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संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. २० 

प्रदेशगिर औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन िनन बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः प्रदेशगिर उपलब्ध मानवीय, ववत्तीय, प्राकृगतक तथा िौगतक स्रोत 
र साधनको ददिो तथा समचुित उपयोि, लिानीमैरी वातावरणको सृजना, 
मयानददत रोजिारीका अवसरमा अगिवृवि, वातावरण मैरी, स्व-आत्मगनिनर 
उद्यम तथा उद्यमशीलताको ववकास िरी पररमाणात्मक र िणुात्मक रूपमा 
उत्पादकत्व वृवि, औद्योगिक ववकास, स्वस्थ प्रगतस्पधानमा आधाररत, ददिो 
तथा आत्मगनिनर अथनतन्रको गनमानण िरी मलुकुको समवृिका लागि नयााँ 
कानून तजुनमा िनन वाञ्छनीय िएकोले, 

प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारचभिक 

१. संचिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश औद्योगिक 
व्यवसाय ऐन, २०७६” रहेको छ। 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारभि हनेुछ। 
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२. पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलािेमा यस ऐनमा,- 
(क)  “उद्योि” िन्नाले व्यवसावयक उदे्दश्यले कुनै माल, 

वस्त ु उत्पादन, जडान, स्वरुप पररवतनन, गनमानण, 
प्रशोधन तथा पनुाः प्रशोधन िने र सेवा प्रदायक 
उद्यम िने कायनलाई जनाउाँछ। सो शब्दले दफा 
१५ बमोचजम वरगिनकरण िररएको उद्योि समेतलाई 
जनाउाँछ। 

 (ख) “उद्योि दतान िने गनकाय” िन्नाले दफा १५क. 
बमोचजमको उद्योि दतान िने सभबचन्धत गनकाय वा 
स्थानीय तह सभझन ुपछन। 

(ि)  “कायानलय” िन्नाले चजल्लाचस्थत घरेल ुतथा साना 
उद्योि कायानलय सभझन ुपछन। सो शब्दले हाल 
चजल्लाहरुमा रहेको घरेल ुतथा साना उद्योि ववकास 
सगमगतका कायानलयहरुलाई समेत जनाउाँछ। 

(घ)  “घरेल ुउद्योि” िन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) 
को खण्ड (ख) बमोचजमको उद्योि सभझन ुपछन। 

(ङ)  “ठूला उद्योि” िन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) 
को खण्ड (ङ) बमोचजमको उद्योि सभझन ुपछन। 

(ि)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोचजम” िन्नाले यस ऐन 
अन्तिनत बनेको गनयमावलीमा तोवकएको वा तोवकए 
बमोचजम सभझन ुपछन। 

(छ)  “गनयानतमूलक उद्योि” िन्नाले आफ्नो उत्पादनको 
कभतीमा साठी प्रगतशत गनयानत िने उद्योि सभझन ु
पछन। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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(ज)  “गनदेशनालय” िन्नाले उद्योि, वाचणज्य तथा 
उपिोक्ता वहत संरिण गनदेशनालय सभझन ुपछन।  

(ज१) “प्रिगलत कानून” िन्नाले सो सभबन्धी कानून 
प्रदेशमा िए प्रदेश कानून र निए सङ् घीय कानून 
सभझन ुपछन। 

(झ)  “प्रदेश” िन्नाले बािमती प्रदेशलाई सभझन ुपछन। 

(ञ)  “प्रदेश सरकार” िन्नाले बािमती प्रदेश सरकार 
सभझन ुपछन। 

(ट)  “प्रदेश सिा” िन्नाले बािमती प्रदेशको प्रदेश सिा 
सभझन ुपछन। 

(ठ)  “प्राथगमकता प्राप्त उद्योि” िन्नाले दफा १७ 
बमोचजमको उद्योि सभझन ुपछन। 

(ड)  “मझौला उद्योि” िन्नाले दफा १५ को उपदफा 
(१) को खण्ड (घ) बमोचजमको उद्योि सभझन ु
पछन।  

(ढ)  “मन्रालय” िन्नाले बािमती प्रदेश सरकारको 
उद्योि सभबन्धी काम िने मन्रालय सभझन ुपछन।  

(ण)  “लघ ुउद्यम” िन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) 
को खण्ड (क) बमोचजमको उद्योि सभझन ुपछन। 

(त)  “वातावरणीय मूल्याङ्कन” िन्नाले प्रिगलत वातावरण 
संरिण सभबन्धी कानून बमोचजम िररने 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७७ द्वारा संशोगधत। 
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वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन वा प्रारचभिक 
वातावरणीय परीिण वा वातावरणीय प्रिाव 
सभबन्धी सूक्ष्म वा वृहत ्प्रकृगतका अध्ययन सभझन ु
पछन। 

(थ)  “वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रगतवेदन” िन्नाले 
वातावरणीय परीिण िरी तयार पाररएको प्रगतवदेन 
सभझन ुपछन। 

(द)  “ववद्यतुीय माध्यम” िन्नाले उद्योि दतानका समयमा 
उद्यमीले उल्लेख िरेको आगधकाररक इमेल 
ठेिानाबाट उद्योि दतान िने गनकायको आगधकाररक 
इमेल ठेिानामा वा उद्योि दतान िने गनकायको 
आगधकाररक इमेल ठेिानाबाट उद्यमीले उल्लेख 
िरेको आगधकाररक इमेल ठेिानामा िररएको 
माध्यमलाई जनाउाँछ।   

(ध)  “सगमगत” िन्नाले दफा ३१ बमोचजम िदठत उद्योि 
तथा लिानी प्रवधनन सगमगत सभझन ुपछन। 

(न)  “साना उद्योि” िन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) 
को खण्ड (ि) बमोचजमको उद्योि सभझन ुपछन। 

(प)  “स्थानीय तह” िन्नाले िाउाँपागलका, निरपागलका, 
उपमहानिरपागलका, महानिरपागलका सभझन ु
पछन। 

(फ)  “चस्थर पुाँजी” िन्नाले दफा १६ बमोचजमको सभपचत्त 
सभझन ुपछन। 
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पररच्छेद- २ 

उद्योि दतान तथा गनयमन सभबन्धी व्यवस्था 

३.  उद्योि दतान िराउन ुपने: (१) कसैले यस ऐन बमोचजम दतान निराई 
उद्योिको स्थापना वा सञ्चालन िनन वा िराउन हुाँदैन। 

(२) यस ऐन बमोचजम उद्योि िनन िाहनेले उद्योि दतान िने 
गनकायमा दतान िराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए 
तापगन यो ऐन प्रारभि हुाँदाका बखत प्रिगलत कानून बमोचजम स्थापना 
िै सञ्चालनमा रहेका यस प्रदेशगिर पने उद्योि यस ऐन बमोचजम 
स्वताः दतान िएको मागननेछ। 

  (४) उपदफा (२) बमोचजम सञ्चालनमा रहेका उद्योिले 
उद्योि दतान िने गनकायमा यो ऐन प्रारभि िएको गमगतले एक वषनगिर 
अगिलेख िरी अद्यावगधक िनुन पनेछ। 

 (५) सहकारी संस्थाहरुले एकल वा संयकु्त रूपमा उद्योि 
सञ्चालन िनन िाहेमा प्राकृगतक व्यचक्त सरह यस ऐनमा उल्लेख 
िएका उद्योिहरु सञ्चालन िनन सक्नेछन।् 

(६) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
लघ ुउद्यम र घरेल ुउद्योिको हकमा त्यस्तो उद्योि सञ्चालन िएको 
गमगतबाट छ मवहनागिर उद्योि दतान िनुन पनेछ। 

४.  उद्योि दतान िनन गनवदेन ददन ुपने: (१) उद्योि दतान िनन तोवकए 
बमोचजमको वववरण र कािजात सवहत तोवकएको ढााँिामा उद्योि 
दतान िने गनकाय समि गनवेदन ददन ुपनेछ। 
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(२) उद्योि दतानको गनवेदन तथा स्वीकृगत सभबन्धी 
कािजातहरु प्रमाचणत िदान ववद्यतुीय हस्तािर समेत मान्य हनेुछ र 
यस्ता कािजातहरु ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत आदान प्रदान िनन 
सवकनेछ। 

