
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौंडा, नेपाल असोज 30 गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क 17 

भाग 1 
बागमती प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 
हेटौंडा, नेपाल 

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम बागमती 
प्रदेश मशन्त्रपररषद्को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट जारी भएको तल लेशखए 
बमोशजमको अध्यादेश सिवसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको 
छ। 

संित ्२०७९ सालको अध्यादेश नं. 4 
प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ् चालनको सम्बन्धमा व्यिस्था गनव 

बनेको अध्यादेश 
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प्रस्तािना: हस्तकलालाई अथवतन्त्रको प्रमखु के्षत्रको रूपमा विकतसत गरी 
स्िदेशी पूूँजी, स्थानीय सीप तथा कला र स्रोतको अतधकतम पररचालन 
गराई स्िदेशमा तनतमवत हस्तकला सामग्रीहरुको पवहचानलाई विश्व बजारमा 
स्थावपत गनव, छररएर रहेका लघ ु तथा घरेल ु हस्तकला उद्योगहरुलाई 
एकीकृत गरी उत्पादन र हस्तकला उद्योगहरुको उत्पादकत्ि अतभिृवि गनव 
बागमती प्रदेश तभत्र हस्तकलाग्राम स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा तत्काल 
कानूनी व्यिस्था गनव िाञ् छनीय भएको र हाल प्रदेश सभाको अतधिेशन 
चतलरहेको अिस्था नभएकोले, 
नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम बागमती 
प्रदेश मशन्त्रपररषद्को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट यो अध्यादेश जारी 
भएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस अध्यादेशको नाम “प्रदेश 
हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ् चालन सम्बन्धी अध्यादेश, 
२०७९” रहेको छ। 

(२) यो अध्यादेश तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२.  पररभाषा: विषय िा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस अध्यादेशमा,- 
(क) “हस्तकलाग्राम” भन्नाले प्रचतलत प्रादेशशक कानून 

बमोशजम हस्तकला सामग्री उत्पादनमा संलग्न 
उद्योग व्यिसायहरुको स्थापना तथा एकीकृत 
व्यिस्थापनको लातग आिश्यक न्यूनतम सामान्य 
सवुिधा तथा पूिावधार सवहत प्रदेशतभत्र हस्तकला 
उत्पादनको दृविकोणबाट महत्ि राख्न े कुनै विशेष 
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स्थान िा विशषे सामान उत्पादन गनवलाई बागमती 
प्रदेश सरकारबाट घोषणा भएको के्षत्र सम्झन ुपछव। 

(ख) “लघ ु उद्यम” भन्नाले बागमती प्रदेश औद्योतगक 
व्यिसाय ऐन, २०७६ बमोशजम स्थावपत उद्योगलाई 
सम्झन ुपछव। 

(ग) “घरेल ु उद्योग” भन्नाले बागमती प्रदेश औद्योतगक 
व्यिसाय ऐन, २०७६ बमोशजम स्थावपत उद्योगलाई 
सम्झन ुपछव। 

(घ) “हस्तकला उद्योग” भन्नाले औद्योतगक व्यिसाय ऐन, 
२०७६ बमोशजम दताव भई हस्तकलाग्राम तभत्र 
स्थापना तथा सञ्चालन हनुे उद्योगलाई सम्भmन ु
पछव। 

(ङ) “सामान्य सवुिधा” भन्नाले हस्तकलाग्राम तभत्रका 
उद्योग तथा तनकायहरुले सामूवहक रुपमा प्रयोग 
गने सवुिधा सम्झन ुपछव। 

(च) “सतमतत” भन्नाले संचालक सतमतत सम्झन ुपछव। 

(छ) “पररषद्” भन्नाले हस्तकला पररषद्, बाग्मती प्रदेश 
सम्झन ुपछव। 

(ज) “पूिावधार सवुिधा” भन्नाले हस्तकलाग्राम स्थापना, 
विकास, सञ्चालन र संरक्षण तथा सम्ििवन गनव 
आिश्यक सडक, पानी, ढल, विद्यतु प्रसारण लाइन 
आदद जस्ता सवुिधा सम्झन ुपछव। 

(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग सम्बन्धी विषय हेने 
मन्त्रालय सम्झन ुपछव। 
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(ञ) “विशषे िस्त ुउत्पादन क्षेत्र” भन्नाले एकै प्रकृततको 
िस्त ु उत्पादन गने उद्योगहरु मात्र रहने गरी 
स्थापना भएको हस्तकलाग्राम तभत्रको के्षत्र सम्झन ु
पछव। 

