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विशेष आर्थिक के्षत्र ऐन, २०७३ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन र्मर्ि 

                                                                   २०७३।०६।१८ 

संशोधन गने ऐन 

विशेष आर्थिक के्षत्र (पविलो संशोधन) ऐन, २०७५       २०७५।१२।१३ 

संिि ्२०७३ को ऐन नं. ९ 

विशषे आर्थिक क्षते्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनकेो ऐन 

प्रस्िािना M र्नयािि प्रिधिनको माध्यमबाट मलुकुमा औद्योर्गकरणको प्रविया अघि बढाई आर्थिक विकासको 

गर्िलाई िीव्रिा प्रदान गनिको लार्ग विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ् चालन र व्यिस्थापन गने सम्बन्धमा 

कानूनी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोले, 

 नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोघिमको व्यिस्थावपका–संसदले यो ऐन 

बनाएको छ ।

  

पररच्छेद–१ 

प्रारघम्भक 

१. संघक्षप्त नाम र प्रारम्भ M (१) यस ऐनको नाम “विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३” रिेको छ ।  

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ िनुेछ । 

२.  पररभाषा M विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले सर्मर्िको अध्यक्ष सम्झन ुपछि । 

(ख) “अनमुर्िपत्र” भन्नाले दफा ८ बमोघिम प्राप्त अनमुर्िपत्र सम्झन ुपछि । 

(ग) “अनमुर्िपत्रिाला” भन्नाले दफा ८ बमोघिम अनमुर्िपत्र प्राप्त लगानीकिाि सम्झन ुपछि । 

(ि) “उद्योग” भन्नाले दफा ५ बमोघिम सूचीमा समािेश भएको उद्योग सम्झन ुपछि । 

(ङ) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोघिम” भन्नाले यस ऐन अन्िगिि बनेको र्नयममा िोवकएको 

िा िोवकए बमोघिम सम्झन ुपछि। 
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(च) “पूिािधार संरचना” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासको लार्ग आिश्यक पने संरचना 

सम्झन ुपछि र सो शब्दले विशेष आर्थिक क्षते्रमा स्थापना गररने औषधालय, घचवकत्सालय, 

िलुाक, बैंवकङ्ग सेिा, घशश ुस्यािार केन्र, विद्यालय िथा चमेना गिृलाई समेि िनाउँछ । 

(छ)  “प्रार्धकरण” भन्नाले दफा १४ बमोघिम स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रार्धकरण 

सम्झन ुपछि ।  

(ि) “लगानीकिाि” भन्नाले उद्योग िा पूिािधार संरचनाको र्नमािणमा लगानी गने व्यघि, फमि, 

कम्पनी िा संगठिि संस्था सम्झन ु पछि र सो शब्दले उद्योग िा पूिािधार संरचनाको 

र्नमािणमा लगानी गने विदेशी सरकार, विदेशी व्यघि िा अन्िरािविय संस्थालाई समेि 

िनाउँछ । 

(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग मन्त्रालय सम्झन ुपछि । 

(ञ) “विशषे आर्थिक क्षेत्र” भन्नाले दफा ३ बमोघिम िोवकएको विशषे आर्थिक क्षेत्र सम्झन ु

पछि । 

(ट) “सदस्य” भन्नाले सर्मर्िको सदस्य सम्झन ु पछि र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेि    

िनाउँछ ।  

(ि) “सर्मर्ि” भन्नाले दफा १९ बमोघिम गठिि सञ्चालक सर्मर्ि सम्झन ुपछि ।  
 

 

पररच्छेद–२ 

विशषे आर्थिक क्षते्र स्थापना, सञ् चालन र व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था 

३.  विशषे आर्थिक क्षते्र िोक्न सक्न े M (१) नेपाल सरकारले प्रार्धकरणको र्सफाररसमा नेपाल रािपत्रमा 

सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र िोक्न सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोघिम िोवकएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा र्नयािि प्रशोधन क्षेत्र, र्नयािि 

प्रिधिन गिृ िा नेपाल सरकारले िोकेको अन्य कुनै क्षेत्र रिन सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण M यस दफाको प्रयोिनको लार्ग,– 

(क)  “र्नयािि प्रशोधन क्षते्र” भन्नाले र्नयािििन्य उद्योग स्थापना गनि विकास गररएको विशषे 

आर्थिक क्षेत्रर्भत्रको भभूागलाई िनाउँछ ।  



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

(ख)  “र्नयािि प्रिधिन गिृ” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्रर्भत्र स्थावपि उद्योगका उत्पादनिरु 

संकलन गरी विदेश र्नयािि गने उद्देश्यले प्रचर्लि कानून बमोघिम स्थापना भएको कम्पनी, 

फमि िा सिकारी संस्था सम्झन ुपछि ।  

४.  विशषे आर्थिक क्षते्र स्थापनाको लार्ग प्रस्िाि गने M (१) प्रार्धकरणले कुनै स्थानलाई दफा ३ 

बमोघिम विशषे आर्थिक क्षते्र िोक्न उपयिु िनुे देखेमा सो सम्बन्धमा आिश्यक सिेक्षण गरी सोको 

विस्ििृ प्रर्ििेदन सविि सो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र िोक्नको लार्ग नेपाल सरकार समक्ष 

प्रस्िाि पेश   गनेछ ।  

स्पष्टीकरण M यस दफाको प्रयोिनको लार्ग “सिेक्षण” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षते्र स्थापना गनिको 

लार्ग उपयिु स्थानको यवकन गनि गररने सिेक्षण सम्झन ुपछि र सो शब्दले विशषे आर्थिक क्षते्रको 

सम्भाव्यिा अध्ययन र इघन्िर्नयररङ्ग र्ििाइनलाई समेि िनाउँछ। 

(२) उपदफा (१) बमोघिम सिेक्षण गदाि प्रार्धकरणले अन्य कुराको अर्िररि सिकको 

पिुँच, दूरसञ्चार सेिा, विद्यिु र पानीको सवुिधा, िर्मनको पयािप्तिा, कामदार र कच्चा पदाथिको 

उपलब्धिा िस्िा कुरालाई समेि आधार र्लन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोघिम पेश भएको प्रस्िािको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्िो 

स्थानलाइि विशेष आर्थिक के्षत्र िोक्न सक्नेछ ।  

५.  उद्योगको सूची ियार गने M (१) प्रार्धकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गनि नसवकने िोवकए 

बमोघिमको उद्योगको सूची ियार गरी प्रकाशन गनुि पनेछ । 

(२) ............. 

 (३) .............. 

६. विशषे आर्थिक के्षत्रको स्थापना र सञ्चालन र्निी के्षत्रबाट गराउन सवकनेेः (१) नपेाल सरकारले 

प्रार्धकरणको र्सफाररसमा र्निी के्षत्रबाट विशेष आर्थिक के्षत्र स्थापना गरी त्यस्िो विशषे आर्थिक 

के्षत्रको सञ्चालन, व्यिस्थापन गनि र पूिािधार संरचनाको विकास गनि र्निी के्षत्रलाइि स्िीकृर्ि ठदन 

सक्नेछ। 

                                                           


  पहिलो संशोधनद्वारा थप । 
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
  पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएिो । 
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(२) नेपाल सरकारले दफा ४ को उपदफा (३) बमोघिम िोवकएको विशेष आर्थिक 

के्षत्रको सञ्चालन र व्यिस्थापन िा पूिािधार संरचनाको विकास नेपाल सरकार र र्निी के्षत्रको 

संयिु सिभार्गिामा िा र्निी के्षत्रबाट गनि िा गराउन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोघिम विशेष आर्थिक के्षत्रको स्थापना, सञ्चालन र 

व्यिस्थापन िा पूिािधार संरचनाको विकास सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोघिम िनुेछ। 

७. विशषे आर्थिक क्षते्रमा उद्योग स्थानान्िरण गरी सञ् चालन गनि नसवकन े M (१) यो ऐन प्रारम्भ िुँदाका 

बखि प्रचर्लि कानून बमोघिम अनमुर्िपत्र र्लई िा दिाि भई सञ् चालनमा रिेको उद्योगको 

लगानीकिािले त्यस्िो अनमुर्िपत्र िा दिािको आधारमा सो उद्योग विशेष आर्थिक क्षते्रमा स्थानान्िरण 

गरी सञ् चालन गनि सक्ने छैन र त्यस्िो लगानीकिािले प्रयोगमा ल्याइसकेका मेघशन, औिार िा 

उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रयोग िा िस्िान्िरण गनि सवकने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेघखएको भए िापर्न नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा 

सूचना प्रकाशन गरी िोकेको कुनै खास प्रकारको उद्योगलाई विशषे आर्थिक क्षते्रमा स्थानान्िरण गनि 

बाधा पने छैन । 
 

पररच्छेद–३ 

अनमुर्िपत्र सम्बन्धी व्यिस्था 

८. अनमुर्िपत्र र्लनपुने M (१) विशेष आर्थिक क्षते्रमा िोवकए बमोघिमको पूिँी लगानी गरी कुनै उद्योग 

स्थापना गनि चािने लगानीकिािले अनमुर्िपत्रको लार्ग िोवकएको कुरािरु खलुाई प्रार्धकरण समक्ष 

िोवकएको ढाँचामा र्निेदन ठदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोघिम परेको र्निेदन उपर िाँचबझु गदाि अनमुर्िपत्र ठदन उपयिु 

देघखएमा प्रार्धकरणले िोवकए बमोघिमको दस्िरु र्लई र्निेदन प्राप्त भएको र्मर्िले िीस ठदनर्भत्र  

र्निेदकलाई िोवकएको ढाँचामा अनमुर्िपत्र ठदन ुपनेछ । 

(३) ............... 