५.  उद्योि दतानको प्रमाणपर ददन ुपने: (१) दफा ४ बमोचजम उद्योि 
दतानका लागि परेको गनवेदन छानगबन िदान आवश्यक वववरण तथा 
कािजात र यो ऐन वा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयमावली 
बमोचजमको प्रविया पूरा िएको देचखएमा गनवेदन परेको पन्र 
ददनगिर उद्योि दतान िने गनकायले उद्योि दतान िरी तोवकए 
बमोचजमको ढााँिामा उद्योि दतानको प्रमाणपर ददन ुपनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोचजम उद्योि दतानको प्रमाणपर ददाँदा 
अन्य कुराका अगतररक्त देहायका वववरणहरु समेत त्यस्तो 
प्रमाणपरमा खुलाउन ुपनेछ:-  

(क)  उद्योि दतानको प्रमाणपर जारी िएको गमगत र 
दतान नभबर,  

(ख)  उद्योिको कानूनी स्वरुप, स्तर एवं वकगसम, 

(ि)  उद्योि सञ्चालन हनेु स्थानको ठेिाना, 

(घ)  उद्योिको पुाँजी र उत्पादन तथा अन्य िमता, 

(ङ)  उद्योिले व्यवसावयक उत्पादन वा कारोबार 
प्रारभि िनुनपने अवगध, 

 (ङ१) उद्योिको उदे्दश्य, 

(ि)  उद्योिको प्रकृगत अनसुार गनयमावलीमा तोवकए 
बमोचजमका शतनहरु। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयमावली 
बमोचजमको प्रविया पूरा िएको नदेचखएमा उद्योि दतान िने गनकायले 
कारण खुलाई अस्वीकृत िनन सक्नेछ। सोको जानकारी गनवेदकलाई 
सात ददनगिर ददन ुपनेछ। 

(४) दतान प्रमाणपरमा उचल्लचखत सतन, वववरण एवं उदे्दश्य 
उद्योिले अगनवायन रूपमा पालना िनुन पनेछ। 

६.  उजरुी िनन सक्ने: (१) उद्योि दतान िने गनकायले दफा ५ को 
उपदफा (३) बमोचजम उद्योि दतान िनन अस्वीकृत िरेकोमा सो उपर 
चित्त नबझुेमा त्यसको जानकारी पाएको तीस ददनगिर मन्रालय 
समि उजरुी ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम उजरुी परेमा मन्रालयले 
आवश्यक छानगबन िरी तीस ददनगिर सो सभबन्धमा आवश्यक 
गनणनय िनेछ र मन्रालयको गनणनय अचन्तम हनेुछ। 

७.  सहमगत गलन ुपने उद्योि: (१) अनसूुिी- १ बमोचजमका उद्योिले 
उद्योि दतान िनुन पूवन उद्योि दतान िने गनकाय माफन त सगमगतबाट 
सहमगत गलन ुपनेछ।  

(२) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
ववदेशी लिानी वा ववदेशी साझेदारीमा स्थापना िनन िाहने उद्योिले 
प्रिगलत कानून बमोचजमको प्रविया पूरा िनुन पनेछ।  

(३) सगमगतले यस दफा बमोचजम उद्योि दतान िनन सहमगत 
ददने वा नददने सभबन्धमा प्रविया पूरा िएको गमगतले सात ददनगिर 
गनणनय िरी सक्न ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजम सगमगतबाट सहमगत ददने गनणनय 
िएकोमा त्यस्तो गनणनयको जानकारी प्राप्त िरेको गमगतले तीन ददनगिर 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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उद्योि दतान िने गनकायले तोवकएको ढााँिामा सहमगतपर ददन ुपनेछ। 
सहमगत नददने गनणनय िएकोमा सोही व्यहोराको जानकारी 
गनवेदकलाई ददन ुपनेछ। 

(५) सहमगत प्राप्त िरेपगछ सहमगत परमा उल्लेख िएको 
समयगिर उद्योि दतान िननका लागि गनवेदन ददन ुपनेछ।  

८.  वातावरणीय मूल्याङ्कन िनुन पनेाः (१) उद्योि दतान िनुन पूवन 
वातावरणीय मूल्याङ्कन िनुन पने िनी उचल्लचखत उद्योिले प्रिगलत 
वातावरण संरिण सभबन्धी कानून बमोचजम वातावरणीय मूल्याङ्कन 
प्रगतवेदन सभबचन्धत गनकायबाट स्वीकृत िराएर मार स्थापना तथा 
सञ्चालन िनुन पनेछ।  

(२) सभबचन्धत उद्योिले उद्योि स्थापना तथा सञ्चालनका 
िममा स्वीकृत वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रगतवेदनमा उचल्लचखत 
ववषयको पूणन पालना िनुनका साथै वातावरणमा पनन सक्ने प्रगतकूल 
असरको गनराकरण िनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजमको व्यवस्था पालना निरेमा सो 
उद्योिलाई दतान िने गनकायले दतान खारेज िनन सक्नेछ।   

तर दतान खारेज िनुन अचघ वातावरण सभबन्धी प्रिगलत कानून 
पालना िनन मनागसव मावफकको समय ददन ुपनेछ।   

(४) वातावरणीय मूल्याङ्कन िरी स्थापना िएका दफा २३ 
बमोचजमको औद्योगिक िेरगिर दतान हनेु उद्योिले वातावरणीय 
मूल्याङ्कन िनुन पने छैन।  

तर,  
(क)  रसायन वा रसायगनक पदाथन उत्पादन िने उद्योिले 

दतान िनुन पूवन वातावरणीय मूल्याङ्कन िनुन पनेछ,  
(ख)  वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदनमा सझुाइएका 

वातावरणीय प्रिाव न्यूनीकरणका उपायहरु 
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अवलभबन िनुन पनेछ। निरेमा उद्योि दतान िने 
गनकायले दतान खारेज िनेछ। 

९.  व्यवसाय सभबन्धी जानकारी ददन ुपनेाः (१) यस ऐन बमोचजम दतान 
िएको उद्योिले उद्योि दतान प्रमाणपरमा उल्लेख िएको अवगधगिर 
उद्योि सञ्चालन वा आफ्नो व्यवसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि 
िरी सोको जानकारी उद्योि दतान िने गनकायलाई ददन ु पनेछ र 
यसरी जानकारी िराउाँदा ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत िराउन 
सवकनेछ। 

(२) कुनै उद्योिले उपदफा (१) बमोचजम उद्योि सञ्चालन 
वा आफ्नो व्यवसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि िनन नसकेमा 
सोको कारण खुलाई उद्योि दतान प्रमाणपरमा उचल्लचखत अवगध 
समाप्त िएको पैंतीस ददनगिर अवगध बढाउनका लागि उद्योि दतान 
िने गनकाय समि तोवकए बमोचजम गनवेदन ददन सक्नेछ। साथ ै
यसरी जानकारी िराउाँदा ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत िराउन 
सवकनेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोचजम गनवेदन प्राप्त हनु आएमा 
उद्योि दतान िने गनकायले आवश्यक जााँिबझु िदान अवगध बढाउने 
कारण मनागसब देखेमा त्यस्तो उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसावयक 
उत्पादन वा कारोबार प्रारभि िने अवगध तोवकए बमोचजम 
बढाउनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोचजम अवगध बढाइएकोमा सभबचन्धत 
उद्योिले सो अवगधगिर उद्योिको सञ्चालन वा आफ्नो व्यवसावयक 
उत्पादन वा कारोबार प्रारभि िनुन पनेछ।  