पररच्छेद- २ 

हस्तकलाग्रामको िगीकरण, घोषणा तथा स्थापना सम्बन्धी व्यिस्था 
३.  हस्तकला ग्रामको िगीकरण: (१) यस अध्यादेशको प्रयोजनको 

लातग हस्तकलाग्रामलाई देहाय बमोशजम िगीकरण गररएको छ:- 
(क) हस्तकला उत्पादनको दृविकोणबाट विशेष महत्ि राख्न े

कुनै स्थान, 
(ख) विशेष िस्त ुउत्पादन के्षत्र। 

(२) हस्तकलाग्राम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनव 
स्थानीय सरकारको सहभातगता हनुे गरी तोवकए बमोशजमको एउटा 
संचालक सतमतत रहनेछ। सो संचालक सतमततको काम, कतवव्य 
तथा अतधकार, सदस्य संख्या तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी 
कायववितध तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

४.  हस्तकलाग्राम घोषणा गनव सकनेः प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी प्रदेशतभत्र दफा ३ बमोशजम कुनै स्थान िा भागलाई 
तोवकए बमोशजमको मापदण्डको अधीनमा रही हस्तकलाग्राम 
घोषणा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम घोवषत ग्रामलाई आिश्यक 
पूिावधार विकासका साथै तोवकए बमोशजमको सेिा सवुिधा तथा 
सहतुलयत उपलब्ध गराउन सवकनछे। 

५.  हस्तकलाग्रामको लातग मापदण्ड तनधावरणः दफा ३ को उपदफा 
(१) मा उल्लेशखत हस्तकलाग्रामको लातग जग्गा छनोट, जग्गाको 
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उपयोग, पूिावधार तनमावण तथा उद्योग दतावका न्यूनतम मापदण्ड 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद- ३ 

हस्तकला पररषद् तथा कायवकारणी सतमततको गठन, काम, कतवव्य र 
अतधकार 

६.  हस्तकला पररषद् सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) यो ऐन तथा यस ऐन 
अन्तगवत बने्न तनयम बमोशजम प्रदेश तभत्रका समग्र हस्तकला के्षत्र 
तथा हस्तकला ग्राम विकास तथा प्रििवन सम्बन्धी विषयमा प्रदेश 
सरकारलाई नीततगत तथा कायवगत सझुाि सल्लाह तथा परामशव 
ददनका लातग देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको हस्तकला पररषद्, 
बागमती प्रदेश गठन हनुेछ:- 

(क) मन्त्री, उद्योग, िाशणज्य तथा  
 आपूततव मन्त्रालय -अध्यक्ष 
(ख) सशचि, उद्योग, िाशणज्य तथा आपूततव मन्त्रालय 

 सदस्य 
(ग) सशचि, आतथवक मातमला तथा योजना  
 मन्त्रालय -सदस्य 
(घ) सशचि, संस्कृतत तथा पयवटन मन्त्रालय  -सदस्य 
(ङ) सशचि, श्रम, रोजगार तथा यातायात  
 मन्त्रालय सदस्य 
(च) सशचि, प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग  सदस्य  
(छ) हस्तकलाको के्षत्रमा तनशज क्षते्रको संगदठत 
 राविय र प्रदेश स्तरीय संस्थाको प्रतततनतध  
 दईु जना  -सदस्य 
(ज) विज्ञहरू मध्येबाट एक जना मवहला सवहत 
 दईु जना    - सदस्य 
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(झ) प्रदेश तभत्रका स्थानीय तहको प्रमखु/अध्यक्ष िा 
उपप्रमखु/उपाध्यक्ष 

 मध्येबाट दईु जना  -सदस्य 
(ञ) तनदेशक, उद्योग, िाशणज्य तथा उपभोक्ता वहत 

संरक्षण तनदेशनालय  -सदस्य सशचब 
(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) 

बमोशजमको सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गनेछ। 

(३) उपदफा (२) अनसुार मनोतनत सदस्यको कायवकाल 
दईु िषवको हनुेछ। 

७.  पररषद्को काम कतवव्य र अतधकार: (१) पररषद्को प्रदेश तभत्रका 
समग्र हस्तकला क्षेत्रको विकास तथा हस्तकला ग्राम विकास तथा 
प्रििवन सम्बन्धी काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

(क) हस्तकला उत्पादनको क्षेत्रमा उद्योग व्यिसाय 
स्थापनाको लातग प्रोत्सावहत गनव हस्तकलाग्राम 
विकास, विस्तार तथा प्रिधवन सम्बन्धी नीतत 
तनमावण गनव प्रदेश सरकारलाई तसफाररस गने, 

