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विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण धनयमािली, २०७७ 

नेपाल राजपर प्रकाशशत धमधत 
                                                      2077।09।27 

 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५१ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी 
नेपाल सरकारले देहायका धनयमहरू बनाएको छ। 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी धनयमहरुको नाम “विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण 
धनयमािली, २०७७” रहेको छ। 

(२) यो धनयमािली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस धनयमािलीमा,-  

(क)  “ऐन” भन्नाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ सम्झन ु
पछथ। 

(ख)  “उद्योग” भन्नाले औद्योधगक व्यिसाय सम्बन्िी प्रचधलत कानून बमोशजम 
स्थापना भएको उद्योग सम्झन ुपछथ। 

(ग)   “महाधनदेशक” भन्नाले विभागको महाधनदेशक सम्झन ुपछथ। 

(घ)  “विभाग” भन्नाले उद्योग विभाग सम्झन ुपछथ। 

३. उद्योगको जायजेथा िा शेयर खररद गरी विदेशी लगानी गनथ सक्न:े विदेशी लगानीकताथले ऐनको 
अनसूुचीमा उल्लेख भएका उद्योग िा व्यिसाय बाहेक नपेालमा स्थापना भएको अन्य कुनै उद्योगको 
जायजेथा िा त्यस्तो उद्योगको शत प्रधतशतसम्म शयेर खररद गरी विदेशी लगानी गनथ सक्नेछ।  

४. धलज लगानी गनथ सक्नेः विदेशी लगानीकताथले ऐनको दफा ६ बमोशजम हिाईजहाज, पानीजहाज, 

मेधसन औजार, धनमाथण उपकरण िा अन्य यस्तै उपकरणमा ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) 
बमोशजम तोवकएको सीमाको अिीनमा रही धलज लगानी गनथ सक्नेछ।  

५. रोयल्टी रकम िा अन्य शलु्कको सीमाः (१) प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्िी सम्झौतामा विदेशी 
लगानीकताथले वफताथ लैजान पाउने रोयल्टी बापतको रकम र अन्य शलु्क अनसूुची-१ मा उल्लेख 
भएको सीमाभन्दा बढी हनुे गरी व्यिस्था गनथ सवकने छैन। 

(२) कुनै उद्योगले प्रविधि हस्तान्तरण अन्तगथत विदेशी लगानीकताथसँग एक िा सो भन्दा 
बढी प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता गरेको भए तापधन एक आधथथक िषथमा वफताथ लैजान पाउने कुल 
रोयल्टी रकम िा अन्य शलु्क अनसूुची-१ को क्रमसङ्ख्या (१) मा उल्लेख भए भन्दा बढी हनु े
छैन। 

(३) उपधनयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापधन उद्योग सञ्चालनको 
तयारीको लाधग भएको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताको रोयल्टी रकम िा अन्य शलु्कको हकमा दईु 
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पि बीच भएको सम्झौता बमोशजम हनुेछ। 

६. शाखा उद्योग स्थापना गनथ सक्नेः विदेशमा संस्थापना भएको कुनै उद्योगले ऐनको दफा ८ बमोशजम 
नेपालमा आफ्नो शाखा उद्योग स्थापना िा विस्तार गनथ चाहेमा ऐन र यस धनयमािली बमोशजम 
विदेशी लगानी स्िीकृत गराई प्रचधलत कानून बमोशजम उद्योग दताथ गरी शाखा उद्योग स्थापना िा 
विस्तार गनथ सक्नछे। 

७. सम्झौता (स्क्रो एधिमेन्ट) को अधभलेख राख्न ु पनेः (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) 
बमोशजम सम्झौता गने विदेशी लगानीकताथले त्यस्तो सम्झौताको एक प्रधत विदेशी लगानी स्िीकृत 
गने धनकायलार्थ उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजम धलज लगानीको स्िीकृधत ददँदा विभागले हिार्जहाज, 
पानीजहाज, मेधसन औजार िा उपकरणको संरचना तथा व्यिस्थापन सम्बन्िमा आिश्यक शतथ 
तोक्न सक्नछे । 

 (३) उपधनयम (१) बमोशजम प्राप्त सम्झौताको अधभलेख विदेशी लगानी स्िीकृत गने 
धनकायले राख्न ुपनेछ। 

८. धनिेदन ददनपुनेः (१) कुनै उद्योगमा लगानी गनथ चाहने विदेशी लगानीकताथले विदेशी लगानी 
स्िीकृधतको लाधग देहाय बमोशजमका वििरण तथा कागजात संलग्न राखी अनसूुची-२ बमोशजमको 
ढाँचामा विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायसमि धनिेदन ददन ुपनेछ:- 

 (क)  लगानीको कायथयोजना सवहतको पररयोजना प्रस्तािक - दईु प्रधत, 

(ख)  एकभन्दा बढी लगानीकताथ भएमा त्यस्ता लगानीकताथ बीच भएको संयकु्त 
लगानी सम्झौता  - दईु प्रधत, 

(ग)  विदेशी लगानीकताथ प्राकृधतक व्यशक्त भएमा धनजको राहदानीको प्रधतधलवप 
र व्यशक्तगत वििरण (बायोडाटा), 

(घ)  विदेशी लगानीकताथ कम्पनी भएमा सम्बशन्ित मलुकुमा कम्पनी दताथ 
भएको प्रमाणपर, प्रबन्िपर, धनयमािली, सञ्चालक र शेयरिनी खलु्न े
कागजात, कम्पनीको प्रोफार्ल र नेपालमा लगानी गने सम्बन्िमा 
कम्पनीको सञ्चालक सधमधतको धनणथय, 

(ङ)  विदेशी लगानीकताथ फमथ भएमा त्यस्तो फमथको दताथ प्रमाणपर, साझेदार 
भए सोको वििरण खलु्ने कागजात र नेपालमा लगानी गने सम्बन्िमा 
साझेदारहरुबीच भएको धनणथय र फमथको प्रोफार्ल, 

(च)  विदेशी लगानीकताथ नेपाली मूलको विदेशी नागररक िा विदेशमा बस्न े
नेपाली नागररक भए सो पषु्टी हनुे कागजात,  
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(छ)  विदेशी लगानीकताथ अन्तराथविय संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको वििान, 
सञ्चालकको पररचय खलु्न े कागजात, संस्थाको प्रोफार्ल र नेपालमा 
लगानी गने सम्बन्िमा भएको संस्थागत धनणथय, 