(५) उपदफा (२) बमोचजम अवगध बढाउन गनवेदन नददएमा 
वा उपदफा (१) बमोचजमको अवगध वा उपदफा (३) बमोचजम 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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बढाइएको अवगधगिर पगन त्यस्तो उद्योिले उद्योि सञ्चालन वा 
आफ्नो व्यवसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारभि निरेमा उद्योि 
दतान िने गनकायले त्यस्तो उद्योिको दतान खारेज िनेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोचजम उद्योिको दतान खारेज िएकोमा 
उद्योि दतान िने गनकायको अगिलेखमा कारण खुलाई खारेज िएको 
व्यहोरा जनाई अगिलेख अद्यावगधक िनुन पनेछ। 

१०.  अनिुमन िने: (१) उद्योि दतान िने गनकाय वा कायानलयले उद्योिले 
पालना िनुन पने मापदण्ड तथा उद्योि दतान प्रमाणपरमा उचल्लचखत 
शतनको पालना िरे निरेको सभबन्धमा उद्योिको अनिुमन िनेछ। 

(२) उद्योि दतान िने गनकाय वा कायानलयले उपदफा (१) 
बमोचजमको अनिुमनको गसलगसलामा सभबचन्धत उद्योिबाट कुनै 
जानकारी वा वववरण माि िनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजम कुनै जानकारी वा वववरण माि 
िरेमा त्यस्तो जानकारी वा वववरण उपलब्ध िराउन ु सभबचन्धत 
उद्योिको कतनव्य हनेुछ। सोको जानकारी उद्योि दतान िने 
गनकायलाई ववद्यतुीय माध्यमबाट िराउन सवकनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त िएको जानकारी वा 
वववरणबाट त्यस्तो उद्योि सञ्चालनमा कुनै वकगसमको समस्या िएको 
देचखएमा सभबचन्धत उद्योिसाँि परामशन िरी उद्योि दतान िने गनकाय 
वा कायानलयले त्यस्तो उद्योिलाई आवश्यक सहयोि उपलब्ध 
िराउन सक्नेछ। 

(५) भ्रष् टािार, शाचन्त सरुिा तथा कालोबजारी एवं 
तस्करीको गनयन्रणसाँि सभबचन्धत गनकाय बाहेक अन्य गनकायले 
मन्रालय वा उद्योि दतान िने गनकाय वा कायानलयको अनमुगत गलएर 
मार उद्योिको अनिुमन िनुन पनेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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(६) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन प्रदेश 
सरकारले उद्योि अनिुमनको लागि अगधकार सभपन्न संयन्र गनमानण 
िनन सक्नेछ। 

११. उद्योि स्थानान्तरणको लागि स्वीकृगत गलन ु पनेाः (१) कुनै एक 
ठाउाँमा सञ्चालन िने िरी दतान िएको उद्योि कुनै कारणले प्रदेशगिर 
अन्यर स्थानान्तरण िनुन पने िएमा सोको कारण खुलाई उद्योि दतान 
िने गनकाय समि उद्योि स्थानान्तरणका लागि तोवकए बमोचजमको 
ढााँिामा गनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम गनवेदन प्राप्त हनु आएमा दफा 
८ बमोचजम वातावरणीय मूल्याङ्कन िराई उद्योि दतान िने गनकायले 
तोवकए बमोचजम उद्योि स्थानान्तरणको स्वीकृगत ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोचजम प्रदेशगिरको कुनै एक 
स्थानबाट अको स्थानमा उद्योि स्थानान्तरण िनुन परेमा नयााँ स्थापना 
हनेु ठाउाँको स्थानीय तहको सहमगत गलन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
लघ ुउद्यम र घरेल ुउद्योि स्थानान्तरण हुाँदा सभबचन्धत स्थानीय 
तहलाई जानकारी मार िराई स्थानान्तरण हनु सक्नेछ। 

११क. उद्योिको पुाँजी वृवि, िमता वृवि र उद्दशे्य थप वा पररवतनन िदान 
स्वीकृगत गलन ुपने: (1) कुनै उद्योिले आफ्नो ववद्यमान पुाँजी वृवि 
वा िमता वृवि िनन वा उदे्दश्य थप वा पररवतनन वा हेरफेर िनन 
िाहेमा सोको स्वीकृगतको लागि सभबचन्धत उद्योि दतान िने गनकाय 
समि तोवकएको ढााँिामा गनवेदन ददन ुपनेछ। 
  (2) उपदफा (1) बमोचजम प्राप्त गनवेदन उपर जााँिबझु 
िदान व्यहोरा मनागसब देचखएमा उद्योि दतान िने गनकायले तोवकए 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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बमोचजमको प्रविया पूरा िरी त्यस्तो उद्योिको पुाँजी वृवि, िमता 
वृवि िनन, उदे्दश्य थप वा पररवतनन वा हेरफेर िनन नब्बे ददनगिर 
स्वीकृगत ददन ुपनेछ। त्यसरी पुाँजी वृवि वा िमता वृवि िनन वा 
उदे्दश्य थप वा पररवतनन वा हेरफेर िरेको कारणले उद्योिको 
विीकरणमा पररवतनन हनेु िएमा सभबचन्धत उद्योिले सोको अगिलेख 
अद्यावगधक िराई उद्योि दतान प्रमाणपरमा जनाउन लिाउन ुपनेछ। 

(3) उपदफा (1) र (2) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए 
तापगन लघ ुउद्यम वा सहमगत गलन ुनपने एक करोड रूपैयााँसभम 
चस्थर पुाँजी िएको घरेल ुतथा साना उद्योिले पुाँजी वृवि वा िमता 
वृवि िदान उद्योि दतान िने गनकायको स्वीकृगत आवश्यक पने छैन। 

तर त्यस्तो पुाँजी वृवि वा िमता वृवि िनन वा उदे्दश्य थप 
वा पररवतनन वा हेरफेरबाट वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रारचभिक 
वातावरणीय परीिण िनुन पने िएमा प्रिगलत कानून बमोचजम सोको 
प्रगतवेदन स्वीकृत िराउन ुपनेछ। 

 (4) कुनै उद्योिले सागबकमा जगडत यन्र, उपकरणमा 
फेरबदल निरी व्यवस्थापकीय दिता अगिवृवि िरी प्रिेवपत 
उत्पादनिन्दा बढी उत्पादन िरेकोमा िमता वृवि िरेको मागनने 
छैन।   

१२.  वववरण उपलब्ध िराउन ु पनेाः (१) प्रत्येक उद्योिले व्यवसावयक 
उत्पादन वा कारोबार प्रारभि िरेपगछ तोवकए बमोचजमको वववरण 
प्रत्येक आगथनक वषन समाप्त िएको गमगतले छ मवहनागिर उद्योि दतान 
िने गनकाय समि पेश िनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम पेश िनुन पने वववरण ववद्यतुीय 
माध्यमबाट समेत पेश िनन सवकनेछ। 

१३. उद्योि बन्द िरेमा जानकारी ददन ुपनेाः (१) यस ऐन बमोचजम दतान 
िएको उद्योि, उद्योिीले कुनै कारणले बन्द िरेमा वा अन्य कुनै 
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कारणले उद्योिको उत्पादन वा कारोबारमा अवरोध िएमा वा 
उद्योिको व्यवसावयक उत्पादन वा कारोबार स्थिन िरेमा त्यसरी 
बन्द वा स्थिन िरेको गमगतले तीस ददनगिर त्यसको जानकारी 
उद्योि दतान िने गनकायलाई तोवकए बमोचजम ददन ुपनेछ। 

(२) उद्योिको उत्पादन वा कारोबारमा कुनै वकगसमको 
अवरोध वा बााँधा उत्पन्न िएको व्यहोरा उद्योिले उद्योि दतान िने 
गनकायमा जानकारी िराएमा सोको गनराकरणका लागि उद्योि दतान 
िने गनकायले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सभबि पिहरु बीि 
आवश्यक छलफल तथा सहजीकरण िरी गनराकरणको पहल िनुन 
पनेछ।   

(३) उपदफा (२) बमोचजम दतान िने गनकायले सहजीकरण 
िदान बाधा व्यवधान समाधान हनु नसकेको अवस्थामा उद्योिको 
प्रकृगत अनसुार आवश्यक व्यवस्थापन िरी पनुाः सञ्चालन िननका 
लागि आवश्यक पने समय सहीमा तोवक ददन ुपनेछ।  

