विधेयक सं ख्या:

प्रदे श औद्योगिक व्यिसाय विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
िण्डकी प्रदे श, पोखरा

प्रदे श औद्योगिक व्यिसाय विधेयक
प्रस्तािनााः प्रदे शगभत्र लिानीमैत्री िातािरण सृजना िरी उपलब्ध मानिीय, वित्तीय, प्राकृगतक तथा
भौगतक स्रोतको ददिो उपयोिबाट औद्योगिक विकास र उद्यमशीलतामा आधाररत उत्पादनशील,

प्रगतस्पधी र दीिो प्रादे चशक अथथतन्त्त्र गनमाथण िनथ तथा प्रादे चशक आगथथक सम्बृविका लागि काननी
व्यिस्था िनथ िाञ्छनीय भएकोले,
िण्डकी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द – १
प्रारचम्भक

१. सं चिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श औद्योगिक व्यिसाय ऐन, २०७५” रहेको छ
।

(२) यो ऐन िण्डकी प्रदे शभर तरुन्त्त प्रारम्भ हनेछ ।
२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अकको  अथथ नलािेमा यस ऐनमा,(क) “उद्योि” भन्नाले दफा १५ बमोचजमको उद्योि सम्झन पछथ ।
(ख) “उद्योि दताथ िने गनकाय” भन्नाले प्रदे शको उद्योि, पयथटन, िन तथा िातािरण मन्त्त्रालय
मातहतको उद्योि, िाचणज्य तथा उपभोक्ता वहत सं रिण गनदे शनालय सम्झन पछथ र सो
शब्दले उद्योि दताथ िने प्रयोजनको लागि प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन
िरी तोकेको गनकायलाई समेत जनाउँछ।

(ि) “कायाथलय” भन्नाले यस ऐन बमोचजमको कामका लागि तोकेको कायाथलय सम्झन पछथ ।
(घ) “लघ उद्योि” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) िमोचजमको उद्योि सम्झन
पछथ ।
(ड.) “घरे ल उद्योि” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) िमोचजमको उद्योि
सम्झन पछथ ।
(ि) “साना उद्योि” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ि) िमोचजमको उद्योि
सम्झन पछथ ।
(छ) “मझौला उद्योि” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) िमोचजमको उद्योि
सम्झन पछथ ।
(ज) “ठू ला उद्योि” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) िमोचजमको उद्योि
सम्झन पछथ ।
(झ) “तोवकएको” िा “तोवकए िमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तिथत बनेको गनयममा तोवकएको िा
तोवकए िमोचजम सम्झन पछथ ।
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(ञ) “गनयाथतमूलक उद्योि” भन्नाले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा साठी प्रगतशत गनयाथत िने
उद्योि सम्झन पछथ ।
(ट) “बौविक सम्पचत्त” भन्नाले पेटेन्त्ट, गडजाइन, ट्रेडमाकथ, सेिा माकथ, भौिोगलक सं केत चिन्त्ह,
व्यापाररक िोपनीयता लिायत सोसँि सम्बचन्त्धत अन्त्य बौविक सम्पचत्त सम्झन पछथ र सो

शब्दले प्रिगलत काननले प्रगतगलवप अगधकारको रुपमा पररभावषत िरे को विषयलाई समेत
जनाउँछ ।
(ठ)

“प्रदे श” भन्नाले िण्डकी प्रदे श सम्झन पछथ ।

(ड)

“मन्त्त्रालय” भन्नाले प्रदे श चस्थत उद्योि, पयथटन, िन तथा िातािरण मन्त्त्रालय सम्झन पछथ
।

(ढ)

“गनदे शनालय” भन्नाले उद्योि, पयथटन, िन तथा िातािरण मन्त्त्रालय अन्त्तरित रहेको
उद्योि, िाचणज्य तथा उपभोक्ता वहत सं रिण गनदे शनालय सम्झन पछथ ।

(ण)

ँ ी” भन्नाले दफा १६ बमोचजमको सम्पचत्त सम्झन पछथ ।
“चस्थर पूज

(त)

“प्रादे चशक उद्योि“ भन्नाले यस ऐन िमोचजम प्रदे शगभत्र दताथ भएको उद्योि सम्झन पछथ ।
यस शब्दले सं घीय कानून अनसार प्रदे शको िेत्रागधकारगभत्र पनथ जाने अन्त्य उद्योिलाई
समेत सम्झन पछथ ।

(थ) “प्रादे चशक प्राथगमकता प्राप्त उद्योि” भन्नाले दफा १७ बमोचजमको उद्योि सम्झन पछथ ।
(द)

“औद्योगिक प्रििथन सगमगत” भन्नाले दफा २३ बमोचजम िठन भएको सगमगत सम्झन पछथ ।

(ध) "रुग्ण उद्योि" भन्नाले आफ्ना व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ िरे को गमगतदे चख
न्त्यूनतम पाँि िषथ सञ्चालनमा रही गनयतिश िा व्यिस्थापकीय कमजोरीका कारणले

नभई काब बावहरको पररचस्थगत परी लिातार पगछल्ला तीनिषथसम्म उद्योिको जगडत
िमताभन्त्दा तीस प्रगतशत िा सोभन्त्दा कम िमतामा सञ्चालन भई सो तीन िषथको
अिगधमा लिातार घाटामा सञ्चालनमा रहेको उद्योिलाई सम्झन पछथ ।
पररच्छे द – २

३. उद्योि दताथ िराउन पनेाः

उद्योि दताथ तथा गनयमन सम्िन्त्धी व्यिस्था

(१) कसैले यस ऐन िमोचजम दताथ निराई उद्योिको स्थापना िा

सञ्चालन िनथ िा िराउन हँदैन ।

ँ ाका
(२) उपदफा (१) मा जनसकै करा ले चखएको भए तापगन यो ऐन प्रारम्भ हद

बखत नेपाल सरकारबाट प्रिगलत कानन बमोचजम स्थापना भई सं िालनमा रहेका र हाल
प्रादे चशक िेत्रागधकार गभत्र पने उद्योि यस ऐन िमोचजम स्िताः दताथ भएको मागननेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका उद्योिले यस ऐन लािू

भएको गमगतले नब्बे ददनगभत्र प्रदे शको उद्योि दताथ िने गनकायमा अगभलेखीकरण िरी अद्यािगधक
िन थ पनेछ ।
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(४) प्रदे श सरकारले सं घ िा स्थानीय तहमा विगधित दताथ भएका उद्योिहरुलाई
दोहोरो दताथ िन थ नपने प्रबन्त्ध गमलाउनेछ ।
यस दफाको प्रयोजनका लागि स्थानीय तह र सघीय सरकारका गनकायमा दताथ भएका
उद्योिहरुको वििरण माि िनथ बाधा पने छै न ।
४.उद्योि दताथ िनथ गनिेदन ददनपनेाः (१) यस ऐन बमोचजम उद्योि दताथ िनथ तोवकए िमोचजमको

वििरण र कािजात सवहत तोवकएको ढाँिामा उद्योि दताथ िने गनकाय समि गनिेदन ददन पनेछ
।

५. उद्योि दताथको प्रमाणपत्र ददन पनेाः (१) दफा ४ िमोचजम उद्योि दताथका लागि परे को गनिेदन

जाँिबझ िदाथ आिश्यक वििरण तथा कािजात पूरा भएको र यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तिथत बनेको
गनयमािली िमोचजमको प्रविया पूरा भएको दे चखएमा गनिेदन परे को ७ ददनगभत्र उद्योि दताथ िने

गनकायले गनिेदनमा माि भए िमोचजमको उद्योि दताथ िरी तोवकए िमोचजमको ढाँिामा
गनिेदकलाई उद्योि दताथको प्रमाणपत्र ददन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोचजम गनिेदन जाँिबझ िदाथ थप वििरण िा कािजात माग्नपने

