औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन गमगत२०७५/००/००

ु को औद्योगिक वातावरणलाईलिानीमैत्री तथा प्रगतस्पर्धीबनाईऔद्योगिकवस्तुको उत्पादन र रोजिारीका अवसरमा
प्रस्तावनााः मुलक
अगिवृद्धि िनन उपलब्र्ध प्राकृगतक,िौगतक तथा मानवीय स्रोतको अगर्धकतम उपयोि िरी आयात प्रगतस्थापन तथा गनयानत प्रविननमा

जोड ददिँदै ददिो औद्योगिकरणको माध्यमबाट िगतशील एवम् सबल अथनतन्त्त्र गनमानण िनन औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्त्र्धी प्रचगलत
कानूनलाई सं शोर्धन र एकीकरण िनन वाञ्छनीय िएकोले,
नेपालको सं द्धवर्धानबमोजजमसं घीयसं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द – १
प्रारजम्िक
1.
2.

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

पररिाषा: द्धवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलािेमा यस ऐनमाM–
(क)

“उद्योि”िन्नालेदफा१४बमोजजमकोउद्योिसम्झनु पछन ।

(ख)

“उद्योि दतान िने गनकाय”िन्नाले द्धविािसम्झनु पछन र सो शब्दले उद्योि दतान िनेप्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले
नेपालराजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेकोगनकायलाई समेत जनाउिँछ ।

(ि)

“कारोवार” िन्नाले उद्योिले उद्देश्य वमोजजम उत्पादन िने वस्तु वा सेवा वा अन्त्य कुनै प्रकारको उत्पादनको
कारोवार सम्झनु पछन ।

(घ)

“घरे ल ु उद्योि”िन्नालेदफा१4कोउपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजजमको उद्योि सम्झनुपछन ।

(ङ)

“ठू ला उद्योि”िन्नालेदफा१4कोउपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजजमको उद्योि सम्झनुपछन ।

(च)

“तोद्धकएको”वा“तोद्धकएबमोजजम”िन्नालेयस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयममा तोद्धकएकोवा तोद्धकए बमोजजम सम्झनु पछन
।

(छ)

“गनयानतमूलकउद्योि”िन्नालेउजानमूलकबाहे क आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा पचासप्रगतशत गनयानत िने उद्योि सम्झनु
पछन ।

(ज)

“बौद्धिक सम्पजि”िन्नाले पेटेण्ट, गडजायन, ट्रेडमाकन लिायतिौिोगलक जचन्त्ह सं केत, व्यापाररक िोपनीयता समेतका

औद्योगिक बौद्धिक सम्पजि र प्रगतगलद्धप अगर्धकार सद्धहत प्रचगलत कानूनले बौद्धिक सम्पजिको रुपमा पररिाद्धषत
िरे को बौद्धिक सम्पजिलार्नसम्झनु पछन । यस वाक्याशंले अन्त्य प्रचगलत नेपाल कानून र नेपाल पि िएका
द्धवगिन्न अन्त्तराद्धिय महासन्त्र्धीले पररिाद्धषत िरे का बौद्धिक सम्पजि समेतलार्न जनाउनेछ ।
(झ)

“मझौलाउद्योि”िन्नालेदफा१4कोउपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजजमको उद्योिसम्झनु पछन ।

(ञ)

“मन्त्त्रालय”िन्नाले उद्योि, वाजणज्य तथा आपूगतन मन्त्त्रालय सम्झनु पछन ।

(ट)

“राद्धियप्राथगमकताप्राप्तउद्योि”िन्नालेदफा १6 बमोजजमको उद्योि सम्झनु पछन ।

(ठ)

“लघुउद्यम”िन्नालेदफा१4कोउपदफा (१)को खण्ड (क) बमोजजमका उद्योि सम्झनुपछन ।

(ड)

“द्धविाि”िन्नालेउद्योि द्धविाि सम्झनु पछन ।

(ढ)

“बोडन”िन्नालेदफा१7बमोजजमिदठतउद्योि तथा लिानी प्रविनन बोडन सम्झनु पछन ।

(ण)

“सानाउद्योि”िन्नालेदफा१4कोउपदफा(१) को खण्ड (ि) बमोजजमको उद्योि सम्झनुपछन ।

(त)

िँ ी”िन्नाले दफा१5 बमोजजमकोसम्पजि सम्झनुपछन ।
“जस्थरपूज
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पररच्छे द – २
उद्योि दतान तथा प्रवन्त्र्धसम्बन्त्र्धी व्यवस्था
3.

उद्योि दतान: (१) कसै ले यस ऐन बमोजजम दतान निराई उद्योिको स्थापना वा सञ्चालन िनन वा िराउन हुिँदैन ।

(२) यस ऐन बमोजजम दे हायका उद्योि स्थापना िनन चाहने व्यजि, फमन वा कम्पनीले तोद्धकए बमोजजमको

द्धववरण र कािजात सद्धहत तोद्धकएको ढािँचामा उद्योि दतान िने गनकाय समि गनवेदन ददनु पनेछ ।
(क) अनुमती गलनु पने अनुसूची-१ मा उल्लेजखत उद्योि,
(ख) द्धवदे शी लिानीमा स्थापना हुने उद्योि,

िँ ी िएको उद्योि,
(ि)रु दुई अबन वा सो िन्त्दा मागथ जस्थर पूज
(घ) दुई वा दुई िन्त्दा बढी प्रदे शको कायनिेत्र िएको उद्योि ।

िँ ी िएका र उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख) र (घ) अन्त्तिनत नपने
(३) रु दुई अबन िन्त्दा कम स्थीर पूज
उद्योिहरुको दतान र गनयमन लिायत उद्योि प्रशासन सम्वन्त्र्धी कायन सम्वजन्त्र्धत प्रदे श सरकारबाट हुनेछ ।

िँ ी िएका उद्योिको
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको िएता पगन रु दुई अबन िन्त्दा कम स्थीर पूज

दतान र गनयमन सम्वन्त्र्धमा सम्वजन्त्र्धत प्रदे श कानूनले व्यवजस्थत निरे सम्म त्यस्ताउद्योिको दतान र गनयमन लिायतका
उद्योि प्रशासनसिँि सम्वजन्त्र्धत कायन द्धविािले िनेछ ।

िँ ीमा एकाउन्न प्रगतशत वा सो िन्त्दा बढीप्रदे श
(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेजखएको िएता पगन स्थीर पूज

सरकार वा स्थानीय तहबाट लिानी हुने उद्योिको हकमा सम्वजन्त्र्धत प्रदे श सरकारले दतान तथा गनयमन सम्वन्त्र्धी कायन
िनन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत प्रचगलत औद्योगिक

व्यवसाय सम्बन्त्र्धी कानून बमोजजम दतान िई सञ्चालनमा रहे का उद्योिले यस ऐन बमोजजम उद्योि दतान िराउनु पने
छै न ।

(७) कुनै उद्योिले आफ्नो उत्पादन वा त्यसको कुनै िाि साद्धवकमा उद्योि रहे को स्थान िन्त्दा फरक

स्थानबाट उत्पादन िनन चाहेमाउद्योिको र्कार्न (युगनट)को रुपमा स्थापना तथा सं चालन िनन सक्नेछ । यस्तो र्काई
(युगनट)स्थापना िदान नयािँ उद्योि स्थापना िरे सरहको प्रकृया पूरा िनुप
न नेछ ।

तर, कुनै उद्योिले शाखा उद्योि स्थापना िनन पाउने छै न ।

(८) उपदफा (७) वमोजजम स्थापना हुने र्काईको उत्पादन, कारोवार तथा लेखापालन लिायतका सबै

द्धियाकलापहरुको अगिलेख एकीकृत रुपमा राख्नुपनेछ ।

(९) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको िएता पगन यो ऐन प्रारम्ि हुन ु अजघ शाखा उद्योिको रुपमा

स्थापना िएका उद्योिले यो ऐन प्रारम्ि िएको तोद्धकएको म्याद गित्रमा यस ऐन वमोजजमको प्रकृया पुरा िरी छु ट्टै
उद्योिको रुपमा तोद्धकए वमोजजम दतान िैसक्नु पनेछ ।

4.

उद्योि दतान िनन गनवेदन ददनुपनेाः(१) यस ऐन वमोजजम उद्योि स्थापना िनन चाहने व्यजिले तोद्धकए वमोजजमको द्धववरण र
कािजात सद्धहत तोद्धकएको ढािँचामा उद्योि दतान िने गनकाय समि गनवेदन ददनु पनेछ ।

(२)उद्योि दतानको लागि आवश्यक पने गनवेदन तथा कािजात प्रस्तुत िदान द्धवद्युगतय माध्यमबाट समेत पेश िनन

सद्धकनेछ र कािजातहरु प्रमाणीकरण िदान द्धवद्युतीय हस्तािर समेत मान्त्य हुनेछ ।

(३) उपदफा(१) बमोजजम उद्योि दतानका लागि परे को गनवेदन जािँचबुझ िदान आवश्यक द्धववरण तथा कािजात

पूरा िएको र यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावली बमोजजमको आवश्यक कािजात पुरा िएको दे जखएमा सात
कायन ददनगित्र उद्योि दतान िने गनकायले गनवेदनमा माि िए बमोजजमको उद्योि दतान िरी तोद्धकए बमोजजमको ढािँचामा
गनवेदकलाई उद्योि दतानको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम गनवेदन जािँचबुझ िदान थप द्धववरण वा कािजात आवश्यक दे जखएमा उद्योि दतान
िने गनकायले गनणनय िरी सम्बजन्त्र्धत गनवेदकलाई थप द्धववरण वा कािजात नब्बे ददनगित्र पेश िनन लिाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम माि िरे को द्धववरण वा कािजात गनवेदकले पेश निरे मा वा यो ऐन वा यस ऐन
अन्त्तिनत बनेको गनयमावली बमोजजमको प्रद्धिया पूरा िएको नदे जखएमा उद्योि दतान िने गनकायले कारण खुलाई उद्योि

दतानको गनवेदन अस्वीकृत िनन सक्नेछ र त्यसरी अस्वीकृत िने गनणनय िएकोमा गनणनय िएको सात कायन ददनगित्र कारण
खुलाई सोको गलजखत जानकारी सम्बजन्त्र्धत गनवेदकलाई ददनु पनेछ ।
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(६) उपदफा (५) वमोजजम अस्वीकृत िएको अवस्थामा गनवेदकले यस दफा वमोजजमको प्रकृया पुरा िरी पुनाः
गनवेदन िनन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (३) बमोजजम उद्योि दतानको प्रमाणपत्र ददिँदा अन्त्य कुराका अगतररि दे हायका द्धववरणहरु समेत

सो प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पनेछ :–
(क) प्रमाणपत्र जारी िएको गमगत,
(ख) व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुप
न ने अवगर्ध,
(ि) उद्योिले पालना िनुप
न ने शतनहरु,

(घ) प्रकृगत अनुसार उद्योि दतान िने गनकायलेगनणनय िरी तोकेका अन्त्यशतनहरु ।

(८) यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत प्रचगलत औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्त्र्धी कानून बमोजजम दतान िएका उद्योिले
यस ऐन बमोजजम पुनाः उद्योि दतान िराउनु पने छै न ।
5.

उजूरी िनन सक्ने:(१) उद्योि दतान िने गनकायले दफा ४ को उपदफा (५) बमोजजम उद्योि दतान िनन अस्वीकृत िरे मा
सो उपर जचि नबुझ्ने गनवेदकले त्यसको जानकारी पाएको तीस ददनगित्र मन्त्त्रालयसमि उजूरी िनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम उजूरी परे मा मन्त्त्रालयले उजूरी उपर आवश्यक जािँचबुझ िरी उजूरी परे को गमगतले
तीस ददनगित्र सो सम्बन्त्र्धमा आवश्यक गनणनय िनेछ ।

6.

(३) उजुरी सम्वन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए वमोजजम हुनेछ ।

वातावरणीय प्रगतकूल असरको गनराकरण िनुप
न नेाः(१) उद्योि दतान िरे पगछ वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारजम्िक
वातावरण परीिण िनुप
न ने िएमा सो िरे पगछ मात्र उद्योि स्थापना, सञ्चालन, व्यावसाद्धयक उत्पादन र कारोबार प्रारम्ि िनुन
पनेछ ।

(२) दतान िएको उद्योिको िमता वृद्धि तथा ठाउिँसारी िनुप
न दान प्रचगलत कानून वमोजजम वातावरणीय प्रिाव

मूल्याङ्कन वा प्रारजम्िक वातावरण परीिण िनुप
न ने िएमा सो िनुप
न नेछ ।

(३) उद्योि सञ्चालनका िममा वातावरणमा परे को वा पनन सक्ने प्रगतकूल वातावरणीय असरको गनराकरण िने

जजम्मेवारी सम्बजन्त्र्धत उद्योिको हुनेछ ।

(४) यस दफा वमोजजम वातावरणीय प्रिावको न्त्यूगनकरण िरे निरे को सम्वन्त्र्धमा उद्योि दतान गनकायले

आवश्यकता अनुसार अनुिमन िरी गनदे शन ददन, कारवाही िनन वा कारवाहीको लागि सम्वजन्त्र्धत गनकायमा गसफाररश
िरी पठाउन सक्नेछ ।
(५) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारजम्िक वातावरण परीिण िनुन
न पने उद्योिले उद्योि दतान िदानको बखत
7.

स्वाःघोषणा सद्धहतको वातावरणीय द्धववरणबुझाएमा पयानप्त हुनेछ ।

अनुमगत गलनुपने :(१) यस पररच्छे दमा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन दे हायका उद्योि दतान िनुअ
न जघ बोडनबाट
अनुमगत गलनु पनेछ :(क)
(ख)

अनुसूची-१ मा उजल्लजखत उद्योि,

द्धवदे शी लिानी सम्बन्त्र्धी प्रचगलत कानून बमोजजम बोडनको स्वीकृगत आवश्यक पने उद्योि ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम अनुमगत आवश्यक पने उद्योि दतान िराउन चाहने व्यजिले तोद्धकएको द्धववरण सद्धहत
तोद्धकएको ढािँचामा उद्योि दतान िने गनकायमाफनत बोडनसमि गनवेदन ददनु पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजजमको गनवेदन र सोसिँि सम्बजन्त्र्धत कािजात जािँचबुझ िदान आवश्यक द्धववरण र कािजात

सं लग्न िएको दे जखएमा उद्योि दतान िने गनकायले आफ्नो राय सद्धहत गनणनयको लागि बोडनसमि पेश िनेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजजम परे को गनवेदनको सम्बन्त्र्धमाउद्योि दतान िनन अनुमगत ददने वा नददने द्धवषयमा
बोडनले उपदफा (३) वमोजजम बोडनसमि पेश िएको तीस ददनगित्र गनणनय िररसक्नु पनेछ ।

(५) उपदफा (४) वमोजजम बोडनबाट अनुमगत ददने गनणनय िदान आवश्यक शतन र मापदण्ड समेत तोक्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजजम बोडनबाट अनुमगत ददने गनणनय िएकोमा द्धविािलेत्यस्तो गनणनयको जानकारी सद्धहतको

तोद्धकएको ढािँचाको अनुमगत पत्र गनणनय िएकोपन्त्रकायन ददनगित्र सम्वजन्त्र्धत गनवेदकलाई उपलब्र्ध िराउनु पनेछ ।
(७) सम्वजन्त्र्धत गनवेदकले उपदफा (६) वमोजजमको अनुमगतपत्र प्राप्त िरे पगछ अनुमगतपत्रमा उल्लेख िएको
समयावगर्धगित्र उद्योि दतान िनन गनवेदन ददनुपनेछ । यसरी गनर्धानररत समयावगर्ध गित्र गनवेदन नददएको हकमा त्यस्तो
अनुमगत पत्र स्वताः गनष्क्िृय हुनेछ ।
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(८) उपदफा (४) बमोजजम बोडनबाट उद्योि दतान िनन अनुमगत नददने गनणनय िएमा पन्त्र कायन ददन गित्र उद्योि दतान
िने गनकायले गनवेदकलाई सोको जानकारी ददनु पनेछ ।
(९) उपदफा (६) वमोजजम अनुमगत प्राप्त िने आवेदकले उद्योि सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसाद्धयक उत्पादन वा

कारोबार प्रारम्ि िनुन अिावै त्यस्तो अनुमगत पत्र कुनै प्रकारले हक हस्तान्त्तरण िनन, बेचगबखन िनन वा स्वागमत्व
पररवतनन िनन सक्नेछैन ।
8.

उद्योि सञ्चालन, व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को जानकारी ददनुपने :(१) यस ऐन बमोजजम दतान िएको
उद्योिले उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उल्लेख िएको अवगर्धगित्र उद्योि सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसाद्धयक उत्पादन वा
कारोबार प्रारम्ि िनुन पनेछ र सोको जानकारी तीस ददन गित्र उद्योि दतान िने गनकायलाई िराउनु पनेछ ।

(२) कुनै उद्योिले उपदफा (१) बमोजजम उद्योि सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार

ु न्त्दा कम्तीमा तीस ददन
प्रारम्ि िनन नसकेमा सोको कारण खुलाई उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उजल्लजखत अवगर्ध समाप्त हुनि
अिावै त्यस्तो अवगर्ध बढाउनका लागि उद्योि दतान िने गनकाय समि तोद्धकए बमोजजम गनवेदन ददन सक्नेछ ।

(३) कुनै उद्योिले उपदफा (२) बमोजजमको अवगर्धगित्र गनवेदन ददन नसकेमा सोको कारण खुलाईउद्योि दतान

प्रमाणपत्रमा उजल्लजखत सञ्चालनको म्याद बािँकी रहिँदाकै अवगर्धगित्र वा सो म्याद समाप्त िएको गमगतले छ मद्धहना गित्र
उि अवगर्ध बढाउनका लागि तोद्धकए वमोजजमको द्धवलम्व शुल्क बुझाई उद्योि दतान िने गनकाय समि गनवेदन ददन
सक्नेछ ।
(४) उपदफा (2) र (३) बमोजजम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा र गनवेदनमा उजल्लजखत कारण मनागसब दे जखएमा

र उद्योि स्थापनाको लागि िनुन पने गनमानण लिायतका कामको प्रिगत र उद्योिको प्रकृगत हेरी उद्योि दतान िने

गनकायलेत्यस्तो उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िने अवगर्ध तोद्धकए बमोजजम थप िनन
सक्नेछ ।

तर, कुनै उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िने अवगर्ध तीन पटक िन्त्दा बढी

थप िनुन परे मा उद्योि तथा लिानी प्रविनन बोडनको स्वीकृती आवश्यक पनेछ ।

(५) उपदफा (३) र (४) बमोजजमको अवगर्ध समाप्त िएपगछ गनवेदन ददने उद्योिको हकमा बोडनले द्धवलम्व

दस्तुर समेत तोकी उद्योि सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िने अवगर्ध थप िररददन
सक्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजजम अवगर्ध बढार्एमा सम्बजन्त्र्धत उद्योिले सो अवगर्धगित्र उद्योिको सञ्चालन वा आफ्नो
व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िनुन पनेछ ।

(७) उपदफा (४) बमोजजमकुनै उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िने अवगर्ध

9.