 (४) ................ 

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएिो । 
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(५) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपदफा (१) बमोघिम एकै वकर्समका एकभन्दा बढी उद्योग 

स्थापना गनि र्निेदन परेमा र माग भए बमोघिमका त्यस्िा सबै उद्योगिरुलाई सो क्षेत्रमा स्थापना 

गनि अनमुर्िपत्र ठदन नसवकन े भएमा प्रार्धकरणले िोवकएको प्राथर्मकिाका आधारमा कुनै 

लगानीकिािलाई िोवकएको ढाँचामा अनमुर्िपत्र ठदन सक्नछे ।  

(६) उपदफा (२) ......... बमोघिम र्निेदन िाँचबझु गदाि अनमुर्िपत्र ठदन नसवकन े

भएमा प्रार्धकरणले सोको कारण सवििको िानकारी त्यस्िो र्नणिय भएको र्मर्िले साि ठदनर्भत्र 

र्निेदकलाई ठदन ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोघिम प्रार्धकरणले गरेको र्नणिय उपर घचत्त नबझु्ने व्यघि िा 

संस्थाले र्नणियको िानकारी पाएको पैंिीस ठदनर्भत्र मन्त्रालय समक्ष पनुरािेदन गनि सक्नेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोघिम पनुरािेदन परेमा त्यस्िो पनुरािेदन परेको िीस ठदनर्भत्र 

मन्त्रालयले र्नणिय गनुि पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोघिम मन्त्रालयले गरेको र्नणिय अघन्िम िनुेछ । 

९. अनमुर्िपत्रको अिर्ध र निीकरण M (१) अनमुर्िपत्रको अिर्ध उद्योगको प्रकृर्ि िेरी बढीमा िीस 

िषिको िनुछे ।  

(२) अनमुर्िपत्र निीकरण गनि चािन ेअनमुर्िपत्रिालाले अनमुर्िपत्रको अिर्ध समाप्त िनु ु

भन्दा पैंिीस ठदन अगािै अनमुर्िपत्र निीकरण गनिको लार्ग प्रार्धकरण समक्ष िोवकएको ढाँचामा 

र्निेदन ठदन ुपनेछ । 

      (३) उपदफा (२) बमोघिमको अिर्धर्भत्र अनमुर्ि पत्र निीीकरणको र्निेदन ठदन नसकेको 

विशेष कारण खलुाइि अनमुर्िपत्रिालाले अनमुर्िपत्रको अिर्ध समाप्त भएको पन्र ठदनर्भत्र 

अनमुर्िपत्र निीकरण गनिको लार्ग प्रार्धकरण समक्ष िोवकएको ढाँचामा र्निेदन ठदन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोघिम र्निेदन परेमा प्रार्धकरणले कुल क्षमिाको िीस 

प्रर्िशि भन्दा बढी क्षमिामा उद्योग सञ् चालन भएको पाइएमा उपदफा (२) बमोघिमको र्निेदनको 

िकमा िोवकए बमोघिमको निीकरण दस्िरु र उपदफा (३) बमोघिमको र्निेदनको िकमा िोवकए 

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएिो । 
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बमोघिमको निीकरण िस्िरु र विलम्ब दस्िरु र्लइि एक पटकमा दश िषिको लार्ग अनमुर्िपत्र 

निीकरण गनेछ । 

(५) अनमुर्िपत्र निीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोघिम िनुेछ ।  

१०. अनमुर्िपत्र रद्द गनि सक्न े M (१) अनमुर्िपत्रिालाले दफा ९ को उपदफा (२) र उपदफा (३) 

बमोघिमको अिर्धर्भत्र अनमुर्िपत्र निीकरण नगराएमा त्यस्िो अनमुर्िपत्र रद्द िनुछे । 

      (२) अनमुर्िपत्रिालाले देिायको कुनै काम गरे िा गराएमा प्रार्धकरणले र्निले पाएको 

अनमुर्िपत्र रद्द गनि सक्नेछ M– 

(क) सम्झौिामा उघल्लघखि अिर्धर्भत्र उद्योग स्थापना िथा सञ् चालन नगरेमा, 

(ख) दफा १२ बमोघिमको दावयत्ि पूरा नगरेमा,  

(ग) दफा १३ मा उल्लेख भएको भन्दा बढी पररमाणमा आफ्नो उत्पादन आन्िररक 

बिारमा र्बिी गरेमा, 

(ि) उद्योगले पाएको सिरु्लयिको दरुुपयोग गरेमा, 

(ङ)  झटु्टा वििरण ठदई सिरु्लयि प्राप्त गरेको प्रमाघणि भएमा । 

  (३) उपदफा (२) बमोघिम अनमुर्िपत्र रद्द गनुि अघि प्रार्धकरणले सम्बघन्धि 

अनमुर्िपत्रिालालाई आफ्नो सफाई पेश गने मनार्सब मौका ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) िा (२) बमोघिम अनमुर्िपत्र रद्द भएमा अनमुर्िपत्रिालासँग भएको 

सम्झौिा स्ििेः रद्द भएको मार्ननेछ । 

(५) उपदफा (१) िा (२) बमोघिम अनमुर्िपत्र रद्द भएमा अनमुर्िपत्रिालाले उद्योगमा 

गरेको लगानी बापि कुनै वकर्समको क्षर्िपूर्िि दाबी गनि पाउन े छैन र अनमुर्िपत्र रद्द भएको 

ठदनदेघख यस ऐन बमोघिमको कुनै सिरु्लयि र सवुिधा प्राप्त गनि सक्ने छैन । 

(६) उपदफा (१) िा (२) बमोघिम अनमुर्िपत्र रद्द भएमा त्यसरी अनमुर्िपत्र रद्द भएको 

र्मर्िले एक िषिर्भत्र अनमुर्िपत्रिालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रिेको आफ्नो अचल सम्पघत्तको 

व्यिस्थापन गररसक्न ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोघिमको अिर्धर्भत्र अनमुर्िपत्रिालाले आफ्नो अचल सम्पघत्तको 

व्यिस्थापन गनि नसकेमा त्यस्िो सम्पघत्त नेपाल सरकारको िनुेछ । 
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(८) उपदफा (२) बमोघिम अनमुर्िपत्र रद्द गनुि अघि प्रार्धकरणले आफै िा मािििको कुनै 

अर्धकृि माफि ि आिश्यक कुरािरु बझु्न िा िाँचबझु गराउन सक्नछे ।  

(९) उपदफा (२) बमोघिम अनमुर्िपत्र रद्द भएकोमा घचत्त नबझु्ने अनमुर्िपत्रिालाले पैंिीस 

ठदनर्भत्र सम्बघन्धि उच्च अदालिमा पनुरािेदन गनि सक्नेछ । 

११. सम्झौिा गनुि पने M अनमुर्िपत्रिालाले अनमुर्िपत्र प्राप्त गरेपर्छ उद्योगको स्थापना र सञ् चालनका 

सम्बन्धमा देिायका विषयमा प्रार्धकरणसँग सम्झौिा गनुि पनेछ M– 

(क) उद्योगको लार्ग आिश्यक पने भिन, िग्गा िा सेिा (र्बिलुी, पानी, ढल, 

फोिरमैला व्यिस्थापन आदघी) प्रयोग गरे बापि र्निले बझुाउन ुपने र्लि िा 

बिालको रकम, 

(ख) उद्योग स्थापना िथा सञ् चालन गने र्मर्ि, 

(ग) उद्योगको उत्पादन र्नयािि गने पररमाण, 

(ि)  विदेशी लगानीकिाि भए प्रविर्ध िस्िान्िरण गने विषय,  

(ङ)  िोवकए बमोघिमका अन्य कुरािरु ।  
 

पररच्छेद–४ 

अनमुर्िपत्रिालाको कििव्य र दावयत्ि 

१२.  अनमुर्िपत्रिालाको दावयत्ि M दफा ११ बमोघिम प्रार्धकरणसँग गरेको सम्झौिा र यो ऐन िा यस 

ऐन अन्िगिि बनेको र्नयमको पालना गनुि अनमुर्िपत्रिालाको दावयत्ि िनुेछ ।  
१३. र्नयािि गनुिपनेेः (१) अनमुर्िपत्रिालाले विशषे आर्थिक के्षत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन 

गरेको कम्िीमा सािी प्रर्िशि िस्ि ुिा सेिा र्नयािि गनुिपनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकै कुरा लेघखएको भए िापर्न अनमुर्िपत्रिालाले विशषे 

आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि उद्योग सञ्चालनमा आएको र्मर्िले एक िषिर्भत्र त्यस्िो उद्योगबाट उत्पादन 

गरेको िस्ि ुिा सेिा नेपालको आन्िररक बिारमा र्बिी गनि सक्नेछ।  

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(३) उपदफा (१) िा (२) बमोघिम आफूले उत्पादन गरेको कुनै िस्ि ुिा सेिा नेपालको 

