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औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचगलि कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण िनन बनेको ऐन
ु को औद्योगिक वािावरणलाई लिानीमैत्री िथा प्रगिस्पधी बनाई औद्योगिक
प्रस्िावना: मुलक

ु मा उपलब्ध स्रोि
वस्िु वा से वाको उत्पादन न र रोािाराका सवसरमा सगृव्धि ग िनन मुलक
साधनको सगधकिम पररचालन िरा क्रमश: आयाि प्रगिस्थापन र गनयानि प्रवगननमा ाोड
ददन िँदन ै उद्योि क्षेत्रको सहा, सनुमानयोग्य र प्रृावकारा व्यवस्थापन िरा िगिशील एवं

सबल सथनिन्त्र गनमानण िनन औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचगलि कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण िनन वाञ्छनीय ृएकोले,
सङ्घीय सं सदन ले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे दन –१
प्रारम्म्ृक
1.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारम्ृ: (१) यस ऐनको नाम “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०7६"
रहेको छ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्ृ हुनेछ।

2.

पररृाषा: धि वषय वा प्रसङ्गले सको सथन नलािेमा यस ऐनमा,(क)

“उद्योि” ृन्नाले दन फा १७ बमोम्ामको उद्योि सम्झनु पछन।

(ख)

“उद्योि दन िान िने गनकाय” ृन्नाले धि वृाि सम्झनु पछन र सो
शब्दन ले प्रदन े शको सरकारको उद्योि प्रशासन हेने धि वृाि वा
कायानलयलार्न समेि ानाउिँछ।

(ि)

"एकल गबन्दन ु सेवा केन्र" ृन्नाले दन फा ३७ बमोम्ामको
एकल गबन्दन ु सेवा केन्र सम्झनु पछन।

(घ)

“कारोबार” ृन्नाले उद्योिले आफ्नो उद्देश्य बमोम्ाम वस्िु वा
सेवाको उत्पादन न िथा धि विरण िने कायन सम्झनु पछन र सो
1

शब्दन ले त्यस्िो उत्पादन न िथा धि विरणसिँि सम्बम्न्धि सन्य
कारोबारलार्न समेि ानाउिँछ।
(ङ)

“कोष” ृन्नाले दन फा ५१ बमोम्ामको कोष सम्झनु पछन।

(च)

“घरे ल ु उद्योि” ृन्नाले दन फा १७ को उपदन फा (१) को खण्ड
(ख) बमोम्ामको उद्योि सम्झनु पछन।

(छ)

“ठू ला उद्योि” ृन्नाले दन फा १७ को उपदन फा (१) को खण्ड
(ङ) बमोम्ामको उद्योि सम्झनु पछन।

(ा)

“िोधि कएको” वा “िोधि कए बमोम्ाम” ृन्नाले यस ऐन सन्ििनि
बनेको गनयममा िोधि कएको वा िोधि कए बमोम्ाम सम्झनु पछन।

(झ)

“गनयानिमूलक उद्योि”
आफ्नो

उत्पादन नको

ऊाानमूलक उद्योि

ृन्नाले
कम्िीमा

चालास

प्रगिशिृन्दन ा

बाहेक
बढा

गनयानि िने उद्योि सम्झनु पछन।
(ञ)

“बोडन” ृन्नाले दन फा २० बमोम्ाम िदठि औद्योगिक िथा
लिानी प्रवगनन बोडन सम्झनु पछन।

(ट)

“बौधि गक सम्पम्ि” ृन्नाले पेटेण्ट, गडाायन, ट्रेडमाकन, सेवामाकन,
ृौिोगलक

सङ्केि

म्चह्न, व्यापाररक

िोपनीयिा

लिायिका

बौधि गक सम्पम्ि सम्झनु पछन र सो शब्दन ले प्रचगलि कानूनले
प्रगिगलधि प सगधकारको रूपमा पररृाधि षि िरे को धि वषयलार्न
समेि ानाउिँछ।
(ठ)

“मझौला उद्योि” ृन्नाले दन फा १७ को उपदन फा (१) को
खण्ड (घ) बमोम्ामको उद्योि सम्झनु पछन।

(ड)

“मन्त्रालय”

ृन्नाले

उद्योि

सम्बन्धी

धि वषय

हेने

नेपाल

सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पछन।
(ढ)

“राधि िय प्राथगमकिाप्राप्त उद्योि” ृन्नाले दन फा १९ बमोम्ामको
उद्योि सम्झनु पछन।

(ण)

“लघु उद्यम” ृन्नाले दन फा १७ को उपदन फा (१) को खण्ड
(क) बमोम्ामको उद्योि सम्झनु पछन।

(ि)

“धि वृाि” ृन्नाले उद्योि धि वृाि सम्झनु पछन।
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(थ)

“साना उद्योि” ृन्नाले दन फा १७ को उपदन फा (१) को खण्ड
(ि) बमोम्ामको उद्योि सम्झनु पछन।

(दन )

“म्स्थर पूिँाी” ृन्नाले दन फा १८ बमोम्ामको सम्पम्ि सम्झनु
पछन ।
पररच्छे दन –२
उद्योि दन िान िथा गनयमन सम्बन्धी व्यवस्था

3.

उद्योि दन िान िराउनु पने: (१) कसै ले यस ऐन बमोम्ाम उद्योि दन िान निराई
उद्योिको स्थापना वा सञ्चालन िनन वा िराउन हुिँदन ैन।

(२) उपदन फा (१) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन यो ऐन

प्रारम्ृ हुिँदन ाका बखि प्रचगलि औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोम्ाम
दन िान ृई सञ्चालनमा रहेका उद्योिले यस ऐन बमोम्ाम पुन: उद्योि दन िान िराउनु
पने छै न ।
ु म्घ शाखा उद्योिको रुपमा स्थापना ृएका
(३) यो ऐन प्रारम्ृ हुनस
उद्योिले यो ऐन प्रारम्ृ ृएको एक वषनगृत्र यस ऐन बमोम्ामको प्रधि क्रया पूरा
िरा छु ट्टै उद्योिको रुपमा दन िान िराउनु पनेछ।
(४) कुनै उद्योिले आफ्नो उत्पादन न वा त्यसको कुनै ृाि साधि वकमा
उद्योि रहेको स्थानृन्दन ा फरक स्थानबाट उत्पादन न िनन चाहेमा वा उपदन फा
(३) बमोम्ामको म्यादन गृत्र छु ट्टै उद्योिको रुपमा दन िान हुन नचाहने उद्योिले
त्यस्िो शाखा उद्योिलार्न र्कार् उद्योिको रुपमा स्थापना िरा सञ्चालन िनन
सक्नेछ ।
(५) उपदन फा (४) बमोम्ाम र्कार्को स्थापना िदन ान यस ऐन बमोम्ाम
दन िान बाहे क नयािँ उद्योि स्थापना िरे सरहको प्रधि क्रया पूरा िनुन पनेछ।
(६)

उपदन फा

(४)

बमोम्ामको

र्कार्बाट

हुने

उत्पादन न

िथा

कारोबारको सगृलेख सम्बम्न्धि र्कार्ले ियार िरा राख्नु पनेछ र त्यस्िो
सगृलेख उद्योिको मुख्य कायानलयमा समेि पठाउनु पनेछ।
4.

उद्योि दन िान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोम्ाम दन े हायका उद्योि स्थापना
िनन चाहने व्यम्ि, फमन वा कम्पनीले िोधि कए बमोम्ामको धि ववरण र कािााि
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सधि हि िोधि कएको ढािँचामा दन िानको लागि धि वृाि समक्ष गनवेदन न ददन नु पनेछ:(क)

सनुमगि गलनु पने सनुसूची-१ मा उम्ललम्खि उद्योि,

(ख)

धि वदन े शी लिानीमा स्थापना हुने उद्योि,

(ि)

नेपालको सं धि वधानको सनुसूची-५ मा उम्ललम्खि धि वषयसिँि
सम्बम्न्धि उद्योि,

(घ)

दन ुई वा दन ुईृन्दन ा बढा प्रदन े शको कायनक्षेत्र ृएको उद्योि,

(ङ)

कूटनीगिक मागमला सम्बन्धी शैम्क्षक परामशन से वाहरुसिँि
सम्बम्न्धि उद्योि।

(२) उपदन फा (१) बमोम्ामका उद्योिहरु बाहेक सन्य उद्योिहरुको
दन िान, नवीकरण र गनयमन लिायि उद्योि प्रशासन सम्बन्धी कायन सम्बम्न्धि
प्रदन े श सरकारबाट हुनेछ।
िर सनुमगि गलनु पने उद्योिको हकमा सनुमगि गलनु पनेछ।
(३) उपदन फा (२) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन प्रदन े श
सरकारबाट दन िान, नवीकरण र गनयमन हुने उद्योिको सम्बन्धमा सम्बम्न्धि
प्रदन े श

सरकारले

कानूनद्वारा

व्यवम्स्थि

निरे सम्म

त्यस्िा

उद्योिको

दन िान,

नवीकरण र गनयमन लिायिका उद्योि प्रशासनसिँि सम्बम्न्धि कायन सं घले
िनेछ।

(४) उपदन फा (१) र (2) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन
आणधि वक शम्ि (एटोगमक र्नाी), धि वकीरणान्य सामग्री (रे डीयो एक्टाृ
म्याटे ररयलस) उत्पादन न िने उद्योि, आणधि वक ऊाान र युरेगनयममा आधाररि
ऊाानसिँि सम्बम्न्धि उद्योिहरु नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन
हुनेछन्।
(५) उपदन फा (१) बमोम्ाम गनवेदन न ददन िँदन ा गनवेदन नसाथ सं लग्न िनुन
पने धि ववरण वा कािााि धि वद्युिीय माध्यम (सनलार्न) बाट समेि पेश िनन
सधि कनेछ

र

ित्सम्बन्धी

कािाािको

प्रमाणीकरण

धि वद्युिीय

हस्िाक्षरको

माध्यमबाट िनन सधि कनेछ।
(६) उपदन फा (१) बमोम्ाम प्राप्त गनवेदन न ाािँचबुझ िदन ान आवश्यक
धि ववरण िथा कािााि पूरा ृएको नदन े म्खएमा उद्योि दन िान िने गनकायले नपुि
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धि ववरण वा कािााि पेश िनन बढामा नब्बे ददन नको सवगध िोकी गनवेदन कलार्न
ित्काल ाानकारा ददन नु पनेछ।
(७) उपदन फा (६) बमोम्ाम माि िरे को धि ववरण वा कािााि
गनवेदन कले पेश निरे मा वा यो ऐन वा यस ऐन सन्ििनि बनेको गनयमावला
बमोम्ामको प्रधि क्रया पूरा ृएको नदन े म्खएमा उद्योि दन िान िने गनकायले कारण
खुलाई उद्योि दन िानको गनवेदन न सस्वीक्ि िनन सक्नेछ। त्यसरा सस्वीक्ि िने

गनणनय ृएकोमा गनणनय ृएको पािँच ददन नगृत्र कारण खुलाई सोको गलम्खि
ाानकारा सम्बम्न्धि गनवेदन कलाई ददन नु पनेछ।
(८) उपदन फा (१) मा उम्ललम्खि उद्योि बाहे कका सन्य उद्योि
स्थापना िनन चाहने व्यम्ि, फमन वा कम्पनीले प्रदन े श कानूनमा व्यवस्था ृए
बमोम्ामको धि ववरण र कािााि सधि हि उद्योि दन िानको लागि सम्बम्न्धि प्रदन े शको
उद्योि दन िान िने गनकाय समक्ष गनवेदन न ददन नु पनेछ।
5.

उद्योि दन िान प्रमाणपत्र ददन नु पने: (१) दन फा ४ बमोम्ाम प्राप्त गनवेदन न ाािँचबुझ िदन ान
आवश्यक धि ववरण वा कािााि पूरा ृएको दन े म्खएमा त्यस्िो धि ववरण वा कािााि
प्राप्त ृएको पािँच ददन नगृत्र उद्योि दन िान िने गनकायले गनवेदन कको माि बमोम्ामको
उद्योि दन िान िरा िोधि कएको ढािँचामा उद्योि दन िानको प्रमाणपत्र ददन नु पनेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम उद्योि दन िानको प्रमाणपत्र ददन िँदन ा सन्य
कुराका सगिररि दन े हायका धि ववरणहरु समेि सो प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पनेछ:–
(क)

प्रमाणपत्र ाारा ृएको गमगि,

(ख)

व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िनुन पने
सवगध,

(ि)

उद्योिले पालना िनुन पने शिनहरु,

(घ)

प्रक्गि सनुसार उद्योि दन िान िने गनकायले गनणनय िरा
िोकेका सन्य शिनहरु।

(३) उपदन फा (१) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन लघु
उद्यमको हकमा त्यस्िो उद्योि सञ्चालन ृएको गमगिबाट एक वषनगृत्र उद्योि
दन िान िने गनकायमा उद्योि दन िानको लागि गनवेदन न ददन न सधि कनेछ।
6.

उाुरा िनन सक्ने: (१) उद्योि दन िान िने गनकायले उद्योि दन िान िनन सस्वीकार
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िरे मा सो उपर म्चि नबुझ्ने पक्षले िीस ददन नगृत्र धि वृािले िरे को गनणनयको
हकमा मन्त्रालय र प्रदन े शको उद्योि दन िान िने गनकायले िरे को गनणनयको हकमा
सम्बम्न्धि प्रदन े शको उद्योि हेने मन्त्रालयमा उाुरा िनन सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम परे को उाुरा उपर उाुरा सुन्ने गनकायले
आवश्यक ाािँचबुझ िरा उाुरा परे को गमगिले िीस ददन नगृत्र सो सम्बन्धमा
आवश्यक गनणनय िनेछ।
(३) उाुरा सम्बन्धी सन्य व्यवस्था िोधि कए बमोम्ाम हुनेछ।
7.

वािावरणीय प्रगिकूल ससरको गनराकरण िनुन पने: (१) दन फा ५ बमोम्ाम दन िान
ृएको उद्योिले प्रचगलि कानून बमोम्ाम वािावरणीय प्रृाव मूलयाङ्कन वा

प्रारम्म्ृक वािावरण पराक्षण िनुन पने ृएमा सो सम्बन्धी प्रगिवेदन न स्वीक्ि
ृएपगछ मात्र त्यस्िो उद्योि स्थापना, सञ्चालन, व्यावसाधि यक उत्पादन न र कारोबार
प्रारम्ृ िनुन पनेछ।
(२) उपदन फा (१) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन उद्योिको

िँ ी व्धि ग, क्षमिा व्धि ग, उद्देश्य थप, उद्देश्य पररविनन, उद्योिको ठाउिँसारा वा
पूा
स्थानान्िरण िनुन पदन ान प्रचगलि कानून बमोम्ाम वािावरणीय प्रृाव मूलयाङ्कन वा
प्रारम्म्ृक वािावरणीय पराक्षण िनुन पने ृएमा सो समेि िनुन पनेछ।
(३) उद्योि सञ्चालनका क्रममा वािावरणमा परे को वा पनन सक्ने

प्रगिकूल वािावरणीय ससरको न्यूनीकरण िने म्ाम्मेवारा सम्बम्न्धि उद्योिको
हुनेछ।

(४) यस दन फा बमोम्ाम वािावरणीय प्रृावको न्यूनीकरण िरे निरे को

सम्बन्धमा उद्योि दन िान िने गनकायले आवश्यकिा सनुसार सनुिमन िरा
गनदन े शन ददन न, कारबाहा िनन वा कारबाहाको लागि सम्बम्न्धि गनकायमा
गसफाररस िरा पठाउन सक्नेछ।
(५) वािावरणीय प्रृाव मूलयाङ्कन वा प्रारम्म्ृक वािावरण पराक्षण िनुन

नपने उद्योिले उद्योि दन िान िननको लागि गनवेदन न ददन िँदन ा वािावरणीय प्रृाव

मूलयाङ्कन वा प्रारम्म्ृक वािावरण पराक्षण िनुन नपनानको आधार र कारण सधि हि
आफ्नो उद्योि स्थापना िथा सञ्चालन िदन ान वािावरणमा पनन सक्ने प्रगिकूल
प्रृाव न्यूनीकरण िनन आवश्यक उपाय सवलम्बन िने स्वघोषणा िनुन पनेछ।
8.

सनुमगि गलनु पने: (१) यस पररच्छे दन मा सन्यत्र ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन
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सनुसूची-१ मा उम्ललम्खि उद्योि दन िान िनुन सम्घ बोडनबाट सनुमगि गलनु पनेछ।
िर सोहा सनुसूचीको क्रम सङ्खख्या १ मा उम्ललम्खि उद्योिहरु दन िान
िनुन सम्घ नेपाल सरकार, मम्न्त्रपररषदबाट सनुमगि गलनु पनेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम सनुमगि आवश्यक पने उद्योि दन िान
िराउन चाहने व्यम्िले िोधि कएको धि ववरण सधि हि िोधि कएको ढािँचामा उद्योि दन िान
िने गनकाय माफनि् बोडन समक्ष गनवेदन न ददन नु पनेछ।
(३) उपदन फा (२) बमोम्ामको गनवेदन न र सोसिँि सम्बम्न्धि कािााि
ाािँचबुझ िदन ान आवश्यक धि ववरण वा कािााि सं लग्न ृएको दन े म्खएमा उद्योि
दन िान िने गनकायले साि ददन नगृत्र आफ्नो राय सधि हि गनणनयको लागि बोडन समक्ष
पेश िनेछ।
(४) उपदन फा (२) बमोम्ाम प्राप्त गनवेदन नको सम्बन्धमा उद्योि दन िान
िनन सनुमगि ददन ने वा नददन ने धि वषयमा बोडनले िीस ददन नगृत्र गनणनय िररसक्नु
पनेछ।
(५) उपदन फा (४) बमोम्ाम बोडनबाट सनुमगि ददन ने गनणनय िदन ान बोडनले
आवश्यक थप शिन र मापदन ण्ड समेि िोक्न सक्नेछ।
(६) उपदन फा (४) बमोम्ाम बोडनबाट सनुमगि ददन ने गनणनय ृएकोमा
धि वृािले गनणनयको ाानकारा सधि हि िोधि कएको ढािँचाको सनुमगिपत्र त्यस्िो गनणनय
ृएको पािँच ददन नगृत्र सम्बम्न्धि गनवेदन कलाई उपलब्ध िराउनु पनेछ।
(७) उपदन फा (६) बमोम्ामको सनुमगिपत्रप्राप्त व्यम्िले सनुमगिपत्रमा
उललेख ृएको समयावगधगृत्र उद्योि दन िान िने गनकायमा उद्योि दन िानको लागि
गनवेदन न ददन नु पनेछ। यसरा गनधानररि समयावगधगृत्र गनवेदन न नददन एमा त्यस्िो
सनुमगिपत्र स्विः गनम्रक्रय हुनेछ।
(८) उपदन फा (४) बमोम्ाम बोडनबाट उद्योि दन िान िनन सनुमगि नददन ने
गनणनय ृएमा गनणनय ृएको पािँच ददन नगृत्र उद्योि दन िान िने गनकायले गनवेदन कलाई
सोको ाानकारा ददन नु पनेछ।
(९) उपदन फा (६) बमोम्ाम सनुमगि प्राप्त िने आवेदन कले उद्योि
सञ्चालन, आफ्नो व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िनुन सिावै त्यस्िो
सनुमगिपत्र कुनै प्रकारले हक हस्िान्िरण िनन, बेचगबखन िनन वा स्वागमत्व
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पररविनन िनन सक्ने छै न।
िर उद्योि सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार

प्रारम्ृ िनुन सिावै कुनै आवेदन कको म्त्यु ृएमा गनाको प्रचगलि कानून
बमोम्ामको हकवालाले आवेदन कको है गसयिले बािँकी कायन िनन बाधा पने छै न।
9.