(ज)  विदेशी लगानीकताथ आफै उपशस्थत हनु नसक्न े भएमा धनजले ददएको 
अश्तयारी परको प्रधतधलवप र अश्तयारिालाको पररचय खलु्ने कागजात, 

(झ)  विदेशी लगानीकताथको विदेशशस्थत बैङ्ख कबाट जारी भएको फार्नाशन्सयल 
के्रधडधबधलटी सवटथवफकेट, 

(ञ)  विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायले धनणथय गरी माग गरेको अन्य 
वििरण र कागजात। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजम धनिेदन ददँदा विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायले धनिाथरण 
गरे बमोशजम विद्यतुीय माध्यमबाट समेत ददन सवकनेछ। 

(३) उपधनयम (१) िा (२) बमोशजम प्राप्त धनिेदन जाँचबझु गदाथ उपधनयम (१) बमोशजम 
पेश गनुथपने सम्पूणथ वििरण तथा कागजात पेश भएमा विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायले सात 
ददनधभर त्यस्तो विदेशी लगानी स्िीकृत गरी सोको जानकारी अनसूुची-३ बमोशजमको ढाँचामा 
धनिेदकलार्थ ददन ुपनेछ।  

(४) उपधनयम (३) बमोशजम धनिेदन जाँचबझु गदाथ विदेशी लगानीको स्िीकृधत ददन नसवकन े
देशखएमा विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायले सोको कारण सवहतको जानकारी धनणथय भएको 
धमधतले सात ददनधभर सम्बशन्ित धनिेदकलार्थ ददन ुपनेछ। 

९. विदेशी लगानी धभत्र्याउन ुपने अिधिः (१) धनयम 8 बमोशजम विदेशी लगानी गनथ स्िीकृधत प्राप्त 
विदेशी लगानीकताथले त्यस्तो स्िीकृधत प्राप्त गरेको एक िषथधभर देहाय बमोशजमको विदेशी लगानी 
धभत्र्याउन ुपनेछः- 

(क)   ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोशजम तोवकएको न्यूनतम रकम 
लगानी गने  लगानीकताथले स्िीकृत लगानी रकमको कम्तीमा पच्चीस 
प्रधतशत रकम, 

 (ख)  खण्ड (क) बमोशजमको न्यूनतम रकमभन्दा बढी पच्चीस करोड 
रूपैयाँसम्म विदेशी लगानी स्िीकृत भएका लगानीकताथले स्िीकृत 
लगानी रकमको कम्तीमा पन्र प्रधतशत रकम, 

(ग)   पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा बढी एक अबथ रूपैयाँसम्म विदेशी लगानी 
स्िीकृत भएका लगानीकताथले स्िीकृत लगानी रकमको कम्तीमा दश 
प्रधतशत रकम, 

(घ)   एक अबथ रूपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी स्िीकृत भएका लगानीकताथले  
स्िीकृत लगानी रकमको कम्तीमा पाँच प्रधतशत रकम। 
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(२) उपधनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापधन धनयम 8 बमोशजम स्िीकृधत प्राप्त 
विदेशी लगानीकताथले स्िीकृत लगानी रकमको कम्तीमा सत्तरी प्रधतशत रकम आफूले लगानी 
गरेको उद्योग िा व्यिसायबाट व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गनुथ अशघ र बाँकी तीस 
प्रधतशत रकम त्यस्तो उद्योग िा व्यिसायबाट व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ भएको 
दईु िषथधभर लगानी गररसक्न ुपनेछ।  

(३) यस धनयमािलीमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापधन सञ्चालनमा रहेको कुनै 
उद्योगको शयेर खररद गरी लगानी गने विदेशी लगानीकताथले विदेशी लगानी स्िीकृत भएको एक 
िषथधभर त्यस्तो विदेशी लगानी गररसक्न ुपनेछ। 

(४) यो धनयमािली प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानी स्िीकृत भएको 
उद्योगले त्यस्तो स्िीकृधत बमोशजम विदेशी लगानी धभत्र्यार्थ नसकेको भए यो धनयमािली प्रारम्भ 
भएको छ मवहनाधभर विदेशी लगानी सम्बन्िी कायथ योजना स्िीकृत गरार्थ सो बमोशजम विदेशी 
लगानी गररसक्न ुपनेछ। 

१०. शेयर धबक्री िा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउन ु पने: (१) ऐनको दफा १९ को उपदफा 
(१) बमोशजम कुनै कम्पनीले विदेशी लगानीबाट नेपालमा धसशजथत सम्पशत्त, जायजेथा िा शयेर िा 
अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको धबक्री, हक हस्तान्तरण िा अन्य कुनै प्रकारले स्िाधमत्ि 
िा धनवहत स्िाधमत्िको संरचनामा पररितथन भएमा सम्बशन्ित कम्पनीले कारोबार भएको तीस ददन 
धभर विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायमा वििरणको अधभलेखन गराउन देहाय बमोशजमका वििरण 
तथा कागजात सवहत धनिेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) कम्पनीको सम्पशत्त िा जायजेथा िा शेयर खररद धबक्री सम्बन्िी 
सम्झौताको प्रधतधलवप र सो बमोशजम कारोबार गरेको देशखने प्रमाशणत 
कागजात, 

(ख) लेखापरीिकबाट प्रमाशणत कम्पनीको प्रधत शेयर मूल्य खलेुको कागजात र 
लेखापरीिण प्रधतिेदनको प्रधतधलवप,  

(ग)  कम्पनीको शयेर खररद धबक्री िा हक हस्तान्तरणबाट प्राप्त लगानी वफताथ 
लैजाने भए सोको कायथताधलका, 

(घ) कम्पनीले प्रचधलत कानून बमोशजम नेपाल सरकारलार्थ धतनुथ पने कर 
दावयत्ि चकु्ता गरेको प्रमाण, 

(ङ)  नेपालशस्थत त्यस्तो कम्पनीको अद्यािधिक शयेर लगत। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजमको धनिेदन साथ संलग्न वििरण तथा कागजात प्राप्त भएपधछ 
विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायले धनिाथररत ढाँचामा सोको अधभलेख राख्न ुपनेछ। 

