सन्दकपुर गाउँ पालिका
गाउँ सभा बाट पारित मिमत: २०७६/०३ /०४
प्रिाणीकिण मिमत: २०७६/०३ /०४

िघु उद्यम, घरे िु उद्योग तथा साना
उद्योग दताा, नवीकरण, खारे जी तथा प्रबदा न सम्बन्धि ऐन, २०७६

प्रस्ताबना:
सन्दकपुि गाउँ पामिकाको औद्योमगक बाताबिणिाई सुमबधाजनक, िगानीिैत्री बनाई स्थानीयस्तििा
उत्पादकत्व ि िोजगािी अबसििा अमभबृलि गनन, गाउँ िा उपिब्ध प्राकृ मतक, भौमतक तथा िानवीय
श्रोतको अमधक्ति उपयोगगिी आयात प्रमतस्थापन तथा मनयानत प्रबदा निा जोड दददै औद्योमगक
मबकासको िाध्यिबाट सबि, गमतशीि, प्रमतस्पधी एबं उत्पादनिुखी अथनतन्त्र मनिानणिा सहयोग
पुयानउनका िामग बान्छनीय भएकोिे, स्थानीय सिकाि सन्चािन ऐन (पमहिो संशोधनसमहत),
२०७५ को दफा ११(५)(घ) ि सन्दकपुि गाउँ पामिकाको पाँचौ गाउँ सभािे सन्दकपुिगाउँ
पामिकाको िघु उद्यम, घिे िु उद्योग तथा साना उद्योग दतान, नवीकिण, खािे जी तथा प्रबदा न
सम्बमन्ध ऐन, २०७६ पारित गिे को छ।
परिच्छे द-१
प्रािमम्भक
१.सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम सन्दकपु र गाउँ पालिकाको िघु उद्यम, घरे िु उद्योग तथा
साना उद्योग दताा , नवीकरण, खारे जी तथा प्रबदा न सम्बन्धि ऐन, २०७६ रहे को छ।
(२) यो ऐन तु रुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.पररभाषा: लबषय र प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस ऐनमा,
क. "उद्योग" भन्नािे दफा १५ बिोमजिको उद्योग सम्झनुपछा ।
ख. "उद्योगदताा गने लनकाय" भन्नािे गाउँ कायापालिकाको कायाा िय सम्झनुपछा ।
ग. "गाउँ पालिका" भन्नािे सन्दकपु र गाउँ पालिका सम्झनुपछा ।
घ. "कायापालिका" भन्नािे सन्दकपु र गाउँ कायापालिका सम्झनुपछा ।
ङ. "कायािय" भन्नािे गाउँ कायापालिकाको कायािय सम्झनुपछा ।
च. "अध्यक्ष" भन्नािे गाउँ पालिकाको अध्यक्ष सम्झनुपछा ।
छ. "प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत" भन्नािे गाउँ कायापालिकाको कायाियको प्रमुख प्रशासकीय

अलिकृत सम्झनुपछा ।
ज. "वडाध्यक्ष" भन्नािे सन्दकपु र गाउँ पालिकाको सम्बन्धित वडामा लनबाा लचत वडा अध्यक्ष
सम्झनुपछा ।
झ. "वडा सलमलत" भन्नािे सन्दकपु र गाउँ पालिकाको सम्बन्धित वडाको वडासलमलत सम्झनु पछा ।
ञ. "घरे िु उद्योग" भन्नािे दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोलजमको उद्योग सम्झनु पछा ।
ट. "तोलकएको" वा तोलकए बमोलजम" भन्नािे यस ऐन अन्तगात बनेको लनयममा तोलकएको वा
तोलकए बमोलजम सम्झनुपछा ।
ठ. "साना उद्योग" भन्नािे दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड(ग) बमोलजमको उद्योग सम्झनु पछा ।
ड. "न्धथथर पँ जी"

दफा १६ बमोलजमको सम्पलि सम्झनुपछा ।

ढ. "उद्योग दताा गने लनकाय" भन्नािे गाउँ काया पालिकाको कायाियिाई सम्झनु पछा । सो
वाक्यिे गाउँ कायापालिकािाई समेत बुझाउछ।

पररच्छे द –२
उद्योग दर्ाा र्था क्षनयम सम्बन्धी ब्यबस्था
३. उद्योग दर्ाा गराउनु पने – (१) कसैिे यस ऐन बमोलजम दताा नगराई उद्योगको थथापना वा
सन्चािन गना वा गराउन हुँ दैन ।
(२) उपदफा (१) मा जु नसुकै कुरा िे न्धखएको भए तापलन यो ऐनप्रारम्भ हुँ दाका बखत प्रचलित संघीय
औद्योलगक व्यवसाय सम्बिी कानन बमोलजम दताा भई यस गाउँ पालिकाको भौगोलिक क्षे त्र लभत्र
सन्चािन रहे का िघु , घरे िु तथा साना उद्योगिे यस ऐन बमोलजम दताा गराउनु पने छै न ।
४. उद्योग दर्ाा गना क्षनवेदन क्षदनु पने: (१) यस ऐन बमोलजम उद्योग थथापना गना चाहने ब्यन्धििे
तोलकए बमोलजमको लववरण र कागजात सलहत तोलकएको ढाँ चामा उद्योग दताा गने लनकाय समक्ष
लनबेदन लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जु नसुकै कुरा िे न्धखएको भए तापलन िघु उद्यम र घरे िु उद्योगको हकमा त्यस्तो
उद्योग सन्चािन भएको लमलतबाट ६ मलहनालभत्र उद्योग दताा गना लनवे दन लदन सलकन्छ ।
५. उद्योग दर्ााको प्रमाणपत्र क्षदनु पने : (१) दफा (४) बमोलजम उद्योग दताा का िालग परे को लनवेदन
जाँ चबुझ गदाा आवश्यक लववरण तथा कागजात परा भएको र यो ऐन वा यस ऐन अन्तगा त बनेको
कायालबलि बमोलजमको प्रलिया परा भएको दे न्धखएमा लनवेदन परे को १५ लदनलभत्र उद्योग दताा गने
लनकायिे लनवेदनमा माग भए बमोलजमको उद्योग दताा गरी तोलकए बमोलजमको ढाँ चामा
लनबेदकिाई उद्योग दताा को प्रमाणपत्र लदनु पनेछ ।
(२) उद्योग दताा गरे पलछ वातावरणीय प्रभाव मु ल्ां कन वा प्रारन्धम्भक वातावरण परीक्षण गनुा पने भएमा
सो गरे पलछ मात्र उद्योग थथापना, सन्चािन, ब्यबसालयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुा पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोलजम लनवे दन जाँ चबुझ गदाा थप लववरण वा कागजात माग्नुपने दे न्धखएमा उद्योग
दताा गने लनकायिे सम्बन्धित लनबेदकिाई त्यस्तो थप लववरण वा कागजात सात लदनलभत्र पे श गना
िगाउन सक्ने छ ।
(४) उपदफा (१) बमोलजम उद्योग दताा को प्रमाणपत्र लदँ दा अन्य कुराका अलतररि दे हायका
लववरणहरु समेत त्यस्तो प्रमाणपत्रमा खु िाउनु पने छ ।
(क) उद्योग दताा को प्रमाणपत्र जारी भएको लमलत,
(ख) उद्योगिे व्यावसालयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुापने अबलि,
(ग) उद्योगिे पािना गनुापने शता हरु,
(घ) उद्योगको प्रकृलत अनुसार तोलकए बमोलजमका अन्य शता हरु ।
(५) उपदफा (३) बमोलजम माग गरे को लववरण वा कागजात लनबे दकिे पे श नगरे मा वा यो ऐन वा यस
ऐन अन्तगात बनेको कायालबलि बमोलजमको प्रलिया परा भएको नदे न्धखएमा उद्योग दताा गने
लनकायिे कारण खु िाई उद्योग दताा को लनवेदन अन्धिकृत गना सक्ने छ र सोको जानकारी सम्बन्धित
लनबेदकिाई लदनु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोलजम दताा भएको उद्योगिे उद्योग दताा गने लनकायिे समय समयमा लदएको
लनदे शन तथा दताा प्रमाणपत्रमा उल्ले न्धखत शता हरुको पािना गनुा पने छ ।
६. वार्ावरणमा प्रक्षर्कुल असरको क्षनराकरण गनुा पने: उद्योग सन्चािनका कारण वातावरणमा
परे को वा पना सक्ने प्रलतकुि वातावरणीय असरको लनराकरण गने लजम्मे वारी सम्बन्धित उद्योगको
हुनेछ ।
७. अनु मक्षर् क्षलनु पने : (१) यस पररच्छे दमा अन्यत्र जु नसुकै कुरा िे न्धखएको भए तापलन दे हायका
उद्योग दताा गनुा अलघ संं घीय सरकारको अनुमलत लिनुपनेछ ।
(क) अनुसची-१ मा उल्ले न्धखत उद्योग ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम अनु मलत आवश्यक पने उद्योग दताा गराउन चाहने ब्यन्धििे तोलकएको
लववरण सलहत तोलकएको ढाँ चामा कायाियमा लनवेदन लदनुपनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजमको लनवेदन र सोसँ ग सम्बन्धित कागजात जाँ चबुझ गदाा आवश्यक लववरण
र कागजात संिग्न भएको दे न्धखएमा कायाियिे आफ्नो राय सलहतको लनणा यको िालग गाउँ
कायापालिकाको बैठकमा पे श गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोलजम कायापालिकाको बैठकिे उद्योग दताा गना अनुमलत लदने वा नलदने सम्बिमा
साठी लदनलभत्र लनयाण गररसक्नु पनेछ। यस्तो अनुमलत लदने /नलदने कायापालिकाको लनयाणको मुख्य
आिार संघीय सरकारिे लनिाा रण गरे शता र मापदणडहरु प्रमुख आिारहरु हुनेछन् ।
(५) उपदफा (४) बमोलजम गाउँ कायापालिकािे अनुमलत लदने लनया ण भएकोमा त्यस्तो लनयाणको
जानकारी प्राप्त गरे को लमलतिे पन्ध्र लदनलभत्र उद्योग दताा गने लनकायिे तोलकएको ढाँ चामा अनुमलत
पत्र लदनु पनेछ ।
(६) अनु मलत पत्र प्राप्त गरे पलछ अनु मलत पत्रमा उल्ले ख भएको समयावलि लभत्र उद्योग दताा गना
लनवेदन लदनुपनेछ ।