थप हुन नसकेकोमा त्यस्तो गनणनय िएको सात ददनगित्र सोको गलजखत जानकारी सम्वजन्त्र्धत गनवेदकलाई ददनु पनेछ ।

अनुिमन िने :(१) मन्त्त्रालय वा उद्योि दतान िने गनकायले यस ऐन तथा यस ऐन वमोजजम बनेको गनयमावली र उद्योि
दतान प्रमाणपत्रमा उजल्लजखत शतनहरुको पालना िरे निरे को सम्बन्त्र्धमा उद्योिको अनुिमन िनन सक्नेछ ।
(२) मन्त्त्रालय वा उद्योि दतान िने गनकायले उपदफा (१) बमोजजमको अनुिमनको गसलगसलामा उद्योि
पररसरमा प्रवेश िनन, आवश्यकता अनुसार श्रव्य-दृश्य तथा अन्त्य सूचना तथा तथ्याङ्क सं कलन िनन, आवश्यक कािजात
जािँच िनन र अन्त्य कुनै जानकारी वा द्धववरण माि िनन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजजम माि िररएकोत्यस्तो जानकारी वा द्धववरण उपलब्र्ध िराउनु सम्बजन्त्र्धत उद्योिको
कतनव्य हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजजम प्राप्त िएको जानकारी वा द्धववरणबाट त्यस्तो उद्योि सञ्चालनमा कुनै द्धकगसमको

समस्या िएको दे जखएमा सम्बजन्त्र्धत उद्योिसिँि परामशन िरी उद्योि दतान िने गनकायले त्यस्तो उद्योिलाई आवश्यक
सहजीकरण िररददन सक्नेछ ।
(५) अनुिमनको गसलगसलामा मन्त्त्रालय वा उद्योि दतान िने गनकायले सम्बजन्त्र्धत गनकाय वा प्रदे श तह वा

स्थानीय तहसिँि समन्त्वय िनन सक्नेछ ।

10. उद्योि स्थानान्त्तरणको लागि स्वीकृगत गलनुपने:(१) कुनै एक ठाउिँमा सञ्चालन िने िरी दतान िएको उद्योि अन्त्यत्र
स्थानान्त्तरण िनुप
न ने िएमा सोको कारण खुलाई उद्योि दतान िने गनकायसमि उद्योि स्थानान्त्तरणका लागि तोद्धकए
बमोजजमको ढािँचामा गनवेदन ददनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा यस ऐन बमोजजम वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा
प्रारजम्िक वातावरणीय परीिण िनुप
न ने िएमा सो समेत सम्पन्न िरी उद्योि दतान िने गनकायलेस्थानान्त्तरण िर् जाने
ठाउिँसिँिसम्बजन्त्र्धत स्थागनय तहको गसफाररसमा उद्योि स्थानान्त्तरणको स्वीकृगत ददन सक्नेछ । सोको जानकारी
प्रदे शजस्थत उद्योि हेने मन्त्त्रालयलाई जानकारी ददनुपनेछ ।
(३) उद्योि स्थानान्त्तरण सम्वन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए वमोजजम हुनेछ ।

िँ ी र िमता वृद्धि िदान स्वीकृती गलनुपनेाः(१) कुनै उद्योिले आफ्नो द्धवद्यमान पूज
िँ ी वृद्धि वा िमता वृद्धि िनन
11. उद्योिको पूज
सोको स्वीकृतीको लागि उद्योि दतान िने गनकाय समि उद्योिको पूिँजी वृद्धि वा िमता वृद्धि िननको लागि

चाहेमा

तोद्धकए वमोजजमको ढािँचामा गनवेदन ददर् स्वीकृती गलनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) वमोजजमको गनवेदन प्राप्त िएमा उद्योि दतान िने गनकायबाट तोद्धकए वमोजजमको प्रकृया पुरा

िँ ी वृद्धि वा िमता वृद्धि िनन स्वीकृती ददन सक्नेछ ।
िरी पूज

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको िएता पगन लघु उद्यम र अनुमगत गलनु नपने एक

िँ ी वृद्धि वा िमता वृद्धि िदान उद्योि दतान िने गनकायलाई
करोडसम्म स्थीर पूिँजी िएकाघरे ल ु तथा साना उद्योिले पूज
सोको जानकारी ददनुपनेछ ।

तर, त्यस्तो पूिँजी वृद्धि वा िमता वृद्धि िदान वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारजम्मक वातावरणीय

परीिण िनुन पने िएमा अगनवायन रुपमा स्वीकृती गलनुपनेछ ।

12. द्धववरण उपलब्र्ध िराउनु पने :(१) प्रत्येक उद्योिले व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे पगछ तोद्धकए
बमोजजमको द्धववरण प्रत्येक आगथनक वषन समाप्त िएको गमगतले छ मद्धहनागित्र उद्योि दतान िने गनकायसमि पेश िनुन
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम पेश िनुप
न ने द्धववरण तोद्धकए बमोजजम द्धवद्युतीय माध्यमबाट समेत पेश िनन

सद्धकनेछ ।

13. उद्योि बन्त्द िरे मा जानकारी ददनुपने :(१) यस ऐन बमोजजम दतान िएको उद्योि उद्योिीले कुनै कारणले बन्त्द िरे मा वा
उद्योिको व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार स्थिन िरे मा त्यसरी बन्त्द वा स्थिन िरे को गमगतले तीसददनगित्र त्यसको
जानकारी उद्योि दतान िने गनकायलाई तोद्धकए बमोजजम ददनु पनेछ ।

(२) कुनै उद्योि एक आगथनक वषन िन्त्दा बढी बन्त्द िएमा त्यस्तो उद्योिले बन्त्द िएको अवगर्धिरको दफा १२

वमोजजमको द्धववरण बुझाउन आवश्यक पनेछैन ।

14. उद्योिको दतान खारे ज िनन गनवेदन ददन सद्धकने:(१) कुनै कारणले उद्योि सञ्चालन िनन नसद्धकने िएमा त्यस्तो उद्योिको
दतान खारे जीको लागि उद्योि दतान िने गनकायसमि तोद्धकए बमोजजमको कािजात सद्धहत तोद्धकएको ढािँचामा गनवेदन ददन
सद्धकनेछ ।
तर प्रचगलत कानून बमोजजम दामासाहीमा परे को अवस्थामा सोही कानून बमोजजम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योि दतान िने गनकायले सम्बजन्त्र्धत उद्योिले आफ्नो
दाद्धयत्व फरफारक िरे को र उद्योिको दतान खारे ज िनन उपयुि हुने दे जखएमा तोद्धकए बमोजजम उद्योि दतान खारे ज िरी
सोको जानकारी गनवेदकलाई ददनु पनेछ ।

(3) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको िएता पगन उद्योि खारे ज िने सम्वन्त्र्धमा प्रचगलत कानून

वमोजजम गलजक्वडे शनको प्रकृयामा िएको कम्पनी अन्त्तिनतको उद्योिहरुको हकमा सोही प्रकृयाबाट गनर्धानरण िए वमोजजम
उद्योि खारे ज िएको मागननेछ । यसरी खारे ज िएको सूचना उद्योि दतान िने गनकायलाई उपलब्र्ध िराउनु पनेछ ।
पररच्छे द – ३

िँ ी
उद्योिको विीकरण तथा जस्थर पूज
15. उद्योिको विीकरण:(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योिहरुलाई दे हाय बमोजजम विीकरण िररएको छ :–
(क)

लघु उद्यम: दे हायको अवस्था िएको उद्योिलाई लघु उद्यम मागननेछ :–

िँ ी रहे को,
(१) घर जग्िा बाहेक बढीमा बीस लाख रुपैयािँसम्मको जस्थर पूज
(२) उद्यमी स्वयं उद्योिको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सं लग्न रहेको,
(३) उद्यमी सद्धहत बढीमा नौजनासम्म कामदार रहे को,
(४) वाद्धषक
न कारोबार पचास लाख रुपैयािँ िन्त्दा कम रहे को, र
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(५) र्जन्त्जन, उपकरण वा मेगसनको प्रयोि िरे को िएमा र्जन्त्जन, उपकरण वा मेगसनमा खपत हुने द्धवद्युतीय ऊजान,
र्न्त्र्धन वा अन्त्य तेल र्जन्त्जन िमता बीस द्धकलोवाट वा सोिन्त्दा कम रहेको ।

तर उपखण्ड (१) दे जख (५) सम्म जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन अनुसूची–१ बमोजजम अनुमगत

गलनुपने उद्योिलाई लघु उद्यम मागनने छै न ।

(ख)

घरे ल ु उद्योि: दे हायको अवस्था िएको उद्योिलाई घरे ल ु उद्योि मागननेछ :(१) परम्पराित सीप र प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत,

(२) श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदाथन एवं स्थानीय प्रद्धवगर्ध, कला तथा सं स्कृगतमा आर्धाररत,
(३) र्जन्त्जन, उपकरण वा मेगसनको प्रयोि िरे को िएमा बढीमा पचास द्धकलोवाटसम्मको िमताको द्धवद्युतीय ऊजान
प्रयोि िरे को, र

(४) अनुसूची–२ मा उल्लेख िए बमोजजमका उद्योिहरु ।
(ि)
(घ)
(ङ)

साना उद्योि: लघु उद्यम र घरे ल ु उद्योि बाहेकको दश करोड रुपैयािँसम्म जस्थर पूिँजी िएको उद्योि,
मझौला उद्योि: दश करोड रुपैयािँिन्त्दा बढी पच्चीस करोड रुपैयािँसम्म जस्थर पूिँजी िएको उद्योि,
िँ ी िएको उद्योि ।
ठू ला उद्योि: पच्चीस करोड रुपैयािँिन्त्दा बढी जस्थर पूज

(२) उपदफा (१) मा उजल्लजखत उद्योिलाई त्यस्ता उद्योिबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृगतको

आर्धारमा दे हाय बमोजजम विीकरण िररनेछ :–
(क)

ऊजानमूलक उद्योि: ऊजान उत्पादन िने व्यवसायमा सं लग्न अनुसूची– ३ मा उजल्लजखत उद्योिहरु ।

(ख)

उत्पादनमूलक उद्योि: कच्चा पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन वा अर्धन प्रशोगर्धत कच्चा पदाथनको प्रयोि वा प्रशोर्धन
िरी मालवस्तु उत्पादन िने उद्योिहरु ।

(ि)

कृद्धष तथा वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योि: कृद्धष वा वन पैदावारमा आर्धाररत कच्चा पदाथनबाट कुनै वस्तु उत्पादन

(घ)

खगनज उद्योि: खगनज उत्खनन् वा प्रशोर्धन िरी कुनै र्धातु वा र्धातु बाहेकका खगनज पदाथन उत्पादन िने

िने वा कृद्धष वा वन पैदावारसिँि सम्बजन्त्र्धत अनुसूची–४ मा उजल्लजखत उद्योिहरु ।
उद्योिहरु ।

(ङ)

गनमानण उद्योि: िौगतक पूवानर्धार गनमानण िरी सञ्चालन िने अनुसूची– ५ मा उल्लेख िररएका उद्योिहरु।

(च)

पयनटन उद्योि: पयनटन सेवासिँि सम्बजन्त्र्धत अनुसूची–६ मा उजल्लजखत उद्योिहरु ।

(छ)

सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत उद्योि: सूचना सङ्कलन, प्रशोर्धन र प्रसारणका लागि प्रद्धवगर्ध प्रयोि

(ज)

सेवामूलक उद्योि: सेवा उत्पादन वा प्रदान िने अनुसूची–८ मा उजल्लजखत उद्योिहरु ।

िरी सूचना, सञ्चार वा सूचना प्रद्धवगर्धको सेवा उपलब्र्ध िराउने अनुसूची–७ मा उजल्लजखत उद्योिहरु ।

िँ ी पररवतनन वा हेरफेर िनन
(३) कुनै उद्योिले उपदफा (१) मा उल्लेख िए बमोजजमको आफ्नो जस्थर पूज

चाहेमा उद्योि दतान िने गनकाय समि तोद्धकए बमोजजम गनवेदन ददन सक्नेछ ।

िँ ी
(४) उपदफा (१) बमोजजम गनवेदन प्राप्त िएमा उद्योि दतान िने गनकायले त्यस्तो उद्योिको जस्थर पूज

पररवतनन वा हेरफेर िनन सक्नेछ ।

िँ ी पररवतनन वा हेरफेर िएमा त्यस्तो उद्योिको जस्थर पूज
िँ ी
(५) उपदफा (४) बमोजजम उद्योिको जस्थर पूज

पररवतनन वा हेरफेर िई कायम िए अनुसार उपदफा (१) बमोजजमको जुन विनमा पने हो सोही विनमा विीकृत िएको
मागननेछ।

(६) यस दफामा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन बोडनको गसफाररसमा नेपाल सरकारले नेपाल

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी कुनै उद्योिलाई उद्योिको विीकरणमा समावेश िनन सक्नेछ ।

(७) प्रचगलत कानून वमोजजम दतान िएका तोद्धकए वमोजजमका सहकारी सं स्थाले सो सं स्थाको स्वागमत्व रहने
िरी उद्योि दतान िनन चाहेमा तोद्धकए वमोजजम दतान िनन सद्धकनेछ ।

(८) यो ऐन प्रारम्ि हुन ु अजघ दतान िएका उद्योिहरु तत्काल प्रचगलत कानून वमोजजम जे जुन विनमा वगिनकरण

िएका छन्, यस ऐनको प्रयोजनको लागि समेत त्यस्ता उद्योिहरु सोही विनमा वगिनकरण िएको मागननेछ ।

िँ ी:(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योिको जस्थर पूज
िँ ीको मूल्याङ्कन िदान दे हायको सम्पजिलाई
16. उद्योिको जस्थर पूज
आर्धार मानी मूल्याङ्कन िररनेछ :–
(क)

जगमन तथा जगमनमुगन (अण्डरग्राउण्ड), अन्त्तररि, जल, वा जलमुगन गनमानण वा सुर्धार िएका िौगतक
सं रचना,
6

(ख)

जगमनमागथ गनमानण िएका िौगतक सं रचना (जस्तैाः ढल गनकास, आन्त्तररक सडक, खानेपानीका सं रचना,
पानी आपूगतन िने प्रणाली)

(ि)

उद्योिको कायानलय, कारखाना, िवन वा िोदाम घर,

(घ)

कमनचारी वा कामदारका लागि गनमानण िएको आवास िवन,

(ङ)

द्धवद्युत आपूगतन तथा सोसिँि सम्बजन्त्र्धत उपकरण र प्रणाली,

(च)

मेगसनरी, उपकरण, औजार तथा गतनका जिेडा पाटनपूजान,

(छ)

पररबहनका सार्धन,

(ज)

कायानलय सामग्री तथा उपकरण,

(झ)

द्धफक्स्चर तथा फगननचर,

(ञ)

सञ्चार सामग्री तथा सोसिँि सम्बजन्त्र्धत उपकरण र प्रणाली ।

ु न्त्दा अजघ वा गनमानणको द्धवगिन्न
(२) उपदफा (१) मा उजल्लजखत सम्पजिका अगतररि उद्योि स्थापना हुनि

िँ ीको रुपमा मूल्याङ्कन िररनेछ :–
चरणमा िएको दे हायका खचनलाई पगन उद्योिको जस्थर पूज
(क)

िँ ीकृत िररने प्राद्धवगर्धक तथा सुपररवेिण खचन,
पूज

(ख)

पूव न लिानी तथा पूव न सञ्चालन खचन,

(ि)

िँ ीकृत हुने ब्याज खचन ।
पूज

17. राद्धिय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि: अनुसूची–९ मा उजल्लजखत उद्योिहरुलाई राद्धिय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि मागननेछ।

पररच्छे द–४
औद्योगिक लिानी प्रविनन बोडन सम्बन्त्र्धी व्यवस्था
18. औद्योगिक तथा लिानी प्रविनन बोडनको िठन:(१) उद्योिको प्रविनन, स्थापना, लिानी अगिवृद्धि, सं रिण र द्धवस्तार िरी
औद्योगिकीकरणको िगतलाई तीब्रता ददने उद्देश्यले आवश्यक सहजीकरण तथा समन्त्वय सद्धहत नीगतित गनणनय िनन दे हाय
बमोजजमको एक औद्योगिक लिानीप्रविनन बोडन िठन िररएको छ :–
(क) उद्योि, वाजणज्य तथा आपूगतन मन्त्त्री वा राज्यमन्त्त्री

–अध्यि

(ख) उद्योि, वाजणज्य तथा आपूगतन राज्यमन्त्त्री

- सदस्य

(उद्योिमन्त्त्रीले अध्यिता िरे को अवस्थामा)

–सदस्य

(ि) सदस्य, राद्धिय योजना आयोि (उद्योि िेत्र हेने)

–सदस्य

(घ) ििननर, नेपाल राि बैं क

–सदस्य

(ङ) सजचव, उद्योि, वाजणज्य तथा आपूगतन मन्त्त्रालय

–सदस्य

(च) सजचव, अथन मन्त्त्रालय

–सदस्य

(छ) सजचव, श्रम, रोजिार तथा सामाजजक सुरिा मन्त्त्रालय

–सदस्य

(ज) सजचव, कृद्धष, िूगम व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्त्रालय

–सदस्य

(झ) सजचव, सञ्चार तथा सूचना प्रद्धवगर्ध मन्त्त्रालय

–सदस्य

(ञ) सजचव, ऊजान, जलस्रोत तथा गसिँचाई मन्त्त्रालय

–सदस्य

(ट) सजचव, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालय

–सदस्य

(ठ) सजचव, सं स्कृगत, पयनटन तथा नािररक उडडयन मन्त्त्रालय
(ड) प्रमुख कायनकारी अगर्धकृत, लिानी बोडन

