विदे शी रगानी तथा प्रविधध हस्तान्तयण ऐन,२०७५
प्रभाणीकयण धभधत
२०७५।१२।१३
सम्ित् २०७५ सारको ऐन नॊ. ३४
विदे शी रगानी तथा प्रविधध हस्तान्तयण सम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनन
फनेको ऐन
ु को
प्रस्तािना् भुरक

आधथनक सभृविका राधग उऩरब्ध स्रोतसाधनको अधधकतभ

ऩरयचारन गदै याविम अथनतन्रराई प्रधतस्ऩधॉ , सुदृढ तथा

योजगायउन्भुख फनाउन य

उत्ऩादकत्ि िृवि गयी आमात प्रधतस्थाऩन, धनमानत प्रििनन य ऩूिानधाय विकास तथा िस्तु
िा सेिाको

उत्ऩादनका ऺेरभा विदे शी

ॉ ी, प्रविधध य
ऩूज

रगानीराई आकवषनत गनन

रगानी भैरी िाताियण धसजनना गदै औद्योधगकीकयण भापनत दीगो आधथनक िृवि हाधसर
गनन विदे शी रगानी

तथा प्रविधध हस्तान्तयण

सम्फन्धी प्रचधरत नेऩार

कानूनराई

सॊ शोधन य एकीकयण गनन िाञ्छनीम बएकारे ,
सॊ घीम सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायम्म्बक
१.

सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्

(१) मस ऐनको नाभ

“विदे शी रगानी तथा प्रविधध

हस्तान्तयण ऐन, २०७५” यहेको छ।
(२) मो ऐनको दपा १० य ११ नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा
सूचना प्रकाशन गयी तोकेको धभधतफाट य अन्म दपाहरु तुरुन्त प्रायम्ब
हुनेछन्।
२.

ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,(क) “उद्योग” बन्नारे औद्योधगक व्मिसाम सम्फन्धी प्रचधरत कानून
फभोम्जभ स्थाऩना बएको उद्योग सम्झनु ऩछन।
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(ख) “एकर धफन्दु सेिा केन्र

” बन्नारे औद्योधगक व्मिसाम सम्फन्धी

प्रचधरत कानून फभोम्जभ स्थाऩना बएको

एकर धफन्दु सेिा केन्र

सम्झनु ऩछन।
(ग) "गैय आिासीम नेऩारी" बन्नारे गैय आिासीम नेऩारी सम्फन्धी
प्रचधरत कानून फभोम्जभ गैय आिासीम नेऩारी ऩरयचमऩर प्राप्त
व्मम्ि सम्झनु ऩछन।
(घ) “तोवकएको” िा “ तोवकएफभोम्जभ ” बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको
धनमभभा तोवकएको िा तोवकएफभोम्जभ सम्झनु ऩछन।
(ङ) “धधतोऩर फोडन ” बन्नारे धधतोऩर सम्फन्धी प्रचधरत कानून

फभोम्जभ

स्थाऩना बएको नेऩार धधतोऩर फोडन सम्झनु ऩछन।
(च) “प्रविधध हस्तान्तयण” बन्नारे उद्योग य विदे शी रगानी कतानफीच
दे हामको कुयाको

सम्फन्धभा

सम्झौता

गयी

गरयने

प्रविधधको

हस्तान्तयण सम्झनु ऩछन्(१) ऩेटेण्ट, धडजामन, ट्रेडभाकन, व्माऩारयक ख्माधत (गुडिीर) ,
प्राविधधक विम्शष्टता, सुर (पभुर
न ा), प्रविमा,
(२) उऩमोगको इजाजत (मुजसन राइसेन्स) , प्राविधधक जानकायी
प्रदान (नो हाउ शेमरयङ्ग) िा प्राविधधक ऻानको प्रमोग
(फ्रेन्चाइज),
(३) िैदेम्शक प्राविधधक सल्राहकाय , व्मिस्थाऩन तथा फजाय
सेिा उऩरब्ध गयाउने िा अन्म प्राविधधक सीऩ िा ऻान।
(छ) “फोडन”

बन्नारे

औद्योधगक

व्मिसाम

सम्फन्धी प्रचधरत कानून

फभोम्जभको उद्योग तथा रगानी प्रििनन फोडन सम्झनु ऩछन।
(ज) “भन्रारम” बन्नारे नेऩार सयकायको उद्योग, िाम्णज्म तथा आऩूधतन
भन्रारम सम्झनु ऩछन।
(झ) “रगानी फोडन ”

बन्नारे रगानी फोडन सम्फन्धी प्रचधरत कानून

फभोम्जभको रगानी फोडन सम्झनु ऩछन।
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(ञ) “विदे शी रगानी” बन्नारे विदे शी रगानी कतानरे उद्योग िा कम्ऩनीभा
गये को दे हामको रगानी सम्झनु ऩछन्(१)

विदे शी भुराभा गरयने शेमय रगानी,

(२)

उद्योगभा विदे शी भुरा िा शेमयफाट प्राप्त राबाॊश यकभको
ऩुन्रगानी,

(३)

दपा ६ फभोम्जभ गये को धरज रगानी (धरज पाइनान्स),

(४)

ॉ ी रगानी कोषभा गये को रगानी,
दपा ९ फभोम्जभ ऩूज

(५)

दपा १० फभोम्जभ धधतोऩरको दोस्रो फजाय भापनत
सूचीकृत धधतोऩरभा गये को रगानी,

(६)

नेऩारभा सॊ स्थाऩना बएको कम्ऩनीको शेमय िा सम्ऩम्ि
खरयद गयी बएको रगानी,

(७)

दपा ११ फभोम्जभ नेऩारभा सॊ स्थावऩत उद्योग िा

ॉ ी फजायभा धधतोऩर जायी गयी फैवकङ्ग
कम्ऩनीरे विदे शी ऩूज
प्रणारी भापनत् प्राप्त बएको रगानी,

(८)

प्रविधध हस्तान्तयणद्वाया बएको रगानी, िा

(९)

नेऩारभा उद्योग स्थाऩना य विस्ताय गयी

कामभ

बएको

रगानी।
(ट) “विदे शी रगानीकतान ” बन्नारे विदे शी रगानी गने विदे शी व्मम्ि
पभन, कम्ऩनी, गैय आिासीम नेऩारी

,

िा विदे शी सयकाय िा

अन्तयानविम सॊ स्था िा अन्म मस्तै प्रकायका सॊ गठठत सॊ स्थाराई

सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे विदे शी रगानीकतान कुनै सॊ स्थागत विदे शी
रगानीकतान बएभा त्मस्तो सॊ स्थाको अम्न्तभ वहताधधकायीराई सभेत
जनाउॉछ।

(ठ) “विदे शी रगानी स्िीकृत गने धनकाम” बन्नारे दपा १७ फभोम्जभको
धनकाम सम्झनु ऩछन।
(ड) “विबाग” बन्नारे उद्योग विबाग सम्झनु ऩछन।
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(ढ) “सॊ स्थागत विदे शी रगानीकतान” बन्नारे विदे शी रगानी गने विदे शी
कम्ऩनी, सॊ गठठत सॊ स्था िा अन्तयानविम सॊ स्था सम्झनु ऩछन।
ऩरयच्छे द-२
विदे शी रगानी
३.

विदे शी रगानी गनन सकने् (१) विदे शी रगानीकतानरे कुनै उद्योगभा विदे शी
रगानी गनन य त्मस्तो रगानीफाट राब प्राप्त गनन सकनेछ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन अनुसूचीभा
उम्ल्रम्खत उद्योग भा विदे शी रगानीफाट सञ्चाधरत उद्योगरे आम्जनत नापा

िा

अन्म कुनै तरयकाफाट विदे शी रगानी गनन सकनेछैन।
तय अनुसूचीभा उम्ल्रम्खत नेऩारी रगानीभा स्थाऩना बएका उद्योगभा
विबागको स्िीकृधत धरई प्रविधध हस्तान्तयण गनन सवकनेछ ।
(३) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन कुनै
उद्योगभा नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेकोबन्दा
कभ यकभको विदे शी रगानी गनन स्िीकृधत ठदइने छै न।
४.

ु रुऩभा विदे शी रगानी गनन सकने् विदे शी रगानीकतानरे एकर
एकर िा सॊ मि
ु रुऩभा िा नेऩारभा स्थावऩत उद्योग िा नेऩारी नागरयकसॉग सॊ मि
ु
िा सॊ मि
रुऩभा उद्योग स्थाऩना गयी विदे शी रगानी गनन सकनेछ।

५.

उद्योगको जामजेथा िा शेमय खरयद गयी विदे शी रगानी गनन सकने्

विदे शी

रगानीकतानरे नेऩारभा स्थाऩना बएको कुनै उद्योगको जामजेथा िा तोवकएको
प्रधतशतसम्भको शेमय खरयद गयी विदे शी रगानी गनन सकनेछ ।

६.

धरज रगानी गनन सकने् विदे शी रगानीकतानरे हिाइजहाज , ऩानीजहाज, भेधसन
औजाय, धनभानण उऩकयण िा अन्म

मस्तै उऩकयणभा तोवकएको सीभाको

अधीनभा यही धरज रगानी गनन सकनेछ।
७.

