औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचगित कानूनिाई संशोधन र एकीकरण िनन बनेको
ववधेयक
ु को औद्योगिक वातावरणिाई ििानीमैत्री तथा प्रगतस्पधी बनाई औद्योगिक वस्तु वा सेवाको
प्रस्तावनााः मुिक
ु मा उपिब्ध स्रोत साधनको अगधकतम पररचािन िरी
उत्पादन र रोजिारीका अवसरमा अगिवृवि िनन मुिक
गनयानत प्रविननमा जोड ददिँदै उद्योि क्षेत्रको सहज, अनुमानयोग्य र प्रिावकारी व्यवस्थापन िरी िगतशीि एवम्
सबि अथनतन्त्र गनमानण िनन औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचगित कानूनिाई सं शोधन र एकीकरण िनन
वाञ्छनीय िएकोिे ,
सं घीय सं सदिे यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्िक
1.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०7५" रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ।

2.

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निािेमा यस ऐनमा,–
(क) “उद्योि” िन्नािे दफा १७ बमोम्जमको उद्योि सम्झनु पछन।
(ख) “उद्योि दतान िने गनकाय” िन्नािे वविाि सम्झनु पछन र सो शब्दिे प्रदे शको सरकारको
उद्योि प्रशासन हेने वविाि वा कायानियिार्न समेत जनाउिँछ।
(ि)

"एकि गबन्दु सेवा केन्र" िन्नािे दफा ३७ बमोम्जमको एकि गबन्दु सेवा केन्र सम्झनु
पछन।

(घ)

“कारोबार” िन्नािे उद्योििे आफ्नो उद्देश्य बमोम्जम वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा
ववतरण िने कायन सम्झनु पछन र सो शब्दिे त्यस्तो उत्पादन तथा ववतरणसिँि सम्बम्न्धत
अन्य कारोबारिार्न समेत जनाउिँछ।

(ङ) “कोष” िन्नािे दफा ५१ बमोम्जमको कोष सम्झनु पछन।
(च)

“घरे ि ु उद्योि” िन्नािे दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्जमको उद्योि
सम्झनु पछन।

(छ) “ठू िा उद्योि” िन्नािे दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोम्जमको उद्योि
सम्झनु पछन।
(ज)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्जम” िन्नािे यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयममा तोवकएको
वा तोवकए बमोम्जम सम्झनु पछन।

(झ) “गनयानतमूिक उद्योि” िन्नािे उजानमूिक उद्योि बाहेक आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा
चािीस प्रगतशतिन्दा बढी गनयानत िने उद्योि सम्झनु पछन ।
(ञ)

“बोडन” िन्नािे दफा २० बमोम्जम िदठत औद्योगिक तथा ििानी प्रविनन बोडन सम्झनु
पछन।
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(ट)

“बौविक सम्पम्ि” िन्नािे पेटेण्ट, गडजायन, ट्रेडमाकन, सेवामाकन, िौिोगिक सं केत म्चन्ह,
व्यापाररक िोपनीयता ििायतका बौविक सम्पम्ि सम्झनु पछन र सो शब्दिे प्रचगित
कानूनिे प्रगतगिवप अगधकारको रूपमा पररिावषत िरे को ववषयिार्न समेत जनाउिँछ।

(ठ) “मझौिा उद्योि” िन्नािे दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोम्जमको उद्योि
सम्झनु पछन।
(ड) “मन्त्रािय” िन्नािे उद्योि, सम्बन्धी ववषय

हेने नेपाि सरकारको

मन्त्रािय सम्झनु

पछन।
(ढ)

“राविय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि” िन्नािे दफा १९ बमोम्जमको उद्योि सम्झनु पछन ।

(ण)

“िघु उद्यम” िन्नािे दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोम्जमका उद्योि
सम्झनु पछन।

(त)

“वविाि” िन्नािे उद्योि वविाि सम्झनु पछन।

(थ)

“साना उद्योि” िन्नािे दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ि) बमोम्जमको उद्योि
सम्झनु पछन।

(द)

िँ ी” िन्नािे दफा १८ बमोम्जमको सम्पम्ि सम्झनु पछन।
“म्स्थर पूज
पररच्छे द–२

उद्योि दतान तथा गनयमन सम्बन्धी व्यवस्था
3.

उद्योि दतान िराउनु पनेाः (१) कसैिे यस ऐन बमोम्जम उद्योि दतान निराई उद्योिको स्थापना वा
सञ्चािन िनन वा िराउन हुिँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापगन यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत प्रचगित
औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोम्जम दतान िई सञ्चािनमा रहेका उद्योििे यस ऐन बमोम्जम
पुन: उद्योि दतान िराउनु पने छै न ।
ु म्घ शाखा उद्योिको रुपमा स्थापना िएका उद्योििे यो ऐन प्रारम्ि
(३) यो ऐन प्रारम्ि हुनअ
िएपगछ तोवकएको म्यादगित्र यस ऐन बमोम्जमको प्रकृया पूरा िरी छु ट्टै उद्योिको रुपमा यस ऐन
बमोम्जम दतान िराउनु पनेछ ।
(४) कुनै उद्योििे आफ्नो उत्पादन वा त्यसको कुनै िाि साववकमा उद्योि रहेको स्थानिन्दा
फरक स्थानबाट उत्पादन िनन चाहेमा वा उपदफा (३) बमोम्जमको म्यादगित्र छु ट्टै उद्योिको रुपमा
दतान हुन नचाहने उद्योििे त्यस्तो शाखा उद्योििार्न एकार् उद्योिको रुपमा स्थापना िरी सञ्चािन िनन
सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम एकार्को स्थापना िदान यस ऐन बमोम्जम दतान बाहेक नयािँ उद्योि
स्थापना िरे सरहको प्रकृया पूरा िनुन पनेछ।
(६) उपदफा (४) बमोम्जमको एकार्बाट हुने उत्पादन तथा कारोबारको अगििे ख सम्बम्न्धत
एकार्िे तयार िरी राख्नु पनेछ र त्यस्तो अगििेख उद्योिको मुख्य कायानियमा समेत पठाउनु पनेछ।
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4.

उद्योि दतान सम्वन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोम्जम दे हायका उद्योि स्थापना िनन चाहने व्यम्ि, फमन
वा कम्पनीिे तोवकए बमोम्जमको वववरण र कािजात सवहत तोवकएको ढािँचामा

दतानको िागि गबिाि

समक्ष गनवेदन ददनु पनेछ ।
(क) अनुमती गिनुपने अनुसूची-१ मा उल्िेम्खत उद्योि,
(ख) ववदे शी ििानीमा स्थापना हुने उद्योि,
ु ी-५ मा उम्ल्िम्खत ववषयसं ि सम्बम्न्धत
(ि) नेपािको सं गबधानको अनुसच
उद्योि,
(घ) दुई वा दुई िन्दा बढी प्रदे शको कायनक्षत्र
े िएको उद्योि ,
(ङ) कुटनीगतक मागमिा सम्वन्धी शैम्क्षक परामशन सेवाहरुसिँि सम्वम्न्धत उद्योि।
(२) उपदफा (१) वमोम्जमका उद्योिहरु बाहेक अन्य उद्योिहरुको दतान, नववकरण र गनयमन
ििायत उद्योि प्रशासन सम्वन्धी कायन सम्वम्न्धत प्रदे श सरकारबाट हुनेछ ।
तर, अनुमगत गिनुपने उद्योिको हकमा

अनुमगत गिनुपनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन प्रदे श सरकारबाट दतान, नववकरण र
गनयमन हुने उद्योिको सम्वन्धमा सम्वम्न्धत प्रदे श सरकारिे कानूनद्वारा व्यवम्स्थत निरे सम्म त्यस्ता
उद्योिको दतान, नववकरण र गनयमन ििायतका उद्योि प्रशासनसिँि सम्वम्न्धत कायन सं घिे िनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम गनवेदन ददं दा गनवेदनसाथ सं िग्न िनुप
न ने वववरण वा कािजात
ववद्युतीय माध्यम (अनिार्न) बाट समेत पेश िनन सवकनेछ र तत्सम्बन्धी कािजातको प्रमाणीकरण
ववद्युतीय हस्ताक्षरको माध्यमबाट िनन सवकनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त गनवेदन जािँचबुझ िदान आवश्यक वववरण तथा कािजात पूरा
िएको नदे म्खएमा उद्योि दतान िने गनकायिे नपुि वववरण वा कािजात पेश िनन बढीमा नब्बे ददनको
अवगध तोकी गनवेदकिार्न तत्काि जानकारी ददनु पनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोम्जम माि िरे को वववरण वा कािजात गनवेदकिे पेश निरे मा वा यो ऐन
वा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयमाविी बमोम्जमको प्रविया पूरा िएको नदे म्खएमा उद्योि दतान िने
गनकायिे कारण खुिाई उद्योि दतानको गनवेदन अस्वीकृत िनन सक्नेछ। त्यसरी अस्वीकृत िने गनणनय
िएकोमा गनणनय िएको पािँच

ददनगित्र कारण खुिाई सोको गिम्खत जानकारी सम्बम्न्धत गनवेदकिाई

ददनु पनेछ।
(७) उपदफा (१) मा उल्िेम्खत उद्योि बाहेकका अन्य उद्योि स्थापना िनन चाहने व्यम्ि, फमन
वा कम्पनीिे प्रदे श कानूनमा व्यवस्था िए बमोम्जमको वववरण र कािजात सवहत उद्योि दतानको िागि
सम्बम्न्धत प्रदे शको उद्योि दतान िने गनकायसमक्ष गनवेदन ददनु पनेछ।

5.

उद्योि दतान प्रमाणपत्र ददनु पनेाः (१) दफा ४ बमोम्जम प्राप्त गनवेदन जािँचबुझ िदान आवश्यक वववरण वा
कािजात पूरा िएको दे म्खएमा त्यस्तो वववरण वा कािजात प्राप्त िएको पािँच

ददनगित्र उद्योि दतान िने

गनकायिे गनवेदकको माि बमोम्जमको उद्योि दतान िरी तोवकएको ढािँचामा उद्योि दतानको प्रमाणपत्र
ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम उद्योि दतानको प्रमाणपत्र ददिँदा अन्य कुराका अगतररि दे हायका
वववरणहरु समेत सो प्रमाणपत्रमा खुिाउनु पनेछ:–
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(क) प्रमाणपत्र जारी िएको गमगत,
(ख) व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुप
न ने अवगध,
(ि) उद्योििे पािना िनुप
न ने शतनहरु,
(घ) प्रकृगत अनुसार उद्योि दतान िने गनकायिे गनणनय िरी तोकेका अन्य शतनहरु ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापगन िघु उद्यमको हकमा त्यस्तो उद्योि
सञ्चािन िएको गमगतबाट छ मवहनागित्र उद्योि दतान िने गनकायमा उद्योि दतानको िागि गनवेदन ददन
सवकनेछ।
6.

उजूरी िनन सक्ने: (१) उद्योि दतान िने गनकायिे उद्योि दतान िनन अस्वीकार िरे मा सो उपर म्चि
नबुझ्ने पक्षिे तीस ददनगित्र वविाििे िरे को गनणनयको हकमा मन्त्रािय र प्रदे शको उद्योि दतान िने
गनकायिे िरे को गनणनयको हकमा सम्वम्न्धत प्रदे शको उद्योि हेने मन्त्राियमा उजूरी िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम परे को उजूरी उपर उजूरी सुन्ने गनकायिे आवश्यक जािँचबुझ िरी
उजूरी परे को गमगतिे तीस ददनगित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक गनणनय िनेछ ।
(३) उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनछ
े ।

7.

वातावरणीय प्रगतकूि असरको गनराकरण िनुप
न नेाः (१) दफा ५ बमोम्जम दतान िएको उद्योििे प्रचगित
कानून बमोम्जम वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्म्िक वातावरण परीक्षण िनुप
न ने िएमा सो
सम्बन्धी प्रगतवेदन स्वीकृत िएपगछ मात्र त्यस्तो उद्योि स्थापना, सञ्चािन, व्यावसावयक उत्पादन र
कारोबार प्रारम्ि िनुन पनेछ।
िँ ी वृवि, क्षमता वृवि,
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन उद्योिको पूज
उद्देश्य थप, उद्देश्य पररवतनन, उद्योिको ठाउिँसारी वा स्थानान्तरण िनुप
न दान प्रचगित कानून बमोम्जम
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्म्िक वातावरणीय परीक्षण िनुप
न ने िएमा सो समेत िनुन पनेछ।
(३) उद्योि सञ्चािनका िममा वातावरणमा परे को वा पनन सक्ने प्रगतकूि वातावरणीय असरको
न्युनीकरण िने म्जम्मेवारी सम्बम्न्धत उद्योिको हुनेछ ।
(४) यस दफा बमोम्जम वातावरणीय प्रिावको न्यूनीकरण िरे निरे को सम्बन्धमा उद्योि दतान
िने गनकायिे आवश्यकता अनुसार अनुिमन िरी गनदे शन ददन, कारबाही िनन वा कारवाहीको िागि
सम्बम्न्धत गनकायमा गसफाररश िरी पठाउन सक्नेछ।
(५) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्म्िक वातावरण परीक्षण िनुन नपने उद्योििे उद्योि
दतान िदानको िागि गनवेदन ददिँदा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्म्िक वातावरण परीक्षण िनुन
नपनानको आधार र कारण सवहत आफ्नो उद्योि स्थापना तथा सञ्चािन िदान वातावरणमा पनन सक्ने
प्रगतकूि प्रिाव न्यूनीकरण िनन आवश्यक उपाय अबिम्बन िने स्वघोषणा िनुन पनेछ।

8.

अनुमगत गिनुपने : (१) यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन दे हायका उद्योि दतान
िनुअ
न म्घ बोडनबाट अनुमगत गिनु पनेछ:(क) अनुसूची-१ मा उम्ल्िम्खत उद्योि,
(ख) ववदे शी ििानी तथा प्रववगध हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचगित कानून बमोम्जम बोडनको
स्वीकृगत आवश्यक पने उद्योि ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम अनुमगत आवश्यक पने उद्योि दतान िराउन चाहने व्यम्ििे
तोवकएको वववरण सवहत तोवकएको ढािँचामा उद्योि दतान िने गनकायमाफनत बोडनसमक्ष गनवेदन ददनु
पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको गनवेदन र सोसिँि सम्बम्न्धत कािजात जािँचबुझ िदान आवश्यक
वववरण वा कािजात सं िग्न िएको दे म्खएमा उद्योि दतान िने गनकायिे सात

ददनगित्र आफ्नो राय

सवहत गनणनयको िागि बोडनसमक्ष पेश िनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त गनवेदनको सम्बन्धमा उद्योि दतान िनन अनुमगत ददने वा नददने
ववषयमा बोडनिे तीस ददनगित्र गनणनय िररसक्नु पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम बोडनबाट अनुमगत ददने गनणनय िदान बोडनिे आवश्यक थप शतन र
मापदण्ड समेत तोक्न सक्नेछ।
(६) उपदफा (४) बमोम्जम बोडनबाट अनुमगत ददने गनणनय िएकोमा वविाििे गनणनयको जानकारी
सवहत तोवकएको ढािँचाको अनुमगत पत्र त्यस्तो गनणनय िएको पािँच

ददनगित्र सम्बम्न्धत गनवेदकिाई

उपिब्ध िराउनु पनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोम्जमको अनुमगतपत्र प्राप्त व्यम्ििे अनुमगतपत्रमा उल्िे ख िएको
समयावगधगित्र उद्योि दतान िने गनकायमा उद्योि दतानको िागि गनवेदन ददनुपनेछ। यसरी गनधानररत
समयावगध गित्र गनवेदन नददएमा त्यस्तो अनुमगत पत्र स्वताः गनष्कृय हुनेछ।
(८) उपदफा (४) बमोम्जम बोडनबाट उद्योि दतान िनन अनुमगत नददने गनणनय िएमा गनणनय िएको
पािँच ददन गित्र उद्योि दतान िने गनकायिे गनवेदकिाई सोको जानकारी ददनु पनेछ ।
(९) उपदफा (६) बमोम्जम अनुमगत प्राप्त िने आवेदकिे उद्योि सञ्चािन, आफ्नो व्यावसावयक
उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन अिावै त्यस्तो अनुमगतपत्र कुनै प्रकारिे हक हस्तान्तरण िनन,
बेचगबखन िनन वा स्वागमत्व पररवतनन िनन सक्नेछैन ।
तर उद्योि सञ्चािन वा आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन अिावै कुनै
आवेदकको मृत्यु िएमा गनजको प्रचगित कानून बमोम्जमको हकवािािे आवेदकको है गसयतिे बािँकी
कायन िनन बाधा पने छै न।
9.

