खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क १८ प्रदे श िाजपत्र भाग १ तिति २०७७।०४।२५

प्रदेश िाजपत्र
प्रदे श नं. १¸ प्रदे श सिकािद्वािा प्रकाशशि

खण्ड ४) वििाटनगि, नेपाल, श्रािण २५ गिे, २०७७ साल (अतिरिक्ताङ्क १८

भाग १

प्रदे श सिकाि

प्रदे श नं. १¸ वििाटनगि¸ नेपाल

आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालयको सूचना

नेपालको सं विधानको धािा १७५ बिोशजिको प्रदे श सभाले बनाएको िल

ले शखए बिोशजिको ऐन सिवसाधािणको जानकािीको लातग प्रकाशन गरिएको
छ ।

सं िि् २०७७ सालको ऐन नं. ७
प्रदे श औद्योतगक व्यिसायका सम्िन्धिा ब्यिस्था गनव बनेको ऐन

ूँ ी ि प्रवितधको सिुशचि सदुपयोग गनव, लगानीिैत्री
प्रस्िािनााः प्रदे श नं. एकिा लगानी हुने पूज

िािाििणको तसजवना गदै उत्पादकत्ि ि िोजगािीको अिसि अतभिृवि गनव, स्थानीय स्रोि

साधनको अतधकिि उपयोग गिी उद्यिशशलिा िथा लगानी प्रबिवन िार्वि बेिोजगािी
न्यूनीकिण गनव िथा ददगो औद्योतगक विकासको िाध्यिबाट उत्पादनशील, प्रतिष्पधी ि
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ददगो अथविन्त्र तनिावण गनव िथा प्रदे श तभत्रका सिै उद्योगको सं िक्षण, सं ििवन, तनयिन िथा
अनुगिन गनव िाञ्छनीय भएकोले,
प्रदे श नं. १ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाई लागू गिे को छ।
परिच्छे द -१
प्रािशम्भक
१. सं शक्षप्त नाि ि प्रािम्भाः (१) यस ऐनको नाि ''प्रदे श औद्योतगक व्यिसाय ऐन, २०७7''
िहेको छ।
(२)

यो ऐन प्रदे श िाजपत्रिा प्रकाशशि भएपतछ प्रािम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाM विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेिा यस ऐनिा,(क)

''उद्योग'' भन्नाले दर्ा १८ बिोशजिको उद्योग सम्झनु पछव।

(ख)

''उद्योग दिाव गने तनकाय'' भन्नाले िन्त्रालय, िन्त्रालय
िािहिको तनदे शनालय िा कायावलयलाई सम्झनुपछव ि सो
शब्दले स्थानीय िहलाई सिेि जनाउूँ छ।

(ग)
(घ)

''एकलतबन्दु सेिा केन्र'' भन्नाले दर्ा ३९ बिोशजिको एकल
तबन्दु सेिा केन्र सम्झनु पछव।

''कािोबाि'' भन्नाले उद्योगले आफ्नो उद्देश्य बिोशजि िस्िु िा
सेिाको खरिद, उत्पादन िथा विििण गने कायव सम्झनुपछव
ि सो शब्दले त्यस्िो खरिद, उत्पादन िथा विििणसूँग
सम्बशन्धि अन्य कािोबािलाई सिेि जनाउूँ छ।

(ङ)
(च)

''कोष'' भन्नाले दर्ा ५२ बिोशजिको कोष सम्झनु पछव।

''घिे ल ु उद्योग'' भन्नाले दर्ा १८ को उपदर्ा (१) को खण्ड
(ख) बिोशजिको उद्योग सम्झनु पछव।

(छ)

''ठू ला उद्योग'' भन्नाले दर्ा १८ को उपदर्ा (१) को खण्ड
(ङ) बिोशजिको उद्योग सम्झनु पछव।

(ज)

''िोवकएको'' िा ''िोवकए बिोशजि'' भन्नाले यस ऐन अन्िगवि
बनेको तनयििा िोवकएको िा िोवकए बिोशजि सम्झनु पछव।

(झ)

''तनदे शनालय'' भन्नाले उद्योग हेने िन्त्रालय अन्िगविको

(ञ)

''प्रदे श'' भन्नाले प्रदे श नं. १ लाई सम्झनु पछव।

(ट)

''प्रदे श प्राथतिकिा प्राप्त उद्योग'' भन्नाले दर्ा २० बिोशजिको

तनदे शनालयलाई सम्झनुपछव।

उद्योग सम्झनु पछव।
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(ठ)

''प्रदे श सिकाि'' भन्नाले प्रदे शको िशन्त्रपरिषद्लाई सम्झनु
पछव।

(ड)

''बोडव'' भन्नाले दर्ा २१ बिोशजि गदठि प्रदे श औद्योतगक
विकास िथा प्रििवन बोडव सम्झनु पछव।

(ढ)

''बृहि उद्योग'' भन्नाले दर्ा १८ को उपदर्ा (१) को खण्ड
(च) बिोशजिको उद्योग सम्झनु पछव।

(ण)

''िध्यि उद्योग'' भन्नाले दर्ा १८ को उपदर्ा (१) को
खण्ड (घ) बिोशजिको उद्योग सम्झनु पछव।

(ि)

''िन्त्रालय''

भन्नाले

उद्योग

सम्िन्धी

विषय

हेने

प्रदे श

सिकािको िन्त्रालय सम्झनु पछव।
(थ)

''लघु उद्यि'' भन्नाले दर्ा १८ को उपदर्ा (१) को खण्ड
(क) बिोशजिको उद्योग सम्झनु पछव।

(द)

''सहकािी'' भन्नाले प्रचतलि सहकािी ऐन बिोशजि दिाव भएका
सहकािी सं स्थालाई सम्झनु पछव।

(ध)

''साना उद्योग'' भन्नाले दर्ा १८ को उपदर्ा (१) को खण्ड
(ग) बिोशजिको उद्योग सम्झनु पछव।

(न)

''स्थानीय िह'' भन्नाले नेपालको सं विधान बिोशजि गठन
भएको गाउूँ पातलका िथा नगिपातलकालाई सम्झनु पछव।

(प)

ूँ ी'' भन्नाले दर्ा १९ बिोशजिको सम्पशि सम्झनु
''शस्थि पूज
पछव।

(र्)

''संघीय ऐन'' भन्नाले औद्योतगक व्यिसाय ऐन, २०७६ लाई
सम्झनु पछव।
परिच्छे द -२

उद्योग दिाव िथा तनयिन सम्िन्धी ब्यिस्था
३.

दिाव नगिी उद्योग संचालन गनव नहुनाःे (१) कसैले यस ऐन बिोशजि दिाव नगिाई
प्रदे श तभत्र उद्योगको स्थापना िा सञ्चालन गनव िा गिाउन हुूँदैन।

(२) उपदर्ा (१) िा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन यो ऐन

प्रािम्भ हुूँदाका बखि प्रचतलि सं घीय कानून बिोशजि स्थापना भई सञ्चालनिा िहेका
प्रदे शको अतधकािक्षेत्र तभत्र पने उद्योग यस ऐन बिोशजि स्ििाः दिाव भएको िातनने
छ।
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िि यो ऐन जािी भएपतछ िन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गिी िोकेको

सिय तभत्र िोवकए बिोशजि उद्योग दिाव गने तनकायिा अतभले खीकिण गिाई सोको
तनस्सा तलनुपने छ।

(३) यो ऐन प्रािम्भ भएपतछ स्थानीय िहिा वितधिि रुपिा दिाव भएका
उद्योगहरुको विििण उद्योग दिाव गने तनकायले िाग गनव सक्ने छ।

(४) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनको केही भाग साविकको उद्योग

िहेको स्थान भन्दा र्िक स्थानबाट उत्पादन गनव चाहेिा त्यस्िो शाखा उद्योगलाई
यस ऐन बिोशजि दिाव बाहेक नयाूँ उद्योग स्थापना गिे सिहको प्रकृया पूिा गिी

एकाइ उद्योगको रुपिा स्थापना गिी सं चालन गनव सक्नेछ िि त्यस्िो उत्पादनको

केही भाग िूल उद्योगले उत्पादन गने िात्राको चालीस प्रतिशि भन्दा बढी हुन ु
हुूँदैन।

(५) उपदर्ा (४) िा उल्लेशखि िात्रा भन्दा बढी उत्पादन गनुव पिे िा
त्यस्िो एकाई उद्योग नयाूँ उद्योगको रुपिा दिाव गनुव पनेछ।
(६) उपदर्ा (४) बिोशजिको एकाईबाट हुने उत्पादन िथा

कािोबािको अतभलेख सम्िशन्धि एकाईले ियाि गिी िाख्नुपनेछ ि त्यस्िो अतभलेख

उद्योगको िुख्य कायावलयिा सिेि पठाउनु पनेछ ि िुख्य कायावलयले िुख्य उद्योग
ि एकाई उद्योगले उत्पादन गिे को विििण अलग अलग ि एकिुष्ठ सिेि दिाव गने
तनकायिा पेश गनुव पनेछ।
४.

तनिेदन ददनुपनेाः (१) यस ऐन बिोशजि उद्योग स्थापना गनव चाहने व्यशक्त, र्िव,
सहकािी िा कम्पनीले िोवकए बिोशजिको विििण ि कागजाि एिि् िोवकएको
दस्िुि सवहि िोवकएको ढाूँचािा दिावको लातग उद्योग दिाव गने तनकाय सिक्ष तनिेदन
ददनु पनेछ।

(२) उपदर्ा (१) िा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन दे हायका

उद्योगहरु प्रदे शिा दिाव गरिने छै नM(क)
(ख)
(ग)
(घ)

विदे शी लगानीिा स्थापना हुने उद्योग,
नेपालको

सं विधानको

अनुसूची-५

िा

उशल्लशखि

विषयसूँग सम्िशन्धि उद्योग,

दुई िा दुई भन्दा बढी प्रदे शको कायवक्षेत्र भएको उद्योग,
कुटनीतिक

िातिला

सम्िन्धी

सेिाहरुसूँग सम्िशन्धि उद्योग।
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पिािशव
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(३) उपदर्ा (१) बिोशजि तनिेदन ददं दा तनिेदनसाथ सं लग्न गनुप
व ने
विििण िा कागजाि विद्युिीय िाध्यि (अनलाइन)बाट सिेि पेश गनव सवकनेछ ि
ित्सम्िन्धी कागजािको प्रिाणीकिण प्रदे श सिकािले व्यिस्था गिे िा विद्युिीय
हस्िाक्षिको िाध्यिबाट गनव सवकनेछ।
(४) उपदर्ा (३) बिोशजिको विद्युिीय िाध्यि प्रयोग गने िा विद्युिीय
हस्िाक्षिलाई िान्यिा ददने विषय िन्त्रालयले सूचना प्रकाशशि गिी सािवजतनक रुपिा
जानकािी गिाए पतछ िात्र लागू हुनछ
े ।

(५) उपदर्ा (१) बिोशजि प्राप्त तनिेदन जाूँचबुझ गदाव आिश्यक

विििण िथा कागजाि पूिा भएको नदे शखएिा उद्योग दिाव गने तनकायले नपुग
विििण िा कागजाि पेश गनव बढीिा नब्बे ददनको अितध िोकी तनिेदकलाई तलशखि
जानकािी ददनु पनेछ।

(६) यस दर्ािा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन लघु ि

घिे ल ु उद्योगले त्यस्िो उद्योग सञ्चालन भएको तितिबाट छ िवहनातभत्र उद्योग दिाव
गनव तनिेदन ददन सक्नेछ।
५.

तनिेदन अस्िीकृि गनव सक्नेाः (1) दर्ा ४ को उपदर्ा (५) बिोशजि िाग गिे को
विििण िा कागजाि तनिेदकले पेश नगिे िा िा यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि बनेको
तनयिािली बिोशजिको प्रविया पूिा भएको नदे शखएिा िा उद्योग दिाव गनव नतिल्ने
भएिा उद्योग दिाव गने तनकायले आधाि ि कािण खुलाई उद्योग दिावको तनिेदन
अस्िीकृि गनव सक्नेछ।

(२) उपदर्ा (१) बिोशजि अस्िीकृि गने तनणवय भएकोिा तनणवय

भएको तितिले साि ददन तभत्र आधाि ि कािण खुलाई सोको तलशखि जानकािी
सम्िशन्धि तनिेदकलाई ददनु पनेछ।
(३) उपदर्ा (२) बिोशजिको जानकािी तनिेदकले प्राप्त गिे पतछ
िन्त्रालय िाहेकका तनकायबाट जानकािी पाएको भए िन्त्रालयिा ि िन्त्रालयबाट
जानकािी पाएको भए प्रदे श सिकाि सिक्ष जानकािी पाएको तितिले िीस ददन तभत्र
पुनिािेदन गनव सक्नेछ ि पुनिािेदन सुन्ने तनकायले दुई िवहना तभत्र आिश्यक
तनणवय गनेछ।

(४) उपदर्ा (3) बिोशजिको पुनिािेदन सम्िन्धी अन्य व्यिस्था

६.

िोवकए बिोशजि हुनेछ।

उद्योग दिावको प्रिाणपत्र ददनुपनेाः (१) दर्ा (४) बिोशजि उद्योग दिावका लातग
पिे को तनिेदन जाूँचिुझ गदाव आिश्यक विििण िा कागजाि पूिा दे शखएिा िा उद्योग
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दिावका लातग नपुग दे शखएको विििण िा कागजाि दर्ा ४ को उपदर्ा (६) िा
िोवकएको अितधिा नपुग विििण िा कागजाि तनिेदकले पेश गिे िा त्यस्िो विििण
िा कागजाि प्राप्त भएको साि ददन तभत्र उद्योग दिाव गने तनकायले तनिेदकको िाग
बिोशजिको उद्योग दिाव गिी िोवकएको ढाूँचािा उद्योग दिावको प्रिाणपत्र ददनु
पनेछ।

(२) उपदर्ा (१) िा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन िािाििणीय

अध्ययन गनुप
व ने खालका िोवकए बिोशजिका उद्योगको हकिा िािाििणीय अध्ययन
प्रतििेदन िोवकएको तनकायबाट स्िीकृि नगिाई उद्योग दिावको प्रिाणपत्र ददइनेछैन
ि िािाििणीय अध्ययन सम्िन्धी अन्य व्यिस्था प्रचतलि कानून बिोशजि हुनेछ।

(३) उपदर्ा (१) बिोशजि उद्योग दिावको प्रिाणपत्र ददूँ दा अन्य

कुिाका अतिरिक्त दे हायका विििणहरु सो प्रिाणपत्रिा खुलाउनु पनेछाःूँ ी,
(क) उद्योगको अतधकृि पूज

(ख) प्रिाणपत्र जािी भएको तिति,
(ग) व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गनुप
व ने अितध,
(घ) उद्योगले पालना गनुप
व ने शिवहरु ि
(ङ) िोवकए बिोशजि अन्य विििण।
(४) उपदर्ा (१) बिोशजि दिाव भएको उद्योगले उद्योग दिाव गने
तनकायले सिय सियिा ददएको तनदे शन िथा दिाव प्रिाणपत्रिा उशल्लशखि शिवहरुको
पालना गनुव पनेछ।
७.

िािाििणीय अध्ययन गनुप
व नेाः (१) दर्ा ६ बिोशजि िािाििणीय अध्ययन नगिाई

दिाव भएको उद्योगले प्रचतलि कानून बिोशजि िािाििणीय अध्ययन गनुप
व ने प्रकृतिको
दे शखएिा िोवकएको अितधतभत्र िािाििणीय अध्ययन प्रतििेदन बुझाउन उद्योग दिाव
गने तनकायले आदे श ददनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बिोशजिको िािाििणीय अध्ययन प्रतििेदन
नबुझाएिा त्यस्िो प्रतििेदन निुझाउने उद्योगको उत्पादन िा कािोबाि िोक्का गनव
उद्योग दिाव गने तनकायले आदे श ददनेछ।

ूँ ी िृवि, क्षििा
(३) दर्ा ६ बिोशजि स्थापना भएका उद्योगको पूज

िृवि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिििवन, उद्योगको ठाउूँ सािी िा स्थानान्ििण गनुप
व दाव
प्रचतलि प्रदे श कानून बिोशजि िािाििणीय अध्ययन गनुप
व ने भएिा सो सिेि गनुव
पनेछ।

6

खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क १८ प्रदे श िाजपत्र भाग १ तिति २०७७।०४।२५
(४) उद्योग सञ्चालनका िििा िािाििणिा पिे को िा पनव सक्ने

प्रतिकूल िािाििणीय असिको न्यूनीकिण गने शजम्िेिािी सम्िशन्धि उद्योगको
हुनेछ।

(५) यस दर्ा बिोशजि िािाििणीय प्रभािको न्यूनीकिण गिे नगिे को

सम्बन्धिा उद्योग दिाव गने तनकायले आिश्यकिा अनुसाि अनुगिन गिी तनदे शन
ददन, कािबाही गनव िा काििाहीको लातग सम्बशन्धि तनकायिा तसर्ारिस गिी
पठाउन सक्नेछ।
(६) उपदर्ा (५) बिोशजिको अन्य कायव िोवकए बिोशजि हुनेछ।

(७) िािाििणीय अध्ययन गनुव नपने उद्योगले उद्योग दिाव गनवको लातग

तनिेदन ददूँ दा उद्योग स्थापना िथा सञ्चालन गदाव िािाििणिा पनव सक्ने प्रतिकूल
प्रभाि न्यूनीकिण गनव आिश्यक उपाय अबलम्बन गने स्िघोषणा गनुव पनेछ।
८.

