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अध्याय एक 

परिचय 
१.१ पषृ्ठभमूि 

विदेशी पू जी, प्रविमि ि लगानीलाई आकवषित गनि लगानीिैत्री िाताििस म्जिना गद  
औद्योमगकीकिस िार्ि त ् ददगो आमथिक  वृ  हाम्ल गने लक्ष्य ्वहत विदेशी लगानी तथा 
प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ जािी भएको छ । विदेशी लगानीको स्िीकृमत प्रवियालाई 
्िल  नाउन ि लगानीको ्िुक्षालाई थप विश्वस्त  नाउन विमभन्न नीमतगत व्यिस्था 
गरिएको छ । नेपालिा विदेशी लगानीकतािले लगानी गदाि पू जीको न्यूनति ््ीिा ५ किोड 
रुपैया  कायि गरिएको छ ।  
 
विश्व   कद्वािा िावषिक रुपिा प्रकाशशत हनु ेDoing Business Report-2020िा नेपाल 
१६ स्थान ्िुाि गद  १९० देशहरुिध्ये ९४ औ ं स्थानिा पिेको छ । य् प्रमतिेदनले 
भिन मनिािस अनिुती, कजाि ्ूचना तथा उपलब्िता, ्ीिापाि व्यापाि ि किाि तथा 
्म्झौताको कायािन्ियनिा ्िुाि आएको कुिालाई ्कािात्िक रूपिा उल्लेख गिेको छ । 
अकािमति, श्रमिकको ्ािाशजक ्िुक्षा कोषिा अमनिायि दतािको प्राििानले व्यि्ाय ्रुु गनि 
अझ कठीन भएको विषय उल्लेख गिेको छ । ्ाथै, ्म्पशि दताि तथा हस्तान्तिसिा शलु्क 
िृव  हु दा अझ िह गो हनु पगेुको प्रमतिेदनिा उल्लेख छ ।  
 
विदेशी लगानी प्रि िनकालामग  ौव क ्म्पशिको ्ंिक्षस ि िैदेशशक लगानी एक-अकािका 
परिपूिक हनु ् । नेपाल ्ंघीय शा्नको नया  व्यिस्थािा प्रिेश गिे् गै ्ंघीय व्यिस्था 
अनकूुल हनुे गिी नया  ऐन तजुििा तथा आिश्यक ्ंशोिन गिी ्िय-्ापेक्ष  नाउन मनिन्ति 
लामगिहेको छ । िैदेशशक लगानी् ग प्रत्यक्ष ्म् न्ि िाख्न े  ौव क ्म्पशि ्म् न्िी 
काननुिा ्िय्ापेक्ष ्िुाि गनि नया  ऐनको िस्यौदा तयाि भैिहेको छ ।  
 
प्रचमलत कानून  िोशजि उद्योगको अनिुती, दताि, स्थापना, विस्ताि, विदेशी लगानी स्िीकृमत, 
 वहगििन लगायत उद्योग प्रशा्न ्म् न्िी कायि तथा उद्योग िा लगानीकतािले पाउन े
प्रोत््ाहन, छुट, ्वुििा  ,्हमुलयत लगायतका ्ेिाहरूलाई ्िल एिं ्हज रूपिा एकै 
स्थान ाट उपलब्ि गिाउन उद्योग विभागिा एकल विन्द ु ्ेिा केन्र िार्ि त ् ्ेिा प्रिाह 
भइिहेको छ ।  
 
 
 
 



2 
 

१.२ अध्ययन ्मिमतको गठन 

 नेपालिा विदेशी लगानीको ्िग्र अिस्थाको अध्ययन विश्लषेस गिी प्रमतिेदन पेश गनि 
विभागको मनसियानु् ाि विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस शाखाका प्रिखुको 
्ंयोजकत्ििा अध्ययन ्मिमत गठन गरिएको मथयो । उक्त ्मिमतलाई तोवकएको Terms 
of Reference (TOR) देहाय  िोशजि िहेको छ । 

१. विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ्म्िन्िी काि कायििाही् ग ्म्िशन्ित नीमतगत, 
काननुी, ्ंस्थागत, ्ंिचनागत ि प्रवियागत अिस्थाको अध्ययन गने । 

२. विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ्म्िन्िी काि कायििाहीको अध्ययन विश्लषेस 
गिी हाल्म्िको प्रगमत विििसको तलुनात्िक अध्ययन गने । 

३. नेपालिा पमछल्लो दश िषििा स्िीकृत भएको विदेशी लगानी, खदु मभमत्रएको विदेशी 
लगानी, विदेशी लगानी वर्ताि, िोयल्टी वर्ताि, लाभांश वर्ताि, पनु लगानी ि के कस्ता 
के्षत्रिा विदेशी लगानी मभमत्रएको छ ्ोको Trend Analysis गनुिको ्ाथै विदेशी 
लगानीको प्रभािकारिता ्िेतको अध्ययन गिी ्झुाि पेश गने । 

४. लगानी िोडि ाट स्िीकृत भएको लगानी विििस अध्ययन गिी ्मिष्टगत लगानी 
स्िीकृमतको विििस ्ंकल गिी पेश गने । 

५. विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ्म्िन्िी काि कायििाहीलाई थप प्रभािकािी 
िनाउन नीमतगत, ्ंिचनागत, व्यिस्थापकीय ि प्रवियागत ्िुािहरुको कायािन्ियन योग्य 
्झुाि पेश गने । 

६. विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ्म्िन्िी काि कायििाहीलाई थप प्रभािकािी 
 नाउन के कमत स्रोत ्ािनको आिश्यक पने हो ि ्ोका लामग िन्त्रालय, विभाग ि 
अन्य ्िोकाििाला मनकायहरुको के कस्तो ्िन्ियात्िक भमुिका आिश्यक िहेको छ 
? ्ोको पवहचान गिी ्झुाि पेश गने । 

७. उपिोक्त विषयिा अध्ययन विश्लषेस गनि गदठत ्मिमतिा तोवकए अनु् ाि विषय विज्ञ 
्दस्य आिन्त्रस गिी िाय ्झुाि तथा पिािशि मलन ेि प्राप्त ्झुािहरुलाई के क्िी 
कायािन्ियन गनि ्म्भि हनु्छ? कायि योजना ्वहतको ्झुािहरु्िेवटएको ्ंयकु्त 
प्रमतिेदन पेश गने । 
 

१.२ अध्ययनको ्ीिा 

1. य् अध्ययनले उद्योग विभाग ि लगानी  ोडि ाट स्िीकृत विदेशी लगानीका उद्योगलाई 
िातै्र ्िेटेको छ । 

2. यो अध्ययन िूलत: उद्योग विभाग, लगानी  ोडि ि नेपाल िाष्ट्र   क ाट उपलब्ि भएका 
तथयांकिा आिारित छ । 
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्ियको ्ीमितताका कािस य् अध्ययनले ठूलो िात्रािा प्राथमिक तथयाकं उपयोग गनि ्केको 
छैन। 
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अध्याय दईु 

विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ्म् न्िी नीमतगत, ्ंस्थागत, 
्ंिचनागत ि प्रकृयागत अिस्था 

 
२.१ नीमतगत व्यिस्था 
 

 ्ंिैिामनक व्यिस्था 
नेपालको ्ंवििानको िाज्यका नीमतहरू (िािा ५१) अन्तगित (घ) िा अथि, उद्योग ि 
िाशसज्य ्म् न्िी नीमतको  ु दा नं. (१०) िा िावष्ट्रय वहत अनकूुल आयात प्रमतस्थापन, 
मनयाित प्रिििनका के्षत्रिा िैदेशशक पू जी तथा प्रविमिको लगानीलाई आकवषित गद  पूिाििाि 
विका्िा प्रोत््ाहन एिं परिचालन गने ि  ु दा नं. (१२) िा गैिआिा्ीय नेपालीहरूको 
ज्ञान, ्ीप, प्रविमि ि पू जीलाई िावष्ट्रय विका्िा उपयोग गने उल्लेख छ ।  
 

 आिमिक योजना 
चालू पन्रौं योजनािा िैदेशशक लगानी ्म् न्िी तीन उद्देश्य ि पा च िसनीमत तय 
गरिएका छन ् ।  योजना अिमििा रु. २६० अ ि िैदेशशक लगानी हनुे पूिािनिुान 
गरिएको छ ।  
 

 चालू  जेट 
आ.ि. २०७७।७८ को िावषिक  जेटिा प्रत्यक्ष रुपिा विदेशी लगानी ्म् न्िी कुनै 
कायििि उल्लेख भएको देशख दैन । 
 

 विदेशी लगानी नीमत, २०७१ 
२०७१ र्ागनु १५ गते नपेाल ्िकािले जािी गिेको विदेशी लगानी नीमत, २०७१ ले 
परििमतित ्न्दभििा विदेशी लगानीको के्षत्र, ्वुििा ि प्रकृयालाई परिभावषत गिेको छ 
।्ाथै, ्ंस्थागत विदेशी लगानीकतािले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ि दोस्रो  जािको 
िाध्यि ाट गरिने पोटिर्ोमलयो लगानी ्िेत गनि पाउने लक्ष्य िाखेको छ । नपेाल 
मितोपत्र  ोडििा ्ूचीकृत भई नेपालमभत्र कािो ाि भएका मितोपत्रिा विदेशी ्ंस्थागत 
लगानीकतािले लगानी गनि पाउने उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो  जाििा य्िी खिीद 
गरिएको  मितोपत्र न्यूनति ् होल्ड गनुिपने अिमि, लगानीको ्ीिा, विदेशी िरुािा 
िाख्नपुने रिजिि आददका ्म् न्ििा आिश्यक कानूनी व्यिस्था गरिने उल्लेख छ । 
नेपालिा ्ञ्चालनिा िहेका उद्योगको शेयि विदेशी लगानीकतािले खरिद गिेिा ्ो 
लगानीलाई पमन विदेशी लगानी िामनने उल्लेख छ । गैिआिा्ीय नेपाली लगानीकतािले 
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्ंस्थागत ि व्यशक्तगत रुपिा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ि पोटिर्ोमलयो लगानी ्िेत गनि 
पाउने नीमत िहेको छ । 
 

 िौदरक नीमत, २०७७ 
नेपाल ्िकाि, उद्योग विभाग अन्तगित स्थावपत एकल विन्द ु्ेिा केन्रिा िहेको विदेशी 
विमनिय ्हजीकिस एकाईलाई थप प्रभािकािी  नाइने छ तथा मनशित शति ि 
िापदण्डको अमिनिा िही मनशित िकि्म्िको विदेशी लगानी िापतको विदेशी िरुा 
  क तथा वििीय ्ंस्थाहरुिार्ि त स्िचामलत तिि ाट मभ याउन ्क्ने व्यिस्था गरिनछे 
ि विदेशी िरुाको लगानीिा हनु ्क्ने विमनिय जोशखि न्यूनीकिस गनि विशशवष्टकृत 
्ंस्था िार्ि त व्यि्ावयक रुपिा हेशजङ्ग ्म् न्िी कायि गनि प्रोत््ावहत गरिनेछ भने्न 
उल्लेख भएको छ। 
 
विदेशी लगानीलाई ्म्  िन गनि देहाय  िोशजिका नीमतहरु िहेका छन:्-  
 औद्योमगक नीमत, २०६७ 
 ्ाििजमनक नीशज ्ाझेदािी नीमत, २०७२ 
 अन्य क्षते्रगत नीमतहरु 
 

२.२  कानूनी व्यिस्था 
 

 विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ ि विदेशी लगानी तथा प्रविमि 
हस्तान्तिस मनयिािली, २०७७ का िखु्य प्राििानहरु: 
 
