
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, चैत ६ गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क ३५ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

नेपालको संववधान बमोशजम कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको 
छ। 

संम्वत ्२०७८ सालको ऐन नं. 0३ 

 

प्रदेश औद्योतगक व्यवसायका सम्बन्द्धमा व्यवस्था गना बनकेो ऐन, 
207८ 
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प्रस्तावनााः प्रदेशको औद्योतगक वातावरर्लाई लगानीमैत्री बनाई 
उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसरमा अतभववृि गना, प्रदेशमा उपलब्ध 
प्राकृततक, भौततक तथा मानवीय स्रोतको सन्द्ततुलत तथा अतधकतम 
उपयोग गरी उद्यमशीलता तथा लगानी प्रवधान एवम ् ददगो औद्योतगक 
ववकासको माध्यमबाट उत्पादनशील, प्रततस्पधी र ददगो अथातन्द्त्र 
तनमाार्का लातग कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले,  

कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश औद्योतगक 
व्यवसाय ऐन, २०७८" रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "उद्योग" भन्द् नाले दफा १७ बमोशजमको उद्योग 

सम्झन ुपछा। 

(ख) "उद्योग दताा गने तनकाय" भन्द् नाले उद्योगसम्बन्द्धी 
ववषय हेने तनदेशनालय वा कायाालय सम्झन ुपछा। 

(ग) "एकल तबन्द्द ु सेवा केन्द्र" भन्द् नाले दफा ४८ 
बमोशजमको एकल तबन्द्द ुसेवा केन्द्र सम्झन ुपछा। 

(घ) "कारोबार" भन्द् नाले उद्योगले आफ्नो 
उद्देश्यबमोशजम वस्त ु वा सेवाको उत्पादन तथा 
ववतरर् गने काया सम्झन ु पछा र सो शब्दले 
त्यस्तो उत्पादन तथा ववतरर्सँग सम्बशन्द्धत अन्द्य 
कारोबारलाई समेत जनाउँछ। 
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(ङ) "कायाालय"  भन्द् नाले यस ऐनबमोशजमको कामका 
लातग तोकेको तनकाय सम्झन ुपछा। 

(च) "घरेल ुउद्योग" भन्द् नाले दफा १७ को उपदफा (१) 
को खण्ड (ख) बमोशजमको उद्योग सम्झन ुपछा। 

(छ) "ठूला उद्योग" भन्द् नाले दफा १७ को उपदफा 
(१) को खण्ड (ङ) बमोशजमको उद्योग सम्झन ु
पछा। 

(ज) "तोवकएको" वा "तोवकएबमोशजम" भन्द् नाले यस 
ऐनअन्द्तगात बनेको तनयममा तोवकएको वा 
तोवकएबमोशजम सम्झन ुपछा। 

(झ) "तनदेशनालय" भन्द् नाले जनुसकैु नामबाट भए पतन 
यस ऐनबमोशजम काम गना प्रदेश सरकारले 
स्थापना गरेको तनदेशनालय सम्झन ुपछा। 

(ञ) "तनयाातमूलक उद्योग" भन्द् नाले ऊजाामूलकबाहेक 
आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा साठी प्रततशत तनयाात 
गने उद्योग सम्झन ुपछा। 

(ट) "प्रदेश प्राथतमकता प्राप्त उद्योग" भन्द् नाले दफा १९ 
बमोशजमको उद्योग सम्झन ुपछा। 

(ठ) "प्रदेश सरकार" भन्द् नाले कर्ााली प्रदेश सरकारलाई 
सम्झन ुपछा। 

(ड) "बोडा" भन्द् नाले दफा २० बमोशजम गदठत प्रदेश 
औद्योतगक तथा लगानी प्रवधान बोडा सम्झन ुपछा। 

(ढ) "बौविक सम्पशि" भन्द् नाले पेटेन्द्ट, तडजाइन, 

टे्रडमाका , सेवा माका , भौगोतलक सङ्केत शचन्द्ह, 

व्यापाररक गोपनीयता लगायत सो सँग सम्बशन्द्धत 
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अन्द्य बौविक सम्पशि सम्झन ुपछा र सो शब्दले 
प्रचतलत कानूनले प्रतततलवप अतधकारको रूपमा 
पररभावषत गरेको ववषयलाई समेत जनाउँछ। 

(र्) "मन्द्त्रालय" भन्द् नाले प्रदेश सरकारको उद्योग 
सम्बन्द्धी ववषय हेने मन्द्त्रालय सम्झन ुपछा। 

(त) "मझौला उद्योग" भन्द् नाले दफा १७ को उपदफा 
(१) को खण्ड (घ) बमोशजमको उद्योग सम्झन ु
पछा। 

(थ) "रुग्र् उद्योग" भन्द् नाले आफ्ना व्यावसावयक 
उत्पादन वा कारोवार प्रारम्भ गरेको तमततदेशख 
न्द्यूनतम पाँचवषा सञ् चालनमा रही तनयतवश वा 
व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारर्ले नभई काब ु
बावहरको पररशस्थतत परी लगातार पतछल्ला तीन 
वषासम्म उद्योगको जतडत िमताभन्द्दा तीस प्रततशत 
वा सो भन्द्दा कम िमतामा सञ् चालन भई सो तीन 
वषाको अवतधमा लगातार घाटामा सञ् चालनमा 
रहेको उद्योगलाई सम्झन ुपछा। 

(द) "लघ ुउद्यम" भन्द् नाले दफा १७ को उपदफा (१) 
को खण्ड (क) बमोशजमको उद्यम सम्झन ुपछा। 

(ध) "वातावरर्ीय अध्ययन" भन्द् नाले संशिप्त वातावरर्ीय 
अध्ययन, प्रारशम्भक वातावरर्ीय परीिर् वा 
वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्द्धमा गररएको 
अध्ययन सम्झन ुपछा। 
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(न) "वातावरर्ीय अध्ययन प्रततवेदन" भन्द् नाले खण्ड 
(ध) बमोशजम वातावरर्ीय परीिर् गरी तयार 
गररएको प्रततवेदन सम्झन ुपछा। 

(प) "ववद्यतुीय माध्यम" भन्द् नाले उद्योग दतााका समयमा 
उद्यमीले उल्लेख गरेको आतधकाररक इमेल 
ठेगानाबाट उद्योग दताा गने तनकायको आतधकाररक 
इमेल ठेगानामा पठाइएको सूचना वा अतभलेख 
सम्झन ुपछा। 

(फ) "साना उद्योग" भन्द् नाले दफा १७ को उपदफा 
(१) को खण्ड (ग) बमोशजमको उद्योग सम्झन ु
पछा।  

(ब) "सतमतत" भन्द् नाले दफा २२ बमोशजम गठन भएको 
शजल्ला उद्योग प्रवधान ववकास सतमतत सम्झन ु
पछा। 

(भ) "शस्थर पूजँी" भन्द् नाले दफा १८ बमोशजमको 
सम्पशि सम्झन ुपछा।   

पररच्छेद-२ 

उद्योग दताा तथा तनयमनसम्बन्द्धी व्यवस्था 
३. उद्योग दताा गराउनपुनेाः (१) कसैले यस ऐनबमोशजम दताा नगराई 

प्रदेशमा उद्योगको स्थापना वा सञ् चालन गना वा गराउन हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचतलत सङ्घीय कानूनबमोशजम 
स्थापना भई सञ् चालनमा रहेका प्रदेशको अतधकार िते्रतभत्र पने 
उद्योग यस ऐनबमोशजम स्वताः दताा भएको मातननछे। यस्ता 
उद्योगले यस प्रदेशको उद्योग दताा गने तनकायमा अतभलेखीकरर् 
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गरी प्रदेश सरकारले तोकेबमोशजम प्रमार्पत्र अद्यावतधक गनुापनेछ 
र सो प्रमार्पत्र अद्यावतधक गदाा कुनै शलु्क लाग्ने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम स्थापना भई सञ् चालनमा 
रहेका उद्योगले प्रदेशको उद्योग दताा गने तनकायमा यो ऐन 
प्रारम्भ भएका तमततले एक वषातभत्रमा अद्यावतधक गरी प्रदेश 
सरकारले तोके बमोशजमको प्रमार्-पत्र तलनपुनेछ। 

(४) प्रदेश सरकारले संघ वा स्थानीय तहमा ववतधवत 
रूपमा दताा भएका उद्योगहरूलाई दोहोरो दताा गनुा नपने व्यवस्था 
तमलाउनेछ। 

यस दफाको प्रयोजनको लातग स्थानीय तह र संघीय 
सरकारका तनकायमा दताा भएका उद्योगहरूको वववरर् माग गना 
बाधा पने छैन। 

(५) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ प्रदेशतभत्र शाखा उद्योगको 
रूपमा स्थापना भएका उद्योगले तोवकएको म्यादतभत्र यस 
ऐनबमोशजमको प्रविया पूरा गरी छुटै्ट उद्योगको रूपमा यस 
ऐनबमोशजम दताा गराउन ुपनेछ। 

(६) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा त्यसको कुनै भाग 
सातबकको उद्योग रहेको स्थानभन्द्दा फरक स्थानबाट उत्पादन 
गना चाहेमा वा उपदफा (५) बमोशजम छुटै्ट उद्योगको रूपमा दताा 
हनु नचाहेमा त्यस्तो शाखा उद्योगलाई यस ऐनबमोशजम दतााबाहेक 
नयाँ उद्योग स्थापना गरेसरहको प्रविया पूरा गरी इकाई उद्योगको 
रूपमा स्थापना गरी सञ् चालन गना सक्नछे।  

(७) उपदफा (६) बमोशजमको इकाइबाट हनुे उत्पादन 
तथा कारोबारको अतभलेख सम्बशन्द्धत इकाइले तयार गरी 
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राख्नपुनेछ र त्यस्तो अतभलेख उद्योगको मखु्य कायाालयमा समेत 
पठाउन ुपनेछ।     

४. उद्योग दताा गना तनवेदन ददनपुनेाः (१) यस ऐनबमोशजम उद्योग 
स्थापना गना चाहने व्यशक्त, फमा वा कम्पनीले तोवकएबमोशजमको 
वववरर् र कागजातसवहत तोवकएको ढाँचामा दतााको लातग उद्योग 
दताा गने तनकाय समि तनवेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम उद्योग दताा गदाा उद्योग दताा 
गने तनकायले संघीय ऐनको व्यवस्था अनरुूप अनमुतत तलनपुने भए 
अनमुतत तलएर मात्र उद्योग दताा गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन देहायका उद्योगहरू प्रदेशमा दताा गररने छैन:-   

(क) नेपालको संववधानको अनसूुची-५ मा उशल्लशखत 
ववषयसँग सम्बशन्द्धत उद्योग,  

(ख) ववदेशी लगानीमा स्थापना हनुे उद्योग, 

(ग) दईु वा दईु भन्द्दा बढी प्रदेशको कायािेत्र भएको 
उद्योग, 

(घ) कूटनीततक मातमलासम्बन्द्धी शैशिक परामशा 
सेवाहरूसँग सम्बशन्द्धत उद्योग।  

(४) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन ददँदा तनवेदनसाथ 
संलग्न गनुापने वववरर् वा कागजात ववद्यतुीय माध्यम (अनलाइन) 
बाट समेत पेश गना सवकनेछ र तत्सम्बन्द्धी कागजातको 
प्रमार्ीकरर् प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेमा ववद्यतुीय हस्तािरको 
माध्यमबाट गना सवकनेछ।  

(५) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त तनवेदन जाँचबझु गदाा 
आवश्यक वववरर् तथा कागजात पूरा भएको नदेशखएमा उद्योग 
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दताा गने तनकायले नपगु वववरर् वा कागजात पेश गना बढीमा 
नब्बे ददनको अवतध तोकी तनवेदकलाई जानकारी ददनपुनेछ। 

(६) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन लघ ुतथा घरेल ुउद्योगको हकमा त्यस्तो उद्योग सञ् चालन 
भएको तमततबाट छ मवहनातभत्र उद्योग दताा गने तनकायमा उद्योग 
दताा गना तनवेदन ददन सवकनछे।   

५. तनवेदन अस्वीकृत गना सक्नाेः (१) दफा ४ को उपदफा (५) 
बमोशजम माग गरेको वववरर् वा कागजात तनवेदकले पेश नगरेमा 
वा यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयमावली बमोशजमको 
प्रविया पूरा भएको नदेशखएमा उद्योग दताा गने तनकायले आधार 
र कारर् खलुाई उद्योग दतााको तनवेदन अस्वीकृत गना सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अस्वीकृत गने तनर्ाय भएकोमा 
तनर्ाय भएको तमततले सात ददनतभत्र आधार र कारर् खलुाई 
सोको तलशखत जानकारी सम्बशन्द्धत तनवेदकलाई ददनपुनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम भएको तनर्ायउपर शचि नबझु्न े
पिले उक्त तनर्ायको जानकारी पाएको तमततले तीस ददनतभत्र 
मन्द्त्रालयमा उजरुी गना सक्नेछ र सो उजरुीको जाँचबझु गरी 
मन्द्त्रालयले उजरुी परेको तमततले पन्द्र ददनतभत्र सो सम्बन्द्धमा 
आवश्यक तनर्ाय गनेछ। 

(४) उजरुीसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे। 

६. उद्योग दतााको प्रमार्पत्र ददनपुनेाः (१) दफा ४ बमोशजम उद्योग 
दतााका लातग परेको तनवेदन जाँचबझु गदाा आवश्यक वववरर् वा 
कागजात पूरा भएको देशखएमा वा उद्योग दतााका लातग नपगु 
देशखएको वववरर् वा कागजात दफा ४ को उपदफा (५) मा 
तोवकएको अवतधमा तनवेदकले पेश गरेमा त्यस्तो वववरर् वा 
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कागजात प्राप्त भएको पाँच ददनतभत्र उद्योग दताा गने तनकायले 
तनवेदकको मागबमोशजमको उद्योग दताा गरी तोवकएको ढाँचामा 
उद्योग दतााको प्रमार्पत्र ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
वातावरर्ीय अध्ययन गनुापने उद्योगको हकमा वातावरर्ीय 
अध्ययन प्रततवेदन तोवकएको तनकायबाट स्वीकृत नगराई उद्योग 
दतााको प्रमार्पत्र ददइने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम उद्योग दतााको प्रमार्पत्र ददँदा 
अन्द्य कुराका अततररक्त देहायका वववरर्हरू समेत सो 
प्रमार्पत्रमा खलुाउन ुपनेछाः- 