–सदस्य
–सदस्य

(ढ) सहसजचव, औद्योगिक तथा लिानीप्रविनन महाशाखा,
उद्योि, वाजणज्य तथा आपूगतन मन्त्त्रालय

–सदस्य

(ण) अध्यि, नेपाल उद्योि वाजणज्य महासं घ

–सदस्य

(त) अध्यि, नेपाल उद्योि पररसं घ

–सदस्य

(थ) अध्यि, नेपाल घरे ल ु तथा साना उद्योि महासं घ
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–सदस्य

(द) अध्यि, मद्धहला उद्यमी महासं घ

–सदस्य

(र्ध) उद्योि िेत्रका द्धवज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना मद्धहला
उद्यमी सद्धहत नेपाल सरकारबाट मनोगनत दुई जना
(न) महागनदे शक, उद्योि द्धविाि

–सदस्य
–सदस्य–सजचव

(२) बोडनले आवश्यक दे खेमा द्धवषयसिँि सम्बजन्त्र्धत नेपाल सरकारको कुनै सजचव वा कुनै अगर्धकृत कमनचारी वा

प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहका प्रगतगनगर्ध वा कुनै स्वदे शी वा द्धवदे शी द्धवशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई बोडनको बैठकमा िाि
गलन आमन्त्त्रण िनन सक्नेछ ।
(3) बोडनको वैठक कजम्तमा दुई मद्धहनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत बस्नसक्नेछ ।
(4) बोडनको सजचवालय उद्योि द्धविािमा रहनेछ ।
(5) बोडनको बैठक सम्बन्त्र्धी कायनद्धवगर्ध बोडनले गनर्धानरण िरे बमोजजम हुनेछ ।

(6) बोडनले िरे का गनणनयहरु तथा सम्पादन िरे का कामहरुको द्धववरण मागसक रुपमा सजचवालयले बोडनको

अध्यि समि पेश िनुन पनेछ ।

19. बोडनको काम, कतनव्य र अगर्धकार :(१) यस ऐनमा उजल्लजखत अन्त्य काम, कतनव्य र अगर्धकारका अगतररि बोडनको काम,
कतनव्य र अगर्धकार दे हाय बमोजजम हुनेछ:–
(क)
(ख)

औद्योगिक प्रविनन, लिानीको सं रिण, अगिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्त्र्धी नीगतित गनणनय िने,

उद्योि सम्बन्त्र्धी कानूनको कायानन्त्वयनमा कुनै बार्धा, अड्काउ वा दिद्धवर्धा उत्पन्न िएमा त्यसको समार्धानको
लागि सहजीकरण िने,

(ि)
(घ)

ु को समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्त्र्धी नीगतित, कानूनी, सं स्थाित र प्रद्धियाित सं रचना एव कायन
मुलक
प्रणालीको गनयगमत समीिा िरी त्यसमा आवश्यक सुर्धार िनन नेपाल सरकारसमि गसफाररस िने ,

प्रचगलत कानूनको अर्धीनमा रही द्धवदे शी लिानी र प्रद्धवगर्ध हस्तान्त्तरण सम्बन्त्र्धी आवश्यक गनदे शन तथा
नीगतित गनणनय िने ,

(ङ)
(च)

औद्योगिक प्रदूषण गनयन्त्त्रण सम्बन्त्र्धी नीगतित गनणनय िने,

ु को औद्योगिक द्धवकासको जस्थगतको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीिा िरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल
मुलक
सरकारसमि सुझाव तथा गसफाररस िने,

(छ)

उद्योिले पाउने छु ट, सेवा, सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत उद्योिहरुलाई ददलाउन नेपाल सरकार समि गसफाररस
िने,

(ज)

ु ाई िरी समस्या समार्धान िने वा िराउने तथा सम्बजन्त्र्धत गनकायलाई मािनदशनन
उद्योिीको िुनासो सुनव
िने,

(झ)

उद्योिको स्तर र विीकरण तथा प्रकृगतमा थपघट वा पररवतनन िनुप
न ने िएमा नेपाल सरकारसमि
गसफाररस िने ,

(ञ)

औद्योगिक लिानी तथा द्धवदे शी लिानी अगिवृद्धि िनन तथा प्रोत्साहन ददन आवश्यकता अनुसार अध्ययन,
अनुसन्त्र्धान तथा सवेिण िने िराउने ।

(ट)
(ठ)

उद्योिबाट उत्पाददत वस्तु वा सेवाको िुणस्तर सुगनजित िने सम्बन्त्र्धमा आवश्यक नीगतित गनणनय िने ,

एकीकृत औद्योगिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको द्धवकास िरी प्रयोिमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई
आवश्यक सुझाव ददने,

(ड)

सावनजगनक, गनजी र सहकारी िेत्रको प्रिावकारी, समन्त्वयात्मक र सामञ्जस्यपूणन सहकायनमा प्रगतस्पर्धानत्मक
औद्योगिक वातावरण गनमानण िनन आवश्यक कायन िने वा िराउने,

(ढ)

ु मा औद्योगिकरणको िगतलाई तीब्रता ददन आवश्यक कायन िने वा िराउने,
मुलक

(ण)

औद्योगिक व्यवसाय द्धवकास र द्धवस्तारका लागि प्रदे श तथा स्थानीय तहहरुबीच समन्त्वय िनुप
न ने द्धवषयमा
नीगतित मािनदशनन ददने र समन्त्वयको आवश्यक व्यवस्था गमलाउने,

(त)
(थ)

एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रको सञ्चालन सम्वन्त्र्धमा आवश्यक सहजीकरण िने,
तोद्धकए बमोजजमका अन्त्य कायन िने वा िराउने ।
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20. स्वाथन बाजझने द्धवषयमा बोडनको सदस्यलेगनणनय प्रद्धियामा िाि गलन नहुन:े (१) बोडनको बैठकमा गनणनयको लागि पेश हुने
कुनै कायनसूचीको सम्बन्त्र्धमा बोडनको कुनै सदस्यको गनजी सरोकार वा स्वाथन रहेको िएमा त्यस्तो कायनसूचीका सम्बन्त्र्धमा
हुने गनणनय प्रद्धियामा गनजले िाि गलन हुिँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवस्था आई परे मा सम्बजन्त्र्धत सदस्यले सदस्य–सजचव माफनत बोडनलाई जानकारी

िराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) द्धवपरीत हुने िरी गनणनय िएको दे जखएमा त्यस्तो गनणनय स्वताः बदर हुनेछ । त्यस्तो

गनणनयमा सं लग्न हुने स्वाथन बाजझने सदस्यको अगिलेख राजखनेछ र त्यसपगछ हुने वैठकहरुमा गनजको सट्टा अन्त्य व्यजि
वा पदागर्धकारी सहिािी हुनपु ने छ ।

21. िोपनीयता कायम राख्नुपने: (१) बोडनको कामको गसलगसलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनगर्धकृत तवरले
अन्त्य कुनै व्यजिलाई उपलब्र्ध िराउन वा कसै को लाि, द्धहत वा फार्दाको लागि प्रयोि िनन वा िराउन हुिँदैन ।

(२) उपदफा (१) द्धवपरीत बोडनको अध्यि, सदस्य, सदस्य–सजचव, बैठकमा आमजन्त्त्रत व्यजि वा कमनचारीले कुनै

काम िरे मा गनजले पदीय आचरण पालना निरे को मागननेछ ।

पररच्छे द – ५
उद्योिलाई प्रदान िररने प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत सम्बन्त्र्धी व्यवस्था

22. आयकर सम्बन्त्र्धी छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत: (१) यस ऐन अन्र्तित दतान िएको उद्योिलाई दे हाय बमोजजमको आयकर
छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत प्रदान िररनेछ :–
(क) उत्पादनमूलक उद्योिबाट आजजनत आयमा लाग्ने करको दरमा बीस प्रगतशतले छु ट हुनेछ ।यस्तो उद्योिले

आफ्नो उत्पादन गनयानत िरी आजजनत िरे को आयमा लाग्ने करको दरमा थप पािँच प्रगतशतले आयकर छु ट हुनेछ
।

(ख) सडक, पुल, सुरुङ्ग, रोपवे, रे ल्वे, ट्राम, ट्रलीबस, द्धवमानस्थल, औद्योगिक सं रचना एवं पूवानर्धार कम््लेक्स जस्ता
गनमानणमूलक उद्योिमा लिानी िरी सञ्चालन िरे मा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस प्रगतशतले
छु ट हुनेछ ।

(ि) अनुसूची–१० मा उजल्लजखत अगत अद्धवकगसत, अद्धवकगसत र कम द्धवकगसत िेत्रमा स्थाद्धपत फलपूmलमा आर्धाररत
ब्राण्डी, सार्डर एवं वार्न उत्पादन िने उद्योि बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योिले व्यावसाद्धयक उत्पादन वा
कारोबार शुरु िरे को गमगतले दश वषनसम्म प्रचगलत कानून बमोजजम लाग्ने आयकरको दरमा िमशाः नब्बे, असी
र सिरी प्रगतशत छु ट पाउनेछ ।

(घ) अगत अद्धवकगसत िेत्र र अद्धवकगसत िेत्रमास्थाद्धपत फलफूलमा आर्धाररत ब्राण्डी, सार्डर एवं वार्न उत्पादन िने
उद्योिलाई कारोबार सुरु िरे को गमगतले दश वषनसम्म िमशचालीस र पजच्चस प्रगतशत आयकर छु ट हुनेछ ।

(ङ) स्वदे शी जचया उत्पादन र प्रशोर्धन िने उद्योि, दुग्र्ध पदाथनको कारोबार िने डेरी उद्योि र कपडा उत्पादन िने
उद्योिले आफ्नो उत्पादन गबिी िरी प्राप्त िरे को आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रगतशतले छु ट हुनेछ
।

(च) कुनै व्यजिले बौद्धिक सम्पजि गनयानत बापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आय करको दरमा पच्चीस प्रगतशतले
छु ट हुनेछ ।

(छ) कुनै व्यजिले वौद्धिक सम्पजिको हस्तान्त्तरणिारा गबिी िरी प्राप्त िरे को आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास
प्रगतशतले छु ट हुनेछ

।

िँ ी लिानीमा स्थापना हुने र तीन सयिन्त्दा बढीलाई वषनिरी नै प्रत्यि रोजिारी प्रदान
(ज) दुर्न अबनिन्त्दा बढीको पूज

िने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योिलाई कारोबार शुरु िरे को गमगतले पािँच वषनसम्म पूणन रुपमा आयकर
छु ट ददई त्यसपगछको तीन वषनसम्म लाग्ने करको पचास प्रगतशत आयकर छु टहुनेछ ।

तर हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योिले कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत जगडत िमता बृद्धि िरी दुर्न अबन

िँ ी पु¥याई तीन सयिन्त्दा बढीलाई वषनिरी नै प्रत्यि रोजिारी प्रदान िरे मा त्यसरी िमता बृद्धिबाट प्राप्त िएको
पूज
आयमा पािँच वषनसम्म पूणन रुपमा आयकर छु ट ददई त्यसपगछको तीन वषनसम्म लाग्ने करको पचास प्रगतशत
आयकर छु ट हुनेछ ।
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(झ) सम्वत् २०८० साल चै त्र मद्धहनासम्म जलद्धवद्युतको व्यापाररक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा द्धवतरण सुरु िने
अनुमगत प्राप्त व्यजि वा गनकायले पद्धहलो दश वषनसम्म पूरै आयकर छु ट पाउने छ र त्यसपगछको पािँच वषनसम्म
पचास प्रगतशत आयकर छु ट पाउनेछ । यस्तो सुद्धवर्धा सौयन, वायु तथा जैद्धवक पदाथनबाट उत्पादन हुने
द्धवद्युतलेसमेत पाउनेछ ।

तर यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत व्यापाररक उत्पादन प्रारम्ि िररसकेका अनुमगतपत्र प्राप्त व्यजिको

हकमा अनुमगतपत्र प्राप्त िदानका वखतको व्यवस्था लािू हुनेछ ।

(ञ) खगनज (च ुनढु ङ्गा बाहेक),पेट्रोगलयम पदाथन, प्राकृगतक ग्यास तथा र्न्त्र्धनअन्त्वेषण तथा उत्खनन िने व्यजिले
सम्बत् २०८० साल चै त्र मद्धहनासम्म व्यापाररक रुपमा कारोबार सञ्चालन िरे मा कारोबार सञ्चालन िरे को
गमगतले पद्धहलो सात वषनसम्म पूरै आयकर छु ट पाउनेछ र त्यसपगछको तीन वषनसम्म पचास प्रगतशत आयकर
छु ट पाउनेछ ।

िँ ी लिानीमा स्थापना हुने पयनटन िेत्रसिँि सम्बजन्त्र्धत उद्योिलाई र पािँच करोड िन्त्दा
(ट) दुई अबनिन्त्दा बढीको पूज

िँ ी लिानीमा महानिरपागलका र उपमहानिरपागलका बाहेकका िेत्रमा स्थापना हुने पूवानर्धारयुि होटल,
बढीको पूज
ररसोटन जस्ता पयनटन िेत्रसिँि सम्बजन्त्र्धत उद्योिलाई कारोबार शुरु िरे को गमगतले पािँच वषनसम्म पूणन रुपमा
आयकर छु ट िई त्यसपगछको तीन वषनसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रगतशत छु ट हुनेछ ।
तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योिले हालको जगडत िमताको कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत

िँ ी पु¥याएमा त्यसरी िमता बृद्धिबाट प्राप्त िएको आयमा पािँच वषनसम्म पूणन
िमता बृद्धि िरी दुई अबन पूज
रुपमा आयकर छु ट र त्यसपगछको तीन वषनसम्म लाग्ने आय करको दरमा पचास प्रगतशत छु ट हुनेछ ।

(ठ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेको टे क्नोलोजी पाकन, बायोटे क पाकन र सूचना प्रद्धवगर्ध
पाकनगित्र स्थाद्धपत सफ्टवेयर द्धवकास, तथ्याङ्क प्रशोर्धन, सार्बर क्याफे, गडजजटल म्याद्धपङ्ग सम्बन्त्र्धी उद्योिको आयमा
लाग्ने करको पचास प्रगतशत छु ट पाउनेछ ।

(ड) दे हायका सं ख्यामा नेपाली नािररकलाई रोजिारी ददने दे हायका उद्योिलाई दे हाय बमोजजमको छु ट सुद्धवर्धा प्रदान
िररनेछ :–
(१) तीन सय वा सोिन्त्दा बढी नेपाली नािररकलाई वषनिरी नै प्रत्यि रोजिारी ददने उत्पादनमूलक उद्योि,सूचना
प्रद्धवगर्ध उद्योिलाई सो वषनको आयमा लाग्ने करको पन्त्र प्रगतशत,
(२) पािँच सय वा सोिन्त्दा बढी नेपाली नािररकलाई वषनिरर नै प्रत्यि रोजिारी ददने उत्पादनमूलक उद्योि एवं
सूचना प्रद्धवगर्ध उद्योिलाई सो वषनको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रगतशत,

(३) उपखण्ड (१) वा (२) बमोजजम रोजिारीप्राप्त नेपाली नािररकहरुमध्ये कम्तीमा पचास प्रगतशत मद्धहला,
दगलत वा अपाङ्गता िएका व्यजिहरु रहेमा त्यस्तो उद्योिलाई सो वषनको आयमा लाग्ने करमा थप पन्त्र
प्रगतशत ।
(ढ) उद्योिले आफ्ना श्रगमक तथा कमनचारीको दीघनकालीन द्धहत वा कल्याणकारी कायनहरु, जस्तैाः आवास व्यवस्था,
जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुद्धवर्धा, सामाजजक सुरिा योिदान,जशिा तथा तागलम, जशशु स्याहार केन्त्र र शारीररक
तन्त्दुरुस्तीका लागि खेलकुद तथा व्यायाममा िरे को खचन आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी िनन पाउनेछ ।

(ण) कुनै उत्पादनमूलक उद्योिले आफ्ना कुल जनशजि मध्ये कजम्तमा दश प्रगतशत प्रजशिाथी कामदार राखेमा
त्यस्तो कामदारलार्न प्रजशिण दददा लाग्ने गनवानह खचन बाहेकको प्रजशिण खचन र उद्योिमा कायनरत जनशजिको
उत्पादन िमता द्धवकासमा िएको खचनको पचास प्रगतशत रकम आयकर िणना प्रयोजनको लागि कट्टी िनन
पाउनेछ ।
(त) प्रदूषण रोकथाम तथा गनयन्त्त्रण िने वा खेर िएका वस्तुको पुनाःप्रशोर्धन वा पुनाःप्रयोि समेत िरी वातावरणमा
न्त्यूनतम असर पाने पिगत तथा उपकरणमािएको खचनमध्ये उद्योि ब्यवसायको समायोजजत करयोग्य आयको
पचास प्रगतशतसम्म सोही वषन खचन कट्टी िनन पाउनेछ । त्यस्तो उद्योि व्यवसायको समायोजजत करयोग्य आयको
िँ ीकरण िरी ह्रास कट्टी िननसक्नेछ ।
सीमािन्त्दा अगर्धक खचनलाई आिामी आय वषनको शुरुमा पूज

(थ) उजान दिता अगिवृद्धि िरी ऊजान खपत घटाउन सघाउ पुयानउने यन्त्त्र वा उपकरणमा लिानी िरे को सम्पूणन खचन
आयकर प्रयोजनको लागि कट्टा िनन पाउनेछ ।
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(द) उद्योिको उत्पादकत्व अगिवृद्धिको लागि उद्यमशीलता अगिवृद्धि, अनुसन्त्र्धान तथा द्धवकास र नयािँ प्रद्धवगर्ध गसजनना
िनन लािेको खचनमध्ये सो व्यजिबाट सञ्चागलत सबै उद्योि व्यवसायको समायोजजत करयोग्य आयको पचास
प्रगतशतसम्म खचन कट्टी िनन सक्नेछ । समायोजजत करयोग्य आयको सीमािन्त्दा अगर्धक खचनलाई आिामी आय
िँ ीकरण िरी ह्रास कट्टी िनन सक्नेछ ।
वषनको शुरुमा पूज

(र्ध) उद्योिले व्यवसायसिँि सम्बजन्त्र्धत बजार प्रविनन, सवे िण र द्धवज्ञापनको लागि िएको खचन आयकरको प्रयोजनको
लागि कट्टी िनन सक्नेछ ।