िलुकुको आमथिक ्िवृ का लामग उपलब्ि स्रोत्ािनको अमिकति ् परिचालन गद  
िावष्ट्रय अथितन्त्रलाई प्रमतस्पिी, ्दुृढ तथा िोजगािउन्िखु  नाउन ि उत्पादकत्ि िृव  
गिी आयात प्रमतस्थापन, मनयाित प्रि िन ि पूिाििाि विका् तथा िस्त ु िा ्ेिाको 
उत्पादनका के्षत्रिा विदेशी पू जी, प्रविमि ि लगानीलाई आकवषित गनि लगानी िैत्री 
िाताििस म्जिना गद  औद्योमगकीकिस िार्ि त दीगो आमथिक िृव  हाम्ल गने उद्दशे्य 
ऐनको प्रस्तािनािा उल्लेख गरिएको छ ।  

 विदेशी लगानीको िामथल्लो ्ीिा नतोवकएको । 
 विदेशी लगानी मभ याउने ्िय्ीिा तोवकएको । 
 विदेशी लगानीको िकि   वकंग प्रसाली िार्ि त पठाउनपुने । 
 औद्योमगक ्िुक्षा ्म् शन्ित प्राििान िहेको । 
 जग्गा ्म् न्िी ्वुििाको व्यिस्था गरिएको । 
 ् ै विदेशी लगानी उद्योगहरूिा िावष्ट्रय उपचािको प्रत्याभमूत । 
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 विदेशी लगानी उद्योगहरूको िावष्ट्रयकिस नगरिने । 
 गनुा्ो व्यिस्थापन गनि ्ंयन्त्रको व्यिस्था गरिएको ।  
 िैदेशशक लगानी स्िीकृत गने मनकायले इलेक्रोमनक ्ािनहरूको प्रयोग गिी 

्ेिा प्रिाह गनि ्क्ने । 
 
य्  ाहेक विदेशी लगानी् ग ्म् शन्ित अन्य ऐनहरु देहाय  िोशजि िहेका छन:्-  

 औद्योमगक व्यि्ाय ऐन, २०७६ ि मनयिािली २०७६ 
 ्ाििजमनक मनजी ्ाझेदािी तथा लगानी ऐन, २०७५ 
 विदेशी विमनिय मनयमित गने ऐन, २०१९ ि मनयिािली 
 गैह्र आिा्ीय नेपाली ्म् न्िी ऐन, २०६४ 
 अन्य विमभन्न क्षेत्रगत ऐनहरु 

 
 

२.३ ्ंिचनागत व्यिस्था 
 

 उद्योग, िाशसज्य तथा आपूमति िन्त्रालय 
 लगानी  ोडिको कायािलय, नेपाल 
 औद्योमगक तथा लगानी प्रि िन  ोडि  
 एकल विन्द ु्ेिा केन्र (उद्योग विभाग) 
 नेपाल िाष्ट्र   क 
 कम्पनी िशजष्ट्रािको कायािलय 

 
 

 एकल विन्द ु्ेिा केन्र  
 
उद्योग विभाग परि्ििा एकल विन्द ु्ेिा केन्र ्ंचालनिा छ । उक्त केन्र ाट ्िकािका 
विमभन्न मनकाय ाट प्रिाह हनुे ्ेिाहरु एकै स्थल ाट ्िल एिं ्हज प्रकृयाद्वािा उद्योग 
स्थापनाको अनिुमत, विदेशी लगानी शस्िकृती, कम्पनी दताि, उद्योग दताि, लगानीकतािले पाउन े
्ेिा, छुट, ्वुििा, ्हमुलयत िा प्रोत््ाहन उपलब्ि गिाउने, लगानी वर्ताि लगायत उद्योग 
प्रशा्न ्म् न्िी ्ेिा प्रिाह हनुे गिेको छ । विदेशी लगानी स्िीकृमत ददने देशख विदेशी 
लगानीिा स्थावपत उद्योगहरुको ्िग्र प्रशा्न ्िेत विभागिा िहेको एकल विन्द ु ्ेिा 
केन्र ाट भईिहेको छ ।  
 
औद्योमगक ्ेिालाई थप ्हज, ्िल ि लगानीिैत्री  नाउन उद्योग, िाशसज्य तथा आपूमति 
िन्त्रालय ि उद्योग विभाग ाट मनिन्ति ्िुािका प्रया् भैिहेका छन ्। चाल ुआमथिक िषिको 
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नीमत तथा कायििि, िावषिक  जेट ि िौदरक  नीमतले ्िेत एकल विन्द ु ्ेिा केन्रको 
्ेिालाई थप प्रभािकािी  नाउन विशेष िहत्ि ददएको छ ।  
 
मनकायगत  प्रमतमनमित्ि: 
एकल विन्द ु्ेिा केन्रिा देहाय  िोशजिको मनकायगत प्रमतमनमित्ि िहने व्यिस्था छ- 

(क) उद्योग विभाग, 
(ख) कम्पनी िशजष्ट्रािको कायािलय, 
(ग) आन्तरिक िाजश्व विभाग, 
(घ) उजाि, जलश्रोत तथा म्ंचाई िन्त्रालय, 
(ङ) िन तथा िाताििस िन्त्रालय, 
(च) भमूि व्यिस्था, ्हकािी तथा गरि ी मनिािस िन्त्रालय, 
(छ) अध्यागिन विभाग, 
(ज) श्रि तथा व्यि्ायजन्य ्िुक्षा विभाग, 
(झ) भन््ाि विभाग, 
(ञ) भौमतक पूिाििाि तथा यातायात िन्त्रालय, 
(ट) िाशसज्य, आपूमति तथा उपभोक्ता वहत ्ंिक्षस विभाग, 
(ठ) नेपाल िाष्ट्र   क, 
(ड) नेपाल विद्यतु प्रामिकिस, 
(ढ) नेपाल दिु्ञ्चाि प्रामिकिस। 
 

एकल विन्द ु्ेिा केन्रका एकाइहरु: 
(क) उद्योग दताि एकाइ 
(ख) िाताििस एकाइ 
(ग) विदेशी विमनिय ्हजीकिस एकाइ 
(घ) मभ्ा ्हजीकिस एकाइ 
(ङ) पूिाििाि एकाइ 
(च) जग्गा प्रशा्न एकाइ 
(छ) भन््ाि तथा िाजस्ि एकाइ 
(ज) प्रशा्न तथा कानून एकाइ 

 
एकल विन्द ु्ेिा केन्रका काि, कतिव्य ि अमिकाि 
औद्योमगक व्यि्ाय ऐन, २०७६ को दर्ा ३७ ि ३८ िा एकल विन्द ु ्ेिा केन्रका 
्म् न्ििा देहाय अनु् ाि व्यिस्था गरिएको छ  
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- एकल म न्द ु ्ेिा केन्रको स्थापना: (१) य् ऐन तथा प्रचमलत अन्य कानून 
 िोशजि उद्योग िा लगानीकतािले पाउन े्ेिा, प्रोत््ाहन, छुट, ्वुििा िा ्हमुलयत 
्िल एिं ्हज प्रवियाद्वािा ि नेपाल ्िकािका विमभन्न मनकाय ाट ्म्पादन गरिन े
कायिहरू ्ियिै एकै स्थान ाट उपलब्ि गिाउने तथा उद्योग स्थापनाको अनिुमत, 
दताि, विस्ताि तथा खािेजी्म्िका उद्योग प्रशा्न ्म् न्िी ्ेिाहरू प्रिाह गने 
प्रयोजनको लामग नेपाल ्िकािले तोवकए  िोशजि एकल म न्द ु ्ेिा केन्रको 
स्थापना गिी ्ञ्चालनिा ल्याउन ्क्नछे ।  

(२) उपदर्ा (१)  िोशजिको एकल म न्द ु ्ेिा केन्र िहने स्थान, केन्रका 
िाध्यि ाट उद्योगहरुलाई परु् याइने ्ेिा, केन्रिा िहन े मनकायगत प्रमतमनमित्ि 
तोवकए  िोशजि हनुेछ ।  
(३) एकल म न्द ु ्ेिा केन्रिा मनकायगत प्रमतमनमित्िको लामग ्म् शन्ित 
मनकायले आिश्यक ्ङ्खख्यािा कििचािी खटाउन ु पनेछ।त्य्िी खटाउ दा 
त्यस्तो कििचािीलाइि प्रचमलत कानूनको अिीनिा िही अमिकािप्राप्त अमिकािीले 
आिश्यक अमिकाि्िेत प्रत्यायोजन गनुि पनेछ । 
(४) एकल म न्द ु्ेिा केन्र ्म् न्िी अन्य व्यिस्था तोवकए  िोशजि हनुछे। 
(५) उपदर्ा (१)  िोशजि एकल म न्द ु ्ेिा केन्रको स्थापना नभए्म्िको 
लामग नेपाल ्िकािले नेपाल िाजपत्रिा ्ूचना प्रकाशन गिी एकल म न्द ु्ेिा 
्ञ्चालन ्मिमत गठन गनेछ।  
 

- एकल म न्द ु ्ेिा केन्रको काि, कतिव्य ि अमिकाि: (१) एकल म न्द ु ्ेिा 
केन्रको काि, कतिव्य ि अमिकाि देहाय  िोशजि हनुछे -  

(क) प्रचमलत कानून  िोशजि कम्पनी, र्िि िा उद्योगको दताि, अनिुमत िा 
इजाजत, निीकिस, कािो ाि अनिुमत, क्षितािृव  ि कम्पनी,  र्िि 
िा  उद्योगको खािेजी (दािा्ाही  ाहेक) लगायतका उद्योग तथा 
व्यि्ाय प्रशा्न् ग ्म् शन्ित कायि गने, 

 )ख(  प्रचमलत कानून  िोशजि विदेशी लगानीको स्िीकृमत ्म् न्िी कायि 
गने, 

)ग (  प्रचमलत कानून  िोशजि श्रि स्िीकृमत ि कायि ्हिमत ्म् न्िी कायि 
गने, 

)घ(  प्रचमलत कानून  िोशजि मभ्ा ्वुििा ्म् न्िी कायि गने, 
)ङ(  प्रचमलत कानून  िोशजि प्रािशम्भक िाताििसीय पिीक्षस ि 

िाताििसीय प्रभाि िूल्याङ्कन ्म् न्िी कायि गने, 
)च(   उद्योगलाई आिश्यक पने विद्यतु, पानी, ्ञ्चािका ्ािन, जग्गा, 

्डक जस्ता पूिाििाि ्ेिा उपलब्ि गिाउन े ्म् न्ििा ्म् शन्ित 
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मनकाय् ग ्िन्िय गने तथा अन्य मनकायहरु ीच ्म्पकि  म न्द ु
(र्ोकल पोइण्ट) ्म् न्िी कायि गने 

 )छ(  प्रचमलत कानून  िोशजि उद्योग एिं लगानीकतािलाई प्राप्त हनुे 
प्रोत््ाहन, छुट, ्वुििा िा ्हमुलयत प्रदान गने ्म् न्ििा नेपाल 
्िकाि ाट भएका मनसिय कायािन्ियन गने िा गिाउने, 

)ज(  प्रचमलत कानून  िोशजि विदेशी िरुा विमनिय स्िीकृमत ्म् न्िी कायि 
गने, 

)झ(  प्रचमलत कानून  िोशजि स्थायी लेखा नम् ि प्रदान गने, 
)ञ(  िाशसज्य, आपूमति तथा उपभोक्ता वहत ्ंिक्षस विभाग ि भन््ाि 