उद्योि सञ्चालन, व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िरे को ाानकारा ददन नु
पने: (१) यस ऐन बमोम्ाम दन िान ृएको उद्योिले उद्योि दन िान प्रमाणपत्रमा
उम्ललम्खि सवगधगृत्र उद्योि सञ्चालन, आफ्नो व्यावसाधि यक उत्पादन न वा

कारोबार प्रारम्ृ िनुन पनेछ र सोको ाानकारा िीस ददन नगृत्र उद्योि दन िान िने
गनकायलाई िराउनु पनेछ।
(२) कुनै उद्योिले उपदन फा (१) बमोम्ाम उद्योि सञ्चालन वा आफ्नो
व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िनन नसकेमा सोको कारण खुलाई

ु न्दन ा कम्िीमा िीस ददन न
उद्योि दन िान प्रमाणपत्रमा उम्ललम्खि सवगध समाप्त हुनृ
सिावै त्यस्िो सवगध थपको लागि उद्योि दन िान िने गनकाय समक्ष िोधि कए
बमोम्ाम गनवेदन न ददन न सक्नेछ।
(३) उपदन फा (२) बमोम्ामको सवगधगृत्र गनवेदन न ददन न नसकेमा सोको

आधार र कारण खुलाई उद्योि दन िान प्रमाणपत्रमा उम्ललम्खि सवगधगृत्र वा सो
सवगध समाप्त ृएको गमगिले छ मधि हनागृत्र उि सवगध बढाउनका लागि
िोधि कए बमोम्ामको धि वलम्ब शुलक बुझाई उद्योि दन िान िने गनकाय समक्ष
गनवेदन न ददन न सक्नेछ ।
(४) उपदन फा (2) वा (३) बमोम्ाम प्राप्त गनवेदन न ाािँचबुझ िदन ान
व्यहोरा मनागसब दन े म्खएमा उद्योि स्थापनाको लागि िनुन पने गनमानण कायन
लिायिका कामको प्रिगि र उद्योिको प्रक्गि हेरा उद्योि दन िान िने गनकायले
त्यस्िो उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िने
सवगध िोधि कए बमोम्ाम थप िनन सक्नेछ।
िर कुनै उद्योिको सञ्चालन, व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ
िने सवगध िीन पटकृन्दन ा बढा थप िनुन परे मा धि वृािले राय सधि हि बोडनमा
स्वीक्गिका लागि पेश िनुन पनेछ।
(५) उपदन फा (४) बमोम्ाम सवगध थधि पएकोमा सम्बम्न्धि उद्योिले सो
सवगधगृत्र उद्योिको सञ्चालन, आफ्नो व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ
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िनुन पनेछ।
(६) उपदन फा (४) बमोम्ाम कुनै उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाधि यक
उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िने सवगध थप हुन नसकेकोमा त्यस्िो गनणनय

ृएको साि कायन ददन नगृत्र सोको गलम्खि ाानकारा सम्बम्न्धि गनवेदन कलाई ददन नु
पनेछ।
(७) उपदन फा (४) बमोम्ाम कुनै उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाधि यक
उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िने सवगध थप हुन नसकेमा त्यस्िो उद्योिलाई
ददन र्एको दन िान सनुमगि स्विः गनम्रक्रय ृएको मागननेछ।
10.

सनुिमन िथा गनराक्षण िने: (१) यो ऐन िथा यस ऐन सन्ििनि बनेको
गनयमावला र उद्योि दन िान प्रमाणपत्रमा उम्ललम्खि शिनहरुको पालना िरे निरे को
सम्बन्धमा मन्त्रालय वा उद्योि दन िान िने गनकायले समय समयमा उद्योिको
सनुिमन िथा गनराक्षण िनन सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम उद्योिको सनुिमन िथा गनराक्षण िनन
खधि टएको कमनचारा वा पदन ागधकाराले सनुिमन िथा गनराक्षणको गसलगसलामा
सम्बम्न्धि उद्योि पररसरमा प्रवेश िनन, आवश्यकिा सनुसार श्रव्य-दृश्य िथा
सन्य सूचना िथा िथ्याङ्क सङ्कलन िनन, आवश्यक कािााि ाािँच िनन र सन्य
कुनै ाानकारा वा धि ववरण माि िनन सक्नेछ।
िर प्रचगलि कानून बमोम्ामको बौधि गक सम्पम्िको सं रक्षणको धि वषय
समावेश ृई िोपनीयिा कायम राख्नु पने सवस्थामा बौधि गक सम्पम्ि सम्बन्धी
प्रचगलि नेपाल कानून बमोम्ाम हुनेछ।
(३) उपदन फा (२) बमोम्ाम माि िररएको त्यस्िो ाानकारा वा
धि ववरण उपलब्ध िराउनु सम्बम्न्धि उद्योिको किनव्य हुनेछ।
(४) उपदन फा (३) बमोम्ाम प्राप्त ृएको ाानकारा वा धि ववरणबाट

त्यस्िो उद्योि सञ्चालनमा कुनै धि कगसमको समस्या ृएको दन े म्खएमा सम्बम्न्धि
उद्योिसिँि परामशन िरा उद्योि दन िान िने गनकायले त्यस्िो उद्योिलाई आवश्यक
सहाीकरण िररददन न सक्नेछ।
11.

उद्योि स्थानान्िरणको लागि स्वीक्गि गलनु पने: (१) कुनै एक ठाउिँमा सञ्चालन
िने िरा दन िान ृएको उद्योि कुनै कारणले सन्यत्र स्थानान्िरण िनुन पने ृएमा
सोको कारण खुलाई उद्योि दन िान िने गनकाय समक्ष िोधि कए बमोम्ामको ढािँचामा
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गनवेदन न ददन नु पनेछ।
िर

एक प्रदन े शबाट

सको

प्रदन े शमा

स्थानान्िरण िनुन पने

ृएमा

धि वृािको स्वीक्गि गलनु पनेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम गनवेदन न प्राप्त हुन आएमा उद्योि दन िान िने
गनकायले स्थानान्िरण ृर्न ााने सम्बम्न्धि स्थानीय िहको गसफाररसमा उद्योि
स्थानान्िरणको स्वीक्गि ददन न सक्नेछ । त्यसरा उद्योि स्थानान्िरणको लागि

स्वीक्गि प्रदन ान िररएको ाानकारा सम्बम्न्धि प्रदन े शको उद्योि हेने मन्त्रालय र
स्थानीय गनकायलाई समेि ददन नु पनेछ ।
(३) उद्योि स्थानान्िरण सम्बन्धी सन्य व्यवस्था िोधि कए बमोम्ाम
हुनेछ।
12.

िँ ी व्धि ग, क्षमिा व्धि ग र उद्देश्य थप वा पररविनन िदन ान स्वीक्गि गलनु
उद्योिको पूा
िँ ी व्धि ग वा क्षमिा व्धि ग िनन वा
पने: (१) कुनै उद्योिले आफ्नो धि वद्यमान पूा
उद्देश्य थप वा पररविनन वा हे रफेर िनन चाहेमा सोको स्वीक्गिको लागि उद्योि
दन िान िने गनकाय समक्ष िोधि कए बमोम्ामको ढािँचामा गनवेदन न ददन नु पनेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम प्राप्त गनवेदन न उपर ाािँचबुझ िदन ान व्यहोरा
मनागसब दन े म्खएमा उद्योि दन िान िने गनकायले िोधि कए बमोम्ामको प्रधि क्रया पूरा
िँ ी व्धि ग िनन, क्षमिा व्धि ग िनन, उद्देश्यमा थप, पररविनन
िरा त्यस्िो उद्योिको पूा

वा हेरफेर िनन नब्बे ददन नगृत्र स्वीक्गि ददन नु पनेछ।त्यसरा पूिँाी व्धि ग वा क्षमिा
व्धि ग िनन वा उद्देश्य थप वा पररविनन वा हेरफेर िरे को कारणले उद्योिको

विीकरणमा पररविनन हुने ृएमा सम्बम्न्धि उद्योिले सोको सगृलेख सद्यावगधक
िरार्न उद्योि दन िान प्रमाणपत्रमा ानाउन लिाउनु पनेछ।
(३) उपदन फा (१) र (२) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन लघु

िँ ी ृएका घरे ल ु िथा
उद्यम वा सनुमगि गलनु नपने एक करोडसम्म म्स्थर पूा

िँ ी व्धि ग वा क्षमिा व्धि ग िदन ान उद्योि दन िान िने गनकायको
साना उद्योिले पूा
स्वीक्गि आवश्यक पने छै न।
िँ ी व्धि ग वा क्षमिा व्धि ग िनन वा उद्देश्य थप वा पररविनन
िर त्यस्िो पूा
वा हेरफेरबाट वािावरणीय प्रृाव मूलयाङ्कन वा प्रारम्म्ृक वािावरणीय पराक्षण
िनुप
न ने ृएमा प्रचगलि कानून बमोम्ाम सोको प्रगिवेदन न स्वीक्ि िराउनु पनेछ।

(४) कुनै उद्योिले साधि वकमा ागडि यन्त्र-उपकरणमा फेरबदन ल निरा
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व्यवस्थापकीय दन क्षिा सगृव्धि ग िरा प्रक्षेधि पि उत्पादन नृन्दन ा बढा उत्पादन न
िरे कोमा क्षमिा व्धि ग िरे को मागनने छै न।
13.

धि ववरण उपलब्ध िराउनु पने: (१) प्रत्येक उद्योिले व्यावसाधि यक उत्पादन न वा
कारोबार प्रारम्ृ िरे पगछ िोधि कए बमोम्ामको धि ववरण प्रत्येक आगथनक वषन समाप्त
ृएको गमगिले छ मधि हनागृत्र उद्योि दन िान िने गनकाय समक्ष पेश िनुन पनेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम पेश िनुन पने धि ववरण िोधि कए बमोम्ाम
धि वद्युिीय माध्यमबाट समेि पेश िनन सधि कनेछ।
(३) उपदन फा (१) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन कुनै उद्योि

एक आगथनक वषनृन्दन ा बढा बन्दन  ृएमा वा कुनै कारणले उत्पादन न वा कारोबार
नृए पगन उि सवगधको शून्य धि ववरण बुझाउनु पनेछ।

िर त्यस्िो उद्योिले उद्योि दन िान िने गनकायलाई सो उद्योि बन्दन 
ृएको ाानकारा िराई सगृले खमा ानाएपगछ बन्दन  ृएको सवगधृरको धि ववरण
बुझाउन आवश्यक पने छै न।
14.

उद्योि बन्दन  िरे मा ाानकारा ददन नु पने: यस ऐन बमोम्ाम दन िान ृएको उद्योि

सम्बम्न्धि उद्योिीले कुनै कारणले बन्दन  िरे मा वा उद्योिको व्यावसाधि यक
उत्पादन न वा कारोबार स्थिन िरे मा त्यसरा बन्दन  वा स्थिन िरे को गमगिले िीस
ददन नगृत्र त्यसको ाानकारा उद्योि दन िान िने गनकायलाई िोधि कए बमोम्ाम ददन नु
पनेछ।

15.

उद्योिको दन िान खारे ा िनन गनवेदन न ददन न सधि कने: (१) कुनै कारणले उद्योि
सञ्चालन िनन नसधि कने ृएमा त्यस्िो उद्योिको दन िान खारे ाीको लागि उद्योि दन िान

िने गनकाय समक्ष िोधि कए बमोम्ामको धि ववरण वा कािााि सधि हि िोधि कएको
ढािँचामा गनवेदन न ददन न सधि कनेछ ।
िर प्रचगलि कानून बमोम्ाम दन ामासाहामा परे को सवस्थामा सोहा
कानून बमोम्ाम हुनेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम गनवेदन न प्राप्त हुन आएमा उद्योि दन िान िने

गनकायले सम्बम्न्धि उद्योिले आफूले बुझाउनु पने कर लिायिको सरकारा
दन ाधि यत्व िथा सन्य दन ाधि यत्व फरफारख िरे को दन े म्खएमा िोधि कए बमोम्ामको
प्रधि क्रया पूरा िरा उद्योि दन िान खारे ा िररददन नु पनेछ।त्यसरा िररएको दन िान
खारे ाीको

ाानकारा

सम्बम्न्धि

गनवेदन क
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र

सबै

सरोकारवाला

सरकारा

गनकायलाई ददन नु पनेछ।
(3) उपदन फा (१) वा (२) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन
प्रचगलि कानून बमोम्ाम दन ामासाहाको प्रधि क्रयामा िएको कम्पनी सन्ििनिको
उद्योिहरुको हकमा सोहा बमोम्ाम हुनेछ र त्यसरा उद्योि खारे ा ृएकोमा

सोको ाानकारा गलक्वीडेटरले सम्बम्न्धि उद्योि दन िान िने गनकायलाई उपलब्ध
िराउनु पनेछ।
16.

सगृलेख व्यवम्स्थि िनुन पने: (१) उद्योि दन िान, नवीकरण, नामसारा, नाम
िँ ी व्धि ग, उद्देश्य थप वा पररविनन वा
पररविनन, स्थानान्िरण, क्षमिा व्धि ग, पूा

उद्योि खारे ाी लिायिका उद्योि प्रशासनसिँि सम्बम्न्धि सगृलेख सुरम्क्षि राख्ने
दन ाधि यत्व उद्योि दन िान िने गनकायको हुनेछ।
(२) कुनै उद्योि वा त्यस्िो उद्योिमा स्वागमत्व ृएको व्यम्िले

आफ'सिँि सम्बम्न्धि उद्योिको उपदन फा (१) बमोम्ामको कािााि वा सगृले ख
आवश्यक ृएको खण्डमा िोधि कए बमोम्ामको ढािँचामा उद्योि दन िान िने गनकाय
समक्ष गनवेदन न ददन न सक्नेछ।
(३) उपदन फा (२) बमोम्ामको गनवेदन न पनन आएमा उद्योि दन िान िने
गनकायले िोधि कएको दन स्िुर गलई धि वृािमा रहे को कािााि वा सगृलेख प्रमाम्णि
िरा उपलब्ध िराउनु पनेछ।
(४) कुनै कारणले उद्योि दन िान िने गनकायमा रहे को सगृलेख नष्ट
ृएको

वा

फेला

पनन

नसकेको

सवस्थामा

उद्योि

दन िान

िने

गनकायले

सरोकारवाला सन्य सरकारा गनकायमा रहेको कािााि वा सगृलेख िथा
सम्बम्न्धि उद्योिले पेश िरे का सन्य कािाािलाई आधार मानी सगृलेख
कायम िरा उपदन फा (३) बमोम्ामको प्रगिगलधि प उपलब्ध िराउन सक्नेछ।
(५) उद्योि दन िान िने गनकायले उपदन फा (४) बमोम्ाम प्रगिगलधि प ाारा
िरे पश्चाि् सो उद्योिको सगृलेख सम्बन्धी धि ववरण पगछ सन्यथा प्रमाम्णि हुन
आएमा उद्योि दन िान िने गनकायले गनणनय िरा त्यस्िो प्रगिगलधि प रद्द िनन
सक्नेछ।
(६) उद्योि दन िान िने गनकायमा रहेको कुनै उद्योिसिँि सम्बम्न्धि
कािााि वा सगृलेख सम्बम्न्धि उद्योि वा त्यस्िो उद्योिमा स्वागमत्व ृएको
व्यम्ि बाहे क सन्य कसै लाई उपलब्ध िराउन हुिँदन ैन।
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िर सनुसन्धान वा सरकारा काम कारबाहाको गसलगसलामा कुनै
सदन ालि, सरकारा कायानलय वा गनकायबाट माि ृएको सवस्थामा त्यस्िो
सदन ालि, सरकारा कायानलय वा गनकायलाई सगृलेख उपलब्ध िराउन बाधा
पुरयाएको मागनने छै न।
(७) उद्योि दन िान िने गनकायले आफूसिँि रहे को उद्योि सम्बन्धी

सगृलेख, कािााि वा सन्य कुनै धि ववरण धि वद्युिीय रुपमा समेि सुरम्क्षि
ृण्डारण िनुन पनेछ। त्यस्िो धि वद्युिीय सगृले ख कायनधि वगध बनाई सन्य सरकारा
गनकायसिँि धि वद्युिीय माध्यमबाट आदन ान प्रदन ान िनन सधि कनेछ।
पररच्छे दन –३
िँ ी
उद्योिको विीकरण िथा म्स्थर पूा
17.

उद्योिको विीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोानको लागि उद्योिहरुलाई दन े हाय
बमोम्ाम विीकरण िररएको छः(क)

लघु उद्यम: दन फा ८ बमोम्ाम सनुमगि गलनु पने उद्योि
बाहेक दन े हायको सवस्था ृएको उद्योिलाई लघु उद्यम
मागननेछः(१)

घर

(२)

उद्यमी

ाग्िा

बाहेक

बढामा

रुपैयािँसम्मको म्स्थर पूिँाी रहेको,
स्वयं

उद्योिको

बीस
सञ्चालन

लाख
र

व्यवस्थापनमा सं लग्न रहे को,
(३)

उद्यमी सधि हि बढामा नौ ानासम्म कामदन ार
रहेको,

(४)

वाधि षक
न
कारोबार एक करोड रुपैयािँृन्दन ा कम
रहेको,

(५)

र्म्िन, उपकरण वा मेगसनको प्रयोि िरे को
ृएमा र्म्िन, उपकरण वा मेगसनमा खपि हुने

धि वद्युिीय ऊाान, र्न्धन वा सन्य िेल र्म्िनको
क्षमिा
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बीस

धि कलोवाट

वा

सोृन्दन ा

कम

रहेको।
(ख)

घरे ल ु उद्योि: दन े हायको सवस्था ृएको उद्योिलाई घरे ल ु
उद्योि मागननेछ:(१)

परम्परािि सीप र प्रधि वगधमा आधाररि,

(२)

श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा
पदन ाथन

एवं

स्थानीय

प्रधि वगध,

कला

िथा

सं स्क्गिमा आधाररि,
(३)

र्म्िन, उपकरण वा मेगसनको प्रयोि िरे को
ृएमा

बढामा

पचास

धि कलोवाटसम्मको

क्षमिाको धि वद्युिीय ऊाान प्रयोि िरे को,
(४)

सनुसूची–२

मा

उललेख

ृए

बमोम्ामका

उद्योिहरु।
(ि)

साना उद्योि: लघु उद्यम र घरे ल ु उद्योि बाहेकको पन्र

(घ)

मझौला उद्योि: पन्र करोड रुपैयािँृन्दन ा बढा पचास

(ङ)

िँ ी
ठू ला उद्योि: पचास करोड रुपैयािँृन्दन ा बढा म्स्थर पूा

करोड रुपैयािँसम्म म्स्थर पूिँाी ृएको उद्योि,
करोड रुपैयािँसम्म म्स्थर पूिँाी ृएको उद्योि,
ृएको उद्योि।

(२) उपदन फा (१) मा उम्ललम्खि उद्योिलाई त्यस्िा उद्योिबाट

उत्पादन न हुने वस्िु वा सेवाको प्रक्गिको आधारमा दन े हाय बमोम्ाम विीकरण
िररएको छः-

(क)

ऊाानमूलक उद्योि:

ऊाान

उत्पादन न

िने

व्यवसायमा

सं लग्न सनुसूची-३ मा उम्ललम्खि उद्योिहरु,
(ख)

उत्पादन नमूलक उद्योि: कच्चा पदन ाथन, सहायक कच्चा
पदन ाथन

वा

सधनप्रशोगधि

कच्चा

पदन ाथनको

प्रयोि

वा

प्रशोधन िरा मालवस्िु उत्पादन न िने उद्योिहरु,
(ि)

क्धि ष िथा वन पैदन ावारमा आधाररि उद्योि: क्धि ष वा वन
पैदन ावारमा आधाररि कच्चा पदन ाथनबाट कुनै वस्िु उत्पादन न
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िने वा क्धि ष वा वन पैदन ावारसिँि सम्बम्न्धि सनुसूची–४
मा उम्ललम्खि उद्योिहरु,
(घ)

खगना उद्योि: खगना उत्खनन् वा प्रशोधन िरा कुनै
धािु वा धािु बाहेकका खगना पदन ाथन उत्पादन न िने
उद्योिहरु,

(ङ)

पूवानधार उद्योि: ृौगिक पूवानधार गनमानण िरा सञ्चालन
िने सनुसूची–५ मा उललेख िररएका उद्योिहरु,

(च)

पयनटन उद्योि: पयनटन सेवासिँि सम्बम्न्धि सनुसूची–६ मा
उम्ललम्खि उद्योिहरु,

(छ)

सूचना प्रधि वगध, सञ्चार प्रधि वगध िथा सूचना प्रसारण प्रधि वगधमा
आधाररि उद्योि: सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका
लागि प्रधि वगध प्रयोि िरा सूचना, सञ्चार वा सूचना प्रसारण
प्रधि वगधको

सेवा

उपलब्ध

िराउने

सनुसूची–७

मा

उम्ललम्खि उद्योिहरु,
(ा)

सेवामूलक उद्योि: सेवा उत्पादन न वा प्रदन ान िने सनुसूची–
८ मा उम्ललम्खि उद्योिहरु।

िँ ी व्धि ग, क्षमिा व्धि ग,
(३) कुनै उद्योिको दन फा १२ बमोम्ाम पूा
उद्देश्यमा थप, पररविनन वा हेरफेर ृएमा त्यस्िो उद्योि उपदन फा (१) बमोम्ाम
ाुन विनमा पने हो सोहा विनमा स्विः विीक्ि ृएको मागननेछ।

(४) यस दन फामा सन्यत्र ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन बोडनको

गसफाररसमा नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा सूचना प्रकाशन िरा कुनै

उद्योिलाई उद्योिको विीकरणमा समावेश िनन वा कुनै एक विनमा समावेश
ृएको उद्योिलाई कुनै सको उपयुि विनमा रहने िरा व्यवस्था िनन सक्नेछ।
(५) प्रचगलि कानून बमोम्ाम दन िान ृएका िोधि कए बमोम्ामका सहकारा
सं स्थाले सो सं स्थाको स्वागमत्व रहने िरा उद्योि दन िान िनन चाहेमा यस ऐन
बमोम्ाम उद्योि दन िान िनन सधि कनेछ।
(६) यो ऐन प्रारम्ृ हुन ु सम्घ दन िान ृएका उद्योिहरुले यो ऐन
बमोम्ाम विीकरण हुन चाहेमा उद्योि दन िान िने गनकायले िोधि कए बमोम्ामको
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प्रधि क्रया पूरा िरा विीकरण सद्यावगधक िनन सक्नेछ।
(७) नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा सूचना प्रकाशन िरा उपदन फा
(१) वा (२) बमोम्ामको विीकरणमा आवश्यक हेरफेर िनन सक्नेछ।
18.