११. लगानी तथा आशजथत रकम वफताथ लैजान पाउनेः ऐनको दफा २० बमोशजम कुनै विदेशी 
लगानीकताथले आफूले गरेको विदेशी लगानी िा त्यसबाट आशजथत रकम वफताथ लैजान चाहेमा 
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देहायका वििरण तथा कागजात सवहत अनसूुची-४ बमोशजमको ढाँचामा विदेशी लगानी स्िीकृत गने 
धनकाय समि धनिेदन ददन ुपनेछः- 

(क) विदेशी लगानीकताथले गरेको लगानी िा सो लगानीबाट आशजथत रकम वफताथ 
लैजाने सम्बन्िमा सम्बशन्ित कम्पनीको सािारण सभा र सञ्चालक 
सधमधतको धनणथय, 

(ख) कम्पनी रशजिारको कायाथलयबाट प्रमाशणत अद्यािधिक शेयर लगत र 
सञ्चालक लगत, 

(ग)  कम्पनीको अशघल्लो आधथथक िषथको लेखापरीिण प्रधतिेदन र कर चकु्ताको 
प्रमाणपर, 

(घ)  सम्बशन्ित लगानीकताथले प्रचधलत कानून बमोशजम लगानी धभत्र्याएको 
प्रमाण, 

(ङ)  विदेशी लगानीको शयेर धबक्री बापतको रकम भए शयेर धबक्री भएको 
स्िीकृधत पर र स्िीकृत शयेर खररद धबक्री सम्झौताको प्रधतधलवप, 

(च)  विदेशी लगानीबाट प्राप्त मनुाफा िा लाभांश बापतको रकम, सोको वितरण 
सम्बन्िमा कम्पनीको सािारण सभाको धनणथय, प्रचधलत कानून बमोशजम 
बोनस वितरण गरेको प्रमाण र सोही आधथथक िषथको लेखापरीिण 
प्रधतिेदन,  

(छ)  धलज लगानी अन्तगथत धलज सम्झौता बापत भकु्तानी गनुथपने भएमा सो 
सम्बन्िी कागजात, 

(ज)  नेपालमा चलेको मदु्दा, मध्यस्थता िा अन्य कुनै कानूनी प्रवक्रया बमोशजम 
अशन्तम धनणथय भई भकु्तानी गनुथ पने हजाथना िा िधतपूधतथ बापतको रकम 
भए सो सम्बन्िी कागजात, 

(झ)  रोयल्टी बापतको रकम भए सोसँग सम्बशन्ित कागजात, 
(ञ) धनयम १० बमोशजम नेपालमा आशजथत सम्पशत्तको धबक्री िा हक 

हस्तान्तरण गरेको वििरणको अधभलेखन भएको प्रमाण, 
(ट) विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायले माग गरेका अन्य आिश्यक 

कागजात। 

१२. पररचयपरको सवुििाः (१) देहाय बमोशजमको विदेशी लगानी गने विदेशी लगानीकताथलाई विभागले 
अनसूुची-५ बमोशजमको ढाँचामा विदेशी लगानीकताथ पररचयपर उपलब्ि गराउन सक्नछेः- 

(क) पाँच करोड रूपैयाँदेशख पच्चीस करोड रूपैयाँसम्मको लगानी गने विदेशी 
लगानीकताथलाई सािारण विदेशी लगानीकताथ, 
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(ख)  पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा बढी एक अबथ रूपैयाँसम्मको लगानी गने 
विदेशी लगानीकताथलाई विशशष्ट विदेशी लगानीकताथ, 

(ग)  एक अबथ रूपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी गने विदेशी लगानीकताथलाई अधत 
विशशष्ट लगानीकताथ। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजम पररचयपर उपलब्ि गराउँदा विदेशी लगानीकताथ र धनजको  
आधिकाररक प्रधतधनधिलार्थ पररचयपर उपलब्ि गरार्नेछ। 

(३) ऐन तथा यस धनयमािली बमोशजम विदेशी लगानी वफताथ लगेपधछ िा विदेशी लगानीको 
स्िीकृधत रद्द भएपधछ सम्बशन्ित विदेशी लगानीकताथलार्थ उपधनयम (१) बमोशजम उपलब्ि गराएको 
पररचयपर स्ितः रद्द हनुेछ। 

(४) उपधनयम (३) बमोशजम रद्द भएको पररचयपरको अधभलेख विभागले राखी सोको 
जानकारी सम्बशन्ित धनकायलाई समेत ददन ुपनेछ। 

१३. धभसा सवुििाः (१) विदेशी लगानीकताथ िा धनजको आधिकाररक प्रधतधनधि र त्यस्तो लगानीकताथ िा 
धनजको प्रधतधनधिको पररिारका सदस्यलाई विदेशी लगानीकताथले गरेको न्यूनतम कुल लगानी ऐनको 
दफा ३ को उपदफा (३) बमोशजम तोवकएको हदसम्म कायम रहँदासम्म व्यािसावयक धभसा 
ददर्नेछ। 

(२) उपधनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापधन ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ विदेशी 
लगानी स्िीकृत भएको विदेशी लगानीकताथको हकमा त्यस्तो विदेशी लगानी स्िीकृत हुँदाका िखत 
तोवकएको न्यूनतम रकमलाई न्यूनतम कुल लगानी कायम गनुथ पनेछ। 

(३) उपधनयम (१) र  (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापधन दश करोड रुपैयाँ िा 
सोभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्िीकृत भएको विदेशी लगानीकताथले स्िीकृत लगानीको पच्चीस 
प्रधतशत रकम धभत्र्यार्थ सकेको अिस्थामा त्यस्तो विदेशी लगानीकताथ िा धनजको आधिकाररक 
प्रधतधनधिमध्ये दरु्थजना र धनजको पररिारका सदस्यलाई व्यािसावयक धभसा ददर्नेछ । 

(४) एकै पटक दश लाख अमेररकी डलरभन्दा बढी रकम िा सो बराबरको पररित्यथ विदेशी 
मदु्रामा विदेशी लगानी गने विदेशी लगानीकताथ िा धनजको आधिकाररक प्रधतधनधि र त्यस्तो 
व्यशक्तको पररिारका सदस्यलार्थ त्यस्तो लगानीको पचास प्रधतशत रकम बराबरको विदेशी लगानी 
कायम रहेसम्मको लाधग आिासीय धभसा ददईनेछ। 