(ख) प्रदेश तभत्र हस्तकलाग्राम स्थापना गनव सवकन े
क्षेत्र तथा स्थानहरुको पवहचान गने, 

(ग) स्थानीय सरकार तथा तनजी क्षेत्रबाट 
हस्तकलाग्राम स्थापना गनव ददएको प्रस्ताि 
अध्ययन गरी मन्त्रालयमा तसफाररस गने, 

(घ) हस्तकलाका सामानहरु प्रयोग विस्तार सम्बन्धी 
नीतत अिलम्बन गने गराउने, 

(ङ) हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी 
कायववितध तथा तनदेशशका तयार गने गराउन,े  
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(च) हस्तकलाका विधालाई शैशक्षक स्तरमा विकास गरी 
पाठ्यक्रम तनमावण गरी अध्यापन गनव पहल गने। 

८.  पररषद्को बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) पररषद्को िैठक िषवमा 
कम्तीमा तीन पटक बस्नछे र विशषे अिस्था तसजवना भई 
कायवकारणी सतमततले तसफाररश गरेको अिस्थामा अध्यक्षले 
सदस्य-सशचिसूँग परामशव गरी जवहलेसकैु बैठक बोलाउन 
सकनेछ।  

(२) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ। 

(३) बैठक बस्ने कम्तीमा चौतबस घन्टा अशघ पररषद्को 
सदस्य सशचिले बैठकमा छलफल हनुे विषय सवहतको सूचना सिै 
सदस्यलाई ददन ु पनेछ। पररषद्ले आफ्नो िैठकमा भाग तलन 
हस्तकला विशषेज्ञलाई आमन्त्रण गनव सकनछे। 

(४) पररषद् मा कूल सदस्य संख्याको पचास प्रततशत भन्दा 
बढी सदस्य उपशस्थत भएमा पररषद्को बैठकको गणपूरक संख्या 
पगेुको मातननेछ। 

(५) पररषद्को बैठकमा सामान्यत: सिवसम्मततबाट तनणवय 
गनुव पनेछ र सिवसम्मतत कायम हनु नसकेमा बहमुतको आधारमा 
तनणवय हनुेछ। मत बराबर भएमा अध्यक्षले तनणावयक मत ददनेछ। 

(६) पररषद्को बैठकको तनणवय सदस्य-सशचिले प्रमाशणत 
गनेछ। 

(७) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायववितध पररषद् 
आफैं ले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ। 

 

९.  कायवकारणी सतमततको गठन: (१) पररषद्को अध्यक्षले देहाय 
बमोशजम कायवकारणी सतमतत गठन गनव सकनछे:- 

(क) तनदेशक, उद्योग, िाशणज्य  
तथा उपभोक्ता वहत  
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संरक्षण तनदेशनालय                 -अध्यक्ष -अध्यक्ष 

(ख) मन्त्रालयको प्रतततनतध                -सदस्य -सदस्य 

(ग) संस्कृतत तथा पयवटन मन्त्रालयको प्रतततनतध-सदस्य -सदस्य 

(घ) श्रम, रोजगार तथा यातायात  
मन्त्रालयको प्रतततनतध                 -सदस्य -सदस्य 

(ङ) िस्तगुत संघबाट फरक  
फरक िस्तकुो प्रतततनतधत्ि  
हनुे गरी तीन जना                  -सदस्य -सदस्य 

(२) कायवकारणी सतमततमा रहने सदस्यको मनोनयन तथा 
बैठक सम्बन्धी अन्य ब्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

१०.  कायवकाररणी सतमततको काम, कतवव्य र अतधकारः (१) दफा ९ 
बमोशजमको कायवकारणी सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

(क) पररषद्को तनणवय कायावन्ियन गने गराउने, 
(ख) पररषद् मा छलफल गराई तनणवय गराउन ु पने 

विषयमा प्रारशम्भक छलफल गराउने र पररषद्को 
बैठकमा पेश गराउने, 

(ग) हस्तकलाग्राम स्थापना सम्बन्धमा पेश भएको 
प्रस्तािलाई प्रारशम्भक छलफल गरी पररषद्को 
बैठकमा पेश गने गराउने, 

(घ) पररषद्ले तोकेको अन्य काम गने गराउने। 

पररच्छेद- ४ 

स्थान छनोट र हस्तकलाग्राम घोषणा सम्बन्धी व्यिस्था 
११.  स्थान छनोट तथा घोषणाः (१) पररषद्ले आफ्न ै पहलमा िा 