िँ ी: (१) यस ऐनको प्रयोानको लागि उद्योिको म्स्थर पूिँाीको
उद्योिको म्स्थर पूा
मूलयाङ्कन िदन ान दन े हायको सम्पम्िलाई आधार मानी मूलयाङ्कन िररनेछ:–
(क)

ागमन िथा ागमनमुगन (सण्डरग्राउण्ड), सन्िररक्ष, ाल, वा
ालमुगन गनमानण वा सुधार ृएका ृौगिक सं रचना,

(ख)

ागमनमागथ गनमानण ृएका ृौगिक सं रचना (ास्िैः ढल
गनकास, आन्िररक सडक, खानेपानीका सं रचना, पानी
आपूगिन िने प्रणाला),

(ि)

उद्योिको कायानलय, कारखाना, ृवन वा िोदन ाम घर,

(घ)

कमनचारा वा कामदन ारका लागि गनमानण ृएको आवास
ृवन,

(ङ)

धि वद्युि आपूगिन िथा सोसिँि सम्बम्न्धि उपकरण र प्रणाला,

(च)

मेगसनरा, उपकरण, औाार िथा गिनका ािेडा पाटनपूाान,

(छ)

पररवहनका साधन,

(ा)

िँ ीिि प्रक्गिका कायानलय सामग्री िथा उपकरण,
पूा

(झ)

धि फक्स्चर िथा फगननचर,

(ञ)

सञ्चार

सामग्री

िथा

सोसिँि

सम्बम्न्धि

उपकरण

र

प्रणाला।
(२) उपदन फा (१) मा उम्ललम्खि सम्पम्िका सगिररि उद्योि स्थापना

ु न्दन ा सम्घ वा गनमानणको धि वगृन्न चरणमा ृएको दन े हायका खचनलाई पगन
हुनृ
िँ ीको रुपमा मूलयाङ्कन िररनेछ:–
उद्योिको म्स्थर पूा
(क)

िँ ीक्ि िररने प्राधि वगधक िथा सुपररवेक्षण खचन,
पूा

(ख)

पूव न लिानी िथा पूव न सञ्चालन खचन,

(ि)

िँ ीक्ि हुने ब्याा खचन,
पूा
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(घ)

उद्योि

सञ्चालन

पूवक
न ो

वािावरणीय

सध्ययन

र

सनुसन्धान खचन।
19.

राधि िय प्राथगमकिाप्राप्त उद्योि: सनुसूची–९ मा उम्ललम्खि उद्योिहरुलाई राधि िय
प्राथगमकिाप्राप्त उद्योि मागननेछ।
पररच्छे दन –४
औद्योगिक िथा लिानी प्रवगनन बोडन सम्बन्धी व्यवस्था

20.

बोडनको िठन: (१) दन े हाय बमोम्ामको एक औद्योगिक िथा लिानी प्रवगनन बोडन
िठन िररएको छ:–
(क)

उद्योि,

वाम्णज्य

िथा

आपूगिन

मन्त्री

वा

राज्यमन्त्री
(ख)

- सध्यक्ष

सदन स्य, राधि िय योाना आयोि (उद्योि क्षेत्र
हेने)

- सदन स्य

(ि)

िृननर, नेपाल राि बैङ्क

- सदन स्य

(घ)

सम्चव, मन्त्रालय (उद्योि सम्बन्धी धि वषय हेने)

- सदन स्य

(ङ)

सम्चव, सथन मन्त्रालय

- सदन स्य

(च)

सम्चव, श्रम, रोािार िथा सामाम्ाक सुरक्षा
मन्त्रालय

(छ)

- सदन स्य

सम्चव, ृूगम व्यवस्था, सहकारा िथा िररबी
गनवारण मन्त्रालय

- सदन स्य

(ा)

सम्चव, वन िथा वािावरण मन्त्रालय

- सदन स्य

(झ)

प्रमुख कायनकारा सगधक्ि, लिानी बोडन नेपाल

- सदन स्य

(ञ)

सहसम्चव, औद्योगिक

िथा

लिानी

प्रवगनन

महाशाखा, मन्त्रालय

- सदन स्य

(ट)

सध्यक्ष, नेपाल उद्योि वाम्णज्य महासं घ

- सदन स्य

(ठ)

सध्यक्ष, नेपाल उद्योि पररसं घ

- सदन स्य

(ड)

सध्यक्ष, नेपाल
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घरे ल ु

िथा

साना

उद्योि

महासं घ

- सदन स्य

(ढ)

सध्यक्ष, मधि हला उद्यमी महासं घ

- सदन स्य

(ण)

उद्योि क्षेत्रका धि वज्ञहरुमध्येबाट कम्िीमा एक
ाना

मधि हला

उद्यमी

सधि हि

मन्त्रालयबाट

मनोनीि दन ुई ाना
(ि)

महागनदन े शक, उद्योि धि वृाि

- सदन स्य
-सदन स्य–सम्चव।

(२) उपदन फा (१) को खण्ड (क) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए
िापगन मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दन ुवै गनयुि ृएको सवस्थामा राज्यमन्त्री
बोडनको सदन स्यको रुपमा रहनेछ।
(३) बोडनले आवश्यक दन े खेमा सम्बम्न्धि धि वषयको धि वज्ञ, नेपाल सरकार

वा प्रदन े श सरकारको कुनै पदन ागधकारा वा सगधक्ि कमनचारालाई बोडनको बैठकमा
आमन्त्रण िनन सक्नेछ।
(४) बोडनको बैठक कम्िीमा दन ुर्न मधि हनाको एक पटक र आवश्यकिा
सनुसार ाुनसुकै बखि बस्न सक्नेछ।
(५) बोडनको सदन स्य सम्चवले बोडनको सध्यक्षसिँिको परामशनमा बोडनको

बैठकमा पेश हुने कायनसूची गनधानरण िरा सोको ाानकारा बोडनको बैठक

बस्नुृन्दन ा कम्िीमा चौबीस घण्टा सिावै सबै सदन स्यलार्न उपलब्ध िराउनु
पनेछ।
(६) बोडनको बैठकमा गनणनयको लागि पेश हुने कुनै कायनसूचीको

सम्बन्धमा बोडनको कुनै सदन स्यको गनाी सरोकार वा स्वाथन रहेको ृएमा त्यस्िो
कायनसूचीका सम्बन्धमा हुने गनणनय प्रधि क्रयामा गनाले ृाि गलन हुिँदन ैन।

(७) उपदन फा (६) धि वपराि हुने िरा गनणनय ृएको दन े म्खएमा त्यस्िो
गनणनय स्विः बदन र हुनेछ।
(८) बोडनले िरे का गनणनयहरु सदन स्य-सम्चवले प्रमाम्णि िरा राख्नु
पनेछ।
(९) बोडनको सम्चवालय धि वृािमा रहनेछ।
(१०) बोडनको बैठक सम्बन्धी सन्य कायनधि वगध बोडन आफैंले गनधानरण
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िरे बमोम्ाम हुनेछ।
21.

बोडनको काम, किनव्य र सगधकार: (१) यस ऐनमा सन्यत्र िोधि कएका काम,
किनव्य र सगधकारका सगिररि बोडनको काम, किनव्य र सगधकार दन े हाय
बमोम्ाम हुनेछ:(क)

औद्योगिक प्रवगनन, लिानीको सं रक्षण, सगृव्धि ग िथा
औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीगि िाुम
न ा िथा नीगििि
गनणनय िनन नेपाल सरकारसमक्ष गसफाररस िने,

(ख)

ु को
मुलक

समग्र

कानूनी, सं स्थािि

औद्योगिकीकरण
र

प्रधि क्रयािि

सम्बन्धी
सं रचना

नीगििि,
एवं

कायन

प्रणालाको गनयगमि समीक्षा िरा त्यसमा आवश्यक सुधार
िनन नेपाल सरकार समक्ष गसफाररस िने,
(ि)

प्रचगलि कानूनको सधीनमा रहा धि वदन े शी लिानी र प्रधि वगध
हस्िान्िरण सम्बन्धी आवश्यक नीगििि गनणनय िनन
नेपाल सरकारसमक्ष गसफाररस िने,

(घ)

औद्योगिक प्रदन ूषण गनयन्त्रण सम्बन्धी नीगि िाुम
न ा िथा
नीगििि गनणनय िनन नेपाल सरकारसमक्ष गसफाररस िने,

(ङ)

ु को औद्योगिक धि वकासको म्स्थगिको समग्र मूलयाङ्कन
मुलक
िथा समीक्षा िरा आवश्यक कदन म चालन नेपाल सरकार
समक्ष सुझाव िथा गसफाररस िने,

(च)

ु ार् िरा समस्या समाधान िने वा
उद्योिीको िुनासो सुनव
िराउने िथा सम्बम्न्धि गनकायलाई मािनदन शनन िने ,

(छ)

उद्योिको स्िर र विीकरण िथा प्रक्गिमा थपघट वा
पररविनन िनुन पने ृएमा नेपाल सरकार समक्ष गसफाररस
िने,

(ा)

औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदन े शी िथा धि वदन े शी लिानी सगृव्धि ग
िने सन्दन ृनमा आवश्यकिा सनुसार सध्ययन, सनुसन्धान
िथा सवेक्षण िने िराउने,

(झ)

सावनागनक,

गनाी
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र

सहकारा

क्षेत्रको

प्रृावकारा,

समन्वयात्मक र सामिस्यपूणन सहकायनमा प्रगिस्पधानत्मक
औद्योगिक वािावरण गनमानण िनन आवश्यक कायन िने
िराउने,
(ञ)

औद्योगिक व्यवसाय धि वकास र धि वस्िारका लागि प्रदन े श
िथा स्थानीय िहहरुबीच समन्वय िनुन पने धि वषयमा
नीगििि

मािनदन शनन

ददन ने

र

समन्वयको

आवश्यक

व्यवस्था गमलाउने,
(ट)

उद्योि सम्बन्धी कुनै कानूनको कायानन्वयनमा कुनै बाधा,
सड्काउ वा दद्वधि वधा उत्पन्न ृएमा त्यसको समाधानको
लागि सहाीकरण िने ,

(ठ)

एकल गबन्दन ु सेवा केन्रको सञ्चालन सम्बन्धमा समन्वय
वा सहाीकरण िने ,

(ड)

िोधि कए बमोम्ामका सन्य कायन िने वा िराउने।

(२) बोडनले आफ्नो काम, किनव्य र सगधकारमध्ये केहा सगधकार

नेपाल सरकारको कुनै गनकाय वा सगधक्िलाई प्रत्यायोान िनन सक्नेछ।

(३) बोडनले आफूले िरे को कामको वाधि षक
न
प्रगिवेदन न आगथनक वषन

समाप्त ृएको गमगिले िीस ददन नगृत्र मन्त्रालय समक्ष पेश िनुन पनेछ।
मन्त्रालयले यस्िो प्रगिवेदन न आफ्नो वेबसार्टमा प्रकाशन िनेछ।
22.

िोपनीयिा कायम राख्नु पने:

(१)

बोडनको

कामको

गसलगसलामा

आफ्नो

ाानकारामा आएको कुनै सूचना सनगधक्ि िवरले सन्य कुनै व्यम्िलाई

उपलब्ध िराउन वा कसै को लाृ, धि हि वा फार्दन ाको लागि प्रयोि िनन वा
िराउन हुिँदन ैन।

(२) उपदन फा (१) धि वपराि बोडनको सध्यक्ष, सदन स्य, सदन स्य–सम्चव,

बैठकमा आमम्न्त्रि व्यम्ि वा कमनचाराले कुनै काम िरे मा गनाले पदन ाय
आचरण पालना निरे को मागननेछ र िोपनीयिा ृङ्ग िने त्यस्िो सदन स्यको
सगृलेख राम्खनेछ।
23.

प्रदन े श औद्योगिक िथा लिानी प्रवगनन बोडन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदन े शमा दन िान
ृर्न सञ्चालन हुने उद्योिमा लिानी प्रवगनन िनन प्रदन े श कानून बमोम्ाम एक प्रदन े श
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औद्योगिक िथा लिानी प्रवगनन बोडन िठन िनन सधि कनेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम स्थाधि पि प्रदन े श औद्योगिक लिानी प्रवगनन
बोडनको काम, किनव्य र सगधकार दन े हाय बमोम्ाम हुनेछ:–
(क)

प्रदन े शको समग्र औद्योगिक प्रवगननको सम्बन्धमा गनयगमि
समीक्षा िरा त्यसमा आवश्यक सुधार िनन प्रदन े श सरकार
समक्ष गसफाररस िने,

(ख)

औद्योगिक प्रदन ूषण गनयन्त्रण सम्बन्धी नीगिको कायनन्वयन
िनन आवश्यक कायन िने ,

(ि)

प्रदन े शको औद्योगिक धि वकासको म्स्थगिको समग्र मूलयाङ्कन
िथा समीक्षा िरा आवश्यक कदन म चालन प्रदन े श सरकार
समक्ष सुझाव िथा गसफाररस िने,

(घ)

ु ाई
प्रदन े शमा दन िान ृएका उद्योि व्यवसायीको िुनासो सुनव
िरा समस्या समाधान िने वा िराउने िथा सम्बम्न्धि
गनकायलाई मािनदन शनन िने ,

(ङ)

प्रदन े शगृत्रका औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदन े शी लिानी सगृव्धि ग
िने सन्दन ृनमा आवश्यकिा सनुसार सध्ययन, सनुसन्धान
िथा सवेक्षण िने िराउने,

(च)

प्रदन े शगृत्र

सावनागनक,

गनाी

र

प्रृावकारा, समन्वयात्मक र
प्रगिस्पधानत्मक

औद्योगिक

सहकारा

क्षेत्रको

सामिस्यपूणन सहकायनमा
वािावरण

गनमानण

िनन

आवश्यक कायन िने िराउने,
(छ)

औद्योगिक व्यवसाय धि वकास र धि वस्िारका लागि प्रदन े श
िथा स्थानीय िहहरुबीच समन्वय िनुन पने धि वषयमा
आवश्यक

मािनदन शनन

िने

र

समन्वयको

आवश्यक

व्यवस्था गमलाउने,
(ा)

उद्योि सम्बन्धी कुनै सं घीय कानूनको कायानन्वयनमा

कुनै दद्वधि वधा उत्पन्न ृएमा त्यसको समाधानको लागि
मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सम्बम्न्धि प्रदन े श मन्त्रालयलार्न
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गनदन े शन ददन ने,
(झ)

एकल गबन्दन ु सेवा केन्रबाट प्राप्त हुने सेवा सुधि वधाको

(ञ)

प्रदन े शमा दन िान ृएका उद्योिको प्रवगननको सम्बन्धमा

सम्बन्धमा मन्त्रालय माफनि् बोडनसिँि समन्वय िने,
सन्य आवश्यक कायन िने वा िराउने।

(३) प्रदन े श औद्योगिक लिानी प्रवगनन बोडनले प्रदन े शको औद्योगिक िथा

लिानी प्रवगननका लागि आवश्यक दन े खेका धि वषयमा सम्बम्न्धि प्रदन े श मन्त्रालय
माफनि् मन्त्रालयमा सुझाव िथा गसफाररस िनन सक्नेछ।
पररच्छे दन –५
उद्योिलाई प्रदन ान िररने प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि सम्बन्धी व्यवस्था
24.

आयकर सम्बन्धी छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि: (१) यस ऐन सन्ििनि दन िान ृएको
उद्योिलाई कर सम्बन्धी प्रचगलि कानून बमोम्ामको छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि
प्राप्त हुनेछ।
(२) उपदन फा (१) को सवनसामान्यिामा प्रगिकूल ससर नपने िरा
उद्योिलाई दन े हाय बमोम्ामको आयकर छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि प्रदन ान
िररनेछः(क)

उत्पादन नमूलक उद्योिबाट आम्ानि आयमा लाग्ने करको
दन रमा बीस प्रगिशिले छु ट हुनेछ र त्यस्िो उद्योिले

आफ्नो उत्पादन न गनयानि िरा आम्ानि िरे को आयमा
लाग्ने करको दन रमा थप पािँच प्रगिशिले आयकर छु ट,
(ख)

सडक, पुल, सुरुङ्ग, रोपवे, रे लवे, ट्राम, ट्रलाबस, धि वमानस्थल,
औद्योगिक सं रचना एवं पूवानधार कम््लेक्स ास्िा पूवानधार
उद्योिमा

लिानी

िरा

सञ्चालन

िरे मा

सोबाट

प्राप्त

आयमा लाग्ने करको दन रमा चालास प्रगिशिले छु ट,
(ि)

सनुसूची–१० मा उम्ललम्खि सगि सधि वकगसि, सधि वकगसि
र कम धि वकगसि क्षेत्रमा स्थाधि पि फलफूलमा आधाररि
ब्राण्डी, सार्डर एवं वार्न उत्पादन न िने उद्योि बाहेकका
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उत्पादन नमूलक

उद्योिले

व्यावसाधि यक

उत्पादन न

वा

कारोबार सुरु िरे को गमगिले दन श वषनसम्म प्रचगलि
कानून बमोम्ाम लाग्ने आयकरको दन रमा क्रमशः नब्बे,
ससी र सिरा प्रगिशि छु ट,
(घ)

सगि सधि वकगसि क्षेत्र र सधि वकगसि क्षेत्रमा स्थाधि पि
फलफूलमा आधाररि ब्राण्डी, सार्डर एवं वार्न उत्पादन न
िने

उद्योिलाई

कारोबार

सुरु

िरे को

गमगिले

दन श

वषनसम्म क्रमशः चालास र पच्चीस प्रगिशि आयकर
छु ट,
(ङ)

स्वदन े शी म्चया उत्पादन न र प्रशोधन िने उद्योि, दन ुग्ध
पदन ाथनको कारोबार िने डेरा उद्योि र कपडा उत्पादन न
िने उद्योिले आफ्नो उत्पादन न गबक्री िरा प्राप्त िरे को
आयमा लाग्ने आयकरको दन रमा पचास प्रगिशिले छु ट,

(च)

कुनै व्यम्िले बौधि गक सम्पम्ि गनयानि बापि प्राप्त रोयलटा
आयमा लाग्ने आय करको दन रमा पच्चीस प्रगिशिले
छु ट,

(छ)

कुनै व्यम्िले बौधि गक सम्पम्िको हस्िान्िरणद्वारा गबक्री
िरा प्राप्त िरे को आयमा लाग्ने आयकरको दन रमा पचास
प्रगिशिले छु ट,

(ा)

एक सबनृन्दन ा बढाको पूिँाी लिानीमा स्थापना हुने र
पािँच सयृन्दन ा बढालाई वषनृरा नै प्रत्यक्ष रोािारा प्रदन ान

िने उत्पादन नमूलक वा सेवामूलक उद्योिलाई कारोबार
सुरु िरे को गमगिले पािँच वषनसम्म पूणन रुपमा आयकर
छु ट ददन ई त्यसपगछको िीन वषनसम्म लाग्ने करको पचास
प्रगिशि आयकर छु ट,
िर हाल सञ्चालनमा रहेका यस्िा उद्योिले
कम्िीमा पच्चीस प्रगिशि ागडि क्षमिा व्धि ग िरा दन ुर्न
िँ ी पुरयाई िीन सयृन्दन ा बढालाई वषनृरर नै
सबन पूा
प्रत्यक्ष रोािारा प्रदन ान िरे मा त्यसरा क्षमिा व्धि गबाट
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प्राप्त ृएको आयमा पािँच वषनसम्म पूणन रुपमा आयकर
छु ट ददन ई त्यसपगछको िीन वषनसम्म लाग्ने करको पचास
प्रगिशि आयकर छु ट हुनेछ।
(झ)

सं वि्

२०८०

साल

चै त्र

मधि हनासम्म

ालधि वद्युिको

व्यापाररक रुपमा उत्पादन न, प्रसारण वा धि विरण सुरु िने
सनुमगिप्राप्त व्यम्ि वा गनकाय वा सौयन, वायु िथा ाैधि वक
पदन ाथनबाट उत्पादन न हुने धि वद्युि आयोानालार्न पधि हलो दन श

वषनसम्म पूरै आयकर छु ट र त्यसपगछको पािँच वषनसम्म
पचास प्रगिशि आयकर छु ट,
िर यो ऐन प्रारम्ृ हुिँदन ाका बखि व्यापाररक
उत्पादन न प्रारम्ृ िररसकेका सनुमगिपत्रप्राप्त व्यम्िको
हकमा सनुमगिपत्र प्राप्त िदन ानका बखिको व्यवस्था लािू
हुनेछ।
(ञ)