(क) उद्योगको पूजँी, 
(ख) प्रमार्पत्र जारी भएको तमतत, 

(ग) उद्योगको उत्पादन िमता, 
(घ) व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुापने 

अवतध, 
(ङ) उद्योगले पालना गनुापने शताहरू, 

(च) प्रकृततअनसुार उद्योग दताा गने तनकायले तनर्ाय 
गरी तोकेका अन्द्य शताहरू।  

(४) उपदफा (१) बमोशजम दताा भएको उद्योगले उद्योग 
दताा गने तनकायले समय समयमा ददएको तनदेशन तथा दताा 
प्रमार्पत्रमा उशल्लशखत शताहरूको पालना गनुापनेछ। 

७. वातावरर्ीय अध्ययन गनुापनेाः (१) दफा ६ बमोशजम वातावरर्ीय 
अध्ययन नगराई दताा भएको उद्योगले प्रचतलत प्रदेश तथा संघीय 
कानूनबमोशजम वातावरर्ीय अध्ययन गनुापने देशखएमा आफ्नो 
व्यावसावयक उत्पादन र कारोबार बन्द्द गरी वातावरर्ीय अध्ययन 
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प्रततवेदन स्वीकृत गराएपतछ मात्र त्यस्तो उद्योग सञ् चालन, 
व्यावसावयक उत्पादन र कारोबार प्रारम्भ गनुापनेछ।  

(२) दफा ६ बमोशजम स्थापना भएका उद्योगको पूजँी वृवि, 

िमता वृवि, उद्देश्य थप, उद्देश्य पररवतान, उद्योगको ठाउँसारी वा 
स्थानान्द्तरर् गनुापदाा प्रचतलत कानूनबमोशजम वातावरर्ीय अध्ययन 
गनुापने भएमा सो समेत गनुापनेछ। 

(३) उद्योग सञ् चालनका िममा वातावरर्मा परेको वा 
पना सक्ने प्रततकूल वातावरर्ीय असरको न्द्यूनीकरर् गने 
शजम्मेवारी सम्बशन्द्धत उद्योगको हनुेछ।  

(४) यस दफाबमोशजम वातावरर्ीय प्रभावको न्द्यूनीकरर् गरे 
नगरेको सम्बन्द्धमा उद्योग दताा गने तनकायले आवश्यकताअनसुार 
अनगुमन गरी तनदेशन ददन, कारबाही गना वा कारवाहीको लातग 
सम्बशन्द्धत तनकायमा तसफाररस गरी पठाउन सक्नेछ।  

(५) वातावरर्ीय अध्ययन गनुा नपने उद्योगले उद्योग दताा 
गना तनवेदन ददँदा वातावरर्ीय अध्ययन गनुा नपनााको आधार र 
कारर्सवहत आफ्नो उद्योग स्थापना तथा सञ् चालन गदाा 
वातावरर्मा पना सक्ने प्रततकूल प्रभाव न्द्यूनीकरर् गना आवश्यक 
उपाय अवलम्बन गने स्वघोषर्ा गनुापनेछ।  

८. उद्योग सञ् चालन, व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको 
जानकारी ददनपुनेाः (१) यस ऐनबमोशजम दताा भएको उद्योगले 
उद्योग दताा प्रमार्पत्रमा उल्लेख भएको अवतधतभत्र उद्योग 
सञ् चालन वा आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ 
गनुापनेछ र सोको जानकारी तीस ददनतभत्र उद्योग दताा गने 
तनकायलाई गराउनपुनेछ। 
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(२) कुनै उद्योगले उपदफा (१) बमोशजम उद्योग सञ् चालन 
वा आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गना 
नसकेमा सोको कारर् खलुाई उद्योग दताा प्रमार्पत्रमा उशल्लशखत 
अवतध समाप्त हनुभुन्द्दा कम्तीमा तीस ददन अगावै त्यस्तो अवतध 
थपको लातग उद्योग दताा गने तनकायसमि तोवकएबमोशजम 
तनवेदन ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको अवतधतभत्र तनवेदन ददन 
नसकेमा सोको आधार र कारर् खलुाई उद्योग दताा प्रमार्पत्रमा 
उशल्लशखत अवतधतभत्र वा सो अवतध समाप्त भएको तमततले छ 
मवहना तभत्र उक्त अवतध बढाउनका लातग तोवकएबमोशजमको 
ववलम्ब शलु्क बझुाई उद्योग दताा गने तनकायसमि तनवेदन ददन 
सक्नेछ।   

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम प्राप्त तनवेदन जाँचबझु 
गरी उद्योग स्थापनाको लातग गनुापने तनमाार् काया लगायतका 
कामको प्रगतत र उद्योगको प्रकृतत हेरी उद्योग दताा गने तनकायले 
त्यस्तो उद्योगको सञ् चालन वा व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार 
प्रारम्भ गने अवतध तोवकएबमोशजम थप गना सक्नेछ।  

तर, कुनै उद्योगको सञ् चालन, व्यावसावयक उत्पादन वा 
कारोबार प्रारम्भ गने अवतध तीन पटक भन्द्दा बढी थप्न पाइन े
छैन।  

(५)  उपदफा (४) बमोशजम अवतध थवपएकोमा सम्बशन्द्धत 
उद्योगले सो अवतधतभत्र उद्योगको सञ् चालन, आफ्नो व्यावसावयक 
उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुापनेछ।  

(६) उपदफा (४) बमोशजम कुनै उद्योगको सञ् चालन वा 
व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गने अवतध थप हनु 
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नसकेकोमा त्यस्तो तनर्ाय भएको सात काया ददनतभत्र सोको 
तलशखत जानकारी सम्बशन्द्धत तनवेदकलाई ददनपुनेछ।  

(७) उपदफा (४) बमोशजम कुनै उद्योग सञ् चालन वा 
व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गने अवतध थप हनु 
नसकेमा त्यस्तो उद्योगलाई ददइएको दताा अनमुतत स्वताः तनशरिय 
भएको मातननछे।  

९. अनगुमन तथा तनरीिर् गनेाः (१) यो ऐन तथा यस ऐनअन्द्तगात 
बनेको तनयमावली र उद्योग दताा प्रमार्पत्रमा उशल्लशखत 
शताहरूको पालना गरे नगरेको सम्बन्द्धमा मन्द्त्रालय वा उद्योग 
दताा गने तनकायले समय-समयमा उद्योगको अनगुमन तथा 
तनरीिर् गना सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम उद्योगको अनगुमन तथा 
तनरीिर् गना खवटएको कमाचारी वा पदातधकारीले अनगुमन तथा 
तनरीिर्को तसलतसलामा सम्बशन्द्धत उद्योग पररसरमा प्रवेश गना, 
आवश्यकताअनसुार श्रव्य-दृश्य तथा अन्द्य सूचना तथा तथ्याङ्क 
सङ्कलन गना, आवश्यक कागजात जाचँ गना र अन्द्य कुनै जानकारी 
वा वववरर् माग गना सक्नछे।  

तर प्रचतलत कानूनबमोशजमको बौविक सम्पशिको संरिर्को 
ववषय समावेश भई गोपनीयता कायम राख् नपुने अवस्थामा बौविक 

सम्पशि सम्बन्द्धी प्रचतलत नेपाल कानूनबमोशजम हनुछे। 
(३) उपदफा (२) बमोशजम माग गररएको त्यस्तो जानकारी 

वा वववरर् उपलब्ध गराउन ुसम्बशन्द्धत उद्योगको कताव्य हनुेछ।  
(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त भएको जानकारी वा 

वववरर्बाट त्यस्तो उद्योग सञ् चालनमा कुनै वकतसमको समस्या 
भएको देशखएमा सम्बशन्द्धत उद्योगसँग परामशा गरी उद्योग दताा 
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गने तनकायले त्यस्तो उद्योगलाई आवश्यक सहजीकरर् गररददन 
सक्नेछ।  

१०. उद्योग स्थानान्द्तरर्को लातग स्वीकृतत तलनपुनेाः (१) प्रदेशको कुनै 
एक ठाउँमा सञ् चालन गने गरी दताा भएको उद्योग कुनै कारर्ले 
प्रदेशतभत्र अन्द्यत्र स्थानान्द्तरर् गनुापने भएमा सोको कारर् खलुाई 
उद्योग दताा गने तनकायसमि उद्योग स्थानान्द्तरर्का लातग 
तोवकएबमोशजमको ढाँचामा तनवेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन प्राप्त हनु आएमा 
प्रचतलत कानूनबमोशजम वातावरर्ीय अध्ययन गनुापने भएमा 
सोसमेत सम्पन्न गरी उद्योग दताा गने तनकायले स्थानान्द्तरर् भई 
जाने सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको तसफाररसमा उद्योग स्थानान्द्तरर्को 
स्वीकृतत ददन सक्नेछ। त्यसरी उद्योग स्थानान्द्तरर्को लातग प्रदान 
गररएको स्वीकृततको जानकारी मन्द्त्रालय र सम्बशन्द्धत स्थानीय 
तहलाई समेत ददनपुनेछ। 

(३) उद्योग स्थानान्द्तरर् सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

११. उद्योगको पूजँी ववृि, िमता ववृि र उद्दशे्य थप वा पररवतान गदाा 
स्वीकृतत तलनपुनेाः (१) कुनै उद्योगले आफ्नो ववद्यमान पूजँी वृवि 
वा िमता वृवि गना वा उद्दशे्य थप वा पररवतान वा हेरफेर गना 
चाहेमा सोको स्वीकृततको लातग उद्योग दताा गने तनकायसमि 
तोवकएबमोशजमको ढाँचामा तनवेदन ददनपुने छ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त तनवेदनउपर जाँचबझु गरी 
उद्योग दताा गने तनकायले तोवकएबमोशजमको प्रविया पूरा गरी 
त्यस्तो उद्योगको पूजँी वृवि गना, िमता वृवि गना, उद्दशे्यमा थप, 
पररवतान वा हेरफेर गना साठी ददनतभत्र स्वीकृत ददनपुनेछ। 
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त्यसरी पूजँी वृवि वा िमता वृवि गना वा उद्देश् य थप वा पररवतान 
वा हेरफेर गरेको कारर्ले उद्योगको वगीकरर्मा पररवतान हनु े
भएमा सम्बशन्द्धत उद्योगले सोको अतभलेख अद्यावतधक गराई दताा 
प्रमार्पत्रमा जनाउन लगाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन लघ ुउद्यम वा अनमुतत तलन ुनपने एक करोडसम्म शस्थर 
पूजँी भएका घरेल ुतथा साना उद्योगले पूजँी वृवि वा िमता वृवि 
गदाा उद्योग दताा गने तनकायको स्वीकृतत तलन आवश्यक पने 
छैन। 

तर त्यस्तो पूजँी वृवि वा िमता वृवि गना वा उद्देश्य थप 
वा पररवतान वा हेरफेरबाट वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा 
प्रारशम्भक वातावरर्ीय परीिर् गनुापने भएमा प्रचतलत 
कानूनबमोशजम सोको प्रततवेदन स्वीकृत गराउनपुनेछ। 

(४) यस दफाको प्रयोजनका लातग कुनै उद्योगले सातबकमा 
जतडत यन्द्त्र उपकरर्मा फेरबदल नगरी व्यवस्थापकीय दिता 
अतभवृवि गरी प्रिेवपत उत्पादनभन्द्दा बढी उत्पादन गरेकोमा 
िमता ववृि गरेको मातनने छैन।  

१२. वववरर् उपलब्ध गराउनपुनेाः (१) प्रत्येक उद्योगले व्यावसावयक 
उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपतछ तोवकएबमोशजमको वववरर् 
प्रत्येक आतथाक वषा समाप्त भएको तमततले छ मवहनातभत्र उद्योग 
दताा गने तनकायसमि पेश गनुापनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेश गनुापने वववरर् 
तोवकएबमोशजम ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत पेश गना सवकनेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कुनै उद्योग एक आतथाक वषाभन्द्दा बढी बन्द्द भएमा वा कुनै 
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कारर्ले उत्पादन वा कारोबार नभए पतन उक्त अवतधको शून्द्य 
वववरर् बझुाउन ुपनेछ।  

तर त्यस्तो उद्योगले उद्योग दताा गने तनकायलाई सो उद्योग 
बन्द्द भएको जानकारी गराई अतभलेखमा जनाएपतछ बन्द्द भएको 
अवतधभरको वववरर् बझुाउन आवश्यक पने छैन।  

१३. उद्योग बन्द्द गरेमा जानकारी ददनपुनेाः (१) यस ऐनबमोशजम दताा 
भएको उद्योग सम्बशन्द्धत उद्योगीले कुनै कारर्ले बन्द्द गरेमा वा 
उद्योगको व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार स्थगन गरेमा त्यसरी 
बन्द्द वा स्थगन गरेको तमततले पैततस ददनतभत्र त्यसको जानकारी 
उद्योग दताा गने तनकायलाई तोवकएबमोशजमको ढाँचामा 
ददनपुनेछ। 

(२) उद्योगको उत्पादन वा कारोबारमा कुनै अवरोध वा 
बाधा उत्पन्न भएमा त्यस्तो उद्योगले उद्योग दताा गने तनकायमा 
जानकारी गराएमा सोको तनराकरर्का लातग उद्योग दताा गने 
तनकायले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्द्य सम्बि पिहरूवीच 
आवश्यक पहल र सहजीकरर् गना सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम बन्द्द वा स्थगन भएको उद्योग 
पनुाः सञ् चालनमा आएमा सोको एक मवहनातभत्र उद्योग दताा गने 
तनकायमा जानकारी ददनपुनेछ। 

