऺेत्रको सभघुचत सञ् चारन, 

र्नमभन य विकासका सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे प्रार्धकयणराई 
आिश्मक र्नदेशन ठदन सक्नेछ य त्मस्तो र्नदेशनको ऩारन गनुि 
प्रार्धकयणको कतिव्म हनुेछ ।  

५७. नऩेार सयकायसॉग सम्ऩकि  M प्रार्धकयणरे नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकि  
याख्दा भन्त्रारम भापि त याख् न ुऩनेछ । 

५८.  र्नदेघशका फनाई रागू गने M प्रार्धकयणरे विशेष आर्थिक ऺेत्रर्बत्रका 
उद्योगको व्मिस्थाऩन, उद्योग य काभदाय तथा कभिचायी फीचको 
आऩसी वििाद सभाधान गने सम्फन्धभा आिश्मक र्नदेघशका फनाई 
रागू गनि सक्नेछ ।  

५९.  र्नमभ फनाउन े अर्धकाय M मस ऐनको कामािन्िमन गनिको रार्ग 
नेऩार सयकायरे आिश्मक र्नमभ फनाउन सक्नेछ । 

६०. विर्नमभ फनाउन सक्न े M प्रार्धकयणरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित 
फनेको र्नमभको अधीनभा यही भन्त्रारमको स्िीकृर्त र्रई 
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आिश्मकता अनसुाय आर्थिक तथा कभिचायी प्रशासन सम्फन्धी 
विर्नमभ फनाउन सक्नेछ ।  

६१.  खायेजी य फचाउ M (१) विशषे आर्थिक ऺेत्र विकास सर्भर्त (गठन) 
आदेश, २०६९ खायेज गरयएको छ । 

(२) विशषे आर्थिक ऺेत्र विकास सर्भर्त (गठन) आदेश, 

२०६९ फभोघजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै ऐन फभोघजभ बए 
गयेको भार्ननेछ । 

(३) विशषे आर्थिक ऺेत्र विकास सर्भर्त (गठन) आदेश, 

२०६९ फभोघजभ गठठत विशेष आर्थिक ऺते्र विकास सर्भर्तको 
सम्ऩूणि चर, अचर सम्ऩघत्त तथा दावमत्ि मस ऐन अन्तगितको 
प्रार्धकयणभा सनेछ ।     