खगना (च ुनढु ङ्गा बाहेक), पेट्रोगलयम पदन ाथन, प्राक्गिक
ग्यास िथा र्न्धन सन्वेषण िथा उत्खनन िने व्यम्िले
सं वि् २०८० साल चै त्र मधि हनासम्म व्यापाररक रुपमा
कारोबार

सञ्चालन

िरे मा

कारोबार

सञ्चालन

िरे को

गमगिले पधि हलो साि वषनसम्म पूरै आयकर छु ट पाउनेछ
र त्यसपगछको िीन वषनसम्म पचास प्रगिशि आयकर
छु ट,
(ट)

दन ुई सबनृन्दन ा बढाको पूिँाी लिानीमा स्थापना हुने पयनटन
क्षेत्रसिँि सम्बम्न्धि उद्योिलाई कारोबार सुरु िरे को

गमगिले पािँच वषनसम्म पूणन रुपमा आयकर छु ट र
त्यसपगछको िीन

वषनसम्म

आयकरको

दन रमा

पचास

प्रगिशि छु ट,
(ठ)

नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा सूचना प्रकाशन िरा
िोकेको

सम्बन्धी

प्राणीशास्त्र

सम्बन्धी

(म्ायोलोम्ाकल),

(ाुलोम्ाकल),
ाीवप्रधि वगध

ृूशास्त्र

(बायोटे क)

सम्बन्धी पाकन सञ्चालन, प्रधि वगध पाकन र सूचना प्रधि वगध
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पाकनगृत्र स्थाधि पि सफ्टवेयर धि वकास, िथ्याङ्क प्रशोधन,
सार्बर क्याफे, गडम्ाटल म्याधि पङ्ग सम्बन्धी उद्योिको
आयमा लाग्ने करको पचास प्रगिशि छु ट,
(ड)

दन े हायका सङ्खख्यामा नेपाला नािररकलाई रोािारा ददन ने
दन े हायका उद्योिलाई दन े हाय बमोम्ामको छु ट सुधि वधा
प्रदन ान िररने,–
(१)

िीन सय वा सोृन्दन ा बढा नेपाला नािररकलाई
वषनृरा नै प्रत्यक्ष रोािारा ददन ने उत्पादन नमूलक

उद्योि िथा सूचना प्रधि वगध उद्योिलाई सो वषनको
आयमा लाग्ने करको पन्र प्रगिशि,
(२)

बाह्र सय वा सोृन्दन ा बढा नेपाला नािररकलाई
वषनृरर नै प्रत्यक्ष रोािारा ददन ने उत्पादन नमूलक
उद्योि िथा सूचना प्रधि वगध उद्योिलाई सो वषनको
आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रगिशि,

(३)

उपखण्ड (१) वा (२) बमोम्ाम रोािाराप्राप्त
नेपाला

नािररकहरुमध्ये

कम्िीमा

पचास

प्रगिशि मधि हला, दन गलि वा सपाङ्गिा ृएका
व्यम्िहरु रहेमा त्यस्िो उद्योिलाई सो वषनको
आयमा लाग्ने करमा थप पन्र प्रगिशि।
(ढ)

उद्योिले आफ्ना श्रगमक िथा कमनचाराको दन ाघनकालान
धि हि वा कलयाणकारा कायनहरु, ास्िैः ाीवन बीमा,
स्वास्थ्य सुधि वधा, योिदन ानमा आधाररि सामाम्ाक सुरक्षा,
म्शक्षा िथा िागलम, म्शशु स्याहार केन्र र शाराररक

िन्दन ुरुस्िीका लागि खेलकुदन  िथा व्यायाममा िरे को खचन
आयकर प्रयोानको लागि कट्टी िनन पाउने,
(ण)

कुनै उत्पादन नमूलक उद्योिले आफ्ना कुल ानशम्िमध्ये
कम्िीमा दन श प्रगिशि प्रम्शक्षाथी कामदन ार राखेमा त्यस्िो
कामदन ारलार्न

प्रम्शक्षण

ददन िँदन ा

ददन नु पने

गनवानह

खचन,

प्रम्शक्षण खचन र उद्योिमा कायनरि ानशम्िको उत्पादन न
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क्षमिा धि वकासमा ृएको खचन रकम आयकर िणना
प्रयोानको लागि कट्टी िनन पाउने,
(ि)

प्रदन ूषण रोकथाम िथा गनयन्त्रण िने वा खेर िएका
वस्िुको

पुनः

प्रशोधन

वा

पुनः

प्रयोि

समेि

िरा

वािावरणमा न्यूनिम ससर पाने पगगि िथा उपकरणमा
ृएको खचनमध्ये उद्योि व्यवसायको समायोम्ाि करयोग्य
आयको पचास प्रगिशिसम्म सोहा वषन खचन कट्टी िनन
पाउने र त्यस्िो उद्योि व्यवसायको समायोम्ाि करयोग्य
आयको सीमाृन्दन ा सगधक खचनलाई आिामी आय वषनको
िँ ीकरण िरा ह्रास कट्टी िनन सधि कने,
सुरुमा पूा
(थ)

ऊाान दन क्षिा सगृव्धि ग िरा ऊाान खपि घटाउन सघाउ
पुरयाउने यन्त्र वा उपकरणमा लिानी िरे को सम्पूणन खचन
आयकर प्रयोानको लागि कट्टा िनन पार्ने,

(दन )

उद्योिको उत्पादन कत्व सगृव्धि गको लागि उद्यमशीलिा
सगृव्धि ग, सनुसन्धान िथा धि वकास र नयािँ प्रधि वगध गसानना
िनन लािेको खचनमध्ये सो व्यम्िबाट सञ्चागलि सबै
उद्योि व्यवसायको समायोम्ाि करयोग्य आयको पचास
प्रगिशिसम्म

खचन

कट्टी

िनन

सधि कने

र

समायोम्ाि

करयोग्य आयको सीमाृन्दन ा सगधक खचनलाई आिामी
िँ ीकरण िरा ह्रासकट्टी िनन सधि कने,
आय वषनको सुरुमा पूा
(ध)

उद्योिले व्यवसायसिँि सम्बम्न्धि बाार प्रवगनन, सवेक्षण
र धि वज्ञापनको लागि ृएको िोधि कएको सीमासम्मको खचन
आयकरको प्रयोानको लागि कट्टी िनन पाउने,

(न)

उद्योिको ृौगिक सम्पम्िको सुरक्षा िननको लागि ृएको
िोधि कए बमोम्ामको खचन र त्यसको बीमा बापि खू दन 
ृ ुिानी

ृएको

धि प्रगमयम

बापिको

खचन

आयकरको

प्रयोानको लागि कट्टी िनन पार्ने,
(प)

उद्योिले

नेपालमा

दन िान

ृएको

बौधि गक

सम्पम्ि

सन्ििनिको औद्योगिक सम्पम्िको स्वदन े शमा सं रक्षण िदन ान
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लािेको खचन आयकर प्रयोानको लागि कट्टी िनन पाउने,
(फ)

उद्योिले आफूले प्राप्त िरे को बौधि गक सम्पम्ि सं रक्षणका
लागि

धि वदन े शमा

दन िान

िदन ान

लािेको

शुलक

आयकर

प्रयोानको लागि खचन कट्टी िनन पाउने,
(ब)

उद्योिले कर छु ट पाउने सं स्थालाई चन्दन ा वा उपहार
ददन एको रकममध्ये एक लाख रुपैयािँ वा सो उद्योिको सो
आय

वषनको

प्रगिशिमध्ये

समायोम्ाि

ाुन

घटा

करयोग्य

हुन्छ, सो

आयको

रकम

पािँच

आयकर

प्रयोानको लागि घटाउन पाउने,
(ृ)

कुनै खास सवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा

सूचना प्रकाशन िरा िोकेको कुनै कायनको लागि कुनै

उद्योिले खचन िरे को वा चन्दन ा ददन एको रकम आय
गनधानरणको प्रयोानको लागि पूणन वा आंम्शक रुपमा
कट्टी िनन पाउने िरा िोक्न सधि कने।
(३) उपदन फा (२) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन सोहा
उपदन फाको खण्ड (घ) मा उम्ललम्खि उद्योि बाहेक सूगिनान्य उद्योि र
मददन राान्य उद्योिले उम्ललम्खि कुनै पगन छु ट िथा सुधि वधा पाउने छै न।
िर त्यस्िा उद्योिले प्रचगलि कानून बमोम्ाम आफ्ना श्रगमक िथा
कमनचाराको दन ाघनकालान धि हि वा कलयाणकारा कायनमा िरे को खचन, प्रदन ूषण
रोकथाम िथा गनयन्त्रण िने , खेर िएका वस्िुको पुनः प्रशोधन िने, वािावरणमा
न्यूनिम ससर पाने पगगि िथा उपकरणमा लिानी िरे को खचन, ऊाान दन क्षिामा
सगृव्धि ग िरा ऊाान खपि घटाउन सघाउ पुरयाउने याम्न्त्रक उपकरणमा लिानी
िरे को खचन, सनुसन्धान िथा धि वकासमा िरे को खचन लिायि व्यवसाय प्रवगननका
लागि हुने वास्िधि वक खचनहरु कट्टी िनन पाउनेछन्।
(४) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दन फा बमोम्ाम एकृन्दन ा बढा छु ट

पाउन सक्ने सवस्था ृएको उद्योिले आफूले रोाेको कुनै एउटा छु ट मात्र
पाउनेछ।
(५) सुगिनान्य, मददन राान्य र क्यागसनोदन े म्ख बाहेकका सन्य उद्योिले
आफ्नो

सम्ञ्चि

मुनाफालाई

सोहा
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उद्योिको

क्षमिा

धि वस्िार

वा

सन्य

उत्पादन नमूलक वा ऊाानमूलक वा क्धि ष िथा वन पैदन ावारमा आधाररि उद्योिको

िँ ीकरण िरे को सवस्थामा त्यस्िो पूिँाीकरणमा लाृांश धि विरण
लागि शेयरमा पूा
स्वरुप लाग्ने लाृांश करमा शि प्रगिशि छु ट हुनेछ।
(६) यो ऐन प्रारम्ृ हुिँदन ाका बखि दन िान ृई सञ्चालनमा रहेका र यस

ऐन बमोम्ाम दन िान ृई सञ्चालनमा आउने एक करोडसम्म म्स्थर पूिँाी ृएका

घरे ल ु उद्योि र साना उद्योिलाई लाग्ने आयकरमा पचास प्रगिशि आयकर छु ट
हुनेछ।
25.

ृन्सार महसुल सम्बन्धी छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि: यस ऐन बमोम्ाम दन िान
ृएको उद्योिलाई दन े हाय बमोम्ामको ृन्सार महसुल छु ट ददन र्नेछः(क)

बण्डेड वेयर हाउस वा निदन  धरौटा (पासबुक) को
सुधि वधा नगलएका उद्योिहरुले गनयानि िरे को हकमा सथन
मन्त्रालयले ड्युटा ड्र ब्याकको दन र गनधानरण िरा नेपाल
राापत्रमा
ृएको

सूचना

दन र

मन्त्रालयले

प्रकाशन

बमोम्ामको
एकल

िनेछ।
ड्युटा

गबन्दन ु सेवा

त्यसरा
ड्र

केन्र

ब्याक

गनधानरण
रकम

माफनि् धि फिान

िनेछ।
(ख)

बण्डेड वेयर हाउसको र्ाााि नगलएको उद्योिले आफ्ना
उत्पादन न प्रिीिपत्रको माध्यमद्वारा वा प्रचगलि बैधि कङ्ग
प्रणालाको माध्यमबाट गनयानि िने वा पररवत्यन धि वदन े शी
मुरामा स्वदन े शमै गबक्री िने ृएमा त्यस्िो मालवस्िु
उत्पादन न िनन आवश्यक पने कच्चा पदन ाथन वा सहायक
कच्चा पदन ाथन र नेपालमा उत्पादन न नहुने ्याकेम्ाङ्ग
सामग्री

समेि

आयाि

िदन ान

लाग्ने

ृन्सार

महसुल

िोधि कएको शिन र कायनधि वगधको सधीनमा रहा धरौटा
राखी आयाि िनन पाउने,
(ि)

खण्ड (ख) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन
नेपालमा उत्पादन न नहुने ्याकेम्ाङ्ग सामग्रीको हकमा

धि वृािले नेपालमा उत्पादन न नहुने ृनी प्रमाम्णि िरा

सुधि वधा ददन न गसफाररस िरे मा मात्र त्यस्िो उद्योिले खण्ड
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(ख) बमोम्ामको सुधि वधा पाउने,
(घ)

कुनै उद्योिले आफ्नो उत्पादन नका लागि आवश्यक पने
कच्चा पदन ाथन, सहायक कच्चा पदन ाथन, ्याकेम्ाङ्ग सामग्रीमा
लाग्ने

ृन्सार

महसुल

सामान्यिः

त्यस्िो

कच्चा

पदन ाथनबाट उत्पादन न हुने ियारा वस्िुको आयािमा लाग्ने
ृन्सार दन रृन्दन ा एक िह कम हुने,
(ङ)

उद्योिले आफ्नो व्यावसाधि यक प्रयोानको लागि आयाि
िने

मेगसनरा वा दन श धि कलोवाट

वा सोृन्दन ा

बढा

क्षमिाको ाेनेरेटर वा औद्योगिक उपकरणमा न्यूनिम
दन रमा ृन्सार महसुल लाग्ने,
(च)

िुणस्िर मापन िने प्रयोिशालाले िुणस्िर मापन िने
प्रयोानका लागि आयाि िने मेगसनरा िथा वैज्ञागनक
उपकरण र उद्योिले सनुसन्धान िथा धि वकासको लागि
आयाि िने मेगसनरा िथा उपकरणमा न्यूनिम दन रमा
ृन्सार महसुल लाग्ने,

(छ)

गनयानि हुने औद्योगिक वस्िुमा प्रयोि िररने माध्यगमक
वस्िु (र्ण्टरगमगडयट

िुड्स)

उत्पादन न

िने

उद्योिले

उत्पादन न सामग्रीमा गिरे को ृन्सार महसुल गनयानि ृएको
पररमाणको

आधारमा

सम्बम्न्धि

माध्यगमक

वस्िु

उत्पादन न िने उद्योिलाई धि फिान ददन र्ने,
िर त्यस्िो रकम धि फिान पाउन गनयानि िरे को
एक वषनगृत्र दन रखास्ि नददन एमा धि फिान ददन र्ने छै न।
26.

लघु उद्यमको लागि सन्य सुधि वधा एवं सहुगलयि: (१) प्रचगलि कानूनमा ाुनसुकै
कुरा लेम्खएको ृए िापगन यस ऐन बमोम्ाम लघु उद्यम दन िान िदन ान कुनै शुलक
वा दन स्िुर लाग्ने छै न।
(२) यो ऐन प्रारम्ृ हुिँदन ाका बखि दन िान ृई सञ्चालनमा रहेका र यस
ऐन बमोम्ाम दन िान ृई सञ्चालनमा आउने लघु उद्यमलाई शि प्रगिशि आयकर
छु ट हुनेछ।

27.

मधि हला उद्यमीका लागि थप सुधि वधा: (१) प्रचगलि कानूनमा ाुनसुकै कुरा
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लेम्खएको ृए िापगन मधि हला उद्यमीको मात्र स्वागमत्व रहने िरा उद्योि वा फमन
दन िान िराएमा त्यस्िो उद्योि वा फमन दन िान िदन ान कानून बमोम्ाम लाग्ने दन स्िुर वा
शुलकमा पैँ िीस प्रगिशि छु ट हुनेछ।
(२) प्रचगलि कानूनमा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन मधि हला
उद्यमीको मात्र स्वागमत्व रहने िरा दन िान ृएको उद्योिमा प्रयोि िररने औद्योगिक

सम्पम्ि दन िान िराउिँदन ा प्रचगलि कानून बमोम्ाम लाग्ने दन स्िुरमा बीस प्रगिशि
छु ट हुनेछ ।
(३) मधि हला उद्यमीले कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामगृत्र नयािँ
उद्योि स्थापना िनन चाहेमा त्यस्िो क्षेत्र सञ्चालन िने गनकायले स्थान उपलब्ध
िराउन प्राथगमकिा ददन नु पनेछ।
(४)

मधि हला

उद्यमीको

मात्र

स्वागमत्व

रहेको

उद्योिले

आफ्नो

औद्योगिक उत्पादन न गनयानि िने प्रयोानको लागि काान माि िरे मा मधि हला
उद्यमीको व्यवसायको धि विीय म्स्थगिको आधारमा मधि हला उद्यमीको लागि काान
उपलब्ध िराउने कोषबाट बैधि ङ्कङ प्रणाला माफनि् िोधि कए बमोम्ाम गनयानि काान
उपलब्ध िराउन सधि कनेछ।
28.

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चागलि उद्योिहरुका सम्बन्धमा धि वशेष व्यवस्था: औद्योगिक
क्षेत्र, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक कररडोर र उद्योि ग्रामगृत्र सञ्चालनमा
आएका उद्योिलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि
सम्बन्धमा धि वशेष व्यवस्था िनन सक्नेछ।

29.

थप सुधि वधा िथा सहुगलयि: दन े हायका उद्योिहरुलाई दन फा २४, 2५, 2६, २७
र

2८

मा

उम्ललम्खि

छु ट, सुधि वधा

िथा

सहुगलयिका

सगिररि

दन े हाय

बमोम्ामका थप सुधि वधा िथा सहुगलयि ददन न सधि कनेछः(क)

वन

पैदन ावारमा

आधाररि

उद्योिलाई

कबुगलयि

वा

गलामा आवश्यक शिन िोकी कुनै खास क्षेत्रको वन
प्रचगलि कानून बमोम्ाम ृोिागधकार उपलब्ध िराउन
सधि कने,

(ख)

उद्योिले

आफ्नो

प्रयोानको

लागि

उत्पादन न

िरे को

धि वद्युिमा प्रचगलि कानून बमोम्ाम लाग्ने दन स्िुर वा
रोयलटा नलाग्ने,
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(ि)

उद्योिले आफ्नो प्रयोानको लागि उत्पादन न िरे को धि वद्युि
बढा ृई गबक्री िनन चाहेमा गबक्री िररने धि वद्युिको
पररमाणमा आपसी सहमगिबाट कायम ृएको दन रमा
प्रचगलि कानून बमोम्ाम गबक्री िनन सधि कने,

(घ)

गनयानिमूलक उद्योि, धि वशेष आगथनक क्षेत्र वा सरकारा वा
गनाी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने िोधि कए बमोम्ामका

उद्योिलाई नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा सूचना
प्रकाशन िरा थप सुधि वधा िथा सहुगलयि उपलब्ध
िराउन सक्ने,
(ङ)

राधि िय प्राथगमकिाप्राप्त उद्योि वा स्वदन े शी कच्चा पदन ाथन,
श्रम र सीपको सगधकिम उपयोि वा नेपालगृत्रै प्रधि वगध
वा वस्िुको आधि वरकार िरा स्थापना ृएका उद्योिहरुको
लागि

बोडनको

राापत्रमा

गसफाररसमा

सूचना

प्रकाशन

नेपाल
िरा

सरकारले
थप

सुधि वधा

नेपाल
िथा

सहुगलयि ददन न सक्ने,
(च)

धि वद्युि आपूगिन नृएको समयको सनुपािका आधारमा
उद्योिले गिने धि वद्युि महसुलमा लिार्आएको गडमाण्ड
चाान िोधि कएको आधारमा िोधि कएको कायनधि वगध सपनाई
नेपाल सरकारले छु ट ददन न सक्ने,

(छ)

सगि सधि वकगसि क्षेत्रमा उद्योि स्थापना िनन सहकारा,

िँ ी (गसड
लघु उद्यम, घरे ल ु र साना उद्योिलाई बीउ पूा
क्याधि पटल) को रुपमा नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा
सूचना प्रकाशन िरा िोकेबमोम्ाम सनुदन ान उपलब्ध
िराउन सक्ने,

(ा)

धि वदन े शी लिानीमा सञ्चागलि उद्योिलाई नयािँ वस्िुको
उत्पादन न िथा बाार धि वकास र प्रवगनन िननका लागि
त्यस्िो उद्योिले धि वदन े शम्स्थि मूल कम्पनीबाट उत्पाददन ि
सामानहरु िोधि कए बमोम्ामको शिन र सीमागृत्र रहा
गनम्श्चि सवगधका लागि आयाि िने सनुमगि प्रदन ान िनन
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सधि कने,
(झ)

सुिीान्य र मददन राान्य उद्योि बाहेक दन फा १७ को

उपदन फा (२) बमोम्ामको उत्पादन नमूलक उद्योि, क्धि ष
िथा वन पैदन ावरमा आधाररि उद्योि र खगना उद्योिलाई
नेपाल सरकारले िोधि कए बमोम्ाम प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा
वा सहुगलयि उपलब्ध िराउन सक्ने,

(ञ)

लघु, घरे ल ु िथा साना उद्योिले आफ्नो उद्योिको क्षमिा
सगृव्धि ग िनन आवश्यक पने मेगसनरा, यन्त्र, उपकरण

ास्िा नवीन प्रधि वगध आयाि िदन ान लाग्ने ृन्सार महसुलमा
छु ट ददन न सधि कने,
(ट)

औद्योगिक क्षेत्र, एकैप्रकारका वस्िु उत्पादन न िने केन्र
(प्रोडक्ट स्पेगसधि फक ाोन) र उद्योि ग्रामगृत्र सञ्चालनमा

आएका उद्योिलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छु ट,
सुधि वधा वा सहुगलयि सम्बन्धमा धि वशेष व्यवस्था िनन
सक्ने,
(ठ)

नेपाल सरकारले सगि सधि वकगसि, सधि वकगसि र कम
धि वकगसि क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योिलाई थप प्रोत्साहन,
छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि उपलब्ध िराउन सक्ने।

30.