प्रविधध हस्तान्तयण गयी विदे शी रगानी गनन सकने् (१) विदे शी रगानीकतानरे
नेऩारभा स्थावऩत कुनै उद्योगभा प्रविधध हस्तान्तयण गयी विदे शी रगानी गनन
सकनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ हुने प्रविधध हस्तान्तयणका शतनहरु
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सम्फम्न्धत उद्योग य विदे शी रगानीकतानफीच बएको प्रविधध हस्तान्तयण सम्फन्धी
सम्झौताभा उल्रेख बए फभोम्जभ हुनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको सम्झौताभा तोवकएको सीभाबन्दा फढी
योमल्टी यकभ वपतान रै जाने व्मिस्था गनन सवकने छै न ।
(४) उऩदपा (२) फभोम्जभको सम्झौता विदे शी रगानी स्िीकृत गने
धनकामफाट स्िीकृत गयाउनु ऩनेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोम्जभ स्िीकृधत ठदॉदा विदे शी रगानी स्िीकृत गने
धनकामरे विदे शी रगानी सम्फन्धी अन्तयानविम प्रचरन

, उद्योगको उत्ऩादन य

धफिीको ऺभता सभेतको आधायभा आिश्मक शतन तोकन सकनेछ ।
८.

शाखा स्थाऩना गयी विदे शी रगानी गनन सकने् (१) विदे शभा सॊ स्थाऩना बएको
कुनै उद्योगरे प्रचधरत कानूनको अधीनभा यही

नेऩारभा आफ्नो शाखा उद्योग

स्थाऩना िा विस्ताय गयी विदे शी रगानी गनन सकनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ उद्योगको

शाखा स्थाऩना िा

विस्ताय

सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ ।
९.

ऩूॉजी रगानी कोष खडा गयी विदे शी रगानी गनन सकने् (१) सॊ स्थागत विदे शी
ॉ ी (इम्किटी) रगानी गने प्रमोजनको राधग
रगानीकतानरे कुनै उद्योगभा स्िऩूज

प्रचधरत कानून फभोम्जभ कम्ऩनी सॊ स्थाऩना गयी धधतोऩर फोडनको स्िीकृधत धरई
ॉ ी रगानी कोष (बेन्चय क्यावऩटर पण्ड) खडा गनन सकनेछ।
ऩूज

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको कोषफाट उद्योगभा रगानी गनन दपा
१५ फभोम्जभको प्रकृमा ऩूया गयी स्िीकृधत धरनु ऩनेछ।
ॉ ी रगानी कोषको विियण त्मस्तो
(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको ऩूज
कम्ऩनीरे प्रत्मेक छ भवहनाभा विबागराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोम्जभ स्थावऩत कोष सम्फन्धी अन्म व्मिस्था
तोवकएफभोम्जभ हुनेछ ।
१०.

ॉ ी रगानी
धधतोऩर सम्फन्धी कायोफाय गनन सकने् (१) दपा ९ फभोम्जभ ऩूज
कोष खडा गने सॊ स्थागत विदे शी रगानीकतानरे धधतोऩर कायोफायका राधग
धधतोऩर फोडनभा दतान हुनऩु नेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ धधतोऩर फोडनभा दतान बएको विदे शी
रगानीकतानरे मस ऐन फभोम्जभ विदे शी रगानी गनन सवकने उद्योगको
धधतोऩरको दोस्रो फजाय भापनत धधतोऩर कायोफाय गनन सकनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ धधतोऩर सम्फन्धी कायोफाय गदान खरयद
गनुऩ
न ने धधतोऩरको न्मूनतभ सॊ ख्मा , रगानीको सीभा , धधतोऩर खरयद गये ऩधछ
आपूरे याख्नुऩने न्मूनतभ अिधध , धधतोऩर खरयद गनन विदे शी भुराभा याख्नुऩने
जगेडा कोष (रयजबन पण्ड ) य सो सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ
हुनेछ।
११.

धधतोऩर जायी गयी ऋण धरन िा विदे शी भुरा प्राप्त गनन सकने्

(१) नेऩारभा

सॊ स्थाऩना बएको कुनै ऩधन ऩम्ब्रक धरधभटे ड कम्ऩनी िा धधतोऩर जायी गनन

प्रचधरत कानून फभोम्जभ अम्ख्तमायी ऩाएको सॊ गठठत सॊ स्थारे नेऩार याि फैं क य
ॉ ी फजायभा ऋणऩर
ु को ऩूज
धधतोऩर फोडनको स्िीकृधत धरई विदे शी भुरक

,

धडिेञ्चय िा अन्म धधतोऩर जायी गयी ऋण धरन िा विदे शी भुरा प्राप्त गनन
सकनेछ।
(२) विदे शी रगानीभा नेऩारभा सॊ स्थाऩना बएको कम्ऩनीरे धधतोऩर
सम्फन्धी प्रचधरत कानूनको अधीनभा यही नेऩारधबर धधतोऩर जायी गयी ऋण
धरन सकनेछ।
(३) उऩदपा (१) य (२) फभोम्जभ धधतोऩर जायी गयी धरएको ऋण
िा विदे शी भुरा नेऩारभा रगानी गनुऩ
न नेछ।
(४) मस दपा फभोम्जभ को धधतोऩर जायी गने सम्फन्धी अन्म व्मिस्था
धधतोऩर सम्फन्धी प्रचधरत कानून फभोम्जभ हुनेछ ।
१२.

विदे शी वििीम सॊ स्थाफाट ऋण धरन सकने: विदे शी रगानी बएको कुनै उद्योगरे
प्रचधरत नेऩार कानून फभोम्जभ भन्रारमको धसपारयश य नेऩार याि फैं कको
स्िीकृधतभा विदे शी वििीम सॊ स्थाफाट ऩरयमोजना ऋण (प्रोजेकट रोन) िा

ऩरयमोजना रगानी (प्रोजेकट पाईनाम्न्सङ्ग) सम्झौता गयी ऋण धरन सकनेछ।
१३.

विदे शी रगानीको अधधकतभ सीभा नतोवकने् (१) नेऩारभा रगानी गनन चाहने
विदे शी रगानीकतानरे रगानी गने यकभ य रगानीको वहस्साको अधधकतभ सीभा
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तोवकने छै न।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन सेिा
उद्योगको हकभा नेऩाररे विश्व व्माऩाय सॊ गठनको सदस्मता प्राप्त गदानका फखत
सम्फम्न्धत ऺेर िा उऩऺेरका सम्फन्धभा जनाएको प्रधतफिताबन्दा कभ नहुने
ॉ ीको अधधकतभ सीभा य दपा १० फभोम्जभ
गयी विदे शी रगानीको स्िऩूज
धधतोऩरभा गरयने रगानीको सीभा तोकन सवकनेछ।
१४.

िाम्णज्म फैं कसॉग सम्झौता गनन सकने्
विदे शी रगानीकतानरे नेऩारभा गये को

(१) मस ऐन फभोम्जभ रगानी गने
आफ्नो रगानी सम्फन्धी काभको राधग

आफ्नो साझेदाय रगानीकतान िा अको विदे शी रगानीकतान य

नेऩार याि

फैं कफाट भान्मता प्राप्त कुनै िाम्णज्म फैं क िा ऩूिानधाय विकास फैं कसॉग सम्झौता
धरऩऺीम सम्झौता (स्िो एधिभेन्ट) गनन सकनेछ।
स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राधग "सम्झौता ( स्िो एधिभेन्ट)" बन्नारे
कयायका ऩऺहरुफीच हुने कायोफायको सम्फन्धभा त्मस्तो कायोफायको सुयऺाको
राधग कयायका ऩऺहरूरे कुनै तेस्रो ऩऺराइन कुनै यकभ, प्रभाण कागजात िा
कुनै जभानतको राधग सुयऺणभा याख्न ठदने य कयायका ऩऺहरुफाट कयायीम
दावमत्ि ऩूया बएऩधछ त्मस्तो यकभ, प्रभाण कागजात िा जभानत सम्फम्न्धत
ऩऺराई उऩरब्ध गयाउने गयी भञ्जुय गयी गरयएको सम्झौताराई सम्झनु ऩछन।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सम्झौता (

स्िो एधिभेन्ट) गने

फैं करे

सम्झौताका ऩऺहरूको एजेन्टको रुऩभा काभ गने छ।
(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ गरयने सम्झौता ( स्िो एधिभेन्ट) सम्फन्धी
अन्म व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द-३
विदे शी रगानीको स्िीकृधत तथा वपतान
१५.