(७) उपदफा (४) बमोलजम कायापालिका बाट उद्योग दताा गना अनुमलत नलदने लनयाण भएमा सात
लदनलभत्र उद्योग दताा गने लनकायिे लनबेदकिाई सोको जानकारी लदनुपछा ।
८. व्यावसाक्षयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरे को जानकारी क्षदनु पने : (१) यस ऐन
बमोलजम दताा भएको उद्योगिे उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उल्ले ख भएको अबलिलभत्र उद्योग सन्चािन
वा आफ्नो व्यावसालयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुापने छ र सोको जानकारी कायाियिाई
गराउनु पने छ ।
(२) कुनै उद्योगिे उपदफा (१) बमोलजम उद्योग सञ्चािन वा आफ्नो व्यावसालयक उत्पादन वा
कारोबार प्रारम्भ गना नसकेमा सोको कारण खु िाई उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उन्धल्लन्धखत अवलि
समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक मलहना अगालड त्यस्तो अवलि बढाउनका िालग उद्योग दताा गने
लनकाय समक्ष तोलकए बमोलजम लनवे दन लदन सक्ने छ ।
(३) कुनै उद्योगिे उपदफा (२) बमोलजमको अवलिलभत्र लनवेदन लदन नसकेको कारण खु िाई
उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उन्धल्लन्धखत अवलि समाप्त भएको लमलतिे छ मलहनालभत्र त्यस्तो
प्रमाणपत्रमा उन्धल्लन्धखत अवलि बढाउनका िालग उद्योग दताा गने लनकाय समक्ष लनवे दन लदन
सक्ने छ।
तर अनु मलतपत्र लिनु पने बाहे कका सम्वत् २०७३ साि मंलसर ७ गते अगावै दताा भएका तथा
यस अलघ थलपएको म्याद लभत्र समेत सञ्चािन वा उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गना नसकेका
अन्य उद्योगको हकमा यो उपदफा प्रारम्भ भएको लमलतिे तीन मलहनालभत्र त्यस्तो लनवे दन लदई
सक्नु पने छ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोलजम लनवेदन प्राप्त हुन आएमा र लनवेदनमा उन्धल्लन्धखत कारण
मनालसब दे न्धखएमा उद्योग दताा गने लनकायिे त्यस्तो उद्योगको सञ्चािन वा व्यावसालयक उत्पादन
वा कारोबार प्रारम्भ गने अवलि तोलकए बमोलजम बढाउन सक्ने छ ।
-तर उपदफा (३) बमोलजम लदइएको लनवे दनको हकमा उद्योग थथापनाको िालग गनुा पने लनमाा ण
िगायतका कामको प्रगलत हे री साना उद्योगको हकमा प्रलत वषा पच्चीस हजार , मझौिा उद्योगको
हकमा प्रलत वषा पचहिर हजार, ठिा उद्योगको हकमा प्रलत वषा एकिाख पचास हजारका दरिे
जररवाना लिई उद्योग सञ्चािन वा व्यावसालयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गने अवलि बढाउन
सलकनेछ।
(५) उपदफा (३) बमोलजम अवलि बढाइएमा सम्बन्धित उद्योगिे सो अवलिलभत्र उद्योगको सञ्चािन
वा आफ्नो व्यावसालयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुा पने छ ।
(६) उपदफा (२) वा (३) बमोलजम अवलि बढाउन लनवेदन नलदएमा वा उपदफा (१) बमोलजमको
अवलि वा उपदफा (४) बमोलजम बढाइएको अवलिलभत्र पलन त्यस्तो उद्योगिे उद्योग सञ्चािन वा
आफ्नो व्यावसालयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ नगरे मा त्यस्तो उद्योगको दताा प्रमाणपत्र ितः
रि हुने छ ।
(७) उपदफा (६) बमोलजम उद्योगको दताा प्रमाणपत्र रि भएमा उद्योग दताा गने लनकायको
अलभिे खमा रहे को त्यस्तो उद्योगको दताा प्रमाणपत्रमा कारण खु िाई रि भएको व्यहोरा जनाउनु
पनेछ र सोको अलभिे ख अद्यावलिक गनुा पनेछ ।
९. उजूरी गना सक्े ेः (१) उद्योग दताा गने लनकायिे दफा ५ को उपदफा (५) बमोलजम उद्योग
दताा गना अिीकृत गरे मा सो उपर लचि नबुझ्ने लनवेदकिे त्यसको जानकारी पाएको तीस
लदनलभत्र कायापालिका समक्ष उजरी गना सक्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम उजरी परे मा कायापालिकािे उजरी उपर आवश्यक जाँ चबुझ गरी
उजरी परे को लमलतिे तीस लदनलभत्र सो सम्बिमा आवश्यक लनणा य गने छ ।
१०. अनुगमन गनेेः (१) कायाा ियिे उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उन्धल्लन्धखत शता हरुको पािना गरे
नगरे को सम्बिमा उद्योगको लनयलमत अनुगमन गना सक्ने छ ।
(२) कायाा ियिे उपदफा (१) बमोलजमको अनुगमनको लसिलसिामा सम्बन्धित उद्योगबाट कुनै
जानकारी वा लववरण माग गना सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम कुनै जानकारी वा लववरण माग गरे मा त्यस्तो जानकारी वा लववरण
उपिब्ध गराउनु सम्बन्धित उद्योगको कता व्य हुने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोलजम प्राप्त भएको जानकारी वा लववरणबाट त्यस्तो उद्योग सञ्चािनमा कुनै
लकलसमको समस्या भएको दे न्धखएमा सम्बन्धित उद्योग सँ ग परामशा गरी कायाा ियिे त्यस्तो
उद्योगिाई आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्ने छ ।
११. उद्योग स्थानान्तरणको लाक्षग स्वीकृक्षर् क्षलनु पने ेः (१) कुनै एक ठाउँ मा सञ्चािन गने गरी
दताा भएको उद्योग कुनै कारणिे अन्यत्र थथानान्तरण गनुापने भएमा सोको कारण खु िाई
कायािय समक्ष उद्योग थथानान्तरणका िालग तोलकए बमोलजमको ढाँ चामा लनवेदन लदनु पने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवे दन प्राप्त हुन आएमा यस ऐन बमोलजम वातावरणीय प्रभाव
मल्ाङ्कन वा प्रारन्धम्भक वातावरणीय परीक्षण गनुापने भएमा सो समेत सम्पन्न गरी कायाियिे
तोलकए बमोलजम उद्योग थथानान्तरणको िीकृलत लदन सक्ने छ ।
१२. क्षववरण उपलब्ध गराउनु पनेेः (१) प्रत्ये क उद्योगिे व्यावसालयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ
गरे पलछ तोलकए बमोलजमको लववरण प्रत्ये क आलथाक वषा समाप्त भएको लमलतिे छ मलहनालभत्र
कायािय समक्ष पे श गनुा पने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम पे श गनुापने लववरण तोलकए बमोलजम लवद् युतीय माध्यमबाट समेत पे श
गना सलकनेछ ।
१३. उद्योग बन्द गरे मा जानकारी क्षदनु पने ेः यस ऐन बमोलजम दताा भएको उद्योग उद्योगीिे कुनै
कारणिे बन्द गरे मा वा उद्योगको व्यावसालयक उत्पादन वा कारोबार थथगन गरे मा त्यसरी बन्द
वा थथगन गरे को लमलतिे सात लदनलभत्र त्यसको जानकारी कायाियिाई तोलकए बमोलजम लदनु
पनेछ ।
१४. उद्योगको दर्ाा खारे ज गना क्षनवेदन क्षदन सक्षकने ेः (१) कुनै कारणिे उद्योग सञ्चािन गना
नसलकने भएमा त्यस्तो उ द्योगको दताा खारे जीको िालग उद्योग दताा गने लनकाय समक्ष तोलकए
बमोलजमको कागजात सलहत तोलकएको ढाँ चामा लनवेदन लदन सलकनेछ ।
तर प्रचलित कानन बमोलजम दामासाहीमा परे को अवथथामा सोही कानन बमोलजम हुने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन प्राप्त हुन आएमा कायाियिे सम्बन्धित उद्योगिे आफ्नो दालयत्व
फरफारख गरे को र उद्योगको दताा खारे ज गना उपयु ि हुने दे न्धखएमा तोलकए बमोलजम उद्योग
दताा खारे ज गरी सोको जानकारी लनवेदकिाई लदनु पनेछ ।

पररच्छे द – ३

उद्योगको वगीकरण र्था स्स्थर पूूँजी

१५. उद्योगको वगीकरणेः (१) यस ऐनको प्रयोजनको िालग उद्योगहरुिाई दे हाय बमोलजम
वगीकरण गररएको छः–
(क) िघु उद्यमः दे हायको अवथथा भएको उद्योगिाई िघु उद्यम मालननेछः–
(१) घर जग्गा बाहे क बढीमा पाँ च िाख रुपै याँ सम्मको न्धथथर पँ जी रहे को,
(२) उद्यमी ियं उद्योगको सञ्चािन र व्यवथथापनमा संिग्न रहे को,
(३) उद्यमी सलहत बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहे को,
(४) वालषाक कारोबार पचास िाख रुपै याँ भन्दा कम रहे को, र
(५) इन्धन्जन, उपकरण वा मेलसनको प्रयोग गरे को भएमा इन्धन्जन, उपकरण वा मेलसनमा खपत
हुने लवद् युतीय ऊजाा , इिन वा अन्य ते ि इन्धन्जन क्षमता बीस लकिोवाट वा सोभन्दा कम रहे को
।
तर उपखण्ड (१) दे न्धख (५) सम्म जु नसुकै कुरा िे न्धखएको भए तापलन अनुसची–१ बमोलजम
िीकृलत लिनुपने उद्योगिाई िघु उद्यम मालनने छै न ।
(ख) घरे िु उद्योगः दे हायको अवथथा भएको उद्योगिाई घरे िु उद्योग मालननेछः–
(१) परम्परागत सीप र प्रलवलिमा आिाररत,
(२) श्रममिक र खास सीप वा थथानीय कच्चा पदाथा एवं थथानीय प्रलवलि, किा तथा संस्कृलतमा
आिाररत,
(३) इन्धन्जन, उपकरण वा मेलसनको प्रयोग गरे को भएमा बढीमा दश लकिोवाट सम्मको क्षमताको
लवद् युतीय ऊजाा प्रयोग गरे को, र
(४) अनुसची–२ मा उल्ले ख भए बमोलजमका उद्योगहरु ।
(ग) साना उद्योगः िघु उद्यम र घरे िु उद्योग बाहे कको दश करोड रुपै याँ सम्म न्धथथर पँ जी भएको
उद्योग,
(घ) मझौिा उद्योगः दश करोड रुपै याँ भन्दा बढी पच्चीस करोड रुपै याँ सम्म न्धथथर पँ जी भएको
उद्योग,
(ङ) ठिा उद्योगः पच्चीस करोड रुपै याँ भन्दा बढी न्धथथर पँ जी भएको उद्योग ।
(२) उपदफा (१) मा उन्धल्लन्धखत उद्योगिाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा से वाको
प्रकृलतको आिारमा दे हाय बमोलजम वगीकरण गररनेछः–
(क) ऊजाा मिक उद्योगः ऊजाा उत्पादन गने व्यवसायमा संिग्न अनुसची–३ मा उन्धल्लन्धखत
उद्योगहरु ।
(ख) उत्पादनमिक उद्योगः कच्चा पदाथा, सहायक कच्चा पदाथा वा अिा प्रशोलित कच्चा
पदाथाको प्रयोग वा प्रशोिन गरी मािवस्तु उत्पादन गने उद्योगहरु ।