ाग्िा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन वा प्रचगलि कानून बमोम्ाम दन िान ृएका
उद्योिका लागि आवश्यक ाग्िा सम्बम्न्धि उद्यमीले प्रचगलि कानून बमोम्ाम
आफैले खररदन  िनुन पनेछ।
िर िोधि कए बमोम्ामका उद्योि सञ्चालन िने उद्यमीले उद्योिका लागि
आवश्यक ाग्िा खररदन  िनन नसकेमा सोहा व्यहोरा खुलाई ाग्िा खररदन  िनन वा

ाग्िा उपलब्ध िरार्ददन न सनुरोध िरे मा उद्योि दन िान िने गनकायले ाग्िा खररदन 
िनन वा ाग्िा उपलब्ध िरार्ददन ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहाीकरण
िनेछ।
(२) ाग्िा उपलब्ध िराउन समन्वय र सहाीकरण िने प्रधि क्रया िथा
सन्य व्यवस्था िोधि कए बमोम्ाम हुनेछ।
31.

गलामा ाग्िा उपलब्ध िराउने: (१) राधि िय प्राथगमकिाप्राप्त उद्योि सञ्चालन िनन
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नेपाल सरकारको स्वागमत्वमा रहेको ाग्िा आवश्यक पने ृएमा त्यस्िा

उद्योिले आफूलाई आवश्यक पने ाग्िाको क्षेत्रफल खुलाई ाग्िा उपलब्ध
िराई ददन न उद्योि दन िान िने गनकाय समक्ष िोधि कए बमोम्ाम गनवेदन न ददन न
सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम गनवेदन न प्राप्त हुन आएमा उद्योि दन िान िने
गनकायले

उद्योिलाई

आवश्यक

पने

ाग्िा

उपलब्ध

िराउने

सम्बन्धमा

आवश्यक कारबाहा सिागड बढाउन मन्त्रालयमा पेश िनेछ।
(३) उपदन फा (२) बमोम्ाम गनवेदन न प्राप्त ृएमा नेपाल सरकारले
प्रचगलि कानून बमोम्ाम त्यस्िो ाग्िा उद्योि सञ्चालनको प्रयोानको लागि
सम्बम्न्धि उद्योिलाई गलामा उपलब्ध िराउन सक्नेछ।
(४) उपदन फा (३) बमोम्ाम नेपाल सरकारको स्वागमत्वमा रहेको
ाग्िा गलामा उपलब्ध िराए बापि उद्योिले गिनुन पने रकम र गला सम्बन्धी
सन्य शिनहरु नेपाल सरकार र सम्बम्न्धि उद्योिबीच हुने सम्झौिामा उलले ख
ृए बमोम्ाम हुनेछ।
(५) यस दन फा बमोम्ाम गलामा ाग्िा प्राप्त िरा सञ्चालन ृएको

उद्योि कुनै कारणवश सञ्चालन हुन नसकेमा उपदन फा (३) बमोम्ाम नेपाल
सरकारले उपलब्ध िराएको ाग्िाको गला सम्झौिा स्विः रद्द हुनेछ र त्यस्िो
ाग्िा नेपाल सरकारले धि वनाशिन स्वि: धि फिान पाएको मागननेछ।
(६) उद्योिलाई गलामा ाग्िा उपलब्ध िराउने सम्बन्धी सन्य
व्यवस्था िोधि कए बमोम्ाम हुनेछ।
32.

ाग्िाको सगधकिम हदन बन्दन ामा छु ट: (१) कुनै उद्योिलाई आवश्यक पने ाग्िा
प्रचगलि कानून बमोम्ाम राख्न पाउने ाग्िाको सगधकिम हदन ृन्दन ा बढा ृएमा
सो बढा ृएसम्मको ाग्िा राख्ने छु ट पाउन त्यस्िो उद्योिले उद्योि दन िान िने
गनकाय समक्ष गनवेदन न ददन न सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम प्राप्त गनवेदन न उपर उद्योि दन िान िने
गनकायले आवश्यक ाािँचबुझ िरा राय सधि हिको प्रगिवेदन न मन्त्रालय समक्ष पेश
िनेछ।
(३) उपदन फा (१) बमोम्ाम प्राप्त गनवेदन न उपर उद्योिको आवश्यकिा

र उद्योिको स्वीक्ि स्कीम वा पररयोाना प्रस्िावमा उललेख ृएबमोम्ाम
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िोधि कएको मापदन ण्डको सधीनमा रहा नेपाल सरकारले हदन बन्दन ाृन्दन ा बढा ाग्िा
राख्न पाउने िरा छु ट ददन न सक्नेछ। त्यसरा हदन बन्दन ाृन्दन ा बढा छु ट ददन एको
ाग्िा ाुन प्रयोानको लागि छु ट ददन र्एको हो सो बाहे क सन्य प्रयोानमा प्रयोि
िनन पार्ने छै न।
(४) उद्योिले प्रचगलि कानून बमोम्ाम हदन बन्दन ामा छु ट पाएको ाग्िा

स्वीक्ि उद्देश्य बमोम्ाम उपयोि िरे निरे को सम्बन्धमा उद्योि दन िान िने
गनकायले िोधि कए बमोम्ाम सनुिमन िरा वा िनन लिाई आवश्यक गनदन े शन ददन न
सक्नेछ।

(५) उपदन फा (४) बमोम्ाम उद्योि दन िान िने गनकायले ददन एको गनदन े शन
पालना निरे को पार्एमा त्यस्िो उद्योिले राख्न सनुमगि पाएको हदन बन्दन ाृन्दन ा
बढा ाग्िा नेपाल सरकारले प्रचगलि कानून बमोम्ाम धि वनाशिन धि फिान गलन
सक्नेछ।
(६)

प्रचगलि

कानून

बमोम्ाम

हदन बन्दन ाृन्दन ा

बढा

ाग्िा

राख्न

सनुमगिप्राप्त उद्योिले त्यसरा हदन बन्दन ाृन्दन ा बढा राखेको ाग्िा गबक्री धि विरण
िनन वा कुनै प्रकारले हक हस्िान्िरण िनन वा बैङ्क िथा धि विीय सं स्थामा गधिो
राखी ऋण गलन पाउने छै न।
(७) उद्योिको आवश्यकिा, पूिँाी र प्रक्गिको आधारमा उद्योिले राख्न
पाउने सगधकिम ाग्िाको पररमाण, हदन बन्दन ाृन्दन ा बढा ाग्िा उपलब्ध िराउने
सम्बन्धी व्यवस्था िथा सो सम्बन्धमा उद्योिले पालना िनुन पने शिन लिायिको
मापदन ण्ड ृूगम सम्बन्धी प्रचगलि कानूनको सधीनमा रहा िोधि कए बमोम्ाम
हुनेछ।
33.

प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयिको प्रत्याृूगि: (१) यस ऐन बमोम्ाम
उद्योिलाई उपलब्ध िरार्एको प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयिमा कम हुने
िरा कुनै व्यवस्था िररने छै न।

िर यस दन फाको कुनै व्यवस्थाले थप प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा
सहुगलयि उपलब्ध िराउन बाधा पुरयाएको मागनने छै न।
ु न्दन ा ित्काल सम्घ बहाल रहे को औद्योगिक
(२) यो ऐन प्रारम्ृ हुनृ
व्यवसाय ऐन, २०७३ सन्ििनि सनुमगि प्राप्त िरा वा दन िान िरा सञ्चालनमा
रहेको उद्योिले सो ऐन बमोम्ाम सवगध धि कधि टएको प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा
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सहुगलयिका हकमा सोहा ऐन बमोम्ाम र सवगध नधि कधि टएको प्रोत्साहन, छु ट,
सुधि वधा वा सहुगलयिका हकमा यस ऐन बमोम्ामको प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा
सहुगलयि पाउनेछ।
ु म्घ दन िान ृएको वा सनुमगि प्राप्त िरे को िर
(३) यो ऐन प्रारम्ृ हुनस
यो ऐन प्रारम्ृ ृएपगछ मात्र व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िरे को
उद्योिले यस ऐन बमोम्ामको छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि पाउनेछ।
िर त्यस्िो उद्योि दन िान वा सनुमगि प्राप्त िदन ानका बखि कायम रहेको

औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचगलि कानून बमोम्ाम प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा
वा सहुगलयि पाउने सवगध यस ऐनले प्रदन ान िरे को प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा
सहुगलयिृन्दन ा बढा सवगधको ृएमा वा यस ऐन बमोम्ाम त्यस्िो प्रोत्साहन,
छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि नपाउने ृएमा ित्काल प्रचगलि औद्योगिक व्यवसाय
सम्बन्धी कानून बमोम्ामको प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि पाउनेछ।
(४) उद्योिहरुलाई उपलब्ध िरार्ने प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा
सहुगलयि सम्बन्धी प्रधि क्रया िोधि कए बमोम्ाम हुनेछ।
34.

राधि ियकरण वा सगधग्रहण निररने: (१) यस ऐन बमोम्ाम दन िान ृएको कुनै पगन
उद्योि राधि ियकरण िररने छै न।
(२) कुनै पगन उद्योिलाई सावनागनक प्रयोानको लागि बाहेक प्रत्यक्ष
वा सप्रत्यक्ष रुपमा सगधग्रहण िररने छै न। सावनागनक प्रयोानको लागि
सगधग्रहण िनुन पदन ान प्रचगलि कानून बमोम्ामको उम्चि प्रधि क्रया पूरा िनुन पनेछ।

35.

औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: प्रचगलि कानून बमोम्ाम स्थापना ृएको

उद्योिलाई आवश्यकिा सनुसार नेपाल सरकारले िोधि कए बमोम्ाम औद्योगिक
सुरक्षा उपलब्ध िराउनेछ।

36.

प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयिको दन ुरुपयोि िनन नहुन:े (१) यस ऐन
बमोम्ाम उद्योिले प्राप्त िने प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि ाुन प्रयोानका
लागि ददन र्एको हो सोहा प्रयोानका लागि मात्र प्रयोि िनुन पनेछ।
(२) कुनै उद्योिले यो ऐन वा यस ऐन सन्ििनि बनेको गनयम धि वपराि

हुने कुनै कायन िरे मा त्यस्िो उद्योिलार्न यस पररच्छे दन  बमोम्ामको प्रोत्साहन,
छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि प्रदन ान िररने छै न।

35

पररच्छे दन –६
एकल गबन्दन ु सेवा केन्र सम्बन्धी व्यवस्था
37.

एकल गबन्दन ु सेवा केन्रको स्थापना: (१) यस ऐन िथा प्रचगलि सन्य कानून

बमोम्ाम उद्योि वा लिानीकिानले पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा
सहुगलयि सरल एवं सहा प्रधि क्रयाद्वारा र नेपाल सरकारका धि वगृन्न गनकायबाट

सम्पादन न िररने कायनहरू समयमै एकै स्थानबाट उपलब्ध िराउने िथा उद्योि
स्थापनाको सनुमगि, दन िान, धि वस्िार िथा खारे ाीसम्मका उद्योि प्रशासन सम्बन्धी

सेवाहरू प्रवाह िने प्रयोानको लागि नेपाल सरकारले िोधि कए बमोम्ाम एकल
गबन्दन ु सेवा केन्रको स्थापना िरा सञ्चालनमा लयाउन सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ामको एकल गबन्दन ु सेवा केन्र रहने स्थान,

केन्रका माध्यमबाट उद्योिहरुलाई पुरयार्ने सेवा, केन्रमा रहने गनकायिि
प्रगिगनगधत्व िोधि कए बमोम्ाम हुनेछ।
(३) एकल गबन्दन ु सेवा केन्रमा गनकायिि प्रगिगनगधत्वको लागि

सम्बम्न्धि गनकायले आवश्यक सङ्खख्यामा कमनचारा खटाउनु पनेछ।त्यसरा
खटाउिँदन ा त्यस्िो कमनचारालार्न प्रचगलि कानूनको सधीनमा रहा सगधकारप्राप्त
सगधकाराले आवश्यक सगधकारसमेि प्रत्यायोान िनुन पनेछ।
(४) एकल गबन्दन ु सेवा केन्र सम्बन्धी सन्य व्यवस्था िोधि कए बमोम्ाम
हुनेछ।
(५) उपदन फा (१) बमोम्ाम एकल गबन्दन ु सेवा केन्रको स्थापना

नृएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा सूचना प्रकाशन िरा
एकल गबन्दन ु सेवा सञ्चालन सगमगि िठन िनेछ।
38. एकल गबन्दन ु सेवा केन्रको काम, किनव्य र सगधकार: (१) एकल गबन्दन ु सेवा
केन्रको काम, किनव्य र सगधकार दन े हाय बमोम्ाम हुनेछः(क)

प्रचगलि कानून बमोम्ाम कम्पनी, फमन वा उद्योिको दन िान,
सनुमगि
क्षमिाव्धि ग

वा

र्ाााि, नवीकरण, कारोबार
र

कम्पनी, फमन

वा उद्योिको

सनुमगि,
खारे ाी

(दन ामासाहा बाहेक) लिायिका उद्योि िथा व्यवसाय
प्रशासनसिँि सम्बम्न्धि कायन िने ,
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(ख)

प्रचगलि कानून बमोम्ाम धि वदन े शी लिानीको स्वीक्गि
सम्बन्धी कायन िने,

(ि)

प्रचगलि कानून बमोम्ाम श्रम स्वीक्गि र कायन सहमगि
सम्बन्धी कायन िने,

(घ)

प्रचगलि कानून बमोम्ाम गृसा सुधि वधा सम्बन्धी कायन
िने,

(ङ)

प्रचगलि कानून बमोम्ाम प्रारम्म्ृक वािावरणीय पराक्षण
र वािावरणीय प्रृाव मूलयाङ्कन सम्बन्धी कायन िने ,

(च)

उद्योिलाई आवश्यक पने धि वद्युि, पानी, सञ्चारका साधन,
ाग्िा, सडक ास्िा पूवानधार सेवा उपलब्ध िराउने
सम्बन्धमा सम्बम्न्धि गनकायसिँि समन्वय िने िथा सन्य

गनकायहरुबीच सम्पकन गबन्दन ु (फोकल पोर्ण्ट) सम्बन्धी
कायन िने,
(छ)

प्रचगलि कानून बमोम्ाम उद्योि एवं लिानीकिानलाई प्राप्त
हुने प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि प्रदन ान िने

सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ृएका गनणनय कायानन्वयन
िने वा िराउने,
(ा)

प्रचगलि कानून बमोम्ाम धि वदन े शी मुरा धि वगनमय स्वीक्गि
सम्बन्धी कायन िने,

(झ)

प्रचगलि कानून बमोम्ाम स्थायी लेखा नम्बर प्रदन ान िने,

(ञ)

वाम्णज्य, आपूगिन िथा उपृोिा धि हि सं रक्षण धि वृाि र
ृन्सार धि वृािबाट प्रदन ान हुने गनकासी, पैठारा सङ्केि
नम्बर गलने कायन र वण्डेड वेयर हाउसको सहाीकरण
सम्बन्धी कायन िने,

(ट)

बोडनले

आफ्ना

काम, किनव्य

र

सगधकार

सन्ििनि

प्रत्यायोान िरे का कायनहरू िने,
(ठ)

उद्योिलाई आवश्यक पने खानी लिायिका गनकायिि
स्वीक्गि

आवश्यक
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पने

धि वषयमा

गनवेदन न

गलई

स्वीक्गिपत्र उपलब्ध िराउन गनकायिि समन्वय िने,
(ड)

उद्योि व्यवसाय दन िानका लागि आवश्यक पने काििााि
पधि हचान िरा धि वद्युिीय स्वरुपमा गलने र सबै गनकायमा
धि वद्युिीय प्रणालाबाट सन्िरगनकायले प्रयोि िने िरा
प्रणालाको धि वकास िरा कायानन्वयन िने ,

(ढ)

उद्योिलाई

आवश्यक

पने

ाग्िा

प्रागप्तमा

आवश्यक

समन्वय र सहाीकरण िने , गलामा ाग्िा उपलब्ध
िराउन

सहयोि

िने

र

हदन बन्दन ाृन्दन ा

बढा

ाग्िा

उपलब्ध िराउन आवश्यक समन्वय िने ,
(ण)

आयाि सनुमगि गलनु पने मालवस्िु ृएमा प्रचगलि
कानून बमोम्ाम सनुमगि ददन ने वा सोको लागि गसफाररस
िने,

(ि)

लिानी

पोटनलको

स्थापना

र

सञ्चालन

िरा

लिानी

सम्बन्धी सूचना िथा ाानकारा उपलब्ध िराउने,
(थ)

उद्योि

व्यवसायलाई

आवश्यक

पने

सबै

प्रकारका

गसफाररस िथा सहाीकरणको कायन िने ,
(दन )

मन्त्रालय र बोडनको गनणनय वा गनदन े शन कायानन्वयन िने
िराउने,

(ध)

नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा सूचना प्रकाशन िरा
िोधि कददन एका सन्य कायनहरु िने ।

(२) यस दन फा बमोम्ाम एकल गबन्दन ु सेवा केन्रले िरे को गनणनय
सम्बम्न्धि गनकायले कायानन्वयन िनुन पनेछ।
(३) एकल गबन्दन ु सेवा केन्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं सो

केन्रबाट प्रदन ान िररने सेवा सुधि वधा िथा सहुगलयि र सोको प्रधि क्रया सम्बन्धी
व्यवस्था िोधि कएबमोम्ाम हुनेछ।
पररच्छे दन —७
रुग्ण उद्योि सम्बन्धी व्यवस्था
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39.

रुग्ण उद्योिको पधि हचान: (१) उद्योिले आफ्ना व्यावसाधि यक उत्पादन न वा
कारोबार प्रारम्ृ िरे को गमगिदन े म्ख न्यूनिम पािँच वषनसम्म सञ्चालनमा रहा
उद्योिको आफ्नै गनयिवश वा व्यवस्थापकीय कमाोराका कारणले नृई
काबुबाधि हरको पररम्स्थगि परा लिािार पगछलला िीन वषनसम्म उद्योिको ागडि
क्षमिाृन्दन ा िीस प्रगिशि वा सोृन्दन ा कम क्षमिामा सञ्चालन ृई सो िीन
वषनको

सवगधमा

लिािार

घाटामा

सञ्चालनमा

रहेको

उद्योिलाई

िोधि कए

बमोम्ामको मापदन ण्डका आधारमा िोधि कए बमोम्ामको कायनधि वगध सपनाई नेपाल
सरकारले रुग्ण उद्योिको रुपमा घोषणा िनन सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम रुग्ण ृई बन्दन  सवस्थामा रहेको
उद्योिलाई सो उद्योिले

पेश िरे को स्कीम वा पररयोाना प्रस्िाव िथा

मन्त्रालयबाट ृएको सध्ययनबाट गनम्श्चि छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि उपलब्ध

िराउिँदन ा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने दन े म्खएमा नेपाल सरकारले त्यस्िो
उद्योिको पुनरुत्थान, पुनगननमानण िथा व्यवस्थापन िनन गनम्श्चि सवगधका लागि
िोधि कए बमोम्ामको छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि उपलब्ध िराउन सक्नेछ।
(३) उपदन फा (१) बमोम्ाम नेपाल सरकारबाट रुग्ण घोधि षि ृएको

उद्योिको सञ्चालनको लागि लिानीकिानको सहमगिमा कुनै सहकारा सं स्थाले

सञ्चालनको प्रस्िाव िरे मा त्यस्िो सहकारा सं स्थाको क्षमिा उपयुििा र
सम्ृाव्यिा समेि हेरा िोधि कएको शिनहरुको सधीनमा रहा त्यस्िो सहकारा
सं स्थामाफनि् उद्योि सञ्चालन िराउन सधि कनेछ।
40.

रुग्ण उद्योिको विीकरण: दन फा ३९ बमोम्ाम पधि हचान ृएका उद्योिहरुलाई

िोधि कए बमोम्ामको मापदन ण्डका आधारमा पूणन रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्मुख
उद्योिका रुपमा विीकरण िरा त्यस्िा उद्योिहरुको व्यवस्थापनका लागि
िोधि कए बमोम्ाम आवश्यक व्यवस्था िनन सधि कनेछ।

41.

