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छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७६
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छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७६

प्रस्तावना:

छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको औद्योलगक वातावरणिाई सुववधाजनक, िगानीमैत्री बनाई
स्थालनयस्तरमा उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसरमा अलिवृवर्द् गनध, गाउँमा उपिब्ध
प्राकृलतक, िौलतक तथा मानवीय स्रोतको अलधकतम् उपयोग गरी आयात प्रलतस्थापन तथा

लनयाधत प्रवर्द्धनमा जोड ददँदै औद्योलगक ववकासको माध्यमबाट सवि, गलतशीि, प्रलतस्पधी
एवं उत्पादनमुखी अथधतन्त्त्र लनमाधणमा सहयोग पुयाधउनका िालग वाञ्छनीय िएकोिे ,
नेपािको सं ववधान २०७२ को दफा २२६, स्थानीय सरकार सं चािन ऐन (पवहिो

सं सोधन सवहत), २०७५ को दफा ११(५)(घ) िाई कायाधन्त्वयन गनध, र छथर जोरपाटी
गाउँपालिकाको प्रशासकीय कायधववलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७४ िे ददएको अलधकार
प्रयोग गरी छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको छै ठौँ गाउँ सिाबाट छथर जोरपाटी
गाउँपालिकाको औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७६ पाररत गररयो ।
पररच्छे द – १
.प्रारम्भिक
१. सं म्िप्त नाम र प्रारभि - (१) यस ऐन नाम छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको
औधोगीक व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७६ रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त्त प्रारभि िएको मालनने छ ।

२. पररिाषा - ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथध निागेमा यस ऐनमा,

(क) “उद्योग” िन्नािे दफा १५ बमोम्जमको उद्योग सभझनु पनेछ ।

(ख) “उद्योग दताध गने लनकाय” िन्नािे गाउँ कायधपालिकाको कायाधिय सभझनु पनेछ ।
सो वाक्यिे गाउँ कायधपालिकािाई समेत बुझाउनेछ ।

(ग) “गाउँपालिका” िन्नािे छथर जोरपाटी गाउँपालिकािाई सभझनु पनेछ ।

(घ) “कायधपालिका” िन्नािे छथर जोरपाटी गाउँ कायधपालिकािाई सभझनु पनेछ ।
(ङ) “कायाधिय” िन्नािे गाउँ कायधपालिकाको कायाधियिार्ध सभझनु पनेछ ।
(च) “अध्यि” िन्नािे गाउँपालिकाको अध्यििाई सभझनु पनेछ ।

(छ) “प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे गाउँ कायधपालिकाको कायाधियको प्रमुख
प्रशासकीय अलधकृतिार्ध सभझनु पनेछ ।

(ज) “वडा अध्यि” िन्नािे छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सभबम्न्त्धत वडामा लनवाधम्चत
वडा अध्यििार्ध सभझनु पनेछ ।
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(झ) “वडा सलमलत” िन्नािे छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सभबम्न्त्धत वडाको वडा
सलमलतिार्ध सभझनु पनेछ ।

(ञ) “घरे ि ु उद्योग” िन्नािे दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्जमको
उद्योग सभझनु पनेछ ।
(ट) “तोवकएको वा

तोवकए बमोम्जम”

िन्नािे यस ऐन अन्त्तगधत बनेको लनयममा

तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम सभझनु पनेछ ।
(ठ) “साना उद्योग”

िन्नािे दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोम्जमको

उद्योग सभझनु पनेछ ।

ँ ी” िन्नािे दफा १६ बमोम्जमको सभपम्ििार्ध सभझनु पनेछ ।
(ड) “म्स्थर पज

(ढ) "प्राईिेट फमध" िन्नािे लनजी वा कलथत नामबाट एक व्यम्ििे उद्योग व्यवसायको
लनकासी वा पैठारीको व्यापार गने व्यवसाय वा कभपनी वा कोठी सभझनु पनेछ ।
पररच्छे द -२

उद्योग दताध तथा लनयमन सभबन्त्धी व्यवस्था

३. उद्योग दताध गराउनुपने - (१) कसैिे यस ऐन बमोम्जम दताध नगराई उद्योगको
स्थापना वा सञ्चािन गनध वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन यो ऐन प्रारभि हुँदाका बखत
प्रचलित

सं घीय

औद्योलगक

व्यवसाय

सभबन्त्धी

कानन

बमोम्जम

दताध

िई

यस

गाउँपालिकाको िौगोलिक िेत्र लित्र सञ्चािनमा रहे का िघु, घरे ि ु तथा साना उद्योगिे
यस ऐन बमोम्जम उद्योग दताध गराउनु पने छै न।

(३) उपदफा (२) का उद्योगहरु यो ऐन प्रारभि िए पश्चात ६ मवहना लित्र यस
कायाधियमा सम्चकृत िई प्रत्यक वषध यसै कायाधियबाट नवीकरण गराउनु पनेछ

।

४. उद्योग दताध गनध लनवेदन ददनुपने (१) यस ऐन बमोम्जम उद्योग स्थापना गनध चाहने
व्यम्ििे तोवकए बमोम्जमको वववरण र कागजात सवहत तोवकएको ढाँचामा उद्योग दताध
गने लनकाय समि लनवेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन िघु उद्यम र घरे ि ु उद्योगको

हकमा त्यस्तो उद्योग सञ्चािन िएको लमलतबाट छ मवहना लित्र उद्योग दताध गनध लनवेदन
ददन सवकनेछ ।

५. उद्योग दताधको प्रमाणपत्र ददनुपने ; (१) दफा ४ बमोम्जम उद्योग दताधका िालग

परे को लनवेदन जाँचबुझ गदाध आवश्यक वववरण तथा कागजात परा िएको र यो ऐन वा
यस ऐन अन्त्तगधत बनेको कायधववलध बमोम्जमको प्रविया परा िएको दे म्खएमा लनवेदन
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परे को पन्त्र ददनलित्र उद्योग दताध गने लनकायिे लनवेदनमा माग िए बमोम्जमको उद्योग

दताध गरी तोवकए बमोम्जमको ढाँचामा लनवेदकिाई उद्योग दताधको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ
।

(२) उद्योग दताध गदाध वातावरणीय प्रिाव मल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीिण

गनुप
ध ने प्रकृलतको िएमा प्रचलित कानन वमोम्जम वातावणीय प्रिाव मल्याङ्कन गरे पलछ
मात्र उद्योग दताध गररनेछ तत्पश्चात मात्र उद्योग स्थापना, सञ्चािन, व्यावसावयक उत्पादन
वा कारोबार प्रारभि गनुध पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोम्जम लनवेदन जाँचबुझ गदाध थप वववरण वा कागजात माग्नुपने

दे म्खएमा उद्योग दताध गने लनकायिे सभबम्न्त्धत लनवेदकिाई त्यस्तो थप वववरण वा
कागजात सात ददनलित्र पेश गनध िगाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोम्जम उद्योग दताधको प्रमाणपत्र ददँदा अन्त्य कुराका अलतररि
दे हायका वववरणहरु समेत त्यस्तो प्रमाणपत्रमा खुिाउनु पनेछ,
(क) उद्योग दताधको प्रमाणपत्र जारी िएको लमलत,

(ख) उद्योगिे व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि गनुप
ध ने अवलध,
(ग) उद्योगिे पािना गनुप
ध ने शतधहरु,

(घ) उद्योगको प्रकृलत अनुसार तोवकए बमोम्जमका अन्त्य शतधहरु ।

(५) उपदफा (३) बमोम्जम माग गरे को वववरण वा कागजात लनवेदकिे पेश नगरे मा वा
यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगधत बनेको कायधववलध बमोम्जमको प्रविया परा िएको नदे म्खएमा

उद्योग दताध गने लनकायिे कारण खुिाई उद्योग दताधको लनवेदन अस्वीकृत गनध सक्नेछ
र सोको जानकारी सभबम्न्त्धत लनवेदकिाई ददनु पनेछ ।

(६) यस दफा बमोम्जम दताध िएको उद्योगिे उद्योग दताध गने लनकायिे समय समयमा
ददएको लनदे शन तथा दताध प्रमाणपत्रमा उम्ल्िम्खत शतधहरुको पािना गनुध पनेछ ।

६. वातावरणमा प्रलतकि असरको लनराकरण गनुपध नेेः- उद्योग सञ्चािनका िममा

वातावरणमा परे को वा पनध सक्ने प्रलतकि वातावरणीय असरको लनराकरण गने म्जभमेवारी
सभबम्न्त्धत उद्योगको हुनेछ ।

७. अनुमलत लिनुपने :- (१) यस पररच्छे दमा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन
दे हायका उद्योग दताध गनुध अम्घ कानन वमोम्जम सं घीय सरकारबाट अनुमलत लिनु पनेछ :
(क) अनुसची-१ मा उम्ल्िम्खत उद्योग,

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अनुमलत आवश्यक पने उद्योग दताध गराउन चाहने व्यम्ििे
तोवकएको वववरण सवहत तोवकएको ढाँचामा कायाधियमा लनवेदन ददनु पनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोम्जमको लनवेदन र सोसँग सभबम्न्त्धत कागजात जाँचबुझ गदाध
आवश्यक वववरण र कागजात सं िग्न िएको दे म्खएमा कायाधियिे आफ्नो राय सवहत
लनणधयको िालग गाउँ कायधपालिकाको बैठकमा पेश गनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोम्जम कायधपालिकाको बैठकिे उद्योग दताध गनध अनुमलत ददने वा

नददने सभबन्त्धमा साठी ददनलित्र लनणधय गररसक्नु पनेछ । यस्तो अनुमलत ददने \ नददने
कायधपालिकाको लनणधयको मुख्य आधार सं घीय सरकारिे लनधाधरण गरे को शतध र
मापदण्डहरु प्रमुख आधारहरु हुनछ
े न् ।

(५) उपदफा (४) बमोम्जम गाउँ कायधपालिकािे अनुमलत ददने लनणधय िएकोमा त्यस्तो
लनणधयको जानकारी प्राप्त गरे को लमलतिे पन्त्र ददनलित्र उद्योग दताध गने लनकायिे
तोवकएको ढाँचामा अनुमलत-पत्र ददनु पनेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोम्जम कायधपालिकाबाट उद्योग दताध गनध अनुमलत नददने लनणधय

िएमा सात ददनलित्र उद्योग दताध गने लनकायिे लनवेदकिाई सोको जानकारी ददनु पनेछ
।

८. व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि गरे को जानकारी ददनुपनेेः- (१) यस ऐन
बमोम्जम दताध

िएको उद्योगिे उद्योग दताध प्रमाण-पत्रमा उल्िेख िएको अवलधलित्र

उद्योग सञ्चािन वा आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि गनुध पनेछ र सोको
जानकारी कायाधियिाई गराउनु पनेछ ।

(२) कुनै उद्योगिे उपदफा (१) बमोम्जम उद्योग सञ्चािन वा आफ्नो व्यावसावयक

उत्पादन वा कारोबार प्रारभि गनध नसकेमा सोको कारण खुिाई उद्योग दताध प्रमाणु न्त्दा कभतीमा पन्त्र ददन अगालड त्यस्तो अवलध
पत्रमा उम्ल्िम्खत अवलध समाप्त हुनि
बढाउनका िालग कायाधियमा तोवकए बमोम्जम लनवेदन ददन सक्नेछ ।