स्थानीय तह िा तनजी के्षत्रले हस्तकलाग्राम स्थापनाको लातग कुन ै
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प्रस्ताि पेश गरेमा सो प्रस्तािलाई कायवकारणी सतमतत माफव त 
प्रारशम्भक छलफल गराई सो प्रस्ताि अनसुारको हस्तकलाग्राम 
स्थापना तथा सञ्चालन गनव सवकने अिस्था विद्यमान रहेमा 
पररषद्को बैठकबाट पाररत गरी हस्तकलाग्राम घोषणाका लातग 
प्रदेश सरकार समक्ष तसफाररस गनव सकनेछ।  

(२) दफा ३ को उपदफा (१) मा उल्लेशखत िगीकरण 
अनसुार यस दफाको उपदफा (१) बमोशजम घोषणा गररएको 
हस्तकलाग्राम स्थापनाको लातग स्थान छनौट, सम्भाव्यता अध्ययन, 
जग्गाको लगत तथा सञ्चालन व्यिस्थापन वितध तयार गने कायवको 
साथै अन्य आिश्यक कायव गनव पररषद्ले मन्त्रालयमा तसफाररस 
गनव सकनेछ। 

पररच्छेद- ५ 

हस्तकलाग्रामको स्थापना, तनमावण तथा विकास  
१२.  हस्तकलाग्रामको स्थापना र विकासका लातग समझदारी कायम 

गनव सवकनेः (१) हस्तकलाग्राम घोषणा पश्चात दफा ११ को 
उपदफा (२) बमोशजम सबै प्रारशम्भक कायव सम्बशन्धत संचालक 
सतमततले सम्पन्न गरी कायवकारणी सतमततको समन्ियमा पररषद् 
समक्ष आफ्नो प्रततिेदन पेश गनुव पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेश भएको प्रततिेदनको 
आधारमा पररषद्ले सतमततलाई ददएको आिश्यक तनदेशनको 
आधारमा सतमततले कायव अगाडी बढाउनेछ।  

(३) हस्तकला ग्राम क्षेत्रमा तयार गनुवपने योजना, तनमावण 
गनुवपने पूिावधार, गनुवपने लगानी, उपलब्ध गनुव पने प्रावितधक 
सहयोग, जनशशक्त विकासको काम तथा हस्तकला ग्रामको 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापनमा सहयोग र सहकायवको आिश्यक 
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देशखएमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा तनजी क्षते्रका हस्तकला 
उद्योगी व्यिसायीहरुका प्रतततनतधमूलक संस्था तथा अन्य 
तनकायसूँग छलफल गरी आिश्यक समझदारी कायम गरी 
कायवक्रम सञ्चालन गनव सवकनेछ। 

१३.  हस्तकलाग्रामको तनमावण तथा विकासः (१) प्रदेश सरकारबाट 
िगीकरण अनसुार जनु स्तरको हस्तकलाग्राम घोषणा भएको हो 
सोही स्तरको स्थानीय तहले कायवकाररणी सतमततसमक्ष पेश गरी 
उक्त प्रततिेदनको आधारमा अध्यक्षसूँग समन्िय गरी हस्तकला 
ग्रामको तनमावण तथा विकास कायव गनेछ। 

(२) सम्बशन्धत स्थानीय तहबाट हस्तकला ग्रामको लातग 
आिश्यक पूिावधार तनमावण तथा विकास कायव गनव विस्ततृ 
पररयोजना प्रततिदेन तयार गनुव पनेछ। 

(३) यस दफा बमोशजम तयार गनुव पने हस्तकला ग्रामको 
तनमावण तथा विकासको पूिव तयारीमा लाग्ने खचव स्थानीय तहको 
समन्ियमा िस्तगुत संघ तथा उद्यमीहरुको सहयोगमा संघ संस्था 
तथा स्थानीय तथा प्रदेशबाट व्यिस्थापन गनुव पनेछ। 

१४.  हस्तकलाग्राम तनमावण तथा विकासमा लागत सहभातगताः (१) 
दफा १३ बमोशजम हस्तकला ग्रामको तनमावण तथा विकासका 
लातग आिश्यक पने लागतमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीय तह तथा तनजी क्षेत्रका उद्यमीको सहभातगता हनु 
सकनछे। 