आन्िररक बिारमा र्बिी गने भएमा त्यस्िो िस्ि ुिा सेिा र्बिी गनुि अगार्ि िोवकएका कुरािरु 

खलुाई सोको िानकारी प्रार्धकरणलाई ठदन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१) िा (२) बमोघिम नेपालको आन्िररक बिारमा िस्ि ुिा सेिाको र्बिी 

गने अनमुर्िपत्रिालालाइि त्यस्िो िस्ि ु िा सेिा र्बिी गरेको पररमाणको िदसम्म यस ऐन 

बमोघिमको कर छुट िथा सवुिधा प्रदान गररने छैन। 

 

पररच्छेद–५ 

प्रार्धकरणको स्थापना िथा काम, कििव्य र अर्धकार 

१४.  प्रार्धकरणको स्थापना M (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ् चालन र व्यिस्थापन गनि, विशेष आर्थिक 

क्षेत्रमा पूिािधार संरचनाको र्नमािण िा रेखदेख गनि िा गराउन, विशेष आर्थिक क्षेत्रर्भत्र स्थावपि 

उद्योगको अनगुमन िा र्नयमन गनि िथा त्यस्िा उद्योगिरुलाई एकद्वार इकाईबाट सेिा उपलब्ध 

गराउन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रार्धकरण स्थापना गररएको छ ।  

(२) प्रार्धकरणको प्रधान कायािलय कािमािौं उपत्यकामा रिनेछ र प्रार्धकरणले 

मन्त्रालयको स्िीकृर्ि र्लई आिश्यकिा अनसुार शाखा कायािलय िा सम्पकि  कायािलय खोल्न 

सक्नेछ । 

१५.  प्रार्धकरण स्िशार्सि संगठिि संस्था िनु े M (१) प्रार्धकरण अविघच्छन्न उत्तरार्धकारिाला एक 

स्िशार्सि र संगठिि संस्था िनुेछ । 

(२) प्रार्धकरणको काम कारबािीको र्नर्मत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप िनुछे । 

(३) प्रार्धकरणले व्यघि सरि चल, अचल सम्पघत्त प्राप्त गनि, उपभोग गनि, बेचर्बखन गनि 

िा अन्य कुनै वकर्समले व्यिस्था गनि  सक्नेछ । 

(४) प्रार्धकरणले व्यघि सरि आफ्नो नामबाट नार्लस, उिरु गनि र प्रार्धकरण उपर पर्न 

सोिी नामबाट नार्लस उिरु लाग्न सक्नेछ । 

(५) प्रार्धकरणले व्यघि सरि करार गनि र करार बमोघिम अर्धकार प्रयोग गनि िथा 

दावयत्ि बिन गनि  सक्नछे ।  
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१६.  प्रार्धकरणको काम, कििव्य र अर्धकार M यस ऐनमा अन्यत्र लेघखएका काम, कििव्य र अर्धकारको 

अर्िररि प्रार्धकरणको काम, कििव्य र अर्धकार देिाय बमोघिम िनुेछ M– 

(क) विशेष आर्थिक क्षते्रको स्थापना, विकास िथा सञ् चालनको लार्ग अिलम्बन 

गनुिपने नीर्िका सम्बन्धमा नपेाल सरकारलाई सझुाि ठदन,े 

(ख) विशेष आर्थिक क्षते्रको स्थापना, सञ् चालन र व्यिस्थापन िथा त्यसको पूिािधार 

संरचना विकासको लार्ग आिश्यक मापदण्ि ियार गने, गराउने,  

(ग) विशेष आर्थिक क्षते्रमा स्थापना िनुे उद्योगलाई अनमुर्िपत्र ठदन े र अनमुर्िपत्र 

निीकरण गने, 

(ि) उद्योगलाई उपलब्ध गराउन ेिग्गा, भिन, सेिा िा सवुिधा बापि र्लने र्लि िा 

बिालको रकम, शलु्क िा दस्िरुको मापदण्ि र्नधािरण गने, 

िर दफा ६ को उपदफा (१) बमोघिम नेपाल सरकार र र्निी 

के्षत्रको सिभार्गिामा िा र्निी के्षत्रबाट कुनै विशेष आर्थिक के्षत्रको स्थापना, 

सञ्चालन र व्यिस्थापन भएमा त्यस्िो विशषे आर्थिक के्षत्रबाट उद्योगलाई 

उपलब्ध गराउने िग्गा, भिन, सेिा िा सवुिधा बापि र्लने र्लि िा बिालको 

रकम, शलु्क िा दस्िरु त्यस्िो विशषे आर्थिक के्षत्रको स्थापना, सञ्चालन र 

व्यिस्थापन गने कम्पनीले विशेष आर्थिक के्षत्रसँग सम्झौिा गरी र्नधािरण गरे 

बमोघिम िनुेछ। 

(ङ)  यस ऐन अन्िगिि उद्योगले पाउने सेिा, सवुिधा िा कर छुटका लार्ग सम्बघन्धि 

र्नकायमा र्सफाररस गने, 

(च) उद्योगको लार्ग आिश्यक पने िग्गा िथा भिन आठद भािामा ठदन,े 

(छ) विशेष आर्थिक क्षते्रमा स्थावपि उद्योगको आिर्धक र्नरीक्षण गरी कुनै उद्योगले 

यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको र्नयम विपरीि कायि गरेको पाइएमा 

आिश्यक कारबािी गने, 

(ि) विशेष आर्थिक क्षते्रमा सरुक्षाको प्रबन्ध र्मलाउन,े 

                                                           


  पहिलो संशोधनद्वारा थप । 
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(झ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा बैंक, िलुाक, स्िास््य चौकी, मनोरञ्जनस्थल िस्िा सेिा 

सवुिधाको प्रबन्धका र्नघम्ि आिश्यक व्यिस्था गने, 

(ञ) विशेष आर्थिक क्षेत्रर्भत्रका लगानीकिािलाई आिश्यक पने मेघशनरी, उपकरण, 

िगेिा पाटिपूिाि, यािायािका साधन, कच्चा पदाथि, प्याकेघिङ्ग सामग्री िस्िा सामान 

लगानीको प्रस्िाि स्िीकृर्िको आधारमा आयाि गनि अनमुर्ि ठदने, 

(ट) उद्योगलाई आिश्यकिा अनसुार र्नयािि, पैिारी, स्िीकृर्ि िा उत्पघत्तको प्रमाणपत्र 

उपलब्ध गराउने, 

(ि)  विशेष आर्थिक क्षेत्र र सो क्षेत्रमा उद्योगको विकास िथा प्रिधिनको लार्ग 

आिश्यक पने अन्य काम गने । 

१७. कमिचारी सम्बन्धी व्यिस्था M (१) प्रार्धकरणको कायि सञ् चालनको लार्ग प्रार्धकरणमा आिश्यक 

संख्यामा कमिचारीिरु रिनेछन ्। 

(२) प्रार्धकरणका कमिचारीिरुको र्नयघुि, पाररश्रर्मक, सवुिधा िथा सेिाका शिििरु 

िोवकए बमोघिम िनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोघिम कमिचारी र्नयघुि नभएसम्मको लार्ग प्रार्धकरणलाई 

आिश्यक पने कमिचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध  गराउनेछ । 

१८. कमिचारी सम्बन्धी विशषे व्यिस्था M यो ऐन प्रारम्भ िुँदाका बखि नेपाल सरकारले सञ् चालन 

गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास सर्मर्िमा कायिरि कमिचारीिरु िोवकएको आधारमा विशेष 

आर्थिक क्षेत्र प्रार्धकरणको कमिचारीमा पररणि िनु सक्नेछन ्।  

         
पररच्छेद–६ 

सञ्चालक सर्मर्ि सम्बन्धी व्यिस्था 

१९.  सर्मर्िको गिन M (१) प्रार्धकरणको िफि बाट यो ऐन र यस ऐन अन्िगिि बनेको र्नयम बमोघिम 

सम्पादन गनुिपने सम्पूणि काम कारबािी गनिको लार्ग एक सञ्चालक सर्मर्ि गिन िनुेछ ।  
 (२) उपदफा (१) बमोघिमको सर्मर्िमा देिायका सदस्यिरु  रिनेछन ्M– 

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(क)  सघचि, उद्योग, िाघणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालय  -अध्यक्ष 

(ख) सिसघचि, उद्योग, िाघणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालय  -सदस्य 

(ग) सिसघचि, कानून, न्याय िथा संसदीय मार्मला मन्त्रालय -सदस्य 

(ि) सिसघचि, अथि मन्त्रालय     -सदस्य 

(ङ) सिसघचि, श्रम, रोिगार िथा सामाघिक सरुक्षा मन्त्रालय -सदस्य 

(च) नेपाल उद्योग िाघणज्य मिासंिको अध्यक्ष िा सदस्य -सदस्य 

(छ) नेपाल उद्योग पररसंिको अध्यक्ष िा सदस्य  -सदस्य 

(ि) मविला उद्यमी मिासंिको अध्यक्ष िा सदस्य  -सदस्य 

(झ) नेपाल राविय उद्योग व्यिसायी मिासंिको अध्यक्ष िा सदस्य  -सदस्य 

(ञ) संयिु टे्रि यूर्नयन समन्िय केन्रले र्सफाररस गरेको  

एकिना प्रर्िर्नर्ध     -सदस्य 

(ट) कायिकारी र्नदेशक, प्रार्धकरण     -सदस्य-सघचि 

(३) नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सर्मर्िको सदस्यिरुमा 

आिश्यक थपिट िा िेरफेर गनि सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) को खण्ि (ि) बमोघिम नेपाल सरकारबाट र्नयिु सदस्यको पदािर्ध 