उद्योग सञ्चालन, व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गिे को जानकािी ददनुपनेाः
(१) यस ऐन बिोशजि दिाव भएको उद्योगले उद्योग दिाव प्रिाणपत्रिा उल्लेख भएको
अितधतभत्र उद्योग सञ्चालन िा आफ्नो व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ
गनुव पनेछ ि सोको जानकािी दुई िवहना तभत्रिा उद्योग दिाव गने तनकायलाई गिाउनु
पनेछ।

(२) कुनै उद्योगले उपदर्ा (१) बिोशजि उद्योग सञ्चालन िा आफ्नो

व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गनव नसकेिा सोको कािण खुलाई उद्योग
ु न्दा कम्िीिा पन्र ददन अगािै
दिाव प्रिाणपत्रिा उशल्लशखि अितध सिाप्त हुनभ

त्यस्िो अितध थपको लातग उद्योग दिाव गने तनकाय सिक्ष िोवकए बिोशजि तनिेदन
ददनु पनेछ।
(३) उपदर्ा (२) बिोशजिको अितधतभत्र तनिेदन ददन नसकेिा सोको

आधाि ि कािण खुलाई उद्योग दिाव प्रिाणपत्रिा उशल्लशखि अितधतभत्र िा सो अितध

सिाप्त भएको तितिले छ िवहना तभत्र उक्त अितध िढाउनका लातग िोवकए
बिोशजिको विलम्ब शुल्क बुझाई उद्योग दिाव गने तनकाय सिक्ष तनिेदन ददन
सक्नेछ।
(४) उपदर्ा (२) िा (३) बिोशजि प्राप्त तनिेदन जाूँचबुझ गिी उद्योग

स्थापनाको लातग गनुप
व ने तनिावण कायव लगायिका कािको प्रगति ि उद्योगको प्रकृति
हेिी उद्योग दिाव गने तनकायले त्यस्िो उद्योगको सञ्चालन िा व्यिसावयक उत्पादन
िा कािोबाि प्रािम्भ गने अितध िोवकए बिोशजि थप गरि ददनेछ।
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िि कुनै उद्योगको सञ्चालन, व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ
गने अितध िीन पटक भन्दा बढी थप्न पाइने छै न।
(५) उपदर्ा (४) बिोशजि अितध थवपएकोिा सम्बशन्धि उद्योगले सो
अितधतभत्र उद्योगको सञ्चालन, आफ्नो व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ
गनुप
व नेछ।

(६) उपदर्ा (४) बिोशजि कुनै उद्योगको सञ्चालन िा व्यिसावयक

उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गने अितध थप हुन नसकेकोिा त्यस्िो तनणवय भएको
साि कायव ददनतभत्र सोको तलशखि जानकािी सम्िशन्धि तनिेदकलाई ददनु पनेछ।

(७) उपदर्ा (६) बिोशजिको जानकािी तनिेदकले प्राप्त गिे पतछ
िन्त्रालय िाहेकका तनकायबाट जानकािी पाएको भए िन्त्रालयिा ि िन्त्रालयबाट
जानकािी पाएको भए प्रदे श सिकाि सिक्ष जानकािी पाएको तितिले िीस ददन तभत्र
पुनिािेदन गनव सक्नेछ ि पुनिािेदन सुन्ने तनकायले दुई िवहना तभत्र आिश्यक
तनणवय गनेछ।

(८) उपदर्ा (४) बिोशजि कुनै उद्योग सञ्चालन िा व्यिसावयक

उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गने अितध थप हुन नसकेिा त्यस्िो उद्योगलाई
ददइएको दिाव अनुिति स्ििाः तनष्कृय भएको िातननेछ।
९.

अनुगिन िथा तनिीक्षण गनेाः (१) यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयिािली
ि उद्योग दिाव प्रिाणपत्रिा उशल्लशखि शिवहरुको पालना गिे नगिे को सम्िन्धिा
िन्त्रालय िा उद्योग दिाव गने तनकायले सिय सियिा उद्योगको अनुगिन िथा
तनिीक्षण गनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बिोशजि उद्योगको अनुगिन िथा तनिीक्षण गनव
खवटएको किवचािी िा पदातधकािीले अनुगिन िथा तनिीक्षणको तसलतसलािा
सम्बशन्धि उद्योग परिसििा प्रिेश गनव, आिश्यकिा अनुसाि श्रव्य-दृष्य िथा अन्य
सूचना िथा िथ्याङ्क सं कलन गनव, आिश्यक कागजाि जाूँच गनव ि अन्य कुनै
जानकािी िा विििण िाग गनव सक्नेछ।
(३) उपदर्ा (२) बिोशजि िाग गरिएको त्यस्िो जानकािी िा विििण
उपलब्ध गिाउन सम्िशन्धि उद्योगको किवब्य हुनछ
े ।

(४) उपदर्ा (३) बिोशजि प्राप्त भएको जानकािी िा विििणबाट

त्यस्िो उद्योग सञ्चालनिा कुनै वकतसिको सिस्या भएको दे शखएिा सम्बशन्धि
उद्योगसूँग पिािशव गिी उद्योग दिाव गने तनकायले त्यस्िो उद्योगलाई आिश्यक
सहजीकिण गरिददन सक्नेछ।
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१०.

अनुगिन सम्िन्धी विशेष व्यिस्थााः अनुगिन प्रयोजनको लातग िन्त्रालय िा
तनदे शनालयिा दिाव भएको उद्योगको विििण प्रत्येक िवहना सम्िशन्धि शजल्लािा
िहेको उद्योग दिाव गने तनकायिा पठाउनेछ ि त्यस्िो तनकायले शजल्ला तभत्रका सिै
उद्योग सं चालनिा िहे निहेको ि प्रिाणपत्रिा िोवकएको शिव बिोशजि काि गिे
नगिे को विषयिा प्रत्येक बषविा कम्िीिा एकपटक जाूँचबुझ गिी सोको प्रतििेदन
तनदे शनालय िार्वि िन्त्रालयिा पठाउनु पनेछ।

११. उद्योग स्थानान्ििणको लातग स्िीकृति तलनुपनेाः (१) प्रदे शको कुनै एक ठाउूँ िा सञ्चालन
गने गिी दिाव भएको उद्योग कुनै कािणले प्रदे शतभत्र अन्यत्र स्थानान्ििण गनुव पने

भएिा सोको कािण खुलाई उद्योग दिाव गने तनकाय सिक्ष उद्योग स्थानान्ििणका
लातग िोवकए बिोशजिको ढाूँचािा तनिेदन ददनु पनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बिोशजि तनिेदन प्राप्त हुन आएिा यस ऐन बिोशजि
िािाििणीय अध्ययन गनुप
व ने भएिा सो सिेि सम्पन्न गिी उद्योग दिाव गने तनकायले
स्थानान्ििण भई जाने सम्बशन्धि स्थानीय िहको तसर्ारिसिा उद्योग स्थानान्ििणको
स्िीकृिी ददन सक्नेछ। त्यसिी उद्योग स्थानान्ििणको लातग प्रदान गरिएको
स्िीकृतिको जानकािी िन्त्रालय, स्थानान्ििण भई जाने सम्िशन्धि शजल्लाको दिाव
गने तनकाय ि सम्िशन्धि स्थानीय िहलाई सिेि ददनु पनेछ।
(३) एक प्रदे शिाट अको प्रदे शिा उद्योग स्थानान्ििण गनुव पिे िा

उद्योग स्थानान्ििण हुने प्रदे शको स्िीकृति तलनु पनेछ। यसिी स्थानान्ििण गदाव
स्थानान्ििण हुने प्रदे शको प्रचतलि औद्योतगक व्यिसाय ऐन िथा तनयिािलीले
िोकेको कायववितध ि प्रकृया पूिा गनुव पनेछ।

(४) यस ऐन बिोशजि दिाव भएका सहकािी उद्योग स्थान्ििण गदाव

सहकािी सं स्थाको तबतनयििा उल्लेशखि क्षेत्र तभत्रिात्र स्थानान्ििण गनव पाउने छ।
(५) उद्योग स्थानान्ििण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि
१२.

हुनेछ।

ूँ ी िृवि, क्षििा िृवि ि उद्देश्य थप िा परिििवन गदाव स्िीकृति तलनुपनेाः
उद्योगको पूज
ूँ ी िृवि िा क्षििा िृवि गनव िा उद्देश्य थप
(१) कुनै उद्योगले आफ्नो विद्यिान पूज

िा परिििवन िा हेिर्ेि गनव चाहेिा सोको स्िीकृतिको लातग उद्योग दिाव गने तनकाय
सिक्ष िोवकए बिोशजिको ढाूँचािा तनिेदन ददनु पनेछ।

(२) उपदर्ा (१) बिोशजि प्राप्त तनिेदन उपि जाूँचबुझ गिी उद्योग

ूँ ी िृवि
दिाव गने तनकायले िोवकए बिोशजिको प्रकृया पूिा गिी त्यस्िो उद्योगको पूज

गनव, क्षििा िृवि गनव, उद्देश्यिा थप, परिििवन िा हेिर्ेि गनव नब्बे ददनतभत्र स्िीकृति
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ूँ ी िृवि िा क्षििा िृवि
ददई दिाव प्रिाणपत्रिा व्यहोिा जनाउनु पनेछ ि त्यसिी पूज
गनव िा उद्देश्य थप िा परिििवन िा हेिर्ेि गिे को कािणले उद्योगको िगीकिणिा

परिििवन हुने भएिा सम्बशन्धि उद्योगले सोको अतभलेख अद्याितधक गिी िाख्नु पनेछ।
(३) यस दर्ाको प्रयोजनका लातग कुनै उद्योगले साविकिा जतडि
यन्त्र उपकिणिा र्ेिबदल नगिी व्यिस्थापकीय दक्षिा अतभिृवि गिी प्रक्षेवपि
उत्पादनभन्दा बढी उत्पादन गिे कोिा क्षििा िृवि गिे को िातनने छै न।
१३.

विििण उपलब्ध गिाउनुपनेाः (१) प्रत्येक उद्योगले व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि
प्रािम्भ गिे पतछ िोवकए बिोशजिको विििण प्रत्येक आतथवक िषव सिाप्त भएको तितिले
छ िवहनातभत्र उद्योग दिाव गने तनकाय सिक्ष पेश गनुव पनेछ।

(२) उपदर्ा (१) िा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन कुनै उद्योग

एक आतथवक िषवभन्दा बढी बन्द भएिा िा कुनै कािणले उत्पादन िा कािोबाि
नभए पतन उक्त अितधको शुन्य विििण बुझाउनु पनेछ।

िि त्यस्िो उद्योगले उद्योग दिाव गने तनकायलाई सो उद्योग बन्द

भएको जानकािी गिाई अतभलेखिा जनाएपतछ बन्द भएको अितधभिको विििण
बुझाउन आिश्यक पने छै न।
१४.

उद्योग िन्द गिे िा जानकािी ददनुपनेाः (१) यस ऐन बिोशजि दिाव भएको उद्योग

सम्िशन्धि उद्योगीले कुनै कािणले बन्द गिे िा िा उद्योगको व्यिसावयक उत्पादन
िा कािोबाि स्थगन गिे िा त्यसिी बन्द िा स्थगन गिे को तितिले िीस ददनतभत्र
त्यसको जानकािी उद्योग दिाव गने तनकायलाई िोवकए बिोशजि ददनु पनेछ।

(२) उद्योगको उत्पादन िा कािोबाििा कुनै अििोध िा िाधा उत्पन्न

भएिा त्यस्िो उद्योगले उद्योग दिाव गने तनकायिा जानकािी गिाएिा सोको
तनिाकिणका लातग सम्िशन्धि शजल्लाको उद्योग दिाव गने तनकायले सो भन्दा िातथको
उद्योग दिाव गने तनकाय, स्थानीय िह ि अन्य सम्बि पक्षहरुिीच आिश्यक पहल
ि सहजीकिण गिी अििोध हटाउन आिश्यक कायव गनेछ।
(३) उपदर्ा (१) बिोशजि बन्द िा स्थगन भएको उद्योग पुनाः
सञ्चालनिा आएिा सं चालनिा आएको एक िवहना तभत्र उद्योग दिाव गने तनकायिा
जानकािी ददनु पनेछ।
१५.

उद्योग दिाव खािे ज गनव तनिेदन ददन सवकनेाः (१) कुनै कािणले उद्योग सञ्चालन गनव
नसवकने भएिा त्यस्िो उद्योगको दिाव खािे जीको लातग उद्योग दिाव गने तनकाय
सिक्ष िोवकए बिोशजिको विििण िा कागजाि सवहि िोवकएको ढाूँचािा तनिेदन
ददनु पनेछ ।
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िि प्रचतलि कानून बिोशजि दािासाहीिा पिी उद्योग िन्द भएको अिस्थािा
सोही कानून बिोशजि हुनेछ।

(२) उपदर्ा (१) बिोशजि तनिेदन प्राप्त हुन आएिा उद्योग दिाव गने

तनकायले सम्िशन्धि उद्योगले नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि ि स्थानीय िहलाई
बुझाउनु पने कि ि दावयत्ि र्िर्ािक गिे को दे शखएिा िोवकए बिोशजिको प्रकृया
पूिा गिी उद्योग दिाव खािे ज गरिददनु पनेछ ि त्यसिी गरिएको दिाव खािे जीको
जानकािी सम्िशन्धि तनिेदक ि सबै सिोकाििाला सिकािी तनकायलाई ददनु पनेछ।
(३) उपदर्ा (१) िा (२) िा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन

प्रचतलि कानून बिोशजि दािासाहीको प्रकृयािा गएको कम्पनी अन्िगविको
उद्योगहरुको हकिा सोही बिोशजि हुनेछ ि त्यसिी उद्योग खािे ज भएकोिा सोको

जानकािी तलक्िीडेटिले सम्बशन्धि उद्योग दिाव गने तनकायलाई उपलब्ध गिाउनु
पनेछ।
१६.

अतभलेख व्यिशस्थि गनुप
व नेाः (१) उद्योग दिाव, निीकिण, नािसािी, नाि परिििवन,

ूँ ी बृवि, उद्देश्य थप िा परिििवन िा उद्योग खािे जी
स्थानान्ििण, क्षििा बृवि, पूज
लगायिका उद्योग प्रशासनसूँग सम्िशन्धि अतभलेख सुरिक्षि िाख्ने दावयत्ि उद्योग
दिाव गने तनकायको हुनेछ।

(२) कुनै उद्योग िा त्यस्िो उद्योगिा स्िातित्ि भएको व्यशक्तले

आर्ूसूँग सम्बशन्धि उद्योगको उपदर्ा (१) बिोशजिको कागजाि िा अतभलेख
आिश्यक भएको खण्डिा िोवकए बिोशजिको ढाूँचािा उद्योग दिाव गने तनकाय
सिक्ष तनिेदन ददन सक्नेछ।
(३) उपदर्ा (२) बिोशजिको तनिेदन पनव आएिा उद्योग दिाव गने
तनकायले िोवकएको दस्िुि तलई विभागिा िहेको कागजाि िा अतभलेख प्रिाशणि
गिी ित्काल उपलब्ध गिाउनु पनेछ।

(४) कुनै कािणले उद्योग दिाव गने तनकायिा िहेको अतभलेख नष्ट

भएको िा र्ेला पनव नसकेको अिस्थािा उद्योग दिाव गने तनकायले सिोकाििाला

अन्य सिकािी तनकायिा िहेको कागजाि िा अतभलेख िथा सम्बशन्धि उद्योगले पेश
गिे का अन्य कागजािलाई आधाि िानी अतभलेख कायि गिी उपदर्ा (३)
बिोशजिको प्रतितलवप ित्काल उपलब्ध गिाउनु पनेछ।

(५) उद्योग दिाव गने तनकायले उपदर्ा (४) बिोशजि प्रतितलपी जािी
गिे पश्चाि सो उद्योगको अतभले ख सम्बन्धी विििण पतछ अन्यथा प्रिाशणि हुन
आएिा उद्योग दिाव गने तनकायले तनणवय गिी त्यस्िो प्रतितलपी िद्द गनुव पनेछ।
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(६) उद्योग दिाव गने तनकायिा िहेको कुनै उद्योगसूँग सम्बशन्धि
कागजाि िा अतभलेख सम्बशन्धि उद्योग िा त्यस्िो उद्योगिा स्िातित्ि भएको व्यशक्त
िा त्यस्िो व्यशक्तसूँग सिोकाि िाख्ने अन्य व्यशक्त िा तनकाय बाहेक अन्य व्यशक्त िा
तनकायले त्यस्िो कागजाि प्राप्त गनव सक्ने छै नन्।
१७.