विभाग ाट प्रदान हनुे मनका्ी, पैठािी ्ङे्कत नम् ि मलने कायि ि 
िण्डेड िेयि हाउ्को ्हजीकिस ्म् न्िी कायि गने, 

)ट(   ोडिले आफ्ना काि, कतिव्य ि अमिकाि अन्तगित प्रत्यायोजन गिेका 
कायिहरू गने, 

)ठ(  उद्योगलाई आिश्यक पने खानी लगायतका मनकायगत स्िीकृमत 
आिश्यक पने विषयिा मनिेदन मलई स्िीकृमतपत्र उपलब्ि गिाउन 
मनकायगत ्िन्िय गने, 

)ड(  उद्योग व्यि्ाय दतािका लामग आिश्यक पने कागतजात पवहचान गिी 
विद्यतुीय स्िरुपिा मलने ि ् ै मनकायिा विद्यतुीय प्रसाली ाट 
अन्तिमनकायले प्रयोग गने गिी प्रसालीको विका् गिी कायािन्ियन 
गने, 

)ढ(  उद्योगलाई आिश्यक पने जग्गा प्रामप्तिा आिश्यक ्िन्िय ि 
्हजीकिस गने, मलजिा जग्गा उपलब्ि गिाउन ्हयोग गने ि 
हद न्दीभन्दा  ढी जग्गा उपलब्ि गिाउन आिश्यक ्िन्िय गने,  

)स(  आयात अनिुमत मलन ु पने िालिस्त ुभएिा प्रचमलत कानून  िोशजि 
अनिुमत ददने िा ्ोको लामग म्र्ारि् गने, 

)त(  लगानी पोटिलको स्थापना ि ्ञ्चालन गिी लगानी ्म् न्िी ्ूचना 
तथा जानकािी उपलब्ि गिाउन,े 

)थ(  उद्योग व्यि्ायलाई आिश्यक पने ् ै प्रकािका म्र्ारि् तथा 
्हजीकिसको कायि गने, 

)द(  िन्त्रालय ि  ोडिको मनसिय िा मनदेशन कायािन्ियन गने गिाउने, 
)ि(  नेपाल ्िकािले नेपाल िाजपत्रिा ्ूचना प्रकाशन गिी तोवकददएका 

अन्य कायिहरु गने। 
(२)  य् दर्ा  िोशजि एकल म न्द ु ्ेिा य् दर्ा  िोशजि एकल म न्द ु

्ेिा केन्रले गिेको मनसिय ्म् शन्ित मनकायले कायािन्ियन गनुि पनेछ। 



10 
 

)३ (  एकल म न्द ु्ेिा केन्रको ्ञ्चालन, व्यिस्थापन एिं ्ो केन्र ाट प्रदान 
गरिने ्ेिा ्वुििा तथा ्हमुलयत ि ्ोको प्रविया ्म् न्िी व्यिस्था 
तोवकए िोशजि हनुेछ । 

 
विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ को दर्ा २३ िा एकल विन्द ु ्ेिा 
केन्रका ्म् न्ििा देहाय अनु् ाि व्यिस्था गरिएको छ- 

- एकल म न्द ु्ेिा केन्र िार्ि त ््ेिा उपलब्ि गिाइन े (१) नेपाल ्िकािले विदेशी 
लगानीकतािलाई य् ऐन तथा प्रचमलत अन्य कानून  िोशजि प्रदान गरिन े छुट, 
्वुििा, ्हमुलयत िा ्ेिाहरू एकल म न्द ु्ेिा केन्र िार्ि त ्उपलब्ि गिाउने गिी 
आिश्यक व्यिस्था मिलाउन ्क्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१)  िोशजि एकल म न्द ु ्ेिा केन्र ाट प्रदान गरिन े
्ेिाहरूको व्यिस्थापन गदाि ििश  देहायका ्ेिाहरू प्रदान गने गिी 
आिश्यक व्यिस्था मिलाइनछे -  
(क) उद्योगको दताि तथा उद्योग प्रशा्न, 
(ख) विदेशी लगानी ि ऋसको स्िीकृमत, 
(ग) कम्पनी दताि तथा कम्पनी प्रशा्न, 
(घ) श्रि स्िीकृमत, 
(ङ) मभ्ा ्वुििा, 
(च) उद्योग ाट उत्पाददत िस्तकुो गसुस्ति िापन तथा मनयन्त्रस, 
(छ) िाताििसीय अध्ययन प्रमतिेदन स्िीकृमत,  
(ज) उजाि ि पूिाििाि विका् तथा ्ोको लामग आिश्यक ्िन्िय एिं 

अन्य मनकायहरुका  ीच ्म्पकि  म न्द ु(र्ोकल पोइन्ट),  
(झ) उद्योगले पाउने छुट, ्वुििा, 
(ञ) स्थायी लेखा नम् ि प्रदान गने कायि, 
(ट) विदेशी विमनिय स्िीकृमत, 
(ठ) यो ऐन ि य् ऐन अन्तगित  नकेो मनयिािली  िोशजि उद्योगका 

लामग गनुिपने अन्य कायि्  ग ्म् शन्ित कुनै ्ेिा।  
(३) एकल म न्द ु ्ेिा केन्रलाई य् दर्ा  िोशजि प्रदान गरिने ्ेिा 

्वुििाका अमतरिक्त प्रचमलत कानून  िोशजिका अन्य ्ेिाहरु प्रदान गने 
गिी तोक्न ्वकनेछ । 
 

२.४  विदेशी लगानीिा उद्योग ्ञ्चालन गदाि पिुा गनुि पने प्रकृया  
 विदेशी लगानी स्िीकृमत 

 नया  विदेशी लगानी 
 शेयि खरिद म िी ्ंझौता 
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 प्रविमि हस्तान्तिस ्ंझौता 
 कम्पनी दताि 
 स्थानीय तहिा दताि ि म्र्ारि् 
 PAN, VAT दताि 
 उद्योग दताि 

 ्ंशक्षप्त िाताििसीय प्रभाि िूल्याकंन 
 आिश्यकतानु् ाि िाताििसीय प्रभाि िूल्यांकन 
 आिश्यकतानु् ाि अनिुमत तथा इजाजत 

 नेपाल िाष्ट्र   क ाट विदेशी लगानी  ापतको विदेशी िरुा मभ याउन स्िीकृमत 
 उद्योग ्ंचालन ि ्ोको जानकािी गिाउने । 
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अध्याय तीन  

नेपालिा विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ्म् न्िी  
काि-कायििाहीको अिस्था 

 
३.१ विदेशी लगानीको अिस्था 
 
उद्योग विभाग ाट मिमत २०७७।५।८ ्म्ि स्िीकृत भएका प्रत्यक्ष विदेशी लगानी 
परियोजनाहरुको कूल ्ंख्या ५१३३ िहेको ि ्ो  ापत करि  रु. ३ ख ि ४१ अ ि ६४ किोड 
विदेशी लगानी प्रमत  ता प्राप्त भएको देशखन्छ । ्ोही अिमििा लगानी  ोडि नेपालिा १४ 
परियोजना स्िीकृत भई करि  रु. ७ ख ि ४८ अ ि विदेशी लगानी प्रमत  ता भएको देशखन्छ । 
त्यस्तैगिी, ्ो अिमििा नेपाल िाष्ट्र   किा लेखांकन भएको विदेशी लगानीको िकि रु. ८४ अ ि 
िातै्र िहेको देशखन्छ । य् ्म् न्िी विस्ततृ विििस अनु् ूचीिा ्िाविष्ट गरिएको छ ।  
 

क) नपेालिा विदेशी लगानी – पमछल्लो एक दशकको अिस्था 
 

 
(मिमत २०७७।५।८ ्म्िको तथयांकिा आिारित) 
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विगत एक दशकिा विदेशी लगानीको प्रिृशि विश्लषेस (Trend Analysis) गदाि आ.ि. 
२०७१।७२ िा ् ैभन्दा  ढी रु. २५३ अ ि ५२ किोड विदेशी लगानी स्िीकृत भएको मथयो । 
आ.ि. २०७३।७४ पमछ विशेष: िाजनीमतक शस्थिता, लगानी िाताििसिा भएको ्िुाि जस्ता 
अथितन्त्रिा आएका ्कािात्िक परिितिनका कािसले विदेशी लगानी प्रमत  ता  ढ्दो िििा िहेको 
देशखन्छ ।  
 
ख) विदेशी लगानी प्रमत  ता स्िीकृत भएका प्रिखु िलुकुहरू: 
आ.ि. २०७६।७७ को अन्त्य्म्ििा उच्च विदेशी लगानी प्रमत  ता भएका िखु्य िलुकुहरू: 

S.N. Country Number of Projects 
Total Amount of Foreign Investment 

(Rs.in 10 Crore) 

1 
China (including 

Taiwan) 
1,711 1,486 

2 India 798 978 

3 UK 200 155 

4 USA 418 134 

5 South Korea 357 126 

6 UAE 25 45 

7 Singapore 52 46 

8 Mauritius 11 34 

9 Canada 47 33 

10 Japan 275 32 

11 Others 1,158 261 

Total 5052 3330.57 
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 (मिमत २०७७।५।८ ्म्िको तथयाकंिा आिारित) 

 
य्िी हेदाि चीन ाट ् ैभन्दा  ढी १७११ Projects  ाट झण्डै १५ अ िको लगानी प्रमत  ता 
देशखन्छ भने भाितका ७९८ उद्योगहरु ाट झण्डै १० अ िको लगानी प्रमत  ता देशखन्छ  । 
(उद्योग विभागिा दताि भएका उद्योगहरूको िात्र) 
 
ग) के्षत्रगत रूपिा लगानी स्िीकृमतको प्रकृमत: 

 
१) Projects स्िीकृमतको अिस्था (शरुूदेशख आ.ि. २०७६।७७ को अन्तय्म्ििा) 

(मिमत २०७७।५।८ ्म्िको तथयांकिा आिारित) 

 
िामथको िृि शचत्र हेदाि ् ैभन्दा  ढी १६६० ्ेिा के्षत्रिा उद्योगहरु स्िीकृत भएको देशखन्छ भन े
् ैभन्दा कि पूिाििाि क्षते्रिा ४६ उद्योगहरु स्िीकृत भएको देशखन्छ ।(उद्योग विभागिा दताि 
भएका उद्योगहरूको िात्र) 



15 
 

(मिमत २०७७।५।८ ्म्िको तथयांकिा आिारित) 

 
 क्षते्रगत लगानी  स्िीकृमतको अिस्था (शरुूदेशख आ.ि. २०७६।७७ को अन्तय्म्ििा) 
 
िामथको िृि शचत्र हेदाि ऊजाििूलक के्षत्रिा ् ैभन्दा  ढी १ ख ि २९ अिि विदेशी लगानी स्िीकृत 
भएको देशखन्छ भने ् ैभन्दा कि खानीजन्य के्षत्रिा ८ अिि लगानी  स्िीकृत भएको देशखन्छ 
।(उद्योग विभागिा दताि भएका उद्योगहरूको िात्र) 
 
घ) प्रदेशगतरूपिा विदेशी लगानी भएका उद्योगहरूको अिस्था 
 

Province Small Medium Large Total 

Province No. 1 60 43 25 128 

Province No. 2 84 36 41 161 

Bagmati province 3557 388 173 4118 

Gandaki Province 363 29 44 436 

Province No. 5 37 18 19 74 

Karnali province 73 11 4 88 

Sudur Paschim Province 41 1 5 47 

Total 4215 526 311 5052 
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(मिमत २०७७।५।८ ्म्िको तथयांकिा आिारित) 