(५) विदेशी लगानीकताथ िा धनजको आधिकाररक प्रधतधनधि र त्यस्तो लगानीकताथ िा 
प्रधतधनधिको पररिारका सदस्यले ऐन बमोशजम धभसाको सवुििा प्राप्त गनथ विदेशी लगानी स्िीकृत गने 
धनकाय समि देहाय बमोशजमका वििरण तथा कागजात संलग्न गरी अनसूुची-६ बमोशजमको 
ढाँचामा विभाग समि धनिेदन ददन ुपनेछ:-  

(क)  विदेशी लगानी स्िीकृत भएको परको प्रधतधलवप, 
(ख)  धभसा माग गने व्यशक्तको राहदानीको प्रधतधलवप, 
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(ग)  विदेशी लगानीकताथको आधिकाररक प्रधतधनधि भए त्यस्तो प्रधतधनधि 
तोवकएको प्रमाशणत हनुे कागजात, 

(घ)  विदेशी लगानीकताथको पररिारको सदस्य भए सम्बशन्ित मलुकुको अधिकार 
प्राप्त धनकाय िा त्यस्तो मलुकुको नेपालशस्थत दूतािास िा कूटनीधतक 
धनयोगबाट नाता प्रमाशणत भएको कागजात, 

(ङ)  गैरपयथटक धभसाको हकमा प्रचधलत कानून बमोशजमको कायथ सहमधत र 
श्रम स्िीकृधतको प्रधतधलवप।  

(६) उपधनयम (५) बमोशजम प्राप्त धनिेदन जाँचबझु गदाथ व्यहोरा मनाधसब देशखएमा विदेशी 
लगानी स्िीकृत गने धनकायले एकल धबन्द ु सेिा केन्द्र माफथ त सम्बशन्ित धनकाय िा शाखामा 
बढीमा दरु्थ ददनधभर धभसाको धसफाररस गनुथ पनेछ। 

१४. जग्गा प्राप्त गनथ धसफाररस, समन्िय र सहजीकरण गने: (१) विदेशी लगानी स्िीकृत भएको 
उजाथमूलक, उत्पादनमूलक, पूिाथिार र खधनजजन्य उद्योगले आफूलार्थ आिश्यक पने जग्गा आफ्नै 
पहलमा खररद गनथ िा प्राप्त गनथ नसकेमा त्यस्तो जग्गा खररद गनथको लाधग समन्िय िा 
सहजीकरणको लाधग लगानी स्िीकृत गने धनकाय समि तथा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा आिश्यक 
पने भएमा उद्योग दताथ गने धनकाय समि देहाय बमोशजमका वििरण तथा कागजात सवहत धनिेदन 
ददन सक्नेछः– 

(क) विदेशी लगानी स्िीकृधत परको प्रधतधलवप, 

(ख) उद्योग दताथको प्रमाणपरको प्रधतधलवप,  

(ग) उद्योगको स्िीकृत पररयोजना प्रस्ताि, 

(घ) उद्योगका लाधग आिश्यक पने जग्गाको िरेफल र स्थान, 

(ङ) अन्य कुनै धनकायबाट अनमुधत आिश्यक पने भएमा त्यस्तो अनमुधत पर, 

(च) जग्गा प्राप्त गनथको लाधग आिश्यक सम्पूणथ खचथ व्यहोने प्रधतबद्धता पर, 
(छ) उद्योग आफैले जग्गा खररद िा प्राप्त गनथ नसकेको कारण। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजम प्राप्त धनिेदन जाँचबझु गदाथ व्यहोरा मनाधसब देशखएमा लगानी 
स्िीकृत गने धनकाय िा उद्योग दताथ गने धनकायले नपेाल सरकारका सम्बद्ध धनकायसँग समन्िय 
गरी त्यस्तो उद्योगलार्थ आिश्यक पने जग्गा खररद िा प्राप्त गनथ आिश्यक धसफाररस, समन्िय र 
सहजीकरण गररददन ुपनेछ। 

१५. उद्योगले धबक्री कि खोल्न सक्नेः (१) ऐन तथा यस धनयमािली बमोशजम विदेशी लगानीमा 
स्थापना भएको उद्योगले प्रचधलत कानून बमोशजम सम्बशन्ित धनकायबाट स्िीकृधत धलर्थ आफूले 
उत्पादन गरेको िस्तकुो फुटकर धबक्रीको लाधग उद्योग पररसरमा छुटै्ट धबक्री कि खोल्न सक्नेछ। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजम खोधलएको धबक्री किबाट सोही उद्योगबाट उत्पाददत िस्त ु
मार धबक्री गनथ पार्नेछ।  
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(३) यस धनयम बमोशजम धबक्री कि खोली गररन ेकारोबारको लेखा सम्बशन्ित उद्योगले 
राख्न ुपनेछ। 

१६. गनुासो व्यिस्थापनः (१) ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) बमोशजम विदेशी लगानीकताथ िा 
उद्योगबाट उद्योगको दताथ, धनयमन िा अनगुमन गने अधिकारी िा एकल धबन्द ुसेिा केन्द्रको कुनै 
अधिकारीले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्िमा कुनै गनुासोको धनिेदन प्राप्त भएमा महाधनदेशकले 
त्यस्तो गनुासोको सम्बन्िमा गनुासोको प्रकृधत अनसुार आफैले जाँचबझु गनथ िा जाँचबझु गरी 
प्रधतिेदन पेश गनथ विभागको कुनै अधिकृतस्तरको कमथचारीलार्थ आदेश ददन सक्नछे। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजम जाँचबझु गदाथ विभागबाट त्यस्तो गनुासो सम्बोिन गनथ सवकन े
भएमा सात ददनधभर त्यस्तो गनुासो व्यिस्थापन गनुथ पनेछ। मन्रालय िा अन्य धनकायबाट त्यस्तो 
गनुासो सम्बोिन गनुथपने देशखएमा मन्रालय िा सम्बशन्ित धनकायमा लेखी पठार्थ सोको जानकारी 
धनिेदकलार्थ ददन ुपनेछ। 