(३) कुनै उद्योगिे उपदफा (२) बमोम्जमको अवलधलित्र लनवेदन ददन नसकेको कारण
खुिाई उद्योग दताध प्रमाण-पत्रमा उम्ल्िम्खत अवलध समाप्त िएको लमलतिे छ मवहनालित्र

त्यस्तो प्रमाण-पत्रमा उम्ल्िम्खत अवलध बढाउनका िालग कायाधिय समि लनवेदन ददन
सक्नेछ । तर अनुमलत-पत्र लिनु पने बाहेक यो ऐन िागु हुन ु अगावै दताध िएका तथा

यस अम्घ थवपएको भयाद लित्र समेत सञ्चािन वा उत्पादन वा कारोबार प्रारभि गनध
नसकेका अन्त्य उद्योगको हकमा यो उपदफा प्रारभि िएको लमलतिे तीन मवहनालित्र
त्यस्तो लनवेदन ददई सक्नु पनेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोम्जम लनवेदन प्राप्त हुन आएमा र लनवेदनमा उम्ल्िम्खत
कारण मनालसब दे म्खएमा कायाधियिे त्यस्तो उद्योगको सञ्चािन वा व्यावसावयक उत्पादन
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वा कारोबार प्रारभि गने अवलध तोवकए बमोम्जम बढाउन सक्नेछ । तर उपदफा (३)

बमोम्जम ददर्एको लनवेदनको हकमा उद्योग स्थापनाको िालग गनुध पने लनमाधण िगायतका

कामको प्रगलत हे री िघु उद्योगको हकमा पाँच हजार, घरे ि ु उद्योगको हकमा दश हजार

र साना उद्योगको हकमा प्रलत वषध पच्चीस हजारका दरिे जररवाना लिई उद्योग सञ्चािन
वा व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि गने अवलध बढाउन सवकनेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोम्जम अवलध बढार्एमा सभबम्न्त्धत उद्योगिे सो अवलधलित्र
उद्योगको सञ्चािन वा आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि गनुध पनेछ ।

(६) उपदफा (२) वा (३) बमोम्जम अवलध बढाउन लनवेदन नददएमा वा उपदफा (१)
बमोम्जमको अवलध वा उपदफा (४) बमोम्जम बढार्एको अवलधलित्र पलन त्यस्तो उद्योगिे

उद्योग सञ्चािन वा आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि नगरे मा त्यस्तो
उद्योगको दताध प्रमाण-पत्र स्वतेः रद्द हुनछ
े ।

(७) उपदफा (५) बमोम्जम उद्योगको दताध प्रमाण-पत्र रद्द िएमा उद्योग दताध गने

लनकायको अलििेखमा रहे को त्यस्तो उद्योगको दताध प्रमाण-पत्रमा कारण खुिाई रद्द
िएको व्यहोरा जनाउनु पनेछ र सोको अलििेख अद्यावलधक गनुध पनेछ ।

९. उजरी गनध सक्ने :- (१) उद्योग दताध गने लनकायिे दफा ५ को उपदफा (५)
बमोम्जम उद्योग दताध गनध अस्वीकृत गरे मा सो उपर म्चि नबुझ्ने लनवेदकिे त्यसको
जानकारी पाएको तीस ददनलित्र कायधपालिका समि उजरी गनध सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम उजरी परे मा कायधपालिकािे उजरी उपर आवश्यक जाँचबुझ
गरी उजरी परे को लमलतिे तीस ददनलित्र सो सभबन्त्धमा आवश्यक लनणधय गनुध पनेछ ।

१०. अनुगमन गने:- (१) कायाधियिे उद्योग दताध प्रमाण-पत्रमा उम्ल्िम्खत शतधहरुको
पािना गरे नगरे को सभबन्त्धमा उद्योगको लनयलमत अनुगमन गनध सक्नेछ ।

(२) उद्योग दताध गने लनकायिे उपदफा (१) बमोम्जमको अनुगमनको लसिलसिामा
सभबम्न्त्धत उद्योगबाट कुनै जानकारी वा वववरण माग गनध सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोम्जम कुनै जानकारी वा वववरण माग गरे मा त्यस्तो जानकारी वा
वववरण उपिब्ध गराउनु सभबम्न्त्धत उद्योगको कतधव्य हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोम्जम प्राप्त िएको जानकारी वा वववरणबाट त्यस्तो उद्योग
सञ्चािनमा कुनै वकलसमको समस्या िएको दे म्खएमा सभबम्न्त्धत उद्योगसँग परामशध गरी

कायाधियिे त्यस्तो उद्योगिाई आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन लसफारीस \ समन्त्वय
गनध सक्नेछ ।
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११. उद्योग स्थानान्त्तरणको िालग स्वीकृलत लिनुपने :- (१) कुनै एक ठाउँमा सञ्चािन
गने गरी दताध िएको उद्योग कुनै कारणिे अन्त्यत्र स्थानान्त्तरण गनुप
ध ने िएमा सोको

कारण खुिाई कायाधिय समि उद्योग स्थानान्त्तरणका िालग तोवकए बमोम्जमको ढाँचामा
लनवेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम लनवेदन प्राप्त हुन आएमा यस ऐन बमोम्जम वातावरणीय

प्रिाव मल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण गनुप
ध ने िएमा सो समेत सभपन्न गरी

गराई कायाधियिे तोवकए बमोम्जम उद्योग स्थानान्त्तरणको अध्यििे स्वीकृलत ददन
सक्नेछ ।

१२. वववरण उपिब्ध गराउनु पने:- (१) प्रत्येक उद्योगिे व्यावसावयक उत्पादन वा
कारोबार प्रारभि गरे पलछ तोवकए बमोम्जमको वववरण प्रत्येक आलथधक वषध समाप्त िएको
लमलतिे छ मवहनालित्र कायाधिय समि पेश गनुध पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम पेश गनुप
ध ने वववरण तोवकए बमोम्जम ववद्युतीय माध्यमबाट
समेत पेश गनध सवकनेछ ।

१३. उद्योग बन्त्द गरे मा जानकारी ददनुपने:- यस ऐन बमोम्जम दताध िएको उद्योग

उद्योगीिे कुनै कारणिे बन्त्द गरे मा वा उद्योगको व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार
स्थगन गरे मा त्यसरी बन्त्द वा स्थगन गरे को लमलतिे सात ददनलित्र त्यसको जानकारी
कायाधियिाई तोवकए बमोम्जम ददनु पनेछ ।

१४. उद्योगको दताध खारे ज गनध लनवेदन ददन सवकनेेः- (१) कुनै कारणिे उद्योग सञ्चािन

गनध नसवकने िएमा त्यस्तो उद्योगको दताध खारे जीको िालग कायाधिय समि तोवकए
बमोम्जमको कागजात सवहत तोवकएको ढाँचामा लनवेदन ददन सवकनेछ । तर प्रचलित
कानन बमोम्जम दामासाहीमा परे को अवस्थामा सोही कानन बमोम्जम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम लनवेदन प्राप्त हुन आएमा कायाधियिे सभबम्न्त्धत उद्योगिे

आफ्नो दावयत्व फरफारक गरे को र उद्योगको दताध खारे ज गनध उपयुि हुने दे म्खएमा
तोवकए बमोम्जम उद्योग दताध खारे ज गरी सोको जानकारी लनवेदकिाई ददनु पनेछ ।
पररच्छे द -३

ँ ी
उद्योगको वगीकरण तथा म्स्थर पज

१५. उद्योगको वगीकरण :- (१) यस ऐनको प्रयोजनको िालग उद्योगहरुिाई दे हाय
बमोम्जम वगीकरण गररएको छ :

(क) िघु उद्यम :- दे हायको अवस्था िएको उद्योगिाई िघु उद्यम मालननेछ:
ँ ी रहे को,
(१) घर जग्गा बाहे क बढीमा पाँच िाख रुपैयाँ सभमको म्स्थर पज
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(२) उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चािन र व्यवस्थापनमा सं िग्न रहेको,
(३) उद्यमी सवहत बढीमा नौ जनासभम कामदार रहे को,

(४) बावषधक कारोबार पचास िाख रुपैयाँ िन्त्दा कम रहे को, र

(५) र्म्न्त्जन, उपकरण वा मेलसनको प्रयोग गरे को िएमा र्म्न्त्जन, उपकरण वा मेलसनमा
खपत हुने ववद्युतीय ऊजाध, र्न्त्धन वा अन्त्य तेि र्म्न्त्जन िमता दश वकिोवाट वा सोिन्त्दा

कम रहे को ।तर उपखण्ड (१) दे म्ख (५) सभम जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन
अनुसची-१ बमोम्जम स्वीकृलत लिनुपने उद्योगिाई िघु उद्यम मालनने छै न ।

(ख) घरे ि ु उद्योग :- दे हायको अवस्था िएको उद्योगिाई घरे ि ु उद्योग मालननेछ,

(१) परभपरागत सीप र प्रववलधमा आधाररत,

(२) श्रममिक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदाथध एवं स्थानीय प्रववलध, किा तथा

सं स्कृलतमा आधाररत,

(३) र्म्न्त्जन, उपकरण वा मेलसनको प्रयोग गरे को िएमा बढीमा ववस वकिोवाट सभमको
िमताको ववद्युतीय ऊजाध प्रयोग गरे को, र

(४) अनुसची-२ मा उल्िेख िए बमोम्जमका उद्योगहरु ।

(ग) साना उद्योग:- (१) िघु उद्यम र घरे ि ु उद्योग बाहेकको दश करोड रुपैयाँसभम
ँ ी िएको उद्योग,
म्स्थर पज

(२) उपदफा (१) मा उम्ल्िम्खत उद्योगिाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा
सेवाको प्रकृलतको आधारमा दे हाय बमोम्जम वगीकरण गररनेछ:

(क) ऊजाधमिक उद्योगेः- ऊजाध उत्पादन गने व्यवसायमा सं िग्न अनुसची-३ मा
उम्ल्िम्खत उद्योगहरु ।

(ख) उत्पादन मिक उद्योगेः- कच्चा पदाथध, सहायक कच्चा पदाथध वा अधध प्रशोलधत
कच्चा पदाथधको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मािवस्तु उत्पादन गने उद्योगहरु ।

(ग) कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योगेः- कृवष वा वन पैदावारमा आधाररत कच्चा

पदाथधबाट कुनै वस्तु उत्पादन गने वा कृवष वा वन पैदावार सँग सभबम्न्त्धत अनुसची-४
मा उम्ल्िम्खत उद्योगहरु ।

(घ) खलनज उद्योगेः- खलनज उत्खनन् वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातु बाहे कका
खलनज पदाथध उत्पादन गने उद्योगहरु ।

(ङ) लनमाधण उद्योगेः- िौलतक पवाधधार लनमाधण गरी सञ्चािन गने अनुसची-५ मा उल्िेख
गररएका उद्योगहरु ।

(च) पयधटन उद्योगेः- पयधटन सेवासँग सभबम्न्त्धत अनुसची-६ मा उम्ल्िम्खत उद्योगहरु ।
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(छ) सचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रववलधमा आधाररत उद्योगेः- सचना सङ्किन, प्रशोधन र
प्रसारणका िालग प्रववलध प्रयोग गरी सचना, सञ्चार वा सचना प्रववलधको सेवा उपिब्ध
गराउने अनुसची-७ मा उम्ल्िम्खत उद्योगहरु ।

(ज) सेवामिक उद्योगेः- सेवा उत्पादन वा प्रदान गने अनुसची-८ मा उम्ल्िम्खत
उद्योगहरु

