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औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गमगत
२०७६/१०/२८
ु को औद्योगिक वातावरणलाई लिानीमैत्री तथा प्रगतस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तु
प्रस्तावना: मुलक
ु मा उपलब्र्ध स्रोत सार्धनको
वा सेवाको उत्पादन र रोजिारीका अवसरमा अगिवृद्धि िनन मुलक
अगर्धकतम पररचालन िरी क्रमि: आयात प्रगतस्थापन र गनयानत प्रविननमा जोड ददिँदै उद्योि
क्षेत्रको सहज, अनुमानयोग्य र प्रिावकारी व्यवस्थापन िरी िगतिील एवं सबल अथनतन्त्त्र गनमानण
िनन औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्त्र्धी प्रचगलत कानूनलाई सं िोर्धन र एकीकरण िनन वाञ्छनीय
िएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द–१
प्रारशम्िक
1.

संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०7६" रहे को
छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त्त प्रारम्ि हुनेछ।

2.

पररिाषा: द्धवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलािेमा यस ऐनमा,(क)

“उद्योि” िन्नाले दफा १७ बमोशजमको उद्योि सम्झनु पछन।

(ख)

“उद्योि दतान िने गनकाय” िन्नाले द्धविाि सम्झनु पछन र सो िब्दले
प्रदे िको सरकारको उद्योि प्रिासन हे ने द्धविाि वा कायानलयलार्न समेत
जनाउिँछ।

(ि)

"एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्र" िन्नाले दफा ३७ बमोशजमको एकल गबन्त्दु
सेवा केन्त्र सम्झनु पछन।

(घ)

“कारोबार” िन्नाले उद्योिले आफ्नो उद्देश्य बमोशजम वस्तु वा से वाको
उत्पादन तथा द्धवतरण िने कायन सम्झनु पछन र सो िब्दले त्यस्तो
उत्पादन तथा द्धवतरणसिँि सम्बशन्त्र्धत अन्त्य कारोबारलार्न समेत जनाउिँछ।

(ङ)

“कोष” िन्नाले दफा ५१ बमोशजमको कोष सम्झनु पछन।

(च)

“घरे ल ु उद्योि” िन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)
बमोशजमको उद्योि सम्झनु पछन।
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(छ)

“ठू ला उद्योि” िन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ)
बमोशजमको उद्योि सम्झनु पछन।

(ज)

“तोद्धकएको” वा “तोद्धकए बमोशजम” िन्नाले यस ऐन अन्त्तिनत बनेको
गनयममा तोद्धकएको वा तोद्धकए बमोशजम सम्झनु पछन ।

(झ)

“गनयानतमूलक

उद्योि”

िन्नाले

ऊजानमूलक

उद्योि

बाहेक

आफ्नो

उत्पादनको कम्तीमा चालीस प्रगतितिन्त्दा बढी गनयानत िने उद्योि सम्झनु
पछन।
(ञ)

“बोडन” िन्नाले दफा २० बमोशजम िदठत औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन
बोडन सम्झनु पछन।

(ट)

“बौद्धिक सम्पशि” िन्नाले पेटेण्ट, गडजायन, ट्रेडमाकन, सेवामाकन, िौिोगलक
सङ्केत शचह्न, व्यापाररक िोपनीयता लिायतका बौद्धिक सम्पशि सम्झनु पछन
र सो िब्दले प्रचगलत कानूनले प्रगतगलद्धप अगर्धकारको रूपमा पररिाद्धषत
िरे को द्धवषयलार्न समेत जनाउिँछ।

(ठ)

“मझौला उद्योि” िन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ)
बमोशजमको उद्योि सम्झनु पछन।

(ड)

“मन्त्त्रालय” िन्नाले उद्योि सम्बन्त्र्धी द्धवषय हे ने नेपाल सरकारको मन्त्त्रालय
सम्झनु पछन।

(ढ)

“राद्धिय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि” िन्नाले दफा १९ बमोशजमको उद्योि
सम्झनु पछन।

(ण)

“लघु उद्यम” िन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क)
बमोशजमको उद्योि सम्झनु पछन।

(त)

“द्धविाि” िन्नाले उद्योि द्धविाि सम्झनु पछन।

(थ)

“साना उद्योि” िन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ि)
बमोशजमको उद्योि सम्झनु पछन।

(द)

िँ ी” िन्नाले दफा १८ बमोशजमको सम्पशि सम्झनु पछन ।
“शस्थर पूज
पररच्छे द–२
उद्योि दतान तथा गनयमन सम्बन्त्र्धी व्यवस्था

3.

उद्योि दतान िराउनु पने: (१) कसै ले यस ऐन बमोशजम उद्योि दतान निराई उद्योिको
स्थापना वा सञ्चालन िनन वा िराउन हुिँदैन।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापगन यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका
बखत प्रचगलत औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्त्र्धी कानू न बमोशजम दतान िई सञ्चालनमा रहे का
उद्योिले यस ऐन बमोशजम पुन: उद्योि दतान िराउनु पने छै न ।
ु शघ िाखा उद्योिको रुपमा स्थापना िएका उद्योिले यो
(३) यो ऐन प्रारम्ि हुनअ
ऐन प्रारम्ि िएको एक वषनगित्र यस ऐन बमोशजमको प्रद्धक्रया पूरा िरी छु ट्टै उद्योिको
रुपमा दतान िराउनु पनेछ।
(४) कुनै उद्योिले आफ्नो उत्पादन वा त्यसको कुनै िाि साद्धवकमा उद्योि
रहेको स्थानिन्त्दा फरक स्थानबाट उत्पादन िनन चाहे मा वा उपदफा (३) बमोशजमको
म्यादगित्र छु ट्टै उद्योिको रुपमा दतान हुन नचाहने उद्योिले त्यस्तो िाखा उद्योिलार्न
र्कार् उद्योिको रुपमा स्थापना िरी सञ्चालन िनन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम र्कार्को स्थापना िदान यस ऐन बमोशजम दतान बाहे क
नयािँ उद्योि स्थापना िरे सरहको प्रद्धक्रया पूरा िनुन पनेछ।
(६) उपदफा (४) बमोशजमको र्कार्बाट हुने उत्पादन तथा कारोबारको
अगिलेख सम्बशन्त्र्धत र्कार्ले तयार िरी राख्नु पनेछ र त्यस्तो अगिले ख उद्योिको मुख्य
कायानलयमा समेत पठाउनु पनेछ।
4.

उद्योि दतान सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोशजम दे हायका उद्योि स्थापना िनन
चाहने व्यशि, फमन वा कम्पनीले तोद्धकए बमोशजमको द्धववरण र कािजात सद्धहत तोद्धकएको
ढािँचामा दतानको लागि द्धविाि समक्ष गनवेदन ददनु पनेछ:(क)

अनुमगत गलनु पने अनुसूची-१ मा उशललशखत उद्योि,

(ख)

द्धवदे िी लिानीमा स्थापना हुने उद्योि,

(ि)

नेपालको सं द्धवर्धानको अनुसूची-५ मा उशललशखत द्धवषयसिँि सम्बशन्त्र्धत
उद्योि,

(घ)

दुई वा दुईिन्त्दा बढी प्रदे िको कायनक्षेत्र िएको उद्योि,

(ङ)

कूटनीगतक मागमला सम्बन्त्र्धी िैशक्षक परामिन सेवाहरुसिँि सम्बशन्त्र्धत
उद्योि।

(२) उपदफा (१) बमोशजमका उद्योिहरु बाहे क अन्त्य उद्योिहरुको दतान,
नवीकरण र गनयमन लिायत उद्योि प्रिासन सम्बन्त्र्धी कायन सम्बशन्त्र्धत प्रदे ि सरकारबाट
हुनेछ।
तर अनुमगत गलनु पने उद्योिको हकमा अनुमगत गलनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन प्रदे ि सरकारबाट दतान,
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नवीकरण र गनयमन हुने उद्योिको सम्बन्त्र्धमा सम्बशन्त्र्धत प्रदे ि सरकारले कानूनद्वारा
व्यवशस्थत निरे सम्म त्यस्ता उद्योिको दतान, नवीकरण र गनयमन लिायतका उद्योि
प्रिासनसिँि सम्बशन्त्र्धत कायन सं घले िनेछ।
(४) उपदफा (१) र (2) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापगन आणद्धवक
िशि (एटोगमक र्नजी), द्धवकीरणजन्त्य सामग्री (रे डीयो एक्टीि म्याटे ररयलस) उत्पादन
िने उद्योि, आणद्धवक ऊजान र युरेगनयममा आर्धाररत ऊजानसिँि सम्बशन्त्र्धत उद्योिहरु नेपाल
सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुनेछन्।
(५) उपदफा (१) बमोशजम गनवेदन ददिँदा गनवेदनसाथ सं लग्न िनुन पने द्धववरण
वा कािजात द्धवद्युतीय माध्यम (अनलार्न) बाट समेत पेि िनन सद्धकनेछ र तत्सम्बन्त्र्धी
कािजातको प्रमाणीकरण द्धवद्युतीय हस्ताक्षरको माध्यमबाट िनन सद्धकनेछ।
(६) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त गनवेदन जािँचबुझ िदान आवश्यक द्धववरण तथा
कािजात पूरा िएको नदे शखएमा उद्योि दतान िने गनकायले नपुि द्धववरण वा कािजात
पेि िनन बढीमा नब्बे ददनको अवगर्ध तोकी गनवेदकलार्न तत्काल जानकारी ददनु पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोशजम माि िरे को द्धववरण वा कािजात गनवेदकले पेि
निरे मा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावली बमोशजमको प्रद्धक्रया पूरा
िएको नदे शखएमा उद्योि दतान िने गनकायले कारण खुलाई उद्योि दतानको गनवेदन
अस्वीकृत िनन सक्नेछ। त्यसरी अस्वीकृत िने गनणनय िएकोमा गनणनय िएको पािँच
ददनगित्र कारण खुलाई सोको गलशखत जानकारी सम्बशन्त्र्धत गनवेदकलाई ददनु पनेछ।
(८) उपदफा (१) मा उशललशखत उद्योि बाहे कका अन्त्य उद्योि स्थापना िनन
चाहने व्यशि, फमन वा कम्पनीले प्रदे ि कानूनमा व्यवस्था िए बमोशजमको द्धववरण र
कािजात सद्धहत उद्योि दतानको लागि सम्बशन्त्र्धत प्रदे िको उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष
गनवेदन ददनु पनेछ।
5.

उद्योि दतान प्रमाणपत्र ददनु पने: (१) दफा ४ बमोशजम प्राप्त गनवेदन जािँचबुझ िदान
आवश्यक द्धववरण वा कािजात पूरा िएको दे शखएमा त्यस्तो द्धववरण वा कािजात प्राप्त
िएको पािँच ददनगित्र उद्योि दतान िने गनकायले गनवेदकको माि बमोशजमको उद्योि दतान
िरी तोद्धकएको ढािँचामा उद्योि दतानको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम उद्योि दतानको प्रमाणपत्र ददिँदा अन्त्य कुराका
अगतररि दे हायका द्धववरणहरु समेत सो प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पनेछ:–
(क)

प्रमाणपत्र जारी िएको गमगत,

(ख)

व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन पने अवगर्ध,
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(ि)

उद्योिले पालना िनुन पने ितनहरु,

(घ)

प्रकृगत अनुसार उद्योि दतान िने गनकायले गनणनय िरी तोकेका अन्त्य
ितनहरु।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापगन लघु उद्यमको हकमा
त्यस्तो उद्योि सञ्चालन िएको गमगतबाट एक वषनगित्र उद्योि दतान िने गनकायमा उद्योि
दतानको लागि गनवेदन ददन सद्धकनेछ।
6.

उजुरी िनन सक्ने: (१) उद्योि दतान िने गनकायले उद्योि दतान िनन अस्वीकार िरे मा सो
उपर शचि नबुझ्ने पक्षले तीस ददनगित्र द्धविािले िरे को गनणनयको हकमा मन्त्त्रालय र
प्रदे िको उद्योि दतान िने गनकायले िरे को गनणनयको हकमा सम्बशन्त्र्धत प्रदे िको उद्योि
हेने मन्त्त्रालयमा उजुरी िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम परे को उजुरी उपर उजुरी सुन्ने गनकायले आवश्यक
जािँचबुझ िरी उजुरी परे को गमगतले तीस ददनगित्र सो सम्बन्त्र्धमा आवश्यक गनणनय िनेछ।
(३) उजुरी सम्बन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए बमोशजम हुनेछ।

7.

वातावरणीय प्रगतकूल असरको गनराकरण िनुन पने: (१) दफा ५ बमोशजम दतान िएको
उद्योिले प्रचगलत कानून बमोशजम वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कन वा प्रारशम्िक वातावरण
परीक्षण िनुन पने िएमा सो सम्बन्त्र्धी प्रगतवेदन स्वीकृत िएपगछ मात्र त्यस्तो उद्योि
स्थापना, सञ्चालन, व्यावसाद्धयक उत्पादन र कारोबार प्रारम्ि िनुन पनेछ।
िँ ी वृद्धि,
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन उद्योिको पूज
क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य पररवतनन, उद्योिको ठाउिँसारी वा स्थानान्त्तरण िनुन पदान
प्रचगलत कानून बमोशजम वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कन वा प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण
िनुन पने िएमा सो समेत िनुन पनेछ।
(३) उद्योि सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा परे को वा पनन सक्ने प्रगतकूल
वातावरणीय असरको न्त्यू नीकरण िने शजम्मेवारी सम्बशन्त्र्धत उद्योिको हुनेछ।
(४) यस दफा बमोशजम वातावरणीय प्रिावको न्त्यू नीकरण िरे निरे को सम्बन्त्र्धमा
उद्योि दतान िने गनकायले आवश्यकता अनुसार अनुिमन िरी गनदे िन ददन, कारबाही िनन
वा कारबाहीको लागि सम्बशन्त्र्धत गनकायमा गसफाररस िरी पठाउन सक्नेछ।
(५) वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कन वा प्रारशम्िक वातावरण परीक्षण िनुन नपने
उद्योिले उद्योि दतान िननको लागि गनवेदन ददिँदा वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कन वा
प्रारशम्िक वातावरण परीक्षण िनुन नपनानको आर्धार र कारण सद्धहत आफ्नो उद्योि स्थापना
तथा सञ्चालन िदान वातावरणमा पनन सक्ने प्रगतकूल प्रिाव न्त्यूनीकरण िनन आवश्यक
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उपाय अवलम्बन िने स्वघोषणा िनुन पनेछ।
8.

अनुमगत गलनु पने: (१) यस पररच्छे दमा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन
अनुसूची-१ मा उशललशखत उद्योि दतान िनुन अशघ बोडनबाट अनुमगत गलनु पनेछ।
तर सोही अनुसूचीको क्रम स्ख्या १ मा उशललशखत उद्योिहरु दतान िनुन अशघ
नेपाल सरकार, मशन्त्त्रपररषद्बाट अनुमगत गलनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम अनुमगत आवश्यक पने उद्योि दतान िराउन चाहने
व्यशिले तोद्धकएको द्धववरण सद्धहत तोद्धकएको ढािँचामा उद्योि दतान िने गनकाय माफनत् बोडन
समक्ष गनवेदन ददनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको गनवेदन र सोसिँि सम्बशन्त्र्धत कािजात जािँचबुझ
िदान आवश्यक द्धववरण वा कािजात सं लग्न िएको दे शखएमा उद्योि दतान िने गनकायले
सात ददनगित्र आफ्नो राय सद्धहत गनणनयको लागि बोडन समक्ष पेि िनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त गनवेदनको सम्बन्त्र्धमा उद्योि दतान िनन अनुमगत
ददने वा नददने द्धवषयमा बोडनले तीस ददनगित्र गनणनय िररसक्नु पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम बोडनबाट अनुमगत ददने गनणनय िदान बोडनले आवश्यक
थप ितन र मापदण्ड समेत तोक्न सक्नेछ।
(६) उपदफा (४) बमोशजम बोडनबाट अनुमगत ददने गनणनय िएकोमा द्धविािले
गनणनयको जानकारी सद्धहत तोद्धकएको ढािँचाको अनुमगतपत्र त्यस्तो गनणनय िएको पािँच
ददनगित्र सम्बशन्त्र्धत गनवेदकलाई उपलब्र्ध िराउनु पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोशजमको अनुमगतपत्रप्राप्त व्यशिले अनुमगतपत्रमा उलले ख
िएको समयावगर्धगित्र उद्योि दतान िने गनकायमा उद्योि दतानको लागि गनवेदन ददनु
पनेछ। यसरी गनर्धानररत समयावगर्धगित्र गनवेदन नददएमा त्यस्तो अनुमगतपत्र स्वतः गनशरक्रय
हुनेछ।
(८) उपदफा (४) बमोशजम बोडनबाट उद्योि दतान िनन अनुमगत नददने गनणनय
िएमा गनणनय िएको पािँच ददनगित्र उद्योि दतान िने गनकायले गनवेदकलाई सोको जानकारी
ददनु पनेछ।
(९) उपदफा (६) बमोशजम अनुमगत प्राप्त िने आवेदकले उद्योि सञ्चालन, आफ्नो
व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन अिावै त्यस्तो अनुमगतपत्र कुनै प्रकारले
हक हस्तान्त्तरण िनन, बेचगबखन िनन वा स्वागमत्व पररवतनन िनन सक्ने छै न।
तर उद्योि सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन
अिावै कुनै आवेदकको मृत्यु िएमा गनजको प्रचगलत कानून बमोशजमको हकवालाले
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आवेदकको है गसयतले बािँकी कायन िनन बार्धा पने छै न।
9.

उद्योि सञ्चालन, व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को जानकारी ददनु पने: (१)
यस ऐन बमोशजम दतान िएको उद्योिले उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उशललशखत अवगर्धगित्र
उद्योि सञ्चालन, आफ्नो व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन पनेछ र सोको
जानकारी तीस ददनगित्र उद्योि दतान िने गनकायलाई िराउनु पनेछ।
(२)

कुनै

उद्योिले

उपदफा

(१)

बमोशजम

उद्योि

सञ्चालन

वा

आफ्नो

व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनन नसकेमा सोको कारण खुलाई उद्योि दतान
ु न्त्दा कम्तीमा तीस ददन अिावै त्यस्तो अवगर्ध
प्रमाणपत्रमा उशललशखत अवगर्ध समाप्त हुनि
थपको लागि उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष तोद्धकए बमोशजम गनवेदन ददन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको अवगर्धगित्र गनवेदन ददन नसकेमा सोको आर्धार र
कारण खुलाई उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उशललशखत अवगर्धगित्र वा सो अवगर्ध समाप्त िएको
गमगतले छ मद्धहनागित्र उि अवगर्ध बढाउनका लागि तोद्धकए बमोशजमको द्धवलम्ब िुलक
बुझाई उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष गनवेदन ददन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (2) वा (३) बमोशजम प्राप्त गनवेदन जािँचबुझ िदान व्यहोरा मनागसब
दे शखएमा उद्योि स्थापनाको लागि िनुन पने गनमानण कायन लिायतका कामको प्रिगत र
उद्योिको प्रकृगत हे री उद्योि दतान िने

गनकायले

त्यस्तो उद्योिको सञ्चालन वा

व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िने अवगर्ध तोद्धकए बमोशजम थप िनन सक्नेछ।
तर कुनै उद्योिको सञ्चालन, व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िने
अवगर्ध तीन पटकिन्त्दा बढी थप िनुन परे मा द्धविािले राय सद्धहत बोडनमा स्वीकृगतका लागि
पेि िनुन पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम अवगर्ध थद्धपएकोमा सम्बशन्त्र्धत उद्योिले सो अवगर्धगित्र
उद्योिको सञ्चालन, आफ्नो व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन पनेछ।
(६) उपदफा (४) बमोशजम कुनै उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाद्धयक उत्पादन वा
कारोबार प्रारम्ि िने अवगर्ध थप हुन नसकेकोमा त्यस्तो गनणनय िएको सात कायन ददनगित्र
सोको गलशखत जानकारी सम्बशन्त्र्धत गनवेदकलाई ददनु पनेछ।
(७) उपदफा (४) बमोशजम कुनै उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाद्धयक उत्पादन वा
कारोबार प्रारम्ि िने अवगर्ध थप हुन नसकेमा त्यस्तो उद्योिलाई ददर्एको दतान अनुमगत
स्वतः गनशरक्रय िएको मागननेछ।
10.