१४. उद्योग दताा खारेज गना तनवेदन ददन सवकनाेः (१) कुनै कारर्ले 
उद्योग सञ् चालन गना नसवकने भएमा त्यस्तो उद्योगको दताा 
खारेजीको लातग उद्योग दताा गने तनकायसमि तोवकएबमोशजमको 
वववरर् वा कागजात सवहत तोवकएको ढाँचामा तनवेदन ददन 
सवकनछे। 
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तर प्रचतलत कानूनबमोशजम दामासाहीमा परेको अवस्थामा 
सोही कानूनबमोशजम हनुेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन प्राप्त हनु आएमा 
उद्योग दताा गने तनकायले सम्बशन्द्धत उद्योगले बझुाउनपुने कर 
लगायतको सरकारी दावयत्व तथा अन्द्य दावयत्व फरफारक गरेको 
देशखएमा तोवकएबमोशजमको प्रविया पूरा गरी उद्योग दताा खारेज 
गररददन ु पनेछ। त्यसरी गररएको दताा खारेजीको जानकारी 
सम्बशन्द्धत तनवेदक र सबै सरोकारवाला सरकारी तनकायलाई 
ददनपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन प्रचतलत कानूनबमोशजम दामासाहीको प्रवियामा गएको 
कम्पनीअन्द्तगातको उद्योगहरूको हकमा सोही बमोशजम हनुेछ र 
त्यसरी उद्योग खारेज भएकोमा सोको जानकारी तलशक्वडेटरले 
सम्बशन्द्धत उद्योग दताा गने तनकायलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ।  

१५. अतभलेख व्यवशस्थत गनुापनेाः (१) उद्योग दताा, नवीकरर्, नामसारी, 
नाम पररवतान, स्थानान्द्तरर्, िमता वृवि, पूजँी वृवि, उद्देश्य थप 
वा पररवतान वा उद्योग खारेजी लगायतका उद्योग प्रशासनसगँ 
सम्बशन्द्धत अतभलेख सरुशित राख्न े दावयत्व उद्योग दताा गने 
तनकायको हनुेछ।  

(२) कुनै उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वातमत्व भएको 
व्यशक्तले आफूसँग सम्बशन्द्धत उद्योगको उपदफा (१) बमोशजमको 
कागजात वा अतभलेख आवश्यक भएको खण्डमा 
तोवकएबमोशजमको ढाँचामा उद्योग दताा गने तनकायसमि तनवेदन 
ददन सक्नेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोशजमको तनवेदन पना आएमा उद्योग 
दताा गने तनकायले तोवकएको दस्तरु तलई सो तनकायमा रहेको 
कागजात वा अतभलेख प्रमाशर्त गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(४) कुनै कारर्ले उद्योग दताा गने तनकायमा रहेको 
अतभलेख नष्ट भएको वा फेला पना नसकेको अवस्थामा उद्योग 
दताा गने तनकायले सरोकारवाला अन्द्य सरकारी तनकायमा रहेको 
कागजात वा अतभलेख तथा सम्बशन्द्धत उद्योगले पेश गरेका अन्द्य 
कागजातलाई आधार मानी अतभलेख कायम गरी उपदफा (३) 
बमोशजमको प्रतततलवप उपलब्ध गराउन सक्नछे।  

(५) उद्योग दताा गने तनकायले उपदफा (४) बमोशजम 
प्रतततलवप जारी गरे पश् चात सो उद्योगको अतभलेख सम्बन्द्धी 
वववरर् पतछ अन्द्यथा प्रमाशर्त हनु आएमा उद्योग दताा गने 
तनकायले तनर्ाय गरी त्यस्तो प्रतततलवप रद्द गना सक्नछे।  

(६) उद्योग दताा गने तनकायमा रहेको कुनै उद्योगसँग 
सम्बशन्द्धत कागजात वा अतभलेख सम्बशन्द्धत उद्योग वा त्यस्तो 
उद्योगमा स्वातमत्व भएको व्यशक्त बाहेक अन्द्य कसैलाई उपलब्ध 
गराउन हुँदैन।  

तर, अनसुन्द्धान वा सरकारी काम कारबाहीको तसलतसलामा 
कुनै अदालत, सरकारी कायाालय वा तनकायबाट माग भएको 
अवस्थामा त्यस्तो अदालत, सरकारी कायाालय वा तनकायलाई 
अतभलेख उपलब्ध गराउन बाधा परु् याएको मातनने छैन। 

१६. दताा तनयमन प्रविया तनधाारर् गनुापनेाः उद्योग दताा गने तनकायले 
सेवा प्रवाहमा एकरूपता तथा प्रवियागत पारदशशाता कायम गना 
उद्योग दताा प्रवियामा लाग्ने समय, लागत, तनर्ायमा संलग्न हनु े
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तह तथा सेवाग्राहीले प्राप्त गने सेवासम्बन्द्धी प्रविया तथा मापदण्ड 
तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

पररच्छेद-३ 

उद्योगको वगीकरर् तथा शस्थर पूजँी 
१७. उद्योगको वगीकरर्ाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लातग 

उद्योगहरूको वगीकरर् देहायबमोशजम गररएको छाः- 
(क) लघ ुउद्यमाः देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई 

लघ ुउद्यम मातननेछाः- 
(१) घर जग्गाबाहेक बढीमा बीस लाख 

रुपैयाँसम्मको शस्थर पूजँी रहेको, 
(२) उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ् चालन र 

व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, 
(३) उद्यमीसवहत बढीमा नौ जनासम्म 

कामदार रहेको, 
(४) वावषाक कारोबार एक करोड 

रुपैयाँभन्द्दा कम रहेको, 
(५) इशन्द्जन, उपकरर् वा मेतसनको प्रयोग 

गरेको भएमा इशन्द्जन, उपकरर् वा 
मेतसनमा खपत हनुे ववद्यतुीय ऊजाा, 
इन्द्धन वा अन्द्य तेल इशन्द्जनको िमता 
बीस वकलोवाट वा सोभन्द्दा कम 
रहेको।  

तर यस खण्डमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन औद्योतगक व्यवसाय सम्बन्द्धी प्रचतलत संघीय 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३५ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६ 

 

 

 
19 
 

कानूनले तोकेबमोशजम अनमुतत तलनपुने उद्योगलाई लघ ु
उद्यम मातनने छैन। 

(ख) घरेल ुउद्योगाः देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई 
घरेल ुउद्योग मातननछेाः-  

(१) परम्परागत सीप र प्रववतधमा आधाररत, 

(२) श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय 
कच्चा पदाथा एवं स्थानीय प्रववतध, 
कला तथा संस्कृततमा आधाररत, 

(३) इशन्द्जन, उपकरर् वा मेतसनको प्रयोग 
गरेको भएमा बढीमा पचास वकलोवाट 
सम्मको िमताको ववद्यतुीय ऊजाा 
प्रयोग गरेको, 

(4) अनसूुची-१ मा उल्लेख भएबमोशजमका 
उद्योगहरू। 

(ग) साना उद्योगाः लघ ुउद्यम र घरेल ुउद्योग बाहेकको 
पन्द्र करोड रुपैयाँसम्म शस्थर पूजँी भएको 
उद्योग। 

(घ) मझौला उद्योगाः पन्द्र करोड रुपैयाँभन्द्दा बढी 
पचास करोड रुपैयाँसम्म शस्थर पूजँी भएको 
उद्योग। 

(ङ) ठूला उद्योगाः पचास करोड रुपैयाँभन्द्दा बढी शस्थर 
पूजँी भएको उद्योग। 

(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत उद्योगलाई त्यस्ता 
उद्योगबाट उत्पादन हनुे वस्त ु वा सेवाको प्रकृततको आधारमा 
देहायबमोशजम वगीकरर् गररएको छाः- 
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(क) ऊजाामूलक उद्योगाः ऊजाा उत्पादन गने 
व्यवसायमा संलग्न अनसूुची-२ मा उशल्लशखत 
उद्योगहरू, 

(ख) उत्पादनमूलक उद्योगाः कच्चा पदाथा, सहायक 
कच्चा पदाथा, वा अधाप्रशोतधत कच्चा पदाथाको 
प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्त ु उत्पादन गने 
उद्योगहरू, 

(ग) कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योगाः कृवष 
वा वन पैदावारमा आधाररत कच्चा पदाथाबाट 
कुनै वस्त ु उत्पादन गने वा कृवष वा वन 
पैदावारसँग सम्बशन्द्धत अनसूुची-३ मा उशल्लशखत 
उद्योगहरू, 

(घ) खतनज उद्योगाः प्रचतलत कानूनले तोकेअनसुारको 
प्रदेशको िेत्रातधकार तभत्रका खतनज उत्खनन ्वा 
प्रशोधन गरी कुनै धात ुवा धातबुाहेकका खतनज 
पदाथा उत्पादन गने उद्योगहरू, 

(ङ) पूवााधार उद्योगाः भौततक पूवााधार तनमाार् गरी 
सञ् चालन गने अनसूुची-४ मा उल्लेख गररएका 
उद्योगहरू, 

(च) पयाटन उद्योगाः पयाटन सेवासँग सम्बशन्द्धत 
अनसूुची-५ मा उशल्लशखत उद्योगहरू, 

(छ) सूचना प्रववतध, सञ्चार प्रववतध तथा सूचना प्रसारर् 
प्रववतधमा आधाररत उद्योगाः प्रचतलत कानूनले 
तोकेअनसुारको प्रदेशको िेत्रातधकारतभत्रका 
सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारर्का लातग 
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प्रववतध प्रयोग गरी सूचना, सञ्चार वा सूचना 
प्रसारर् प्रववतधको सेवा उपलब्ध गराउन े
अनसूुची-६ मा उशल्लशखत उद्योगहरू, 

(ज) सेवामूलक उद्योगाः सेवा उत्पादन वा प्रदान गने 
अनसूुची-७ मा उशल्लशखत उद्योगहरू। 

(३) कुनै उद्योगले दफा ११ बमोशजम पूजँी ववृि, िमता 
वृवि, उद्दशे्यमा थप, पररवतान वा हेरफेर भएमा त्यस्तो उद्योग 
उपदफा (१) बमोशजम जनु वगामा पने हो सोही वगामा स्वताः 
वगीकृत भएको मातननेछ। 

(४) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन बोडाको तसफाररसमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई उद्योगको वगीकरर्मा 
समावेश गना वा कुनै एक वगामा समावेश भएको उद्योगलाई कुनै 
अको उपयकु्त वगामा रहने गरी व्यवस्था गना सक्नेछ।  

(५) प्रचतलत कानूनबमोशजम दताा भएका तोवकएबमोशजमका 
सहकारी संस्थाले सो संस्थाको स्वातमत्व रहने गरी उद्योग दताा 
गना चाहेमा यस ऐनबमोशजम उद्योग दताा गना सवकनेछ। 

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ दताा भएका उद्योगहरूले यो 
ऐनबमोशजम वगीकरर् हनु चाहेमा उद्योग दताा गने तनकायले 
तोवकएबमोशजमको प्रविया पूरा गरी वगीकरर् अद्यावतधक गना 
सक्नेछ। 

(७) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको वगीकरर्मा आवश्यक हेरफेर 
गना सक्नेछ। 
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१८. उद्योगको शस्थर पूजँीाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लातग उद्योगको 
शस्थर पूजँीको मूल्याङ्कन गदाा देहायको सम्पशिलाई आधार मानी 
मूल्याङ्कन गररनेछाः- 

(क) जतमन तथा जतमनमतुन (अन्द्डरग्राउण्ड), अन्द्तररि, 

जल वा जलमतुन तनमाार् वा सधुार भएका 
भौततक संरचना, 

(ख) जतमनमातथ तनमाार् भएका भौततक संरचना 
(जस्तैाः ढल तनकास, आन्द्तररक सडक, 
खानेपानीका संरचना, पानी आपूतता गने प्रर्ाली), 

(ग) उद्योगको कायाालय, कारखाना, भवन वा गोदाम 
घर, 

(घ) कमाचारी वा कामदारका लातग तनमाार् भएको 
आवास भवन, 

(ङ) ववद्यतु ्आपूतता तथा सोसँग सम्बशन्द्धत उपकरर् र 
प्रर्ाली, 

(च) मेतसनरी, उपकरर्, औजार तथा ततनका जगेडा 
पाटापजुाा, 

(छ) पररवहनका साधन, 

(ज) पूजँीगत प्रकृततका कायाालय सामग्री तथा 
उपकरर्, 

(झ) वफक्स्चर तथा फतनाचर, 
(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँग सम्बशन्द्धत उपकरर् र 

प्रर्ाली।  
(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत सम्पशिका अततररक्त 

उद्योग स्थापना हनुभुन्द्दा अशघ वा तनमाार्को ववतभन्न चरर्मा 
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भएको देहायका खचालाई पतन उद्योगको शस्थर पूजँीको रूपमा 
मूल्याङ्कन गररनेछाः- 

(क) पूजँीकृत गररने प्राववतधक तथा सपुररवेिर् खचा, 
(ख) पूवा लगानी तथा पूवा सञ् चालन खचा, 
(ग) पूजँीकृत हनुे ब्याज खचा, 
(घ) उद्योग सञ् चालन पूवाको वातावरर्ीय अध्ययन र 

अनसुन्द्धान खचा।  
१९. प्रदेश प्राथतमकता प्राप्त उद्योगाः (१) यस ऐनको अनसूुची-८ मा 

उशल्लशखत उद्योगहरूलाई प्रदेश प्राथतमकता प्राप्त उद्योग 
मातननेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
संघीय औद्योतगक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख भएको राविय 
प्राथतमकता प्राप्त उद्योग प्रदेशको पतन प्राथतमकता प्राप्त उद्योग 
हनुेछ। 