दे चखएमा उद्योि दताथ िने गनकायले सम्बचन्त्धत गनिेदकलाई त्यस्तो थप वििरण िा कािजात पेश
िनथ लिाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) िमोचजम उद्योि दताथको प्रमाणपत्र ददँदा अन्त्य कराका अगतररक्त
दे हायका वििरणहरु समेत त्यस्तो प्रमाणपत्रमा खलाउन पनेछाः
(क) उद्योि दताथको प्रमाणपत्र जारी भएको गमगत,
(ख) उद्योिको उत्पादन िमता,
(ि) उद्योिले व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ िनप
थ ने अिगध,
(घ) उद्योिको प्रकृगत अनसार तोवकए िमोचजमका शतथहरु ।
(४) उपदफा (१) िमोचजम दताथ भएको उद्योिले उद्योि दताथ िने गनकायले समय
समयमा ददएको गनदे शन तथा दताथ प्रमाणपत्रमा उचल्लचखत शतथहरुको पालना िन थ पनेछ ।
(५)

यस

ऐन

बमोचजमको उद्योि स्थापना िदाथ सम्बचन्त्धत स्थानीय तहको

गसफाररसका आधारमा िन थ पनेछ ।
६. िातािरणमा प्रगतकूल असरको गनराकरण िनपथ नेाः (१) उद्योि दताथ िरे पगछ उद्योि सं िालन िनप
थ ूि थ

िातािरण सम्िन्त्धी प्रिगलत काननले गनददथष्ट िरे िमोचजम िातािरणीय पररिणको कायथ पूरा िन थ
पनेछ ।
(२)

उद्योि

सञ्चालनका

िममा

िातािरणमा

परे को

िा

पनथ सक्ने

प्रगतकूल

िातािरणीय असरको गनराकरण िने चजम्मेिारी सम्िचन्त्धत उद्योिको हनेछ । िातािरण
परीिणबाट सो उद्योि िातािरण सम्बन्त्धी कानून तथा िातािरण मापदण्ड विपरीत दे चखएमा
िातािरण सम्िन्त्धी प्रिगलत कानन बमोचजम त्यस्तो उद्योिलाई कारिाही िनथ सवकनेछ ।
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७. व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ िरे को जानकारी ददनपनेाः (१) मन्त्त्रालयले उद्योिको
प्रकृगत र लिानीको आकारका आधारमा उद्योि स्थापना भई व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार
प्रारम्भ िनथका लागि लाग्ने अिगध सम्बन्त्धमा आिश्यक मापदण्ड तयार िरी जारी िनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम मापदण्ड तयार भएका उद्योिका हकमा त्यस्तो उद्योिले

मापदण्डमा तोवकएको अिगधगभत्र उद्योिको व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ िरी सोको
गलचखत जानकारी उद्योि दताथ िने गनकायलाई िराउन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) िमोचजमको मापदण्डमा समािेश नभएका उद्योिहरुको हकमा

सम्िचन्त्धत उद्योिसँि कायथयोजना गलई कायथयोजना र उद्योिको प्रकृगत हेरी उद्योि दताथ िने

गनकायले त्यस्तो उद्योि दताथ प्रमाणपत्रमा व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ िनप
थ ने अिगध
तोकी ददन सक्नेछ ।
(४) यस दफा िमोचजम गनधाथररत अिगधगभत्र व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ

िनथ नसकेमा सम्िचन्त्धत उद्योिले सोको आधार र कारण खलाई म्याद थपका लागि उद्योि दताथ
िने गनकाय समि गनिेदन ददनपनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम प्राप्त भएको गनिेदन उपर कारिाही िदाथ आधार र कारण
औचित्यपूणथ भएमा उद्योि दताथ िने गनकायले मनागसब म्याद थप िररददन पनेछ ।
८. विद्यतीय माध्यमको प्रयोिाः (१) उद्योिको दताथ, प्रशासन, गनयमन, गनदे शन तथा स्िीकृगत सम्िचन्त्ध
गनिेदन लिायत अन्त्य कािजातहरु विद्यतीय माध्यमबाट समेत आदान प्रदान िनथ सवकनेछ ।
(२) विद्यतीय स्िरुपमा उद्योिले उद्योि दताथ िने गनकाय िा कायाथलय समि पेश िरे का

सबै प्रकारका कािजात तथा उद्योि दताथ िने गनकाय िा कायाथलयले उद्योिलाई पठाएका
कािजातलाई सरचित रुपमा विद्यतीय प्रणालीमा समेत राख्ने दावयत्ि उद्योि दताथ िने गनकाय िा
कायाथलयको हनेछ ।
९. अनिमन िनेाः (१) उद्योि दताथ िने गनकाय िा कायाथलयले उद्योिले पालना िनप
थ ने मापदण्ड तथा
उद्योि दताथ प्रमाणपत्रमा उल्ले चखत शतथको पालना िरे निरे को सम्िन्त्धमा उद्योिको गनयगमत
अनिमन िनेछ ।
(२) उद्योि दताथ िने गनकाय िा कायाथलयले उपदफा (१) िमोचजमको अनिमनको
गसलगसलामा सम्िचन्त्धत उद्योिबाट कनै जानकारी िा वििरण माि िनथ सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) िमोचजम कनै जानकारी िा वििरण माि िरे मा त्यस्तो जानकारी िा
वििरण उपलब्ध िराउन सम्बचन्त्धत उद्योिको कतथव्य हनेछ ।
(४) उपदफा (३) िमोचजम प्राप्त भएको जानकारी िा वििरणबाट त्यस्तो उद्योि

सञ्चालनमा कनै वकगसमको समस्या भएको दे चखएमा सम्बचन्त्धत उद्योिसँि परामशथ िरी उद्योि दताथ
िने गनकाय िा कायाथलयले त्यस्तो उद्योिलाई आिश्यक सहयोि उपलब्ध िराउन सक्नेछ ।

१०. उद्योि स्थानान्त्तरणको जानकारी ददन पनेाः (१) प्रदे शको कनै एक ठाउँमा सञ्चालन िने िरी दताथ
भएको उद्योि कनै कारणले प्रदे शगभत्र िा बावहर स्थानान्त्तरण िनप
थ ने भएमा त्यस्ता उद्योिले
सोको गलचखत जानकारी उद्योि दताथ िने गनकायलाई ददन पनेछ ।
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तर िातािरण सं रिण सम्बन्त्धी प्रिगलत कानून बमोचजम प्रारचम्भक िातािरणीय परीिण

िा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन िनप
थ ने

उद्योिले

भने त्यस्तो कानन अनसार प्रारचम्भक

िातािरणीय परीिण िा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन सम्पन्न िरे पगछमात्र उद्योिको स्थानान्त्तरण
िनथ सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको उद्योि स्थानान्त्तरण िने सम्िन्त्धी जानकारी प्राप्त हन
आएमा उद्योि दताथ िने गनकायले सो अगभलेख िरी अद्यािगधक िनप
थ नेछ ।
(४) यस दफामा अन्त्यत्र जनसकै करा ले चखएको भए तापगन दफा ३४ बमोचजमको उद्योि

स्थानान्त्तरण िनथ पाइने छै न ।
११.वििरण उपलब्ध िराउन पनेाः

(१) प्रत्येक उद्योिले व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ

िरे पगछ तोवकए िमोचजमको वििरण प्रत्येक आगथथक िषथ समाप्त भएको गमगतले छ मवहनागभत्र
उद्योि दताथ िने गनकाय समि पेश िन थ पनेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोचजमको पेश िन थ पने वििरण तोवकए िमोचजम विद्यतीय
माध्यमबाट समेत पेश िनथ सवकनेछ ।

१२. उद्योि बन्त्द िरे मा जानकारी ददन पनेाः

यस ऐन िमोचजम दताथ भएको उद्योि उद्योिीले कनै

कारणले बन्त्द िरे मा िा उद्योिको व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार स्थिन िरे मा त्यसरी बन्त्द
िा स्थिन िरे को गमगतले पन्त्र ददनगभत्र त्यसको जानकारी उद्योि दताथ िने गनकायलाई ददन पनेछ
।

१३. उद्योिको दताथ खारे जको जानकारी िराउन पनेाः कनै उद्योि गलचक्िडे शन भएमा, दामासाहीमा परे मा

िा दताथ खारे ज िन थ पने भएमा प्रिगलत कानून बमोचजमको प्रविया पूरा िरी सम्िचन्त्धत उद्योि िा
गलचक्िडे टरले सोको गलचखत जानकारी उद्योि दताथ िने गनकायलाई िराउन पनेछ ।

