सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. ३३
ववशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई सं शोधन गनि बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: ववशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई सं शोधन गनि वाञ्छ्नीय

भएकोले,

सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।

१.

सं क्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "ववशेष आर्थिक क्षेत्र (पविलो
सं शोधन) ऐन,२०७५" रिेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ िुनछ
े ।

२.

मूल ऐनको दफा ४ मा सं शोधन: ववशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (यसपर्छ

"मूल ऐन" भर्नएको) को मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) पर्छ दे िायको
उपदफा (३) राक्षिएको छ:"(३) उपदफा (१) बमोक्षिम पेश भएको प्रस्तावको आधारमा
नेपाल

सरकारले

त्यस्तो

स्थानलार्ि

ववशेष

आर्थिक

क्षेत्र

तोक्न

सक्नेछ।”

३.

मूल ऐनको दफा ५ मा सं शोधन: (१) मूल ऐनको दफा ५ को,(१)

उपदफा (१) मा रिेका "गनि सवकने" भन्ने शब्दिरुको सट्टा
"गनि नसवकने" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन्।

(२)

४.

उपदफा (२) र (३) क्षिवकएका छन्।

मूल ऐनको दफा ६ मा सं शोधन:

मूल ऐनको दफा ६ को सट्टा दे िायको दफा

६ राक्षिएको छ:"६.

ववशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन र्निी क्षेत्रबाट गराउन
सवकनेेः (१) नेपाल सरकारले प्रार्धकरणको र्सफाररसमा र्निी क्षेत्रबाट
ववशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी त्यस्तो ववशेष आर्थिक क्षेत्रको
सञ्चालन, व्यवस्थापन गनि र पूवािधार सं रचनाको ववकास गनि र्निी
क्षेत्रलार्ि स्वीकृर्त ददन सक्नेछ।

(२) नेपाल सरकारले दफा ४ को उपदफा (३) बमोक्षिम
तोवकएको ववशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूवािधार
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ु सिभार्गतामा
सं रचनाको ववकास नेपाल सरकार र र्निी क्षेत्रको सं यक्त
वा र्निी क्षेत्रबाट गनि वा गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षिम ववशेष आर्थिक क्षेत्रको
स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन वा पूवािधार सं रचनाको ववकास
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोक्षिम िुनेछ।"

५.

६.

मूल ऐनको दफा ८ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ८ को,(१)

उपदफा (३) र (४) क्षिवकएका छन् ।

(२)

उपदफा (६) मा रिेको "वा (४)" भन्ने शब्द क्षिवकएको छ।

मूल ऐनको दफा १३ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा १३ को सट्टा दे िायको
दफा १३ राक्षिएको छेः"१३. र्नयाित गनुप
ि ननेः (१) अनुमर्तपत्रवालाले ववशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना
भएका उद्योगबाट उत्पादन गरे को कम्तीमा साठी प्रर्तशत वस्तु वा
सेवा र्नयाित गनुप
ि ननछ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न

अनुमर्तपत्रवालाले ववशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योग सञ्चालनमा
आएको र्मर्तले एक वषिर्भत्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरे को वस्तु
वा सेवा नेपालको आन्तररक बिारमा र्बक्री गनि सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षिम आफूले उत्पादन गरे को

कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तररक बिारमा र्बक्री गनन भएमा

त्यस्तो वस्तु वा सेवा र्बक्री गनुि अगार्ि तोवकएका कुरािरु िुलाई
सोको िानकारी प्रार्धकरणलाई ददनु पननछ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षिम नेपालको आन्तररक
बिारमा वस्तु वा सेवाको र्बक्री गनन अनुमर्तपत्रवालालार्ि त्यस्तो वस्तु
वा सेवा र्बक्री गरे को पररमाणको िदसम्म यस ऐन बमोक्षिमको कर
छु ट तथा सुववधा प्रदान गररने छै न।"

७.

मूल ऐनको दफा १६ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा १६ को िण्ि (घ) मा
दे िायको प्रर्तबन्धात्मक वाक्यांश राक्षिएको छ:"तर दफा ६ को उपदफा (१) बमोक्षिम नेपाल सरकार र र्निी
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क्षेत्रको सिभार्गतामा वा र्निी क्षेत्रबाट कुनै ववशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना,
सञ्चालन र व्यवस्थापन भएमा त्यस्तो ववशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उद्योगलाई
उपलब्ध गराउने िग्गा, भवन, सेवा वा सुववधा बापत र्लने र्लि वा बिालको
रकम, शुल्क वा दस्तुर त्यस्तो ववशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र
व्यवस्थापन गनन कम्पनीले ववशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्िौता गरी र्नधािरण गरे

८.

