प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
खण्ड ३) बुटवल, रूपन्दे ही, जेठ २१ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क 21
भाग १
प्रदे श सरकार
आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले

बनाएको तल ले शखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन
गररएको छ ।

सम्वत् २०७६ सालको ऐन नं. १9
प्रदे श नं. ५, औद्योतगक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन
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प्रस्तावनााः प्रदे शको औद्योतगक वातावरणलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र

रोजगारीका अवसरमा अतभवृवि गनव, प्रदे शमा उपलब्ध प्राकृततक, भौततक तथा
मानवीय स्रोतको सन्तुतलत तथा अतधकतम उपयोग गरी उद्यमशीलता तथा लगानी

प्रविवन एवम् ददगो औद्योतगक ववकासको माध्यमबाट उत्पादनशील, प्रततस्पधी र
ददगो अथवतन्त्र तनमावण गनव वाञ्छनीय भएकोले ,

प्रदे श नं. ५, प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारशम्भक

१.

२.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदे श नं. ५, औद्योतगक
व्यवसाय ऐन, २०७५” रहेको छ|

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा :(क)
(ख)

"उद्योग” भन्नाले दफा १५ बमोशजमको उद्योग सम्झनु पछव ।

“उद्योग दताव गने तनकाय” भन्नाले प्रदे शको उद्योग हेने मन्त्रालयले

तोकेको महाशाखा वा तनकाय सम्झनु पछव र सो शब्दले उद्योग
दताव गने प्रयोजनको लातग प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना

(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

प्रकाशन गरी तोकेको तनकायलाई समेत जनाउँछ ।

“कायावलय” भन्नाले यस ऐन बमोशजमको कामका लातग तोकेको
तनकाय सम्झनु पछव ।

“घरे ल ु उद्योग” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)
बमोशजमको उद्योग सम्झनुपछव ।

“ठू ला उद्योग” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ)
बमोशजमको उद्योग सम्झनुपछव ।

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको
तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झनु पछव ।
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(छ)

“तनदे शनालय” भन्नाले मन्त्रालय मातहतमा रहने उद्योग, वाशणज्य

(ज)

“तनयावतमूलक उद्योग” भन्नाले उजावमूलक बाहेक आफ्नो उत्पादनको

(झ)

तथा उपभोक्ता वहत सं रिण तनदे शनालयमा सम्झनु पछव ।
कम्तीमा साठी प्रततशत तनयावत गने उद्योग सम्झनु पछव ।

“बौविक सम्पशि” भन्नाले पेटेन्ट, तडजाइन, ट्रेडमाकव, सेवा माकव,
भौगोतलक सं केत शचन्ह, व्यापाररक गोपनीयता लगायत सोसँग
सम्बशन्धत अन्य बौविक सम्पशि सम्झनु पछव र सो शब्दले

प्रचतलत कानूनले प्रतततलवप अतधकारको रुपमा पररभावषत गरे को
ववषयलाई समेत जनाउँछ ।

(ञ) “ववद्युतीय माध्यम” भन्नाले उद्योग दतावका समयमा उद्यमीले उल्लेख

गरे को आतधकाररक इमेल ठे गानाबाट उद्योग दताव गने तनकायको

आतधकाररक इमेल ठे गानामा पठाइएको सूचना वा अतभलेख सम्झनु
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)

पछव ।

“मझौला उद्योग” भन्नाले दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड
(ख) बमोशजमको उद्योग सम्झनु पछव ।

“मन्त्रालय” भन्नाले प्रदे शको उद्योग हेने मन्त्रालय सम्झनु पछव ।

“प्राथतमकता प्राप्त उद्योग” भन्नाले दफा १७ बमोशजमको उद्योग
सम्झनु पछव ।

“सतमतत” भन्नाले दफा १८ बमोशजम गदठत प्रदे श स्तरीय उद्योग
तथा लगानी प्रविवन सतमतत सम्झनुपछव ।

“साना उद्योग” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग)
बमोशजमको उद्योग सम्झनु पछव ।

“लघु उद्यम” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड
बमोशजमको उद्योग सम्झनु पछव ।

(क)

“वातावरणीय मूल्याङ्कन” भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम गररने
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारशम्भक वातावरणीय परीिण वा
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वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी सुक्ष्म वा बृहत् प्रकृततका अध्ययन
(द)

सम्झनु पछव ।

“वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रततवेदन” भन्नाले खण्ड (थ) बमोशजम
वातावरणीय परीिण गरी तयार गररएको प्रततवेदन सम्झनुपछव ।

ँ ी” भन्नाले दफा १६ बमोशजमको सम्पशि सम्झनुपछव ।
(ध) “स्थीर पूज
पररच्छे द – २
उद्योग दताव तथा नववकरण तनयमन सम्बन्धी व्यवस्था
३.

उद्योग दताव तथा नववकरण गराउनु पने: (१) कसैले यस ऐन बमोशजम
दताव नगराई प्रदे शमा उद्योगको स्थापना वा सञ्चालन गनव वा गराउन
हुँदैन।
ऐन

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन यो

प्रारम्भ

ँ ाका बखत प्रचतलत कानून
हुद

बमोशजम स्थापना भइव

सं चालनमा रहेका तर हाल प्रदे शको िेत्रातधकार तभत्र रहेका उद्योग यस
ऐन बमोशजम स्वताः दताव भएको मातननेछ । यस्ता उद्योगले यस प्रदे शको
उद्योग दताव गने तनकायमा अतभलेखीकरण गरी प्रदे श सरकारले तोके
बमोशजम प्रमाण पत्र अद्यावतधक गनुव पनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन लघु

उद्यम र घरे ल ु उद्योगको हकमा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको तमततले
छ मवहनातभत्र उद्योग दताव गनुव पनेछ ।

(४) प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भएका उद्योगहरूले प्रत्येक

तीन वषवमा तनयमानुसार लाग्ने शुल्क बुझाइव नववकरण गराउनु पनेछ

(५) उपदफा (४) बमोशजम नववकरण गराउने अवतध सवकएको

तमततले तीन मवहनातभत्र गराउन सवकनेछ ।

तर प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भइ सच
ं ालनमा रहेका तनयतमत

कर च ुक्ता गरे का र तोवकएको अवतधतभत्र नववकरण गराउन छु ट भएका
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उद्योगहरुको हकमा प्रत्येक वषवको लातग बुझाउनु पने नववकरण दस्तुरको
४.

दोब्बर दस्तुर तलइव नववकरण गनव सवकनेछ ।

उद्योग दताव गनव तनवेदन ददनुपने: (१) यस ऐन बमोशजम उद्योग स्थापना
गनव तोवकए बमोशजम उद्योग दताव गने तनकाय समि तनवेदन ददनु पनेछ।

(२) उद्योग दतावको तनवेदन तथा स्वीकृती सम्बन्धी कागजातहरु

प्रमाणीकरण गदाव ववद्युतीय हस्तािर समेत मान्य हुनेछ र यस्ता
५.

कागजातहरु ववद्युतीय माध्यमबाट समेत आदान प्रदान गनव सवकनेछ ।

उद्योग दतावको प्रमाणपत्र ददनुपने: (१) दफा ४ बमोशजम उद्योग दतावका
लातग परे को तनवेदन जाँचबुझ गदाव आवश्यक वववरण तथा कागजात पूरा

भएको र यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमावली बमोशजमको
प्रविया पूरा भएको दे शखएमा तनवेदन परे को पन्र ददनतभत्र उद्योग दताव गने

तनकायले तनवेदनमा माग भए बमोशजमको उद्योग दताव गरी तोवकए
बमोशजमको ढाँचामा तनवेदकलाई उद्योग दतावको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।

ू व वातावरण
(२) उद्योग दताव गरे पतछ उद्योग सञ्चालन गनवपव

सम्बन्धी प्रचतलत कानूनले तनददवष्ट गरे बमोशजम वातावरणीय परीिण
प्रविया पूरा गनुव पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन जाँचबुझ गदाव थप वववरण

वा कागजात माग्नु पने दे शखएमा उद्योग दताव गने तनकायले सम्बशन्धत

तनवेदकलाई त्यस्तो थप वववरण वा कागजात सात ददनतभत्र पेश गनव
लगाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोशजम उद्योग दतावको प्रमाणपत्र ददँदा अन्य

कुराका अततररक्त दे हायका वववरणहरु समेत त्यस्तो प्रमाणपत्रमा खुलाउनु
पनेछ :(क)

उद्योग दतावको प्रमाणपत्र जारी भएको तमतत, उद्योगको उत्पादन
िमता,
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(ख)

उद्योगले व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुप
व ने
अवतध,

(ग)

उद्योगको प्रकृतत अनुसार तोवकए बमोशजमका शतवहरु ।

(५) उपदफा (३) बमोशजम माग गरे को वववरण वा कागजात

तनवेदकले पेश नगरे मा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको
तनयमावली बमोशजमको प्रविया पूरा भएको नदे शखएमा उद्योग दताव गने

तनकायले कारण खुलाई उद्योग दतावको तनवेदन अस्वीकृत गनव सक्नेछ र
सोको जानकारी सम्बशन्धत तनवेदकलाई ददनु पनेछ ।
तनकायले

(६) यस दफा बमोशजम दताव भएको उद्योगले उद्योग दताव गने
समय

समयमा

ददएको

तनदे शन

उशल्लशखत शतवहरुको पालना गनुव पनेछ ।

तथा

दताव

प्रमाणपत्रमा

(७) यस ऐन बमोशजम उद्योग दताव गनव सो उद्योग स्थानीय

तहको भू-उपयोग योजना अनुसार उद्योगका लातग स्थानीय तहले तोकेको
भू-िेत्रमा स्थापना गनुव पनेछ । भू-उपयोग योजना नभएका िेत्रमा
स्थानीय तहले तोवकददएको स्थानमा उद्योग स्थापना गनुव पनेछ ।

(८) उप दफा (७) मा जुनसुकै ववषय लेशखएको भए तापतन

प्राववतधक दृवष्टकोणले अलग राख्नु पने उद्योगको हकमा स्थानीय तहले
६.