 
प्रदेशगतरूपिा ् ैभन्दा  ढी  ागिती प्रदेशिा ४११८ विदेशी लगानी भएका उद्योगहरु दताि हु दा 
् ैभन्दा कि ्दूुिपशिि प्रदेशिा ४७ िटा विदेशी लगानी भएका उद्योगहरु दताि भएको देशखन्छ 
। (उद्योग विभागिा दताि भएका उद्योगहरूको विििसको आिाििा ) 
 
 
ङ) विदेशी लगानी  भएका उद्योगहरुको अिस्था : शरुूदेशख हाल्म्ि 
 

Time Period 
Before 

2038 BS 

2038-

2049  BS 
2049-2063  BS 2063-2076 BS 

No of Industries 10 145 949 3776 

Total Investment Rs in 

Crore 
38 180 2760 26465 
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(मिमत २०७७।५।८ ्म्िको तथयांकिा आिारित) 

 
च) विदेशी लगानी  भएका उद्योगहरुको अिस्था: वि.्ं. २०४९ पमछको 

 
प्रमत ५ िषिको र्िकिा विदेशी लगानी  भएका उद्योगहरु स्िीकृमत तथा लगानी प्रमत  ताको प्रिृशि 
हेदाि आ.ि. २०५० देशख उद्योग दताि ि ्ो को लगानी प्रमत  ता मनिन्ति िृव  भएको देशखन्छ 
।(उद्योग विभागिा दताि भएका उद्योगहरूको विििसको आिाििा) 
 

Time Period 
2050-2055 

BS 

2055-2060 

BS 

2060-2065 

BS 

2065-2070 

BS 

2070-2076 

BS 

No of Industries 258 370 662 1158 2169 

Total 

Investment (Rs 

in Crore) 

847 909 2005 5765 19929 
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(मिमत २०७७।५।८ ्म्िको तथयांकिा आिारित) 

 
य्िी हेदाि आ.ि. २०६३ देशख उद्योग दताि ि ्ो को लगानी प्रमत  ता गसुात्िक रूपिा िृव  
भएको भएको देशखन्छ ।(उद्योग विभागिा दताि भएका उद्योगहरूको िात्र) 
 
छ) विदेशी लगानी  भएका उद्योगहरुको अिस्था  

म्.नं. आ.ि. 

प्रमति ता लगानी िकि 
(उद्योग विभागिा) 

रु. अ ििा 

प्रमति ता लगानी िकि 
(लगानी  ोडििा)  

रु. अ ििा 

1 2067/68 ्म्ि 70.36 111.36 

2 2068/069 7.14 0.00 
3 2069/070 19.82 0.00 
4 2070/071 20.13 64.01 
5 2071/072 67.46 186.07 
6 2072/073 15.25 57.90 
7 2073/074 15.21 0.00 
8 2074/075 55.77 0.00 
9 2075/076 25.48 165.74 
10 2076/077 38.88 163.46 

  कूल  335.484 748.54 
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(मिमत २०७७।५।८ ्म्िको तथयांकिा आिारित) 

 
िामथको विििस ाट शरुूदेशख आ.ि. २०७६।७७ को अन्त्य्म्िा उद्योग विभागिा ३ ख ि ३५ 
अ िको लगानी प्रमति ता आउ दा लगानी  ोडि ाट ७ ख ि ४८ अ िको लगानी प्रमति ता ्वहत 
हाल्म्ि झण्डै १० ख ि ८४ अ िको लगानी प्रमति ता भएको भएको देशखन्छ । 
 
३.३ विदेशी लगानीको लेखाकंन 
 
विदेशी लगानीको  लेखांकन नेपाल िाष्ट्र   क ाट हनुे व्यिस्था िहेको छ। 
 
विदेशी विमनिय (मनयमित गने) ऐन, २०१९ को दर्ा १० (क) िा प्रचमलत कानून  िोशजि कुनै 
व्यशक्तले विदेशिा लगानी गदाि िा विदेशी लगानीकतािले नेपालिा लगानी गदाि  ैङ्कले ्ाििजमनक 
्ूचना प्रकाशन ि प्र्ािस गिी तोवकददए  िोशजि गनुि पनेछ भने्न उल्लेख िहेको छ। उपिोक्त 
व्यिस्था  िोशजि विदेशी लगानीकतािले नेपालिा लगानी गने ्म् न्ििा तोवकएका कागजातहरु 
्वहत नेपाल िाष्ट्र   कको पूिि स्िीकृमत मलन ु पने गिी मिमत २०६९।१०।९ ि मिमत 
२०७०।०५।२६ िा ्ूचना प्रकाशन भै्केको छ। ्ाथै, नेपाल िाष्ट्र   क ाट स्िीकृमत मलई िा 
्म् शन्ित ्िकािी मनकाय ाट िात्र स्िीकृमत मलई मभमत्रएको विदेशी लगानी लेखाङ्कन/्िथिन 
गिाउन देहायका कागजात ्वहत मनिेदन पेश गनि मिमत २०७३।१२।३१ िा ्िेत ्ाििजमनक 
्ूचना प्रकाशन भएको छ । 
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(क) विदेशी लगानीकतािले नेपालिा लगानी गनि प्रचमलत कानून  िोशजि ्म् शन्ित मनकाय ाट 
प्राप्त स्िीकृमत पत्र । 

(ख) लगानी लेखाङ्कन गिाउने ्म् न्ििा ्ंस्थाको मनसिय । 
(ग) य्   क ाट विदेशी िरुा मभ याउन प्राप्त स्िीकृमत (स्िीकृमत मलएको भएिा) । 
(घ) विदेशी लगानी नेपाल मभमत्रएको ्म् न्ििा ्म् शन्ित   क ाट जािी भएको लगानीको 

प्रिासपत्र िा प्रिास । 
(ङ) लगानी मभ याउन ेर्िि÷कम्पनी÷्ंस्था कजाि ्ूचना केन्रको कालो्ूचीिा निहेको प्रिास । 
(च) प्र न्िपत्र तथा मनयिािली, व्यि्ाय दताि प्रिासपत्र, स्थायी लेखा नम् ि, अद्यािमिक कि 

चकु्ता गिेको प्रिासपत्र । 
(छ) व्यि्ाय ्ंचालन गनि ्म् शन्ित मनकाय ाट इजाजत मलनपुने भएिा त्यस्तो इजाजतपत्र । 
(ज) विदेशी लगानीकताि र्िि÷कम्पनीको दताि प्रिासपत्र ि व्यशक्तको हकिा िाहदानी िा त्यस्तै 

प्रकृमतका पवहचान खलु्ने कागजात । 
(झ) लगानी गने ्म् न्ििा विदेशी लगानीकताि र्िि, कम्पनीको मनसिय । 
(ञ) लगानी मभ याउन े्ंस्थाको लेखापिीक्षस भएको अद्यािमिक वििीय विििस । 
(ट) लगानी गने विदेशी ्ंस्थाको हकिा लेखापिीक्षस भएको वििीय विििस । 
(ठ) कम्पनी िशजष्ट्रािको कायािलयद्वािा प्रिाशसत अद्यािमिक शयेििनी दताि वकता  । 
(ड) य्   कले आिश्यक ठानी िाग गिेका स्रोत खलु्ने कागजात तथा अन्य विििस । 
य् िाहेक अशन्ति वहतामिकािीको परिचय खलु्न ेकागजात ि अन्य विििस आिश्यक पनेछ । 
उक्त उल्लेशखत ब्यिस्था  िोशजि मिमत २०७७।०८।१० ्म्ि नेपाल िाष्ट्र   कको तथयांक 
अनु् ाि देहाय  िोशजि विदेशी लगानीको लेखांकन भएको देशखन्छ । 

  

म्.नं. आ.ि. स्िीकृमत 
्ंख्या 

स्िीकृमत/्िथिन प्रदान गरिएको िकि 
(न.ेरु.) 

लेखाकंन 
गरिएको 
्ंख्या 

लेखाकंन भएको िकि 
(न.ेरु.) 

1 2066/067 1 97,000,700.00 1 97,000,700.00 
2 2068/069 18 3,511,282,616.50 7 609,118,131.73 
3 2069/070 54 5,348,896,600.00 27 3,061,665,841.15 
4 2070/071 76 14,480,972,100.40 39 5,485,556,258.90 
5 2071/072 70 10,063,074,410.60 47 5,051,765,115.29 
6 2072/073 69 37,496,305,087.95 29 4,046,122,409.40 
7 2073/074 96 18,243,137,200.00 43 5,860,232,246.75 
8 2074/075 176 24,419,028,831.25 46 8,061,404,146.06 
9 2075/076 353 36,410,203,136.25 93 31,972,720,655.31 
10 2076/077 141 11,441,737,641.55 80 14,073,138,112.85 
11 2077/078  35 9,246,827,300.00 30 11,011,905,421.00 

Total 1089 170,758,465,624.50 442 89,330,629,038.44 
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३.४ विदेशी लगानी ाट आशजित िनुार्ा तथा विदेशी लगानी वर्ताि ्म् न्िी 
ब्यिस्था  
 
विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ को दर्ा २० िा विदेशी लगानी  ापतको 
लगानी तथा आशजित िकि वर्ताि लैजान पाउने ्म् न्ििा देहाय  िोशजिको व्यिस्था िहेको छ।  
(१) विदेशी लगानीकतािले चाहेिा प्रचमलत नेपाल कानून  िोशजि आफ्नो लगानीको शयेि िा 

उद्योग पूसि िा आशंशक रुपिा म िी गिी प्रचमलत नेपाल कानून  िोशजि लाग्न े् ै कि 
भकु्तानी गिी नेपाल ाट आफ्नो लगानी वर्ताि लैजान पाउनेछ । 

(२)  विदेशी लगानीकतािले जनु विदेशी िरुािा लगानी गिेको हो ्ोही विदेशी िरुािा िा नेपाल 
िाष्ट्र   कको स्िीकृमत मलई अन्य परिि य विदेशी िरुािा प्रचमलत कानून  िोशजिको कि 
्म् न्िी दावयत्ि पिुा गिी देहाय  िोशजिको िकि वर्ताि लैजान पाउनछे – 
(क)  विदेशी लगानीको शयेि म िी ाट प्राप्त िकि । 
(ख)  विदेशी लगानी ाट प्राप्त िनुार्ा िा लाभांश िापतको िकि । 
(ग)  उद्योग िा कम्पनी खािेजी िा मलशक्िडे्निा गएकोिा खािेजी िा मलशक्िडे्न 
 पिात ्म्पूसि दावयत्ि चकु्ता गिी  ा की िहन आउने िकि । 
(घ)  प्रविमि हस्तान्तिस ्म्झौता अन्तगित प्राप्त लाभ (िोयल्टी) िापतको िकि । 

 ति शतप्रमतशत िददिा मनका्ी गने िददिाजन्य उद्योग  ाहेक अन्य 
िददिाजन्य उद्योगिा हनु े प्रविमि हस्तान्तिस अन्तगितको रेडिाकि  उपयोग हनु े
िापतको िोयल्टी िा शलु्कको हकिा त्यस्तो लाभ िापतको िकि प्रचमलत कि 
 ाहेकको कुल म िी िूल्यको तोवकए  िोशजिको पा च प्रमतशत भन्दा  ढी हनु े
छैन । 

(ङ)  मलज लगानी अन्तगित मलज (मलज िेन्ट) िकि । 
(च)  नेपालिा चलेको िदु्दा, िध्यस्थता िा अन्य कुनै कानूनी प्रकृयाको अशन्ति 
 ब्यिस्थापन ाट प्राप्त गिेको कुनै हजािना िा क्षमतपूमति िापतको िकि । 
(छ)  प्रचमलत कानून  िोशजि वर्ताि लैजान पाउने िकि । 