पररच्छेद-४ 

औद्योतगक तथा लगानी प्रवधान बोडासम्बन्द्धी व्यवस्था 
२०. बोडाको गठनाः (१) प्रदेशमा उद्योग ववकास र औद्योतगकीकरर्का 

लातग आवश्यक सहजीकरर्, समीिा, नीततगत पषृ्ठपोषर् तथा 
उद्योगको स्थापना, लगानी अतभवृवि, प्रवधान, संरिर् र ववस्तार 
गरी औद्योतगकरर्लाई तीव्रता ददने सम्बन्द्धमा आवश्यक नीततगत 
तनर्ाय गना देहायबमोशजमको एक औद्योतगक तथा लगानी प्रवधान 
बोडा गठन गररएको छ:- 

(क) उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर्  
मन्द्त्री वा राज्यमन्द्त्री     -अध्यि  

(ख) सदस्य, प्रदेश योजना आयोग (उद्योग हेने)-सदस्य 
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 (ग) सशचव, आतथाक मातमला तथा योजना  
मन्द्त्रालय          -सदस्य  

(घ) सशचव, भतूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी  
मन्द्त्रालय        -सदस्य 

(ङ) सशचव, उद्योग, पयाटन, वन तथा  
वातावरर् मन्द्त्रालय       -सदस्य 

(च) सशचव, भौततक पूवााधार तथा सहरी 
 ववकास मन्द्त्रालय       -सदस्य 

(छ) सशचव (कानून), मखु्यमन्द्त्री तथा   

मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय      -सदस्य 

(ज) सशचव, सामाशजक ववकास मन्द्त्रालय     -सदस्य 

(झ) प्रमखु, नेपाल राि बैंक प्रदेशस्तरको  
कायाालय        -सदस्य  

(ञ) अध्यि, नेपाल उद्योग वाशर्ज्य महासंघ, 

कर्ााली प्रदेश       -सदस्य   
(ट) अध्यि, नेपाल घरेल ुतथा साना उद्योग 

महासंघ, कर्ााली प्रदेश      -सदस्य  
(ठ) अध्यि, मवहला उद्यमी महासंघ, कर्ााली  

प्रदेश        -सदस्य 

(ड) उद्योग िेत्रका ववज्ञहरूमध्येबाट कम्तीमा 
एक जना मवहला उद्यमीसवहत  
मन्द्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना     -सदस्य 

(ढ) चेम्बर अफ कमशाको एकजना प्रतततनतध  -सदस्य 

(र्) तनदेशक, तनदेशनालय      -सदस्य-सशचव  
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन मन्द्त्रालयमा मन्द्त्री र राज्यमन्द्त्री दवैु तनयकु्त 
भएको अवस्थामा राज्यमन्द्त्री बोडाको सदस्यको रूपमा रहनेछ। 

(३) बोडाले आवश्यक देखेमा ववषयसँग सम्बशन्द्धत ववषयको 
ववज्ञ, प्रदेश सरकारको कुनै पदातधकारी वा अतधकृत कमाचारीलाई 
बोडाको बैठकमा भाग तलन आमन्द्त्रर् गना सक्नेछ। 

(४) बोडाको बैठक कम्तीमा छ मवहनाको एक पटक र 
आवश्यकताअनसुार जनुसकैु बखत बस्न सक्नेछ। 

(५) बोडाको सदस्य-सशचवले बोडाको अध्यिसगँको 
परामशामा बोडाको बैठकमा पेश हनुे कायासूची तनधाारर् गरी सोको 
जानकारी बोडाको बैठक बस्नभुन्द्दा दईु ददन अगावै सबै 
सदस्यलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ।  

(६) बोडाले गरेका तनर्ायहरू सदस्य-सशचवले प्रमाशर्त गरी 
राख्नपुनेछ।  

(७) बोडाको सशचवालय तनदेशनालयमा रहनेछ। 

(८) बोडाको बैठकसम्बन्द्धी अन्द्य कायाववतध बोडा आफैले 
तनधाारर् गरेबमोशजम हनुेछ।  

2१. बोडाको काम, कताव्य र अतधकाराः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र 
तोवकएका काम, कताब्य र अतधकारका अततररक्त बोडाको काम, 

कताव्य र अतधकार देहायबमोशजम हनुेछाः- 
(क) प्रदेशको समग्र औद्योतगक प्रवधानको सम्बन्द्धमा 

तनयतमत समीिा गरी त्यसमा आवश्यक सधुार 
गना प्रदेश सरकारसमि तसफाररस गने, 

(ख) औद्योतगक प्रदूषर् तनयन्द्त्रर्सम्बन्द्धी नीततको 
कायाान्द्वयन गना आवश्यक काया गने, 
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(ग) प्रदेशको औद्योतगक ववकासको शस्थततको समग्र 
मूल्याङ्कन तथा समीिा गरी आवश्यक कदम 
चाल्न प्रदेश सरकारसमि सझुाव तथा तसफाररस 
गने, 

(घ) प्रदेशमा दताा भएका उद्योग व्यवसायीको गनुासो 
सनुवुाई गरी समस्या समाधान गने वा गराउन े
तथा सम्बशन्द्धत तनकायलाई मागादशान गने, 

(ङ) प्रदेशतभत्रका औद्योतगक िेत्रमा स्वदेशी लगानी 
अतभवृवि गने सन्द्दभामा आवश्यकताअनसुार 
अध्ययन, अनसुन्द्धान तथा सवेिर् गने, गराउने, 

(च) प्रदेशतभत्र सावाजतनक, तनजी र सहकारी िेत्रको 
प्रभावकारी समन्द्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ा 
सहकायामा प्रततस्पधाात्मक औद्योतगक वातावरर् 
तनमाार् गना आवश्यक काया गने, गराउने, 

(छ) औद्योतगक व्यवसाय ववकास र ववस्तारका लातग 
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच समन्द्वय गनुापने 
ववषयमा आवश्यक मागादशान ददने र समन्द्वयको 
आवश्यक व्यवस्था तमलाउने, 

(ज) एकल तबन्द्द ु सेवा केन्द्रमा प्राप्त हनुे सेवा 
सवुवधाको सम्बन्द्धमा उद्योग हेने संघीय 
मन्द्त्रालयमाफा त संघीय बोडासगँ समन्द्वय गने, 

(झ) प्रदेशमा दताा भएका उद्योगको प्रवधानको 
सम्बन्द्धमा अन्द्य आवश्यक काया गने वा गराउने, 
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(ञ) औद्योतगक तथा लगानी प्रवधानका लातग आवश्यक 
देखेका अन्द्य ववषयमा सझुाव तथा तसफाररस 
गने।  

(२) बोडाले आफ्नो काम, कताव्य र अतधकारमध्ये केही 
अतधकार प्रदेश सरकारको कुनै तनकाय वा अतधकृतलाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।  

(३) बोडाले आफूले गरेको कामको वावषाक प्रततवेदन 
आतथाक वषा समाप्त भएको तमततले तीस ददनतभत्र मन्द्त्रालयसमि 
पेश गनुापनेछ। मन्द्त्रालयले यस्तो प्रततवेदन आफ्नो वेबसाइटमा 
प्रकाशन गनेछ।  

(४) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
उद्योग व्यावसायमा प्रत्यि असर पने गरी कुनै नीतत तजुामा गदाा 
वा त्यसमा पररवतान गदाा बोडासँग परामशा तलनपुनेछ।  

२२. शजल्ला उद्योग प्रवधान ववकास सतमतत: (१) शजल्लास्तरमा लगानी 
प्रवधान तथा उद्योग स्थापनालाई प्रश्रय ददन देहायबमोशजमको 
शजल्ला उद्योग प्रवधान ववकास सतमततको गठन गररनछेाः- 

(क) शजल्ला समन्द्वय सतमतत प्रमखु वा  
उपप्रमखु       -संयोजक 

(ख) शजल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमखु  
वा उपप्रमखु       -सदस्य 

(ग) शजल्ला उद्योग वाशर्ज्य संघका अध्यि 

 वा उपाध्यि       -सदस्य 

(घ) शजल्ला घरेल ुतथा साना उद्योग  
महासंघको अध्यि वा उपाध्यि     -सदस्य 

(ङ) शजल्ला लघ ुउद्यमी समूह/संघको  
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अध्यि वा उपाध्यि      -सदस्य 

(च)  सरकारी स्वातमत्वको बैंक तथा वविीय  
संस्थाको शजल्लाशस्थत शाखाको प्रमखु 

वा उपप्रमखु       -सदस्य 

(छ) उद्योगसम्बन्द्धी ववषय हेने कायाालयको  
प्रमखु         -सदस्य-सशचव 

(२) समन्द्वय सतमततले सम्बशन्द्धत िेत्रका बढीमा दईु जना 
ववज्ञलाई सतमततको बैठकमा भाग तलन आमन्द्त्रर् गना सक्नेछ।   

(३) सतमततको सशचवालय शजल्लाशस्थत उद्योगसम्बन्द्धी 
ववषय हेने कायाालयमा रहनेछ। 

(४) सतमततको वैठक सञ् चालनसम्बन्द्धी कायाववतध सतमतत 
आफैले तनधाारर् गरेबमोशजम हनुेछ। 

२३. सतमततको काम, कताव्य र अतधकाराः यस ऐनमा उशल्लशखत अन्द्य 
काम, कताव्य र अतधकारका अततररक्त समन्द्वय सतमततको काम, 

कताव्य र अतधकार देहायबमोशजम हनुेछ:- 
(क) शजल्लामा औद्योतगक तथा लगानी प्रवधान, 

लगानीको संरिर्, अतभवृवि तथा औद्योतगकीकरर् 
सम्बन्द्धी नीततगत तनर्ायका लातग प्रदेश 
सरकारसमि तसफाररस गने, 

(ख) उद्योग सम्बन्द्धी कानूनको कायाान्द्वयनमा कुनै 
बाधा, अड्काउ वा दद्वववधा उत्पन्न भएमा त्यसको 
समाधानको लातग सहजीकरर् गने, 

(ग) शजल्लाको समग्र औद्योतगकरर् सम्बन्द्धी नीततगत, 

कानूनी, संस्थागत र प्रवियागत संरचना एवं 
कायाप्रर्ालीको तनयतमत समीिा गरी त्यसमा 
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आवश्यक सधुार गना मन्द्त्रालय समि सझुाव 
तथा तसफाररस गने, 

(घ) शजल्लाको औद्योतगक ववकास तथा उद्यमशीलता 
ववकासको शस्थततको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीिा 
गरी आवश्यक कदम चाल्न प्रदेश सरकारसमि 
सझुाव तथा तसफाररस गने, 

(ङ) शजल्लाशस्थत ववतभन्न स्थानीय तहमा औद्योतगक 
ववकास गना आवश्यक समन्द्वय र सहजीकरर् 
गने, 

(च) औद्योतगक लगानी अतभवृवि गना तथा प्रोत्साहन 
ददन आवश्यकता अनसुार अध्ययन, अनसुन्द्धान 
तथा सवेिर् गने सम्बन्द्धमा प्रदेश सरकारसमि 
तसफाररस र सझुाव ददने, 

(छ) सावाजतनक, तनजी र सहकारी िेत्रको प्रभावकारी, 
समन्द्वयात्मक र सामञ्जस्यतापूर्ा सहकायामा 
प्रततस्पधाात्मक औद्योतगक वातावरर् तनमाार् गना 
आवश्यक सहजीकरर् गने, 

(ज) शजल्ला तथा स्थानीय स्तरमा औद्योतगक ग्राम 
तथा औद्योतगक िते्र पवहचान गरी तसफाररस गने, 

(झ) औद्योतगक ववकासको लातग सहजीकरर्, समीिा 
तथा समन्द्वय सम्बन्द्धी तोवकएबमोशजमका अन्द्य 
कायाहरू गने।  

२४. बोडा वा सतमततको सदस्यले तनर्ाय प्रवियामा भाग तलन नहनुाेः (१) 
बोडा वा सतमततको बैठकमा तनर्ायको लातग पेश हनुे कुनै 
कायासूचीको सम्वन्द्धमा बोडा वा सतमततको कुनै सदस्यको तनजी 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३५ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६ 

 

 

 
30 
 

सरोकार वा स्वाथा रहे त्यस्तो कायासूचीका सम्बन्द्धमा हनुे तनर्ाय 
प्रवियामा तनजले भाग तलन पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अवस्था आई परेमा 
सम्बशन्द्धत सदस्यले सदस्य-सशचव माफा त बोडा वा सतमततलाई 
जानकारी गराउनपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) ववपरीत हनुे गरी तनर्ाय भएको देशखएमा 
त्यस्तो तनर्ाय स्वताः बदर हनुेछ। 

२५. गोपनीयता कायम राख् नपुनेाः (१) बोडा वा सतमततको कामको 
तसलतसलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनातधकृत 
तवरले अन्द्य कुनै व्यशक्तलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, 

वहत वा फाइदाको लातग प्रयोग गना वा गराउन हुदैँन। 

 (२) उपदफा (१) ववपरीत बोडा वा सतमततको अध्यि, 

सदस्य, सदस्य-सशचव, बैठकमा आमशन्द्त्रत व्यशक्त वा कमाचारीले 
कुनै काम गरेमा तनजले पदीय आचरर् पालना नगरेको 
मातननेछ।  

पररच्छेद-५ 

उद्योगलाई प्रदान गररन ेसहतुलयतसम्बन्द्धी व्यवस्था 
२६. थप सवुवधा तथा सहतुलयताः (१) उद्योगलाई प्रदान गररने छुट, 

सवुवधा तथा सहतुलयत प्रचतलत कानून र औद्योतगक व्यवसाय 
सम्बन्द्धी प्रचतलत संघीय कानूनबमोशजम हनुछे।  

(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत सवुवधा तथा सहतुलयतका 
अलावा प्रदेशबाट उद्योगहरूले पाउने थप सवुवधा तथा सहतुलयत 
देहायबमोशजम हनुेछाः- 