दिाव तनयिन प्रविया तनधाविण गनुपव नेाः उद्योग दिाव गने तनकायले सेिा प्रिाहिा
एकरुपिा िथा प्रवियागि पािदशशविा कायि गनव उद्योग दिाव प्रवियािा लाग्ने सिय,
लागि, तनणवयिा सं लग्न हुने िह िथा सेिाग्राहीले प्राप्त गने सेिालाई िढी
सुशासनिैत्री बनाउन िोवकए बिोशजि आिश्यक कायव गनुव पनेछ।
परिच्छे द -३

ूँ ी
उद्योगको िगीकिण िथा शस्थि पूज
१८.

उद्योगको िगीकिणाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लातग उद्योगहरुको िगीकिण दे हाय
बिोशजि गरिएको छाः(क)

लघु उद्यिाः दे हायको अिस्था भएको उद्योगलाई लघु उद्यि
िातननेछाः(१)

घि जग्गा बाहेक बढीिा बीस लाख रुपैयाूँसम्िको

(२)

उद्यिी ि तनजको एकासगोलको परििािका सदस्य

ूँ ी िहेको,
शस्थि पूज

स्ियं उद्योगको सञ्चालन ि व्यिस्थापनिा सं लग्न
िहेको,
(३)

उद्यिी सवहि बढीिा नौ जनासम्ि कािदाि िहेको,

(४)

बावषवक कािोबाि एक किोड रुपैयाूँभन्दा कि िहेको,

(५)

इशन्जन, उपकिण िा िेतसनको प्रयोग गिे को भएिा
इशन्जन, उपकिण िा िेतसनिा खपि हुने विद्युिीय

उजाव, इन्धन िा अन्य िेल इशन्जनको क्षििा पच्चीस
वकलोिाट िा सोभन्दा कि िहेको।

(ख)

घिे ल ु उद्योगाः दे हायको अिस्था भएको उद्योगलाई घिे ल ु उद्योग
िातननेछाः(१)

पिम्पिागि सीप ि प्रवितधिा आधारिि,

(२)

श्रि िूलक ि खास सीप िा स्थानीय कच्चा पदाथव
एिं स्थानीय प्रवितध, कला िथा सं स्कृतििा आधारिि,
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(३)

इशन्जन, उपकिण िा िेतसनको प्रयोग गिे को भएिा
बढीिा पचास वकलोिाटसम्िको क्षििाको विद्युिीय
ऊजाव प्रयोग गिे को,

(४)

अनुसूची-१ िा उल्लेख भएका िि िोवकए बिोशजि
ूँ ी भएका उद्योगहरु।
सम्िको शस्थि पूज

(ग)

साना उद्योगाः- लघु उद्यि ि घिे ल ु उद्योग बाहेकको पन्र किोड

(घ)

िध्यि उद्योगाः- पन्र किोड रुपैयाूँभन्दा बढी पचास किोड

(ङ)

ठू ला उद्योगाः पचास किोड रुपैयाूँभन्दा बढी पाूँच अिव

(च)

ूँ ी भएको
बृहि उद्योगाः पाूँच अिव रुपैयाूँभन्दा बढी स्थीि पूज

ूँ ी भएको उद्योग।
रुपैयाूँसम्ि शस्थि पूज
ूँ ी भएको उद्योग।
रुपैयाूँसम्ि शस्थि पूज
ूँ ी भएको उद्योग।
रुपैयाूँसम्ि शस्थि पूज
उद्योग।

(२) उपदर्ा (१) िा उशल्लशखि उद्योगलाई त्यस्िा उद्योगबाट

उत्पादन हुने िस्िु िा सेिाको प्रकृतिको आधाििा दे हाय बिोशजि ितगवकिण
गरिएकोछाः-

(क) ऊजाविूलक उद्योगाः ऊजाव उत्पादन गने ब्यिसायिा सं लग्न
अनुसूची-२ िा उशल्लशखि उद्योगहरु।

(ख) उत्पादन िूलक उद्योगाः कच्चा पदाथव, सहायक कच्चा पदाथव, िा
अधवप्रशोतधि कच्चा पदाथवको प्रयोग िा प्रशोधन गिी िालिस्िु
उत्पादन गने उद्योगहरु।

(ग) कृवष िथा िन पैदािाििा आधारिि उद्योगाः कृवष िा िन पैदािाििा

आधारिि कच्चा पदाथवबाट कुनै िस्िु उत्पादन गने िा कृवष

िा िन पैदािािसूँग सम्िशन्धि अनुसूची -३ िा उशल्लशखि
उद्योगहरु।
(घ)

खतनज उद्योगाःप्रचतलि कानूनले िोके अनुसािको प्रादे शशक
क्षेत्रातधकाि तभत्रका खतनज उत्खननका लातग अध्ययन गनव िा

उत्खनन् भएका िस्िुिा आधारिि उद्योगहरु। जस्िैाः िे तडिेक्स
उद्योग िा यस्िै प्रकृतिका अन्य उद्योग।
(ङ)

पूिावधाि उद्योगाः भौतिक पूिावधाि तनिावण गिी सञ्चालन गने
अनुसूची-४ िा उल्लेख गरिएका उद्योगहरु।
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(च)

पयवटन उद्योगाः पयवटन सेिासूँग सम्िशन्धि अनुसूची-५ िा
उशल्लशखि उद्योगहरु।

(छ)

सूचना प्रवितध, सञ्चाि प्रवितध िथा सूचना प्रसािण प्रवितधिा
आधारिि उद्योगाः प्रचतलि कानूनले िोके अनुसािको प्रादे शशक

क्षेत्रातधकाि तभत्रका सूचना सं कलन, प्रशोधन ि प्रसािणका
लातग प्रवितध प्रयोग गिी सूचना, सञ्चाि िा सूचना प्रशािण

प्रवितधको सेिा उपलब्ध गिाउने अनुसूची-६ िा उशल्लशखि
उद्योगहरु।
(ज)

सेिािूलक उद्योगाः सेिा उत्पादन िा प्रदान गने अनुसूची-७ िा
उशल्लशखि उद्योगहरु।

ूँ ी बृवि, क्षििा बृवि,
(३) कुनै उद्योगले दर्ा १2 बिोशजि पूज
उद्देश्यिा थप, परिििवन िा हेिर्ेि भएिा त्यस्िो उद्योग उपदर्ा (१) बिोशजि जुन
िगविा पने हो सोही िगविा स्ििाः िगीकृि भएको िातननेछ।

(४) यस दर्ािा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन बोडवको

तसर्ारिसिा प्रदे श सिकािले प्रदे श िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी कुनै उद्योगलाई
उद्योगको िगीकिणिा सिािेश गनव िा कुनै एक िगविा सिािेश भएको उद्योगलाई
कुनै अको उपयुक्त िगविा िहने गिी व्यिस्था गनव सक्नेछ।

(५) प्रचतलि कानून बिोशजि दिाव भई सं चालनिा िहेका िोवकए
बिोशजिका सहकािी सं स्थाले सो सं स्थाको स्िातित्ि िहने गिी उद्योग दिाव गनव
चाहेिा यस ऐन बिोशजि उद्योग दिाव गनव सवकनेछ।
(६) प्रदे श सिकािले प्रदे श िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी उपदर्ा
१९.

(१) िा (२) बिोशजिको ितगवकिणिा आिश्यक हेिर्ेि गनव सक्नेछ।

ूँ ीाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लातग उद्योगको शस्थि पूज
ूँ ीको
उद्योगको शस्थि पूज
िूल्याङ्कन गदाव दे हायको सम्पशिलाई आधाि िानी िूल्याङ्कन गरिनेछाः(क)

जतिन िथा जतिनिुनी (अन्डिग्राउण्ड), अन्िरिक्ष, जल
िा जलिुतन तनिावण िा सुधाि भएका भौतिक सं िचना,

(ख)

जतिनिातथ तनिावण भएका भौतिक सं िचना (जस्िैाः ढल

तनकास, आन्िरिक सडक, खानेपानीका सं िचना, पानी
आपूतिव गने प्रणाली)

(ग)

उद्योगको कायावलय, कािखाना, भिन िा गोदाि घि,
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(घ)

किवचािी िा कािदािका लातग तनिावण भएको आिास
भिन,

(ङ)

विद्युि आपूतिव िथा सोसूँग सम्िशन्धि उपकिण ि प्रणाली,

(च)

िेतसनिी, उपकिण, औजाि िथा तिनका जगेडा पाटवपूजाव,

(छ)

परिबहनका साधन,

(ज)

ूँ ीगि प्रकृतिका कायावलय सािग्री िथा उपकिण,
पूज

(झ)

वर्क्स्चि िथा र्तनवचि, कम्प्यूटि, तसतस क्यािेिा,

(ञ)

सञ्चाि सािग्री िथा सोसूँग सम्िशन्धि उपकिण ि
प्रणाली।

(२) उपदर्ा (१) िा उशल्लशखि सम्पशिका अतिरिक्त उद्योग स्थापना

ु न्दा अशघ िा तनिावणको वितभन्न चिणिा भएको दे हायका खचवलाई पतन उद्योगको
हुनभ
ूँ ीको रुपिा िूल्याङ्कन गरिनेछाःशस्थि पूज

ूँ ीकृि गरिने प्रावितधक िथा सुपरििेक्षण िा पिािशव खचव,
(क) पूज
(ख) पूि व लगानी िथा पूि व सञ्चालन खचव,
ूँ ीकृि हुने ब्याज खचव,
(ग) पूज

(घ) उद्योग सञ्चालन पूिक
व ो िािाििणीय अध्ययन ि अनुसन्धान
खचव।

२०.

प्रदे श प्राथतिकिा प्राप्त उद्योगाः यस ऐनको अनुसूची-८ िा उशल्लशखि उद्योगहरुलाई
प्रदे श प्राथतिकिा प्राप्त उद्योग िातनने छ।
परिच्छे द - ४
औद्योतगक विकास िथा प्रििवन िोडव सम्िन्धी ब्यिस्था

२१.

औद्योतगक विकास िथा प्रििवन िोडवको गठनाः (१) प्रदे शिा उद्योग विकास ि
औद्योतगकीकिणका लातग आिश्यक सहजीकिण, सुपिीिेक्षण, सतिक्षा िथा नीतिगि
पृष्ठपोषण, औद्योतगक सुशासनका लातग दे हाय बिोशजिको एक औद्योतगक विकास
िथा प्रििवन िोडव गठन हुनेछाः-

(क) प्रदे शको उद्योग हेने िन्त्री/िाज्यिन्त्री

-अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष, प्रदे श योजना आयोग

-सदस्य

(ग) प्रिुख सशचि िा तनजले िोकेको सशचि, िुख्यिन्त्री िथा
िशन्त्रपरिषद्को कायावलय

(घ)

-सदस्य

सशचि, आतथवक िातिला िथा योजना िन्त्रालय
-सदस्य
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(ङ) सशचि, भूति व्यिस्था, कृवष िथा सहकािी िन्त्रालय
-सदस्य
(च) सशचि, उद्योग, पयवटन, िन िथा िािाििण िन्त्रालय
-सदस्य
(छ) सशचि, आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालय
-सदस्य
(ज) सशचि, सािाशजक विकास िन्त्रालय

-सदस्य

(झ) प्रिुख कायवकािी तनदे शक, सािवजतनक तनजी सहकािी िथा
लगानी प्रातधकिण

-सदस्य

(ञ) प्रदे श अध्यक्ष, नेपाल उद्योग िाशणज्य िहासं घ -सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल घिे ल ु िथा साना उद्योग िहासं घ

-सदस्य
(ठ) प्रदे श लघु उद्यि िहासं घ

-सदस्य

(ड) प्रदे श िवहला उद्यिी िहासं घ

-सदस्य

(ढ) वहिाल पहाड ि ििाईको औद्योतगककिणको क्षेत्रिा तबशेषज्ञिा
हातसल गिे काहरु िध्येबाट कशम्ििा एकजना
िीन जना

िवहला सवहि
-सदस्य

(ण) िन्त्रालय िािहिको तनदे शनालयका प्रिुख

-सदस्य

(ि) प्रदे श तभत्र िहेको नेपाल िाष्ट्र बैं कको अतधकृिस्ििको किवचािी
-सदस्य
(थ)

िन्त्रालयका उद्योग िहाशाखा प्रिुख

-सदस्य

सशचि

(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (क) िा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए
िापतन िन्त्रालयिा िन्त्री ि िाज्यिन्त्री दुिै तनयुक्त भएको अिस्थािा िन्त्री
सतितिको अध्यक्ष हुनेछ, िाज्यिन्त्री बोडवको सदस्यको रुपिा िहनेछ।

(३) बोडवले आिश्यक दे खेिा विषयसूँग सम्िशन्धि विषयको विज्ञ, प्रदे श

सिकािको कुनै पदातधकािी िा अतधकृि किवचािीलाई बोडवको िैठकिा भाग तलन
आिन्त्रण गनव सक्नेछ।
(४) बोडवको सशचिालयको काि उद्योग िाशणज्यसूँग सम्िशन्धि
िहाशाखाले गनेछ।

(५) बोडवको बैठक कम्िीिा दुई िवहनाको एक पटक ि आिश्यकिा
अनुसाि जुनसुकै बखि बस्न सक्नेछ।
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(६) बोडवको सदस्य सशचिले बोडवको अध्यक्षसूँगको पिािशविा बोडवको

बैठकिा पेश हुने कायवसूची तनधाविण गिी सोको जानकािी बोडवको बैठक बस्नुभन्दा
कम्िीिा चौिीस घण्टा अगािै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गिाउनु पनेछ।

(७) बोडवको बैठकको तनणवयको लातग पेश हुने कुनै कायवसूचीको

सम्बन्धिा बोडवको कुनै सदस्यको तनजी सिोकाि िा स्िाथव िहेको भएिा त्यस्िो
कायवसूचीका सम्बन्धिा हुने तनणवय प्रवियािा तनजले भाग तलन हुूँदैन।

(८) उपदर्ा (७) विपरिि हुनेगिी तनणवय भएको दे शखएिा त्यस्िो

तनणवय स्ििाः बदि हुनेछ।

(९) बोडवले गिे का तनणवयहरु सदस्य सशचिले प्रिाशणि गिी िाख्नुपनेछ।
(१०) बोडवको बैठक सम्बन्धी अन्य कायववितध बोडव आर्ैले तनधाविण

गिे बिोशजि हुनेछ।

(११) बोडवले कािको अिस्था हेिी आिश्यकिा अनुसाि सं योजक

सवहि बढीिा पाूँचजना सदस्य िहेको उपसतिति गठन गनव सक्नेछ ि त्यसिी

उपसतिति गठन गदाव लघु उद्यि सम्िन्धी उपसतिति अतनिायव रुपिा गठन
गनुप
व नेछ।
2२.