अनुिमन तथा गनरीक्षण िने: (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावली र
उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उशललशखत ितनहरुको पालना िरे निरे को सम्बन्त्र्धमा मन्त्त्रालय
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वा उद्योि दतान िने गनकायले समय समयमा उद्योिको अनुिमन तथा गनरीक्षण िनन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम उद्योिको अनुिमन तथा गनरीक्षण िनन खद्धटएको
कमनचारी वा पदागर्धकारीले अनुिमन तथा गनरीक्षणको गसलगसलामा सम्बशन्त्र्धत उद्योि
पररसरमा प्रवेि िनन, आवश्यकता अनुसार श्रव्य-दृश्य तथा अन्त्य सूचना तथा तथ्याङ्क
सङ्कलन िनन, आवश्यक कािजात जािँच िनन र अन्त्य कुनै जानकारी वा द्धववरण माि िनन
सक्नेछ।
तर प्रचगलत कानून बमोशजमको बौद्धिक सम्पशिको सं रक्षणको द्धवषय समावेि िई
िोपनीयता कायम राख्नु पने अवस्थामा बौद्धिक सम्पशि सम्बन्त्र्धी प्रचगलत नेपाल कानून
बमोशजम हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम माि िररएको त्यस्तो जानकारी वा द्धववरण उपलब्र्ध
िराउनु सम्बशन्त्र्धत उद्योिको कतनव्य हुनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त िएको जानकारी वा द्धववरणबाट त्यस्तो उद्योि
सञ्चालनमा कुनै द्धकगसमको समस्या िएको दे शखएमा सम्बशन्त्र्धत उद्योिसिँि परामिन िरी
उद्योि दतान िने गनकायले त्यस्तो उद्योिलाई आवश्यक सहजीकरण िररददन सक्नेछ।
11.

उद्योि स्थानान्त्तरणको लागि स्वीकृगत गलनु पने: (१) कुनै एक ठाउिँमा सञ्चालन िने िरी
दतान िएको उद्योि कुनै कारणले अन्त्यत्र स्थानान्त्तरण िनुन पने िएमा सोको कारण खुलाई
उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष तोद्धकए बमोशजमको ढािँचामा गनवेदन ददनु पनेछ।
तर एक प्रदे िबाट अको प्रदे िमा स्थानान्त्तरण िनुन पने िएमा द्धविािको स्वीकृगत
गलनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योि दतान िने गनकायले
स्थानान्त्तरण िर्न जाने सम्बशन्त्र्धत स्थानीय तहको गसफाररसमा उद्योि स्थानान्त्तरणको
स्वीकृगत ददन सक्नेछ । त्यसरी उद्योि स्थानान्त्तरणको लागि स्वीकृगत प्रदान िररएको
जानकारी सम्बशन्त्र्धत प्रदे िको उद्योि हे ने मन्त्त्रालय र स्थानीय गनकायलाई समेत ददनु
पनेछ ।
(३) उद्योि स्थानान्त्तरण सम्बन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए बमोशजम हुनेछ।

12.

िँ ी वृद्धि, क्षमता वृद्धि र उद्देश्य थप वा पररवतनन िदान स्वीकृगत गलनु पने: (१)
उद्योिको पूज
िँ ी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि िनन वा उद्देश्य थप वा पररवतनन
कुनै उद्योिले आफ्नो द्धवद्यमान पूज
वा हे रफेर िनन चाहेमा सोको स्वीकृगतको लागि उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष तोद्धकए
बमोशजमको ढािँचामा गनवेदन ददनु पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त गनवेदन उपर जािँचबुझ िदान व्यहोरा मनागसब
दे शखएमा उद्योि दतान िने गनकायले तोद्धकए बमोशजमको प्रद्धक्रया पूरा िरी त्यस्तो उद्योिको
िँ ी वृद्धि िनन, क्षमता वृद्धि िनन, उद्देश्यमा थप, पररवतनन वा हे रफेर िनन नब्बे ददनगित्र
पूज
िँ ी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि िनन वा उद्देश्य थप वा पररवतनन
स्वीकृगत ददनु पनेछ।त्यसरी पूज
वा हेरफेर िरे को कारणले उद्योिको विीकरणमा पररवतनन हुने िएमा सम्बशन्त्र्धत उद्योिले
सोको अगिले ख अद्यावगर्धक िरार्न उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा जनाउन लिाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन लघु उद्यम वा
िँ ी िएका घरे ल ु तथा साना उद्योिले पूज
िँ ी
अनुमगत गलनु नपने एक करोडसम्म शस्थर पूज
वृद्धि वा क्षमता वृद्धि िदान उद्योि दतान िने गनकायको स्वीकृगत आवश्यक पने छै न।
िँ ी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि िनन वा उद्देश्य थप वा पररवतनन वा
तर त्यस्तो पूज
हेरफेरबाट वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कन वा प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण िनुप
न ने िएमा
प्रचगलत कानून बमोशजम सोको प्रगतवेदन स्वीकृत िराउनु पनेछ।
(४)

कुनै

उद्योिले

साद्धवकमा

जगडत

यन्त्त्र-उपकरणमा

फेरबदल

निरी

व्यवस्थापकीय दक्षता अगिवृद्धि िरी प्रक्षेद्धपत उत्पादनिन्त्दा बढी उत्पादन िरे कोमा क्षमता
वृद्धि िरे को मागनने छै न।
13.

द्धववरण उपलब्र्ध िराउनु पने: (१) प्रत्येक उद्योिले व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार
प्रारम्ि िरे पगछ तोद्धकए बमोशजमको द्धववरण प्रत्येक आगथनक वषन समाप्त िएको गमगतले छ
मद्धहनागित्र उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष पेि िनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम पेि िनुन पने द्धववरण तोद्धकए बमोशजम द्धवद्युतीय
माध्यमबाट समेत पेि िनन सद्धकनेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन कुनै उद्योि एक
आगथनक वषनिन्त्दा बढी बन्त्द िएमा वा कुनै कारणले उत्पादन वा कारोबार निए पगन
उि अवगर्धको िू न्त्य द्धववरण बुझाउनु पनेछ।
तर त्यस्तो उद्योिले उद्योि दतान िने गनकायलाई सो उद्योि बन्त्द िएको जानकारी
िराई अगिलेखमा जनाएपगछ बन्त्द िएको अवगर्धिरको द्धववरण बुझाउन आवश्यक पने
छै न।

14.

उद्योि बन्त्द िरे मा जानकारी ददनु पने: यस ऐन बमोशजम दतान िएको उद्योि सम्बशन्त्र्धत
उद्योिीले कुनै कारणले बन्त्द िरे मा वा उद्योिको व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार
स्थिन िरे मा त्यसरी बन्त्द वा स्थिन िरे को गमगतले तीस ददनगित्र त्यसको जानकारी
उद्योि दतान िने गनकायलाई तोद्धकए बमोशजम ददनु पनेछ।
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15.

उद्योिको दतान खारे ज िनन गनवेदन ददन सद्धकने: (१) कुनै कारणले उद्योि सञ्चालन िनन
नसद्धकने िएमा त्यस्तो उद्योिको दतान खारे जीको लागि उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष
तोद्धकए बमोशजमको द्धववरण वा कािजात सद्धहत तोद्धकएको ढािँचामा गनवेदन ददन
सद्धकनेछ ।
तर प्रचगलत कानून बमोशजम दामासाहीमा परे को अवस्थामा सोही कानून बमोशजम
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योि दतान िने गनकायले
सम्बशन्त्र्धत उद्योिले आफूले बुझाउनु पने कर लिायतको सरकारी दाद्धयत्व तथा अन्त्य
दाद्धयत्व फरफारख िरे को दे शखएमा तोद्धकए बमोशजमको प्रद्धक्रया पूरा िरी उद्योि दतान
खारे ज िररददनु पनेछ।त्यसरी िररएको दतान खारे जीको जानकारी सम्बशन्त्र्धत गनवेदक र
सबै सरोकारवाला सरकारी गनकायलाई ददनु पनेछ।
(3) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन प्रचगलत
कानून बमोशजम दामासाहीको प्रद्धक्रयामा िएको कम्पनी अन्त्तिनतको उद्योिहरुको हकमा
सोही बमोशजम हुनेछ र त्यसरी उद्योि खारे ज िएकोमा सोको जानकारी गलक्वीडेटरले
सम्बशन्त्र्धत उद्योि दतान िने गनकायलाई उपलब्र्ध िराउनु पनेछ।

16.

अगिलेख व्यवशस्थत िनुन पने: (१) उद्योि दतान, नवीकरण, नामसारी, नाम पररवतनन,
िँ ी वृद्धि, उद्देश्य थप वा पररवतनन वा उद्योि खारे जी
स्थानान्त्तरण, क्षमता वृद्धि, पूज
लिायतका उद्योि प्रिासनसिँि सम्बशन्त्र्धत अगिले ख सुरशक्षत राख्ने दाद्धयत्व उद्योि दतान िने
गनकायको हुनेछ।
(२) कुनै उद्योि वा त्यस्तो उद्योिमा स्वागमत्व िएको व्यशिले आफ'सिँि
सम्बशन्त्र्धत उद्योिको उपदफा (१) बमोशजमको कािजात वा अगिलेख आवश्यक िएको
खण्डमा तोद्धकए बमोशजमको ढािँचामा उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष गनवेदन ददन
सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको गनवेदन पनन आएमा उद्योि दतान िने गनकायले
तोद्धकएको दस्तुर गलई द्धविािमा रहे को कािजात वा अगिले ख प्रमाशणत िरी उपलब्र्ध
िराउनु पनेछ।
(४) कुनै कारणले उद्योि दतान िने गनकायमा रहे को अगिले ख नष्ट िएको वा
फेला पनन नसकेको अवस्थामा उद्योि दतान िने गनकायले सरोकारवाला अन्त्य सरकारी
गनकायमा रहेको कािजात वा अगिलेख तथा सम्बशन्त्र्धत उद्योिले पेि िरे का अन्त्य
कािजातलाई आर्धार मानी अगिले ख कायम िरी उपदफा (३) बमोशजमको प्रगतगलद्धप
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उपलब्र्ध िराउन सक्नेछ।
(५) उद्योि दतान िने गनकायले उपदफा (४) बमोशजम प्रगतगलद्धप जारी िरे पश्चात्
सो उद्योिको अगिलेख सम्बन्त्र्धी द्धववरण पगछ अन्त्यथा प्रमाशणत हुन आएमा उद्योि दतान
िने गनकायले गनणनय िरी त्यस्तो प्रगतगलद्धप रद्द िनन सक्नेछ।
(६) उद्योि दतान िने गनकायमा रहेको कुनै उद्योिसिँि सम्बशन्त्र्धत कािजात वा
अगिलेख सम्बशन्त्र्धत उद्योि वा त्यस्तो उद्योिमा स्वागमत्व िएको व्यशि बाहे क अन्त्य
कसैलाई उपलब्र्ध िराउन हुिँदैन।
तर अनुसन्त्र्धान वा सरकारी काम कारबाहीको गसलगसलामा कुनै अदालत, सरकारी
कायानलय वा गनकायबाट माि िएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत, सरकारी कायानलय वा
गनकायलाई अगिले ख उपलब्र्ध िराउन बार्धा पुर्याएको मागनने छै न।
(७) उद्योि दतान िने गनकायले आफूसिँि रहे को उद्योि सम्बन्त्र्धी अगिले ख,
कािजात वा अन्त्य कुनै द्धववरण द्धवद्युतीय रुपमा समेत सुरशक्षत िण्डारण िनुन पनेछ।
त्यस्तो द्धवद्युतीय अगिलेख कायनद्धवगर्ध बनाई अन्त्य सरकारी गनकायसिँि द्धवद्युतीय माध्यमबाट
आदान प्रदान िनन सद्धकनेछ।
पररच्छे द–३
िँ ी
उद्योिको विीकरण तथा शस्थर पूज
17.

उद्योिको विीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योिहरुलाई दे हाय बमोशजम
विीकरण िररएको छः(क)

लघु उद्यम: दफा ८ बमोशजम अनुमगत गलनु पने उद्योि बाहे क
दे हायको अवस्था िएको उद्योिलाई लघु उद्यम मागननेछः(१)

िँ ी
घर जग्िा बाहे क बढीमा बीस लाख रुपैयािँसम्मको शस्थर पूज
रहेको,

(२)

उद्यमी स्वयं उद्योिको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सं लग्न
रहेको,

(३)

उद्यमी सद्धहत बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहे को,

(४)

वाद्धषक
न कारोबार एक करोड रुपैयािँिन्त्दा कम रहेको,

(५)

र्शिन, उपकरण वा मेगसनको प्रयोि िरे को िएमा र्शिन,
उपकरण वा मेगसनमा खपत हुने द्धवद्युतीय ऊजान, र्न्त्र्धन वा
अन्त्य तेल र्शिनको क्षमता बीस द्धकलोवाट वा सोिन्त्दा कम
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रहेको।
(ख) घरे ल ु उद्योि: दे हायको अवस्था िएको उद्योिलाई घरे ल ु उद्योि
मागननेछ:(१)

परम्पराित सीप र प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत,

(२)

श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदाथन एवं स्थानीय
प्रद्धवगर्ध, कला तथा सं स्कृगतमा आर्धाररत,

(३)

र्शिन, उपकरण वा मेगसनको प्रयोि िरे को िएमा बढीमा
पचास

द्धकलोवाटसम्मको

क्षमताको

द्धवद्युतीय

ऊजान

प्रयोि

िरे को,
(४)
(ि)

अनुसूची–२ मा उलले ख िए बमोशजमका उद्योिहरु।

साना उद्योि: लघु उद्यम र घरे ल ु उद्योि बाहे कको पन्त्र करोड
िँ ी िएको उद्योि,
रुपैयािँसम्म शस्थर पूज

(घ)

मझौला उद्योि: पन्त्र करोड रुपैयािँिन्त्दा बढी पचास करोड रुपैयािँसम्म
िँ ी िएको उद्योि,
शस्थर पूज

(ङ)

िँ ी िएको
ठू ला उद्योि: पचास करोड रुपैयािँिन्त्दा बढी शस्थर पूज
उद्योि।

(२) उपदफा (१) मा उशललशखत उद्योिलाई त्यस्ता उद्योिबाट उत्पादन हुने
वस्तु वा सेवाको प्रकृगतको आर्धारमा दे हाय बमोशजम विीकरण िररएको छः(क)

ऊजानमूलक उद्योि: ऊजान उत्पादन िने व्यवसायमा सं लग्न अनुसूची-३
मा उशललशखत उद्योिहरु,

(ख)

उत्पादनमूलक उद्योि: कच्चा पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन वा
अर्धनप्रिोगर्धत कच्चा पदाथनको प्रयोि वा प्रिोर्धन िरी मालवस्तु
उत्पादन िने उद्योिहरु,

(ि)

कृद्धष तथा वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योि: कृद्धष वा वन पैदावारमा
आर्धाररत कच्चा पदाथनबाट कुनै वस्तु उत्पादन िने वा कृद्धष वा वन
पैदावारसिँि सम्बशन्त्र्धत अनुसूची–४ मा उशललशखत उद्योिहरु,

(घ)

खगनज उद्योि: खगनज उत्खनन् वा प्रिोर्धन िरी कुनै र्धातु वा र्धातु
बाहे कका खगनज पदाथन उत्पादन िने उद्योिहरु,

(ङ)

पूवानर्धार उद्योि: िौगतक पूवानर्धार गनमानण िरी सञ्चालन िने अनुसूची–५
मा उललेख िररएका उद्योिहरु,
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(च)

पयनटन उद्योि: पयनटन सेवासिँि सम्बशन्त्र्धत अनुसूची–६ मा उशललशखत
उद्योिहरु,

(छ)

सूचना प्रद्धवगर्ध, सञ्चार प्रद्धवगर्ध तथा सूचना प्रसारण प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत
उद्योि: सूचना सङ्कलन, प्रिोर्धन र प्रसारणका लागि प्रद्धवगर्ध प्रयोि िरी
सूचना, सञ्चार वा सूचना प्रसारण प्रद्धवगर्धको सेवा उपलब्र्ध िराउने
अनुसूची–७ मा उशललशखत उद्योिहरु,

(ज)

सेवामूलक उद्योि: सेवा उत्पादन वा प्रदान िने अनुसूची–८ मा
उशललशखत उद्योिहरु।

िँ ी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्यमा थप,
(३) कुनै उद्योिको दफा १२ बमोशजम पूज
पररवतनन वा हे रफेर िएमा त्यस्तो उद्योि उपदफा (१) बमोशजम जुन विनमा पने हो सोही
विनमा स्वतः विीकृत िएको मागननेछ।
(४) यस दफामा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन बोडनको गसफाररसमा
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी कुनै उद्योिलाई उद्योिको
विीकरणमा समावेि िनन वा कुनै एक विनमा समावेि िएको उद्योिलाई कुनै अको
उपयुि विनमा रहने िरी व्यवस्था िनन सक्नेछ।
(५) प्रचगलत कानून बमोशजम दतान िएका तोद्धकए बमोशजमका सहकारी सं स्थाले
सो सं स्थाको स्वागमत्व रहने िरी उद्योि दतान िनन चाहे मा यस ऐन बमोशजम उद्योि दतान
िनन सद्धकनेछ।
(६) यो ऐन प्रारम्ि हुन ु अशघ दतान िएका उद्योिहरुले यो ऐन बमोशजम विीकरण
हुन चाहे मा उद्योि दतान िने गनकायले तोद्धकए बमोशजमको प्रद्धक्रया पूरा िरी विीकरण
अद्यावगर्धक िनन सक्नेछ।
(७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी उपदफा (१) वा
(२) बमोशजमको विीकरणमा आवश्यक हे रफेर िनन सक्नेछ।
18.