चार िषिको िनुेछ । 

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेघखएको भए िापर्न नेपाल सरकारबाट र्नयिु 

सदस्यको कायि सन्िोषिनक नभएमा नेपाल सरकारले र्निलाई िनुसकैु बखि िटाउन     

सक्नेछ ।  

िर त्यसरी िटाउन ुअघि र्निलाई सफाई पेश गने मनार्सब मौका ठदन ुपनेछ । 

२०.  सर्मर्िको बैिक र र्नणिय M (१) सर्मर्िको बैिक आिश्यकिा अनसुार बस्नेछ । 

(२) सर्मर्िको बैिक अध्यक्षले िोकेको र्मर्ि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) सर्मर्िको बैिक बस्न ेसूचना सर्मर्िको सदस्य–सघचिले बैिक बस्नभुन्दा कम्िीमा 

साि ठदन अगािै सबै सदस्यिरूलाई ठदन ुपनेछ । 
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(४) सर्मर्िको ित्काल कायम रिेको कीलु सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रर्िशिभन्दा बढी 

सदस्यिरु उपघस्थि भएमा सर्मर्िको बैिकको लार्ग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मार्ननछे । 

(५) सर्मर्िको बैिकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र र्निको अनपुघस्थर्िमा बैिकमा 

उपघस्थि सदस्यिरुले आफूमध्येबाट छानकेो सदस्यले बैिकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(६)  सर्मर्िको बैिकमा बिमुिको राय मान्य िनुेछ र मि बराबर भएमा बैिकको 

अध्यक्षिा गने व्यघिले र्नणाियक मि ठदनेछ । 

(७) सर्मर्िले आिश्यकिा अनसुार सम्बघन्धि विषयको कुनै विज्ञ िा विषयसँग 

सम्बघन्धि अन्य र्नकायको कुनै पदार्धकारीलाइि सर्मर्िको बैिकमा आमन्त्रण गनि सक्नेछ। 

(८) सर्मर्िको र्नणिय सदस्य–सघचिले प्रमाघणि गनेछ । 

(९) सर्मर्िको बैिक सम्बन्धी अन्य कायिविर्ध सर्मर्ि आफैले र्नधािरण गरे बमोघिम 

िनुेछ । 

२१.  सदस्यको बैिक भत्ता िथा सवुिधा M (१) सर्मर्िको सदस्यले बैिकमा भाग र्लए बापि िोवकए 

बमोघिम बैिक भत्ता पाउनछे । 

(२) सर्मर्िको सदस्यले प्रार्धकरणको काम गरे बापि पाउने अन्य सवुिधा िोवकए 

बमोघिम िनुेछ । 
 

पररच्छेद–७ 

कायिकारी र्नदेशक सम्बन्धी व्यिस्था 

२२.  कायिकारी र्नदेशक M (१) प्रार्धकरणको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा काम गनि एकिना कायिकारी 

र्नदेशक रिनेछ ।  

(२) नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोघिमको र्सफाररस सर्मर्िको र्सफाररसमा 

कायिकारी र्नदेशक र्नयघुि गनेछ ।  

(३) कायिकारी र्नदेशकको र्नयघुिको र्सफाररस गनि देिाय बमोघिमको एक र्सफाररस 

सर्मर्ि रिनेछ M– 

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(क) राविय योिना आयोगको सदस्य (सम्बघन्धि क्षेत्र िेने)      – संयोिक 

(ख) सघचि, उद्योग मन्त्रालय      –सदस्य 

(ग) उद्योग, िाघणज्य, व्यापार, रािस्ि प्रशासन, कानून,      

 इघन्िर्नयररङ्ग िा व्यिस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेका विशषेज्ञिरु 

  मध्येबाट सर्मर्िले िोकेको एकिना       – सदस्य 

(४) उपदफा (३) बमोघिमको र्सफाररस सर्मर्िले मान्यिा प्राप्त घशक्षण संस्थाबाट 

व्यिस्थापन, अथिशास्त्र, इघन्िर्नयररङ्ग िा कानूनमा कम्िीमा स्नािकोत्तर उपार्ध िार्सल गरी उद्योग, 

िाघणज्य, व्यापार, रािस्ि प्रशासन, इघन्िर्नयररङ्ग िा व्यिस्थापनको क्षेत्रमा कम्िीमा दश िषिको 

अनभुि प्राप्त व्यघििरू मध्येबाट खलुा प्रर्िस्पधािको आधारमा छनौट गरी कायिकारी र्नदेशकको 

पदमा र्नयिु गनि िीनिनाको नाम नेपाल सरकार समक्ष र्सफाररस गनेछ। 

(५) कायिकारी र्नदेशकको पदािर्ध चार िषिको िनुछे र र्निको काम सन्िोषिनक 

देघखएमा उपदफा (३) बमोघिमको र्सफारस सर्मर्िको र्सफाररसमा नेपाल सरकारले पनुेः अको 

एक पटकको लार्ग र्निलाई कायिकारी र्नदेशकको पदमा र्नयघुि गनि सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) मा िनुसकैु कुरा लेघखएको भए िापर्न कायिकारी र्नदेशकले आफ्नो 

पदीय घिम्मेिारी पूरा नगरेको िा प्रार्धकरणको विि विपरीि कुनै काम कारबािी गरेको देघखएमा 

र्निलाई नेपाल सरकारले िनुसकैु बखि कायिकारी र्नदेशकको पदबाट िटाउन सक्नेछ । 

िर त्यसरी पदबाट िटाउन ुअघि र्निलाई सफाई पेश गने मनार्सब मौकाबाट बघञ्चि 

गररने छैन । 

(७) कायिकारी र्नदेशकको पाररश्रर्मक, सवुिधा िथा सेिाका अन्य शिि िोवकए बमोघिम 

िनुेछ । 

२३.  कायिकारी र्नदेशकको काम, कििव्य र अर्धकार M कायिकारी र्नदेशकको काम, कििव्य र अर्धकार 

देिाय बमोघिम िनुेछ M– 

(क)  सर्मर्िको र्नणिय िथा र्नदेशन कायािन्ियन गने, गराउने, 

(ख)  सर्मर्िबाट स्िीकृि कायििम कायािन्ियन गने, गराउन,े  
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(ग)  विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ् चालन िथा व्यिस्थापन सम्बन्धी काम कारबािीको 

र्नरीक्षण िथा अनगुमन गरी सर्मर्ि समक्ष प्रर्ििेदन पेश गने, 

(ि)  प्रार्धकरणको दैर्नक प्रशासन सञ् चालन गने, 

(ङ)  िोवकए बमोघिमका अन्य काम गने । 

पररच्छेद–८ 

विशषे आर्थिक क्षते्रमा स्थावपि उद्योगले पाउन ेसिरु्लयि सम्बन्धी व्यिस्था 

२४. विशषे व्यििार गररन े M विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगबाट गररने व्यापाररक 

कारोबार, सो क्षेत्रमा उत्पाठदि िस्ि ुिा सेिामा लाग्न ेमिसलु, शलु्क िा कर प्रयोिनको लार्ग 

त्यस्िो क्षते्रलाई करको क्षेत्रार्धकारभन्दा बाविर रिेको इलाका मानी विशेष व्यििार गररनेछ । 

२५. रावियकरण निनु ेM विशेष आर्थिक क्षेत्रर्भत्र स्थापना भई सञ् चालनमा रिेका कुनै पर्न उद्योगलाई 

रावियकरण गररने छैन ।  

२६. िग्गा िा भिनको बिाल िा र्लिमा छुट M विशेष आर्थिक क्षेत्रर्भत्र स्थापना भएको उद्योगले 

प्रयोग गरेको िग्गा िा भिनको बिाल िा र्लि बापि बझुाउन ु पने रकममा उद्योग स्थापना 

भएको पविलो, दोस्रो र िेस्रो िषिको लार्ग िमशेः पचास, चालीस र पच्चीस प्रर्िशिका दरले छुट 

पाउनेछ ।  
२७. आयकरमा छुट M (१) विशषे आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्िा 

उद्योगले वििरण गने लाभांशमा लाग्ने करमा देिाय बमोघिम छुट िनुछे:- 

(क) विमाली घिल्ला र नेपाल सरकारले िोकेको पिािी घिल्लामा रिेको 

विशेष आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि उद्योगले कारोबार शरुु गरेको र्मर्िले 

दश िषिसम्म लाग्ने आयकरको शि प्रर्िशि र त्यसपर्छका आय िषिमा 

लाग्ने आयकरको पचास प्रर्िशि, 

(ख) खण्ि (क) मा उघल्लघखि के्षत्र बािेकको अन्य के्षत्रमा रिेको विशेष 

आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि उद्योगले कारोबार शरुु गरेको र्मर्िले पाँच 

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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िषिसम्म लाग्ने आयकरको शि प्रर्िशि र त्यसपर्छका आय िषिमा 