बोडवको काि, किवब्य ि अतधकािाः (1) यस ऐनिा अन्यत्र िोवकएका काि, किवब्य
ि अतधकािका अतिरिक्त बोडवको काि, किवब्य ि अतधकाि दे हाय बिोशजि हुनेछाः(क) प्रदे शको सिग्र औद्योतगक विकास ि प्रिधवनको सम्बन्धिा

तनयतिि सिीक्षा गिी त्यसिा आिश्यक सुधाि गनव प्रदे श
सिकाि सिक्ष तसर्ारिस गने,
(ख)

औद्योतगक

प्रदूषण

तनयन्त्रण

सम्िन्धी

नीतिको

कायावन्ियन गनव आिश्यक कायव गने,
(ग)

प्रदे शको औद्योतगक विकासको शस्थतिको सिग्र िूल्याङ्कन
िथा सिीक्षा गिी आिश्यक कदि चाल्न प्रदे श सिकाि
सिक्ष सुझाि िथा तसर्ारिस गने,

(घ)

उद्योग दिाव, निीकिण, स्थानान्ििण अनुगिन सम्िन्धी
कायवलाई व्यिशस्थि, पािदशी ि सुशासनिैत्री िनाउन
कानून बिोशजि तनदे शन ददने,

(ङ)

प्रदे शिा दिाव भएका औद्योतगक इकाई िथा उद्योग
ु ाई गिी सिस्या सिाधान गने
व्यिसायीको गुनासो सुनि
िा गिाउने िथा सम्बशन्धि तनकायलाई िागवदशवन गने,
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(च)

प्रदे शतभत्रका औद्योतगक क्षेत्रिा स्िदे शी लगानी अतभबृवि
गने सन्दभविा आिश्यकिा अनुसाि अध्ययन, अनुसन्धान
िथा सिेक्षण गने गिाउने,

(छ)

प्रदे शतभत्र

सािवजतनक,

तनजी

ि

सहकािी

क्षेत्रको

सिन्ियात्िक ि सािञ्जस्यपूण व सहकायविा प्रतिस्पधावत्िक
औद्योतगक िािाििण तनिावण गनव आिश्यक कायव गने,
गिाउने,
(ज)

औद्योतगक व्यिसाय विकास ि विस्िािका लातग प्रदे श
िथा स्थानीय िहहरुबीच सिन्िय गनुप
व ने विषयिा
आिश्यक िागवदशवन ददने ि सिन्ियको आिश्यक
व्यिस्था तिलाउने,

(झ)

उद्योग सम्िन्धी सं घीय कानूनको कायावन्ियनिा कुनै
दद्वविधा

उत्पन्न

िन्त्रालयिा

भएिा
लेखी

त्यसको
पठाउन

सिाधानको

लातग

सम्बशन्धि

प्रदे श

िन्त्रालयलाई तनदे शन ददने,
(ञ)

एकल तबन्दु सेिा केन्रबाट प्राप्त हुने सेिा सुविधाको

(ट)

प्रदे शिा दिाव भएका उद्योगको प्रििवनको सम्बन्धिा

सम्बन्धिा सं घीय बोडवसूँग सिन्िय गने,
अन्य आिश्यक कायव गने िा गिाउने,

(ठ)

औद्योतगक विकास िथा प्रििवनका लातग आिश्यक
दे शखएका अन्य विषयिा सुझाि िथा तसर्ारिस गने।

(२) बोडवले आफ्नो काि, किवब्य ि अतधकाििध्ये केही अतधकाि

उपसतिति, प्रदे श सिकािको कुनै तनकाय िा अतधकृिलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ।

(३) बोडवले आर्ूले गिे को कािको बावषवक प्रतििेदन आतथवक बषव

सिाप्त भएको तितिले िीस ददन तभत्र िन्त्रालय सिक्ष पेश गनुव पनेछ। िन्त्रालयले
त्यस्िो प्रतििेदन आफ्नो िेभसाइटिा प्रकाशन गनेछ।

(४) प्रचतलि कानूनिा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन उद्योग

व्यिसायिा प्रत्यक्ष असि पने गिी कुनै नीति िजुि
व ा गदाव िा त्यसिा परिििवन गदाव
बोडवसूँग पिािशव तलनु पनेछ।
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२३.

शजल्ला उद्योग प्रििवन सिन्िय सतितिाः (१) शजल्लास्िििा लगानी प्रििवन िथा
उद्योग स्थापनालाई प्रश्रय ददन दे हाय बिोशजिको शजल्ला उद्योग प्रििवन सिन्िय
सतितिको गठन गरिनेछाः(क) शजल्ला सिन्िय सतिति प्रिुख

-सं योजक

(ख) कायावलय िहेको स्थानीय िहको प्रिुख/उपप्रिुख
/अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष

-सदस्य

(ग) अध्यक्ष, शजल्ला/नगि उद्योग िाशणज्य सं घ
-सदस्य

(घ) अध्यक्ष, शजल्ला घिे ल ु िथा साना उद्योग िहासं घ
-सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, शजल्ला लघु उद्यि िहासं घ

-सदस्य

(च) प्रिुख, सिकािको स्िातित्िको िैंक िथा विशिय सं स्था
-सदस्य
(छ) प्रिुख, प्रदे श कोष िथा लेखा तनयन्त्रकको कायावलय
-सदस्य

(ज) घिे ल ु िथा साना उद्योग कायावलयको प्रिुख

-सदस्य सशचि
(२)

शजल्लाबाट

प्रदे श

सभािा

प्रतितनतधत्ि

गने

प्रदे श

सभा

सदस्यहरुलाई आिशन्त्रि गनुव पनेछ।
(३) सिन्िय सतितिले सम्बशन्धि क्षेत्रका बढीिा दुई जना विज्ञलाई
आिशन्त्रि सदस्यको रुपिा बोलाउन सक्नेछ।

(4) सतितिको सशचिालय शजल्लाशस्थि घिे ल ु िथा साना उद्योग

कायावलयिा िहनेछ।
(5) सतितिको िैठक सं चालन सम्िन्धी कायववितध सतिति आर्ैले
२४.

तनधाविण गिे बिोशजि हुनेछ।

सिन्िय सतितिको काि, किवब्य ि अतधकािाः

यस ऐनिा उशल्लशखि अन्य काि,

किवब्य ि अतधकािका अतिरिक्त सिन्िय सतितिको काि, किवब्य ि अतधकाि दे हाय
बिोशजि हुनेछाः-

(क)

शजल्लािा औद्योतगक िथा लगानी प्रििवन, लगानीको सं िक्षण,
अतभिृवि िथा औद्योतगकिण सम्िन्धी नीतिगि तनणवयका लातग
प्रदे श सिकाि सिक्ष तसर्ारिस गने,
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(ख)

उद्योग सम्िन्धी कानूनको कायावन्ियनिा कुनै बाधा, अड्काउ
िा दद्वविधा उत्पन्न भएिा त्यसको सिाधानको लातग सहजीकिण
गने,

(ग)

शजल्लाको सिग्र औद्योतगकिण सम्िन्धी नीतिगि, कानूनी,
सं स्थागि ि प्रवियागि सं िचना एिं कायवप्रणालीको तनयतिि
सतिक्षा गिी त्यसिा आिश्यक सुधाि गनव प्रदे श सिकाि सिक्ष
सुझाि िथा तसर्ारिस गने,

(घ)

शजल्लाको औद्योतगक विकास िथा उद्यिशशलिा विकासको
शस्थतिको सिग्र िूल्याङ्कन िथा सतिक्षा गिी आिश्यक कदि
चाल्न प्रदे श सिकाि सिक्ष सुझाि िथा तसर्ारिस गने,

(ङ)

शजल्लाशस्थि वितभन्न स्थानीय िहिा औद्योतगक विकास गनव
घिे ल,ु औद्योतगक ग्राि स्थापना ि संचालन गनव आिश्यक पहल
गने,

(च)

औद्योतगक

लगानी

अतभिृवि

गनव

िथा

प्रोत्साहन

ददन

आिश्यकिा अनुसाि अध्ययन, अनुसन्धान िथा सिेक्षण गने
सम्िन्धिा प्रदे श सिकाि सिक्ष तसर्ारिस ि सुझाि गने,
(छ)

सािवजतनक, तनजी ि सहकािी क्षेत्रको प्रभािकािी, सिन्ियात्िक
ि

सािञ्जस्यिापूण व

सहकायविा

प्रतिष्पधावत्िक

औद्योतगक

िािाििण तनिावण गनव आिश्यक सहजीकिण गने,
(ज)

शजल्ला तभत्र दिाव भएका उद्योग सं चालनिा िहे निहेको
अनुगिन गिी तनदे शनालय िार्वि प्रतििेदन िन्त्रालयिा
पठाउने,

(झ)

औद्योतगक विकासको लातग सहजीकिण, सतिक्षा िथा सिन्िय
सम्िन्धी अन्य कायवहरु गने।

२५.

बोडव िा सतितिको सदस्यले तनणवय प्रवियािा भाग तलन नहुनाःे (१) बोडव िा सतितिको

बैठकिा तनणवयको लातग पेश हुने कुनै कायवसूचीको सम्िन्धिा बोडव िा सतितिको
कुनै सदस्यको तनजी सिोकाि िा स्िाथव िहे त्यस्िो कायवसूचीका सम्िन्धिा हुने
तनणवय प्रवियािा तनजले भाग तलन हुूँदैन।

(२) उपदर्ा (१) बिोशजिको अिस्थािा सम्िशन्धि सदस्यले सदस्यसशचि िार्वि बोडव िा सतितिलाई जानकािी गिाउनु पनेछ ।
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(३) उपदर्ा (१) विपिीि हुने गिी तनणवय भएको दे शखएिा त्यस्िो

२६.

तनणवय िात्र स्ििाः बदि हुनेछ।

गोपनीयिा कायि िाख्नुपनेाः (१) बोडव िा सतितिको कािको तसलतसलािा आफ्नो
जानकािीिा आएको कुनै सूचना अनातधकृि िििले अन्य कुनै व्यशक्तलाई उपलब्ध
गिाउन िा कसैको लाभ, वहि िा र्ाइदाको लातग प्रयोग गनव िा गिाउन हुूँदैन।

(२) बोडव िा सतितिको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सशचि, बैठकिा

आिशन्त्रि व्यशक्त िा किवचािीले उपदर्ा (१) विपिीि कुनै काि गिे िा तनजले
पदीय आचिण पालना नगिे को िातननेछ।
२७.

बोडव/सतितिका पदातधकािी सदस्यको सुविधााः यस ऐन बिोशजि बोडव िा सतितिका
अध्यक्ष सदस्य सशचि िा सदस्यले प्रचतलि कानून बिोशजि बैठक भिा पाउने
छन्।
परिच्छे द - ५
उद्योगलाई प्रदान गरिने सहुतलयि सम्िन्धी ब्यिस्था

२८.

आयकि सम्बन्धी छु ट, सुविधा िा सहुतलयिाः (१) यस ऐन अन्िगवि दिाव भएको
उद्योगलाई कि सम्िन्धी प्रचतलि कानून ि सं घीय ऐनले प्रदान गिे को छु ट, सुविधा
िा सहुतलयि प्रदान गनव आिश्यक भएिा िन्त्रालयले नेपाल सिकाि सिक्ष तसर्ारिस
गनेछ।
(२) प्रदे शिा स्थापना भई सं चालनिा िहेका उद्योगहरुलाई उपलब्ध
गिाइने अन्य छु ट, सुविधा, सहुतलयि प्रदे श सिकािको िावषवक बजेट, नीति कायविि

२९.

बिोशजि िा प्रदे श सिकािले तनणवय गिे बिोशजि हुनेछ।

भन्साि िहसुल सम्बन्धी छु ट, सुविधा िा सहुतलयिाः यस ऐन बिोशजि दिाव भएको
उद्योगलाई सं घीय ऐन बिोशजि ददइने छु ट प्रदान गनव नेपाल सिकाििा िन्त्रालय
िार्वि तसर्ारिस गरिनेछ।

३०.

लघु उद्यिको लातग अन्य सुविधा एिं सहुतलयिाः (१) प्रचतलि कानूनिा जुनसुकै
कुिा लेशखएको भए िापतन यस ऐन बिोशजि लघु उद्यि दिाव गदाव कुनै शुल्क िा
दस्िुि लाग्ने छै न।
िि प्रिाणपत्र दस्िुि िापि एक हजाि रुपैयाूँिा नबढ्ने गिी दस्िुि

तलन भने बाधा पने छै न।

(२) यो ऐन प्रािम्भ हुूँदाका बखि सञ्चालनिा िहेका लघु उद्यिलाई

यो ऐन जािी भएको तितिले ि यस ऐन बिोशजि दिाव भई सञ्चालनिा आएको लघु
उद्यिलाई प्रचतलि कानून बिोशजि कििा छु ट ददन सवकनेछ।
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३१.

िवहला िथा दतलि उद्यिीका लातग थप सुविधााः (१) प्रचतलि कानूनिा जुनसुकै

कुिा लेशखएको भए िापतन िवहला िथा दतलिको िात्र स्िातित्ि िहने गिी उद्योग
िा र्िव दिाव गिाएिा त्यस्िो उद्योग दिाव गदाव यस ऐन बिोशजि अतधकिि शस्थि

ूँ ी रु. दश लाखसम्ि भएको उद्योगिा लाग्ने दस्िुि िा शुल्किा पचास प्रतिशि
पुज
छु ट हुनेछ।

(२) प्रचतलि कानूनिा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन िवहलाको

िात्र स्िातित्ि िहने गिी दिाव भएको उद्योगिा प्रयोग गरिने औद्योतगक सम्पशि दिाव
गिाउूँ दा प्रचतलि कानून बिोशजि छु ट हुनेछ।

(३) िवहला उद्यिीले कुनै औद्योतगक क्षेत्र िा औद्योतगक ग्राितभत्र नयाूँ

उद्योग स्थापना गनव चाहेिा त्यस्िो क्षेत्र सञ्चालन गने तनकायले स्थान उपलब्ध
गिाउन त्यस्िा िवहला उद्यिीलाई प्राथतिकिा ददनु पनेछ।
(४) िवहला उद्यिीको विकास प्रििवनका लातग प्रदे श सिकािले िवहला
उद्यिी कोष स्थापना गिी सं चालन गनव सक्नेछ ि त्यस्िो कोषको सं चालनका लातग
आिश्यक कायववितध स्िीकृि गिी कायावन्ियन गनव सक्नेछ।
३२.

औद्योतगक क्षेत्रिा सञ्चातलि उद्योगहरुका सम्बन्धिा विशेष व्यिस्थााः औद्योतगक क्षेत्र,
औद्यतगक क्लष्टि, औद्योतगक करिडोि ि उद्योग ग्राितभत्र सञ्चालनिा आएका
उद्योगलाई प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयि सम्बन्धिा प्रदे श सिकािले
आिश्यक तनणवय गिी लागू गनव सक्नेछ।

३३.

जग्गा सम्िन्धी व्यिस्थााः यस ऐन िा प्रचतलि कानून बिोशजि दिाव भएका उद्योगका
लातग आिश्यक जग्गा सम्िशन्धि उद्यिीले प्रचतलि कानून बिोशजि आर्ैले खरिद
गनुव पनेछ।
िि िोवकए बिोशजिका उद्योग सञ्चालन गने उद्यिीले उद्योगका लातग
आिश्यक जग्गा खरिद गनव नसकेिा सोही व्यहोिा खुलाई जग्गा खरिद गनव िा
जग्गा उपलब्ध गिाइददन अनुिोध गिे िा उद्योग दिाव गने तनकायले जग्गा खरिद

गनव िा जग्गा उपलब्ध गिाइददने सम्बन्धिा आिश्यक सिन्िय ि सहजीकिण
गनेछ।
३४.

तलजिा जग्गा उपलब्ध गिाउनेाः (१) प्रदे श प्राथतिकिा प्राप्त उद्योग सञ्चालन गनव
प्रदे श सिकािको स्िातित्ििा िहेको जग्गा आिश्यक पने भएिा त्यस्िा उद्योगले

आर्ूलाई आिश्यक पने जग्गाको क्षेत्रर्ल खुलाई जग्गा उपलब्ध गिाई ददन उद्योग
दिाव गने तनकाय सिक्ष िोवकए बिोशजि तनिेदन ददन सक्नेछ।
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(२) उपदर्ा (१) बिोशजि तनिेदन प्राप्त हुन आएिा उद्योग दिाव गने
तनकायले उद्योगलाई आिश्यक पने जग्गा उपलब्ध गिाउने सम्िन्धिा आिश्यक
कािबाही अगातड बढाउन िन्त्रालयिा पेश गनेछ।
(३) उपदर्ा (२) बिोशजि तनिेदन प्राप्त भएिा प्रदे श सिकािले
प्रचतलि कानून बिोशजि त्यस्िो जग्गा उद्योग सञ्चालनको प्रयोजनको लातग
सम्बशन्धि उद्योगलाई तलजिा उपलब्ध गिाउन सक्नेछ।
(४) उपदर्ा (३) बिोशजि प्रदे श सिकािको स्िातित्ििा िहेको जग्गा
तलजिा उपलब्ध गिाए बापि उद्योगले तिनुप
व ने िकि ि तलज सम्बन्धी अन्य शिवहरु
प्रदे श सिकाि ि सम्बशन्धि उद्योग बीच हुने सम्झौिािा उल्लेख भए बिोशजि
हुनेछ।

(५) यस दर्ा बिोशजि तलजिा जग्गा प्राप्त गिी सञ्चालन भएको

उद्योग कुनै कािणिस सञ्चालन हुन नसकेिा उपदर्ा (३) बिोशजि प्रदे श सिकािले

उपलब्ध गिाएको जग्गाको तलज सम्झौिा स्ििाः िद्द हुनेछ ि त्यस्िो जग्गा प्रदे श
सिकािले विना शिव स्ििाः वर्िाव पाएको िातननेछ।

(६) उद्योगलाई तलजिा जग्गा उपलब्ध गिाउने सम्िन्धी अन्य
३५.