तोकेको अन्य िेत्रमा उद्योग सञ्चालन गनव वाधा पुग्ने छै न ।

वातावरणमा प्रततकूल असरको तनराकरण गनुपव ने: उद्योग सञ्चालनका िममा

वातावरणमा परे को वा पनव सक्ने प्रततकूल वातावरणीय असरको तनराकरण
गने शजम्मेवारी सम्बशन्धत उद्योगको हुनेछ । वातावरण परीिणबाट सो
उद्योग प्रचतलत वातावरण कानून तथा वातावरण मापदण्ड ववपररत

दे शखएमा दताव गने तनकायले सो उद्योगको दताव खारे ज गनव सक्नेछ । तर,
यसरी खारे ज गनुव अशघ वातावरण कानून तथा मापदण्ड पूरा गने मनातसव
मावफकको समय ददनु पनेछ।
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७.

व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरे को जानकारी ददनुपने : (१)
यस ऐन बमोशजम दताव भएको उद्योगले उद्योग दताव प्रमाणपत्रमा उल्लेख
भएको अवतधतभत्र उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा
कारोबार

प्रारम्भ

गनुव पनेछ

तनकायलाई गराउनु पनेछ।

र सोको

जानकारी उद्योग दताव

गने

(२) कुनै उद्योगले उपदफा (१) बमोशजम उद्योग सञ्चालन वा

आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनव नसकेमा सोको
ु न्दा
कारण खुलाई उद्योग दताव प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत अवतध समाप्त हुनभ
अगातड त्यस्तो अवतध बढाउनका लातग उद्योग दताव गने तनकाय समि
तोवकए बमोशजम तनवेदन ददन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम तनवेदन प्राप्त हुन आएमा र

तनवेदनमा उशल्लशखत कारण मनातसब दे शखएमा उद्योग दताव गने तनकायले

त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ
गने अवतध तोवकए बमोशजम बढाउन सक्नेछ ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोशजम

अवतध

बढाइएमा

सम्बशन्धत

उद्योगले सो अवतधतभत्र उद्योगको सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसावयक
उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुव पनेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोशजम अवतध बढाउन तनवेदन नददएमा वा

उपदफा (१) बमोशजमको अवतध वा उपदफा (३) बमोशजम बढाइएको

अवतधतभत्र पतन त्यस्तो उद्योगले उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसावयक
उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ नगरे मा त्यस्तो उद्योगको दताव प्रमाणपत्र
उद्योग दताव गने तनकायले रद्द गनव सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोशजम उद्योगको दताव प्रमाणपत्र रद्द भएमा

उद्योग दताव गने तनकायको अतभलेखमा रहेको त्यस्तो उद्योगको दताव

प्रमाणपत्रमा कारण खुलाई रद्द भएको व्यहोरा जनाउनु पनेछ र सोको
अतभलेख अद्यावतधक गनुव पनेछ ।
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८.

उजूरी गनव सक्ने: (१) उद्योग दताव गने तनकायले दफा ५ को उपदफा

(५) बमोशजम उद्योग दताव गनव अस्वीकृत गरे मा सो उपर शचि नबुझ्ने
तनवेदकले त्यसको जानकारी पाएको तीस ददनतभत्र मन्त्रालय समि उजूरी
गनव सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम उजूरी परे मा मन्त्रालयले उजूरी

उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उजूरी परे को तमततले तीस ददनतभत्र सो
९.

सम्बन्धमा आवश्यक तनणवय गनेछ ।

अनुगमन गने: (१) उद्योग दताव गने तनकाय वा कायावलयले उद्योगले

पालना गनुव पने मापदण्ड तथा उद्योग दताव प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत शतवको
पालना गरे नगरे को सम्बन्धमा उद्योगको तनयतमत अनुगमन गनेछ ।

(२) उद्योग दताव गने तनकाय वा कायावलयले उपदफा (१)

बमोशजमको अनुगमनको तसलतसलामा सम्बशन्धत उद्योगबाट कुनै जानकारी
वा वववरण माग गनव सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम कुनै जानकारी वा वववरण माग

गरे मा त्यस्तो जानकारी वा वववरण उपलब्ध गराउनु सम्बशन्धत उद्योगको
कतवव्य हुनेछ ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोशजम

प्राप्त

भएको

जानकारी

वा

वववरणबाट त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा कुनै वकतसमको समस्या भएको
ँ परामशव गरी उद्योग दताव गने तनकाय वा
दे शखएमा सम्बशन्धत उद्योगसग
कायावलयले
१०.

सक्नेछ ।

त्यस्तो उद्योगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन

उद्योग स्थानान्तरणका लातग स्वीकृती तलनुपने: (१) प्रदे शको कुनै एक
ठाउँमा सञ्चालन गने गरी दताव भएको उद्योग कुनै कारणले प्रदे शतभत्र
अन्यत्र स्थानान्तरण गनुप
व ने भएमा सोको कारण खुलाई उद्योग दताव गने

तनकाय समि उद्योग स्थानान्तरणका लातग तोवकए बमोशजमको ढाँचामा
तनवेदन ददनु पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन प्राप्त हुन आएमा प्रचतलत

कानून बमोशजम वातावरणीय मूल्याङ्कन गनुप
व ने भएमा सो समेत सम्पन्न
गरी उद्योग दताव गने तनकायले तोवकए बमोशजम उद्योग स्थानान्तरणको
स्वीकृती ददन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोशजम प्रदे श तभत्रको कुनै एक स्थानबाट

अको स्थानमा उद्योग स्थानान्तरण गनुव परे मा सम्बशन्धत स्थानीय तहको
११.

सहमतत तलनु पनेछ ।

वववरण उपलब्ध गराउनु पने : (१) प्रत्येक उद्योगले व्यावसावयक
उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरे पतछ तोवकए बमोशजमको वववरण प्रत्येक
आतथवक वषव समाप्त भएको तमततले छ मवहनातभत्र उद्योग दताव गने तनकाय
समि पेश गनुव पनेछ ।
(२)

१२.

उपदफा

(१) बमोशजम

पेश गनुप
व ने

वववरण तोवकए

बमोशजम ववद्युतीय माध्यमबाट समेत पेश गनव सवकनेछ ।

उद्योग बन्द गरे मा जानकारी ददनुपने: यस ऐन बमोशजम दताव भएको उद्योग
उद्योगीले कुनै कारणले बन्द गरे मा वा उद्योगको व्यावसावयक उत्पादन वा
कारोबार स्थगन गरे मा त्यसरी बन्द वा स्थगन गरे को तमततले सात

ददनतभत्र त्यसको जानकारी उद्योग दताव गने तनकायलाई तोवकए बमोशजम
१३.

ददनु पनेछ ।

उद्योगको दताव खारे ज गनव तनवेदन ददन सवकने: (१) कुनै कारणले उद्योग
सञ्चालन गनव नसवकने भएमा त्यस्तो उद्योगको दताव खारे जीको लातग उद्योग

दताव गने तनकाय समि तोवकए बमोशजम तनवेदन ददन सवकनेछ । तर,
प्रचतलत कानून बमोशजम दामासाहीमा परे को अवस्थामा सोही कानून
बमोशजम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग

दताव गने तनकायले सम्बशन्धत उद्योगले आफ्नो दावयत्व फरफारक गरे को
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र उद्योगको दताव खारे ज गनव उपयुक्त हुने दे शखएमा तोवकए बमोशजम
१४.