(ग) कृलष तथा वन पै दावारमा आिाररत उद्योगः कृलष वा वन पै दावारमा आिाररत कच्चा
पदाथाबाट कुनै वस्तु उत्पादन गने वा कृलष वा वनपै दावारसँग सम्बन्धित अनुसची–४ मा
उन्धल्लन्धखत उद्योगहरु ।
(घ) खलनज उद्योगः खलनज उत्खनन् वा प्रशोिन गरी कुनै िातु वा िातु बाहे कका खलनज पदाथा
उत्पादन गने उद्योगहरु ।
(ङ) लनमाा ण उद्योगः भौलतक पवाा िार लनमाा ण गरी सञ्चािन गने अनु सची–५ मा उल्ले ख गररएका
उद्योगहरु ।
(च) पयाटन उद्योगः पयाटन से वासँग सम्बन्धित अनुसची–६ मा उन्धल्लन्धखत उद्योगहरु ।
(छ) सचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रलवलिमा आिाररत उद्योगः सचना सङ्किन, प्रशोिन र
प्रसारणका िालग प्रलवलि प्रयोग गरी सचना, सञ्चार वा सचना प्रलवलिको सेवा उपिब्ध गराउने
अनुसची–७ मा उन्धल्लन्धखत उद्योगहरु ।
(ज) सेवामिक उद्योगः सेवा उत्पादन वा प्रदान गने अनुसची–८ मा उन्धल्लन्धखत उद्योगहरु ।
(३) कुनै उद्योगिे उपदफा (१) मा उल्ले ख भए बमोलजमको आफ्नो न्धथथर पँ जी पररवता न वा
हे रफेर गना चाहे मा उद्योग दताा गने लनकाय समक्ष तोलकए बमोलजम लनवेदन लदन सक्ने छ ।
(४) उपदफा (१) बमोलजम लनवे दन प्राप्त भएमा उद्योग दताा गने लनकायिे त्यस्तो उद्योगको न्धथथर
पँ जी पररवता न वा हे रफेर गना सक्ने छ।
(५) उपदफा (४) बमोलजम उद्योगको न्धथथर पँ जी पररवता न वा हे रफेर भएमा त्यस्तो उद्योग न्धथथर
पँ जी पररवता न वा हे रफेर भई कायम भए अनुसार उपदफा (१) बमोलजमको जु न वगामा पने हो
सोही वगामा वगीकृत भएको मालननेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जु नसुकै कुरा िे न्धखएको भए तापलन बोडा को लसफाररसमा नेपाि
सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी कुनै उद्योगिाई उद्योगको वगीकरणमा समावेश
गना सक्ने छ ।
१६. उद्योगको स्स्थर पूूँजीेः (१) यस ऐनको प्रयोजनको िालग उद्योगको न्धथथर पँ जीको मल्ाङ्कन
गदाा दे हायको सम्पलििाई आिार मानी मल्ाङ्कन गररनेछः–
(क) जलमन तथा जलमनमुलन (अण्डरग्राउण्ड), अन्तररक्ष, जि, वा जिमुलन लनमाा ण वा सुिार भएका
भौलतक संरचना,
(ख) जलमनमालथ लनमाा ण भएका भौलतक संरचना (जस्तै ः ढि लनकास, आन्तररक सडक,
खानेपानीका संरचना, पानी आपलता गने प्रणािी)
(ग) उद्योगको कायाा िय, कारखाना, भवन वा गोदाम घर,
(घ) कमाचारी वा कामदारका िालग लनमाा ण भएको आवास भवन,
(ङ) लवद् युत आपलता तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणािी,
(च) मेलसनरी, उपकरण, औजार तथा लतनका जगेडा पाटा पजाा ,
(छ) पररबहनका सािन,
(ज) कायाा िय सामग्री तथा उपकरण,
(झ) लफक्स्चर तथा फलनाचर,
(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणािी ।

(२) उपदफा (१) मा उन्धल्लन्धखत सम्पलिका अलतररि उद्योग थथापना हुनुभन्दा अलघ वा लवलभन्न
चरणमा भएको दे हायका खचा िाई पलन उद्योगको न्धथथर पँ जीको रुपमा मल्ाङ्कन गररने छः–
(क) पँ जीकृत गररने प्रालवलिक तथा सुपररवे क्षण खचा ,
(ख) पवा िगानी तथा पवा सञ्चािन खचा ,
(ग) पँ जीकृत हुने ब्याज खचा ।

पररच्छे द - ४
उद्योगलाई प्रदान गररने छु ट, सुक्षबधा वा सहुक्षलयर्
१७. कर सम्बस्न्ध छु ट, सु क्षबधा वा सहुक्षलयर्: (१) यस ऐन अन्तगात दताा भएको उद्योगिाई प्रचलित
संघीय कानन बमोलजम पाउने छु ट सुलबिा वा सहुलियत गाउँ पालिकाको अनलतिम्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को अलतररि दे हायका थप छु ट, सुलबिा वा सहुलियत उपिब्ध गराइनेछ ।
(क) गाउँ कायापालिकािे थथानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी तोकेको टे क्नोिोजी पाका, बायोलटक र
सचना प्रलबलि पाका लभत्र थथालपत सफ्टवोयेर लबकास, तथ्ां क प्रसोिन, साइबर क्याफे, लडलजटि म्यालपङ
सम्बन्धि उद्योगिाई पाँ च बषासम्म ब्यबासय कर पचास प्रलतशत छु ट पाउनेछ ।
(ख) दे हायका संख्यामा सन्दकपु र गाउँ बासी नागररकिाई रोजगारी लदने दे हायका उद्योगिाई दे हाय
बमोलजमको छु ट सुलबिा प्रदान गररनेछ । (१) पचास वा सो भन्दा बढी सन्दकपु र गाउँ बासी नागररकिाई
बषा भररनै प्रत्यक्ष रोजगारी लदने उत्पादनमुिक उद्योग, सचना तथा संचार प्रलबलि उद्योगिाई सो बषाको
ब्यबासयमा िाग्ने करको बीस प्रलतशत, (२)एक सय वा सो भन्दा बढी सन्दकपु र गाउँ बासी नागररकिाई
बषा भररनै प्रत्यक्ष रोजगारी लदने उत्पादनमुिक उद्योग, सचना तथा संचार प्रलबलि उद्योगिाई सो बषाको
ब्यबासयमा िाग्ने करको पच्चीस प्रलतशत, (३)उपखण्ड (१) वा (२) बमोलजम रोजगारी प्राप्त सन्दकपु र
गाउँ बासी नागररकहरु मध्ये कम्तीमा पचास प्रलतशत मलहिा, दलित वा अपाङ्गता भएका ब्यन्धिहरु
रहे मा त्यस्तो उद्योगिाई सो बषाको ब्यबसाय करमा थप पन्ध्र प्रलतशत ।
(ग) प्रचलित काननमा जु नसुकै कुरा िे न्धखएको भए तापलन मलहिा, दलित, लसमान्तकृत र "ग" श्रे णी
सम्मको अशिता भएका अपाङ्गता भएका उद्यमीको मात्र िालमत्व रहनेगरी उद्योग दताा गररएमा त्यस्तो
उद्योग दताा गदाा दस्तु र मा पैं तीस प्रलतशत छु ट हुनेछ र तीन बषासम्म ब्यबसाय करमा पन्ध्र प्रलतशत छु ट
हुनेछ ।
(घ) यो ऐन प्रारम्भ हुँ दाका बखत संचािनमा रहे का घरे िु र साना उद्योगिाई यो ऐन जारी भएको लमलतिे
र यस ऐन बमोलजम दताा भई संचािनमा आएको घरे िु र साना उद्योगिाई ब्यबसाय वा कारोबार शु रु
गरे को लमलतिे न्युनतम तीन बषासम्म ब्यबसाय कर बीस प्रलतशत छु ट हुनेछ ।
(ङ) गाउँ पालिकािे तोकेको भौगोलिक क्षे त्र वा बगीकृत उद्योगहरु क्षे त्रमा उद्योगहरु थथापना गना
सहकारी, िघु उध्यम, बीउ पजी (लसडक्यालपटि) को रूपमा गाउँ पालिकािे थथानीय राजपत्रमा सचना
प्रकाशन गरी तोके बमोलजम अनु दान उपिब्ध गराउने छ ।
(च) लबदे शी िगानीमा संचालित उद्योगिाई नयाँ बस्तु को उत्पादन तथा बजार लबकास र प्रबर्द्ा न गनाका
िालग त्यस्तो उद्योगिे लबदे श न्धथथत मुि कम्पनीबाट उत्पालदत सामनाहरु तोलकए बमोलजमको शता र
लसमालभत्र रही लनलित अबलिका िालग आयात गने अनुमलत संघीय सरकारबाट प्राप्त गनुापने छ ।
(३) एउटै आयको सम्बिमा यस दफा बमोलजम एक भन्दा बढी छु ट पाउन सक्ने अबथथा भएको
उद्योगिे आफुिे रोजे को कुनै एउटा छु ट मात्र पाउनेछ ।