िँ ी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योिको शस्थर पूज
िँ ीको मूलयाङ्कन
उद्योिको शस्थर पूज
िदान दे हायको सम्पशिलाई आर्धार मानी मूलयाङ्कन िररनेछ:–
(क)

जगमन तथा जगमनमुगन (अण्डरग्राउण्ड), अन्त्तररक्ष, जल, वा जलमुगन
गनमानण वा सुर्धार िएका िौगतक सं रचना,

(ख)

जगमनमागथ गनमानण िएका िौगतक सं रचना (जस्तै ः ढल गनकास,
आन्त्तररक सडक, खानेपानीका सं रचना, पानी आपूगतन िने प्रणाली),

(ि)

उद्योिको कायानलय, कारखाना, िवन वा िोदाम घर,
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(घ)

कमनचारी वा कामदारका लागि गनमानण िएको आवास िवन,

(ङ)

द्धवद्युत आपूगतन तथा सोसिँि सम्बशन्त्र्धत उपकरण र प्रणाली,

(च)

मेगसनरी, उपकरण, औजार तथा गतनका जिेडा पाटनपूजान,

(छ)

पररवहनका सार्धन,

(ज)

िँ ीित प्रकृगतका कायानलय सामग्री तथा उपकरण,
पूज

(झ)

द्धफक्स्चर तथा फगननचर,

(ञ)

सञ्चार सामग्री तथा सोसिँि सम्बशन्त्र्धत उपकरण र प्रणाली।

ु न्त्दा
(२) उपदफा (१) मा उशललशखत सम्पशिका अगतररि उद्योि स्थापना हुनि
िँ ीको
अशघ वा गनमानणको द्धवगिन्न चरणमा िएको दे हायका खचनलाई पगन उद्योिको शस्थर पूज
रुपमा मूलयाङ्कन िररनेछ:–

19.

राद्धिय

(क)

िँ ीकृत िररने प्राद्धवगर्धक तथा सुपररवेक्षण खचन,
पूज

(ख)

पूव न लिानी तथा पूव न सञ्चालन खचन,

(ि)

िँ ीकृत हुने ब्याज खचन,
पूज

(घ)

उद्योि सञ्चालन पूवक
न ो वातावरणीय अध्ययन र अनुसन्त्र्धान खचन।

प्राथगमकताप्राप्त

उद्योि:

अनुसूची–९

मा

उशललशखत

उद्योिहरुलाई

राद्धिय

प्राथगमकताप्राप्त उद्योि मागननेछ।
पररच्छे द–४
औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन बोडन सम्बन्त्र्धी व्यवस्था
20. बोडनको िठन: (१) दे हाय बमोशजमको एक औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन बोडन िठन
िररएको छ:–
(क)

उद्योि, वाशणज्य तथा आपूगतन मन्त्त्री वा राज्यमन्त्त्री

- अध्यक्ष

(ख)

सदस्य, राद्धिय योजना आयोि (उद्योि क्षेत्र हे ने)

- सदस्य

(ि)

ििननर, नेपाल राि बैङ्क

- सदस्य

(घ)

सशचव, मन्त्त्रालय (उद्योि सम्बन्त्र्धी द्धवषय हेने)

- सदस्य

(ङ)

सशचव, अथन मन्त्त्रालय

- सदस्य

(च)

सशचव, श्रम, रोजिार तथा सामाशजक सुरक्षा मन्त्त्रालय

- सदस्य

(छ)

सशचव, िूगम व्यवस्था, सहकारी तथा िररबी गनवारण
मन्त्त्रालय

- सदस्य
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(ज)

सशचव, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालय

- सदस्य

(झ)

प्रमुख कायनकारी अगर्धकृत, लिानी बोडन नेपाल

- सदस्य

(ञ)

सहसशचव, औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन महािाखा,
मन्त्त्रालय

- सदस्य

(ट)

अध्यक्ष, नेपाल उद्योि वाशणज्य महासं घ

- सदस्य

(ठ)

अध्यक्ष, नेपाल उद्योि पररसं घ

- सदस्य

(ड)

अध्यक्ष, नेपाल घरे ल ु तथा साना उद्योि महासं घ

- सदस्य

(ढ)

अध्यक्ष, मद्धहला उद्यमी महासं घ

- सदस्य

(ण)

उद्योि क्षेत्रका द्धवज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना
मद्धहला उद्यमी सद्धहत मन्त्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना

(त)

महागनदे िक, उद्योि द्धविाि

- सदस्य

-सदस्य–सशचव।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापगन
मन्त्त्रालयमा मन्त्त्री र राज्यमन्त्त्री दुवै गनयुि िएको अवस्थामा राज्यमन्त्त्री बोडनको
सदस्यको रुपमा रहनेछ।
(३) बोडनले आवश्यक दे खेमा सम्बशन्त्र्धत द्धवषयको द्धवज्ञ, नेपाल सरकार वा प्रदे ि
सरकारको कुनै पदागर्धकारी वा अगर्धकृत कमनचारीलाई बोडनको बैठकमा आमन्त्त्रण िनन
सक्नेछ।
(४) बोडनको बैठक कम्तीमा दुर्न मद्धहनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार
जुनसुकै बखत बस्न सक्नेछ।
(५) बोडनको सदस्य सशचवले बोडनको अध्यक्षसिँिको परामिनमा बोडनको बैठकमा
पेि हुने कायनसूची गनर्धानरण िरी सोको जानकारी बोडनको बैठक बस्नुिन्त्दा कम्तीमा
चौबीस घण्टा अिावै सबै सदस्यलार्न उपलब्र्ध िराउनु पनेछ।
(६) बोडनको बैठकमा गनणनयको लागि पेि हुने कुनै कायनसूचीको सम्बन्त्र्धमा
बोडनको कुनै सदस्यको गनजी सरोकार वा स्वाथन रहे को िएमा त्यस्तो कायनसूचीका
सम्बन्त्र्धमा हुने गनणनय प्रद्धक्रयामा गनजले िाि गलन हुिँदैन।
(७) उपदफा (६) द्धवपरीत हुने िरी गनणनय िएको दे शखएमा त्यस्तो गनणनय स्वतः
बदर हुनेछ।
(८) बोडनले िरे का गनणनयहरु सदस्य-सशचवले प्रमाशणत िरी राख्नु पनेछ।
(९) बोडनको सशचवालय द्धविािमा रहनेछ।
(१०) बोडनको बैठक सम्बन्त्र्धी अन्त्य कायनद्धवगर्ध बोडन आफैंले गनर्धानरण िरे बमोशजम
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हुनेछ।
21.

बोडनको काम, कतनव्य र अगर्धकार: (१) यस ऐनमा अन्त्यत्र तोद्धकएका काम, कतनव्य र
अगर्धकारका अगतररि बोडनको काम, कतनव्य र अगर्धकार दे हाय बमोशजम हुनेछ:(क)

औद्योगिक प्रविनन, लिानीको सं रक्षण, अगिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण
सम्बन्त्र्धी नीगत तजुम
न ा तथा नीगतित गनणनय िनन नेपाल सरकारसमक्ष
गसफाररस िने,

(ख)

ु को समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्त्र्धी नीगतित, कानूनी, सं स्थाित
मुलक
र प्रद्धक्रयाित सं रचना एवं कायन प्रणालीको गनयगमत समीक्षा िरी
त्यसमा आवश्यक सुर्धार िनन नेपाल सरकार समक्ष गसफाररस िने,

(ि)

प्रचगलत कानूनको अर्धीनमा रही द्धवदे िी लिानी र प्रद्धवगर्ध हस्तान्त्तरण
सम्बन्त्र्धी आवश्यक नीगतित गनणनय िनन नेपाल सरकारसमक्ष गसफाररस
िने,

(घ)

औद्योगिक प्रदू षण गनयन्त्त्रण सम्बन्त्र्धी नीगत तजुम
न ा तथा नीगतित गनणनय
िनन नेपाल सरकारसमक्ष गसफाररस िने,

(ङ)

ु को औद्योगिक द्धवकासको शस्थगतको समग्र मूलयाङ्कन तथा समीक्षा
मुलक
िरी आवश्यक कदम चालन नेपाल सरकार समक्ष सुझाव तथा
गसफाररस िने,

(च)

ु ार् िरी समस्या समार्धान िने वा िराउने तथा
उद्योिीको िुनासो सुनव
सम्बशन्त्र्धत गनकायलाई मािनदिनन िने,

(छ)

उद्योिको स्तर र विीकरण तथा प्रकृगतमा थपघट वा पररवतनन िनुन
पने िएमा नेपाल सरकार समक्ष गसफाररस िने,

(ज)

औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदे िी तथा द्धवदे िी लिानी अगिवृद्धि िने सन्त्दिनमा
आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्त्र्धान तथा सवेक्षण िने िराउने,

(झ)

सावनजगनक, गनजी र सहकारी क्षेत्रको प्रिावकारी, समन्त्वयात्मक र
सामिस्यपूण न सहकायनमा प्रगतस्पर्धानत्मक औद्योगिक वातावरण गनमानण
िनन आवश्यक कायन िने िराउने,

(ञ)

औद्योगिक व्यवसाय द्धवकास र द्धवस्तारका लागि प्रदे ि तथा स्थानीय
तहहरुबीच समन्त्वय िनुन पने द्धवषयमा नीगतित मािनदिनन ददने र
समन्त्वयको आवश्यक व्यवस्था गमलाउने,

(ट)

उद्योि सम्बन्त्र्धी कुनै कानूनको कायानन्त्वयनमा कुनै बार्धा, अड्काउ वा
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दद्वद्धवर्धा उत्पन्न िएमा त्यसको समार्धानको लागि सहजीकरण िने ,
(ठ)

एकल

गबन्त्दु

सेवा

केन्त्रको

सञ्चालन

सम्बन्त्र्धमा

समन्त्वय

वा

सहजीकरण िने,
(ड)

तोद्धकए बमोशजमका अन्त्य कायन िने वा िराउने।

(२) बोडनले आफ्नो काम, कतनव्य र अगर्धकारमध्ये केही अगर्धकार नेपाल
सरकारको कुनै गनकाय वा अगर्धकृतलाई प्रत्यायोजन िनन सक्नेछ।
(३) बोडनले आफूले िरे को कामको वाद्धषक
न प्रगतवेदन आगथनक वषन समाप्त िएको
गमगतले तीस ददनगित्र मन्त्त्रालय समक्ष पेि िनुन पनेछ। मन्त्त्रालयले यस्तो प्रगतवेदन
आफ्नो वेबसार्टमा प्रकािन िनेछ।
22.

िोपनीयता कायम राख्नु पने: (१) बोडनको कामको गसलगसलामा आफ्नो जानकारीमा
आएको कुनै सूचना अनगर्धकृत तवरले अन्त्य कुनै व्यशिलाई उपलब्र्ध िराउन वा कसै को
लाि, द्धहत वा फार्दाको लागि प्रयोि िनन वा िराउन हुिँदैन।
(२) उपदफा (१) द्धवपरीत बोडनको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सशचव, बैठकमा
आमशन्त्त्रत व्यशि वा कमनचारीले कुनै काम िरे मा गनजले पदीय आचरण पालना निरे को
मागननेछ र िोपनीयता िङ्ग िने त्यस्तो सदस्यको अगिले ख राशखनेछ।

23.

प्रदे ि औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन बोडन सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: (१) प्रदे िमा दतान िर्न
सञ्चालन हुने उद्योिमा लिानी प्रविनन िनन प्रदे ि कानून बमोशजम एक प्रदे ि औद्योगिक
तथा लिानी प्रविनन बोडन िठन िनन सद्धकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थाद्धपत प्रदे ि औद्योगिक लिानी प्रविनन बोडनको
काम, कतनव्य र अगर्धकार दे हाय बमोशजम हुनेछ:–
(क)

प्रदे िको समग्र औद्योगिक प्रविननको सम्बन्त्र्धमा गनयगमत समीक्षा िरी
त्यसमा आवश्यक सुर्धार िनन प्रदे ि सरकार समक्ष गसफाररस िने,

(ख)

औद्योगिक

प्रदूषण

गनयन्त्त्रण

सम्बन्त्र्धी

नीगतको

कायनन्त्वयन

िनन

आवश्यक कायन िने,
(ि)

प्रदे िको औद्योगिक द्धवकासको शस्थगतको समग्र मूलयाङ्कन तथा समीक्षा
िरी आवश्यक कदम चालन प्रदे ि सरकार समक्ष सुझाव तथा
गसफाररस िने,

(घ)

ु ाई िरी समस्या
प्रदे िमा दतान िएका उद्योि व्यवसायीको िुनासो सुनव
समार्धान िने वा िराउने तथा सम्बशन्त्र्धत गनकायलाई मािनदिनन िने ,

(ङ)

प्रदे िगित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदे िी लिानी अगिवृद्धि िने सन्त्दिनमा
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आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्त्र्धान तथा सवेक्षण िने िराउने,
(च)

प्रदे िगित्र

सावनजगनक,

गनजी

र

सहकारी

क्षेत्रको

प्रिावकारी,

समन्त्वयात्मक र सामिस्यपूण न सहकायनमा प्रगतस्पर्धानत्मक औद्योगिक
वातावरण गनमानण िनन आवश्यक कायन िने िराउने,
(छ)

औद्योगिक व्यवसाय द्धवकास र द्धवस्तारका लागि प्रदे ि तथा स्थानीय
तहहरुबीच समन्त्वय िनुन पने द्धवषयमा आवश्यक मािनदिनन िने र
समन्त्वयको आवश्यक व्यवस्था गमलाउने,

(ज)

उद्योि सम्बन्त्र्धी कुनै सं घीय कानूनको कायानन्त्वयनमा कुनै दद्वद्धवर्धा
उत्पन्न िएमा त्यसको समार्धानको लागि मन्त्त्रालयमा ले खी पठाउन
सम्बशन्त्र्धत प्रदे ि मन्त्त्रालयलार्न गनदे िन ददने,

(झ)

एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रबाट प्राप्त हुने सेवा सुद्धवर्धाको सम्बन्त्र्धमा
मन्त्त्रालय माफनत् बोडनसिँि समन्त्वय िने,

(ञ)

प्रदे िमा दतान िएका उद्योिको प्रविननको सम्बन्त्र्धमा अन्त्य आवश्यक
कायन िने वा िराउने।

(३) प्रदे ि औद्योगिक लिानी प्रविनन बोडनले प्रदे िको औद्योगिक तथा लिानी
प्रविननका लागि आवश्यक दे खेका द्धवषयमा सम्बशन्त्र्धत प्रदे ि मन्त्त्रालय माफनत् मन्त्त्रालयमा
सुझाव तथा गसफाररस िनन सक्नेछ।
पररच्छे द–५
उद्योिलाई प्रदान िररने प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत सम्बन्त्र्धी व्यवस्था
24.

आयकर सम्बन्त्र्धी छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत: (१) यस ऐन अन्त्तिनत दतान िएको
उद्योिलाई कर सम्बन्त्र्धी प्रचगलत कानून बमोशजमको छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत प्राप्त
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को सवनसामान्त्यतामा प्रगतकूल असर नपने िरी उद्योिलाई
दे हाय बमोशजमको आयकर छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत प्रदान िररनेछः(क)

उत्पादनमूलक उद्योिबाट आशजनत आयमा लाग्ने करको दरमा बीस
प्रगतितले छु ट हुनेछ र त्यस्तो उद्योिले आफ्नो उत्पादन गनयानत िरी
आशजनत िरे को आयमा लाग्ने करको दरमा थप पािँच प्रगतितले
आयकर छु ट,

(ख)

सडक, पुल, सुरुङ्ग, रोपवे, रे लवे, ट्राम, ट्रलीबस, द्धवमानस्थल, औद्योगिक
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सं रचना एवं पूवानर्धार कम््ले क्स जस्ता पूवानर्धार उद्योिमा लिानी िरी
सञ्चालन िरे मा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस
प्रगतितले छु ट,
(ि)

अनुसूची–१० मा उशललशखत अगत अद्धवकगसत, अद्धवकगसत र कम
द्धवकगसत क्षेत्रमा स्थाद्धपत फलफूलमा आर्धाररत ब्राण्डी, सार्डर एवं
वार्न

उत्पादन

िने

उद्योि

बाहे कका

उत्पादनमूलक

उद्योिले

व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार सुरु िरे को गमगतले दि वषनसम्म
प्रचगलत कानून बमोशजम लाग्ने आयकरको दरमा क्रमिः नब्बे, असी
र सिरी प्रगतित छु ट,
(घ)

अगत अद्धवकगसत क्षेत्र र अद्धवकगसत क्षेत्रमा स्थाद्धपत फलफूलमा
आर्धाररत ब्राण्डी, सार्डर एवं वार्न उत्पादन िने उद्योिलाई कारोबार
सुरु िरे को गमगतले दि वषनसम्म क्रमिः चालीस र पच्चीस प्रगतित
आयकर छु ट,

(ङ)

स्वदे िी शचया उत्पादन र प्रिोर्धन िने उद्योि, दुग्र्ध पदाथनको कारोबार
िने डेरी उद्योि र कपडा उत्पादन िने उद्योिले आफ्नो उत्पादन
गबक्री िरी प्राप्त िरे को आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास
प्रगतितले छु ट,

(च)

कुनै व्यशिले बौद्धिक सम्पशि गनयानत बापत प्राप्त रोयलटी आयमा
लाग्ने आय करको दरमा पच्चीस प्रगतितले छु ट,

(छ)

कुनै व्यशिले बौद्धिक सम्पशिको हस्तान्त्तरणद्वारा गबक्री िरी प्राप्त
िरे को आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रगतितले छु ट,

(ज)

एक अबनिन्त्दा बढीको पूिँजी लिानीमा स्थापना हुने र पािँच सयिन्त्दा
बढीलाई वषनिरी नै प्रत्यक्ष रोजिारी प्रदान िने उत्पादनमूलक वा
सेवामूलक उद्योिलाई कारोबार सुरु िरे को गमगतले पािँच वषनसम्म पूण न
रुपमा आयकर छु ट ददई त्यसपगछको तीन वषनसम्म लाग्ने करको
पचास प्रगतित आयकर छु ट,
तर हाल सञ्चालनमा रहे का यस्ता उद्योिले कम्तीमा पच्चीस
िँ ी पुर्याई तीन सयिन्त्दा
प्रगतित जगडत क्षमता वृद्धि िरी दुर्न अबन पूज
बढीलाई वषनिरर नै प्रत्यक्ष रोजिारी प्रदान िरे मा त्यसरी क्षमता
वृद्धिबाट प्राप्त िएको आयमा पािँच वषनसम्म पूण न रुपमा आयकर छु ट
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ददई त्यसपगछको तीन वषनसम्म लाग्ने करको पचास प्रगतित आयकर
छु ट हुनेछ।
(झ)

सं वत् २०८० साल चै त्र मद्धहनासम्म जलद्धवद्युतको व्यापाररक रुपमा
उत्पादन, प्रसारण वा द्धवतरण सुरु िने अनुमगतप्राप्त व्यशि वा गनकाय
वा

सौयन,

वायु

तथा

जैद्धवक

पदाथनबाट

उत्पादन

हुने

द्धवद्युत

आयोजनालार्न पद्धहलो दि वषनसम्म पूरै आयकर छु ट र त्यसपगछको
पािँच वषनसम्म पचास प्रगतित आयकर छु ट,
तर यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत व्यापाररक उत्पादन प्रारम्ि
िररसकेका अनुमगतपत्रप्राप्त व्यशिको हकमा अनुमगतपत्र प्राप्त िदानका
बखतको व्यवस्था लािू हुनेछ।
(ञ)

खगनज (च ुनढु ङ्गा बाहे क), पेट्रोगलयम पदाथन, प्राकृगतक ग्यास तथा
र्न्त्र्धन अन्त्वेषण तथा उत्खनन िने व्यशिले सं वत् २०८० साल चै त्र
मद्धहनासम्म व्यापाररक रुपमा कारोबार सञ्चालन िरे मा कारोबार
सञ्चालन िरे को गमगतले पद्धहलो सात वषनसम्म पूरै आयकर छु ट
पाउनेछ र त्यसपगछको तीन वषनसम्म पचास प्रगतित आयकर छु ट,

(ट)