विदे शी रगानी गने स्िीकृधतको राधग धनिेदन ठदनुऩने् (१) मस ऐन फभोम्जभ
विदे शी रगानी गनन चाहने विदे शी रगानीकतानरे नेऩारभा विदे शी रगानी
धबत्र्माउने सभम ताधरका तथा उद्योगभा रगानीको कामन
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मोजना सवहतको

विियण खुराई विदे शी रगानी गने स्िीकृधतको राधग तोवकए फभोम्जभको

विदे शी रगानी स्िीकृत गने

ढाॉचाभा तोवकए फभोम्जभको विियणहरु खुराई
धनकामभा धनिेदन ठदनुऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्राप्त धनिेदन जाॉचफुझ गदान तोवकए

फभोम्जभका कागजात ऩूया बएको दे म्खएभा विदे शी रगानी स्िीकृत गने
धनकामरे धनिेदन प्राप्त बएको धभधतरे सात ठदनधबर तोवकए फभोम्जभको ढाॉचाभा
विदे शी रगानीको राधग स्िीकृधत ठदनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ स्िीकृधत प्राप्त

उद्योगरे आम्जनत नापाफाट

सोही उद्योगभा रगानी गनन िा अनुसूची फभोम्जभका उद्योग फाहेका अन्म कुनै

उद्योगभा रगानी गनन चाहेभा ऩुन् विदे शी रगानी सम्फन्धी स्िीकृधत आिश्मक
ऩने छै न।
तय उद्योग िा कम्ऩनी दतान िा कय प्रमोजन िा अन्म कुनै काभको
राधग प्रचधरत कानून

फभोम्जभ इजाजत िा

अनुभधत धरनुऩने विषमभा सोही

फभोम्जभ हुनेछ।
(४) उऩदपा ( ३) फभोम्जभ कुनै उद्योग स्थाऩना बएभा िा विदे शी

रगानीको कायणफाट कुनै उद्योगको स्िाधभत्ि सॊ यचनाभा ऩरयितनन बएभा त्मस्तो
उद्योगरे सोको जानकायी विबाग य नेऩार याि फैं कराइन गयाउनु ऩनेछ

।

त्मसयी जानकायी प्राप्त बएऩधछ विबागरे सोको अधबरेख याख्नुऩनेछ।
(५) उऩदपा (२) फभोम्जभ धनिेदन जाॉचफुझ गदान स्िीकृधत ठदन

नधभल्ने दे म्खएभा विदे शी रगानी स्िीकृत गने धनकामरे त्मसको आधाय य
कायण खुराई सात ठदनधबर धनिेदकराई सोको धरम्खत जानकायी ठदनुऩनेछ ।
(६) उऩदपा ( ५) फभोम्जभ प्राप्त जानकायी फभोम्जभ विबाग रे गये को
धनणनम म्चि नफुझेभा सम्फम्न्धत रगानीकतानरे भन्रारम

सभऺ त्मस्तो धनणनम

उऩय ऩुनयािरोकनका राधग धनिेदन ठदन सकनेछ।
(७) उऩदपा ( ६) फभोम्जभ प्राप्त धनिेदन उऩय भन्रारमरे आिश्मक
जाॉचफुझ गयी तीस ठदनधबर धनणनम गनुऩ
न नेछ।
१६.

नेऩार याि फैं क राइन जानकायी ठदनुऩने् (१) दपा १५ फभोम्जभ विदे शी
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रगानीको राधग स्िीकृ धत प्राप्त गये ऩधछ विदे शी रगानीकतानरे त्मस्तो रगानीको
यकभ आफ्नो िैध स्रोतफाट आम्जनत यकभ बएको स्ि्घोषणा

सवहतको धरम्खत

जानकायी नेऩार याि फैं क राइन गयाउनु ऩनेछ। त्मस्तो जानकायी गयाएऩधछ
विदे शी रगानीकतानरे त्मस्तो रगानीको यकभ नेऩार धबत्र्माउन सकनेछ।
(२) विदे शी रगानीकतानरे रगानी गने यकभ नेऩार याि फैं करे धनधानयण

गये को प्रविमा ऩूया गयी फैवकङ्ग प्रणारी भापनत ऩरयित्मन विदे शी भुराभा

ल्माउनु

ऩनेछ।
तय बायतीम रगानीकतानरे त्मस्तो रगानी यकभ फैवक ङ्ग प्रणारी भापनत
बायतीम भुराभा सभेत रगानी गनन सकनेछन्।
(३) उऩदपा ( ३) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन दपा ६
फभोम्जभको धरज रगानी य दपा ११ फभोम्जभको धधतोभा जायी गरयएको ऋण
रगानी तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
१७.

विदे शी रगानी स्िीकृत गने धनकाम्

(१) छ अफन रुऩैमाॉसम्भको विदे शी

रगानीको स्िीकृती विबागरे गनेछ।
(२) छ अफन रुऩैमाॉबन्दा फढीको विदे शी रगानीको रगानी फोडन ऐन,
२०६८ अन्तगनतको रगानी फोडनरे गनेछ।
१८.

रगानी गयी सकनु ऩने अिधध्

(१) विदे शी रगानीकतानरे दपा १५ को

उऩदपा (२) फभोम्जभ विदे शी रगानी गनन स्िीकृधत प्राप्त गये को यकभ
तोवकएको अिधधधबर रगानी गयी सकनु ऩनेछ।

(२) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत विदे शी रगानी गनन प्रचधरत कानून

फभोम्जभ स्िीकृधत प्राप्त गरयसकेका विदे शी रगानीकतानरे सभेत तोवकएको

न्मूनतभ यकभ उऩदपा (१) फभोम्जभ तोवकएको अिधधधबर त्मस्तो रगानी गयी
सकनुऩनेछ।
(३) भनाधसफ भावपकको कायण धफना उऩदपा (१) िा (२)

िा दपा

४३ फ भोम्जभको अिधधधबर रगानी नगने उद्योगराई प्रदान गरयएको रगानी
स्िीकृधत त्मस्तो स्िीकृधत ठदने धनकामरे यद्द गनेछ।
१९.

शेमय धफिी िा हक हस्तान्तयणको जानकायी
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गयाउनु ऩने्

(१) विदे शी

रगानीफाट नेऩारभा धसम्जनत सम्ऩम्ि, जामजेथा िा शेमय िा अन्म कुनै प्रकायको
वििीम उऩकयणको नेऩारधबर िा फावहय

शेमय धफिी िा हक हस्तान्तयण िा

अन्म कुनै प्रकायरे स्िाधभत्ि िा धनवहत स्िाधभत्िको सॊ यचनाभा ऩरयितनन बएभा
सम्फम्न्धत कम्ऩनीरे कायोफाय बएको तीस ठदनधबर तत्सम्फन्धी प्रभाण
कागजात सवहत सोको जानकायी त्मस्तो रगानी गनन अनुभधत ठदने धनकामभा
ठदई सोको तोवकए फभोम्जभ अधबरेखन गयाउनु ऩनेछ।
(२) कुनै होम्ल्डङ कम्ऩनीको सम्ऩम्ि , जामजेथा िा शेमय िा अन्म कुनै

प्रकायको वििीम उऩकयणको हक हस्तान्तयण हुॉदा नेऩारभा विदे शी रगानी
बएको उद्योगको स्िाधभत्ि ऩरयितनन बएकोभा उऩदपा (१) फभोम्जभको
जानकायी गयाउने दावमत्ि नेऩारभा स्थावऩत सम्फम्न्धत

शाखा उद्योग िा

उद्योगको एकाइको हुनेछ।
(३) उऩदपा (१)

फभोम्जभ कायोफाय बएकोभा सम्फम्न्धत उद्योगरे

कायोफायको यकभ खुराई प्रचधरत कानून फभोम्जभ कय दाम्खरा

नगये सम्भ

उऩदपा (१) फभोम्जभ अधबरेखन गरयने छै न।
(४) शेमय धफिी य हक हस्तान्तयण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए
फभोम्जभ हुनेछ।
२०.

रगानी तथा आम्जनत यकभ वपतान रै जान

ऩाउने: (१) विदे शी रगानीकतानरे

चाहेभा प्रचधरत नेऩार कानून फभोम्जभ आफ्नो रगानीको शेमय िा उद्योग ऩूणन
िा आॊम्शक रुऩभा धफिी गयी प्रचधरत नेऩार कानून फभोम्जभ राग्ने सफै कय
ब ुिान गयी नेऩारफाट आफ्नो रगानी वपतान रै जान ऩाउनेछ।
(२) विदे शी रगानीकतानरे जुन विदे शी भुराभा रगानी गये को हो सोही

विदे शी भुराभा िा नेऩार याि फैं कको स्िीकृधत

धरई अन्म ऩरयित्मन विदे शी

भुराभा प्रचधरत कानून फभोम्जभको कय सम्फन्धी दावमत्ि ऩूया गयी दे हाम
फभोम्जभको यकभ वपतान रै जान ऩाउनेछ:(क)

विदे शी रगानीको शेमय धफिीफाट प्राप्त यकभ,

(ख)

विदे शी रगानीफाट प्राप्त भुनापा िा राबाॊश
फाऩतको यकभ,
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(ग)

उद्योग िा कम्ऩनी खाये जी िा धरम्किडेसनभा
गएकोभा खाये जी िा धरम्किडेसन ऩश्चात सम्ऩूणन
दावमत्ि च ुिा गयी फाॉकी यहन आउने यकभ,

(घ)

प्रविधध हस्तान्तयण सम्झौता अन्तगनत प्राप्त राब
(योमल्टी) फाऩतको यकभ,
तय

शतप्रधतशत भठदया धनकासी गने

भठदयाजन्म उद्योग फाहेक अन्म भठदयाजन्म
उद्योगभा हुने प्रविधध हस्तान्तयण अन्तगनतको
ट्रेडभाकन

उऩमोग

हुने फा ऩतको योमल्टी

िा

शुल्कको हकभा त्मस्तो राब फाऩतको यकभ
प्रचधरत कय फाहेकको कुर धफिी भूल्मको
तोवकए फभोम्जभको ऩाॉच

प्रधतशतबन्दा फढी हुने

छै न।
(ङ)

धरज रगानी अन्तगनत धरज बाडा (धरज ये न्ट)
यकभ,

(च)

नेऩारभा चरेको भुद्दा , भध्मस्थता िा अन्म कुनै
कानूनी प्रविमाको अम्न्तभ व्मिस्थाऩनफाट प्राप्त
गये को कुनै हजानना िा ऺधतऩूधतन फाऩतको यकभ।

(छ)