बमोक्षिम िुनेछ।"
मूल ऐनको दफा १९ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को
सट्टा दे िायको उपदफा (२) राक्षिएको छेः“(२)

उपदफा

(१)

बमोक्षिमको

सर्मर्तमा

दे िायका

सदस्यिरु

रिनेछन्:(क)

सक्षचव, उद्योग, वाक्षणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

(ि)

सिसक्षचव,

उद्योग,

वाक्षणज्य

तथा

आपूर्ति

मन्त्रालय
(ग)

-अध्यक्ष
-सदस्य

सिसक्षचव, कानून, न्याय तथा सं सदीय मार्मला
मन्त्रालय

-सदस्य

(घ)

सिसक्षचव, अथि मन्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

सिसक्षचव, श्रम, रोिगार तथा सामाक्षिक सुरक्षा
मन्त्रालय

(च)

-सदस्य

नेपाल उद्योग वाक्षणज्य मिासं घको अध्यक्ष वा
सदस्य

-सदस्य

(छ)

नेपाल उद्योग पररसं घको अध्यक्ष वा सदस्य

-सदस्य

(ि)

मविला उद्यमी मिासं घको अध्यक्ष वा सदस्य

-सदस्य

(ि)

नेपाल

राविय

उद्योग

व्यवसायी

मिासं घको

अध्यक्ष वा सदस्य
(ञ)

ु
सं यक्त
ट्रेि यूर्नयन समन्वय केन्रले र्सफाररस
गरे को एकिना प्रर्तर्नर्ध
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-सदस्य
-सदस्य

(ट)

९.

कायिकारी र्नदन शक, प्रार्धकरण

-सदस्य-सक्षचव"

मूल ऐनको दफा २० मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २० को उपदफा (७) को
सट्टा दे िायको उपदफा (७) राक्षिएको छ:-

"(७) सर्मर्तले आवश्यकता अनुसार सम्बक्षन्धत ववषयको कुनै ववज्ञ वा

ववषयसँग सम्बक्षन्धत अन्य र्नकायको कुनै पदार्धकारीलार्ि सर्मर्तको बैठकमा
आमन्त्रण गनि सक्नेछ।"

१०.

मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन: (१) मूल ऐनको दफा २७ को सट्टा
दे िायको दफा २७ राक्षिएको छेः"२७. आयकरमा छु ट: (१) ववशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगको आयमा
लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले ववतरण गनन लाभांशमा लाग्ने करमा
दे िाय बमोक्षिम छु ट िुनेछ:(क)

विमाली क्षिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पिािी

क्षिल्लामा रिे को ववशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपत
उद्योगले कारोबार शुरु गरे को र्मर्तले दश वषिसम्म
लाग्ने आयकरको शत प्रर्तशत र त्यसपर्छका आय
(ि)

वषिमा लाग्ने आयकरको पचास प्रर्तशत,

िण्ि (क) मा उक्षल्लक्षित क्षेत्र बािेकको अन्य
क्षेत्रमा

रिेको

ववशेष

आर्थिक

क्षेत्रमा

स्थावपत

उद्योगले कारोबार शुरु गरे को र्मर्तले पाँच वषिसम्म
लाग्ने आयकरको शत प्रर्तशत र त्यसपर्छका आय
वषिमा लाग्ने आयकरको पचास प्रर्तशत,
(ग)

ववशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगले ववतरण
गरे को लाभांसमा लाग्ने करको कारोबार शुरु गरे को
र्मर्तले पाँच वषिसम्म शत प्रर्तशत र त्यसपर्छको
तीन वषिसम्म पचास प्रर्तशत,

(घ)

ववशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगका ववदे शी
लगानीकतािले ववदे शी प्रववर्ध वा व्यवस्थापन सेवा

शुल्क तथा रोयल्टीबाट आििन गरे को आयमा लाग्ने
आयकरको पचास प्रर्तशत।
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(२) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न
दफा ७ को उपदफा (२) बमोक्षिम ववशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थान्तरण
भएको उद्योगले यस दफा बमोक्षिमको आयकर छु ट पाउने छै न।"

११.

मूल ऐनको दफा २९ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को
सट्टा दे िायको उपदफा (१) राक्षिएको छ:-

"(१) ववशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगले पैठारी गनन मालवस्तुमा
प्रार्धकरणको र्सफाररसमा दे िाय बमोक्षिम भन्सार मिसुल तथा अन्य सुववधा
प्रदान गररनेछेः(क)

र्नकासी गनन वा पररवत्यि ववदे शी मुरामा स्वदे शमा नै
र्बक्री गनन भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गनि
आवश्यक कच्चा पदाथि तथा सिायक कच्चा पदाथि
(प्यावकंग सामग्री समेत) पैठारी गदाि लाग्ने भन्सार
मिसुल र अन्य मिसुल बापत बैं क िमानत र्लई
पैठारी गनि,

(ि)