िँ ी लिानीमा स्थापना हुने पयनटन क्षेत्रसिँि
दुई अबनिन्त्दा बढीको पूज
सम्बशन्त्र्धत उद्योिलाई कारोबार सुरु िरे को गमगतले पािँच वषनसम्म पूण न
रुपमा आयकर छु ट र त्यसपगछको तीन वषनसम्म आयकरको दरमा
पचास प्रगतित छु ट,

(ठ)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी तोकेको
प्राणीिास्त्र सम्बन्त्र्धी (जुलोशजकल), िूिास्त्र सम्बन्त्र्धी (शजयोलोशजकल),
जीवप्रद्धवगर्ध (बायोटे क) सम्बन्त्र्धी पाकन सञ्चालन, प्रद्धवगर्ध पाकन र सूचना
प्रद्धवगर्ध पाकनगित्र स्थाद्धपत सफ्टवेयर द्धवकास, तथ्याङ्क प्रिोर्धन, सार्बर
क्याफे, गडशजटल म्याद्धपङ्ग सम्बन्त्र्धी उद्योिको आयमा लाग्ने करको
पचास प्रगतित छु ट,

(ड)

दे हायका स्ख्यामा नेपाली नािररकलाई रोजिारी ददने दे हायका
उद्योिलाई दे हाय बमोशजमको छु ट सुद्धवर्धा प्रदान िररने,–
(१)

तीन सय वा सोिन्त्दा बढी नेपाली नािररकलाई वषनिरी नै
प्रत्यक्ष रोजिारी ददने उत्पादनमूलक उद्योि तथा सूचना प्रद्धवगर्ध
उद्योिलाई सो वषनको आयमा लाग्ने करको पन्त्र प्रगतित,
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(२)

बाह्र सय वा सोिन्त्दा बढी नेपाली नािररकलाई वषनिरर नै
प्रत्यक्ष रोजिारी ददने उत्पादनमूलक उद्योि तथा सू चना प्रद्धवगर्ध
उद्योिलाई सो वषनको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रगतित,

(३)

उपखण्ड

(१)

वा

(२)

बमोशजम

रोजिारीप्राप्त

नेपाली

नािररकहरुमध्ये कम्तीमा पचास प्रगतित मद्धहला, दगलत वा
अपाङ्गता िएका व्यशिहरु रहे मा त्यस्तो उद्योिलाई सो वषनको
आयमा लाग्ने करमा थप पन्त्र प्रगतित।
(ढ)

उद्योिले

आफ्ना श्रगमक तथा कमनचारीको दीघनकालीन द्धहत वा

कलयाणकारी कायनहरु, जस्तै ः जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुद्धवर्धा, योिदानमा
आर्धाररत सामाशजक सुरक्षा, शिक्षा तथा तागलम, शििु स्याहार केन्त्र र
िारीररक तन्त्दुरुस्तीका लागि खेलकुद तथा व्यायाममा िरे को खचन
आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी िनन पाउने,
(ण)

कुनै उत्पादनमूलक उद्योिले आफ्ना कुल जनिशिमध्ये कम्तीमा दि
प्रगतित प्रशिक्षाथी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलार्न प्रशिक्षण ददिँदा
ददनु पने गनवानह खचन, प्रशिक्षण खचन र उद्योिमा कायनरत जनिशिको
उत्पादन

क्षमता

द्धवकासमा

िएको

खचन रकम

आयकर

िणना

प्रयोजनको लागि कट्टी िनन पाउने,
(त)

प्रदू षण रोकथाम तथा गनयन्त्त्रण िने वा खेर िएका वस्तुको पुनः
प्रिोर्धन वा पुनः प्रयोि समेत िरी वातावरणमा न्त्यू नतम असर पाने
पिगत

तथा

उपकरणमा

िएको

खचनमध्ये

उद्योि

व्यवसायको

समायोशजत करयोग्य आयको पचास प्रगतितसम्म सोही वषन खचन कट्टी
िनन पाउने र त्यस्तो उद्योि व्यवसायको समायोशजत करयोग्य आयको
िँ ीकरण
सीमािन्त्दा अगर्धक खचनलाई आिामी आय वषनको सुरुमा पूज
िरी ह्रास कट्टी िनन सद्धकने,
(थ)

ऊजान दक्षता अगिवृद्धि िरी ऊजान खपत घटाउन सघाउ पुर्याउने यन्त्त्र
वा उपकरणमा लिानी िरे को सम्पूण न खचन आयकर प्रयोजनको लागि
कट्टा िनन पार्ने,

(द)

उद्योिको

उत्पादकत्व

अगिवृद्धिको

लागि

उद्यमिीलता

अगिवृद्धि,

अनुसन्त्र्धान तथा द्धवकास र नयािँ प्रद्धवगर्ध गसजनना िनन लािेको खचनमध्ये
सो व्यशिबाट सञ्चागलत सबै उद्योि व्यवसायको समायोशजत करयोग्य
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आयको पचास प्रगतितसम्म खचन कट्टी िनन सद्धकने र समायोशजत
करयोग्य आयको सीमािन्त्दा अगर्धक खचनलाई आिामी आय वषनको
िँ ीकरण िरी ह्रासकट्टी िनन सद्धकने,
सुरुमा पूज
(र्ध)

उद्योिले व्यवसायसिँि सम्बशन्त्र्धत बजार प्रविनन, सवेक्षण र द्धवज्ञापनको
लागि िएको तोद्धकएको सीमासम्मको खचन आयकरको प्रयोजनको
लागि कट्टी िनन पाउने,

(न)

उद्योिको िौगतक सम्पशिको सुरक्षा िननको लागि िएको तोद्धकए
ु ानी िएको द्धप्रगमयम
बमोशजमको खचन र त्यसको बीमा बापत खू द िि
बापतको खचन आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी िनन पार्ने,

(प)

उद्योिले नेपालमा दतान िएको बौद्धिक सम्पशि अन्त्तिनतको औद्योगिक
सम्पशिको स्वदे िमा सं रक्षण िदान लािेको खचन आयकर प्रयोजनको
लागि कट्टी िनन पाउने,

(फ)

उद्योिले

आफूले

प्राप्त िरे को बौद्धिक सम्पशि सं रक्षणका लागि

द्धवदे िमा दतान िदान लािेको िुलक आयकर प्रयोजनको लागि खचन
कट्टी िनन पाउने,
(ब)

उद्योिले

कर छु ट पाउने सं स्थालाई चन्त्दा वा उपहार ददएको

रकममध्ये एक लाख रुपैयािँ वा सो उद्योिको सो आय वषनको
समायोशजत करयोग्य आयको पािँच प्रगतितमध्ये जुन घटी हुन्त्छ, सो
रकम आयकर प्रयोजनको लागि घटाउन पाउने,
(ि)

कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकािन िरी तोकेको कुनै कायनको लागि कुनै उद्योिले खचन िरे को
वा चन्त्दा ददएको रकम आय गनर्धानरणको प्रयोजनको लागि पूण न वा
आंशिक रुपमा कट्टी िनन पाउने िरी तोक्न सद्धकने।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापगन सोही उपदफाको खण्ड
(घ) मा उशललशखत उद्योि बाहे क सूगतनजन्त्य उद्योि र मददराजन्त्य उद्योिले उशललशखत कुनै
पगन छु ट तथा सुद्धवर्धा पाउने छै न।
तर त्यस्ता उद्योिले प्रचगलत कानून बमोशजम आफ्ना श्रगमक तथा कमनचारीको
दीघनकालीन द्धहत वा कलयाणकारी कायनमा िरे को खचन, प्रदू षण रोकथाम तथा गनयन्त्त्रण
िने, खेर िएका वस्तुको पुनः प्रिोर्धन िने, वातावरणमा न्त्यू नतम असर पाने पिगत तथा
उपकरणमा लिानी िरे को खचन, ऊजान दक्षतामा अगिवृद्धि िरी ऊजान खपत घटाउन सघाउ
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पुर्याउने याशन्त्त्रक उपकरणमा लिानी िरे को खचन, अनुसन्त्र्धान तथा द्धवकासमा िरे को खचन
लिायत व्यवसाय प्रविननका लागि हुने वास्तद्धवक खचनहरु कट्टी िनन पाउनेछन्।
(४) एउटै आयको सम्बन्त्र्धमा यस दफा बमोशजम एकिन्त्दा बढी छु ट पाउन
सक्ने अवस्था िएको उद्योिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छु ट मात्र पाउनेछ।
(५) सुगतनजन्त्य, मददराजन्त्य र क्यागसनोदे शख बाहे कका अन्त्य उद्योिले आफ्नो सशञ्चत
मुनाफालाई सोही उद्योिको क्षमता द्धवस्तार वा अन्त्य उत्पादनमूलक वा ऊजानमूलक वा
कृद्धष तथा वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योिको लागि िेयरमा पूिँजीकरण िरे को अवस्थामा
िँ ीकरणमा लािांि द्धवतरण स्वरुप लाग्ने लािांि करमा ित प्रगतित छु ट
त्यस्तो पूज
हुनेछ।
(६) यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत दतान िई सञ्चालनमा रहे का र यस ऐन
िँ ी िएका घरे ल ु उद्योि र
बमोशजम दतान िई सञ्चालनमा आउने एक करोडसम्म शस्थर पूज
साना उद्योिलाई लाग्ने आयकरमा पचास प्रगतित आयकर छु ट हुनेछ।
25.

िन्त्सार महसुल सम्बन्त्र्धी छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत: यस ऐन बमोशजम दतान िएको
उद्योिलाई दे हाय बमोशजमको िन्त्सार महसुल छु ट ददर्नेछः(क)

बण्डे ड वेयर हाउस वा निद र्धरौटी (पासबुक) को सुद्धवर्धा नगलएका
उद्योिहरुले गनयानत िरे को हकमा अथन मन्त्त्रालयले ड्युटी ड्र ब्याकको
दर गनर्धानरण िरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िनेछ। त्यसरी
गनर्धानरण िएको दर बमोशजमको ड्युटी ड्र ब्याक रकम मन्त्त्रालयले
एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्र माफनत् द्धफतान िनेछ।

(ख)

बण्डे ड वेयर हाउसको र्जाजत नगलएको उद्योिले आफ्ना उत्पादन
प्रतीतपत्रको माध्यमद्वारा वा प्रचगलत बैद्धकङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट
गनयानत िने वा पररवत्यन द्धवदे िी मुरामा स्वदे िमै गबक्री िने िएमा
त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन िनन आवश्यक पने कच्चा पदाथन वा
सहायक कच्चा पदाथन र नेपालमा उत्पादन नहुने ्याकेशजङ्ग सामग्री
समेत

आयात

िदान

लाग्ने

िन्त्सार

महसुल

तोद्धकएको

ितन

र

कायनद्धवगर्धको अर्धीनमा रही र्धरौटी राखी आयात िनन पाउने,
(ि)

खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापगन नेपालमा उत्पादन
नहुने ्याकेशजङ्ग सामग्रीको हकमा द्धविािले नेपालमा उत्पादन नहुने
िनी प्रमाशणत िरी सुद्धवर्धा ददन गसफाररस िरे मा मात्र त्यस्तो उद्योिले
खण्ड (ख) बमोशजमको सुद्धवर्धा पाउने,
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(घ)

कुनै उद्योिले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पने कच्चा पदाथन,
सहायक कच्चा पदाथन, ्याकेशजङ्ग सामग्रीमा लाग्ने िन्त्सार महसुल
सामान्त्यतः त्यस्तो कच्चा पदाथनबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको
आयातमा लाग्ने िन्त्सार दरिन्त्दा एक तह कम हुने,

(ङ)

उद्योिले आफ्नो व्यावसाद्धयक प्रयोजनको लागि आयात िने मेगसनरी
वा दि द्धकलोवाट वा सोिन्त्दा बढी क्षमताको जेनेरेटर वा औद्योगिक
उपकरणमा न्त्यूनतम दरमा िन्त्सार महसुल लाग्ने,

(च)

िुणस्तर मापन िने प्रयोििालाले िुणस्तर मापन िने प्रयोजनका लागि
आयात िने मेगसनरी तथा वैज्ञागनक उपकरण र उद्योिले अनुसन्त्र्धान
तथा द्धवकासको लागि आयात िने मेगसनरी तथा उपकरणमा न्त्यूनतम
दरमा िन्त्सार महसुल लाग्ने,

(छ)

गनयानत

हुने

औद्योगिक

वस्तुमा

प्रयोि

िररने

माध्यगमक

वस्तु

(र्ण्टरगमगडयट िुड्स) उत्पादन िने उद्योिले उत्पादन सामग्रीमा
गतरे को िन्त्सार महसुल गनयानत िएको पररमाणको आर्धारमा सम्बशन्त्र्धत
माध्यगमक वस्तु उत्पादन िने उद्योिलाई द्धफतान ददर्ने,
तर त्यस्तो रकम द्धफतान पाउन गनयानत िरे को एक वषनगित्र
दरखास्त नददएमा द्धफतान ददर्ने छै न।
26.

लघु उद्यमको लागि अन्त्य सुद्धवर्धा एवं सहुगलयत: (१) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा
लेशखएको िए तापगन यस ऐन बमोशजम लघु उद्यम दतान िदान कुनै िुलक वा दस्तुर लाग्ने
छै न।
(२) यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत दतान िई सञ्चालनमा रहे का र यस ऐन
बमोशजम दतान िई सञ्चालनमा आउने लघु उद्यमलाई ित प्रगतित आयकर छु ट हुनेछ।

27.

मद्धहला उद्यमीका लागि थप सुद्धवर्धा: (१) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए
तापगन मद्धहला उद्यमीको मात्र स्वागमत्व रहने िरी उद्योि वा फमन दतान िराएमा त्यस्तो
उद्योि वा फमन दतान िदान कानून बमोशजम लाग्ने दस्तुर वा िुलकमा पैँ तीस प्रगतित छु ट
हुनेछ।
(२) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन मद्धहला उद्यमीको मात्र
स्वागमत्व रहने िरी दतान िएको उद्योिमा प्रयोि िररने औद्योगिक सम्पशि दतान िराउिँदा
प्रचगलत कानून बमोशजम लाग्ने दस्तुरमा बीस प्रगतित छु ट हुनेछ ।
(३) मद्धहला उद्यमीले कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामगित्र नयािँ उद्योि
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स्थापना िनन चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन िने गनकायले स्थान उपलब्र्ध िराउन
प्राथगमकता ददनु पनेछ।
(४) मद्धहला उद्यमीको मात्र स्वागमत्व रहे को उद्योिले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन
गनयानत िने प्रयोजनको लागि कजान माि िरे मा मद्धहला उद्यमीको व्यवसायको द्धविीय
शस्थगतको आर्धारमा मद्धहला उद्यमीको लागि कजान उपलब्र्ध िराउने कोषबाट बैद्धङ्कङ
प्रणाली माफनत् तोद्धकए बमोशजम गनयानत कजान उपलब्र्ध िराउन सद्धकनेछ।
28.

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चागलत उद्योिहरुका सम्बन्त्र्धमा द्धविेष व्यवस्था: औद्योगिक क्षेत्र,
औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक कररडोर र उद्योि ग्रामगित्र सञ्चालनमा आएका उद्योिलाई
नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत सम्बन्त्र्धमा द्धविेष व्यवस्था िनन
सक्नेछ।

29.

थप सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत: दे हायका उद्योिहरुलाई दफा २४, 2५, 2६, २७ र 2८
मा उशललशखत छु ट, सुद्धवर्धा तथा सहुगलयतका अगतररि दे हाय बमोशजमका थप सुद्धवर्धा
तथा सहुगलयत ददन सद्धकनेछः(क)

वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योिलाई कबुगलयत वा गलजमा आवश्यक
ितन

तोकी

कुनै

खास

क्षेत्रको

वन

प्रचगलत

कानून

बमोशजम

िोिागर्धकार उपलब्र्ध िराउन सद्धकने,
(ख)

उद्योिले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन िरे को द्धवद्युतमा प्रचगलत
कानून बमोशजम लाग्ने दस्तुर वा रोयलटी नलाग्ने,

(ि)

उद्योिले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन िरे को द्धवद्युत बढी िई
गबक्री

िनन

चाहे मा

गबक्री

िररने

द्धवद्युतको

पररमाणमा

आपसी

सहमगतबाट कायम िएको दरमा प्रचगलत कानून बमोशजम गबक्री िनन
सद्धकने,
(घ)

गनयानतमूलक उद्योि, द्धविेष आगथनक क्षेत्र वा सरकारी वा गनजी
औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने तोद्धकए बमोशजमका उद्योिलाई नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी थप सुद्धवर्धा तथा
सहुगलयत उपलब्र्ध िराउन सक्ने,

(ङ)

राद्धिय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि वा स्वदे िी कच्चा पदाथन, श्रम र सीपको
अगर्धकतम उपयोि वा नेपालगित्रै प्रद्धवगर्ध वा वस्तुको आद्धवरकार िरी
स्थापना

िएका

उद्योिहरुको

लागि

बोडनको

गसफाररसमा

नेपाल

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी थप सुद्धवर्धा तथा
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सहुगलयत ददन सक्ने,
(च)

द्धवद्युत आपूगतन निएको समयको अनुपातका आर्धारमा उद्योिले गतने
द्धवद्युत महसुलमा लिार्आएको गडमाण्ड चाजन तोद्धकएको आर्धारमा
तोद्धकएको कायनद्धवगर्ध अपनाई नेपाल सरकारले छु ट ददन सक्ने,

(छ)

अगत अद्धवकगसत क्षेत्रमा उद्योि स्थापना िनन सहकारी, लघु उद्यम,
िँ ी (गसड क्याद्धपटल) को रुपमा
घरे ल ु र साना उद्योिलाई बीउ पूज
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी तोकेबमोशजम
अनुदान उपलब्र्ध िराउन सक्ने,

(ज)

द्धवदे िी लिानीमा सञ्चागलत उद्योिलाई नयािँ वस्तुको उत्पादन तथा
बजार द्धवकास र प्रविनन िननका लागि त्यस्तो उद्योिले द्धवदे िशस्थत
मूल कम्पनीबाट उत्पाददत सामानहरु तोद्धकए बमोशजमको ितन र
सीमागित्र रही गनशश्चत अवगर्धका लागि आयात िने अनुमगत प्रदान िनन
सद्धकने,

(झ)

सुतीजन्त्य र मददराजन्त्य उद्योि बाहे क दफा १७ को उपदफा (२)
बमोशजमको उत्पादनमूलक उद्योि, कृद्धष तथा वन पैदावरमा आर्धाररत
उद्योि र खगनज उद्योिलाई नेपाल सरकारले

तोद्धकए बमोशजम

प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत उपलब्र्ध िराउन सक्ने,
(ञ)

लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योिले आफ्नो उद्योिको क्षमता अगिवृद्धि िनन
आवश्यक पने मेगसनरी, यन्त्त्र, उपकरण जस्ता नवीन प्रद्धवगर्ध आयात
िदान लाग्ने िन्त्सार महसुलमा छु ट ददन सद्धकने,

(ट)

औद्योगिक क्षेत्र, एकैप्रकारका वस्तु उत्पादन िने केन्त्र (प्रोडक्ट
स्पेगसद्धफक जोन) र उद्योि ग्रामगित्र सञ्चालनमा आएका उद्योिलाई
नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत सम्बन्त्र्धमा
द्धविेष व्यवस्था िनन सक्ने,

(ठ)

नेपाल सरकारले अगत अद्धवकगसत, अद्धवकगसत र कम द्धवकगसत क्षेत्रमा
स्थापना हुने उद्योिलाई थप प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत
उपलब्र्ध िराउन सक्ने।

30.