१४.  उद्योिको दतान खारेज िनन गनवदेन ददन सवकने: (१) कुनै कारणले 
उद्योि सञ्चालन िनन नसवकने िएमा त्यस्तो उद्योिको दतान खारेजीको 
लागि उद्योि दतान िने गनकाय समि गनयमावलीमा तोवकए बमोचजम 
गनवेदन ददन सवकनेछ। 

 तर प्रिगलत कानून बमोचजम दामासाहीमा परेको अवस्थामा 
सोही कानून बमोचजम हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम गनवेदन प्राप्त हनु आएमा उद्योि 
दतान िने गनकायले सभबचन्धत उद्योिले आफ्नो दावयत्व फरफारक 
िरेको र उद्योिको दतान खारेज िनन उपयकु्त हनेु देचखएमा तोवकए 
बमोचजम उद्योि दतान खारेज िरी सोको जानकारी गनवेदकलाई ददन ु
पनेछ। 
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पररच्छेद- ३ 

उद्योिको स्तर विीकरण तथा चस्थर पुाँजी सभबन्धी व्यवस्था 

१५.  उद्योिको स्तराः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योिहरुलाई 
देहाय बमोचजम विीकरण िररएको छाः-  

 (क) लघ ुउद्यम: देहायको अवस्था िएको उद्योिलाई 
लघ ुउद्यम मागननेछ:- 

(1) घर जग्िा बाहेक बढीमा बीस लाख 
रूपैयााँसभमको चस्थर पुाँजी रहेको, 

(2) उद्यमी स्वयं उद्योिको सञ्चालन र 
व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, 

(3) उद्यमी सवहत बढीमा नौं जनासभम 
कामदार रहेको, 

(4) वावषनक कारोबार एक करोड 
रूपैयााँिन्दा कम रहेको, 

(5) इचिन, उपकरण वा मेगसनको प्रयोि 
िरेको िएमा इचिन, उपकरण वा 
मेगसनमा खपत हनेु ववद्यतुीय ऊजान, 
इन्धन वा अन्य तेल इचिनको िमता 
बीस वकलोवाट वा सोिन्दा कम 
रहेको। 

(ख) घरेल ुउद्योि: देहायको अवस्था िएको उद्योिलाई 
घरेल ुउद्योि मागननेछ:- 

(1) परभपराित सीप र प्रववगधमा आधाररत, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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(2) श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय 
कच्िा पदाथन एवं स्थानीय प्रववगध, 
कला तथा संस्कृगतमा आधाररत, 

(3) इचिन, उपकरण वा मेगसनको प्रयोि 
िरेको िएमा बढीमा पिास 
वकलोवाटसभमको िमताको ववद्यतुीय 
ऊजान प्रयोि िरेको,  

(4) अनसूुिी- २ मा उल्लेख िए 
बमोचजमका उद्योिहरु। 

(ि)  साना उद्योि: लघ ुउद्यम र घरेल ुउद्योि बाहेकको 
पन्र करोड रूपैयााँसभम चस्थर पुाँजी िएको उद्योि। 

(घ)  मझौला उद्योि: पन्र करोड रुपैँयािन्दा बढी पिास 
करोड रूपैयााँसभम चस्थर पुाँजी िएको उद्योि। 

(ङ)  ठूला उद्योि: पिास करोड रूपैयााँिन्दा बढी चस्थर 
पुाँजी िएको उद्योि। 

(२) उपदफा (१) मा उचल्लचखत उद्योिलाई त्यस्ता 
उद्योिबाट उत्पादन हनेु वस्त ुवा सेवाको प्रकृगतको आधारमा देहाय 
बमोचजम विीकरण िररनेछ:-  

(क) ऊजानमूलक उद्योिाः ऊजान उत्पादन िने व्यवसायमा 
संलग्न अनसूुिी- ३ मा उचल्लचखत उद्योिहरु। 

(ख) उत्पादनमूलक उद्योिाः कच्िा पदाथन, सहायक कच्िा 
पदाथन वा अधन प्रशोगधत कच्िा  पदाथनको प्रयोि वा 
प्रशोधन िरी मालवस्त ुउत्पादन िने उद्योिहरु। 

(ि)  कृवष, पशपंुिी तथा वन पदैावारमा आधाररत उद्योि: 
कृवष, पश ु वा वन पैदावारमा आधाररत कच्िा 
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पदाथनबाट कुनै वस्त ुउत्पादन िने वा कृवष, पश ुवा 
वन पैदावारसाँि सभबचन्धत अनसूुिी- ४ मा उचल्लचखत 
उद्योिहरु। 

(घ) खगनज उद्योि: प्रिगलत कानूनले तोके अनसुारको 
खगनज उत्खनन वा प्रशोधन िरी कुनै धात ुवा धात ु
बाहेकका खगनज पदाथन उत्पादन िने उद्योिहरु। 

(ङ) पूवानधार उद्योि: िौगतक पूवानधार गनमानण िरी 
सञ्चालन िने अनसूुिी- ५ मा उल्लेख िररएका 
उद्योिहरु। 

(ि) पयनटन उद्योि: पयनटन सेवासाँि सभबचन्धत अनसूुिी- 
६ मा उचल्लचखत उद्योिहरु। 

(छ) सूिना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रववगधमा आधाररत उद्योिाः 
सूिना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रववगध 
प्रयोि िरी सूिना, सञ्चार वा सूिना प्रववगधको सेवा 
उपलब्ध िराउने अनसूुिी- ७ मा उचल्लचखत 
उद्योिहरु। 

(ज) सेवामूलक उद्योि: सेवा उत्पादन वा प्रदान िने 
अनसूुिी- ८ मा उचल्लचखत उद्योिहरु। 

(३) उपदफा (१) मा उल्लेख िए बमोचजमको कुनै 
उद्योिले पुाँजी, िमता वा उदे्दश्य पररवतनन वा हेरफेर िनन िाहेमा 
उद्योि दतान िने गनकाय समि गनयमावलीमा तोवकए बमोचजम 
गनवेदन ददन सक्नेछ।  

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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(४) उपदफा (३) बमोचजम गनवेदन प्राप्त िएमा उद्योि दतान 
िने गनकायले तोवकए बमोचजम त्यस्तो उद्योिको पुाँजी, िमता वा 
उदे्दश्य पररवतनन वा हेरफेर िनन सक्नेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोचजम उद्योिको पुाँजी, िमता वा 
उदे्दश्य पररवतनन वा हेरफेर िएमा त्यस्तो उद्योि पुाँजी, िमता वा 
उदे्दश्य पररवतनन वा हेरफेर िई कायम िए अनसुार उपदफा (१) 
बमोचजमको जनु विनमा पने हो सोही विनमा विीकृत िएको 
मागननेछ। 

(६) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना प्रकाचशत िरी उद्योिको 
विीकरणमा थपघट तथा हेरफेर िनन सक्नेछ। 

(७) ............ 
१५क.  उद्योि दतान िने गनकाय: (1) यस ऐन बमोचजम उद्योि दतान िने 

सभबचन्धत गनकाय देहाय बमोचजम हनेुछ:- 
(क) घरजग्िा  बाहेक  पााँि  लाख  
 रूपैयााँसभमको चस्थर पुाँजी िएको  
 लघ ुउद्यम उद्योि     - स्थानीय तहमा, 
(ख) खण्ड (क) बाहेकको लघ ुउद्यम  

     - घरेल ुउद्योि र साना उद्योि  
       कायानलयमा, 

(ि) मझौला उद्योि र ठूला उद्योि -गनदेशनालयमा। 

(2) उपदफा (1) को खण्ड (क) मा जनुसकैु कुरा 
लेचखएको िए तापगन रागरकालीन बासको व्यवस्था िने िरी स्थापना 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा चझवकएको। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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िएका जनुसकैु होटल व्यवसाय वा त्यस्तो उद्योि िने होटल, होमस्टे 
वा यस्तै प्रकृगतका कुनै पगन होटलहरु स्थानीय तहमा दतान हनेुछैन। 