उद्योग दताव खारे ज गरी सोको जानकारी तनवेदकलाई ददनु पनेछ ।

अनुमतत तलनु पने उद्योग: (१) अनुसूची १ बमोशजमका उद्योगले उद्योग
दताव गनुव पूव व उद्योग दताव गने तनकाय माफवत दफा १८ बमोशजमको
सतमततबाट अनुमतत तलनुपनेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

ववदे शी लगानी वा ववदे शी साझेदारीमा स्थापना गनव चाहने उद्योगले
प्रचतलत कानून बमोशजमको प्रकृया पुरा गनुव पनेछ ।

(३) सतमततले यस दफा बमोशजम उद्योग दताव गनव अनुमतत ददने

वा नददने सम्बन्धमा प्रकृया पुरा भएको तमततले सात ददनतभत्र तनणवय गरी
सक्नु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोशजम सतमततबाट अनुमतत ददने तनणवय

भएकोमा त्यस्तो तनणवयको जानकारी प्राप्त गरे को तमततले तीन ददनतभत्र
उद्योग दताव गने तनकायले तोवकएको ढाँचामा अनुतमतपत्र ददनु पनेछ ।

अनुमतत नददने तनणवय भएकोमा सोही व्यहोराको जानकारी तनवेदकलाइव
ददनुपनेछ ।

(५) अनुमतत प्राप्त गरे पतछ अनुमतत पत्रमा उल्लेख भएको

समयतभत्र उद्योग दताव गनवका लातग तनवेदन ददनुपनेछ ।
पररच्छे द - ३

ँ ी
उद्योगको वगीकरण तथा स्थीर पूज
१५. उद्योगको वगीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लातग उद्योगहरुको
वगीकरण दे हाय बमोशजम गररएको छ :(क)

लघु उद्यम: दे हायको अवस्था भएको उद्योगलाइव लघु उद्यम
मातननेछ ।
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(१)

ँ ी
घर जग्गा बाहेक बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म शस्थर पूज

(२)

उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सं लग्न

(३)
(४)
(५)

रहेको,

रहेको,

उद्यमी सवहत बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको,

वावषवक कारोबार पचास लाख रुपैयाँ भन्दा कम रहेको,

इशन्जन उपकरण वा मेतसनको प्रयोग गरे को भएमा इशन्जन
उपकरण वा मेतसनमा खपत हुने ववद्युतीय उजाव इन्धन वा
अन्य तेल इशन्जन िमता बीस वकलोवाट वा सो भन्दा कम
रहेको ।

तर यस खण्डमा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

अनुसूची १ बमोशजम अनुमतत तलनुपने उद्योगलाइव लघु
उद्यम मातनने छै न ।

(ख)

घरे ल ु उद्योग: दे हायको अवस्था भएको उद्योगलाइव घरे ल ु उद्योग
मातननेछ ।
(१)
(२)
(३)

(४)
(ग)

परम्परागत सीप र प्रववतधमा आधाररत,

श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदाथव एवं
स्थानीय प्रववतध कला तथा सं स्कृततमा आधाररत,

इशन्जन उपकरण वा मेतसनको प्रयोग गरे को भएमा बढीमा
दश

वकलोवाटसम्मको

गरे को र

िमताको

ववद्युतीय

उजाव

प्रयोग

अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोशजमका उद्योगहरु ।

साना उद्योग: लघु उद्यम र घरे ल ु उद्योग बाहेकको रु एक करोड
ँ ी भएको उद्योग ।
भन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म स्थीर पूज

(घ) मझौला उद्योग: दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड
ँ ी भएको उद्योग ।
रुपैयाँसम्म स्थीर पूज
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(ङ)

ँ ी भएको
ठू ला उद्योग: पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी स्थीर पूज
उद्योग ।

(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगबाट

उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृततको आधारमा दे हाय बमोशजम
वगीकरण

गररनेछ :-

(क) ऊजाव मूलक उद्योग : ऊजाव उत्पादन गने व्यवसायमा सं लग्न
अनुसूची–१ मा उशल्लशखत उद्योगहरु ।

(ख) उत्पादन मूलक उद्योग: कच्चा पदाथव, सहायक कच्चा पदाथव वा

अधव प्रशोतधत कच्चा पदाथवको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु
उत्पादन गने उद्योगहरु ।

(ग)

कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग: कृवष वा वन पैदावारमा
आधाररत कच्चा पदाथवबाट कुनै वस्तु उत्पादन गने वा कृवष वा
वन पैदावारसँग सम्बशन्धत अनुसूची–२ मा उशल्लशखत उद्योगहरु ।

(घ)

खतनज उद्योग: खतनज उत्खनन् वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातु
बाहेकका खतनज पदाथव उत्पादन गने उद्योगहरु ।

(ङ)

तनमावण उद्योग: भौततक पूवावधार तनमावण गरी सञ्चालन गने अनुसूची–
५ मा उल्लेख गररएका उद्योगहरु ।

(च)

पयवटन उद्योग: पयवटन सेवासँग सम्बशन्धत अनुसूची - ६ मा
उशल्लशखत उद्योगहरु ।

(छ) सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रववतधमा आधाररत उद्योग: सूचना
सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लातग प्रववतध प्रयोग गरी सूचना,

सञ्चार वा सूचना प्रववतधको सेवा उपलब्ध गराउने अनुसूची - ७ मा
उशल्लशखत उद्योगहरु ।
(ज)

सेवामूलक उद्योग: सेवा उत्पादन वा प्रदान गने अनुसूची - ८ मा
उशल्लशखत उद्योगहरु ।
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(३) कुनै उद्योगले उपदफा (१) मा उल्ले ख भए बमोशजमको

ँ ी, िमता वा उद्देश्य पररवतवन वा हेरफेर गनव चाहेमा उद्योग दताव गने
पूज
तनकाय समि तोवकए बमोशजम तनवेदन ददन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोशजम तनवेदन प्राप्त भएमा उद्योग दताव गने

ँ ी, िमता वा उद्देश्य पररवतवन वा हेरफेर
तनकायले त्यस्तो उद्योगको पूज
गनव सक्नेछ ।

ँ ी, िमता वा उद्देश्य
(५) उपदफा (४) बमोशजम उद्योगको पूज

ँ ी, िमता वा उद्देश्य पररवतवन
पररवतवन वा हेरफेर भएमा त्यस्तो उद्योग पूज

वा हेरफेर भई कायम भए अनुसार उपदफा (१) बमोशजमको जुन वगवमा
१६.

पने हो सोही वगवमा वगीकृत भएको मातननेछ ।

ँ ी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लातग उद्योगको शस्थर
उद्योगको शस्थर पूज

ँ ीको मूल्याङ्कन गदाव दे हायको सम्पशिलाई आधार मानी मूल्याङ्कन
पूज
गररनेछ:-

(क) जतमन तथा जतमनमुतन (अण्डर ग्राउण्ड), अन्तररि, जल, वा
जलमुतन तनमावण वा सुधार भएका भौततक सं रचना,

(ख) जतमनमा तनमावण भएका भौततक सं रचना (जस्तै ाः ढल तनकास,
आन्तररक सडक, खाने पानीका सं रचना, पानी आपूततव गने
प्रणाली)

(ग) उद्योगको कायावलय, कारखाना, भवन वा गोदाम घर,

(घ) कमवचारी वा कामदारका लातग तनमावण भएको आवास भवन,
(ङ) ववद्युत आपूततव तथा सोसँग सम्बशन्धत उपकरण र प्रणाली,
ू ाव,
(च) मेतसनरी, उपकरण, औजार तथा ततनका जगेडा पाटवपज
(छ) पररवहनका साधन,

(ज) कायावलय सामग्री तथा उपकरण,
(झ) वफक्स्चर तथा फतनवचर,

(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँग सम्बशन्धत उपकरण र प्रणाली ।
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(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत सम्पशिका अततररक्त उद्योग

ु न्दा अशघ वा तनमावणको ववतभन्न चरणमा भएको दे हायका
स्थापना हुनभ
ँ ीको रुपमा मूल्याङ्कन गररनेछ:खचवलाई पतन उद्योगको शस्थर पूज
ँ ीकृत गररने प्राववतधक तथा सुपररवेिण खचव,
(क) पूज
(ख) पूव व लगानी तथा पूव व सञ्चालन खचव,
१७.

ँ ीकृत हुने ब्याज खचव ।
(ग) पूज

प्राथतमकता

प्राप्त

उद्योग:

अनुसूची–९

प्राथतमकता प्राप्त उद्योग मातननेछ ।

मा

उशल्लशखत

उद्योगहरुलाई

पररच्छे द - ४
उद्योग तथा लगानी प्रविवन सतमतत सम्बन्धी व्यवस्था
१८.