जग्िा सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन वा प्रचगलत कानून बमोशजम दतान िएका उद्योिका
लागि आवश्यक जग्िा सम्बशन्त्र्धत उद्यमीले प्रचगलत कानून बमोशजम आफैले खररद िनुन
पनेछ।
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तर तोद्धकए बमोशजमका उद्योि सञ्चालन िने उद्यमीले उद्योिका लागि आवश्यक
जग्िा खररद िनन नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई जग्िा खररद िनन वा जग्िा उपलब्र्ध
िरार्ददन अनुरोर्ध िरे मा उद्योि दतान िने गनकायले जग्िा खररद िनन वा जग्िा उपलब्र्ध
िरार्ददने सम्बन्त्र्धमा आवश्यक समन्त्वय र सहजीकरण िनेछ।
(२) जग्िा उपलब्र्ध िराउन समन्त्वय र सहजीकरण िने प्रद्धक्रया तथा अन्त्य
व्यवस्था तोद्धकए बमोशजम हुनेछ।
31.

गलजमा जग्िा उपलब्र्ध िराउने: (१) राद्धिय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि सञ्चालन िनन नेपाल
सरकारको स्वागमत्वमा रहेको जग्िा आवश्यक पने िएमा त्यस्ता उद्योिले आफूलाई
आवश्यक पने जग्िाको क्षेत्रफल खुलाई जग्िा उपलब्र्ध िराई ददन उद्योि दतान िने
गनकाय समक्ष तोद्धकए बमोशजम गनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योि दतान िने गनकायले
उद्योिलाई आवश्यक पने जग्िा उपलब्र्ध िराउने सम्बन्त्र्धमा आवश्यक कारबाही अिागड
बढाउन मन्त्त्रालयमा पेि िनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम गनवेदन प्राप्त िएमा नेपाल सरकारले प्रचगलत कानून
बमोशजम त्यस्तो जग्िा उद्योि सञ्चालनको प्रयोजनको लागि सम्बशन्त्र्धत उद्योिलाई गलजमा
उपलब्र्ध िराउन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोशजम नेपाल सरकारको स्वागमत्वमा रहे को जग्िा गलजमा
उपलब्र्ध िराए बापत उद्योिले गतनुन पने रकम र गलज सम्बन्त्र्धी अन्त्य ितनहरु नेपाल
सरकार र सम्बशन्त्र्धत उद्योिबीच हुने सम्झौतामा उलले ख िए बमोशजम हुनेछ।
(५) यस दफा बमोशजम गलजमा जग्िा प्राप्त िरी सञ्चालन िएको उद्योि कुनै
कारणवि सञ्चालन हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोशजम नेपाल सरकारले उपलब्र्ध
िराएको जग्िाको गलज सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ र त्यस्तो जग्िा नेपाल सरकारले
द्धवनाितन स्वत: द्धफतान पाएको मागननेछ।
(६) उद्योिलाई गलजमा जग्िा उपलब्र्ध िराउने सम्बन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए
बमोशजम हुनेछ।

32.

जग्िाको अगर्धकतम हदबन्त्दीमा छु ट: (१) कुनै उद्योिलाई आवश्यक पने जग्िा प्रचगलत
कानून बमोशजम राख्न पाउने जग्िाको अगर्धकतम हदिन्त्दा बढी िएमा सो बढी
िएसम्मको जग्िा राख्ने छु ट पाउन त्यस्तो उद्योिले उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष
गनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त गनवेदन उपर उद्योि दतान िने गनकायले
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आवश्यक जािँचबुझ िरी राय सद्धहतको प्रगतवेदन मन्त्त्रालय समक्ष पेि िनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त गनवेदन उपर उद्योिको आवश्यकता र
उद्योिको स्वीकृत स्कीम वा पररयोजना प्रस्तावमा उललेख िएबमोशजम तोद्धकएको
मापदण्डको अर्धीनमा रही नेपाल सरकारले हदबन्त्दीिन्त्दा बढी जग्िा राख्न पाउने िरी
छु ट ददन सक्नेछ। त्यसरी हदबन्त्दीिन्त्दा बढी छु ट ददएको जग्िा जुन प्रयोजनको लागि
छु ट ददर्एको हो सो बाहे क अन्त्य प्रयोजनमा प्रयोि िनन पार्ने छै न।
(४) उद्योिले प्रचगलत कानून बमोशजम हदबन्त्दीमा छु ट पाएको जग्िा स्वीकृत
उद्देश्य बमोशजम उपयोि िरे निरे को सम्बन्त्र्धमा उद्योि दतान िने गनकायले तोद्धकए
बमोशजम अनुिमन िरी वा िनन लिाई आवश्यक गनदे िन ददन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम उद्योि दतान िने गनकायले ददएको गनदे िन पालना
निरे को पार्एमा त्यस्तो उद्योिले राख्न अनुमगत पाएको हदबन्त्दीिन्त्दा बढी जग्िा नेपाल
सरकारले प्रचगलत कानून बमोशजम द्धवनाितन द्धफतान गलन सक्नेछ।
(६) प्रचगलत कानून बमोशजम हदबन्त्दीिन्त्दा बढी जग्िा राख्न अनुमगतप्राप्त
उद्योिले त्यसरी हदबन्त्दीिन्त्दा बढी राखेको जग्िा गबक्री द्धवतरण िनन वा कुनै प्रकारले
हक हस्तान्त्तरण िनन वा बैङ्क तथा द्धविीय सं स्थामा गर्धतो राखी ऋण गलन पाउने छै न।
िँ ी र प्रकृगतको आर्धारमा उद्योिले राख्न पाउने
(७) उद्योिको आवश्यकता, पूज
अगर्धकतम जग्िाको पररमाण, हदबन्त्दीिन्त्दा बढी जग्िा उपलब्र्ध िराउने सम्बन्त्र्धी
व्यवस्था तथा सो सम्बन्त्र्धमा उद्योिले पालना िनुन पने ितन लिायतको मापदण्ड िूगम
सम्बन्त्र्धी प्रचगलत कानूनको अर्धीनमा रही तोद्धकए बमोशजम हुनेछ।
33.

प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतको प्रत्यािूगत: (१) यस ऐन बमोशजम उद्योिलाई
उपलब्र्ध िरार्एको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतमा कम हुने िरी कुनै व्यवस्था
िररने छै न।
तर यस दफाको कुनै व्यवस्थाले थप प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत
उपलब्र्ध िराउन बार्धा पुर्याएको मागनने छै न।
ु न्त्दा तत्काल अशघ बहाल रहे को औद्योगिक व्यवसाय ऐन,
(२) यो ऐन प्रारम्ि हुनि
२०७३ अन्त्तिनत अनुमगत प्राप्त िरी वा दतान िरी सञ्चालनमा रहे को उद्योिले सो ऐन
बमोशजम अवगर्ध द्धकद्धटएको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतका हकमा सोही ऐन
बमोशजम र अवगर्ध नद्धकद्धटएको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतका हकमा यस ऐन
बमोशजमको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत पाउनेछ।
ु शघ दतान िएको वा अनुमगत प्राप्त िरे को तर यो ऐन
(३) यो ऐन प्रारम्ि हुनअ
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प्रारम्ि िएपगछ मात्र व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को उद्योिले यस ऐन
बमोशजमको छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत पाउनेछ।
तर त्यस्तो उद्योि दतान वा अनुमगत प्राप्त िदानका बखत कायम रहे को औद्योगिक
व्यवसाय सम्बन्त्र्धी प्रचगलत कानून बमोशजम प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत पाउने
अवगर्ध यस ऐनले प्रदान िरे को प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतिन्त्दा बढी अवगर्धको
िएमा वा यस ऐन बमोशजम त्यस्तो प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत नपाउने िएमा
तत्काल प्रचगलत औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्त्र्धी कानून बमोशजमको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा
वा सहुगलयत पाउनेछ।
(४) उद्योिहरुलाई उपलब्र्ध िरार्ने प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत
सम्बन्त्र्धी प्रद्धक्रया तोद्धकए बमोशजम हुनेछ।
34.

राद्धियकरण वा अगर्धग्रहण निररने: (१) यस ऐन बमोशजम दतान िएको कुनै पगन उद्योि
राद्धियकरण िररने छै न।
(२) कुनै पगन उद्योिलाई सावनजगनक प्रयोजनको लागि बाहे क प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
रुपमा अगर्धग्रहण िररने छै न। सावनजगनक प्रयोजनको लागि अगर्धग्रहण िनुन पदान प्रचगलत
कानून बमोशजमको उशचत प्रद्धक्रया पूरा िनुन पनेछ।

35.

औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: प्रचगलत कानून बमोशजम स्थापना िएको उद्योिलाई
आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोद्धकए बमोशजम औद्योगिक सुरक्षा उपलब्र्ध
िराउनेछ।

36.

प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतको दुरुपयोि िनन नहुन:े (१) यस ऐन बमोशजम
उद्योिले प्राप्त िने प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत जुन प्रयोजनका लागि ददर्एको हो
सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोि िनुन पनेछ।
(२) कुनै उद्योिले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयम द्धवपरीत हुने कुनै
कायन िरे मा त्यस्तो उद्योिलार्न यस पररच्छे द बमोशजमको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा
सहुगलयत प्रदान िररने छै न।
पररच्छे द–६
एकल गबन्त्द ु सेवा केन्त्र सम्बन्त्र्धी व्यवस्था

37.

एकल गबन्त्द ु सेवा केन्त्रको स्थापना: (१) यस ऐन तथा प्रचगलत अन्त्य कानून बमोशजम
उद्योि वा लिानीकतानले पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत सरल एवं
सहज प्रद्धक्रयाद्वारा र नेपाल सरकारका द्धवगिन्न गनकायबाट सम्पादन िररने कायनहरू
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समयमै एकै स्थानबाट उपलब्र्ध िराउने तथा उद्योि स्थापनाको अनुमगत, दतान, द्धवस्तार
तथा खारे जीसम्मका उद्योि प्रिासन सम्बन्त्र्धी से वाहरू प्रवाह िने प्रयोजनको लागि नेपाल
सरकारले तोद्धकए बमोशजम एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रको स्थापना िरी सञ्चालनमा लयाउन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्र रहने स्थान, केन्त्रका
माध्यमबाट उद्योिहरुलाई पुर्यार्ने सेवा, केन्त्रमा रहने गनकायित प्रगतगनगर्धत्व तोद्धकए
बमोशजम हुनेछ।
(३) एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रमा गनकायित प्रगतगनगर्धत्वको लागि सम्बशन्त्र्धत
गनकायले

आवश्यक

स्ख्यामा

कमनचारी

खटाउनु पनेछ।त्यसरी

खटाउिँदा

कमनचारीलार्न प्रचगलत कानूनको अर्धीनमा रही अगर्धकारप्राप्त अगर्धकारीले

त्यस्तो

आवश्यक

अगर्धकारसमेत प्रत्यायोजन िनुन पनेछ।
(४) एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्र सम्बन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए बमोशजम हुनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोशजम एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रको स्थापना निएसम्मको
लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी एकल गबन्त्दु सेवा सञ्चालन
सगमगत िठन िनेछ।
38. एकल गबन्त्द ु सेवा केन्त्रको काम, कतनव्य र अगर्धकार: (१) एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रको काम,
कतनव्य र अगर्धकार दे हाय बमोशजम हुनेछः(क)

प्रचगलत कानून बमोशजम कम्पनी, फमन वा उद्योिको दतान, अनुमगत वा
र्जाजत, नवीकरण, कारोबार अनुमगत, क्षमतावृद्धि र कम्पनी, फमन वा
उद्योिको खारे जी (दामासाही बाहेक) लिायतका उद्योि तथा व्यवसाय
प्रिासनसिँि सम्बशन्त्र्धत कायन िने,

(ख)

प्रचगलत कानून बमोशजम द्धवदे िी लिानीको स्वीकृगत सम्बन्त्र्धी कायन
िने,

(ि)

प्रचगलत कानून बमोशजम श्रम स्वीकृगत र कायन सहमगत सम्बन्त्र्धी कायन
िने,

(घ)

प्रचगलत कानून बमोशजम गिसा सुद्धवर्धा सम्बन्त्र्धी कायन िने,

(ङ)

प्रचगलत

कानून

बमोशजम

प्रारशम्िक

वातावरणीय

परीक्षण

र

वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कन सम्बन्त्र्धी कायन िने,
(च)

उद्योिलाई आवश्यक पने द्धवद्युत, पानी, सञ्चारका सार्धन, जग्िा,
सडक जस्ता पूवानर्धार से वा उपलब्र्ध िराउने सम्बन्त्र्धमा सम्बशन्त्र्धत
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गनकायसिँि समन्त्वय िने तथा अन्त्य गनकायहरुबीच सम्पकन गबन्त्दु
(फोकल पोर्ण्ट) सम्बन्त्र्धी कायन िने,
(छ)

प्रचगलत

कानून

बमोशजम

उद्योि

एवं

लिानीकतानलाई

प्राप्त हुने

प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत प्रदान िने सम्बन्त्र्धमा नेपाल
सरकारबाट िएका गनणनय कायानन्त्वयन िने वा िराउने,
(ज)

प्रचगलत कानून बमोशजम द्धवदे िी मुरा द्धवगनमय स्वीकृगत सम्बन्त्र्धी कायन
िने,

(झ)

प्रचगलत कानून बमोशजम स्थायी ले खा नम्बर प्रदान िने,

(ञ)

वाशणज्य, आपूगतन तथा उपिोिा द्धहत सं रक्षण द्धविाि र िन्त्सार
द्धविािबाट प्रदान हुने गनकासी, पैठारी सङ्केत नम्बर गलने कायन र
वण्डे ड वेयर हाउसको सहजीकरण सम्बन्त्र्धी कायन िने,

(ट)

बोडनले आफ्ना काम, कतनव्य र अगर्धकार अन्त्तिनत प्रत्यायोजन िरे का
कायनहरू िने,

(ठ)

उद्योिलाई आवश्यक पने खानी लिायतका गनकायित स्वीकृगत
आवश्यक पने द्धवषयमा गनवेदन गलई स्वीकृगतपत्र उपलब्र्ध िराउन
गनकायित समन्त्वय िने,

(ड)

उद्योि व्यवसाय दतानका लागि आवश्यक पने काितजात पद्धहचान िरी
द्धवद्युतीय

स्वरुपमा

गलने

र

सबै

गनकायमा

द्धवद्युतीय

प्रणालीबाट

अन्त्तरगनकायले प्रयोि िने िरी प्रणालीको द्धवकास िरी कायानन्त्वयन
िने,
(ढ)

उद्योिलाई आवश्यक पने जग्िा प्रागप्तमा आवश्यक समन्त्वय र
सहजीकरण िने, गलजमा जग्िा उपलब्र्ध िराउन सहयोि िने र
हदबन्त्दीिन्त्दा बढी जग्िा उपलब्र्ध िराउन आवश्यक समन्त्वय िने,

(ण)

आयात अनुमगत गलनु पने मालवस्तु िएमा प्रचगलत कानून बमोशजम
अनुमगत ददने वा सोको लागि गसफाररस िने,

(त)

लिानी पोटनलको स्थापना र सञ्चालन िरी लिानी सम्बन्त्र्धी सूचना
तथा जानकारी उपलब्र्ध िराउने,

(थ)

उद्योि व्यवसायलाई आवश्यक पने सबै प्रकारका गसफाररस तथा
सहजीकरणको कायन िने,

(द)

मन्त्त्रालय र बोडनको गनणनय वा गनदे िन कायानन्त्वयन िने िराउने,
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(र्ध)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी तोद्धकददएका
अन्त्य कायनहरु िने।

(२) यस दफा बमोशजम एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रले िरे को गनणनय सम्बशन्त्र्धत
गनकायले कायानन्त्वयन िनुन पनेछ।
(३) एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं सो केन्त्रबाट प्रदान
िररने सेवा सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत र सोको प्रद्धक्रया सम्बन्त्र्धी व्यवस्था तोद्धकएबमोशजम
हुनेछ।
पररच्छे द—७
रुग्ण उद्योि सम्बन्त्र्धी व्यवस्था
39.

रुग्ण उद्योिको पद्धहचान: (१) उद्योिले आफ्ना व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि
िरे को गमगतदे शख न्त्यू नतम पािँच वषनसम्म सञ्चालनमा रही उद्योिको आफ्नै गनयतवि वा
व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले निई काबुबाद्धहरको पररशस्थगत परी लिातार पगछलला
तीन वषनसम्म उद्योिको जगडत क्षमतािन्त्दा तीस प्रगतित वा सोिन्त्दा कम क्षमतामा
सञ्चालन िई सो तीन वषनको अवगर्धमा लिातार घाटामा सञ्चालनमा रहे को उद्योिलाई
तोद्धकए बमोशजमको मापदण्डका आर्धारमा तोद्धकए बमोशजमको कायनद्धवगर्ध अपनाई नेपाल
सरकारले रुग्ण उद्योिको रुपमा घोषणा िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम रुग्ण िई बन्त्द अवस्थामा रहे को उद्योिलाई सो
उद्योिले पेि िरे को स्कीम वा पररयोजना प्रस्ताव तथा मन्त्त्रालयबाट िएको अध्ययनबाट
गनशश्चत छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत उपलब्र्ध िराउिँदा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने
दे शखएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योिको पुनरुत्थान, पुनगननमानण तथा व्यवस्थापन िनन
गनशश्चत अवगर्धका लागि तोद्धकए बमोशजमको छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत उपलब्र्ध िराउन
सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम नेपाल सरकारबाट रुग्ण घोद्धषत िएको उद्योिको
सञ्चालनको लागि लिानीकतानको सहमगतमा कुनै सहकारी सं स्थाले सञ्चालनको प्रस्ताव
िरे मा त्यस्तो सहकारी सं स्थाको क्षमता उपयुिता र सम्िाव्यता समेत हेरी तोद्धकएको
ितनहरुको अर्धीनमा रही त्यस्तो सहकारी सं स्थामाफनत् उद्योि सञ्चालन िराउन सद्धकनेछ।

40.

रुग्ण उद्योिको विीकरण: दफा ३९ बमोशजम पद्धहचान िएका उद्योिहरुलाई तोद्धकए
बमोशजमको मापदण्डका आर्धारमा पूण न रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्त्मुख उद्योिका रुपमा
विीकरण िरी त्यस्ता उद्योिहरुको व्यवस्थापनका लागि तोद्धकए बमोशजम आवश्यक
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व्यवस्था िनन सद्धकनेछ।
41.

रुग्ण उद्योि सम्बन्त्र्धी सुद्धवर्धा, सहुगलयत तथा छु ट: प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा
लेशखएको िए तापगन दफा ३९ बमोशजम रुग्ण उद्योिको रुपमा पद्धहचान िएको वा दफा
४० बमोशजम विीकरण िररएको उद्योिले त्यस्तो उद्योिको द्धवस्तार, पुनसंरचना वा
द्धवद्धवगर्धकरणका लागि आयात िने मेगसनरी औजार वा उपकरणमा नेपाल सरकारले
महसुल, िुलक वा करमा पूण न वा आंशिक छु ट ददन सक्नेछ।

42.

रुग्ण उद्योि सम्बन्त्र्धी संस्थाित व्यवस्था: (१) यस पररच्छे द बमोशजम रुग्ण उद्योिको
पद्धहचान, विीकरण, पुनरुत्थान, पुनगननमानण र व्यवस्थापनका लागि सुझाव ददन नेपाल
सरकारले सम्बशन्त्र्धत क्षेत्रका द्धविेषज्ञ समेत रहे को सगमगत िठन िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम िदठत सगमगतको सं रचना, काम, कतनव्य र अगर्धकार
तोद्धकए बमोशजम हुनेछ।
पररच्छे द—८
सजाय र पुनरावेदन सम्बन्त्र्धी व्यवस्था

43.

