विशेष आर्थिक ऺेत्र (ऩवहरो सॊ शोधन) ऐन ,२०७५
प्रभाणीकयण र्भर्त
२०७५।१२।१३
सम्ित् २०७५ सारको ऐन नॊ . ३३
विशेष आर्थिक ऺेत्र ऐन, २०७३ राई सॊ शोधन गनि फनेको ऐन
प्रस्तािना: विशेष आर्थिक ऺेत्र ऐन, २०७३ राई सॊ शोधन गनि िाञ्छ्नीम

बएकोरे,

सॊ घीम सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ।

१.

सॊ क्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "विशेष आर्थिक ऺेत्र (ऩवहरो
सॊ शोधन) ऐन,२०७५" यहेको छ।

(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

२.

भूर ऐनको दपा ४ भा सॊ शोधन

: विशेष आर्थिक ऺेत्र ऐन, २०७३

(मसऩर्छ "भूर ऐन" बर्नएको) को भूर ऐनको दपा ४ को उऩदपा (२)
ऩर्छ दे हामको उऩदपा (३) याक्षिएको छ:-

"(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩेश बएको प्रस्तािको आधायभा
नेऩार सयकायरे त्मस्तो स्थानराइि विशेष आर्थिक ऺेत्र तोक्न सक्नेछ।”

३.

भूर ऐनको दपा ५ भा सॊ शोधन: (१) भूर ऐनको दपा ५ को,(१)

उऩदपा (१) भा यहेका "गनि सवकने" बन्ने शब्दहरुको सट्टा
"गनि नसवकने" बन्ने शब्दहरु याक्षिएका छन्।

(२)

४.

उऩदपा (२) य (३) क्षझवकएका छन्।

भूर ऐनको दपा ६ भा सॊ शोधन:
दपा ६ याक्षिएको छ:"६.

भूर ऐनको दपा ६ को सट्टा दे हामको

विशेष आर्थिक ऺेत्रको स्थाऩना य सञ्चारन र्नजी ऺेत्रफाट गयाउन
सवकने् (१) नेऩार सयकायरे प्रार्धकयणको र्सपारयसभा र्नजी
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ऺेत्रफाट विशेष आर्थिक ऺेत्र स्थाऩना गयी त्मस्तो विशेष आर्थिक
ऺेत्रको सञ्चारन, व्मिस्थाऩन गनि य ऩूिािधाय सॊ यचनाको विकास गनि
र्नजी ऺेत्रराइि स्िीकृर्त ददन सक्नेछ।
(२) नेऩार सयकायरे दपा ४ को उऩदपा (३) फभोक्षजभ
तोवकएको विशेष आर्थिक ऺेत्रको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन िा ऩूिािधाय
ु
सॊ यचनाको विकास नेऩार सयकाय य र्नजी ऺेत्रको सॊ मक्त

सहबार्गताभा िा र्नजी ऺेत्रफाट गनि िा गयाउन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोक्षजभ विशेष आर्थिक ऺेत्रको

स्थाऩना, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन िा ऩूिािधाय सॊ यचनाको विकास
सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोक्षजभ हुनेछ।"

५.

भूर ऐनको दपा ८ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ८ को,(१) उऩदपा (३) य (४) क्षझवकएका छन् ।
(२) उऩदपा (६) भा यहेको "िा (४)" बन्ने शब्द क्षझवकएको छ।

६.

भूर ऐनको दपा १३ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा १३ को सट्टा दे हामको
दपा १३ याक्षिएको छ्-

"१३. र्नमाित गनुऩ
ि नन् (१) अनुभर्तऩत्रिारारे विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थाऩना
बएका उद्योगफाट उत्ऩादन गये को कम्तीभा साठी प्रर्तशत िस्तु िा
सेिा र्नमाित गनुऩ
ि ननछ।

(२) उऩदपा ( १) भा जुनसकै कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न

अनुभर्तऩत्रिारारे विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योग सञ्चारनभा
आएको र्भर्तरे एक िषिर्बत्र त्मस्तो उद्योगफाट उत्ऩादन गये को िस्तु
िा सेिा नेऩारको आन्तरयक फजायभा र्फक्री गनि सक्नेछ।

(३) उऩदपा (१) िा ( २) फभोक्षजभ आपूरे उत्ऩादन गये को

कुनै िस्तु िा सेिा नेऩारको

आन्तरयक फजायभा र्फक्री गनन बएभा

त्मस्तो िस्तु िा सेिा र्फक्री गनुि अगार्ड तोवकएका कुयाहरु िुराई
सोको जानकायी प्रार्धकयणराई ददनु ऩननछ।
(४) उऩदपा (१) िा (२) फभोक्षजभ
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नेऩारको आन्तरयक

फजायभा िस्तु िा सेिाको र्फक्री गनन अनुभर्तऩत्रिाराराइि त्मस्तो िस्तु
िा सेिा र्फक्री गये को ऩरयभाणको हदसम्भ

मस ऐन फभोक्षजभको कय

छु ट तथा सुविधा प्रदान गरयने छै न।"

७.