 (3) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
यो दफा प्रारभि हनु ुअचघ रागरकालीन बासको सवुवधा प्रदान िने 
िरी स्थापना िएका प्रदेशगिरका कुनै पगन होटल, होमस्टे वा यस्तै 
प्रकृगतका पयनटन व्यवसाय िने होटल स्थानीय तहमा दतान िएको 
िए यो उपदफा प्रारभि िएको तीन मवहनागिर प्रदेशको पयनटन हेने 
सभबचन्धत कायानलयमा दतान िनुन पनेछ। यसरी सो अवगधगिर दतान 
निने होटललाई प्रिगलत कानून बमोचजम कारबाही हनेुछ। 

(4) उपदफा (1) को खण्ड (क) र (ि) बाहेकका 
ववषयित उद्योि दतान िने सभबचन्धत गनकाय देहाय बमोचजम हनेुछाः- 

(क) पयनटन उद्योि एवं व्यवसायको हकमा सभबचन्धत 
पयनटन हेने कायानलय, 

(ख) वन पैदावारमा आधाररत उद्योि एवं व्यवसायको 
हकमा सभबचन्धत गडगिजन वन कायानलय, 

(ि) सूिना, प्रसारण तथा सञ् िार प्रववगधमा आधाररत 
उद्योि एवं व्यवसायको हकमा सञ् िार रचजष्ट्रारको 
कायानलय, 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ि) बाहेक बााँकी अन्य सब ै
उद्योि एवं व्यवसायको हकमा सभबचन्धत घरेल ुतथा 
साना उद्योि कायानलय। 

(5) यो दफा प्रारभि हुाँदाका बखत घरेल ुतथा साना उद्योि 
कायानलयमा दतान िएका उद्योिको फाइल एवं वववरण यो दफा 
प्रारभि िएको छ मवहनागिर उपदफा (2) बमोचजमको गनकायलाई 
हस्तान्तरण िनुन पनेछ। 
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१६. उद्योिको चस्थर पुाँजी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योिको 
चस्थर पुाँजीको मूल्याङ्कन िदान देहायको सभपचत्तलाई आधार मानी 
मूल्याङ्कन िररनेछाः- 

(क)  जगमन तथा जगमनमगुन (अण्डरग्राउण्ड), अन्तररि, 
जल वा जलमगुन गनमानण वा सधुार िएका िौगतक 
संरिना, 

(ख)  जगमनमागथ गनमानण िएका िौगतक संरिना (जस्तैाः 
ढल गनकास, आन्तररक सडक, खानेपानीका संरिना, 
पानी आपूगतन िने प्रणाली), 

(ि)  उद्योिको कायानलय, कारखाना, िवन वा िोदाम घर, 
(घ)  कमनिारी वा कामदारका लागि गनमानण िएको आवास 

िवन, 
(ङ)  ववद्यतु आपूगतन तथा सोसाँि सभबचन्धत उपकरण र 

प्रणाली, 
(ि)  मेगसनरी, उपकरण, औजार तथा गतनका जिेडा 

पाटनपूजान, 
(छ)  पररबहनका साधन, 
(ज)  कायानलयका पुाँजीित सामग्री तथा उपकरण, 
(झ)  फगननिर तथा वफक्सिर, 
(ञ)  सञ्चार सामग्री तथा सोसाँि सभबचन्धत उपकरण र 

प्रणाली। 

(२) उपदफा (१) मा उचल्लचखत सभपचत्तका अगतररक्त 
उद्योि स्थापना हनुिुन्दा अचघ वा गनमानणको ववगिन्न िरणमा िएको 
देहायका खिनलाई पगन उद्योिको चस्थर पुाँजीको रूपमा मूल्याङ्कन 
िररनेछाः- 

(क) पुाँजीकृत िररने प्राववगधक तथा सपुररविेण खिन, 
(ख) पूवन लिानी तथा पवून सञ्चालन खिन, 
(ि) पुाँजीकृत हनेु ब्याज खिन। 



 

20 
 

१७. प्राथगमकता प्राप्त उद्योिाः यस ऐनको अनसूुिी- ९ मा उचल्लचखत 
उद्योिहरुलाई प्रदेश प्राथगमकता प्राप्त उद्योि मागननेछ। 

पररच्छेद- ४ 

उद्योिलाई प्रदान िररने सहगुलयत सभबन्धी व्यवस्था 

१८.  थप सवुवधा तथा सहगुलयताः (१) प्रिगलत कानून बमोचजम उद्योिलाई 
प्रदान िररने सवुवधा तथा सहगुलयतका अगतररक्त देहाय बमोचजमका 
उद्योिलाई प्रदेश सरकारले सवुवधा सहगुलयत प्रदान िनन सक्नेछ:- 

(क)  गनयानतजन्य उद्योि, 

(ख) अद्योगिक िेरमा स्थापना हनेु तोवकए बमोचजमका 
उद्योि, 

(ि)  प्रदेश प्राथगमकता प्राप्त उद्योि, 

(घ)   स्वदेशी कच्िा पदाथन, श्रम र सीपको अगधकतम 
उपयोि िने उद्योि, 

(ङ)  नेपालगिरै प्रववगध वा वस्तकुो आववष्कार िरी स्थापना 
िएका उद्योि, 

(ि)  पिास जनािन्दा बढी रोजिारी ददने उद्योि, 

(छ)  प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना जारी िरी 
तोकेका उद्योि, 

(ज)  प्रववगध हस्तान्तरण हनेु खालका उद्योि, 

(झ) अपािंता (फरक िमता) िएका व्यचक्तद्वारा सञ्चागलत 
उद्योि तथा अपािंता (फरक िमता) िएका दस 
जना व्यचक्तहरुलाई रोजिारी ददने उद्योि,   

(ञ)  कभतीमा पन्र जना मवहलालाई रोजिारी ददने उद्योि,  



 

21 
 

(ट)  वैदेचशक रोजिारीमा िई फकेका व्यचक्तहरुद्वारा 
एकल वा साझेदारीमा सञ्चागलत उद्योि,  

(ठ)  िालीस वषन मगुनका यवुाहरुले सञ्चालन िरेको नवीन 
प्रकृगतका (स्टाटन-अप) शरुुवाती उद्योि,  

(ड)  फोहोर मैला प्रशोधन उद्योि। 

(२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोचजमका उद्योिलाई 
देहाय बमोचजमका सवुवधाहरु उपलब्ध िराउन सक्नेछ:- 

(क) उद्योि स्थापनाका लागि जग्िा खररद िदान लाग्ने 
रचजषे्ट्रशन शलु्कमा पच्िीस प्रगतशत छुट ददइनेछ। 
साथै मवहला मारै द्वारा सञ्चालन हनेु उद्योिमा 
रचजषे्ट्रशन शलु्क पिास प्रगतशत छुट ददनेछ,  

तर यसरी खररद िररएको जग्िा तोवकएको 
उद्योिको प्रयोजनमा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोि 
िरेको पाइएमा उक्त छुट रकम ब्याजसवहत असलु 
उपर िररनेछ। 

(ख)  जग्िा खररद तथा उद्योि स्थापनाका लागि गलइने 
ऋणमा लाग्ने ब्याजमा बढीमा तीन वषनसभम बैंकको 
ब्याज िकु्तानीमा एक प्रगतशत अनदुान ददन सवकनेछ,  

तर यसरी खररद िररएको जग्िा उद्योि स्थापना 
बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोि िरेको पाइएमा अनदुान 
रकममा ब्याज थप िरी असलु उपर िररनेछ। 

(ि)  प्रदेश सरकारले लिाएको कर वा सेवा शलु्कमा पााँि 
वषनसभमका लागि पिास प्रगतशतसभम छुट सहगुलयत 
ददइनेछ, 
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(घ)  उद्योिका लागि आवश्यक पने सडक, ववद्यतु जस्ता 
पूवानधार उपलब्धताको लागि सहजीकरण िररनेछ, 