(२) हस्तकला ग्राम विकास र तनमावणका लातग प्रदेश 
सरकारले आतथवक तथा प्रावितधक सहयोग गनव सकनछे।  
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(३) मन्त्रालयले िगीकरण अनसुार घोषणा गरेको कुन ै
स्तरको हस्तकला ग्रामको स्थापनाको लातग सम्बशन्धत स्थानीय 
तहलाई तोवकए बमोशजम रकम उपलब्ध गराउनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोशजम उपलब्ध गराइन े रकम 
बाहेक हस्तकलाग्राम स्थापना, विकास र तनमावण गने क्रममा अपगु 
हनुे अन्य रकमको व्यिस्थापन सम्बशन्धत तह आफैँ ले गनुव 
पनेछ। 

१५.  तनजी क्षते्रले हस्तकलाग्राम तनमावण तथा विकास गनव सकनेः (१) 
तनजी क्षेत्रका हस्तकला उद्योगी व्यिसायीहरुको प्रतततनतधमूलक 
संस्थाले पररषद् बाट तोवकए बमोशजम प्रस्ताि पाररत गराई 
सम्बशन्धत स्थानीय तहको समन्ियमा यस अध्यादेशको अधीनमा 
रही हस्तकलाग्राम तनमावण तथा विकास गनव सकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनजी क्षते्रको लगानीमा 
तनमावण तथा विकास भएको हस्तकलाग्रामलाई सम्बशन्धत स्थानीय 
तहले यस अध्यादेश तथा अन्य कायववितधमा तोवकए बमोशजमको 
सेिा सवुिधा उपलब्ध गराउन सकनेछ। 

१६.  हस्तकलाग्राम विकास तनमावण गने तररकाः (१) देहायका कुन ै
तररकाबाट हस्तकलाग्रामको विकास र तनमावण गनव सवकनछेः- 

(क) हस्तकला ग्रामको पूिावधार लगायतका सम्पूणव 
विकास तनमावण तथा सञ्चालन व्यिस्थापनका कायव 
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयकु्त रुपमा गने 
गरी, 

(ख) विकास, तनमावण तथा व्यिस्थापनका कायव स्थानीय 
तह आफैं ले गने गरी, 
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(ग) स्थानीय तह र तनजी के्षत्रले संयकु्तरुपमा विकास, 
तनमावण तथा व्यिस्थापन गने गरी, 

(घ) तनजी क्षते्रको लगानीकताव आफैँ ले जग्गा व्यिस्था 
गरी विकास तनमावण, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
समेत आफैँ ले गने गरी हस्तकलाग्राम स्थापना गनव 
चाहेमा प्रदेश सरकारले पररषद्को तसफाररसमा 
स्थानीय तहसंगको समन्ियमा तोवकए बमोशजमको 
मापदण्ड पालना गने गरी तनशश्चत शतव र 
प्रवक्रयाका आधारमा  तनजी के्षत्रलाई अनमुतत ददन 
सकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनजी के्षत्रबाट स्थापना हनु े
हस्तकलाग्राममा प्रदेश सरकार िा स्थानीय सरकारले तोवकए 
बमोशजमको आिश्यक सेिा सवुिधा प्रदान गनव सकनेछ ।  

(३) संयकु्त सहभातगता तररकाबाट हस्तकलाग्राम विकास 
गदाव तनम्न िैकशल्पक तररकाहरुमध्ये एउटा उपयकु्त तररका छनोट 
गनव सकनेछ:- 

(क) स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गामा तनजी 
के्षत्रबाट पूिावधार विकास गरेर, 

(ख) स्थानीय तह र तनजीके्षत्र दबैुबाट विकासमा 
संयकु्त लगानी गरेर, 

(ग) लागत सहभातगताको अनपुातमा प्रततफल 
वितरणको व्यिस्था गरेर, 

(घ) अन्य उपयकु्त तररका अिलम्बन गरेर। 
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(४) स्थानीय तहले तनजी के्षत्रको संयकु्त सहभातगतामा 
हस्तकलाग्राम विकास गने तररका छनोट गदाव देहायका 
विषयिस्तकुो वििरण खलुाउन ुपनेछः 

(क) हस्तकलाग्राम स्थापना गने स्थान तथा क्षेत्रफल 
सवहतको जग्गाको नाप नकसा, 

(ख) स्थानीय तह र तनजी के्षत्रको संयकु्त सहभातगताको 
तररका, 

(ग) हस्तकलाग्रामको विकासका लातग स्थानीय तह र 
तनजी के्षत्रले गने लगानीको अनमुातनत रकम र 
लगानीको अंशदर, 

(घ) स्थानीय तह र तनजी क्षेत्रबीच हस्तकलाग्राम 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापनबाट हनुे आयको 
बाूँडफाूँडको दर, 

(ङ) हस्तकलाग्राममा सञ्चालन हनु सकन े उद्योगको 
प्रकृतत र अनमुातनत उद्योगको संख्या, 