१४. दताथ गनयमन प्रविया गनधाथरण िन थ पनेाः उद्योि दताथ िने गनकायले सेिा प्रिाहमा एकरुपता तथा
प्रवियाित पारदचशथता कायम िनथ उद्योि दताथ प्रवियामा लाग्ने समय, लाित, गनणथयमा सं लग्न
हने तह तथा सेिाग्राहीले प्राप्त िने सेिा सम्िन्त्धी मापदण्ड तोवकए िमोचजम हनेछ ।
पररच्छे द – ३
ँ ी सम्िन्त्धी व्यिस्था
उद्योिको ििीकरण तथा चस्थर पूज
१५.उद्योिको ििीकरणाः

(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि सं घीय कानूनको प्रगतकूल नहने िरी

उद्योिहरुलाई दे हाय िमोचजम ििीकरण िररएको छाः
(क) लघ उद्यमाः दे हायको अिस्था भएको उद्योिलाई लघ उद्यम मागननेछाः
ँ ी भएको उद्योि ।
(१) घर जग्िा बाहेक बढीमा पाँिलाख रुपैयाँसम्मको चस्थर पूज
(२) उद्यमी स्ियं उद्योिको सञ्चालन र व्यिस्थापनमा सं लग्न रहेको,
(३) उद्यमी सवहत बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको,

(४) िावषथक कारोबार पिास लाख रुपैयाँ भन्त्दा कम रहेको, र
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(५) इचन्त्जन, उपकरण

िा

मेगसनको

प्रयोि

िरे को

भएमा

इचन्त्जन, उपकरण, िा

मेगसनमाखपत हने विद्यतीय ऊजाथ, इन्त्धन िा अन्त्य तेल इचन्त्जन िमता बीस वकलोिाट
िा सोभन्त्दा कम रहेको ।

तर यस उपखण्डमा जनसकै करा ले चखएको भए तापगन औद्योगिक व्यिसाय सम्िन्त्धी प्रिगलत

काननले तोके िमोचजम स्िीकृगत गलनपने उद्योिलाई लघ उद्यम मागनने छै न ।

(ख) घरे ल उद्योिाः दे हायको अिस्था भएको उद्योिलाई घरे ल उद्योि मागननेछाः
(१) परम्पराित सीप र प्रविगधमा आधाररत,

(२) श्रममूलक र खास सीप िा स्थानीय कच्िा पदाथथ एिं स्थानीय प्रविगध, कला तथा
सं स्कृगतमा आधाररत,

(३) इचन्त्जन,

उपकरण

िा

मेगसनको

प्रयोि

िरे को

वकलोिाटसम्मको िमताको विद्यतीय ऊजाथ प्रयोि िरे को र

भएमा

बढीमा

दश

(४) औद्योगिक व्यिसाय सम्िचन्त्ध प्रिगलत काननले तोके िमोचजमका उद्योिहरु ।
ँ ी
(ि) साना उद्योिाः लघ उद्यम र घरे ल उद्योि बाहेक दश करोड रुपैयाँसम्मको चस्थर पूज
भएको उद्योि,
ँ ी भएको
(घ) मझौला उद्योिाःदश करोड रुपैयाँभन्त्दा बढी पच्िीस करोड रुपैयाँसम्म चस्थर पूज
उद्योि ।
ँ ी भएको उद्योि ।
(ङ) ठू ला उद्योिाः पच्िीस करोड रुपैयाँभन्त्दा बढी चस्थर पूज
(२) उपदफा (१) मा जनसकै करा लेचखए भए तापगन सं घीय कानन िमोचजम नेपाल

सरकारको अनमगत गलनपने जनसकै प्रकारका उद्योिहरुको दताथ, प्रशासन तथा गनयमन लिायतका
कायथ सं घीय कानन अनसार नै हनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा उचल्लचखत उद्योिलाई त्यस्ता उद्योिबाट उत्पादन हने िस्त िा

सेिाको प्रकृगतको आधारमा दे हाय िमोचजम ििीकरण िररनेछ:

ू क उद्योिाः ऊजाथ उत्पादन िने व्यिसायमा सं लग्न अनसूिी–१ मा उचल्लचखत
(क)ऊजाथमल
उद्योिहरु ।
(ख) उत्पादनमूलक उद्योिाःकच्िा पदाथथ, सहायक कच्िा पदाथथ िा अधथ प्रशोगधत कच्िा पदाथथको
प्रयोि िा प्रशोधन िरी मालिस्त उत्पादन िने उद्योिहरु ।
(ि) कृवष तथा िन पैदािारमा आधाररत उद्योिाःकृवष िा िन पैदािारमा आधाररत कच्िा पदाथथबाट
कनै िस्त उत्पादन िने िा कृवष िा िन पैदािारसँि सम्बचन्त्धत अनसूिी–२ मा उचल्लचखत
उद्योिहरु ।
(घ) खगनज उद्योिाः प्रिगलत कानूनले तोके अनसारको प्रादे चशक िेत्रागधकारगभत्रका खगनज
उत्खनन् िा प्रशोधन िरी कनै धात िा धात बाहेकका खगनज पदाथथ उत्पादन िने उद्योिहरु ।

(ङ) गनमाथण उद्योिाःभौगतक पूिाथधार गनमाथण िरी सञ्चालन िने अनसूिी–३ मा उल्लेख िररएका
उद्योिहरु ।
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(ि) पयथटन उद्योिाः प्रिगलत कानूनले तोके अनसारको प्रादे चशक िेत्रागधकारगभत्रका पयथटन
सेिासँि सम्बचन्त्धत अनसूिी–४ मा उचल्लचखत उद्योिहरु ।

(छ) सूिना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविगधमा आधाररत उद्योिाःप्रिगलत कानूनले तोके अनसारको
प्रादे चशक िेत्रागधकारगभत्रका सूिना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रविगध प्रयोि िरी

सूिना, सञ्चार िा सूिना प्रविगधको सेिा उपलब्ध िराउने अनसूिी–५ मा उचल्लचखत उद्योिहरु
।
(ज) सेिामूलक उद्योिाः प्रिगलत कानूनले तोके अनसारको प्रादे चशक िेत्रागधकारगभत्रका सेिा
उत्पादन िा प्रदान िने अनसूिी–६ मा उचल्लचखत उद्योिहरु ।

(४) उपदफा (१) मा उल्लेख भए िमोचजमको कनै उद्योिले आफ्नो उद्देश्य पररितथन िा
हेरफेर िनथ िाहेमा उद्योि दताथ िने गनकाय समि तोवकए िमोचजम गनिेदन ददन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) िमोचजम गनिेदन प्राप्त भएमा उद्योि दताथ िने गनकायले त्यस्तो

उद्योिको उद्देश्य पररितथन िा हेरफेरको स्िीकृगत ददन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) िमोचजम उद्योिको उद्देश्य पररितथन िा हेरफेर भएमा त्यस्तो उद्योि

ँ ी, िमता िा उद्देश्य पररितथन िा हेरफेर भई कायम भए अनसार उपदफा (१) िमोचजमको जन
पूज
ििथमा पने हो सोही ििथमा ििीकृत भएको मागननेछ ।
ँ ीाः
१६. उद्योिको चस्थर पूज

ँ ीको मूल्याङ्कन िदाथ
(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योिको चस्थर पूज

दे हायको सम्पचत्तलाई आधार मानी मूल्याङ्कन िररनेछाः
(क) जगमन तथा जगमनमगन (अण्डरग्राउण्ड), अन्त्तररि, जल िा जलमगन गनमाथण
भएका भौगतक सं रिना,
(ख) जगमनमागथ गनमाथण भएका भौगतक सं रिना (जस्तै ाः ढल गनकास, आन्त्तररक
सडक, खानेपानीका सं रिना, पानी आपूगतथ िने प्रणाली),
(ि) उद्योिको कायाथलय, कारखाना, भिन िा िोदाम घर,
(घ) कमथिारी िा कामदारका लागि गनमाथण भएको आिास भिन,
ँ सम्िचन्त्धत उपकरण र प्रणाली,
(ङ) विद्यत आपूगतथ तथा सोसि
ू ाथ,
(ि) मेगसनरी, उपकरण, औजार तथा गतनका जिेडा पाटथपज
(छ) पररिहनका साधन,
ँ ीित सामग्री तथा उपकरण,
(ज) कायाथलयका पूज
(झ) वफक्स्िर तथा फगनथिर,
ँ सम्िचन्त्धत उपकरण र प्रणाली ।
(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसि
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(२) उपदफा (१) मा उचल्लचखत सम्पचत्तका अगतररक्त उद्योि स्थापना हनभन्त्दा अचघ िा