प्रचधरत कानून फभोम्जभ वपतान रै जान ऩाउने
यकभ।

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोम्जभ ऩरयित्मन विदे शी भुराभा यकभ
वपतान रै जाॉदा प्रचधरत विधनभम दयभा सटही गयी रै जानु ऩनेछ।
(४) कुनै विदे शी रगानीकतानरे नेऩारको चर िा अचर सम्ऩम्ि धधतो

िा फन्धक धरई कुनै उद्योग िा कम्ऩनीराई

ऋण ठदएको भा त्मस्तो ऋणको

सािाॉ िा ब्माज यकभ ब ुिानी नबएको कायणफाट धधतो िा फन्धक ठदएको चर
िा अचर सम्ऩम्ि धरराभ धफिी िा जपत गनुन ऩये भा त्मस्तो

ऋण ठदने

सॊ स्थारे प्रचधरत कानून फभोम्जभ नेऩारको फैं क िा वििीम सॊ स्था सयह धरराभ
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धफिी गयी ऋणको सािाॉ ब्माज वपतान रै जान सकनेछ।
(५) धरज सम्झौता फभोम्जभ ब ुिानी नबएको िा सम्झौताको शतन
उल्रॊ घन बएको कायणफाट धरज सम्झौता अन्त्म बएभा विदे शी रगानीकतानरे
आफ्नो रगानी य धरजभा रगानी गये को सम्ऩम्ि वपतान रै जान सकनेछ।
(६) मस दपा फभोम्जभ विदे शी रगानी िा त्मसफाट आम्जनत यकभ

वपतान रै जान चाहने विदे शी रगानीकतानरे स्िीकृधतको राधग तोवकएफभोम्जभको
ढाॉचाभा विदे शी रगानी स्िीकृत गने धनकामभा धनिेदन ठदनुऩनेछ।

तय नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी विदे शी

रगानी िा त्मसफाट आम्जनत यकभ वपतान रै जाने सम्फन्धी स्िीकृधत ठदने

अधधकाय एकर धफन्दु सेिा केन्रराई प्रदान गये भा त्मस्तो धनिेदन एकर

धफन्दु

सेिा केन्रभा ठदनुऩनेछ।
(७) उऩदपा (६) फभोम्जभ प्राप्त धनिेदन जाॉचफुझ गदान विदे शी
रगानीकतानरे मस ऐन , प्रचधरत कानून तथा विदे शी रगानी सम्फन्धभा बएको
सम्झौता फभोम्जभका शतन य दावमत्ि ऩूया गये को दे म्खएभा विदे शी रगानी

स्िीकृत गने धनकामरे धनिेदन प्राप्त बएको धभधतरे ऩन्र ठदनधबर विदे शी रगानी
िा त्मसफाट आम्जनत यकभ वपतान रै जाने स्िीकृधत ठदनुऩनेछ।
(८) उऩदपा (७) फभोम्जभ स्िीकृधत प्राप्त बएऩधछ विदे शी रगानीकतानरे

विदे शी भुराको सटही सुविधाको राधग नेऩार याि फैं कभा धनिेदन ठदन
सकनेछ।

(९) उऩदपा (८) फभोम्जभ धनिेदन प्राप्त बएऩधछ नेऩार याि फैं करे
विदे शी रगानीकतानराई विदे शी रगानी वपतान रै जान सटहीको सुविधा उऩरब्ध
गयाउनेछ।
(१0) विदे शी रगानी बएको कुनै उद्योग ऩूणन िा आॊम्शक रुऩभा धफिी

गयी िा कुनै कायणरे उद्योग िा कम्ऩनीको दतान खाये ज बई रगानी यकभ
वपतान रै जाने बएभा त्मस्तो उद्योगरे ब ुिान गनुऩ
न ने कय रगामत सम्ऩूणन
दावमत्ि ब ुिान िा पयपायख बएऩधछ भार फाॉकी यकभ वपतान रै जान
ऩाउनेछ।
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(११) मस दपाभा अन्मर जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन विदे शी

रगानीकतानरे मस ऐन फभोम्जभ कुनै उद्योगभा गये को विदे शी रगानी िा सोफाट
आम्जनत भुनापा वपतान रै जाॉदा धनजको सम्फम्न्धत कम्ऩनीभा यहेको रगानीको
वहस्साको अनुऩातको हदसम्भ भार त्मस्तो रगानी िा भुनापा वपतान रै जान
ऩाउनेछ।
(१२) कुनै विदे शी रगानीकतानरे आफ्नो रगानी यकभ वपतान रै जाने

सन्दबनभा त्मस्तो स्िीकृधत ठदने धनकामरे गये को धनणनम उऩय म्चि नफुझेभा

भन्रारम सभऺ धनिेदन ठदन सकनेछ। भन्रारमरे त्मस्तो धनिेदन उऩय तीस
कामनठदन धबर धनणनम गयी सकनु ऩनेछ।
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ऩरयच्छे द-४
विदे शी रगानीको प्रििनन, सहजीकयण तथा धनमभन
२१.

फोडनको काभ, कतनव्म य अधधकाय् मस ऐनभा अन्मर रेम्खएको काभ , कतनव्म
य अधधकायका अधतरयि फोडनको अन्म काभ

, कतनव्म य अधधकाय दे हाम

फभोम्जभ हुनेछ्(क)

औद्योधगक तथा ऩूिानधाय सॊ यचना विकासभा विदे शी रगानी आकषनण
गनन अिरम्फन गनुऩ
न ने नीधतगत , सॊ स्थागत य प्रविमागत सुधायको
राधग नेऩार सयकायराई सुझाि ठदने,

(ख)

नेऩारभा विदे शी रगानीको आकषनण फढाउन य त्मसको प्रफ िनन तथा
सॊ यऺण गनन आिश्मक यणनीधत य कामनिभ तम गने ,

(ग)

विदे शी रगानीभा आधारयत उद्योग

तथा ऩूिानधाय सॊ यचना

को

स्थाऩनाको राधग स्िीकृधत ठदने तथा विदे शी रगानीको प्रफिनन गने,
(घ)

विदे शी रगानीको अधबिृवि , विस्ताय तथा सॊ यऺण गयी विदे शी
रगानीको राधग सहजीकयण गने ,

(ङ)

विदे शी रगानीको नीधतगत तथा कामानन्िमनको तहभा सभन्िम
कामभ गने,

(च)

विदे शी रगानी सम्फन्धी नीधत तथा कानूनको कामानन्िमनभा सहमोग
गने,

(छ)

विदे शी रगानीकतानराई एकर धफन्दु सेिा केन्रफाट सेिा उऩरब्ध
गयाउने व्मिस्था गने,

(ज)

विदे शी रगानीको स्िीकृधत तथा सेिा प्रिाहको काभ काय

फाही

उम्चत ढङ्गरे सञ्चारन बए िा नबएको जानकायी धरई सम्फम्न्धत
धनकामराई आिश्मक धनदे शन ठदने,
(झ)

दपा २० फभोम्जभको विदे शी रगानी िा आम्जनत यकभ वपतान
रै जाने सम्फन्धभा िा मो ऐन िा मस ऐन अन्तगनत फनेको धनमभको
कामानन्िमनभा कुनै सभस्मा दे म्खए सहजीकयण गने ,
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(ञ)
२२.

तोवकए फभोम्जभका अन्म काभ गने , गयाउने।

विबागको काभ, कतनव्म य अधधकाय् मस ऐनभा अन्मर रेम्खएका काभ, कतनव्म
य अधधकायका अधतरयि विबागको अन्म काभ

, कतनव्म य अधधकाय दे हाम

फभोम्जभ हुनेछ्(क)

विदे शी रगानीभा स्थावऩत हुने उद्योगहरु स्थाऩना य सञ्चारनको
राधग सहज िाताियण सृजना गने,

(ख)

प्रचधरत कानून फभोम्जभ प्रायम्म्बक िाताियणीम ऩयीऺण
िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन

रगामतका

कुनै स्िीकृधत िा

,

अनुभधतऩर प्राप्त गननका राधग विदे शी रगानीकतानराई सहजीकयण
गने,
(ग)

मस ऐन िा प्रचधरत कानून फभोम्जभ स्िीकृत बएका िा अनुभधत
प्राप्त गये का विदे शी रगानी

तथा नेऩारभा हस्तान्तयण बएको

प्रविधधको अद्यािधधक अधबरेख याख्ने , त्मसराई अद्यािधधक गने य
आिधधक रुऩभा सािनजधनक गने ,
(घ)

विदे शी रगानीकतान तथा विदे शी रगानी बएका उद्योगभा दपा २ ७
फभोम्जभ कामनयत विदे शी विशेषऻ

, प्राविधधक िा व्मिस्थाऩकीम

कभनचायीराई रगानी तथा ऩारयश्रधभक वपतान रै जान स्िीकृधत ठदने,
(ङ)

विदे शी रगानीराई ऩायदशॉ फनाउन तथा प्रविमागत सयरीकयण
गनन कामन सञ्चारन कामनविधध (स्टाण्डडन अऩये वटङ्ग प्रोधस ड्युय) फनाई
रागू गने,

(च)

विदे शी रगानीकतान य धनजका आधधकारयक प्रधतधनधध तथा विदे शी
रगानी बएका उद्योगभा दपा २

७ फभोम्जभ कामनयत विदे शी

विशेषऻ, प्राविधधक िा व्मिस्थाऩकीम कभनचायी य धनजका ऩरयिायका
नाफारक सदस्मराई धबसाको राधग धसपारयस गने तथा सोको राधग
सहजीकयण गने ,
(छ)

विदे शी रगानी बएका उद्योगरे मस ऐन फभोम्जभ ठदइएको
सुविधाको दुरुऩमोग गये िा नगये को धनमधभत सुऩयीिेऺण तथा
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अनुगभन गने,
(ज)

विदे शी रगानी बएका उद्योगको राधग औद्योधगक ऺेर िा विशेष
आधथनक ऺेरभा उद्योग स्थाऩनाका राधग सहजीकयण गने,

(झ)
२३.