(न) उद्योिको िौगतक सम्पजिको सुरिा िनन उद्योिले तोद्धकए बमोजजमको खचन र यसको बीमा बापत खू द ि ुिानी
िएको द्धप्रगमयम बापतको खचन आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी िनन सक्नेछ ।
(प) उद्योिले नेपालमा दतान िएको बौद्धिक सम्पजि अन्त्तिनतको औद्योगिक सम्पजिको स्वदे शमा सं रिण िदान लािेको
खचन आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी िनन पाउनेछ ।

(फ) कुनै उद्योिले नेपालमा गसजनना िै दतान िएको बौद्धिक सम्पजिको गनयानतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी आयमा लाग्ने
आयकरको दरमा पच्चीस प्रगतशतले छु ट पाउनेछ ।

(ब) कुनै उद्योिले आफूले गसजनना िरे को बौद्धिक सम्पजिको हस्तान्त्तरण वा गबिी िरी प्राप्त िरे को आयमा लाग्ने
आयकरको दरमा पचास प्रगतशतले छु ट पाउनेछ ।

(ि) कुनै उद्योिले आफूले प्राप्त िरे को बौद्धिक सम्पजि सं रिणका लागि द्धवदे शमा दतान िदान लािेको शुल्क आयकर
प्रयोजनको लागि खचन कट्टी िनन पाउनेछ ।

(म) कुनै उद्योिले कर छु ट पाउने सं स्थालाई चन्त्दा वा उपहार ददएको रकममध्ये एक लाख रुपैयािँ वा सो उद्योिको
सो आय वषनको समायोजजत करयोग्य आयको पािँच प्रगतशतमध्ये जुन घटी हुन्त्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनको
लागि घटाउन पाउनेछ ।

(य) कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेको कुनै कायनको लागि कुनै

उद्योिले खचन िरे को वा चन्त्दा ददएको रकम आय गनर्धानरणको प्रयोजनको लागि पूणन वा आंजशक रुपमा कट्टी िनन
पाउने िरी तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन सूगतनजन्त्य उद्योि, मददराजन्त्य उद्योि र कत्था वा

कच्छ उद्योिले उजल्लजखत कुनै पगन छु ट तथा सुद्धवर्धा पाउने छै न । तर त्यस्ता उद्योिहरुले प्रचगलत कानून बमोजजम
आफ्ना श्रगमक तथा कमनचारीको दीघनकालीन द्धहत वा कल्याणकारी कायनहरुमा िरे को खचन, प्रदू षण रोकथाम तथा

गनयन्त्त्रण िने, खेर िएका वस्तुको पुनाः प्रशोर्धन िने, वातावरणमा न्त्यूनतम असर पाने पिगत तथा उपकरणमा िएको
खचन, उजान दितामा अगिवृद्धि िरी उजान खपत घटाउन सघाउ पु¥याउने याजन्त्त्रक उपकरणमा लिानी िरे को खचन,
अनुसन्त्र्धान तथा द्धवकास खचन लिायत व्यवसाय प्रवद्र्र्धनका लागि हुने वास्तद्धवक खचनहरु कट्टी िनन पाउनेछन्।

(३) एउटै आयको सम्बन्त्र्धमा यस दफा बमोजजम एकिन्त्दा बढी छु ट पाउन सक्ने अवस्था िएको उद्योिले

आपूmले रोजेको कुनै एउटा छु ट मात्र पाउनेछ ।

(४) सुगतनजन्त्य, मददराजन्त्य र क्यागसनोदे जख बाहेकका अन्त्य उद्योिले आफ्नो सजञ्चत मुनाफालाई सोही उद्योिको

िमता द्धवस्तार वा अन्त्य उत्पादनमूलक वा उजानमूलक वा कृद्धष तथा वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योिको लागि शेयरमा
िँ ीकरण िरे को अवस्थामा त्यस्तो पूज
िँ ीकरणमा लािांश द्धवतरण स्वरुप लाग्ने लािांश करमा शत प्रगतशत छु ट हुनेछ ।
पूज

23. मूल्य अगिवृद्धि कर र िन्त्सार महसुल सम्बन्त्र्धी छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत : यस ऐन बमोजजम दतान िएको उद्योिलाई
दे हाय बमोजजमको मूल्य अगिवृद्धि कर र िन्त्सार महसुल छु ट ददर्नेछ :–
(क)

ु गित्र उत्पाददत वस्तु द्धवदे शमा गनयानत िरे मा द्धवदे शमा गनयानत िरे को पररमाणको आर्धारमा त्यस्तो
मुलक
उत्पादनमा लािेको मूल्य अगिवृद्धि कर त्यस्तो उत्पादन िने उद्योिलाई द्धफतान ददर्नेछ ।

(ख)

बण्डेड वेयर हाउस वा निद र्धरौटी (पासबुक) को सुद्धवर्धा नगलएका उद्योिहरुले गनयानत िरे को हकमा नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोके बमोजजमको समदर गनर्धानरण िरी ड्युटी ड्र ब्याकको
रकम द्धफतान िररनेछ ।

(ि)

बण्डेड वेयर हाउसको र्जाजत नगलएका उद्योिहरूले आफ्ना उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्यमिारा वा प्रचगलत
बैद्धकङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट गनयानत िने वा पररवत्यन द्धवदे शी मुरामा स्वदे शमै गबिी िने िएमा त्यस्तो
मालवस्तु उत्पादन िनन आवश्यक पने कच्चा पदाथन वा सहायक कच्चा पदाथन र नेपालमा उत्पादन नहुने
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्याकेजजङ्ग सामग्री समेत आयात िदान लाग्ने िन्त्सार महसुल तोद्धकएको शतन र कायनद्धवगर्धको अर्धीनमा रही
र्धरौटी राखी आयात िनन पाउनेछ ।
(घ)

खण्ड (ि) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन नेपालमा उत्पादन नहुने ्याकेजजङ्ग सामग्रीको हकमा

द्धविािले नेपालमा उत्पादन नहुने िनी प्रमाजणत िरी सुद्धवर्धा ददन गसफाररस िरे मा मात्र त्यस्तो उद्योिले खण्ड
(ि) बमोजजमको सुद्धवर्धा पाउनेछ ।
(ङ)

कुनै उद्योिले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पने कच्चा पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन, ्याकेजजङ्ग
सामग्रीमा लाग्ने िन्त्सार महसुल सामान्त्यताः त्यस्तो कच्चा पदाथनबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा

(च)

लाग्ने िन्त्सार दर िन्त्दा एक तह कम हुनेछ ।

उद्योिले आफ्नो व्यावसाद्धयक प्रयोजनको लागि आयात िने मेगसनरी र औद्योगिक उपकरणमा न्त्यूनतम दरमा
िन्त्सार महसुल लाग्नेछ ।

(छ)

िुणस्तर मापन िने प्रयोिशालाले िुणस्तर मापन िने प्रयोजनका लागि आयात िने मेजशनरी तथा वैज्ञागनक
उपकरण र उद्योिले अनुसन्त्र्धान तथा द्धवकासको लागि आयात िने मेजशनरी तथा उपकरणमा न्त्यूनतम दरमा
िन्त्सार महसुल लाग्नेछ ।

(ज)

गनयानत हुने औद्योगिक बस्तुमा प्रयोि िररने माध्यगमक बस्तु (र्न्त्टरगमगडयट िुड्स) उत्पादन िने उद्योिले

उत्पादन सामग्रीमा गतरे को िन्त्सार महसुल गनयानत िएको पररमाणको आर्धारमा सम्वजन्त्र्धत माध्यगमक वस्तु
उत्पादन िने उद्योिलाई द्धफतान ददर्नेछ ।
तर त्यस्तो रकम द्धफतान पाउन गनयानत िरे को एक वषनगित्र दरखास्त नददएमा द्धफतान ददर्ने छै न ।
24. लघु उद्यमको लागि अन्त्य सुद्धवर्धा एवं सहुगलयत: (१) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन यस ऐन
बमोजजम लघु उद्यम दतान िदान कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छै न ।

(२) यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका लघु उद्यमलाई यो ऐन जारी िएको गमगतले र यस ऐन

बमोजजम दतान िई सञ्चालनमा आएको लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार शुरु िरे को गमगतले न्त्यूनतम पािँच वषनसम्म
आयकर छु ट प्राप्त हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) का अगतररिमद्धहला उद्यमीबाट सं चागलत लघु उद्यमलार्न थप दुर्न बषन आयकर छु ट हुनेछ ।

25. मद्धहला उद्यमीका लागि थप सुद्धवर्धा: (१) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन मद्धहला उद्यमीको मात्र
स्वागमत्व रहने िरी प्रार्िेट फमन, साझेदारी फमन, कम्पनी वा उद्योि दतान िररएमा त्यस्तो प्रार्िेट फमन, साझेदारी फमन,
कम्पनीवा उद्योि दतान िदान प्रचगलत कानून बमोजजम लाग्ने दतान दस्तूरमा पैँ तीस प्रगतशत छु ट हुनेछ ।

(२) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन मद्धहला उद्यमीको मात्र स्वागमत्व रहने िरी दतान

िएको उद्योिमा प्रयोि िररने औद्योगिक सम्पजि दतान िराउिँदा प्रचगलत कानून बमोजजम लाग्ने दस्तूरमा बीस प्रगतशत छु ट
हुनेछ ।

(३) मद्धहला उद्यमीले कुनै औद्योगिक िेत्र र औद्योगिक ग्रामगित्रनयािँ उद्योि स्थापना िनन चाहेमात्यस्तो िेत्र

सं चालन िने गनकायलेस्थानउपलब्र्ध िराउनप्राथगमकता ददनुपनेछ ।
(४) मद्धहला उद्यमीको मात्र स्वागमत्व रहे को उद्योिले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन गनयानत िने प्रयोजनको लागि
कजान माि िरे मा मद्धहला उद्यमीको व्यवसायको द्धविीय जस्थगतको आर्धारमा मद्धहला उद्यमीको लागि कजान उपलब्र्ध
िराउने कोष माफनत तोद्धकए बमोजजम गनयानत कजान उपलब्र्ध िराउन सद्धकनेछ ।
26. औद्योगिक िेत्रमा सञ्चागलत उद्योिहरुका सम्बन्त्र्धमा द्धवशेष व्यवस्था:(१) औद्योगिक िेत्र र औद्योगिक ग्रामगित्र सञ्चालनमा
आएका उद्योिमा प्रचगलत कानून बमोजजम स्थानीय स्तरमा लाग्ने एकीकृत सम्पजि कर लाग्ने छै न ।

(२) औद्योगिक िेत्र, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक कररडोर र औद्योगिक ग्रामगित्र सञ्चालनमा आएका
उद्योिलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा वा सहुगलयत सम्वन्त्र्धमा द्धवशेष व्यवस्था िनन सक्नेछ ।
27. थप सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत : दे हायका उद्योिहरुलाई दफा २२, २३ र २४ मा उजल्लजखत छु ट, सुद्धवर्धा तथा सहुगलयतका
अगतररि दे हाय बमोजजमका थप सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत ददन सद्धकनेछ :–
(क)

वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योिलाई कबुगलयत वा गलजमा आवश्यक शतन तोकी कुनै खास िेत्रको वन
प्रचगलत कानून बमोजजम उपलब्र्ध िराउन सद्धकनेछ ।
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(ख)

उद्योिले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन िरे को द्धवद्युतमा प्रचगलत कानून बमोजजम लाग्ने दस्तुर वा रोयल्टी
लाग्ने छै न ।

(ि)

उद्योिले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन िरे को द्धवद्युत बढी िई गबिी िनन चाहेमा गबिी िररने द्धवद्युतको
पररमाणमा आपसी सहमगतबाट कायम िएको दरमा प्रचगलत कानून बमोजजम गबिी िनन सक्नेछ ।

(घ)

गनयानतमूलक उद्योि, द्धवशेष आगथनक िेत्र वा सरकारी वा गनजी औद्योगिक िेत्रमा स्थापना हुने तोद्धकए
बमोजजमका उद्योिलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सू चना प्रकाशन िरी थप सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत
उपलव्र्ध िराउन सक्नेछ ।

(ङ)

राद्धिय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि वा स्वदे शी कच्चा पदाथन, श्रम र सीपको अगर्धकतम उपयोि वा नेपालगित्रै
प्रद्धवगर्ध वा वस्तुको आद्धवष्क्कार िरी स्थापना िएका उद्योिहरुको लागि बोडनको गसफाररसमा नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी थप सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत ददन सक्नेछ ।

(च)

द्धवद्युत आपूगतन निएको समयको अनुपातका आर्धारमा उद्योिले गतने द्धवद्युत महसुलमा लागि आएको गडमाण्ड

(छ)

िँ ी (गसड
अगत अद्धवकगसत िेत्रमा उद्योि स्थापना िनन सहकारी, लघु उद्यम, घरे ल ु र साना उद्योिलाई बीउ पूज

चाजन तोद्धकएको आर्धारमा तोद्धकएको कायनद्धवगर्ध अपनाई नेपाल सरकारलेछुट ददन सक्नेछ ।

क्याद्धपटल) को रुपमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेबमोजजम अनुदान उपलब्र्ध
िराउन सक्नेछ ।
(ज)

द्धवदे शी लिानीमा सञ्चागलत उद्योिलाई नयािँ वस्तुको उत्पादन तथा बजार द्धवकास र प्रवद्र्र्धन िननका लागि
त्यस्तो उद्योिले द्धवदे शजस्थत मूल कम्पनीबाट उत्पाददत सामानहरु तोद्धकए बमोजजमको शतन र सीमागित्र रही
गनजित अवगर्धका लागि आयात िने अनुमगत प्रदान िनन सद्धकनेछ ।

(झ)

सुतीजन्त्य र मददराजन्त्य उद्योि बाहेक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा (२)

वमोजजमको उत्पादनमूलक उद्योि, कृद्धष तथा वन पैदावरमा आर्धाररत उद्योि र खगनज उद्योिलाई नेपाल
सरकारले तोद्धकए वमोजजम प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत उपलब्र्ध िराउन सक्नेछ ।

(ञ)

लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योिले आफ्नो उद्योिको िमता अगिवृद्धि िनन आवश्यक पने मेजशनरी, यन्त्त्र,
उपकरण जस्ता नद्धवन प्रद्धवगर्ध आयात िदान लाग्ने िन्त्सार महशुलमा छु ट ददन सद्धकनेछ ।

28. जग्िा सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: यस ऐन वा प्रचगलत कानून बमोजजम दतान िएका उद्योिका लागि आवश्यक जग्िा सम्बजन्त्र्धत
उद्यमीले प्रचगलत कानून बमोजजम आफैले खररद िनुन पनेछ । तर, तोद्धकए बमोजजमका उद्योि सञ्चालन िने उद्यमीले
उद्योिका लागि आवश्यक जग्िा खररद िनन नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई जग्िा खररद िनन वा जग्िा उपलब्र्ध
िरार्ददन अनुरोर्ध िरे मा उद्योि दतान िने गनकायले जग्िा खररद िनन वा जग्िा उपलब्र्ध िरार्ददने सम्बन्त्र्धमा आवश्यक
समन्त्वय र सहजीकरण िनेछ ।
29. गलजमा जग्िा उपलब्र्ध िराउने: (१) राद्धिय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि सञ्चालन िनन नेपाल सरकारको स्वागमत्वमा रहे को
जग्िा आवश्यक पने िएमा त्यस्ता उद्योिले आफूलाई आवश्यक पने जग्िाको िेत्रफल खुलाई उपलब्र्ध िराउन
सम्बजन्त्र्धत उद्योि दतान िने गनकायसमि तोद्धकए बमोजजम गनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम गनवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योि दतान िने गनकायले उद्योिलाई आवश्यक पने
जग्िा उपलब्र्ध िराउने सम्बन्त्र्धमा आवश्यक कारबाही अिागड बढाउन मन्त्त्रालयमा पेश िनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम गनवेदन प्राप्त िएको गमगतले छ मद्धहनागित्र नेपाल सरकारले प्रचगलत कानून
बमोजजम त्यस्तो जग्िा उद्योि सञ्चालनको प्रयोजनको लागि सम्बजन्त्र्धत उद्योिलाई गलजमा उपलब्र्ध िराउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम नेपाल सरकारको स्वागमत्वमा रहे को जग्िा गलजमा उपलब्र्ध िराए बापत उद्योिले
गतनुप
न ने रकम र गलज सम्बन्त्र्धी अन्त्य शतनहरु नेपाल सरकार र सम्बजन्त्र्धत उद्योि बीच हुने सम्झौतामा उल्लेख िए
बमोजजम हुनेछ ।

(५) यस दफा बमोजजम गलजमा जग्िा प्राप्त िरी सञ्चालन िएको उद्योि कुनै कारणवश सञ्चालन हुन नसकेमा

उपदफा (३) बमोजजम नेपाल सरकारले उपलब्र्ध िराएको जग्िाको गलज सम्झौता स्वताः रद्द हुनेछ र त्यस्तो जग्िा
नेपाल सरकारले द्धफतान गलनेछ ।

30. जग्िाको अगर्धकतम हदबन्त्दीमा छु ट: (१) कुनै उद्योिलाई आवश्यक पने जग्िा प्रचगलत कानून बमोजजम राख्न पाउने
जग्िाको अगर्धकतम हदिन्त्दा बढी िएमा सो बढी िएसम्मको जग्िा राख्ने छु ट पाउन त्यस्तो उद्योिले उद्योि दतान िने
गनकायमाफनत तोद्धकएको ढािँचामा मन्त्त्रालयसमि गनवेदन ददन सक्नेछ ।
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(२) उप गनयम (१) बमोजजम प्राप्त गनबेदन उपर आवश्यक जािँचबुझ िरी राय सद्धहतको प्रगतबेदन पेश
िनन मन्त्त्रालयले छु ट्टै सगमगत िठन िनन सक्ने वा एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रमा पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजजम गनवेदन पनन आएमा उद्योिको आवश्यकताको आर्धारमा स्वीकृत स्कीम वा

पररयोजना प्रस्तावमाउल्ले ख िए बमोजजम तोद्धकएको मापदण्डको अर्धीनमा रहीनेपाल सरकारले हदवन्त्दी िन्त्दा बढी जग्िा
राख्न पाउने िरी छु ट ददन सक्नेछ । यसरी हदबन्त्दी िन्त्दा बढी छु ट ददएको जग्िा जुन प्रयोजनको लागि छु ट ददर्एको
हो सो बाहेक अन्त्य प्रयोजनमा प्रयोि िनन पार्ने छै न ।