ँ ीको रुपमा मूल्याङ्कन
गनमाथणको विगभन्न िरणमा भएको दे हायका खिथलाई पगन उद्योिको चस्थर पूज
िररनेछाः
ँ ीकृत िररने प्राविगधक तथा सपररिेिण खिथ,
(क) पूज
(ख) पूि थ लिानी तथा पूि थ सञ्चालन खिथ,
ँ ीकृत हने ब्याज खिथ ।
(ि) पूज

१७. प्राथगमकता प्राप्त उद्योिाः (१) यस ऐनको अनसूिी–७ मा उचल्लचखत उद्योिहरुलाई प्राथगमकता प्राप्त
उद्योि मागननेछ ।
(२)

प्रदे श

सरकारले

प्रदे श

राजपत्रमा

सूिना

प्रकाशन

िरी

अनसूिी–७

मा

आिश्यकतानसार हेरफेर िनथ सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जनसकै करा लेचखएको भए तापगन सं घीय औद्योगिक व्यिसाय

ऐनमा उल्लेख भएको राविय प्राथगमकता प्राप्त उद्योि प्रदे शको पगन प्राथगमकता प्राप्त उद्योि हनेछ
।

पररच्छे द–४
उद्योिलाई प्रदान िररने सहगलयत सम्िन्त्धी व्यिस्था
१८. रावियकरण निररनेाः

यस ऐन िमोचजम दताथ भएको कनै पगन उद्योि रावियकरण िररने छै न ।

१९. थप सविधा तथा सहगलयताः

(१) उद्योिलाई प्रदान िररने थप सविधा तथा सहगलयत प्रिगलत

काननमा व्यिस्था भए िमोचजम हनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्ले चखत सविधा तथा सहगलयतका अलािा यस ऐनको पररगधगभत्र

रही, सं घीय िा प्रादे चशक औद्योगिक िेत्र िा स्थानीय तह अन्त्तिथतका औद्योगिक ग्राममा स्थापना हने
उद्योिलाई प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन िरी थप सविधा तथा सहगलयत
उपलव्ध िराउन सक्नेछ ।
२०. जग्िा सम्बन्त्धी व्यिस्थााः यस ऐन िा प्रिगलत कानून िमोचजम दताथ भएका उद्योिका लागि
आिश्यक जग्िा सम्िचन्त्धत उद्यमीले प्रिगलत कानून िमोचजम आफैले खररद िनथ िा गलजमा गलन

सक्नेछ । उद्योि दताथ िने गनकायले जग्िा खररद िने िा गलजमा उपलब्ध िराइददने सम्िन्त्धमा
आिश्यक समन्त्िय र सहजीकरण िनथ सक्नेछ ।
२१. औद्योगिक सरिा सम्िन्त्धी व्यिस्थााः प्रिगलत कानन िमोचजम स्थापना भएका उद्योिको लागि प्रदे श
सरकारले सरिा उपलब्ध िराउनेछ ।
२२. छट, सविधा िा सहगलयतको दरुपयोि िनथ नहनेाः यस ऐन िमोचजम उद्योिले प्राप्त िने छट, सविधा
िा सहगलयत जन प्रयोजनका लागि ददइएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोि िन थ पनेछ ।

8

पररच्छे द – ५
औद्योगिक प्रबिथन सगमगत सम्बन्त्धी व्यिस्था

२३.औद्योगिक प्रबिथन सगमगतको िठनाः (१) उद्योिको स्थापना,
विस्तार िरी औद्योगिकीकरणलाई तीब्रता ददने सम्बन्त्धमा
िमोचजमको एक औद्योगिक प्रबिथन सगमगत रहने छ।

लिानी अगभिृवि, प्रबिथन, सं रिण र

आिश्यक नीगतित गनणथय िनथ दे हाय

(क) उद्योि, पयथटन, िन तथा िातािरण मन्त्त्री

अध्यि

(ख) प्रमख सचिि, िण्डकी प्रदे श

सदस्य

(ि) सदस्य, नीगत तथा योजना आयोि, िण्डकी प्रदे श (उद्योि हेने)

सदस्य

(घ) सचिि, आगथथक मागमला तथा योजना मन्त्त्रालय

सदस्य

(ड.) सचिि, भूगम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्त्रालय

सदस्य

(ि) सचिि, उद्योि, पयथटन, िन तथा िातािरण मन्त्त्रालय

सदस्य

(छ) प्रमख, नेपाल राि बैंकको प्रदे शस्तरको कायाथलय

सदस्य

(ज) अध्यि, नेपाल उद्योि िाचणज्य महासं घ, िण्डकी प्रदे श

सदस्य

(झ) अध्यि, नेपाल उद्योि पररसं घ, िण्डकी प्रदे श

सदस्य

(ञ) अध्यि, नेपाल घरे ल तथा साना उद्योि महासं घ, िण्डकी प्रदे श

सदस्य

(ट) अध्यि, मवहला उद्यमी महासं घ, िण्डकी प्रदे श

सदस्य

(ठ) उद्योि िेत्रका विज्ञहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना मवहला
उद्यमी सवहत िण्डकी प्रदे श सरकारबाट मनोगनत दई जना

सदस्य

(ड) महाशाखा प्रमख, औद्योगिक तथा पयथटन प्रििथन महाशाखा,
उद्योि, पयथटन, िन तथा िातािरण मन्त्त्रालय, िण्डकी प्रदे श

सचिि

(२) सगमगतले आिश्यक दे खेमा विषयसँि सम्बचन्त्धत विशेषज्ञ िा अन्त्य व्यचक्तलाई सगमगतको

बैठकमा आमन्त्त्रण िनथ सक्नेछ ।

(३) सगमगतको सचििालय उद्योि, िाचणज्य तथा उपभोक्ता वहत सं रिण गनदे शनालयमा रहनेछ
।
(४) सगमगतको बैठक सम्बन्त्धी कायथविगध सगमगतले गनधाथरण िरे िमोचजम हनेछ ।
(५)

सगमगतले िरे का गनणथयहरु तथा सम्पादन िरे का कामहरुको वििरण सवहतको

अगभलेख सचििालयले अद्यािगधक िन थ पनेछ ।
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(६)

उपदफा (५) िमोचजमको कामहरुको वििरण मागसक रुपमा सचििालयले सगमगतको

अध्यि समि पेश िन थ पनेछ ।
२४. सगमगतको काम, कतथव्य र अगधकाराः (१) यस ऐनमा उचल्लचखत अन्त्य काम, कतथव्य र अगधकारका
अगतररक्त सगमगतको काम, कतथव्य र अगधकार दे हाय िमोचजम हनेछाः
(क) औद्योगिक प्रबिथन, लिानीको सं रिण, अगभिृवि तथा औद्योगिकीकरण सम्िन्त्धी नीगतित
गनणथयका लागि प्रदे श सरकार समि गसफाररश िने,
(ख) उद्योि सम्िन्त्धी काननको कायाथन्त्ियनमा कनै बाधा, अड्काउ िा दिविधा उत्पन्न भएमा
त्यसको समाधानको लागि समन्त्िय तथा सहजीकरण िने,
(ि) प्रदे शको समग्र औद्योगिकीकरण सम्िन्त्धी नीगतित, काननी, सं स्थाित र प्रवियाित सं रिना
एिं कायथ प्रणालीको गनयगमत समीिा िरी त्यसमा आिश्यक सधार िनथ प्रदे श सरकार
समि गसफाररस िने,
(घ) औद्योगिक प्रदू षण गनयन्त्त्रण सम्बन्त्धी नीगतित गनणथयका लागि प्रदे श सरकार समि
गसफाररश िने,
(ङ) प्रादे चशक औद्योगिक विकास तथा उद्यमचशलता विकासको चस्थगतको समग्र मूल्याङ्कन तथा
सगमिा िरी आिश्यक कदम िाल्न प्रदे श सरकार समि सझाि तथा गसफाररस िने,
(ि) यस ऐन तथा प्रिगलत कानून िमोचजम उद्योिले पाउने सेिा, सविधा तथा सहगलयत