(३) ऐनको दफा ३५ को उपदफा (3) बमोशजम विभाग िा एकल धबन्द ु सेिा केन्द्रबाट 
भएको काम कारबाहीका सम्बन्िमा विदेशी लगानीकताथ िा उद्योगबाट कुनै गनुासो प्राप्त भएमा 
मन्रालय आफैले त्यस्तो गनुासो सम्बोिन गनुथपने भएमा तीस ददनधभर त्यस्तो गनुासो सम्बोिन गनुथ 
पनेछ। अन्य धनकायबाट त्यस्तो गनुासोको सम्बोिन गनुथ पने रहेछ भने मन्रालयले त्यस्तो गनुासो 
सम्बोिन गनथ सम्बशन्ित धनकायलार्थ लेखी पठाई सोको जानकारी सम्बशन्ित धनिेदकलार्थ ददन ु
पनेछ। 

१७. स्िीकृधत रद्द गनेः (१) कुनै विदेशी लगानीकताथ िा विदेशी लगानी भएको उद्योगले ऐन िा यस 
धनयमािली बमोशजम विदेशी लगानीको लाधग स्िीकृधत प्रदान गदाथका बखत विदेशी लगानी स्िीकृत 
गने धनकायले तोकेका शतथ विपरीत कुनै काम गरेको जानकारी िा सूचना कुनै माध्यमबाट 
विभागमा प्राप्त हनु आएमा महाधनदेशकले सो सम्बन्िमा आिश्यकता अनसुार स्थलगत अध्ययन 
समेतको आिारमा आिश्यक छानधबन गरी पन्र ददनधभर प्रधतिेदन पेश गनथ विभागको कुनै 
अधिकृतलार्थ आदेश ददन सक्नेछ। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजम प्राप्त प्रधतिेदनबाट कुनै विदेशी लगानीकताथ िा विदेशी लगानी 
भएको उद्योगले विदेशी लगानी स्िीकृधतपरमा तोवकएको शतथ विपरीत हनुे गरी कुनै काम गरेको 
पवुष्ट हनु आएमा विभागले सम्बशन्ित लगानीकताथ िा उद्योगलार्थ त्यस्तो काम नगनथ िा नगराउन िा 
कुनै रवुट गरेको भए त्यस्तो रवुट सच्याउन आदेश ददन सक्नेछ। 

(३) उपधनयम (२) बमोशजम ददएको आदेशको पालना गरे, नगरेको सम्बन्िमा विभागले 
विदेशी लगानी भएको उद्योगको काम कारबाहीको धनयधमत रूपमा अनगुमन गनुथ िा गराउन ु
पनेछ।  

(४) उपधनयम (३) बमोशजम अनगुमन गदाथ िा गराउँदा कुनै विदेशी लगानीकताथ िा विदेशी 
लगानी भएको उद्योगले उशचत आिार र कारण धबना उपधनयम (२) बमोशजमको आदेशको पालना 
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नगरेको पार्एमा महाधनदेशकले त्यस्तो लगानीकताथ िा उद्योगको विदेशी लगानीको स्िीकृधत रद्द 
गनथ सक्नेछ। 

(५) उपधनयम (४) बमोशजम विदेशी लगानीको स्िीकृधत रद्द गनुथ अशघ सम्बशन्ित विदेशी 
लगानीकताथ िा उद्योगलार्थ सफाई पेश गने मनाधसब मौका ददन ुपनेछ। 

(६) कुनै विदेशी लगानीकताथ िा उद्योगले ऐन तथा यस धनयमािली बमोशजम प्राप्त 
स्िीकृधतपर अनसुार विदेशी लगानी धभत्र्याउन नसकेको भनी त्यस्तो लगानी स्िीकृधत रद्द गनथ 
धनिेदन ददएमा विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायले त्यस्तो विदेशी लगानी रद्द गररददन ुपनेछ।  

(७) यस धनयम बमोशजम विदेशी लगानी स्िीकृत गने धनकायले त्यस्तो विदेशी लगानीको 
स्िीकृधत रद्द भएको अधभलेख राखी सोको जानकारी नेपाल राि बैङ्क, अध्यागमन विभाग र कम्पनी 
रशजिारको कायाथलयलार्थ समेत ददन ुपनेछ। 

१८. उद्योगको अनगुमन तथा धनरीिणः (१) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बमोशजम कुनै 
उद्योगको अनगुमन तथा धनरीिण गदाथ सम्बशन्ित विषयको विज्ञको समेत सहयोग धलन सवकन ेछ। 

(२) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त प्रधतिेदनबाट कुनै उद्योगको काम 
कारबाहीमा कुनै सिुार गनथ आदेश ददन ु पने देशखएमा विभागले सो कुराको धलशखत जानकारी 
त्यस्तो अनगुमन तथा धनरीिण सम्पन्न भएको पन्र ददनधभर सम्बशन्ित उद्योगलार्थ ददन ुपनेछ।  

१९. विदेशी लगानी स्िीकृधत बहाल रहने अिधि: ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोशजम विदेशी 
लगानीको स्िीकृधत स्ित: धनशरक्रय भएको िा धनयम १७ बमोशजम विदेशी लगानी रद्द भएको 
अिस्थामा बाहेक विदेशी लगानी स्िीकृधत बहाल रहने छ। 

२०. शतथ पालना गनुथ पनेः ऐन बमोशजम विदेशी लगानीको स्िीकृधत प्राप्त विदेशी लगानीकताथले उद्योग िा 
व्यिसाय सञ्चालन गदाथ प्रचधलत कानूनमा उल्लेख भएका शतथका अधतररक्त विदेशी लगानी स्िीकृत 
गने धनकायले प्रदान गरेको विदेशी लगानी स्िीकृधतपरमा उशल्लशखत शतथहरू समेत पालना गनुथ 
पनेछ।  

२१. करार गरी उत्पादन गनथ सवकनेः विदेशी लगानी भएको उद्योगले कुनै उत्पादनको सम्बन्िमा ऐनको 
दफा ४५ को प्रयोजनको लाधग करार गदाथ प्रचधलत कानून बमोशजम दताथ भएको उद्योगसँग मार 
गनुथ पनेछ।  

२२. आशजथत नाफाबाट लगानीः (१) विदेशी लगानी भएको उद्योगले आफ्नो आशजथत नाफाबाट पनुः 
लगानी गदाथ सोही उद्योग िा विदेशी लगानी खलुा गररएका अन्य उद्योगमा लगानी गनथ सक्नेछ । 