(च) हस्तकलाग्रामको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने 
तररका, 

(छ) अन्य आिश्यक वििरण। 

(५) स्थानीय तहले आफैं ले िा तनजी के्षत्रसूँग सहकायव 
गरी उत्पादनको दृविकोणबाट विशेष महत्िको स्थान िा विशेष 
िस्त ु उत्पादन सम्बन्धी हस्तकलाग्रामको तलुनात्मक लाभको 
आधारमा कुनै विशेष प्रकारको हस्तकला सामग्री मात्र उत्पादन 
हनुे हस्तकलाग्राम िा उत्पादनको दृविकोणबाट विशेष महत्ि राख्न े
स्थानमा तोवकए बमोशजम हस्तकलाग्राम स्थापना गरी सञ्चालन र 
व्यिस्थापन गनव सकनछे। 
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(६) उपदफा (५) को अततररक्त तनजी के्षत्रले आफ्नै 
लगानी र स्िातमत्िमा विशषे प्रकारको हस्तकला सामग्री उत्पादन 
सम्बन्धी हस्तकलाग्राम स्थापना गनव चाहेमा सो सम्बन्धी प्रस्ताि 
तोवकए बमोशजम पररषद् बाट पाररत गराई स्थानीय तहसूँगको 
समन्ियमा तोवकए बमोशजमको मापदण्ड तभत्र रही हस्तकलाग्राम 
सञ्चालन र व्यिस्थापन गनव सकनेछ।  

१७.  हस्तकलाग्राम सञ्चालन तथा व्यिस्थापनः (१) हस्तकलाग्रामको 
सञ्चालन तथा व्यिस्थान गने शजम्मेिारी मन्त्रालयले पररषद्को 
तसफाररसमा गठन गररददएको सञ्चालक सतमततले गनेछ। 

(२) सतमततले हस्तकलाग्राम तभत्र उद्योग स्थापनाका लातग 
छुटयाइएको ब्लक प्राथतमकताका आधारमा उद्योग स्थापना गनव 
तलजमा उपलब्ध गराउनेछ।  

(३) तलज भाडा सतमततले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ। 

(४) हस्तकलाग्राम तभत्र स्थापना हनुे उद्योगका लातग 
उपलब्ध हनुे सेिा, सवुिधा र छुट प्रचतलत प्रादेशशक ऐन, तनयम 
बमोशजम प्रदेश सरकारसूँगको समन्ियमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले 
उपलब्ध गराउन सकनेछ। 

(५) हस्तकलाग्राम तभत्र स्थापना हनुे उद्योगलाई 
आिश्यक पने जनशशक्त िा कामदार आपूततव गदाव उपलब्ध 
भएसम्म सम्बशन्धत स्थानीय तहका जनशशक्त िा कामदारलाई 
प्राथतमकता ददन ुपनेछ। 

तर प्रततस्पधावबाट छनौट गनुवपने दक्ष कामदारको आपूततव 
गदाव जनुसकैु नेपाली नागररक सहभातग हनु सकनेछ।  

(६) हस्तकलाग्राम तभत्र स्थानीय कच्चा पदाथव, सीप, 
प्रवितध र पूूँजीमा आधाररत उद्योगलाई प्राथतमकता ददनपुनेछ। 
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(७) हस्तकलाग्राम तभत्र उद्योग सञ्चालन गनव प्रचतलत ऐन 
कानून बमोशजम सम्बशन्धत तनकायमा दताव गरी सम्बशन्धत स्थानीय 
तहको तसफाररस तलन ुपनेछ।  

(८) हस्तकलाग्रामको सञ्चालन सािवजतनक तनजी 
साझेदारीको आधारमा सञ्चालन गनव सवकनेछ।  

१८.  हस्तकलाग्राम तभत्र स्थापना हनुे उद्योगको प्राथतमकताः (१) प्रदेश 
औद्योतगक व्यिसाय ऐन, २०७६ बमोशजम उद्योगको िगीकरणमा 
परेको हस्तकला सामान उत्पादनमा संलग्न लघ ुउद्यम तथा घरेल ु
उद्योग मात्र हस्तकलाग्राममा स्थापना तथा सञ्चालन गनव पाइनेछ।  

(२) हस्तकला ग्राम तभत्र उद्योग स्थापनाका लातग 
सामान्यत: देहायका आधारमा प्राथतमकता ददइनछेः 