(क) वन पैदावारमा आधाररत उद्योगलाई कबतुलयत 
वा तलजमा आवश्यक शता तोकी कुनै खास 
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िेत्रको वन प्रचतलत कानूनबमोशजम भोगातधकार 
उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले नेपाल 
सरकारसमि तसफाररस गना सक्नेछ, 

(ख) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लातग उत्पादन 
गरेको ववद्यतु ्बढी भई वविी गना चाहेमा वविी 
गररने ववद्यतु ्को पररमार्मा आपसी सहमततबाट 
कायम भएको दरमा प्रचतलत कानूनबमोशजम 
तबिी गना प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमि 
तसफाररस गना सक्नछे, 

(ग) तनयाातमूलक उद्योग, ववशेष आतथाक िेत्र, 
औद्योतगक कलष्टर, औद्योतगक िेत्र वा उद्योग 
ग्राममा स्थापना हनु े तोवकएबमोशजमका 
उद्योगलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी थप सवुवधा तथा सहतुलयत 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ, 

(घ) प्रदेश प्राथतमकता प्राप्त उद्योग वा स्वदेशी कच्चा 
पदाथा, श्रम र सीपको अतधकतम उपयोग वा 
नेपालतभतै्र प्रववतध वा वस्तकुो आववरकार  गरी 
स्थापना भएका उद्योगहरूको लातग बोडाको 
तसफाररसमा प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी थप सवुवधा तथा सहतुलयत ददन सक्नेछ, 

(ङ) सहकारी, लघ ु उद्यम, घरेल ु र साना उद्योगलाई 
बीउ पूजँी (तसड क्यावपटल) को रूपमा प्रदेश 
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सरकारले मापदण्ड वा कायाववतध बनाई 
सोहीबमोशजम अनदुान उपलब्ध गराउन सक्नछे, 

(च) सतुीजन्द्य र मददराजन्द्य उद्योगबाहेक दफा १७ 
को उपदफा (२) बमोशजमको उत्पादनमूलक 
उद्योग, कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत 
उद्योगलाई प्रदेश सरकारले तोवकएबमोशजम 
प्रोत्साहन, छुट, सवुवधा वा सहतुलयत उपलब्ध 
गराउन सक्नछे, 

(छ) लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगले आफ्नो उद्योगको 
िमता अतभवृवि गना आवश्यक पने मेतसनरी, 
यन्द्त्र, उपकरर्जस्ता नवीन प्रववतध आयात गदाा 
लाग्ने भन्द्सार महसलुमा छुट ददन प्रदेश 
सरकारले नेपाल सरकारसमि तसफाररस गना 
सक्नेछ, 

(ज) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी उद्योगले जग्गा खरीद गदाा लाग्ने रशजिेसन 
शलु्क, सहतुलयत दरमा ऋर् उपलब्ध गराउने, 
अनदुान, पूवााधार तनमाार्लगायतका कायामा 
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

२७. जग्गासम्बन्द्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐन वा प्रचतलत कानूनबमोशजम 
दताा भएका उद्योगका लातग आवश्यक जग्गा सम्बशन्द्धत उद्यमीले 
प्रचतलत कानूनबमोशजम आफैँ ले खररद गनुापनेछ।  

तर तोवकएबमोशजमका उद्योग सञ् चालन गने उद्यमीले 
उद्योगका लातग आवश्यक जग्गा खररद गना नसकेमा सोही 
व्यहोरा खलुाई जग्गा खररद गना वा सरकारी स्वातमत्व भएको 
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जग्गा उपलब्ध गराइददन अनरुोध गरेमा उद्योग दताा गने 
तनकायले जग्गा खररद गना वा जग्गा उपलब्ध गराइददन े
सम्बन्द्धमा आवश्यक समन्द्वय र सहजीकरर् गनेछ। 

(२) जग्गा उपलब्ध गराउन समन्द्वय र सहजीकरर् गने 
प्रविया तथा अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ। 

२८. उद्योगको रावियकरर् वा अतधग्रहर्: (१) यस ऐनबमोशजम दताा 
भएको कुनै पतन उद्योगको रावियकरर् गररने छैन।  

(२) कुनै पतन उद्योगलाई सावाजतनक प्रयोजनको लातग 
बाहेक प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा अतधग्रहर् गररने छैन। 
सावाजतनक प्रयोजनको लातग अतधग्रहर् गनुा पदाा प्रचतलत 
कानूनबमोशजमको उशचत प्रविया पूरा गनुापनेछ।  

२९. रुग्र् उद्योगसम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) रुग्र् उद्योगको पवहचान र 
वगीकरर्सम्बन्द्धी व्यवस्था प्रचतलत कानूनबमोशजम हनुछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पवहचान र वगीकरर् भएका 
उद्योगलाइा प्रचतलत कानून र तोवकएबमोशजमका सवुवधा प्रदेश 
सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

३०. औद्योतगक सरुिासम्बन्द्धी व्यवस्थााः यस ऐन वा प्रचतलत 
कानूनबमोशजम स्थापना भएका तोवकएबमोशजमका उद्योगका लातग 
आवश्यकता अनसुार प्रदेश सरकारले तोवकएबमोशजम औद्योतगक 
सरुिा उपलब्ध गराउनछे। 

३१. प्रोत्साहन, छुट, सवुवधा वा सहतुलयतको दरुूपयोग गना नहनुाेः (१) 
यस ऐनबमोशजम वा प्रचतलत कानूनबमोशजम उद्योगले प्राप्त गने 
प्रोत्साहन, छुट, सवुवधा वा सहतुलयत जनु प्रयोजनका लातग 
ददइएको हो सोही प्रयोजनका लातग मात्र प्रयोग गनुापनेछ।  
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(२) कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात बनेको 
तनयम ववपरीत हनुे कुनै काया गरेमा त्यस्तो उद्योगलाई यस 
पररच्छेद बमोशजमको प्रोत्साहन, छुट, सवुवधा वा सहतुलयत प्रदान 
गररने छैन।  

पररच्छेद-६ 

सजाय र पनुरावेदनसम्बन्द्धी व्यवस्था 
३२. सजायाः (१) कसैले दफा ३ बमोशजम उद्योग दताा नगराई उद्योग 

सञ् चालन गरेको पाइएमा उद्योग दताा गने तनकायको तसफाररसमा 
मन्द्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई तत्काल बन्द्द गना लगाई 
देहायबमोशजमको जररवाना गना सक्नेछाः- 

(क) लघ ुउद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ, 
(ख) घरेल ु र साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजार 

रुपैयाँ, 
(ग) मझौला उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँ, 
(घ) ठूला उद्योगको हकमा एक लाख रुपैयाँ। 

(२) कुनै उद्योगले आफ्नो उद्देश्य ववपरीत काया गरेमा 
उद्योग दताा गने तनकायको तसफाररसमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो 
उद्योगलाई देहायबमोशजमको जररवाना गना सक्नछेाः- 

(क) लघ ु उद्यमको हकमा दईु हजार रुपैयाँसम्म 
जररवाना गने, 

(ख) घरेल ु र साना उद्योगको हकमा पचास हजार 
रुपैयाँसम्म जररवाना गने, 

(ग) मझौला उद्योगको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्म 
जररवाना गने, 
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(घ) ठूला उद्योगको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म 
जररवाना गने।  

(३) कुनै उद्योगले दफा ८ बमोशजम तोवकएको अवतधतभत्र 
उद्योग सञ् चालन वा आफ्नो व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार 
प्रारम्भ गरेको जानकारी नददएमा उद्योग दताा गने तनकायको 
तसफाररसमा मन्द्त्रालयले देहायबमोशजमको जररवाना गनेछाः- 

(क) लघ ुउद्यमको हकमा प्रत्येक छ मवहनाको लातग 
दईु हजार रुपैयाँ 

(ख) घरेल ु र साना उद्योगको हकमा प्रत्येक छ 
मवहनाको लातग दश हजार रुपैयाँ, 

(ग) मझौला र ठूला उद्योगको हकमा प्रत्येक छ 
मवहनाको लातग पच्चीस हजार रुपैयाँ। 

(४) कुनै उद्योगले दफा १० बमोशजम स्वीकृतत नतलई 
उद्योगको स्थानान्द्तरर् गरेमा वा दफा ११ बमोशजम स्वीकृतत 
नतलई पूजँी वृवि, िमता ववृि, उद्देश्य थप वा पररवतान गरेमा 
उद्योग दताा गने तनकायको तसफाररसमा मन्द्त्रालयले देहायको कुनै 
जररवाना गनेछाः- 

(क) लघ ुउद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ, 
(ख) घरेल ु र साना उद्योगको हकमा पच्चीस 

हजारदेशख पचास हजार रुपैयाँसम्म, 

(ग) मझौला र ठूला उद्योगको हकमा एक लाखदेशख 
तीन लाख रुपैयाँसम्म। 

(५) कुनै उद्योगले दफा १२ बमोशजम तोवकएको वववरर् 
तोवकएको अवतधतभत्र उपलब्ध नगराएमा उद्योग दताा गने 
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तनकायले त्यस्तो उद्योगलाई देहायबमोशजमको जररवाना गना 
सक्नेछाः- 

(क) लघ ुउद्यमलाई एक हजार रुपैयाँ, 
(ख) घरेल ुर साना उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ, 
(ग) मझौला उद्योगलाई दश हजार रुपैयाँ, 
(घ) ठूला उद्योगलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ। 

(६) कुनै उद्योगले दफा ३१ ववपरीत हनुे गरी कुनै काया 
गरेमा उद्योग दताा गने तनकायको तसफाररसमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो 
उद्योगलाई उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन, छुट, सवुवधा वा सहतुलयत 
जनुसकैु बखत रोक्का गना, त्यस्तो प्रोत्साहन, छुट, सवुवधा वा 
सहतुलयत बराबरको रकम असलु गना वा सो बराबरको रकम 
जररवाना गना सक्नछे।  

(७) कुनै उद्योगले दफा ४१ बमोशजम व्यावसावयक 
सामाशजक शजम्मेवारी बहन नगरेमा उद्योग दताा गने तनकायको 
तसफाररसमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो उद्योगको वावषाक खदु मनुाफाको 
एक दशमलव पाँच प्रततशतले हनु आउने रकम जररवाना गना 
सक्नेछ। त्यस्तो शजम्मेवारी एक आतथाक वषाभन्द्दा बढी अवतधमा 
बहन नगने उद्योगलाई प्रततवषा वावषाक खदु मनुाफाको शून्द्य 
दशमलव पाँच प्रततशतका दरले थप जररवाना गनेछ।  

(८) कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात वनेको 
तनयमावलीबमोशजम पालना गनुापने शता वा उद्योग दताा गने 
तनकायको तसफाररसमा मन्द्त्रालयले समय-समयमा ददएको तनदेशन 
पालना नगरेमा त्यस्तो उद्योगलाई उद्योग दताा गने तनकायले 
देहायबमोशजम जररवाना गना सक्नेछाः- 

(क) लघ ुउद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म, 
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(ख) घरेल ुतथा साना उद्योगको हकमा पचास हजार 
देशख एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म, 

(ग) मझौला उद्योगको हकमा एक लाख पचास 
हजारदेशख तीन लाख रुपैयाँसम्म, 

(घ) ठूला उद्योगको हकमा दईु लाख पचास 
हजारदेशख तीन लाख रुपैयाँसम्म।  

(९) यस दफामा लेशखएदेशख बाहेक यो ऐन वा यस 
ऐनअन्द्तगात बनेको तनयम ववपरीत अन्द्य कुनै काम गने उद्योगलाई 
उद्योग दताा गने तनकायको तसफाररसमा मन्द्त्रालयले 
देहायबमोशजमको जररवाना गना सक्नेछाः- 

(क) लघ ुउद्यम भए पन्द्र हजार रुपैयाँसम्म, 

(ख) घरेल ु तथा साना उद्योग भए पन्द्र हजारदेशख 
तीस हजार रुपैयाँसम्म, 

(ग) मझौला उद्योगको हकमा तीस हजारदेशख पचास 
हजार रुपैयाँसम्म, 

(घ) ठूला उद्योग भए पचास हजारदेशख एक लाख 
रुपैयाँसम्म।  

३३. सरकारी बाकँीसरह असूल गररनाेः यस ऐनबमोशजम लागेको 
जररवाना रकम प्रचतलत कानूनबमोशजम सरकारी बाँकीसरह 
असूलउपर गररनेछ।  

३४. सफाइ पेश गने मौका ददइनाेः यस पररच्छेदबमोशजम कुनै 
उद्योगलाई सजाय गदाा सफाइ पेश गने मनातसब मावफकको 
मौका ददनपुनेछ।  

३५. पनुरावेदनसम्बन्द्धी व्यवस्थााः यस पररच्छेदबमोशजम भएको 
सजायको आदेशउपर शचि नबझेुमा सजायको जानकारी पाएको 
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तमततले पैंततस ददनतभत्र सम्बशन्द्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन 
लाग्नेछ।  

पररच्छेद-७ 

ववववध 

३६. ववशषे आतथाक िेत्रसम्बन्द्धी व्यवस्थााः औद्योतगक वियाकलापलाई 
सघन रूपमा सञ् चालन गनाका लातग आतथाक िेत्र, अन्द्तरदेशीय 
आतथाक िेत्र, तनयाात प्रवधान िेत्र, तनयाात प्रशोधन िते्र, ववशेष 
आतथाक िेत्र, ववशषे व्यापाररक िेत्र, पयाटकीय वा अन्द्य कुनै 
िेत्रसम्बन्द्धी व्यवस्था प्रचतलत कानूनबमोशजम हनुछे।  

३७. प्रदेश औद्योतगक तथा लगानी प्रवधान कोष: (१) प्रदेश सरकारले 
प्रदेशको औद्योतगक लगानी प्रवधान तथा संरिर्का लातग एक 
औद्योतगक तथा लगानी प्रवधान कोष स्थापना गना सक्नछे।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहाय बमोशजमका 
रकम रहनेछन:्- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट 
प्राप्त रकम, 