(३)  उपदर्ा (१) िा (२)  िोशजि परिि य विदेशी िरुािा िकि वर्ताि लैजादा प्रचमलत 
विमनिय दििा ्टही गिी लैजान ुपनेछ । 

(४) कुनै विदेशी लगानीकतािले नेपालको चल िा अचल ्म्पशि मितो िा िन्िक मलई कुनै 
उद्योग िा कम्पनीलाई ऋस ददएकोिा त्यस्तो ऋसको ्ा िा िा ब्याज िकि भकु्तानी 
नभएको कािस ाट मितो िा िन्िक ददएको चल िा अचल ्म्पशि मललाि म िी िा 
जर्त गनुि पिेिा त्यस्तो ऋसददने ्ंस्थाले प्रचमलत कानून  िोशजि नेपालको   क िा 
विशिय ्ंस्था ्िह मललाि म िी गिी ऋसको ्ा िा ब्याज वर्ताि लैजान ्क्नेछ । 

(५) मलज ्म्झौता  िोशजि भकु्तानी नभएको िा ्म्झौताको शति उल्लंघन भएको कािस ाट 
मलज ्म्झौता अन्त्य भएिा विदेशी लगानीकतािले आफ्नो लगानी ि मलजिा लगानी गिेको 
्म्पशि वर्ताि लैजान ्क्नेछ । 
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(६) य् दर्ा  िोशजि विदेशी लगानी िा त्य् ाट आशजित िकि वर्ताि लैजान चाहन ेविदेशी 
लगानीकतािले स्िीकृमतको लामग तोवकए  िोशजिको ढा चािा विदेशी लगानी स्िीकृत गने 
मनकायिा मनिेदन ददनपुनेछ । 

      ति नेपाल ्िकािले नेपाल िाजपत्रिा ्ूचना प्रकाशन गिी विदेशी लगानी िा त्य् ाट 
आशजित िकि वर्ताि लैजान े्म् न्िी स्िीकृमत ददने अमिकाि एकल विन्द ु ्ेिा केन्रलाई 
प्रदान गिेिा त्यस्तो मनिेदन एकल विन्द ु्ेिा केन्रिा ददन ुपछि । 

(७) उपदर्ा (६)  िोशजि प्राप्त मनिेदन जा च झु गदाि विदेशी लगानीकतािले य् ऐन, प्रचमलत 
कानून तथा विदेशी लगानी ्म् न्ििा भएको ्म्झौता  िोशजिका शति ि दावयत्ि पिुा 
गिेको देशखएिा विदेशी लगानी स्िीकृत गने मनकायले मनिेदन प्राप्त भएको मिमतले पन्र 
ददनमभत्र विदेशी लगानी िा त्य् ाट आशजित िकि वर्ताि लैजान ेस्िीकृमत ददनपुनेछ । 

(८) उपदर्ा (७)  िोशजि स्िीकृमत प्राप्त भएपमछ विदेशी लगानीकतािले विदेशी िरुाको ्टही 
्वुििाको लामग नेपाल िाष्ट्र   किा मनिेदन ददन ्क्नेछ । 

(९) उपदर्ा (८)  िोशजि स्िीकृमत प्राप्त भएपमछ नेपाल िाष्ट्र   कले विदेशी लगानीकतािलाई 
विदेशी लगानी वर्ताि लैजान ्टहीको ्वुििा उपलब्ि गिाउनेछ । 

(१०) विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योग पूसि िा आशंशक रुपिा म िी गिी िा कुनै कािसले 
उद्योग िा कम्पनीको दताि खािेज भई लगानी िकि वर्ताि लैजाने भएिा त्यस्तो उद्योगले 
भकु्तानी िा र्िर्ािक भएपमछ िात्र  ा की िकि वर्ताि लैजान पाउनेछ । 

(११) य् दर्ािा अन्यत्र जनु्कैु कुिा लेशखएको भएतापमन विदेशी लगानीकतािले य् ऐन 
 िोशजि कुनै उद्योगिा गिेको विदेशी लगानी िा ्ो ाट आशजित िनुार्ा वर्ताि लैजादा 
मनजको ्म् शन्ित कम्पनीिा िहेको लगानीको वहस््ाको अनपुातको हद्म्ि िात्र त्यस्तो 
लगानी िा िनुार्ा वर्ताि लैजान पाउनछे । 

(१२) कुनै विदेशी लगानीकतािले आफ्नो लगानी िकि वर्ताि लैजाने ्न्दभििा त्यस्तो स्िीकृमत 
ददने मनकायले गिेको मनसिय उपि शचि न झेुिा िन्त्रालय ्िक्ष मनिेदन ददन ्क्नेछ । 
िन्त्रालयले त्यस्तो मनिेदन उपि ती् कायिददन मभत्र मनसिय गिी ्क्नपुनेछ । 

 

म गत आठ  षिको विदेशी लगानी वर्तािको अिस्था  
नेपाल िाष्ट्र   कको तथयांक अनु् ाि देहाय  िोशजि विदेशी लगानीको  ापतको लाभांश 

तथा विदेशी लगानी वर्तािको लामग स्िीकृमत प्रदान गरिएको देशखन्छ । 
 
S.N. F/Y No.of 

Approvals 
Dividend No.of 

Approvals 
Equity Sale 

1 2070/071 
        -    

           
7,816,087,885.75  

                
-    

                       
-    

2 2071/072 
        -    

           
5,718,562,753.25  

                
-    

      
90,985,094.00  

3 2072/073         -                                   
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6,214,093,728.17  -    636,322,070.55  
4 2073/074 

        -    
         

17,102,598,578.39  
                
-    

                       
-    

5 2074/075 
        -    

         
39,530,424,679.99  

                
-    

 
1,702,911,124.01  

6 2075/076 
32 

         
27,782,994,969.74  6 

 
1,512,099,134.92  

7 2076/077 
40 

         
12,903,086,333.42  0 

                       
-    

8 2077/078 
*  12 

         
18,237,299,065.07  2 

    
411,262,892.38  

Tot al  84        
135,305,147,993.78  

8 
 4,353,580,315.86  

* Data up to Mangsir 10, 2077 (स्रोत: नेपाल िाष्ट्र   क) 

 
 
३.५ विदेशी लगानीकतािहरुलाई प्रदान गरिएका ्वुििाहरु 
 
विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ को  परिच्छेद-५ िा विदेशी लगानीिा स्थापना 
भएका उद्योग िा विदेशी लगानीकतािलाई प्रदान गरिन ेछुट, ्वुििा ि ्हमुलयत ्म् न्ििा देहाय 
 िोशजि ्वुििाहरुको व्यिस्था छ । 

 प्रचमलत औद्योमगक व्यि्ाय ऐन ि अन्य प्रचमलत कानून  िोशजि हनुे छुट, ्वुििा िा 
्हमुलयत  

 विदेशी िरुाको ्वुििा 
 विदेशी विशेषज्ञ, उच्च प्राविमिक ि व्यिस्थापकीय कििचािी ्म् न्िी व्यिस्था  
 औद्योमगक ्िुक्षा ्म् न्िी व्यिस्था 
 परिचयपत्रको ्वुििा 
 मभ्ा ्वुििा 
 हद न्दी भन्दा  ढी जग्गा आिश्यक पने भएिा आिश्यक म्र्ारि्, ्िन्िय ि 

्हजीकिस 
 िावष्ट्रयकिस िा अमिग्रहस नगरिने  
 पाएको शति तथा ्ेिा ्वुििािा परिितिन नहनुे । 
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३.६ मभ्ा म्र्ारि् ्म् न्िी व्यिस्था 
 
विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५  िोशजि उद्योग विभाग एकल विन्द ु ्ेिा 
केन्र ाट देहाय  िोशजि मभ्ा म्र्ारि् भइिहेको छ: 

 व्यि्ावयक मभ्ा- विदेशी लगानीकताि ि मनजका आशश्रतहरु एिं विदेशी लगानीकतािका 
आमिकारिक प्रमतमनमि ि मनजका आशश्रतहरुका लामग । 

 गैह्र पयिटक मभ्ा- विदेशी लगानी भएका उद्योगिा कायिित विदेशी कािदाि ि मनजका 
ना ालक आशश्रतहरुका लामग । 

 य्  ाहेक अन्य मभ्ा म्र्ारि्का प्राििानहरु ऐनिा उल्लेख भएको । ्ाथै,  मिमत 
२०७७।९।२७ गतेदेशख कायािन्ियनिा आएको विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस 
मनयिािली, २०७७  िोशजिका प्राििानहरुका आिाििा मभ्ा म्र्ारि् हनुे गिेको छ ।  
 

३.७ विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ कायािन्ियनका 
िििा देशखएका ्िस्याहरु 

1. विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ िा भएको प्रविमि हस्तान्तिसको 
परिभाषा  िोशजि नेपाली ्ंस्था, कम्पनी, र्िि तथा उद्योगले विदेशी ्ेिा प्रदायक ्ंस्था, 
कम्पनी, र्िि तथा उद्योग्ंग मलने ्म्पसुि ्ेिाहरु प्रविमि हस्तान्तिस अन्तगित पने 
देशखन्छ। ्ािान्यतया प्रविमि हस्तान्तिसिा कुनै ज्ञान, ्ीप, प्रविमि एक पक्ष ाट अको 
पक्षिा हस्तान्तिस भएको हनुपुने भएपमन विद्यिान ऐन  िोशजि विदेश ाट हनुे ्ेिा खरिद 
पमन प्रविमि हस्तान्तिस अन्तगित नै पने देशखएकोले कायािन्ियनिा जवटलता िहेको। 

2. विदेशी लगानी भएका कम्पनीको एकल उद्दशे्य हनु ु पने िा नपने ्म् न्ििा अस्पष्टता 
िहेको तथा एउटै कम्पनीका र्िक-र्िक उद्योग दताि गने ्म् न्ििा पमन स्पष्टता 
नभएको।  

3. विद्यिान ऐनको दर्ा २० को उपदर्ा २ (ग) िा उद्योग िा कम्पनी खािेजी िा 
मलशक्िडे्निा गएकोिा खािेजी िा मलशक्िडे्न पिात ््म्पूसि दावयत्ि चकु्ता गिी  ा की हनु 
आउने िकि वर्ताि लैजान पाउने व्यिस्था िहेको भए तापमन ्ोको कायािन्ियन 
मलशक्िडेटिको प्रमतिेदन पमछ ददन ्वकन े िा न्वकने तथा कम्पनी खािेजी िा 
मलशक्िडे्नका लामग नेपाल िाष्ट्र   कको लेखांकन आिश्यक पने िा नपने ्म् न्ििा 
व वििा िहेको । 
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4. ् ै प्रकािका लगानीका के्षत्रका लामग विदेशी लगानीको एउटै न्यूनति ्ीिा रु ५ किोड 
तोवकएकोिा व्यिहारिक निहेको ।  