उद्योि सञ्चािन, व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को जानकारी ददनुपने: (१) यस ऐन
बमोम्जम दतान िएको उद्योििे उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उम्ल्िम्खत अवगधगित्र उद्योि सञ्चािन, आफ्नो
व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन पनेछ र सोको जानकारी तीस ददनगित्र उद्योि दतान िने
गनकायिाई िराउनु पनेछ ।
(२) कुनै उद्योििे उपदफा (१) बमोम्जम उद्योि सञ्चािन वा आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा
कारोबार प्रारम्ि िनन नसकेमा सोको कारण खुिाई उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उम्ल्िम्खत अवगध समाप्त
ु न्दा कम्तीमा तीस ददन अिावै त्यस्तो अवगध थपको िागि उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष तोवकए
हुनि
बमोम्जम गनवेदन ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको अवगधगित्र गनवेदन ददन नसकेमा सोको आधार र कारण खुिाई
उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उम्ल्िम्खत अवगधगित्र वा सो अवगध समाप्त िएको गमगतिे छ मवहना गित्र उि
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अवगध बढाउनका िागि तोवकए बमोम्जमको वविम्व शुल्क बुझाई उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष
गनवेदन ददन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (2) वा (३) बमोम्जम प्राप्त गनवेदन जािँचबुझ िदान व्यहोरा मनागसब दे म्खएमा
उद्योि स्थापनाको िागि िनुप
न ने गनमानण कायन ििायतका कामको प्रिगत र उद्योिको प्रकृगत हेरी उद्योि
दतान िने गनकायिे त्यस्तो उद्योिको सञ्चािन वा व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िने अवगध
तोवकए बमोम्जम थप िनन सक्नेछ ।
तर, कुनै उद्योिको सञ्चािन, व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िने अवगध तीन पटक
िन्दा बढी थप िनुन परे मा वविाििे राय सवहत बोडनमा स्वीकृतीका िागि पेश िनुन पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम अवगध थवपएकोमा सम्बम्न्धत उद्योििे सो अवगधगित्र उद्योिको
सञ्चािन, आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन पनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोम्जम कुनै उद्योिको सञ्चािन वा व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार
प्रारम्ि िने अवगध थप हुन नसकेकोमा त्यस्तो गनणनय िएको सात कायन ददनगित्र सोको गिम्खत
जानकारी सम्बम्न्धत गनवेदकिाई ददनु पनेछ।
(७) उपदफा (४) बमोम्जम कुनै उद्योिको सञ्चािन वा व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार
प्रारम्ि िने अवगध थप हुन नसकेमा त्यस्तो उद्योििाई ददर्एको दतान अनुमगत स्वताः गनष्कृय िएको
मागननेछ।
10. अनुिमन तथा गनरीक्षण िने : (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयमाविी र उद्योि दतान
प्रमाणपत्रमा उम्ल्िम्खत शतनहरुको पािना िरे निरे को सम्बन्धमा मन्त्रािय वा उद्योि दतान िने
गनकायिे समय समयमा उद्योिको अनुिमन तथा गनरीक्षण िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम उद्योिको अनुिमन तथा गनरीक्षण िनन खवटएको कमनचारी वा
पदागधकारीिे

अनुिमन

तथा

गनरीक्षणको

गसिगसिामा

सम्बम्न्धत

उद्योि

पररसरमा

प्रवेश

िनन,

आवश्यकता अनुसार श्रव्य-दृश्य तथा अन्य सूचना तथा तथ्याङ्क सं किन िनन, आवश्यक कािजात जािँच
िनन र अन्य कुनै जानकारी वा वववरण माि िनन सक्नेछ ।
तर, प्रचगित कानून बमोम्जमको बौविक सम्पम्िको सं रक्षणको ववषय समावेश िई िोपनीयता
कायम राख्नु पने अवस्थामा बौविक सम्पम्ि सम्बन्धी प्रचगित नेपाि कानून बमोम्जम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम माि िररएको त्यस्तो जानकारी वा वववरण उपिब्ध िराउनु
सम्बम्न्धत उद्योिको कतनव्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम प्राप्त िएको जानकारी वा वववरणबाट त्यस्तो उद्योि सञ्चािनमा कुनै
वकगसमको समस्या िएको दे म्खएमा सम्बम्न्धत उद्योिसिँि परामशन िरी उद्योि दतान िने गनकायिे त्यस्तो
उद्योििाई आवश्यक सहजीकरण िररददन सक्नेछ ।
11. उद्योि स्थानान्तरणको िागि स्वीकृगत गिनुपने: (१) कुनै एक ठाउिँमा सञ्चािन िने िरी दतान िएको
उद्योि कुनै कारणिे अन्यत्र स्थानान्तरण िनुप
न ने िएमा सोको कारण खुिाई उद्योि दतान िने
गनकायसमक्ष तोवकए बमोम्जमको ढािँचामा गनवेदन ददनु पनेछ ।
तर एक प्रदे शबाट अको प्रदे शमा स्थानान्तरण िनुप
न ने िएमा वविािको स्वीकृगत गिनु पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योि दतान िने गनकायिे स्थानान्तरण िर्न
जाने सम्बम्न्धत स्थानीय तहको गसफाररसमा उद्योि स्थानान्तरणको स्वीकृगत ददन सक्नेछ । त्यसरी
उद्योि स्थानान्तरणको प्रदान िररएको स्वीकृगतको जानकारी सम्बम्न्धत प्रदे शको उद्योि हेने मन्त्रािय र
स्थानीय गनकायिाई समेत ददनु पनेछ ।
(३) उद्योि स्थानान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
िँ ी वृवि, क्षमता वृवि र उद्देश्य थप वा पररवतनन िदान स्वीकृती गिनुपनेाः (१) कुनै उद्योििे
12. उद्योिको पूज
िँ ी वृवि वा क्षमता वृवि िनन वा उद्देश्य थप वा पररवतनन वा हेरफेर िनन चाहेमा
आफ्नो ववद्यमान पूज
सोको स्वीकृतीको िागि उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष तोवकए बमोम्जमको ढािँचामा गनवेदन ददनु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त गनवेदन उपर जािँचबुझ िदान व्यहोरा मनागसब दे म्खएमा उद्योि
िँ ी वृवि िनन, क्षमता वृवि
दतान िने गनकायिे तोवकए बमोम्जमको प्रकृया पूरा िरी त्यस्तो उद्योिको पूज
िँ ी वृवि वा
िनन, उद्देश्यमा थप, पररवतनन वा हेरफेर िनन नब्बे ददनगित्र स्वीकृती ददनु पनेछ।त्यसरी पूज
क्षमता वृवि िनन वा उद्देश्य थप वा पररवतनन वा हेरफेर िरे को कारणिे उद्योिको विीकरणमा पररवतनन
हुने िएमा सम्बम्न्धत उद्योििे सोको अगििेख अद्यावगधक िरार्न उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा जनाउन
ििाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन िघु उद्यम वा अनुमगत गिनु
िँ ी िएका घरे ि ु तथा साना उद्योििे पूज
िँ ी वृवि वा क्षमता वृवि िदान
नपने एक करोडसम्म स्थीर पूज
उद्योि दतान िने गनकायको स्वीकृगत आवश्यक पने छै न।
िँ ी वृवि वा क्षमता वृवि िनन वा उद्देश्य थप वा पररवतनन वा हेरफेरबाट
तर त्यस्तो पूज
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्म्िक वातावरणीय परीक्षण िनुन पने िएमा प्रचगित कानून बमोम्जम
सोको प्रगतवेदन स्वीकृत िराउनु पनेछ।
(४) कुनै उद्योििे साववकमा जगडत यन्त्र-उपकरणमा फेरबदि निरी व्यवस्थापकीय दक्षता
अगिवृवि िरी प्रक्षेवपत उत्पादनिन्दा बढी उत्पादन िरे कोमा क्षमता वृवि िरे को मागनने छै न।
13. वववरण उपिब्ध िराउनु पने: (१) प्रत्येक उद्योििे व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे पगछ
तोवकए बमोम्जमको वववरण प्रत्येक आगथनक वषन समाप्त िएको गमगतिे छ मवहनागित्र उद्योि दतान िने
गनकायसमक्ष पेश िनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम पेश िनुप
न ने वववरण तोवकए बमोम्जम ववद्युतीय माध्यमबाट समेत
पेश िनन सवकनेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन कुनै उद्योि एक आगथनक वषनिन्दा
बढी बन्द िएमा वा कुनै कारणिे उत्पादन वा कारोबार निएपगन उि अवगधको शुन्य वववरण
वुझाउनु पनेछ ।
तर त्यस्तो उद्योििे उद्योि दतान िने गनकायिाई सो उद्योि बन्द िएको जानकारी िराई
अगििेखमा जनाएपगछ बन्द िएको अवगधिरको वववरण बुझाउन आवश्यक पने छै न ।
14. उद्योि बन्द िरे मा जानकारी ददनुपने: यस ऐन बमोम्जम दतान िएको उद्योि सम्बम्न्धत उद्योिीिे कुनै
कारणिे बन्द िरे मा वा उद्योिको व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार स्थिन िरे मा त्यसरी बन्द वा
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स्थिन िरे को गमगतिे तीस ददनगित्र त्यसको जानकारी उद्योि दतान िने गनकायिाई तोवकए बमोम्जम
ददनु पनेछ।
15. उद्योिको दतान खारे ज िनन गनवेदन ददन सवकने: (१) कुनै कारणिे उद्योि सञ्चािन िनन नसवकने िएमा
त्यस्तो उद्योिको दतान खारे जीको िागि उद्योि दतान िने गनकायसमक्ष तोवकए बमोम्जमको वववरण वा
कािजात सवहत तोवकएको ढािँचामा गनवेदन ददन सवकनेछ ।
तर, प्रचगित कानून बमोम्जम दामासाहीमा परे को अवस्थामा सोही कानून बमोम्जम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योि दतान िने गनकायिे सम्बम्न्धत
उद्योििे आफूिे बुझाउनु पने कर ििायतको सरकारी दावयत्व तथा अन्य दावयत्व फरफारक िरे को
दे म्खएमा तोवकए बमोम्जमको प्रकृया पूरा िरी उद्योि दतान खारे ज िररददनु पनेछ।त्यसरी िररएको दतान
खारे जीको जानकारी सम्बम्न्धत गनवेदक र सबै सरोकारवािा सरकारी गनकायिाई ददनु पनेछ।
(3) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन प्रचगित कानून बमोम्जम
दामासाहीको प्रकृयामा िएको कम्पनी अन्तिनतको उद्योिहरुको हकमा सोही बमोम्जम हुनेछ र त्यसरी
उद्योि खारे ज िएकोमा सोको जानकारी गिक्वीडे टरिे सम्बम्न्धत उद्योि दतान िने गनकायिाई उपिब्ध
िराउनु पनेछ।
16. अगििेख व्यवम्स्थत िनुप
न ने: (१) उद्योि दतान, नवीकरण, नामसारी, नाम पररवतनन, स्थानान्तरण, क्षमता
िँ ी वृवि, उद्देश्य थप वा पररवतनन वा उद्योि खारे जी ििायतका उद्योि प्रशासनसिँि सम्बम्न्धत
बृवि, पूज
अगििेख सुरम्क्षत राख्ने दावयत्व उद्योि दतान िने गनकायको हुनेछ ।
(२) कुनै उद्योि वा त्यस्तो उद्योिमा स्वागमत्व िएको व्यम्ििे आफ'सिँि सम्बम्न्धत उद्योिको
उपदफा (१) बमोम्जमको कािजात वा अगििे ख आवश्यक िएको खण्डमा तोवकए बमोम्जमको ढािँचामा
उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष गनवेदन ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको गनवेदन पनन आएमा उद्योि दतान िने गनकायिे तोवकएको दस्तुर
गिई वविािमा रहेको कािजात वा अगििे ख प्रमाम्णत िरी उपिब्ध िराउनु पनेछ।
(४) कुनै कारणिे उद्योि दतान िने गनकायमा रहेको अगििेख नष्ट िएको वा फेिा पनन
नसकेको अवस्थामा उद्योि दतान िने गनकायिे सरोकारवािा अन्य सरकारी गनकायमा रहेको कािजात
वा अगििेख तथा सम्बम्न्धत उद्योििे पेश िरे का अन्य कािजातिाई आधार मानी अगििेख कायम िरी
उपदफा (३) बमोम्जमको प्रगतगिवप उपिब्ध िराउन सक्नेछ ।
(५) उद्योि दतान िने गनकायिे उपदफा (४) बमोम्जम प्रगतगिपी जारी िरे पश्चात सो उद्योिको
अगििेख सम्बन्धी वववरण पगछ अन्यथा प्रमाम्णत हुन आएमा उद्योि दतान िने गनकायिे गनणनय िरी
त्यस्तो प्रगतगिपी रद्द िनन सक्नेछ ।
(६) उद्योि दतान िने गनकायमा रहेको कुनै उद्योिसिँि सम्बम्न्धत कािजात वा अगििेख
सम्बम्न्धत उद्योि वा त्यस्तो उद्योिमा स्वागमत्व िएको व्यम्िबाहेक अन्य कसै िाई उपिब्ध िराउन
हुिँदैन।
तर अनुसन्धान वा सरकारी काम कारबाहीको गसिगसिामा कुनै अदाित, सरकारी कायानिय वा
गनकायबाट माि िएको अवस्थामा त्यस्तो अदाित, सरकारी कायानिय वा गनकायिाई अगििेख
उपिब्ध िराउन बाधा पुयानएको मागनने छै न ।
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(७) उद्योि दतान िने गनकायिे आफूसिँि रहेको उद्योि सम्बन्धी अगििे ख, कािजात वा अन्य
कुनै वववरण ववद्युतीय रुपमा समेत सुरम्क्षत िण्डारण िनुन पनेछ । त्यस्तो ववद्युतीय अगििेख कायनववगध
बनाई अन्य सरकारी गनकायसिँि ववद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान िनन सवकनेछ।
पररच्छे द–३
िँ ी
उद्योिको विीकरण तथा म्स्थर पूज
17. उद्योिको विीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोजनको िागि उद्योिहरुिाई दे हाय बमोम्जम विीकरण िररएको
छ :–
(क) िघु उद्यम: दफा ८ बमोम्जम अनुमगत गिनु पने उद्योि बाहेक दे हायको अवस्था
िएको उद्योििाई िघु उद्यम मागननेछ:–
िँ ी रहेको,
(१) घर जग्िा बाहेक बढीमा बीस िाख रुपैयािँसम्मको म्स्थर पूज
(२) उद्यमी स्वयं उद्योिको सञ्चािन र व्यवस्थापनमा सं िग्न रहेको,
(३) उद्यमी सवहत बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको,
(४) वावषनक कारोबार एक करोड रुपैयािँ िन्दा कम रहेको,
(५) र्म्न्जन, उपकरण वा मेगसनको प्रयोि िरे को िएमा र्म्न्जन, उपकरण वा
मेगसनमा खपत हुने ववद्युतीय ऊजान, र्न्धन वा अन्य तेि र्म्न्जनको क्षमता
बीस वकिोवाट वा सोिन्दा कम रहेको ।
(ख)

घरे ि ु उद्योि: दे हायको अवस्था िएको उद्योििाई घरे ि ु उद्योि मागननेछ:(१)

परम्पराित सीप र प्रववगधमा आधाररत,

(२)

श्रम मूिक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदाथन एवं स्थानीय प्रववगध, किा
तथा सं स्कृगतमा आधाररत,

(३)

र्म्न्जन,

उपकरण

वा

मेगसनको

प्रयोि

िरे को

िएमा

बढीमा

पचास

वकिोवाटसम्मको क्षमताको ववद्युतीय ऊजान प्रयोि िरे को,
(४)
(ि)

अनुसूची–२ मा उल्िेख िए बमोम्जमका उद्योिहरु ।

साना उद्योि: िघु उद्यम र घरे ि ु उद्योि बाहेकको पन्र करोड रुपैयािँसम्म म्स्थर
िँ ी िएको उद्योि,
पूज

(घ)

िँ ी
मझौिा उद्योि: पन्र करोड रुपैयािँिन्दा बढी पचास करोड रुपैयािँसम्म म्स्थर पूज
िएको उद्योि,

(ङ)

िँ ी िएको उद्योि ।
ठू िा उद्योि: पचास करोड रुपैयािँिन्दा बढी म्स्थर पूज

(२) उपदफा (१) मा उम्ल्िम्खत उद्योििाई त्यस्ता उद्योिबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको
प्रकृगतको आधारमा दे हाय बमोम्जम विीकरण िररएको छ:–
ू क उद्योि: ऊजान उत्पादन िने व्यवसायमा सं िग्न अनुसूची-३ मा उम्ल्िम्खत
(क) ऊजानमि
उद्योिहरु,
(ख) उत्पादनमूिक उद्योि: कच्चा पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन वा अधनप्रशोगधत कच्चा
पदाथनको प्रयोि वा प्रशोधन िरी मािवस्तु उत्पादन िने उद्योिहरु,
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(ि)

कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योि: कृवष वा वन पैदावारमा आधाररत कच्चा
पदाथनबाट कुनै वस्तु उत्पादन िने वा कृवष वा वन पैदावारसिँि सम्बम्न्धत अनुसूची–४
मा उम्ल्िम्खत उद्योिहरु,

(घ)

खगनज उद्योि: खगनज उत्खनन् वा प्रशोधन िरी कुनै धातु वा धातु बाहेकका खगनज
पदाथन उत्पादन िने उद्योिहरु,

(ङ)

पूवानधार उद्योि: िौगतक पूवानधार गनमानण िरी सञ्चािन िने अनुसूची–५ मा उल्िे ख
िररएका उद्योिहरु,

(च)

िँ सम्बम्न्धत अनुसूची–६ मा उम्ल्िम्खत उद्योिहरु,
पयनटन उद्योि: पयनटन सेवासि

(छ) सूचना प्रववगध, सञ्चार प्रववगध तथा सूचना प्रसारण प्रववगधमा आधाररत उद्योि: सूचना
सङ्किन, प्रशोधन र प्रसारणका िागि प्रववगध प्रयोि िरी सूचना, सञ्चार वा सूचना प्रसारण
प्रववगधको सेवा उपिब्ध िराउने अनुसूची–७ मा उम्ल्िम्खत उद्योिहरु,
(ज)

सेवामूिक उद्योि: सेवा उत्पादन वा प्रदान िने अनुसूची–८ मा उम्ल्िम्खत उद्योिहरु।

िँ ी वृवि, क्षमता वृवि, उद्देश्यमा थप, पररवतनन वा
(३) कुनै उद्योिको दफा १२ बमोम्जम पूज
हेरफेर िएमा त्यस्तो उद्योि उपदफा (१) बमोम्जम जुन विनमा पने हो सोही विनमा स्वताः विीकृत
िएको मागननेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापगन बोडनको गसफाररसमा नेपाि
सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी कुनै उद्योििाई उद्योिको विीकरणमा समावेश िनन वा
कुनै एक विनमा समावेश िएको उद्योििाई कुनै अको उपयुि विनमा रहने िरी व्यवस्था िनन
सक्नेछ।
(५) प्रचगित कानून बमोम्जम दतान िएका तोवकए बमोम्जमका सहकारी सं स्थािे सो सं स्थाको
स्वागमत्व रहने िरी उद्योि दतान िनन चाहेमा यस ऐन बमोम्जम उद्योि दतान िनन सवकनेछ।
(६) यो ऐन प्रारम्ि हुन ु अम्घ दतान िएका उद्योिहरुिे यो ऐन बमोम्जम विीकरण हुन चाहेमा
उद्योि दतान िने गनकायिे तोवकए बमोम्जमको प्रकृया पूरा िरी विीकरण अद्यावगधक िनन सक्नेछ ।
(७) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी उपदफा (१) वा (२) वमोम्जमको
वगिनकरणमा आवश्यक हेरफेर िनन सक्नेछ ।
िँ ी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको िागि उद्योिको म्स्थर पूज
िँ ीको मूल्याङ्कन िदान दे हायको
18. उद्योिको म्स्थर पूज
सम्पम्ििाई आधार मानी मूल्याङ्कन िररनेछ:–
(क) जगमन तथा जगमनमुगन (अण्डरग्राउण्ड), अन्तररक्ष, जि, वा जिमुगन गनमानण वा सुधार
िएका िौगतक सं रचना,
(ख) जगमनमागथ गनमानण िएका िौगतक सं रचना (जस्तैाः ढि गनकास, आन्तररक सडक,
खानेपानीका सं रचना, पानी आपूगतन िने प्रणािी)
(ि) उद्योिको कायानिय, कारखाना, िवन वा िोदाम घर,
(घ) कमनचारी वा कामदारका िागि गनमानण िएको आवास िवन,
(ङ) ववद्युत आपूगतन तथा सोसिँि सम्बम्न्धत उपकरण र प्रणािी,
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ू ान,
(च) मेगसनरी, उपकरण, औजार तथा गतनका जिेडा पाटनपज
(छ) पररबहनका साधन,
िँ ीित प्रकृगतका कायानिय सामग्री तथा उपकरण,
(ज) पूज
(झ) वफक्स्चर तथा फगननचर,
(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसिँि सम्बम्न्धत उपकरण र प्रणािी ।
ु न्दा अम्घ वा
(२) उपदफा (१) मा उम्ल्िम्खत सम्पम्िका अगतररि उद्योि स्थापना हुनि
िँ ीको रुपमा मूल्याङ्कन
गनमानणको ववगिन्न चरणमा िएको दे हायका खचनिाई पगन उद्योिको म्स्थर पूज
िररनेछ:–
िँ ीकृत िररने प्राववगधक तथा सुपररवेक्षण खचन,
(क) पूज
(ख) पूव न ििानी तथा पूव न सञ्चािन खचन,
िँ ीकृत हुने ब्याज खचन,
(ि) पूज
(घ) उद्योि सञ्चािन पूवक
न ो वातावरणीय अध्ययन र अनुसन्धान खचन ।
19. राविय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि: अनुसूची–९ मा उम्ल्िम्खत उद्योिहरुिाई राविय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि
मागननेछ।
पररच्छे द–४
औद्योगिक तथा ििानी प्रविनन बोडन सम्बन्धी व्यवस्था
20. बोडनको िठन: (१) दे हाय बमोम्जमको एक औद्योगिक तथा ििानी