(ख) स्वदेशी व्यशक्त वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) ववदेशी सरकार, अन्द्तरााविय संघसंस्थाबाट प्राप्त 
रकम, 

 (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोशजमको रकम 
तलनअुशघ नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलनपुनेछ। 

 (४) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको रकम देहायको 
कायामा खचा गना सवकनछे:- 

(क) लघ ु उद्यम, घरेल ु उद्योग तथा साना उद्योग 
ववकास, 
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(ख) प्रववतध ववकास, 

(ग) औद्योतगक प्रवधान, 

(घ) मवहला उद्यमशीलता ववकास, 

(ङ) लघ ुउद्यम, घरेल ुतथा साना उद्योगहरुलाई वविीय 
संस्थाबाट तलन ेऋर्को ब्याजमा अनदुान, 

(च) रुग्र् उद्योगको पनुरुत्थान, पनुतनामाार् तथा 
व्यवस्थापन। 

 (५) कोषको रकम उपदफा (४) बमोशजमको कायामा 
खचा गदाा कोषको स्वीकृत वावषाक कायािमको अधीनमा रही 
लगानी तथा खचा गनुापनेछ। 

 (६) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्द्धी अन्द्य 
व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे। 

३८. औद्योतगक जनशशक्ताः (१) उद्योगलाई आवश्यक पने जनशशक्त 
नेपाली नागररकबाट पूतता गनुापनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
राविय स्तरको पतत्रकामा ववज्ञापन प्रकाशन गदाा पतन उद्योगको 
लातग चावहन ेकुनै खास सीप वा दिता भएको जनशशक्त नेपाली 
नागररकमध्येबाट उपलब्ध हनु नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन 
तहको पदमा उपदफा (३) बमोशजम तनदेशनालयको तसफाररसमा 
श्रमसम्बन्द्धी प्रचतलत कानूनबमोशजम श्रम स्वीकृतत तलई बढीमा 
पाँच वषासम्मको लातग त्यस्तो उद्योगले ववदेशी नागररक तनयकु्त 
गना सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लातग उद्योग दताा गने 
तनकायले तसफाररस गदाा त्यस्तो उद्योगले माग गरेबमोशजमको सीप 
वा दिता भएको जनशशक्त नेपाली नागररकबाट पूतता गना प्रयास 
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गरेको, त्यस्तो सीप वा दिता भएको जनशशक्त उद्योगलाई 
आवश्यक भएको र त्यस्तो जनशशक्त नेपालमा उपलब्ध हनु 
नसकेको यवकन गरी श्रम ववभागमा श्रम स्वीकृततको लातग 
तसफाररस गनुापनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजम तनयकु्त गररएको ववदेशी 
नागररक ववशशष्ट प्रकारको प्राववतधक भई त्यस्तो जनशशक्त 
नेपालतभत्र उपलब्ध हनु नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोशजम 
स्वीकृतत तलई त्यस्तो जनशशक्तलाई थप दईु वषासम्मको लातग 
पनुाः तनयकु्त गना सवकनेछ।  

(५) उपदफा (२) बमोशजम कुनै उद्योगमा ववदेशी नागररक 
तनयकु्त भएमा तनजले प्राप्त गरेको पाररश्रतमकको सिरी प्रततशत 
रकम पररवत्या ववदेशी मरुामा नेपाल बावहर लैजान पाउनछे।  

(६) उद्योगमा कायारत श्रतमकले उद्योगको सञ् चालन तथा 
त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पगु्ने गरी कुनै प्रकारका 
गततववतध गना पाउने छैनन।् उद्योगमा कायारत श्रतमकले आफ्ना 
मागहरू प्रचतलत श्रमसम्बन्द्धी कानूनले तनधाारर् गरेको प्रविया 
पूरा गरी शाशन्द्तपूर्ा ढङ्गले व्यवस्थापनसमि राखी आपसी 
समझदारीमा समाधान गनुापनेछ।  

(७) उद्योगमा काम गने श्रतमक र उद्योगवीच उत्पन्न 
व्यशक्तगत वा सामूवहक वववादको समाधान श्रमसम्बन्द्धी प्रचतलत 
कानूनबमोशजम हनुेछ।  

(८) श्रतमकको कारर्बाट उद्योग सञ् चालन तथा त्यसको 
उत्पादनमा बाधा वा अवरोध पगु्ने गरी कुनै प्रकारका गततववतध 
भई उद्योग बन्द्द भएमा त्यसरी उद्योग बन्द्द गने वा काम नगने 
श्रतमक तथा कमाचारीलाई त्यसरी काम नगरेको अवतधभरको 
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पाररश्रतमक उपलब्ध गराउन सम्बशन्द्धत उद्योग वा प्रततष्ठान बाध्य 
हनुे छैन। 

३९. करार गरी उत्पादन गना सक्नाेः (१) प्रचतलत कानूनबमोशजम दताा 
भई सञ् चालनमा रहेको कुनै उद्योगले त्यस्तो उद्योगको 
उत्पादनको मखु्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा 
उद्योगलाई आवश्यक पने सहायक वस्त ुवा सेवा अन्द्य उद्योगसँग 
करार वा उपकरार गरी उत्पादन गना सक्नेछ।  

(२) कुनै तनयाातमूलक उद्योगको लातग तोवकएबमोशजमको 
मापदण्ड पूरा गरी उपदफा (१) बमोशजम करार वा उपकरारका 
आधारमा तनशश् चत पररमार्मा वस्त ुवा सेवाको उत्पादन गररददएमा 
त्यस्तो उद्योगलाई पतन तोवकएबमोशजमको प्रोत्साहन, छुट, सवुवधा 
र सहतुलयत उपलब्ध गराउन सवकनेछ।  

(३) करार वा उपकरार गरी उत्पादन गना सवकने सम्बन्द्धी 
अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

४०. दोहोरो सवुवधा प्रदान नगररनाेः (१) यस ऐन वा प्रचतलत 
कानूनबमोशजम प्रदेश सरकारले कुनै उद्योगलाई सेवा, सवुवधा वा 
सहतुलयत प्रदान गदाा दोहोरो पने गरी कुनै सेवा, सवुवधा वा 
सहतुलयत प्रदान गने छैन।  

(२) प्रदेश सरकारले यस ऐनबमोशजम कुनै उद्योगलाई 
प्रदान गरेको सेवा, सवुवधा वा सहतुलयतको जानकारी 
तनदेशनालयलाई ददनपुनेछ।  

४१. व्यावसावयक सामाशजक शजम्मेवारीसम्बन्द्धी व्यवस्थााः (१) वावषाक 
पन्द्र करोड रुपैयाँभन्द्दा बढी कारोबार हनुे मझौला, ठूला तथा 
घरेल ु उद्योगले व्यावसावयक सामाशजक शजम्मेवारी वहन गने 
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प्रयोजनको लातग प्रत्येक आतथाक वषामा वावषाक खदु मनुाफाको 
कम्तीमा एक प्रततशत रकम छुट्याउनपुनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम छुट् याइएको रकम वावषाक 
योजना तथा कायािम बनाई तोवकएबमोशजमका िते्रमा खचा 
गनुापनेछ।  

(३) उद्योगले उपदफा (२) बमोशजम प्रत्येक आतथाक वषामा 
सम्पन्न गरेको कायािम र त्यस्तो कायािममा खचा गरेको 
रकमको वववरर् आतथाक वषा व्यतीत भएको छ मवहनातभत्र 
सम्बशन्द्धत उद्योग दताा गने तनकायसमि पेश गनुापनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोशजम व्यावसावयक सामाशजक 
शजम्मेवारीका लातग छुट् याइएको रकम आयकर प्रयोजनाथा खचा 
कट्टी गना पाइनेछ।  

४२. उद्योग ग्राम, औद्योतगक क्लष्टर, औद्योतगक िते्र, ववशषे आतथाक िेत्र 
वा औद्योतगक कररडोर घोषर्ा गना सक्नाेः (१) प्रदेश सरकारले 
प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योतगक ववकासको लातग 
पयााप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको प्रदेशको कुनै भाग वा 
स्थानलाई मापदण्ड बनाई उद्योग ग्राम, औद्योतगक क्लष्टर, 
औद्योतगक िेत्र, ववशेष आतथाक िेत्र वा औद्योतगक कररडोर 
घोषर्ा गना सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम घोषर्ा गररएका उद्योग ग्राम, 

औद्योतगक क्लष्टर, औद्योतगक िेत्र, ववशेष आतथाक िेत्र वा 
औद्योतगक कररडोर यो ऐन तथा प्रचतलत कानूनबमोशजम अन्द्य 
उद्योगले पाउने सेवा, सवुवधा तथा सहतुलयत उपलब्ध गराइनेछ।  

४३. भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नहनुाेः (१) यो ऐन प्रारम्भ 
भएपतछ स्थापना हनुे उद्योग ग्राम, औद्योतगक कल्ष्टर र ववशेष 
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आतथाक िेत्रको प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी तोकेको िेत्र र दूरीतभत्र कुनै पतन वकतसमको आवासीय भवन 
वा अन्द्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन हुदैँन।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको िेत्र र दूरीतभत्र 
रहेको कसैको तनजी जग्गामा आवासीय भवन वा अन्द्य भवन वा 
वस्ती बसाउन नददएको कारर्बाट हातन नोक्सानी पगु्न जान े
भएमा प्रदेश सरकारले तोवकएको म्यादतभत्र तोवकएबमोशजमको 
प्रविया पूरा गरी सम्बशन्द्धत व्यशक्तलाई मनातसब िततपूतता 
ददनपुनेछ।  

४४. ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गना सक्नाेः उद्योग दताा गने तनकायले 
यस ऐनबमोशजम उद्योग प्रशासनसम्बन्द्धी तोवकएबमोशजमका काम 
कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउन ववद्यतुीय कारोबारसम्बन्द्धी 
प्रचतलत कानूनबमोशजम ववद्यतुीय माध्यमबाट सम्पादन गना सवकन े
गरी आवश्यक व्यवस्था गना सक्नेछ। 

४५. स्वचातलत स्वीकृतत प्रवियासम्बन्द्धी व्यवस्था गना सक्नाेः (१) प्रदेश 
सरकारले उद्योग प्रशासनसम्बन्द्धी प्रवियालाई सरल, सहज र 
अनमुानयोग्य बनाउन यस ऐन तथा प्रचतलत अन्द्य कानूनबमोशजम 
उद्योग दताादेशख खारेजीसम्मका प्रवियासम्बन्द्धी सेवाहरू, उद्योगको 
वकतसम, उद्योगको प्रकृतत वा लगानीको सीमा लगायतका ववषयहरू 
तोकी स्वचातलत मागाबाट कायाान्द्वयन गना सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्वचातलत स्वीकृतत 
प्रवियासम्बन्द्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे।  

४६. अशख्तयारनामा ददन सवकनाेः (१) यस ऐनबमोशजम कुनै उद्योग वा 
उद्योगमा स्वातमत्व भएको व्यशक्तले आफूले गनुापने केही वा सबै 
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काम गनाको तनतमि कुनै व्यशक्तलाई अशख्तयारनामा ददन 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम ददइएको अशख्तयारनामा 
बमोशजम काम गना त्यस्तो अशख्तयारनामाको प्रतततलवप नोटरी 
पशब्लकद्वारा प्रमाशर्त गराई उद्योग दताा गने तनकायमा उपलब्ध 
गराउनपुनेछ। उद्योग दताा गने तनकायले आवश्यक ठानेमा 
त्यस्तो अशख्तयारनामाको सक्कल हेना सक्नेछ।  

४७. म्याद थप वा पनुाः दताासम्बन्द्धी व्यवस्थााः (१) यो ऐन प्रारम्भ 
हुँदाका बखत प्रचतलत कानूनबमोशजम उद्योग दताा भई उद्योगको 
सञ् चालन वा व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गने 
म्याद समाप्त भई उद्योग सञ् चालन, व्यावसावयक उत्पादन वा 
कारोबार प्रारम्भ गना नसकेका उद्योगहरू वा यसअशघ म्याद थप 
भई थवपएको म्यादतभत्र समेत उद्योगको सञ् चालन वा 
व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार गना नसकी म्याद गजुारेका 
उद्योगले तनवेदन ददन पाउने गरी एक पटकका लातग यो ऐन 
प्रारम्भ भएको तीन मवहनातभत्र म्याद थपका लातग उद्योग दताा 
गने तनकायसमि तनवेदन ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त तनवेदन जाँचबझु गदाा 
उद्योग दताा गने तनकायले म्याद थप गनुापने मनातसब कारर् 
देखेमा यस ऐनबमोशजमको प्रविया पूरा गरी देहायबमोशजमको 
ववलम्ब शलु्क तलई म्याद थप गना सक्नेछाः 

(क) लघ ु उद्यमको हकमा प्रततवषा पच्चीस सय 
रुपैयाँका दरले, 

(ख) घरेल ुतथा साना उद्योगको हकमा प्रततवषा सात 
हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले, 
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(ग) मझौला उद्योगको हकमा प्रततवषा पच्चीस हजार 
रुपैयाँका दरले, 

(घ) ठूला उद्योगको हकमा प्रततवषा पचहिर हजार 
रुपैयाँका दरले।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम कुनै उद्योगको म्याद 
थपसम्बन्द्धी तनर्ायको जानकारी सम्बशन्द्धत तनवेदकलाई तनर्ाय 
भएको सात काया ददनतभत्र ददनपुनेछ।  

४८. एकल तबन्द्द ु सेवा केन्द्रको स्थापना: (१) यस ऐन तथा प्रचतलत 
अन्द्य कानूनबमोशजम उद्योग वा लगानीकताालाई प्राप्त हनुे छुट, 

सवुवधा वा सहतुलयत र उद्योगको लातग आवश्यक पने अन्द्य सेवा 
समयमै सरल र सहज रूपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने 
सम्बन्द्धमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
एकल तबन्द्द ु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याउन 
सक्नेछ। 

(२) एकल तबन्द्द ु सेवा केन्द्रको स्थापना तथा 
सञ् चालनसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