व्यिस्था िोवकए बिोशजि हुनेछ।

जग्गाको अतधकिि हदबन्दीिा छु टाः कुनै उद्योगलाई आिश्यक पने जग्गा प्रचतलि
कानून बिोशजि िाख्न पाउने जग्गाको अतधकिि हदभन्दा बढी भएिा सो बढी भए
सम्िको जग्गा िाख्न छु ट पाउनेसम्िन्धी व्यिस्था प्रचतलि कानून ि िोवकए बिोशजि

३६.

हुनेछ।

प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयिको प्रत्याभूतिाः (१) यस ऐन बिोशजि उद्योगलाई
उपलब्ध गिाइएको प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयििा कि हुने गिी कुनै
व्यिस्था गरिने छै न।

िि यस दर्ाको कुनै व्यिस्थाले थप प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा

सहुतलयि उपलब्ध गिाउन बाधा पुर्याएको िातनने छै न।

ु न्दा ित्काल अशघ बहाल िहेको औद्योतगक
(२) यो ऐन प्रािम्भ हुनभ

व्यिसाय ऐन अन्िगवि अनुिति प्राप्त गिी िा दिाव गिी सञ्चालनिा िहेको उद्योगले

सो ऐन बिोशजि अितध वकवटएका प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयिका हकिा
सोही ऐन बिोशजि ि अितध नवकवटएको प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयिका
हकिा यस ऐन बिोशजिको प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयि पाउनेछ।
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ु शघ दिाव भएको िा अनुिति प्राप्त गिे को िि
(३) यो ऐन प्रािम्भ हुनअ
यो ऐन प्रािम्भ भएपतछ िात्र व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गिे को
उद्योगले यस ऐन बिोशजिको छु ट, सुविधा िा सहुतलयि पाउनेछ।
िि त्यस्िो उद्योग दिाव िा अनुिति प्राप्त गदावका बखि कायि िहेको
औद्योतगक व्यिसाय सम्बन्धी प्रचतलि कानून बिोशजि प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा
सहुतलयि पाउने अितध यस ऐनले प्रदान गिे को प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयि
भन्दा बढी अितधको भएिा िा यस ऐन बिोशजि त्यस्िो प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा
सहुतलयि नपाउने भएिा ित्काल प्रचतलि औद्योतगक व्यिसाय सम्िन्धी कानून
बिोशजिको प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयि पाउनेछ।
(४) उद्योगहरुलाई उपलब्ध गिाइने प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा
३७.

सहुतलयि सम्िन्धी प्रविया िोवकए बिोशजि हुनेछ।

औद्योतगक सुिक्षा सम्िन्धी व्यिस्थााः (१) प्रचतलि कानून बिोशजि स्थापना भएको
उद्योगलाई आिश्यकिा अनुसाि प्रदे श सिकािले िोवकए बिोशजि औद्योतगक सुिक्षा
उपलब्ध गिाउनेछ।
(२) औद्योतगक सुिक्षा सम्िन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि

३८.

हुनेछ।

प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयिको दुरुपयोग गनव नहुनाःे (१) यस ऐन बिोशजि

उद्योगले प्राप्त गने प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयि जुन प्रयोजनका लातग
ददइएको हो सोही प्रयोजनका लातग िात्र प्रयोग गनुव पनेछ।

(२) कुनै उद्योगले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयि विपरिि

हुने कुनै कायव गिे िा त्यस्िो उद्योगलाई यस परिच्छे द बिोशजिको प्रोत्साहन, छु ट,
सुविधा िा सहुतलयि प्रदान गरिने छै न।

परिच्छे द - ६
३९.

एकल तबन्दु सेिा केन्र सम्बन्धी व्यिस्था

एकलतबन्दु सेिा केन्रको स्थापनााः (१) यस ऐन िथा प्रचतलि अन्य कानून बिोशजि
उद्योग िा लगानीकिावले पाउने सेिा, प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयि सिल

एिं सहज प्रकृयाद्वािा ि प्रदे श सिकािका वितभन्न तनकायबाट सम्पादन गरिने कायवहरु
सियिै एकै स्थानबाट उपलब्ध गिाउने िथा उद्योग स्थापनाको अनुिति, दिाव,
निीकिण, विस्िाि िथा खािे जी सम्िका उद्योग प्रशासन सम्िन्धी सेिाहरु प्रिाह
गने प्रयोजनको लातग प्रदे श सिकािले िोवकए बिोशजि एकल तबन्दु सेिा केन्रको
स्थापना गिी सञ्चालनिा ल्याउन सक्नेछ।
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(२) उपदर्ा (१) बिोशजिको एकलतबन्दु सेिा केन्र िहने स्थान,

केन्रका िाध्यिबाट उद्योगहरुलाई पुर्याइने सेिा, केन्रिा िहने तनकायगि
प्रतितनतधत्ि िथा अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि हुनेछ।
(३) एकलतबन्दु सेिा

केन्रिा तनकायगि प्रतितनतधत्िको लातग

सम्बशन्धि तनकायले आिश्यक सं ख्यािा किवचािी खटाउनु पनेछ ि त्यसिी खटाउूँ दा
त्यस्िो किवचािीलाई प्रचतलि कानूनको अधीनिा िही आिश्यक कायव गनव अतधकाि
सिेि प्रत्यायोजन गनुव पनेछ।

४०.

हुनेछ ।

(४) एकलतबन्दु सेिा केन्र सम्िन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि

एकलतबन्दु सेिा केन्रको काि, किवब्य ि अतधकािाः (१) एकलतबन्दु सेिा केन्रको
काि, किवब्य ि अतधकाि दे हाय बिोशजि हुनेछाः(क)

प्रचतलि कानून बिोशजि कम्पनी, र्िव िा उद्योगको
दिाव, अनुिति िा इजाजि, निीकिण, कािोबाि अनुिति,
क्षििाबृवि ि कम्पनी, र्िव िा उद्योगको खािे जी
(दािासाही बाहेक) लगायिका उद्योग िथा व्यिसाय
प्रशासनसूँग सम्बशन्धि कायव गने,

(ख)

प्रचतलि कानून बिोशजि विदे शी लगानीको स्िीकृतिका
लातग तसर्ारिस सम्बन्धी कायव गने,

(ग)

प्रचतलि कानून बिोशजि तभसा सुविधाको तसर्ारिस
सम्िन्धी कायव गने,

(घ)

प्रचतलि कानून बिोशजि श्रि स्िीकृति ि कायव सहिति
सम्बन्धी कायव गने,

(ङ)

प्रचतलि कानून बिोशजि प्रािशम्भक िािाििणीय पिीक्षण
ि िािाििणीय प्रभाि िूल्याङ्कन सम्बन्धी कायव गने,

(च)

उद्योगलाई आिश्यक पने विद्युि, पानी, सञ्चािका साधन,
जग्गा, सडक जस्िा पूिावधाि सेिा उपलब्ध गिाउने
सम्बन्धिा सम्बशन्धि तनकायसूँग सिन्िय गने िथा अन्य
तनकायहरुको बीच सम्पकव तबन्दु (र्ोकल पोइन्ट)
सम्बन्धी कायव गने,

(छ)

प्रचतलि कानून बिोशजि उद्योग एिं लगानीकिावलाई
प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयि प्रदान
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गने

सम्बन्धिा

प्रदे श

सिकािबाट

भएका

तनणवय

वहि

सं िक्षण

कायावन्ियन गने िा गिाउने,
(ज)

िाशणज्य,

आपूतिव

िथा

उपभोक्ता

तनदे शनालय ि भन्साि विभागबाट प्रदान हुने तनकासी,

पैठािी सं केि नम्बि तलने कायव ि िण्डेड िेयि हाउसको
सहजीकिण सम्बन्धी कायव गने,
(झ)

बोडवले आफ्ना काि, किवब्य ि अतधकाि अन्िगवि
प्रत्यायोजन गिे का कायवहरु गने,

(ञ)

उद्योगलाई आिश्यक पने खानी लगायिका तनकायगि

स्िीकृति आिश्यक पने विषयिा तनिेदन तलई स्िीकृति
पत्र उपलब्ध गिाउन तनकायगि सिन्िय गने,

(ट)

उद्योगलाई आिश्यक पने जग्गा प्रातप्तिा आिश्यक
सिन्िय ि सहजीकिण गने, तलजिा जग्गा उपलब्ध
गिाउन सहयोग गने ि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा
उपलब्ध गिाउन आिश्यक सिन्िय गने,

(ठ)

आयाि अनुिति तलनु पने िालिस्िु भएिा प्रचतलि
कानून बिोशजि अनुिति ददनका लातग तसर्ारिश गने,

(ड)
(ढ)

सूचना केन्र स्थापना ि सञ्चालन गने,

उद्योग व्यिसायलाई आिश्यक पने सबै प्रकािका
तसर्ारिस िथा सहजीकिणको कायव गने,

(ण)

िन्त्रालय ि बोडवको तनणवय िा तनदे शन कायावन्ियन गने
गिाउने,

(ि)

प्रदे श सिकािले प्रदे श िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी
िोवकददएका अन्य कायवहरु गने।

(२) यस दर्ा बिोशजि एकलतबन्दु सेिा केन्रले गिे को तनणवय

सम्बशन्धि तनकायले कायावन्िय गनुप
व नेछ।

(३) एकलतबन्दु सेिा केन्रको सञ्चालन, व्यिस्थापन एिं सो केन्रबाट

प्रदान गरिने सेिा सुविधा िथा सहुतलयि ि सोको प्रविया सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए
बिोशजि हुनेछ।

परिच्छे द – ७
रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यिस्था
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४१.

रुग्ण उद्योगको पवहचानाः (१) उद्योगले आफ्नो व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि
प्रािम्भ गिे को तितिदे शख न्यूनिि पाूँच बषवसम्ि सञ्चालनिा िही उद्योगको आफ्नै
तनयििश िा व्यिस्थापकीय किजोिीका कािणले नभई काबू बावहिको परिशस्थति
परि लगािाि पतछल्ला िीन िषवसम्ि उद्योगको जतडि क्षििाभन्दा िीस प्रतिशि िा
सो भन्दा कि क्षििािा सञ्चालन भई सो िीन िषवको अितधिा लगािाि घाटािा
सञ्चालनिा िहेको प्रिाशणि भएिा उद्योगलाई िोवकए बिोशजिको िापदण्डका
आधाििा िोवकए बिोशजिको कायववितध अपनाई प्रदे श सिकािले रुग्ण उद्योगको
रुपिा घोषणा गनव सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) बिोशजि रुग्ण भई बन्द अिस्थािा िहेको
उद्योगलाई सो उद्योगले पेश गिे को स्कीि िा परियोजना प्रस्िाि िथा िन्त्रालयबाट
भएको अध्ययनबाट तनशश्चि छु ट, सुविधा िा सहुतलयि उपलब्ध गिाउूँ दा पुनाः
सञ्चालनिा आउन सक्ने दे शखएिा प्रदे श सिकािले त्यस्िो उद्योगको पुनरुत्थान,
पुनतनविावण िथा व्यिस्थापन गनव तनशश्चि अितधका लातग िोवकए बिोशजिको छु ट,
सुविधा िा सहुतलयि उपलब्ध गिाउन सक्नेछ ।

िि पूण व रुग्ण उद्योगको हकिा भने कुनै छु ट, सुविधा िा सहुतलयि

उपलब्ध गिाइने छै न।
४२.

रुग्ण उद्योगको िगीकिणाः दर्ा ४१ बिोशजि पवहचान भएका उद्योगलाई िोवकए
बिोशजिको िापदण्डका आधाििा पूण व रुग्ण, रुग्ण ि रुग्ण उन्िुख उद्योगका रुपिा
िगीकिण गिी त्यस्िा उद्योगहरुको व्यिस्थापनका लातग िोवकए बिोशजि आिश्यक
व्यिस्था गनव सवकनेछ ।

४३.

रुग्ण उद्योग सम्िन्धी सं स्थागि व्यिस्थााः (१) यस परिच्छे द बिोशजि रुग्ण उद्योगको
पवहचान, िगीकिण, पुनरुत्थान, पुनतनविावण ि व्यिस्थापनका लातग सुझाि ददन प्रदे श
सिकािले सम्बशन्धि क्षेत्रका विशेषज्ञ सिेि िहेको सतिति गठन गनव सक्नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बिोशजि गदठि सतितिको सं िचना, काि, किवब्य
ि अतधकाि िोवकए बिोशजि हुनेछ।

परिच्छे द -८

४४.

सजाय ि पुनिािेदन सम्िन्धी ब्यिस्था

सजायाः (१) कसैले दर्ा ३ बिोशजि उद्योग दिाव नगिाई उद्योग सञ्चालन गिे को
पाइएिा उद्योग दिाव गने तनकायले त्यस्िो उद्योगलाई ित्काल बन्द गनव लगाई
दे हाय बिोशजिको जरििाना गनव सक्नेछाः(क)

लघु उद्यिको हकिा पाूँच हजाि रुपैयाूँ,
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(ख)

घिे ल ु ि साना उद्योगको हकिा पच्चीस हजाि रुपैयाूँ,

(ग)

िध्यि उद्योगको हकिा पचास हजाि रुपैयाूँ,

(घ)

ठू ला ि िृहि उद्योगको हकिा एक लाख रुपैयाूँ।

(२) कुनै उद्योगले आफ्नो उद्देश्य विपिीि कायव गिे िा उद्योग दिाव
गने तनकायले त्यस्िो उद्योगलाई दे हाय बिोशजिको जरििाना गनव सक्नेछाः(क)

लघु उद्यिको हकिा दुई हजाि दे शख पाूँच हजाि
रुपैयाूँसम्ि,

(ख)

घिे ल ु ि साना उद्योगको हकिा िीन हजाि दे शख पचास
हजाि रुपैयाूँसम्ि,

(ग)

िध्यि उद्योगको हकिा चालीस हजाि दे शख एक लाख
रुपैयाूँसम्ि,

(घ)

ठू ला ि िृहि उद्योगको हकिा दुई लाख दे शख पाूँच
लाख रुपैयाूँसम्ि।

(३) कुनै उद्योगले दर्ा ८ बिोशजि िोवकएको अितधतभत्र उद्योग
सञ्चालन िा आफ्नो व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गिे को जानकािी
नददएिा उद्योग दिाव गने तनकायले दे हाय बिोशजिको जरििाना गनेछाः(क)

लघु उद्यिको हकिा प्रत्येक छ िवहनाको लातग दुई
हजाि रुपैयाूँ,

(ख)

घिे ल ु ि साना उद्योगको हकिा प्रत्येक छ िवहनाको
लातग दश हजाि रुपैयाूँ,

(ग)

िध्यि, ठू ला ि िृहि उद्योगको हकिा प्रत्येक छ
िवहनाको लातग पच्चीस हजाि रुपैयाूँ ।

(४) कुनै उद्योगले दर्ा ११ बिोशजि स्िीकृति नतलई उद्योगको

ूँ ी िृवि, क्षििा िृवि,
स्थानान्ििण गिे िा िा दर्ा १२ बिोशजि स्िीकृति नतलई पूज
उद्देश्य थप िा परिििवन गिे िा उद्योग दिाव गने तनकायले दे हायको कुनै जरििाना
गनेछाः(क)
(ख)

लघु उद्यिको हकिा पाूँच हजाि रुपैयाूँ,

घिे ल ु ि साना उद्योगको हकिा पच्चीस हजाि दे खी
पचास हजाि रुपैयाूँसम्ि,

(ग)

िध्यि, ठू ला ि िृहि उद्योगको हकिा एक लाखदे शख
िीन लाख रुपैयाूँसम्ि ।
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(५) कुनै उद्योगले दर्ा १३ बिोशजि िोवकएको विििण िोवकएको
अितधतभत्र उपलब्ध नगिाएिा उद्योग दिाव गने तनकायले त्यस्िो उद्योगलाई दे हाय
बिोशजिको जरििाना गनव सक्नेछाः(क)

लघु उद्यिलाई एक हजाि रुपैयाूँ,

(ख)

घिे ल ु ि साना उद्योगलाई पाूँच हजाि रुपैयाूँ,

(ग)