उद्योग तथा लगानी प्रविवन सतमततको गठन: (१) प्रदे शमा उद्योग ववकास

र औद्योतगकीकरणका लातग आवश्यक सहजीकरण, समीिा, तथा नीततगत

पृष्ठपोषण आददका लातग दे हाय बमोशजमको एक उद्योग तथा लगानी
प्रविवन सतमतत गठन गररएको छ :-

(क) उद्योग, पयवटन, वन तथा वातावरण मन्त्री
(ख) प्रदे शका प्रमुख सशचव

(ग) सशचव, आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालय

(घ) सशचव, भूतम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय

–अध्यि
–सदस्य
–सदस्य
–सदस्य

(ङ) सशचव, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

–सदस्य

(छ) सशचव, वन हेने मन्त्रालय

–सदस्य

(च) प्रदे श अध्यि, नेपाल उद्योग वाशणज्य महासं घ
(ज) प्रदे श अध्यि, नेपाल उद्योग पररसं घ

(झ) प्रदे श अध्यि, नेपाल राविय उद्योग व्यापार सं गठन
(ञ) अध्यि, नेपाल घरे ल ु तथा साना उद्योग महासं घ
(ट) सशचव, उद्योग हेने मन्त्रालय

-सदस्य
–सदस्य
–सदस्य
–सदस्य
–सदस्य–सशचव
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(२) सतमततले आवश्यक दे खेमा ववषयसँग सम्बशन्धत प्रदे श

सरकारको कुनै सशचव वा कुनै अतधकृत कमवचारी वा कुनै ववशेषज्ञ वा
सल्लाहकारलाई सतमततको बैठकमा भाग तलन आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।
(३)

सतमतत

सशचवालयलाइव

अवश्यक

सेवा

मन्त्रालयले तोकेको सम्बशन्धत महाशाखाले पुर्याउनेछ।

उद्योग

हेने

(४) सतमततको बैठक सम्बन्धी कायवववतध सतमततले तनधावरण गरे

बमोशजम हुनेछ ।

(५) सतमततले गरे का तनणवयहरु तथा सम्पादन गरे का कामहरुको

१९.

वववरण सवहतको अतभले ख सशचवालयले अद्यावतधक गनुव पनेछ ।

सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार: यस ऐनमा उशल्लशखत अन्य काम,
कतवव्य र अतधकारका अततररक्त सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार दे हाय
बमोशजम हुनेछ :-

(क) औद्योतगक प्रविवन, लगानीको सं रिण, अतभवृवि तथा औद्योतगकीकरण
सम्बन्धी नीततगत तनणवयका लातग तसफाररश गने,

(ख) उद्योग सम्बन्धी कानूनको कायावन्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा
दद्वववधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लातग सहजीकरण गने ,

(ग) प्रदे शको समग्र औद्योतगकीकरण सम्बन्धी नीततगत, कानूनी, सं स्थागत
र प्रवियागत सं रचना एवम् कायव प्रणालीको तनयतमत समीिा गरी
त्यसमा आवश्यक सुधार गनव प्रदे श सरकार समि तसफाररस गने,

(घ) औद्योतगक प्रदू षण तनयन्त्रण सम्बन्धी नीततगत तनणवयका लातग प्रदे श
सरकार समि तसफाररश गने,

(ङ) प्रादे शशक औद्योतगक ववकास तथा उद्यमशीलता ववकासको शस्थततको
समग्र मूल्याङ्कन तथा समीिा गरी आवश्यक कदम चाल्न प्रदे श
सरकार समि सुझाव तथा तसफाररस गने,

खण्ड ३) अततररक्ताङ्क 21 प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।२१

(च) यस ऐन तथा प्रचतलत कानून बमोशजम उद्योगले पाउने सेवा, सुववधा
तथा सहुतलयत उद्योगहरुलाई ददलाउन कुनै कदठनाई आइपरे मा
सोको तनराकरण गनव सहजीकरण गने,

(छ) उद्योगको स्तर र वगीकरण तथा प्रकृततमा थपघट वा पररवतवन
गनुप
व ने भएमा प्रदे श सरकार समि तसफाररस गने,

(ज) औद्योतगक लगानी अतभवृवि गनव तथा प्रोत्साहन ददन आवश्यकता

अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सवे िण गने सम्बन्धमा प्रदे श
सरकार समि तसफाररस तथा सुझाव पेश गने,

(झ) साववजतनक, तनजी र सहकारी िेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र
सामञ्जस्य

पूणव

सहकायवमा

प्रततस्पधावत्मक

तनमावण गनव आवश्यक सहजीकरण गने,

औद्योतगक

वातावरण

(ञ) प्रदे शमा औद्योतगकरणको गततलाई तीब्रता ददन आवश्यक समन्वय
गने,

(ट) सहजीकरण, समीिा तथा समन्वय सम्बन्धी अन्य कायवहरु गने ।
पररच्छे द - ५
उद्योगलाई प्रदान गररने सहुतलयत सम्बन्धी व्यवस्था
२०.

थप सुववधा तथा सहुतलयत: (१) उद्योगलाई प्रदान गररने सुववधा तथा
सहुतलयत प्रचतलत कानून अनुसार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत सुववधा तथा सहुतलयतका

अलावा प्रदे शबाट उद्योगहरुले पाउने थप सुववधा तथा सहुतलयत दे हाय
बमोशजम हुनेछन् :-

(क) यस ऐनको पररतधतभत्र रही तनयावतमूलक उद्योग, सं घीय वा
प्रादे शशक वा तनजी औद्योतगक िेत्रमा स्थापना हुने तोवकए
बमोशजमका उद्योगलाई प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना

खण्ड ३) अततररक्ताङ्क 21 प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।२१

प्रकाशन गरी थप सुववधा तथा सहुतलयत उपलव्ध गराउन
सक्नेछ ।

(ख) प्राथतमकता प्राप्त उद्योग वा स्वदे शी कच्चा पदाथव, श्रम र
सीपको अतधकतम् उपयोग वा नेपालतभत्रै प्रववतध वा वस्तुको
आववष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगहरुको लातग प्रदे श

सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुववधा
२१.

तथा सहुतलयत ददन सक्नेछ ।

रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था:(१) रुग्ण उद्योगको पवहचान र वगीकरण
सम्बन्धी व्यवस्था प्रचतलत कानून बमोशजम हुनछ
े ।

(२) उफदफा (१) बमोशजम पवहचान र वगीकरण भएका

उद्योगलाइव प्रचतलत कानून र तोवकए बमोशजमका सुववधा प्रदे श सरकारले
२२.

उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।

जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था: यस ऐन वा प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भएका
उद्योगका लातग आवश्यक जग्गा सम्बशन्धत उद्यमीले प्रचतलत कानून
बमोशजम आफैले खररद गनव वा तलजमा तलन सक्नेछ । उद्योग दताव गने
तनकायले

२३.

२४.

जग्गा खररद

गनव वा जग्गा

तलजमा उपलब्ध

सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गनव सक्नेछ ।

गराइददने

औद्योतगक सुरिा सम्बन्धी व्यवस्था: प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना
भएका तोवकए बमोशजमका उद्योगका लातग आवश्यकता अनुसार प्रदे श
सरकारले तोवकए बमोशजम औद्योतगक सुरिा उपलब्ध गराउनेछ।

छु ट, सुववधा वा सहुतलयतको सदुपयोग: यस ऐन बमोशजम उद्योगले प्राप्त
गने छु ट, सुववधा वा सहुतलयत जुन प्रयोजनका लातग ददइएको हो सोही
प्रयोजनका लातग मात्र प्रयोग गनुव पनेछ ।
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पररच्छे द - ६
सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था
२५. सजाय: (१) कसैले यस ऐन बमोशजम उद्योग दताव गराई वा नगराई उद्योग
स्थापना वा सञ्चालन गरे वा नगरे को सम्बन्धमा उद्योग दताव गने तनकायले

तोवकए बमोशजम आवश्यक अनुगमन, छानतबन वा तनरीिण गदाव यस ऐन
बमोशजम उद्योग दताव नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गरे को पाइएमा

त्यस्तो उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गने व्यशक्त तथा सोसँग सम्बशन्धत
वववरण सवहतको प्रततवेदन तयार गरी कारबाहीका लातग मन्त्रालयमा
पठाउनु पनेछ र सोको जानकारी प्रदे शशस्थत आन्तररक मातमला तथा
कानून मन्त्रालयलाई समेत ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोशजम

प्रततवेदन

प्राप्त

हुन

आएमा

मन्त्रालयले त्यस्तो व्यशक्तलाई यस ऐन बमोशजम उद्योग दताव गराई
सञ्चालनमा ल्याउन र सोको प्रमाण पेश गनव बढीमा तीन मवहनाको समय
ददन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजमको समयावतध तभत्र उद्योग दताव

नगने व्यशक्तलाई उद्योग दताव गने कायावलयको तसफाररशमा मन्त्रालयले
दे हायको कारबाही गनव सक्नेछ:-

(क) त्यस्तो व्यशक्तले स्थापना वा सञ्चालन गरे को उद्योग बन्द
गनव आदे श ददने ।

(ख) उद्योगको स्तर यवकन गरी लघु उद्यम स्तरको भए दशहजार

दे खी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म घरे ल ु तथा साना उद्योग तथा
साना उद्योग स्तर भए पच्चीस हजार दे शख पचास हजार

रुपैयाँ सम्म र मझौला र ठु ला उद्योगस्तरको भए एक लाख
दे शख दुइव लाख रुपैयाँसम्म जररवाना गने ।
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(ग) लघु र घरे ल ु उद्योगको हकमा स्थापना गरे को छ मवहना

तभत्र दताव गराउने व्यवस्था भएकोले त्यस्ता उद्योगको हकमा
सो अवतधसम्मका लातग यो उपदफा लागु हुने छै न ।