ँ ी
(३) कुनै उद्योगिे उपदफा (१) मा उल्िेख िए बमोम्जमको आफ्नो म्स्थर पज

पररवतधन वा हे रफेर गनध चाहे मा उद्योग दताध गने लनकाय समि तोवकए बमोम्जम लनवेदन
ददन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोम्जम लनवेदन प्राप्त िएमा उद्योग दताध गने लनकायिे त्यस्तो
ँ ी पररवतधन वा हे रफेर गनध सक्नेछ ।
उद्योगको म्स्थर पज

ँ ी पररवतधन वा हे रफेर िएमा त्यस्तो
(५) उपदफा (३) बमोम्जम उद्योगको म्स्थर पज

ँ ी पररवतधन वा हे रफेर िई कायम िए अनुसार उपदफा (१) बमोम्जमको
उद्योग म्स्थर पज
जुन वगधमा पने हो सोही वगधमा वगीकृत िएको मालननेछ ।

(६) यस दफामा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन कायधपालिकाको लसफाररसमा
कायाधियिे

स्थानीय

राजपत्रमा

सचना

वगीकरणमा समावेश गनध सक्नेछ ।

प्रकाशन

गरी

कुनै

उद्योगिाई

उद्योगको

(७) अनुसची ९ बमोम्जमका उद्योगहरू प्राथलमकता प्राप्त उद्योगहरू हुनछ
े न । यस्ता
प्राथलमकता प्राप्त उद्योगहरूिार्ध कायधपालिकाको लनणधय वमोम्जम ववलिन्न प्रकृलतको
सहुलियतहरू ददर्एनेछ ।

ँ ी:- (१) यस ऐनको प्रयोजनको िालग उद्योगको म्स्थर पज
ँ ीको
१६. उद्योगको म्स्थर पज
मल्याङ्कन गदाध दे हायको सभपम्ििाई आधार मानी मल्याङ्कन गररनेछ:

(क) जलमन तथा जलमनमुलन (अण्डरग्राउण्ड), अन्त्तररि, जि, वा जिमुलन लनमाधण वा सुधार
िएका िौलतक सं रचना,

(ख) जलमनमालथ लनमाधण िएका िौलतक सं रचना (जस्तैेः ढि लनकास, आन्त्तररक सडक,
खानेपानीका सं रचना, पानी आपलतध गने प्रणािी)

(ग) उद्योगको कायाधिय, कारखाना, िवन वा गोदाम घर,

(घ) कमधचारी वा कामदारका िालग लनमाधण िएको आवास िवन,
(ङ) ववद्युत आपलतध तथा सोसँग सभबम्न्त्धत उपकरण र प्रणािी,
(च) मेलसनरी, उपकरण, औजार तथा लतनका जगेडा पाटधपजाध,
(छ) पररवहनका साधन,
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(ज) कायाधिय सामग्री तथा उपकरण,
(झ) वफक्स्चर तथा फलनधचर,

(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँग सभबम्न्त्धत उपकरण र प्रणािी ।

ु न्त्दा अम्घ वा
(२) उपदफा (१) मा उम्ल्िम्खत सभपम्िका अलतररि उद्योग स्थापना हुनि
ँ ीको रुपमा
लनमाधणको ववलिन्न चरणमा िएको दे हायका खचधिाई पलन उद्योगको म्स्थर पज
मल्याङ्कन गररनेछ:

ँ ीकृत गररने प्राववलधक तथा सुपररवेिण खचध,
(क) पज
(ख) पवध िगानी तथा पवध सञ्चािन खचध,
ँ ीकृत हुने ब्याज खचध ।
(ग) पज

पररच्छद -४

स्थानीय उद्योग तथा िगानी प्रवर्द्धन बोडध सभबन्त्धी व्यवस्था

१७. स्थानीय उद्योग तथा िगानी प्रवर्द्धन बोडधको गठनेः (१) उद्योगको प्रवर्द्धन,

स्थापना, िगानी अलिवृवर्द्, सं रिण र ववस्तार गरी औद्योलगकीकरणको गलतिार्ध तीब्रता
ददने उद्देश्यिे सहजीकरण तथा समन्त्वय सवहत आवश्यक नीलतगत लनणधय गनध दे हाय
वमोम्जमको एक उद्योग तथा िगानी प्रवर्द्धन बोडध गठन गररएको छ ।
-s_

अध्यि, छथर जोरपाटी गा.पा.

- अध्यि

-v_

उपाध्यि, छथर जोरपाटी गा.पा.

- सदस्य

-u_

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत

-3_

आलथधक सलमलतका अध्यि र सदस्यहरु

- सदस्य

-ª_

वडाध्यिहरु, छथर जोरपाटी गा.पा.

- सदस्य

-r_

िेखा प्रमुख, छथर जोरपाटी गा.पा.

- सदस्य

-5_

ईम्न्त्जलनयर, छथर जोरपाटी गा.पा.

- सदस्य

-h_

प्रमुख, योजना शाखा

- सदस्य

-em_

प्रमुख, प्रशासन शाखा

- सदस्य

- सदस्य

-`_

प्रमुख, कृवष शाखा

-6_

प्रमुख, पशु सेवा शाखा

-7_

कायधपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट कम्भतमा १

- सदस्य
- सदस्य

मवहिा सवहत अध्यििे मनोनयन गरे का २ जना
-8_

स्थानीय उद्योग वाम्णज्य सं घको प्रलतलनलध

-9_

स्थानीय िघु उद्यमीहरु मध्येबाट अध्यििे मनोनयन
गरे को १ जना
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- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

-0f_

उद्योग िेत्रका ववज्ञहरुबाट कम्भतमा १ जना मवहिा
उद्यलम सवहत बोडधबाट मनोलनत २ जना

-t_

उद्योग शाखा प्रमुख

- सदस्य
- सदस्य सम्चव

-@_ af]8{n] cfjZos b]v]df ljifo;Fu ;DalGwt s'g} clws[t sd{rf/L jf s'g} :jb]zL jf ljb]zL ljz]if1
jf ;Nnfxsf/nfO{ af]8{sf] a}7sdf efu lng cfdGq0f ug{ ;Sg]5 .
-#_ af]8{sf] ;lrjfno गाउँपालिकामा /xg]5 .
-$_ af]8{sf] a}7s ;DaGwL sfo{ljlw af]8{n] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .
-%_ af]8{n] u/]sf lg0f{ox? tyf ;Dkfbg u/]sf sfdx?sf] ljj/0f dfl;s ?kdf ;lrjfnon] af]8{sf]
cWoIf ;dIf k]z ug'{ kg]{5 .
!*= af]8{sf] sfd, st{Jo / clwsf/ M -!_ o; P]gdf plNnlvt cGo sfd, st{Jo / clwsf/sf
cltl/Qm af]8{sf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M–
-s_ cf}Bf]lus k|j4{g, nufgLsf] ;+/If0f, clej[l4 tyf cf}Bf]lusLs/0f ;DaGwL gLltut lg0f{o ug]{,
-v_ pBf]u ;DaGwL sfg"gsf] sfof{Gjogdf s'g} afwf, c8\sfp jf låljwf pTkGg ePdf To;sf]
;dfwfgsf] nflu ;xhLs/0f ug]{,
-u_ ;du| cf}Bf]lusLs/0f ;DaGwL gLltut, sfg"gL, ;+:yfut / k|lqmofut ;+/rgf Pj sfo{ k|0ffnLsf]
lgoldt ;dLIff u/L To;df cfjZos ;'wf/ ug{ गाउँपालिका;dIf l;kmfl/; ug]{,
-3_ k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL ljb]zL nufgL / k|ljlw x:tfGt/0f ;DaGwL cfjZos gLltut lg0f{o
ug]{],
-ª_ cf}Bf]lus k|b"if0f lgoGq0f ;DaGwL gLltut lg0f{o ug]{],
-r_ cf}Bf]lus ljsf;sf] l:yltsf] ;du| d"Nof°g tyf ;dLIff u/L cfjZos sbd rfNg गाउँपालिका
;dIf ;'emfj tyf l;kmfl/; ug]{,
-5_ o; P]g tyf k|rlnt sfg"g adf]lhd pBf]un] kfpg] ;]jf, ;'ljwf tyf ;x'lnot pBf]ux?nfO{
lbnfpg s'g} sl7gfO{ cfOk/]df ;f]sf] lg/fs/0f ug]{],
-h_ pBf]uLsf] u'gf;f] ;'g'jfO{ u/L ;d:of ;dfwfg ug{] jf u/fpg] tyf ;DalGwt lgsfonfO{ dfu{bz{g
ug]{,
-em_ pBf]usf] :t/ / juL{s/0f tyf k|s[ltdf yk36 jf kl/jt{g ug'{kg]{ ePdf गाउँपालिका ;dIf
l;kmfl/; ug]{,
-`_ cf}Bf]lus nufgL tyf ljb]zL nufgL clej[l4 ug{ tyf k|f]T;fxg lbg cfjZostf cg';f/ cWoog,
cg';Gwfg tyf ;j]{If0f ug]{ ;DaGwdf गाउँपालिका ;dIf l;kmfl/; tyf ;'emfj k]z ug]{ .
-6_ pBf]uaf6 pTkflbt j:t' jf ;]jfsf] u'0f:t/ ;'lglZrt ug{] ;DaGwdf cfjZos gLltut lg0f{o
ug]{,
-7_ PsLs[t cf}Bf]lus ;"rgf Joj:yfkg k|0ffnLsf] ljsf; u/L k|of]udf Nofpg गाउँपालिकाnfO{
cfjZos ;'emfj lbg],
-8_ ;fj{hlgs, lghL / ;xsf/L If]qsf] k|efjsf/L, ;dGjofTds / ;fd~h:ok"0f{ ;xsfo{df
k|lt:kwf{Tds cf}Bf]lus jftfj/0f lgdf{0f ug{ cfjZos sfo{ ug]{ jf u/fpg],
-9_ cf}Bf]lus/0fsf] ultnfO{ tLa|tf lbg cfjZos sfo{ ug]{ jf u/fpg],
-0f_ Psn laGb' ;]jf s]Gb|af6 pknAw u/fpg] ;'ljwf Pj+ ;x'lnot gkfPsf] egL nufgLstf{n] lbPsf]
lgj]bgdf hfra'em u/L÷u/fO{ ;DalGwt lgsfonfO{ cfjZos lgb]{zg lbg],
-t_ tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{ jf u/fpg] .
-@_ k|rlnt sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg pBf]u Joj;fodf k|ToIf c;/ kg]{ u/L s'g} gLlt
th'{df ubf{ jf To;df kl/jt{g ubf{ af]8{;Fu k/fdz{ lng'kg]{5 .
11

!(= af]8{sf] ;b:on] lg0f{o k|lqmofdf efu lng gx'g] M -!_ af]8{sf] a}7sdf lg0f{osf] nflu k]z x'g] s'g}
sfo{;"rLsf] ;DaGwdf af]8{sf] s'g} ;b:osf] lghL ;/f]sf/ jf :jfy{ /x]sf] ePdf To:tf] sfo{;"rLsf
;DaGwdf x'g] lg0f{o k|lqmofdf lghn] efu lng x'b}g .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] cj:yf cfO{ k/]df ;DalGwt ;b:on] ;b:o–;lrj dfkm{t af]8{nfO{ hfgsf/L
u/fpg' kg]{5 .
-#_ pkbkmf -!_ ljk/Lt x'g] u/L lg0f{o ePsf] b]lvPdf To:tf] lg0f{o :jtM ab/ x'g]5 .
@)= Uff]kgLotf sfod /fVg'kg]{ M -!_ af]8{sf] sfdsf] l;nl;nfdf cfÇgf] hfgsf/Ldf cfPsf] s'g} ;"rgf
cglws[t tj/n] cGo s'g} JolQmnfO{ pknAw u/fpg jf s;}sf]] nfe, lxt jf kmfObfsf] nflu k|of]u ug{
jf u/fpg x'b}g .
-@_ pkbkmf -!_ ljk/Lt af]8{sf] cWoIf, ;b:o, ;b:o–;lrj, a}7sdf cfdlGqt JolQm jf sd{rf/Ln] s'g}
sfd u/]df lghn] kbLo cfr/0f kfngf gu/]sf] dflgg]5 .
पररच्छे द - ५