उद्योिहरुलाई ददलाउन कनै कदठनाई आइपरे मा सोको गनराकरण िनथ सहजीकरण र
समन्त्िय िने,

(छ) उद्योिको स्तर र ििीकरण तथा प्रकृगतमा थपघट िा पररितथन िनप
थ ने भएमा प्रदे श
सरकार समि गसफाररस िने,
(ज) औद्योगिक लिानी अगभिृवि िनथ तथा प्रोत्साहन ददन आिश्यकता अनसार अध्ययन,
अनसन्त्धान तथा सिे िण िने सम्िन्त्धमा प्रदे श सरकार समि गसफाररस तथा सझाि पेश
िने,
(ट) सािथजगनक, गनजी र सहकारी िेत्रको प्रभािकारी, समन्त्ियात्मक र सामञ्जस्यपूणथ सहकायथमा
प्रगतस्पधाथत्मक औद्योगिक िातािरण गनमाथण िनथ आिश्यक समन्त्िय र सहजीकरण िने,
(ठ) प्रदे शस्तरका औद्योगिक िेत्र तथा विशेष औद्योगिक कररडोर रहने िेत्र गसफाररस िने,
(ड) प्रदे शमा औद्योगिकरणको िगतलाई तीब्रता ददन लिानीमैत्री िातािरण गनमाथण िनथ
आिश्यक समन्त्िय िने,
(ढ) सहजीकरण, सगमिा तथा समन्त्िय सम्िन्त्धी अन्त्य कायथहरु िने ।
(२) प्रिगलत कानूनमा जनसकै करा ले चखएको भए तापगन उद्योि व्यिसायमा प्रत्यि असर

पने िरी कनै नीगत तजम
थ ा िदाथ िा त्यसमा पररितथन िदाथ सगमगतसँि परामशथ गलनपनेछ ।
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२५. सगमगतको सदस्यले गनणथय प्रवियामा भाि गलन नहनेाः

(१) सगमगतको बैठकमा गनणथयको लागि

पेश हने कनै कायथसूिीको सम्िन्त्धमा सगमगतको कनै सदस्यको गनजी सरोकार िा स्िाथथ रहे त्यस्तो
ँ ैन ।
कायथसूिीका सम्िन्त्धमा हने गनणथय प्रवियामा गनजले भाि गलन हद

(२) उपदफा (१) िमोचजमको अिस्था आई परे मा सम्िचन्त्धत सदस्यले सदस्य–सचिि माफथत
सगमगतलाई जानकारी िराउन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) विपरीत हने िरी गनणथय भएको दे चखएमा त्यस्तो गनणथय स्िताः बदर हनेछ ।

२६. िोपनीयता कायम राख्नपनेाः (१) सगमगतको कामको गसलगसलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कनैसूिना

अनागधकृत तिरले अन्त्य कनै व्यचक्तलाई उपलब्ध िराउन िा कसै को लाभ, वहत िा फाइदाको लागि
ँ ैन ।
प्रयोि िनथ िा िराउन हद

(२) उपदफा (१) विपरीत सगमगतको अध्यि, सदस्य, सदस्य–सचिि, बैठकमा आमचन्त्त्रत व्यचक्त
िा कमथिारीले कनै काम िरे मा गनजले पदीय आिरण पालना निरे को मागननेछ ।
पररच्छे द – ६

एकल गबन्त्द सेिा केन्त्र सम्िन्त्धी व्यिस्था

२७. एकल गबन्त्द सेिा केन्त्रको स्थापना तथा सञ्िालनाः (१) यस ऐन तथा प्रिगलत कानन िमोचजम

चजल्लाचस्थत घरे ल तथा साना उद्योि िा घरे ल तथा साना उद्योि विकास सगमगतले एकल गबन्त्द
सेिाको रुपमा काम िनेछन्।

(२) एकल गबन्त्द सेिा केन्त्रको काम, कतथव्य र अगधकार दे हाय िमोचजम हनेछाः
(क) यस ऐन अन्त्तिथत उद्योिले पाउने छट, सविधा िा सहगलयत प्रदान िने
मन्त्त्रालयमा गसफाररस िरी पठाउने ।

(ख) प्रिगलत प्रादे चशक कानूनले प्रत्यायोजन िरे का कायथहरू िने,
(ि) उद्योिलाई आिश्यक पने विद्यत, पानी, दू रसञ्चारका साधन, जग्िा, सडक जस्ता
पूिाथधार सेिा उपलब्ध िराउने सम्बन्त्धमा समयबि व्यिस्था िनथ आिश्यक
गनणथय िरी सोको कायाथन्त्ियन िने, िराउने,
(घ) तोवकए िमोचजमका अन्त्य कायथहरु िने ।
पररच्छे द – ७

जररिाना र पनरािेदन सम्बन्त्धी व्यिस्था

२८. जररिाना

सम्िन्त्धी व्यिस्थााः (१) कसै ले यस ऐन िमोचजम उद्योि दताथ िराई िा निराई उद्योि

स्थापना िा सञ्चालन िरे िा निरे को सम्िन्त्धमा उद्योि दताथ िने गनकायले तोवकए िमोचजम अनिमन,

छानगबन िा गनरीिण िदाथ यस ऐन िमोचजम उद्योि दताथ निराई उद्योि स्थापना िा सञ्चालन िरे को

पाइएमा त्यस्तो उद्योि स्थापना िा सञ्चालन िने व्यचक्त तथा सोसँि सम्िचन्त्धत वििरण सवहतको
प्रगतिेदन तयार िरी कारबाहीका लागि गनदे शनालय माफथत मन्त्त्रालयमा पठाउनपनेछ ।

(२) उपदफा (१) िमोचजम प्रगतिेदन प्राप्त हन आएमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो व्यचक्तलाई यस ऐन

िमोचजम उद्योि दताथ िराई सञ्चालनमा ल्याउन र सोको प्रमाण पेश िनथ तीस ददनको समय ददन
सक्नेछ ।
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(३) उपदफा (२) िमोचजमको समयािगधगभत्र उद्योि दताथ निने व्यचक्तलाई मन्त्त्रालयले
दे हायको कारबाही िनथ सक्नेछाः
(क) त्यस्तो व्यचक्तले स्थापना िा सञ्चालन िरे को उद्योि बन्त्द िनथ आदे श ददने,
(ख) उद्योिको स्तर यवकन िरी सोको आधारमा लघ उद्यम स्तरको भए दश

हजारदे चख पच्िीस हजार रुपैंयाँसम्म, घरे ल तथा साना उद्योिको स्तर भए
पच्िीस हजार दे चख एक लाख रुपैंयाँसम्म, मझौला तथा ठू ला उद्योिको स्तर
भए एकलाख दे चख तीनलाख रुपैयाँसम्म जररबाना िने ।

(४)

दफा ११ िमोचजम तोवकएको वििरण तोवकएको अिगधगभत्र उपलब्ध निराएमा उद्योि

दताथ िने गनकायले प्रत्येक आगथथक िषथको लागि दे हायका उद्योिलाई दे हायको जररबाना िनथ सक्नेछाः
(क) लघ उद्यमलाई पाँिहजार रुपैयाँको दरले,
(ख) घरे ल उद्योिलाई दश हजार रुपैयाँको दरले,
(ि) साना उद्योिलाई बीस हजार रुपैयाँको दरले,
(घ) मझौला उद्योिलाई िालीस हजार रुपैयाँको दरले,
(ङ) ठू ला उद्योिलाई पिहत्तर हजार रुपैयाँको दरले ।
(५) दफा २२ विपरीत कायथ िने उद्योिलाई उद्योि दताथ िने गनकायको गसफाररसमा

मन्त्त्रालयले यस ऐन बमोचजमको छट, सविधा िा सहगलयत नददने िा त्यस्तो छट, सविधा िा सहगलयत

प्राप्त िररसकेको भए प्राप्त िरे को छट, सविधा िा सहगलयतको रकम असूल िने िा सो बराबरको
रकम जररिाना िने िा दिै सजाय िने,