5. विद्यिान ऐन  िोशजि रु. ६ अ ि ्म्िको लामग विदेशी लगानी स्िीकृत गने मनकायको 
रुपिा उद्योग विभाग तथा रु. ६ अ ि भन्दा िामथको विदेशी लगानी स्िीकृत गने मनकायको 
रुपिा लगानी  ोडिको कायािलय िहेको छ । उद्योग विभागिा दताि नहनुे उद्योगको हकिा 
तथा छुटै मनयिनकािी मनकायहरुको कायिके्षत्रमभत्र पने कम्पनी (जस्तै   क तथा वििीय 
्ंस्था,  ीिा कम्पनी, मितोपत्र् ग ्म् शन्ित व्यि्ाय गने आदद)िा हनुे विदेशी लगानीको 
्म् न्ििा विदेशी लगानीको स्िीकृमत प्रदान गने उद्योग विभाग तथा लगानी  ोडिको 
कायािलयको स्िीकृमत आिश्यक पने िा नपने ्म् न्ििा स्पष्ट व्यिस्था नभएको । 

6. गैह्र आिा्ीय नेपाली ्म् न्िी ऐन, २०६४  िोशजि गैह्र आिा्ीय नेपाली नागरिकले गने 
विदेशी लगानीको ्म् न्ििा ब्यिस्था िहेको कािसले विदेशी लगानी तथा प्रविमि 
हस्तान्तिस ऐन, २०७५ कायािन्ियनिा ्िस्या उत्पन्न भएको । 

7. प्रचमलत कम्पनी ऐनको प्राििान  िोशजि विदेशी कम्पनीको शाखा कायािलय खोल्न े
व्यिस्था विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५को दर्ा ३ ि ८ अन्तगितको 
विदेशी लगानी गनि ्क्ने प्राििान अनकूुल निहेको । 

8. विदेशी लगानीकतािले लगानी खािेजी गनि चाहेको अिस्थािा ्ो ्म् न्ििा स्पष्ट प्राििान 
ऐनिा नभएको । 

9. ऐनको दर्ा ५ िा उल्लेशखत उद्योगको जायजेथा ्म् न्िी व्याख्या नभएकाले ्ोको 
कायािन्ियनिा अस्पष्टता ्जृना भएको । 

10. विदेशी लगानीकतािले अग्रामिकाि शयेििा लगानी गदाि ्ो ्म् न्ििा िापदण्ड नभएकोले 
कायि् म्पादनिा दद्ववििा िहेको । 

11. विदेशी लगानी ऐन, २०३८ जािी हनु ु भन्दा पवहले विदेशी नागरिकले गिेको लगानीको 
्म् न्ििा उक्त लगानीलाई विदेशी लगानी ्िह िान्यता ददन े ्म् न्ििा अस्पष्टताका 
कािस त्यस्ता लगानीको लेखांकन गनि कदठनाई िहेको । 

12. औद्योमगक तथा लगानी प्रि िन  ोडिको २२८ औ ं ैठकको मनसिय  िोशजि विदेशी लगानी 
भएको उद्योगको शयेि खरिद म िी गदाि अमनिायि रुपिा नेपाल िाष्ट्र   क ाट लेखांकन 
भएको हनुपुने देशखएकोले विगतिा भएका कमतपय विदेशी लगानी मभ याएको प्रिास 
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नभएको तथा नेपालिै आजिन गिी लगानी गरिएको भएतापमन शयेि लगत अमभलेख 
भइ्केको ति नेपाल िाष्ट्र   किा लेखांकन हनु न्केकोले विदेशी लगानीकतािले शयेि 
खरिद म िी तथा शेयिको नाि्ािी गनि ्िस्या िहेको ।  

13. विदेशी लगानी िहेको कम्पनी तथा उद्योगको शेयि खरिद म िी गने ्म् न्ििा शेयिको 
िूल्यांकन गने विषयिा नेपाल िाष्ट्र   क ाट जािी गरिएको मनदेशनिा स्पष्ट व्यिस्था िहेको 
ति विद्यिान विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ तथा कम्पनी ऐन, 
२०६३ िा कुनै व्यिस्था नभएकोले विदेशी लगानी भएको कम्पनीको शेयि खरिद 
म िीिा ्िस्या हनुे गिेको । 

14. ऐनको दर्ा १९  िोशजि नेपालिा लगानी गने विदेशी लगानीकताि कम्पनीको शयेि  ेच 
म खनका ्म् न्ििा उल्लेख भएको ति उक्त लगानीकताि कम्पनीिा अक  कुनै कम्पनीको 
शेयि लगानी िहेको ि ्ो कम्पनी  ेच म खन हु दा (दईु भन्दा  ढी तहिा लगानी 
देशखएिा) विभागिा जानकािी गिाउन ुपने िा नपने ्म् न्ििा स्पष्टता नभएको । 

15. विद्यिान ऐनको दर्ा १२ िा विदेशी ऋसका ्म् न्ििा िन्त्रालयको ्हिती ि नेपाल 
िाष्ट्र   कको स्िीकृमत प्रदान गने उल्लेख िहेको । ति, य्ै  िोशजि अन्य प्रचमलत 
कानूनिा व्यिस्था नभएकोले दद्ववििा भएको । 

16. ऐनको दर्ा २ (ट) िा उल्लेशखत अशन्ति वहतामिकािीका ्म् न्ििा विदेशी लगानीकताि 
कम्पनी पशब्लक कम्पनी िा िेिै ्ंख्यािा शयेििनीहरु भएको अिस्थािा कुन तह्म्ि 
वहतामिकािीको यवकन गने भने्न ्िस्या िहेको । 

17. एकल विन्द ु ्ेिा केन्रिा खटी आउने कििचािीहरुलाई ्म् शन्ित मनकाय ाट पयािप्त 
अमिकाि प्रत्यायोजन नभएको ि कायि ्ञ्चालन कायिविमिको अभािका कािस अन्ति मनकाय 
्िन्िय ि कायि ्म्पादनिा कदठनाई उत्पन्न भएको । 

18. विदेशी लगानी् ग ्म् शन्ित ्िकािी मनकायहरु उद्योग विभाग, कम्पनी िशजष्ट्रािको 
कायािलय, लगानी  ोडिको कायािलय तथा नेपाल िाष्ट्र   क लगायत अन्य ्िकािी 
मनकायहरुिा विद्यतुीय प्रसालीको विका् भइन्केकोले ्ेिाग्राहीहरु अझ पमन भौमतक 
रुपिा नै उपशस्थत हनुपुने ि कागजात पेश गनुिपने भएकोले शीघ्र ्ेिा प्रिाह गनि कठीन 
भएको। 
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19. विदेशी लगानी तथा ऋस मभत्राउने ्न्दभििा Country Sovereign Credit Rating 
नभएको तथा परिित्यि विदेशी िरुाको विमनियदििा हनुे परिितिन ाट उत्पन्न हनु ेजोशखि 
न्यनुीकिस गनिका लामग हेशजङ्ग ्वुििा उपलब्ि नभएको कािसले विदेशी लगानीिा 
्ंचामलत परियोजनाहरुलाई कोषको व्यिस्थापन गनि गनुा्ो आउने गिेको । 

20. विदेशी लगानीको स्िीकृत प्रमत  ता िकि ि िास्तविक रुपिा मभमत्रएको िकििा ठुलो 
अन्ति िहेको  । 

21. ऐनको दर्ा १५(३)िा व्यव्स्था भए  िोशजि उद्योगले िात्र पनुिलगानी गने व्यिस्था िहेको 
छ, लगानीकतािले आफ्नो आशजित नार्ा पनुिलगानी गनि चाहेिा गने अिस्था देशखदैन । 

22. ऐनको दर्ा १९(१)  िोशजि विदेशी लगानीकतािले आफ्नो नाििा कायि शेयि म िी 
गनि चाहेिा विदेशिै विभागको पूिि स्िीकृती विना म िी गनि ्वकने अिस्था देशखन्छ ।्ो 
व्यिस्थाले ऐनको दर्ा १५ को आशय पूिा नहनुे देशखन्छ । ्ाथै ्ोही  ऐनको दर्ा 
१९(२) को व्यिस्था अनु् ाि लगानीकताि विदेशी कम्पनी  भएिा ्ो िा ्ोको शेयि 
िेशचिखन विदेशिा हदुा नपेालिा जानकािी गिाउन ु पने व्यिस्था िहेकोिा उक्त दर्ाले 
लगानीकतािले नेपालिा गिेको लगानीको कािो ाि ्िेत विदेशिा गनि ्क्न∕ेनस्कन े
्म् न्ििा दिवििा देशखन्छ । 

23. ऐनको व्यिस्था अनु् ाि शत प्रमतशत लगानी विदेशी लगानीकतािले गनि ्क्ने छ।ति अन्य 
मनयािक मनकायको मनयि∕व्यिस्था अनु् ाि कमतपय के्षत्रिा शतप्रमतशत विदेशी लगानी गनि 
पाइदैन ।जस्तै  क्याम्नो, हिाई उड्ढयन, दिु्चाि आदी । 

24. ऐनको दर्ा १७ अनु् ाि रु. छ अ ि ्म्िको विदेशी लगानी स्िीकृमत उद्योग विभागले गनि 
्क्ने व्यिस्था िहेको ि ्ाििजमनक नीशज ्ाझेदािी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दर्ा ३ 
अनु् ाि छ अ ि रुप या  िा ्ो भन्दा  ढी लागत अनिुान भएका परियोजनाको लगानी 
स्िीकृमत लगानी  ोडि ाट हनुेछ भने्न व्यिस्था िहेकोिा विदेशी लगानी रु. छ अ ि ्म्िको 
ति परियोजना लागत रु. छ अ िभन्दा  ढी भएिा लगानी स्िीकृमतको के्षत्रामिकाि स्पष्ट 
नभएको अिस्था छ । 
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३.९ नपेालिा विदेशी लगानीको ्िीक्षा  

िामथ उल्लेशखत विििस ि आंकडाहरुको ्िग्र विश्लषेस गदाि नेपालिा वि.्ं २०३८  ाट 

औपचारिक रुपिा विदेशी लगानी मभमत्रन थालेको देशखन्छ । विश्वव्यापी आमथिक 

उदािीकिसको नीमतलाई अशख्तयाि गद  विदेशी पू जी ि प्रविमि िार्ि त ् देशको 

औद्योमगकीकिसको गमतलाई तीव्रता ददन आठौं योजनापमछका ् ै आ मिक योजनाहरुले 

ददगो, र्िावकलो ि उच्च आमथिक विका् तथा िोजगािी म्जिनाका लामग विदेशी लगानीलाई 

आकि वषत ि प्रोत््ाहन गने नीमत मलएको पाईन्छ। विदेशी लगानीलाई ब्यिशस्थत गनि विदेशी 

लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०४९ जािी भई ्ोही  िोशजि विदेशी लगानीलाई 

आकि वषत ि ्मुनशित गनिका लामग फ्रान््,  ेलायत, िौरि््, वर्नल्याण्ड, ि भाित गिी ६ 

िटा देशहरु  ्ग म प्पा ्म्झौता भयो । दश भन्दा  ढी िलुकुहरु  ्ग दोहोिो कििशुक्तका 

लामग ्ंझौता पमन भएको छ । विदेशी लगानी आकवषित गनि लगानीको ्िुक्षा ि लगानीको 

प्रमतर्ल वर्ताि लैजाने व्यिस्थाको प्रत्याभमूतका लामग नेपाल विश्व   कको भात ृ ्ंगठन 