प्रविनन बोडन िठन िररएको छ:–

(क) उद्योि, वाम्णज्य तथा आपूगतन मन्त्री वा राज्यमन्त्री

–अध्यक्ष

(ख) सदस्य, राविय योजना आयोि (उद्योि क्षेत्र हेने)

–सदस्य

(ि) ििननर, नेपाि राि बैंक

–सदस्य

(घ) सम्चव, मन्त्रािय (उद्योि सम्बन्धी ववषय हेने)

–सदस्य

(ङ) सम्चव, अथन मन्त्रािय

–सदस्य

(च) सम्चव, श्रम, रोजिार तथा सामाम्जक सुरक्षा मन्त्रािय

–सदस्य

(छ) सम्चव, िूगम व्यवस्था, सहकारी तथा िररवी गनवारण मन्त्रािय

–सदस्य

(ज) सम्चव, वन तथा वातावरण मन्त्रािय

–सदस्य

(झ) प्रमुख कायनकारी अगधकृत, ििानी बोडन नेपाि

–सदस्य

(ञ) सहसम्चव, औद्योगिक तथा ििानी प्रविनन महाशाखा, मन्त्रािय

–सदस्य

(ट) अध्यक्ष, नेपाि उद्योि वाम्णज्य महासं घ

–सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, नेपाि उद्योि पररसं घ

–सदस्य

(ड) अध्यक्ष, नेपाि घरे ि ु तथा साना उद्योि महासं घ

–सदस्य

(ढ) अध्यक्ष, मवहिा उद्यमी महासं घ

–सदस्य

(ण) उद्योि क्षेत्रका ववज्ञहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना मवहिा
उद्यमी सवहत मन्त्राियबाट मनोनीत दुई जना
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–सदस्य

(त) महागनदे शक, उद्योि वविाि

– सदस्य–सम्चव ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापगन मन्त्राियमा मन्त्री र
राज्यमन्त्री दुवै गनयुि िएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोडनको सदस्यको रुपमा रहनेछ।
(३) बोडनिे आवश्यक दे खेमा सम्बम्न्धत ववषयको ववज्ञ, नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकारको कुनै
पदागधकारी वा अगधकृत कमनचारीिाई बोडनको बैठकमा आमन्त्रण िनन सक्नेछ ।
(४) बोडनको बैठक कम्तीमा दुर्न मवहनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत
बस्न सक्नेछ।
िँ को परामशनमा बोडनको बैठकमा पेश हुने
(५) बोडनको सदस्य सम्चविे बोडनको अध्यक्षसि
कायनसूची

गनधानरण िरी सोको जानकारी बोडनको बैठक बस्नुिन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अिावै सबै

सदस्यिार्न उपिब्ध िराउनु पनेछ।
(६) बोडनको बैठकमा गनणनयको िागि पेश हुने कुनै कायनसूचीको सम्बन्धमा बोडनको कुनै
सदस्यको गनजी सरोकार वा स्वाथन रहेको िएमा त्यस्तो कायनसूचीका सम्बन्धमा हुने गनणनय प्रवियामा
िँ ै न।
गनजिे िाि गिन हुद
(७) उपदफा (६) ववपरीत हुने िरी गनणनय िएको दे म्खएमा त्यस्तो गनणनय स्वताः बदर
हुनेछ।
(८) बोडनिे िरे का गनणनयहरु सदस्य सम्चविे प्रमाम्णत िरी राख्नु पनेछ।
(९) बोडनको सम्चवािय वविािमा रहनेछ ।
िँ ै िे गनधानरण िरे बमोम्जम हुनेछ।
(१०) बोडनको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववगध बोडन आफ
21. बोडनको काम, कतनव्य र अगधकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र तोवकएका काम, कतनव्य र अगधकारका
अगतररि बोडनको काम, कतनव्य र अगधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछ :–
(क)

औद्योगिक प्रविनन, ििानीको सं रक्षण, अगिवृवि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी
नीगत तजुम
न ा तथा नीगतित गनणनय िनन नेपािसरकारमा गसफाररश िने,

(ख)

ु को समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीगतित, कानूनी, सं स्थाित र प्रवियाित
मुिक
सं रचना एवं कायन प्रणािीको गनयगमत समीक्षा िरी त्यसमा आवश्यक सुधार िनन
नेपाि सरकारसमक्ष गसफाररस िने,

(ि)

प्रचगित कानूनको अधीनमा रही ववदे शी ििानी र प्रववगध हस्तान्तरण सम्बन्धी
आवश्यक नीगतित गनणनय िनन नेपाि सरकारमा गसफाररश िने,

(घ)

औद्योगिक प्रदू षण गनयन्त्रण सम्बन्धी नीगत तजुम
न ा तथा नीगतित गनणनय िनन
नेपाि सरकारमा गसफाररश िने,

(ङ)

ु को औद्योगिक ववकासको म्स्थगतको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा िरी
मुिक
आवश्यक कदम चाल्न नेपाि सरकार समक्ष सुझाव तथा गसफाररस िने,

(च)

ु ाई िरी समस्या समाधान िने वा िराउने तथा सम्बम्न्धत
उद्योिीको िुनासो सुनव
गनकायिाई मािनदशनन िने,

(छ)

उद्योिको स्तर र विीकरण तथा प्रकृगतमा थपघट वा पररवतनन िनुप
न ने िएमा
नेपाि सरकार समक्ष गसफाररस िने,
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(ज)

औद्योगिक

क्षेत्रमा

स्वदे शी

तथा

ववदे शी

ििानी

अगिवृवि

िने

सन्दिनमा

आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सवे क्षण िने िराउने,
(झ)

सावनजगनक, गनजी र सहकारी क्षेत्रको प्रिावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूणन
सहकायनमा प्रगतस्पधानत्मक औद्योगिक वातावरण गनमानण िनन आवश्यक कायन िने
िराउने,

(ञ)

औद्योगिक व्यवसाय ववकास र ववस्तारका िागि प्रदे श तथा स्थानीय तहहरुबीच
समन्वय िनुप
न ने ववषयमा नीगतित मािनदशनन ददने र समन्वयको आवश्यक
व्यवस्था गमिाउने,

(ट)

उद्योि सम्बन्धी कुनै कानूनको कायानन्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा दद्वववधा
उत्पन्न िएमा त्यसको समाधानको िागि सहजीकरण िने,

(ठ)

एकि गबन्दु सेवा केन्रको सञ्चािन सम्बन्धमा समन्वय वा सहजीकरण िने,

(ड)

तोवकए बमोम्जमका अन्य कायन िने वा िराउने।

(२) बोडनिे आफ्नो काम, कतनव्य र अगधकारमध्ये केही अगधकार नेपाि सरकारको कुनै गनकाय
वा अगधकृतिाई प्रत्यायोजन िनन सक्नेछ ।
िँ ू िे िरे को कामको वावषनक प्रगतवेदन आगथनक वषन समाप्त िएको गमगतिे तीस
(३) वोडनिे आफ
ददन गित्र मन्त्रािय समक्ष पेश िनुन पनेछ । मन्त्राियिे यस्तो प्रगतवेदन आफ्नो वेिसार्टमा प्रकाशन
िनेछ ।
22. िोपनीयता कायम राख्नुपने: (१) बोडनको कामको गसिगसिामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना
अनगधकृत तवरिे अन्य कुनै व्यम्ििाई उपिब्ध िराउन वा कसै को िाि, वहत वा फार्दाको िागि
िँ ै न।
प्रयोि िनन वा िराउन हुद
(२) उपदफा (१) ववपरीत बोडनको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सम्चव, बैठकमा आमम्न्त्रत व्यम्ि वा
कमनचारीिे कुनै काम िरे मा गनजिे पदीय आचरण पािना निरे को मागननेछ र िोपनीयता िङ्ग िने
त्यस्तो सदस्यको अगििे ख राम्खनेछ।
23. प्रदे श औद्योगिक तथा ििानी प्रविनन बोडन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदे शमा दतान िर्न सञ्चािन हुने
उद्योिमा

ििानी प्रविनन िनन प्रदे श कानून बमोम्जम एक प्रदे श औद्योगिक तथा ििानी प्रविनन बोडन

िठन िनन सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्थावपत प्रदे श औद्योगिक ििानी प्रविनन बोडनको काम, कतनव्य र
अगधकार दे हाय बमोम्जम हुनछ
े :–
(क)

प्रदे शको समग्र औद्योगिक प्रवधननको सम्बन्धमा गनयगमत समीक्षा िरी त्यसमा
आवश्यक सुधार िनन प्रदे श सरकार समक्ष गसफाररस िने,

(ख)

औद्योगिक प्रदूषण गनयन्त्रण सम्बन्धी नीगतको कायनन्वयन िनन आवश्यक कायन
िने,

(ि)

प्रदे शको औद्योगिक ववकासको म्स्थगतको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा िरी
आवश्यक कदम चाल्न प्रदे श सरकार समक्ष सुझाव तथा गसफाररस िने,
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(घ)

ु ाई िरी समस्या समाधान
प्रदे शमा दतान िएका उद्योि व्यवसायीको िुनासो सुनव
िने वा िराउने तथा सम्बम्न्धत गनकायिाई मािनदशनन िने,

(ङ)

प्रदे शगित्रका

औद्योगिक

क्षेत्रमा

स्वदे शी

ििानी

अगिवृवि

िने

सन्दिनमा

आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सवे क्षण िने िराउने,
(च)

प्रदे शगित्र सावनजगनक, गनजी र सहकारी क्षेत्रको प्रिावकारी, समन्वयात्मक र
सामञ्जस्यपूणन

सहकायनमा

प्रगतस्पधानत्मक

औद्योगिक

वातावरण

गनमानण

िनन

आवश्यक कायन िने िराउने,
(छ)

औद्योगिक व्यवसाय ववकास र ववस्तारका िागि प्रदे श तथा स्थानीय तहहरुबीच
समन्वय िनुप
न ने ववषयमा आवश्यक मािनदशनन ददने र समन्वयको आवश्यक
व्यवस्था गमिाउने,

(ज)

उद्योि सम्बन्धी कुनै सं घीय कानूनको कायानन्वयनमा कुनै दद्वववधा उत्पन्न िएमा
त्यसको

समाधानको

िागि

मन्त्राियमा

िेखी

पठाउन

सम्बम्न्धत

प्रदे श

मन्त्राियिार्न गनदे शन ददने,
(झ)

एकि गबन्दु सेवा केन्रको प्राप्त हुने सेवा सुववधाको सम्बन्धमा मन्त्रािय माफनत
बोडनसिँि समन्वय िने ।

(ञ)

प्रदे शमा दतान िएका उद्योिको प्रविननको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कायन िने वा
िराउने।

(३) प्रदे श औद्योगिक ििानी प्रविनन बोडनिे प्रदे शको औद्योगिक तथा ििानी प्रविननका िागि
आवश्यक दे खेका ववषयमा सम्वम्न्धत प्रदे श मन्त्रािय माफनत मन्त्राियमा सुझाव तथा गसफाररश िनन
सक्नेछ ।

पररच्छे द–५
उद्योििाई प्रदान िररने प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत सम्बन्धी व्यवस्था
24. आयकर सम्बन्धी छु ट, सुववधा वा सहुगियत : (१) यस ऐन अन्तिनत दतान िएको उद्योििाई कर
सम्बन्धी प्रचगित कानुन बमोम्जमको छु ट, सुगबधा वा सहगियत प्राप्त हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रगतकूि असर नपने िरी उद्योििाई

दे हाय बमोम्जमको

आयकर छु ट, सुववधा वा सहुगियत प्रदान िररनेछ:–
(क) उत्पादनमूिक उद्योिबाट आम्जनत आयमा िाग्ने करको दरमा बीस प्रगतशतिे छु ट
हुनेछ र त्यस्तो उद्योििे आफ्नो उत्पादन गनयानत िरी आम्जनत िरे को आयमा िाग्ने
करको दरमा थप पािँच प्रगतशतिे आयकर छु ट,
(ख) सडक, पुि, सुरुङ्ग, रोपवे, रे ल्वे, ट्राम, ट्रिीबस, ववमानस्थि, औद्योगिक सं रचना एवं पूवानधार
कम््िे क्स जस्ता पूवानधार उद्योिमा ििानी िरी सञ्चािन िरे मा सोबाट प्राप्त आयमा
िाग्ने करको दरमा चािीस प्रगतशतिे छु ट,
(ि)

अनुसूची–१० मा उम्ल्िम्खत अगत अववकगसत, अववकगसत र कम ववकगसत क्षेत्रमा
स्थावपत फिफूिमा आधाररत ब्राण्डी, सार्डर एवं वार्न उत्पादन िने उद्योि बाहेकका
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उत्पादनमूिक उद्योििे व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार शुरु िरे को गमगतिे दश
वषनसम्म प्रचगित कानून बमोम्जम िाग्ने आयकरको दरमा िमशाः नब्बे, असी र सिरी
प्रगतशत छु ट,
(घ) अगत अववकगसत क्षेत्र र अववकगसत क्षेत्रमा स्थावपत फिफूिमा आधाररत ब्राण्डी, सार्डर
एवं वार्न उत्पादन िने उद्योििाई कारोबार सुरु िरे को गमगतिे दश वषनसम्म िमशाः
चािीस र पच्चीस प्रगतशत आयकर छु ट,
(ङ)

स्वदे शी म्चया उत्पादन र प्रशोधन िने उद्योि, दुग्ध पदाथनको कारोबार िने डे री उद्योि
र कपडा उत्पादन िने उद्योििे आफ्नो उत्पादन गबिी िरी प्राप्त िरे को आयमा िाग्ने
आयकरको दरमा पचास प्रगतशतिे छु ट,

(च)

कुनै व्यम्ििे बौविक सम्पम्ि गनयानत बापत प्राप्त रोयल्टी आयमा िाग्ने आय करको
दरमा पच्चीस प्रगतशतिे छु ट,

(छ) कुनै व्यम्ििे वौविक सम्पम्िको हस्तान्तरणद्वारा गबिी िरी प्राप्त िरे को आयमा िाग्ने
आयकरको दरमा पचास प्रगतशतिे छु ट,
(ज)

िँ ी ििानीमा स्थापना हुने र पािँच सयिन्दा बढीिाई वषनिरी नै
एक अबनिन्दा बढीको पूज
प्रत्यक्ष रोजिारी प्रदान िने उत्पादनमूिक वा सेवामूिक उद्योििाई कारोबार शुरु
िरे को गमगतिे पािँच वषनसम्म पूणन रुपमा आयकर छु ट ददई त्यसपगछको तीन वषनसम्म
िाग्ने करको पचास प्रगतशत आयकर छु ट,
तर, हाि सञ्चािनमा रहेका यस्ता उद्योििे कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत जगडत
िँ ी पुयानर्न तीन सयिन्दा बढीिाई वषनिरी नै प्रत्यक्ष
क्षमता वृवि िरी दुर्न अबन पूज
रोजिारी प्रदान िरे मा त्यसरी क्षमता बृविबाट प्राप्त िएको आयमा पािँच वषनसम्म पूणन
रुपमा आयकर छु ट ददई त्यसपगछको तीन वषनसम्म िाग्ने करको पचास प्रगतशत
आयकर छु ट हुनछ
े ।

(झ) सम्वत् २०८० साि चै त्र मवहनासम्म जिववद्युतको व्यापाररक रुपमा उत्पादन, प्रसारण
वा ववतरण सुरु िने अनुमगत प्राप्त व्यम्ि वा गनकाय वा सौयन, वायु तथा जैववक
पदाथनबाट उत्पादन हुने ववद्युत आयोजनािार्न पवहिो दश वषनसम्म पूरै आयकर छु ट र
त्यसपगछको पािँच वषनसम्म पचास प्रगतशत आयकर छु ट,
तर, यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत व्यापाररक उत्पादन प्रारम्ि िररसकेका
अनुमगतपत्र प्राप्त व्यम्िको हकमा अनुमगतपत्र प्राप्त िदानका बखतको व्यवस्था िािू
हुनेछ।
(ञ)

खगनज (च ुनढु ङ्गा बाहेक), पेट्रोगियम पदाथन, प्राकृगतक ग्यास तथा र्न्धन अन्वेषण तथा
उत्खनन िने व्यम्ििे सम्बत् २०८० साि चै त्र मवहनासम्म व्यापाररक रुपमा
कारोबार सञ्चािन िरे मा कारोबार सञ्चािन िरे को गमगतिे पवहिो सात वषनसम्म पूरै
आयकर छु ट पाउनेछ र त्यसपगछको तीन वषनसम्म पचास प्रगतशत आयकर छु ट,
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िँ ी ििानीमा स्थापना हुने पयनटन क्षेत्रसिँि सम्बम्न्धत उद्योििाई
(ट) दुई अवन िन्दा बढीको पूज
कारोबार सुरु िरे को गमगतिे पािँच वषनसम्म पूणन रुपमा आएका छु ट र त्यसपगछको तीन
वषनसम्म आयकरको दरमा पचास प्रगतशत छु ट,
(ठ)

नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेको प्राणीशास्त्र सम्बन्धी
(जुिोम्जकि), िूशास्त्र सम्बन्धी (म्जयोिोम्जकि), जीवप्रववगध (वायोटे क) सम्बन्धी पाकन
सञ्चािन, प्रववगध पाकन र सूचना प्रववगध पाकनगित्र स्थावपत सफ्टवेयर ववकास, तथ्याङ्क
प्रशोधन, सार्बर क्याफे, गडम्जटि म्यावपङ्ग सम्बन्धी उद्योिको आयमा िाग्ने करको
पचास प्रगतशत छु ट,

(ड)

दे हायका सं ख्यामा नेपािी नािररकिाई रोजिारी ददने दे हायका उद्योििाई दे हाय
बमोम्जमको छु ट सुववधा प्रदान िररने,––
(१) तीन सय वा सोिन्दा बढी नेपािी नािररकिाई वषनिरी नै प्रत्यक्ष रोजिारी ददने
उत्पादनमूिक उद्योि तथा सूचना प्रववगध उद्योििाई सो वषनको आयमा िाग्ने
करको पन्र प्रगतशत,
(२) बाह्र सय वा सोिन्दा बढी नेपािी नािररकिाई वषनिरर नै प्रत्यक्ष रोजिारी ददने
उत्पादनमूिक उद्योि तथा सूचना प्रववगध उद्योििाई सो वषनको आयमा िाग्ने
करको पच्चीस प्रगतशत,
(३) उपखण्ड (१) वा (२) बमोम्जम रोजिारीप्राप्त नेपािी नािररकहरुमध्ये कम्तीमा
पचास प्रगतशत मवहिा, दगित वा अपाङ्गता िएका व्यम्िहरु रहेमा त्यस्तो
उद्योििाई सो वषनको आयमा िाग्ने करमा थप पन्र प्रगतशत ।

(ढ)

उद्योििे आफ्ना श्रगमक तथा कमनचारीको दीघनकािीन वहत वा कल्याणकारी कायनहरु,
जस्तै ाः जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुववधा, योिदानमा आधाररत सामाम्जक सुरक्षा, म्शक्षा तथा
तागिम, म्शशु स्याहार केन्र र शारीररक तन्दुरुस्तीका िागि खेिकुद तथा व्यायाममा
िरे को खचन आयकर प्रयोजनको िागि कट्टी िनन पाउने,

(ण) कुनै उत्पादनमूिक उद्योििे आफ्ना कुि जनशम्िमध्ये कम्तीमा दश प्रगतशत
प्रम्शक्षाथी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारिार्न प्रम्शक्षण ददं दा ददनुपने गनवानह खचन,
प्रम्शक्षण खचन र उद्योिमा कायनरत जनशम्िको उत्पादन क्षमता ववकासमा िएको खचन
रकम आयकर िणना प्रयोजनको िागि कट्टी िनन पाउने,
(त)

प्रदू षण रोकथाम तथा गनयन्त्रण िने वा खेर िएका वस्तुको पुनाः प्रशोधन वा पुनाः
प्रयोि समेत िरी वातावरणमा न्यूनतम असर पाने पिगत तथा उपकरणमा िएको
खचनमध्ये उद्योि व्यवसायको समायोम्जत करयोग्य आयको पचास प्रगतशतसम्म सोही
वषन खचन कट्टी िनन पाउने र त्यस्तो उद्योि व्यवसायको समायोम्जत करयोग्य आयको
िँ ीकरण िरी ह्रास कट्टी िनन
सीमािन्दा अगधक खचनिाई आिामी आय वषनको शुरुमा पूज
सवकने,

(थ)

उजान दक्षता अगिवृवि िरी ऊजान खपत घटाउन सघाउ पुयानउने यन्त्र वा उपकरणमा
ििानी िरे को सम्पूणन खचन आयकर प्रयोजनको िागि कट्टा िनन पार्ने,
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(द)

उद्योिको उत्पादकत्व अगिवृविको िागि उद्यमशीिता अगिवृवि, अनुसन्धान तथा
ववकास र नयािँ प्रववगध गसजनना िनन िािेको खचनमध्ये सो व्यम्िबाट सञ्चागित सबै
उद्योि व्यवसायको समायोम्जत करयोग्य आयको पचास प्रगतशतसम्म खचन कट्टी िनन
सवकने र समायोम्जत करयोग्य आयको सीमािन्दा अगधक खचनिाई आिामी आय
िँ ीकरण िरी ह्रासकट्टी िनन सवकने,
वषनको शुरुमा पूज

(ध)

उद्योििे व्यवसायसिँि सम्बम्न्धत बजार प्रविनन, सवे क्षण र ववज्ञापनको िागि िएको
तोवकएको सीमासम्मको खचन आयकरको प्रयोजनको िागि कट्टी िनन पाउने,

(न)

उद्योिको िौगतक सम्पम्िको सुरक्षा िननको िागि िएको तोवकए बमोम्जमको खचन र
त्यसको बीमा बापत खू द िुिानी िएको वप्रगमयम बापतको खचन आयकरको प्रयोजनको
िागि कट्टी िनन पार्ने,

(प)

उद्योििे नेपािमा दतान िएको बौविक सम्पम्ि अन्तिनतको औद्योगिक सम्पम्िको
स्वदे शमा सं रक्षण िदान िािेको खचन आयकर प्रयोजनको िागि कट्टी िनन पाउने,

(फ) उद्योििे आफूिे प्राप्त िरे को बौविक सम्पम्ि सं रक्षणका िागि ववदे शमा दतान िदान
िािेको शुल्क आयकर प्रयोजनको िागि खचन कट्टी िनन पाउने,
(ब)

उद्योििे कर छु ट पाउने सं स्थािाई चन्दा वा उपहार ददएको रकममध्ये एक िाख
रुपैयािँ वा सो उद्योिको सो आय वषनको समायोम्जत करयोग्य आयको पािँच
प्रगतशतमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनको िागि घटाउन पाउने,

(ि)

कुनै खास अवस्थामा नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेको
कुनै कायनको िागि कुनै उद्योििे खचन िरे को वा चन्दा ददएको रकम आय गनधानरणको
प्रयोजनको िागि पूणन वा आंम्शक रुपमा कट्टी िनन पाउने िरी तोक्न सवकने ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन सोही उपदफाको खण्ड (घ) मा
उल्िेम्खत उद्योि बाहेक सूगतनजन्य उद्योि र मददराजन्य उद्योििे उम्ल्िम्खत कुनै पगन छु ट तथा सुववधा
पाउने छै न।
तर त्यस्ता उद्योििे प्रचगित कानून बमोम्जम आफ्ना श्रगमक तथा कमनचारीको दीघनकािीन वहत
वा कल्याणकारी कायनमा िरे को खचन, प्रदू षण रोकथाम तथा गनयन्त्रण िने, खेर िएका वस्तुको पुनाः
प्रशोधन िने, वातावरणमा न्यूनतम असर पाने पिगत तथा उपकरणमा ििानी िरे को खचन, उजान दक्षतामा
अगिवृवि िरी उजान खपत घटाउन सघाउ पुर्याउने याम्न्त्रक उपकरणमा ििानी िरे को खचन, अनुसन्धान
तथा ववकासमा िरे को खचन ििायत व्यवसाय प्रवनिनका िागि हुने वास्तववक खचनहरु कट्टी िनन
पाउनेछन्।
(४) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोम्जम एकिन्दा बढी छु ट पाउन सक्ने अवस्था
िएको उद्योििे आफूिे रोजेको कुनै एउटा छु ट मात्र पाउनेछ।
(५) सुगतनजन्य, मददराजन्य र क्यागसनोदे म्ख बाहेकका अन्य उद्योििे आफ्नो सम्ञ्चत मुनाफािाई
सोही उद्योिको क्षमता ववस्तार वा अन्य उत्पादनमूिक वा उजानमूिक वा कृवष तथा वन पैदावारमा
िँ ीकरण िरे को अवस्थामा त्यस्तो पूज
िँ ीकरणमा िािांश ववतरण
आधाररत उद्योिको िागि शेयरमा पूज
स्वरुप िाग्ने िािांश करमा शत प्रगतशत छु ट हुनेछ ।
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25. िन्सार महसुि सम्बन्धी छु ट, सुववधा वा सहुगियत : यस ऐन बमोम्जम दतान िएको उद्योििाई दे हाय
बमोम्जमको िन्सार महसुि छु ट ददर्नेछ:–
(क) बण्डे ड वेयर हाउस वा निद धरौटी (पासबुक) को सुववधा नगिएका उद्योिहरुिे गनयानत
िरे को हकमा नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोके बमोम्जमको
समदर गनधानरण िरी ड्युटी ड्र ब्याकको रकम वफतान िररने,
(ख) बण्डे ड वेयर हाउसको र्जाजत नगिएको उद्योििे आफ्ना उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्यमद्वारा
वा प्रचगित बैवकङ्ग प्रणािीको माध्यमबाट गनयानत िने वा पररवत्यन ववदे शी मुरामा स्वदे शमै
गबिी िने िएमा त्यस्तो मािवस्तु उत्पादन िनन आवश्यक पने कच्चा पदाथन वा सहायक
कच्चा पदाथन र नेपािमा उत्पादन नहुने ्याकेम्जङ्ग सामग्री समेत आयात िदान िाग्ने िन्सार
महसुि तोवकएको शतन र कायनववगधको अधीनमा रही धरौटी राखी आयात िनन पाउने,
(ि) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन नेपािमा उत्पादन नहुने ्याकेम्जङ्ग
सामग्रीको हकमा वविाििे नेपािमा उत्पादन नहुने िनी प्रमाम्णत िरी सुववधा ददन गसफाररस
िरे मा मात्र त्यस्तो उद्योििे खण्ड (ख) बमोम्जमको सुववधा पाउने,
(घ) कुनै उद्योििे आफ्नो उत्पादनका िागि आवश्यक पने कच्चा पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन,
्याकेम्जङ्ग सामग्रीमा िाग्ने िन्सार महसुि सामान्यताः त्यस्तो कच्चा पदाथनबाट उत्पादन हुने
तयारी वस्तुको आयातमा िाग्ने िन्सार दर िन्दा एक तह कम हुने,
(ङ) उद्योििे आफ्नो व्यावसावयक प्रयोजनको िागि आयात िने मेगसनरी वा दश वकिोवाट वा सो
िन्दा बढी क्षमताको जेनेरेटर वा औद्योगिक उपकरणमा न्यूनतम दरमा िन्सार महसुि
िाग्ने,
(च) िुणस्तर मापन िने प्रयोिशािािे िुणस्तर मापन िने प्रयोजनका िागि आयात िने मेम्शनरी
तथा वैज्ञागनक उपकरण र उद्योििे अनुसन्धान तथा ववकासको िागि आयात िने मेम्शनरी
तथा उपकरणमा न्यूनतम दरमा िन्सार महसुि िाग्ने,
(छ) गनयानत हुने औद्योगिक बस्तुमा प्रयोि िररने माध्यगमक बस्तु (र्न्टरगमगडयट िुड्स) उत्पादन
िने उद्योििे उत्पादन सामग्रीमा गतरे को िन्सार महसुि गनयानत िएको पररमाणको आधारमा
सम्बम्न्धत माध्यगमक वस्तु उत्पादन िने उद्योििाई वफतान ददर्ने,
तर, त्यस्तो रकम वफतान पाउन गनयानत िरे को एक वषनगित्र दरखास्त नददएमा वफतान
ददर्ने छै न।
26. िघु उद्यमको िागि अन्य सुववधा एवं सहुगियत : (१) प्रचगित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए
तापगन यस ऐन बमोम्जम िघु उद्यम दतान िदान कुनै शुल्क वा दस्तुर िाग्ने छै न।
(२) यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत सञ्चािनमा रहेका िघु उद्यमिाई यो ऐन जारी िएको
गमगतिे र यस ऐन बमोम्जम दतान िई सञ्चािनमा आएको िघु उद्यमिाई व्यवसाय वा कारोबार शुरु
िरे को गमगतिे न्यूनतम पािँच वषनसम्म आयकर छु ट प्राप्त हुनेछ।
(३) उपदफा (२) का अगतररि मवहिा उद्यमीबाट सञ्चागित िघु उद्यमिार्न थप दुर्न बषन
आयकर छु ट हुनछ
े ।
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27. मवहिा उद्यमीका िागि थप सुववधा : (१) प्रचगित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन मवहिा
उद्यमीको मात्र स्वागमत्व रहने िरी उद्योि वा फमन दतान िराएमा त्यस्तो उद्योि वा फमन दतान िदान
कानून बमोम्जम िाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा पैँतीस प्रगतशत छु ट हुनेछ।
(२) प्रचगित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापगन मवहिा उद्यमीको मात्र स्वागमत्व
रहने िरी दतान िएको उद्योिमा प्रयोि िररने औद्योगिक सम्पम्ि दतान िराउिँदा प्रचगित कानून बमोम्जम
िाग्ने दस्तूरमा बीस प्रगतशत छु ट हुनेछ ।
(३) मवहिा उद्यमीिे कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामगित्र नयािँ उद्योि स्थापना िनन
चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चािन िने गनकायिे स्थान उपिब्ध िराउन प्राथगमकता ददनुपनेछ।
(४) मवहिा उद्यमीको मात्र स्वागमत्व रहेको उद्योििे आफ्नो औद्योगिक उत्पादन गनयानत िने
प्रयोजनको िागि कजान माि िरे मा मवहिा उद्यमीको व्यवसायको वविीय म्स्थगतको आधारमा मवहिा
उद्यमीको िागि कजान उपिब्ध िराउने कोषबाट बैवङ्कङ प्रणािी माफनत तोवकए बमोम्जम गनयानत कजान
उपिब्ध िराउन सवकनेछ।
28. औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चागित उद्योिहरुका सम्बन्धमा ववशेष व्यवस्था: औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्िष्टर,
औद्योगिक कररडोर र उद्योि ग्रामगित्र सञ्चािनमा आएका उद्योििाई नेपाि सरकारिे प्रोत्साहन, छु ट,
सुववधा वा सहुगियत सम्बन्धमा ववशेष व्यवस्था िनन सक्नेछ ।
29. थप सुववधा तथा सहुगियत : दे हायका उद्योिहरुिाई दफा २४, 2५, 2६, २७ र 2८ मा उम्ल्िम्खत
छु ट, सुववधा तथा सहुगियतका अगतररि दे हाय बमोम्जमका थप सुववधा तथा सहुगियत ददन सवकनेछ:–
(क) वन पैदावारमा आधाररत उद्योििाई कबुगियत वा गिजमा आवश्यक शतन तोकी कुनै खास
क्षेत्रको वन प्रचगित कानून बमोम्जम िोिागधकार उपिब्ध िराउन सवकने,
(ख) उद्योििे आफ्नो प्रयोजनको िागि उत्पादन िरे को ववद्युतमा प्रचगित कानून बमोम्जम िाग्ने
दस्तुर वा रोयल्टी निाग्ने,
(ि) उद्योििे आफ्नो प्रयोजनको िागि उत्पादन िरे को ववद्युत बढी िई गबिी िनन चाहेमा गबिी
िररने ववद्युतको पररमाणमा आपसी सहमगतबाट कायम िएको दरमा प्रचगित कानून बमोम्जम
गबिी िनन सवकने,
(घ) गनयानतमूिक उद्योि, ववशेष आगथनक क्षेत्र वा सरकारी वा गनजी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने
तोवकए बमोम्जमका उद्योििाई नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी थप
सुववधा तथा सहुगियत उपिव्ध िराउन सक्ने,
(ङ) राविय प्राथगमकता प्राप्त उद्योि वा स्वदे शी कच्चा पदाथन, श्रम र सीपको अगधकतम उपयोि
वा नेपािगित्रै प्रववगध वा वस्तुको आववष्कार िरी स्थापना िएका उद्योिहरुको िागि बोडनको
गसफाररसमा नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी थप सुववधा तथा
सहुगियत ददन सक्ने,
(च) ववद्युत आपूगतन निएको समयको अनुपातका आधारमा उद्योििे गतने ववद्युत महसुिमा ििार्
आएको गडमाण्ड चाजन तोवकएको आधारमा तोवकएको कायनववगध अपनाई नेपाि सरकारिे छु ट
ददन सक्ने,
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(छ) अगत अववकगसत क्षेत्रमा उद्योि स्थापना िनन सहकारी, िघु उद्यम, घरे ि ु र साना उद्योििाई
िँ ी (गसड क्यावपटि) को रुपमा नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
बीउ पूज
िरी तोकेबमोम्जम अनुदान उपिब्ध िराउन सक्ने,
(ज) ववदे शी ििानीमा सञ्चागित उद्योििाई नयािँ वस्तुको उत्पादन तथा बजार ववकास र प्रविनन
िननका िागि त्यस्तो उद्योििे ववदे शम्स्थत मूि कम्पनीबाट उत्पाददत सामानहरु तोवकए
बमोम्जमको शतन र सीमागित्र रही गनम्श्चत अवगधका िागि आयात िने अनुमगत प्रदान िनन
सवकने,
(झ) सुतीजन्य

र

मददराजन्य

उद्योि

बाहेक

दफा

१७

को

उपदफा

(२)