(६) दफा ५ को उपदफा (४) िमोचजम उद्योि दताथ िने गनकायले समय–समयमा ददएको

गनदे शन तथा उद्योि दताथ प्रमाणपत्रमा उचल्लचखत शतथहरुको पालना निरे मा दे हायको उद्योिलाई
मन्त्त्रालयले दे हाय िमोचजमको जररबाना िनथ सक्नेछाः
(क) लघ उद्यमको हकमा पच्िीस हजार दे चख एक लाख रुपैंयाँसम्म,
(ख) घरे ल तथा साना उद्योिको हकमा दई लाख दे चख पाँि लाख रुपैंयाँसम्म,
(ि) मझौला उद्योिको हकमा पाँि लाख दे चख दश लाख रुपैंयाँसम्म िा
(घ) ठू ला उद्योिको हकमा पन्त्र लाख दे चख तीस लाख रुपैंयाँसम्म ।
(७) उपदफा (६) िमोचजम जररबाना िदाथ समेत दफा ५ को उपदफा (४) िमोचजम उद्योि

दताथ िने गनकायले समय समयमा ददएको गनदे शन तथा उद्योि दताथ प्रमाणपत्रमा उचल्लचखत शतथहरुको
पालना निरे मा त्यस्तो उद्योिलाई गनचित अिगधका लागि उद्योि सञ्चालन बन्त्द िराउन आदे श ददने
िा त्यस्तो उद्योिको दताथ िा अनमगत खारे ज िनथ आदे श ददन सक्नेछ ।
(८) यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तिथत बनेको गनयमािलीको अन्त्य कनै प्रािधान उल्लं घन िरे मा

लघ उद्यम भए पन्त्र हजार रुपैयाँ सम्म घरे ल तथा साना उद्योि भए पन्त्र हजार दे चख तीस हजार
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रुपैंयाँसम्म, मझौला उद्योि भए तीस हजारदे चख पिास हजार रुपैंयाँसम्म र ठू ला उद्योि भए पिास
हजार दे चख एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना िने ।
(९) यस दफा िमोचजम सजाँय िनभ
थ न्त्दा अचघ सजाय िने अगधकार प्राप्त अगधकारीले
सम्िचन्त्धत उद्योि िा व्यचक्तलाई आफ्नो सफाई तथा सबद पेश िनथ पन्त्र ददनको समय ददन पनेछ ।
२९. पनरािेदन सम्िन्त्धी व्यिस्थााः दफा २८ िमोचजमको सजाँयको आदे श उपर चित्त नबझेमा सजाँयको
जानकारी पाएको गमगतले पैँतीस ददनगभत्र त्यस्तो उद्योि िा व्यचक्तले सम्िचन्त्धत उच्ि अदालतमा
पनरािेदन ददन सक्नेछ ।

पररच्छे द –८
विविध

३०. करार िरी उत्पादन िनथ सक्नेाः (१) प्रिगलत कानून बमोचजम दताथ भएको कनै उद्योि िा कम्पनी िा
फमथ िा प्रगतष्ठानले आपसमा करार (कन्त्ट्रयाक्ट) िा उपकरार (सि–कन्त्ट्रयाक्ट) िरी िस्त िा सेिाको
उत्पादन िनथ सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) िमोचजम कनै गनयाथतमूलक उद्योि िा गनयाथत प्रबद्र्धन िृहको लागि तोवकए

िमोचजमको मापदण्ड पूरा िरी करार (कन्त्ट्रयाक्ट म्यानफ्याक्िररङ्ग) िा उपकरार (सि–कन्त्ट्रयाक्ट
म्यानफ्याक्िररङ्ग) का आधारमा गनचित पररमाणमा िस्त िा सेिाको उत्पादन िररददएमा त्यस्तो उद्योि

िा कम्पनी िा फमथ िा प्रगतष्ठानलाई तोवकए िमोचजमको छट, सविधा र सहगलयत उपलब्ध िराउन
सवकनेछ ।
३१. व्यिसावयक सामाचजक चजम्मेिारीाः मझौला िा ठू ला उद्योिले बावषथक कल मनाफाको कम्तीमा एक

प्रगतशत रकम व्यिसावयक सामाचजक चजम्मेिारी बहन िने प्रयोजनाथथ प्रत्येक आगथथक िषथका लागि
छट्याउन सक्नेछ । सो िमोचजम छट्याइएको रकम बावषथक योजना तथा कायथिम बनाई तोवकए
िमोचजमका िेत्रमा खिथ िन थ पनेछ ।

३२. औद्योगिक कररडोर, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा िनथ सक्नेाः औद्योगिक विकासको
लागि पयाथप्त सम्भािना र अिसर उपलब्ध रहेको प्रदे शको कनै भाि िा स्थानलाई तोवकए िमोचजमका

मापदण्डको अगधनमा रही प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन िरी प्रादे चशक औद्योगिक

कररडोर, प्रादे चशक औद्योगिक ग्राम तथा प्रादे चशक औद्योगिक क्लष्टर घोषणा िरी तोवकए िमोचजमको
सेिा, सविधा तथा सहगलयत उपलब्ध िराउन सक्नेछ ।
३३. आिासीय िा अन्त्य भिन बनाउन िा बस्ती बसाउन नसवकनेाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपगछ स्थापना हने
प्रादे चशक औद्योगिक िेत्र, प्रादे चशक औद्योगिक कोररडोर, प्रादे चशक औद्योगिक ग्राम तथा प्रादे चशक
औद्योगिक क्लष्टर प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन िरी तोकेको िेत्र र दू रीगभत्र कनै

पगन वकगसमको आिासीय िा अन्त्य भिन बनाउन िा बस्ती बसाउन सवकने छै न । त्यसै िरी प्रिगलत

कानूनले आबास िेत्र एिं विशेष प्रयोजनको लागि भगन तोवकएको िेत्रमा उद्योि स्थापना िनथ पाइने
छै न ।
(२) स्थानीय तहले भू–उपयोि योजनाको आधारमा आफ्नो कनै िेत्रलाई औद्योगिक िेत्र भगन

भू–ििीकरण िरे मा सोही िेत्रमा मात्र यो ऐन अन्त्तिथतका उद्योि स्थापना िनथ सवकनेछ । तर सेिा
13

उद्योि िा प्राविगधक दृवष्टकोणले अलि राख्न पने खास प्रकृगतका उद्योिको हकमा स्थानीय तहले
तोकेका अन्त्य िेत्रमा उद्योि स्थापना िनथ बाधा पग्ने छै न ।
(३) उपदफा (२) मा जनसकै करा ले चखएको भएता पगन नेपाल सरकारबाट स्िीकृत बस्ती

विकास तथा भिन गनमाथण सम्िचन्त्ध मापदण्डको प्रगतकूल हने िा खानी तथा भू–िभथ विभािले भू–
जोचखमका आधारमा गनषेध िरे को िेत्रमा उद्योि स्थापना िनथ सवकने छै न ।
३४. रुग्ण उद्योि सम्िन्त्धी व्यिस्थााः (१) तोवकए िमोचजमको मापदण्डका आधारमा तोवकए िमोचजमको

कायथविगध अपनाई प्रदे श सरकारले रुग्ण उद्योिको रुपमा पवहिान िरी उद्योिको पनरुत्थान,
पनगनथमाथण तथा व्यिस्थापन िनथ सक्नेछ ।
तर, नेपाल सरकारले गनजीकरण अिधारणा िमोचजम गनजी िेत्रलाई वििी िरे का उद्योिहरुको हकमा
यो व्यिस्था लाि हनेछैन ।

३५. अगधकार प्रत्यायोजनाः (१) सं घीय औद्योगिक व्यिसाय सम्िन्त्धी ऐन िा यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तिथत

बनेको गनयमािली िमोचजम स्थागनय तहको मातहत रहने िरर घोषणा भएको औद्योगिक ग्राम गभत्र

स्थापना हने उद्योिको दताथ, नविकरण तथा गनयमन सम्िन्त्धी अगधकार प्रादे चशक राजपत्रमा सूिना
प्रकागसत िरी सम्िचन्त्धत स्थागनय तहलाई प्रत्यायोजन िनथ सक्नेछ ।
(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तिथत बनेको गनयमािली िमोचजम प्रदे श सरकारलाई प्राप्त भएको