(ङ)  प्रदेशगिर उत्पाददत वस्तकुो बजार ववस्तार, बजारमा 
सहज पहुाँि तथा प्रदेशमा स्थावपत उद्योिको 
प्रवधननका लागि प्रदेशगिर रहेका सावनजगनक 
गनकायले प्रदेशगिर उत्पादन िएका वस्त ु तथा 
सेवाको प्रयोि िने िरी आवश्यक कानून गनमानण 
िररनेछ,       

(ि)  उद्योिका लागि इन्कुवेसन सेवा, परामशन सेवा, बजार 
तथा ववजनेश प्रवधनन सेवा गनयमावलीमा व्यवस्था िए 
बमोचजम उपलब्ध िराइनेछ,  

(छ)  पच्िीस करोड रूपैयााँिन्दा बढी पुाँजी लिानी िने वा 
एक सय जनािन्दा बढी स्वदेशी नािररकलाई 
रोजिार ददने औद्योगिक िेर बावहर स्थापना िएका 
उद्योिलाई सडक, ववद्यतु, पानी लिायतका पूवानधार 
गनमानणमा प्रदेश सरकारले सहयोि िनेछ,  

(ज)  अको प्रदेशबाट स्थानान्तरण िई यस प्रदेशमा आउने 
उद्योिलाई लाग्ने दतान शलु्क वा दस्तरु छुट ददइनेछ,  

(झ)  प्रदेशगिर उद्योि सञ्चालन िरी प्रदेश अथनतन्रमा 
महत्वपूणन योिदान ददने उद्यमीहरु मध्येबाट प्रदेश 
सरकारले प्रत्येक वषन कभतीमा दस जना उद्यमीलाई 
उत्कृष्ट उद्यमीको रूपमा सभमान िनेछ, 

(ञ)  खण्ड (झ) बमोचजम सभमागनत उद्यमीहरुलाई 
सरकारी गनकायबाट प्रदान िररने सेवामा प्राथगमकता 
ददइनेछ, 
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(ट)  कभतीमा पिास जना मवहलाहरु गमलेर सञ्चागलत 
सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालन हनेु उद्योिलाई 
परुस्कारको व्यवस्था मवहला सहकारी संस्था माफन त 
सञ्चालन िएका उत्कृष्ट उद्योिहरु मध्ये छनौट िरी 
उत्कृष्ट तीन उद्योिलाई प्रदेश सरकारले मवहला 
सहकारी संस्था माफन त सञ्चालन िएका उत्कृष्ठ 
उद्योिको रूपमा घोषणा िरी देहाय बमोचजमका 
परुस्कार सवहत सभमान िनेछाः-    

(१) मन्रालयले गनणनय िरे अनसुारको निद 
परुस्कार रकम, 

(२)  कर वा सेवा शलु्कमा प्रदान िररएको छुट 
अवगधमा प्रथम हनेुलाई एक वषन थप िने, 

(३)  मन्रालयले गनणनय िरे अनसुारको उद्योि 
सञ्चालन अनदुान वा मेचशनरी सामग्रीहरु 
प्रदान पने, 

(४) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य 
परुस्कारहरु। 

(3) प्रिगलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
मवहला, दगलत तथा पूणन अशक्त, अगत अशक्त र मध्यम अपाङ्गता 
िएको उद्यमीको मार स्वागमत्व रहने िरी उद्योि वा फमन दतान 
िराएमा त्यस्तो उद्योि वा फमन दतान िदान कानून बमोचजम लाग्ने 
दस्तरु वा शलु्कमा पिास प्रगतशत छुट हनेुछ। 

१९.  लघ ुउद्यम, घरेल ु तथा साना उद्योिका लागि अन्य सवुवधा तथा 
सहगुलयताः (१) प्रिगलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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लघ ुउद्यम, घरेल ुतथा साना उद्योिहरुलाई देहाय बमोचजमका थप 
सवुवधा तथा सहगुलयत ददइनेछ:-   

(क)  लघ ुउद्यम दतान िदान कुनै शलु्क लाग्ने छैन, 

(ख)  मवहला, दगलत, अपाङ्गता (फरक िमता) िएका 
व्यचक्त, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत, तेस्रो गलंिी र 
वैदेचशक रोजिारीमा िई फकेका व्यचक्तहरुद्वारा 
ग्रागमण तथा दिुनम िेरमा स्थापना िने लघ ुउद्यम, 
घरेल ु र साना उद्योि तथा सहकारी संस्थाद्वारा 
सञ्चालन हनेु उद्योिलाई लिानीको बीस  प्रगतशत 
बीउपुाँजी (गसड क्यावपटल) को रूपमा प्रदेश 
सरकारले तोके बमोचजम अनदुान ददन सक्नेछ,  

(ि)  लघ ुउद्यम, घरेल ुतथा साना उद्योिहरुबाट उत्पाददत 
हनेु वस्तहुरुको छुटै्ट पवहिानका लागि प्रदेशस्तरको 
सामवुहक चिन्ह (कलेचक्टि माकन ) दतान िराई यसको 
प्रयोिबाट बजार प्रवधनन िनन सहयोि परु् याइनेछ, 

(घ)  लघ ुउद्यम घरेल ुतथा साना उद्योिको स्थापना तथा 
ववकासका लागि आवश्यक पने पुाँजी गनमानण र 
उत्पाददत वस्तकुो सहज ढंिले बजारीकरण िननको 
लागि वहउुदे्दश्यीय र ववषयित सहकारी माफन त 
उद्योि स्थापना िनन उत्प्ररेरत िररनेछ,  

(ङ)  लघ ुउद्यम, घरेल ुतथा साना उद्योिलाई आवश्यक 
उपयकु्त प्रववगधमा अनदुानको व्यवस्थाका लागि लघ ु
उद्यम, घरेल ु तथा साना उद्योिका लागि प्रववगध 
ववकास कोषको स्थापना िरी प्रववगधमा अनदुानको 
व्यवस्था गमलाइनेछ साथै नववन प्रववगध अनसुन्धान र 
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ववकासका लागि ववश्वववद्यालयहरुसाँि सहकायन 
िररनेछ,  

(ि)  लघ ु उद्यम घरेल ु तथा साना उद्योिको औद्योगिक 
सभपगत संरिण िनुनका साथ ै त्यसो िदान लाग्ने 
दस्तरुमा सहगुलयत िररनेछ,  

(छ)  लघ ु उद्यम, घरेल ु तथा साना उद्योिको ववत्तीय 
पहुाँिका लागि पररयोजना गधतोमा ऋण प्रवाह िने 
व्यवस्था गमलाईनेछ, 

(ज)  प्रिगलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
सहकारी संस्थाले सञ्चालन िने उद्योि व्यवसायलाई 
देहाय बमोचजमको छुट, सवुवधा र सहगुलयत प्राप्त 
हनेुछाः-  

(१) सहकारी संस्थाले उद्योि खोल्नको लागि 
आवश्यक पने घर जग्िा खररद िदान वटकट 
दस्तरु वा रचजषे्ट्रशन दस्तरु लाग्ने छैन। 

     तर रचजषे्ट्रशन दस्तरु छुट प्राप्त िरी 
खररद िररएको घर जग्िा प्रयोि निरी गबिी 
िरेमा सो बापत छुट पाएको रचजषे्ट्रशन 
दस्तरुको दस प्रगतशत थप र ब्याज सवहत 
वफतान िनुन पनेछ। त्यस्ता सहकारीले पााँि 
वषनगिर अगनवायन रूपमा उद्योि सञ्चालन िनुन 
पनेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना 
प्रकाशन िरी सहकारी संस्थाले उत्पादन िरेको 
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मालसामानमा लाग्ने प्रदेश स्तरीय कर प्रिगलत 
कानून बमोचजम आंचशक वा पूरै छुट ददन 
सक्नेछ।  

(३) यस दफामा उचल्लचखत छुटहरुका अगतररक्त 
औद्योगिक व्यवसाय िने सहकारी संस्थालाई 
प्रिगलत कानून बमोचजम उद्योिले पाए सरहको 
र आफ्नो पूवानधार संरिनाको गनमानण तथा 
सञ्चालन वा ववशेष उद्योि, व्यवसाय वा सेवा 
सञ्चालन िने सहकारी संघ संस्थालाई प्रिगलत 
कानून बमोचजम त्यस्तो उद्योि, व्यवसाय वा 
सेवाले पाए सरहको छुट, सवुवधा र संरिण 
समेत प्राप्त हनेुछ।  