िध्यि उद्योगलाई दश हजाि रुपैयाूँ,

(घ)

ठू ला ि िृहि उद्योगलाई पच्चीस हजाि रुपैयाूँ ।

(६) कुनै उद्योगले दर्ा ३८ विपिीि हुने गिी कुनै कायव गिे िा उद्योग

दिाव गने तनकायको तसर्ारिसिा िन्त्रालयले त्यस्िो उद्योगलाई उपलब्ध गिाएको
प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुतलयि जुनसुकै बखि िोक्का गनव, त्यस्िो प्रोत्साहन,
छु ट, सुविधा िा सहुतलयि बिाबिको िकि असूल उपि गनव िा सो बिाबिको िकि
जरििाना गनव सक्नेछ।

(७) कुनै उद्योगले दर्ा ५४ बिोशजि व्यिसावयक सािाशजक

शजम्िेिािी बहन नगिे िा उद्योग दिाव गने तनकायको तसर्ारिसिा िन्त्रालयले त्यस्िो
उद्योगको िावषवक खुद िुनार्ाको एक दशिलब पाूँच प्रतिशिले हुन आउने िकि
जरििाना गनव सक्नेछ । त्यस्िो शजम्िेिािी एक आतथवक िषवभन्दा बढी अितधिा
बहन नगने उद्योगलाई प्रतििषव िावषवक खुद िुनार्ाको शुन्य दशिलब पाूँच
प्रतिशिका दिले थप जरििाना गनेछ।

(८) कुनै उद्योगले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि िनेको तनयिािली

बिोशजि पालना गनुप
व ने शिव िा उद्योग दिाव गने तनकायको तसर्ारिसिा िन्त्रालयले
सिय सियिा ददएको तनदे शन पालना नगिे िा त्यस्िो उद्योगलाई उद्योग दिाव गने
तनकायले दे हाय बिोशजि जरििाना गनव सक्नेछाः(क)
(ख)

लघु उद्यिको हकिा पाूँच हजाि रुपैयाूँसम्ि,

घिे ल ु िथा साना उद्योगको हकिा पचास हजाि दे शख
एक लाख पचास हजाि रुपैयाूँसम्ि,

(ग)

िध्यि उद्योगको हकिा एक लाख पचास हजाि दे शख
िीन लाख रुपैयाूँसम्ि,

(घ)

ठू ला ि िृहि उद्योगको हकिा दुई लाख पचास हजाि
दे शख पाूँच लाख रुपैयाूँसम्ि ।
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(९) यस दर्ािा लेशखएदे शख बाहेक यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि

बनेको तनयि विपिीि अन्य कुनै काि गने उद्योगलाई उद्योग दिाव गने तनकायको
तसर्ारिसिा िन्त्रालयले दे हाय बिोशजिको जरििाना गनव सक्नेछाः(क)

४५.

लघु उद्यि भए पाूँच हजाि रुपैयाूँसम्ि,

(ख)

घिे ल ु िथा साना उद्योग भए िीस हजाि रुपैयाूँसम्ि,

(ग)

िध्यि उद्योगको हकिा िीस हजाि रुपैयाूँसम्ि,

(घ)

ठू ला ि िृहि उद्योग भए साठी हजाि रुपैयाूँसम्ि।

सिकािी बाूँकी सिह असूल गरिनेाः यस ऐन बिोशजि लागेको जरििाना िकि प्रचतलि
कानून बिोशजि सिकािी बाूँकी सिह असूल उपि गरिनेछ।

४६.

सर्ाई पेश गने िौका ददइनेाः यस परिच्छे द बिोशजि कुनै उद्योगलाई सजाय गदाव
सर्ाई पेश गने िनातसब िावर्कको िौका ददनु पनेछ।

४७.

पुनिािेदन सम्िन्धी व्यिस्थााः यस परिच्छे द बिोशजि भएको सजायको आदे श उपि
शचि नबुझेिा सजायको जानकािी पाएको तितिले पैंतिस ददन तभत्र सम्बशन्धि शजल्ला
अदालि िा उच्च अदालििा पुनिािेदन लाग्नेछ।
परिच्छे द - ९
विविध

४८.

विशेष आतथवक क्षेत्र सम्बन्धी व्यिस्थााः औद्योतगक वियाकलापलाई सघन रुपिा
सञ्चालन गनवका लातग आतथवक क्षेत्र, तनयावि प्रििवन क्षेत्र, तनयावि प्रशोधन क्षेत्र,

विशेष आतथवक क्षेत्र, विशेष व्यापारिक क्षेत्र, पयवटकीय िा अन्य कुनै क्षेत्र स्थापना
४९.

ि सञ्चालन सम्िन्धी व्यिस्था प्रचतलि कानून ि िोवकए बिोशजि हुनछ
े ।

प्रदे श औद्योतगक व्यिसाय िञ्च सम्िन्धी व्यिस्थााः (१) उद्योग व्यिसायसूँग सम्बशन्धि
नीति एिं कानूनको प्रभािकािी कायावन्ियन, सिन्िय िथा सहजीकिण सम्िन्धी
विषयिा सािवजतनक ि तनजी क्षेत्रबीच तनयतिि सं िाद एिं सहकायवलाई प्रििवन गनव,
उद्योग व्यिसाय सञ्चालन ि लगानी अतभिृवििा आईपने बाधा, अििोध िथा
सिस्याको पवहचान गिी सिकािलाई आिश्यक सुझाि िथा तसर्ारिस गनव ि त्यस्िा
तसर्ारिसहरुको कायावन्ियन ि अनुगिन गनव सघाउन ि सािवजतनक एिं तनजी
क्षेत्रबीच तनयतिि, परिणाििुखी ि पािदशी सं िाद ि सहजीकिणका लातग सं स्थागि

आधाि प्रदान गने उद्देश्यले प्रदे श सिकािले तनजी क्षेत्रको सिेि प्रतितनतधत्ि हुने
गिी प्रदे श औद्योतगक व्यिसाय िञ्च गठन गनव सक्नेछ।

(२) प्रदे श औद्योतगक व्यिसाय िञ्चको गठन, सं िचना, काि, किवब्य
ि अतधकाि िथा अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि हुनेछ।
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५०.

औद्योतगक जनशशक्ताः (१) उद्योगलाई आिश्यक पने जनशशक्त नेपाली नागरिकबाट
पूतिव गनुप
व नेछ।

(२) उपदर्ा (१) िा जुनसुकै कुिा लेशखएको भए िापतन िावष्ट्रय

स्ििको पतत्रकािा विज्ञापन प्रकाशन गदाव पतन उद्योगको लातग चावहने कुनै खास
सीप िा दक्षिा िा उच्च िहको व्यिस्थापकीय क्षििा भएको किवचािी िा कािदाि
नेपाली नागरिक िध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेिा तनदे शनालयको तसर्ारिसिा प्रचतलि
कानून बिोशजि स्िीकृति तलई बढीिा पाूँच बषवसम्िको लातग त्यस्िो उद्योगले विदे शी
नागरिक तनयुक्त गनव सक्नेछ।
(३) उपदर्ा (२) बिोशजि तनयुक्त गरिएको विदे शी नागरिक विशशष्ट
प्रकािको प्रावितधक भई त्यस्िो जनशशक्त नेपालतभत्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएिा

उपदर्ा (३) बिोशजि स्िीकृति तलई त्यस्िो जनशशक्तलाई थप दुई बषवसम्िको
लातग पुनाः तनयुक्त गनव सवकनेछ।

(4) उपदर्ा (२) बिोशजि कुनै उद्योगिा विदे शी नागरिक तनयुक्त

भएिा तनजले प्राप्त गिे को पारिश्रतिक नेपाल िावहि लाने सम्िन्धी व्यिस्था प्रचतलि
कानून बिोशजि हुनेछ।

(5) उद्योगिा कायविि श्रतिकले उद्योगको सञ्चालन िथा त्यसको

उत्पादनिा प्रचतलि कानून बिोशजि बाहेक बाधा अििोध पुग्ने गिी कुनै प्रकािका
गतिवितध गनव पाउने छै नन्। उद्योगिा कायविि श्रतिकले आफ्ना िागहरु प्रचतलि

श्रि सम्बन्धी कानूनले तनधाविण गिे को प्रकृया पूिा गिी शाशन्िपूण व ढं ङ्गले व्यिस्थापन
सिक्ष िाखी आपसी सिझदािी िा सौदािाजी िार्वि सिाधान गनुव पनेछ।
(6) उद्योगिा काि गने श्रतिक ि उद्योगिीच उत्पन्न व्यशक्तगि िा
सािुवहक वििादको सिाधान उद्योग िा श्रि सम्बन्धी प्रचतलि कानून बिोशजि
गरिनेछ।
(7) श्रतिकको कािणबाट प्रचतलि कानून विपरिि हुने गिी उद्योग

सञ्चालन िथा त्यसको उत्पादनिा बाधा िा अििोध पुग्ने गिी कुनै प्रकािका गतिवितध
भई उद्योग बन्द भएिा त्यसिी उद्योग बन्द गने िा काि नगने श्रतिक िथा

किवचािीलाई त्यसिी काि नगिे को अितधभिको पारिश्रतिक उपलब्ध गिाउन
५१.

सम्बशन्धि उद्योग िा प्रतिष्ठान बाध्य हुने छै न।

किाि गिी उत्पादन गनव सक्नेाः (१) प्रचतलि कानून बिोशजि दिाव भई सञ्चालनिा
िहेको कुनै उद्योगले त्यस्िो उद्योगको उत्पादनको िुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो
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उत्पादनको कुनै भाग िा उद्योगलाई आिश्यक पने सहायक िस्िु िा सेिा अन्य
उद्योगसूँग किाि गिी उत्पादन गनव सक्नेछ।

(२) कुनै तनयावििूलक उद्योगको लातग िोवकए बिोशजिको िापदण्ड

पूिा गिी उपदर्ा (१) बिोशजि किािका आधाििा तनशश्चि परििाणिा िस्िु िा
सेिाको उत्पादन गरिददएिा त्यस्िो उद्योगलाई पतन िोवकए बिोशजिको प्रोत्साहन,
छु ट, सुविधा ि सहुतलयि उपलब्ध गिाउन सवकनेछ।
(३) किाि गिी उत्पादन गनव सवकने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए
५२.

बिोशजि हुनेछ।

औद्योतगक िथा लगानी प्रििवन कोषाः (१) प्रदे श सिकािले प्रदे शको लगानी प्रििवन
िथा सं िक्षणका लातग एक औद्योतगक िथा लगानी प्रििवन कोष स्थापना गनेछाः
(२) उपदर्ा (१) बिोशजिको कोषिा दे हाय बिोशजिको िकि
िहनेछाः(क)

नेपाल सिकािबाट प्राप्त िकि,

(ख)

प्रदे श सिकािबाट प्राप्त िकि,

(ग)

स्िदे शी सं घ, सं स्था िा व्यशक्तबाट प्राप्त िकि,

(घ)

विदे शी सिकाि, अन्ििाववष्ट्रय सं घ सं स्थाबाट प्राप्त हुने
दद्वपक्षीय िा बहुपक्षीय अनुदान िा सहयोग िकि।

िि विदे शी सिकाि, अन्ििाववष्ट्रय सं घ सं स्थाबाट अनुदान िा सहयोग

प्राप्त गनुव अशघ नेपाल सिकािको स्िीकृति तलनुपनेछ।

(३) उपदर्ा (१) बिोशजिको कोषबाट दे हायको कायविा खचव गनव
सवकनेछाः(क)

लघु उद्यि,

(ख)

घिे ल ु िथा साना उद्योग विकास,

(ग)

प्रवितध विकास,

(घ)

औद्योतगक प्रििवन,

(ङ)

रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनतनविावण िथा व्यिस्थापन,

(च)

िवहला उद्यिशीलिा विकास।

(४) कोषको िकि उपदर्ा (३) बिोशजिको कायविा खचव गदाव

कोषको स्िीकृति िावषवक कायवििको अधीनिा िही लगानी िथा खचव गनुव पनेछ।

(५) कोषको सञ्चालन िथा व्यिस्थापन सम्िन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए
बिोशजि हुनेछ।
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५३.

दोहोिो सुविधा प्रदान नगरिनेाः (१) यस ऐन िा प्रचतलि कानून बिोशजि प्रदे श
सिकािले कुनै उद्योगलाई सेिा, सुविधा िा सहुतलयि प्रदान गदाव दोहोिो पने गिी
कुनै सेिा, सुविधा िा सहुतलयि प्रदान गने छै न।

(२) प्रदे श सिकािले यस ऐन बिोशजि कुनै उद्योगलाई प्रदान गिे को

सेिा, सुविधा िा सहुतलयिको जानकािी सम्िशन्धि िन्त्रालयलाई ददनुपनेछ ि सोको
कायावन्ियन िािहिका तनकायबाट गनुव पनेछ।
५४.

व्यिसावयक सािाशजक शजम्िेिािी सम्िन्धी व्यिस्थााः (१) िावषवक पन्र किोड
रुपैयाूँभन्दा बढी कािोबाि हुने िध्यि, ठू ला, िृहि िथा घिे ल ु उद्योगले सािाशजक

शजम्िेिािी बहन गने प्रयोजनको लातग प्रत्येक आतथवक बषविा बावषवक खुद िुनार्ाको
कम्िीिा एक प्रतिशि िकि छु ट्याउनु पनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बिोशजि छु ट्याइएको िकि बावषवक योजना िथा
कायविि बनाई िोवकए बिोशजिका क्षेत्रिा खचव गनुप
व नेछ ि त्यस्िो खचव गिे को
विििण सं चाि िाध्यि, पतत्रका िार्वि सािवजतनक गिाउनु पनेछ। सोको अनुगिन
प्रदे श सिकाि ि अन्िगविका कायावलयले गनेछ।

ु
(३) उपदर्ा (२) बिोशजि गरिने खचव सं यक्त
रुपिा योजना िथा

ु
कायविि बनाई खचव गदाव प्रभािकािी दे शखने भएिा आधाि ि कािण खोली सं यक्त
रुपिा खचव गनव सवकनेछ।
(४) उद्योगले उपदर्ा (२) िा (३) बिोशजि प्रत्येक आतथवक बषविा
सम्पन्न गिे को कायविि ि त्यस्िो कायविििा खचव गिे को िकिको विििण आतथवक
िषव व्यतिि भएको छ िवहनातभत्र सम्िशन्धि उद्योग दिाव गने तनकाय सिक्ष पेश
गनुव पनेछ ।
(५)

उपदर्ा

(२)

िा

(३)

बिोशजि

व्यिसावयक

सािाशजक

शजम्िेिािीका लातग खचव भएको िकिलाई प्रचतलि कानून बिोशजि किकट्टी गनव
पाइनेछ।
५५.

उद्योग ग्राि, औद्योतगक क्लष्टि, औद्योतगक क्षेत्र, विशेष आतथवक क्षेत्र िा औद्योतगक
किीडोि घोषणा गनव सक्नेाः (१) प्रदे श सिकािले प्रदे श िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन
गिी औद्योतगक विकासको लातग पयावप्त सम्भािना ि अिसि उपलब्ध िहेको प्रदे शको
कुनै भाग िा स्थानलाई िापदण्ड बनाई नेपाल सिकाि, स्थानीय िह सिेिको

सहभातगिािा उद्योग ग्राि, औद्योतगक क्लष्टि, औद्योतगक क्षेत्र, विशेष आतथवक क्षेत्र
िा औद्योतगक करिडोि घोषणा गिी सं चालन गनव सक्नेछ।
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(२) उपदर्ा (१) बिोशजि घोषणा गरिएका उद्योग ग्राि, औद्योतगक
क्लष्टि, औद्योतगक क्षेत्र, विशेष आतथवक क्षेत्र िा औद्योतगक करिडोििा यो ऐन िथा
प्रचतलि कानून बिोशजि अन्य उद्योगले पाउने सेिा, सुविधा िथा सहुतलयि उपलब्ध
गिाइनेछ।
५६.

भिन बनाउन िा िस्िी बसाउन नहुनाःे (१) यो ऐन प्रािम्भ भएपतछ स्थापना हुने
उद्योग ग्राि, औद्योतगक क्षेत्र ि विशेष आतथवक क्षेत्रको प्रदे श सिकाि िा स्थानीय
िहले सािवजतनक सूचना प्रकाशन गिी िोकेको क्षेत्र ि दूिीतभत्र कुनै पतन वकतसिको
आिासीय भिन िा अन्य भिन बनाउन िा बस्िी बसाउन पाइने छै न।

(२) उपदर्ा (१) बिोशजि िोवकएको क्षेत्र ि दूिीतभत्र िहेको कसैको
तनजी जग्गािा आिासीय भिन िा अन्य भिन िा िस्िी बसाउन नददएको कािणबाट
हानी नोक्सानी पुग्न जाने भएिा प्रदे श सिकाि िा स्थानीय िहले िोवकएको म्यादतभत्र
िोवकए बिोशजिको प्रविया पूिा गिी सम्िशन्धि व्यशक्तलाई िनातसब क्षतिपूतिव ददनु
पनेछ।
५७.