उद्योगिाई प्रदान गररने छु ट, सुववधा वा सहुलियत सभबन्त्धी व्यवस्था

२१. कर सभबन्त्धी छु ट, सुववधा वा सहुलियतेः- (१) यस ऐन अन्त्तगधत दताध िएको
उद्योगिाई

प्रचलित

सं घीय

गाउँपालिकािे प्रदान गनेछ ।

कानन

बमोम्जम

पाउँने

छु ट

सुववधा

वा

सहुलियत

(२) उपदफा (१) को अलतररि दे हायका थप छु ट, सुववधा वा सहुलियत उपिब्ध
गराईनेछ ।

(क) गाउँ कायधपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी तोकेको टे क्नोिोजी

पाकध, बायोटे क पाकध र सचना प्रववलध पाकधलित्र स्थावपत सफ्टवेयर ववकास, तथ्याङ्क
प्रशोधन, सार्बर क्याफे, लडम्जटि भयावपङ्ग सभबन्त्धी उद्योगिाई पाँच बषध सभम व्यावसाय

कर पचास प्रलतशत छु ट पाउनेछ ।साथै कृवष तथा फिफुिमा आधाररत ब्राम्न्त्ड, साईडर
र वाईन उत्पादन गने उद्योग बाहे कका उत्पादनमिक उद्योगिे व्यवसावयक उत्पादन वा
कारोवार शुरु गरे को लमलतिे दश वषधसभम व्यवसाय कर साठी प्रलतशत छु ट पाउनेछ ।

(ख) दे हायका सं ख्यामा छथर जोरपाटीगाउँवासी नागररकिाई रोजगारी ददने दे हायका
उद्योगिाई दे हाय बमोम्जमको छु ट सुववधा प्रदान गररनेछ:-

(१) पचास वा सो िन्त्दा बढी छथर जोरपाटीगाउँवासी नागररकिाई वषधिरर नै प्रत्यि

रोजगारी ददने उत्पादन मिक उद्योग, सचना तथा सञ्चार प्रववलध उद्योगिाई सो वषधको
व्यासाय मा िाग्ने करको लबस प्रलतशत,

(२) एक सय वा सो िन्त्दा बढी छथर जोरपाटीगाउँका नागररकिाई वषधिरर नै प्रत्यि

रोजगारी ददने उत्पादन मिक उद्योग एवं सचना तथा सञ्चार प्रववलध उद्योगिाई सो
वषधको व्यावसाय करमा िाग्ने करको पच्चीस प्रलतशत,
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(३)

उपखण्ड

(१)

वा

(२)

बमोम्जम

रोजगारीप्राप्त

छथर

जोरपाटीगाउँवासी

नागररकहरुमध्ये कभतीमा पचास प्रलतशत मवहिा, दलित वा अपाङ्गता िएका व्यम्िहरु
रहे मा त्यस्तो उद्योगिाई सो वषधको व्यावसाय कर मा थप पन्त्र प्रलतशत ।

(ग) प्रचलित काननमा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन मवहिा, दलित, लसमान्त्तकृत र

“ग श्रे णी सभमको अश्िता िएका अपाङ्गता िएका उद्यमीको मात्र स्वालमत्व रहने गरी
उद्योग दताध गररएमा त्यस्तो उद्योग दताध गदाध प्रचलित कानन बमोम्जम िाग्ने उद्योग दताध
दस्तरमा पैंतीस प्रलतशत छु ट हुनेछ र लतन बषध सभम व्यावसाय करमा पन्त्र प्रलतशत छु ट
हुनेछ ।

(घ) यो ऐन प्रारभि हुदाँका बखत सञ्चािनमा रहे का घरे ि ु र साना उद्योग िाई यो ऐन
जारी िएको लमलतिे र यस ऐन बमोम्जम दताध िई सञ्चािनमा आएको घरे ि ु र साना
उद्योग िाई व्यवसाय वा कारोबार शुरु गरे को लमलतिे न्त्यनतम लतन बषधसभम व्यावसाय
कर लबस प्रलतशत छु ट हुनछ
े ।

(ङ) गाउँपालिकािे तोकेको िौगोलिक िेत्र वा वगीकृत उद्योगहरु िेत्रमा उद्योग

ँ ी (लसड क्यावपटि)
स्थापना गनध सहकारी, िघु उद्यम, घरे ि ु र साना उद्योगिाई बीउ पज
को रुपमा गाउँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी तोकेबमोम्जम अनुदान
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

(च) ववदे शी िगानीमा सञ्चालित उद्योगिाई नयाँ वस्तुको उत्पादन तथा बजार ववकास र
प्रवद्र्धन गनधका िालग त्यस्तो उद्योगिे ववदे शम्स्थत मि कभपनीबाट उत्पाददत सामानहरु

तोवकए बमोम्जमको शतध र सीमालित्र रही लनम्श्चत अवलधका िालग आयात गने अनुमलत
सं म्घय सरकार बाट प्राप्त गनुध पनेछ ।

(३) एउटै आयको सभबन्त्धमा यस दफा बमोम्जम एकिन्त्दा बढी छु ट पाउन सक्ने
अवस्था िएको उद्योगिे आफिे रोजेको कुनै एउटा छु ट मात्र पाउनेछ ।

(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन सलतधजन्त्य उद्योग, मददराजन्त्य
उद्योग र कत्था वा कच्छ उद्योगिे उम्ल्िम्खत कुनै पलन छु ट तथा सुववधा पाउने छै न ।

२२. िघु उद्यमको िालग अन्त्य सुववधा एवं सहुलियतेः- (१) प्रचलित काननमा जुनसुकै

कुरा िेम्खएको िए तापलन यस ऐन बमोम्जम िघु उद्यम दताध गदाध कुनै शुल्क वा दस्तुर
िाग्ने छै न ।

२३. जग्गा सभबन्त्धी व्यवस्थाेः- यस ऐन वा प्रचलित कानन बमोम्जम दताध िएका
उद्योगका िालग आवश्यक जग्गा सभबम्न्त्धत उद्यमीिे प्रचलित कानन बमोम्जम आफैिे

खररद गनुध पनेछ । तर तोवकए बमोम्जमका उद्योग सञ्चािन गने उद्यमीिे उद्योगका
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िालग आवश्यक जग्गा खररद गनध नसकेमा सोही व्यहोरा खुिाई जग्गा खररद गनध वा
जग्गा उपिब्ध गरार्ददन अनुरोध गरे मा कायाधियिे जग्गा खररद गनध वा जग्गा उपिब्ध
गरार्ददने सभबन्त्धमा आवश्यक समन्त्वय र सहजीकरण गनध सक्नेछ ।

२४. लिजमा जग्गा उपिब्ध गराउनेेः- (१) गाउँपालिकाको प्राथलमकताप्राप्त उद्योग

सञ्चािन गनध नेपाि सरकारको स्वालमत्वमा रहे को जग्गा आवश्यक पने िएमा त्यस्ता
उद्योगिे आफिाई आवश्यक पने जग्गाको िेत्रफि खुिाई उपिब्ध गराउन कायाधिय
समि तोवकए बमोम्जम लनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम लनवेदन प्राप्त हुन आएमा कायाधियिे उद्योगिाई आवश्यक

पने जग्गा उपिब्ध गराउने सभबन्त्धमा आवश्यक कारबाही अगालड बढाउन सभबम्न्त्धत
गाउँपालिकामा पेश गनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोम्जम लनवेदन प्राप्त िएमा नेपाि सरकारिे प्रचलित कानन
बमोम्जम त्यस्तो जग्गा उद्योग सञ्चािनको प्रयोजनको िालग सभबम्न्त्धत उद्योगिाई लिजमा
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोम्जम नेपाि सरकारको स्वालमत्वमा रहे को जग्गा लिजमा उपिब्ध

गराए बापत उद्योगिे लतनुप
ध ने रकम र लिज सभबन्त्धी अन्त्य शतधहरु गाउँपालिका र

सभबम्न्त्धत उद्योग बीच हुने सभझौतामा उल्िेख िए बमोम्जम हुनछ
।यसरी हुने
े
सभझौताको अवलध एक पटकमा बढीमा पाँच वषधको िालग गररनेछ । सभझौता अवलध

समाप्त िएपलछ दुवै पिको सहमलतमा एक पटकमा बढीमा पुनेः पाँच वषधका िालग थप
गदै िाग्न सवकनेछ ।

(५) यस दफा बमोम्जम लिजमा जग्गा प्राप्त गरी सञ्चािन िएको उद्योग कुनै कारणवश

सञ्चािन हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोम्जम गाउँपालिकािे उपिब्ध गराएको जग्गाको
लिज सभझौता स्वतेः रद्द हुनेछ र त्यस्तो जग्गा गाउँपालिकािे वफताध लिनेछ ।

२५. जग्गाको अलधकतम हदबन्त्दीमा छु टेः- (१) कुनै उद्योगिाई आवश्यक पने जग्गा
प्रचलित कानन बमोम्जम राख्न पाउने जग्गाको अलधकतम हदिन्त्दा बढी िएमा सो बढी

िएसभमको जग्गा राख्ने छु ट पाउन त्यस्तो उद्योगिे उद्योग दताध गने लनकाय माफधत
नेपाि सरकार समि लनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम लनवेदन पनध आएमा उद्योगको आवश्यकताको आधारमा
नेपाि सरकारिे प्रचलित कानन बमोम्जम तोवकएको शतधको अधीनमा रही तोवकएको
हदसभमको जग्गा राख्न पाउने गरी छु ट ददन सक्नेछ ।
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२६. छु ट, सुववधा वा सहुलियतको प्रत्यािलतेः- (१) यो ऐन प्रारभि हुँदाका बखत दताध िई
सञ्चािनमा रहे का उद्योगिाई यस ऐन र प्रचलित कानन बमोम्जम प्रदान गररएको छु ट,
सुववधा वा सहुलियतिाई सीलमत गने गरी कुनै व्यवस्था गररने छै न । (२) यो ऐन

ु न्त्दा तत्काि अम्घ बहाि रहे को औद्योलगक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्त्तगधत
प्रारभि हुनि

अनुमलत प्राप्त गरी वा दताध गरी सञ्चािनमा रहे को उद्योगिे सो ऐन बमोम्जम अवलध
वकवटएका छु ट, सुववधा वा सहुलियतका हकमा सोही ऐन बमोम्जम र अवलध नवकवटएको
छु ट, सुववधा वा सहुलियतका हकमा यस ऐन बमोम्जमको छु ट, सुववधा वा सहुलियत
पाउनेछ ।

ु म्घ दताध िएको वा अनुमलत प्राप्त गरे को तर यो ऐन प्रारभि
(३) यो ऐन प्रारभि हुनअ

िएपलछ मात्र व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि गरे को उद्योगिे यस ऐन
बमोम्जमको छु ट, सुववधा वा सहुलियत पाउनेछ । तर त्यस्तो उद्योग दताध वा अनुमलत