(४) उद्योिले हदबन्त्दीमा छु ट पाएको जग्िा स्वीकृत उद्देश्य बमोजजम उपयोि िरे निरे को सम्वन्त्र्धमा उद्योि

दतान िने गनकायले तोद्धकए वमोजजम अनुिमन िरी वा िनन लिाई आवश्यक गनदे शन ददन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम उद्योि दतान िने गनकायले ददएको गनदे शनपालना निरे को पार्नएमा त्यस्तो उद्योिले
राख्न अनुमगत पाएको हदबन्त्दी िन्त्दा बढी जग्िा नेपाल सरकारले प्रचगलत कानून वमोजजम द्धफतान गलन सक्नेछ ।
(६) हदबन्त्दी िन्त्दा बढी जग्िा राख्न अनुमती प्राप्त उद्योिले त्यस्तो बढी जग्िा द्धकिाकाट िनन, गबिी द्धवतरण

िनन वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्त्तरण िनन वा बैं क तथा द्धवजिय सं स्थामा गर्धतो राखी ऋण गलन पाउने छै न ।

तर नेपाल सरकारको पूणन वा अगर्धकांश स्वागमत्वमा िएको उद्योिको हकमा यो ब्यवस्था लािू हुने छै न ।

(७) उद्योिको आवश्यकता, प्रकार र प्रकृगतको आर्धारमा उद्योिले राख्न पाउने अगर्धकतम जग्िाको पररमाण र
सो सम्बन्त्र्धी अन्त्य शतन तथा व्यवस्था तोद्धकए वमोजजम हुनेछ ।

(८) जग्िाको हदवन्त्दी सम्वन्त्र्धी व्यवस्थालाई पारदशी एवं व्यवजस्थत बनाउन मन्त्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड

वा कायनगबगर्ध बनार्न लािू िनन सक्नेछ ।

31. प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतको प्रत्यािूगत: (१) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लजखएको िएता पगन
उद्योिहरुलाई यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावली वमोजजमको प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा वा सहुगलयत उपलब्र्ध
िरार्नेछ । त्यस्तो प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा वा सहुगलयत कम हुने िरी कुनै व्यवस्था िररने छै न ।

तर, यस दफाको कुनै व्यवस्थाले थप प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा वा सहुगलयत उपलब्र्ध िराउन वार्धा पुर्याएको

मागनने छै न ।

ु न्त्दा तत्काल अजघ बहाल रहे को औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्त्तिनत अनुमगत
(२) यो ऐन प्रारम्ि हुनि

प्राप्त िरी वा दतान िरी सञ्चालनमा रहेको उद्योिले सो ऐन बमोजजम अवगर्ध द्धकद्धटएका प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा
सहुगलयतका हकमा सोही ऐन बमोजजम र अवगर्ध नद्धकद्धटएको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतका हकमा यस ऐन
बमोजजमको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत पाउनेछ ।

ु जघ दतान िएको वा अनुमगत प्राप्त िरे को तर यो ऐन प्रारम्ि िएपगछ मात्र व्यावसाद्धयक
(३) यो ऐन प्रारम्ि हुनअ

उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को उद्योिले यस ऐन बमोजजमको छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत पाउनेछ । तर त्यस्तो
उद्योि दतान वा अनुमगत प्राप्त िदानका बखत कायम रहे को औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्त्र्धी प्रचगलत कानून बमोजजम
प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत पाउने अवगर्ध यस ऐनले प्रदान िरे को प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत िन्त्दा
बढी अवगर्धको िएमा वा यस ऐन बमोजजम त्यस्तो प्रोत्साहन,छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत नपाउने िएमा तत्काल प्रचगलत
औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्त्र्धी कानून बमोजजमको छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत पाउनेछ ।

(४) उद्योिहरुलाई उपलब्र्ध िरार्ने प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा वा सहुगलयत सम्वन्त्र्धी प्रकृया, कायनद्धवगर्ध तथा अन्त्य

व्यवस्था तोद्धकए वमोजजम हुनेछ ।

32. प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा वा सहुगलयत उपलब्र्ध िराउने प्रकृयााःउद्योिहरुलाई उपलब्र्ध िरार्ने प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा वा

सहुगलयत सम्वन्त्र्धी प्रकृया, कायनद्धवगर्ध तथा अन्त्य कुराहरुलाई व्यवजस्थत िनन मन्त्त्रालयले आवश्यक कायनद्धवगर्ध वा
गनदे जशका बनार् लािू िनन सक्नेछ ।

33. राद्धियकरण निररने: यस ऐन बमोजजम दतान िएको कुनै पगन उद्योि राद्धियकरण िररने छै न ।
34. औद्योगिक सुरिा सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: प्रचगलत कानून बमोजजम स्थापना िएको उद्योिको लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल
सरकारले तोद्धकए बमोजजम औद्योगिक सुरिा उपलब्र्ध िराउनेछ ।
35. प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतको दुरुपयोि िनन नहुन:े (१) यस ऐन बमोजजम उद्योिले प्राप्त िने प्रोत्साहन, छु ट,

सुद्धवर्धा वा सहुगलयत जुन प्रयोजनका लागि ददर्एको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोि िनुन पनेछ र त्यसको
दुरुपयोि िनन पार्ने छै न ।

14

(२) उपदफा (१) वमोजजम उद्योिले प्राप्त िरे को प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतदुरुपयोि िरे को पार्एमा
प्रचगलत कानून वमोजजम सरकारी बािँकी सरह असुल उपर िररनेछ ।
+
पररच्छे द – ६

एकल गबन्त्द ु सेवा केन्त्र सम्बन्त्र्धी व्यवस्था

36. एकल गबन्त्द ु सेवा केन्त्रको स्थापना:(१)यस ऐन तथा प्रचगलत अन्त्य कानून बमोजजम उद्योि दतानदेजख बद्धहि
न मन सम्मका
सबै सेवाहरुर उद्योि एवं लिानीकतानलाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत र उद्योिको लागि आवश्यक

पने पूवानर्धार सम्बन्त्र्धी सेवा समयमै सरल र सहज रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्र्ध िराउन नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रको स्थापना िरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्र स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्त्र्धमा नेपाल राजपत्रमा

सूचना प्रकाशन िदान अन्त्य कुराका अगतररि त्यस्तो सेवा केन्त्र रहने स्थान, केन्त्रका माध्यमबाट उद्योिहरुलाई पुर्यार्ने
सेवा, केन्त्रमा रहने गनकायित एकार्हरु र सेवा सञ्चालन सगमगत समेत तोक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजजम एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्रको स्थापना निएसम्मको लागि यस ऐन बमोजजम उद्योिले

पाउने प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा वा सहुगलयत एकै स्थानबाट समयमै उपलब्र्ध िराउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन िरी एकल गबन्त्दु सेवा सञ्चालन सगमगत िठन िनेछ ।
(४) यस ऐन बमोजजम दतान हुने उद्योिको उद्योि दतानदेजख बद्धहि
न मन सम्मका सबै सेवाहरु र उद्योि एवं

लिानीकतानलाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत र उद्योिको लागि आवश्यक पने पूवानर्धार सम्बन्त्र्धी सेवा
स्थानीयस्तरबाट नै प्रदान िने प्रयोजनको लागि प्रदे श वा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार कानून तजुम
न ा िरी तोद्धकए
बमोजजमको एकल गबन्त्दु सेवा केन्त्र िठन िनन सद्धकनेछ।

(५) यस दफा वमोजजम स्थापना हुने एकल द्धवन्त्दु सेवा केन्त्रबाट थप सेवा प्रवाह िने िरी नेपाल सरकारले

व्यवस्था िनन सक्नेछ ।

(६) एकल द्धवन्त्दु सेवा केन्त्रको िठन, सं चालन र प्रवाह िररने सेवा सम्वन्त्र्धी प्रद्धिया लिायतका अन्त्य व्यवस्था

तोद्धकए वमोजजम हुनेछ ।

37. एकल गबन्त्द ु सेवा सञ्चालन सगमगतको काम, कतनव्य र अगर्धकार :(१) एकल गबन्त्दु सेवा सञ्चालन सगमगतको काम, कतनव्य र
अगर्धकार दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क)

यस ऐन वमोजजम दतान िएका वा हुने उद्योिहरुको उद्योि दतानदेजख बद्धहि
न मन सम्मका सबै सेवाहरुउपलब्र्ध

(ख)

यस ऐन अन्त्तिनत उद्योि एवं लिानीकतानलाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन,छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत प्रदान िने गनणनय

िराउने,

िरी सोको कायानन्त्वयन िने वा िराउने,
(ि)

उद्योिको लागि आवश्यक पने पूवानर्धार सम्बन्त्र्धी सेवा उपलब्र्ध िराउने वा िनन लिाउने,

(घ)

बोडनले आफ्ना काम,कतनव्य र अगर्धकार अन्त्तिनत प्रत्यायोजन िरे का कायनहरू िने,

(ङ)

उद्योिलाई आवश्यक पने द्धवद्युत, पानी, दूरसञ्चारका सार्धन, जग्िा, सडक जस्ता पूवानर्धार सेवा उपलब्र्ध िराउने
सम्बन्त्र्धमा समयबि व्यवस्था िनन आवश्यक गनणनय िरी सोको कायानन्त्वयन िने ,िराउने,

(च)

तोद्धकए बमोजजमका अन्त्य कायनहरु िने ।
(२) यस दफा बमोजजम एकल गबन्त्दु सेवा सञ्चालन सगमगतले िरे को गनणनय सम्बजन्त्र्धत गनकायलेकायानन्त्वयन िनुन

पनेछ।

(३) एकल गबन्त्दु सेवा सञ्चालन सगमगतले आफूले िने काम कारबाहीको लागि आवश्यकता अनुसार

उपसगमगतहरु िठन िनन सक्नेछ र त्यसरी िठन िएको उपसगमगतको काम, कतनव्य र अगर्धकार सो सगमगतले तोद्धकददए
बमोजजम हुनेछ ।

(४) एकल गबन्त्दु सेवा सञ्चालन सगमगतले आफूलाई प्राप्त अगर्धकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अगर्धकार

उपदफा (३) बमोजजम िदठत उपसगमगतलाई प्रत्यायोजन िनन सक्नेछ । तर उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा तोद्धकएको
अगर्धकार प्रत्यायोजन हुनेछैन ।

(५) केन्त्रको सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन एकल द्धवन्त्दु सेवा केन्त्र सञ्चालन सगमगतले सेवा प्रवाह

सम्वन्त्र्धमा आवश्यक कायनद्धवगर्ध बनाई लािू िनन सक्नेछ ।
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पररच्छे द — ७

रुग्ण उद्योि सम्बन्त्र्धी व्यवस्था

38. रुग्ण उद्योिको पद्धहचान: (१) उद्योिले आफ्ना व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को गमगतदे जख न्त्यूनतम पािँच
वषनसम्म सञ्चालनमा रही गनयतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले निई काबु बाद्धहरको पररजस्थगत परर लिातार
पगछल्ला तीन वषनसम्म उद्योिको जगडत िमतािन्त्दा तीस प्रगतशत वा सो िन्त्दा कम िमतामा सञ्चालन िई सो तीन
वषनको अवगर्धमा लिातार घाटामा सञ्चालनमा रहे को उद्योिलाई तोद्धकए बमोजजमको मापदण्डका आर्धारमा तोद्धकए
बमोजजमको कायनद्धवगर्ध अपनाई नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योिको रुपमा घोषणा िनन सक्नेछ ।

ु न्त्दा पद्धहले रोजिारी गसजनना
(२) उपदफा (१) बमोजजम रुग्ण िई बन्त्द अवस्थामा रहेको उद्योिले रुग्ण हुनि

वा आयात प्रगतस्थापन वा गनयानत प्रवनिन िरी द्धवदे शी मुरा आजनन िनन योिदान पु¥याएको आर्धारमा तोद्धकए बमोजजम
गनजित छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत उपलब्र्ध िराउिँदा पुनाः सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था दे जखएमा नेपाल सरकारले
त्यस्तो उद्योिको पुनरुत्थान, पुनगननमानण तथा व्यवस्थापनका लागि तोद्धकए बमोजजम आवश्यक व्यवस्था िनन सक्नेछ ।
39. रुग्ण उद्योिको विीकरण: दफा ३८ बमोजजम पद्धहचान िएका उद्योिहरुलाई तोद्धकए बमोजजमको मापदण्डका आर्धारमा
पूणन रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्त्मुख उद्योिका रुपमा विीकरण िरी त्यस्ता उद्योिहरुको व्यवस्थापनका लागि तोद्धकए
बमोजजम आवश्यक व्यवस्था िनन सद्धकनेछ ।

40. रुग्ण उद्योि सम्बन्त्र्धी सुद्धवर्धा, सहुगलयत तथा छु ट: (१) प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन दफा ३८
बमोजजम रुग्ण उद्योिको रुपमा पद्धहचान िएको वा दफा ३८ बमोजजम विीकरण िररएको उद्योिले त्यस्तो उद्योिको
द्धवस्तार, पुनसंरचना वा द्धवद्धवर्धीकरणका लागि आयात िने मेगसनरी औजार वा उपकरणमा नेपाल सरकारले महसुल, शुल्क
वा करमा पूणन वा आंजशक छु ट ददन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

मा

उजल्लजखत सुद्धवर्धाका

अगतररि

त्यस्ता

उद्योिको

पुनरुत्थान, पुनगननमानण तथा

व्यवस्थापनका लागि तोद्धकए बमोजजमका अन्त्य थप सुद्धवर्धा, सहुगलयत तथा छु ट उपलब्र्ध िराउन सद्धकनेछ ।
41. रुग्ण उद्योि सम्बन्त्र्धी सं स्थाित व्यवस्था: (१) यस पररच्छे द बमोजजम रुग्ण उद्योिको पद्धहचान, विीकरण र पुनरुत्थान,
पुनगननमानण तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव ददन नेपाल सरकारले सम्बजन्त्र्धत िेत्रका द्धवशेषज्ञ समेत रहे को एक सगमगत
िठन िनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम िदठत गनकायको सं रचना, काम, कतनव्य र अगर्धकार तोद्धकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द — ८
सजाय र पुनरावेदन सम्बन्त्र्धी व्यवस्था
42. सफाई पेश िने मौका ददईने: कुनै उद्योिलाई यस पररच्छे द वमोजजम सजाय िदान सफाई पेश िने मुनागसव माद्धफकको
समय नददई कुनै सजाय िररने छै न ।

43. उद्योि दतान निराई उद्योि सं चालन िरे मा हुने सजाय:(१) यस ऐन बमोजजम कसै ले उद्योि दतान निराई उद्योि सं चालन
िरे मा उद्योि दतान िने गनकायले त्यस्तो उद्योिको उत्पादन रोक्का िनन लिार् तीन मद्धहनागित्र गनयमानुसार उद्योि दतान
िनन गनदे शन ददनेछ ।

(२) उपदफा (१) वमोजजमको अवगर्धगित्र उद्योि दतानको लागि गनवेदन ददने उद्योिको हकमा अनुसूची-१

वमोजजमका उद्योिदे जख बाहेक अन्त्य उद्योिको हकमा दफा ६ वमोजजमको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन सम्वन्त्र्धी प्रावर्धान
पालना िनुप
न ने उद्योिको हकमा सो समेत िरार् दे हाय वमोजजमको द्धवलम्व शुल्क गलर् उद्योि दतान िने गनकायले उद्योि
दतान िररददन सक्नेछाः

िँ ी िएका उद्योिको हकमा रु पािँच हजार,
(क) रु बीस लाखसम्म स्थीर पूज

(ख) रु बीस लाखिन्त्दा बढी एक करोड रुपैयािँसम्म स्थीर पूिँजी िएका उद्योिको हकमा रु पच्चीस हजार,

िँ ी िएका उद्योिको हकमा रु पचास हजार,
(ि) रु एक करोडिन्त्दा बढी पच्चीस करोड रुपैयािँसम्म स्थीर पूज
(घ) रु पच्चीस करोडिन्त्दा बढी एक अबन रुपैयािँसम्म स्थीर पूिँजी िएका उद्योिको हकमा रु एक लाख,
िँ ी िएका उद्योिको हकमा रु पािँच लाख ।
(ङ) रु एक अबन रुपैयािँिन्त्दा बढी स्थीर पूज
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िँ ीको आर्धारमा
(च) दफा ७ वमोजजम अनुमगत आवश्यक पने उद्योि दतान निराई सञ्चालन िरे कोमा जस्थर पुज
जगत द्धवलम्व शुल्क लाग्ने हो त्यसमा शतप्रगतशत थप शुल्क लाग्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वमोजजम ददर्एको म्यादगित्र उद्योि दतान निराएमा उद्योि दतान िने गनकायले त्यस्तो उद्योि
पूणरु
न पमा बन्त्द िनन लिाउन सक्नेछ ।
(४) उद्योि दतान िने गनकायले उपदफा (१) वमोजजम कायन िने उद्योिको स्थापना वा सञ्चालन िने व्यजि

तथा सोसिँि सम्बजन्त्र्धत द्धववरणको तोद्धकए वमोजजमकोअगिलेख राखी र सोको जानकारी सम्बजन्त्र्धत जजल्ला प्रशासन
कायानलयमा पठाउनु पनेछ ।

44. उद्देश्य द्धवपरीत कायन िरे मा हुने सजाय:(१) यस ऐन बमोजजम दतान िएको उद्योिले उद्देश्य द्धवपरीत कायन िरे मा उद्योि
दतान िने गनकायले स्वीकृत उद्देश्य वमोजजम कायन िनन समयावगर्ध तोकी तत्काल गनदे शन ददन सक्नेछ । त्यस्तो गनदे शन
पालना िनुन सम्वजन्त्र्धत उद्योिको कतनव्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम उद्देश्य द्धवपररत कायन िने व्यजि, फमन वा कम्पनीलाई उद्देश्यवमोजजम सञ्चालनमा

ल्याउन र सोको प्रमाण पेश िनन सामान्त्यताः तीन मद्धहनाको समय ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको समयावगर्धगित्र उद्देश्यवमोजजम उद्योि सञ्चालन निने व्यजि, फमन वा कम्पनीलाई
उद्योि दतान िने गनकायले दे हायको कारबाही िनन सक्नेछ :–
(क)
(ख)