(४) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले ववपन्न ग्रागमण 
मवहला, अपांिता (फरक िमता) िएका 
व्यचक्त, मकु्त कमैया, मकु्त हगलया, िूगमहीन 
कृषक, बेरोजिार, श्रगमक र दगलत तथा 
अल्पसंख्यक जातजागत समेतका सीमान्तकृत 
समूहको सहकारी खेगतपाती वा सदस्यको श्रम 
वा सीपमा आधाररत स्वरोजिारीका उद्योि 
धन्दा प्रवधनन िनन प्रिगलत कानून बमोचजम 
लाग्ने प्रदेश स्तरीय कर आंचशक वा पूरै छुट 
ददन, बीउ पुाँजी, लाित सहिागिता अनदुान, 
सहगुलयतपूणन ऋण लिायतको ववशेष ववत्तीय 
सवुवधा तथा प्राववगधक टेवा प्रदान िनन 
सक्नेछ।  

(५) रुग्ण सावनजगनक वा गनजी उद्योि सहकारीकरण 
िरी श्रगमकहरुले आफ्नै स्वागमत्वमा पनुाः 
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सञ्चालन िनन िाहेमा प्रदेश सरकारले उद्योिको 
प्रकृगत हेरी मनागसव अनपुातमा बीउ अनदुान, 
ऋण वा सहगुलयतपूणन ऋण कायम िरी 
स्वागमत्व हस्तान्तरण िनन वा गनजी स्वागमत्वको 
हस्तान्तरणमा कर छुट, जमानत वा उपयकु्त 
सहयोि िरी प्रोत्साहन ददन सक्नेछ। 

(६) सहकारी संस्थाबाट एकल वा संयकु्त वा 
साझदेारीमा सञ्चालन हनेु उद्योि, व्यवसायको 
तीन/तीन वषनमा सभपचत्तको पनुाः मूल्यााँकन िरी 
सदस्यहरुलाई शेयर ववतरण िनन सक्नेछ।  

२०.  जग्िा सभबन्धी व्यवस्थााः यस ऐन वा प्रिगलत कानून बमोचजम दतान 
िएका उद्योिका लागि आवश्यक जग्िा सभबचन्धत उद्यमीले प्रिगलत 
कानून बमोचजम आफैले खररद िनन वा गलजमा गलन सक्नेछ। उद्योि 
दतान िने गनकायले जग्िा खररद िने वा गलजमा उपलब्ध िराइददने 
सभबन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण िनन सक्नेछ। 

२१.  औद्योगिक सरुिा सभबन्धी व्यवस्थााः (१) प्रिगलत कानून बमोचजम 
स्थापना िएका तोवकए बमोचजमका उद्योिको लागि प्रदेश सरकारले 
तोवकए बमोचजमको औद्योगिक सरुिा उपलब्ध िराउनेछ।  

(२) यस ऐन बमोचजम दतान तथा अद्यावगधक िएका 
उद्योिको सरुिाका लागि गनयगमत सरुिाकमी आवश्यक परी 
सभबचन्धत उद्योिबाट अनरुोध िई आएमा प्रदेश सरकारले तोवकए 
बमोचजमको प्रविया पूरा िरी आवश्यक सरुिाकमी उपलब्ध िराउन 
सक्नेछ।  

२२.  छुट, सवुवधा वा सहगुलयतको दरुुपयोि िनन नहनेुाः यस ऐन बमोचजम 
उद्योिले प्राप्त िने छुट, सवुवधा वा सहगुलयत जनु प्रयोजनका लागि 
ददइएको हो सोही प्रयोजनका लागि मार प्रयोि िनुन पनेछ। 



 

28 
 

पररच्छेद- ५ 

औद्योगिक िरे सभबन्धी व्यवस्था 

२३.  औद्योगिक िरे घोषणा िनन सक्नेाः (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपरमा सूिना प्रकाशन िरी औद्योगिक ववकासको लागि पयानप्त 
सभिावना र अवसर उपलब्ध रहेको प्रदेशको कुनै िाि वा स्थानलाई 
तोवकए बमोचजमका मापदण्डको अधीनमा रही औद्योगिक कररडोर, 
औद्योगिक पाकन , औद्योगिक क्लष्टर तथा औद्योगिक िेर घोषणा िरी 
आवश्यक पूवानधार ववकासका साथै तोवकए बमोचजमको सेवा, सवुवधा 
तथा सहगुलयत उपलब्ध िराउन सक्नेछ। 

(२) प्रत्येक औद्योगिक पाकन , औद्योगिक क्लष्टर वा 
औद्योगिक िेर स्थापना िदान वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन िनुन 
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजम िररने वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कनको प्रत्येक दस वषनमा पनुरावलोकन िनुन पनेछ। 

(४) औद्योगिक पाकन , औद्योगिक क्लष्टर वा औद्योगिक 
िेरगिरको जग्िा उद्योि स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बढीमा 
िालीस वषनको अवगध तोकी गलजमा उपलब्ध िराईनेछ। उद्योि 
गनरन्तर िगलरहेको अवस्थामा गलज अवगध दस/दस वषनको लागि 
थप िररनेछ। 

   तर उद्योिको अवलोकन, गनरीिण िदान मानव 
स्वास््यमा प्रगतकूल असर िने, वातावरण प्रदूषण िने अवस्था 
देचखएमा प्रदेश सरकारले गलज अवगध थप निनन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोचजम गलजमा गलएको जग्िामा 
तोवकएको अवगधगिर उद्योि सञ्चालनमा नआएमा स्वताः गलज 
तोगडएको मागननेछ। 
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(६) उद्योिले औद्योगिक पाकन , औद्योगिक क्लष्टर वा 
औद्योगिक िेरगिरको उद्योि स्थापना तथा सञ्चालनका लागि गलजमा 
गलएको जग्िामा तोवकएको उद्योि स्थापना बाहेक अन्य प्रयोजनमा 
प्रयोि िनन, िाडा वा पनुाः गलजमा ददन पाइने छैन। 

(७) औद्योगिक िेरगिर स्थापना िई सञ्चालनमा रहेका 
उद्योिहरुले आफ्नो उत्पादन बन्द िनन पाउने छैनन।्  

तर मनागसब कारण देखाई सगमगतको अनमुगतमा गनचित 
अवगधका लागि मार उत्पादन स्थिन िनन सक्नेछन।्  

(८) औद्योगिक िेरको जग्िा लघ ु उद्यम तथा घरेल ु
उद्योिलाई उपलब्ध िराइने छैन र गलजको नवीकरण समेत िररने 
छैन। 

(९) लघ ु उद्यम तथा घरेल ु उद्योिहरुलाई सञ्चालन 
सवुवधाका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार लघ ु तथा 
घरेल ुउद्योि ग्राम एवं साझा सवुवधा केन्रहरु स्थापना िनेछ।  

(१०) औद्योगिक िेरिन्दा बावहर स्थापना िई सञ्चालनमा 
रहेका घरेल ुतथा साना उद्योिहरुलाई औद्योगिक िेर/औद्योगिक 
ग्राम गनमानण िरी प्रदेश सरकारले दस वषनगिर िमशाः स्थानान्तरण 
िराउन ुपनेछ साथै घना बस्तीमा रहेका औद्योगिक िेरगिर सञ्चागलत 
उद्योिहरुलाई उपयकु्त स्थानमा नयााँ औद्योगिक िेर/औद्योगिक ग्राम 
गनमानण िरी प्रदेश सरकारले िमशाः स्थानान्तरण िराउन सक्नेछ। 

तर परभपराित सांस्कृगतक पेशामा आधाररत, प्राकृगतक 
स्रोतमा आधाररत, कृवष र पशपंुछीजन्य उद्योिहरुमा यो व्यवस्था 
लािू हनेु छैन। औद्योगिक िेर/औद्योगिक ग्राम गनमानण पगछ दतान 
हनेु उद्योिहरु अगनवायन औद्योगिक िेर/औद्योगिक ग्राममा सञ्चालन 
िनुन पनेछ।  