प्राप्त गदाधका बखत कायम रहे को औद्योलगक व्यवसाय सभबन्त्धी प्रचलित कानन बमोम्जम

छु ट, सुववधा वा सहुलियत पाउने अवलध यस ऐनिे प्रदान गरे को छु ट, सुववधा वा सहुलियत
िन्त्दा बढी अवलधको िएमा वा यस ऐन बमोम्जम त्यस्तो छु ट, सुववधा वा सहुलियत
नपाउने िएमा तत्काि प्रचलित औद्योलगक व्यवसाय सभबन्त्धी कानन बमोम्जमको छु ट,
सुववधा वा सहुलियत पाउनेछ ।

२7. स्वलमत्व अनलतिभय नहुनेःे - यस ऐन बमोम्जम दताध िएको कुनै पलन उद्योग
गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा लिने छै न ।

२8. औद्योलगक सुरिा सभबन्त्धी व्यवस्थाेः- प्रचलित कानन बमोम्जम स्थापना िएको

उद्योगको िालग आवश्यकता अनुसार नेपाि सरकारिे तोवकए बमोम्जम औद्योलगक
सुरिाको अलतररि स्थानीयस्तरमा सुरम्ित सं चािनको वातावरण बनाई राख्न आवश्यक
सहयोग, समन्त्वय र सहम्जकरण गररनेछ ।

२9. छु ट, सुववधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गनध नहुनेःे - यस ऐन बमोम्जम उद्योगिे प्राप्त
गने छु ट, सुववधा वा सहुलियत जुन प्रयोजनका िालग ददर्एको हो सोही प्रयोजनका िालग
मात्र प्रयोग गनुध पनेछ र त्यसको दुरुपयोग गनध पार्ने छै न ।
पररच्छे द -६

एकि लबन्त्द ु सेवा केन्त्र सभबन्त्धी व्यवस्था

30. एकि लबन्त्द ु सेवा केन्त्रको स्थापनाेः- (१) यस ऐन तथा प्रचलित अन्त्य कानन

बमोम्जम उद्योग वा िगानीकताधिाई प्राप्त हुने छु ट, सुववधा वा सहुलियत र उद्योगको
िालग आवश्यक पने पवाधधार सभबन्त्धी सेवा समयमै सरि र सहज रुपमा एकै थिोबाट
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उपिब्ध गराउने सभबन्त्धमा गाउँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी
एकि लबन्त्दु सेवा केन्त्रको स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम एकि लबन्त्दु सेवा केन्त्र स्थापना तथा सञ्चािनका सभबन्त्धमा
स्थानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गदाध अन्त्य कुराका अलतररि त्यस्तो सेवा केन्त्र रहने

स्थान, केन्त्रका माध्यमबाट उद्योगहरुिाई पुयाधर्ने सेवा, केन्त्रमा रहने लनकायगत
एकार्हरु र सेवा सञ्चािन सलमलत समेत तोक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोम्जम एकि लबन्त्दु सेवा केन्त्रको स्थापना निएसभमको िालग यस

ऐन बमोम्जम उद्योगिे पाउने छु ट, सुववधा वा सहुलियत एकै थिोबाट समयमै उपिब्ध

गराउन गाउँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी एकि लबन्त्द ु सेवा
सञ्चािन सलमलत/केन्त्र गठन गनेछ ।

31. एकि लबन्त्द ु सेवा सञ्चािन सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकारेः-

(१) एकि लबन्त्दु सेवा सञ्चािन सलमलतको काम, कतधव्य र अलधकार दे हाय बमोम्जम
हुनेछेः-

(क) यस ऐन अन्त्तगधत उद्योगिे पाउने छु ट, सुववधा वा सहुलियत प्रदान गने लनणधय गरी
सोको कायाधन्त्वयन गने वा गराउने,

(ख) कायधपालिकािे आफ्ना काम, कतधव्य र अलधकार अन्त्तगधत प्रत्यायोजन गरे का
कायधहरू गने,

(ग) उद्योगिाई आवश्यक पने ववद्युत, पानी, दरसञ्चारका साधन, जग्गा, सडक जस्ता
पवाधधार सेवा उपिब्ध गराउने सभबन्त्धमा समयबर्द् व्यवस्था गनध आवश्यक लनणधय गरी
सोको कायाधन्त्वयन गने, गराउने,

(घ) तोवकए बमोम्जमका अन्त्य कायधहरु गने ।

(२) यस दफा बमोम्जम एकि लबन्त्दु सेवा सञ्चािन सलमलतिे गरे को लनणधय सभबम्न्त्धत
लनकायिे कायाधन्त्वयन गनुध पनेछ ।

(३) एकि लबन्त्दु सेवा सञ्चािन सलमलतिे आफिाई प्राप्त अलधकार मध्ये आवश्यकता

अनुसार केही अलधकार उपदफा (४) बमोम्जम गदठत उपसलमलतिाई प्रत्यायोजन गनध
सक्नेछ । तर उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा तोवकएको अलधकार प्रत्यायोजन हुने
छै न ।

(४) एकि लबन्त्दु सेवा सञ्चािन सलमलतिे आफिे गने काम कारबाहीको िालग
आवश्यकता

अनुसार

उपसलमलतहरु

गठन

गनध सक्नेछ

र

त्यसरी

गठन

उपसलमलतको काम, कतधव्य र अलधकार सो सलमलतिे तोवकददए बमोम्जम हुनेछ ।
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िएको

पररच्छे द -७

रुग्ण उद्योग सभबन्त्धी व्यवस्था

32. रुग्ण उद्योगको पवहचान, वगीकरण र सुववधा, सहुलियत तथा छु टेः- सं म्घय सरकारको
प्रचलित औधोलगक व्यावसाय ऐन अनुसार हुनेछ ।
पररच्छे द-८

सजाय र पुनरावेदन सभबन्त्धी व्यवस्था

33. सजाय सभबन्त्धी व्यवस्थाेः- (१) कसैिे यस ऐन बमोम्जम उद्योग दताध गराई वा

नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चािन गरे वा नगरे को सभबन्त्धमा कायाधियिे तोवकए
बमोम्जम आवश्यक अनुगमन, छानलबन वा लनरीिण गदाध यस ऐन बमोम्जम उद्योग दताध

नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चािन गरे को पार्एमा सभबम्न्त्धत कायाधियिे त्यस्तो उद्योग
ँ सभबम्न्त्धत वववरण सवहतको प्रलतवेदन तयार
स्थापना वा सञ्चािन गने व्यम्ि तथा सोसग

गरी कारबाहीका िालग सभबम्न्त्धत कायधपालिकामा पठाउनु पनेछ र सोको जानकारी
सभबम्न्त्धत म्जल्िा प्रशासन कायाधियमा पठाउनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रलतवेदन प्राप्त हुन आएमा कायधपालिकािे त्यस्तो व्यम्ििाई
यस ऐन बमोम्जम उद्योग दताध गराई सञ्चािनमा ल्याउन र सोको प्रमाण पेश गनध बढीमा
तीन मवहनाको समय ददन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोम्जमको

समयावलधलित्र

कायधपालिकािे दे हायको कारबाही गनध सक्नेछेः

उद्योग

दताध

नगने

व्यम्ििाई

(क) त्यस्तो व्यम्ििाई स्थापना वा सञ्चािन गरे को उद्योग बन्त्द गनध आदे श ददने,

(ख) उद्योगको स्तर यवकन गरी सोको आधारमा िघु उद्यम स्तरको िए दश हजार दे म्ख
पच्चीस हजार रुपैंयाँ सभम, घरे ि ु उद्योगको स्तर िए पच्चीस हजार दे म्ख पचास हजार

रुपैंयाँ सभम साना उद्योगको स्तर िए पचास हजार दे म्ख एक िाख रुपैंयाँ सभम, जररबाना
गने ।

(४) दफा १२ बमोम्जम तोवकएको वववरण तोवकएको अवलधलित्र उपिब्ध नगराएमा

उद्योग दताध गने लनकायिे प्रत्येक आलथधक वषधको िालग दे हायका उद्योगिाई दे हायको
जररबाना गनध सक्नेछ:

(क) िघु उद्यमिाई पाँच हजार रुपैयाँको दरिे,

(ख) घरे ि ु उद्योगिाई दश हजार रुपैयाँको दरिे,
(ग) साना उद्योगिाई बीस हजार रुपैयाँको दरिे,
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(५) दे हायका कायध गरे मा उद्योग दताध गने लनकायको लसफाररसमा कायधपालिकािे दे हाय
बमोम्जमको सजाय गनध सक्नेछेः-

(क) दफा ३८ ववपरीत कायध गने उद्योगिाई यस ऐन बमोम्जमको छु ट, सुववधा वा
सहुलियत नददने वा त्यस्तो छु ट, सुववधा वा सहुलियत प्राप्त गररसकेको िए प्राप्त गरे को
छु ट, सुववधा वा सहुलियतको रकम असि गने वा सो बराबरको रकम जररबाना गने वा
दुवै सजाय गने,

(ख) दफा ४३ बमोम्जम व्यावसावयक सामाम्जक म्जभमेवारी बहन नगरे मा त्यस्तो

उद्योगको वावषधक कारोबारको एक दशमिव पाँच प्रलतशतिे हुन आउने रकम जररबाना
गने,

(ग) दफा ५ को उपदफा (६) बमोम्जम उद्योग दताध गने लनकायिे समय-समयमा

ददएको लनदे शन तथा उद्योग दताध प्रमाणपत्रमा उम्ल्िम्खत शतधहरुको पािना नगरे मा
दे हायको उद्योगिाई दे हाय बमोम्जमको जररबाना गनध सक्नेछ:-

(१) िघु उद्यमको हकमा पच्चीस हजार दे म्ख एक िाख रुपैंयाँसभम,
(२) घरे ि ु उद्योगको हकमा दुई िाख दे म्ख लतन िाख रुपैंयाँसभम,

(३) साना उद्योगको हकमा लतन िाख दे म्ख पाँच िाख रुपैंयाँसभम।

(घ) खण्ड (ग) बमोम्जम जररबाना गदाध समेत दफा ५ को उपदफा (६) बमोम्जम

उद्योग दताध गने लनकायिे समय समयमा ददएको लनदे शन तथा उद्योग दताध प्रमाणपत्रमा
उम्ल्िम्खत शतधहरुको पािना नगरे मा त्यस्तो उद्योगिाई लनम्श्चत अवलधका िालग उद्योग

सञ्चािन बन्त्द गराउन आदे श ददने वा त्यस्तो उद्योगको दताध वा अनुमलत खारे ज गनध
आदे श ददन सक्ने ।

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगधत बनेको लनयमाविीको अन्त्य कुनै प्रावधान उल्िं घन

गरे मा िघु उद्यम िए पन्त्र हजार रुपैयाँसभम, घरे ि ु उद्योग िए पन्त्र हजारदे म्ख लबस
हजार रुपैंयाँसभम, साना उद्योग िए लबस हजारदे म्ख लतस हजार रुपैंयाँसभम जररबाना गने
।

(६) यस दफा बमोम्जम सजाय गनुि
ध न्त्दा अम्घ सजाय गने अलधकारप्राप्त अलधकारीिे

सभबम्न्त्धत उद्योग वा व्यम्ििाई आफ्नो सफाई तथा सवुत पेश गनध पैतीस ददनको समय
ददनुपनेछ ।