४९. स्थानीय तहले उद्योग प्रशासनसम्बन्द्धी काया गना सक्नाेः (१) यस 
ऐनबमोशजम स्थानीय तहले तीन लाख रुपैँयासम्मको शस्थर पूजँी 
भएका लघ ु उद्यम तथा घरेल ु उद्योग दताा, प्रशासन तथा 
तनयमनसम्बन्द्धी काया गना सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दताा तथा नवीकरर् भएका 
उद्योगहरूको वववरर् अद्यावतधक गरी स्थानीय तहले 
तनदेशनालयलाई पठाउनपुनेछ। 

(३) स्थानीय तहले गने उद्योग प्रशासनसम्बन्द्धी अन्द्य 
व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुछे।   
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५०. अतधकार प्रत्यायोजनाः (१) यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात बनेको 
तनयमावलीबमोशजम बोडालाई प्राप्त अतधकारमध्ये केही अतधकार 
बोडाले आवश्यकताअनसुार मन्द्त्रालयको सशचव, तनदेशनालयको 
तनदेशक वा प्रदेश सरकारको अतधकृतस्तरको कमाचारीलाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।  

(२) यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात वनेको तनयमावलीबमोशजम 
तनदेशनालयलाई प्राप्त अतधकारमध्ये केही अतधकार 
आवश्यकताअनसुार प्रदेश सरकारको अतधकृतस्तरको कमाचारीलाई 
प्रत्यायोजन गना सवकनेछ।  

५१. बाधा अड्काउ फुकाउन े अतधकाराः यस ऐनको कायाान्द्वयन गदाा 
कुनै बाधा अड्काउ परेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  

५२. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गना सक्नाेः प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवश्यकताअनसुार 
हेरफेर, थपघट वा पररमाजान गना सक्नेछ।  

५३. यसै ऐनबमोशजम हनुाेः यस ऐनमा लेशखएको कुरामा यसै 
ऐनबमोशजम र अन्द्यमा प्रचतलत कानूनबमोशजम हनुछे।  

५४. तनवेदन ददन सक्न:े (१) यस ऐनबमोशजम तनर्ाय गनुापने वा काया 
सम्पन्न गना तोवकएको अवतधतभत्र काया सम्पन्न नभएमा मकाा पने 
पिले मन्द्त्रालयसमि उजरुी ददन सक्नेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन पना आएमा 
मन्द्त्रालयले तोवकएबमोशजम आवश्यक जाँचवझु गरी उपयकु्त 
तनर्ाय गनेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोशजमको तनर्ायमा शचि नबझु्ने पिले 
तनर्ाय भएको पैतीस ददनतभत्र सम्बशन्द्धत उच्च अदालत समि 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ।    

५५. तनयम बनाउन े अतधकाराः यस ऐनलाई कायाान्द्वयन गना प्रदेश 
सरकारले आवश्यक तनयम बनाउन सक्नछे।  

५६. तनदेशशका, कायाववतध वा मापदण्ड बनाई लागू गना सक्नाेः 
मन्द्त्रालयले यो ऐन र यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयमावलीको 
अधीनमा रही उद्योग प्रशासनसम्बन्द्धी काम कारबाहीलाई सरल र 
सहज बनाउन आवश्यकता अनसुार तनदेशशका वा कायाववतध वा 
मापदण्ड बनाई लागू गना सक्नेछ।  

५७. बचाउाः यो ऐन लागू हनुअुशघ प्रचतलत कानूनबमोशजम भए गरेका 
काम कारबाही यसै ऐनबमोशजम भए गरेको मातनने छ। 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३५ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६ 

 

 

 
48 
 

अनसूुची-१ 
(दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बशन्द्धत) 

घरेल ुउद्योग 

 

1. हात वा खटु्टाले चलाउने र अधास्वचातलत तान (ह्याण्ड लमु, पेडल 
लमु, सेमी अटोमेवटक लमु), कपडा बेने (र् यावपङ्ग), परम्परागत 
प्रववतधबाट गररन ेरङ्गाइ, छपाइ, तसलाइ (तयारी पोशाक बाहेक) र 
बनुाइ,  

2. ऊन र रेशममा आधाररत हाते बनुाइका राडी, पाखी, गलैँचा, 
पशस्मना, पोशाक, हाते कागज र सोमा आधाररत वस्त,ु 

3. परम्परागत कलामा आधाररत वस्त,ु 

4. परम्परागत मूतताकला, 
5. तामा, वपिल, ढलौट, काँस र जमानतसल्भर जस्ता धातबुाट 

हस्ततनतमात भाडँावतान तथा हस्तकलाका सामान, 

6. फलामबाट बनेका हस्ततनतमात भाँडा वतान तथा घरायसी प्रयोगका 
चकु्क, चलेुसी, खकुुरी, हँतसया, कुटो, कोदालोजस्ता परम्परागत 
औजारहरू 

7. सनु वा चाँदीबाट हस्ततनतमात गरगहना, वस्त,ु भाँडा वतानहरू 
(बहमूुल्य, अधा बहमूुल्य तथा साधारर् पत्थर जडान भएका समेत) 

8. स्वदेशमा उपलब्ध वकमती, अधा वकमती तथा साधारर् पत्थर 
कटाई उद्योग, ग्रामीर् टय् यातनङ्ग/ छालाबाट हस्त तनतमात वस्तहुरू, 

9. जटु, सवाई घाँस, चोया, बातबयो, सतुी धागो, अल्लो आदद प्राकृततक 
रेशामा आधाररत उद्योग, 

10. पत्थरकला (ढुङ्गा कँुदेर बनाइएका सामानहरू) 
11. पौभा, थाङ्का शचत्र र अन्द्य परम्परागत शचत्रकला, 
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12. मकुुण्डो (मास्क) तथा परम्परागत संस्कृतत दशााउन े पतुली र 
खेलौना 

13. परम्परागत संस्कृतत, बाजागाजा र कला दशााउन े ववतभन्न प्रकारका 
हस्तकलाका वस्त,ु 

14. काठ, हाड तथा तसङ्ग, माटो, चट्टान र खतनजका कलात्मक वस्तहुरू, 

सेरातमक्स तथा माटाका भाँडाकँुडा,  
15. हातले छाप्ने इँटा उद्योग।  
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अनसूुची-२ 
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बशन्द्धत) 

ऊजाामूलक उद्योग 

 

1. जलस्रोत, वाय,ु सौयाशशक्त, कोइला, प्राकृततक तेल र इन्द्धन वा ग्याँस, 

वायोमास वा अन्द्य स्रोतहरूबाट ऊजाा उत्पादन गने उद्योग, त्यस्तो 
ऊजाा उत्पादन गना प्रयोग गररने मेतसन उपकरर् तनमाार् गने 
उद्योग, 

2. प्रदेशतभत्रको ववद्यतु प्रसारर् लाइन, 

3. ववद्यतु ववतरर् प्रर्ाली, 
4. बायो ग्याँसमा आधाररत ऊजाा, 
5. शचनी उद्योगको सह-उत्पादनको रूपमा उत्पादन हनु े ववद्यतुीय 

ऊजाा, 
6. ऊजााको सम्भाव्यता अध्ययन गने।  
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अनसूुची-३ 
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बशन्द्धत 

कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग 

 

1. फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन, 

2. खाद्यवस्तकुो उत्पादन र प्रशोधन तथा भण्डारर्, 

3. पशपुालन, पंिीपालन (अविचसमेत), पशपंुिी प्रजनन, चल्ला काड्न े
व्यवसाय र मास ुउत्पादन तथा प्रशोधन, 

4. दधु उत्पादन तथा दगु्ध पदाथा प्रशोधन (दूधजन्द्य पररकार 
उत्पादन समेत), 

5. मत्स्यपालन, माछाभरुा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेशजङ, 

6. कृवष उपज प्रमखु कच्चा पदाथा हनुे पशपंुिीको दाना उत्पादन 
उद्योग, 

7. रेशम खेती तथा रेशम प्रशोधन, 

8. शचया बगान, शचया प्रशोधन, 

9. कफी खेती, कफी प्रशोधन, 

10. जडीबटुी खेती, जडीबटुी प्रशोधन, 

11. तरकारी बीउ तबजन उत्पादन, 

12. तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन, 

13. हररत गहृ (तग्रन हाउस) स्थापना र सञ् चालन,  

14. मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन), 
15. परुप खेती, परुप प्रशोधन (माला बनाउने, सजावट गने, गचु्छा 

बनाउने र बीउ तबजन उत्पादनसमेत), 
16. नसारी व्यवसाय, वनस्पतत उद्यान स्थापना, संरिर् तथा व्यवस्थापन, 

वनस्पतत प्रजनन व्यवसाय (वटस्स ुकल्चरसमेत), 
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17. रबर खेती, रबरको प्रारशम्भक प्रशोधन र सञ् चालन, 

18. शीत भण्डार, कृवष बजार सञ् चालन तथा व्यवस्थापन, 

19. सामदुावयक, तनजी वन तथा कृवष वनको स्थापना र व्यवस्थापन, 

अन्द्य गैर काष्ठजन्द्य वन पैदावार, 
20. नगदेबालीको व्यावसावयक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैाः ऊख,ु वटमरु, 

अल्लो, सनपाट, शचउरी, सजीवन, स्वीट सरघम, स्टेतभया रेवौतडएन, 

सतुी, जटु, अलैँची, अदवुा, केशर, तेलहन, मसला बाली, दलहन आदद 
तथा ततनको बीउ उत्पादन), 

21. बेत, बाँस खेती, बेत बाँस तथा अन्द्य प्राकृततक रेशाजन्द्य 
उत्पादनहरू, 

22. बीउतबजन प्रशोधन, 

23. साःतमल, फतनाचरलगायतका काष्ठ उद्योग, 

24. पाकेवटङ, तसजतनङ्ग, वट्रटमेन्द्ट प्लान्द्ट, प्लाइउड, कम्पोशजट, बोडा 
जस्ता काष्ठजन्द्य उद्योग, 

25. कागज, रेशजनलगायतका अन्द्य गैरकाष्ठजन्द्य वन पैदावारमा 
आधाररत उद्योग, 

26. च्याउ, नयाँ प्रववतधद्वारा तबरुवा उत्पादन गने (वटस्यूकल्चर),  
27. कपास खेती, कपास र कपासको तबउ उत्पादन तथा प्रशोधन 

गने।  
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अनसूुची-४ 
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्बशन्द्धत 

पूवााधार उद्योग 
 

 

1. सडक, पलु, सरुुङ्ग, 
2. रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रतलबस, मोनोरेल र स्लाईतडङ्गकार, 
3. हवाई धावन मागा÷ववमानस्थल, 
4. औद्योतगक संरचना एवं पूवााधार कम्प्लेक्स, 
5. सभा सम्मेलन केन्द्र, 
6. खानेपानी आपूतता तथा ववतरर्, 
7. तसँचाइ पूवााधार, 
8. खेलकूद गहृ, रङ्गशाला, 
9. सवारी पावका ङ्ग स्थल, पावका ङ्ग गहृ,  
10. तनयाात प्रशोधन िेत्र,  
11. ववशेष आतथाक िते्र, 
12. कागो कम्प्लेक्स, 
13. प्रदूवषत पानी प्रशोधन उद्योग (वेष्ट वाटर वट्रटमेन्द्ट प्लान्द्ट), 
14. टेतलफोन टावर, अशप्टकल फाइबर नेटवका , भ–ूउपग्रह, भ–ूउपग्रह 

प्रसारर् केन्द्र, 
15. घर तथा आवास भवन, 
16. वफल्म तसवट तनमाार्, वफल्म स्टुतडयो तनमाार्,  
17. व्यापाररक कम्प्लेक्स, 

18. तनजी वेयर हाउस, 
19. इन्द्धन तथा ग्यास आपूतताको पाइप लाइन जडानको पूवााधारको तनमाार्, 

व्यवस्था तथा सञ् चालन, 
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20. ऊजाा घर तथा ऊजाा प्रशारर् लाइनको पूवााधार तनमाार् व्यवस्था तथा 
सञ् चालन। 
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अनसूुची-५ 

(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सँग सम्बशन्द्धत 

पयाटन उद्योग 

1. पयाटक आवास, मोटेल, होटेल, ररसोटा, बार तथा रेषँु्टरा, पाटी 
प्यालेस, 

2. ट्राभल एजेन्द्सी, टुर अपरेटर, वहतलङ्ग सेन्द्टर, क्यातसनो, मसाज, 
स्पा, 

3. साहतसक पयाटन, टे्रवकङ्ग, शस्कइङ्ग, प्याराग्लाइतडङ्ग, वाटर 
र् याशफ्टङ्ग, हट एयर व्यालतुनङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेतलङ्ग, घोडचढी, 
हािीचढी, बन्द्जी जशम्पङ्ग, वहमाल आरोहर्, शजपफ्लायर, 
अल्ट्रालाइट, स्काइवाइवकङ्ग, स्काइड्राइतभङ्ग र यस्तै प्रकारका 
अन्द्य साहतसक खेल, 

4. केवलकारको तनमाार् गरी सञ् चालन गने उद्योग, 
5. ग्रामीर् पयाटन, होमस्टे, पयाावरर्ीय पयाटन, कृवष पयाटन, 
6. गल्फ, कोसा, पोलो, पोनी टे्रवकङ्ग, पदयात्रा, साइशक्लङ्ग, 
7. साँस्कृततक, धातमाक, सभा सम्मेलन, खेलकूद पयाटन, 
8. मनोरञ्जन पाका , वाटर पाका , 
9. वन्द्यजन्द्त ुआरि, 
10. सङ्ग्ग्रहालय।  
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अनसूुची-६ 
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सँग सम्बशन्द्धत 

सूचना प्रववतध, सञ्चार प्रववतध तथा सूचना प्रसारर् प्रववतधमा आधाररत 
उद्योग 

खण्ड (क) 
सूचना प्रववतध उद्योगाः 

1. टेक्नोलोजी पाका , 
2. आई. टी पाका , 
3. बायोटेक पाका , 
4. सफ्टवेयर ववकास, 

5. कम्प्यटुर तथा सोसँग सम्बशन्द्धत सेवाहरू, 

6. तथ्याङ्क प्रशोधन, 

7. साइबर क्याफे, 

8. तडशजटल म्यावपङ्ग, 

9. तबशजनेस प्रोसेस आउटसोतसाङ्ग (वव.वप.ओ.), नलेज प्रोसेस 
आउटसोतसाङ्ग (के.वप.ओ.) 