(४) दफा (११) बमोशजमको तोवकएको वववरण तोवकएको

अवतधतभत्र उपलव्ध नगराएमा उद्योग दताव गने तनकायले प्रत्येक आतथवक

वषवको लातग दे हायका उद्योगलाइव दे हाय बमोशजमको जररवाना गनव
सक्नेछ :-

(क) लघु उद्यमलाइव पाँच हजार रुपैयाँको दरले ,

(ख) घरे ल ु उद्योगलाइव दश हजार रुपैयाँको दरले ,
(ग) साना उद्योगलाइव बीस हजार रुपैयाँको दरले ,

(घ) मझौला उद्योगलाइव चालीस हजार रुपैयाँको दरले ,

(ड) ठू ला उद्योगलाइव पचहिर हजार रुपैयाँको दरले ।
(५)

दे हायको

कायव

गरे मा

उद्योग

दताव

गने

तनकायको

तसफाररसमा मन्त्रालयले दे हाय बमोशजमको सजाय गनव सक्नेछ ।

(क) दफा २४ ववपररत कायव गने उद्योगलाइ यस ऐन बमोशजमको
छु ट सुववधा वा सहुतलयत प्राप्त गररसकेको भए प्राप्त गरे को

छु ट सुववधा वा सहुतलयतको रकम असूल गने वा सो
बराबरको रकम जररवाना गने वा दुवै सजाय गने,

(ख) दफा ३५ बमोशजम व्यावसावयक सामाशजक शजम्मेवारी बहन

नगरे मा त्यस्तो उद्योगको कूल मुनाफाको कम्तीमा १.५
प्रततशतले हुन आउने रकम जररवाना गने,

(ग) दफा ५ को उफदफा (५) बमोशजमको वववरण पेश नगरे मा
उफदफा (६) बमोशजम ददएको तनदे शन तथा उद्योग दताव

प्रमाण-पत्रमा उल्लेशखत शतवहरुको पालना नगरे मा दे हायका

उद्योगलाइव मन्त्रालयले दे हाय बमोशजमको जररवाना गनव
सक्नेछ:
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(१) लघु उद्यमको हकमा पच्चीस हजार दे शख पचास हजार
रुपैयाँसम्म,

(२) घरे ल ु तथा साना उद्योगको हकमा तीन लाखदे शख पाँच
लाख रुपैयाँसम्म,

(३) मझौला उद्योगको हकमा सात लाख दे शख दश लाख
रुपैयाँसम्म,

(४) ठू ला उद्योगको हकमा पच्चीस लाख दे शख तीस लाख

रुपैयाँसम्म,

(घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमावलीको प्रावधान

उल्लं घन गरे मा साना उद्योग भए पन्र हजार दे शख तीस

हजार रुपैयासम्म मझौला भए तीस हजार दे शख पचास हजार
रुपैयाँसम्म र ठू ला उद्योग भए पचास हजारदे शख एक लाख
रुपैयाँसम्म जररवाना गने ।

(ङ) औद्योतगक

पाकव,

औद्योतगक

क्लष्टर

वा

औद्योतगक

िेत्रतभत्रको उद्योग स्थापना तथा सञालनका लातग तलजमा

तलएको जग्गामा उद्योग स्थापना वाहेक अन्य प्रयोजनमा
प्रयोग

गरे मा

मन्त्रालयले

दश

लाख

दे शख

बीस

लाख

रूपैयाँसम्म जररवाना गनेछ र कुनै भवन वा पूवावधार
२६.

वनाएको भएमा सो समेत जफत हुनेछ ।

अदालतको अतधकार हुन:े (१) यस पररच्छे द बमोशजम सजाय गनुभ
व न्दा

अशघ तोवकएको अतधकारीले सम्बशन्धत उद्योग वा व्यशक्तलाइव आफ्नो
सफाइ तथा सबुत पेश गनव पन्र ददनको समय ददनु पनेछ ।

(२) यस पररच्छे द बमोशजम सजायको तनणवय गनवका लातग

तोवकएको

अतधकारीलाई

सरोकारवाला

व्यशक्तहरु

र

तनजहरुका

सािीहरुलाई शझकाउने, बुझ्ने, म्याद तारे ख ददने र तनजहरुबाट तलखत
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गराउने समेत प्रचतलत कानून बमोशजम अदालतले पाए सरहको अतधकार
२७.

हुनेछ ।

पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा २५ बमोशजमको सजायको आदे श
उपर शचि नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको तमततले पैँतीस ददनतभत्र

त्यस्तो उद्योग वा व्यशक्तले सम्बशन्धत उच्च अदालतमा पुनरावेदन ददन
सक्नेछ ।

(२) यस पररच्छे द बमोशजम सजायको तनणवय गनवका लातग

तोवकएको

अतधकारीलाइव

सरोकारवाला

व्यशक्तहरु

र

तनजहरुका

सािीहरुलाइव शझकाउने बुझ्ने म्याद तारे ख ददने र तनजहरुबाट तलखत

गराउने समेत प्रचतलत कानून बमोशजम अदालतले पाए सरहको अतधकार
हुनेछ ।

पररच्छे द ७
ववववध
२८.

औद्योतगक जनशशक्त: (१) उद्योगलाई आवश्यक पने जनशशक्त नेपाली
नागररकबाटै पूततव गनुव पनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन

कम्तीमा प्रदे श स्तरको साववजतनक पत्रपतत्रकामा ववज्ञापन प्रकाशन गदाव
पतन उद्योगको लातग चावहने कुनै खास सीप वा दिता भएको जनशशक्त

नेपाली नागररक मध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन
तहको पदमा उपदफा (३) बमोशजम दताव गने तनकायको तसफाररसमा

श्रम स्वीकृती तलई बढीमा पाँच वषवसम्मको लातग त्यस्तो उद्योगले ववदे शी
नागररक तनयुक्त गनव सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लातग दताव गने तनकायले

तसफाररस गदाव त्यस्तो उद्योगले माग गरे बमोशजमको सीप वा दिता

भएको जनशशक्त नेपाली नागररकबाट पूततव गनव प्रयास गरे वा नगरे को,
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त्यस्तो सीप वा दिता भएको जनशशक्त उद्योगलाई आवश्यक भए वा

नभएको र त्यस्तो जनशशक्त नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने वा नसक्ने
सम्बन्धमा यवकन गरी त्यस्तो जनशशक्त सम्बशन्धत उद्योगलाई आवश्यक

भएको र नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको दे शखएमा श्रम
स्वीकृततका लातग तसफाररस गनुप
व नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोशजम तनयुक्त गररएको ववदे शी नागररक

ववशशष्ट प्रकारको प्राववतधक भई त्यस्तो जनशशक्त नेपाल तभत्र उपलब्ध
हुन

नसक्ने भएमा उपदफा

(३) बमोशजम स्वीकृती तलई त्यस्तो

जनशशक्तलाई थप दुई वषवसम्मको लातग पुनाः तनयुक्त गनव सवकनेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोशजम कुनै उद्योगमा ववदे शी नागररक

तनयुक्त भएमा तनजको दे शमा पररवत्यव ववदे शी मुद्रा प्रचलनमा रहेको भए
ववदे शी नागररकले प्राप्त गरे को तलब, भिा, पाररश्रतमक रकमको बढीमा
पचहिर प्रततशतसम्म पररवत्यव ववदे शी मुद्रामा लै जान पाउनेछ ।

(६) सुदृढ औद्योतगक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृविको प्रवल

आधार मानी काम नगदावको अवतधको पाररश्रतमक ददनु पने छै न । यस
सम्बन्धमा श्रम वा प्रचतलत कानूनले तनददवष्ट गरे बमोशजम हुनेछ ।

(७) उद्योगमा कायवरत कामदार तथा कमवचारीले उद्योगको

सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्ताल
जस्ता कुनै पतन काम कारबाही गनव पाउने छै नन् । तर कामदार तथा

कमवचारीले आफ्ना जायज मागहरु शाशन्तपूणव ढं गले व्यवस्थापन समि
राख्न र आपसी समझदारीमा समाधान गनव यो उपदफाले बाधा पुर्याएको
मातनने छै न ।

(८) उपदफा (७) बमोशजम वववाद समाधान हुन नसकेमा वववाद

समाधान गने प्रयोजनका लातग प्रचतलत कानून बमोशजम गठन भएको

ट्राइब्युनलमा त्यस्ता वववाद पेश गनव सवकनेछ । त्यस्तो ट्राइब्युनलबाट
भएको तनणवय अशन्तम हुनछ
े र दुवै पिलाई मान्य हुनेछ ।
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२९.

औद्योतगक िेत्र घोषणा गनव सक्ने: (१) प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी औद्योतगक ववकासको लातग पयावप्त सम्भावना र
अवसर उपलव्ध

रहेको प्रदे शको कुनै

भाग वा स्थानलाई

तोवकए

बमोशजमका मापदण्डको अतधनमा रही औद्योतगक कररडोर औद्योतगक पाकव,

औद्योतगक क्लष्टर तथा औद्योतगक िेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूवावधार
ववकासका साथै तोवकए बमोशजमको सेवा सुववधा तथा सहुतलयत उपलव्ध
३०.