तोवकए फभोम्जभका अन्म काभ गने , गयाउने।

एकर धफन्दु सेिा केन्र भापनत् सेिा उऩरब्ध गयाइने् (१) नेऩार सयकायरे
विदे शी रगानीकतानराई मस ऐन तथा प्रचधरत अन्म कानून फभोम्जभ प्रदान

गरयने छु ट , सुविधा, सहुधरमत िा सेिाहरू एकर धफन्दु सेिा केन्र भापनत्
उऩरब्ध गयाउने गयी आिश्मक व्मिस्था धभराउन सकनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ

एकर धफन्दु सेिा केन्र फाट प्रदान गरयने

सेिाहरूको व्मिस्थाऩन गदान िभश् दे हामका सेिाहरू प्रदान गने गयी
आिश्मक व्मिस्था धभराइनेछ्(क)

उद्योगको दतान तथा उद्योग प्रशासन,

(ख)

विदे शी रगानी य ऋणको स्िीकृधत,

(ग)

कम्ऩनी दतान तथा कम्ऩनी प्रशासन,

(घ)

श्रभ स्िीकृधत,

(ङ)

धबसा सुविधा,

(च)

उद्योगफाट उत्ऩाठदत िस्तुको गुणस्तय भाऩन तथा
धनमन्रण,

(छ)

िाताियणीम अध्ममन प्रधतिेदन स्िीकृधत,

(ज)

उजान य ऩूिानधाय विकास तथा सोको राधग आिश्मक
सभन्िम एिॊ अन्म धनकामहरुकाफीच सम्ऩकन धफन्दु
(पोकर ऩोइन्ट),

(झ)

उद्योगरे ऩाउने छु ट, सुविधा,

(ञ)

स्थामी रेखा नम्फय प्रदान गने कामन,

(ट)

विदे शी विधनभम स्िीकृधत,
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(ठ)

मो ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेको धनमभािरी फभोम्जभ
उद्योगका राधग गनुऩ
न ने अन्म कामनसॉग सम्फम्न्धत कुनै
सेिा।

(३) एकर धफन्दु सेिा केन्रराई मस दपा फभोम्जभ प्रदान गरयने सेिा

सुविधाका अधतरयि प्रचधरत कानून फभोम्जभका अन्म सेिाहरु प्रदान गने गयी
तोकन सवकनेछ।

ऩरयच्छे द-५
विदे शी रगानी बएका उद्योग िा विदे शी रगानीकतानराई प्रदान गरयने छु,टसुविधा य
सहुधरमत
२४.

उद्योगरे प्राप्त गने सुविधा् (१) विदे शी रगानी बएका उद्योगराई मस ऐन
फभोम्जभका छु ट, सुविधा, सहुधरमत िा सॊ यऺणको अधतरयि प्रचधरत औद्योधगक
व्मिसाम ऐन य अन्म प्रचधरत कानून फभोम्जभ उऩरब्ध हुने छु ट , सुविधा िा
सहुधरमत सभेत प्रदान गरयनेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन विदे शी
रगानी बएका उद्योगराई प्रचधरत कानून फभोम्जभ रुग्ण उद्योगरे ऩाउने
सुविधा उऩरब्ध हुनेछैन।

२५.

विदे शी भुराको कायोफाय गनन सुविधा्

(१) विदे शी रगानीकतान िा विदे शी

रगानी बएका उद्योगरे नेऩारको कुनै िाम्णज्म फैं क िा ऩूिानधाय विकास फैं क
िा वििीम सॊ स्थाभा नेऩारी भुराभा य प्रचधरत कानून फभोम्जभ ऩरयित्मन विदे शी
भुराको कायोफाय गनन इजाजत प्राप्त कुनै फैं क िा वििीम सॊ स्थाभा

विदे शी

भुराभा खाता खोरी कायोफाय गनन सकनेछ ।
तय ऩरयित्मन विदे शी भुराभा खाता खोरी कायोफाय गनन नेऩार याि
फैं कको स्िीकृधत धरनु ऩनेछ।
(२) विदे शी रगानी बएका उद्योगरे ऩरयित्मन विदे शी भुराको विधनभमदय

हेयपेयको जोम्खभ न्मूनीकयण गनन फैं क िा वििीम सॊ स्था भापनत स्िीकृत प्राप्त
डेरयबेवटबस् उऩकयणको प्रमोग गनन सकनेछ।
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२६.

विदे शी भुराको सुविधा् (१) विदे शी रगानी बएका उद्योगरे विदे शी रगानी

स्िीकृत गने धनकामको धसपारयसभा नेऩार याि फैं कको स्िीकृधत धरई दे हामको
प्रमोजनका राधग आिश्मक ऩने यकभको राधग विदे शी भुराको सुविधा प्राप्त गनन
सकनेछ्(क)

दपा २७ फभोम्जभ उद्योगभा काभ रगाइएका विदे शी विशेषऻ ,
प्राविधधक िा व्मिस्थाऩकीम कभनचायीरे ऩाउने ऩारयश्रधभक
ब ुिानी गनन,

(ख)

दपा ११ को उऩदपा (१) फभोम्जभ जायी बएको ऋणऩर िा
धडिेञ्चयको सािाॉ िा ब्माज ब ुिानी गनन,

(ग)

दपा २० फभोम्जभ विदे शी रगानी िा आम्जनत यकभ वपतान
रै जान।

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ नेऩार याि फैं कफाट स्िीकृत बएऩधछ

विदे शी रगानी बएका उद्योगरे स्िीकृत बएफभोम्जभको यकभ त्मस्तो उद्योगको
दपा २५ फभोम्जभको खाताभा यहेको विदे शी भुराफाट ब ुिानी िा प्रमोग गनन
सकनेछ।
(३) दपा २७ फभोम्जभ उद्योगभा काभ रगाइएका विदे शी विशेषऻ
प्राविधधक िा व्मिस्थाऩकीम कभनचायीरे प्रचधरत कानून फभोम्जभ
आमकय दाम्खरा गयी धनजरे ऩाउने ऩारयश्रधभक

,

नेऩारभा

को यकभभध्मे फचत हुन

ु भा रै जान सकनेछ ।
आएको यकभ ऩरयित्मन विदे शी भुराभा धनजको भुरक
(४) उऩदपा (२) िा (३) फभोम्जभ ऩरयित्मन

विदे शी भुरा सटही गदान

िा रै जाॉदा खुरा फजाय विधनभमदयफाट गनुऩ
न नेछ।
२७.

विशेषऻ, उच्च प्राविधधक य व्मिस्थाऩकीम कभनचायी सम्फन्धी व्मिस्था्

(१)

विदे शी रगानी बएको उद्योगको उच्च व्मिस्थाऩनभा विशेषऻ , उच्च प्राविधधक,
व्मिस्थाऩकीम कभनचायी िा प्राविधधक

कभनचायीको ऩूधतन गदान नेऩारी

नागरयकफाट गनुऩ
न नेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन

उद्योगको

उच्च व्मिस्थाऩनभा विशेषऻ , उच्च प्राविधधक , व्मिस्थाऩकीम कभनचायी िा
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प्राविधधक कभनचायीको ऩूधतन नेऩारी नागरयकफाट हुन नसकने बएभा
उद्योगभा अन्म दे शका प्राविधधक िा विशेषऻ
हस्तान्तयण गनुन ऩये भा

य त्मस्तो

भापनत प्राविधधक ऻान िा सीऩ

प्रचधरत कानून फभोम्जभ विदे शी नागरयकराई काभभा

रगाउन सवकनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ काभभा रगाइएको विदे शी नागरयक
सम्फन्धी विियण सम्फम्न्धत उद्योगरे विबागराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
विबागरे त्मस्तो विियण अथन भन्राराम, गृह भन्रारम य श्रभ, योजगाय तथा
साभाम्जक सुयऺा भन्रारमराई सभेत उऩरब्ध गयाउनेछ।
(४) उऩदपा (२) फभोम्जभ

विदे शी रगानी बएका उद्योगभा काभभा

रगाइएका कभनचायी एिॊ काभदायरे प्रचधरत नेऩार कानून अनुसायका शतन
ऩारना गनुऩ
न नेछ।
२८.

औद्योधगक सुयऺा सम्फन्धी व्मिस्था् विदे शी रगानी बएका उद्योगराई नेऩारभा
स्थावऩत अन्म उद्योग सयहको औद्योधगक सुयऺा उऩरब्ध गयाइनेछ।

२९.

ऩरयचमऩरको सुविधा् विबागरे तोवकएफभोम्जभको विदे शी रगानी गने

विदे शी

रगानीकतानराई तोवकएको ढाॉचाभा ऩरयचमऩर उऩरब्ध गयाउन सकनेछ।
३०.