विद्युिीय िाध्यिको प्रयोग गनव सक्नेाः उद्योग दिाव गने तनकायले यस ऐन बिोशजि
उद्योग प्रशासन सम्बन्धी िोवकए बिोशजिका काि कािबाहीलाई सिल ि सहज
बनाउन विद्युिीय कािोबाि सम्िन्धी प्रचतलि कानून बिोशजि विद्युिीय िाध्यिबाट
सम्पादन गनव सवकने गिी आिश्यक व्यिस्था गनव सक्नेछ।

५८.

सफ्टिेयि बनाई लागू गनव सवकनेाः (१) प्रदे श सिकािले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी
प्रवियालाई सिल, सहज ि विश्िसनीय बनाउन यस ऐन िथा प्रचतलि अन्य कानून
बिोशजि उद्योग दिावदेशख खािे जी सम्िका प्रविया सम्बन्धी सेिाहरु, उद्योगको
वकतसि, उद्योगको प्रकृति िा लगानीको सीिा लगायिका विषयहरु िोकी सफ्टिेयि
िार्वि कायावन्ियन गनव सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) बिोशजि सफ्टिेयिको प्रयोग सम्िन्धी अन्य

५९.

व्यिस्था िोवकए बिोशजि हुनेछ।

अशख्ियािनािा ददन सवकनेाः (१) यस ऐन बिोशजि कुनै उद्योग िा उद्योगिा स्िातित्ि
भएको व्यशक्तले आर्ुले गनुप
व ने केही िा सबै काि गनवको तनतिि कुनै व्यशक्तलाई
प्रचतलि कानून बिोशजि अशख्ियािनािा िा अतधकृि िािे सनािा ददन सक्नेछ।

(२) उपदर्ा (१) बिोशजि ददइएको अशख्ियािनािा िा अतधकृि

िािे सनािा बिोशजि काि गनव त्यस्िो अशख्ियािनािा िा िािे सनािाको प्रतितलवप
नोटिी पशब्लकद्वािा प्रिाशणि गिाई उद्योग दिाव गने तनकायिा उपलब्ध गिाउनु
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पनेछ। उद्योग दिाव गने तनकायले आिश्यक ठानेिा त्यस्िो अशख्ियािनािा िा
अतधकृि िािे सनािाको सक्कल प्रति शझकाई हेन व सक्नेछ।
६०.

म्याद थप िा पुनाः दिाव सम्िन्धी व्यिस्थााः (१) यो ऐन प्रािम्भ हुूँदाका बखि प्रचतलि
कानून बिोशजि उद्योग दिाव भई उद्योगको सञ्चालन िा व्यिसावयक उत्पादन िा
कािोबाि प्रािम्भ गने म्याद सिाप्त भई उद्योग सञ्चालन, व्यिसावयक उत्पादन िा
कािोबाि प्रािम्भ गनव नसकेका उद्योगहरु िा यसअशघ म्याद थप भई थवपएको
म्यादतभत्र सिेि उद्योगको सञ्चालन िा व्यिसावयक उत्पादन िा कािोबाि गनव नसकी

म्याद गुजािे का उद्योगले तनिेदन ददन पाउने गिी एक पटकका लातग यो ऐन प्रािम्भ
भएको नब्बे ददनतभत्र म्याद थपका लातग उद्योग दिाव गने तनकाय सिक्ष तनिेदन
ददन सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) बिोशजि प्राप्त तनिेदन जाूँचबुझ गदाव उद्योग दिाव

गने तनकायले म्याद थप गनुप
व ने िनातसि कािण दे खेिा यस ऐन बिोशजिको प्रकृया
पूिा गिी दे हाय बिोशजिको विलम्ब शुल्क तलई म्याद थप गनव सक्नेछाः(क)
(ख)

लघु उद्यिको हकिा प्रतििषव पाूँच हजाि रुपैयाूँका दिले,
घिे ल ु िथा साना उद्योगको हकिा प्रतििषव पन्र हजाि
रुपैयाूँका दिले,

(ग)

िझौला उद्योगको हकिा प्रति िषव पचास हजाि रुपैयाूँका
दिले,

(घ)

ठू ला उद्योगको हकिा प्रतििषव एक लाख पचास हजाि
रुपैयाूँका दिले।

(३) उपदर्ा (२) बिोशजि कुनै उद्योगको म्याद थप गनव सवकने िा
नसवकने सम्िन्धी तनणवयको जानकािी सम्बशन्धि तनिेदकलाई तनणवय भएको साि
कायव ददनतभत्र ददनु पनेछ।
६१.

स्थानीय िहले उद्योग प्रशासन सम्िन्धी कायव गनव सक्नेाः लघु उद्यिको दिाव, निीकिण
िथा तनयिन सम्बन्धी कायव स्थानीय िहले गनव सक्नेछन् िि त्यस्िो कायव गनव

सम्िशन्धि स्थानीय िहले यस ऐन बिोशजि कायववितध स्िीकृति गिी लागू गनुव
६२.

पनेछ।

अतधकाि प्रत्यायोजनाः (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयिािली बिोशजि
बोडवलाई प्राप्त अतधकाििध्ये केही अतधकाि बोडवले आिश्यकिा अनुसाि िन्त्रालयको
सशचि, तनदे शनालयको तनदे शक िा प्रदे श सिकािको अतधकृिस्ििको किवचािी िा
स्थानीय िहलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ।
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(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयिािली बिोशजि
तनदे शनालयलाई प्राप्त अतधकाििध्ये केही अतधकाि आिश्यकिा अनुसाि प्रदे श
सिकािको अतधकृिस्ििको किवचािीलाई प्रत्यायोजन गनव सवकनेछ।

६३. असल तनयिले काि गिे कोिा बचाउाः यस ऐनले ददएको अतधकािको प्रयोग असल
तनयिले गिे कोिा कुनै पतन सिकािी किवचािी व्यशक्तगि िििले उििदायी हुने

छै न। िि असल तनयिले कायव गिे को हो भन्ने प्रिाण पुर्याउने भाि सम्िशन्धि
ब्यशक्तिा िहनेछ।
६४.

बाधा अड्काउ र्ुकाउने अतधकािाः यस ऐनको कायावन्ियन गनव कुनै बाधा अड्काउ
पिे िा प्रदे श सिकािले प्रदे श िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी त्यस्िो बाधा अड्काउ
र्ुकाउन सक्नेछ।

६५.

अनुसूचीिा परििाजवन गनव सक्नेाः प्रदे श सिकािले प्रदे श िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन

६६.

यसै ऐन बिोशजि हुनाःे यस ऐनिा लेशखएको कुिािा यसै ऐन बिोशजि ि अन्यिा

६७.

गिी अनुसूचीिा आिश्यकिा अनुसाि परििाजवन गनव सक्नेछ।
प्रचतलि कानून बिोशजि हुनेछ।

तनिेदन ददन सक्नेाः यस ऐन बिोशजि तनणवय गनुप
व ने िा कायव सम्पन्न गनव िोवकएको
अितध तभत्र कायव सम्पन्न नभएिा िकाव पने पक्षले िन्त्रालय सिक्ष तनिेदन ददन
सक्नेछ ि िन्त्रालयले पन्र ददन तभत्र त्यस्िो तनिेदन बिोशजिका विषयिा आिश्यक
छानविन गिी आिश्यक कायव गनेछ।

६८.

तनयि िनाउने अतधकािाः यस ऐनलाई कायावन्ियन गनव प्रदे श सिकािले आिश्यक
तनयि बनाउन सक्नेछ।

६९.

तनदे शशका, कायववितध िा िापदण्ड बनाई लागू गनव सक्नेाः प्रदे श सिकािले यो ऐन ि
यस ऐन अन्िगवि िनेका तनयिािलीको अतधनिा िही उद्योग प्रशासन सम्बन्धी काि

कािबाहीलाई सिल ि सहज बनाउन, काि काििाहीको प्रकृया तनधाविण गनव ि अन्य
आिश्यक कायव गनव आिश्यकिा अनुसाि तनदे शशका, कायववितध िा िापदण्ड बनाई
लागू गनव सक्नेछ।
७०.

बचाउाः यस अशघ औद्योतगक व्यिसाय ऐन, २०७३ अन्िगवि भए गिे का सम्पूण व
काि कािबाहीहरु यसै ऐन बिोशजि भए गिे को िातननेछ।
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अनुसूची १
(दर्ा १८ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) सूँग सम्िशन्धि)
घिे ल ु उद्योग

1.

हाि िा खुट्टाले चलाउने ि अधवस्िचातलि िान (ह्याण्ड लुि, पेडल लुि,
सेिी अटोिेवटक लुि), कपडा बेने (र्यावपङ्ग), पिम्पिागि प्रवितधबाट
गरिने िङ्गाई छपाई, तसलाई (ियािी पोशाक बाहेक) ि बुनाई,

2.

ऊन ि िे शििा आधारिि हािे बुनाईका िाडी, पाखी, गलैं चा, पशश्िना,
पोशाक, हािेकागज ि सोिा आधारिि िस्िु,

3.

पिम्पिागि कलािा आधारिि िस्िु,

4.

पिम्पिागि िूतिवकला,

5.

िािा, वपिल, ढलौट, काूँस ि जिवन तसल्भि जस्िा धािुबाट हस्ितनतिवि
भाूँडाििवन िथा हस्िकलाका सािान,

6.

र्लािबाट बनेका हस्ितनतिवि भाूँडा ििवन िथा घिायसी प्रयोगका चक्कु,

7.

सुन िा चाूँदीबाट हस्ितनतिवि गिगहना, िस्िु, भाूँडा ििवनहरु (बहुिूल्य,

8.

स्िदे शिा उपलब्ध वकिति, अधव वकिति िथा साधािण पत्थि कटाई

च ुलेसी, खुकुिी, हूँतसया, कुटो, कोदालो जस्िा पिम्पिागि औजािहरु
अधव बहुिूल्य िथा साधािण पत्थि जडान भएका सिेि)

उद्योग, ग्रािीण टय्यातनङ्ग। छालाबाट हस्ि तनतिवि बस्िुहरु,
9.

जुट, सिाई घाूँस, चोया, बातबयो, सुिी धागो, अल्लो आदद प्राकृतिक
िे शािा आधारिि उद्योग,

10.

पत्थिकला (ढुं गा कूँ ु दे ि बनाइएका सािानहरु)

11.

पौभा, थाङ्का शचत्र ि अन्य पिम्पिागि शचत्रकला,

12.
13.

िुकुण्डो (िास्क) िथा पिम्पिागि सं स्कृति दशावउने पुिली ि खेलौना

पिम्पिागि सं स्कृति, बाजागाजा ि कला दशावउने वितभन्न प्रकािका
हस्िकलाका िस्िु,

14.

काठ, हाड िथा तसङ्ग, िाटो, चट्टान ि खतनजका कलात्िक िस्िुहरु,

15.

हािले छाप्ने इटा उद्योग।

सेिातिक्स िथा िाटाका भाूँडाकूँ ु डा,
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अनुसूची २
(दर्ा १८ को उपदर्ा (२) को खण्ड (क) सूँग सम्िशन्धि)
उजाविूलक उद्योग

1.

जलस्रोि, िायु, सौयवशशक्त, कोइला, प्राकृतिक िेल ि इन्धन िा ग्याूँस,
िायोिास िा र्ोहोििैला प्रशोधन गिी तनस्कने ग्याूँस िा अन्य
स्रोिहरुबाट ऊजाव उत्पादन गने उद्योग, त्यस्िो ऊजाव उत्पादन गनव
प्रयोग गरिने िेतसन उपकिण तनिावण गने उद्योग,

2.

प्रादे शशक विद्युि प्रसािण लाइन,

3.

विद्युि विििण प्रणाली,

4.

ऊजावको सम्भाब्यिा अध्ययन,

5.

शचनी उद्योगको सह उत्पादनको रुपिा उत्पादन हुने तबद्युिीय उजाव।
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अनुसूची ३
(दर्ा १८ को उपदर्ा (२) को खण्ड (ग) सूँग सम्िशन्धि)
कृवष िथा िन पैदािाििा आधारिि उद्योग

1.

र्लर्ूल खेिी िा र्लर्ुल प्रशोधन,

2.

खाद्यिस्िुको उत्पादन ि प्रशोधन िथा भण्डािण,

3.

पशुपालन, पंक्षीपालन (अवष्ट्रच सिेि), पशुपंक्षी प्रजनन, चल्ला काड्ने
व्यिसाय ि िासु उत्पादन िथा प्रशोधन,

4.

दुध उत्पादन िथा दुग्ध पदाथव प्रशोधन (दूधजन्य परिकाि उत्पादन सिेि)

5.

ित्स्यपालन, िाछाभूिा उत्पादन, प्रशोधन एिं प्याकेशजङ

6.
7.

कृवष उपज प्रिुख कच्चा पदाथव हुने पशुपंक्षीको दाना उत्पादन उद्योग,
िे शि खेिी िथा िे शि प्रशोधन,

8.

शचया बगान, शचया प्रशोधन,

9.

कर्ी खेिी, कर्ी प्रशोधन,

10.

जतडबुटी खेिी, जडीबुटी प्रशोधन,

11.

ििकािी बीउ तबजन उत्पादन,

12.

ििकािी खेिी, ििकािी प्रशोधन,

13.

िौिीपालन (िौिी प्रजनन, िह उत्पादन ि प्रशोधन)

14.

पुष्प खेिी, पुष्प प्रशोधन (िाला बनाउने, सजािट गने, गुच्छा बनाउने ि
बीउ तबजन उत्पादन सिेि)

15.

नसविी व्यिसाय, िनस्पति उद्यान स्थापना, सं िक्षण िथा व्यिस्थापन,
िनस्पति प्रजनन् व्यिसाय (वटस्सु कल्चि सिेि)

16.
17.
18.

िबि खेिी, िबिको प्रािशम्भक प्रशोधन ि सं चालन

शीि भण्डाि, कृवष बजाि सं चालन िथा व्यिस्थापन,

सािुदावयक, कबुतलयिी, साझेदािी, तनजी िन िथा कृवष िनको स्थापना ि
व्यिस्थापन,

19.

नगदे बालीको व्यिसावयक खेिी िथा प्रशोधन (जस्िैाः ऊखु, कपास,
सनपाट, सशजिन, स्िीट सिघि, स्टे तभया िे िौतडएन, सुिी, जुट, अलैं ची,

अदुिा, केशि, िेलहन, िसला िाली, दलहन आदद िथा तिनको बीउ
उत्पादन)
20.

िेि, बाूँस खेिी, िेि बाूँस िथा अन्य प्राकृतिक िे शाजन्य उत्पादनहरु,

21.

बीउतबजन प्रशोधन
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22.

साःतिल, र्तनवचि लगायिका काष्ठ उद्योग,

23.

भेतनयि िथा प्लाई उद्योग

24.

पाकेवटङ, तसजतनङ्ग, विटिेन्ट प्लान्ट, प्लाइउड, कम्पोशजट, बोडव जस्िा
काष्ठजन्य उद्योग,

25.

कागज, िे शजन लगायिका अन्य गैिकाष्ठजन्य िन पैदािाििा आधारिि
उद्योग,

26.

च्याउ, नयाूँ प्रवितधद्वािा विरुिा उत्पादन गने (वटस्यूकल्चि), एग्रोर्िे ष्ट,

27.

कपास खेिी, कपास ि कपासको िीउ उत्पादन िथा प्रशोधन गने,

28.

रुखको जिा संकलन गिी गोल (कोईला) उत्पादन गने उद्योग,

29.

पािपतिङ्गािलाई कच्चा पदाथवका रुपिा प्रयोग गिी सं चालन हुने उद्योग।
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अनुसूची ४
(दर्ा १८ को उपदर्ा (२) को खण्ड (ङ) सूँग सम्िशन्धि)
पूिावधाि उद्योग
1.

सडक, पुल, सुरुङ्ग

2.

िोपिे, िे लिे, िाि, ितलिस, िोनोिे ल ि स्लाईतडङ्गकाि,

3.

औद्योतगक सं िचना एिं पूिावधाि कम्प्लेक्स,

4.

सभा सम्िेलन केन्र,

5.

ढल िथा ढल तनकास,

6.