सजाय: (१) कसै ले दफा ३ बमोशजम उद्योि दतान निराई उद्योि सञ्चालन िरे को पार्एमा
उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो उद्योिलार्न तत्काल बन्त्द िनन
लिार्न दे हाय बमोशजमको जररबाना िनन सक्नेछः(क)

लघु उद्यमको हकमा पािँच हजार रुपैयािँ,

(ख)

घरे ल ु र साना उद्योिको हकमा पच्चीस हजार रुपैयािँ,

(ि)

मझौला उद्योिको हकमा पचास हजार रुपैयािँ,

(घ)

ठू ला उद्योिको हकमा एक लाख रुपैयािँ।

(२) कुनै उद्योिले आफ्नो उद्देश्य द्धवपरीत कायन िरे मा उद्योि दतान िने गनकायको
गसफाररसमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो उद्योिलाई दे हाय बमोशजमको जररबाना िनन सक्नेछ:–
(क)

लघु उद्यमको हकमा दुई हजार रुपैयािँसम्म जररबाना िने,

(ख)

घरे ल ु तथा साना उद्योिको हकमा पचास हजार रुपैयािँसम्म जररबाना
िने,

(ि)

मझौला स्तरको उद्योि िए एक लाख रुपैयािँसम्म जररबाना िने,

(घ)

ठू ला स्तरको उद्योि िए पािँच लाख रुपैयािँसम्म जररबाना िने।

(३) कुनै उद्योिले दफा ९ बमोशजम तोद्धकएको अवगर्धगित्र उद्योि सञ्चालन वा
आफ्नो व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को जानकारी नददएमा उद्योि दतान
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िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्त्रालयले दे हाय बमोशजमको जररबाना िनेछ:(क)

लघु उद्यमको हकमा प्रत्येक छ मद्धहनाको लागि दुई हजार रुपैयािँ,

(ख)

घरे ल ु तथा साना उद्योिको हकमा प्रत्येक छ मद्धहनाको लागि दि
हजार रुपैयािँ,

(ि)

मझौला तथा ठू ला उद्योिको हकमा प्रत्येक छ मद्धहनाको लागि
पच्चीस हजार रुपैयािँ।

(४) कुनै उद्योिले दफा 1१ बमोशजम स्वीकृगत नगलर्न उद्योिको स्थानान्त्तरण
िँ ी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा
िरे मा वा दफा १२ बमोशजम स्वीकृगत नगलई पूज
पररवतनन िरे मा उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्त्रालयले दे हायको कुनै
जररबाना िनन सक्नेछः(क)

लघु उद्यमको हकमा पािँच हजार रूपैयािँ,

(ख)

घरे ल ु तथा साना उद्योिको हकमा पच्चीस हजारदे शख पचास हजार
रूपैयािँसम्म,

(ि)

मझौला

र

ठू ला

उद्योिको

हकमा

एक

लाखदे शख

तीन

लाख

रूपैयािँसम्म,
(घ)

दफा ८ बमोशजम अनुमगत आवश्यक पने उद्योिको हकमा खण्ड (ख)
वा (ि) बमोशजम लाग्ने जररबानामा ितप्रगतित थप जररबाना।

(५) कुनै उद्योिले दफा १३ बमोशजम तोद्धकएको द्धववरण तोद्धकएको अवगर्धगित्र
उपलब्र्ध निराएमा उद्योि दतान िने गनकायले त्यस्तो उद्योिलार्न दे हायबमोशजमको
जररबाना िनन सक्नेछ:–
(क)

लघु उद्यमलाई एक हजार रुपैयािँ,

(ख)

घरे ल ु तथा साना उद्योिलाई पािँच हजार रुपैयािँ,

(ि)

मझौला उद्योिलाई दि हजार रुपैयािँ,

(घ)

ठू ला उद्योिलाई पच्चीस हजार रुपैयािँ।

(६) कुनै उद्योिले दफा ३६ द्धवपरीत हुने िरी कुनै कायन िरे मा उद्योि दतान िने
गनकायको गसफाररसमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो उद्योिलार्न उपलब्र्ध िराएको प्रोत्साहन, छु ट,
सुद्धवर्धा वा सहुगलयत जुनसुकै बखत रोक्का िनन, त्यस्तो प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा
सहुगलयत बराबरको रकम असूल िनन वा सो बराबरको रकम जररबाना िनन सक्नेछ।
(७) कुनै उद्योिले दफा ५४ बमोशजम व्यावसाद्धयक सामाशजक शजम्मेवारी बहन
निरे मा उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो उद्योिको वाद्धषक
न खुद
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मुनाफाको एक दिमलव पािँच प्रगतितले हुन आउने रकम जररबाना िनन सक्नेछ। त्यस्तो
शजम्मेवारी एक आगथनक वषनिन्त्दा बढी अवगर्धमा बहन निने उद्योिलाई प्रगतवषन वाद्धषक
न
खुद मुनाफाको िू न्त्य दिमलव पािँच प्रगतितका दरले थप जररबाना िनेछ।
(८) कुनै उद्योिले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावली बमोशजम
पालना िनुन पने ितन वा उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्त्रालयले समय–
समयमा ददएको गनदे िन पालना निरे मा त्यस्तो उद्योिलार्न उद्योि दतान िने गनकायले
दे हाय बमोशजमको जररबाना िनन सक्नेछः(क)

लघु उद्यमको हकमा पािँच हजार रुपैयािँसम्म,

(ख)

घरे ल ु तथा साना उद्योिको हकमा पचास हजारदे शख एक लाख पचास
हजार रुपैयािँसम्म,

(ि)

मझौला उद्योिको हकमा एक लाख पचास हजारदे शख तीन लाख
रुपैयािँसम्म,

(घ)

ठू ला उद्योिको हकमा दुई लाख पचास हजारदे शख तीन लाख
रुपैयािँसम्म।

(९) यस दफामा लेशखएदे शख बाहे क यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयम
द्धवपरीत अन्त्य कुनै काम िने उद्योिलार्न उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररसमा
मन्त्त्रालयले दे हाय बमोशजमको जररबाना िनन सक्नेछः(क)

लघु उद्यम िए पन्त्र हजार रुपैयािँसम्म,

(ख)

घरे ल ु तथा साना उद्योि िए पन्त्र हजारदे शख तीस हजार रूपैयािँसम्म,

(ि)

मझौला उद्योिको हकमा तीस हजारदे शख पचास हजार रुपैयािँसम्म,

(घ)

ठू ला उद्योि िए पचास हजार दे शख एक लाख रुपैयािँसम्म।

(१०) यस दफा बमोशजमको जररबाना लिाउिँदा दफा ८ बमोशजम अनुमगत गलनु
पने कुनै उद्योिको हकमा यस दफा बमोशजम लाग्ने जररबानाको पचास प्रगतित थप
जररबाना लाग्नेछ।
(११) यस दफामा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन प्रदे ि तथा स्थानीय
तहबाट दतान तथा गनयमन हुने उद्योिलाई जररबाना तथा कारबाही िने सम्बन्त्र्धी व्यवस्था
सम्बशन्त्र्धत प्रदे ि वा स्थानीय कानूनले गनर्धानरण िरे बमोशजम हुनेछ।
44.

सरकारी बािँकी सरह असूल िररने: यस ऐन बमोशजम लािेको जररबाना रकम प्रचगलत
कानून बमोशजम सरकारी बािँकी सरह असूल उपर िररनेछ।

45.

सफाई पेि िने मौका ददर्ने: यस पररच्छे द बमोशजम कुनै उद्योिलाई सजाय िदान सफाई

35

www.lawcommission.gov.np

पेि िने मनागसब माद्धफकको मौका ददनु पनेछ।
46.

पुनरावेदन सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: (१) यस पररच्छे द बमोशजम िएको सजायको आदे ि उपर
शचि नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको गमगतले पैँ तीस ददनगित्र उच्च अदालतमा
पुनरावेदन लाग्नेछ।
(२) स्थानीय तहको उद्योि दतान िने गनकायबाट िएको गनणनयको हकमा
सम्बशन्त्र्धत शजलला अदालतमा र प्रदे िको उद्योि दतान िने गनकाय र द्धविािबाट िएको
सजायको

हकमा

सम्बशन्त्र्धत

उच्च

अदालतमा

पुनरावेदन

ददन

सद्धकनेछ।

पररच्छे द-९
द्धवद्धवर्ध
४७.

द्धविेष आगथनक क्षेत्र सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: औद्योगिक द्धक्रयाकलापलाई सघन रुपमा सञ्चालन
िननका लागि आगथनक क्षेत्र, अन्त्तरदे िीय आगथनक क्षेत्र, गनयानत प्रविनन क्षेत्र, गनयानत
प्रिोर्धन क्षेत्र, द्धविेष आगथनक क्षेत्र, द्धविेष व्यापाररक क्षेत्र, पयनटकीय वा अन्त्य कुनै क्षेत्र
सम्बन्त्र्धी व्यवस्था प्रचगलत कानून बमोशजम हुनेछ।

४८.

नेपाल व्यवसाय मञ्च सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: (१) उद्योि व्यवसायसिँि सम्बशन्त्र्धत नीगत एवं
कानूनको प्रिावकारी कायानन्त्वयन, समन्त्वय तथा सहजीकरण सम्बन्त्र्धी द्धवषयमा सावनजगनक
र गनजी क्षेत्रबीच गनयगमत सं वाद एवं सहकायनलाई प्रविनन िनन, उद्योि व्यवसाय सञ्चालन
र लिानी अगिवृद्धिमा आर्पने बार्धा, अवरोर्ध तथा समस्याको पद्धहचान िरी सरकारलाई
आवश्यक सुझाव तथा गसफाररस िनन, त्यस्ता गसफाररसहरुको कायानन्त्वयन र अनुिमन िनन
सघाउन र सावनजगनक एवं गनजी क्षेत्रबीच गनयगमत, पररणाममुखी र पारदिी सं वादका
लागि सं स्थाित आर्धार प्रदान िने उद्देश्यले नेपाल सरकारले गनजी क्षेत्रको समेत
प्रगतगनगर्धत्व हुने िरी नेपाल व्यवसाय मञ्चको िठन िनन सक्नेछ।
(2) नेपाल व्यवसाय मञ्चको िठन, सं रचना, काम, कतनव्य र अगर्धकार तथा अन्त्य
व्यवस्था तोद्धकए बमोशजम हुनेछ।

४९.

औद्योगिक जनिशि: (१) उद्योिलाई आवश्यक पने जनिशि नेपाली नािररकबाट पूगतन
िनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन राद्धियस्तरको पगत्रकामा
द्धवज्ञापन प्रकािन िदान पगन उद्योिको लागि चाद्धहने कुनै खास सीप वा दक्षता िएको
जनिशि नेपाली नािररकमध्येबाट उपलब्र्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको
पदमा उपदफा (३) बमोशजम द्धविािको गसफाररसमा श्रम सम्बन्त्र्धी प्रचगलत कानून
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बमोशजम श्रम स्वीकृगत गलई बढीमा पािँच वषनसम्मको लागि त्यस्तो उद्योिले द्धवदे िी
नािररक गनयुि िनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि उद्योि दतान िने गनकायले गसफाररस िदान
त्यस्तो उद्योिले

माि िरे

बमोशजमको सीप वा दक्षता िएको जनिशि नेपाली

नािररकबाट पूगतन िनन प्रयास िरे को, त्यस्तो सीप वा दक्षता िएको जनिशि उद्योिलाई
आवश्यक िएको र त्यस्तो जनिशि नेपालमा उपलब्र्ध हुन नसकेको यद्धकन िरी श्रम
द्धविािमा श्रम स्वीकृगतको लागि गसफाररस िनुन पनेछ।
(4) उपदफा (२) बमोशजम गनयुि िररएको द्धवदे िी नािररक द्धवशिष्ट प्रकारको
प्राद्धवगर्धक िई त्यस्तो जनिशि नेपालगित्र उपलब्र्ध हुन नसक्ने िएमा उपदफा (3)
बमोशजम स्वीकृगत गलई त्यस्तो जनिशिलाई थप दुई वषनसम्मको लागि पुनः गनयुि िनन
सद्धकनेछ।
(5) उपदफा (२) बमोशजम कुनै उद्योिमा द्धवदे िी नािररक गनयुि िएमा गनजले
प्राप्त िरे को पाररश्रगमकको सिरी प्रगतित रकम पररवत्यन द्धवदे िी मुरामा नेपालबाद्धहर
लै जान पाउनेछ।
(6) उद्योिमा कायनरत श्रगमकले उद्योिको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा
बार्धा अवरोर्ध पुग्ने िरी कुनै प्रकारका िगतद्धवगर्ध िनन पाउने छै नन्। उद्योिमा कायनरत
श्रगमकले आफ्ना मािहरु प्रचगलत श्रम सम्बन्त्र्धी कानूनले गनर्धानरण िरे को प्रद्धक्रया पूरा
िरी िाशन्त्तपूणन ढङ्गले व्यवस्थापन समक्ष राखी आपसी समझदारीमा समार्धान िनुन पनेछ।
(7) उद्योिमा काम िने श्रगमक र उद्योिबीच उत्पन्न व्यशिित वा सामुद्धहक
द्धववादको समार्धान श्रम सम्बन्त्र्धी प्रचगलत कानून बमोशजम िररनेछ।
(८) श्रगमकको कारणबाट उद्योि सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बार्धा वा
अवरोर्ध पुग्ने िरी कुनै प्रकारका िगतद्धवगर्ध िर्न उद्योि बन्त्द िएमा त्यसरी उद्योि बन्त्द
िने वा काम निने श्रगमक तथा कमनचारीलाई त्यसरी काम निरे को अवगर्धिरको
पाररश्रगमक उपलब्र्ध िराउन सम्बशन्त्र्धत उद्योि वा प्रगतष्ठान बाध्य हुने छै न।
५०.

करार िरी उत्पादन िनन सक्ने: (१) प्रचगलत कानून बमोशजम दतान िर्न सञ्चालनमा रहे को
कुनै उद्योिले त्यस्तो उद्योिको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहे क आफ्नो उत्पादनको
कुनै िाि वा उद्योिलाई आवश्यक पने सहायक वस्तु वा सेवा अन्त्य उद्योिसिँि करार
(कन्त्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्त्ट्रयाक्ट) िरी उत्पादन िनन सक्नेछ।
(२) कुनै गनयानतमूलक उद्योिको लागि तोद्धकए बमोशजमको मापदण्ड पूरा िरी
उपदफा (१) बमोशजम करार (कन्त्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्त्ट्रयाक्ट) का आर्धारमा
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गनशश्चत पररमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन िररददएमा त्यस्तो उद्योिलाई पगन तोद्धकए
बमोशजमको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा र सहुगलयत उपलब्र्ध िराउन सद्धकनेछ।
(३) करार (कन्त्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सब–कन्त्ट्रयाक्ट) िरी उत्पादन िनन
सद्धकने सम्बन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए बमोशजम हुनेछ।
५१.

ु को औद्योगिक लिानी
औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन कोष: (१) नेपाल सरकारले मुलक
प्रविनन तथा सं रक्षणका लागि एक औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन कोष स्थापना िनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा दे हाय बमोशजमको रकम रहनेछः(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

स्वदे िी सं घ, सं स्था वा व्यशिबाट प्राप्त रकम,

(ि)

यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत कायम रहे का लघु, घरे ल ु तथा साना
उद्यम द्धवकास कोष, लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योि कजान प्रवाह कोष,
िँ ी
प्रद्धवगर्ध द्धवकास कोष, मद्धहला उद्यमिीलता द्धवकास कोष, जोशखम पूज
(िेञ्चर क्याद्धपटल) कोष, रुग्ण उद्योि पुनरूत्थान, पुनगनमानण तथा
व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक लिानी सं रक्षण तथा प्रविनन कोषबाट
िएको लिानी द्धफतान बापत प्राप्त वा त्यस्तो कोषमा रहेको रकम,

(घ)

द्धवदे िी सरकार, अन्त्तराद्धिय सं घ सं स्थाबाट प्राप्त हुने दद्वपक्षीय वा
बहुपक्षीय अनुदान वा सहयोि रकम,
तर द्धवदे िी सरकार, अन्त्तरानद्धिय सं घ सं स्थाबाट अनुदान वा
सहयोि प्राप्त िनुअ
न शघ नेपाल सरकार, अथन मन्त्त्रालयको स्वीकृगत गलनु
पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको रकम दे हायको कायनमा खचन िनन
सद्धकनेछः(क)

लघु उद्यम, घरे ल ु तथा साना उद्योि द्धवकास,

(ख)

प्रद्धवगर्ध द्धवकास,

(ि)

औद्योगिक प्रविनन,

(घ)

रुग्ण उद्योि पुनरुत्थान, पुनगननमानण तथा व्यवस्थापन,

(ङ)

मद्धहला उद्यमिीलता द्धवकास।

(४) कोषको रकम उपदफा (३) बमोशजमको कायनमा खचन िदान कोषको स्वीकृत
वाद्धषक
न कायनक्रमको अर्धीनमा रही लिानी तथा खचन िनुन पनेछ।
(५) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकएबमोशजम
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हुनेछ।
५२.

प्रदे ि औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन कोष: (१) प्रदे ि सरकारले प्रदे िको औद्योगिक
लिानी प्रविनन तथा सं रक्षणका लागि एक प्रदे ि औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन कोष
स्थापना िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हुने कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदे ि
कानून बमोशजम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको रकम दफा ५१ को उपदफा (३) मा
उशललशखत कायनमा खचन िनन सद्धकनेछ।

५३.

दोहोरो सुद्धवर्धा प्रदान िनन नहुन:े (१) यस ऐन वा प्रचगलत कानून बमोशजम नेपाल सरकार
वा प्रदे ि सरकारले कुनै उद्योिलार्न सेवा, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत प्रदान िदान दोहोरो पने
िरी कुनै सेवा, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत प्रदान िनन हुिँदैन।
(२) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोशजम कुनै उद्योिलार्न प्रदान िरे को सेवा,
सुद्धवर्धा वा सहुगलयतको जानकारी त्यस्तो उद्योि रहे को प्रदे िको सम्बशन्त्र्धत मन्त्त्रालय वा
गनकायलार्न र प्रदे ि सरकारले प्रदे ि कानून बमोशजम कुनै उद्योिलार्न प्रदान िरे को से वा,
सुद्धवर्धा वा सहुगलयतको जानकारी द्धविािलार्न ददनु पनेछ।

५४.

व्यावसाद्धयक सामाशजक शजम्मेवारी सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: (१) मझौला, ठू ला उद्योि वा
वाद्धषक
न पन्त्र करोड रुपैयािँिन्त्दा बढी कारोबार हुने घरे ल ु वा साना उद्योिले व्यावसाद्धयक
सामाशजक शजम्मेवारी बहन िने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आगथनक वषनमा वाद्धषक
न
खुद
मुनाफाको कम्तीमा एक प्रगतित रकम छु ट्याउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम छु ट्यार्एको रकम वाद्धषक
न योजना तथा कायनक्रम
बनाई तोद्धकए बमोशजमका क्षेत्रमा खचन िनुन पनेछ।
(३) उद्योिले उपदफा (२) बमोशजम प्रत्येक आगथनक वषनमा सम्पन्न िरे को
कायनक्रम र त्यस्तो कायनक्रममा खचन िरे को रकमको द्धववरण आगथनक वषन व्यगतत िएको
छ मद्धहनागित्र सम्बशन्त्र्धत उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष पेि िनुन पनेछ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोशजम

व्यावसाद्धयक

सामाशजक

शजम्मेवारीका

लागि

छु ट्टयाएको रकम आयकर प्रयोजनाथन खचन कट्टी िनन पार्नेछ।
५५.