ँ
अगधकारमध्ये कनै िा सबै अगधकारहरु प्रदे श सरकारले आिश्यकता अनसार स्थानीय तहका उद्योिसि
सम्िचन्त्धत कायाथलय िा प्रदे श सरकारका मातहतका कायाथलयलाई प्रत्यायोजन िनथ सक्नेछ ।

(३) यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तिथत बनेको गनयमािली िमोचजम सम्िचन्त्धत गनदे शनालयलाई प्राप्त भएको
अगधकारमध्ये सबै िा कनै अगधकार आिश्यकता अनसार कनै कायाथलय िा नेपाल सरकारको
राजपत्रावङ्कतस्तरको कमथिारीलाई प्रत्यायोजन िनथ सक्नेछ ।
३६. बाधा अड्काउ फकाउने अगधकाराः

यस ऐनको कायाथन्त्ियन िदाथ कनै बाधा अड्काउ परे मा प्रदे श

सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन िरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फकाउन सक्नेछ ।
३७. अनसूिीमा हेरफेर िा थपघट िनथ सक्नेाः प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन िरी
अनसूिीमा आिश्यकता अनसार हेरफेर, थपघट िा पररमाजथन िनथ सक्नेछ ।

३८. यसै ऐन िमोचजम हनेाः यस ऐनमा उल्लेख भएका करामा यसै ऐन बमोचजम र यस ऐनले नसमेटेका
विषयमा प्रिगलत कानून िमोचजम हनेछ ।

३९. गनयम बनाउने अगधकाराः यस ऐनलाई कायाथन्त्ियन िनथ प्रदे श सरकारले आिश्यक गनयम बनाउन
सक्नेछ ।
४०. गनदे चशका, कायथविगध िा मापदण्ड बनाई लािू िनथ सक्नेाः मन्त्त्रालयले उद्योिको दताथ, गनयमन सम्िन्त्धी
काम कारबाहीलाई सरल बनाउन आिश्यकता अनसार गनदे चशका, कायथविगध िा मापदण्ड बनाई लािू
िनथ सक्नेछ ।
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अनसूिी–१
(दफा १५ को उपदफा (३) को खण्ड (क) सँि सम्िचन्त्धत)
ऊजाथमूलक उद्योि
(१)

जलस्रोत, िाय, सौयथशचक्त, ग्याँस, िायोमास, फोहोर र िोबर ग्याँसबाट ऊजाथ उत्पादन िने
उद्योि, त्यस्तो उजाथ उत्पादन िनथ प्रयोि िररने मेगसन/उपकरण गनमाथण िने उद्योि,

(२)
(३)

प्रादे चशक विद्यत वितरण प्रणाली,

यस्तै प्रकृगतका अन्त्य उद्योिहरु ।
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अनसूिी–२
(दफा १५ को उपदफा (३) को खण्ड (ि) सँि सम्िचन्त्धत)
कृवष तथा िन पैदािारमा आधाररत उद्योि
(१)
(२)
(३)

फलफूल खेती िा फलफूल प्रशोधन,
खाद्यिस्त प्रशोधन,

पशजन्त्य तथा पंिीजन्त्य, पशपालन, पंिीपालन (अविि समेत), पशपंिी प्रजनन र मास
उत्पादन तथा प्रशोधन,

(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
(११)
(१२)
(१३)
(१४)

दू ध तथा दग्धजन्त्य उद्योि,

मत्स्यपालन, माछा भरा उत्पादन, प्रशोधन एिं प्याकेचजङ्ग,
रे शम खेती तथा रे शम प्रशोधन,
चिया बिान, चिया प्रशोधन,
कफी खेती, कफी प्रशोधन,

जगडबटी खेती, जगडबटी प्रशोधन,
तरकारी बीउ गबजन उत्पादन,

तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन,
हररत िृह स्थापना र सञ्चालन,

मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन),

पष्प खेती, पष्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजािट िने, िच्छा बनाउने र बीउ गबजन
उत्पादन समेत),

(१५)
(१६)
(१७)
(१८)

नसथरी व्यिसाय,

रबर खेती, रबरको प्रारचम्भक प्रशोधन र सञ्चालन,
शीत भण्डार, कृवष बजार

निदे बालीको व्यिसावयक खेती तथा प्रशोधन (जस्तै ाः ऊख, कपास, सनपाट, सचजिन, स्िीट
सरघम, स्टे गभया रे िौगडएन, सती, जट, अलैँ िी, अदिा, केशर, तेलहन र यस्तै मसलाबाली,
दलहन आदद),

(१९)
(२०)
(२१)
(२२)
(२३)
(२४)
(२५)
(२६)
(२७)

िेत, बाँस खेती र िेत बाँसजन्त्य उत्पादनहरु,
िनस्पगत उद्यान स्थापना र व्यिस्थापन,

िनस्पगत प्रजनन व्यिसाय (वटस्स कल्िर समेत),
बीउगबजन प्रशोधन,

िैर काष्ठजन्त्य िन पैदािारमा आधाररत उद्योि,
जैविक प्रविगध सम्बन्त्धी उद्योि,
फगनथिर उद्योि,

गनजी कृवष िन उद्योि,

यस्तै प्रकृगतका अन्त्य उद्योिहरु ।
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अनसूिी–३
(दफा १५ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) सँि सम्िचन्त्धत)
गनमाथण उद्योि
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
(११)
(१२)
(१३)
(१४)
(१५)
(१६)
(१७)
(१८)

सडक, पल, सरुङ्ग,

रोपिे, ट्राम, ट्रगल बस, केबल कार, मोनोरे ल र स्लाईगडङ्ग कार,
औद्योगिक सं रिना एिं पूिाथधार कम्प्ले क्स,
सभा सम्मेलन केन्त्र,

ढल तथा ढल गनकास,

खानेपानी आपूगतथ तथा वितरण,
गसँिाइ पूिाथधार,

खेलकद िृह, रङ्गशाला,

सिारी पावकथङ्ग स्थल, पावकथङ्ग िृह,
कािको  कम्प्ले क्स,

दू वषत पानी प्रशोधन केन्त्र,
घर तथा आिास भिन,
वफल्म स्टगडयो गनमाथण,
व्यापाररक कम्प्ले क्स,
एकीकृत आिास,
स्िीगमङ्ग पल,

िसर , ईट्टा र ब्लक उद्योि

यस्तै प्रकृगतका अन्त्य उद्योिहरु ।
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अनसूिी–४
(दफा १५ को उपदफा (३) को खण्ड (ि) सँि सम्िचन्त्धत)
पयथटन उद्योि
(१)
(२)
(३)

पयथटक आिास, मोटे ल, होटे ल, ररसोटथ तथा रे ष्टराँ,

ट्राभल एजेन्त्सी, टर अप्रेटर, वहगलङ्ग सेन्त्टर, मसाज, स्पा,

साहगसक पयथटनाः चस्कइङ्ग, ग्लाइगडङ्ग, िाटरथ याथफ्टीङ्ग, हट एयर बेलगनङ्ग, क्यानोगनङ, प्यारा
ग्लाइेगडङ्ग, घोडिढी, बन्त्जी जचम्पङ्ग, िल्फ कोसथ, पोलो, पोनी ट्रेवकङ्ग, पदयात्रा,

(४)
(५)
(६)
(७)
(८)

ग्रामीण पयथटन, होम स्टे तथा पयाथपयथटन,

साँस्कृगतक, धागमथक, सभा सम्मेलन तथा खेलकद पयथटन,
मनोरञ्जन पाकथ,

ट्राभल तथा ट्रेवकङ्ग, पयथटकीय िाइड,
यस्तै प्रकृगतका अन्त्य उद्योिहरु ।
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अनसूिी–५
(दफा १५ को उपदफा (३) को खण्ड (छ) सँि सम्िचन्त्धत)
सूिना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविगधमा आधाररत उद्योि
खण्ड (क)
सूिना प्रविगध उद्योि
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)

टे क्नोलोजी पाकथ,
आई.वट. पाकथ,

सफ्टिेयर विकास,

कम्प्यूटर तथा सम्िचन्त्धत सेिाहरु,
तथ्याङ्क प्रशोधन,
साइिर क्याफे,

गडचजटल म्यावपङ्ग,

विचजनेस प्रोसेस आउटसोगसथङ्ग (वि.वप.ओ.),
यस्तै प्रकृगतका अन्त्य उद्योिहरु ।

खण्ड (ख)
सूिना, प्रसारण प्रविगधमा आधाररत उद्योि
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