गराउन सक्नेछ ।

स्थानीय औद्योतगक िेत्र/ग्राम: (१) स्थानीय तहले भू-उपयोग योजनाको

आधारमा आफ्नो कुनै िेत्रलाइ औद्योतगक िेत्र/ग्राम भतन भू-वगीकरण
गरे मा सोही िेत्रमा मात्र यो ऐन अन्तगवतका उद्योग स्थापना गनव सवकनेछ
।तर सेवा उद्योग वा प्राववतधक दृवष्टकोणले अलग राख्नु पने खास

प्रकृततका उद्योगको हकमा स्थानीय तहले तोकेका अन्य िेत्रमा उद्योग
स्थापना गनव वाधा पुग्ने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएतापतन नेपाल

सरकारबाट

स्वीकृत

बस्ती

ववकास

तथा

भवन

तनमावण

सम्बन्धी

मापदण्डको प्रततकूल हुने वा खानी तथा भू-गभव ववभागले भू-जोशखमका
३१.

आधारमा तनषेध गरे को िेत्रमा उद्योग स्थापना गनव सवकने छै न ।

ववशेष आतथवक िेत्र सम्बन्धी व्यवस्था: औद्योतगक वियाकलापलाइव सघन

रुपमा सं चालन गनवका लातग ववशेष आतथवक िेत्र वा ववशेष व्यापाररक
िेत्र वा पयवटकीय िेत्र वा अन्य कुनै िेत्र रहने गरी प्रदे श सरकारले

प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदे श तभत्रको कुनै स्थान वा
३२.

िेत्रलाइव तोक्न सक्नेछ ।

कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) औद्योतगक ववकास प्रविवन ववस्तार र

सं रिणका लातग तनजी तथा सहकारी िेत्र समेतको सहभातगतामा प्रदे श

सरकारले आवश्यकता अनुसारका कोषहरु स्थापना तथा सञ्चालन गनव
सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हुने कोषमा जम्मा हुने

रकम र त्यस्तो कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था
३३.

तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

स्थानीय उद्योग प्रविवन सतमततको गठन: (१) स्थानीय तहमा उद्योग
प्रविवन सम्बन्धी कायवलाइव प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका प्रमुखको

अध्यितामा सम्बशन्धत तनकाय र सरोकारवालाको समेत प्रतततनतधत्व हुने
गरी उद्योग प्रविवन सतमतत गठन गररनेछ ।

(२) स्थानीय उद्योग प्रविवन सतमततको गठन तथा काम कतवव्य

३४.

र अतधकार तोवकए बमोशजम हुनछ
े ।

करार गरी उत्पादन गनव सक्ने: (१) प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भएको
कुनै

उद्योग

वा

कम्पनी

वा

फमव वा

प्रततष्ठानले

आपसमा

करार

(कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको
उत्पादन गनव सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै तनयावतमूलक उद्योग वा तनयावत

प्रविवन गृहका लातग तोवकए बमोशजमको मापदण्ड पूरा गरी करार
(कन्ट्रयाक्ट

म्यानुफ्याक्चररङ्ग)

वा

उपकरार

(सव–

कन्ट्रयाक्ट

म्यानुफ्याक्चररङ्ग) का आधारमा तनशित पररमाणमा वस्तु वा सेवाको
उत्पादन गररददएमा त्यस्तो उद्योग वा कम्पनी वा फमव वा प्रततष्ठानलाई
३५.

तोवकए बमोशजमको छु ट, सुववधा र सहुतलयत उपलब्ध गराउन सवकनेछ।

व्यावसावयक सामाशजक शजम्मेवारी: (१) मझौला वा ठू ला उद्योग वा
वावषवक पन्र करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी कारोबार गने घरे ल ु वा साना

उद्योगले वावषवक कूल मुनाफाको कम्तीमा एक प्रततशत रकम व्यावसावयक
सामाशजक शजम्मेवारी बहन गने प्रयोजनाथव प्रत्येक आतथवक वषवका लातग

छु ट्याउनु पनेछ । सो बमोशजम छु ट्याइएको रकम वावषवक योजना तथा
कायविम बनाई तोवकए बमोशजमका िेत्रमा खचव गनुव पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लातग प्रत्येक उद्योगले प्रत्येक

आतथवक वषवमा भएको कारोबारको रकम र सो आतथवक वषवका लातग पेश
गररएको व्यावसावयक सामाशजक शजम्मेवारी बहन अन्तगवतको योजना तथा
कायविमको

प्रगतत

वववरण

सो

आतथवक

वषव व्यततत

भएको

तीन

मवहनातभत्र सम्बशन्धत उद्योग दताव गने तनकाय समि पेश गनुव पनेछ ।

सो वववरणसाथ चालू आतथवक वषवको व्यावसावयक सामाशजक शजम्मेवारी
३६.

बहनको योजना तथा कायविम समेत सं लग्न गररएको पनेछ ।

औद्योतगक कररडोर, औद्योतगक पाकव तथा औद्योतगक क्लष्टर घोषणा गनव
सक्ने: औद्योतगक ववकासको लातग पयावप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध
रहेको प्रदे शको

कुनै भाग वा स्थानलाई तोवकए बमोशजमका मापदण्डका

अतधनमा रही प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
प्रादे शशक औद्योतगक कररडोर, प्रादे शशक औद्योतगक पाकव तथा प्रादे शशक

औद्योतगक क्लष्टर घोषणा गरी तोवकए बमोशजमको सेवा, सुववधा तथा
३७.

सहुतलयत उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

आवासीय भवन, अन्य भवन बनाउन वा बशस्त बसाउन नसवकने: (१) यो
ऐन प्रारम्भ भएपतछ स्थापना हुने प्रादे शशक औद्योतगक िेत्र,
औद्योतगक कोररडोर, प्रादे शशक औद्योतगक पाकव तथा

प्रादे शशक

प्रादे शशक औद्योतगक

क्लष्टर अन्तगवत प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी

तोकेको िेत्र र दू रीतभत्र कुनै पतन वकतसमको आवासीय भवन वा अन्य
भवन बनाउन वा बशस्त बसाउन सवकने छै न । त्यसै गरी प्रचतलत कानूनले

आवास िेत्र एवम् ववशेष प्रयोजनको लातग भनी तोवकएको िेत्रमा उद्योग
स्थापना गनव पाइने छै न ।

(२) स्थानीय तहले भू-उपयोग योजनाको आधारमा आफ्नो कुनै

िेत्रलाई औद्योतगक िेत्र भनी भू–वगीकरण गरे मा सोही िेत्रमा मात्र यो
ऐन अन्तरगतका उद्योग स्थापना गनव सवकनेछ । तर, सेवा उद्योग वा
प्राववतधक दृवष्टकोणले अलग राख्नुपने खास प्रकृततका उद्योगको हकमा
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स्थानीय तहले तोकेका अन्य िेत्रमा उद्योग स्थापना गनव बाधा पुग्ने
छै न।

ु ै कुरा ले शखएता पतन नेपाल
(३) उपदफा (२) मा जनुसक

सरकारबाट

स्वीकृत

बस्ती

ववकास

तथा

भवन

तनमावण

सम्बन्धी

मापदण्डको प्रततकूल हुने वा प्रचतलत कानून बमोशजम भू–जोशखमका
३८.

आधारमा तनषेध गररएका िेत्रमा उद्योग स्थापना गनव सवकने छै न ।

एकल ववन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना: (१) यस ऐन तथा प्रचतलत अन्य

कानून बमोशजम उद्योग वा लगानीकतावलाई प्राप्त हुने छु ट, सुववधा वा
सहुतलयत र उद्योगको लातग आवश्यक पने पूवावधार सम्बन्धी सेवा समयमै

सरल र सहज रुपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रदे श

सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल तबन्दु सेवा केन्द्रको
स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ ।

(२) एकल तबन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी

३९.

अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

अतधकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमावली
बमोशजम प्रदे श सरकारलाई प्राप्त भएको अतधकार मध्ये कुनै वा सबै

ँ
अतधकार प्रदे श सरकारले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहका उद्योगसग

सम्बशन्धत कायावलय, प्रदे श सरकारका कायावलयलाई प्रत्यायोजन गनव
सक्नेछ ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमावली बमोशजम

सम्बशन्धत तनकायलाई प्राप्त भएको अतधकार मध्ये सबै वा कुनै अतधकार
आवश्यकता अनुसार कुनै कायावलय वा नेपाल सरकार वा प्रदे श
४०.

सरकारको राजपत्रावङ्कत स्तरको कमवचारीलाई प्रत्यायोजन गनव सवकनेछ ।

बाधा अड्काउ फुकाउने अतधकार: यस ऐनको कायावन्वयन गदाव कुनै बाधा
अड्काउ परे मा प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
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४१.

४२.
४३.
४४.

अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गनव सक्ने: प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर, थपघट वा
पररमाजवन गनव सक्नेछ ।

यसै ऐन बमोशजम हुन:े प्रचतलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन यस ऐनमा लेशखए जतत कुरामा यसै ऐन बमोशजम हुनेछ ।

तनयम बनाउने अतधकार: यस ऐनलाई कायावन्वयन गनव प्रदे श सरकारले
आवश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ।

तनदे शशका, कायवववतध वा मापदण्ड बनाई लागू गनव सक्ने: प्रदे श सरकारले

उद्योगको दताव, तनयमन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई सरल बनाउन

आवश्यकता अनुसार तनदे शशका, कायवववतध वा मापदण्ड बनाई लागू गनव
४५.
४६.

सक्नेछ ।

खारे ज हुन:े यस ऐनको कुनै व्यवस्था प्रचतलत कानूनसँग बाशझएमा
बाशझएको हदसम्म स्वत: खारे ज हुने छ ।

बचाउ: यस अशघ प्रचतलत कानून बमोशजम भए गरे का काम कारवाही यसै
ऐन बमोशजम भए गरे को मातनने छ ।
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अनुसूची १

(दफा१४ सँग सम्वशन्धत)
अनुमतत तलनु पने उद्योग

१.

च ुरोट, तबडी, खै नी, तसङ्गार तथा सुती मुख्य कच्चा पदाथव हुने वस्तु
उत्पादन गने उद्योग,

२.

मददराजन्य वस्तु उत्पादन गने उद्योग,

३.

ढु ङ्गा तगट्टी, बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन गने मझौला तथा ठू ला उद्योग,

४.

रे तडयो सञ्चार उपकरण उत्पादन गने उद्योग,

५.

बहुमूल्य खतनज उत्खनन्, पेट्रोतलयम पदाथव उत्खनन् जस्ता उद्योग,

६.

व्यवसावयक प्रयोजनका लातग उत्पादन गने घरायसी हततयारहरु
जस्तै ाः खुकुरी, कदव, च ुप्पी, च ुलेसी, स्याङ्गी, बञ्चरो आदद,

७.

प्रचतलत कानून बमोशजम अनुमतत तलनुपने अन्य उद्योग ।
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अनुसूची – २

(दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बशन्धत)
१.

घरे ल ु उद्योग

ह्याण्डलूम, पेडल लूम, सेमीअटोमेवटक-वटक लूम, कपडा वावपवङ्ग,
परम्परागत प्रववतधबाट गररने रङ्गाई, छपाई, तसलाई (तयारी पोशाक
बाहेक) र बुनाई,

२ .

ऊन र रे शममा आधाररत हाते बुनाईका राडी, पाखी, गलैं चा,
पशश्मना, पोशाक, हाते कागज र सोमा आधाररत वस्तु,

३ .

परम्परागत कलामा आधाररत वस्तु,

४ .

परम्परागत मूततवकला,

५ .

तामा, वपिल, ढलौट, कासर जमवन तसल्भर जस्ता धातुबाट हस्त
तनतमवत भाडा वतवन तथा हस्तकलाका सामान,

६.

फलामबाट बनेका हस्त तनतमवत भाँडा वतवन तथा घरायसी प्रयोगका
चक्कु, च ुलेसी, खुकुरी, हँतसया, कुटो, कोदालो जस्ता परम्परागत
औजारहरु,

७.

सुन, चाँदीबाट हस्त तनतमवत गरगहना, वस्तु, भाँडा वतवनहरु
बहुमूल्य, अधव-बहुमूल्य तथा साधारण पत्थर जडान भएका समेत,

८.

स्वदे शमा उपलब्ध वकमतत, अधव वकमतत तथा साधारण पत्थर
कटाई उद्योग, ग्रामीण ट्यातनङ्ग/छालाबाट हस्त तनतमवत वस्तुहरु,

९.

जुट, सवाइ घास, चोया, बातबयो, सुती धागो, अल्लो आदद
प्राकृततक रे शामा आधाररत उद्योग

१०.

पत्थरकला (ढु ङ्गा कँ ु दी बनाइएका सामानहरू)

११ . पौभा, थाङ्का शचत्र र अन्य परम्परागत शचत्रकला,
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१२.

मुकुण्डो तथा परम्परागत सं स्कृतत दशावउने पुतली र खेnf}ना
(मास्त)

१३.

परम्परागत सं स्कृतत, बाजागाजा र कला दशावउने ववतभन्न प्रकारका
हस्तकलाका वस्तु,

१४.

काठ, हाड, तसङ तथा माटो, चट्टान र खतनजका कलात्मक
वस्तुहरु, सेरातमक्स तथा माटोका भाँडाकुडा,

१५.

हातले छाप्ने ईटा उद्योग ।
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अनुसूची–३
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बशन्धत)
ू क उद्योग
ऊजावमल
१.

जलस्रोत, वायू, सौयवशशक्त, कोइला, प्राकृततक तेल र इन्धन वा ग्यास,
वायोमास वा अन्य स्रोतहरुबाट ऊजाव उत्पादन गने उद्योग, त्यस्तो
उजाव उत्पादन गनव प्रयोग गररने मेतसन/उपकरण तनमावण गने
उद्योग,

२.

प्रादे शशक ववद्युत प्रसारण लाइन,

३.

प्रादे शशक ववद्युत ववतरण प्रणाली ।
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अनुसूची – ४
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बशन्धत)
कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग
१.

व्यावसावयक फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन,

२.

खाद्यान्न तथा फलफूलबाट अददवासी जनजातीहरूले परम्परागत
रूपमा उत्पादन गने मददराजन्य खाद्य वस्तु समेतका अन्य खाद्यान्न
प्रशोधन,

३.

व्यावसावयक पशुपालन, पंिीपालन (अविच समेत), पशुपंिी प्रजनन
र मासु उत्पादन तथा प्रशोधन,

४.

दू ध उद्योग (दू धका पररकार उत्पादन समेत),

५.

मत्स्यपालन, माछाभुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेशजङ्ग,

६.

रे शम खेती तथा रे शम प्रशोधन,

७.

शचया बगान, शचया प्रशोधन,

८.

कफी खेती, कफी प्रशोधन,

९.

जतडबुटी खेती, जतडबुटी प्रशोधन,

१०.

तरकारी बीउ तबजन उत्पादन,

११.

तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन,

१२.

हररत गृह स्थापना र सञ्चालन,

१३.

मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन),

१४.

पुष्प खेती, पुष्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजावट गने, गुच्छा
बनाउने र बीउ तबजन उत्पादन समेत),

१५.

नसवरी व्यवसाय,

१६.

रबर खेती, रबरको प्रारशम्भक प्रशोधन र सञ्चालन,
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१७.

शीत भण्डार, कृवष बजार

१८.

सामुदावयक, कबुतलयतत, साझेदारी र तनजी वनको स्थापना र
व्यवस्थापन,

१९.

नगदे बालीको व्यावसावयक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैाः ऊखु, कपास,
सनपाट, सशजवन, स्वीट सरघम, स्टे तभया रे वौतडएन, सुती, जुट, अलैं ची,
अदुवा, केशर, तेलहन र यस्तै मसलावाली, दलहन आदद),

२०.

वेत, बाँस खेती र वेत बाँसजन्य उत्पादनहरु,

२१.

वनस्पतत उद्यान स्थापना र व्यवस्थापन,

२२.

वनस्पतत प्रजनन व्यवसाय (वटस्सु कल्चर समेत),

२३.

बीउतबजन प्रशोधन,

२४.

अन्य गैर काष्ठजन्य वन पैदावारमा आधाररत ।
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अनुसूची–५
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्बशन्धत)
तनमावण उद्योग
१.

सडक, पुल, सुरुङ्ग,

२.

रोपवे, रे लवे, ट्राम, ट्रतलबस, केबुल कार, मोनोरे ल र स्लाईतडङ्गकार,

३.

औद्योतगक सं रचना एवं पूवावधार कम्प्ले क्स,

४.

सभा सम्मेलन केन्द्र,

५.

ढल तथा ढल तनकास,

६.

खानेपानी आपूततव तथा ववतरण,

७.

तसँचाइ पूवावधार,

८.

खेलकूद गृह, रङ्गशाला,

९.

सवारी पावकवङ्ग स्थल, पावकवङ्ग गृह,

१०.

कागो कम्प्ले क्स,

११.

दू वषत पानी प्रशोधन केन्द्र,

१२.

घर तथा आवास भवन,

१३.

वफल्म तसवट तनमावण, वफल्म स्टु तडयो तनमावण,

१४.

व्यापाररक कम्प्ले क्स ।
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अनुसूची–६
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सँग सम्बशन्धत)
पयवटन उद्योग
१.

पयवटक आवास, मोटे ल, होटे ल, ररजोटव तथा रे ष्टुराँ,

२.

ट्राभल एजेन्सी, टुर अप्रेटर, वहतलङ्ग सेन्टर, क्यातसनो, अन्लाइवन गेतमङ्ग,
मसाज, स्पा,

३.

साहतसक पयवटन : शस्कइङ्ग, ग्लाइतडङ्ग, वाटर र्याफ्वटङ्ग, हट एयर
व्यालुतनङ्ग, क्यानोतनङ, प्यारासेतलङ्ग, घोडचढी, हािीचढी, बन्जी जशम्पङ्ग,
गल्फ कोसव, पोलो, पोनी ट्रेवकङ्ग पद यात्रा,

४.