उद्योि ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, द्धविेष आगथनक क्षेत्र वा औद्योगिक
कररडोर घोषणा िनन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी
औद्योगिक द्धवकासको लागि पयानप्त सम्िावना र अवसर उपलब्र्ध रहेको दे िको कुनै िाि
वा स्थानलाई मापदण्ड बनाई उद्योि ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, द्धविेष
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आगथनक क्षेत्र वा औद्योगिक कररडोर घोषणा िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम घोषणा िररएका उद्योि ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर,
औद्योगिक क्षेत्र, द्धविेष आगथनक क्षेत्र वा औद्योगिक कररडोर यो ऐन तथा प्रचगलत कानून
बमोशजम अन्त्य उद्योिले पाउने सेवा, सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत उपलब्र्ध िरार्नेछ।
५६.

िवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नहुन:े (१) यो ऐन प्रारम्ि िएपगछ स्थापना हुने उद्योि
ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र द्धविेष आगथनक क्षेत्रको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकािन िरी तोकेको क्षेत्र र दू रीगित्र कुनै पगन द्धकगसमको आवासीय िवन वा अन्त्य
िवन बनाउन वा बस्ती बसाउनु हुिँदैन।
(२) उपदफा (१) बमोशजम तोद्धकएको क्षेत्र र दू रीगित्र रहे को कसै को गनजी
जग्िामा आवासीय िवन वा अन्त्य िवन वा बस्ती बसाउन नददएको कारणबाट हागन
नोक्सानी पुग्न जाने िएमा नेपाल सरकारले तोद्धकएको म्यादगित्र तोद्धकए बमोशजमको
प्रद्धक्रया पूरा िरी सम्बशन्त्र्धत व्यशिलार्न मनागसब क्षगतपूगतन ददनु पनेछ।

५७.

द्धवद्युतीय माध्यमको प्रयोि िनन सक्ने: उद्योि दतान िने गनकायले यस ऐन बमोशजम उद्योि
प्रिासन सम्बन्त्र्धी तोद्धकए बमोशजमका काम कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउन द्धवद्युतीय
कारोबार सम्बन्त्र्धी प्रचगलत कानून बमोशजम द्धवद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन िनन सद्धकने
िरी आवश्यक व्यवस्था िनन सक्नेछ।

५८.

स्वचागलत स्वीकृगत प्रद्धक्रया सम्बन्त्र्धी व्यवस्था िनन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले उद्योि
प्रिासन सम्बन्त्र्धी प्रद्धक्रयालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन यस ऐन तथा प्रचगलत
अन्त्य कानून बमोशजम उद्योि दतानदेशख खारे जीसम्मका प्रद्धक्रया सम्बन्त्र्धी सेवाहरु, उद्योिको
द्धकगसम, उद्योिको प्रकृगत वा लिानीको सीमा लिायतका द्धवषयहरु तोकी स्वचागलत मािन
(अटोमेद्धटक रुट) बाट कायानन्त्वयन िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम स्वचागलत स्वीकृगत प्रद्धक्रया सम्बन्त्र्धी व्यवस्था तोद्धकए
बमोशजम हुनेछ।

५९.

अशख्तयारनामा ददन सद्धकने: (१) यस ऐन बमोशजम कुनै उद्योि वा सो उद्योिमा स्वागमत्व
िएको व्यशिले आफूले िनुन पने केही वा सबै काम िननको गनगमि कुनै व्यशिलाई
अशख्तयारनामा ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम ददर्एको अशख्तयारनामा बमोशजम काम िनन त्यस्तो
अशख्तयारनामाको प्रगतगलद्धप नोटरी पशब्लकद्वारा प्रमाशणत िराई उद्योि दतान िने गनकायमा
उपलब्र्ध

िराउनु पनेछ।

उद्योि

दतान

अशख्तयारनामाको सक्कल हेन न सक्नेछ।
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६०.

म्याद थप वा पुनः दतान सम्बन्त्र्धी द्धविेष व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत
प्रचगलत कानून बमोशजम उद्योि दतान िई उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाद्धयक उत्पादन वा
कारोबार प्रारम्ि िने म्याद समाप्त िई उद्योि सञ्चालन, व्यावसाद्धयक उत्पादन वा
कारोबार प्रारम्ि िनन नसकेका उद्योिहरु वा यसअशघ म्याद थप िर्न थद्धपएको म्यादगित्र
समेत उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार िनन नसकी म्याद
िुजारे का उद्योिले गनवेदन ददन पाउने िरी एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्ि िएको
तीन मद्धहनागित्र म्याद थपका लागि उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष गनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त गनवेदन जािँचबुझ िदान उद्योि दतान िने गनकायले
म्याद थप िनुन पने मनागसब कारण दे खेमा यस ऐन बमोशजमको प्रद्धक्रया पूरा िरी दे हाय
बमोशजमको द्धवलम्ब िुलक गलई म्याद थप िनन सक्नेछः(क)

लघु उद्यमको हकमा प्रगतवषन पािँच हजार रुपैयािँका दरले ,

(ख)

घरे ल ु तथा साना उद्योिको हकमा प्रगतवषन पन्त्र हजार रुपैयािँका दरले ,

(ि)

मझौला उद्योिको हकमा प्रगतवषन पचास हजार रुपैयािँका दरले ,

(घ)

ठू ला उद्योिको हकमा प्रगतवषन एक लाख पचास हजार रुपैयािँका
दरले।

(३) उपदफा (२) बमोशजम कुनै उद्योिको म्याद थप सम्बन्त्र्धी गनणनयको
जानकारी सम्बशन्त्र्धत गनवेदकलाई गनणनय िएको सात कायन ददनगित्र ददनु पनेछ।
६१.

स्थानीय तहले उद्योि प्रिासन सम्बन्त्र्धी कायन िनन सक्ने: लघु उद्यम तथा प्रदे ि कानूनमा
तोद्धकए बमोशजमको रकमसम्म शस्थर पूिँजी िएका घरे ल ु तथा साना उद्योिको दतान,
प्रिासन तथा गनयमन सम्बन्त्र्धी कायन सङ्घीय तथा प्रदे ि कानूनमा व्यवस्था िए बमोशजम
स्थानीय तहले िनन सक्नेछ।

६२.

गनवेदन ददन सक्ने: बोडन, प्रदे ि तथा स्थानीय तहको क्षेत्रागर्धकार गित्र पने द्धवषयदे शख
बाहेक यस ऐन बमोशजम गनणनय िनुन पने वा कायन सम्पन्न िनन तोद्धकएको अवगर्धगित्र कायन
सम्पन्न निएमा मकान पने पक्षले मन्त्त्रालय समक्ष गनवेदन ददन सक्नेछ।

६३.

अगर्धकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावली बमोशजम
बोडनलाई प्राप्त अगर्धकारमध्ये केही अगर्धकार बोडनले आवश्यकता अनुसार मन्त्त्रालयको
सशचव, द्धविािको महागनदे िक वा नेपाल सरकारको राजपत्राद्धङ्कत अगर्धकृत कमनचारी वा
प्रदे ि सरकार वा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन िनन सक्नेछ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावली बमोशजम द्धविािलाई प्राप्त
अगर्धकारमध्ये

केही

अगर्धकार

आवश्यकता
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कमनचारीलाई प्रत्यायोजन िनन सद्धकनेछ।
६४.

बार्धा अड्काउ फुकाउने अगर्धकार: यस ऐनको कायानन्त्वयन िदान कुनै बार्धा अड्काउ परे मा
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी त्यस्तो बार्धा अड्काउ फुकाउन
सक्नेछ।

६५.

अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट िनन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकािन िरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हे रफेर, थपघट वा पररमाजनन िनन सक्नेछ।

६६.

यसै ऐन बमोशजम हुन:े यस ऐनमा लेशखएको कुरामा यसै ऐन बमोशजम र अन्त्यमा प्रचगलत
कानून बमोशजम हुनेछ।

६७.

गनयम बनाउने अगर्धकार: यस ऐनलाई कायानन्त्वयन िनन नेपाल सरकारले आवश्यक गनयम
बनाउन सक्नेछ।

६८.

गनदे शिका, कायनद्धवगर्ध वा मापदण्ड बनाई लािू िनन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यो ऐन र
यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावलीको अर्धीनमा रही उद्योि प्रिासन सम्बन्त्र्धी काम
कारबाहीलार्न सहज र सरल बनाउन दे हायका द्धवषयमा आवश्यकता अनुसार गनदे शिका,
कायनद्धवगर्ध वा मापदण्ड बनाई लािू िनन सक्नेछः(क)

उद्योि दतान तथा गनयमन,

(ख)

स्वदे िी उत्पादनको प्रविनन िनन,

(ि)

उद्योिलाई उपलब्र्ध िरार्ने प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत,

(घ)

रुग्ण उद्योि सम्बन्त्र्धी,

(ङ)

औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक कररडोर, औद्योगिक क्लष्टर र औद्योगिक
ग्राम सम्बन्त्र्धमा,

(च)

कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन,

(छ)

सेवा प्रवाहमा द्धवद्युतीय माध्यमको प्रयोि,

(ज)

लिानी स्वीकृगतको स्वचागलत प्रद्धक्रया,

(झ)

नेपाल व्यवसाय मञ्चको कायन सञ्चालन,

(ञ)

एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्र सञ्चालन सम्बन्त्र्धी,

(ट)

व्यावसाद्धयक सामाशजक शजम्मेवारी सम्बन्त्र्धी।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापगन मन्त्त्रालयले द्धवद्युतीय
सेवा प्रवाहको प्रद्धक्रया समेतको सम्बन्त्र्धमा आवश्यक कायनसञ्चालन कायनद्धवगर्ध (स्टाण्डडन
अपरे द्धटङ्ग]] प्रोगसड्योर) बनाई लािू िनन सक्नेछ।
६९.

खारे जी र बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 खारे ज िररएको छ।
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(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 अन्त्तिनत िए िरे का सम्पूण न काम
कारबाहीहरु यसै ऐन बमोशजम िए िरे को मागननेछ।
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अनुसूची–१
(दफा ८ सिँि सम्बशन्त्र्धत)
अनुमगत गलनु पने उद्योिहरु
१.

हातहगतयार, िोलीिठ्ठा, बारूद वा द्धवस्फोटक पदाथन उत्पादन िने उद्योि,

२.

सुरक्षात्मक छपार्न (सेक्युररटी द्धप्रशन्त्टङ), मुरा तथा गसक्का उत्पादन िने उद्योि,

३.

िँ ी, खैनी, गसिार तथा सुतीजन्त्य पदाथन मुख्य कच्चा पदाथन हुने वस्तु एवं द्धवद्युतीय
च ुरोट, गबड
च ुरोट उत्पादन िने उद्योि,

४.

मार्क्रोब्रअ
ु री, गबयर, मददरा वा मददराजन्त्य पदाथन उत्पादन िने उद्योि,

५.

ढु ङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, प्रिोर्धन िने उद्योि,

६.

रे गडयो सञ्चार सम्बन्त्र्धी उपकरण उत्पादन िने उद्योि,

७.

बहुमूलय खगनज तथा पेट्रोगलयम पदाथन उत्खनन् जस्ता उद्योि,

८.

गलक्वीफार्ड पेट्रोगलयम ग्यास (एल.पी.जी.) ररद्धफगलङ िने उद्योि,

९.

ड्रोन उत्पादन वा ड्रोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह िने सबै प्रकारका उद्योि,

1०.

प्रचगलत कानून बमोशजम अनुमगत गलनु पने अन्त्य उद्योि।
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अनुसूची–२
(दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सिँि सम्बशन्त्र्धत)
घरे ल ु उद्योि
१.

हात वा खुट्टाले चलाउने र अर्धनस्वचागलत तान (ह्याण्ड लूम, पेडल लूम, सेमी—अटोमेद्धटक
लूम), कपडा बेने (र्याद्धपङ्ग), परम्पराित प्रद्धवगर्धबाट िररने रङ्गार्, छपार्, गसलार् (तयारी
पोिाक बाहे क) र बुनार्,

२.

ऊन र रे िममा आर्धाररत हाते बुनार्का राडी, पाखी, िलैं चा, पशश्मना, पोिाक, हाते कािज र
सोमा आर्धाररत वस्तु,

३.

परम्पराित कलामा आर्धाररत वस्तु,

४.

परम्पराित मूगतनकला,

५.

तामा, द्धपिल, ढलौट, कािँस र जमननगसलिर जस्ता र्धातुबाट हस्तगनगमनत िािँडा वतनन तथा
हस्तकलाका सामान,

६.

फलामबाट बनेका हस्तगनगमनत िािँडा वतनन तथा घरायसी प्रयोिका चक्कु, च ुले सी, खुकुरी,
हिँगसया, कुटो, कोदालो जस्ता परम्पराित औजारहरु,

७.

सुन वा चािँदीबाट हस्तगनगमनत िरिहना, वस्तु, िािँडा वतननहरू (बहुमूलय, अर्धन–बहुमूलय तथा
सार्धारण पत्थर जडान िएका समेत),

८.

स्वदे िमा उपलब्र्ध द्धकमगत, अर्धन द्धकमगत तथा सार्धारण पत्थर कटाई उद्योि, ग्रामीण
ट्यागनङ्ग÷छालाबाट हस्त गनगमनत वस्तुहरु,

९.

जुट, सवार् घािँस, चोया, बागबयो, सुती र्धािो, अललो आदद प्राकृगतक रे िामा आर्धाररत उद्योि,

१०. पत्थरकला (ढु ङ्गा किँ ु दे र बनार्एका सामानहरु),
११.

पौिा, थाङ्का शचत्र र अन्त्य परम्पराित शचत्रकला,

१२.

मुकुण्डो (मास्क) तथा परम्पराित सं स्कृगत दिानउने पुतली र खेलौना,

१३.

परम्पराित सं स्कृगत, बाजािाजा र कला दिानउने द्धवगिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तु,

१४.

काठ, हाड तथा गसङ, माटो, चट्टान र खगनजका कलात्मक वस्तुहरु, सेरागमक्स तथा
माटाका िािँडाकिँ ु डा,

१५.

हातले छा्ने र्िँटा उद्योि।
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अनुसूची–३
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सिँि सम्बशन्त्र्धत)
ऊजानमूलक उद्योि
1.

जलस्रोत, वायु, सौयनिशि, कोर्ला, प्राकृगतक तेल र र्न्त्र्धन वा ग्यास, वायोमास वा अन्त्य
स्रोतहरुबाट ऊजान उत्पादन िने उद्योि, त्यस्तो ऊजान उत्पादन िनन प्रयोि िररने
मेगसन÷उपकरण गनमानण िने उद्योि,

2.

द्धवद्युत प्रसारण लार्न,

3.

द्धवद्युत द्धवतरण प्रणाली,

4.

बायो ग्यासमा आर्धाररत ऊजान,

5.

शचनी उद्योिको सह-उत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने द्धवद्युतीय ऊजान,

6.

ऊजानको सम्िाव्यता अध्ययन िने।
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अनुसूची–४
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) सिँि सम्बशन्त्र्धत)
कृद्धष तथा वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योि
1.

फलफूल खेती वा फलफूल प्रिोर्धन,

2.

खाद्यवस्तुको उत्पादन र प्रिोर्धन तथा िण्डारण,

3.

पिुपालन, पक्षीपालन (अद्धिच समेत), पिुपक्षी प्रजनन, चलला काड्ने व्यवसाय र मासु
उत्पादन तथा प्रिोर्धन,

4.

दू र्ध उत्पादन तथा दुग्र्ध पदाथन प्रिोर्धन उद्योि (दू र्धजन्त्य पररकार उत्पादन समेत),

5.

मत्स्यपालन, माछािरु ा उत्पादन, प्रिोर्धन एवं ्याकेशजङ्ग,

6.

कृद्धष उपज प्रमुख कच्चापदाथन हुने पिुपक्षीको दाना उत्पादन उद्योि,

7.

रे िम खेती तथा रे िम प्रिोर्धन,

8.

शचया बिान, शचया प्रिोर्धन,

9.

कफी खेती, कफी प्रिोर्धन,

10.

जगडबुटी खेती, जगडबुटी प्रिोर्धन,

11.

तरकारी बीउ गबजन उत्पादन,

12.

तरकारी खेती, तरकारी प्रिोर्धन,

13.

हररत िृह (गग्रन हाउस) स्थापना र सञ्चालन,

14.

मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रिोर्धन),

15.

पुरप खेती, पुरप प्रिोर्धन (माला बनाउने, सजावट िने , िुच्छा बनाउने र बीउ गबजन
उत्पादन समेत),

16.

नसनरी व्यवसाय, वनस्पगत उद्यान स्थापना, सं रक्षण तथा व्यवस्थापन, वनस्पगत प्रजनन
व्यवसाय (द्धटस्सु कलचर समेत),

17.

रबर खेती, रबरको प्रारशम्िक प्रिोर्धन र सञ्चालन,

18.

िीत िण्डार, कृद्धष बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,

19.

सामुदाद्धयक, कबुगलयगत, साझेदारी, गनजी वन तथा कृद्धष वनको स्थापना र व्यवस्थापन,
अन्त्य िैर काष्ठजन्त्य वन पैदावार,

20.

निदे बालीको व्यावसाद्धयक खेती तथा प्रिोर्धन (जस्तै ः ऊखु, कपास, सनपाट, सशजवन, स्वीट
सरघम, स्टे गिया रे वौगडएन, सुती, जुट, अलैं ची, अदुवा, केिर, ते लहन, मसला बाली, दलहन
आदद तथा गतनको बीउ उत्पादन),
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21.

बेत, बािँस खेती, बेत बािँस तथा अन्त्य प्राकृगतक रे िाजन्त्य उत्पादनहरु,

22.

बीउ गबजन प्रिोर्धन,

23.

सःगमल, फगननचर लिायतका काष्ठ उद्योि,

24.

पाकेद्धटङ्ग, गसजगनङ्ग, द्धट्रटमेण्ट ्लाण्ट, ्लार्उड, कम्पोशजट, बोडन जस्ता काष्ठजन्त्य उद्योि,

25.

कािज, रे शजन लिायत अन्त्य िैर काष्ठजन्त्य वन पैदावरमा आर्धाररत उद्योि,

26.

च्याउ, नयािँ प्रद्धवगर्धद्वारा गबरुवा उत्पादन िने उद्योि (द्धटस्यू कलचर), एग्रोफरे ष्ट,

27.

कपास खेती, कपास र कपासको बीउ उत्पादन तथा प्रिोर्धन िने।

48

www.lawcommission.gov.np

अनुसूची–५
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सिँि सम्बशन्त्र्धत)
पूवानर्धार उद्योि
1.

सडक, पुल, सुरुङ्ग,

2.

रोपवे, रे लवे, ट्राम, ट्रगलबस, मोनोरे ल र स्लार्गडङ्गकार,

3.

हवाई र्धावन मािन÷द्धवमानस्थल,

4.

औद्योगिक सं रचना एवं पूवानर्धार कम््ले क्स,

5.

सिा सम्मेलन केन्त्र,

6.

खानेपानी आपूगतन तथा द्धवतरण,

7.