34. पुनरावेदन सभबन्त्धी व्यवस्थाेः- दफा २८ बमोम्जमको सजायको आदे श उपर म्चि
नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस ददनलित्र त्यस्तो उद्योग वा व्यम्ििे
सभबम्न्त्धत अदाितमा पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।
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पररच्छे द-९

कानलन स्वरुप सभबन्त्धी व्यवस्था

35. काननी स्वरुपेः- ऐनको दफा ३ अनुसार दताध गराउनु पने कुनै पलन उद्योग प्रार्िेट

फमध, साझेदारी फमध, प्रार्िेट लिलमटे ड वा पम्ब्िक लिलमटे ड कभपनीको रुपमा गनुध पनेछ
।

३6. प्रार्िेट फमधेः- कुनै एक व्यम्ि ववशेषिे कुनै उद्योग एकिौटी स्वालमत्वमा दताध

गनध चाहे मा तोवकएका लिम्खत कागजातहरु सवहत लनधाधररत ढाँचामा गाउँ कायधपालिकाको
कायाधियमा ररतपवधक दरखास्त ददनु पनेछ । यसरी दरखास्त प्राप्त िए पलछ सभबम्न्त्धत

ँ ीको आधारमा िाग्ने फमध दताध दस्तुर दाम्खिा गनध िगाई उद्योग दताध
कायाधियिे पज
गरी तोवकएको ढाँचामा प्रार्िेट फमध दताध प्रमाणपत्रमा समेत फमधिे पािना गनुध पने

शतधहरु उल्िेख गरी फमध दताध प्रमाणपत्रका लनधाधरीत ढाँचाको पत्र समेत ददनु पनेछ
।साथै प्राईिेट फमध दताध, नवीकरण तथा सञ्चािनसँग सभबम्न्त्धत अन्त्य प्रकृयागत
व्यवस्था तोवकए वमोम्जम हुनेछ ।

३7. साझेदारी फमध:- दुई वा दुई िन्त्दा बढी व्यम्िहरु लमिेर उद्योग सं चािन गनधको

िालग साझेदारी फमध दताध गनध सक्नेछन् । साझेदारी फमधको रुपमा उद्योग सं चािन गनध
चाहने व्यम्िहरुिे तोवकए बमोम्जमको ढाँचामा दरखास्त फाराम साथ आवश्यक
कागजातहरु सवहत साझेदारहरुिे दस्तखत गरी दरखास्त ददनु पनेछ । यसरी दरखास्त

ँ ीको आधारमा साझेदारी फमध दताध दस्तुर
प्राप्त िए पलछ सभबम्न्त्धत कायाधियिे पज
दाम्खिा गनध िगाई लनधाधरीत ढाँचाको साझेदारी फमध दताध प्रमाणपत्रमा उद्योगिे पािना
गनुध पने शतधहरु उल्िेख गरी साझेदारी फमध दताध प्रमाणपत्रका पत्र समेत ददनु पनेछ ।

३8. प्रार्िेट लिलमटे ड वा पम्ब्िक लिलमटे ड कभपनी:- कभपनी ऐन, २०६३ अनुसार
प्रार्िेट लिलमटे ड वा पम्ब्िक लिलमटे ड कभपनीको रुपमा उद्योग दताध गनध चाहने व्यम्ििे

कभपनी रम्जष्ट्रारको कायाधियमा कभपनी दताध गराई सकेपलछ उद्योग दताधको तोवकए
बमोम्जमको दरखास्त फारामको साथमा आवश्यक लिम्खत कागजातहरु सं िग्न गरी
ररतपवधकको दरखास्त पेश गरे मा सभबम्न्त्धत कायाधियिे तोकीएको ढाँचामा उद्योगिे

पािना गनुध पने शतधहरु समेत तोकी कभपनीको रुपमा लनधाधरीत ढाँचाको उद्योग दताध
प्रमाणपत्र समेत ददनु पनेछ । यस्ता प्रा. लि. वा पम्ब्िक लिलमटे ड कभपनीको नाममा

ँ ी राखी उद्योग दताध गनुध परे मा सोही बमोम्जम गनध कभपनीको
छु ट्टा छु ट्टै उद्देश्य, वगध र पज
प्रबन्त्ध पत्रमा समेत उद्देश्य उल्िेख िै कभपनी रम्जष्ट्रारको कायाधियबाट स्वीकृलत
ल्याएमा सोही अनुसार छु ट्टाछु ट्टै उद्योग दताध गनध सवकने छ ।
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पररच्छे द १०
ववववध

३9. गररवी लनवारणका िालग िघु उद्यम ववकास कायधिम सभबन्त्धी व्यवस्था- (१)
गाउँपालिकािे गररवी लनवारणको िालग िघु उद्यम ववकास
गनध सक्नेछ ।

कायधिम(MEDPA) सञ्चािन

(२) उपदफा (१) वमोम्जमको कायधिम सञ्चािन कायधववलधमा तोवकए वमोम्जम हुनेछ ।
40.

औद्योलगक

जनशम्िेः-

नागररकबाटै पलतध गनुध पनेछ।

(१)

उद्योगिाई

आवश्यक

पने

जनशम्ि

नेपािी

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन रावष्ट्रयस्तरको सावधजलनक
पत्रपलत्रकामा ववज्ञापन प्रकाशन गदाध पलन उद्योगको िालग चावहने कुनै खास सीप वा
दिता िएको जनशम्ि नेपािी नागररकमध्येबाट उपिब्ध हुन नसकेमा वा उच्च

व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोम्जम कायधपालिकाको लसफाररसमा श्रम

वविागको स्वीकृलत लिई बढीमा पाँच वषधसभमको िालग त्यस्तो उद्योगिे ववदे शी नागररक
लनयुि गनध सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग कायधपालिकािे लसफाररस गदाध त्यस्तो उद्योगिे

माग गरे बमोम्जमको सीप वा दिता िएको जनशम्ि नेपािी नागररकबाट पलतध गनध
प्रयास गरे वा नगरे को, त्यस्तो सीप वा दिता िएको जनशम्ि उद्योगिाई आवश्यक िए

वा निएको र त्यस्तो जनशम्ि नेपािमा उपिब्ध हुन सक्ने वा नसक्ने सभबन्त्धमा
यवकन गरी त्यस्तो जनशम्ि सभबम्न्त्धत उद्योगिाई आवश्यक िएको र नेपािमा

उपिब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहे को दे म्खएमा श्रम वविागमा श्रम स्वीकृलतको िालग
लसफाररस गनुप
ध नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोम्जम लनयुि गररएको ववदे शी नागररक ववम्शष्ट प्रकारको प्राववलधक
िई त्यस्तो जनशम्ि नेपािलित्र उपिब्ध हुन नसक्ने िएमा उपदफा (३) बमोम्जम
स्वीकृलत लिई त्यस्तो जनशम्ििाई थप दुई वषधसभमको िालग पुनेः लनयुि गनध सवकनेछ
।

(५) उपदफा (२) बमोम्जम कुनै उद्योगमा ववदे शी नागररक लनयुि िएमा लनजको दे शमा

पररवत्र्य ववदे शी मुरा प्रचिनमा रहे को िए ववदे शी नागररकिे प्राप्त गरे को तिब, ििा,
पाररश्रलमक रकमको पररवत्र्य ववदे शी मुरामा िै जान श्रम वा प्रचलित नेपाि काननिे
लनददधष्ट गरे बमोम्जम हुनेछ ।
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(६) उद्योगमा कायधरत कामदार तथा कमधचारीिे उद्योगको सञ्चािन तथा त्यसको

उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्त्द हड्ताि जस्ता कुनै पलन काम कारबाही गनध
पाउने छै नन् ।

तर कामदार तथा कमधचारीिे आफ्ना जायज मागहरु शाम्न्त्तपणध ढं गिे व्यवस्थापन समि
राख्न र आपसी समझदारीमा समाधान गनध यो उपदफािे बाधा पुयाधएको मालनने छै न ।

(७) उपदफा (६) बमोम्जम वववाद समाधान हुन नसकेमा वववाद समाधान गने

प्रयोजनका िालग प्रचलित कानन बमोम्जम गठन िएको विब्युनिमा त्यस्ता वववाद पेश

गनध सवकनेछ । त्यस्तो विव्युनिबाट िएको लनणधय अम्न्त्तम हुनेछ र दुवै पििाई मान्त्य
हुनछ
े ।

41. करार गरी उत्पादन गनध सक्नेेः- (१) प्रचलित कानन बमोम्जम दताध िएको कुनै
उद्योग वा कभपनी वा फमध वा प्रलतष्ठानिे आपसमा करार (कन्त्ियाक्ट) वा उपकरार

(सव- कन्त्ियाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गनध सक्ने, कुनै लनयाधतमिक उद्योग
वा लनयाधत प्रवद्र्धन गृहको िालग तोवकए बमोम्जमको मापदण्ड परा गरी करार

(कन्त्ियाक्ट भयानुफ्याक्चररङ्ग) वा उपकरार (सव-कन्त्ियाक्ट भयानुफ्याक्चररङ्ग) का
आधारमा लनम्श्चत पररमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गररददएमा त्यस्तो उद्योग वा
कभपनी वा फमध वा प्रलतष्ठानिाई छु ट, सुववधा र सहुलियत तोवक सं घीय सरकारिे
उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।

42. कोष सभबन्त्धी व्यवस्थाेः- (१) छथर जोरपाटी गाउँपालिकािे

o;

गाउँको

औद्योलगक ववकास, प्रवद्र्धन तथा सं रिणका िालग लनजी तथा सहकारी िेत्र समेतको
सहिालगतामा आवश्यकता अनुसार दे हायका कुनै वा सबै कोष खडा गनध सक्नेछेः(क) िघु, घरे ि ु तथा साना उद्यम ववकास कोष,
ँ ी (िेन्त्चर क्यावपटि) कोष,
(ख) जोम्खम पज
(ग) प्रववलध ववकास कोष,

(घ) औद्योलगक िगानी सं रिण तथा प्रवद्र्धन कोष,

(ङ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनलनधमाधण तथा व्यवस्थापन कोष,
(च) मवहिा उद्यमशीिता ववकास कोष ।

(२) उपदफा (१) मा उम्ल्िम्खत कोषमा जभमा हुने रकम, त्यस्ता कोषको व्यवस्थापन र
सञ्चािन सभबन्त्धी कायधववलध र अन्त्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।

(३) यो ऐन प्रारभि हुँदाका बखत छथर जोरपाटीगाउँपालिकलित्र स्थापना र सञ्चािन
िएका उद्यम ववकास कोष यसै ऐन बमोम्जम स्थापना र सञ्चािन िएको मालननेछ ।
21

43. व्यावसावयक सामाम्जक म्जभमेवारी:- (१) वावषधक पन्त्र करोड रुपैंयाँ िन्त्दा बढी
कारोबार गने घरे ि ु वा साना उद्योगिे वावषधक मुनाफाको कभतीमा एक प्रलतशत रकम

व्यावसावयक सामाम्जक म्जभमेवारी बहन गने प्रयोजनाथध प्रत्येक आलथधक वषधका िालग

छु ट्याउनु पनेछ । सो बमोम्जम छु ट्यार्एको रकम वावषधक योजना तथा कायधिम बनाई
तोवकए बमोम्जमका िेत्रमा खचध गनुध पनेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग प्रत्येक उद्योगिे प्रत्येक आलथधक वषधमा िएको
कारोबारको रकम र सो आलथधक वषधका िालग पेश गररएको व्यावसावयक सामाम्जक