उद्योगलाई आवश्यक पनन प्लान्ट, मेक्षशनरी यन्त्र

उपकरण तथा पाटिपूिाि पैठारी गदाि लाग्ने मिसुल
बैं क िमानत र्लई पैठारी गनि,

(ग)

िण्ि

(ि)

बमोक्षिम

पैठारी

गररएका

प्लान्ट,

मेक्षशनरी यन्त्र उपकरण तथा पाटिपूिाि सम्बक्षन्धत
उद्योगमा

ििान

भएको

व्यिोरा

प्रार्धकरणबाट

प्रमाक्षणत भर्ि आएमा िण्ि (ि) बमोक्षिम र्लएको
बैं क िमानत फुकुवा ददने,
(घ)

उद्योगले आफ्ना मिदुर तथा कमिचारी ओसानिका
लार्ग प्रयोग गनि पैठारी गनन एक थान सवारी साधन
र

मालवस्तु ढु वानी गनन

ढु वानी

प्रर्तशत भन्सार मिसुल लाग्ने।"

१२.

मूल ऐनको दफा ३३ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ३३ को,-
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साधनमा

एक

(१)

उपदफा (१) को सट्टा दे िायको उपदफा (१) राक्षिएको छ:“(१)

ववशेष

आर्थिक

क्षेत्रमा

स्थावपत

उद्योग

वा

लगानीकतािलाई प्रचर्लत कानू न बमोक्षिम उद्योगले गनुप
ि नन दे िायका
काममा सियोग तथा सििीकरण गनि तथा अन्य आवश्यक सेवा,
सुववधा तथा सिुर्लयत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने प्रयोिनको
लार्ग सम्बक्षन्धत र्नकायका एकाईिरु रिने गरी एकद्वार एकाई
स्थापना गररनेछेः(क)

उद्योगको दताि तथा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कायि,

(ि)

ववदे शी लगानीको स्वीकृर्त प्रदान गनन कायि,

(ग)

कम्पनी दताि तथा प्रशासन सम्बन्धी कायि,

(घ)

यस ऐन बमोक्षिम छु ट, सुववधा वा सिुर्लयत प्रदान
गनन सम्बन्धी कायि,

(ङ)

आन्तररक रािस्व ववभागसँग समन्वय गरी स्थायी
लेिा नम्बर दताि प्रमाणपत्र िारी गनन सम्बन्धी
कायि,

(च)

उत्पक्षिको प्रमाणपत्र िारी गनन सम्बन्धी कायि,

(छ)

र्भसा सम्बन्धी कायि,

(ि)

श्रम स्वीकृर्त सम्बन्धी कायि,

(ि)

यो

ऐन

तथा

वा

यस

ऐन

अन्तरगत

बनेको

र्नयमावली बमोक्षिम प्राप्त िुने अन्य सेवा तथा
सुववधा सम्बन्धी कायि।”
(२)

उपदफा (२) को सट्टा दे िायको उपदफा (२) राक्षिएको छ:"(२) उपदफा (१) मा उक्षल्लक्षित सुववधा बािेक ववशेष
आर्थिक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगलाई उपलब्ध िुने अन्य छु ट, सुववधा वा

सिुर्लयत नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके
बमोक्षिम िुनेछ।”
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१३.

मूल ऐनको दफा ३९ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को
सट्टामा दे िायको उपदफा (२) राक्षिएको छ:-

"(२) उद्योगमा काम गनन ववदे शी कामदार वा कमिचारीले
आफ्नो िुद पाररश्रर्मकको सिरी प्रर्तशतसम्म रकम पररवत्यि ववदे शी
मुरामा नेपाल बाविर लै िान पाउनेछ।
स्पष्टीकरणेः यस दफाको प्रयोिनको लार्ग "िुद पाररश्रर्मक" भन्नाले
प्रचर्लत कानून बमोक्षिम बुिाउनु पनन कर रकम बुिाए पर्छ वाँकी
िुन आउने रकम सम्िनु पछि।"
फागुन 26, २०७५ मा बसेको प्रर्तर्नर्ध सभाको बैठकले सं शोधन सवित पाररत गरे को र
चैत्र 4, २०७५ मा बसेको राविय सभाको बैठकले यो ववधेयकलार्ि सं शोधनववना वफताि
पठाउने गरी पाररत गरे को व्यिोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (१)
बमोक्षिम प्रमाक्षणत गदिछु।

प्रर्तर्नर्ध सभाका सभामुिबाट प्रमाक्षणत यो ववधेयक
.........................
कृष्ण बिादुर मिरा

नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (२)
बमोक्षिम प्रमाणीकरण गदिछु ।

सभामुि
प्रर्तर्नर्ध सभा

(ववद्यादे वी भण्िारी)
र्मर्तेः 2075/12/13
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रािपर्त