रुग्ण उद्योि सम्बन्धी सुधि वधा, सहुगलयि िथा छु ट: प्रचगलि कानूनमा ाुनसुकै
कुरा लेम्खएको ृए िापगन दन फा ३९ बमोम्ाम रुग्ण उद्योिको रुपमा पधि हचान

ृएको वा दन फा ४० बमोम्ाम विीकरण िररएको उद्योिले त्यस्िो उद्योिको
धि वस्िार, पुनसंरचना वा धि वधि वगधकरणका लागि आयाि िने मेगसनरा औाार वा
उपकरणमा नेपाल सरकारले महसुल, शुलक वा करमा पूणन वा आंम्शक छु ट
ददन न सक्नेछ।
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42.

रुग्ण उद्योि सम्बन्धी सं स्थािि व्यवस्था: (१) यस पररच्छे दन  बमोम्ाम रुग्ण
उद्योिको पधि हचान, विीकरण, पुनरुत्थान, पुनगननमानण र व्यवस्थापनका लागि
सुझाव ददन न नेपाल सरकारले सम्बम्न्धि क्षेत्रका धि वशेषज्ञ समेि रहेको सगमगि
िठन िनन सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम िदठि सगमगिको सं रचना, काम, किनव्य र
सगधकार िोधि कए बमोम्ाम हुनेछ।
पररच्छे दन —८
सााय र पुनरावेदन न सम्बन्धी व्यवस्था

43.

सााय: (१) कसै ले दन फा ३ बमोम्ाम उद्योि दन िान निराई उद्योि सञ्चालन
िरे को पार्एमा उद्योि दन िान िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्रालयले त्यस्िो
उद्योिलार्न ित्काल बन्दन  िनन लिार्न दन े हाय बमोम्ामको ाररबाना िनन सक्नेछः(क)

लघु उद्यमको हकमा पािँच हाार रुपैयािँ,

(ख)

घरे ल ु र साना उद्योिको हकमा पच्चीस हाार रुपैयािँ,

(ि)

मझौला उद्योिको हकमा पचास हाार रुपैयािँ,

(घ)

ठू ला उद्योिको हकमा एक लाख रुपैयािँ।

(२) कुनै उद्योिले आफ्नो उद्देश्य धि वपराि कायन िरे मा उद्योि दन िान
िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्रालयले त्यस्िो उद्योिलाई दन े हाय बमोम्ामको
ाररबाना िनन सक्नेछ:–
(क)

लघु उद्यमको हकमा दन ुई हाार रुपैयािँसम्म ाररबाना
िने,

(ख)

घरे ल ु

िथा

साना

उद्योिको

हकमा

पचास

हाार

रुपैयािँसम्म ाररबाना िने ,
(ि)

मझौला

स्िरको

उद्योि

ृए

एक

लाख

रुपैयािँसम्म

ाररबाना िने ,
(घ)

ठू ला स्िरको उद्योि ृए पािँच लाख रुपैयािँसम्म ाररबाना
िने।

40

(३) कुनै उद्योिले दन फा ९ बमोम्ाम िोधि कएको सवगधगृत्र उद्योि
सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िरे को ाानकारा
नददन एमा उद्योि दन िान िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्रालयले दन े हाय बमोम्ामको
ाररबाना िनेछ:(क)

लघु उद्यमको हकमा प्रत्येक छ मधि हनाको लागि दन ुई
हाार रुपैयािँ,

(ख)

घरे ल ु िथा साना उद्योिको हकमा प्रत्येक छ मधि हनाको
लागि दन श हाार रुपै यािँ,

(ि)

मझौला िथा ठू ला उद्योिको हकमा प्रत्येक छ मधि हनाको
लागि पच्चीस हाार रुपैयािँ।

(४) कुनै उद्योिले दन फा 1१ बमोम्ाम स्वीक्गि नगलर्न उद्योिको

िँ ी व्धि ग, क्षमिा
स्थानान्िरण िरे मा वा दन फा १२ बमोम्ाम स्वीक्गि नगलई पूा
व्धि ग, उद्देश्य थप वा पररविनन िरे मा उद्योि दन िान िने गनकायको गसफाररसमा
मन्त्रालयले दन े हायको कुनै ाररबाना िनन सक्नेछः(क)

लघु उद्यमको हकमा पािँच हाार रूपैयािँ,

(ख)

घरे ल ु िथा साना उद्योिको हकमा पच्चीस हाारदन े म्ख
पचास हाार रूपैयािँसम्म,

(ि)

मझौला र ठू ला उद्योिको हकमा एक लाखदन े म्ख िीन
लाख रूपैयािँसम्म,

(घ)

दन फा ८ बमोम्ाम सनुमगि आवश्यक पने उद्योिको
हकमा खण्ड (ख) वा (ि) बमोम्ाम लाग्ने ाररबानामा
शिप्रगिशि थप ाररबाना।

(५) कुनै उद्योिले दन फा १३ बमोम्ाम िोधि कएको धि ववरण िोधि कएको
सवगधगृत्र उपलब्ध निराएमा उद्योि दन िान िने गनकायले त्यस्िो उद्योिलार्न
दन े हायबमोम्ामको ाररबाना िनन सक्नेछ:–
(क)

लघु उद्यमलाई एक हाार रुपैयािँ,

(ख)

घरे ल ु िथा साना उद्योिलाई पािँच हाार रुपैयािँ,

(ि)

मझौला उद्योिलाई दन श हाार रुपैयािँ,
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(घ)

ठू ला उद्योिलाई पच्चीस हाार रुपैयािँ।

(६) कुनै उद्योिले दन फा ३६ धि वपराि हुने िरा कुनै कायन िरे मा

उद्योि दन िान िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्रालयले त्यस्िो उद्योिलार्न उपलब्ध
िराएको प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि ाुनसुकै बखि रोक्का िनन, त्यस्िो
प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा सहुगलयि बराबरको रकम ससूल िनन वा सो
बराबरको रकम ाररबाना िनन सक्नेछ।
(७) कुनै

उद्योिले

दन फा

५४ बमोम्ाम

व्यावसाधि यक सामाम्ाक

म्ाम्मेवारा बहन निरे मा उद्योि दन िान िने गनकायको गसफाररसमा मन्त्रालयले

त्यस्िो उद्योिको वाधि षक
न
खुदन  मुनाफाको एक दन शमलव पािँच प्रगिशिले हुन
आउने रकम ाररबाना िनन सक्नेछ। त्यस्िो म्ाम्मेवारा एक आगथनक वषनृन्दन ा
बढा सवगधमा बहन निने उद्योिलाई प्रगिवषन वाधि षक
न
खुदन  मुनाफाको शून्य
दन शमलव पािँच प्रगिशिका दन रले थप ाररबाना िनेछ।
(८) कुनै उद्योिले यो ऐन वा यस ऐन सन्ििनि बनेको गनयमावला
बमोम्ाम पालना िनुन पने शिन वा उद्योि दन िान िने गनकायको गसफाररसमा
मन्त्रालयले समय–समयमा ददन एको गनदन े शन पालना निरे मा त्यस्िो उद्योिलार्न
उद्योि दन िान िने गनकायले दन े हाय बमोम्ामको ाररबाना िनन सक्नेछः(क)

लघु उद्यमको हकमा पािँच हाार रुपैयािँसम्म,

(ख)

घरे ल ु िथा साना उद्योिको हकमा पचास हाारदन े म्ख एक
लाख पचास हाार रुपैयािँसम्म,

(ि)

मझौला उद्योिको हकमा एक लाख पचास हाारदन े म्ख
िीन लाख रुपैयािँसम्म,

(घ)

ठू ला उद्योिको हकमा दन ुई लाख पचास हाारदन े म्ख िीन
लाख
रुपैयािँसम्म।

(९) यस दन फामा लेम्खएदन े म्ख बाहेक यो ऐन वा यस ऐन सन्ििनि

बनेको गनयम धि वपराि सन्य कुनै काम िने उद्योिलार्न उद्योि दन िान िने
गनकायको गसफाररसमा मन्त्रालयले दन े हाय बमोम्ामको ाररबाना िनन सक्नेछः(क)

लघु उद्यम ृए पन्र हाार रुपैयािँसम्म,
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(ख)

घरे ल ु िथा साना उद्योि ृए पन्र हाारदन े म्ख िीस हाार
रूपैयािँसम्म,

(ि)

मझौला उद्योिको हकमा िीस हाारदन े म्ख पचास हाार
रुपैयािँसम्म,

(घ)

ठू ला

उद्योि

ृए

पचास

हाार

दन े म्ख

एक

लाख

रुपैयािँसम्म।
(१०) यस दन फा बमोम्ामको ाररबाना लिाउिँदन ा दन फा ८ बमोम्ाम

सनुमगि गलनु पने कुनै उद्योिको हकमा यस दन फा बमोम्ाम लाग्ने ाररबानाको
पचास प्रगिशि थप ाररबाना लाग्नेछ।

(११) यस दन फामा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन प्रदन े श िथा
स्थानीय िहबाट दन िान िथा गनयमन हुने उद्योिलाई ाररबाना िथा कारबाहा िने

सम्बन्धी व्यवस्था सम्बम्न्धि प्रदन े श वा स्थानीय कानूनले गनधानरण िरे बमोम्ाम
हुनेछ।
44.

सरकारा बािँकी सरह ससूल िररने: यस ऐन बमोम्ाम लािेको ाररबाना रकम
प्रचगलि कानून बमोम्ाम सरकारा बािँकी सरह ससूल उपर िररनेछ।

45.

सफाई पेश िने मौका ददन र्ने: यस पररच्छे दन  बमोम्ाम कुनै उद्योिलाई सााय
िदन ान सफाई पेश िने मनागसब माधि फकको मौका ददन नु पनेछ।

46.

पुनरावेदन न सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस पररच्छे दन  बमोम्ाम ृएको साायको
आदन े श उपर म्चि नबुझेमा साायको ाानकारा पाएको गमगिले पैँ िीस ददन नगृत्र
उच्च सदन ालिमा पुनरावेदन न लाग्नेछ।
(२) स्थानीय िहको उद्योि दन िान िने गनकायबाट ृएको गनणनयको
हकमा सम्बम्न्धि म्ालला सदन ालिमा र प्रदन े शको उद्योि दन िान िने गनकाय र
धि वृािबाट ृएको साायको हकमा सम्बम्न्धि उच्च सदन ालिमा पुनरावेदन न ददन न
सधि कनेछ।
पररच्छे दन -९
धि वधि वध

४७.

धि वशेष आगथनक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था: औद्योगिक धि क्रयाकलापलाई सघन रुपमा
सञ्चालन िननका लागि आगथनक क्षेत्र, सन्िरदन े शीय आगथनक क्षेत्र, गनयानि प्रवगनन
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क्षेत्र, गनयानि प्रशोधन क्षेत्र, धि वशेष आगथनक क्षेत्र, धि वशेष व्यापाररक क्षेत्र,
पयनटकीय वा सन्य कुनै क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था प्रचगलि कानून बमोम्ाम
हुनेछ।
४८.

नेपाल व्यवसाय मञ्च सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उद्योि व्यवसायसिँि सम्बम्न्धि
नीगि एवं कानूनको प्रृावकारा कायानन्वयन, समन्वय िथा सहाीकरण सम्बन्धी
धि वषयमा सावनागनक र गनाी क्षेत्रबीच गनयगमि सं वादन  एवं सहकायनलाई प्रवगनन
िनन, उद्योि व्यवसाय सञ्चालन र लिानी सगृव्धि गमा आर्पने बाधा, सवरोध िथा
समस्याको पधि हचान िरा सरकारलाई आवश्यक सुझाव िथा गसफाररस िनन,
त्यस्िा गसफाररसहरुको कायानन्वयन र सनुिमन िनन सघाउन र सावनागनक एवं
गनाी क्षेत्रबीच गनयगमि, पररणाममुखी र पारदन शी सं वादन का लागि सं स्थािि
आधार प्रदन ान िने उद्देश्यले नेपाल सरकारले गनाी क्षेत्रको समेि प्रगिगनगधत्व
हुने िरा नेपाल व्यवसाय मञ्चको िठन िनन सक्नेछ।
(2) नेपाल व्यवसाय मञ्चको िठन, सं रचना, काम, किनव्य र सगधकार
िथा सन्य व्यवस्था िोधि कए बमोम्ाम हुनेछ।

४९.

औद्योगिक

ानशम्ि: (१)

उद्योिलाई

आवश्यक

पने

ानशम्ि

नेपाला

नािररकबाट पूगिन िनुन पनेछ।
(२)

उपदन फा

(१)

मा

ाुनसुकै

कुरा

लेम्खएको

ृए

िापगन

राधि ियस्िरको पगत्रकामा धि वज्ञापन प्रकाशन िदन ान पगन उद्योिको लागि चाधि हने कुनै
खास सीप वा दन क्षिा ृएको ानशम्ि नेपाला नािररकमध्येबाट उपलब्ध हुन
नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन िहको पदन मा उपदन फा (३) बमोम्ाम धि वृािको
गसफाररसमा श्रम सम्बन्धी प्रचगलि कानून बमोम्ाम श्रम स्वीक्गि गलई बढामा
पािँच वषनसम्मको लागि त्यस्िो उद्योिले धि वदन े शी नािररक गनयुि िनन सक्नेछ।
(३) उपदन फा (२) को प्रयोानको लागि उद्योि दन िान िने गनकायले
गसफाररस िदन ान त्यस्िो उद्योिले माि िरे बमोम्ामको सीप वा दन क्षिा ृएको
ानशम्ि नेपाला नािररकबाट पूगिन िनन प्रयास िरे को, त्यस्िो सीप वा दन क्षिा
ृएको ानशम्ि उद्योिलाई आवश्यक ृएको र त्यस्िो ानशम्ि नेपालमा
उपलब्ध हुन नसकेको यधि कन िरा श्रम धि वृािमा श्रम स्वीक्गिको लागि
गसफाररस िनुन पनेछ।
(4) उपदन फा (२) बमोम्ाम गनयुि िररएको धि वदन े शी नािररक धि वम्शष्ट
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प्रकारको प्राधि वगधक ृई त्यस्िो ानशम्ि नेपालगृत्र उपलब्ध हुन नसक्ने ृएमा

उपदन फा (3) बमोम्ाम स्वीक्गि गलई त्यस्िो ानशम्िलाई थप दन ुई वषनसम्मको
लागि पुनः गनयुि िनन सधि कनेछ।
(5) उपदन फा (२) बमोम्ाम कुनै उद्योिमा धि वदन े शी नािररक गनयुि
ृएमा गनाले प्राप्त िरे को पाररश्रगमकको सिरा प्रगिशि रकम पररवत्यन धि वदन े शी
मुरामा नेपालबाधि हर लै ाान पाउनेछ।
(6) उद्योिमा कायनरि श्रगमकले उद्योिको सञ्चालन िथा त्यसको

उत्पादन नमा बाधा सवरोध पुग्ने िरा कुनै प्रकारका िगिधि वगध िनन पाउने छै नन्।
उद्योिमा कायनरि श्रगमकले आफ्ना मािहरु प्रचगलि श्रम सम्बन्धी कानूनले
गनधानरण िरे को प्रधि क्रया पूरा िरा शाम्न्िपूणन ढङ्गले व्यवस्थापन समक्ष राखी
आपसी समझदन ारामा समाधान िनुन पनेछ।
(7) उद्योिमा काम िने श्रगमक र उद्योिबीच उत्पन्न व्यम्ििि वा
सामुधि हक धि ववादन को समाधान श्रम सम्बन्धी प्रचगलि कानून बमोम्ाम िररनेछ।
(८) श्रगमकको कारणबाट उद्योि सञ्चालन िथा त्यसको उत्पादन नमा

बाधा वा सवरोध पुग्ने िरा कुनै प्रकारका िगिधि वगध ृर्न उद्योि बन्दन  ृएमा
त्यसरा उद्योि बन्दन  िने वा काम निने श्रगमक िथा कमनचारालाई त्यसरा काम
निरे को सवगधृरको पाररश्रगमक उपलब्ध िराउन सम्बम्न्धि उद्योि वा प्रगिष्ठान
बाध्य हुने छै न।
५०.

करार िरा उत्पादन न िनन सक्ने: (१) प्रचगलि कानून बमोम्ाम दन िान ृर्न
सञ्चालनमा रहे को कुनै उद्योिले त्यस्िो उद्योिको उत्पादन नको मुख्य उत्पादन न

बाहेक आफ्नो उत्पादन नको कुनै ृाि वा उद्योिलाई आवश्यक पने सहायक

वस्िु वा सेवा सन्य उद्योिसिँि करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–
कन्ट्रयाक्ट) िरा उत्पादन न िनन सक्नेछ।
(२) कुनै गनयानिमूलक उद्योिको लागि िोधि कए बमोम्ामको मापदन ण्ड
पूरा िरा उपदन फा (१) बमोम्ाम करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–
कन्ट्रयाक्ट) का आधारमा गनम्श्चि पररमाणमा वस्िु वा सेवाको उत्पादन न
िररददन एमा त्यस्िो उद्योिलाई पगन िोधि कए बमोम्ामको प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा र
सहुगलयि उपलब्ध िराउन सधि कनेछ।
(३) करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सब–कन्ट्रयाक्ट) िरा उत्पादन न
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िनन सधि कने सम्बन्धी सन्य व्यवस्था िोधि कए बमोम्ाम हुनेछ।
५१.

ु को औद्योगिक
औद्योगिक िथा लिानी प्रवगनन कोष: (१) नेपाल सरकारले मुलक
लिानी प्रवगनन िथा सं रक्षणका लागि एक औद्योगिक िथा लिानी प्रवगनन कोष
स्थापना िनेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ामको कोषमा दन े हाय बमोम्ामको रकम
रहनेछः(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

स्वदन े शी सं घ, सं स्था वा व्यम्िबाट प्राप्त रकम,

(ि)

यो ऐन प्रारम्ृ हुिँदन ाका बखि कायम रहे का लघु, घरे ल ु
िथा साना उद्यम धि वकास कोष, लघु, घरे ल ु िथा साना

उद्योि काान प्रवाह कोष, प्रधि वगध धि वकास कोष, मधि हला
उद्यमशीलिा

धि वकास

कोष,

ाोम्खम

पूिँाी

(ृेञ्चर

क्याधि पटल) कोष, रुग्ण उद्योि पुनरूत्थान, पुनगनमानण
िथा व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक लिानी सं रक्षण िथा
प्रवगनन कोषबाट ृएको लिानी धि फिान बापि प्राप्त वा
त्यस्िो कोषमा रहे को रकम,
(घ)

धि वदन े शी सरकार, सन्िराधि िय सं घ सं स्थाबाट प्राप्त हुने
दद्वपक्षीय वा बहुपक्षीय सनुदन ान वा सहयोि रकम,
िर धि वदन े शी सरकार, सन्िरानधि िय सं घ सं स्थाबाट
सनुदन ान वा सहयोि प्राप्त िनुस
न म्घ नेपाल सरकार, सथन
मन्त्रालयको स्वीक्गि गलनु पनेछ।

(३) उपदन फा (१) बमोम्ामको कोषको रकम दन े हायको कायनमा खचन
िनन सधि कनेछः(क)

लघु उद्यम, घरे ल ु िथा साना उद्योि धि वकास,

(ख)

प्रधि वगध धि वकास,

(ि)

औद्योगिक प्रवगनन,

(घ)

रुग्ण उद्योि पुनरुत्थान, पुनगननमानण िथा व्यवस्थापन,
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(ङ)

मधि हला उद्यमशीलिा धि वकास।

(४) कोषको रकम उपदन फा (३) बमोम्ामको कायनमा खचन िदन ान

कोषको स्वीक्ि वाधि षक
न
कायनक्रमको सधीनमा रहा लिानी िथा खचन िनुन
पनेछ।
(५) कोषको सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सन्य व्यवस्था
िोधि कएबमोम्ाम हुनेछ।
५२.

प्रदन े श औद्योगिक िथा लिानी प्रवगनन कोष: (१) प्रदन े श सरकारले प्रदन े शको
औद्योगिक लिानी प्रवगनन िथा सं रक्षणका लागि एक प्रदन े श औद्योगिक िथा
लिानी प्रवगनन कोष स्थापना िनन सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम स्थापना हुने कोषको सञ्चालन िथा
व्यवस्थापन प्रदन े श कानून बमोम्ाम हुनेछ।
(३) उपदन फा (१) बमोम्ामको कोषको रकम दन फा ५१ को उपदन फा
(३) मा उम्ललम्खि कायनमा खचन िनन सधि कनेछ।

५३.

दन ोहोरो सुधि वधा प्रदन ान िनन नहुन:े (१) यस ऐन वा प्रचगलि कानून बमोम्ाम

नेपाल सरकार वा प्रदन े श सरकारले कुनै उद्योिलार्न सेवा, सुधि वधा वा सहुगलयि
प्रदन ान िदन ान दन ोहोरो पने िरा कुनै सेवा, सुधि वधा वा सहुगलयि प्रदन ान िनन हुिँदन ैन।

(२) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोम्ाम कुनै उद्योिलार्न प्रदन ान िरे को
सेवा, सुधि वधा वा सहुगलयिको ाानकारा त्यस्िो उद्योि रहेको प्रदन े शको सम्बम्न्धि
मन्त्रालय वा गनकायलार्न र प्रदन े श सरकारले प्रदन े श कानून बमोम्ाम कुनै

उद्योिलार्न प्रदन ान िरे को सेवा, सुधि वधा वा सहुगलयिको ाानकारा धि वृािलार्न ददन नु
पनेछ।
५४.