(४) उपदफा (२) मा जु नसुकै कुरा िे न्धखएको भए तापलन सलता जन्य उद्योग, मलदराजन्य उद्योग र कत्था वा
कच्छ उद्योगिे उल्ले न्धखत कुनै पलन छु ट तथा सुलबिा पाउने छै न ।
१८. लघु उध्यमको लाक्षग अन्य सु क्षबधा एबं सहुक्षलयर्: (१) प्रचलित काननमा जु नसुकै कुरा िे न्धखएको
भए तापलन यस ऐन बमोलजम िघु उध्यम दताा गदाा कुनै पलन छु ट वा सुलबिा पाउने छै न ।
१९. जग्गा सम्बस्न्ध ब्यबस्था: यस ऐन वा प्रचलित कानन बमोलजम दताा भएका उद्योगको िालग
आबश्यक जग्गा सम्बन्धित उध्यमीिे प्रचलित कानन बमोलजम आफैिे खररद गनुापने छ ।तर
तोलकएबमोलजम उद्योग सन्चािन गने उध्यमीिे उद्योगको िालग आबश्यक जग्गा खररद गना नसकेमा
सोही ब्यहोरा खु िाई जग्गा खररद गना वा जग्गा उपिब्ध गराइलदन अनुरोि गरे मा कायाियिे जग्गा खररद
गना वा जग्गा उपिब्ध गराइलदने सम्बिमा आवश्यक समन्वय रसहजीकरण गना सक्ने छ ।
२०.क्षलजमा जग्गा उपलब्ध गराउने: (१) रालरिय/गाउँ पालिकाको प्राथलमकता प्राप्त उद्योग सन्चािन
गना नेपाि सरकारको िालमत्वमा रहे को जग्गा आवश्यक पने भएमा त्यस्ता उद्योगिे आफिाई
आवश्यक पने जग्गाको क्षे त्रफि खु िाई उपिब्ध गराउन कायािय समक्ष तोलकए बमोलजम लनवेदन लदन
सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दताा गने लनकायिे उद्योगिाई आवश्यक
पने जग्गा उपिब्ध गराउने सम्बिमा आवश्यक कारबाही अगालड बढाउन मन्त्राियमा पे श गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम लनवेदन प्राप्त भएको लमलतिे छ मलहना लभत्र नेपाि सरकारिे प्रचलित
कानन बमोलजम त्यस्तो जग्गा उद्योग सञ्चािनको प्रयोजनको िालग सम्बन्धित उद्योगिाई लिजमा
उपिब्ध गराउन सक्ने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोलजम नेपाि सरकारको िालमत्वमा रहे को जग्गा लिजमा उपिब्ध गराए बापत
उद्योगिे लतनुापने रकम र लिज सम्बिी अन्य शता हरु नेपाि सरकार र सम्बन्धित उद्योग बीच हुने
सम्झौतामा उल्ले ख भए बमोलजम हुनेछ ।
(५) यस दफा बमोलजम लिजमा जग्गा प्राप्त गरी सञ्चािन भएको उद्योग कुनै कारणवश सञ्चािन हुन
नसकेमा उपदफा (३) बमोलजम नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराएको जग्गाको लिज सम्झौता ितः रि
हुनेछ र त्यस्तो जग्गा नेपाि सरकारिे लफताा लिनेछ ।
२१.जग्गाको अक्षधकर्म हदबन्दीमा छु टेः (१) कुनै उद्योगिाई आवश्यक पने जग्गा प्रचलित कानन
बमोलजम राख्न पाउने जग्गाको अलिकतम हद भन्दा बढी भएमा सो बढी भए सम्मको जग्गा राख्ने छु ट
पाउन त्यस्तो उद्योगिे उद्योग दताा गने लनकाय माफात नेपाि सरकार समक्ष लनवे दन लदन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन पना आएमा उद्योगको आवश्यकताको आिारमा नेपाि सरकारिे
प्रचलित कानन बमोलजम तोलकएको शताको अिीनमा रही तोलकएको हद सम्मको जग्गा राख्न पाउने गरी
छु ट लदन सक्ने छ ।
२२. छु ट, सु क्षवधा वा सहुक्षलयर्को प्रत्याभू क्षर्ेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँ दाका बखत दताा भई सञ्चािनमा
रहे का उद्योगिाई यस ऐन र प्रचलित कानन बमोलजम प्रदान गररएको छु ट, सुलविा वा सहुलियतिाई
सीलमत गने गरी कुनै व्यवथथा गररने छै न ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काि अलघ बहाि रहे को औद्योलगक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तगात
अनुमलत प्राप्त गरी वा दताा गरी सञ्चािनमा रहे को उद्योगिे सो ऐन बमोलजम अवलि लकलटएका छु ट,
सुलविा वा सहुलियतका हकमा सोही ऐन बमोलजम र अवलि

नलकलटएको छु ट, सुलविा वा सहुलियतका हकमा यस ऐन बमोलजमको छु ट, सुलविा वा सहुलियत पाउनेछ
।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ दताा भएको वा अनु मलत प्राप्त गरे को तर यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ मात्र
व्यावसालयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरे को उद्योगिे यस ऐन बमोलजमको छु ट, सुलविा वा
सहुलियत पाउनेछ ।
तर त्यस्तो उद्योग दताा वा अनुमलत प्राप्त गदाा का बखत कायम रहे को औद्योलगक व्यवसाय सम्बिी
प्रचलित कानन बमोलजम छु ट, सुलविा वा सहुलियत पाउने अवलि यस ऐनिे प्रदान गरे को छु ट, सुलविा वा
सहुलियत भन्दा बढी अवलिको भएमा वा यस ऐन बमोलजम त्यस्तो छु ट, सुलविा वा सहुलियत नपाउने
भएमा तत्काि प्रचलित औद्योलगक व्यवसाय सम्बिी कानन बमोलजमको छु ट, सुलविा वा सहुलियत
पाउनेछ ।
२३ स्वाक्षमत्व अनक्षर्क्र्म्यन गररनेेः यस ऐन बमोलजम दताा भएको कुनैपलन उद्योग गाउँ पालिकािे
आफ्नो िालमत्वमा लिने छै न ।
२४. औद्योक्षगक सु रिा सम्बन्धी व्यवस्थाेः प्रचलित कानन बमोलजम थथापना भएको उद्योगको िालग
आवश्यकता अनुसार नेपाि सरकारिे तोलकए बमोलजम औद्योलगक सुरक्षा उपिब्ध गराउनेछ ।
२५. छु ट, सु क्षवधा वा सहुक्षलयर्को दु रुपयोग गना नहुने ेः यस ऐन बमोलजम उद्योगिे प्राप्त गने छु ट,
सुलविा वा सहुलियत जु न प्रयोजनका िालग लदइएको हो सोही प्रयोजनका िालग मात्र प्रयोग गनुा पनेछ र
त्यसको दु रुपयोग गना पाइने छै न।

पररच्छे द – ५
एकल क्षबन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था
२६. एकल क्षबन्दु से वा केन्द्र्को स्थापनाेः (१) यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानन बमोलजम उद्योग वा
िगानीकताा िाईा प्राप्त हुने छु ट, सुलविा वा सहुलियत र उद्योगको िालग आवश्यक पने पवाा िार सम्बिी
सेवा समयमै सरि र सहज रुपमा एकै थिोबाट उपिब्ध गराउने सम्बिमा नेपाि सरकारिे नेपाि
राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी एकि लबन्दु से वा केन्द्रको थथापना गरी सञ्चािनमा ल्ाउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम एकि लबन्दु सेवा केन्द्र थथापना तथा सञ्चािनका सम्बिमा ने पाि राजपत्रमा
सचना प्रकाशन गदाा अन्य कुराका अलतररि त्यस्तो सेवा केन्द्र रहने थथान, केन्द्रका माध्यमबाट
उद्योगहरुिाई पु याा इने से वा, केन्द्रमा रहने लनकायगत एकाइहरु र सेवा सञ्चािन सलमलत समेत तोक्ने छ
।
(३) उपदफा (१) बमोलजम एकि लबन्दु से वा केन्द्रको थथापना नभए सम्मको िालग यस ऐन बमोलजम
उद्योगिे पाउने छु ट, सुलविा वा सहुलियत एकै थिोबाट समयमै उपिब्ध गराउन ने पाि सरकारिे नेपाि
राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी एकि लबन्दु से वा सञ्चािन सलमलत गठन गनेछ ।
२७.एकल क्षबन्दु से वा सञ्चालन सक्षमक्षर्को काम, कर्ाव्य र अक्षधकारेः (१) एकि लबन्दु से वा सञ्चािन
सलमलतको काम, कता व्य र अलिकार दे हाय बमोलजम हुनेछः–
(क) यस ऐन अन्तगात उद्योगिे पाउने छु ट, सुलविा वा सहुलियत प्रदान गने लनणा य गरी सोको
कायाा न्वयन गने वा गराउने,
(ख) बोडा िे आफ्ना काम, कता व्य र अलिकार अन्तगात प्रत्यायोजन गरे का कायाहरू गने ,

(ग) उद्योगिाई आवश्यक पने लवद् युत, पानी, दरसञ्चारका सािन, जग्गा, सडक जस्ता पवाा िार सेवा
उपिब्ध गराउने सम्बिमा समयबर्द् व्यवथथा गना आवश्यक लनणा य गरी सोको कायाा न्वयन गने ,
गराउने,
(घ) तोलकए बमोलजमका अन्य कायाहरु गने ।
(२) यस दफा बमोलजम एकि लबन्दु सेवा सञ्चािन सलमलतिे गरे को लनणाय सम्बन्धित लनकायिे
कायाा न्वयन गनुा पने छ ।
(३) एकि लबन्दु से वा सञ्चािन सलमलतिे आफिाई प्राप्त अलिकार मध्ये आवश्यकता अनु सार केही
अलिकार उपदफा (४) बमोलजम गलठत उपसलमलतिाई प्रत्यायोजन गना सक्ने छ ।
तर उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा तोलकएको अलिकार प्रत्यायोजन हुने छै न ।
(४) एकि लबन्दु से वा सञ्चािन सलमलतिे आफिे गने काम कारबाहीको िालग आवश्यकता अनुसार
उपसलमलतहरु गठन गना सक्ने छ र त्यसरी गठन भएको उपसलमलतको काम, कता व्य र अलिकार सो
सलमलतिे तोलकलदए बमोलजम हुनेछ ।