बमोम्जमको

उत्पादनमूिक उद्योि, कृवष तथा वन पैदावरमा आधाररत उद्योि र खगनज उद्योििाई नेपाि
सरकारिे तोवकए बमोम्जम प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत उपिब्ध िराउन सक्ने,
(ञ) िघु, घरे ि ु तथा साना उद्योििे आफ्नो उद्योिको क्षमता अगिवृवि िनन आवश्यक पने
मेम्शनरी, यन्त्र, उपकरण जस्ता नवीन प्रववगध आयात िदान िाग्ने िन्सार महशुिमा छु ट ददन
सवकने,
(ट) औद्योगिक क्षेत्र, एकैप्रकारका वस्तु उत्पादन िने केन्र (प्रोडक्ट स्पेगसवफक जोन) र उद्योि
ग्रामगित्र सञ्चािनमा आएका उद्योििाई नेपाि सरकारिे प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत
सम्बन्धमा ववशेष व्यवस्था िनन सक्ने,
(ठ) नेपाि सरकारिे अगत अववकगसत, अववकगसत र कम ववकगसत क्षेत्रमा स्थापना हुने
उद्योििाई थप प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत उपिब्ध िराउन सक्ने ।
30. जग्िा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन वा प्रचगित कानून बमोम्जम दतान िएका उद्योिका िागि
आवश्यक जग्िा सम्बम्न्धत उद्यमीिे प्रचगित कानून बमोम्जम आफैिे खररद िनुन पनेछ।
तर तोवकए बमोम्जमका उद्योि सञ्चािन िने उद्यमीिे उद्योिका िागि आवश्यक जग्िा खररद
िनन नसकेमा सोही व्यहोरा खुिाई जग्िा खररद िनन वा जग्िा उपिब्ध िरार्ददन अनुरोध िरे मा उद्योि
दतान िने गनकायिे जग्िा खररद िनन वा जग्िा उपिब्ध िरार्ददने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र
सहजीकरण िनेछ ।
(२) जग्िा उपिब्ध िराउन समन्वय र सहजीकरण िने प्रकृया तथा अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोम्जम हुनेछ।
31. गिजमा जग्िा उपिब्ध िराउने: (१) राविय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि सञ्चािन िनन नेपाि सरकारको
स्वागमत्वमा रहेको जग्िा आवश्यक पने िएमा त्यस्ता उद्योििे आफूिाई आवश्यक पने जग्िाको
क्षेत्रफि खुिाई जग्िा उपिब्ध िराई ददन उद्योि दतान िने गनकायसमक्ष तोवकए बमोम्जम गनवेदन ददन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योि दतान िने गनकायिे उद्योििाई
आवश्यक पने जग्िा उपिब्ध िराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अिागड बढाउन मन्त्राियमा पेश
िनेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोम्जम गनवेदन प्राप्त िएमा नेपाि सरकारिे प्रचगित कानून बमोम्जम
त्यस्तो जग्िा उद्योि सञ्चािनको प्रयोजनको िागि सम्बम्न्धत उद्योििाई गिजमा उपिब्ध िराउन
सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम नेपाि सरकारको स्वागमत्वमा रहेको जग्िा गिजमा उपिब्ध िराए
बापत उद्योििे गतनुप
न ने रकम र गिज सम्बन्धी अन्य शतनहरु नेपाि सरकार र सम्बम्न्धत उद्योि बीच
हुने सम्झौतामा उल्िेख िए बमोम्जम हुनेछ।
(५) यस दफा बमोम्जम गिजमा जग्िा प्राप्त िरी सञ्चािन िएको उद्योि कुनै कारणवश
सञ्चािन हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोम्जम नेपाि सरकारिे उपिब्ध िराएको जग्िाको गिज
सम्झौता स्वताः रद्द हुनेछ र त्यस्तो जग्िा नेपाि सरकारिे ववनाशतन स्वत: वफतान पाएको मागननेछ ।
(६) उद्योििाई गिजमा जग्िा उपिब्ध िराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम
हुनेछ।
32. जग्िाको अगधकतम हदबन्दीमा छु ट: (१) कुनै उद्योििाई आवश्यक पने जग्िा प्रचगित कानून
बमोम्जम राख्न पाउने जग्िाको अगधकतम हदिन्दा बढी िएमा सो बढी िएसम्मको जग्िा राख्ने छु ट
पाउन त्यस्तो उद्योििे उद्योि दतान िने गनकाय समक्ष गनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त गनवेदन उपर उद्योि दतान िने गनकायिे आवश्यक जािँचबुझ
िरी राय सवहतको प्रगतवेदन मन्त्रािय समक्ष पेश िनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त गनवेदन उपर उद्योिको आवश्यकता र उद्योिको स्वीकृत
स्कीम वा पररयोजना प्रस्तावमा उल्िेख िए बमोम्जम तोवकएको मापदण्डको अधीनमा रही नेपाि
सरकारिे हदबन्दी िन्दा बढी जग्िा राख्न पाउने िरी छु ट ददन सक्नेछ। त्यसरी हदबन्दी िन्दा बढी
छु ट ददएको जग्िा जुन प्रयोजनको िागि छु ट ददर्एको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोि िनन पार्ने
छै न।
(४) उद्योििे प्रचगित कानून बमोम्जम हदबन्दीमा छु ट पाएको जग्िा स्वीकृत उद्देश्य बमोम्जम
उपयोि िरे निरे को सम्बन्धमा उद्योि दतान िने गनकायिे तोवकए बमोम्जम अनुिमन िरी वा िनन
ििाई आवश्यक गनदे शन ददन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम उद्योि दतान िने गनकायिे ददएको गनदे शन पािना निरे को पार्नएमा
त्यस्तो उद्योििे राख्न अनुमगत पाएको हदबन्दी िन्दा बढी जग्िा नेपाि सरकारिे प्रचगित कानून
बमोम्जम ववना शतन वफतान गिन सक्नेछ ।
(६) प्रचगित कानून बमोम्जम हदबन्दी िन्दा बढी जग्िा राख्न अनुमती प्राप्त उद्योििे त्यसरी
हदबन्दी िन्दा बढी राखेको जग्िा गबिी ववतरण िनन वा कुनै प्रकारिे हक हस्तान्तरण िनन वा बैंक
तथा वविीय सं स्थामा गधतो राखी ऋण गिन पाउने छै न।
िँ ी र प्रकृगतको आधारमा उद्योििे राख्न पाउने अगधकतम
(७) उद्योिको आवश्यकता, पूज
जग्िाको पररमाण, हदबन्दीिन्दा बढी जग्िा उपिब्ध िराउने सम्बन्धी व्यवस्था तथा सो सम्बन्धमा
उद्योििे पािना िनुन पने शतन ििायतको मापदण्ड िूगम सम्वन्धी प्रचगित कानुनको अगधनमा रही
तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
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33. प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियतको प्रत्यािूगत: (१) यस ऐन बमोम्जम उद्योििाई उपिब्ध िरार्एको
प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियतमा कम हुने िरी कुनै व्यवस्था िररने छै न।
तर यस दफाको कुनै व्यवस्थािे थप प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत उपिब्ध िराउन
बाधा पुर्याएको मागनने छै न ।
ु न्दा तत्काि अम्घ बहाि रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
(२) यो ऐन प्रारम्ि हुनि
अन्तिनत अनुमगत प्राप्त िरी वा दतान िरी सञ्चािनमा रहेको उद्योििे सो ऐन बमोम्जम अवगध वकवटएका
प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियतका हकमा सोही ऐन बमोम्जम र अवगध नवकवटएको प्रोत्साहन, छु ट,
सुववधा वा सहुगियतका हकमा यस ऐन बमोम्जमको प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत पाउनेछ।
ु म्घ दतान िएको वा अनुमगत प्राप्त िरे को तर यो ऐन प्रारम्ि िएपगछ
(३) यो ऐन प्रारम्ि हुनअ
मात्र व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को उद्योििे यस ऐन बमोम्जमको छु ट, सुववधा वा
सहुगियत पाउनेछ।
तर त्यस्तो उद्योि दतान वा अनुमगत प्राप्त िदानका बखत कायम रहेको औद्योगिक व्यवसाय
सम्बन्धी प्रचगित कानून बमोम्जम प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत पाउने अवगध यस ऐनिे प्रदान
िरे को प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत िन्दा बढी अवगधको िएमा वा यस ऐन बमोम्जम त्यस्तो
प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत नपाउने िएमा तत्काि प्रचगित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी
कानून बमोम्जमको प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत पाउनेछ।
(४) उद्योिहरुिाई उपिब्ध िरार्ने प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत सम्बन्धी प्रविया
तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
34. रावियकरण वा अगधग्रहण निररनेाः (१) यस ऐन बमोम्जम दतान िएको कुनै पगन उद्योि रावियकरण िररने
छै न।
(२) कुनै पगन उद्योििाई सावनजगनक प्रयोजनको िागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा
अगधग्रहण िररने छै न । सावनजगनक प्रयोजनको िागि अगधग्रहण िनुन पदान प्रचगित कानून बमोम्जमको
उम्चत प्रकृया पूरा िनुन पनेछ ।
35. औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : प्रचगित कानून बमोम्जम स्थापना िएको उद्योििाई आवश्यकता
अनुसार नेपाि सरकारिे तोवकए बमोम्जम औद्योगिक सुरक्षा उपिब्ध िराउनेछ ।
36. प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियतको दुरुपयोि िनन नहुने : (१) यस ऐन बमोम्जम उद्योििे प्राप्त िने
प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत जुन प्रयोजनका िागि ददर्एको हो सोही प्रयोजनका िागि मात्र
प्रयोि िनुन पनेछ।
(२) कुनै उद्योििे यो ऐन वा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयम ववपरीत हुने कुनै कायन िरे मा
त्यस्तो उद्योििार्न यस पररच्छे द बमोम्जमको प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत प्रदान िररने छै न।

22

पररच्छे द–६
एकि गबन्दु सेवा केन्र सम्बन्धी व्यवस्था
37. एकि गबन्दु सेवा केन्रको स्थापना: (१) यस ऐन तथा प्रचगित अन्य कानून बमोम्जम उद्योि वा
ििानीकतानिे पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत सरि एवं सहज प्रकृयाद्वारा र नेपाि
सरकारका ववगिन्न गनकायबाट सम्पादन िररने कायनहरू

समयमै एकै स्थानबाट उपिब्ध िराउने तथा

उद्योि स्थापनाको अनुमगत, दतान, ववस्तार तथा खारे जीसम्मका उद्योि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू प्रवाह
िने प्रयोजनको िागि नेपाि सरकारिे तोवकए बमोम्जम एकि गबन्दु सेवा केन्रको स्थापना िरी
सञ्चािनमा ल्याउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको एकि गबन्दु सेवा केन्र रहने स्थान, केन्रका माध्यमबाट
उद्योिहरुिाई पुर्यार्ने सेवा, केन्रमा रहने गनकायित प्रगतगनगधत्व तोवकए बमोम्जम हुनछ
े ।
(३) एकि गबन्दु सेवा केन्रमा गनकायित प्रगतगनगधत्वको िागि सम्बम्न्धत गनकायिे आवश्यक
सं ख्यामा कमनचारी खटाउनु पनेछ।त्यसरी खटाउिँदा त्यस्तो कमनचारीिार्न प्रचगित कानूनको अधीनमा
रही अगधकारप्राप्त अगधकारीिे आवश्यक अगधकारसमेत प्रत्यायोजन िनुन पनेछ।
(४) एकि गबन्दु सेवा केन्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनछ
े ।
(५) उपदफा (१) बमोम्जम एकि गबन्दु सेवा केन्रको स्थापना निएसम्मको िागि नेपाि
सरकारिे

नेपाि

राजपत्रमा

सूचना

प्रकाशन

िरी

एकि

गबन्दु सेवा

सञ्चािन

सगमगत

िठन

िनेछ।
38. एकि गबन्दु सेवा केन्रको काम, कतनव्य र अगधकार : (१) एकि गबन्दु सेवा केन्रको काम, कतनव्य र
अगधकार दे हाय बमोम्जम हुनछ
े :–
(क) प्रचगित कानून बमोम्जम कम्पनी, फमन वा उद्योिको दतान, अनुमगत वा र्जाजत,

नवीकरण, कारोबार अनुमगत, क्षमताबृवि र कम्पनी, फमन वा उद्योिको खारे जी (दामासाही
बाहेक) ििायतका उद्योि तथा व्यवसाय प्रशासनसिँि सम्बम्न्धत कायन िने,

(ख) प्रचगित कानून बमोम्जम ववदे शी ििानीको स्वीकृगत सम्बन्धी कायन िने,

(ि) प्रचगित कानून बमोम्जम श्रम स्वीकृगत र कायन सहमगत सम्बन्धी कायन िने,
(घ) प्रचगित कानून बमोम्जम गिसा सुववधा सम्बन्धी कायन िने,

(ङ) प्रचगित कानून बमोम्जम प्रारम्म्िक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन
सम्बन्धी कायन िने,

(च) उद्योििाई आवश्यक पने ववद्युत, पानी, सञ्चारका साधन, जग्िा, सडक जस्ता पूवानधार
िँ समन्वय िने तथा अन्य
सेवा उपिब्ध िराउने सम्बन्धमा सम्बम्न्धत गनकायसि
गनकायहरुको बीच सम्पकन गबन्दु (फोकि पोर्न्ट) सम्बन्धी कायन िने,

(छ) प्रचगित कानून बमोम्जम उद्योि एवं ििानीकतानिाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा
वा सहुगियत प्रदान िने सम्बन्धमा नेपाि सरकारबाट िएका गनणनय कायानन्वयन िने
वा िराउने,

(ज) प्रचगित कानून बमोम्जम ववदे शी मुरा ववगनमय स्वीकृगत सम्बन्धी कायन िने,
(झ) प्रचगित कानून बमोम्जम स्थायी िेखा नम्बर प्रदान िने,
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(ञ) वाम्णज्य, आपूगतन तथा उपिोिा वहत सं रक्षण वविाि र िन्सार वविािबाट प्रदान हुने

गनकासी, पैठारी सं केत नम्बर गिने कायन र वण्डे ड वेयर हाउसको सहजीकरण सम्बन्धी
कायन िने,

(ट) बोडनिे आफ्ना काम, कतनव्य र अगधकार अन्तिनत प्रत्यायोजन िरे का कायनहरू िने,

(ठ) उद्योििाई आवश्यक पने खानी ििायतका गनकायित स्वीकृगत आवश्यक पने ववषयमा
गनवेदन गिई स्वीकृगत पत्र उपिव्ध िराउन गनकायित समन्वय िने,

(ड) उद्योि व्यवसाय दतानका िागि आवश्यक पने काितजात पवहचान िरी ववद्युतीय
स्वरुपमा गिने र सबै गनकायमा ववद्युतीय प्रणािीबाट अन्तरगनकायिे प्रयोि िने िरी
प्रणािीको ववकास िरी कायानन्वयन िने,

(ढ) उद्योििाई आवश्यक पने जग्िा प्रागप्तमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण िने,
गिजमा जग्िा उपिब्ध िराउन सहयोि िने र हदवन्दीिन्दा बढी जग्िा उपिब्ध
िराउन आवश्यक समन्वय िने,

(ण) आयात अनुमगत गिनु पने मािवस्तु िएमा प्रचगित कानून बमोम्जम अनुमगत ददने वा
सोका िागि गसफाररश िने,

(त) ििानी पोटनिको स्थापना र सञ्चािन िरी ििानी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी
उपिब्ध िराउने,

(थ) उद्योि व्यवसायिाई आवश्यक पने सबै प्रकारका गसफाररस तथा सहजीकरणको कायन
(द)

िने,

मन्त्रािय र बोडनको गनणनय वा गनदे शन कायानन्वयन िने िराउने,

(ध) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोवकददएका अन्य कायनहरु
िने ।

(२) यस दफा बमोम्जम एकि गबन्दु सेवा केन्रिे िरे को गनणनय सम्बम्न्धत गनकायिे कायानन्वयन
िनुन पनेछ।
(३) एकि गबन्दु सेवा केन्रको सञ्चािन, व्यवस्थापन एवं सो केन्रबाट प्रदान िररने सेवा सुववधा
तथा सहुगियत र सोको प्रविया सम्बन्धी व्यवस्था तोवकएबमोम्जम हुनछ
े ।
पररच्छे द—७
रुग्ण उद्योि सम्बन्धी व्यवस्था
39. रुग्ण उद्योिको पवहचान: (१) उद्योििे आफ्ना व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को
गमगतदे म्ख न्यूनतम पािँच वषनसम्म सञ्चािनमा रही उद्योिको आफ्नै गनयतवश वा व्यवस्थापकीय
कमजोरीका कारणिे निई काबु बावहरको पररम्स्थगत परर ििातार पगछल्िा तीन वषनसम्म उद्योिको
जगडत क्षमतािन्दा तीस प्रगतशत वा सो िन्दा कम क्षमतामा सञ्चािन िई सो तीन वषनको अवगधमा
ििातार घाटामा सञ्चािनमा रहेको उद्योििाई तोवकए बमोम्जमको मापदण्डका आधारमा तोवकए
बमोम्जमको कायनववगध अपनाई नेपाि सरकारिे रुग्ण उद्योिको रुपमा घोषणा िनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम रुग्ण िई बन्द अवस्थामा रहेको उद्योििाई सो उद्योििे पेश
िरे को स्कीम वा पररयोजना प्रस्ताव तथा मन्त्राियबाट िएको अध्ययनबाट गनम्श्चत छु ट, सुववधा वा
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सहुगियत उपिब्ध िराउिँदा पुनाः सञ्चािनमा आउन सक्ने दे म्खएमा नेपाि सरकारिे त्यस्तो उद्योिको
पुनरुत्थान, पुनगननमानण तथा व्यवस्थापन िनन गनम्श्चत अववधका िागि तोवकए बमोम्जमको

छु ट, सुववधा वा

सहुगियत उपिब्ध िराउन सक्नेछ।
40. रुग्ण उद्योिको विीकरण: दफा ३९ बमोम्जम पवहचान िएका उद्योिहरुिाई तोवकए बमोम्जमको
मापदण्डका आधारमा पूणन रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्मुख उद्योिका रुपमा विीकरण िरी त्यस्ता
उद्योिहरुको व्यवस्थापनका िागि तोवकए बमोम्जम आवश्यक व्यवस्था िनन सवकनेछ।
41. रुग्ण उद्योि सम्बन्धी सुववधा, सहुगियत तथा छु ट: प्रचगित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापगन
दफा ३९ बमोम्जम रुग्ण उद्योिको रुपमा पवहचान िएको वा दफा ४० बमोम्जम विीकरण िररएको
उद्योििे त्यस्तो उद्योिको ववस्तार, पुनसंरचना वा ववववगधकरणका िागि आयात िने मेगसनरी औजार वा
उपकरणमा नेपाि सरकारिे महसुि, शुल्क वा करमा पूणन वा आंम्शक छु ट ददन सक्नेछ ।
42. रुग्ण उद्योि सम्बन्धी संस्थाित व्यवस्था: (१) यस पररच्छे द बमोम्जम रुग्ण उद्योिको पवहचान,
विीकरण,