लाग्ने आयकरको पचास प्रर्िशि, 

(ग) विशेष आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि उद्योगले वििरण गरेको लाभांशमा लाग्न े

करको कारोबार शरुु गरेको र्मर्िले पाँच िषिसम्म शि प्रर्िशि र 

त्यसपर्छको िीन िषिसम्म पचास प्रर्िशि, 

(ि) विशेष आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि उद्योगका विदेशी लगानीकिािले विदेशी 

प्रविर्ध िा व्यिस्थापन सेिा शलु्क िथा रोयल्टीबाट आििन गरेको 

आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रर्िशि। 

(२) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेघखएको भए िापर्न दफा ७ को उपदफा (२) 

बमोघिम विशेष आर्थिक के्षत्रमा स्थान्िरण भएको उद्योगले यस दफा बमोघिमको आयकर छुट 

पाउने छैन।  

२८.  मूल्य अर्भिवृि कर नलाग्न े M विशषे आर्थिक क्षते्रर्भत्र सञ् चालन भएको उद्योगले नेपाल बाविर 

र्नयािि गरेको िस्ि ुिा सेिा िथा विशषे आर्थिक क्षेत्रमा सञ् चालन भएको उद्योगलाई र्बिी गररन े

कच्चा पदाथि िथा उत्पाठदि सामानलाई शून्य दरमा मूल्य अर्भिवृि कर लागू िनुेछ । 

िर र्नयािि नभएमा यो सवुिधा प्राप्त िनुे छैन । 

२९. भन्सार मिसलु छुट M (१) विशेष आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि उद्योगले पैिारी गने मालिस्िमुा 

प्रार्धकरणको र्सफाररसमा देिाय बमोघिम भन्सार मिसलु िथा अन्य सवुिधा प्रदान गररनेछेः- 

(क) र्नकासी गने िा पररित्यि विदेशी मरुामा स्िदेशमा नै र्बिी गने भएमा त्यस्िो 

मालिस्ि ु उत्पादन गनि आिश्यक कच्चा पदाथि िथा सिायक कच्चा पदाथि 

(प्यावकंग सामग्री समेि) पैिारी गदाि लाग्ने भन्सार मिसलु र अन्य मिसलु 

बापि बैंक िमानि र्लई पैिारी गनि, 

(ख) उद्योगलाई आिश्यक पने प्लान्ट, मेघशनरी यन्त्र उपकरण िथा पाटिपूिाि पैिारी 

गदाि लाग्ने मिसलु बैंक िमानि र्लई पैिारी गनि, 

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(ग) खण्ि (ख) बमोघिम पैिारी गररएका प्लान्ट, मेघशनरी यन्त्र उपकरण िथा 

पाटिपूिाि सम्बघन्धि उद्योगमा ििान भएको व्यिोरा प्रार्धकरणबाट प्रमाघणि भइि 

आएमा खण्ि (ख) बमोघिम र्लएको बैंक िमानि फुकुिा ठदने, 

(ि) उद्योगले आफ्ना मिदरु िथा कमिचारी ओसानिका लार्ग प्रयोग गनि पैिारी गने 

एक थान सिारी साधन र मालिस्ि ु ढुिानी गने ढुिानी साधनमा एक प्रर्िशि 

भन्सार मिसलु लाग्न।े 

(२) कुनै पैिारीकिािले पैिारी गरेको मालिस्ि ु विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अिघस्थि 

उद्योगलाई िोवकए बमोघिम र्बिी गरेमा र्निले त्यस्िो मालिस्ि ु पैिारी गदाि भन्सार मिसलु 

र्िरेको रिेछ भने भन्सार कायािलयले र्निलाई त्यस्िो भन्सार मिसलु िोवकए बमोघिम वफिाि 

ठदनेछ ।  

(३) विशेष आर्थिक क्षेत्रबाविर रिेको कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको ियारी मालिस्ि ु

विशेष आर्थिक क्षेत्रर्भत्र अिघस्थि उद्योगलाई र्बिी गरेमा सो र्बिीलाई र्नयािि गरे सरि मानी 

र्नयािि गदाि पाए सरिको भन्सार मिसलु िथा अन्य सवुिधा प्रदान गररनछे । 

(४) विशषे आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपि उद्योगले भन्सार मिसलु छुटमा पैिारी भएका कच्चा 

पदाथिबाट ियार भएका मालिस्ि ु सम्बघन्धि उद्योगले नेपालमा खपि गने गरी र्बिी गरेमा 

त्यस्िो मालिस्िमुा प्रयोग भएको कच्चा पदाथिमा लाग्न ेमिसलु बझुाएपर्छ मात्र त्यस्िो मालिस्ि ु

विशेष आर्थिक क्षते्र बाविर लैिान ठदइनछे । 

(५) विशेष आर्थिक क्षते्रमा रिेको उद्योगले विशषे आर्थिक क्षेत्रर्भत्र िा बाविर कसैलाई 

मिसलु छुटमा आयाि गरेको मालिस्िकुो स्िार्मत्ि िस्िान्िरण गने सम्बन्धमा प्रविया िोकी 

नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश िारी गनि सक्नछे । त्यस्िो 

आदेशको पालना गनुि सम्बघन्धि उद्योगको कििव्य िनुेछ । 

३०.  र्नयािि सरिको सवुिधा पाउन े M प्रचर्लि कानून बमोघिम स्थापना भएको कुनै फमि, कम्पनी िा 

उद्योगले विशषे आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई आफ्नो कच्चा पदाथि िा कुनै उत्पादन 

र्बिी गरेमा त्यस्िो र्बिीलाई र्नयािि सरिको मानी र्नयािि गरे बापि प्रचर्लि कानून बमोघिम 

कुनै सवुिधा पाउने भए त्यस्िो फमि, कम्पनी िा उद्योगले सो सवुिधा  पाउनछे ।    
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३१. विदेशी मरुामा वफिाि लैिान सक्न े M (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपि उद्योगमा विदेशी मरुामा 

लगानी गने विदेशी लगानीकिािले देिाय बमोघिमको रकम विदेशी मरुामा नपेाल बाविर वफिाि 

लैिान सक्नेछ M– 

(क) विदेशी लगानीको केिी िा सबै भागको शयेर र्बिीबाट प्राप्त रकम, 

(ख) विदेशी लगानी बापि प्राप्त िनुे लाभांशको रकम, 

(ग)  विदेशी ऋणको सािा ँर ब्यािको भिुानीको रुपमा प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोघिम लगानी गने अनमुर्िपत्रिालाले दफा ११ बमोघिम सम्झौिा 

गदाि कुनै खास मरुामा लगानी वफिाि लैिान े कुरा उल्लेख गरेकोमा सोिी मरुामा नेपाल बाविर 

लैिान  पाउनछे । 

३२.  विदेशी मरुामा खािा खोल्न र कारोबार गनि सक्न े M (१) अनमुर्िपत्रिालाले प्रार्धकरणको 

र्सफाररसमा प्रचर्लि बैंक िथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोघिम स्थावपि िाघणज्य बैंकमा 

विदेशी मरुामा खािा खोल्न सक्नेछ । 

(२) अनमुर्िपत्रिालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपि उद्योगको सम्बन्धमा विदेशी 

मरुामा कारोबार गनि सक्नेछ । 

३३.  एकद्वार इकाई M (१) विशषे आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि उद्योग िा लगानीकिािलाई प्रचर्लि कानून 

बमोघिम उद्योगले गनुिपने देिायका काममा सियोग िथा सििीकरण गनि िथा अन्य आिश्यक 

सेिा, सवुिधा िथा सिरु्लयि एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने प्रयोिनको लार्ग सम्बघन्धि 

र्नकायका एकाईिरु रिने गरी एकद्वार एकाई स्थापना गररनेछेः- 

(क) उद्योगको दिाि िथा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कायि, 

(ख) विदेशी लगानीको स्िीकृर्ि प्रदान गने कायि, 

(ग) कम्पनी दिाि िथा प्रशासन सम्बन्धी कायि, 

(ि) यस ऐन बमोघिम छुट, सवुिधा िा सिरु्लयि प्रदान गने सम्बन्धी कायि, 

(ङ) आन्िररक रािस्ि विभागसँग समन्िय गरी स्थायी लेखा नम्बर दिाि प्रमाणपत्र 

िारी गने सम्बन्धी कायि, 

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(च) उत्पघत्तको प्रमाणपत्र िारी गने सम्बन्धी कायि, 

(छ) र्भसा सम्बन्धी कायि, 

(ि) श्रम स्िीकृर्ि सम्बन्धी कायि, 

(झ) यो ऐन िथा िा यस ऐन अन्िरगि बनेको र्नयमािली बमोघिम प्राप्त िनुे अन्य 

सेिा िथा सवुिधा सम्बन्धी कायि। 

(२) उपदफा (१) मा उघल्लघखि सवुिधा बािेक विशेष आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि 

उद्योगलाई उपलब्ध िनुे अन्य छुट, सवुिधा िा सिरु्लयि नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना 

प्रकाशन गरी िोके बमोघिम िनुेछ। 

३४. र्भसा सम्बन्धी व्यिस्था M (१) उद्योगमा लगानी गने उद्दशे्यले अध्ययन िा अनसुन्धान गनि नेपाल 