(क) लघ ुतथा घरेल ुउद्योगः 
(1) हात िा खु्ट्टाले चलाउने र अधवस्िचातलत 

तान, 

(2) परम्परागत कलामा आधाररत िस्त,ु 

(3) परम्परागत मूततवकला, 

(4) तामा, वपत्तल, ढलोट, काूँस र जमवनतसल्भर 
जस्ता धातबुाट हस्त तनतमवत भाूँडाितवन तथा 
हस्तकलाका सामान, 

(5) फलामबाट बनेका हस्ततनतमवत भाूँडा ितवन 
तथा घरायसी प्रयोगका चकु्क, चलेुसी, 
खकुुरी, हूँतसया, कुटो, कोदालो जस्ता 
परम्परागत औजारहरु, 
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(6) सनु िा चाूँदीबाट हस्ततनतमवत गरगहना, 
िस्त,ु भाूँडा ितवनहरु, 

(7) स्िदेशमा उपलब्ध वकमतत, अधव वकमतत 
तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योग, 

(8) सिाइ घाूँस, चोया, बातबयो, सतुी धागो, 
अल्लो आदद प्राकृततक रेशामा आधाररत 
उद्योग, 

(9) पत्थरकला (ढुङ्गा कुूँ देर बनाइएका 
सामानहरु), 

(10) पौभा, थाङ्का शचत्र र अन्य परम्परागत 
शचत्रकला, 

(11) मकुुण्डो (मास्क) तथा परम्परागत संस्कृतत 
दशावउने पतुली र खेलौना, 

(12) परम्परागत संस्कृतत, बाजागाजा र कला 
दशावउने वितभन्न प्रकारका हस्तकलाका 
िस्त,ु  

(13) काठ, माटो, चट्टान र खतनजका कलात्मक 
िस्तहुरु, सेरातमकस तथा माटाका 
भाूँडाकुूँ डा। 

पररच्छेद- ६ 

हस्तकला उद्योगलाई उपलब्ध गराउने सेिा तथा सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था 
१९.  जग्गा भाडा दरमा छुटः हस्तकलाग्राममा सञ्चालन हनुे उद्योगलाई 

प्रचतलत कनूनको अधीनमा रही सम्बशन्धत स्थानीय तहको 
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तसफाररसमा पररषद्ले जग्गा भाडा दरमा तोवकए बमोशजमको छुट 
ददन सकनेछ। 

२०.  उद्योगलाई प्रदान गररने छुट, सवुिधा िा सहतुलयतः (१) औद्योतगक 
व्यिसायसम्बन्धी प्रचतलत संघीय तथा प्रादेशशक कानूनले प्रदान 
गरेका आयकर, मूल्य अतभिृवि कर र भन्सार सम्बन्धी छुट, 
सवुिधा िा सहतुलयत, लघ ु उद्यमको लातग अन्य सवुिधा एिं 
सहतुलयत तथा मवहला उद्यमीका लातग थप सवुिधा प्रदान गनव 
प्रदेश तथा नेपाल सरकारले गने विशषे व्यिस्था हस्तकलाग्राममा 
स्थापना हनुे उद्योगले समेत प्राप्त गनव सकन े गरी पररषद्ले 
तसफाररस गनव सकनछे। तर यसरी तसफाररस गदाव दोहोरो सवुिधा  
पाइने गरी तसफाररस गनव पाइने छैन।  

(२) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले प्रचतलत कानून 
बमोशजम आफ्नो क्षते्रातधकार तभत्र पने करका सम्बन्धमा प्रदेश 
तथा स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हस्तकलाग्राम तभत्र 
सञ्चालन हनुे विशेष प्रकृततका उद्योगलाई आिश्यक छुट ददन 
सकनेछ। 

२१.  करार गरी उत्पादन गनव सकनेः ग्राममा स्थापना भएको कुन ै
उद्योगले प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भएको कुनै उद्योग िा 
कम्पनी िा फमव िा प्रततष्ठानसूँग आपसमा करार गरी िस्तकुो 
उत्पादन िा सेिा प्रिाह गनव सकनेछन।्  

पररच्छेद- ७ 

विविध 

२२.  िातािरण परीक्षण सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) हस्तकलाग्राम स्थापना 
तथा विकास गनव िातािरण संरक्षण सम्बन्धी कानून बमोशजम गनुव 
पने संशक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रारशम्भक िातािरणीय परीक्षण 
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िा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेपतछ मात्र पररषद्ले 
स्िीकृत गरी हस्तकलाग्राम स्थापना तथा विकासको कायव प्रारम्भ 
गनुवपनेछ। 