(२) उपधनयम (१) बमोशजम लगानी गदाथ सोही उद्योग भए ऐनको दफा ३ को उपदफा 
(३) बमोशजम तोवकएको न्यूनतम लगानीको सीमाको दश प्रधतशतभन्दा कम नहनुे गरी र अन्य 
उद्योग भए न्यूनतम लगानीको सीमा भन्दा कम नहनुे गरी लगानी गनुथ पनेछ । 
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२३. अश्तयारनामाः ऐनको दफा ४६ बमोशजम अश्तयारनामा ददन े व्यशक्तले अश्तयारनामामा आफूले 
गनुथ पने काममध्ये कुन कामको लाधग अश्तयारनामा ददएको हो सो व्यहोरा र बहाल रहने अिधि 
समेत खलुाउन ुपनेछ। 

२४. प्रदेशमा दताथ भएका उद्योगमा विदेशी लगानीः (१) प्रचधलत सङ्ख घीय िा प्रदेश कानून बमोशजम 
प्रदेशमा दताथ भएको उद्योगले विदेशी लगानीको लाधग स्िीकृधत धलन चाहेमा त्यस्तो उद्योगको दताथ 
प्रमाणपर, विदेशी लगानी स्िीकृधतको लाधग प्रदेश सरकारको सम्बशन्ित मन्रालयको धसफाररसपर 
र धनयम ८ मा उशल्लशखत वििरण तथा कागजात सवहत विभागसमि धनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजम प्राप्त धनिेदन उपर विभागले ऐन तथा यस धनयमािली 
बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी धनिेदकलार्थ विदेशी लगानीको स्िीकृधत प्रदान गनेछ। 

२५. अनसूुचीमा हेरफेर िा थपघट गनथ सक्ने: मन्रालयले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
आिश्यकता अनसुार अनसूुचीमा हेरफेर िा थपघट गनथ सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(धनयम ५ को उपधनयम (१) र (२) सँग सम्बशन्ित) 
     वफताथ लैजान पाउने रोयल्टी रकम िा अन्य शलु्कको सीमा 

 

१. उद्योगको लाधग सबै वकधसमका प्रविधि हस्तान्तरण िापतको रोयल्टी रकम िा अन्य 
शलु्कको सीमा  

 
रोयल्टी नेपालधभर धबक्री भएको 

पररमाणको हकमा 
विदेश धनकासी भएको 
पररमाणको हकमा 

1. एकमषु्ट रकममा भएमा 
िा कुल धबक्री मूल्यमा 
भएमा 

कर बाहेकको कुल धबक्री 
मूल्यको पाँच प्रधतशतसम्म 

कर बाहेकको कुल धबक्री 
मूल्यको दश प्रधतशतसम्म 

2. रोयल्टी खदु मनुाफामा 
भएमा 

खदु मनुाफाको पन्र 
प्रधतशतसम्म 

खदु मनुाफाको बीस 
प्रधतशतसम्म 

 

 

२. टे्रडमाकथ  मार उपयोग गरे बापतको रोयल्टी रकम िा अन्य शलु्कको सीमा 
1. नेपालधभर धबक्री भएको पररमाणको 

हकमा 
विदेश धनकासी भएको पररमाणको हकमा 

2. मददराजन्य र सूतीजन्य उद्योगको हकमा 
कर बाहेकको कुल धबक्री मूल्यको दईु 
प्रधतशतसम्म 

मददराजन्य र सूतीजन्य उद्योगको हकमा कर 
बाहेकको कुल धबक्री मूल्यको पाँच 
प्रधतशतसम्म 

3. अन्य उद्योगको हकमा कर बाहेकको 
कुल धबक्री मूल्यको तीन प्रधतशतसम्म 

अन्य उद्योगको हकमा कर बाहेकको कुल 
धबक्री मूल्यको छ प्रधतशतसम्म 
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अनसूुची-२ 

(धनयम ८ को उपधनयम (१) सँग सम्बशन्ित) 
विदेशी लगानीको लाधग ददर्ने धनिेदनको ढाँचा 

श्री 
……….. 

……….. 

……….. 

 

म/हामी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोशजम ............ प्रदेश, 
............... शजल्ला, .............. नगरपाधलका/गाउँपाधलका, िडा नं ..... शस्थत ................... 
उद्योगमा विदेशी लगानी गनथ र्च्छुक भएकोले देहाय बमोशजमको पररयोजना प्रस्ताि रहेको 
प्रस्तावित उद्योग स्थापना गनथ िा त्यसमा लगानी गनथ स्िीकृधत ददनहुनु अनरुोि गदथछु/गदथछौँ। 

१. उद्योगको उद्देश्य 

क्र.सं. 
िस्त/ुसेिाको 
वििरण(सह-उत्पादन 
सवहत) 

िावषथक िमता* 

खदु धबक्री आय 
(रुपैयाँमा) 

सम्भावित बजार  

एकाई पररमाण 
आन्तररक 

बाह्य 

       

       

(*  ---------- कायथ ददन, ---------- धसफ्ट--------- प्रधतघण्टामा आिाररत) 

२. उद्योग रहने/रहेको स्थान 

 

प्रदेश…… 

 

 

 

शजल्ला……………… 

 

नगरपाधलका/गाँउपाधलका.................. 

 

िडा नं.… 

३. उद्योगको 
स्तर 

साना  

 

मझौला  

 

ठूला  

 

     

४. उद्योगको कानूनी 
स्िरुप 

 

प्रार्भेट धलधमटेड 

 

 

 

पशब्लक धलधमटेड  

 

 अन्य  

 

५. उद्योगको लागत 

क्र.सं. वििरण रकम (रु.) कैवफयत 
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(क) शस्थर पूजँी लगानी वििरण   

१. 
जग्गा तथा भधूम विकास 

(िेरफल………………) 
  

२. भिन तथा धसधभल कायथ   

३. प्लान्ट, मेशशनरी र उपकरण   

४. फधनथचर, वफक्स्चर र कायाथलय उपकरण   

५. सिारी सािन   

६. पूिथ सञ्चालन खचथ   

७. अन्य शस्थर पूजँी   

 कुल शस्थर पूजँी १ देशख ७ सम्मको 
योग） 

  

(ख) आिश्यक चालू पूजँी   

(ग) कुल पूजँी（क+ख）   

 

६. वित्तीय स्रोत 

क्र.सं. लगानीको प्रकार वित्तीय स्रोत 

  स्ि-लगानी （Equity） ऋण 

  

नेपाली पि (रु.) विदेशी पि (रु.) 