१०० िाट िा सो सम्मका एफ.एम. रे गडयो सेिा,
रे कगडङ्ग स्टगडयो, प्रसारण स्टगडयो,

वप्रन्त्ट गमगडया उद्योि, अगडयो गभजअल सामग्री उत्पादन उद्योि, विज्ञापन गनमाथण उद्योि,
िलचित्र गनमाथण वितरण र प्रसारण सम्बन्त्धी,
गसनेमा हल,

केबलमा आधाररत टे गलगभजन,

यस्तै प्रकृगतका अन्त्य उद्योिहरु ।
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अनसूिी–६
(दफा १५ को उपदफा (३) को खण्ड (ज) सँि सम्िचन्त्धत)
सेिामूलक उद्योि
(१)
(२)
(३)

याचन्त्त्रक कायथशाला (िकथशप),

छापाखाना तथा छपाई सम्बन्त्धी सेिा,

पेशाित अनसन्त्धान तथा विकास, व्यिस्थापन, ईचन्त्जगनयररङ्ग तथा गडजाइन, कानूनी, लेखा,
ले खापरीिण, चशिण प्रचशिण शैचिक तथा प्राविगधक परामशथ सेिाहरु,

(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
(११)
(१२)
(१३)
(१४)
(१५)
(१६)
(१७)
(१८)
(१९)
(२०)
(२१)
(२२)

प्रदशथनी सेिा,

सांस्कृगतक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यिसाय,
गनमाथण व्यिसाय,

सािथजगनक यातायात व्यिसाय,
फोटोग्राफी,
अस्पताल,

नगसथङ्ग होम,

चशिण एिं प्रचशिण सं स्था,

पस्तकालय, अगभलेखालय तथा सं ग्रहालय सेिा,
प्रयोिशाला,

खेलकूद सेिा,

शीत भण्डार सञ्चालन (िैह्र कृवषजन्त्य),

हाउस िायररङ्ग इले क्ट्रीकल वफवटङ्ग र ममथत,

फोहोरमैला सं कलन तथा सरसफाई, फोहरमैला पनाः प्रशोधन,

घर जग्िा खररद िरी भूगम विकास िरी गबिी िने व्यिसाय,

गनमाथण सम्बन्त्धी भारी उपकरण (हेभी इक्िीपमेण्ट) भाडा, ममथत तथा सञ्चालन,
पश चिवकत्सा सेिा,
ब्याट्री ररिाचजथङ्ग,

स्िास्थ्य परीिण (एक्स–रे , गसटी स्क्यान, एम.आर.आइ, अल्ट्रासाउन्त्ड जस्ता सेिाहरु)
तथा स्िास्थ्य परीिण प्रयोिशाला,

(२३)
(२४)

खाद्यान्न कटानी, वपसानी, पेलानी र प्यावकङ्ग िने कायथ,

कपडा तथा धािो रङ्गाई, साइचजङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बन्ने उद्योिले आफ्नो
प्रयोजनको लागि िरे कोमा बाहेक),

(२५)
(२६)

कािको  व्यिसाय,

प्याकेचजङ्ग, ररवफगलङ्ग सेिा (एल.पी.जी. ग्यांस ररवफगलङ्ग र सिारी ग्याँस ररवफगलङ्ग िने
स्टे शन समेत),

(२७)
(२८)
(२९)
(३०)
(३१)

कररयर सेिा,

ड्राइचक्लगनङ्ग व्यिसाय,
व्यूटी पालथर,

आन्त्तररक सजािट (इण्टे ररयर डे कोरे शन),
सरिा सेिा प्रदान िने व्यिसाय,
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(३२)
(३३)
(३४)
(३५)

प्रकाशन सेिा,
विज्ञापन सेिा,

विज्ञापन सामग्री तयार िने सेिा,

टे गलगभजनबाट प्रसारण िनथ बनाइएका कायथिम र डकमेन्त्ट्री टे लीवफल्म उत्पादन तथा
प्रसारण,

(३६)
(३७)
(३८)
(३९)
(४०)
(४१)
(४२)
(४३)
(४४)
(४५)
(४६)
(४७)
(४८)
(४९)
(५०)

स्िाइल टे वष्टङ्ग सेिा,

स्िास्थ्य (हेल्थ) क्लि,

पानी ढिानी तथा वितरण सेिा,
जलोचजकल पाकथ सञ्चालन,

चजयोलोचजकल पाकथ सञ्चालन,

व्यिसाय सम्िद्र्धन सेिा (विचजनेस इन्त्क्यूिेसन सगभथस),
व्यापाररक कम्प्ले क्स सञ्चालन,
िायोटे क पाकथ,
गसनेमा हल,

मचल्टप्ले क्स गथयटर,
गसलाई बनाई,
ढिानी सेिा,

नक्शा गडजाइन सम्बन्त्धी सेिा,
अनसन्त्धान तथा विकास सेिा,

यस्तै प्रकृगतका अन्त्य उद्योिहरु ।
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अनसूिी–७
(दफा १७ सँि सम्िचन्त्धत)
प्रादे चशक प्राथगमकता प्राप्त उद्योि
(१)
(२)
(३)

उजाथमूलक उद्योिहरु,
होटल तथा रे ष्टरे ण्ट,

पूिाथधारसवहतको साहगसक पयथटन, ग्रामीण पयथटन, पयाथपयथटन, िल्फ कोसथ, पोलो, पोनी
ट्रेवकङ, पदयात्रा पयथटन, िाटर र्याचफ्टङ, सभा सम्मेलन पयथटन, खेलकद पयथटन, धागमथक
पयथटन, सांस्कृगतक पयथटन, मनोरञ्जन पाकथ गनमाथण तथा सञ्चालन, िन्त्यजन्त्त आरिण,

(४)
(५)
(६)
(७)

कृवष तथा िन पैदािारमा आधाररत उद्योि,
गनयाथतमूलक उद्योि,
गनमाथण उद्योि,

खगनज तथा खागनमा आधाररत उद्योि, प्राकृगतक ग्यास तथा इन्त्धन अन्त्िेषण तथा
उत्पादन िने उद्योि,

(८)

स्िदे शी िनढङ्गा प्रयोि िरी चक्लङ्गर तथा गसमेन्त्ट उत्पादन िने उद्योि, पल्प तथा
कािज, चिनी, रासायगनक मल (गमश्रणबाहेक), प्राङ्गाररक मल, धू लो दू ध, औषगध उत्पादन,
फोहोरमैला तथा खेर िएको िस्तको प्रशोधन, इन्त्धन बित िने उपकरण उत्पादन िने

उद्योि, प्रदूषण कम िने उपकरण उत्पादन िने उद्योि र अपाङ्गहरुले प्रयोि िने साधन

तथा उपकरण उत्पादन िने उद्योि, कृवष यन्त्त्र उपकरण तथा औद्योगिक मेगसनरी
बनाउने उद्योि, विद्यतबाट िल्ने सिारी साधनहरु उत्पादन िने उद्योि,
(९)

दिथम तथा अविकगसत िेत्रमा स्थापना हने अस्पताल, नगसथङ होम, पश अस्पताल एिं

चिवकत्सालय, स्िास्थ्य परीिण सेिा, स्िास्थ्य प्रयोिशाला, जैविक अनसन्त्धानशाला र
चशिण एिं प्रचशिण सं स्थाहरु ।

प्रदे श सभाको सम्ित् २०७५ साल िै त १ िते बसेको बैठकले नेपालको सं विधानको धारा १९९
बमोचजम यो विधेयक पाररत िरे को ब्यहोरा सं विधानको धारा २०१ बमोचजम प्रमाचणत िदथछ ।

नेत्रनाथ अगधकारी
सभामख

िण्डकी प्रदे श

प्रदे श सभाका सभामखबाट प्रमाचणत यो विधेयक

गमगत :२०७५।१२।११

नेपालको सं विधानको धारा २०१ को उपधारा (२)
बमोचजम प्रमाणीकरण िदथछ ।

गमगताः
22

बाब राम कँ िर
प्रदे श प्रमख