म्जभमेवारी बहन अन्त्तगधतको योजना तथा कायधिमको प्रगलत वववरण सो आलथधक वषध
व्यलतत िएको तीन मवहनालित्र सभबम्न्त्धत उद्योग दताध गने लनकाय समि पेश गनुध पनेछ
। सो वववरणसाथ चािु आलथधक वषधको व्यावसावयक सामाम्जक म्जभमेवारी बहनको
योजना तथा कायधिम समेत सं िग्न गररएको हुन ु पनेछ ।

४4. औद्योलगक कररडोर, औद्योलगक ग्राम तथा औद्योलगक क्िष्टर घोषणा गनध सक्नेेःऔद्योलगक ववकासको िालग पयाधप्त सभिावना र अवसर उपिब्ध रहे को गाउँपालिकाको
कुनै िाग वा स्थानिाई तोवकए बमोम्जमका मापदण्डका अलधनमा रही कायधपालिकािे

स्थानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी औद्योलगक कररडोर, औद्योलगक ग्राम तथा
औद्योलगक क्िष्टर घोषणा गरी तोवकए बमोम्जमको सेवा, सुववधा तथा सहुलियत उपिब्ध
गराउन सक्नेछ ।

४5. आवासीय िवन, अन्त्य िवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नसवकनेेः- (१) यो ऐन
प्रारभि िएपलछ स्थापना हुने औद्योलगक िेत्र, ववशेष आलथधक िेत्र तथा औद्योलगक
कोररडोरको नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी तोकेको िेत्र र
दरीलित्र कुनै पलन वकलसमको आवासीय िवन वा अन्त्य िवन बनाउन वा बस्ती बसाउन
लबषय प्रचलित सं म्घय कानन तथा नेपाि सरकारिे लनधधरण गरे अनुसार हुनेछ ।

४6. अलधकार प्रत्यायोजनेः- (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगधत बनेको लनयमाविी
बमोम्जम

कायधपालिकािाई

कायधपालिकािे

आवश्यकता

प्राप्त

िएको

अनुसार

गाउँ

अलधकारमध्ये

प्रमुख, प्रमुख

कुनै

वा

प्रशासवकय

सबै

अलधकार

अलधकृत

वा

राजपत्रावङ्कत अलधकृत स्तरको कमधचारी वा यस ऐन अन्त्तगधत गठन िएको सलमलत वा
उपसलमलतिाई प्रत्यायोजन गनध सक्नेछ ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगधत बनेको लनयमाविी बमोम्जम सभबम्न्त्धत कायधपालिकाको
कायाधियिाई प्राप्त िएको अलधकारमध्ये सबै वा कुनै अलधकार आवश्यकता अनुसार वडा
कायाधिय वा राजपत्रावङ्कत स्तरको कमधचारीिाई प्रत्यायोजन गनध सक्नेछ ।
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४7. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकारेः- यो ऐन कायाधन्त्वयन गदाध कुनै बाधा अड्काउ

परे मा कायधपालिकिे स्थानीय राजपत्रमा सचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ
फुकाउन सक्नेछ ।

४8. अनुसचीमा हेरफेर वा थपघट गनध सक्नेेः- कायधपालिकिे स्थानीय राजपत्रमा सचना
प्रकाशन गरी अनुसचीमा आवश्यकता अनुसार हे रफेर, थपघट वा पररमाजधन गनध सक्नेछ
।

४9. यसै ऐन बमोम्जम हुनेःे - प्रचलित काननमा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन यस
ऐनमा िेम्खए जलत कुरामा यसै ऐन बमोम्जम हुनछ
े ।

50. लनयम बनाउने अलधकारेः- यस ऐनिाई कायाधन्त्वयन गनध कायधपालिकिे आवश्यक
लनयम बनाउन सक्नेछ ।

51. लनदे म्शका, कायधववलध वा मापदण्ड बनाई िाग गनध सक्नेेः- कायधपालिकािे उद्योगको
दताध, लनयमन सभबन्त्धी काम कारबाहीिाई सरि बनाउन आवश्यकता अनुसार लनदे म्शका,
कायधववलध वा मापदण्ड बनाई िाग गनध सक्नेछ ।

52. खारे जी र बचाउ:- (१) यस ऐनका दफा वा उपदफाहरु सं घीय सरकार तथा प्रदे श

सरकारका काननसँग बाम्झएमा बाम्झएको हदसभम स्वत लनश्कृय हुनेछ ।यस सभबन्त्धी
अन्त्य व्यवस्था यसै ऐन वमोम्जम हुनेछ ।

(२) यस ऐनको उद्देश्य प्रलतकि नहुनेगरी यस अम्घ िएका काम कारवाहीहरु यसै ऐन
वमोम्जम िएको मालननेछ ।

अनुमलत लिनुपने उद्योगहरु

ँ सभबम्न्त्धत)
अनुसची-१ (दफा ७ सग

१. हातहलतयार, गोिीगठ्ठा, बारुद उत्पादन गने उद्योग,
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२. ववस्फोटक पदाथध उत्पादन गने उद्योग,

३. सुरिात्मक छपार् (सेक्युररटी वप्रम्न्त्टङ) मुरा तथा लसक्का उद्योग,

ँ ी, खै नी, लसँगार तथा सुती मुख्य कच्चा पदाथध हुने वस्तु उत्पादन गने उद्योग,
४. च ुरोट, लबड
५. लबयर तथा मददरा उत्पादन गने उद्योग,

६. ढुं गा लगट्टी, बािुवा उत्खनन्, प्रशोधन गने मझौिा तथा ठिा उद्योग,
७. रे लडयो सञ्चार उपकरण उत्पादन गने उद्योग,

८. बहुमल्य खलनज उत्खनन्, पेिोलियम पदाथध उत्खनन् जस्ता उद्योग,
९. प्रचलित कानन बमोम्जम अनुमलत लिनुपने अन्त्य उद्योग ।
अनुसची-२

ँ सभबम्न्त्धत)
(दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सग

घरे ि ु उद्योगहरु:

१. ह्याण्ड िम, पेडि िम, सेमी-अटोमेवटक िम, कपडा वावपधङ्ग, परभपरागत प्रववलधबाट
गररने रङ्गाई, छपाई, लसिाई (तयारी पोशाक बाहे क) र बुनाई,

२. ऊन र रे शममा आधाररत हाते बुनाईका राडी, पाखी, गिैं चा, पम्श्मना, पोशाक, हातेकागज
र सोमा आधाररत वस्तु,

३. परभपरागत किामा आधाररत वस्तु,
४. परभपरागत मलतधकिा,

५. तामा, वपिि, ढिौट, काँस र जमधन लसल्िर जस्ता धातुबाट हस्तलनलमधत िाँडावतधन तथा
हस्तकिाका सामान,

६. फिामबाट बनेका हस्तलनलमधत िाँडा वतधन तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, च ुिेसी, खुकुरी,
हँलसया, कुटो, कोदािो जस्ता परभपरागत औजारहरु,

७. सुन चाँदीबाट हस्तलनलमधत गरगहना, वस्तु, िाँडा वतधनहरु बहुमल्य, अधध-बहुमल्य तथा
साधारण पत्थर जडान िएका समेत),

८. स्वदे शमा उपिब्ध वकमलत, अधध वकमलत तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योग, ग्रामीण
ट्यालनङ्ग / छािाबाट हस्त लनलमधत वस्तुहरु,

९. जुट, सवार् घाँस, चोया, बालबयो, सुती धागो, अल्िो आदद प्राकृलतक रे शामा आधाररत
उद्योग,

१० पत्थरकिा (ढुं गा कं ु दी बनार्एका सामानहरु),

११. पौिा, थाङ्का म्चत्र र अन्त्य परभपरागत म्चत्रकिा,

१२. मुकुण्डो (मास्क) तथा परभपरागत सं स्कृलत दशाधउने पुतिी र खेिौना,
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१३. परभपरागत सं स्कृलत, बाजागाजा र किा दशाधउने ववलिन्न प्रकारका हस्तकिाका
वस्तु,

१४. काठ, हाड, लसङ्ग तथा माटो, चट्टान र खनीजका किात्मक वस्तुहरु, सेरालमक्स तथा
माटाका िाँडाकँ ु डा,

१५. हातिे छाप्ने ईटा उद्योग ।

अनुसची-३

ँ सभबम्न्त्धत)
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सग

ऊजाध मुिक उद्योग १. जिस्रोत, वायु, सौयधशम्ि, कोर्िा, प्राकृलतक तेि र र्न्त्धन वा

ग्यास, वायोमास वा अन्त्य स्रोतहरुबाट ऊजाध उत्पादन गने उद्योग, त्यस्तो उजाध उत्पादन
गनध प्रयोग गररने मेलसन ।

उपकरण लनमाधण गने उद्योग,
२. ववद्युत प्रसारण िार्न,

३. ववद्युत ववतरण प्रणािी ।
अनुसची-४

ँ सभबम्न्त्धत)
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग

कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग
१. फिफि खेती वा फिफि प्रशोधन,

२. खाद्यवस्तु प्रशोधन, पशुपािन, पं िीपािन (अवष्ट्रच समेत), पशुपंिी प्रजनन र मासु
उत्पादन तथा प्रशोधन,

३. दध उद्योग (दधका पररकार उत्पादन समेत),

४. मत्स्यपािन, माछािुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेम्जङ्ग,
५. रे शम खेती तथा रे शम प्रशोधन,
६. म्चया बगान, म्चया प्रशोधन,
७. कफी खेती, कफी प्रशोधन,

८. जलडबुटी खेती, जलडबुटी प्रशोधन,
९. तरकारी बीउ लबजन उत्पादन,

१०. तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन
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११. हररत गृह स्थापना र सञ्चािन,

१२. मौरीपािन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन),

१३. पुष्प खेती, पुष्प प्रशोधन (मािा बनाउने, सजावट गने, गुच्छा बनाउने र बीउ लबजन
उत्पादन समेत, नसधरी व्यवसाय,

१४. रबर खेती, रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन र सञ्चािन, र शीत िण्डार, कृवष बजार
ज्ञड। सामुदावयक, कबुलियलत, साझेदारी र लनजी वनको स्थापना र व्यवस्थापन,

१५. नगदे बािीको व्यावसावयक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैेः ऊखु, कपास, सनपाट, सम्जवन,
स्वीट सरघम, स्टे लिया रे वौलडएन, सुती, जुट, अिैं ची, अदुवा, केशर, तेिहन र यस्तै
मसिावािी, दिहन आदी वेत, बाँस खेती र वेत बाँसजन्त्य उत्पादनहरु,
१६. वनस्पलत उद्यान स्थापना र व्यवस्थापन,

२७.वनस्पलत प्रजनन व्यवसाय (वटस्सु कल्चर समेत), बीउलबजन प्रशोधन,
१७.अन्त्य गैर काष्ठजन्त्य वन पैदावारमा आधाररत ।
अनुसची-५

लनमाधण उद्योग

ँ सभबम्न्त्धत)
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सग

सडक, पुि, सुरुङ्ग,

१. रोपवे, रे िवे, िाम, िलिबस, केबुि कार, मोनोरे ि र स्िाईलडङ्गकार,
२. हवाई धावन मागध:ववमानस्थि,