 हपुक्षीय लगानी ्मुनशित मनयोग (मिगा) को ्दस्य  नेको छ । य्का अमतरिक्त, विदेशी 

लगानी्म्िन्िी वििाद ्िािानका लामग अन्तिािवष्ट्रय व्यापाि कानून ्म्िन्िी ्ंयकु्त 

िाष्ट्र्ंघीय आयोगको पमन नेपाल ्दस्य िहेको छ । 

नेपालिा विदेशी लगानीलाई आकवषित ि प्रोत््ावहत गनिका लामग उदाििादलाई अंगीकाि गद  

औद्योमगक नीमत, व्यापाि नीमतिा ्िुाि गिी विदेशी लगानीिैत्री  नाइएको छ । विदेशी 

लगानी नीमत, २०७१ कायािन्ियनिा ल्याइएको छ । श्रि ऐन, २०४८ िा ्िुाि गिी 

श्रमिक, ्िकाि ि उद्योगपमत ीचको औद्योमगक ्म्िन्िलाई ्ौहादि  नाइएको छ । य्का 

अलािा दािाशाही (इन्ोल्भेन््ी) ऐन २०६४, मनजीकिस ऐन २०५०, प्रमतस्पिाि तथा  जाि 

्ंिक्षस ऐन २०६३, विशेष आमथिक क्षेत्र ऐन २०७३, उपभोक्ता ्ंिक्षस ऐन २०७५, 

औद्योमगक व्यि्ाय ऐन, २०७६को व्यिस्था ्िेत गरिएको छ ।  

उद्योग व्यापािलाई िावष्ट्रयकिस नगरिने ि िस्तकुो िूल्य मनिाििसिा ्िकािको हस्तक्षेप नहनु े

प्रमति ता पमन विदेशी लगानी नीमत, २०७१ ले गिेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविमि 
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हस्तान्तिस ऐन, २०७५ ले नकािात्िक ्ूचीिा पिेका  ाहेक ् ै क्षते्रलाई विदेशी 

लगानीका लामग खलुा गरिएको छ । ्ाथै, आमथिक कूटनीमत अिलम्िन गिी विश्वका 

देशहरुिा नेपालको आमथिक नीमत तथा लगानी िाताििसको प्रचाि–प्र्ाि गिी देशिा विदेशी 

लगानी ल्याउन ्विय  नाइएको छ भने लगानी परियोजना ्म्िन्िी कायि गनि अलग्गै 

मनकायका रुपिा लगानी  ोडिको ्िेत व्यिस्था गरिएको छ । नेपालले विदेशी लगानीका 

लामग विशेष आमथिक क्षेत्र (्ेज) को स्थापना गिेको पमन छ ।  

विद्यिान नीमतगत ि कानूनी प्राििानका कािस विगत दशकिा नेपालिा विदेशी लगानी 

प्रमत  ता घट ढ भएको देशखए तापमन आ. ि. २०७३।७४ पमछ विदेशी लगानी प्रमत  ता 

 ढ्दै गएको देशखन्छ । हाल नेपालिा विदेशी लगानी  ढी मभ याउने िलुकुहरुिा चीन, 

भाित,  ेलायत, अिेरिका ि दशक्षस कोरिया िहेका छन ्। क्षेत्रगत रुपिा ् ैभन्दा  ढी ्ेिा 

क्षेत्रिा ि ् ैभन्दा कि पूिाििाि क्षेत्रिा विदेशी लगानी मभमत्रएको ि उद्योगको िगीकिसका 

आिाििा ् ैभन्दा  ढी उजाििूलक उद्योग ि ् ैभन्दा कि खमनज उद्योगिा लगानी 

आकवषित भएको देशखन्छ । प्रदेशगत रुपिा ् ैभन्दा  ढी विदेशी लगानी मभ याउने  ाग्िती 

प्रदेश ि ् ैभन्दा कि विदेशी लगानी मभ याउने प्रदेशिा ्दुिु पशिि िहेको छ।  

नेपालिा भएको विदेशी लगानीको लेखांकन नेपाल िाष्ट्र   कले गने गिेकोिा लेखांकन 

गिाउने प्रिशृि हालका िषिहरुिा  ढ्दै गएको देशखन्छ । य्का ्ाथै नेपालिा विदेशी 

लगानी ाट आशजित िनुार्ा ि विदेशी लगानी वर्ताि िषेनी  ढ्दै गएको छ । विदेशी 

लगानीकतािहरुलाई मभ्ा, विदेशी िरुा, जग्गा ्हजीकिस, प्रचमलत औद्योमगक व्यि्ाय ऐन 

ि अन्य प्रचमलत कानून  िोशजि हनुे छुट, ्वुििा िा ्हमुलयत लगायतका ्वुििाहरु प्रदान 

गरिएको छ ।  

्ंक्षेपिा, विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ को कायािन्ियनिा 

आए  ्गै देशखएका ्िस्याहरुलाई पवहचान गिी ्ोको प्रभािकािी रुपिा ्िािान गद  

गसुात्िक ि ्ंख्यात्िक रुपिा विदेशी लगानी मभ याई िलुकुले मलएको दीघिकालीन िावष्ट्रय 

लक्ष्यलाई हाम्ल गनुि आजको आिश्यकता िहेको छ ।   
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३.१० विदेशी लगानीको हालको अिस्थाको विश्लषेस (SWOT Analysis) 

सकारात्मक पक्ष (Strengths) 
 Tourism, including sports and 

adventure tourism, health tourism 
and cultural tourism 

 A variety of niche agricultural and 
Agro-business activities 

 Hydropower generation and 
infrastructure development 
generally 

 Macroeconomic stability and a 
  relatively liberal economy 

 Low-cost workforce 
 Substantial natural and cultural 

assets 
 Small and accessible bureaucracy 

and a generally business-friendly 
Government 

अवसर (Opportunities) 
 Located between the two big 

markets in the world: China and 
India 

 Recent trend of diversifying 
investments beyond borders 

 IT-based services 
 WTO membership 
 MIGA and UNICTRAL 

membership 
 DDA 

दरु्बल पक्ष (Weaknesses) 
 Landlocked country 
 Poor infrastructure and mostly 

unskilled workforce 
 Absence of investment stimulus 

packages 

जोखिम (Threats) 
 Risk of high capital flight 
 Money laundering 
 Chance of severe impact of 

global economic disorder 
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अध्याय चाि  

नेपालिा विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ्म् न्िी काि 
कायििाहीलाई थप प्रभािकािी  नाउन ्िुािका के्षत्रहरु 

 
 
४.१ नीमतगत ्िुािका के्षत्रहरु 
 

 केही के्षत्रगत   वकङ्ग, म िा, लगानी  ोडि अन्तगित पने परियोजनाहरु लगायतका क्षेत्रिा 
हनुे विदेशी लगानीको पमन विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन २०७५अन्तगित 
पने गिी विदेशी लगानी स्िीकृमतको विषयलाई ्म् ोिन गने । 

 विदेशी लगानी ्म् न्ििा लाग ु हनु े कम्पनी ऐन, औद्योमगक व्यि्ाय ऐन, हेशजङ्ग्ंग 
्म् शन्ित कानून, विदेशी विमनिय ्म् न्िी कानून, दािा्ाही ि मलक्िीडेशन्ंग 
्म् शन्ित कानूनहरु लगायत अन्य ्म्ि  कानूनहरुको ्ंशोिन हु दा विदेशी लगानी तथा 
प्रविमि हस्तान्तिस ्म् न्िी कानून्ंग ्ािन्जस्यता कायि हनुपुने । 

 विदेशी लगानीको न्यूनति लगानीको ्ीिालाई क्षते्रगत रुपिा िा स्ति अनु् ाि उपयकु्त 
हनुे गिी पनुिािलोकन हनुपुने । उदाहिसका लामग जलविद्यतु के्षत्रका लामग क्षिता 
अनु् ािको लगानी ्ीिा, होटलिा स्ति (तािा), ्फ्टिेयि ्म् न्िी उद्योगका लामग 
क्षिता अनु् ािको लगानी ्ीिा आदद । 

  ौव क ्म्पशि अमिकाि ्म् न्िी विद्यिान कानूनिा परििाजिन गिी एकीकृत ऐन 
 नाइनपुने ।  

 विदेशी लगानी कि मभमत्रएको उद्योगको िगि, भौगोमलक क्षेत्र ि स्थानीय ्ािनस्रोत 
उपयोग गने मनयाितिूलक उद्योगहरुको पवहचान गिी त्यस्ता खालका विदेशी 
लगानीकतािलाई प्रोत््ाहन गनि उपयकु्त हनुे । 

 स्थानीय स्रोत ्ािन ि म्पको उपयोग तथा प्रादेशशक ्न्तलुन कायि हनु े गिी 
िोजगािीिूलक ि निीनति प्रविमि मभ याउने विदेशी लगानी प्रि िन गनि थप छुट, 
्वुििाको व्यिस्था हनु उपयकु्त हनुे । 

 प्रविमि हस्तान्तिस अन्तगित हनुे ्ंझौताको लामग निूना खाका (Format) विभाग ाट 
स्िीकृत गिी लागू गने । 

 शेयि खरिद म िी िार्ि त ् विदेशी लगानी स्िीकृत गदाि िा विदेशी लगानी  ापतको 
िकि वर्ताि गदाि कम्पनीको शेयि िूल्यांकनका ्म् न्ििा लेखापिीक्षक ाट प्रिाशसत 
Due Diligence Audit (DDA) Report तोक्न े। 

 विदेशी लगानी भएका कम्पनीले आशजित िनुार्ा िार्ि त ् नेपालका स्िेदशी कम्पनीिा 
लगानी गने ्म् न्ििा नीमतगत व्यिस्था हनु उपयकु्त हनुे । 
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 हाल ्म्ि भएको म देशी लगानीको प्रमति ता ि िास्तविक रुपिा हनु अएको विदेशी 

लगानीको अध्ययन गरिन ुपने ।  
 ्र्ल विदेशी लगानीका के्षत्रहरु पवहचान गरि तलुनात्िक लाभका लगानीका के्षत्रको 

िोष्टि  नाउन ुपने ।  
 
४.2 ्ंिचनागत ्िुािका के्षत्रहरु 
 

 एकल म न्द ु ्ेिा केन्रलाई थप प्रभािकािी  नाउ दै विदेशी लगानी प्रिि नका लामग 
्म् शन्ित ्िै ्िकािी मनकायहरु ीच प्रभािकािी ्िन्िय गनि एकीकृत अनलाईन 
प्रसालीको विका् गिी प्रयोग गने ।  

 प्रदेशिा दताि भएका उद्योगहरुिा विदेशी लगानी गनुि पदाि प्रदेश िन्त्रालयको म्र्ारि् 
मलनपुने ि  ा की कायि गनि पनु  काठिाडौँ आउनपुने भएको हदुा  प्रदेश िन्त्रालय ि 
उद्योग विभाग  ीच ्िन्िय ि अनलाईन ाट नै कायि गनि ्वकने गिी ्ंिचनागत 
्म्ि ता मनिािस गरिन ुपने । 

 उद्योग दताि ि खािेजी एिं मनयिन गने मनकायहरु ाट आिश्यक स्िीकृती मलनको लामग 
Digital Automation  ाट मलन ्वकने गिी प्रविमििैत्री कायि प्रसाली मनिािस गिी ्ेिा 
प्रिाह गनुिपने ।  

 विशेष आमथिक के्षत्र, मनयाित प्र ि न क्षते्र, अन्तिदेशीय आमथिक क्षेत्र, आयोजना   कहरु 
तथा औद्योमगक क्लष्टिहरुको मनिािस एिं विका् गरिन ुपने । 

 
 
४.३ व्यिस्थापकीय ्िुािका के्षत्रहरु 
 

 अनलाइन िार्ि त शरुु भएको ्ेिा हाल अिरु  भएकोले अनलाईन ि प्रविमििैत्री 
प्रविया तत्कालै शरुु गिी ्म्पूसि ्ेिा प्रदान गने । 