10. डाटा सेन्द्टर, डाटा माइतनङ्ग, क्लाउड कम्प्यवुटङ्ग, 

11. तडशजटल तसग्नचेर सवटाफाइङ्ग एजेन्द्सी  
12. वेब पोटाल, वेब तडजाइन सेवा, वेब होशस्टङ्ग, अनलाइन 

वगीकृत ववज्ञापन सेवा। 

 

खण्ड (ख) 
सञ्चार प्रववतधमा आधाररत उद्योगाः 

1. इन्द्टरनेट सतबास प्रोभाइडसा (आई.एस.पी.), 
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2. टेतलफोन, मोबाइल फोन, मोबाइल स्याटलाइट फोन 
अपरेटर सेवा, 

3. टेतलपोटा सेवा, 
4. भ–ूउपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एवं सञ् चालन, भ–ूउपग्रह 

प्रसारर् केन्द्र स्थापना, तभस्याट सेवा, 
5. ब्रोडव्याण्ड पूवााधार, टेतलकम टावर, अशप्टकल नेटवका , 

स्याटलाइट नेटवका , 
6. सामाशजक सञ् जाल, अनलाइन म्यासेज, तभतडयो कल, 

कन्द्फरेन्द्स। 

 

खण्ड (ग) 
प्रसारर् प्रववतधमा आधाररत उद्योगाः 

1. एफ.एम. रेतडयो, तडशजटल रेतडयो सेवा, 
2. तडशजटल भ–ूसतही टेतलतभजन, स्याटलाइट टेतलतभजन, केबलु 

टेतलतभजन, 

3. आइ.वप. टेतलतभजन, अनलाइन सेवा, 
4. तडशजटल केबलु टेतलतभजन, नेटवका , डाइरेक्ट टु होम 

(तड.वट.एच.) स्याटलाइट सेवा, एम.एम.तड.एस नेटवका , 
तडशजटल टेतलतभजन (तड.तड.वटभी) नेटवका , 

5. रेकतडाङ्ग स्टुतडयो, प्रसारर् स्टुतडयो, 
6. छापा सञ्चार (वप्रन्द्ट तमतडया) उद्योग, श्रव्य दृश्य (अतडयो 

तभजअुल) सामग्री उत्पादन उद्योग, ववज्ञापन तनमाार् उद्योग, 

7. चलशचत्र वा वृिशचत्र उत्पादन, 
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अनसूुची-७ 

(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सँग सम्बशन्द्धत 

सेवामूलक उद्योग 

1. याशन्द्त्रक कायाशाला (वका शप), 
2. छापाखाना तथा छपाइसम्बन्द्धी सेवा, 
3. पेशागत अनसुन्द्धान तथा ववकास, व्यवस्थापन, इशन्द्जतनयररङ्ग तथा 

तडजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरीिर्, शशिर् प्रततष्ठान, शैशिक तथा 
प्राववतधक परामशा सेवाहरू, 

4. शजतनङ्ग तथा बेतलङ्ग व्यवसाय, 

5. प्रदशानी सेवा, 
6. साँस्कृततक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय, 

7. तनमाार् व्यवसाय, 

8. सावाजतनक यातायात व्यवसाय, 

9. फोटोग्राफी, 
10. अस्पताल, 

11. नतसाङ होम, शक्लतनक, पोतलशक्लतनक, पनुस्थाापना गहृ सञ् चालन, 

वफशजयोथेरापी शक्लतनक, आयवेुद तथा अन्द्य वैकशल्पक अस्पताल, 

12. शारीररक व्यायाम, योग ध्यान तथा अभ्यास केन्द्र सञ् चालन, 

13. शशिर् एवं प्रशशिर् संस्था, 
14. पसु्तकालय, अतभलेखालय तथा सङ्ग्ग्रहालय सेवा, 
15. प्रयोगशाला, 
16. हवाई यातायात सेवा, 
17. खेलकूद सेवा, स्वीतमङ्ग पूल, 

18. तनमाार् भैसकेका शीत भण्डार सञ् चालन, 

19. हाउस वायररङ्ग इलेक्ट्रीकल वफवटङ्ग र ममात, 
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20. फोहोरमैला सङ्कलन तथा सरसफाइ, फोहोरमैला पनुाः प्रशोधन, 

21. घरजग्गा खररद गरी भतूम ववकास गरी तबिी गने व्यवसाय, 

22. तनमाार्सम्बन्द्धी भारी उपकरर् (हेभी इक्वीपमेन्द्ट) भाडा, ममात 
तथा सञ् चालन, 

23. पश ुशचवकत्सा सेवा, 
24. ब्याट्री ररचाशजाङ्ग, 

25. स्वास्थ्य परीिर् (एक्स रे, तसटी स्क्यान, एम.आर.आई, 

अल्ट्रासाउन्द्ड जस्ता सेवाहरू) तथा स्वास्थ्य परीिर् प्रयोगशाला, 
26. तनमाार् भइसकेका पूवााधारहरूको सञ् चालन गने (जस्तैाः सभा 

सम्मेलन भवन, खानेपानी आपूतता, इन्द्धन तथा इन्द्धनजन्द्य ग्यासँ 
आपूततासम्बन्द्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारर्, ववमानस्थल, 
बसपाका  रङ्गशाला, स्पोट्र्स कम्प्लेक्स, रोपवे, सडक, तसचँाई, ववद्यतु 
प्रसारर्, ववद्यतु गहृ, रेलवे सेवा, कागो कम्प्लेक्स इनल्याण्ड 
शक्लयरेन्द्स तडपो (आई.तस.तड.) जस्ता सेवा सञ् चालन गने) 
व्यवसायहरू, 

27. खाद्यान्न कुटानी, वपसानी, पेलानी र प्यावकङ्ग गने काया, 
28. कपडा तथा धागो रङ्गाइ, साइशजङ्ग र कपडा छपाइ (कपडा बनेु्न 

उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लातग गरेकोमा बाहेक), 
29. ढुवानी तथा कागो व्यवसाय वा सेवा, 
30. भन्द्सार एजेन्द्ट सेवा, 
31. प्याकेशजङ्ग, ररवफतलङ्ग सेवा (एल.पी.शज. ग्याँस ररवफतलङ्ग र सवारी 

ग्याँस ररवफतलङ्ग गने स्टेशन समेत), 
32. कुररयर सेवा, 
33. ड्राइशक्लतनङ्ग व्यवसाय, 

34. ब्यटुी पालार, 
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35. आन्द्तररक सजावट (इन्द्डेवटयर डेकोरेशन), 
36. सरुिा सेवा प्रदान गने व्यवसाय, 

37. प्रकाशन सेवा, 
38. ववज्ञापन सेवा, 
39. ववज्ञापन सामग्री तयार गने सेवा, 
40. आम सञ् चार सेवा, 
41. टेतलतभजनबाट प्रशारर् गना बनाइएका कायािम र डकुमेन्द्ट्री 

टेतलवफल्म उत्पादन तथा प्रसारर्, 

42. माटो परीिर् (स्वाइल टेवष्टङ्ग) सेवा, 
43. पानी प्रशोधन, ढुवानी तथा ववतरर् सेवा, 
44.  स्वास्थ्य (हेल्थ) क्लव, 

45. प्रार्ीशास्त्रसम्बन्द्धी (जलुोशजकल), भशूास्त्रसम्बन्द्धी (शजयोलोशजकल), 
जीवप्रववतध (बायोटेक) सम्बन्द्धी बगैंचा (पाका ) सञ् चालन, 

46. व्यवसाय संवधान सेवा (तबशजनेस इन्द्क्यवेुसन सतभास) 
47. व्यापाररक पररसर (टे्रतडङ्ग तबशजनेस कम्प्लेक्स) सञ् चालन, 

48. वैदेशशक रोजगार सेवा, 
49. तसनेमा हल (मशल्टप्लेक्ससमेत), 
50. तथएटर (मशल्टप्लेक्ससमेत), 
51. तसलाइ बनुाई (बवुटकसमेत), 
52. ववद्यतु सवेिर्, 

53. खतनज अध्ययन अनसुन्द्धान, 

54. अनसुन्द्धान तथा ववकास सेवा, 
55. सरसफाइ सेवा, 
56. थोक तथा खरुा व्यवसाय सेवा, 
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57. ववद्यतुीय व्यापार (इ-कमशा), ववद्यतुीय माध्यम (अनलाइन वा 
सफ्टवेयर वा एप्स वा यस्तै अन्द्य प्रकारको माध्यम) को प्रयोग 
गरी सवासाधारर्लाई सेवा उपलब्ध गराउन ेउद्योग व्यवसाय, 

58. मेशशनरी उपकरर् भाडामा उपलब्ध गराउन े(तलशजङ्ग) सेवा, 
59. प्रशोधन वा प्रविया नगण्य रूपमा हनु ेकट टु लेन्द्थ तसट, फोटो 

वफल्म शस्लवटङ्ग, फोटो, पेपर शस्लवटङ्ग, वटस्य ु पेपर शस्लवटङ्ग, बल 
ववयररङ्ग एसेम्बली तथा वल्क रूपमा तयारी सामान आयात गरी 
ररप्यावकङ्ग गने जस्ता सेवा व्यवसायहरू, 

60. कपडा तथा याना डाइङ्ग, याना साइशजङ र कपडामा वप्रशन्द्टङ्ग गने 
व्यवसाय (कपडा बनेु्न उद्योगले आफ्नैँ प्रयोजनको लातग गरेकोमा 
बाहेक), 

61. व्यावसावयक रूपमा गररने पश ुशचवकत्शा सेवा, 
62. सतभास अपाटामेन्द्ट,  

63. फुड कोटा, क्याटररङ्ग, घमु्ती खाद्य स्टल, 

64. उपकरर् ममात तथा जडान, रेडी तमक्स कंविट, तनयाात गहृ, प्रववतध 
तथा आववरकार केन्द्र, सवुवधायकु्त कायाालयस्थल प्रदान गने 
सेवा। 
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अनसूुची-८ 
(दफा १९ सँग सम्बशन्द्धत 

प्रदेश प्राथतमकता प्राप्त उद्योग 

1. लघ ुउद्यम, घरेल ुउद्योग, होटल, रेषु्टरेण्ट तथा बार, 
2. ऊजाामूलक उद्योग, 

3. कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग, 

4. पूवााधार उद्योग, 

5. तनयाातमूलक उद्योग, 

6. पूवााधारसवहतको साहतसक पयाटन, ग्रामीर् पयाटन, पयाावरर्ीय 
पयाटन, गल्फ कोसा, पोलो, पोनी टे्रवकङ्ग, पदयात्रा पयाटन, र् याशफ्टङ्ग, 

सभा सम्मेलन पयाटन, खेलकूद पयाटन, धातमाक पयाटन, साँस्कृततक 
पयाटन, मनोरञ्जन पाका  तनमाार् तथा सञ् चालन,  

7. खानी तथा खतनजन्द्य उद्योग, पेट्रोतलयम तथा प्राकृततक ग्याँस तथा 
इन्द्धन अन्द्वेषर् तथा उत्पादन,  

8. स्वदेशी चनुढुङ्गा प्रयोग गरी शक्लंकर तथा तसमेन्द्ट उत्पादन गने 
उद्योग, स्लेट तथा मावाल उत्पादन गने उद्योग, वनस्पतत रेशामा 
आधाररत तथा कागज, शचनी, रासावयनक मल (तमश्रर् बाहेक), 
प्राङ्गाररक मल, जिुा चप्पल, धागो उत्पादनसम्बन्द्धी, पशपुालन, 
माछा पालन, कुखरुा पालन र मौरी पालनसम्बन्द्धी, परुप खेती 
(प्लोररकल्चर), धलुो दूध, औषधी उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेर 
गएको वस्तकुो प्रशोधन, इन्द्धन वचत गना] उपकरर् उत्पादन गने 
उद्योग, प्रदूषर् कम गने उपकरर् उत्पादन गने उद्योग र 
अपाङ्गहरूले प्रयोग गने साधन तथा उपकरर् उत्पादन गने उद्योग, 

कृवष यन्द्त्र उपकरर् तथा औद्योतगक मेतसनरी बनाउने उद्योग, 
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ववद्यतु ्बाट चल्न ेसवारी साधनहरू उत्पादन गने उद्योग, आखँाको 
कृतत्रम लेन्द्स उत्पादन गने उद्योग, 

9. दगुाम तथा कम ववकतसत िेत्रमा स्थापना हनु े अस्पताल, नतसाङ 
होम, पश ु अस्पताल एवं शचवकत्सालय, स्वास्थ्य परीिर् सेवा, 
स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जैववक अनसुन्द्धानशाला र शशिर् एवं 
प्रशशिर् संस्थाहरू, 

10. सूचना प्रववतध उद्योग, 

11. तनजी िते्रबाट तनमाार् र सञ् चालन हनुे औद्योतगक िेत्र, ववशषे 
आतथाक िेत्र र उद्योग ग्राममा स्थापना भएका उद्योग, 

12. प्रदेश सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई उच्च मूल्य र न्द्यून तौल 
आयतन (हाई प्राइस लो वेट भोल्यमु) भएको पवहचान गरी प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकददएका वस्त ुउत्पादन गने उद्योग। 

 

प्रमार्ीकरर् तमतताः २०७८/१२/०६ 

 
   

 

 

 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

   आज्ञाले, 
प्रमे राज तगरी 

प्रदेश सरकारको सशचव 

प्रदेश प्रमखुको 
कायाालयको 

 