खानेपानी आपूतिव िथा विििण,

7.

तसूँचाई पूिावधाि,

8.

खेलकूद गृह, िङ्गशाला,

9.

सिािी पावकवङ्ग स्थल, पावकवङ्ग गृह,

11.

कागो कम्प्लेक्स,

12.

प्रदुवषि पानी प्रशोधन उद्योग (बेष्ट िाटि विटिेन्ट प्लान्ट)

13.

घि िथा आिास भिन,

14.

वर्ल्ि तसवट तनिावण, वर्ल्ि स्टु तडयो तनिावण,

15.

व्यापारिक कम्प्लेक्स,

16.

तनजी िेयि हाउस,

17.

ऊजाव घि िथा ऊजाव प्रशािण लाइनको पूिावधाि तनिावण व्यिस्था िथा

10.

विशेष आतथवक क्षेत्र,

सं चालन,
18.

िालुिा प्रशोधन(वर्िवर्िे ) उद्योग

19.

यस्िै प्रकृतिका अन्य उद्योगहरु,

20.

ईन्धन िथा ग्यास आपूतिवको पाइप लाईन जडानको पूिावधाि तनिावण,
व्यिस्थापन ि सं चालन।
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अनुसूची ५
(दर्ा १८ को उपदर्ा (२) को खण्ड (च) सूँग सम्िशन्धि)
पयवटन उद्योग
1.
2.
3.

पयवटक आिास, िोटे ल, होटे ल, रिसोटव, बाि िथा िे ष्टुूँिा, पाटी प्यालेस,
िाभल एजेन्सी, टु ि, अपिे टि, वहतलङ्ग सेन्टि, क्यातसनो, िसाज, स्पा,

साहतसक पयवटन, िे वकङ्ग, शस्कइङ्ग, प्यािाग्लाइतडङ्ग, िाटि र्याशफ्टङ्ग, हट
एयि व्यालुतनङ्ग, क्यानोइङ, प्यािासेतलङ्ग, घोडचढी, हािीचढी, बन्जी जशम्पङ्ग,
वहिाल आिोहण, शजपफ्लायि, अल्िालाइट, स्काइिाइवकङ्ग, स्काइड्राइतभङ्ग
ि यस्िै प्रकािका अन्य साहतसक खेल,

4.
5.

केिलकािको तनिावण गिी सं चालन गने उद्योग,

ग्रािणी पयवटन, होिस्टे िथा पयावििणीय पयवटन, कृवष पयवटन,

6.

गल्र्, कोसव, पोलो, पोनी िे वकङ्ग, पदयात्रा, साइशक्लङ्ग,

8.

िनोिञ्जन पाकव, िाटि पाकव,

9.

िन्यजन्िु आिक्ष,

7.

साूँस्कृतिक, धातिवक, सभा सम्िेलन िथा खेलकूद पयवटन,

10.

यस्िै प्रकृतिका अन्य उद्योगहरु,

11.

जं गल सर्ािी।
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अनुसूची ६
(दर्ा १८ को उपदर्ा (२) को खण्ड (छ) सूँग सम्िशन्धि)
सूचना प्रवितध, सञ्चाि प्रवितध िथा सूचना प्रसािण प्रवितधिा आधारिि उद्योग
खण्ड (क)
सूचना प्रवितध उद्योगाः1.

टे क्नोलोजी पाकव,

2.

आई. टी पाकव,

3.

बायोटे क पाकव,

4.

सफ्टिेयि विकास,

5.

कम्प्यूटि िथा सोसूँग सम्बशन्धि सेिाहरु,

6.

िथ्याङ्क प्रशोधन,

7.

साइिि क्यार्े,

8.
9.
10.
11.

तडशजटल म्यावपङ्ग,
विशजनेस प्रोसेस आउटसोतसवङ्ग (वि.वप.ओ.), नलेज प्रोसेस आउटसोतसवङ्ग
(के.वप.ओ.),

डाटा सेन्टि, डाटा िाइतनङ्ग, क्लाउड कम्प्यूवटङ्ग,
यस्िै प्रकृतिका अन्य उद्योग।

खण्ड (ख)
सञ्चाि प्रवितधिा आधारिि उद्योगाः1.

इन्टिनेट सतबवस प्रोभाइडसव (आई.एस.पी.),

2.

टे तलर्ोन, िोिाइल र्ोन, िोिाईल स्याटलाइट र्ोन अपिे टि सेिा,

3.

टे तलपोटव सेिा,

4.

यस्िै प्रकृतिका अन्य उद्योग।

खण्ड (ग)
प्रसािण प्रवितधिा आधारिि उद्योगाः1.

एर्.एि. िे तडयो, तडशजटल िे तडयो सेिा,

2.

केबुल टे तलतभजन,

4.

तडशजटल केबुल टे तलतभजन, नेटिकव, डाइिे क्ट टु होि (तड.वट.एच.)

3.

आइ.वप. टे तलतभजन, अनलाइन सेिा,
स्याटलाइट सेिा, एि.एि.तड.एस नेटिकव, तडशजटल टे तलतभजन (तड.तड.वटभी)
नेटिकव,
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5.

िे कतडवङ्ग स्टु तडयो, प्रसािण स्टु तडयो,

6.

छापा सञ्चाि (वप्रन्ट तितडया) उद्योग, श्रव्य दृष्य (अतडयो तभजुअल) सािग्री
उत्पादन उद्योग, विज्ञापन तनिावण उद्योग,

7.
8.

चलशचत्र िा िृिशचत्र उत्पादन,

यस्िै प्रकृतिका अन्य उद्योगहरु।
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अनुसूची ७
(दर्ा १८ को उपदर्ा (२) को खण्ड (ज) सूँग सम्िशन्धि)
सेिािूलक उद्योग
1.

याशन्त्रक कायवशाला (िकवशप),

2.

छापाखाना िथा छपाई सम्िन्धी सेिा,

3.

पेशागि अनुसन्धान िथा विकास, व्यिस्थापन, इशन्जतनयरिङ्ग िथा तडजाइन,
कानूनी, लेखा, लेखापिीक्षण, शशक्षण प्रतिष्ठान, शैशक्षक िथा प्रावितधक
पिािशव सेिाहरु,

4.

शजतनङ्ग िथा बेतलङ्ग व्यिसाय,

5.

प्रदशवनी सेिा,

6.

साूँस्कृतिक िथा िनोिञ्जनात्िक व्यिसाय,

7.

तनिावण व्यिसाय,

8.

सािवजतनक यािायाि व्यिसाय,

9.

र्ोटोग्रार्ी,

10.

अस्पिाल,

11.

नतसवङ

होि,

शक्लतनक,

पोतलशक्लतनक,

पुनाः

स्थापना

गृह

सञ्चालन,

वर्शजयोथेिापी शक्लतनक, आयुिेद िथा अन्य िैकशल्पक अस्पिाल,
12.
13.

शािीरिक व्यायाि, योग ध्यान िथा अभ्यास केन्र,
शशक्षण एिं प्रशशक्षण सं स्था,

14.

पुस्िकालय, अतभलेखालय िथा सं ग्रहालय सेिा,

15.

प्रयोगशाला,

16.

हिाई यािायाि सेिा,

17.

खेलकूल सेिा, स्िीतिङ्ग पूल,

18.

शीि भण्डाि सं चालन,

19.

हाउस िायरिङ्ग इलेक्िीकल वर्वटङ्ग ि ििवि,

20.

र्ोहोििैला सं कलन िथा सिसर्ाई, र्ोहोििैला पुनाः प्रशोधन,

21.

घिजग्गा खरिद गिी भूति विकास गिी तबिी गने व्यिसाय,

22.

तनिावण सम्िन्धी भािी उपकिण (हेभी इक्िीपिेन्ट) भाडा, ििवि िथा
सं चालन,

23.

पशु शचवकत्सा सेिा,
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24.

व्यािी रिचाशजवङ्ग,

25.

स्िास्थ्य पिीक्षण (एक्स िे , तसटी स्क्यान, एि.आि.आई, अल्िासाउन्ड जस्िा
सेिाहरु) िथा स्िास्थ्य पिीक्षण प्रयोगशाला,

26.

तनिावण भइसकेका पूिावधािहरुको संचालन गने (जस्िैाः सभा सम्िेलन भिन,

खानेपानी आपूतिव, इन्धन िथा इन्धनजन्य ग्यास आपूतिव सम्बन्धी पाइप
लाइन,

गोदािघि

िथा

भण्डािण,

वििानस्थल,

बसपाकव

िङ्गशाला,

स्पोटवस्कम्प्लेकस, िोपिे, सडक, तसं चाई, विद्युि प्रशािण, विद्युि गृह, िे लिे
सेिा, कागो कम्लेक्स, इनल्याण्ड शक्लयिे न्स तडपो (आई.तस.तड.) जस्िा सेिा
सं चालन गने) व्यिसायहरु,
27.

खाद्यान्न कुटानी, वपसानी पेलानी ि प्यावकङ्ग गने कायव,

28.

कपडा िथा धागो िङ्गाई, साइशजङ्ग ि कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योगले
आफ्नो प्रयोजनको लातग गिे कोिा बाहेक),

29.

ढु िानी िथा कागो व्यिसाय िा सेिा,

30.

भन्साि एजेन्ट सेिा,

31.

प्याकेशजङ्ग, रिवर्तलङ्ग सेिा (एल.पी.शज. ग्याूँस रिवर्तलङ्ग ि सिािी ग्यास
रिवर्तलङ्ग गने स्टे शन सिेि),

32.

कुरियि सेिा,

33.

ड्राइशक्लतनङ्ग व्यिसाय,

34.

व्यूटी पालवि,

35.

आन्िरिक सजािट (इण्डेवटयि डेकोिे शन),

36.

सुिक्षा सेिा प्रदान गने व्यिसाय,

37.

प्रकाशन सेिा,

38.

विज्ञापन सेिा,

39.

विज्ञापन सािग्री ियाि गने सेिा,

40.

आि सं चाि सेिा,

41.
42.

टे तलतभजनबाट प्रशािण गनव बनाइएका कायविि ि डकुिेन्िी टे तलवर्ल्ि
उत्पादन िथा प्रसािण,

िाटो पिीक्षण (स्िाइल टे वष्टङ्ग) सेिा,

43.

पानी प्रशोधन, ढु िानी िथा विििण सेिा,

44.

धिवकाूँटा सेिा,

45.

स्िास्थ्य (हेल्थ) क्लि,
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46.

प्राणीशास्त्र सम्िन्धी (जुलोशजकल), भूशास्त्र सम्िन्धी (शजयोलोशजकल),
जीिप्रवितध (बायोटे क) सम्िन्धी बगैंचा (पाकव) सं चालन,

47.
48.
49.
50.

व्यिसाय सम्ििवन सेिा (विशजनेस इन्क्यूिेसन सतभवस)

व्यापारिक परिसि (िे तडङ्ग विशजनेस कम्प्लेक्स) सं चालन,
िैदेशशक िोजगाि सेिा,

तसनेिा हल (िशल्टप्लेक्स सिेि),

51.

तथएटि (िशल्टप्लेक्स सिेि),

52.

तसलाई बुनाई (बुवटक सिेि),

53.

विद्युि सिेक्षण,

54.

खतनज अध्ययन अनुसन्धान,

55.

सिसर्ाई सेिा,

56.

विद्युिीय व्यापाि (इ-किशव), विद्युिीय िाध्यि (अनलाइन िा सफ्टिेयि िा
एप्स िा यस्िै अन्य प्रकािको िाध्यि) को प्रयोग गिी सिवसाधािणलाई सेिा
उपलब्ध गिाउने उद्योग व्यिसाय,

57.
58.

िेशशनिी उपकिण भाडािा उपलब्ध गिाउने (तलशजङ्ग) सेिा,

प्रशोधन िा प्रकृया नगण्य रुपिा हुने कट टु लेन्थ तसट, र्ोटो वर्ल्ि

शस्लवटङ्ग, र्ोटो, पेपि शस्लवटङ्ग, वटस्यू पेपि शस्लवटङ्ग, बल वियरिङ्ग एसेम्बली
िथा िल्क रुपिा ियािी सािान आयाि गिी रिप्यावकङ्ग गने जस्िा सेिा
व्यिसायहरु,
59.

कपडा िथा यानव डाइङ्ग, यानव साइशजङ ि कपडािा वप्रशन्टङ्ग गने व्यिसाय
(कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नै प्रयोजनको लातग गिे कोिा बाहेक)

60.

व्यिसावयक रुपिा गरिने पशु शचवकत्सा सेिा,

61.

घुम्िी उद्योग (Portable Processing Unit),

62.

औषतध उत्पादन गने उद्योग।

47

खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क १८ प्रदे श िाजपत्र भाग १ तिति २०७७।०४।२५
अनुसूची ८
(दर्ा २० सूँग सम्िशन्धि)
1.
2.

घिे ल ु उद्योग,

प्रदे श प्राथतिकिा प्राप्त उद्योग

ऊजाविूलक उद्योग,

3.

कृवष िथा िन पैदािाििा आधारिि उद्योग,

4.

पूिावधाि उद्योग,

5.

तनयावििूलक उद्योग,

6.

पूिावधाि सवहिको साहतसक पयवटन, ग्रािीण पयवटन, पिावििणीय पयवटन,
गल्र् कोसव, पोलो, पोनी िे वकङ्ग, पदयात्रा पयवटन, र्याशफ्टङ्ग, सभा सम्िेलन
पयवटन, खेलकूद पयवटन, धातिवक पयवटन, साूँस्कृतिक पयवटन, िनोिञ्जन पाकव
तनिावण िथा सं चालन,

7.

सपवदंश उपचाि सम्िन्धी,

8.

पयवटन प्रििवन गने होटल, रिसोटव ि िे स्टु िेण्ट,

9.

लेदो िे शा (पल्प) िथा कागज, शचनी, िासावयनक िल (तिश्रण बाहेक),
प्राङ्गारिक िल, जुिा चप्पल, धागो उत्पादन सम्िन्धी, पशुपालन, िाछा
पालन, कुखुिा पालन ि िौिी पालन सम्िन्धी, पुष्प खेिी (प्लोरिकल्चि),

स्िदे शी कच्चा पदाथविा आधारिि िबिको प्रािशम्भक प्रशोधन ि िबिजन्य
िस्िुको उत्पादन, धू लो दूध, औषधी उत्पादन, र्ोहोििैला िथा खेि गएको
िस्िुको प्रशोधन, इन्धन िचि गने उपकिण उत्पादन गने उद्योग, प्रदूषण
कि गने उपकिण उत्पादन गने उद्योग ि अपाङ्गहरुले प्रयोग गने साधन

िथा उपकिण उत्पादन गने उद्योग, कृवष यन्त्र उपकिण िथा औद्योतगक
िेतसनिी बनाउने उद्योग, विद्युिबाट चल्ने सिािी साधनहरु उत्पादन गने

उद्योग, सपवदंशको औषधी बनाउने उद्योग, आूँखाको कृतिि लेन्स उत्पादन
गने उद्योग,
10.

दुगि
व िथा कि विकतसि क्षेत्रिा स्थापना हुने अस्पिाल, नतसवङ होि, पशु
अस्पिाल एिं शचवकत्सालय, स्िास्थ्य पिीक्षण सेिा, स्िास्थ्य प्रयोगशाला,
जैविक अनुसन्धानशाला ि शशक्षण एिं प्रशशक्षण सं स्थाहरु,

11.

सूचना प्रवितध उद्योग,

12.

तनजी क्षेत्रबाट तनिावण ि सं चालन हुने औद्योतगक क्षेत्र, विशेष आतथवक क्षेत्र
ि उद्योग ग्राििा स्थापना भएका उद्योग,
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13.

प्रदे श सिकािले आिश्यक िापदण्ड िनाई उच्च िूल्य ि न्यून िौल आयािन
(हाई प्राइस लो िेट भोल्युि) भएको पवहचान गिी प्रदे श िाजपत्रिा सूचना
प्रकाशन गिी िोवकददएका िस्िु उत्पादन गने उद्योग िथा प्रदे शतभत्र उपलब्ध

14.
15.

हुने कच्चा पदाथविा आधारिि आयाि प्रतिस्थापन गनव सहयोग गने उद्योग,
चलशचत्र तनिावण उद्योग,

शचया, कर्ी िा अन्य यस्िै प्रकृतिका उद्योग।

प्रिाणीकिण तितिाः- २०७७/०४/२५
आज्ञाले,
किल बहादुि थापा
तन. प्रदे श सशचि

४९
प्रदे श सिकाि¸ आन्िरिक िातिला िथा कानून49
िन्त्रालय¸ प्रदे श नं. १¸ वििाटनगििा िुदरि।
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