पररच्छे द — ६
रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था
२८. रुग्ण उद्योगको पक्षहचान, वगीकरण र सु क्षबधा, सहुक्षलयर् र्था छु ट: संघीय सरकारको प्रचलित
औद्योलगक ब्यबसाय ऐन अनुसार हुनेछ ।

पररच्छे द– ७
सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था
२९. सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाेः (१) कसैिे यस ऐन बमोलजम उद्योग दताा गराई वा नगराई उद्योग
थथापना वा सञ्चािन गरे वा नगरे को सम्बिमा कायाा ियिे तोलकए बमोलजम आवश्यक अनुगमन,
छानलबन वा लनरीक्षण गदाा यस ऐन बमोलजम उद्योग दताा नगराई उद्योग थथापना वा सञ्चािन गरे को
पाइएमा सम्बन्धित कायाा ियिे त्यस्तो उद्योग थथापना वा सञ्चािन गने व्यन्धि तथा सो सँग सम्बन्धित
लववरण सलहतको प्रलतवेदन तयार गरी कारबाहीका िालग कायापालिकामा पठाउनु पनेछ र सोको
जानकारी सम्बन्धित लजल्ला प्रशासन कायाा ियमा पठाउनु पने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम प्रलतवेदन प्राप्त हुन आएमा कायापालिकािे त्यस्तो व्यन्धििाई यस ऐन
बमोलजम उद्योग दताा गराई सञ्चािनमा ल्ाउन र सोको प्रमाण पे श गना बढीमा तीन मलहनाको समय
लदन सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजमको समयावलि लभत्र उद्योग दताा नगने व्यन्धििाई कायापालिकािे दे हायको
कारबाही गना सक्ने छः–
(क) त्यस्तो व्यन्धििे थथापना वा सञ्चािन गरे को उद्योग बन्द गना आदे श लदने,

(ख) उद्योगको स्तर यलकन गरी सोको आिारमा िघु उद्यम स्तरको भए दश हजार दे न्धख पच्चीस हजार
रुपैं याँ सम्म, घरे िु तथा साना उद्योगको स्तर भए पच्चीस हजार दे न्धख एक िाख रुपैं याँ सम्म, जररबाना गने
।
(४) दफा १२ बमोलजम तोलकएको लववरण तोलकएको अवलिलभत्र उपिब्ध नगराएमा उद्योग दताा गने
लनकायिे प्रत्ये क आलथाक वषाको िालग दे हायका उद्योगिाई दे हायको जररबाना गना सक्ने छः–
(क) िघु उद्यमिाई पाँ च हजार रुपै याँ को दरिे ,
(ख) घरे िु उद्योगिाई दश हजार रुपै याँ को दरिे ,
(ग) साना उद्योगिाई बीस हजार रुपै याँ को दरिे ,
(५) दे हायका काया गरे मा उद्योग दताा गने लनकायको लसफाररसमा कायापालिकािे दे हाय बमोलजमको
सजाय गना सक्ने छः–
(क) दफा ३४ लवपरीत काया गने उद्योगिाई यस ऐन बमोलजमको छु ट, सुलविा वा सहुलियत नलदने वा
त्यस्तो छु ट, सुलविा वा सहुलियत प्राप्त गररसकेको भए प्राप्त गरे कोछु ट, सुलविा वा सहुलियतको रकम
असि गने वा सो बराबरको रकम जररबाना गने वा दु वै सजाय गने,
(ख) दफा ४८ बमोलजम व्यावसालयक सामालजक लजम्मे वारी बहन नगरे मा त्यस्तो उद्योगको वालषाक
कारोबारको शु न्य दशमिव सात पाँ च प्रलतशतिे हुन आउने रकम जररबाना गने,
(ग) दफा ५ को उपदफा (६) बमोलजम उद्योग दताा गने लनकायिे समय–समयमा लदएको लनदे शन तथा
उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उन्धल्लन्धखत शता हरुको पािना नगरे मा वा दफा ३० को उपदफा (२)
बमोलजमको शता पािना नगरे मा दे हायको उद्योगिाई दे हाय बमोलजमको जररबाना गना सक्ने छः–
(१) िघु उद्यमको हकमा पच्चीस हजार दे न्धख एक िाख रुपैं याँ सम्म,
(२) घरे िु उद्योगको हकमा दु ई िाख दे न्धख तीन िाख रुपैं याँ सम्म,
(३) साना उद्योगको हकमा तीन िाख दे न्धख पाँ च िाख रुपैं याँ सम्म।
(घ) खण्ड (ग) बमोलजम जररबाना गदाा समेत दफा ५ को उपदफा (६) बमोलजम उद्योग दताा गने
लनकायिे समय समयमा लदएको लनदे शन तथा उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उन्धल्लन्धखत शता हरुको पािना
नगरे मा वा दफा ३० को उपदफा (२) बमोलजमको शता पािना नगरे मा त्यस्तो उद्योगिाई लनलित
अवलिका िालग उद्योग सञ्चािन बन्द गराउन आदे श लदने वा त्यस्तो उद्योगको दताा वा अनुमलत खारे ज
गना आदे श लदन सक्ने ।
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगात बनेको लनयमाविीको अन्य कुनै प्राविान उल्लं घन गरे मा िघु उद्यम भए
पन्ध्र हजार रुपै याँ सम्म, घरे िु तथा साना उद्योग भए पन्ध्र हजारदे न्धख तीस हजार रुपैं याँ सम्म जररबाना गने
।
(६) यस दफा बमोलजम सजाय गनुाभन्दा अलघ सजाय गने अलिकार प्राप्त अलिकारीिे सम्बन्धित उद्योग
वा व्यन्धििाई आफ्नो सफाई तथा सवुत पे श गना पन्ध्र लदनको समय लदनुपनेछ ।
३०. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थाेः दफा २९ बमोलजमको सजायको आदे श उपर लचि नबुझेमा
सजायको जानकारी पाएको लमलतिे पै त
ँ ीस लदनलभत्र त्यस्तो उद्योग वा व्यन्धििे सम्बन्धित अदाितमा
पु नरावेदन लदन सक्ने छ।

पररच्छे द - ८

कानूनी स्वरूप सम्बस्न्धब्यबस्था
३१. कानू नी स्वरूप : ऐनको दफा ३ अनुसार दताा गराउनु पने कुनै पलन उद्योग, प्राइभे ट फमा , साझे दारी
फमा, प्राइभे ट लिलमटे ड वा पन्धिक लिलमटे ड कम्पनीको रूपमा गनुापनेछ ।
३२. प्राइभे ट फमा: कुनै एक ब्यन्धि लबशे षिे कुनै उद्योग एकिौटी िालमत्व दताा गना चाहे मा तोलकएका
लिन्धखत कागजातहरु सलहत लनिाा ररत ढाँ चामा सम्बन्धित कायाियमा ररतपु बाक दखाा स्त लदनु पनेछ ।
यसरी दखाा स्त प्राप्त भरपलछ सम्बन्धित कायाियिे पँ जीको आिारमा िाग्ने फमा दताा दस्तु र दान्धखिा गना
िगाई उद्योग दताा गरी तोलकएको ढाँ चामा प्राइभे ट फमा दताा प्रमाणपत्र समेत उद्योगिे पािना गनुा पने
शता हरु उल्ले ख गरी फमा दताा प्रमाणपत्रका लनिाा ररत ढाँ चाकोपत्र समेत लदनु पनेछ ।
३३. साझे दारी फमा : दु ई वा दु ईभन्दा बढी ब्यन्धिहरु लमिे र उद्योग सन्चिन गनाको िालग साझे दारी फमा
दताा गना सक्ने छन् । साझे दारी फमाको रूपमा उद्योग सन्चािन गना चाहने ब्यन्धिहरुिे तोलकए
बमोलजमको ढाँ चामा दखाा स्त फाराम साथ आवश्यक कागजातहरु सलहत साझे दारहरुिे दस्तखत गरी
दखाा स्त लदनु पनेछ ।यसरी दखाा स्त प्राप्त भए पछी सम्बन्धित कायाियिे पँ जीको आिारमा साझे दारी
फमा दताा दस्तु र दान्धखिा गना िगाई लनिाा ररत ढाँ चाको साझे दारी फमा दताा प्रमाणपत्रमा उद्योगिे पािना
गनुा पने शता हरु उल्ले ख गरी साझे दारी फमा दताा प्रमाणपत्रका पत्र समेत लदनु पनेछ ।
३४. प्राइभे ट क्षलक्षमटे ड वा पस्िक क्षलक्षमटे ड कम्पनी: कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्राइभे ट लिलमटे ड
वा पन्धिक लिलमटे ड कम्पनीको रुपमा उद्योग दताा गना चाहने ब्यन्धििे कम्पनी रलजस्ट्िारको कायाियमा
कम्पनी दताा गराई सकेपलछ उद्योग दताा को तोलकए बमोलजमको दखाा स्त फारामको साथमा आवश्यक
लिन्धखत कागजातहरु संिग्न गराई ररतपु बाकको दखाा स्त पे श गरे मा सम्बन्धित कायाियिे तोलकएको
ढाँ चामा उद्योगिे पािना गनुापने शता हरु समेत तोकी कम्पनीको रूपमा लनिाा ररत ढाँ चाको उद्योग दताा
प्रमाणपत्र समेत लदनु पने छ । कम्पनीको रूपमा उद्योग दताा गदाा रु.१००।– को लनवेदन दस्तु र बाहे क
अन्य दस्तु र बुझाउनु पने छै न । यस्ता प्रा. लि. वा पन्धिक लिलमटे ड कम्पनीको नाममा छु ट्टा छु ट्टै उिे श्य,
बगा र पँ जी राखी उद्योग दताा गनुा परे मा सोही बमोलजम गना कम्पनीको प्रबिपत्रमा समेत उिे श्य उल्ले ख
भै कम्पनी रलजस्ट्िारको कायािय बाट िीकृलत ल्ाएमा सोही अनुसार छु ट्टा छु ट्टै उद्योग दताा गना सलकने
छ।