पुनरुत्थान, पुनगननमानण र व्यवस्थापनका िागि सुझाव ददन नेपाि सरकारिे सम्बम्न्धत

क्षेत्रका ववशेषज्ञ समेत रहेको सगमगत िठन िनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम िदठत सगमगतको सं रचना, काम, कतनव्य र अगधकार तोवकए
बमोम्जम हुनेछ ।
पररच्छे द—८
सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था
43. सजायाः (१) कसैिे दफा ३ बमोम्जम उद्योि दतान निराई उद्योि सञ्चािन िरे को पार्एमा उद्योि दतान
िने गनकायको गसफाररशमा मन्त्राियिे त्यस्तो उद्योििार्न तत्काि बन्द िनन ििार्न दे हाय बमोम्जमको
जररबाना िनन सक्नेछाः–
(क) िघु उद्यमको हकमा पािँच हजार रुपैयािँ,
(ख) घरे ि ु र साना उद्योिको हकमा पच्चीस हजार रुपैयािँ,
(ि) मझौिा उद्योिको हकमा पचास हजार रुपैयािँ,
(घ) ठु िा उद्योिको हकमा एक िाख रुपैयािँ,
(२) कुनै उद्योििे आफ्नो उद्देश्य ववपरीत कायन िरे मा उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररशमा
मन्त्राियिे त्यस्तो उद्योििाई दे हाय बमोम्जमको जररबाना िनन सक्नेछ:–
(क) िघु उद्यमको हकमा दुई हजार रुपैयािँसम्म जररबाना िने,
(ख) घरे ि ु तथा साना उद्योिको हकमा पचास हजार रुपैयािँसम्म जररबाना िने,
(ि) मझौिा स्तरको उद्योि िए एक िाख रुपैयािँसम्म जररबाना िने,
(घ) ठू िा स्तरको उद्योि िए पािँच िाख रुपैयािँसम्म जररबाना िने ।
(३) कुनै उद्योििे दफा ९ बमोम्जम तोवकएको अवगधगित्र उद्योि सञ्चािन वा आफ्नो
व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को जानकारी नददएमा उद्योि दतान िने गनकायको
गसफाररशमा मन्त्राियिे दे हाय बमोम्जमको जररबाना िनेछ:–
(क) िघु उद्यमको हकमा प्रत्येक छ मवहनाको िागि दुई हजार रुपैयािँ ,
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(ख) घरे ि ु तथा साना उद्योिको हकमा प्रत्येक छ मवहनाको िागि दश हजार रुपैयािँ ,
(ि) मझौिा तथा ठू िा उद्योिको हकमा प्रत्येक छ मवहनाको िागि पच्चीस हजार रुपैयािँ ।
(४) कुनै उद्योििे दफा 1१ बमोम्जम स्वीकृगत नगिर्न उद्योिको स्थानान्तरण िरे मा वा दफा
िँ ी वृवि, क्षमता वृवि, उद्देश्य थप वा पररवतनन िरे मा उद्योि दतान िने
१२ बमोम्जम स्वीकृती नगिर् पूज
गनकायको गसफाररशमा मन्त्राियिे दे हायको कुनै जररबाना िनन सक्नेछाः–
(क) िघु उद्यमको हकमा पािँच हजार रूपैयािँ,
(ख) घरे ि ु तथा साना उद्योिको हकमा पच्चीस हजारदे म्ख पचास हजार रूपैयािँसम्म,
(ि) मझौिा र ठु िा उद्योिको हकमा एक िाखदे म्ख तीन िाख रूपैयािँसम्म ।
(घ) दफा ८ बमोम्जम अनुमगत आवश्यक पने उद्योिको हकमा खण्ड (ख) वा (ि)
बमोम्जम िाग्ने जररबानामा शतप्रगतशत थप जररबाना ।
(५) कुनै उद्योििे दफा १३ बमोम्जम तोवकएको वववरण तोवकएको अवगधगित्र उपिब्ध
निराएमा उद्योि दतान िने गनकायिे त्यस्तो उद्योििार्न दे हायबमोम्जमको जररबाना िनन सक्नेछ:–
(क) िघु उद्यमिाई एक हजार रुपैयािँ,
(ख) घरे ि ु तथा साना उद्योििाई पािँच हजार रुपैयािँ,
(ि) मझौिा उद्योििाई दश हजार रुपैयािँ,
(घ) ठू िा उद्योििाई पच्चीस हजार रुपैयािँ ।
(६) कुनै उद्योििे दफा ३६ ववपरीत हुने िरी कुनै कायन िरे मा उद्योि दतान िने गनकायको
गसफाररसमा मन्त्राियिे त्यस्तो उद्योििार्न उपिब्ध िराएको प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत
जुनसुकै बखत रोक्का िनन, त्यस्तो प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत बराबरको रकम असूि िनन वा
सो बराबरको रकम जररबाना िनन सक्नेछ।
(७) कुनै उद्योििे दफा ५४ बमोम्जम व्यावसावयक सामाम्जक म्जम्मेवारी बहन निरे मा उद्योि
दतान िने गनकायको गसफाररशमा मन्त्राियिे त्यस्तो उद्योिको वावषनक खुद मुनाफाको एक दशमिव
पािँच प्रगतशतिे हुन आउने रकम जररबाना िनन सक्नेछ। त्यस्तो म्जम्मेवारी एक आगथनक वषनिन्दा बढी
अवगधमा बहन निने उद्योििाई प्रगतवषन वावषनक खुद मुनाफाको शुन्य दशमिव पािँच प्रगतशतका दरिे
थप जररबाना िनेछ।
(८) कुनै उद्योििे यो ऐन वा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयमाविी बमोम्जम पािना िनुप
न ने शतन
वा उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररशमा मन्त्राियिे समय–समयमा ददएको गनदे शन पािना निरे मा
त्यस्तो उद्योििार्न उद्योि दतान िने गनकायिे दे हाय बमोम्जमको जररबाना िनन सक्नेछ:–
(क) िघु उद्यमको हकमा पािँच हजार रुपैंयािँसम्म ।
(ख) घरे ि ु तथा साना उद्योिको हकमा पचास हजारदे म्ख एक िाख पचास हजार
रुपैंयािँसम्म ।
(ि) मझौिा

उद्योिको

हकमा

एक

िाख

पचास

हजारदे म्ख

तीन

िाख

हजारदे म्ख

तीन

िाख

रुपैंयािँसम्म ।
(घ)

ठु िा

उद्योिको

हकमा

रुपैंयािँसम्म ।
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दुई

िाख

पचास

(९) यस दफामा िेम्खएदे म्ख बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयम ववपरीत अन्य
कुनै काम िने उद्योििार्न उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररशमा मन्त्राियिे दे हाय बमोम्जमको
जररबाना िनन सक्नेछ:–
(क) िघु उद्यम िए पन्र हजार रुपैयािँसम्म,
(ख) घरे ि ु तथा साना उद्योि िए पन्र हजारदे म्ख तीस हजार रूपैयािँसम्म,
(ि) मझौिा उद्योिको हकमा तीस हजारदे म्ख पचास हजार रुपैंयािँसम्म,
(घ) ठू िा उद्योि िए पचास हजार दे म्ख एक िाख रुपैयािँसम्म ।
(१०) यस दफा बमोम्जमको जररबाना ििाउिँदा दफा ८ बमोम्जम अनुमगत गिनुपने कुनै
उद्योिको हकमा यस दफा बमोम्जम िाग्ने जररबानाको पचास प्रगतशत थप जररबाना िाग्नेछ।
(११) यस दफामा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन प्रदे श तथा स्थानीय तहबाट दतान तथा
गनयमन हुने उद्योििाई

जररवाना तथा कारबाही िने सम्बन्धी ब्यवस्था सम्बम्न्धत

प्रदे श वा स्थानीय

कानूनिे गनधानरण िरे बमोम्जम हुनेछ।
44. सरकारी बािँकी सरह असूि िररनेाः यस ऐन बमोम्जम िािेको जररबाना रकम प्रचगित कानून बमोम्जम
सरकारी बािँकी सरह असूि उपर िररनेछ।
45. सफाई पेश िने मौका ददईने: यस पररच्छे द बमोम्जम कुनै उद्योििाई सजाय िदान सफाई पेश िने
मनागसब मावफकको मौका ददनु पनेछ।
46. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था (१) यस पररच्छे द बमोम्जम िएको सजायको आदे श उपर म्चि नबुझेमा
सजायको जानकारी पाएको गमगतिे पैँ तीस ददनगित्र उच्च अदाितमा पुनरावेदन िाग्नेछ।
(२)

स्थानीय तहको उद्योि दतान िने गनकायबाट िएको गनणनयको हकमा सम्बम्न्धत म्जल्िा

अदाितमा र प्रदे शको उद्योि दतान िने गनकाय र वविािबाट िएको सजायको हकमा सम्बम्न्धत उच्च
अदाितमा पुनरावेदन ददन सवकनेछ।
पररच्छे द–९
ववववध
४७. ववशेष आगथनक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था: औद्योगिक वियाकिापिाई सघन रुपमा सञ्चािन िननका िागि
आगथनक क्षेत्र, अन्तरदे शीय आगथनक क्षेत्र, गनयानत प्रवनिन क्षेत्र, गनयानत प्रशोधन क्षेत्र, ववशेष आगथनक क्षेत्र,
ववशेष व्यापाररक क्षेत्र, पयनटकीय वा अन्य कुनै क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था प्रचगित कानून बमोम्जम
हुनेछ।
४८. नेपाि व्यवसाय मञ्च सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उद्योि व्यवसायसिँि सम्बम्न्धत नीगत एवं कानूनको
प्रिावकारी कायानन्वयन, समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धी गबषयमा सावनजगनक र गनजी क्षेत्रबीच
गनयगमत सं वाद एवं सहकायनिाई प्रविनन िनन, उद्योि व्यवसाय सञ्चािन र ििानी अगिवृविमा आईपने
बाधा, अवरोध तथा समस्याको पवहचान िरी सरकारिाई आवश्यक सुझाव तथा गसफाररस िनन, त्यस्ता
गसफाररसहरुको कायानन्वयन र अनुिमन िनन सघाउनका

र सावनजगनक एवं गनजी क्षेत्रबीच गनयगमत,

पररणाममुखी र पारदशी सं वादका िागि सं स्थाित आधार प्रदान िने उद्देश्यिे नेपाि सरकारिे गनजी
क्षेत्रको समेत प्रगतगनगधत्व हुने िरी नेपाि व्यवसाय मञ्चको िठन िनन सक्नेछ ।
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(2) नेपाि व्यवसाय मञ्चको िठन, सं रचना, काम, कतनव्य र अगधकार तथा अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
४९. औद्योगिक जनशम्ि: (१) उद्योििाई आवश्यक पने जनशम्ि नेपािी नािररकबाट पूगतन िनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापगन रावियस्तरको पगत्रकामा ववज्ञापन
प्रकाशन िदान पगन उद्योिको िागि चावहने कुनै खास सीप वा दक्षता िएको जनशम्ि नेपािी
नािररकमध्येबाट उपिब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोम्जम
वविािको गसफाररसमा श्रम सम्बन्धी प्रचगित कानून बमोम्जम श्रम स्वीकृगत गिई बढीमा पािँच
वषनसम्मको िागि त्यस्तो उद्योििे ववदे शी नािररक गनयुि िनन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िागि उद्योि दतान िने गनकायिे गसफाररस िदान त्यस्तो
उद्योििे माि िरे बमोम्जमको सीप वा दक्षता िएको जनशम्ि नेपािी नािररकबाट पूगतन िनन प्रयास
िरे को, त्यस्तो सीप वा दक्षता िएको जनशम्ि उद्योििाई आवश्यक िएको र त्यस्तो जनशम्ि
नेपािमा उपिब्ध हुन नसकेको यवकन िरी श्रम वविािमा श्रम स्वीकृगतको िागि गसफाररस
िनुप
न नेछ।
(4) उपदफा (२) बमोम्जम गनयुि िररएको ववदे शी नािररक ववम्शष्ट प्रकारको प्राववगधक िई
त्यस्तो जनशम्ि नेपािगित्र उपिब्ध हुन नसक्ने िएमा उपदफा (3) बमोम्जम स्वीकृगत गिई त्यस्तो
जनशम्ििाई थप दुई वषनसम्मको िागि पुनाः गनयुि िनन सवकनेछ।
(5) उपदफा (२) बमोम्जम कुनै उद्योिमा ववदे शी नािररक गनयुि िएमा गनजिे प्राप्त िरे को
पाररश्रगमकको सिरी प्रगतशत रकम पररवत्यन ववदे शी मुरामा नेपाि बावहर िै जान पाउनेछ ।
(6) उद्योिमा कायनरत श्रगमकिे उद्योिको सञ्चािन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध
पुग्ने िरी कुनै प्रकारका िगतववगध िनन पाउने छै नन् । उद्योिमा कायनरत श्रगमकिे आफ्ना मािहरु
प्रचगित श्रम सम्बन्धी कानूनिे गनधानरण िरे को प्रकृया पूरा िरी शाम्न्तपूणन ढं ङ्गिे व्यवस्थापन समक्ष
राखी आपसी समझदारीमा समाधान िनुप
न नेछ।
(7) उद्योिमा काम िने श्रगमक र उद्योि बीच उत्पन्न व्यम्िित वा सामुवहक वववादको
समाधान श्रम सम्बन्धी प्रचगित कानून बमोम्जम िररनेछ।
(८) श्रगमकको कारणबाट उद्योि सञ्चािन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा वा अवरोध पुग्ने िरी
कुनै प्रकारका िगतववगध िर्न उद्योि बन्द िएमा त्यसरी उद्योि बन्द िने वा काम निने श्रगमक तथा
कमनचारीिाई त्यसरी काम निरे को अवगधिरको पाररश्रगमक उपिब्ध िराउन सम्बम्न्धत उद्योि वा
प्रगतष्ठान बाध्य हुने छै न ।
५०. करार िरी उत्पादन िनन सक्ने: (१) प्रचगित कानून बमोम्जम दतान िर्न सञ्चािनमा रहेको कुनै उद्योििे
त्यस्तो उद्योिको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै िाि वा उद्योििाई
आवश्यक पने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योिसिँि करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–
कन्ट्रयाक्ट) िरी उत्पादन िनन सक्नेछ ।
(२) कुनै गनयानतमूिक उद्योिको िागि तोवकए बमोम्जमको मापदण्ड पूरा िरी उपदफा (१)
बमोम्जम करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्ट्रयाक्ट) का आधारमा गनम्श्चत पररमाणमा वस्तु वा
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सेवाको उत्पादन िररददएमा त्यस्तो उद्योििाई पगन तोवकए बमोम्जमको प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा र
सहुगियत उपिब्ध िराउन सवकनेछ ।
(३) करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्ट्रयाक्ट) िरी उत्पादन िनन सवकने सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
५१.

ु को औद्योगिक ििानी प्रविनन तथा
औद्योगिक तथा ििानी प्रवनिन कोष: (१) नेपाि सरकारिे मुिक
सं रक्षणका िागि एक औद्योगिक तथा ििानी प्रवनिन कोष स्थापना िनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा दे हायबमोम्जमको रकम रहनेछाः–
(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) स्वदे शी सं घ, सं स्था वा व्यम्िबाट प्राप्त रकम,
(ि)

यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत कायम रहेका िघु, घरे ि ु तथा साना उद्यम ववकास
कोष, िघु, घरे ि ु तथा साना उद्योि कजान प्रवाह कोष, प्रववगध ववकास कोष, मवहिा
िँ ी (िेन्चर क्यावपटि) कोष, रुग्ण उद्योि
उद्यमशीिता ववकास कोष, जोम्खम पूज
पुनरूत्थान, पुनगनमानण तथा व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक ििानी सं रक्षण तथा
प्रवनिन कोषबाट िएको ििानी वफतान वापत प्राप्त वा त्यस्तो कोषमा रहेको रकम,

(घ)

ववदे शी सरकार, अन्तराविय सं घ सं स्थाबाट प्राप्त हुने दद्वपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान
वा सहयोि रकम,
तर ववदे शी सरकार, अन्तराविय सं घ सं स्थाबाट अनुदान वा सहयोि प्राप्त िनुन
अम्घ नेपाि सरकार अथन मन्त्राियको स्वीकृगत गिनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषको रकम दे हायको कायनमा खचन िनन सवकनेछाः–
(क) िघु उद्यम, घरे ि ु तथा साना उद्योि ववकास,
(ख) प्रववगध ववकास,
(ि) औद्योगिक प्रविनन,
(घ) रुग्ण उद्योि पुनरुत्थान, पुनगननमानण तथा व्यवस्थापन,
(ङ) मवहिा उद्यमशीिता ववकास ।
(४) कोषको रकम उपदफा (३) बमोम्जमको कायनमा खचन िदान कोषको स्वीकृत वावषनक
कायनिमको अधीनमा रही ििानी तथा खचन िनुन पनेछ ।
(५) कोषको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोम्जम हुनछ
े ।
५२.