आउने विदेशी नागररकलाई छ मविनासम्मको गैर पयिटक र्भसा ठदइनछे । 

(२) विदेशी लगानीकिाि िा त्यस्िो लगानीकिािको आघश्रि पररिार िा अर्धकृि प्रर्िर्नर्ध 

िा त्यस्िो अर्धकृि प्रर्िर्नर्धको आघश्रि पररिारलाई उद्योगमा विदेशी लगानी कायम रिेसम्म 

नेपालमा बस्न व्यािसावयक र्भसा उपलब्ध गराइनेछ । 

िर एकैपटक कम्िीमा एक करोि अमेररकी िलर िा सो बराबरको पररित्यि विदेशी 

मरुामा लगानी गने विदेशी लगानीकिाि र र्निको आघश्रि पररिारलाई त्यस्िो लगानी कायम 

रिेसम्म आिासीय र्भसा उपलब्ध गराइनेछ । 

(३) दफा ३८ बमोघिम उद्योगमा काम गनि आउने विदेशी कामदार िा कमिचारीलाई 

प्रार्धकरणको र्सफाररसमा गैरपयिटक र्भसा ठदइनेछ ।  

३५. अन्य सवुिधा M (१) यस पररच्छेदमा उघल्लघखि सवुिधाको अर्िररि विशषे आर्थिक क्षेत्रमा 

स्थावपि उद्योगले देिाय बमोघिमको सवुिधा पाउनेछ M– 

(क) सम्झौिामा लेघखए बमोघिम िण्िेि िेयर िाउसको उपयोग गनि, 

(ख) उद्योग बीच सब–कन्ट्रयाघक्टङ्ग गनि, 

(ग) िोवकए बमोघिम छररिो (एक्सलेरेटेि) दरमा ह्रास  कट्टी गनि ।  
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 (२) नेपाल सरकारले प्रार्धकरणको र्सफाररसमा नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 

िोके बमोघिमका अन्य सवुिधा उद्योगलाई प्रदान गनि सक्नेछ ।  

३६.  छुट, सवुिधा िा सिरु्लयिको प्रत्याभरू्ि M (१) विशषे आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई 

त्यस्िो उद्योग स्थापना िुँदाका बखि कानून बमोघिम प्रदान गररएको छुट, सवुिधा िा 

सिरु्लयिलाई सीर्मि गने िा त्यसमा प्रर्िकूल असर पने गरी कुनै व्यिस्था गररने छैन । 

(२) यस ऐन बमोघिम अिर्ध िोकी विशेष आर्थिक क्षते्रमा स्थावपि उद्योगलाई प्रदान 

गररएका छुट, सवुिधा िा सिरु्लयि सो अिर्धसम्म प्राप्त िनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रर्िकूल िनुे गरी यस ऐन िा अन्य प्रचर्लि कानूनमा 

कुनै व्यिस्था भएमा प्रर्िकूल असर पने िदसम्मको व्यिस्था त्यस्िो उद्योगको िकमा लागू िनु े 

छैन ।  

३७. छुट िथा सिरु्लयि नपाउन े M (१) यस पररच्छेदमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेघखएको भए िापर्न 

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले कुनै आर्थिक िषिमा आफ्नो उत्पादन दफा १३ 

बमोघिम र्नयािि गनि नसकेमा सो आर्थिक िषिको लार्ग यस ऐन बमोघिम प्राप्त िनुे कर छुट िथा 

सिरु्लयि पाउने  छैन । 

(२) कुनै आर्थिक िषिमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको कुनै उद्योगले उत्पादन 

गरेको िस्ि ुिा सेिामध्ये र्नयािि गने िस्ि ुिा सेिाको पररमाण त्यस्िो उद्योगको उत्पादन क्षमिा 

िथा कच्चा पदाथिको प्रयोगको पररमाणको आधारमा िोवकए बमोघिम यवकन गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोघिम उत्पादन गरेको पररमाण यवकन गनि आिश्यक पने 

वििरणको अर्भलेख प्रार्धकरणले अद्यािर्धक रुपमा राखी सोको अनगुमन गनुि पनेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

कामदार िथा कमिचारी सम्बन्धी व्यिस्था 

३८.  कामदार िा कमिचारीको पूर्िि M (१) अनमुर्िपत्रिालाले उद्योगको लार्ग आिश्यक पने कामदार िा 

कमिचारी नेपाली नागररकबाट पूर्िि गनुि पनेछ । 
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(२)  अनमुर्िपत्रिालाले उपदफा (१) बमोघिम कामदार िा कमिचारी पूर्िि गदाि 

सािििर्नक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गरी पदपूर्िि गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोघिम सािििर्नक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गदाि कुनै खास विशषे 

दक्षिा आिश्यक पने प्राविर्धक पदमा त्यस्िो दक्षिा भएको नेपाली कामदार िा कमिचारी 

उपलब्ध िनु नसकेमा अनमुर्िपत्रिालाले सोको आधार र कारण खलुाई गैर नेपाली नागररकलाई 

कामदार िा कमिचारीको रुपमा र्नयघुि गने सम्बन्धमा स्िीकृर्िको लार्ग प्रार्धकरण समक्ष 

र्निेदन ठदन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोघिम परेको र्निेदन िाँचबझु गदाि उद्योगको लार्ग नपेाली 

कामदार िा कमिचारी उपलब्ध िनु नसक्न ेदेघखएमा प्रार्धकरणले विघशष्ट प्रकारको दक्ष प्राविर्धक 

कामदार िा कमिचारी भए बढीमा साि िषि र सो बािेक अन्य प्राविर्धक कामदार िा कमिचारी 

भए बढीमा पाँच िषि गैर नेपाली नागररकलाई काममा लगाउने स्िीकृर्ि ठदन  सक्नछे । 

(५) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेघखएको भए िापर्न व्यिस्थापकीयस्िर र 

अत्याधरु्नक प्रविर्ध (स्टेट अफ आटि) सँग संलग्न कामदार िा कमिचारीको िकमा प्रार्धकरणले 

उपदफा (४) मा उघल्लघखि अिर्ध भन्दा बढी अिर्धभर गैर नेपाली नागररकलाई काममा 

लगाउन स्िीकृर्ि ठदन   सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण M यस उपदफाको प्रयोिनको लार्ग “व्यिस्थापकीयस्िर” भन्नाले कुनै उद्योगको 

वियाकलापको सम्बन्धमा अघन्िम र्नणिय र्लने व्यघि सम्झन ुपछि र सो शब्दले उद्योग िा सो 

सम्बन्धी वियाकलापका सम्बन्धमा अघन्िम घिम्मेिारी िा अर्धकार प्रयोग गनि पाउने गरी 

उद्योगको कुनै भाग िा एकाइको प्रमखु पदमा र्नयिु भएको व्यघिलाई समेि िनाउँछ । 

(६) गैर नेपाली नागररकलाई काममा लगाउने अनमुर्िपत्रिालाले नेपाली नागररकलाई 

िोवकए बमोघिम िमशेः दक्ष बनाई प्रर्िस्थापन गनुि पनेछ ।  

३९.  कामदार िा कमिचारीको पाररश्रर्मक M (१) विशषे आर्थिक क्षेत्रर्भत्र स्थापना भएको उद्योगमा काम 

गने कामदार िा कमिचारीको न्यूनिम पाररश्रर्मक प्रार्धकरणले र्नधािरण गरे बमोघिम   िनुेछ ।  

िर त्यस्िो पाररश्रर्मक र्नधािरण गदाि नेपाल सरकारले र्नधािरण गरेको न्यूनिम 

पाररश्रर्मक भन्दा कम िनुे गरी र्नधािरण गनि सवकने छैन । 
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(२) उद्योगमा काम गने विदेशी कामदार िा कमिचारीले आफ्नो खदु पाररश्रर्मकको 

सत्तरी प्रर्िशिसम्म रकम पररित्यि विदेशी मरुामा नेपाल बाविर लैिान पाउनेछ। 

स्पष्टीकरणेः यस दफाको प्रयोिनको लार्ग "खदु पाररश्रर्मक" भन्नाले प्रचर्लि कानून 

बमोघिम बझुाउन ुपने कर रकम बझुाए पर्छ बाँकी िनु आउने रकम सम्झन ुपछि। 

४०. करार बमोघिम िनु ेM (१) विशेष आर्थिक के्षत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गने कामदार िा 

कमिचारीले पाउने सवुिधा, सरुक्षा उपाय, काम गने समय, गनुि पने काम, पालना गनुि पने कििव्य, 

र्बदा, औषर्ध उपचारको सवुिधा, बोनस, बीमा िा अन्य कल्याणकारी व्यिस्था यो ऐन र यस ऐन 

अन्िगिि बनकेो र्नयमको अधीनमा रिी उद्योग र कामदार िा कमिचारी बीच भएको करार 

बमोघिम िनुेछ। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेघखएको भए िापर्न प्रचर्लि कानूनले प्रत्याभिू 

गरेका सवुिधा िथा कल्याणकारी लाभभन्दा िवट िनुे गरी उद्योग र कामदार िा कमिचारीका बीच 

करार गनि सवकने छैन ।  

(३) उपदफा (१) मा उघल्लघखि सवुिधा िथा कल्याणकारी लाभका अर्िररि विशेष 

आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गने कामदार िा कमिचारीले पाउने अन्य 