 

   

  
 रकम मदु्रा 

 कूल पूजँी 
   

 

 (प्रधतशतमा)     

（ऋणको विस्ततृ वििरण आिश्यक स्िीकृधत/धसफाररसको लाधग यसै साथ संलग्न छ। 

७. प्लान्ट, मेशशनरी र उपकरणको वििरण 

क्र.सं. नाम* एकाई पररमाण रकम(रु.) स्रोत 
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     (स्थानीय/ भारतीय/ 

     तेस्रो देश) 

*आिश्यकता अनसुार उत्पादन प्रवक्रया र प्रवक्रया फ्लो चाटथ बझुाउन ुपनेछ। 

८. िावषथक कच्चा पदाथथको आिश्यकता (१०० प्रधतशत िमताको उपयोग अनसुार) 

क्र.सं. 
कच्चा पदाथथ, सहायक 
कच्चा पदाथथ, प्याकेशजङ 
पदाथथ, आदद। 

िावषथक आिश्यकता 

दर (रु.) रकम (रु.) 
स्रोत (स्थानीय/ भारतीय/ 

तेस्रो देश) 

 

एका
ई 

 

पररमाण 

       

कुल       

 

९. आिश्यक सवुििा (र्न्िन，पानी，शशक्त) को वििरण 

 क्र.सं.  सवुििा िावषथक आिश्यकता िा िमता स्रोत 

      

   एकाई  पररमाण  

१. विद्यतु के.धभ.ए.    

२. र्न्िन (धडजेल, फनेस आयल,     

 कोर्ला, िानको भसु आदद)     

३. पानी     

४. अन्य     

 

१०. विदेशी लगानीको प्रकार  

विदेशी मदु्रामा गररने शेयर लगानी  
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प्राविधिक सहायता  

धलज लगानी   

पूजँी लगानी कोष  

शेयर खररद गरी भएको शयेर लगानी  

प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी  

 

११. अनमुाधनत रोजगारी धसजथना(अङ्कमा) 
क्र.सं. वििरण नेपाली विदेशी जम्मा कैवफयत 

१. कमथचारी (प्रशासधनक)     

२. कमथचारी (प्राविधिक)     

१२. विदेशी लगानी स्िीकृधत धमधत र कायथसञ्चालन बीचको अनमुाधनत समय ताधलका तथा प्रस्तावित 
विदेशी लगानी रकम नेपाल धभत्र्याउन ेसमय ताधलका संलग्न छन।् 

 

१३. िातािरणीय प्रधतबद्धता 
म/हामी िातािरण सम्बन्िी प्रचधलत कानून बमोशजम उद्योग दताथको प्रवक्रया देशख नै 
आिश्यक िातािरण संरिणका प्रवक्रयाहरु पालना गनेछु/छौँ। 

१४. लगानीकताथको वििरण 

क्र.सं. 
लगानीकताथको
नाम 

पररचयपर नं. 
(राहदानी/नागररक
ता नं.)/कम्पनी 
दताथ नं. 

मलुकु 

 

सम्पकथ  नं. 

 

फ्याक्स/िेबसा
र्ट 

 

र्मेल  

हस्तािर 
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अनसूुची-३ 

(धनयम ८ को उपधनयम (३) सँग सम्बशन्ित) 
विदेशी लगानी स्िीकृधत पर 

धमधतः   

विषयः विदेशी लगानी स्िीकृधत बारे। 

 श्री................................, 

देशको नाम......., 

राहदानी/संस्थापना प्रमाणपर नं.......…. 

                प्रस्ततु विषयमा तपाईँले शतप्रधतशत/संयकु्त विदेशी लगानीमा…….. प्रदेश …….. शजल्ला…….. 

म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा. िडा नं.  … मा ................. गने उद्देश्यको प्रस्तावित/सञ्चाधलत 
........................ उद्योगमा शेयर लगानी/शेयर खररद लगानी/प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी 
स्िीकृधतको लाधग पेश गरेको धनिेदन सम्बन्िमा कारबाही हुँदा देहाय बमोशजम हनु ेगरी विदेशी लगानी 
तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १५ बमोशजम विदेशी लगानी गनथ स्िीकृधत प्रदान गने धमधत 
.......................... को धनणथय अनसुार यो स्िीकृधतपर प्रदान गररएको छ। साथै, स्िीकृत पररयोजना 
प्रस्ताि संयकु्त लगानी सम्झौता/प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता/सैद्धाशन्तक सहमधत प्रदान गररएको शयेर 
खररद धबक्री सम्झौताको प्रधत यसै साथ संलग्न छ। 

 १. शस्थर पूजँीः रु. …………….......।– 

 

२. चाल ुपूजँीः रु. ………………...।– 

 

३. 

४. 

५. 

कुल पूजँीः रु. …………………।– 

स्िदेशी लगानीः रु. …………………।– 

विदेशी लगानीः रु. …………………।– 
 

६. उद्योगको उद्देश्यः …………………………… 

 

७. िावषथक िमताः …………………….. 

 

८. उद्योगको िगथः ………………………………. 
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९. उद्योगको स्तरः ………………………….. 

 

१०. आिश्यक विद्यतु शशक्तः ……………………….  

 

११. लगानीको विभाजनः स्िदेशी पि : …………….%        विदेशी पि : ……………..% 

 

१२. रोजगारी सङ्ख्याः ……………जना 
 

१३. उद्योग सञ्चालन हनुेः (१) ददनः......... (२) धसफ्ट सङ्ख्याः......... 
 

१४. उद्योगको ठेगानाः .........प्रदेश.........शजल्ला..........म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.िडा नं. 

...... 
 

१५.  सम्पकथ ः  मोबार्ल नं. .......... र्मेलः.............. 
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अनसूुची-४ 
(धनयम ११ सँग सम्बशन्ित) 

विदेशी लगानीकताथको लगानी वफताथ लैजान स्िीकृधतको लाधग ददर्ने धनिेदनको ढाँचा 
श्री ................................. 
 