प्रदे श औद्योगिक तथा ििानी प्रवनिन कोष: (१) प्रदे श सरकारिे प्रदे शको औद्योगिक ििानी प्रविनन
तथा सं रक्षणका िागि एक प्रदे श औद्योगिक तथा ििानी प्रवनिन कोष स्थापना िनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्थापना हुने कोषको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन प्रदे श कानून
बमोम्जम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषको रकम दफा ५१ को उपदफा (३) मा उम्ल्िम्खत
कायनमा खचन िनन सवकनेछ।
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५३. दोहोरो सुववधा प्रदान िनन नहुनाःे (१) यस ऐन वा प्रचगित कानून बमोम्जम नेपाि सरकार वा प्रदे श
सरकारिे कुनै उद्योििार्न सेवा, सुववधा वा सहुगियत प्रदान िदान दोहोरो पने िरी कुनै सेवा, सुववधा
िँ ै न ।
वा सहुगियत प्रदान िनन हुद
(२) नेपाि सरकारिे यस ऐन बमोम्जम कुनै उद्योििार्न प्रदान िरे को सेवा, सुववधा वा
सहुगियतको जानकारी त्यस्तो उद्योि रहेको प्रदे शको सम्बम्न्धत मन्त्रािय वा गनकायिार्न र प्रदे श
सरकारिे प्रदे श कानून बमोम्जम कुनै उद्योििार्न प्रदान िरे को सेवा, सुववधा वा सहुगियतको जानकारी
वविाििार्न ददनु पनेछ।
५४. व्यावसावयक सामाम्जक म्जम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वावषनक पन्र करोड रुपैयािँिन्दा बढी कारोबार
हुने मझौिा, ठू िा तथा घरे ि ु उद्योििे व्यावसावयक सामाम्जक म्जम्मेवारी बहन िने प्रयोजनको िागि
प्रत्येक आगथनक वषनमा वावषनक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रगतशत रकम छु ट्याउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम छु ट्टार्एको रकम वावषनक योजना तथा कायनिम बनाई तोवकए
बमोम्जमका क्षेत्रमा खचन िनुन पनेछ ।
(३) उद्योििे उपदफा (२) बमोम्जम प्रत्येक आगथनक वषनमा सम्पन्न िरे को कायनिम र त्यस्तो
कायनिममा खचन िरे को रकमको वववरण आगथनक वषन व्यगतत िएको छ मवहनागित्र सम्बम्न्धत उद्योि
दतान िने गनकाय समक्ष पेश िनुन पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम व्यवसावयक सामाम्जक म्जम्मेवारीका िागि छु ट्टयाएको रकम
आयकर प्रयोजनाथन खचन कट्टी िनन पार्नेछ ।
५५. उद्योि ग्राम, औद्योगिक क्िष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, ववशेष आगथनक क्षेत्र वा औद्योगिक कररडोर घोषणा िनन
सक्ने: (१) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी औद्योगिक ववकासको िागि पयानप्त
सम्िावना र अवसर उपिब्ध रहेको दे शको कुनै िाि वा स्थानिाई

मापदण्ड बनाई उद्योि ग्राम,

औद्योगिक क्िष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, ववशेष आगथनक क्षेत्र वा औद्योगिक कररडोर घोषणा िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम घोषणा िररएका उद्योि ग्राम, औद्योगिक क्िष्टर, औद्योगिक क्षेत्र,
ववशेष आगथनक क्षेत्र वा औद्योगिक कररडोर यो ऐन तथा प्रचगित कानून बमोम्जम अन्य उद्योििे पाउने
सेवा, सुववधा तथा सहुगियत उपिब्ध िरार्नेछ ।
५६. िवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नहुन:े (१) यो ऐन प्रारम्ि िएपगछ स्थापना हुने उद्योि ग्राम, औद्योगिक
क्षेत्र र ववशेष आगथनक क्षेत्रको नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेको क्षेत्र र
दू रीगित्र कुनै पगन वकगसमको आवासीय िवन वा अन्य िवन बनाउन वा बस्ती बसाउनु हुंदैन।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको क्षेत्र र दू रीगित्र रहेको कसै को गनजी जग्िामा आवासीय
िवन वा अन्य िवन वा वस्ती बसाउन नददएको कारणबाट हानी नोक्सानी पुग्न जाने िएमा नेपाि
सरकारिे तोवकएको म्यादगित्र तोवकए बमोम्जमको प्रविया पूरा िरी सम्बम्न्धत व्यम्ििार्न मनागसब
क्षगतपूगतन ददनु पनेछ।
५७. ववद्युतीय माध्यमको प्रयोि िनन सक्नेाः उद्योि दतान िने गनकायिे यस ऐन बमोम्जम उद्योि प्रशासन
सम्बन्धी तोवकए बमोम्जमका काम कारबाहीिाई सरि र सहज बनाउन ववद्युतीय कारोबार सम्बन्धी
प्रचगित कानून बमोम्जम ववद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन िनन सवकने िरी आवश्यक व्यवस्था िनन
सक्नेछ।

30

५८. स्वचागित स्वीकृगत प्रविया सम्बन्धी व्यवस्था िनन सक्नेाः (१) नेपाि सरकारिे उद्योि प्रशासन सम्बन्धी
प्रवियािाई सरि, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन यस ऐन तथा प्रचगित अन्य कानून बमोम्जम उद्योि
दतानदेम्ख खारे जीसम्मका प्रविया सम्बन्धी सेवाहरु, उद्योिको वकगसम, उद्योिको प्रकृगत वा ििानीको
सीमा ििायतका ववषयहरु तोकी स्वचागित मािन (अटोमेवटक रुट) बाट कायानन्वयन िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्वचागित स्वीकृगत प्रविया सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोम्जम
हुनेछ।
५९. अम्ख्तयारनामा ददन सवकनेाः (१) यस ऐन बमोम्जम कुनै उद्योि वा सो उद्योिमा स्वागमत्व िएको व्यम्ििे
आफूिे िनुप
न ने केही वा सबै काम िननको गनगमि कुनै व्यम्ििाई अम्ख्तयारनामा ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम ददर्एको अम्ख्तयारनामा बमोम्जम काम िनन त्यस्तो अम्ख्तयारनामाको
प्रगतगिवप नोटरी पम्ब्िकद्वारा प्रमाम्णत िराई उद्योि दतान िने गनकायमा उपिब्ध िराउनु पनेछ ।
उद्योि दतान िने गनकायिे आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अम्ख्तयारनामाको सक्कि हेन न सक्नेछ ।
िँ ाका बखत प्रचगित कानून
६०. म्याद थप वा पुनाः दतान सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः (१) यो ऐन प्रारम्ि हुद
बमोम्जम उद्योि दतान िई उद्योिको सञ्चािन वा व्यवसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िने म्याद
समाप्त िई उद्योि सञ्चािन, व्यवसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनन नसकेका उद्योिहरु वा
यसअम्घ म्याद थप िर्न थवपएको म्यादगित्र समेत उद्योिको सञ्चािन वा व्यवसावयक उत्पादन वा
कारोबार िनन नसकी म्याद िुजारे का उद्योििे गनवेदन ददन पाउने िरी एक पटकका िागि यो ऐन
प्रारम्ि िएको तीन मवहनागित्र म्याद थपका िागि उद्योि दतान िने गनकायसमक्ष गनवेदन ददन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त गनवेदन जािँचबुझ िदान उद्योि दतान िने गनकायिे म्याद थप
िनुप
न ने मनागसव कारण दे खेमा यस ऐन बमोम्जमको प्रकृया पूरा िरी दे हाय बमोम्जमको वविम्व शुल्क
गिर् म्याद थप िनन सक्नेछाः –
(क) िघु उद्यमको हकमा प्रगतवषन पािँच हजार रुपैयािँका दरिे ,
(ख) घरे ि ु तथा साना उद्योिको हकमा प्रगतवषन पन्र हजार रुपैयािँका दरिे ,
(ि) मझौिा उद्योिको हकमा प्रगत वषन पचास हजार रुपैयािँका दरिे ,
(घ) ठू िा उद्योिको हकमा प्रगतवषन एक िाख पचास हजार रुपैयािँका दरिे ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम कुनै उद्योिको म्याद थप सम्बन्धी गनणनयको जानकारी सम्बम्न्धत
गनवेदकिाई गनणनय िएको सात कायन ददनगित्र ददनु पनेछ।
६१. स्थानीय तहिे उद्योि प्रशासन सम्बन्धी कायन िनन सक्नेाः िघु उद्यम तथा प्रदे श कानूनमा तोवकए
िँ ी िएका घरे ि ु तथा साना उद्योिको दतान, प्रशासन तथा गनयमन
बमोम्जमको रकमसम्म म्स्थर पूज
सम्बन्धी कायन सं म्घय तथा प्रदे श कानूनमा व्यवस्था िए बमोम्जम स्थानीतहिे िनन सक्नेछ।
६२. गनवेदन ददन सक्नेाः बोडन, प्रदे श तथा स्थानीयतहको क्षेत्रागधकार गित्र पने ववषयदे म्ख बाहेक यस ऐन
बमोम्जम गनणनय िनुप
न ने वा कायन सम्पन्न िनन तोवकएको अवगध गित्र कायन सम्पन्न निएमा मकान पने
पक्षिे मन्त्रािय समक्ष गनवेदन ददन सक्नेछ।
६३. अगधकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयमाविी बमोम्जम बोडनिाई प्राप्त
अगधकार मध्ये केही अगधकार बोडनिे आवश्यकता अनुसार मन्त्राियको सम्चव, वविािको महागनदे शक
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वा नेपाि सरकारको राजपत्रावङ्कत अगधकृत कमनचारी वा प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहिाई प्रत्यायोजन
िनन सक्नेछ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयमाविी बमोम्जम वविाििाई प्राप्त अगधकारमध्ये
केही अगधकार आवश्यकता अनुसार नेपाि सरकारको राजपत्रावङ्कत कमनचारीिाई प्रत्यायोजन िनन
सवकनेछ।
६४. बाधा अड्काउ फुकाउने अगधकार: यस ऐनको कायानन्वयन िदान कुनै बाधा अड्काउ परे मा नेपाि
सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
६५. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट िनन सक्ने: नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी
अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर, थपघट वा पररमाजनन िनन सक्नेछ ।
६६. यसै ऐन बमोम्जम हुन:े यस ऐनमा िे म्खएको कुरामा यसै ऐन बमोम्जम र अन्यमा प्रचगित कानून
बमोम्जम हुनेछ।
६७. गनयम बनाउने अगधकार: यस ऐनिाई कायानन्वयन िनन नेपाि सरकारिे आवश्यक गनयम बनाउन
सक्नेछ।
६८. गनदे म्शका, कायनववगध वा मापदण्ड बनाई िािू िनन सक्ने: (१) नेपाि सरकारिे यो ऐन र यस ऐन
अन्तिनत बनेको गनयमाविीको अधीनमा रही उद्योि प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाहीिार्न सहज र सरि
बनाउन दे हायका ववषयमा आवश्यकता अनुसार गनदे म्शका, कायनववगध वा मापदण्ड बनाई िािू िनन
सक्नेछाः–
(क) उद्योि दतान तथा गनयमन,
(ख) स्वदे शी उत्पादनको प्रविनन िनन,
(ि) उद्योििाई उपिब्ध िरार्ने प्रोत्साहन, छु ट, सुववधा वा सहुगियत,
(घ) रुग्ण उद्योि सम्बन्धी,
(ङ) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक कररडोर, औद्योगिक क्िष्टर र औद्योगिक ग्राम सम्वन्धमा,
(च) कोषको सञ्चािन र व्यवस्थापन,
(छ) सेवा प्रवाहमा ववद्युतीय माध्यमको प्रयोि,
(ज) ििानी स्वीकृगतको स्वचागित प्रविया,
(झ) नेपाि व्यवसाय मञ्चको कायन सञ्चािन,
(ञ) एकि ववन्दु सेवा केन्र सञ्चािन सम्बन्धी,
(ट) व्यावसावयक सामाम्जक म्जम्मेवारी सम्बन्धी ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको िए तापगन मन्त्राियिे ववद्युतीय सेवा प्रवाहको
प्रकृया समेतको सम्बन्धमा आवश्यक कायनसञ्चािन कायनववगध (स्टान्डडन अपरे वटङ्ग]] प्रोगसड्योर) बनार्
िािू िनन सक्नेछ ।
६९.खारे जी र बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 खारे ज िररएको छ ।
(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 अन्तिनत िए िरे का सम्पूणन काम कारबाहीहरु यसै ऐन
बमोम्जम िए िरे को मागननेछ।
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अनुसूची–१
(दफा ८ सिँि सम्बम्न्धत)
अनुमगत गिनुपने उद्योिहरु
१.

हातहगतयार, िोिीिठ्ठा, बारूद वा ववस्फोटक पदाथन उत्पादन िने उद्योि,

२.

आणववक शम्ि (एटोगमक र्नजी), ववकीरणजन्य सामग्री (रे गडयो एम्क्टि म्याटे ररयल्स) उत्पादन िने
उद्योि,

3.

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

4.

िँ ी, खै नी, गसिार तथा सुतीजन्य पदाथन मुख्य कच्चा पदाथन हुने वस्तु एवं ववद्युतीय च ुरोट
च ुरोट, गबड
उत्पादन िने उद्योि,

5.

मार्िोब्रअ
ु री बाहेकका गबयर, मददरा वा मददराजन्य पदाथन उत्पादन िने उद्योि,

6.

ढुं िा गिट्टी, बािुवा उत्खनन्, प्रशोधन िने उद्योि,

7.

रे गडयो सञ्चार सम्बन्धी उपकरण उत्पादन िने उद्योि,

8.

बहुमूल्य खगनज तथा पेट्रोगियम पदाथन उत्खनन् जस्ता उद्योि,

9.

गिक्वीफार्ड पेट्रोगियम ग्यािँस (एि.पी.जी.) ररवफगिङ िने उद्योि,

10. ड्रोन उत्पादन वा ड्रोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह िने सबै प्रकारका उद्योि,
11. प्रचगित कानून बमोम्जम अनुमगत गिनुपने अन्य उद्योि।
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अनुसूची–२
(दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सिँि सम्बम्न्धत)
घरे ि ु उद्योि
१.

हात वा खुट्टािे चिाउने र अधनस्वचागित तान (ह्याण्ड िूम, पेडि िूम, सेमी—अटोमेवटक िूम), कपडा
बेने (¥oflkË_ , परम्पराित प्रववगधबाट िररने रङ्गाई, छपाई, गसिाई (तयारी पोशाक बाहेक) र बुनाई,

२.

ऊन र रे शममा आधाररत हाते बुनाईका राडी, पाखी, ििैं चा, पम्श्मना, पोशाक, हातेकािज र सोमा
आधाररत वस्तु,

३.

परम्पराित किामा आधाररत वस्तु,

४.

परम्पराित मूगतनकिा,

५.

तामा, वपिि, ढिौट, कािँस र जमनन गसल्िर जस्ता धातुबाट हस्तगनगमनत िािँडावतनन तथा हस्तकिाका
सामान,

६.

फिामबाट बनेका हस्तगनगमनत िािँडा वतनन तथा घरायसी प्रयोिका चक्कु, च ुिे सी, खुकुरी, हिँगसया, कुटो,
कोदािो जस्ता परम्पराित औजारहरु,

७.

सुन वा चािँदीबाट हस्तगनगमनत िरिहना, वस्तु, िािँडा वतननहरू (बहुमूल्य, अधन–बहुमूल्य तथा साधारण पत्थर
जडान िएका समेत),

८.

स्वदे शमा उपिब्ध वकमगत, अधन वकमगत तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योि, ग्रामीण ट्यागनङ्ग÷छािाबाट
हस्त गनगमनत वस्तुहरु,

९.

जुट, सवार् घािँस, चोया, बागबयो, सुती धािो, अल्िो आदद प्राकृगतक रे शामा आधाररत उद्योि,

१०. पत्थरकिा (ढुं िा किँ ु दे र बनार्एका सामानहरु),
११. पौिा, थाङ्का म्चत्र र अन्य परम्पराित म्चत्रकिा,
१२. मुकुण्डो (मास्क) तथा परम्पराित सं स्कृगत दशानउने पुतिी र खेिौना,
१३. परम्पराित सं स्कृगत, बाजािाजा र किा दशानउने ववगिन्न प्रकारका हस्तकिाका वस्तु,
१४. काठ, हाड तथा गसङ्ग, माटो, चट्टान र खगनजका किात्मक वस्तुहरु, सेरागमक्स तथा माटाका िािँडाकिँ ु डा,
१५. हातिे छा्ने र्टा उद्योि ।
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अनुसूची–३
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सिँि सम्बम्न्धत)
ू क उद्योि
ऊजानमि
1. जिस्रोत, वायु, सौयनशम्ि, कोर्िा, प्राकृगतक तेि र र्न्धन वा ग्यास, वायोमास वा अन्य स्रोतहरुबाट
ऊजान उत्पादन िने उद्योि, त्यस्तो उजान उत्पादन िनन प्रयोि िररने मेगसन÷उपकरण गनमानण िने
उद्योि,
2. ववद्युत प्रसारण िार्न,
3. ववद्युत ववतरण प्रणािी,
4. आणववक उजान, युरेगनयममा आधाररत उजान, बायो ग्यासमा आधाररत उजान,
5. म्चनी उद्योिको सह-उत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने ववद्युतीय उजान,
6. उजानको सम्िाव्यता अध्ययन िने ।
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अनुसूची–४
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) सिँि सम्बम्न्धत)
कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योि
1.

फिफूि खेती वा फिफूि प्रशोधन,

2.

खाद्यवस्तुको उत्पादन र प्रशोधन तथा िण्डारण,

3.

पशुपािन, पंक्षीपािन (अविच समेत), पशुपंक्षी प्रजनन, चल्िा काड्ने व्यवसाय र मासु उत्पादन तथा
प्रशोधन,

4.

दुध उत्पादन तथा दुग्ध पदाथन प्रशोधन उद्योि (दू धजन्य पररकार उत्पादन समेत),

5.

मत्स्यपािन, माछािुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं ्याकेम्जङ्ग,

6.

कृवष उपज प्रमुख कच्चापदाथन हुने पशुपंक्षीको दाना उत्पादन उद्योि,

7.

रे शम खेती तथा रे शम प्रशोधन,

8.

म्चया बिान, म्चया प्रशोधन,

9.

कफी खेती, कफी प्रशोधन,

10. जगडबुटी खेती, जगडबुटी प्रशोधन,
11. तरकारी बीउ गबजन उत्पादन,
12. तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन,
13. हररत िृह (गग्रन हाउस) स्थापना र सञ्चािन,
14. मौरीपािन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन),
15. पुष्प खेती, पुष्प प्रशोधन (मािा बनाउने, सजावट िने, िुच्छा बनाउने र बीउ गबजन उत्पादन समेत),
16. नसनरी व्यवसाय, वनस्पगत उद्यान स्थापना, सं रक्षण तथा व्यवस्थापन, वनस्पगत प्रजनन व्यवसाय (वटस्सु

कल्चर समेत),
17. रबर खेती, रबरको प्रारम्म्िक प्रशोधन र सञ्चािन,
18. शीत िण्डार, कृवष बजार सञ्चािन तथा व्यवस्थापन,
19. सामुदावयक, कबुगियगत, साझेदारी, गनजी वन तथा कृवष वनको स्थापना र व्यवस्थापन, अन्य िैर

काष्ठजन्य वन पैदावार,
20. निदे बािीको व्यावसावयक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैाः ऊखु, कपास, सनपाट, सम्जवन, स्वीट सरघम,

स्टे गिया रे वौगडएन, सुती, जुट, अिैं ची, अदुवा, केशर, तेिहन, मसिा वािी, दिहन आदद तथा गतनको बीउ
उत्पादन),
21. वेत, बािँस खेती, वेत बािँस तथा अन्य प्राकृगतक रे शाजन्य उत्पादनहरु,
22. बीउगबजन प्रशोधन,
23. साःगमि, फगननचर ििायतका काष्ठ उद्योि,
24. पाकेवटङ्ग, गसजगनङ्ग, वट्रटमेन्ट ्िान्ट, ्िार्उड, कम्पोम्जट, बोडन जस्ता काष्ठजन्य उद्योि,
25. कािज, रे म्जन ििायत अन्य िैर काष्ठजन्य वन पैदावरमा आधाररत उद्योि,
26. च्याउ, नयािँ प्रववगधद्वारा ववरुवा उत्पादन िने उद्योि (वटस्यूकल्चर), एग्रोफरे ष्ट,
27. कपास खेती, कपास र कपासको ववउ उत्पादन तथा प्रशोधन िने ।
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अनुसूची–५
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सिँि सम्बम्न्धत)
पूवानधार उद्योि
1.