भूर ऐनको दपा १६ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा १६ को िण्ड (घ) भा
दे हामको प्रर्तफन्धात्भक िाक्ाॊश याक्षिएको छ:"तय दपा ६ को उऩदपा

(१) फभोक्षजभ नेऩार सयकाय य र्नजी

ऺेत्रको सहबार्गताभा िा र्नजी ऺेत्रफाट कुनै
सञ्चारन य व्मिस्थाऩन बएभा त्मस्तो

विशेष आर्थिक ऺेत्रको स्थाऩना ,

विशेष आर्थिक ऺेत्रफाट उद्योगराई

उऩरब्ध गयाउने जग्गा , बिन, सेिा िा सु विधा फाऩत र्रने र्रज िा फहारको
यकभ, शुल्क िा दस्तुय त्मस्तो विशेष आर्थिक ऺेत्रको स्थाऩना

व्मिस्थाऩन गनन कम्ऩनीरे विशेष आर्थिक ऺेत्रसॉग सम्झौता गयी

८.

, सञ्चारन य
र्नधाियण गये

फभोक्षजभ हुनेछ।"
भूर ऐनको दपा १९ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा १९ को उऩदपा (२)
को सट्टा दे हामको उऩदपा (२) याक्षिएको छ्-

“ (२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको सर्भर्तभा दे हामका सदस्महरु
यहनेछन्:(क) सक्षचि, उद्योग, िाक्षणज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम

-अध्मऺ

(ि) सहसक्षचि, उद्योग, िाक्षणज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम

-सदस्म

(ग) सहसक्षचि , कानून, न्माम तथा सॊ सदीम भार्भरा
भन्त्रारम

-सदस्म

(घ) सहसक्षचि , अथि भन्त्रारम

-सदस्म

(ङ) सहसक्षचि , श्रभ, योजगाय तथा साभाक्षजक सुयऺा
भन्त्रारम

-सदस्म

(च) नेऩार उद्योग िाक्षणज्म भहासॊ घको अध्मऺ
सदस्म

िा
-सदस्म

(छ) नेऩार उद्योग ऩरयसॊ घको अध्मऺ िा सदस्म
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-सदस्म

(ज) भवहरा उद्यभी भहासॊ घको अध्मऺ िा सदस्म

-सदस्म

(झ) नेऩार याविम उद्योग व्मिसामी भहासॊ घको अध्मऺ
िा सदस्म

-सदस्म

ु ट्रेड मूर्नमन सभन्िम केन्ररे र्सपारयस
(ञ) सॊ मक्त
गये को एकजना प्रर्तर्नर्ध -सदस्म
(ट) कामिकायी र्नदन शक , प्रार्धकयण

९.

-सदस्म-सक्षचि"

भूर ऐनको दपा २० भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा २ ० को उऩदपा ( ७)
को सट्टा दे हामको उऩदपा (७) याक्षिएको छ:-

"(७) सर्भर्तरे आिश्मकता अनुसाय सम्फक्षन्धत विषमको कुनै विऻ िा

विषमसॉग सम्फक्षन्धत अन्म र्नकामको कुनै ऩदार्धकायीराइि सर्भर्तको फैठकभा
आभन्त्रण गनि सक्नेछ।"

१०. भूर ऐनको दपा २७ भा सॊ शोधन:

(१) भूर ऐनको दपा

२७ को सट्टा

दे हामको दपा २७ याक्षिएको छ्-

"२७. आमकयभा छु ट: (१) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योगको आमभा
राग्ने आमकय य त्मस्ता उद्योगरे वितयण गनन राबाॊशभा राग्ने कयभा
दे हाम फभोक्षजभ छु ट हुनेछ:(क)

वहभारी क्षजल्रा य नेऩार सयकायरे तोकेको ऩहाडी
क्षजल्राभा यहेको विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत

उद्योगरे कायोफाय शुरु गये को र्भर्तरे दश िषिसम्भ
राग्ने आमकयको शत प्रर्तशत य त्मसऩर्छका आम
(ि)

िषिभा राग्ने आमकयको ऩचास प्रर्तशत,

िण्ड (क) भा उक्षल्रक्षित ऺेत्र फाहेकको अन्म
ऺेत्रभा यहेको विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योगरे
कायोफाय शुरु गये को र्भर्तरे ऩाॉच िषिसम्भ राग्ने
आमकयको शत प्रर्तशत य त्मसऩर्छका आम िषिभा
राग्ने आमकयको ऩचास प्रर्तशत,

(ग)

विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योगरे वितयण
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गये को राबाॊशभा राग्ने कयको कायोफाय शुरु गये को
र्भर्तरे ऩाॉच िषिसम्भ शत प्रर्तशत य त्मसऩर्छको
तीन िषिसम्भ ऩचास प्रर्तशत,
(घ)

विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योगका विदे शी
रगानीकतािरे विदे शी प्रविर्ध िा व्मिस्थाऩन सेिा

शुल्क तथा योमल्टीफाट आजिन गये को आमभा राग्ने
आमकयको ऩचास प्रर्तशत।

(२) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न
दपा ७ को उऩदपा (२) फभोक्षजभ विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थान्तयण
बएको उद्योगरे मस दपा फभोक्षजभको आमकय छु ट ऩाउने छै न।"