धबसा सुविधा सम्फन्धी

व्मिस्था् (१) विदे शी रगानीका राधग अध्ममन

,

अनुसन्धान िा सबे ऺण गनन आउने विदे शी नागरयकराई छ भवहनासम्भको गैय
ऩमनटक धबसा ठदइनेछ।
(२) विदे शी रगानीकतान िा धनजको एकजना आधधकारयक प्रधतधनधध य
त्मस्तो रगानीकतान िा प्रधतधनधधको ऩरयिायका सदस्मराई तोवकएफभोम्जभको
न्मूनतभ यकभ फयाफयको

विदे शी रगानी कामभ यहेसम्भ नेऩारभा फस्न

व्मािसावमक धबसा ठदइनेछ।
स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका राधग

“ऩरयिायका सदस्म ” बन्नारे

विदे शी रगानीकतान िा धनजको आधधकारयक प्रधतधनधधको ऩधत िा ऩत्नी , आभा
फाफु य नाफारक छोयाछोयी सम्झनु ऩछन।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन

तोवकएको

यकभबन्दा फढी रगानी गने रगानीकतानको हकभा मस्तो सुविधा फढीभा दुई
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जनासम्भ य धनजको ऩरयिायको सदस्मराई भार उऩरब्ध गयाइनेछ।
(४) एकै ऩटक दश राख अभेरयकी डरयबन्दा फढी यकभ िा सो
फयाफयको ऩरयित्मन विदे शी भुराभा विदे शी रगानी गने विदे शी रगानीकतान िा
धनजको आधधकारयक प्रधतधनधध य त्मस्तो व्मम्िको ऩरयिायका सदस्मराई
तोवकए फभोम्जभको न्मूनतभ यकभ फयाफयको विदे शी रगानी कामभ यहेसम्भ को
राधग आिासीम धबसा ठदइनेछ।
(५) दपा २७ फभोम्जभ उद्योगभा काभ गनन आउने विदे शी विशेषऻ

,

प्राविधधक िा व्मिस्थाऩकीम कभनचायीराई गैय ऩमनटक धबसा ठदइनेछ।
(६) गैय ऩमनटक धबसाको राधग कामन सहभधत य श्रभ स्िीकृधत ठदने

धनकामरे ऩन्र ठदनधबर आिश्मक प्रविमा ऩूया गयी कामन सहभधत य श्रभ
स्िीकृधत ठदने िा नठदने सम्फन्धी धनणनम गरयसकनु ऩनेछ।

(७) धबसा सुविधा सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
३१.

जग्गा सम्फन्धी व्मिस्था् (१) विदे शी रगानीकतानरे उद्योगको राधग आिश्मक
ऩने जग्गा प्रचधरत कानून फभोम्जभ आपैरे खरयद गयी िा अन्म उऩामद्वाया
जग्गाको व्मिस्था गनुऩ
न नेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन तोवकए
फभोम्जभको उद्योग सञ्चारनको राधग विदे शी रगानीकतान आपैरे आिश्मक
जग्गा खरयद गनन िा व्मिस्था गनन नसकेभा त्मसको व्महोया खुराई जग्गा
खरयद गनन िा प्राप्त गरयठदन अनुयोध गये भा विदे शी रगानी स्िीकृत गने

धनकामरे त्मसको राधग आिश्मक धसपारयस, सभन्िम य सहजीकयण गनेछ ।
(३) विदे शी रगानीभा सञ्चाधरत िा सञ्चारन हुने उद्योगराई उद्योग

स्थाऩना तथा सञ्चारनका राधग हदफन्दीबन्दा फढी जग्गा आिश्मक ऩने बएभा
प्रचधरत कानून फभोम्जभ हुने गयी उद्योग दतान गने धनकामरे

आिश्मक

धसपारयस, सभन्िम य सहजीकयण गनेछ । त्मसयी हदफन्दी नरागेको जग्गा
जुन प्रमोजनको राधग खरयद गये को हो सोही प्रमोजनको राधग भार उऩमोग
गनन ऩाइनेछ।
(४) विदे शी रगानी बएका उद्योगको राधग जग्गा धरजभा उऩरब्ध
20

गयाउने तथा जग्गाको हदफन्दी सम्फन्धी

अन्म व्मिस्था औद्योधगक व्मिसाम

ऐन य प्रचधरत कानून फभोम्जभ हुनेछ।
(५) विदे शी रगानीभा सञ्चारन हुने उद्योगराई उऩरब्ध गयाईने जग्गा
सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
३२.

याविम व्मिहाय गरयने् (१) मो ऐन प्रायम्ब बएऩधछ कुनै विदे शीरे नेऩारभा मस
ऐन य प्रचधरत अन्म कानूनको अधीनभा यही गये को विदे शी रगानी त्मस्तो
रगानी नेऩार धबधर इसकेऩधछ सो रगानी नेऩारभा यहेको अिधधसम्भ सो

रगानीको व्मिस्थाऩन , सॊ बाय, प्रमोग, हस्तान्तयण, धफिीभा रागू हुने शतन
नेऩारी व्मम्िरे गये को रगानीको व्मिस्थाऩन

, सॊ बाय, प्रमोग, हस्तान्तयण,

धफिीभा रागू हुने शतनबन्दा कभ अनुकुर नहुने गयी याविम व्मिहाय (नेशनर
वट्रटभेन्ट) हुनेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए

ताऩधन मो ऐन

प्रायम्ब हुन ु अगािै स्िीकृधत धरएको विदे शी रगानीका हकभा त्मस्तो रगानी
हुॉदाका फखत फहार यहेको विदे शी रगानी सम्फन्धी प्रचधरत कानूनभा बएको
व्मिस्था रागू हुनेछ

य सो फभोम्जभ कुनै विदे शी रगानीकतानरे ऩाएको कुनै

सुविधाभा असय ऩने गयी धनजको भञ्जुयी धफना कुनै ऩरयितनन गरयने छै न।
(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ विदे शी रगानी बएका उद्योगहरुराई
दे हामको सॊ यऺण प्राप्त हुनेछ:(क)

विदे शी रगानी बएको उद्योग व्मिसामराई सोही प्रकृधतको
नेऩारी नागरयकरे रगानी गये को उद्योगराई गरयए सयहको
व्मिहाय गरयनेछ।

(ख)

विदे शी रगानी बएको उद्योग व्मिसामरे प्रचधरत कानूनको
ऩरयधधधबर यहेय िस्तु तथा सेिाको भूल्म धनधानयण गनन
स्ितन्र हुनेछन्।

(ग)

विदे शी रगानी बएको उद्योग व्मिसामराई आपनो

उद्योगसॉग धसधभत यही तोवकए फभोम्जभ व्माऩाय गनन योक
रगाइने छै न।
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(घ)

विदे शी रगानी बएको उद्योग व्मिसामराई नापा रै जान,
रगानी वपतान रै जान, ऋणको ब्माज धतनन य ऋणको सािाॉ
ब ुिानी गनन प्रधतफन्ध रगाइने छै न।

(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए

ताऩधन दे हामको

विषमभा याविम व्मिहाय (नेशनर वट्रटभेन्ट) रागू हुनेछैन्–
(क)

विश्व

व्माऩाय सॊ गठन अन्त

गनत गरयएका स

म्झौताभा

उल्रेम्खत फौविक सम्ऩम्िको धसजनना , त्मसका सीभा , हक
हस्तान्तयण िा प्रमोगभा अधनिामन अनुभधत धरनुऩने
(कम्ऩरसयी राइसेम्न्सङ्ग) बनी तोवकएका

व्मिस्थाको

विषम,
(ख)

सािनजधनक खरयद सम्फन्धी प्रचधरत नेऩार कानून फभोम्जभ
स्िदे शी उद्योग िा भारसाभानराई कुनै छु ट िा सुविधा
ठदएको यहेछ बने त्मस्तो छु ट िा सुविधाको विषम,

(ग)

नेऩार सयकायफाट प्रदान गरयने िा उऩरब्ध हुने अनुदान
िा सहुधरमतको विषम,

(घ)

नेऩार सयकायफाट प्रिाह हुने गैय

व्माऩारयक सेिाको

विषम,
(ङ)

रगानीकतान, धधतोऩर फजायका सहबागीहरु, धफभा ऩोधरसी
फाहक िा धफभा ऩोधरसी दािीकतानहरुको सॊ यऺण गनन िा

कुनै व्मम्िको आधथनक स्िाथनको यऺा गने दावमत्ि धरएका
वििीम सॊ स्थाहरु सम्फन्धी विषम तथा वििीम सॊ स्थाको
स्िस्थता (साउण्डनेस), नैधतकता िा वििीम म्जम्भेिायी
कामभ याख्ने जस्ता विषमहरुभा नेऩार सयकायरे उम्चत
ठानी अिरम्फन िा व्मिस्थाऩन गये का वििीम सेिा
सम्फन्धी उऩामहरु,
(च)

नेऩार सयकाय ऩऺ यहेको िा हुने कुनै ऺेरीम िा

फहुऩऺीम आधथनक, भौठरक िा मस्तै प्रकृधतको कुनै
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सॊ गठनको ऩऺ बएको कायणफाट नेऩार सयकायरे विशेष
व्मिहाय गनुऩ
न ने दावमत्ि िा प्रािधान बएको विषम,
(छ)

नेऩार फावहय रगानी वपतान , ऋण ब ुिानी (सािाॉ , ब्माज
तथा शुल्क सभेत) , सेिा शुल्कको ब ुिानीभा प्रचधरत
कानून फभोम्जभ धनमाभक धनकामरे तोकने शतन सम्फन्धी
विषमहरु,

(ज)

भानि स्िास््म ,

जीिजन्तु,

िनस्ऩती िा िाताियण

सॊ यऺणको विषम।
३३.