सामाघिक सरुक्षा सम्बन्धी व्यिस्था सम्बघन्धि उद्योगले र्नधािरण गरे बमोघिम िनुेछ । 

(४) उद्योगले उपदफा (३) बमोघिम र्नधािरण गरेको सामाघिक सरुक्षा सम्बन्धी 

व्यिस्थाको िानकारी प्रार्धकरणलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोघिम उद्योगबाट र्नधािरण भएको सामाघिक सरुक्षा सम्बन्धी 

व्यिस्था सम्बघन्धि उद्योगबाट पालना भए िा नभएको सम्बन्धमा प्रार्धकरणले र्नयर्मि अनगुमन 

गनेछ ।  

४१.  गनुासो व्यिस्थापन सर्मर्ि M (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रर्भत्र स्थावपि उद्योगिरुमा काम गने 

कामदार िा कमिचारीिरुको सेिा, शिि, सवुिधासँग सम्बघन्धि गनुासो व्यिस्थापनको लार्ग प्रत्येक 

विशेष आर्थिक क्षते्रमा देिाय बमोघिम एक गनुासो व्यिस्थापन सर्मर्ि रिनेछ M– 

(क) सम्बघन्धि विशेष आर्थिक क्षेत्र  कायािलयको िररष्ठ अर्धकृि  – संयोिक 

                                                           
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(ख) सम्बघन्धि विशेष आर्थिक क्षेत्रर्भत्रका लगानीकिाििरुको  

 िफि बाट एकिना प्रर्िर्नर्ध      – सदस्य 

(ग) सम्बघन्धि विशषे आर्थिक क्षेत्रर्भत्रको मिदरु संगिनिरुको 

  िफि बाट एकिना प्रर्िर्नर्ध     – सदस्य 

(२) उपदफा (१) बमोघिमको गनुासो व्यिस्थापन सर्मर्िमा गनुासो पेश गने र सनुिुाई 

गने सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बमोघिम िनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोघिमको सर्मर्िले गरेको र्नणिय उपर घचत्त नबझु्ने पक्षले र्नणियको 

िानकारी पाएको र्मर्िले पैंिीस ठदनर्भत्र श्रम अदालिमा पनुरािेदन ठदन सक्नेछ र श्रम 

अदालिको र्नणिय अघन्िम िनुेछ । 

४२.  उद्योगलाइि िार्न नोक्सानी िनु ेकाम गनि नपाउन ेM प्रचर्लि कानूनमा िनुसकैु कुरा लेघखएको भए 

िापर्न विशेष आर्थिक के्षत्रमा स्थावपि उद्योगमा कायिरि कामदार िा कमिचारीले उद्योग र त्यसको 

उत्पादनमा प्रर्िकूल असर पने गरी कुनै बन्द, िड्िाल िा आन्दोलन गरी उद्योगलाइि िार्न 

नोक्सानी िनुे कुनै काम कारबािी गनि पाउने छैन ।   
 

पररच्छेद–१० 

दण्ि िररबाना र पनुरािेदन सम्बन्धी व्यिस्था 

४३.  दण्ि िररबाना M (१) कुनै अनमुर्िपत्रिालाले आफूले उत्पादन गरेको िस्ि ुिा सेिा दफा १३ 

को उपदफा (२) मा उघल्लघखि पररमाणभन्दा बढी नेपालको आन्िररक बिारमा र्बिी गरेको 

पाइएमा प्रार्धकरणले त्यस्िो अनमुर्िपत्रिालालाई र्बगो बमोघिमको रकम िररबाना गनेछ । 

(२) कुनै अनमुर्िपत्रिालाले प्रार्धकरणसँग दफा ११ बमोघिम गरेको सम्झौिा िा यो 

ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको र्नयम विपरीि अन्य कुनै काम गरेमा प्रार्धकरणले त्यस्िो 

अनमुर्िपत्रिालालाई र्निले गरेको कामको प्रकृर्ि िेरी देिायकोमध्ये सबै िा कुनै आदेश गनि 

सक्नेछ M– 

(क)  उद्योगको अनमुर्िपत्र खारेि गने, 

(ख)  उद्योग बन्द गने, 
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(ग)  पन्र लाख रुपैयाँसम्म िररबाना गने ।  

(३) प्रार्धकरणले दफा ५० को उपदफा (२) बमोघिम ठदएको र्नदेशन पालना नगने िा 

दफा ५२ बमोघिम प्रर्ििेदन पेश नगने अनमुर्िपत्रिालालाई पच्चीस ििार रुपैयाीसँम्म िररबाना 

गनि सक्नेछ । 

(४) कुनै अनमुर्िपत्रिालाले प्रार्धकरणसँग गरेको सम्झौिा उल्लंिन गरेको िा यो ऐन 

िा यस ऐन अन्िगिि बनेको र्नयम विपरीि काम गरेको कारणबाट कसैलाई िार्न नोक्सानी िनु 

गएमा त्यस्िो िार्न नोक्सानी िनु गएको रकमको र्बगो कायम गनि सवकने भएमा सो र्बगो 

बमोघिमको रकम र र्बगो कायम िनु नसकेमा मनार्सब मावफकको रकम प्रार्धकरणले सम्बघन्धि 

अनमुर्िपत्रिालाबाट असूल उपर गरी िानघी नोक्सानी पगेुको व्यघिलाई भराई ठदनछे । 

(५) यस दफा बमोघिम अनमुर्िपत्रिालालाई कारबािी गनुि अघि प्रार्धकरणले र्नि उपर 

लागेको आरोपको सम्बन्धमा सफाई पेश गनि मनार्सब मौका ठदन ुपनेछ । 

(६) प्रार्धकरणले उपदफा (१), (२) िा (३) बमोघिमको िररबानाको रकम िा उपदफा 

(४) बमोघिमको िार्न नोक्सानीको रकम सरकारी बाँकी सरि असूल उपर गनेछ ।  

४४.  पनुरािेदन ठदन सक्न े M दफा ४३ बमोघिम प्रार्धकरणले गरेको र्नणिय उपर घचत्त नबझु्न े

अनमुर्िपत्रिालाले त्यस्िो र्नणियको सूचना पाएको र्मर्िले पैीिँीस ठदनर्भत्र सम्बघन्धि उच्च 

अदालिमा पनुरािेदन ठदन सक्नछे ।  
 

पररच्छेद–११ 

प्रार्धकरणको कोष र लेखापरीक्षण 

४५.  कोष M (१) प्रार्धकरणको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष िनुछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोघिमको कोषमा देिायका रकमिरु रिनेछन ्M– 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) विदेशी सरकार िा राविय िा अन्िरािषव्ट्रय संि, संस्थाबाट प्राप्त सियोग, अनदुान 

िा ऋण,  

(ग) अनमुर्िपत्र िा निीकरण दस्िरु बापि प्राप्त गरेको रकम, 
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(ि) प्रार्धकरणको चल अचल सम्पघत्त भािामा ठदएर िा बेचर्बखन गरेर प्राप्त िनु े

रकम, 

(ङ) प्रार्धकरणले यस ऐन बमोघिम उद्योगलाई उपलब्ध गराउने सेिा बापि प्राप्त 

िनु ेरकम, 

(च) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(३)उपदफा (२) को खण्ि (ख) बमोघिमको रकम प्राप्त गनुि अघि प्रार्धकरणले नपेाल 

सरकारको स्िीकृर्ि र्लन ुपनेछ ।  

(४)उपदफा(२)बमोघिम प्रार्धकरणलाई प्राप्त िनुे सम्पूणि रकम प्रचर्लि बैंक िा वित्तीय 

संस्था सम्बन्धी कानून बमोघिम स्थापना भएको नेपालर्भत्रको कुनै िाघणज्य बैंकमा खािा खोली 

िम्मा गनुि पनेछ र त्यस्िो खािाको सञ् चालन सर्मर्िले िोके बमोघिम िनुेछ ।  

(५) प्रार्धकरणको कोषको सञ् चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोघिम  िनुछे ।  

४६.  प्रार्धकरणको बिेट र खचि M(१) प्रार्धकरणले यस ऐन बमोघिम आफ्नो कायि सञ् चालनको लार्ग 

प्रत्येक आर्थिक िषिको लार्ग आिश्यक पने बिेट ियार गरी स्िीकृि गनुि पनेछ । 

(२) प्रार्धकरणको िफि बाट गररने सम्पूणि खचि उपदफा (१) बमोघिम स्िीकृि बिेटको 

अधीनमा रिी दफा ४५ बमोघिमको कोषबाट व्यिोररनेछ । 

(३) यस ऐन बमोघिम कायि सञ् चालन गनिको लार्ग प्रत्येक आर्थिक िषिको लार्ग 

आिश्यक पने रकम सो कोषबाट व्यिोनि नपगु िनु गएमा नपगु रकम प्रार्धकरणले नेपाल 

सरकार समक्ष माग गनि सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोघिम रकम माग भई आएमा औघचत्यिाको आधारमा 

प्रार्धकरणलाई आिश्यक पने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

४७. लेखा र लेखापरीक्षण M (१) प्रार्धकरणको लेखा नेपाल सरकारले अिलम्बन गरेको प्रचर्लि ढाँचा 