 

विषयः विदेशी लगानी/आशजथत रकम वफताथ लैजाने स्िीकृधत सम्बन्िमा। 
 
त्यस.......... (विदेशी लगानी स्िीकृधत ददन े धनकाय) को धमधतः ............... को पर अनसुार ....... 
शस्थत .................................. उद्योगमा मेरो/हाम्रो तफथ बाट ..........................रकम लगानी 
भएकोमा सो लगानीबाट आशजथत लाभांश/रोयल्टी/शयेर खररद धबक्री/उद्योग िा कम्पनी खारेजी/धलज 
लगानी सम्झौता/कानूनी प्रकृया बमोशजमको हजथना िा िधतपूधतथ बापतको रु........... रकम वफताथ लैजान 
स्िीकृधतका लाधग संलग्न कागजात सवहत यो धनिेदन पेश गररएको छ। 

 

 
 
उद्योगको छाप: 

 

 
धनिेदक 

नाम: 
दस्तखत: 

पदः 
धमधतः 
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 अनसूुची-५ 

(धनयम १2 को उपधनयम (१) सँग सम्बशन्ित) 
विदेशी लगानीकताथलाई ददईने पररचयपरको ढाँचा 

 

पररचयपरको अि भागमा रहनेः- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचयपरको पषृ्ठ भागमा रहनेः- 
 

 

 

  

नेपाल सरकार 

उद्योग, िाशणज्य तथा आपूधतथ मन्रालय 

उद्योग विभाग 

विदेशी लगानीकताथको पररचयपर 
नाम :- 
ठेगाना :- 
पासपोटथ नं. :- 
उद्योगको नाम र ठेगाना:- 
उद्योग दताथ नं.......... दताथ धमधत: 
स्थायी लेखा नम्िर:   

पररचयपरको प्रकारः सािारण/विशशष्ट/अधत विशशष्ट 

………………    …………………………………. 

लगानीकताथको दस्तखत    स्िीकृधत ददने अधिकारीको दस्तखत 

  धमधत: 
 

 

 

फोटो 

Government of Nepal 

Ministry of Industry, Commerce and Supplies 

Department of Industries 

Identity Card of Foreign Investor 
Name: 
Address: 

Passport No.: 

Name and Address of the Industry: 
Industry Registration No. .......... Date of Registration: 

Permanent Accout Number::  

Type of Identity Card: Ordinary/Distinguished/Highly  Distinguished 

 

    ………………………………….                                 …………………………. 

Signature of the Investor Signature of the Issuing Officer 
   Issue Date: 
 

 

Photograph 
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अनसूुची-६ 

(धनयम १3 को उपधनयम (५) सँग सम्बशन्ित) 
धभसाको लाधग आिेदन फाराम 

 

धमधत: 
 

श्रीमान ्महाधनदेशकज्यू, 
उद्योग विभाग (एकल धबन्द ुसेिा केन्द्र) 
काठमाडौँ । 

 

विषय: गैर पयथटक/व्यािसावयक धभसाको लाधग धसफाररस सम्बन्िमा। 

 

................ शस्थत .......... उद्योगमा मेरो/हाम्रो लगानी रहने गरी धमधत:............ मा विदेशी लगानी 
स्िीकृत भएको हुँदा सो उद्योग सञ्चालनको लाधग म/हामी विदेशी लगानीकताथ/विदेशी लगानीकताथको 
आधिकाररक प्रधतधनधि/पररिारका सदस्यलार्थ नेपालमा रहन बस्नको लाधग विदेशी लगानी तथा प्रविधि 
हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोशजम गैर पयथटक/व्यािसावयक धभसा धसफाररसको लाधग देहायको वििरण 
सवहत यो धनिेदन पेश गरेको छु/छौं। 

 (क) विदेशी लगानीकताथ िा धनजको आधिकाररक प्रधतधनधिः 

क्र. 
स. 

विदेशी लगानीकताथ िा धनजको आधिकाररक प्रधतधनधिको 
वििरण 

हालसम्मको 
लगानी 
रु. 

नेपालमा 
बसोबास 
गरेको 
ठेगाना 

सम्पकथ  
नं. 

ई-मेल  

नाम 

राहदानी 
नम्बर र जारी 
धमधत 

मलुकु 

धभसा समाप्त 
हनुे धमधत 

१   
  

  
  

२   
  

  
  

३   
  

  
  

४   
  

  
  

(ख) लगानीकताथ िा धनजको आधिकाररक पररिारको सदस्यको वििरणः  

 

 
क्र.स. 

लगानीकताथ िा धनजको आधिकाररक प्रधतधनधिको पररिारका सदस्यको वििरण 

 
कैवफयत 

नाम 
राहदानी नम्बर, 
जारी धमधत र मलुकु 

राहदानी बहाल रहने अिधि 
धभसा समाप्त हनुे धमधत 
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१.   
  

 

२.   
  

 

३.   
  

 

४.   
  

 

उद्योगको सम्पकथ  नं. .............. 
 लगानीकताथ िा धनजको आधिकाररक प्रधतधनधिको दस्तखतः 
उद्योग दताथ नं.                      (उद्योगको छाप) 

धमधतः 
संलग्न कागजात 

(क) धभसा माग गने व्यशक्तको राहदानी र विदेशी लगानी स्िीकृत भएको पर/उद्योग दताथको प्रधतधलवप, 

(ख) विदेशी लगानीकताथको आधिकाररक प्रधतधनधि भए त्यस्तो प्रधतधनधि प्रमाशणत हनु ेकागजात, 
(ग) विदेशी लगानीकताथको पररिारको सदस्य भए सम्बशन्ित मलुकुको सिम धनकाय िा त्यस्तो 

मलुकुको नेपालशस्थत दूतािास िा कूटनीधतक धनयोगबाट नाता प्रमाशणत भएको कागजात, 
(घ) गैर पयथटक धभसाको हकमा प्रचधलत कानून बमोशजमको कायथ सहमधत िा श्रम स्िीकृधतको 

प्रधतधलवप, 
(ङ) अश्तयार प्राप्त व्यशक्त िा आधिकाररक व्यशक्तको अश्तयारनामा, पररचयपर, सम्पकथ  नम्बर। 

 
 
 

    
 