(२) हस्तकलाग्राम स्थापना तथा विकास गनव गररएको 
संशक्षप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारशम्भक िातािरणीय परीक्षण िा 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनले उद्योग स्थापना, सञ्चालन, 
व्यिसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गनुव पूिव प्रचतलत संघीय 
तथा प्रदेश कानून बमोशजम गनुवपने प्रारशम्भक िातािरणीय परीक्षण 
िा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनलाई तसतमत गरेको मातनने छैन।  

२३.  भाडामा तलएको जग्गा प्रयोग गनुवपनेः (१) उद्योग सञ्चालनका 
लातग सम्झौता भएको दईु िषवतभत्र भाडामा तलएको जग्गा पूणवतः 
प्रयोगमा ल्याउन ु पनेछ। त्यसरी प्रयोगमा ल्याउन नसके जग्गा 
सम्बशन्धत संचालक सतमततले पनुः अको औद्योतगक प्रयोजनाथव 
उपयोगमा ल्याउन सकनछे।  

(२) हस्तकलाग्राम तभत्रका प्लटलाई उद्यमीले जनु उद्योग 
स्थापना गनव भाडामा तलएको हो सोही प्रयोजनको लातग मात्र 
प्रयोग गनव सकनछे। 

(३) हस्तकलाग्राम तभत्रका प्लटलाई उद्यमीले खशण्डकृत 
गनव िा अको उद्योग राख्न िा अरु कसैलाई उद्योग सञ्चालन गनव 
ददन सकने छैन। 

(४) सम्बशन्धत उद्योगले भाडामा ददएको जग्गा शतव 
बमोशजम प्रयोगमा नल्याएमा िा उल्लघंन गरेमा संचालक सतमततले 
तोवकए बमोशजम कारिाही गनव सकनेछ। 
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२४.  पनुः भाडामा ददन नहनुेः (१) सम्झौता अनसुार जग्गा भिन 
भाडामा तलएकोमा त्यस्तो उद्योगीले आफूले भाडामा तलएको जग्गा 
अन्य कसैलाई पनुः भाडामा ददन सकने छैन। 

(२) उपदफा (१) विपररत पनुः भाडामा ददएको पाइएमा 
उद्योगलाई गल्ती सधुार गनव सात ददनको समय ददइनेछ। सो 
समयतभत्र पतन सधुार नगरेमा सम्झौता रद्द गरी हस्तकलाग्रामबाट 
त्यस्तो उद्योगलाई हटाइनेछ। 

२५.  गनुासो व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) गनुासो व्यिस्थापनका 
लातग सम्बशन्धत संचालक सतमततले गनुासो सनेु्न अतधकारी तोकी 
त्यसको सूचना िा जानकारी सरोकारिालालाई ददन े व्यिस्था 
गनुवपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै गनुासो प्राप्त हनु आएमा 
सम्बशन्धत सतमततले तोवकएको समयतसमा तभत्र आिश्यक कारबाही 
गरी सकन ुपनेछ।  

२६.  विद्यतुीय माध्यमको प्रयोगः हस्तकलाग्रामको व्यिस्थापन 
प्रकृयालाई सरल र पारदशी गराउन क्रतमक रुपमा प्रशासतनक 
प्रणालीलाई अटोमेसन र अनलाइन पितत माफव त विकास 
गररनेछ।  

२७.  श्रम व्यिस्थापनः हस्तकलाग्राम तभत्र सञ्चालनमा रहने उद्योगहरुमा 
अनािश्यक श्रम वििाद आउन नददन तथा श्रम वििाद रवहत 
िातािरणमा आफ्नो उद्योग व्यिसाय सञ्चालन गनव सवकने गरी 
प्रदेश सरकारले श्रम ऐन बनाइ हस्तकलाग्राममा संचातलत 
उद्योगहरुको हकमा विशषे व्यिस्था लागू गनव सकनछे। 

२८.  तनयम बनाउने अतधकारः यस अध्यादेशलाई कायावन्ियन गनव प्रदेश 
सरकारले आिश्यक तनयमािली बनाउन सकनछे। 
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२९.  तनदेशशका, कायववितध िा मापदण्ड बनाउन सकन:े प्रदेश सरकारले 
यस अध्यादेश बमोशजम हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन 
सम्बन्धी काम कारिाहीलाई सरल बनाउन आिश्यकता अनसुार 
तनदेशशका, कायववितध िा मापदण्ड बनाई लागू गनव सकनछे। 

 

 

आज्ञाले, 
नारायण प्रसाद शमाव 

प्रदेश सरकारको सशचि 
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आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडामा मदुित । 
मूल्य रु. 10 ।… 