३. औद्योलगक सं रचना एवं पवाधधार कभप्िेक्स,
४. सिा सभमेिन केन्त्र,

५. ढि तथा ढि लनकास,

६. खानेपानी आपलतध तथा ववतरण,
७. लसँचार् पवाधधार,

८. खेिकुद गृह, रङ्गशािा,

९. सवारी पावकधङ्ग स्थि, पावकधङ्ग गृह,
१०. लनयाधत प्रशोधन िेत्र,
११. ववशेष आलथधक िेत्र,
१२. कागो कभप्िेक्स,

१३. दवषत पानी प्रशोधन केन्त्र,

१४. टे लिफोन टावर, अम्प्टकि फार्बर नेटवकध, ि–उपग्रह, ि–उपग्रह प्रसारण केन्त्र
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१५. घर तथा आवास िवन,

१६. वफल्म लसवट लनमाधण, वफल्म स्टु लडयो लनमाधण
१७. व्यापाररक कभप्िेक्स ।

अनुसची-६

ँ सभबम्न्त्धत)
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सग

पयधटन उद्योग पयधटक आवास, मोटे ि, होटे ि, ररजोटध तथा रे ष्टुराँ,

१. िािि एजेन्त्सी, टु र अप्रेटर, वहलिङ्ग सेन्त्टर, क्यालसनो, मसाज स्पा,

२. साहलसक पयधटनेः- म्स्कर्ङ्ग, ग्िार्लडङ्ग, वाटरयाधम्फ्टङ्ग, हट एयर व्यािुलनङ्ग, क्यानोलनङ,
प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हािीचढी, बन्त्जी जम्भपङ्ग , वहमाि आरोहरण र अविोकन,
३. गल्फ कोसध, पोिो, पोनी िे वकङ्ग, पदयात्रा,

४. ग्रामीण पयधटन, होम स्टे तथा पयाधवरणीय पयधटन,

५. साँस्कृलतक, धालमधक, सिा सभमेिन तथा खेिकुद पयधटन,
६. मनोरञ्जन पाकध

७. वन्त्यजन्त्तु आरि,

८. माउन्त्टे न फ्िार्ट सञ्चािन ।

अनुसची-७

ँ सभबम्न्त्धत)
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सग

सचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रववलधमा आधाररत उद्योग
खण्ड (क) सचना प्रववलध उद्योग
(१) टे क्नोिोजी पाकध,
(२) आई.वट. पाकध,

(३) वायोटे क पाकध,

(४) सफ्टवेयर ववकास,

(५) कभप्यटर तथा सभबम्न्त्धत सेवाहरु,
(६) तथ्याङ्क प्रशोधन,
(७) सार्वर क्याफे,

(८) लडम्जटि भयावपङ्ग,

(९) ववम्जनेस प्रोसेस आउटसोलसधङ्ग (वव.वप.ओ.),
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(१०) डाटा मार्लनङ्ग, क्िाउड कभप्यवटङ्ग ।

खण्ड (ख) सचना सं चार प्रववलधमा आधाररत उद्योग
(१) र्न्त्टरनेट,

(२) टे लिफोन, मोवाईि टे लिफोन, मोवाईि स्याटिार्ट टे लिफोन,
(३) टे लिपोटध सेवा,

(४) ि-उपग्रह (स्याटिार्ट) स्थापना एवं सञ्चािन, ि-उपग्रह प्रसारकेन्त्र स्थापना, लिस्याट,
(५) ब्रोडव्याण्ड, पवाधधार, टे लिकम टावर, अम्प्टकि नेटवकध, स्याटिार्ट नेटवकध,
खण्ड (ग) सचना, प्रसारण प्रववलधमा आधाररत उद्योग
(१) एफ.एम. रे लडयो, लडम्जटि रे लडयो सेवा,

(२) लडम्जटि ि–सतही टे लिलिजन, स्याटिार्ट टे लिलिजन, केबुि टे लिलिजन,
(३) आर्वपवटिी, अनिार्न सेवा,

(४) लडम्जटि केबुि वट.िी. नेटवकध, डार्रे क्ट-ट-होम स्याटिार्ट सेवा, एम.एम.लड.एस
नेटवकध,

(५) रे कलडङ्ग स्टु लडयो, प्रसारण स्टु लडयो,

(६) वप्रन्त्ट लमलडया उद्योग, अलडयो लिजुअि सामग्री उत्पादन उद्योग, ववज्ञापन लनमाधण
उद्योग,

(७) लसनेमा उत्पादन, लसनेमाहि, मम्ल्टल्पेिक्स लसनेमा हि, वफल्म लसटी लनमाधण, वफल्म
स्टलडयो लनमाधण

अनुसची-८

ँ सभबम्न्त्धत)
(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सग

सेवामिक उद्योग १. याम्न्त्त्रक कायधशािा (वकधशप),
२. छापाखाना तथा छपाई सभबन्त्धी सेवा,

३. पेशागत अनुसन्त्धान तथा ववकास, व्यवस्थापन, ईम्न्त्जलनयररङ्ग तथा लडजार्न, काननी,
िेखा, िेखापरीिण, म्शिण प्रम्शिण, शैम्िक तथा प्राववलधक परामशध सेवाहरु,
४. म्जलनङ्ग तथा बेलिङ्ग व्यवसाय,
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५. चिम्चत्र लनमाधण व्यवसाय,
६. प्रदशधनी सेवा,

७. सांस्कृलतक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय,
८. लनमाधण व्यवसाय,

९. सावधजलनक यातायात व्यवसाय,
१०. फोटोग्राफी,
११. अस्पताि,

१२. नलसधङ्ग होम

१३. म्शिण एवं प्रम्शिण सं स्था,

१४. पुस्तकािय, अलििेखािय तथा सं ग्रहािय सेवा,
१५. प्रयोगशािा,

१५. हवाई यातायात सेवा
१६. खेिकद सेवा,

१७. शीत िण्डार सञ्चािन (गैह्र कृवषजन्त्य),

१८. हाउस वायररङ्ग र्िेक्िीकि वफवटङ्ग र ममधत,

१९. फोहोरमैिा सं किन तथा सरसफाई, फोहरमैिा पुनेःप्रशोधन,

२०. घर जग्गा खररद गरी िलम ववकास गरी लबिी गने व्यवसाय,

२२. लनमाधण सभबन्त्धी िारी उपकरण (हेिी र्क्वीपमेण्ट) िाडा, ममधत तथा सञ्चािन,
२३. पशु म्चवकत्सा सेवा, व्यािी ररचाम्जधङ्ग,

२४. स्वास्थ्य परीिण (एक्स-रे , लसटी स्क्यान, एम.आर.आर्, अल्िासाउन्त्ड जस्ता सेवाहरु)
तथा स्वास्थ्य परीिण प्रयोगशािा,

२५. लनमाधण िर्सकेका पवाधधारहरुको सञ्चािन गने (जस्तैेः सिा सभमेिन िवन,

खानेपानी आपलतध, र्न्त्धन तथा र्न्त्धनजन्त्य ग्यास आपलतध सभबन्त्धी पार्प िार्न, गोदामघर

तथा िण्डारण, ववमानस्थि, बसपाकध, रङ्गशािा, स्पोटधस् कभप्िेकस, रोपवे, सडक, लसँचार्, ववद्युत
प्रशारण, ववद्युत गृह, रे िवे सेवा, कागो कभप्िेक्स, र्नल्याण्ड म्क्ियरे न्त्स लडपो (आई.लस.लड.)
आदद सेवा सञ्चािन गने) व्यवसायहरु,

२६. खाद्यान्न कुटानी, वपसानी, पेिानी र प्यावकङ्ग गने कायध,

२७. कपडा तथा धागो रङ्गाई, सार्म्जङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योगिे आफ्नो
प्रयोजनको िालग गरे कोमा बाहे क),
२८. कागो व्यवसाय,
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२९. प्याकेम्जङ्ग, ररवफलिङ्ग सेवा (एि.पी.जी. ग्यांस ररवफलिङ्ग र सवारी ग्यांस ररवफलिङ्ग
गने स्टे शन समेत),
३०. कररयर सेवा,

३१. डार्म्क्िलनङ्ग व्यवसाय,
३२. व्यटी पािधर,

३३. आन्त्तररक सजावट (र्ण्टे ररयर डेकोरे शन),
३४. सुरिा सेवा प्रदान गने व्यवसाय,
३५. प्रकाशन सेवा,
३६. ववज्ञापन सेवा,

३७. ववज्ञापन सामग्री तयार गने सेवा
३८. समाचार सभप्रेषण सेवा,

३९. टे लिलिजनबाट प्रसारण गनध बनार्एका कायधिम र डकुमेन्त्िी टे िीवफल्म उत्पादन
तथा प्रसारण,

४०. स्वार्ि टे वष्टङ्ग सेवा,

४१. स्वास्थ्य (हेल्थ) क्िव,

४२. पानी ढु वानी तथा ववतरण सेवा,
४३. जुिोम्जकि पाकध सञ्चािन,

४४. म्जयोिोम्जकि पाकध सञ्चािन,

४५. व्यवसाय सभवद्र्धन सेवा (ववम्जनेस र्न्त्क्यवेसन सलिधस),
४६. व्यापाररक कभप्िेक्स सञ्चािन,

४७. वैदेम्शक रोजगार सेवा ४७. वायोटे क पाकध, ४६. लसनेमा हि, ४७. मम्ल्टप्िेक्स
लथयटर,

४८. लसिाई बुनाई,

४९. खलनज अध्ययन तथा अनुसन्त्धान,
५०. अनुसन्त्धान तथा ववकास सेवा ।

अनुसची-९

प्राथलमकता प्राप्त उद्योग

ँ सभबम्न्त्धत)
(दफा १७ सग
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१. उजाधमिक उद्योगहरु,

२. कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग,
३ लनमाधण उद्योग,

४. लनयाधतमिक उद्योग,

५. पवाधधारसवहतको साहलसक पयधटन, ग्रामीण पयधटन, पयाधवरणीय पयधटन, गल्फ कोसध,
पोिो, पोनी टे वकङ, पदयात्रा पयधटन, वाटरयाधम्फ्टङ, सिा सभमेिन पयधटन, खेिकुद पयधटन,

धालमधक पयधटन, सांस्कृलतक पयधटन, मनोरञ्जन पाकध लनमाधण तथा सञ्चािन, बन्त्यजन्त्त ु
आरिण,

६. खलनज उद्योग, पेिोलियम तथा प्राकृलतक ग्यास तथा र्न्त्धन अन्त्वेषण तथा उत्पादन,

७. स्वदे शी च ुनढु ङ्गा प्रयोग गरी म्क्िङ्कर तथा लसमेन्त्ट उत्पादन गने उद्योग, पल्प तथा

कागज, म्चनी, रासायलनक मि (लमश्रणबाहे क), प्राङ्गाररक मि, धिो दध, औषलध उत्पादन,
फोहोरमैिा तथा खेर गएको वस्तुको प्रशोधन, र्न्त्धन बचत गने उपकरण उत्पादन गने

उद्योग, प्रदषण कम गने उपकरण उत्पादन गने उद्योग र अपाङ्गहरुिे प्रयोग गने साधन

तथा उपकरण उत्पादन गने उद्योग, कृवष यन्त्त्र उपकरण तथा औद्योलगक मेलसनरी
बनाउने उद्योग, ववद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरु उत्पादन गने उद्योग,

८. अस्पताि, नलसधङहोम, पशु अस्पताि एवं म्चवकत्सािय, स्वास्थ्य परीिण सेवा, स्वास्थ्य
प्रयोगशािा, जैववक अनुसन्त्धानशािा र म्शिण एवं प्रम्शिण सं स्थाहरु,
९. घरे ि ु उद्योग
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