याविमकयण िा अधधिहण नगरयने् (१) मस ऐन फभोम्जभ विदे शी रगानी बएको
उद्योगराई याविमकयण गरयने छै न।
(२) कुनै ऩधन उद्योगराई सािनजधनक प्रमोजनको राधग फाहेक प्रत्मऺ
िा अप्रत्मऺ रुऩभा अधधिहण गरयने छै न। सािनजधनक प्रमोजनको राधग
अधधिहण गनुऩ
न दान प्रचधरत कानून फभोम्जभको उम्चत प्रकृमा ऩूया गनुऩ
न नेछ।

३४.

शतन तथा सेिा सुविधाभा ऩरयितनन्

मस ऐन िा प्रचधरत कानूनभा अन्मर

जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन विदे शी रगानीका शतन तथा विदे शी

रगानीकतानरे प्राप्त गने छु ट , सुविधा िा सहुधरमतभा ऩरयितनन गने गयी बएको
ु गािै स्िीकृधत प्राप्त गयको कुनै
कुनै व्मिस्थारे त्मस्तो ऩरयितनन हुनअ

विदे शी

रगानीकतानराई भकान ऩने बएभा त्मस्तो ऩरयिनतन त्मस्तो रगानीकतानको हकभा
रागू हुनेछैन।
ऩरयच्छे द-६
गुनासो व्मिस्थाऩन तथा कायफाही
३५.

गुनासो व्मिस्थाऩन् (१) प्रचधरत कानून फभोम्जभ उद्योगको दतान , धनमभन िा

अनुगभन गने अधधकायी िा एकर धफन्दु सेिा केन्रको कुनै अधधकायी रे गये को
कुनै काभ कायफाहीका सम्फन्धभा विदे शी रगानीकतान िा उद्योगको कुनै गुनासो
बए धनजरे

ु ाइको राधग धनिेदन ठदन
सो व्महोया खोरी विबाग सभऺ सुनि

सकनेछ।
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(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्राप्त गुनासोराई विबागरे तोवकए फभोम्जभ
सम्फोधन गनेछ।
(३) विबाग िा एकर धफन्दु सेिा केन्रफाट बएको कुनै काभ

कायफाहीको सम्फन्धभा विदे शी रगानीकतान िा उद्योगको कुनै गुनासो बए
ु ाइको राधग धनिेदन ठदन
धनजरे सो व्महोया खोरी भन्रारम सभऺ सुनि
सकनेछ।
(४) उऩदपा ( ३) फभोम्जभ प्राप्त गुनासोराई भन्रारमरे तोवकए
फभोम्जभ सम्फोधन गनेछ।
३६.

शतन विऩयीतको काभ कायफाही गनन नहुने् विदे शी रगानीकतान िा विदे शी रगानी
बएका उद्योगरे मो ऐन

िा

मस ऐन अ न्तगनत फनेको धनमभ तथा विदे शी

रगानीको राधग स्िीकृधत ठदॉदा तोवकएको शतन विऩयीतको कुनै काभ गये को

ऩाइएभा त्मस्तो स्िीकृधत तोवकए फभोम्जभ को प्रकृमा ऩूया गयी यद्द गनन िा रुवट
सच्माउन रगाउन सवकनेछ।
३७.

उद्योगको अनुगभन तथा धनयीऺण् (१) विबागरे तोवकठदएको अधधकृतरे विदे शी
रगानी बएको उद्योगको सभेत आिश्मकता अनुसाय

अनुगभन तथा धनयीऺण

गनन सकनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ अनुगभन तथा धनयीऺणभा जाने अधधकृतरे
विदे शी रगानीकतान िा उद्योगद्वाया दपा

३६ विऩयीतको काभ गये नगये को

सभेतको विियण खुराई अनुगभन तथा धनयीऺण सम्ऩन्न बएको धभधतरे तीन
ठदनधबर विबागभा प्रधतिेदन ठदनुऩनेछ।
(३) उद्योगको अनुगभन तथा धनयीऺण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए
फभोम्जभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द-७
विविध
३८.

ठद्वऩऺीम िा फहुऩऺीम रगानी सम्झौता गनन सवकने् विदे शी रगानी प्रि िननका
राधग नेऩार सयकायरे विदे शी धभरयाि िा अन्तयानविम सॊ स्थासॉग ठद्वऩऺीम िा
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फहुऩऺीम रगानी सम्झौता गयी विदे शी रगानी धबत्र्माउन सकनेछ।
३९.

सम्झौता गनन सकने्

(१) कुनै उद्योगभा नेऩारी रगानीकतान य विदे शी

ु रगानी गदान सो रगानीका सम्फन्धभा मस ऐनको
रगानीकतानफीच सॊ मि
ु सम्झौता गनन सवकनेछ।
अधीनभा यही विदे शी रगानी सम्फन्धी सॊ मि
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको सम्झौताभा अन्म कुयाका अधतरयि

ु रगानीका शतनहरु , रगानीफाट आम्जनत भुनापा फाॉडपाॉ ट तथा रगानी
सॊ मि
सम्फन्धी वििाद सभाधान सम्फन्धी व्मिस्था गनुऩ
न नेछ ।
४०.

वििादको सभाधान् (१) विदे शी रगानीका सम्फन्धभा नेऩारी रगानीकतान य

विदे शी रगानीकतानफीच कुनै वििाद उत्ऩन्न बएभा सम्फम्न्धत ऩऺहरुरे आऩसी
छरपर िा िातानफाट त्मस्तो वििादको सभाधान गनन विबागरे आिश्मक
सहजीकयण गनन सकनेछ।
(२) वििाद उत्ऩन्न बएको ऩैँ तारीस ठदनधबर उऩदपा (१) फभोम्जभ को

प्रकृमाफाट वििाद सभाधान हुन नसकेभा य त्मस्तो वििादको सभाधान गनन

ु रगानी िा वििाद सभाधान सम्फन्धी सम्झौता
वििादका ऩऺहरुफीच सॊ मि
बएकोभा त्मस्तो सम्झौता फभोम्जभ वििादको सभाधान गरयनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ वििाद सभाधान बएको कुयाको जानकायी
ऩऺहरुरे त्मस्तो वििाद सभाधान बएको ऩन्र ठदनधबरभा विदे शी रगानी
स्िीकृधत ठदने धनकामराई ठदनुऩनेछ।
तय के कुन शतनहरुभा त्मस्तो सहभधत बएको हो बन्ने कुयाको जानकायी
ठदन ऩऺहरु फाध्म हुने छै नन्।
(४) उऩदपा (२) फभोम्जभ ऩऺहरुफीच बएको सम्झौताभा वििाद

सभाधान सम्फन्धभा कुनै व्मिस्था नबएकोभा नेऩारको भध्मस्थता सम्फन्धी
कानून फभोम्जभ भध्मस्थताद्वाया त्मस्तो वििादको सभाधान गरयनेछ ।
(५) कुनै विदे शी रगानीका सम्फन्धभा उत्ऩन्न वििादको सभाधान
वििादका ऩऺहरुरे अन्मथा भन्जुय गये भा फाहेक अन्तयानविम व्माऩाय कानून
ु याि सॊ घीम आमोग (अनधसट्रार) को प्रचधरत धनमभ िा
सम्फन्धी सॊ मि
कामनविधधको ऩारना गयी भध्मस्थता गरयनेछ।
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(६) मस दपा फभोम्जभ गरयने भध्मस्थता नेऩारभा हुनेछ य भध्मस्थता
सम्फन्धी नेऩारको सायिान कानून रागू हुनेछ।
तय उऩदपा (२) फभोम्जभको अिस्थाभा सोही उऩदपा फभोम्जभ
हुनेछ।
ु म्घ वििाद सभाधान सम्फन्धी कुनै सम्झौता
(७) ऩऺहरुफीच वििाद हुनअ
नबएको िा बएको सम्झौता अऩमानप्त बएको भहसुस गये भा वििाद उत्ऩन्न
बएऩधछ ऩधन वििाद सभाधानका राधग सम्फम्न्धत ऩऺहरुरे सम्झौता गनन
सकनेछन्। मसयी गरयएको सम्झौताको जानकायी उद्योग दतान गने धनकामराई
ठदनुऩनेछ।
(८) उऩदपा (७) फभोम्जभ बएको सम्झौताको हकभा सभेत मस दपा
फभोम्जभ वििाद सभाधान गनन सवकनेछ।
४१.

विद्युतीम भाध्मभको प्रमोग गनन सकने् विदे शी रगानी स्िीकृत गने धनकामरे मस
ऐन फभोम्जभ विदे शी रगानीको राधग स्िीकृधत तथा तत्सम्फन्धी अन्म काभ

कायफाही विद्युतीम कायोफाय सम्फन्धी प्रचधरत कानून फभोम्जभ भान्मता प्राप्त
विद्युतीम भाध्मभफाट गनन सकनेछ।
४२.

स्िचाधरत स्िीकृधत प्रविमा सम्फन्धी व्मिस्था गनन सवकने् (१) नेऩार सयकायरे
नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी विदे शी रगानी प्रविमाराई सयर , सहज
फनाउन मस ऐन तथा प्रचधरत कानून फभोम्जभ

कम्ऩनी दतान, उद्योग दतान ,

विदे शी रगानी स्िीकृधत जस्ता सेिाहरु स्िचाधरत भागन (अटोभेवटक रुट) फाट
प्रदान गनन सकनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ

स्िचाधरत भागन (अटोभेवटक रुट) तथा

विद्युतीम प्रणारी (अनराइन धसस्टभ) सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ
हुनेछ।
४३.