व्यावसाधि यक सामाम्ाक म्ाम्मेवारा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मझौला, ठू ला उद्योि
वा वाधि षक
न पन्र करोड रुपैयािँृन्दन ा बढा कारोबार हुने घरे ल ु वा साना उद्योिले

व्यावसाधि यक सामाम्ाक म्ाम्मेवारा बहन िने प्रयोानको लागि प्रत्येक आगथनक
वषनमा वाधि षक
न खुदन  मुनाफाको कम्िीमा एक प्रगिशि रकम छु ट्याउनु पनेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम छु ट्यार्एको रकम वाधि षक
न योाना िथा
कायनक्रम बनाई िोधि कए बमोम्ामका क्षेत्रमा खचन िनुन पनेछ।
(३) उद्योिले उपदन फा (२) बमोम्ाम प्रत्येक आगथनक वषनमा सम्पन्न
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िरे को कायनक्रम र त्यस्िो कायनक्रममा खचन िरे को रकमको धि ववरण आगथनक वषन
व्यगिि ृएको छ मधि हनागृत्र सम्बम्न्धि उद्योि दन िान िने गनकाय समक्ष पेश िनुन
पनेछ।
(४) उपदन फा (१) बमोम्ाम व्यावसाधि यक सामाम्ाक म्ाम्मेवाराका
लागि छु ट्टयाएको रकम आयकर प्रयोानाथन खचन कट्टी िनन पार्नेछ।
५५.

उद्योि ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, धि वशेष आगथनक क्षेत्र वा
औद्योगिक कररडोर घोषणा िनन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा
सूचना प्रकाशन िरा औद्योगिक धि वकासको लागि पयानप्त सम्ृावना र सवसर

उपलब्ध रहे को दन े शको कुनै ृाि वा स्थानलाई मापदन ण्ड बनाई उद्योि ग्राम,
औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, धि वशेष आगथनक क्षेत्र वा औद्योगिक कररडोर
घोषणा िनन सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम घोषणा िररएका उद्योि ग्राम, औद्योगिक
क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, धि वशेष आगथनक क्षेत्र वा औद्योगिक कररडोर यो ऐन
िथा प्रचगलि कानून बमोम्ाम सन्य उद्योिले पाउने सेवा, सुधि वधा िथा सहुगलयि
उपलब्ध िरार्नेछ।
५६.

ृवन बनाउन वा बस्िी बसाउन नहुने: (१) यो ऐन प्रारम्ृ ृएपगछ स्थापना हुने

उद्योि ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र धि वशेष आगथनक क्षेत्रको नेपाल सरकारले नेपाल
राापत्रमा सूचना प्रकाशन िरा िोकेको क्षेत्र र दन ूरागृत्र कुनै पगन धि कगसमको
आवासीय ृवन वा सन्य ृवन बनाउन वा बस्िी बसाउनु हुिँदन ैन।

(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम िोधि कएको क्षेत्र र दन ूरागृत्र रहे को कसै को
गनाी ाग्िामा आवासीय ृवन वा सन्य ृवन वा बस्िी बसाउन नददन एको
कारणबाट हागन

नोक्सानी पुग्न ााने ृएमा नेपाल सरकारले

िोधि कएको

म्यादन गृत्र िोधि कए बमोम्ामको प्रधि क्रया पूरा िरा सम्बम्न्धि व्यम्िलार्न मनागसब
क्षगिपूगिन ददन नु पनेछ।
५७.

धि वद्युिीय माध्यमको प्रयोि िनन सक्ने: उद्योि दन िान िने गनकायले यस ऐन
बमोम्ाम उद्योि प्रशासन सम्बन्धी िोधि कए बमोम्ामका काम कारबाहालाई सरल
र सहा बनाउन धि वद्युिीय कारोबार सम्बन्धी प्रचगलि कानून बमोम्ाम धि वद्युिीय
माध्यमबाट सम्पादन न िनन सधि कने िरा आवश्यक व्यवस्था िनन सक्नेछ।

५८.

स्वचागलि स्वीक्गि प्रधि क्रया सम्बन्धी व्यवस्था िनन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले
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उद्योि प्रशासन सम्बन्धी प्रधि क्रयालाई सरल, सहा र सनुमानयोग्य बनाउन यस
ऐन िथा प्रचगलि सन्य कानून बमोम्ाम उद्योि दन िानदन ेम्ख खारे ाीसम्मका प्रधि क्रया

सम्बन्धी सेवाहरु, उद्योिको धि कगसम, उद्योिको प्रक्गि वा लिानीको सीमा
लिायिका धि वषयहरु िोकी स्वचागलि मािन (सटोमेधि टक रुट) बाट कायानन्वयन
िनन सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम स्वचागलि स्वीक्गि प्रधि क्रया सम्बन्धी
व्यवस्था िोधि कए बमोम्ाम हुनेछ।
५९.

सम्ख्ियारनामा ददन न सधि कने: (१) यस ऐन बमोम्ाम कुनै उद्योि वा सो उद्योिमा
स्वागमत्व ृएको व्यम्िले आफूले िनुन पने केहा वा सबै काम िननको गनगमि
कुनै व्यम्िलाई सम्ख्ियारनामा ददन न सक्नेछ।

(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम ददन र्एको सम्ख्ियारनामा बमोम्ाम काम
िनन त्यस्िो सम्ख्ियारनामाको प्रगिगलधि प नोटरा पम्ब्लकद्वारा प्रमाम्णि िराई उद्योि
दन िान िने गनकायमा उपलब्ध िराउनु पनेछ। उद्योि दन िान िने गनकायले
आवश्यक ठानेमा त्यस्िो सम्ख्ियारनामाको सक्कल हेन न सक्नेछ।
६०.

म्यादन  थप वा पुनः दन िान सम्बन्धी धि वशेष व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्ृ हुिँदन ाका
बखि प्रचगलि कानून बमोम्ाम उद्योि दन िान ृई उद्योिको सञ्चालन वा
व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िने म्यादन  समाप्त ृई उद्योि
सञ्चालन, व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार प्रारम्ृ िनन नसकेका उद्योिहरु वा

यससम्घ म्यादन  थप ृर्न थधि पएको म्यादन गृत्र समेि उद्योिको सञ्चालन वा
व्यावसाधि यक उत्पादन न वा कारोबार िनन नसकी म्यादन  िुाारे का उद्योिले गनवेदन न
ददन न पाउने िरा एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्ृ ृएको िीन मधि हनागृत्र
म्यादन  थपका लागि उद्योि दन िान िने गनकाय समक्ष गनवेदन न ददन न सक्नेछ।
(२) उपदन फा (१) बमोम्ाम प्राप्त गनवेदन न ाािँचबुझ िदन ान उद्योि दन िान
िने गनकायले म्यादन  थप िनुन पने मनागसब कारण दन े खेमा यस ऐन बमोम्ामको

प्रधि क्रया पूरा िरा दन े हाय बमोम्ामको धि वलम्ब शुलक गलई म्यादन  थप िनन
सक्नेछः(क)

लघु उद्यमको हकमा प्रगिवषन पािँच हाार रुपैयािँका दन रले,

(ख)

घरे ल ु िथा साना उद्योिको हकमा प्रगिवषन पन्र हाार
रुपैयािँका दन रले,
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(ि)

मझौला उद्योिको हकमा प्रगिवषन पचास हाार रुपैयािँका
दन रले,

(घ)

ठू ला उद्योिको हकमा प्रगिवषन एक लाख पचास हाार
रुपैयािँका दन रले।

(३) उपदन फा (२) बमोम्ाम कुनै उद्योिको म्यादन  थप सम्बन्धी
गनणनयको ाानकारा सम्बम्न्धि गनवेदन कलाई गनणनय ृएको साि कायन ददन नगृत्र
ददन नु पनेछ।
६१.

स्थानीय िहले उद्योि प्रशासन सम्बन्धी कायन िनन सक्ने: लघु उद्यम िथा प्रदन े श
कानूनमा िोधि कए बमोम्ामको रकमसम्म म्स्थर पूिँाी ृएका घरे ल ु िथा साना

उद्योिको दन िान, प्रशासन िथा गनयमन सम्बन्धी कायन सङ्घीय िथा प्रदन े श कानूनमा
व्यवस्था ृए बमोम्ाम स्थानीय िहले िनन सक्नेछ।
६२.

गनवेदन न ददन न सक्ने: बोडन, प्रदन े श िथा स्थानीय िहको क्षेत्रागधकार गृत्र पने
धि वषयदन े म्ख बाहे क यस ऐन बमोम्ाम गनणनय िनुन पने वा कायन सम्पन्न िनन
िोधि कएको सवगधगृत्र कायन सम्पन्न नृएमा मकान पने पक्षले मन्त्रालय समक्ष
गनवेदन न ददन न सक्नेछ।

६३.

सगधकार प्रत्यायोान: (१) यो ऐन वा यस ऐन सन्ििनि बनेको गनयमावला
बमोम्ाम बोडनलाई प्राप्त सगधकारमध्ये केहा सगधकार बोडनले आवश्यकिा सनुसार
मन्त्रालयको सम्चव, धि वृािको महागनदन े शक वा नेपाल सरकारको राापत्राधि ङ्कि

सगधक्ि कमनचारा वा प्रदन े श सरकार वा स्थानीय िहलाई प्रत्यायोान िनन
सक्नेछ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन सन्ििनि बनेको गनयमावला बमोम्ाम
धि वृािलाई प्राप्त सगधकारमध्ये केहा सगधकार आवश्यकिा सनुसार नेपाल
सरकारको राापत्राधि ङ्कि कमनचारालाई प्रत्यायोान िनन सधि कनेछ।
६४.

बाधा सड्काउ फुकाउने सगधकार: यस ऐनको कायानन्वयन िदन ान कुनै बाधा
सड्काउ परे मा नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा सूचना प्रकाशन िरा त्यस्िो
बाधा सड्काउ फुकाउन सक्नेछ।

६५.

सनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट िनन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राापत्रमा
सूचना प्रकाशन िरा सनुसूचीमा आवश्यकिा सनुसार हेरफेर, थपघट वा
पररमाानन िनन सक्नेछ।
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६६.

यसै ऐन बमोम्ाम हुन:े यस ऐनमा लेम्खएको कुरामा यसै ऐन बमोम्ाम र सन्यमा
प्रचगलि कानून बमोम्ाम हुनेछ।

६७.

गनयम बनाउने सगधकार: यस ऐनलाई कायानन्वयन िनन नेपाल सरकारले
आवश्यक गनयम बनाउन सक्नेछ।

६८.

गनदन े म्शका, कायनधि वगध वा मापदन ण्ड बनाई लािू िनन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले
यो ऐन र यस ऐन सन्ििनि बनेको गनयमावलाको सधीनमा रहा उद्योि प्रशासन
सम्बन्धी

काम

आवश्यकिा

कारबाहालार्न

सहा

र

सरल

बनाउन

मापदन ण्ड

दन े हायका
बनाई

धि वषयमा

सनुसार

गनदन े म्शका, कायनधि वगध वा

लािू

िनन

(क)

उद्योि दन िान िथा गनयमन,

(ख)

स्वदन े शी उत्पादन नको प्रवगनन िनन,

(ि)

उद्योिलाई उपलब्ध िरार्ने प्रोत्साहन, छु ट, सुधि वधा वा

सक्नेछः-

सहुगलयि,
(घ)

रुग्ण उद्योि सम्बन्धी,

(ङ)

औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक कररडोर, औद्योगिक क्लष्टर
र औद्योगिक ग्राम सम्बन्धमा,

(च)

कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन,

(छ)

सेवा प्रवाहमा धि वद्युिीय माध्यमको प्रयोि,

(ा)

लिानी स्वीक्गिको स्वचागलि प्रधि क्रया,

(झ)

नेपाल व्यवसाय मञ्चको कायन सञ्चालन,

(ञ)

एकल गबन्दन ु सेवा केन्र सञ्चालन सम्बन्धी,

(ट)

व्यावसाधि यक सामाम्ाक म्ाम्मेवारा सम्बन्धी।

(२) उपदन फा (१) मा ाुनसुकै कुरा लेम्खएको ृए िापगन मन्त्रालयले
धि वद्युिीय सेवा प्रवाहको प्रधि क्रया समेिको सम्बन्धमा आवश्यक कायनसञ्चालन
कायनधि वगध (स्टाण्डडन सपरे धि टङ्ग]] प्रोगसड्योर) बनाई लािू िनन सक्नेछ।
६९.

खारे ाी र बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 खारे ा िररएको छ।
(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 सन्ििनि ृए िरे का सम्पूणन
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काम कारबाहाहरु यसै ऐन बमोम्ाम ृए िरे को मागननेछ।
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सनुसूची–१

(दन फा ८ सिँि सम्बम्न्धि)
सनुमगि गलनु पने उद्योिहरु
१.

हािहगियार, िोलािठ्ठा, बारूदन  वा धि वस्फोटक पदन ाथन उत्पादन न िने उद्योि,

२.

सुरक्षात्मक छपार्न (सेक्युररटा धि प्रम्न्टङ), मुरा िथा गसक्का उत्पादन न िने उद्योि,

३.

च ुरोट, गबिँडी, खैनी, गसिार िथा सुिीान्य पदन ाथन मुख्य कच्चा पदन ाथन हुने वस्िु एवं

४.

मार्क्रोब्रस
ु रा, गबयर, मददन रा वा मददन राान्य पदन ाथन उत्पादन न िने उद्योि,

५.
६.

धि वद्युिीय च ुरोट उत्पादन न िने उद्योि,

ढु ङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन िने उद्योि,

रे गडयो सञ्चार सम्बन्धी उपकरण उत्पादन न िने उद्योि,

७.

बहुमूलय खगना िथा पेट्रोगलयम पदन ाथन उत्खनन् ास्िा उद्योि,

८.

गलक्वीफार्ड पेट्रोगलयम ग्यास (एल.पी.ाी.) ररधि फगलङ िने उद्योि,

९.

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

1०.

प्रचगलि कानून बमोम्ाम सनुमगि गलनु पने सन्य उद्योि।
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सनुसूची–२

(दन फा १७ को उपदन फा (१) को खण्ड (ख) सिँि सम्बम्न्धि)
घरे ल ु उद्योि

१.

हाि वा खुट्टाले चलाउने र सधनस्वचागलि िान (ह्याण्ड लू म, पेडल लूम, सेमी—
सटोमेधि टक लूम), कपडा बेने (रयाधि पङ्ग), परम्परािि प्रधि वगधबाट िररने रङ्गार्, छपार्,
गसलार् (ियारा पोशाक बाहे क) र बुनार्,

२.

ऊन र रे शममा आधाररि हािे बुनार्का राडी, पाखी, िलैं चा, पम्श्मना, पोशाक,
हािेकािा र सोमा आधाररि वस्िु,

३.

परम्परािि कलामा आधाररि वस्िु,

४.

परम्परािि मूगिनकला,

५.

िामा, धि पिल, ढलौट, कािँस र ामननगसलृर ास्िा धािुबाट हस्िगनगमनि ृािँडा विनन
िथा हस्िकलाका सामान,

६.

फलामबाट बनेका हस्िगनगमनि ृािँडा विनन िथा घरायसी प्रयोिका चक्कु, च ुलेसी,

७.

सुन वा चािँदन ाबाट हस्िगनगमनि िरिहना, वस्िु, ृािँडा विननहरू (बहुमूलय, सधन–बहुमूलय

खुकुरा, हिँगसया, कुटो, कोदन ालो ास्िा परम्परािि औाारहरु,
िथा साधारण पत्थर ाडान ृएका समेि),

८.

स्वदन े शमा उपलब्ध धि कमगि, सधन धि कमगि िथा साधारण पत्थर कटाई उद्योि, ग्रामीण
ट्यागनङ्ग÷छालाबाट हस्ि गनगमनि वस्िुहरु,

९.
१०.

ाुट, सवार् घािँस, चोया, बागबयो, सुिी धािो, सललो आददन  प्राक्गिक रे शामा आधाररि
उद्योि,

पत्थरकला (ढु ङ्गा किँ ु दन े र बनार्एका सामानहरु),

११. पौृा, थाङ्का म्चत्र र सन्य परम्परािि म्चत्रकला,

१२. मुकुण्डो (मास्क) िथा परम्परािि सं स्क्गि दन शानउने पुिला र खेलौना,

१३. परम्परािि सं स्क्गि, बााािााा र कला दन शानउने धि वगृन्न प्रकारका हस्िकलाका
वस्िु,
१४. काठ, हाड िथा गसङ, माटो, चट्टान र खगनाका कलात्मक वस्िुहरु, सेरागमक्स िथा
माटाका ृािँडाकिँ ु डा,

१५. हािले छा्ने र्िँटा उद्योि।
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सनुसूची–३

(दन फा १७ को उपदन फा (२) को खण्ड (क) सिँि सम्बम्न्धि)
ऊाानमूलक उद्योि

1.

ालस्रोि, वायु, सौयनशम्ि, कोर्ला, प्राक्गिक िेल र र्न्धन वा ग्यास, वायोमास वा
सन्य स्रोिहरुबाट ऊाान उत्पादन न िने उद्योि, त्यस्िो ऊाान उत्पादन न िनन प्रयोि
िररने मेगसन÷उपकरण गनमानण िने उद्योि,

2.
3.
4.
5.
6.

धि वद्युि प्रसारण लार्न,
धि वद्युि धि विरण प्रणाला,
बायो ग्यासमा आधाररि ऊाान,
म्चनी उद्योिको सह-उत्पादन नको रुपमा उत्पादन न हुने धि वद्युिीय ऊाान,
ऊाानको सम्ृाव्यिा सध्ययन िने ।
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सनुसूची–४

(दन फा १७ को उपदन फा (२) को खण्ड (ि) सिँि सम्बम्न्धि)
क्धि ष िथा वन पैदन ावारमा आधाररि उद्योि

1.

फलफूल खेिी वा फलफूल प्रशोधन,

2.

खाद्यवस्िुको उत्पादन न र प्रशोधन िथा ृण्डारण,

3.

पशुपालन, पक्षीपालन (सधि िच समेि), पशुपक्षी प्रानन, चलला काड्ने व्यवसाय र
मासु उत्पादन न िथा प्रशोधन,

4.

दन ूध उत्पादन न िथा दन ुग्ध पदन ाथन प्रशोधन उद्योि (दन ूधान्य पररकार उत्पादन न
समेि),

5.
6.
7.

मत्स्यपालन, माछाृ ुरा उत्पादन न, प्रशोधन एवं ्याकेम्ाङ्ग,

क्धि ष उपा प्रमुख कच्चापदन ाथन हुने पशुपक्षीको दन ाना उत्पादन न उद्योि,
रे शम खेिी िथा रे शम प्रशोधन,

8.

म्चया बिान, म्चया प्रशोधन,

9.

कफी खेिी, कफी प्रशोधन,

10.

ागडबुटा खेिी, ागडबुटा प्रशोधन,

11.

िरकारा बीउ गबान उत्पादन न,

12.

िरकारा खेिी, िरकारा प्रशोधन,

13.

हररि ि्ह (गग्रन हाउस) स्थापना र सञ्चालन,

14.

मौरापालन (मौरा प्रानन, मह उत्पादन न र प्रशोधन),

15.

पुरप खेिी, पुरप प्रशोधन (माला बनाउने, साावट िने , िुच्छा बनाउने र बीउ

16.

नसनरा व्यवसाय, वनस्पगि उद्यान स्थापना, सं रक्षण िथा व्यवस्थापन, वनस्पगि

गबान उत्पादन न समेि),

प्रानन व्यवसाय (धि टस्सु कलचर समेि),
17.
18.
19.

रबर खेिी, रबरको प्रारम्म्ृक प्रशोधन र सञ्चालन,

शीि ृण्डार, क्धि ष बाार सञ्चालन िथा व्यवस्थापन,

सामुदन ाधि यक, कबुगलयगि, साझेदन ारा, गनाी वन िथा क्धि ष वनको स्थापना र
व्यवस्थापन, सन्य िैर काष्ठान्य वन पैदन ावार,

20.

निदन े बालाको व्यावसाधि यक खेिी िथा प्रशोधन (ास्िैः ऊखु, कपास, सनपाट,
सम्ावन, स्वीट सरघम, स्टे गृया रे वौगडएन, सुिी, ाुट, सलैं ची, सदन ुवा, केशर, िेलहन,
मसला बाला, दन लहन आददन  िथा गिनको बीउ उत्पादन न),
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21.

बेि, बािँस खेिी, बेि बािँस िथा सन्य प्राक्गिक रे शाान्य उत्पादन नहरु,

22.

बीउ गबान प्रशोधन,

23.

सःगमल, फगननचर लिायिका काष्ठ उद्योि,

24.