त्यस्तो व्यजिले स्थापना वा सञ्चालन िरे को उद्योि बन्त्द िनन आदे श ददने,

उद्योिको स्तर यद्धकन िरी सोको आर्धारमा लघु उद्योिको हकमा रु दुई हजार र घरे ल ु तथा साना
उद्योिको हकमा रु दश हजारदे जख रु एक लाख रुपैयािँसम्म,

(ि)
(घ)

उद्योिको स्तर यद्धकन िरी सोको आर्धारमा मझौला तथा ठू ला उद्योिको स्तर िए रु पािँच लाखदे जख
रु पच्चीस लाख रुपैयािँसम्मजररबाना िने ।

यस ऐन वमोजजम अनुमगत गलनुपने उद्योिको हकमा खण्ड (ख) र (ि) को सजायमा शतद्धप्रतशत
थप जररवाना लाग्नेछ ।

(४) यस उपदफा(२) को खण्ड (ख),(ि) र (घ)वमोजजमको जररवाना िररएको उद्योिले उद्योिको उद्देश्य

सं शोर्धन िनन चाहेमा उद्योि दतान िने गनकायले यस ऐन वमोजजमको प्रकृया पुरा िरी उद्देश्य सं शोर्धन िररददन सक्नेछ
।
(५) उद्योि दतान िने गनकायले उपदफा (१) वमोजजम कायन िने उद्योिको स्थापना वा सञ्चालन िने व्यजि

तथा सोसिँि सम्बजन्त्र्धत द्धववरणको तोद्धकए वमोजजमकोअगिलेख राखी र सोको जानकारी सम्बजन्त्र्धत जजल्ला प्रशासन
कायानलयमा पठाउनु पनेछ ।

45. वातावरणीय प्रिाव मुल्याङ्कन सम्वन्त्र्धी प्रावर्धान उल्लङ्घन िरे मा हुने सजाय: (१) कुनै उद्योिले दफा ६ वमोजजम
वातावरणीय प्रिाव मुल्याङ्कन सम्वन्त्र्धी प्रावर्धान उल्लङ्घन िरे मा उद्योि दतान िने गनकायले कसुरको िाजम्ियनता हे री
दे हायको कुनै वा केही वा सवै सजाय िनन सक्नेछ ।
(क)

दफा ६ को उपदफा (१) द्धवपररत वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारजम्िक वातावरण परीिण
िनुप
न ने उद्योिले सो निराई उद्योि स्थापना, सञ्चालन, व्यावसाद्धयक उत्पादन र कारोबार प्रारम्ि
िरे मा त्यस्तो उद्योिको उत्पादन तत्काल वन्त्द िनन लिाउने ।

(ख)

त्यस्तो उद्योिको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारजम्िक वातावरण परीिण स्वीकृत िए पछी
लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योिको हकमा रू. पचास हजार दे जख एक लाख रूपैयािँसम्म र मझौला र

ठु ला उद्योिको हकमा रू. दुई लाखदे जख दशलाख रूपैयासम्म जररवाना िरी उद्योि स्थापना,
सञ्चालन, व्यावसाद्धयक उत्पादन र कारोबार प्रारम्ि िनन स्वीकृगत ददने ।
(ि)

उद्योिको िमता वृद्धि तथा ठाउिँसारी िनुप
न दान प्रचगलत कानून वमोजजम वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन
वा प्रारजम्िक वातावरण परीिण िनुप
न ने दतान िएका उद्योिले सो निराई उद्योिको िमता वृद्धि तथा

(घ)

ठाउिँसारी िराएमा खण्ड (ख) को वमोजजमको सजाय हुनेछ ।

दफा ७ वमोजजम अनुमगत आवश्यक पने उद्योिको हकमा खण्ड (ख) वा (ि) वमोजजम लाग्ने
जररवानामा शतप्रगतशत थप जररवाना लाग्नेछ ।
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(२) कुनै उद्योिले जोजखमयुि तवरले उद्योिको सञ्चालन िरे को र सो बाट जन स्वास्थ्यमा िजम्िर असर

परे को कुरा उद्योि दतान िने गनकायले िरे को उद्योिको स्थलित अनुिमनबाट दे जखएमा उद्योि दतान िने गनकायले
दे हाय वमोजजमको गनदे शन ददन सक्नेछ ।
(क)

त्यस्तो उद्योिको उत्पादन तत्काल रोक्का राख्न लिाउने,

(ख)

त्यस्तो उद्योिलाई समयावर्धी ददई वातावरणमा परे को असर सच्याउन लिाउने,

(ि)

त्यस्तो उद्योिलाई समयावर्धी ददई अन्त्यत्र उपयुि स्थानमा स्थानान्त्तरण िनन लिाउने,

(घ)

त्यस्तो उद्योिलाई पुणन रुपमा वन्त्द िनन लिाउने।

(३) उपदफा (२) वमोजजम उद्योि दतान िने गनकायले ददएको गनदे शन सम्वजन्त्र्धत उद्योिले पालना िनुन
पनेछ ।

(४) यस दफा वमोजजम िररएको कुनै सजायले वातावरण सम्वन्त्र्धी प्रचगलत कानुन वमोजजम सजाय िनन वार्धा

पुयानएको मागनने छै न ।
46. उद्योि सञ्चालन, व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को जानकारी नददएमा हुने सजाय :(१) कुनै उद्योिले दफा
८ वमोजजम तोद्धकएको अवगर्धगित्र उद्योि सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसाद्धयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि िरे को जानकारी
नददएमा दे हाय वमोजजमको जररवाना हुनेछाः

(क)लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योिको हकमा प्रत्येक छ मद्धहनाको लागि रु दश हजार,
(ख) मझौला तथा ठू ला उलोिको हकमा प्रत्येक छ मद्धहनाको लागि रु पच्चीस हजार,

िँ ी वृद्धि वा िमता वृद्धि िरे मा हुने सजाय:(१) कसै लेदफा 10 वमोजजम स्वीकृती
47. स्वीकृगत नगलई उद्योि स्थानान्त्तण वा पूज

नगलर् उद्योिको स्थानान्त्तरण िरे मा वा दफा ११ वमोजजम स्वीकृती नगलर् पूिँजी वृद्धि वा िमता वृद्धि िरे मा दे हायको
कुनै, केही वा सवै सजाय हुनेछाः
(क)
(ख)

त्यस्तो उद्योिको उत्पादन तत्काल वन्त्द िनन लिाउने ।

िँ ी वृद्धि वा िमता वृद्धि
त्यस्तो उद्योिको उद्योि दतान िने गनकायबाट उद्योि स्थानान्त्तरण वा पूज
स्वीकृत िएमा लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योिको हकमा रू. पच्चीस हजार दे जख पचास रूपैयािँसम्म र
मझौला र ठु ला उद्योिको हकमा रू. एक लाखदे जख पािँच लाख रूपैयासम्म जररवाना िने,

(ि)

िँ ी वृद्धि वा िमता वृद्धि वा स्थानान्त्तरण िनुप
उद्योिको पूज
न दान प्रचगलत कानून वमोजजम वातावरणीय
प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारजम्िक वातावरण परीिण िनुप
न ने दतान िएका उद्योिले सो निराई उद्योिको

(घ)

िँ ी वृद्धि वा िमता वृद्धि वा स्थानान्त्तरण िराएमा खण्ड (ख) को वमोजजमको सजाय हुनेछ ।
पूज

दफा ७ वमोजजम अनुमगत आवश्यक पने उद्योिको हकमा खण्ड (ख) वा (ि) वमोजजम लाग्ने
जररवानामा शतप्रगतशत थप जररवाना लाग्नेछ ।

48. द्धववरण उपलब्र्ध निराएमा हुने सजायाः

(१) दफा १2 बमोजजम तोद्धकएको द्धववरण तोद्धकएको अवगर्धगित्र उपलब्र्ध

निराएमा उद्योि दतान िने गनकायले प्रत्येक आगथनक वषनको लागि दे हायका उद्योिलाई दे हायको जररबाना िरी द्धववरण
पेश िनन लिाउन सक्नेछ :–
(क)

लघु उद्योिलाई रु पािँच हजार रुपैयािँका दरले,

(ख)

घरे ल ु तथा साना उद्योिलाई रु दश हजार रुपैयािँका दरले,

(ख)

मझौला उद्योिलाई रु बीसहजार रुपैयािँको दरले,

(ख)

ठू ला उद्योिलाई रु पचास हजार रुपैयािँको दरले ।
उल्लेजखत जररवानाका अगतररि तोद्धकएको अद्धवर्धगित्र

द्धववरण नबुझाउने उद्योिलाई त्यस्तो अवगर्ध

नाघेको गमगतबाट प्रत्येक आगथनक वषनको लागि शुरु जररवानामा शतप्रगतशत थप हुिँदै जानेछ ।

49. प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा वा सहुगलयत दुरुपयोि िरे मा हुने सजायाः(१) दफा ३५ द्धवपरीत कायन िने उद्योिलाई यस ऐन
बमोजजमको प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत नददने वा त्यस्तो प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयत प्राप्त िररसकेको
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िए प्राप्त िरे को प्रोत्साहन, छु ट, सुद्धवर्धा वा सहुगलयतको रकम असूल िने वा सो बराबरको रकम जररबाना िने वा दुवै
सजाय िने,
(२) उपदफा १ वमोजजमको जररवाना प्रचगलत कानून वमोजजम सरकारी बािँकी सरह असूल उपर िररनेछ ।
(३) यस दफा वमोजजमको सजाय रुग्ण उद्योि सम्वन्त्र्धी पररच्छे द ७ वमोजजम रुग्ण उद्योिलाई प्रदान िररने
सुद्धवर्धाको दुरुपयोि िरे को हकमा समेत लािू हुनेछ ।
50. व्यावसाद्धयक सामाजजक जजम्मेवारी पुरा निरे मा हुने सजायाः(१) दफा ५९ बमोजजम व्यावसाद्धयक सामाजजक जजम्मेवारी
बहन निरे मा उद्योि दतान िने गनकायले त्यस्तो उद्योिको वाद्धषक
न खुद मुनाफाकोएकदशमलव पािँच प्रगतशतले हुन आउने
रकम जररबाना िने छ ।
(२) उपदफा (१) वमोजजमको व्यावसाद्धयक सामाजजक जजम्मेवारी एक आगथनक वषनिन्त्दा बढी बहन निने
उद्योिलाई प्रगतवषन शुन्त्य दशमलव पािँच प्रगतशतका दरले थप जररवाना लाग्नेछ ।
(३) दफा ५७ वमोजजम व्यावसाद्धयक सामाजजक जजम्मेवारीतोद्धकएको समयगित्र आिामी वषनको योजना तथा
कायनिम र ित वषनको प्रिगत द्धववरण पेश निरे मा प्रगत वषन रु पचास हजार जररवाना लाग्नेछ ।
51. शतन वा गनदे शनपालना निरे मा हुने सजायाः(१) दफा 4 को उपदफा (७)को खण्ड (ि) र (घ) बमोजजम उद्योि दतान िने

गनकायले उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उजल्लजखत शतनहरुको पालना निरे मा वासमय–समयमा ददएको गनदे शन पालना निरे मा
तथादफा ३० को उपदफा (3) बमोजजमको शतन पालना निरे मा द्धवषयको िाजम्ियनता हे री दे हाय बमोजजमजररबाना िनन
सक्नेछ :–
(क)

(२)

लघु उद्यमको हकमा पािँच हजार दे जख पच्चीस हजार रुपैंयािँसम्म,

(ख)

घरे ल ु तथा साना उद्योिको हकमा पन्त्र हजारदे जख दुर् लाख रुपैंयािँसम्म,

(ि)

मझौला उद्योिको हकमा एक लाख दे जख तीन लाख रुपैं यािँसम्म,

(घ)

ठू ला उद्योिको हकमा दुई लाखदे जख दश लाख रुपैं यािँसम्म ।

उपदफा (१) बमोजजम जररबाना िदान समेत दफा ४उपदफा (७)को खण्ड (ि) र (घ) बमोजजम
उद्योि दतान िने गनकायले समय समयमा ददएको गनदे शन तथा उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उजल्लजखत
शतनहरुको पालना निरे मा वा दफा ३० को उपदफा (3) बमोजजमको शतन पालना निरे मा त्यस्तो
उद्योिलाई गनजित अवगर्धका लागि उद्योि सञ्चालन बन्त्द िनन आदे श ददने वा त्यस्तो उद्योिको दतान
वा अनुमगत खारे ज िनन सक्नेछ ।

52. अन्त्य प्रावर्धान उल्लघंन िरे मा हुने सजायाः यस ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावलीको अन्त्य कुनै प्रावर्धान
उल्लं घन िरे मा लघु उद्यम िए पन्त्र हजार रुपैयािँसम्म, घरे ल ु तथा साना उद्योि िए पन्त्र हजारदे जख तीस हजार

रुपैंयािँसम्म, मझौला उद्योि िए तीस हजारदे जख पचास हजार रुपैंयािँसम्म र ठू ला उद्योि िए पचास हजार दे जख एक लाख
रुपैयािँसम्म जररबाना िने ।
53. पुनरावेदन सम्बन्त्र्धी व्यवस्था:यस पररच्छे द बमोजजमको सजायको आदे श उपर जचि नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको
गमगतले पैँ तीस ददनगित्र त्यस्तो उद्योि वा व्यजिले सम्बजन्त्र्धत उच्च अदालतमा पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।
पररच्छे द ९
द्धवद्धवर्ध
54. द्धवशेष आगथनक िेत्र सम्बन्त्र्धी व्यवस्था: औद्योगिक द्धियाकलापलाई सघन रुपमा सञ्चालन िननका लागि आगथनक िेत्र वा
अन्त्तरदे शीय आगथनक िेत्र वा गनयानत प्रवनिन िेत्र वा गनयानत प्रशोर्धन िेत्र वा द्धवशेष आगथनक िेत्र वा द्धवशेष व्यापाररक
िेत्र वा पयनटकीय वा अन्त्य कुनै िेत्र सम्वन्त्र्धी व्यवस्था प्रचगलत कानून वमोजजम हुनेछ ।

55. नेपाल व्यवसाय मञ्च सम्बन्त्र्धी व्यवस्था:(१) उद्योि व्यवसायसिँि सम्बजन्त्र्धत नीगत एवं कानूनको प्रिावकारीकायानन्त्वयन,
समन्त्वय तथा सहजीकरण सम्वन्त्र्धी गबषयमा सावनजगनक र गनजी िेत्रबीच गनयगमत सं वाद एवं सहकायनलाई प्रविनन
िनन,उद्योि

व्यवसाय

सं चालन

र

लिानी

अगिवृद्धिमा

आईपने

बार्धा,अवरोर्धतथासमस्याको

पद्धहचान

िरी

सरकारलाईआवश्यक सुझाव तथा गसफाररस िनन, त्यस्ता गसफाररसहरुको कायानन्त्वयन र अनुिमन िनन सघाउनका
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साथैसावनजगनक एवं गनजी िेत्रबीच गनयगमत, पररणाममुखी र पारदशी सं वादका लागि सं स्थाित आर्धार प्रदानिने उद्देश्यले
नेपाल सरकारले गनजी िेत्रको समेत प्रगतगनगर्धत्व हुने िरी नेपाल व्यवसाय मञ्चको िठन िनन सक्नेछ ।

(2) नेपाल व्यवसाय मञ्चको िठन, सं रचना र काम, कतनव्य तथा अगर्धकार तोद्धकए बमोजजम हुनेछ ।

56. औद्योगिक जनशजि:(१) उद्योिलाई आवश्यक पने जनशजि नेपाली नािररकबाटै पूगतन िनुन पनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन राद्धियस्तरको पगत्रकामा द्धवज्ञापन प्रकाशन िदान पगन

उद्योिको लागि चाद्धहने कुनै खास सीप वा दिता िएको जनशजि नेपाली नािररकमध्येबाट उपलब्र्ध हुन नसकेमा वा

उच्च व्यवस्थापन तहको पदमाउपदफा (३) वमोजजम द्धविािको गसफाररसमा प्रचगलत कानून वमोजजम श्रम स्वीकृगत गलई
बढीमा पािँच वषनसम्मको लागि त्यस्तो उद्योिले द्धवदे शी नािररक गनयुि िनन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि उद्योि दतान िने गनकायले गसफाररस िदान त्यस्तो उद्योिले माि िरे
बमोजजमको सीप वा दिता िएको जनशजि नेपाली नािररकबाट पूगतन िनन प्रयास िरे को,त्यस्तो सीप वा दिता िएको
जनशजि उद्योिलाई आवश्यक िएको र त्यस्तो जनशजि नेपालमा उपलब्र्ध हुन नसकेको यद्धकन िरी श्रम द्धविािमा
श्रम स्वीकृगतको लागि गसफाररस िनुप
न नेछ ।

(4) उपदफा (२) बमोजजम गनयुि िररएको द्धवदे शी नािररक द्धवजशष्ट प्रकारको प्राद्धवगर्धक िई त्यस्तो जनशजि

नेपालगित्र उपलब्र्ध हुन नसक्ने िएमा उपदफा (3) बमोजजम स्वीकृगत गलई त्यस्तो जनशजिलाई थप दुई वषनसम्मको
लागि पुनाः गनयुि िनन सद्धकनेछ।

(5) उपदफा (२) बमोजजम कुनै उद्योिमा द्धवदे शी नािररक गनयुि िएमा गनजले प्राप्त िरे को पारीश्रगमक रकम

पररवत्यन द्धवदे शी मुरामा नेपाल बाद्धहरलै जान पाउनेछ ।
(6) उद्योिमा कायनरत कामदार तथा कमनचारीले उद्योिको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बार्धा अवरोर्ध

पुग्ने िरी बन्त्द हड्ताल जस्ता कुनै पगन काम कारबाही िनन पाउने छै नन्। तर कामदार तथा कमनचारीले आफ्ना जायज

मािहरु शाजन्त्तपूणन ढं िले व्यवस्थापन समि राख्न र आपसी समझदारीमा समार्धान िनन यो उपदफाले बार्धा पु¥याएको
मागनने छै न ।
(7) उपदफा (6) बमोजजम द्धववाद समार्धान हुन नसकेमा द्धववाद समार्धान िने प्रयोजनका लागि प्रचगलत कानून