गसिँचार् पूवानर्धार,

8.

खेलकुद िृह, रङ्गिाला,

9.

सवारी पाद्धकनङ्ग स्थल, पाद्धकनङ्ग िृह,

10.

गनयानत प्रिोर्धन क्षेत्र,

11.

द्धविेष आगथनक क्षेत्र,

12.

कािो कम््ले क्स,

13.

प्रदूद्धषत पानी प्रिोर्धन उद्योि (वेष्ट वाटर द्धट्रटमेण्ट ्लाण्ट),

14.

टे गलफोन टावर, अश्टकल फार्बर नेटवकन, िू–उपग्रह, िू–उपग्रह प्रसारण केन्त्र,

15.

घर तथा आवास िवन,

16.

द्धफलम गसद्धट गनमानण, द्धफलम स्टुगडयो गनमानण,

17.

व्यापाररक कम््लेक्स,

18.

गनजी वेयर हाउस,

19.

र्न्त्र्धन तथा ग्यास आपूगतनको पार्प लार्न जडानको पूवानर्धारको गनमानण, व्यवस्था तथा
सञ्चालन,

20.

ऊजान घर तथा ऊजान प्रसारण लार्नको पूवानर्धार गनमानण व्यवस्था तथा सञ्चालन।
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अनुसूची–६
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सिँि सम्बशन्त्र्धत)
पयनटन उद्योि
1.

पयनटक आवास, मोटे ल, होटे ल, ररजोटन , बार तथा रे ष्टुरािँ,

2.

ट्रािल एजेन्त्सी, टुर अप्रेटर, द्धहगलङ्ग सेण्टर, क्यागसनो, मसाज, स्पा,

3.

्
साहगसक पयनटन: ट्रेद्धकङ्ग, शस्कर्ङ्ग, पाराग्लार्गडङ्ग, वाटर रयाशफ्टङ्ग,
हट एयर ब्यालुगनङ्ग,
क्यानोगनङ, ्यारासेगलङ्ग, घोडचढी, हािीचढी, बिी जशम्पङ्ग, द्धहमाल आरोहण, शजपफ्लायर,
अलट्रालार्ट, स्कार्वाद्धकङ्ग, स्कार्डार्गिङ्ग र यस्तै प्रकारका अन्त्य साहगसक खेल,

4.

केबुलकारको गनमानण िरी सञ्चालन िने उद्योि,

5.

िलफ कोसन, पोलो, पोनी टे «द्धकङ्ग, पदयात्रा, सार्शक्लङ्ग,

6.

ग्रामीण पयनटन, होम स्टे तथा पयानवरणीय पयनटन, कृद्धष पयनटन,

7.

सांस्कृगतक, र्धागमनक, सिा सम्मेलन तथा खेलकुद पयनटन,

8.

मनोरिन पाकन, वाटर पाकन,

9.

वन्त्यजन्त्तु आरक्ष,

10.

सं ग्रहालय।
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अनुसूची–७
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सिँि सम्बशन्त्र्धत)
सूचना प्रद्धवगर्ध, सञ्चार प्रद्धवगर्ध तथा सूचना प्रसारण प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत उद्योि
खण्ड (क)
सूचना प्रद्धवगर्ध उद्योि:
(१)

टे क्नोलोजी पाकन,

(२)

आई.टी. पाकन,

(३)

बायोटे क पाकन,

(४)

सफ्टवेयर द्धवकास,

(५)

कम््यू टर तथा सोसिँि सम्बशन्त्र्धत सेवाहरु,

(६)

तथ्याङ्क प्रिोर्धन,

(७)

सार्बर क्याफे,

(८)

गडशजटल म्याद्धपङ्ग,

(९)

गबशजनेस प्रोसेस आउटसोगसनङ्ग (बी.पी.ओ.), नले ज प्रोसेस आउटसोगसनङ्ग (के.पी.ओ.)

(१०) डाटा सेण्टर, डाटा मार्गनङ्ग, क्लाउड कम््यू द्धटङ्ग,
(११) गडजीटल गसग्नेचर सद्धटनफार्ङ्ग एजेन्त्सी,
(१२) वेब पोटनल, वेब गडजार्न सेवा, वेब होशस्टङ्ग, अनलार्न विीकृत द्धवज्ञापन सेवा।
खण्ड (ख)
सञ्चार प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत उद्योि:
(१)

र्ण्टरनेट सगिनस प्रोिार्नडर (आर्न.एस.पी.),

(२)

टे गलफोन, मोवार्ल फोन, मोबार्ल स्याटलार्ट फोन अपरे टर सेवा,

(३)

टे गलपोटन सेवा,

(४)

िू–उपग्रह (स्याटलार्ट) स्थापना एवं सञ्चालन, िू–उपग्रह प्रसारण केन्त्र स्थापना, गिस्याट
सेवा,

(५)

ब्रोडब्याण्ड पूवानर्धार, टे गलकम टावर, अश्टकल नेटवकन, स्याटलार्ट नेटवकन,

(६)

सामाशजक सिाल, अनलार्न म्यासेज, गिगडयो कल, कन्त्फरे न्त्स।
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खण्ड (ि)
प्रसारण प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत उद्योि:
(१)

एफ.एम. रे गडयो, गडशजटल रे गडयो सेवा,

(२)

गडशजटल िू–सतही टे गलगिजन, स्याटलार्ट टे गलगिजन, केबुल टे गलगिजन,

(३)

आर्.पी. टे गलगिजन, अनलार्न सेवा,

(४)

गडशजटल केबुल टे गलगिजन, नेटवकन, डार्रे क्ट–टू –होम (डी.टी.एच.) स्याटलार्ट सेवा,
एम.एम.गड.एस नेटवकन, गडशजटल टे गलगिजन (डी.टी.द्धटिी) नेटवकन,

(५)

रे कगडनङ्ग स्टु गडयो, प्रसारण स्टु गडयो,

(६)

छापा सञ्चार (द्धप्रण्ट गमगडया) उद्योि, श्रव्य-दृश्य (अगडयो गिजुअल) सामग्री उत्पादन
उद्योि, द्धवज्ञापन गनमानण उद्योि,

(७)

चलशचत्र वा वृिशचत्र उत्पादन।
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अनुसूची–८
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सिँि सम्बशन्त्र्धत)
सेवामूलक उद्योि
1.

याशन्त्त्रक कायनिाला (वकनिप),

2.

छापाखाना तथा छपाई सम्बन्त्र्धी सेवा,

3.

पेिाित अनुसन्त्र्धान तथा द्धवकास, व्यवस्थापन, ईशन्त्जगनयररङ्ग तथा गडजार्न, कानूनी, ले खा,
लेखापरीक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, िैशक्षक तथा प्राद्धवगर्धक परामिन सेवाहरु,

4.

शजगनङ्ग तथा बेगलङ्ग व्यवसाय,

5.

प्रदिननी सेवा,

6.

सांस्कृगतक तथा मनोरिनात्मक व्यवसाय,

7.

गनमानण व्यवसाय,

8.

सावनजगनक यातायात व्यवसाय,

9.

फोटोग्राफी,

10.

अस्पताल,

11.

नगसनङ्ग होम, शक्लगनक, पोगलशक्लगनक, पुनःस्थापना िृह सञ्चालन, द्धफशजयोथेरापी शक्लगनक,
आयुवेद तथा अन्त्य वैकशलपक अस्पताल,

12.

िारीररक व्यायाम, योि-ध्यान तथा अभ्यास केन्त्र सञ्चालन,

13.

शिक्षण एवं प्रशिक्षण सं स्था,

14.

पुस्तकालय, अगिले खालय तथा सं ग्रहालय सेवा,

15.

प्रयोििाला,

16.

हवाई यातायात सेवा,

17.

खेलकुद सेवा, स्वीगमङ्ग पुल,

18.

िीत िण्डार सञ्चालन,

19.

हाउस वायररङ्ग र्लेक्ट्रीकल द्धफद्धटङ्ग र ममनत,

20.

फोहोरमैला सङ्कलन तथा सरसफाई, फोहरमैला पुनः प्रिोर्धन,

21.

घर जग्िा खररद िरी िूगम द्धवकास िरी गबक्री िने व्यवसाय,

22.

गनमानण सम्बन्त्र्धी िारी उपकरण (हे िी र्क्वीपमेण्ट) िाडा, ममनत तथा सञ्चालन,

23.

पिु शचद्धकत्सा सेवा,

24.

ब्याट्री ररचाशजनङ्ग,
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25.

स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे , गसटी स्क्यान, एम.आर.आई, अलट्रासाउण्ड जस्ता से वाहरु) तथा
स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोििाला,

26.

गनमानण िर्सकेका पूवानर्धारहरुको सञ्चालन िने (जस्तै ः सिा सम्मेलन िवन, खानेपानी
आपूगतन, र्न्त्र्धन तथा र्न्त्र्धनजन्त्य ग्यास आपूगतन सम्बन्त्र्धी पार्प लार्न, िोदामघर तथा
िँ ार्, द्धवद्युत
िण्डारण, द्धवमानस्थल, बसपाकन, रङ्गिाला, स्पोर्टसन कम््ले कस, रोपवे, सडक, गसच
प्रिारण, द्धवद्युत िृह, रे लवे सेवा, कािो कम््ले क्स, र्नलयाण्ड शक्लयरे न्त्स गडपो (आई.सी.डी.)
जस्ता सेवा सञ्चालन िने) व्यवसायहरु,

27.

खाद्यान्न कुटानी, द्धपसानी, पेलानी र ्याद्धकङ्ग िने कायन,

28.

कपडा तथा र्धािो रङ्गार्, सार्शजङ्ग र कपडा छपार् (कपडा बुन्ने उद्योिले आफ्नो
प्रयोजनको लागि िरे कोमा बाहे क),

29.

ढु वानी तथा कािो व्यवसाय वा सेवा,

30.

िन्त्सार एजेण्ट सेवा,

31.

्याकेशजङ्ग, ररद्धफगलङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यास ररद्धफगलङ्ग र सवारी ग्यास ररद्धफगलङ्ग िने
स्टे िन समेत),

32.

कुररयर सेवा,

33.

ड्रार्शक्लगनङ्ग व्यवसाय,

34.

ब्यू टी पालनर,

35.

आन्त्तररक सजावट (र्ण्टे ररयर डे कोरे िन),

36.

सुरक्षा सेवा प्रदान िने व्यवसाय,

37.

प्रकािन सेवा,

38.

द्धवज्ञापन सेवा,

39.

द्धवज्ञापन सामग्री तयार िने सेवा,

40.

आम सञ्चार सेवा,

41.

टे गलगिजनबाट प्रसारण िनन बनार्एका कायनक्रम र डकुमेशण्ट्र टे लीद्धफलम उत्पादन तथा
प्रसारण,

42.

माटो परीक्षण (स्वार्ल टे द्धष्टङ्ग) सेवा,

43.

पानी प्रिोर्धन, ढु वानी तथा द्धवतरण सेवा,

44.

स्वास्थ्य (हे लथ) क्लव,

45.

प्राणीिास्त्र

सम्बन्त्र्धी

(जुलोशजकल),

िूिास्त्र

(बायोटे क) सम्बन्त्र्धी बिैंचा (पाकन) सञ्चालन,
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46.

व्यवसाय सम्विनन सेवा (गबशजनेस र्न्त्क्यूवेसन सगिनस),

47.

व्यापाररक पररसर (ट्रेगडङ्ग गबशजनेस कम््ले क्स) सञ्चालन,

48.

वैदेशिक रोजिार सेवा,

49.

गसनेमा हल (मशलट्लेक्स समेत),

50.

गथएटर (मशलट्लेक्स समेत),

51.

गसलार् बुनार् (बुद्धटक समेत),

52.

द्धवद्युत सवेक्षण,

53.

खगनज अध्ययन तथा अनुसन्त्र्धान,

54.

अनुसन्त्र्धान तथा द्धवकास से वा,

55.

सरसफार् सेवा,

56.



57.



.............,

..............., द्धवद्युतीय माध्यम (अनलार्ल वा सफ्टवेयर वा ए्स वा यस्तै अन्त्य

प्रकारको माध्यम) को प्रयोि िरी सवनसार्धारणलाई सेवा उपलब्र्ध िराउने उद्योि
व्यवसाय,
58.

मेशिनरी उपकरण िाडामा उपलब्र्ध िराउने (गलशजङ्ग) सेवा,

59.

प्रिोर्धन वा प्रद्धक्रया निण्य रुपमा हुने कट टु ले न्त्थ गसट, फोटो द्धफलम शस्लद्धटङ्ग, फोटो,
पेपर शस्लद्धटङ्ग, द्धटस्यु पेपर शस्लद्धटङ्ग, बल द्धवयररङ्ग एसेम्बली तथा वलक रुपमा तयारी
सामान आयात िरी रर्याद्धकङ्ग िने जस्ता सेवा व्यवसायहरु,

60.

कपडा तथा यानन डार्ङ्ग, यानन सार्शजङ र कपडामा द्धप्रशण्टङ्ग िने व्यवसाय (कपडा बुन्ने
उद्योिले आफ्नै प्रयोजनको लागि िरे कोमा बाहे क),

61.

व्यवसाद्धयक रुपमा िररने पिु शचद्धकत्िा सेवा,

62.

सगिनस अपाटनमेण्ट,

63.

फुड कोटन, क्याटररङ्ग,

64.

उपकरण ममनत तथा जडान, रे डी गमक्स कंद्धक्रट, गनयानत िृह, प्रद्धवगर्ध तथा आद्धवरकार



...........,

केन्त्र, सुद्धवर्धायुि कायानलयस्थल प्रदान िने सेवा।



गमगत २०७७।१२।०९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा शझद्धकएको ।
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अनुसूची–९
(दफा १९ सिँि सम्बशन्त्र्धत)
राद्धिय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि
1.

घरे ल ु उद्योि,

2.

ऊजानमूलक उद्योि,

3.

कृद्धष तथा वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योि,

4.

पूवानर्धार उद्योि,

5.

गनयानतमूलक उद्योि,

6.

पूवानर्धार सद्धहतको साहगसक पयनटन, ग्रामीण पयनटन, पयानवरणीय पयनटन, िलफ कोसन, पोलो,
पोनी टे «द्धकङ, पदयात्रा पयनटन, र्याशफ्टङ्ग, सिा सम्मेलन पयनटन, खेलकुद पयनटन, र्धागमनक
पयनटन, सांस्कृगतक पयनटन, मनोरिन पाकन गनमानण तथा सञ्चालन, वन्त्यजन्त्तु आरक्ष,

7.

खानी तथा खगनजजन्त्य उद्योि, पेट्रोगलयम तथा प्राकृगतक ग्यास तथा र्न्त्र्धन अन्त्वेषण तथा
उत्पादन,

8.

स्वदे िी च ुनढु ङ्गा प्रयोि िरी शक्लं कर तथा गसमेण्ट उत्पादन िने उद्योि, ले दो रे िा (पलप)
तथा कािज, शचनी, रासायगनक मल (गमश्रण बाहेक), प्राङ्गाररक मल, जुिा च्पल, र्धािो
उत्पादन सम्बन्त्र्धी, पिुपालन, माछा पालन, कुखुरा पालन र मौरी पालन सम्बन्त्र्धी, पुरप
खेती (फ्लोररकलचर), स्वदे िी कच्चा पदाथनमा आर्धाररत रबरको प्रारशम्िक प्रिोर्धन र
रबरजन्त्य वस्तुको उत्पादन, र्धू लो दू र्ध, औषगर्ध उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेर िएको
वस्तुको प्रिोर्धन, र्न्त्र्धन बचत िने उपकरण उत्पादन िने उद्योि, प्रदू षण कम िने
उपकरण उत्पादन िने उद्योि र अपाङ्गहरुले प्रयोि िने सार्धन तथा उपकरण उत्पादन
िने उद्योि, कृद्धष यन्त्त्र उपकरण तथा औद्योगिक मेगसनरी बनाउने उद्योि, द्धवद्युतबाट चलने
िँ ाको कृगतम
सवारी सार्धनहरु उत्पादन िने उद्योि, सपनदंिको औषगर्ध बनाउने उद्योि, आख
लेन्त्स उत्पादन िने उद्योि,

9.

काठमाडौं

उपत्यका,

महानिरपागलका

क्षेत्र

र

तराई

क्षेत्रका

उपमहानिरपागलका

क्षेत्रबाद्धहर स्थापना हुने अस्पताल, नगसनङ होम, पिु अस्पताल एवं शचद्धकत्सालय, स्वास्थ्य
परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोििाला, जैद्धवक अनुसन्त्र्धानिाला र शिक्षण एवं प्रशिक्षण
सं स्थाहरु,
10.

सूचना प्रद्धवगर्ध उद्योि,

11.

गनजी क्षेत्रबाट गनमानण र सञ्चालन हुने औद्योगिक क्षेत्र, द्धविेष आगथनक क्षेत्र र उद्योि
ग्राममा स्थापना िएका उद्योि,
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12.

नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनार् उच्च मूलय र न्त्यू न तौल/आयतन (हार्
प्रार्स लो वेट/िोलयुम) िएको पद्धहचान िरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन िरी
तोद्धकददएका वस्तु उत्पादन िने उद्योि,

13.

नेपाल सरकारले स्वीकृत िरे को राद्धिय एकीकृत व्यापार रणनीगत (एन.टी.आई.एस.) ले
गनर्धानरण िरे का वस्तु वा सेवाको उत्पादन िने उद्योि,

14.

चलशचत्र गनमानण,

15.

खोप

16.





उत्पादन िने उद्योि,

तरल (गलशक्वड) अशक्सजन उत्पादन िने उद्योि।

गमगत २०७८/०४/२५ ितेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप ।
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अनुसूची–१०
औद्योगिक द्धवकासको आर्धारमा शजललाहरुको विीकरण
(दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) सिँि सम्बशन्त्र्धत)

(क) अगत अद्धवकगसत क्षेत्र
1.

ुन ा
दाचल

2.

वैतडी

3.

बझाङ्ग

4.

बाजुरा

5.

अछाम

6.

डोटी

7.

मुि ु

8.

डोलपा

9.

हुम्ला

10.

जुम्ला

11. कालीकोट

12.

जाजरकोट

13. रोलपा

14.

पूवी रुकुम

15. पशश्चम रुकुम

16.

मुस्ताङ्ग

17. मनाङ्ग

18.

सोलुखम्ु वु

19. खोटाङ्ग

20.

ओखलढु ङ्गा

ु
21. ता्ले जङ्ग

22.

िोजपुर

23. पािँचथर
(ख) अद्धवकगसत क्षेत्र
1. डडे लर्धुरा

2.

्यू ठान

3. म्याग्दी

4.

दै लेख

5. पवनत

6.

लमजुङ्ग

7. सलयान

8.

िुलमी

9. बाग्लुङ्ग

10.

िोरखा

11. दोलखा

12.

रामेछाप

13. गसन्त्र्धुली

14.

गसन्त्र्धुपालचोक

15. रसुवा

16.

र्धनकुटा

ु ासिा
17. सं खव

18.

ते ह्रथुम
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(ि) कम द्धवकगसत क्षेत्र
1. कञ्चनपुर

2. कैलाली

3. वददनया

4. दाङ

5. सुखेत

6. पालपा

7. अघानखािँची

8. स्याङ्गजा

9. कद्धपलवस्तु

10. तनहुिँ

11. नुवाकोट

12. र्धाददङ्ग

13. काभ्रेपलाञ्चोक

14. रौतहट

15. सलानही

16. महोिरी

17. गसरहा

18. सप्तरी

19. उदयपुर

20. र्लाम
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