पाकेधि टङ्ग,

गसागनङ्ग,

धि ट्रटमेण्ट

्लाण्ट,

्लार्उड,

कम्पोम्ाट,

बोडन

ास्िा

काष्ठान्य उद्योि,
25.

कािा, रे म्ान लिायि सन्य िैर काष्ठान्य वन पैदन ावरमा आधाररि उद्योि,

26.

च्याउ, नयािँ प्रधि वगधद्वारा गबरुवा उत्पादन न िने उद्योि (धि टस्यूकलचर), एग्रोफरे ष्ट,

27.

कपास खेिी, कपास र कपासको बीउ उत्पादन न िथा प्रशोधन िने ।
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सनुसूची–५

(दन फा १७ को उपदन फा (२) को खण्ड (ङ) सिँि सम्बम्न्धि)
पूवानधार उद्योि
1.

सडक, पुल, सुरुङ्ग,

2.

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

3.

हवाई धावन मािन÷धि वमानस्थल,

4.

औद्योगिक सं रचना एवं पूवानधार कम््लेक्स,

5.

सृा सम्मेलन केन्र,

6.
7.

खानेपानी आपूगिन िथा धि विरण,
गसिँचार् पूवानधार,

8.

खेलकुदन  ि्ह, रङ्गशाला,

9.

सवारा पाधि कनङ्ग स्थल, पाधि कनङ्ग ि्ह,

10.

गनयानि प्रशोधन क्षेत्र,

11.

धि वशेष आगथनक क्षेत्र,

12.

कािो कम््लेक्स,

13.

प्रदन ूधि षि पानी प्रशोधन उद्योि (वेष्ट वाटर धि ट्रटमेण्ट ्लाण्ट),

14.

टे गलफोन टावर, सम््टकल फार्बर नेटवकन, ृू–उपग्रह, ृू–उपग्रह प्रसारण केन्र,

15.

घर िथा आवास ृवन,

16.

धि फलम गसधि ट गनमानण, धि फलम स्टु गडयो गनमानण,

17.

व्यापाररक कम््लेक्स,

19.

र्न्धन िथा ग्यास आपूगिनको पार्प लार्न ाडानको पूवानधारको गनमानण, व्यवस्था

18.

गनाी वेयर हाउस,
िथा सञ्चालन,

20.

ऊाान घर िथा ऊाान प्रसारण लार्नको पूवानधार गनमानण व्यवस्था िथा
सञ्चालन।
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सनुसूची–६

(दन फा १७ को उपदन फा (२) को खण्ड (च) सिँि सम्बम्न्धि)
पयनटन उद्योि
1.
2.
3.

पयनटक आवास, मोटे ल, होटे ल, रराोटन, बार िथा रे ष्टुरािँ,

ट्राृल एाेन्सी, टु र सप्रेटर, धि हगलङ्ग सेण्टर, क्यागसनो, मसाा, स्पा,

्
साहगसक पयनटन: ट्रेधि कङ्ग, म्स्कर्ङ्ग, पाराग्लार्गडङ्ग, वाटर रयाम्फ्टङ्ग,
हट एयर
ब्यालुगनङ्ग, क्यानोगनङ, ्यारासेगलङ्ग, घोडचढा, हािीचढा, बिी ाम्म्पङ्ग, धि हमाल
आरोहण,

म्ापफ्लायर,

सलट्रालार्ट,

स्कार्वाधि कङ्ग,

स्कार्डार्गृङ्ग

प्रकारका सन्य साहगसक खेल,
4.
5.
6.

केबुलकारको गनमानण िरा सञ्चालन िने उद्योि,

िलफ कोसन, पोलो, पोनी टे «धि कङ्ग, पदन यात्रा, सार्म्क्लङ्ग,

ग्रामीण पयनटन, होम स्टे िथा पयानवरणीय पयनटन, क्धि ष पयनटन,

7.

सांस्क्गिक, धागमनक, सृा सम्मेलन िथा खेलकुदन  पयनटन,

8.

मनोरिन पाकन, वाटर पाकन,

9.

वन्यान्िु आरक्ष,

10.

सं ग्रहालय।
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यस्िै

सनुसूची–७

(दन फा १७ को उपदन फा (२) को खण्ड (छ) सिँि सम्बम्न्धि)
सूचना प्रधि वगध, सञ्चार प्रधि वगध िथा सूचना प्रसारण प्रधि वगधमा आधाररि उद्योि
खण्ड (क)
सूचना प्रधि वगध उद्योि:
(१)

टे क्नोलोाी पाकन,

(२)

आई.टा. पाकन,

(३)

बायोटे क पाकन,

(४)

सफ्टवेयर धि वकास,

(५)

कम््यूटर िथा सोसिँि सम्बम्न्धि सेवाहरु,

(६)

िथ्याङ्क प्रशोधन,

(७)

सार्बर क्याफे,

(८)
(९)
(१०)
(११)
(१२)

गडम्ाटल म्याधि पङ्ग,
गबम्ानेस प्रोसेस आउटसोगसनङ्ग (बी.पी.ओ.), नलेा प्रोसेस आउटसोगसनङ्ग
(के.पी.ओ.)

डाटा सेण्टर, डाटा मार्गनङ्ग, क्लाउड कम््यूधि टङ्ग,
गडाीटल गसग्नेचर सधि टनफार्ङ्ग एाेन्सी,

वेब पोटनल, वेब गडाार्न सेवा, वेब होम्स्टङ्ग, सनलार्न विीक्ि धि वज्ञापन सेवा।
खण्ड (ख)

सञ्चार प्रधि वगधमा आधाररि उद्योि:
(१)

र्ण्टरनेट सगृनस प्रोृार्नडर (आर्न.एस.पी.),

(२)

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

(३)

टे गलपोटन सेवा,

(४)

ृू–उपग्रह (स्याटलार्ट) स्थापना एवं सञ्चालन, ृू–उपग्रह प्रसारण केन्र स्थापना,
गृस्याट सेवा,

(५)

ब्रोडब्याण्ड पूवानधार, टे गलकम टावर, सम््टकल नेटवकन, स्याटलार्ट नेटवकन,

(६)

सामाम्ाक सिाल, सनलार्न म्यासेा, गृगडयो कल, कन्फरे न्स।
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खण्ड (ि)
प्रसारण प्रधि वगधमा आधाररि उद्योि:
(१)

एफ.एम. रे गडयो, गडम्ाटल रे गडयो सेवा,

(२)

गडम्ाटल ृू–सिहा टे गलगृान, स्याटलार्ट टे गलगृान, केबुल टे गलगृान,

(३)
(४)

आर्.पी. टे गलगृान, सनलार्न सेवा,

गडम्ाटल केबुल टे गलगृान, नेटवकन, डार्रे क्ट–टू –होम (डी.टा.एच.) स्याटलार्ट
सेवा, एम.एम.गड.एस नेटवकन, गडम्ाटल टे गलगृान (डी.टा.धि टृी) नेटवकन,

(५)

रे कगडनङ्ग स्टु गडयो, प्रसारण स्टु गडयो,

(६)

छापा सञ्चार (धि प्रण्ट गमगडया) उद्योि, श्रव्य-दृश्य (सगडयो गृाुसल) सामग्री
उत्पादन न उद्योि, धि वज्ञापन गनमानण उद्योि,

(७)

चलम्चत्र वा व्िम्चत्र उत्पादन न।
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सनुसूची–८

(दन फा १७ को उपदन फा (२) को खण्ड (ा) सिँि सम्बम्न्धि)
सेवामूलक उद्योि
1.

याम्न्त्रक कायनशाला (वकनशप),

2.

छापाखाना िथा छपाई सम्बन्धी सेवा,

3.

पेशािि सनुसन्धान िथा धि वकास, व्यवस्थापन, ईम्न्ागनयररङ्ग िथा गडाार्न,
कानूनी, लेखा, लेखापराक्षण, म्शक्षण प्रम्शक्षण, शैम्क्षक िथा प्राधि वगधक परामशन
सेवाहरु,

4.

म्ागनङ्ग िथा बेगलङ्ग व्यवसाय,

5.

प्रदन शननी सेवा,

6.

सांस्क्गिक िथा मनोरिनात्मक व्यवसाय,

7.

गनमानण व्यवसाय,

8.

सावनागनक यािायाि व्यवसाय,

9.

फोटोग्राफी,

10.

सस्पिाल,

11.

नगसनङ्ग होम, म्क्लगनक, पोगलम्क्लगनक, पुनःस्थापना ि्ह सञ्चालन, धि फम्ायोथेरापी
म्क्लगनक, आयुवेदन  िथा सन्य वैकम्लपक सस्पिाल,

12.
13.

शाराररक व्यायाम, योि-ध्यान िथा सभ्यास केन्र सञ्चालन,
म्शक्षण एवं प्रम्शक्षण सं स्था,

14.

पुस्िकालय, सगृलेखालय िथा सं ग्रहालय सेवा,

16.

हवाई यािायाि सेवा,

15.

प्रयोिशाला,

17.

खेलकुदन  सेवा, स्वीगमङ्ग पुल,

18.

शीि ृण्डार सञ्चालन,

19.

हाउस वायररङ्ग र्लेक्ट्राकल धि फधि टङ्ग र ममनि,

20.

फोहोरमै ला सङ्कलन िथा सरसफाई, फोहरमैला पुनः प्रशोधन,

21.

घर ाग्िा खररदन  िरा ृूगम धि वकास िरा गबक्री िने व्यवसाय,

22.

गनमानण सम्बन्धी ृारा उपकरण (हेृी र्क्वीपमेण्ट) ृाडा, ममनि िथा सञ्चालन,

23.

पशु म्चधि कत्सा सेवा,

24.

ब्याट्रा ररचाम्ानङ्ग,
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25.

स्वास्थ्य पराक्षण (एक्स–रे , गसटा स्क्यान, एम.आर.आई, सलट्रासाउण्ड ास्िा
सेवाहरु) िथा स्वास्थ्य पराक्षण प्रयोिशाला,

26.

गनमानण ृर्सकेका पूवानधारहरुको सञ्चालन िने (ास्िैः सृा सम्मेलन ृवन,

खानेपानी आपूगिन, र्न्धन िथा र्न्धनान्य ग्यास आपूगिन सम्बन्धी पार्प लार्न,
िोदन ामघर िथा ृण्डारण, धि वमानस्थल, बसपाकन, रङ्गशाला, स्पोर्टसन कम््लेकस,

रोपवे, सडक, गसिँचार्, धि वद्युि प्रशारण, धि वद्युि ि्ह, रे लवे सेवा, कािो कम््लेक्स,
र्नलयाण्ड

म्क्लयरे न्स

गडपो

(आई.सी.डी.)

ास्िा

सेवा

सञ्चालन

िने)

व्यवसायहरु,
27.

खाद्यान्न कुटानी, धि पसानी, पेलानी र ्याधि कङ्ग िने कायन,

28.

कपडा िथा धािो रङ्गार्, सार्म्ाङ्ग र कपडा छपार् (कपडा बुन्ने उद्योिले आफ्नो
प्रयोानको लागि िरे कोमा बाहे क),

29.

ढु वानी िथा कािो व्यवसाय वा सेवा,

30.

ृन्सार एाेण्ट सेवा,

31.

्याकेम्ाङ्ग, ररधि फगलङ्ग सेवा (एल.पी.ाी. ग्यास ररधि फगलङ्ग

र सवारा ग्यास

ररधि फगलङ्ग िने स्टे शन समेि),
32.

कुररयर सेवा,

33.

ड्रार्म्क्लगनङ्ग व्यवसाय,

34.

ब्यूटा पालनर,

35.

आन्िररक साावट (र्ण्टे ररयर डेकोरे शन),

36.

सुरक्षा सेवा प्रदन ान िने व्यवसाय,

38.

धि वज्ञापन सेवा,

39.

धि वज्ञापन सामग्री ियार िने सेवा,

40.

आम सञ्चार सेवा,

41.

टे गलगृानबाट

37.

प्रकाशन सेवा,

प्रसारण िनन बनार्एका

कायनक्रम

र

डकुमेम्ण्ट्र

टे लाधि फलम

उत्पादन न िथा प्रसारण,
42.

माटो पराक्षण (स्वार्ल टे धि ष्टङ्ग) सेवा,

43.

पानी प्रशोधन, ढु वानी िथा धि विरण सेवा,

44.

स्वास्थ्य (हेलथ) क्लव,

45.

प्राणीशास्त्र

सम्बन्धी

(ाुलोम्ाकल),
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ृूशास्त्र

सम्बन्धी

(म्ायोलोम्ाकल),

ाीवप्रधि वगध (बायोटे क) सम्बन्धी बिैंचा (पाकन) सञ्चालन,
46.
47.
48.
49.

व्यवसाय सम्वगनन सेवा (गबम्ानेस र्न्क्यूवेसन सगृनस),

व्यापाररक पररसर (ट्रेगडङ्ग गबम्ानेस कम््लेक्स) सञ्चालन,
वैदन ेम्शक रोािार सेवा,

गसनेमा हल (मम्लट्लेक्स समेि),

50.

गथएटर (मम्लट्लेक्स समेि),

51.

गसलार् बुनार् (बुधि टक समेि),

52.

धि वद्युि सवेक्षण,

53.

खगना सध्ययन िथा सनुसन्धान,

54.

सनुसन्धान िथा धि वकास सेवा,

55.

सरसफार् सेवा,

56.

थोक िथा खुरा व्यवसाय सेवा,

57.

धि वद्युिीय व्यापार (ई-कमशन), धि वद्युिीय माध्यम (सनलार्ल वा सफ्टवेयर वा
ए्स वा यस्िै सन्य प्रकारको माध्यम) को प्रयोि िरा सवनसाधारणलाई सेवा
उपलब्ध िराउने उद्योि व्यवसाय,

58.

मेम्शनरा उपकरण ृाडामा उपलब्ध िराउने (गलम्ाङ्ग) सेवा,

59.

प्रशोधन वा प्रधि क्रया निण्य रुपमा हुने कट टु लेन्थ गसट, फोटो धि फलम

म्स्लधि टङ्ग, फोटो, पेपर म्स्लधि टङ्ग, धि टस्यु पेपर म्स्लधि टङ्ग, बल धि वयररङ्ग एसेम्बला
िथा वलक रुपमा ियारा सामान आयाि िरा रर्याधि कङ्ग िने ास्िा सेवा
60.

व्यवसायहरु,

कपडा िथा यानन डार्ङ्ग, यानन सार्म्ाङ र कपडामा धि प्रम्ण्टङ्ग िने व्यवसाय
(कपडा बुन्ने उद्योिले आफ्नै प्रयोानको लागि िरे कोमा बाहेक),

61.

व्यवसाधि यक रुपमा िररने पशु म्चधि कत्शा सेवा,

62.

सगृनस सपाटनमेण्ट,

63.
64.

फुड कोटन, क्याटररङ्ग, घुम्िी खाद्य स्टल,
उपकरण ममनि िथा ाडान, रे डी गमक्स कंधि क्रट, गनयानि ि्ह, प्रधि वगध िथा
आधि वरकार केन्र, सुधि वधायुि कायानलयस्थल प्रदन ान िने सेवा।
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सनुसूची–९

(दन फा १९ सिँि सम्बम्न्धि)
राधि िय प्राथगमकिाप्राप्त उद्योि

1.
2.
3.
4.
5.
6.

घरे ल ु उद्योि,
ऊाानमूलक उद्योि,
क्धि ष िथा वन पैदन ावारमा आधाररि उद्योि,
पूवानधार उद्योि,
गनयानिमूलक उद्योि,
पूवानधार सधि हिको साहगसक पयनटन, ग्रामीण पयनटन, पयानवरणीय पयनटन, िलफ

कोसन, पोलो, पोनी टे «धि कङ, पदन यात्रा पयनटन, रयाम्फ्टङ्ग, सृा सम्मेलन पयनटन,
खेलकुदन  पयनटन, धागमनक पयनटन, सांस्क्गिक पयनटन, मनोरिन पाकन गनमानण िथा
सञ्चालन, वन्यान्िु आरक्ष,

7.

खानी िथा खगनाान्य उद्योि, पेट्रोगलयम िथा प्राक्गिक ग्यास िथा र्न्धन

8.

स्वदन े शी च ुनढु ङ्गा प्रयोि िरा म्क्लं कर िथा गसमेण्ट उत्पादन न िने उद्योि, लेदन ो

सन्वेषण िथा उत्पादन न,

रे शा (पलप) िथा कािा, म्चनी, रासायगनक मल (गमश्रण बाहे क), प्राङ्गाररक मल,
ाुिा च्पल, धािो उत्पादन न सम्बन्धी, पशुपालन, माछा पालन, कुखुरा पालन र
मौरा पालन सम्बन्धी, पुरप खेिी (फ्लोररकलचर), स्वदन े शी कच्चा पदन ाथनमा
आधाररि रबरको प्रारम्म्ृक प्रशोधन र रबरान्य वस्िुको उत्पादन न, धू लो दन ू ध,
औषगध उत्पादन न, फोहोरमैला िथा खेर िएको वस्िुको प्रशोधन, र्न्धन बचि िने
उपकरण उत्पादन न िने उद्योि, प्रदन ूषण कम िने उपकरण उत्पादन न िने उद्योि र
सपाङ्गहरुले प्रयोि िने साधन िथा उपकरण उत्पादन न िने उद्योि, क्धि ष यन्त्र

उपकरण िथा औद्योगिक मेगसनरा बनाउने उद्योि, धि वद्युिबाट चलने सवारा
िँ ाको
साधनहरु उत्पादन न िने उद्योि, सपनदन ंशको औषगध बनाउने उद्योि, आख
क्गिम लेन्स उत्पादन न िने उद्योि,

9.

काठमाडौं उपत्यका, महानिरपागलका क्षेत्र र िराई क्षेत्रका उपमहानिरपागलका

क्षेत्रबाधि हर स्थापना हुने सस्पिाल, नगसनङ होम, पशु सस्पिाल एवं म्चधि कत्सालय,
स्वास्थ्य पराक्षण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोिशाला, ाैधि वक सनुसन्धानशाला र म्शक्षण
एवं प्रम्शक्षण सं स्थाहरु,

10.

सूचना प्रधि वगध उद्योि,
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11.

गनाी क्षेत्रबाट गनमानण र सञ्चालन हुने औद्योगिक क्षेत्र, धि वशेष आगथनक क्षेत्र र

12.

नेपाल सरकारले आवश्यक मापदन ण्ड बनार् उच्च मूलय र न्यून िौल/आयिन

उद्योि ग्राममा स्थापना ृएका उद्योि,

(हार् प्रार्स लो वेट/ृोलयुम) ृएको पधि हचान िरा नेपाल राापत्रमा सूचना
प्रकाशन िरा िोधि कददन एका वस्िु उत्पादन न िने उद्योि,

13.

नेपाल

14.

चलम्चत्र गनमानण।

सरकारले

स्वीक्ि

िरे को

राधि िय

एकीक्ि

व्यापार

रणनीगि

(एन.टा.आई.एस.) ले गनधानरण िरे का वस्िु वा सेवाको उत्पादन न िने उद्योि,
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सनुसूची–१०
औद्योगिक धि वकासको आधारमा म्ाललाहरुको विीकरण

(दन फा २४ को उपदन फा (२) को खण्ड (ि) सिँि सम्बम्न्धि)
(क) सगि सधि वकगसि क्षेत्र
1.

ुन ा
दन ाचल

2.

वैिडी

3.

बझाङ्ग

4.

बााुरा

5.

सछाम

6.

डोटा

8.

डोलपा

7.

मुि ु

9.

हुम्ला

10.

ाुम्ला

11.

कालाकोट

12.

ााारकोट

13.

रोलपा

14.

पूवी रुकुम

16.

मुस्िाङ्ग

15.

पम्श्चम रुकुम

17.

मनाङ्ग

18.

सोलुखम्ु वु

19.

खोटाङ्ग

20.

ओखलढु ङ्गा

22.

ृोापुर

21.

ु
िा्ले ाङ्ग

23.

पािँचथर

(ख) सधि वकगसि क्षेत्र
1.

डडेलधुरा

2.

्यूठान

3.

म्याग्दन ा

4.

5.

पवनि

6.

दन ै लेख

7.

सलयान

8.

9.

बाग्लुङ्ग

10. िोरखा

लमाुङ्ग
िुलमी

11. दन ोलखा

12. रामेछाप

13. गसन्धुला

14. गसन्धुपालचोक

15. रसुवा

ु ासृा
17. सं खव

16. धनकुटा
18. िेह्रथुम

(ि) कम धि वकगसि क्षेत्र
1.

कञ्चनपुर

2.

कैलाला

3.

वददन नया

4.

दन ाङ
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5.

सुखेि

6.

पालपा

7.

सघानखािँची

8.

स्याङ्गाा

9.

कधि पलवस्िु

10. िनहुिँ

11. नुवाकोट

12. धाददन ङ्ग

13. काभ्रेपलाञ्चोक

14. रौिहट

15. सलानहा

16. महोिरा

17. गसरहा

18. सप्तरा

19. उदन यपुर

20. र्लाम
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