बमोजजम िठन िएको न्त्यायागर्धकरणमा त्यस्ता द्धववाद पेश िनन सद्धकनेछ । त्यस्तो न्त्यायागर्धकरणबाट िएको गनणनय
अजन्त्तम हुनेछ र दुवै पिलाई मान्त्य हुनेछ ।

57. करार िरी उत्पादन िनन सक्ने:(१) प्रचगलत कानून बमोजजम दतान िर्न सञ्चालनमा रहे को कुनै उद्योिले अको उद्योिसिँि
करार (कन्त्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव–कन्त्ट्रयाक्ट) िरी आफ्नो उत्पादनको कुनै िाि समावेश हुने वस्तु वा सेवाको
उत्पादन िनन सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजजम कुनै गनयानतमूलक उद्योि वा गनयानत प्रविनन िृहको लागि तोद्धकए बमोजजमको

मापदण्ड पूरा िरी करार (कन्त्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चररङ्ग) वा उपकरार (सव–कन्त्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चररङ्ग) का आर्धारमा
गनजित पररमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन िररददएमा त्यस्तो उद्योिलाई तोद्धकए बमोजजमको प्रोत्साहन, छु ट,सुद्धवर्धा र
सहुगलयत उपलब्र्ध िराउन सद्धकनेछ ।
ु को औद्योगिक द्धवकास, प्रविनन तथा सं रिणका
औद्योगिक लिानी सं रिण तथा प्रवनिन कोष: (१) नेपाल सरकारले मुलक
लागि गनजी िेत्र समेतको सहिागितामा एक औद्योगिक लिानी सं रिण तथा प्रवनिन कोष स्थापना िनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोष अन्त्तिनत दे हायका कुनै, केही वा सबै द्धियाकलापहरु िनन सद्धकनेछाः

(क) लघु, घरे ल ु तथा साना उद्यम द्धवकास,
िँ ी (िेन्त्चर क्याद्धपटल),
(ख) जोजखम पूज
(ि) प्रद्धवगर्ध द्धवकास,

(घ) औद्योगिक लिानी सं रिण तथा प्रविनन,

(ङ) रुग्ण उद्योि पुनरुत्थान, पुनगननमानण तथा व्यवस्थापन,
(च) मद्धहला उद्यमशीलता द्धवकास ।

(३) उपगनयम (२) वमोजजमको कोष अन्त्तिनत रहने द्धियाकलापको लागि तोद्धकए वमोजजम छु ट्टाछु ट्टै बैं क खाता

राख्ने र लेखापालन िराउने तथा लेखापरीिण र प्रगतबेदन िनुन िराउनु पनेछ ।
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(४) उपदफा (१) मा उजल्लजखत कोषमा जम्मा हुने रकम, त्यस्ता कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्त्र्धी

कायनद्धवगर्ध र अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए बमोजजम हुनेछ ।

(५) यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत नेपाल सरकारबाट स्थापना र सञ्चालन िएका लघु, घरे ल ु तथा साना उद्यम

द्धवकास कोष, लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योि कजान प्रवाह कोष, प्रद्धवगर्ध द्धवकास कोष र मद्धहला उद्यमशीलता द्धवकास कोषमा

जम्मा िएको रकमयस कोष अन्त्तिनत सं चालन िररने द्धियाकलापहरुको लागि खोगलने खातामा तोद्धकए वमोजजम
स्थानान्त्तरण िररनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजजम स्थापना िएको कोषको सञ्चालन र ब्यवस्थापनको लागि दे हाय बमोजजमको सगमगत
रहनेछाः(क)

सजचव, उद्योि, वाजणज्य तथा आपूगतन मन्त्त्रालय

सं योजक

(ख)

सहसजचव, अथन मन्त्त्रालय

सदस्य

(ि)

महागनदे शक,

सदस्य

(घ)

गनदे शक (सम्वजन्त्र्धत द्धवषय हेने), नेपाल राि बैं क

(ङ)

उद्योि ब्यवसायसिँि सम्बजन्त्र्धत गनजी िेत्रका छाता सं िठनका

उद्योि द्धविाि

सदस्य

अध्यिहरु मध्ये सं योजकबाट मनोगनत दुर्नजना
(च)

सदस्य

सह सजचव, औद्योगिक तथा लिानी प्रबिनन महाशाखा,
उद्योि, वाजणज्य तथा आपूगतन मन्त्त्रालय

सदस्य सजचव

(७) कोष अन्त्तिनत सं चागलत कायनिम सम्वन्त्र्धमा काम कारवाही िदान सो कायनिमसिँि सम्वजन्त्र्धत सरकारी
पदागर्धकारी वा अन्त्य सरोकारवालालाई सं योजकले आमन्त्त्रण िनन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (६) को खण्ड (ङ) बमोजजम मनोनयन हुने सदस्यमा सं योजकले आवश्यकता अनुसार हेरफेर िनन
सक्नेछ ।
(९) सगमगतले बैठक सम्बन्त्र्धी कायनगबगर्ध सगमगत आफैले गनर्धानरण िनन सक्नेछ ।
(१०) सगमगतको काममा सहयोि पुर्याउन सगमगतले आवश्यकता अनुसार कायनिेत्रित शतन तोकी उपसगमगत िठन
िरी काम िराउन सक्नेछ ।
(११)

सगमगत

वा

उपसगमगतका

सदस्य

तथा

आमजन्त्त्रत

सदस्यले

कुनै

पाररश्रगमक

पाउने

छै नन् ।
तर सगमगत वा उपसगमगतको वैठक वस्दा वा सगमगतको कामको गसलगसलामा स्थलित भ्रमण िनुप
न दान
प्रचगलत कानुन वमोजजम बैठक ििा वा दै गनक तथा भ्रमण ििा उपलब्र्ध िराउन वार्धा पने छै न ।
(१२) सगमगतको काम, कतनव्य र अगर्धकार लिायत सगमगत सम्वन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए वमोजजम हुनेछ ।
58. व्यावसाद्धयक सामाजजक जजम्मेवारी सम्वन्त्र्धी व्यवस्था:(१) यस ऐन बमोजजम दतान िएका उद्योिले वाद्धषक
न खुद मुनाफाको
कम्तीमा एक प्रगतशत रकम व्यावसाद्धयक सामाजजक जजम्मेवारी बहन िने प्रयोजनाथन प्रत्येक आगथनक वषनका लागि
छु ट्याउनु पनेछ । सो बमोजजम छु ट्टार्एको रकम वाद्धषक
न योजना तथा कायनिम बनाई तोद्धकए बमोजजमका िेत्रमा खचन
िनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक उद्योिले प्रत्येक आगथनक वषनमा िएको कारोबारको रकम र सो
आगथनक वषनका लागि पेश िररएको व्यावसाद्धयक सामाजजक जजम्मेवारी बहन अन्त्तिनतको योजना तथा कायनिमको प्रिगत
द्धववरण सो आगथनक वषन व्यगतत िएको छ मद्धहनागित्र सम्बजन्त्र्धत उद्योि दतान िने गनकाय समि पेश िनुन पनेछ । सो
द्धववरणसाथ चालु आगथनक वषनको व्यावसाद्धयक सामाजजक जजम्मेवारी बहनको योजना तथा कायनिम समेत सं लग्न िररएको
हुन ु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) वमोजजम व्यवसाद्धयक सामाजजक जजम्मेवारीका लागि छु ट्टयाएको रकम आयकर प्रयोजनाथन
खचन कट्टी िनन पाउने छ ।
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(४) उद्योिले बहन िनुप
न ने सामाजजक व्यावसाद्धयक जजम्मेवारीको कायनलाई व्यवस्थीत िनन मन्त्त्रालयले आवश्यक
कायनद्धवगर्ध, गनदे जशका बनाई लािू िनन सक्नेछ ।
59. औद्योगिक ग्राम,औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक िेत्र वाऔद्योगिक कररडोरघोषणा िनन सक्ने: औद्योगिक द्धवकासको लागि

पयानप्त सम्िावना र अवसर उपलब्र्ध रहेको दे शको कुनै िाि वा स्थानलाई तोद्धकए बमोजजमका मापदण्डका अगर्धनमा रही
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक िेत्रवा औद्योगिक
कररडोर घोषणा िरी तोद्धकए बमोजजमको सेवा, सुद्धवर्धा तथा सहुगलयत उपलब्र्ध िराउन सक्नेछ ।

60. आवासीय िवन, अन्त्य िवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नसद्धकने:(१) यो ऐन प्रारम्ि िएपगछ स्थापना हुने औद्योगिक िेत्र,

द्धवशेष आगथनक िेत्र तथा औद्योगिक कोररडोरको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेको िेत्र र
दूरीगित्र कुनै पगन द्धकगसमको आवासीय िवन वा अन्त्य िवन बनाउन वा बस्ती बसाउन सद्धकने छै न । त्यसै िरी प्रचगलत
कानूनले आवासिेत्र एवं द्धवशेष प्रयोजनको लागि िगन तोद्धकएको िेत्रमा उद्योि स्थापना िनन पार्ने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम तोद्धकएको िेत्र र दुरीगित्र रहेको कसै को गनजी जग्िामा आवासीय िवन वा अन्त्य
िवन वा बस्ती बसाउन नददएको कारणवाट हागन नोक्सानी पुग्न जाने िएमा नेपाल सरकारले तोद्धकएको म्यादगित्र
तोद्धकए बमोजजमको प्रद्धिया पुरा िरी सम्बजन्त्र्धत व्यजिलाई मनागसब माद्धफकको िगतपूगतन ददनु पनेछ ।

61. द्धवद्युतीय माध्यमको प्रयोि िनन सक्नेाःउद्योि दतान िने गनकायले यस ऐन बमोजजम उद्योि प्रशासन सम्वन्त्र्धी उद्योि
दतानदेजख बद्धहिनमनसम्मका तोद्धकए वमोजजमका काम कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउन द्धवद्युतीय कारोबार सम्बन्त्र्धी
प्रचगलत कानून बमोजजम मान्त्यता प्राप्त द्धवद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन िनन सद्धकने िरी व्यवस्था िनन सक्नेछ ।

62. स्वचागलत स्वीकृगत प्रद्धिया सम्बन्त्र्धी ब्यवस्था िनन सद्धकनेाः नेपाल सरकारले उद्योि प्रशासन सम्वन्त्र्धी प्रद्धियालाई सरल,

सहज र स्वचागलत बनाउन यस ऐन तथा प्रचगलत अन्त्य कानून बमोजजम उद्योि दतानदेजख स्वीकृगत प्रद्धिया सम्बन्त्र्धी

सेवाहरु, उद्योिको द्धकगसम, उद्योिको प्रकृगत वा लिानीको सीमा लिायतका द्धवषयहरु तोकी स्वचागलत मािन (अटोमेद्धटक
रुट) बाट कायानन्त्वयन िनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम स्वचागलत स्वीकृगत प्रद्धिया सम्बन्त्र्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा

सूचना प्रकाशन िरी लािू िनन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजजम उद्योि दतानदेजख स्वचागलत स्वीकृगत प्रद्धिया सम्बन्त्र्धी अन्त्य व्यवस्था तोद्धकए

बमोजजम हुनेछ ।

63. म्याद थप वा पुनाः दतानसम्वन्त्र्धी द्धवशेष व्यवस्थााः(१)यो ऐन प्रारम्ि हुिँदाका बखत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
वमोजजम उद्योि दतान िईउद्योिको सञ्चालन वा व्यवसायीक उत्पादन वा कारोवार प्रारम्ि िने म्याद समाप्त िईसञ्चालन
वा व्यवसायीक उत्पादन वा कारोवार प्रारम्ि िनन नसकेका उद्योिहरुको हकमा त्यस्ता उद्योिहरु हाल जे जस्तो
अवस्थामा रहेका िएता पगन अनुमगतपत्र गलनु पने उद्योि बाहेकका अन्त्य उद्योिको हकमा म्याद थप वा पुनाः दतान
िननका लागि उद्योि दतान िने गनकायसमि यो ऐन प्रारम्ि िएको गमगतले छ मद्धहनागित्र गनवेदन ददन सद्धकनेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोजजम गनवेदन उपर उद्योि दतान िने गनकायले म्याद थप वा पुनाः दतान िनुप
न ने मनागसव
कारण दे जखएमा

नेपाल सरकारबाट गनर्धानरण िए वमोजजमको द्धवलम्वशुल्क गलर् म्याद थपवा पुनाः दतान िने गनणनय िनन

सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) वमोजजम कुनै उद्योिको म्याद थप वा पुनाः दतान सम्वन्त्र्धी गनणनयको जानकारी सम्वजन्त्र्धत

गनवेदकलाई सात कायन ददनगित्र ददनुपनेछ ।
64. अगर्धकार प्रत्यायोजन:(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावली बमोजजम बोडनलाई प्राप्त िएको अगर्धकारमध्ये

कुनै वा सबै अगर्धकार बोडनले आवश्यकता अनुसार मन्त्त्रालयको सजचव, द्धविािको महागनदे शक वा नेपाल सरकारको
राजपत्राद्धङ्कत अगर्धकृत स्तरको कमनचारी वा प्रदे श सरकार वा स्थानीय तह वा यस ऐन अन्त्तिनत िठन िएको सगमगत वा
उपसगमगतलाई प्रत्यायोजन िनन सक्नेछ ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तिनत बनेको गनयमावली बमोजजम द्धविािलाई प्राप्त िएको अगर्धकारमध्ये सबै वा

कुनै अगर्धकार आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको राजपत्राद्धङ्कत स्तरको कमनचारीलाई प्रत्यायोजन िनन सक्नेछ ।

65. बार्धा अड्काउ फुकाउने अगर्धकार: यस ऐनको कायानन्त्वयन िदान कुनै बार्धा अड्काउ परे मा नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी त्यस्तो बार्धा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

66. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट िनन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी अनुसूचीमा आवश्यकता
अनुसार हेरफेर, थपघट वा पररमाजनन िनन सक्नेछ ।
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67. यसै ऐन बमोजजम हुन:े प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेजखएको िए तापगन यस ऐनमा ले जखए जगत कुरामा यसै ऐन
बमोजजम हुनेछ ।

68. गनयम बनाउने अगर्धकार: यस ऐनलाई कायानन्त्वयन िनन नेपाल सरकारले आवश्यक गनयम बनाउन सक्नेछ ।
69. गनदे जशका, कायनद्धवगर्ध वा मापदण्ड बनाई लािू िनन सक्ने: नेपाल सरकारले उद्योिको दतान, गनयमन सम्बन्त्र्धी काम
कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउन, स्वेदशी उत्पादनको प्रविनन िनन, उद्योिलाई उपलब्र्ध िरार्ने प्रोत्साहन, छु ट,
सुद्धवर्धा वा सहुगलयत सम्वन्त्र्धमा, रुग्ण उद्योि सम्वन्त्र्धमा,औद्योगिक िेत्र, औद्योगिक कररडोर, औद्योगिक क्लष्टर र
औद्योगिक ग्रामसम्वन्त्र्धमा, कोषको सं चालन र व्यवस्थापन सम्वन्त्र्धमा, सेवा प्रवाहमा द्धवद्युतीय माध्यमको प्रयोि,

लिानीस्वीकृगतको स्वचागलत प्रद्धिया, नेपाल व्यवसाय मञ्चको कायन सञ्चालनलिायतका द्धवषयमा आवश्यकता अनुसार
गनदे जशका, कायनद्धवगर्ध वा मापदण्ड बनाई लािू िनन सक्नेछ ।
70. खारे जी र बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 खारे ज िररएको छ ।
(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०73 अन्त्तिनत िए िरे का सम्पूणन काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजजम िए
िरे को मागननेछ ।
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अनुसूची–१
(दफा ७ सिँि सम्बजन्त्र्धत)
अनुमगत गलनुपने उद्योिहरु
१. द्धवस्फोटक पदाथन वा हातहगतयार, िोलीिठ्ठा उत्पादन िने उद्योि,
२. सुरिात्मक छपार् (सेक्युररटी द्धप्रजन्त्टङ), मुरा तथा गसक्का उद्योि,

३. च ुरोट, गबिँडी, खैनी, गसिार तथा सुतीजन्त्य मुख्य कच्चा पदाथन हुने वस्तु एवम् द्धवद्युतीय च ुरोट उत्पादन िने उद्योि,
४. गबयर तथा मददरा उत्पादन िने उद्योि,

५. ढुं िा गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, प्रशोर्धन िने मझौला तथा ठू ला उद्योि,
६. रे गडयो सञ्चार उपकरण उत्पादन िने उद्योि,

७. बहुमूल्य खगनज उत्खनन्, पेट्रोगलयम पदाथन उत्खनन् जस्ता उद्योि,
८

गलक्यीफार्ड पेट्रोगलयम ग्यािँस -एल पी जी_ ररद्धफगलङ िने उद्योि,

९. प्रचगलत कानून बमोजजम अनुमगत गलनुपने अन्त्य उद्योि।
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अनुसूची–२

(दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सिँि सम्बजन्त्र्धत)
घरे ल ु उद्योिहरु

१. ह्याण्ड लूम, पेडल लूम, सेमी—अटोमेद्धटक लूम, कपडा वाद्धपङ्ग
न , परम्पराित प्रद्धवगर्धबाट िररने रङ्गाई, छपाई, गसलाई (तयारी
पोशाक बाहेक) र बुनाई,
२. ऊन र रे शममा आर्धाररत हाते बुनाईका राडी, पाखी, िलैं चा, पजश्मना, पोशाक, हातेकािज र सोमा आर्धाररत वस्तु, ३.
परम्पराित कलामा आर्धाररत वस्तु,
४. परम्पराित मूगतनकला,
५. तामा, द्धपिल, ढलौट, कािँस र जमनन गसल्िर जस्ता र्धातुबाट हस्तगनगमनत िािँडावतनन तथा हस्तकलाका सामान,

६. फलामबाट बनेका हस्तगनगमनत िािँडा वतनन तथा घरायसी प्रयोिका चक्कु, च ुलेसी, खुकुरी, हिँगसया, कुटो, कोदालो जस्ता
परम्पराित औजारहरु,

७. सुन चािँदीबाट हस्तगनगमनत िरिहना, वस्तु, िािँडा वतननहरु बहुमूल्य, अर्धन–बहुमूल्य तथा सार्धारण पत्थर जडान िएका समेत),
८. स्वदे शमा उपलब्र्ध द्धकमगत, अर्धन द्धकमगत तथा सार्धारण पत्थर कटाई उद्योि, ग्रामीण ट्यागनङ्ग÷छालाबाट हस्त गनगमनत वस्तुहरु,
९. जुट, सवार् घािँस, चोया, बागबयो, सुती र्धािो, अल्लो आदद प्राकृगतक रे शामा आर्धाररत उद्योि,
१० पत्थरकला (ढुं िा कं ु दी बनार्एका सामानहरु),

११. पौिा, थाङ्का जचत्र र अन्त्य परम्पराित जचत्रकला,

१२. मुकुण्डो (मास्क) तथा परम्पराित सं स्कृगत दशानउने पुतली र खेलौना,

१३. परम्पराित सं स्कृगत, बाजािाजा र कला दशानउने द्धवगिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तु,

१४. काठ, हाड, गसङ्ग तथा माटो, चट्टान र खनीजका कलात्मक वस्तुहरु, सेरागमक्स तथा माटाका िािँडाकिँ ु डा,
१५. हातले छा्ने ईटा उद्योि ।
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अनुसूची–३

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सिँि सम्बजन्त्र्धत)
ऊजान मुलक उद्योि

१. जलस्रोत, वायु, सौयनशजि, कोर्ला, प्राकृगतक तेल र र्न्त्र्धन वा ग्यास, वायोमास वा अन्त्य स्रोतहरुबाट ऊजान उत्पादन िने
उद्योि, त्यस्तो उजान उत्पादन िनन प्रयोि िररने मेगसन÷उपकरण गनमानण िने उद्योि,
२. द्धवद्युत प्रसारण लार्न,
३. द्धवद्युत द्धवतरण प्रणाली ।
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अनुसूची–४

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) सिँि सम्बजन्त्र्धत)
कृद्धष तथा वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योि

1.

फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोर्धन,

2.

खाद्यवस्तु प्रशोर्धन,

3.

पशुपालन, पंिीपालन (अद्धिच समेत), पशुपंिी प्रजनन र मासु उत्पादन तथा प्रशोर्धन,

4.

दूर्ध उद्योि (दूर्धका पररकार उत्पादन समेत),

5.
6.

मत्स्यपालन, माछाि ुरा उत्पादन, प्रशोर्धन एवं ्याकेजजङ्ग,
रे शम खेती तथा रे शम प्रशोर्धन,

7.

जचया बिान, जचया प्रशोर्धन,

8.

कफी खेती, कफी प्रशोर्धन,

9.

जगडबुटी खेती, जगडबुटी प्रशोर्धन,

10. तरकारी बीउ गबजन उत्पादन,
11. तरकारी खेती, तरकारी प्रशोर्धन,
12. हररत िृह स्थापना र सञ्चालन,
13. मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोर्धन),
14.

पुष्क्प खेती, पुष्क्प प्रशोर्धन (माला बनाउने, सजावट िने, िुच्छा बनाउने र बीउ गबजन उत्पादन समेत),

15. नसनरी व्यवसाय,
16. रबर खेती, रबरको प्रारजम्िक प्रशोर्धन र सञ्चालन,
17.

शीत िण्डार, कृद्धष बजार

18.

सामुदाद्धयक, कबुगलयगत, साझेदारी र गनजी वनको स्थापना र व्यवस्थापन,

19.

निदे बालीको व्यावसाद्धयक खेती तथा प्रशोर्धन (जस्तैाः ऊखु, कपास, सनपाट, सजजवन, स्वीट सरघम, स्टे गिया रे वौगडएन,
सुती, जुट, अलैं ची, अदुवा, केशर, तेलहन र यस्तै मसलावाली, दलहन आदद),

20. वेत, बािँस खेती र वेत बािँसजन्त्य उत्पादनहरु,
21.

वनस्पगत उद्यान स्थापना र व्यवस्थापन,

22.

वनस्पगत प्रजनन व्यवसाय (द्धटस्सु कल्चर समेत),

23.

बीउगबजन प्रशोर्धन,

24.

अन्त्य िैर काष्ठजन्त्य वन पैदावारमा आर्धाररत ।

27

अनुसूची–५

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सिँि सम्बजन्त्र्धत)
गनमानण उद्योि
1.

सडक, पुल, सुरुङ्ग,

2.

रोपवे, रे लवे, ट्राम, ट्रगलबस, केबुल कार, मोनोरे ल र स्लाईगडङ्गकार,

3.

हवाई र्धावन मािन÷द्धवमानस्थल,

4.

औद्योगिक सं रचना एवं पूवानर्धार कम््लेक्स,

5.

सिा सम्मेलन केन्त्र,

6.
7.
8.
9.

ढल तथा ढल गनकास,
खानेपानी आपूगतन तथा द्धवतरण,
गसिँचार् पूवानर्धार,

खेलकुद िृह, रङ्गशाला,

10.

सवारी पाद्धकनङ्ग स्थल, पाद्धकनङ्ग िृह,

11.

गनयानत प्रशोर्धन िेत्र,

12.

द्धवशेष आगथनक िेत्र,

13.

कािो कम््लेक्स,

14.

दूद्धषत पानी प्रशोर्धन केन्त्र,

15.
16.
17.

टे गलफोन टावर, अज्टकल फार्बर नेटवकन, िू–उपग्रह, िू–उपग्रह प्रसारण केन्त्र,
घर तथा आवास िवन,

द्धफल्म गसद्धट गनमानण, द्धफल्म स्टु गडयो गनमानण,

18. व्यापाररक कम््लेक्स ।
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अनुसूची–६

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सिँि सम्बजन्त्र्धत)
पयनटन उद्योि
1.
2.
3.

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

ट्रािल एजेन्त्सी, टु र अप्रेटर, द्धहगलङ्ग सेन्त्टर, क्यागसनो, मसाज स्पा,
साहगसक पयनटन : जस्कर्ङ्ग, ग्लार्गडङ्ग, वाटर ¥याप्mद्धटङ्ग, हट एयर व्यालुगनङ्ग, क्यानोगनङ, ्यारा सेगलङ्ग, घोडचढी, हािीचढी,
बन्त्जी जजम्पङ्ग , द्धहमाल आरोहरण र अवलोकन,

4.

िल्फ कोसन, पोलो, पोनी टे «द्धकङ्ग, पदयात्रा,

5.

ग्रामीण पयनटन, होम स्टे तथा पयानवरणीय पयनटन,

6.

सािँस्कृगतक, र्धागमनक, सिा सम्मेलन तथा खेलकुद पयनटन,

7.

मनोरञ्जन पाकन,

8.

वन्त्यजन्त्तु आरि,

9.

माउन्त्टे न फ्लार्ट सञ्चालन ।

29

अनुसूची–७

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सिँि सम्बजन्त्र्धत)
सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत उद्योि
खण्ड (क)
सूचना तथा सं चार प्रद्धवगर्ध उद्योि
(१) टे क्नोलोजी पाकन,
(२) आई.द्धट. पाकन,
(३) वायोटे क पाकन,
(४) सफ्टवेयर द्धवकास,
(५) कम््यूटर तथा सम्बजन्त्र्धत सेवाहरु,
(६) तथ्याङ्क प्रशोर्धन,
(७) सार्वर क्याफे,

(८) गडजजटल म्याद्धपङ्ग,
(९) द्धवजजनेस प्रोसेस आउटसोगसनङ्ग (द्धव.द्धप.ओ.),
(१०) डाटा मार्गनङ्ग, क्लाउड कम््यूद्धटङ्ग ।
खण्ड (ख)
सूचना संचार प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत उद्योि
(१) र्न्त्टरनेट,
(२) टे गलफोन, मोवाईल फोन, मोवाईल स्याटलार्ट फोन,
(३) टे गलपोटन सेवा,
(४) िू– उपग्रह (स्याटलार्ट) स्थापना एवं सञ्चालन, िू–उपग्रह प्रसारकेन्त्र स्थापना, गिस्याट,
(५) ब्रोडव्याण्डपूवानर्धार, टे गलकम टावर, अज्टकल नेटवकन, स्याटलार्ट नेटवकन,
खण्ड (ि)
सूचना, प्रसारण प्रद्धवगर्धमा आर्धाररत उद्योि
(१) एफ.एम. रे गडयो, गडजजटल रे गडयो सेवा,
(२) गडजजटल िू–सतही टे गलगिजन, स्याटलार्ट टे गलगिजन, केबुल टे गलगिजन,
(३) आर्द्धपद्धटिी, अनलार्न सेवा,

(४) गडजजटल केबुल द्धट.िी. नेटवकन, डार्रे क्ट–टू –होम स्याटलार्ट सेवा, एम.एम.गड.एस नेटवकन,
(५) रे कगडङ्ग स्टु गडयो, प्रसारण स्टु गडयो,

(६) द्धप्रन्त्ट गमगडया उद्योि, अगडयो गिजुअल सामग्री उत्पादन उद्योि, द्धवज्ञापन गनमानण उद्योि,
(७) गसनेमा उत्पादन, गसनेमाहल, मजल्ट्लेक्स गसनेमा हल, द्धफल्म गसटी गनमानण, द्धफल्म स्टू गडयो गनमानण ।,
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अनुसूची–८

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सिँि सम्बजन्त्र्धत)
सेवामूलक उद्योि
1.

याजन्त्त्रक कायनशाला (वकनशप),

2.

छापाखाना तथा छपाई सम्बन्त्र्धी सेवा,

3.

पेशाित अनुसन्त्र्धान तथा द्धवकास, व्यवस्थापन, ईजन्त्जगनयररङ्ग तथा गडजार्न, कानूनी, लेखा, ले खापरीिण, जशिण प्रजशिण,
शैजिक तथा प्राद्धवगर्धक परामशन सेवाहरु,

4.

जजगनङ्ग तथा बेगलङ्ग व्यवसाय,

5.

प्रदशननी सेवा,

6.

सांस्कृगतक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय,

7.

गनमानण व्यवसाय,

8.

सावनजगनक यातायात व्यवसाय,

9.

फोटोग्राफी,

10. अस्पताल,
11. नगसनङ्ग होम,
12. जशिण एवं प्रजशिण सं स्था,
13. पुस्तकालय, अगिले खालय तथा सं ग्रहालय सेवा,
14. प्रयोिशाला,
15. हवाई यातायात सेवा,
16. खेलकूद सेवा,

17. शीत िण्डार सञ्चालन (िैह्र कृद्धषजन्त्य),
18. हाउस वायररङ्ग र्लेक्ट्रीकल द्धफद्धटङ्ग र ममनत,
19. फोहोरमै ला सं कलन तथा सरसफाई, फोहरमैला पुनाःप्रशोर्धन,
20. घर जग्िा खररद िरी िूगम द्धवकास िरी गबिी िने व्यवसाय,
21. गनमानण सम्बन्त्र्धी िारी उपकरण (हेिी र्क्वीपमेण्ट) िाडा, ममनत तथा सञ्चालन,
22. पशु जचद्धकत्सा सेवा,
23. व्याट्री ररचाजजनङ्ग,
24. स्वास्थ्य परीिण (एक्स–रे , गसटी स्क्यान, एम.आर.आर्, अल्ट्रासाउन्त्ड जस्ता सेवाहरु) तथा स्वास्थ्य परीिण प्रयोिशाला,
25. गनमानण िर्सकेका पूवानर्धारहरुको सञ्चालन िने (जस्तैाः सिा सम्मेलन िवन, खानेपानी आपूगतन, र्न्त्र्धन तथा र्न्त्र्धनजन्त्य

ग्यास आपूगतन सम्बन्त्र्धी पार्प लार्न, िोदामघर तथा िण्डारण, द्धवमानस्थल, बसपाकन, रङ्गशाला, स्पोटनस्कम््लेकस, रोपवे,

सडक, गसिँचार्, द्धवद्युत प्रशारण, द्धवद्युत िृह, रे लवे सेवा, कािो कम््लेक्स, र्नल्याण्ड जक्लयरे न्त्स गडपो (आई.गस.गड.) आदद
सेवा सञ्चालन िने) व्यवसायहरु,

26. खाद्यान्न कुटानी, द्धपसानी, पेलानी र ्याद्धकङ्ग िने कायन,
27. कपडा तथा र्धािो रङ्गाई, सार्जजङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योिले आफ्नो प्रयोजनको लागि िरे कोमा बाहेक),
28. कािो व्यवसाय,
29. ्याकेजजङ्ग, ररद्धफगलङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यांस ररद्धफगलङ्ग र सवारी ग्यांस ररद्धफगलङ्ग िने स्टे शन समेत),
30. कुररयर सेवा,

31. ड्रार्जक्लगनङ्ग व्यवसाय,
32. व्यूटी पालनर,
33. आन्त्तररक सजावट (र्ण्टे ररयर डेकोरे शन),
34. सुरिा सेवा प्रदान िने व्यवसाय,
35. प्रकाशन सेवा,
36. द्धवज्ञापन सेवा,
37. द्धवज्ञापन सामग्री तयार िने सेवा,
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38. समाचार सम्प्रेषण सेवा,

39. टे गलगिजनबाट प्रसारण िनन बनार्एका कायनिम र डकुमेन्त्ट्री टे लीद्धफल्म उत्पादन तथा प्रसारण,
40. स्वार्ल टे द्धष्टङ्ग सेवा,
41. स्वास्थ्य (हेल्थ) क्लव,
42. पानी ढु वानी तथा द्धवतरण सेवा,
43. जुलोजजकल पाकन सञ्चालन,
44. जजयोलोजजकल पाकन सञ्चालन,
45. व्यवसाय सम्वद्र्र्धन सेवा (द्धवजजनेस र्न्त्क्यूवेसन सगिनस),
46. व्यापाररक कम््लेक्स सञ्चालन,
47. वैदेजशक रोजिार सेवा
48. वायोटे क पाकन,
49. गसनेमा हल,
50. मजल्ट्लेक्स गथयटर,
51. गसलाई बुनाई,
52. द्धवद्युत सवेिण
53. खगनज अध्ययन तथा अनुसन्त्र्धान,
54. अनुसन्त्र्धान तथा द्धवकास सेवा ।
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अनुसूची–९

(दफा १७ सिँि सम्बजन्त्र्धत)
१. घरे ल ु उद्योि,

राद्धिय प्राथगमकताप्राप्त उद्योि

२. उजानमूलक उद्योिहरु,

3. कृद्धष तथा वन पैदावारमा आर्धाररत उद्योि,
4. गनमानण उद्योि,
5. गनयानतमूलक उद्योि,
6. पूवानर्धारसद्धहतको साहगसक पयनटन, ग्रामीण पयनटन, पयानवरणीय पयनटन, िल्फ कोसन, पोलो, पोनी टे «द्धकङ, पदयात्रा पयनटन, वाटर
रयाजफ्टङ, सिा सम्मेलन पयनटन, खेलकुद पयनटन, र्धागमनक पयनटन, सांस्कृगतक पयनटन, मनोरञ्जन पाकन गनमानण तथा सञ्चालन,
वन्त्यजन्त्तु आरिण,
7.
8.

खगनज उद्योि, पेट्रोगलयम तथा प्राकृगतक ग्यास तथा र्न्त्र्धन अन्त्वेषण तथा उत्पादन,

स्वदे शी च ुनढु ङ्गा प्रयोि िरी जक्लङ्गर तथा गसमेन्त्ट उत्पादन िने उद्योि,पल्प तथा कािज, जचनी, रासायगनक मल

(गमश्रणबाहे क), प्राङ्गाररक मल, फुटवेयर, र्धािो उत्पादन सम्बन्त्र्धी, पशुपालन, माछा पालन, कुखुरा पालन र मौरी पालन
सम्बन्त्र्धी, पुष्क्प खेती (Floriculture), र्धू लो दूर्ध, औषगर्ध उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेर िएको वस्तुको प्रशोर्धन, र्न्त्र्धन
बचत िने उपकरण उत्पादन िने उद्योि, प्रदूषण कम िने उपकरण उत्पादन िने उद्योि र अपाङ्गहरुले प्रयोि िने सार्धन

तथा उपकरण उत्पादन िने उद्योि, कृद्धष यन्त्त्र उपकरण तथा औद्योगिक मेगसनरी बनाउने उद्योि, द्धवद्युतबाट चल्ने सवारी
सार्धनहरु उत्पादन िने उद्योि, सपनदंशको औषर्धी बनाउने उद्योि ।
9.

काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानिरपागलका र तराई िेत्रका उपमहानिरपागलका तथा निरपागलका िेत्र बाद्धहर स्थापना

हुने अस्पताल, नगसनङहोम, पशु अस्पताल एवं जचद्धकत्सालय, स्वास्थ्य परीिण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोिशाला, जैद्धवक
अनुसन्त्र्धानशाला र जशिण एवं प्रजशिण सं स्थाहरु ।
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अनुसूची–१०

(दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (ि) र (घ) सिँि सम्बजन्त्र्धत)
(क) अगत अद्धवकगसत िेत्र

११. पजिम रुकुम

१. बाजुरा
२. जाजरकोट

१२. पूवी रुकुम

३. डोल्पा

१3. दै लेख

४. हुम्ला

१4. तेह्रथुम

५. जुम्ला

१5. खोटाङ्ग

ु ासिा
१6. सं खव

६. कालीकोट
ुन ा
७. दाचल

१7. मनाङ्ग

८ अछाम

१8. मुस्ताङ्ग

१9.सोलुखम्ु वु

९. बझाङ्ग
१०. मुि ु

20. ओखलढु ङ्गा

(ख) अद्धवकगसत िेत्र
१. बैतडी

८. रसुवा

२. डडेलर्धुरा

९. गसन्त्र्धुपाल्चोक

३. म्याग्दी

१०. रामेछाप

४. िोजपुर

११. सल्यान

५. पािँचथर

१२. रोल्पा

६. ्यूठान

१३. डोटी

ु
१४. ता्ले जङ्ग

७. बाग्लुङ्ग
(ि) कम द्धवकगसत िेत्र
१. कैलाली

१५. र्धाददङ्ग

२. बददनया

१६. काभ्रेपलाञ्चोक

३. कञ्चनपुर

१७. कद्धपलवस्तु

४. पाल्पा

१८. गसरहा

५. लमजुङ्ग

१९. रौतहट

६. िोरखा

२०. सप्तरी

७. अघानखािँची

२१. सलानही

८. र्धनकुटा

२२. महोिरी

९. सुखेत

२३. र्लाम

११. स्याङ्गजा

२५. गसन्त्र्धुली

१०. दाङ्ग

२४. पवनत

१२. तनहुिँ

२६. दोलखा

१३. उदयपुर

२७.

१४. नुवाकोट

34

िुल्मी