सडक, पुि, सुरुङ्ग,

2.

रोपवे, रे िवे, ट्राम, ट्रगिबस, मोनोरे ि र स्िाईगडङ्गकार,

3.

हवाई धावन मािन÷ववमानस्थि,

4.

औद्योगिक सं रचना एवं पूवानधार कम््िे क्स,

5.

सिा सम्मेिन केन्र,

6.

खानेपानी आपूगतन तथा ववतरण,

7.

गसिँचार् पूवानधार,

8.

खेिकुद िृह, रङ्गशािा,

9.

सवारी पावकनङ्ग स्थि, पावकनङ्ग िृह,

10. गनयानत प्रशोधन क्षेत्र,
11. ववशेष आगथनक क्षेत्र,
12. कािो कम््िे क्स,
13. प्रदुवषत पानी प्रशोधन उद्योि (वेष्ट वाटर वट्रटमेन्ट ्िान्ट),
14. टे गिफोन टावर, अम््टकि फार्बर नेटवकन, िू–उपग्रह, िू–उपग्रह प्रसारण केन्र,
15. घर तथा आवास िवन,
16. वफल्म गसवट गनमानण, वफल्म स्टु गडयो गनमानण,
17. व्यापाररक कम््िे क्स,
18. गनजी वेयर हाउस,
19. र्न्धन तथा ग्यास आपूगतनको पार्प िार्न जडानको पूवानधारको गनमानण, व्यवस्था तथा सं चािन,
20. उजान घर तथा उजान प्रशारण िार्नको पूवानधार गनमानण व्यवस्था तथा सं चािन ।
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अनुसूची–६
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सिँि सम्बम्न्धत)
पयनटन उद्योि
1.

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

2.

ट्रािि एजेन्सी, टु र अप्रेटर, वहगिङ्ग सेन्टर, क्यागसनो, मसाज, स्पा,

3.

्
साहगसक पयनटन: ट्रेवकङ्ग, म्स्कर्ङ्ग, पाराग्िार्गडङ्ग, वाटर रयाम्फ्टङ्ग,
हट एयर व्यािुगनङ्ग, क्यानोगनङ,
्यारासेगिङ्ग, घोडचढी, हािीचढी, बन्जी जम्म्पङ्ग, वहमाि आरोहण, म्जपफ्िायर, अल्ट्रािार्ट, स्कार्वावकङ्ग,
स्कार्डार्गिङ्ग र यस्तै प्रकारका अन्य साहगसक खेि,

4.

केबिकारको गनमानण िरी सं चािन िने उद्योि,

5.

िल्फ कोसन, पोिो, पोनी टे «वकङ्ग, पदयात्रा, सार्म्क्िङ्ग,

6.

ग्रामीण पयनटन, होम स्टे तथा पयानवरणीय पयनटन, कृवष पयनटन,

7.

सािँस्कृगतक, धागमनक, सिा सम्मेिन तथा खेिकुद पयनटन,

8.

मनोरञ्जन पाकन, वाटर पाकन,

9.

वन्यजन्तु आरक्ष।
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अनुसूची–७
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सिँि सम्बम्न्धत)
सूचना प्रववगध, सञ्चार प्रववगध तथा सूचना प्रसारण प्रववगधमा आधाररत उद्योि
खण्ड (क)
सूचना प्रववगध उद्योिाः
(१) टे क्नोिोजी पाकन,
(२) आई.वट. पाकन,
(३) वायोटे क पाकन,
(४) सफ्टवेयर ववकास,
(५) कम््यूटर तथा सोसिँि सम्बम्न्धत सेवाहरु,
(६) तथ्याङ्क प्रशोधन,
(७) सार्वर क्याफे,
(८) गडम्जटि म्यावपङ्ग,
(९) ववम्जनेस प्रोसेस आउटसोगसनङ्ग (वव.वप.ओ.), निेज प्रोसेस आउटसोगसनङ्ग (के.वप.ओ.)
(१०) डाटा सेन्टर, डाटा मार्गनङ्ग, क्िाउड कम््यूवटङ्ग,
(११) गडजीटि गसग्नेचर सवटनफार्नङ्ग एजेन्सी ।
खण्ड (ख)
सञ्चार प्रववगधमा आधाररत उद्योिाः
(१) र्न्टरनेट सगबनस प्रोिार्नडर (आर्न.एस.वप.),
(२) टे गिफोन, मोवाईि फोन, मोवाईि स्याटिार्ट फोन अपरे टर सेवा,
(३) टे गिपोटन सेवा,
(४) िू–उपग्रह (स्याटिार्ट) स्थापना एवं सञ्चािन, िू–उपग्रह प्रसारण केन्र स्थापना, गिस्याट सेवा,
(५) ब्रोडव्याण्ड पूवानधार, टे गिकम टावर, अम््टकि नेटवकन, स्याटिार्ट नेटवकन ।
खण्ड (ि)
प्रसारण प्रववगधमा आधाररत उद्योिाः
(१) एफ.एम. रे गडयो, गडम्जटि रे गडयो सेवा,
(२) गडम्जटि िू–सतही टे गिगिजन, स्याटिार्ट टे गिगिजन, केबुि टे गिगिजन,
(३) आर्.वप. टे गिगिजन, अनिार्न सेवा,
(४) गडम्जटि केबुि टे गिगिजन, नेटवकन, डार्रे क्ट–टू –होम (गड.वट.एच.) स्याटिार्ट सेवा, एम.एम.गड.एस
नेटवकन, गडम्जटि टे गिगिजन (गड.वट.वटिी) नेटवकन,
(५) रे कगडनङ्ग स्टु गडयो, प्रसारण स्टु गडयो,
(६) छापा सञ्चार (वप्रन्ट गमगडया) उद्योि, श्रव्य–दृष्य (अगडयो गिजुअि) सामग्री उत्पादन उद्योि, ववज्ञापन
गनमानण उद्योि,
(७) चिम्चत्र वा वृिम्चत्र उत्पादन।
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अनुसूची–८
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सिँि सम्बम्न्धत)
सेवामूिक उद्योि
1.

याम्न्त्रक कायनशािा (वकनशप),

2.

छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा,

3.

पेशाित अनुसन्धान तथा ववकास, व्यवस्थापन, ईम्न्जगनयररङ्ग तथा गडजार्न, कानूनी, िे खा, िेखापरीक्षण,
म्शक्षण प्रम्शक्षण, शैम्क्षक तथा प्राववगधक परामशन सेवाहरु,

4.

म्जगनङ्ग तथा बेगिङ्ग व्यवसाय,

5.

प्रदशननी सेवा,

6.

सांस्कृगतक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय,

7.

गनमानण व्यवसाय,

8.

सावनजगनक यातायात व्यवसाय,

9.

फोटोग्राफी,

10. अस्पताि,
11. नगसनङ्ग होम, म्क्िगनक, पोगिम्क्िगनक, पुनाःस्थापना िृह सञ्चािन, वफम्जयोथेरापी म्क्िगनक, आयुवेद तथा

अन्य वैकम्ल्पक अस्पताि,
12. शारररीक व्यायाम, योि-ध्यान तथा अभ्यास केन्र सञ्चािन,
13. म्शक्षण एवं प्रम्शक्षण सं स्था,
14. पुस्तकािय, अगििेखािय तथा सं ग्रहािय सेवा,
15. प्रयोिशािा,
16. हवाई यातायात सेवा,
17. खेिकूद सेवा, स्वीमङ्ग पुि,
18. शीत िण्डार सञ्चािन,
19. हाउस वायररङ्ग र्िे क्ट्रीकि वफवटङ्ग र ममनत,
20. फोहोरमैिा सं किन तथा सरसफाई, फोहरमैिा पुनाःप्रशोधन,
21. घर जग्िा खररद िरी िूगम ववकास िरी गबिी िने व्यवसाय,
22. गनमानण सम्बन्धी िारी उपकरण (हेिी र्क्वीपमेण्ट) िाडा, ममनत तथा सञ्चािन,
23. पशु म्चवकत्सा सेवा,
24. व्याट्री ररचाम्जनङ्ग,
25. स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे , गसटी स्क्यान, एम.आर.आर्, अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवाहरु) तथा स्वास्थ्य

परीक्षण प्रयोिशािा,
26. गनमानण िर्सकेका पूवानधारहरुको सञ्चािन िने (जस्तै ाः सिा सम्मेिन िवन, खानेपानी आपूगतन, र्न्धन

तथा र्न्धनजन्य ग्यास आपूगतन सम्बन्धी पार्प िार्न, िोदामघर तथा िण्डारण, ववमानस्थि, बसपाकन,
िँ ार्, ववद्युत प्रशारण, ववद्युत िृह, रे िवे सेवा, कािो कम््िे क्स,
रङ्गशािा, स्पोटनस्कम््िेकस, रोपवे, सडक, गसच
र्नल्याण्ड म्क्ियरे न्स गडपो (आई.गस.गड.) जस्ता सेवा सञ्चािन िने) व्यवसायहरु,
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27. खाद्यान्न कुटानी, वपसानी, पेिानी र ्यावकङ्ग िने कायन,
28. कपडा तथा धािो रङ्गाई, सार्म्जङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योििे आफ्नो प्रयोजनको िागि

िरे कोमा बाहेक),
29. ढु वानी तथा कािो व्यवसाय वा सेवा,
30. िन्सार एजेन्ट सेवा,
31. ्याकेम्जङ्ग, ररवफगिङ्ग सेवा (एि.पी.जी. ग्यांस ररवफगिङ्ग र सवारी ग्यांस ररवफगिङ्ग िने स्टे शन समेत),
32. कुररयर सेवा,
33. ड्रार्म्क्िगनङ्ग व्यवसाय,
34. व्यूटी पािनर,
35. आन्तररक सजावट (र्ण्टे ररयर डे कोरे शन),
36. सुरक्षा सेवा प्रदान िने व्यवसाय,
37. प्रकाशन सेवा,
38. ववज्ञापन सेवा,
39. ववज्ञापन सामग्री तयार िने सेवा,
40. आम सं चार

सेवा,

41. टे गिगिजनबाट प्रसारण िनन बनार्एका कायनिम र डकुमेन्ट्री टे िीवफल्म उत्पादन तथा प्रसारण,
42. माटो परीक्षण (स्वार्ि टे वष्टङ्ग) सेवा,
43. पानी प्रशोधन, ढु वानी तथा ववतरण सेवा,
44. स्वास्थ्य (हेल्थ) क्िव,
45. प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुिोम्जकि), िूशास्त्र सम्बन्धी (म्जयोिोम्जकि), जीवप्रववगध (वायोटे क) सम्बन्धी

बिैंचा (पाकन) सञ्चािन,
46. व्यवसाय सम्विनन सेवा (ववम्जनेस र्न्क्यूवेसन सगिनस),
47. व्यापाररक पररसर (ट्रेगडङ्ग ववम्जनेस कम््िे क्स) सञ्चािन,
48. वैदेम्शक रोजिार सेवा
49. गसनेमा हि (मम्ल्ट्िे क्स समेत),
50. गथएटर (मम्ल्ट्िे क्स समेत),
51. गसिाई बुनाई (बुवटक समेत),
52. ववद्युत सवे क्षण,
53. खगनज अध्ययन तथा अनुसन्धान,
54. अनुसन्धान तथा ववकास सेवा,
55. सरसफार् सेवा,
56. थोक तथा खुरा व्यवसाय सेवा,
57. ववद्युतीय व्यापार (ई-कमशन), ववद्युतीय माध्यम (अनिार्ि वा सफ्टवेयर वा ए्स वा यस्तै अन्य

प्रकारको माध्यम) को प्रयोि िरी सवनसाधारणिाई सेवा उपिब्ध िराउने उद्योि व्यवसाय,
58. मेम्शनरी उपकरण िाडामा उपिब्ध िराउने (गिम्जङ्ग) सेवा ।
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59. प्रशोधन वा प्रकृया निण्य रुपमा हुने कट टु िे न्थ गसट, फोटो वफल्म म्स्िवटङ्ग, फोटो, पेपर म्स्िवटङ्ग,

वटस्यु पेपर म्स्िवटङ्ग, बि ववयररङ्ग एसेम्बिी तथा वल्क रुपमा तयारी सामान आयात िरी रर्यावकङ्ग
िने जस्ता सेवा व्यवसfयहरु,
60. कपडा तथा यानन डार्ङ्ग, यानन सार्म्जङ र कपडामा वप्रम्न्टङ्ग िने व्यवसाय (कपडा बुन्ने उद्योििे आफ्नै

प्रयोजनको िागि िरे कोमा बाहेक),
61. व्यवसावयक रुपमा िररने पशु म्चवकत्शा सेवा।
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अनुसूची–९
(दफा १९ सिँि सम्बम्न्धत)
राविय प्राथगमकता प्राप्त उद्योि
1.

घरे ि ु उद्योि,

2.

उजानमूिक उद्योि,

3.

कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योि,

4.

पूवानधार उद्योि,

5.

गनयानतमूिक उद्योि,

6.

पूवानधार सवहतको साहगसक पयनटन, ग्रामीण पयनटन, पयानवरणीय पयनटन, िल्फ कोसन, पोिो, पोनी टे «वकङ,
पदयात्रा पयनटन, ¥याम्फ्टङ्ग, सिा सम्मेिन पयनटन, खेिकुद पयनटन, धागमनक पयनटन, सांस्कृगतक पयनटन,
मनोरञ्जन पाकन गनमानण तथा सञ्चािन, वन्यजन्तु आरक्ष,

7.

खानी तथा खगनजजन्य उद्योि, पेट्रोगियम तथा प्राकृगतक ग्यास तथा र्न्धन अन्वेषण तथा उत्पादन,

8.

स्वदे शी च ुनढु ङ्गा प्रयोि िरी म्क्िं कर तथा गसमेन्ट उत्पादन िने उद्योि, िेदो रे शा (पल्प) तथा कािज,
म्चनी, रासायगनक मि (गमश्रणबाहेक), प्राङ्गाररक मि, जुिा च्पि, धािो उत्पादन सम्बन्धी, पशुपािन,
माछा पािन, कुखुरा पािन र मौरी पािन सम्बन्धी, पुष्प खेती (फ्िोररकल्चर), स्वदे शी कच्चा
पदाथनमा आधाररत रबरको प्रारम्म्िक प्रशोधन र रबरजन्य वस्तुको उत्पादन, धू िो दू ध, औषगध
उत्पादन, फोहोरमैिा तथा खेर िएको वस्तुको प्रशोधन, र्न्धन बचत िने उपकरण उत्पादन िने
उद्योि, प्रदूषण कम िने उपकरण उत्पादन िने उद्योि र अपाङ्गहरुिे प्रयोि िने साधन तथा
उपकरण उत्पादन िने उद्योि, कृवष यन्त्र उपकरण तथा औद्योगिक मेगसनरी बनाउने उद्योि,
िँ ाको
ववद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरु उत्पादन िने उद्योि, सपनदंशको औषधी बनाउने उद्योि, आख
कृगतम िेन्स उत्पादन िने उद्योि,

9.

काठमाडौं उपत्यका, महानिरपागिका क्षेत्र र तराई क्षेत्रका उपमहानिरपागिका क्षेत्र बावहर स्थापना
हुने अस्पताि, नगसनङ होम, पशु अस्पताि एवं म्चवकत्सािय, स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोिशािा,
जैववक अनुसन्धानशािा र म्शक्षण एवं प्रम्शक्षण सं स्थाहरु,

10. सूचना प्रववगध उद्योि,
11. गनजी क्षेत्रबाट गनमानण र सं चािन हुने औद्योगिक क्षेत्र, ववशेष आगथनक क्षेत्र र उद्योि ग्राममा स्थापना
िएका उद्योि,
12. नेपाि सरकारिे आवश्यक मापदण्ड बनार् उच्च मूल्य र न्यून तौि/आयतन (हार् प्रार्स िो
वेट/िोल्युम) िएको पवहचान िरी नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोवकददएका वस्तु उत्पादन
िने उद्योि,
13. नेपाि सरकारिे स्वीकृत िरे को राविय एकीकृत व्यापार रणनीगत (एन.टी.आर्.एस.) िे गनधानरण िरे का
वस्तु वा सेवाको उत्पादन िने उद्योि ।
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अनुसूची–१०
औद्योगिक ववकासको आधारमा म्जल्िाहरुको वगिनकरण
(दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) सिँि सम्बम्न्धत)
(क) अगत अववकगसत क्षेत्र
ुन ा
1. दाचि

2. बैतडी

5. अछाम

6. डोटी

3. बझाङ्ग

4. बाजुरा

7. मुि ु

8. डोल्पा

9. हुम्िा

10. जुम्िा

11. कािीकोट

12. जाजरकोट

14. पूवी रुकुम

13. रोल्पा

15. पम्श्चम रुकुम

16. मुस्ताङ्ग

18. सोिुखम्ु वु

17. मनाङ्ग

19. खोटाङ्ग

20. ओखिढु ङ्गा

ु
21. ता्िे जङ्ग

22. िोजपुर

23. पािँचथर

(ख) अववकगसत क्षेत्र
१. डडे ल्धुरा

२. ्यूठान

३. म्याग्दी

४. दै िेख

7. सल्यान

8. िुल्मी

५. पवनत

६. िमजुङ्ग

9. बाग्िुङ्ग

10. िोरखा

11. दोिखा

12. रामेछाप

१3. गसन्धुिी

14. गसन्धुपाल्चोक

15. रसुवा

16. धनकुटा

ु ासिा
१7. सं खव

18. तेह्रथुम
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(ि) कम ववकगसत क्षेत्र

45

१. कञ्चनपुर

२. कैिािी

5. सुखेत

6. पाल्पा

३. बददनया

४. दाङ्ग

7. अघानखािँची

8. स्याङ्गजा
10. तनहुिँ

9. कवपिवस्तु
१1. नुवाकोट

१2. धाददङ्ग

१3. काभ्रेपिाञ्चोक

१4. रौतहट

१5. सिानही

१6. महोिरी

17. गसरहा

18. सप्तरी

19. उदयपुर

20. र्िाम

46