पररच्छे द– ९
क्षवक्षवध
३५. गाउूँ उद्योग प्रवद्र्धन सक्षमक्षर्को गठनेः (१) िघु उद्यम, घरे िु उद्योग तथा साना उद्योगको प्रवद्र्िन
सम्बिी कायािाई प्रभावकारी बनाउन गाउँ पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा आवश्यकता अनुसार
सम्बन्धित लनकाय र सरोकारवािाको प्रलतलनलित्व हुने गरी गाउँ उद्योग प्रवद्र्िन सलमलत गठन गना
सक्ने छ ।
(२) गाउँ उद्योग प्रवद्र्िन सलमलतको गठन, काम, कता व्य र अलिकार तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
३६. औद्योक्षगक जनशस्तेः (१) उद्योगिाई आवश्यक पने जनशन्धि नेपािी नागररकबाटै पलता गनुा
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जु नसुकै कुरा िे न्धखएको भए तापलन रालरिय स्तरको सावाजलनक पत्र-पलत्रकामा
लवज्ञापन प्रकाशन गदाा पलन उद्योगको िालग चालहने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशन्धि नेपािी
नागररक मध्ये बाट उपिब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवथथापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोलजम

लवभागको लसफाररसमा श्रम लवभागको िीकृलत लिई बढीमा पाँ च वषा सम्मको िालग त्यस्तो उद्योगिे
लवदे शी नागररक लनयुि गना सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग कायापालिकािे लसफाररस गदाा त्यस्तो उद्योगिे माग गरे
बमोलजमको सीप वा दक्षता भएको जनशन्धि नेपािी नागररकबाट पलता गना प्रयास गरे वा नगरे को,
त्यस्तो सीप वा दक्षता भएको जनशन्धि उद्योगिाई आवश्यक भए वा नभएको र त्यस्तो जनशन्धि
नेपािमा उपिब्ध हुनसक्ने वा नसक्ने सम्बिमा यलकन गरी त्यस्तो जनशन्धि सम्बन्धित उद्योगिाई
आवश्यक भएको र नेपािमा उपिब्ध हुननसक्ने अवथथा रहे को दे न्धखएमा श्रम लवभागमा श्रम
िीकृलतको िालग लसफाररस गनुा पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोलजम लनयुि गररएको लवदे शी नागररक लवलशर प्रकारको प्रालवलिक भई त्यस्तो
जनशन्धि नेपाि लभत्र उपिब्ध हुन नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोलजम िीकृलत लिई त्यस्तो
जनशन्धििाई थप दु ई वषा सम्मको िालग पु नः लनयुि गना सलकनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोलजम कुनै उद्योगमा लवदे शी नागररक लनयुि भएमा लनजको दे शमा पररवत्र्य
लवदे शी मुद्रा प्रचिनमा रहे को भए लवदे शी नागररकिे प्राप्त गरे को तिब, भिा, पाररश्रलमक रकमको
बढीमा पचहिर प्रलतशत सम्म पररवत्र्य लवदे शी मुद्रामा िै जान पाउनेछ।
(६) सुदृढ औद्योलगक सम्बि िाई उत्पादकत्व वृन्धर्द्को प्रवि आिार मानी काम नगदाा को अवलिको
पाररश्रलमक लदनुपने छै न । यस सम्बिमा श्रम वा प्रचलित काननिे लनलदा र गरे बमोलजम हुने छ ।
(७) उद्योगमा कायारत कामदार तथा कमाचारीिे उद्योगको सञ्चािन तथा त्यसको उत्पादनमा बािा
अवरोि पु ग्ने गरी बन्द हड् ताि जस्ता कुनैपलन काम कारबाही गना पाउने छै नन् ।
तर कामदार तथा कमाचारीिे आफ्ना जायज मागहरु शान्धन्तपणा ढं गिे व्यवथथापन समक्ष राख्न र आपसी
समझदारीमा समािान गना यो उपदफािे बािा पु याा एको मालनने छै न ।
(८) उपदफा (७) बमोलजम लववाद समािान हुन नसकेमा लववाद समािान गने प्रयोजनका िालग
प्रचलित कानन बमोलजम गठन भएको लटि ब्यु निमा त्यस्ता लववाद पे श गना सलकने छ । त्यस्तो
लटि व्यु निबाट भएको लनणा य अन्धन्तम हुनेछ र दु वै पक्षिाई मान्य हुनेछ ।
३७. करार गरी उत्पादन गना सक्ेेः (१) प्रचलित कानन बमोलजम दताा भएको कुनै उद्योग वा कम्पनी
वा फमा वा प्रलतष्ठानिे आपसमा करार (कन्ट्ियाक्ट) वा उपकरार (सव– कन्ट्ियाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको
उत्पादन गना सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम कुनै लनयाा त मिक उद्योग वा लनयाा त प्रवद्र्िन गृहको िालग तोलकए
बमोलजमको मापदण्ड परा गरी करार (कन्ट्ियाक्ट म्यानुफ्याक्चररङ्ग) वा उपकरार (सव–कन्ट्ियाक्ट
म्यानुफ्याक्चररङ्ग) का आिारमा लनलित पररमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गररलदएमा त्यस्तो उद्योग
वाकम्पनी वा फमा वा प्रलतष्ठानिाई तोलकए बमोलजमको छु ट, सुलविा र सहुलियत उपिब्ध गराउन
सलकनेछ ।
३८.कोष सम्बन्धी व्यवस्थाेः (१) सन्दकपु र गाउँ पालिकािे सन्दकपु र गाउँ पालिकाको औद्योलगक
लवकास, प्रवद्र्िन तथा संरक्षणका िालग लनजी तथा सहकारी क्षे त्र समेतको सहभालगतामा आवश्यकता
अनुसार दे हायका कुनै वा सबै कोष खडा गना सक्ने छः–
(क) िघु , घरे िु तथा साना उद्यम लवकास कोष,
(ख) जोन्धखम पँ जी (भे न्चरक्यालपटि) कोष,
(ग) प्रलवलि लवकास कोष,

(घ) औद्योलगक िगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्िन कोष,
(ङ) रुग्ण उद्योग पु नरुत्थान, पु न-लनामाा ण तथा व्यवथथापन कोष,
(च) मलहिा उद्यमशीिता लवकास कोष ।
(२) उपदफा (१) मा उन्धल्लन्धखत कोषमा जम्मा हुने रकम, त्यस्ता कोषको व्यवथथापन र सञ्चािन
सम्बिी कायालवलि र अन्य व्यवथथा तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँ दाका बखत सन्दकपु र गाउँ पालिकािे थथापना र सञ्चािन भएका िघु , घरे िु तथा
साना उद्यम लवकास कोष, िघु , घरे िु तथा साना उद्योग कजाा प्रवाह कोष, प्रलवलि लवकास कोष र मलहिा
उद्यमशीिता लवकास कोष यसै ऐन बमोलजम थथापना र सञ्चािन भएको मालननेछ ।
३९. व्यावसाक्षयक सामाक्षजक क्षजम्मे वारीेः (१) मझौिा वा ठिा उद्योग वा वालषाक पन्ध्र करोड रुपैं याँ
भन्दा बढी कारोबार गने घरे िु वा साना उद्योगिे वालषाक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रलतशत रकम
व्यावसालयक सामालजक लजम्मे वारी बहन गने प्रयोजनाथा प्रत्ये क आलथाक वषाका िालग छु ट्याउनु पने छ ।
सो बमोलजम छु ट्याइएको रकम वालषाक योजना तथा कायािम बनाई तोलकए बमोलजमका क्षे त्रमा खचा
गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग प्रत्ये क उद्योगिे प्रत्ये क आलथाक वषामा भएको कारोबारको रकम
र सो आलथाक वषाका िालग पे श गररएको व्यावसालयक सामालजक लजम्मे वारी बहन अन्तगातको योजना
तथा कायािमको प्रगलत लववरण सो आलथाक वषा व्यलतत भएको तीन मलहना लभत्र सम्बन्धित उद्योग दताा
गने लनकाय समक्ष पे श गनुा पनेछ । सो लववरण साथ चािु आलथाक वषाको व्यावसालयक सामालजक
लजम्मे वारी बहनको योजना तथा कायािम समे त संिग्न गररएको हुनु पनेछ ।
४०.औद्योक्षगक कररडोर, औद्योक्षगक ग्राम र्था औद्योक्षगक क्लष्टर घोषणा गना सक्े ेः औद्योलगक
लवकासको िालग पयाा प्त सम्भावना र अवसर उपिब्ध रहे को गाउँ पालिकाको कुनै भाग वा थथानिाई
तोलकए बमोलजमका मापदण्डका अलिनमा रही कायापालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी
औद्योलगक कररडोर, औद्योलगक ग्राम तथा औद्योलगक क्लरर घोषणा गरी तोलकए बमोलजमको सेवा,
सुलविा तथा सहुलियत उपिब्ध गराउन सक्ने छ ।
४१. आवासीय भवन, अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नसक्षकने ेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ
थथापना हुने औद्योलगक क्षे त्र, लवशे ष आलथाक क्षे त्र तथा औद्योलगक कोररडोरको नेपाि सरकारिे नेपाि
राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षे त्र र दरीलभत्र कुनैपलन लकलसमको आवासीय भवन वा अन्य
भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन सलकने छै न । त्यसैगरी प्रचलित काननिे आवास क्षे त्र एवं लवशे ष
प्रयोजनको िालग भलन तोलकएको क्षे त्रमा उद्योग थथापना गना पाइने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम तोलकएको क्षे त्र र दु रीलभत्र रहे को कसैको लनजी जग्गामा आवासीय भवन वा
अन्य भवन वा बस्ती बसाउन नलदएको कारणवाट हालन नोक्सानी पु ग्न जाने भएमा नेपाि सरकारिे
तोलकएको म्यादलभत्र तोलकए बमोलजमको प्रलिया पु रा गरी सम्बन्धित व्यन्धििाई मनालसब मालफकको
क्षलतपलता लदनु पनेछ ।
४२. अक्षधकार प्रत्यायोजनेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगात बनेको लनयमाविी बमोलजम
कायापालिकािाई प्राप्त भएको अलिकार मध्ये कुनै वा सबै अलिकार कायापालिकािे आवश्यकता
अनुसार गाँ ऊ प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत वा राजपत्रालङ्कत अलिकृत स्तरको कमाचारी वा यस
ऐन अन्तगात गठन भएको सलमलत वा उपसलमलतिाई प्रत्यायोजन गना सक्ने छ ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगात बनेको लनयमाविी बमोलजम सम्बन्धित कायापालिकािाई प्राप्त भएको
अलिकार मध्ये सबै वा कुनै अलिकार आवश्यकता अनुसार कुनै वडा कायाा िय वा नेपाि सरकारको
राजपत्रालङ्कत स्तरको कमाचारीिाई प्रत्यायोजन गना सक्ने छ ।
४३. बाधा अड् काउ फुकाउने अक्षधकारेः यस ऐनको कायाा न्वयन गदाा कुनै बािा अड् काउ परे मा
कायापालिकािे थथानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बािा अड् काउ फुकाउन सक्ने छ ।
४४.अनु सूचीमा हे रफेर वा थपघट गना सक्ेेः कायापालिकािे थथानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी
अनुसचीमा आवश्यकता अनुसार हे रफेर, थपघट वा पररमाजा न गना सक्ने छ ।
४५.यसै ऐन बमोक्षजम हुने ेः प्रचलित काननमा जु नसुकै कुरा िे न्धखएको भए तापलन यस ऐनमा िे न्धखए
जलत कुरामा यसै ऐन बमोलजम हुने छ ।
४६.क्षनयम बनाउने अक्षधकारेः यस ऐनिाई कायाा न्वयन गना कायापालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन
सक्ने छ ।
४७.क्षनदे क्षशका, काया क्षवक्षध वा मापदण्ड बनाई लागू गना सक्ेेः कायापालिकािे उद्योगको दताा ,
लनयमन सम्बिी काम कारबाहीिाई सरि बनाउन आवश्यकता अनु सार लनदे लशका, कायालवलि वा
मापदण्ड बनाई िाग गना सक्ने छ ।
४८.खारे जी र बचाउेः (१) औद्योलगक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तगात भए गरे का सम्पणा काम
करबाहीहरु यसै ऐन बमोलजम भए गरे को मालननेछ ।