विदे शी रगानी स्िीकृधत फहार यहने अिधध् (१) विदे शी रगानी स्िीकृत गने
धनकामरे प्रदान गये को विदे शी रगानीको स्िीकृधत त्मस्तो रगानी नेऩारभा
कामभ यहेको अिधधसम्भ फहार यहनेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेम्खएको बए ताऩधन दे हामको
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अिस्थाभा त्मस्तो स्िीकृधत स्ित् धनष्क्िीम बएको भाधननेछ्(क)

कुनै भनाधसफ कायण धफना विदे शी रगानी स्िीकृधत बएको
धभधतरे दुई िषनधबर त्मस्तो रगानी यकभ नेऩार धबत्र्माउन
प्रायम्ब नगये भा,

(ख)

विदे शी रगानी स्िीकृधत बई दतान बएको उद्योगको शेमय
धफिी वितयणको ऩरयणाभस्िरुऩ त्मसयी विदे शी रगानी
बएको उद्योगको शतप्रधतशत स्िाधभत्ि नेऩारी
रगानीकतानभा हस्तान्तयण बएभा,

(ग)

विदे शी रगानी स्िीकृत बएको उद्योग िा त्मस्तो उद्योग

स्थाऩना गने कम्ऩनीको कुनै कायणरे दतान खाये जी बएभा,

(३) विदे शी रगानी स्िीकृधत फहार यहने अिधध सम्फन्धी अन्म
व्मिस्था तोवकए फभोम्जभ हुनेछ।
४४.

शतनहरु ऩारना गनुऩ
न ने् विदे शी रगानीकतानरे मस ऐनभा रेम्खएको अधतरयि
तोवकए फभोम्जभका शतनहरु ऩारना गनुऩ
न नेछ।

४५.

कयाय गयी उत्ऩादन गनन सवकने् (१) विदे शी रगानी बएका उद्योगरे त्मस्तो
उद्योगको उत्ऩादनको भुख्म उत्ऩादन फाहेक आफ्नो उत्ऩादनको कुनै बाग िा

उद्योगराई आिश्मक ऩने सहामक िस्तु िा सेिा अन्म उद्योगसॉग कयाय गयी
उत्ऩादन गनन सकनेछ।
(२) कयाय गयी उत्ऩादन गनन सवकने सम्फन्धी

अन्म व्मिस्था तोवकए

फभोम्जभ हुनछ
े ।
४६.

अम्ख्तमायनाभा ठदन सवकने् (१) मस ऐन फभोम्जभ विदे शी रगानी गनन चाहने

व्मम्िरे आपुरे गनुऩ
न ने कुनै, केही िा सफै काभ कायफाही गननको धनधभि कुनै
व्मम्िराई अम्ख्तमायनाभा ठदन सकनेछ। अम्ख्तमायनाभा प्राप्त व्मम्िद्वाया

अम्ख्तमायनाभा फभोम्जभ बए गये का सफै काभ कायफाहीहरु धनज रगानीकतानरे
नै गये को भाधननेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ठदइएको अम्ख्तमायनाभा फभोम्जभ काभ गनन

त्मस्तो अम्ख्तमायनाभा नोटयी प्रभाम्णत गयाई विदे शी रगानी स्िीकृत गने
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धनकामभा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। विदे शी रगानी स्िीकृत गने धनकामरे
आिश्मक ठानेभा त्मस्तो अम्ख्तमायनाभाको सक्कर हेन न सकनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ अम्ख्तमायनाभा प्राप्त व्मम्िरे आपूराई
प्राप्त अम्ख्तमाय अन्म व्मम्िराई प्रत्मामोजन गनन सकनेछैन।
(४) अम्ख्तमायनाभा प्रदान गने व्मम्िरे आपूरे प्रदान गये को
अम्ख्तमायनाभा जुनसुकै फखत वपतान धरन सकनेछ। मसयी अम्ख्तमायनाभा वपतान
धरएको जानकायी अम्ख्तमायनाभा प्रदान गने व्मम्िरे विदे शी रगानी स्िीकृत
गने धनकामभा दतान गयाएको धभधतदे म्ख फहार यहने छै न।
(५) अम्ख्तमायनाभा ठदने सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकएफभोम्जभ
हुनेछ।
४७.

अधधकाय प्रत्मामोजन् फोडन िा विबागरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगनत फनेको
धनमभ फभोम्जभ आपूराई प्राप्त अधधकायभध्मे आिश्मकता अनुसाय केही
अधधकाय नेऩार सयकायको कुनै धनकाम

िा

अधधकृतराई प्रत्मामोजन गनन

सकनेछ।
४८.

प्रदे शभा दतान बएको उद्योगभा विदे शी रगानी् (१) प्रचधरत सॊ घीम िा प्रदे श

कानून फभोम्जभ प्रदे श सयकायद्वाया दतान बएको कुनै उद्योगभा मस ऐन फभोम्जभ
विदे शी रगानी िा प्रविधध हस्तान्तयण गनुऩ
न ने बएभा मस ऐन फभोम्जभ
विबागको स्िीकृधत धरनु ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ स्िीकृधत धरॉदा अन्म कुयाका अधतरयि
प्रदे शभा उद्योग दतान बएको प्रभाणऩर य उद्योग सम्फन्धी विषम हेने सम्फम्न्धत
प्रदे श भन्रारमको धसपारयस ऩेश गनुऩ
न नेछ।
(३) प्रदे शभा दतान बएका उद्योगभा विदे शी रगानी सम्फन्धी अन्म
व्मिस्था तोवकएफभोम्जभ हुनेछ।

४९.

प्रचधरत कानून फभोम्जभ हुने् मस ऐनभा रेम्खएका विषमभा मसै ऐन फभोम्जभ

य अन्म विषमभा औद्योधगक व्मिसाम सम्फन्धी प्रचधरत ऐन तथा अन्म प्रचधरत
कानून फभोम्जभ हुनेछ।
५०.

अनुसूचीभा हे यपेय िा थऩघट गनन सकने्
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नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा

सूचना प्रकाशन गयी अनुसूचीभा आिश्मक हेयपेय िा थऩघट गनन सकनेछ ।
५१.

धनमभ फनाउने अधधकाय् मस ऐनको कामानन्िमनको राधग नेऩार सयकायरे
आिश्मक धनमभ फनाउन सकनेछ।

५२.

धनदे म्शका, कामनविधध िा भाऩदण्ड फनाइ रागू गनन सकने् नेऩार सयकायरे मो
ऐन तथा मस ऐन अन्तगनत फनेको धनमभािरीको सिनसाभान्मताभा प्रधतकुर

असय नऩने गयी आिश्मक धनदे म्शका , कामनविधध िा भाऩदण्ड फनाई रागू गनन
सकनेछ।
५३.

खाये जी य फचाउ् (१) विदे शी रगानी तथा प्रविधध हस्तान्तयण ऐन

, २०४९

खाये ज गरयएको छ।
(२) विदे शी रगानी तथा प्रविधध हस्तान्तयण ऐन , २०४९ अन्तगनत बए
गये का काभ कायफाही मसै ऐन फभोम्जभ बए गये को भाधननेछ ।
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अनुसूची
(दपा ३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फम्न्धत)
विदे शी रगानी खुरा नगरयएका उद्योग िा व्मिसाम
१.

ऩशुऩन्छी ऩारन, भाछाऩारन, भौयीऩारन, परपूर, तयकायी, तेरहन,
दरहन, दुग्ध व्मिसाम य कृवषका प्राथधभक उत्ऩादनका अन्म ऺेरहरु,

२.

रघु तथा घये र ु उद्यभ,

३.

व्मम्िगत सेिा व्मिसाम (जस्तो् कऩार काट्ने, धसराइ (टे ररयङ्ग), ड्राइधबङ्ग
आठद)

४.

हातहधतमाय,

खयखजाना,

गोरीगठ्ठा,

फारुद िा विष्क्पोटक ऩदाथन तथा

न्मूम्करमय, फामोरोम्जकर तथा केधभकर (एन. फी. सी.) हधतमाय उत्ऩादन
गने उद्योग, आणविक शम्ि (एटोधभक इनजॉ), विकीयणजन्म साभिी (ये धडमो
एम्कटब म्माटे रयमल्स) उत्ऩादन गने उद्योग,
५.

घय जग्गा खरयद धफिी व्मिसाम (धनभानण उद्योग फाहेक)

, खुरा व्माऩाय ,

आन्तरयक कुरयमय सेिा, स्थानीम क्याटरयङ्ग सेिा, भधनचेन्जय, ये धभटे न्स सेिा,
६.

ऩमनटनभा सॊ रग्न ट्राबर एजेन्सी , ऩथ प्रदशनक , ट्रेवकङ्ग तथा ऩिनतायोहण ऩथ
प्रदशनक, होभस्टे रगामतका िाभीण ऩमनटन,

७.

आभसञ्चायका भाध्मभहरु (ऩरऩधरका

,

ये धडमो,

टे धरधबजन य अनराइन

सभाचाय) को व्मिसाम, याि बाषाको चरम्चर व्मिसाम,
८.

व्मिस्थाऩन, रेखा, इम्न्जधनमरयङ, कानूनी ऩयाभशन सेिा

य बाषा ताधरभ,

सवङ्गत ताधरभ, कम््मुटय ताधरभ, य
९.

एकाउन्न प्रधतशतबन्दा फढी विदे शी रगानी हुने ऩयाभशन सेिाहरु।
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