र िररका बमोघिम राघखनेछ ।  

(२) प्रार्धकरणको लेखापरीक्षण मिालेखापरीक्षकबाट िनुेछ ।  

(३) नेपाल सरकारले प्रार्धकरणको विसाब वकिाब सम्बन्धी कागिाििरु िथा नगदी 

घिन्सी समेिको िनुसकैु बखि िाँच्न िा िचँाउन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद–१२ 

विविध 

४८.  िस्िान्िरण गनि सक्न ेM (१) कुनै अनमुर्िपत्रिालाले आफ्नो उद्योग िा सो उद्योगमा रिेको शेयर 

पूणि िा आघंशक रुपमा प्रचर्लि कानून बमोघिम  बेचर्बखन गनि िा अन्य कुनै प्रकारले 

िस्िान्िरण गनि सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेघखएको भए िापर्न पचास प्रर्िशि िा सोभन्दा 

बढी शेयर बेचर्बखन िा अन्य कुनै प्रकारले िस्िान्िरण गनुि परेमा प्रार्धकरणको स्िीकृर्ि र्लन ु

पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोघिम उद्योग िस्िान्िरण भएमा सो उद्योग स्थापना गदािका बखि 

प्रार्धकरण र सम्बघन्धि अनमुर्िपत्रिाला बीच भएको सम्झौिाका शिििरु त्यसरी भएको 

िस्िान्िरणबाट स्िार्मत्ि प्राप्त गने व्यघिको सम्बन्धमा यथािि कायम रिेको मार्ननछे । 

४९. िािािरणीय परीक्षण िा मूल्याङ्कन गने M  (१) प्रचर्लि कानूनमा िनुसकैु कुरा लेघखएको भए 

िापर्न कुनै उद्योगको प्रारघम्भक िािािरणीय परीक्षण िा िािािरणीय प्रभािको मूल्याङ्कन गने एिं 

औद्योर्गक प्रदूषण िथा व्यिस्थापन सम्बन्धमा कुनै र्नकायले प्रयोग गने अर्धकार विशेष आर्थिक 

क्षेत्रमा स्थापना िनुे उद्योगको िकमा प्रार्धकरणले प्रयोग गनेछ । 

(२) प्रार्धकरणले उपदफा (१) बमोघिम उद्योगको प्रारघम्भक िािािरणीय परीक्षण िा 

िािािरणीय प्रभािको मूल्याङ्कन गने एिं औद्योर्गक प्रदीषूण िथा व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रविया 

प्रचर्लि कानूनमा िोवकए बमोघिम अिलम्बन गनेछ ।  

५०.  र्नरीक्षण, अनगुमन िथा सपुररिेक्षण गने M (१) प्रार्धकरणले विशेष आर्थिक क्षते्रमा स्थापना भएका 

उद्योगको र्नरीक्षण, अनगुमन िथा सपुररिेक्षण गनि सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोघिम र्नरीक्षण, अनगुमन िथा सपुररिेक्षण गदाि कुनै 

अनमुर्िपत्रिालाले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनकेो र्नयम िा सम्झौिा विपरीि कुनै काम 

गरेको देघखएमा प्रार्धकरणले सम्बघन्धि अनमुर्िपत्रिालालाई आिश्यक र्नदेशन ठदन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोघिम प्रार्धकरणले ठदएको र्नदेशनको पालना गनुि सम्बघन्धि 

अनमुर्िपत्रिालाको कििव्य िनुेछ।  

५१.  वििाद समाधान M (१) लगानीकिाि िा सम्बघन्धि उद्योग िा प्रार्धकरण बीच कुनै वििाद उिेमा 

सम्बघन्धि पक्षिरुले मन्त्रालयको रोिबरमा आपसी छलफलद्वारा त्यस्िा वििादको समाधान गनुि 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोघिम वििादको समाधान िनु नसकेमा अन्िरािविय व्यापार कानून 

सम्बन्धी संयिु राि संिीय आयोग (अघन्सट्राल) को प्रचर्लि मध्यस्थिा र्नयम बमोघिम 

मध्यस्थिाद्वारा समाधान गररनेछ । 

(३) मध्यस्थिा कािमािौंमा िनुेछ र मध्यस्थिामा नेपालको कानून लागू िनुेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा िनुसकैु कुरा लेघखएको भए िापर्न िोवकए 

बमोघिमको लगानी भएका उद्योगमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उिेका वििादको समाधान 

विदेशी लगानी सम्झौिामा उल्लेख भए बमोघिम गनि सवकनेछ । 

५२.  प्रर्ििेदन पेश गनुि पने M (१) अनमुर्िपत्रिालाले आफ्नो उद्योगबाट िषिभरघी र्नयािि भएको िस्ि ु

िा सेिाको पररमाण र उद्योगको आय व्ययको वििरण सवििको प्रर्ििेदन प्रत्येक आर्थिक िषि 

समाप्त भएको िीन मविनार्भत्र प्रार्धकरण समक्ष पेश गनुि पनेछ ।  

(२) प्रार्धकरणले आफ्नो काम कारबािीको िावषिक प्रर्ििेदन प्रत्येक आर्थिक िषि समाप्त 

भएको चार मविनार्भत्र मन्त्रालय समक्ष पेश गनुि पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोघिमको प्रर्ििेदनमा अन्य कुराको अर्िररि विशेष आर्थिक 

क्षेत्रको स्थापनाबाट भएको उपलब्धघी, त्यसबाट मलुकुको आर्थिक घस्थर्िमा परेको प्रभाि, 

प्रार्धकरणले िषिभरघी सम्पादन गरेको काम कारबािी लगायिका कुरािरु समािेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोघिमको िावषिक प्रर्ििेदन मन्त्रालयले सािििर्नक रुपमा प्रकाशन 

गनुि  पनेछ । 

५३.  उपसर्मर्ि गिन गनि सक्न े M (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको र्नयम बमोघिम आफूले 

गनुिपने काम सचुारु रुपले गनि िा गराउनको लार्ग सर्मर्िले आिश्यकिा अनसुार उपसर्मर्ि 

गिन गनि   सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोघिम गठिि उपसर्मर्िको काम, कििव्य र अर्धकार सर्मर्िले 

त्यस्िो उपसर्मर्ि गिन गदािका बखि िोवकठदए बमोघिम िनुेछ ।  

५४.  अर्धकार प्रत्यायोिन M सर्मर्िले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनकेो र्नयम बमोघिम आफूलाई 

प्राप्त अर्धकारमध्ये आिश्यकिा अनसुार केिी अर्धकार सर्मर्िको कुनै सदस्य, दफा ५३ बमोघिम 

गिन गरेको उपसर्मर्ि िा प्रार्धकरणको कुनै अर्धकृि कमिचारीलाई प्रत्यायोिन गनि सक्नेछ । 

५५.  यसै ऐन बमोघिम िनु ेM यस ऐनमा लेघखएको कुरामा यसै ऐन बमोघिम र अन्यमा प्रचर्लि कानून 

बमोघिम िनुेछ ।  

५६. र्नदेशन ठदन सक्न े M विशषे आर्थिक क्षेत्रको समघुचि सञ् चालन, र्नयमन र विकासका सम्बन्धमा 

नेपाल सरकारले प्रार्धकरणलाई आिश्यक र्नदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्िो र्नदेशनको पालन गनुि 

प्रार्धकरणको कििव्य िनुेछ ।  

५७. नपेाल सरकारसगँ सम्पकि  M प्रार्धकरणले नेपाल सरकारसगँ सम्पकि  राख्दा मन्त्रालय माफि ि राख् न ु

पनेछ । 

५८.  र्नदेघशका बनाई लागू गने M प्रार्धकरणले विशषे आर्थिक क्षेत्रर्भत्रका उद्योगको व्यिस्थापन, उद्योग 

र कामदार िथा कमिचारी बीचको आपसी वििाद समाधान गने सम्बन्धमा आिश्यक र्नदेघशका 

बनाई लागू गनि सक्नेछ ।  

५९.  र्नयम बनाउन ेअर्धकार M यस ऐनको कायािन्ियन गनिको लार्ग नेपाल सरकारले आिश्यक र्नयम 

बनाउन सक्नछे । 

६०. विर्नयम बनाउन सक्न ेM प्रार्धकरणले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको र्नयमको अधीनमा रिी 

मन्त्रालयको स्िीकृर्ि र्लई आिश्यकिा अनसुार आर्थिक िथा कमिचारी प्रशासन सम्बन्धी विर्नयम 

बनाउन सक्नछे ।  

६१.  खारेिी र बचाउ M (१) विशेष आर्थिक क्षते्र विकास सर्मर्ि (गिन) आदेश, २०६९ खारेि 

गररएको छ । 

(२) विशेष आर्थिक क्षते्र विकास सर्मर्ि (गिन) आदेश, २०६९ बमोघिम भए गरेका 

काम कारबािी यसै ऐन बमोघिम भए गरेको मार्ननछे । 
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(३) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास सर्मर्ि (गिन) आदेश, २०६९ बमोघिम गठिि विशषे 

आर्थिक क्षेत्र विकास सर्मर्िको सम्पूणि चल, अचल सम्पघत्त िथा दावयत्ि यस ऐन अन्िगििको 

प्रार्धकरणमा सनेछ ।     