अनु सूची–१
(दफा ७ सूँग सम्बस्न्धर्)

अनुमलत लिनुपने उद्योगहरु
१. हातहलतयार, गोिीगठ्ठा, बारुद उत्पादन गने उद्योग,
२. लवस्फोटक पदाथा उत्पादन गने उद्योग,
३. सु रक्षात्मक छपाइ (सेक्युररटी लप्रन्धन्ट्ङ) मुद्रा तथा लसक्का उद्योग,
४. चु रोट, लबँडी, खै नी, लसँगार तथा सुती मुख्य कच्चा पदाथा हुने वस्तु उत्पादन गने उद्योग,
५. लबयर तथा मलदरा उत्पादन गने उद्योग,
६. ढुं गा लगट्टी, बािु वा उत्खनन्, प्रशोिन गने मझौिा तथा ठिा उद्योग,
७. रे लडयो सञ्चार उपकरण उत्पादन गने उद्योग,
८. बहुमल् खलनज उत्खनन् , पे टिोलियम पदाथा उत्खनन् जस्ता उद्योग,
९. प्रचलित कानन बमोलजम अनुमलत लिनुपने अन्य उद्योग।
अनु सूची–२

(दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सूँ ग सम्बस्न्धर्)

घरे िु उद्योगहरु
१. ह्याण्ड िम, पे डि िम, से मी—अटोमेलटक िम, कपडा वालपा ङ्ग, परम्परागत प्रलवलिबाट गररने रङ्गाई,
छपाई, लसिाई (तयारी पोशाक बाहे क) र बुनाई,
२. ऊन र रे शममा आिाररत हाते बुनाईका राडी, पाखी, गिैं चा, पन्धिना, पोशाक, हाते कागज र सोमा
आिाररत वस्तु ,
३. परम्परागत किामा आिाररत वस्तु ,
४. परम्परागत मलता किा,
५. तामा, लपिि, ढिौट, काँ स र जमा न लसल्भर जस्ता िातु बाट हस्त लनलमात भाँ डा वता न तथा हस्तकिाका
सामान,
६. फिामबाट बनेका हस्त लनलमात भाँ डा वता न तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चु िेसी, खु कुरी, हँ लसया,
कुटो, कोदािो जस्ता परम्परागत औजारहरु,
७. सु न चाँ दीबाट हस्त लनलमात गर-गहना, वस्तु , भाँ डा-वता नहरु बहुमल्, अिा –बहुमल् तथा सािारण
पत्थर जडान भएका समेत),
८. िदे शमा उपिब्ध लकमलत, अिा लकमलत तथा सािारण पत्थर कटाई उद्योग, ग्रामीण ट्यालनङ्गछािाबाट हस्त लनलमात वस्तु हरु,
९. जु ट, सवाइघाँ स, चोया, बालबयो, सुती िागो, अल्लो आलद प्राकृलतक रे शामा आिाररत उद्योग,
१० पत्थर किा (ढु ङ्गा कुँदी बनाइएका सामानहरु),
११. पौभा, थाङ्का लचत्र र अन्य परम्परागत लचत्रकिा,
१२. मुकुण्डो (मास्क) तथा परम्परागत संस्कृलत दशाा उने पु तिी र खे िौना,
१३. परम्परागत संस्कृलत, बाजागाजा र किा दशाा उने लवलभन्न प्रकारका हस्तकिाका वस्तु ,
१४. काठ, हाड, लसङ्ग तथा माटो, चट्टान र खनीजका किात्मक वस्तु हरु, सेरालमक्स तथा माटाका
भाँ डाकुँडा,
१५. हातिे छाप्ने ईटा उद्योग ।
अनु सूची–३
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सूँग सम्बस्न्धर्)

ऊजाा मुिक उद्योग
१. जिस्रोत, वायु, सौया शन्धि, कोइिा, प्राकृलतक ते ि र इिन वा ग्यास, वायोमास वा अन्य स्रोतहरुबाट
ऊजाा उत्पादन गने उद्योग, त्यस्तो उजाा उत्पादन गना प्रयोग गररने मेलसन/उपकरण लनमाा ण गने उद्योग,
२. लवद् युत प्रसारण िाइन,
३. लवद् युत लवतरण प्रणािी

अनु सूची–४
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सूँ ग सम्बस्न्धर्)

कृलष तथा वन पै दावारमा आिाररत उद्योग
१ फिफि खे ती वा फिफि प्रशोिन,
२ खाद्य वस्तु प्रशोिन,
३ पशु पािन, पं क्षीपािन (अलरिच समेत), पशु पंक्षी प्रजनन र मासु उत्पादन तथा प्रशोिन,
४ दि उद्योग (दिका पररकार उत्पादन समेत),
५ मत्स्यपािन, माछाभु रा उत्पादन, प्रशोिन एवं प्याकेलजङ्ग,
६ रे शम खे ती तथा रे शम प्रशोिन,
७ लचयाबगान, लचया प्रशोिन,
८ कफी खे ती, कफीप्रशोिन,
९ जलडबुटी खे ती, जलडबुटी प्रशोिन,
१० तरकारी बीउलबजन उत्पादन,
११ तरकारी खे ती, तरकारी प्रशोिन,
१२ हररत गृह थथापना र सञ्चािन,
१३ मौरीपािन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोिन),
१४ पु ष्प खे ती, पु ष्प प्रशोिन (मािा बनाउने, सजावट गने, गु च्छा बनाउने र बीउलबजन उत्पादन समेत),
१५ नसारी व्यवसाय,
१६ रबर खे ती, रबरको प्रारन्धम्भक प्रशोिन र सञ्चािन,
१७ शीत भण्डार, कृलष बजार
१८ सामुदालयक, कबुलियलत, साझे दारी र लनजी वनको थथापना र व्यवथथापन,
१९ नगदे बािीको व्यावसालयक खे ती तथा प्रशोिन (जस्तै ः ऊखु , कपास, सनपाट, सलजवन, िीट सरघम,
स्ट्े लभयारे वौलडएन, सुती, जु ट, अिैं ची, अदु वा, केशर, ते िहन र यस्तै मसिावािी, दिहन आलद),
२० वेत, बाँ स खे ती र वेत बाँ सजन्य उत्पादनहरु,
२१ वनस्पलत उद्यान थथापना र व्यवथथापन,
२२ वनस्पलत प्रजनन व्यवसाय (लटस्सु कल्चर समेत),
२३ बीउलबजन प्रशोिन,

२४ अन्य गैर काष्ठजन्य वन पै दावारमा आिाररत ।
अनु सूची–५
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सूँ ग सम्बस्न्धर्)

लनमाा ण उद्योग
१ सडक, पु ि, सुरुङ्ग,
२ रोपवे, रे िवे, टि ाम, टि लिबस, केबुि कार, मोनोरे ि र स्लाईलडङ्ग कार,
३ हवाई िावन मागा /लवमानथथि,
४ औिोलगक संरचना एवं पवाा िार कम्ले क्स,
५ सभा सम्मे िन केन्द्र,
६ ढि तथा ढि लनकास,
७ खानेपानी आपलता तथा लवतरण,
८ लसँचाइ पवाा िार,
९ खे िकुद गृह, रङ्गशािा,
१० सवारी पालकाङ्ग थथि, पालकाङ्ग गृह,
११ लनयाा त प्रशोिन क्षे त्र,
१२ लवशे ष आलथाक क्षे त्र,
१३ कागो कम्ले क्स,
१४ दलषत पानी प्रशोिन केन्द्र,
१५ टे लिफोन टावर, अलिकि फाइबर नेटवका, भ–उपग्रह, भ–उपग्रह प्रसारण केन्द्र,
१६ घर तथा आवास भवन,
१७ लफल्म लसलट लनमाा ण, लफल्म स्ट्ु लडयो लनमाा ण,
१८ व्यापाररक कम्ले क्स ।
अनु सूची–६
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सूँ ग सम्बस्न्धर्)