ग्रामीण पयवटन, होम-स्टे तथा पयाववरणीय पयवटन,

५.

साँस्कृततक, धातमवक, सभा सम्मेलन तथा खेलकूद, पयवटन,

६.

मनोरञ्जन पाकव,

७.

वन्यजन्तु आरि ।
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अनुसूची–७
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सँग सम्बशन्धत)
सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रववतधमा आधाररत उद्योग
खण्ड (क)
सूचना प्रववतध उद्योग
(१)

टे क्नोलोजी पाकव,

(२)

आई.वट. पाकव,

(३)

वायोटे क पाकव,

(४)

सफ्टवेयर ववकास,

(५)

कम्प्यूटर तथा सम्बशन्धत सेवाहरु,

(६)

तथ्याङ्क प्रशोधन,

(७)

साइवर क्याफे,

(८)

तडशजटल म्यावपङ्ग,

(९)

ववशजनेस प्रोसेस आउटसोतसवङ्ग (वव.वप.ओ.),

(१०) डाटा माइतनङ्ग, क्लाउड कम्प्यूवटङ्ग ।
खण्ड (ख)
सूचना, प्रसारण प्रववतधमा आधाररत उद्योग
(१)

एफ.एम. रे तडयो, तडशजटल रे तडयो सेवा,

(२)

तडशजटल

भू–सतही

टे तलतभजन,

टे तलतभजन,
(३)

आइवपवटभी, अनलाइन सेवा,

स्याटलाइट

टे तलतभजन,

केबुल
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(४)

तडशजटल केबुल वट.भी. नेटवकव, डाइरे क्ट–टू –होम स्याटलाइट सेवा,
एम.एम.तड.एस. नेटवकव,

(५)

रे कतडवङ्ग स्टु तडयो, प्रसारण स्टु तडयो,

(६)

वप्रन्ट तमतडया उद्योग, अतडयो तभजुअल सामग्री उत्पादन उद्योग,
ववज्ञापन तनमावण उद्योग,

(७)

तसनेमा उत्पादन, तसनेमाहल, मशल्टप्ले क्स तसनेमा हल, वफल्म तसटी
तनमावण, वफल्म स्टू तडयो तनमावण ।
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अनुसूची–८
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सँग सम्बशन्धत)
सेवामूलक उद्योग
१.

याशन्त्रक कायवशाला (वकवशप),

२.

छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा,

३.

पेशागत अनुसन्धान तथा ववकास, व्यवस्थापन, ईशन्जतनयररङ्ग तथा
तडजाइन, कानूनी, ले खा, लेखापरीिण, शशिण प्रशशिण, शैशिक तथा
प्राववतधक परामशव सेवाहरु,

४.

शजतनङ्ग तथा बेतलङ्ग व्यवसाय,

५.

प्रदशवनी सेवा,

६.

सांस्कृततक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय,

७.

तनमावण व्यवसाय,

८.

साववजतनक यातायात व्यवसाय,

९.

फोटोग्राफी,

१०.

अस्पताल,

११.

नतसवङ्ग होम,

१२.

शशिण एवं प्रशशिण सं स्था,

१३.

पुस्तकालय, अतभलेखालय तथा सं ग्रहालय सेवा,

१४.

प्रयोगशाला,

१५.

खेलकूद सेवा,

१६.

शीत भण्डार सञ्चालन (गैह्र कृवषजन्य),

१७.

हाउस वायररङ्ग इले क्ट्रीकल वफवटङ्ग र ममवत,

१८.

फोहोरमैला सं कलन तथा सरसफाई, फोहरमैला पुनाःप्रशोधन,
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१९.

घर जग्गा खररद गरी भूतम ववकास गरी तबिी गने व्यवसाय,

२०.

तनमावण सम्बन्धी भारी उपकरण (हेभी इक्वीपमेण्ट) भाडा, ममवत
तथा सञ्चालन,

२१.

पशु शचवकत्सा सेवा,

२२.

व्याट्री ररचाशजवङ्ग,

२३.

स्वास्थ्य

परीिण

(एक्स–रे ,

तसटी

स्क्यान,

एम.आर.आइ,

अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवाहरु) तथा स्वास्थ्य परीिण प्रयोगशाला,
२४.

तनमावण

भइसकेका

पूवावधारहरुको

सञ्चालन

गने

(जस्तै ाः

सभा

सम्मेलन भवन, खानेपानी आपूततव, इन्धन तथा इन्धनजन्य ग्यास
आपूततव सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, बसपाकव,
रङ्गशाला, स्पोटवस्कम्प्लेकस, रोपवे, सडक, तसँचाइ, ववद्युत प्रशारण,
ववद्युत गृह, रे लवे सेवा, कागो कम्प्ले क्स, इनल्याण्ड शक्लयरे न्स तडपो
(आई.तस.तड.) आदद सेवा सञ्चालन गने) व्यवसायहरु,
२५.

खाद्यान्न कुटानी, वपसानी, पेलानी र प्यावकङ्ग गने कायव,

२६.

कपडा तथा धागो रङ्गाई, साइशजङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने
उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लातग गरे कोमा बाहेक),

२७.

कागो व्यवसाय,

२८.

प्याकेशजङ्ग, ररवफतलङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यांस ररवफतलङ्ग र सवारी
ग्यांस ररवफतलङ्ग गने स्टे शन समेत),

२९.

कुररयर सेवा,

३०.

ड्राइशक्लतनङ्ग व्यवसाय,

३१.

व्यूटी पालवर,

३२.

आन्तररक सजावट (इण्टे ररयर डे कोरे शन),
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३३.

सुरिा सेवा प्रदान गने व्यवसाय,

३४.

प्रकाशन सेवा,

३५.

ववज्ञापन सेवा,

३६.

ववज्ञापन सामग्री तयार गने सेवा,

३७.

समाचार सम्प्रेषण सेवा,

३८.

टे तलतभजनबाट प्रसारण गनव बनाइएका कायविम र डकुमेन्ट्री
टे तलवफल्म उत्पादन तथा प्रसारण,

३९.

स्वायल टे वष्टङ्ग सेवा,

४०.

स्वास्थ्य (हेल्थ) क्लव,

४१.

पानी ढु वानी तथा ववतरण सेवा,

४२.

जुलोशजकल पाकव सञ्चालन,

४३.

शजयोलोशजकल पाकव सञ्चालन,

४४.

व्यवसाय सम्विवन सेवा (ववशजनेस इन्क्यूवेसन सतभवस),

४५.

व्यापाररक कम्प्ले क्स सञ्चालन,

४६.

वायोटे क पाकव,

४७.

तसनेमा हल,

४८.

मशल्टप्ले क्स तथयटर,

४९.

तसलाई बुनाई,

५०.

अनुसन्धान तथा ववकास सेवा ।
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अनुसूची–९
(दफा १७ सँग सम्बशन्धत)
प्राथतमकता प्राप्त उद्योग
१.

उजावमूलक उद्योगहरु,

२.

कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग,

३.

तनमावण उद्योग,

४.

तनयावतमूलक उद्योग,

५.

पूवावधार सवहतको साहतसक पयवटन, ग्रामीण पयवटन, पयाववरणीय
पयवटन, गल्फ कोसव, पोलो, पोनी ट्रेवकङ, पदयात्रा पयवटन, वाटर
र्याशफ्टङ, सभा सम्मेलन पयवटन, खेलकूद पयवटन, धातमवक पयवटन,
सांस्कृततक पयवटन, मनोरञ्जन पाकव तनमावण तथा सञ्चालन, वन्यजन्तु
आरिण,

६.

सपवदंश उपचार सम्बन्धी उद्योग,

७.

स्वदे शी च ुनढु ङ्गा प्रयोग गरी शक्लङ्कर तथा तसमेन्ट उत्पादन गने
उद्योग, पल्प तथा कागज, शचनी, रासायतनक मल (तमश्रण बाहेक),
प्राङ्गाररक मल, धू लो दू ध, औषतध उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेर
गएको वस्तुको प्रशोधन, इन्धन बचत गने उपकरण उत्पादन गने
उद्योग, प्रदू षण कम गने उपकरण उत्पादन गने उद्योग र अपाङ्गता
भएका व्यशक्तहरुले प्रयोग गने साधन तथा उपकरण उत्पादन गने
उद्योग, कृवष यन्त्र उपकरण तथा औद्योतगक मेतसनरी बनाउने
उद्योग, ववद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरु उत्पादन गने उद्योग,
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८.

तराई िेत्रका उपमहानगरपातलका तथा नगरपातलका िेत्र बावहर
स्थापना हुने अस्पताल, नतसवङहोम, पशु अस्पताल एवं शचवकत्सालय,
स्वास्थ्य परीिण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जैववक अनुसन्धानशाला
र शशिण एवं प्रशशिण सं स्थाहरु,
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आज्ञाले,

केशवराज आचायव
प्रदे श सशचव
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