 नया  ्रुिा भई आउने कििचािीलाई पिुाना ्रुिा भई जाने कििचािी् गै िाखी कम्तीिा 
एक िवहना ्ेिा प्रिाहको प्रविया ि व्यिस्थाका  ािेिा जानकािी गिाउने गिी 
कििचािीलाई व्यि्ावयक तामलि प्रदान गने । 

 विदेशी लगानीकतािलाई मछटो छरितो ्ेिा प्रदान गनि एकल विन्द ु ्ेिा केन्रको 
प्रभािकािीता  ढाउन एकल विन्द ु ्ेिा केन्रिा िहेको एकाइहरुिा मनकायगत 
प्रमतमनमित्िको ्मुनशितता गने ि खवटई आउने कििचािीहरुलाई ्म् शन्ित मनकाय ाट 
आिश्यक अमिकाि प्रत्यायोजन ि विशेष प्रोत््ाहन भिा ्िेतको व्यिस्था गनुिपन  ।  
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 एकल विन्द ु ्ेिा केन्रका काि, कतिव्य ि अमिकािहरुलाई ्िेटेि 

कायिविमि/मनदेशशका तयाि गिी लागू गनुिपने । 
 

 विदेशी लगानीकतािले गिेको लगानी, प्रमतर्ल, िोजगािी ्जृना ि व्यि्ावयक कायिको 
्िग्र िूल्यांकन गद  उद्योग ददि्का ददन छामनएका उत्कृष्ट विदेशी लगानीकतािलाई 
कदि पत्र िा ्म्िान पत्र ददई प्रोत््ाहन गनि उपयकु्त हनुे । 
 

 विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुको ्ंचालन, िोजगािी ि प्रविमिको उपयोगको 
अिस्थाका  ािेिा जानकािी मलन स्थलगत अनगुिन गिी प्रत्येक िषि क्षेत्रगत रुपिा 
विस्ततृ अध्ययन अनु् न्िान गिी ्िुािका उपायहरु पवहचान गनि उपयकु्त हनुे ।  
 

 प्रविमि हस्तान्तिसले स्िदेशी उद्योगिा ज्ञान, ्ीप ि प्रविमि हस्तान्तिसका ्म् न्ििा 
प्रभाि िूल्यांकन अध्ययन/अनु् न्िान गरिनपुने ।   

 
 
४.४ प्रवियागत ्िुािका के्षत्रहरु 
 

 विदेशी लगानी भएका कम्पनीको िशजष्टाडि कायािलयको ठेगाना परिितिनका लामग 
प्रचमलत कम्पनी ऐन  िोशजि कम्पनी िशजष्ट्राि कायािलय ाटै कायि र्स्यौट गिी ्ोको 
जानकािी उद्योग विभागलाई ददने व्यिस्था गने । 

 विभागले विदेशी लगानी स्िीकृमत प्रदान गिी ्के पिात ्नेपाल िाष्ट्र   कको पमन पनु: 
स्िीकृमत मलएि िात्र विदेशी लगानी  ापतको पै्ा मभ याउन पाउने हालको 
व्यिस्थालाई परिितिन गिी एउटै स्िीकृमतलाई दिैु मनकायले िान्यता ददन अटोिेवटक 
रुटको व्यिस्थालाई प्रभािकािी  नाउने ।  

 म देशी लगानी स्िीकृमत प्रयोजनका लामग स्थानीय तह तथा अन्य मनकायको म्र्ारि् 
नचावहने ब्यिस्था लागू गने ।  

 Cross-cutting Issues िहेका र्ायलहरुका ्म् न्ििा हालको प्रकृयागत 
व्यिस्थालाई ्िुाि गिी शीघ्र कायि ्म्पादन गनिका लामग त्यस्ता र्ायलहरुलाई 
िगीकिस गिी मनदेशक ्मिमतको  ैठक ाटै कायि र्स्यौट हनुे व्यिस्था मिलाउनपुने ।  
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अध्याय  पा च 

्झुाि तथा म्र्ारि् 
 

नेपालिा विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ्म् न्िी काि कायििाहीलाई थप प्रभािकािी  नाउन 
आिश्यक ्िुािका के्षत्रहरुलाई अशघल्लो अध्यायिा विस्ततृ रुपिा प्रस्ततु गरिएको छ । य्ै 
्न्दभििा य् अध्ययनको ्िग्र ्झुाि ि म्र्ारि्लाई देहाय  िोशजि  ु दाहरुिा उल्लेख गरिएको 
छ । 
 

1. यो प्रमतिेदन तयाि पादाि विदेशी लगानी ्म् न्िी पयािप्त तथयाङ्कहरुको किी ि विशिय 
विििसहरुको पूसितया ्ािान्जस्यता नहनुकुा कािस ्िस्या भोग्नपुिेको ्न्दभििा उद्योग 
विभागको नेततृ्ििा विस्ततृ प्राथमिक तथयांकिा आिारित तथयिूलक अध्ययन गिी नीमतगत, 
्ंिचनागत ि प्रकृयागत ्िुाि गद  लैजानपुने देशखन्छ ।  

2. विदेशी लगानीकतािलाई मछटो छरितो ्ेिा प्रदान गनि एकल विन्द ु्ेिा केन्रको प्रभािकािीता 
 ढाउन एकल विन्द ु्ेिा केन्रिा िहेको एकाइहरुिा मनकायगत प्रमतमनमित्िको ्मुनशितता 
गिी केन्रिा खवटई आउन े कििचािीहरुलाई ्म् शन्ित मनकाय ाट आिश्यक अशख्तयाि 
प्रत्यायोजनको व्यिस्था गनुिपने ्ाथै एकल विन्द ु ्ेिा केन्रका काि, कतिव्य ि 
अमिकािहरुलाई ्िेटेि कायिविमि/ मनदेशशका तयाि गनुिपने । 

3. हालको विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ अन्तगित न्यूनति िकि रु. ५ 
किोड िहेकोिा विदेशी लगानीको प्रि िनका लामग क्षते्रगत स्िरुपिा र्िक र्िक रुपिा 
न्यूनति म्िालाई पनुिािलोकन गरिन ुउपयकु्त देशखन्छ ।  

4. विदेशी लगानी स्िीकृमत पमछ नेपाल िाष्ट्र   कको पनु  स्िीकृमत मलएि िात्र लगानीको पै्ा 
मभ याउन पाउने हालको व्यिस्थालाई परिितिन गिी अटोिेवटक रुटको व्यिस्था गने ि 
नेपाल िाष्ट्र   कको लेखांकन प्रकृयालाई ्हजीकिस गनुिपने देशखन्छ । 

5. िैदेशशक लगानी मभ याउन विश्वभि तीव्र प्रमतस्पिाि छ । अत:  िन्त्रालय/ ोडि/विभागले 
विदेशी लगानी प्रि िन गनिका लामग नेपाल शस्थत विदेशी मनयोग/िाजदूतािा्् ग 
जानकािीिूलक, अन्तविि यात्िक कायिहरु ्ंचालन गनि उपयकु्त देशखन्छ ।  

6. विदेशी लगानीकताि कम्पनीको आमिकारिक २ जना्म्िलाई व्यि्ावयक मभ्ाको ्वुििा 
ददइने प्रचमलत ऐनको प्राििानिा ्ंशोिन गिी लगानी, िोजगािी ि क्षेत्रगत आिाििा 
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अमिकति ५ जना्म्ि आमिकारिक प्रमतमनमिलाई व्यि्ावयक मभ्ा ्वुििा ददइन ुउपयकु्त 
हनुे देशखन्छ । 

7.  हपुक्षीय तथा दद्वपक्षीय लगानी ्म्झौता भएका देशहरू् ग त्यस्ता ्ंझौताहरुको प्रभािकािी 
कायािन्ियन तथा नया  ्म्भािनाको खोजी गिी ्म्झौता विस्ताि गनुिपने देशखन्छ । 

8. देशको Doing Business, Global Competitiveness Index लगायतका लगानी 
्म् न्िी ्चुकांकिा ्िुाि गनि व्यिस्थापकीय ्िुािहरुलाई मनिन्ति रुपिा अशघ  ढाइन ु
आिश्यक छ ।  

9. विदेशी लगानीकतािका लामग आकषिक ्वुििा ्िेत अशघ ्ानुिपने देशखन्छ । जस्तै जलविद्यतु ्
परियोजनािा ददइने घोषसा गरिएको प्रमत िेगािाट रु.५० लाख िूल्य अमभिृव  कि (भ्याट) 
िकि वर्ताि, विद्यतुको खिीद िूल्य  ढाउने जस्ता घोषसा पमन कायािन्ियनिा नआएका 
गनुा्ाहरु ्मुनन्छन ्। उद्योगहरुिा ददईन ेकि छुट ि विदेशी िरुा ्टहीको ्वुििालाई 
्िल ि प्रभािकािी रुपिा कायािन्ियन हनु नीमतगत ि कायिगत ्ािन्जस्यता हनुपुने देशखन्छ 
। 

10. विदेशी लगानीको प्रि िनका लामग उद्योग विभागको िातै्र पहल पयािप्त नहनुे हु दा विदेशी 
लगानी् ग ्म् शन्ित मनकायहरुिा  ेला- ेलािा छलर्ल/अन्तिविया गिी जानकािीहरुको 
आदानप्रदान ि ्िस्या ्िािानका उपायहरुका आिाििा आिश्यक ्िुािहरु गद  जान ु
उशचत हनुेछ । 

11. विद्यिान विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ िा विदेशी लगानी स्िीकृमत 
्म् न्ििा विदेशी लगानी स्िीकृमत गने मनकायले मनिेदन प्राप्त भएको मिमतले ्ात ददन मभत्र 
तथा विदेशी लगानी तथा िनुार्ा वर्ताि लैजान े्म् न्ििा मनिेदन प्राप्त भएको मिमतले पन्र 
ददन मभत्र स्िीकृमत ददनपुनेछ भने्न व्यिस्थालाई लागू गनि आिश्यक ्ािनस्रोत ि जनशशक्तको 
्मुनशितता गरिनपुने ।  

12. जग्गाको हद न्दी छुटको प्रवियालाई ्िलीकृत गिी त्य्िी छुटिा खरिद गिेको जग्गा   क 
तथा विशिय ्ंस्थािा मितो  न्िक िाख्न तथा तोवकएको व्याि्ावयक प्रयोजन गनि ्वकने 
गिी व्यिस्था गरिनपुने ।   

13. विदेशी लगानीको स्िीकृमत देशख  वहगििन ्म्िको प्रवियालाई ्िलीकिस तथा ्हजीकिस 
गनिको लामग प्रविमि िैत्री ्ंिचनाको मनिािस गरि विद्यतुीय प्रसालीको विका् गनुिपने ।   
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14. विगतिा विदेशी लगानी स्िीकृमत भएका ि हाल विदेशी लगानीका लामग खलुा नगरिएका 
के्षत्रिा पिेका उद्योगहरुको प्र  िनाथि स्पष्ट व्यिस्था गरिनपुने । 

15. विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुलाई उद्योगको प्रकृमतका आिाििा उद्योग ्ंचालनाथि 
आिश्यक िात्रािा िात्र जग्गा खरिद गनि ददन उपयकु्त हनुे ।          
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अनु् ूची 

 

1. विदेशी लगानी ऐन, २०३८ 

2. विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०४९ 

3. विदेशी लगानी नीमत, २०७१ 

4. विदेशी लगानी तथा प्रविमि हस्तान्तिस ऐन, २०७५ 

5. नेपालिा विदेशी लगानी ्म् न्िी विििस 

6. विदेशी लगानी ्म् न्िी विभाग ाट स्िीकृत चेकमलष्टहरु 
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अनु् ूची हरु 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