पयाटन उद्योग
१ पयाटक आवास, मोटे ि, होटे ि, ररजोटा तथा रे ष्टु राँ ,
२ टि ाभि एजे न्सी, टु र अप्रे टर, लहलिङ्ग सेन्ट्र, क्यालसनो, मसाज स्पा,
३ साहलसक पया टन न्धस्कइङ्ग, ग्लाइलडङ्ग, वाटर याा न्धफ्टङ्ग, हट एयर व्यािु लनङ्ग, क्यानोलनङ, प्यारा सेलिङ्ग,
घोडचढी, हािीचढी, बन्जी जन्धम्पङ्ग , लहमाि आरोहरण र अविोकन,

४ गल्फ कोसा, पोिो, पोनी टि े लकङ्ग, पदयात्रा,
५ ग्रामीण पया टन, होम स्ट्े तथा पयाा वरणीय पयाटन,
६ साँ स्कृलतक, िालमाक, सभा सम्मे िन तथा खे िकुद पयाटन,
७ मनोरञ्जन पाका,
८ वन्यजन्तु आरक्ष,
९ माउन्ट्े न फ्लाइट सञ्चािन ।

अनु सूची–७
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सूँ ग सम्बस्न्धर्)

सचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रलवलिमा आिाररत उद्योग
खण्ड (क)

सचना प्रलवलि उद्योग
(१) टे क्नोिोजी पाका,
(२) आई.लट. पाका,
(३) वायोटे क पाका,
(४) सफ्टवेयर लवकास,
(५) कम्प्यटर तथा सम्बन्धित सेवाहरु,
(६) तथ्ाङ्क प्रशोिन,
(७) साइवर क्याफे,
(८) लडलजटि म्यालपङ्ग,
(९) लवलजनेस प्रोसेस आउटसोलसाङ्ग (लव.लप.ओ.),
(१०) डाटा माइलनङ्ग, क्लाउड कम्प्यलटङ्ग ।
खण्ड (ख)

सचना संचार प्रलवलिमा आिाररत उद्योग
(१) इन्ट्रनेट,
(२) टे लिफोन, मोवाईि टे लिफोन, मोवाईि स्याटिाइट टे लिफोन,

(३) टे लिपोटा सेवा,
(४) भ– उपग्रह (स्याटिाइट) थथापना एवं सञ्चािन, भ–उपग्रह प्रसार केन्द्र थथापना, लभस्याट,
(५) ब्रोडव्याण्ड, पवाा िार, टे लिकम टावर, अलिकि नेटवका, स्याटिाइट नेटवका ,
खण्ड (ग)

सचना, प्रसारण प्रलवलिमा आिाररत उद्योग
(१) एफ.एम. रे लडयो, लडलजटि रे लडयो सेवा,
(२) लडलजटि भ–सतही टे लिलभजन, स्याटिाइट टे लिलभजन, केबुि टे लिलभजन,
(३) आइ. लप. लटभी, अनिाइन से वा,
(४) लडलजटि केबुि लट.भी. नेटवका, डाइरे क्ट–ट–होम स्याटिाइट सेवा, एम.एम.लड.एस ने टवका,
(५) रे कलडङ्ग स्ट्ु लडयो, प्रसारण स्ट्ु लडयो,
(६) लप्रन्ट् लमलडया उद्योग, अलडयो लभजु अि सामग्री उत्पादन उद्योग, लवज्ञापन लनमाा ण उद्योग,
(७) लसनेमा उत्पादन, लसनेमा हि, मन्धिले क्स लसनेमा हि, लफल्म लसटी लनमाा ण, लफल्म स्ट्लडयो लनमाा ण
।
अनु सूची–८
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सूँग सम्बस्न्धर्)

सेवामिक उद्योग
१. यान्धन्त्रक कायाशािा (वकाशप),
२. छापाखाना तथा छपाई सम्बिी से वा,
३ पे शागत अनुसिान तथा लवकास, व्यवथथापन, ईन्धन्जलनयररङ्ग तथा लडजाइन, काननी, िे खा,
िे खापरीक्षण, लशक्षण प्रलशक्षण, शै लक्षक तथा प्रालवलिक परामशा सेवाहरु,
४ लजलनङ्ग तथा बेलिङ्ग व्यवसाय,
५ चिलचत्र लनमाा ण व्यवसाय,
६ प्रदशा नी से वा,
७ सां स्कृलतक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय,
८ लनमाा ण व्यवसाय,
९ सावाजलनक यातायात व्यवसाय,
१० फोटोग्राफी,
११ अस्पताि,
१२ नलसाङ्ग होम,
१३ लशक्षण एवं प्रलशक्षण संथथा,

१४ पु स्तकािय, अलभिे खािय तथा संग्रहािय सेवा,
१५ प्रयोगशािा,
१६ हवाई यातायात सेवा,
१७ खे िकद सेवा,
१८ शीत भण्डार सञ्चािन (गैह्र कृलषजन्य),
१९ हाउस वायररङ्ग, इिे क्टिीकि लफलटङ्ग र ममा त,
२० फोहोरमैिा संकिन तथा सरसफाई, फोहरमैिा पु नःप्रशोिन,
२१ घर जग्गा खररद गरी भलम लवकास गरी लबिी गने व्यवसाय,
२२ लनमाा ण सम्बिी भारी उपकरण (हे भी इक्वीपमेण्ट) भाडा, ममात तथा सञ्चािन,
२३ पशु लचलकत्सा सेवा,
२४ व्याटि ी ररचालजा ङ्ग,
२५ िास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे , लसटीथक्यान, एम.आर.आइ, अिि ासाउन्ड जस्ता से वाहरु) तथा िास्थ्य
परीक्षण प्रयोगशािा,
२६ लनमाा ण भइसकेका पवाा िारहरुको सञ्चािन गने (जस्तै ः सभा सम्मे िन भवन, खानेपानी आपलता ,
इिन तथा इिनजन्य ग्यास आपलता सम्बिी पाइप िाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, लवमानथथि,
बसपाका, रङ्गशािा, स्पोटा स कम्ले क्स, रोपवे, सडक, लसँचाइ, लवद् युत प्रशारण, लवद् युत गृह, रे िवे सेवा,
कागो कम्लेक्स, इनल्ाण्ड न्धक्लयरे न्स लडपो (आई.लस.लड.) आलद) सेवा सञ्चािन गने व्यवसायहरु,
२७ खाद्यान्न कुटानी, लपसानी, पे िानी र प्यालकङ्ग गने काया,
२८ कपडा तथा िागो रङ्गाई, साइलजङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योगिे आफ्नो प्रयोजनको िालग
गरे कोमा बाहे क),
२९ कागो व्यवसाय,
३० प्याकेलजङ्ग, ररलफलिङ्ग सेवा (एि.पी.जी. ग्यां स ररलफलिङ्ग र सवारी ग्यां स ररलफलिङ्ग गने स्ट्े शन
समेत),
३१ कुररयर सेवा,
३२ डि ाइ न्धक्ललनङ्ग व्यवसाय,
३३ व्यटी पािा र,
३४ आन्तररक सजावट (इण्टे ररयर डे कोरे शन),
३५ सुरक्षा से वा प्रदान गने व्यवसाय,
३६ प्रकाशन सेवा,
३७ लवज्ञापन से वा,
३८ लवज्ञापन सामग्री तयार गने सेवा,

३९ समाचार सम्प्रे षण सेवा,
४० टे लिलभजनबाट प्रसारण गना बनाइएका कायािम र डकुमेन्ट्िी टे िी-लफल्म उत्पादन तथा प्रसारण,
४१ िाइि टे लरङ्ग सेवा,
४२ िास्थ्य (हे ल्थ) क्लव,
४३ पानी ढु वानी तथा लवतरण सेवा,
४४ जु िोलजकि पाका सञ्चािन,
४५ लजयोिोलजकि पाका सञ्चािन,
४६ लवलजनेस इन्क्यवेसन सलभा स,
४७ व्यापाररक कम्ले क्स सञ्चािन,
४८ वैदेलशक रोजगार सेवा
४९ वायोटे क पाका,
५० लसनेमा हि,
५१ मन्धिले क्स लथयटर,
५२ लसिाई बुनाई,
५३ खलनज अध्ययन तथा अनुसिान,
५४ अनुसिान तथा लवकास सेवा।
अनु सूची–९
(दफा १७ सूँ ग सम्बस्न्धर्)

रालरिय प्राथलमकता प्राप्त उद्योग
१. उजाा -मिक उद्योगहरु,
२. कृलष तथा वन पै दावारमा आिाररत उद्योग,
३ लनमाा ण उद्योग,
४. लनयाा त-मिक उद्योग,
५. पवाा िार सलहतको साहलसक पयाटन, ग्रामीण पयाटन, पयाा वरणीय पयाटन, गल्फ कोसा, पोिो, पोनी
टि े लकङ, पदयात्रा पया टन, वाटर याा न्धफ्टङ, सभा सम्मे िन पयाटन, खे िकुद पयाटन, िालमाक पया टन,
सां स्कृलतक पयाटन, मनोरञ्जन पाका लनमाा ण तथा सञ्चािन, वन्यजन्तु आरक्षण,
६. खलनज उद्योग, पे टिोलियम तथा प्राकृलतक ग्यास तथा इिन अन्वेषण तथा उत्पादन,
७. िदे शी चु नढु ङ्गा प्रयोग गरी न्धक्लङ्गर तथा लसमेन्ट् उत्पादन गने उद्योग, पल्प तथा कागज, लचनी,
रासायलनक मि (लमश्रणबाहे क), प्राङ्गाररक मि, ििो दि, औषलि उत्पादन, फोहोरमैिा तथा खे र
गएको वस्तु को प्रशोिन, इिन बचत गने उपकरण उत्पादन गने उद्योग, प्रदषण कम गने उपकरण
उत्पादन गने उद्योग र अपाङ्गहरुिे प्रयोग गने सािन तथा उपकरण उत्पादन गने उद्योग, कृलष यन्त्र

उपकरण तथा औद्योलगक मेलसनरी बनाउने उद्योग, लवद् युतबाट चल्ने सवारी सािनहरु उत्पादन गने
उद्योग,
८. अस्पताि, नलसाङहोम, पशु अस्पताि एवं लचलकत्सािय, िास्थ्य परीक्षण सेवा, िास्थ्य प्रयोगशािा,
जै लवक अनुसिानशािा र लशक्षण एवं प्रलशक्षण संथथाहरु,
९. घरे िु उद्योग।
आज्ञािे
महे श राई
प्रमु ख प्रशासकीय अलिकृत