११. भूर ऐनको दपा २९ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा २९ को उऩदपा (१)
को सट्टा दे हामको उऩदपा (१) याक्षिएको छ:"(१) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत

उद्योगरे ऩैठायी गनन भारिस्तुभा

प्रार्धकयणको र्सपारयसभा दे हाम फभोक्षजभ बन्साय भहसुर

तथा अन्म सुविधा

प्रदान गरयनेछ्(क) र्नकासी गनन िा ऩरयित्मि विदे शी भुराभा स्िदे शभा नै र्फक्री
गनन बएभा त्मस्तो भारिस्तु उत्ऩादन गनि आिश्मक कच्चा
ऩदाथि तथा सहामक कच्चा ऩदाथि (प्मावकॊग साभग्री सभेत)
ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसुर य अन्म भहसुर फाऩत
फैं क जभानत र्रई ऩैठायी गनि,
(ि) उद्योगराई आिश्मक ऩनन प्रान्ट, भेक्षशनयी मन्त्र उऩकयण

तथा ऩाटिऩूजाि ऩैठायी गदाि राग्ने भहसुर फैं क जभानत र्रई
ऩैठायी गनि,

(ग) िण्ड (ि) फभोक्षजभ ऩैठायी गरयएका प्रान्ट, भेक्षशनयी मन्त्र
उऩकयण तथा ऩाटिऩूजाि सम्फक्षन्धत उद्योगभा जडान बएको
व्महोया प्रार्धकयणफाट प्रभाक्षणत बइि आएभा िण्ड (ि)
फभोक्षजभ र्रएको फैं क जभानत पुकुिा ददने,
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(घ) उद्योगरे आफ्ना भजदुय तथा कभिचायी ओसानिका रार्ग
प्रमोग गनि ऩैठायी गनन एक थान सिायी साधन य भारिस्तु
ढु िानी गनन ढु िानी साधनभा एक प्रर्तशत बन्साय भहसुर
राग्ने।"

१२. भूर ऐनको दपा ३३ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ३३ को,-

(१) उऩदपा (१) को सट्टा दे हामको उऩदपा (१) याक्षिएको छ:“ (१) विशेष आर्थिक ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योग िा रगानीकतािराई
प्रचर्रत कानून फभोक्षजभ उद्योगरे गनुऩ
ि नन दे हामका काभभा सहमोग तथा
सहजीकयण गनि तथा अन्म आिश्मक सेिा , सुविधा तथा सहुर्रमत एकै
स्थानफाट उऩरब्ध

गयाउने प्रमोजनको रार्ग

सम्फक्षन्धत र्नकामका

एकाईहरु यहने गयी एकद्वाय एकाई स्थाऩना गरयनेछ्(क) उद्योगको दताि तथा उद्योग प्रशासन सम्फन्धी कामि,
(ि) विदे शी रगानीको स्िीकृर्त प्रदान गनन कामि,
(ग) कम्ऩनी दताि तथा प्रशासन सम्फन्धी कामि ,
(घ) मस ऐन फभोक्षजभ छु ट , सुविधा िा सहुर्रमत प्रदान
गनन सम्फन्धी कामि,
(ङ) आन्तरयक याजस्ि विबागसॉग सभन्िम गयी स्थामी
रेिा नम्फय दताि प्रभाणऩत्र जायी गनन सम्फन्धी कामि,
(च) उत्ऩक्षिको प्रभाणऩत्र जायी गनन सम्फन्धी कामि ,
(छ) र्बसा सम्फन्धी कामि,
(ज) श्रभ स्िीकृर्त सम्फन्धी कामि ,
(झ) मो ऐन तथा िा मस ऐन अन्तयगत फनेको र्नमभािरी
फभोक्षजभ प्राप्त हुने अन्म सेिा तथा सुविधा सम्फन्धी
कामि।”
(२) उऩदपा (२) को सट्टा दे हामको उऩदपा (२) याक्षिएको छ:6

"(२) उऩदपा (१) भा उक्षल्रक्षित सुविधा फाहेक विशेष आर्थिक
ऺेत्रभा स्थावऩत उद्योगराई उऩरब्ध हुने अन्म छु ट

, सुविधा िा

सहुर्रमत नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी

तोके

फभोक्षजभ हुनेछ।”

१३. भूर ऐनको दपा ३९ भा सॊ शोधन: भूर ऐनको दपा ३९ को उऩदपा (२)
को सट्टाभा दे हामको उऩदपा (२) याक्षिएको छ:-

"(२) उद्योगभा काभ गनन विदे शी काभदाय िा कभिचायीरे आफ्नो िुद
ऩारयश्रर्भकको सियी प्रर्तशतसम्भ यकभ ऩरयित्मि विदे शी भुराभा नेऩार फावहय
रै जान ऩाउनेछ।

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको रार्ग "िुद ऩारयश्रर्भक" बन्नारे
प्रचर्रत कानून फभोक्षजभ फुझाउनु ऩनन कय यकभ फुझाए ऩर्छ फाॉकी हुन आउने
यकभ सम्झनु ऩछि।"
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