(१1) स्थानीय तहबाट बनाइने स्थानीय औद्योगिक ग्राममा 
लघ ु उद्यम तथा घरेल ु उद्योिहरु सञ्चालन हनु सक्नेछ। यसरी 
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स्थानीय तहबाट गनमानण िररने औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको लागि 
स्थानीय तहले सञ्चालन कायनववगध बनाउन सक्नेछ। 

(१2) औद्योगिक िेरको सञ्चालन सभबन्धी कायनववगध 
गनयमावलीमा तोवकए बमोचजम हनेुछ। 

२४.   स्थानीय औद्योगिक िरे/ग्रामाः (१) स्थानीय तहले िू-उपयोि 
योजनाको आधारमा आफ्नो कुनै िेरलाई औद्योगिक िेर/ग्राम िनी 
िू-विीकरण िरेमा सोही िेरमा मार यो ऐन अन्तिनतका उद्योि 
स्थापना िनन सवकनेछ। 

तर सेवा उद्योि वा प्राववगधक दृवष्टकोणले अलि राख्न ुपने 
खास प्रकृगतका उद्योिको हकमा स्थानीय तहले तोकेका अन्य िेरमा 
उद्योि स्थापना िनन बाधा पगु्ने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनसुकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बस्ती ववकास तथा िवन गनमानण सभबन्धी 
मापदण्डको प्रगतकूल हनेु वा खानी तथा ि-ूििन वविािले िू-
जोचखमका आधारमा गनषेध िरेको िेरमा उद्योि स्थापना िनन सवकने 
छैन। 

२५.  आवासीय वा अन्य िवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नसवकनेाः (१) 
यो ऐन प्रारभि िए पगछ स्थापना हनेु औद्योगिक िेर, प्रादेचशक 
औद्योगिक कोररडोर, प्रादेचशक औद्योगिक पाकन  तथा प्रादेचशक 
औद्योगिक क्लष्टर वररपरी तोवकएको िेर र दूरीगिर कुनै पगन 
वकगसमको आवासीय वा अन्य िवन बनाउन वा बस्ती बसाउन 
सवकने छैन। 

(२) औद्योगिक िेरगिर उद्योि स्थापना िदान प्रदूषण 
गनयन्रण िने उदे्दश्यले बावहरी घेरामा कभतीमा एक सय मीटर 
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िौडाईको घेरा (बफर जोन) छाडेरमार उद्योि स्थापना िररनेछ। 
यस्तो घेरालाई हररत िेरको रूपमा ववकास िररनेछ। 

पररच्छेद- ६ 

सजाय र पनुरावेदन सभबन्धी व्यवस्था 

२६. सजाय सभबन्धी व्यवस्थााः (१) कसैले यस ऐन बमोचजम उद्योि दतान 
निराई उद्योि स्थापना वा सञ्चालन िरेको सभबन्धमा कायानलयले 
अनिुमन, गनरीिण तथा छानगबन िदान यस ऐन बमोचजम उद्योि दतान 
निराई उद्योि स्थापना वा सञ्चालन िरेको पाइएमा त्यस्तो उद्योि 
स्थापना वा सञ्चालन िने व्यचक्त तथा सोसाँि सभबचन्धत वववरण 
सवहतको प्रगतवेदन तयार िरी कारबाहीका लागि गनदेशनालय माफन त 
मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रगतवेदनका आधारमा 
मन्रालयले त्यस्तो व्यचक्तलाई यस ऐन बमोचजम उद्योि दतान िराई 
सञ्चालनमा ल्याउन र सोको प्रमाण पेश िनन बढीमा तीन मवहनाको 
समय ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजमको समय अवगधगिर उद्योि दतान 
निने व्यचक्त वा उद्योिलाई मन्रालयले देहाय बमोचजम जनुसकैु 
कारबाही िनन सक्नेछाः- 

 (क) उद्योिको स्तर यवकन िरी लघ ुउद्यमस्तरको िए 
दस हजार रूपैयााँदेचख पच्िीस हजार रूपैयााँसभम, 
घरेल ुतथा साना उद्योि स्तर िएमा पच्िीस हजार 
रूपैयााँदेचख एक लाख रूपैयााँसभम, मझौला तथा 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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ठूला उद्योिस्तर िएमा एक लाख रूपैयााँदेचख 
तीनलाख रूपैयााँसभम जररबाना िरी बढीमा तीस 
ददनको समयावगध तोवक उद्योि दतान िनन आदेश 
ददन सक्नेछ। 

    तर लघ ुर घरेल ुउद्योिको हकमा सञ्चालन 
िएको छ मवहनागिर दतान िराउने व्यवस्था 
िएकोले त्यस्ता उद्योिको हकमा सो अवगधसभमका 
लागि यो खण्ड लािू हनेु छैन। 

(ख) खण्ड (क) बमोचजम कारबाही िई प्रदान िरेको 
समयावगधगिर त्यस्तो उद्योिले उद्योि दतान 
निराएमा सभबचन्धत उद्योि दतान िने गनकायको 
गसफाररसमा त्यस्तो गनकायको तालकु मन्रालयले 
त्यस्तो उद्योि बन्द िनन आदेश ददन सक्नेछ। 

(3क) कुनै उद्योिले दफा 11 बमोचजम स्वीकृगत नगलई 
उद्योिको स्थानान्तरण िरेमा वा दफा १1क. बमोचजम स्वीकृगत 
नगलई पुाँजी वृवि, िमता वृवि िनन, उदे्दश्य थप वा पररवतनन वा 
हेरफेर िरेमा सभबचन्धत उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररसमा 
त्यस्तो गनकायको तालकु मन्रालयले देहायको कुनै जररबाना िनन 
सक्नेछ:- 

(क) लघ ुउद्यमको हकमा पााँि हजार रूपैयााँ, 
(ख) घरेल ुतथा साना उद्योिको हकमा पच्िीस हजार 

रूपैयााँदेचख पिास हजार रूपैयााँसभम, 
(ि) मझौला र ठूला उद्योिको हकमा एक लाख 

रूपैयााँदेचख तीन लाख रूपैयााँसभम, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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(घ) दफा ७ बमोचजम सहमगत आवश्यक पने उद्योिको 
हकमा खण्ड (ख) वा (ि) बमोचजम लाग्ने 
जररबानामा शतप्रगतशत थप जररबाना। 

(४) दफा १२ बमोचजम तोवकएको वववरण तोवकएको 
अवगधगिर उपलब्ध निराएमा उद्योि दतान िने गनकायले प्रत्येक 
आगथनक वषनको लागि देहायका उद्योिलाई देहायको जररबाना िनन 
सक्नेछाः- 

(क)  लघ ुउद्यमलाई पााँि हजार रूपैयााँको दरले, 

(ख)  घरेल ुउद्योिलाई दस हजार रूपैयााँको दरले, 

(ि)  साना उद्योिलाई बीस हजार रूपैयााँको दरले, 

(घ) मझौला उद्योिलाई िालीस हजार रूपैयााँको दरले, 

(ङ) ठूला उद्योिलाई पिहत्तर हजार रूपैयााँको दरले। 

(5) कुनै उद्योिले उद्योि दतान प्रमाणपरमा उचल्लचखत 
सतनको पालना तथा उदे्दश्य ववपरीत कायन िरेमा सभबचन्धत उद्योि 
दतान िने गनकायको गसफाररसमा त्यस्तो गनकायको तालकु 
मन्रालयले त्यस्तो उद्योिलाई देहाय बमोचजमको जररबाना िनन 
सक्नेछ:- 

(क) लघ ुउद्यमको हकमा पच्िीस हजार रूपैयााँदेचख एक 
लाख रूपैयााँसभम, 

(ख) घरेल ु तथा साना उद्योिको हकमा दईु लाख 
रूपैयााँदेचख पााँि लाख रूपैयााँसभम, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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(ि) मझौला उद्योिको हकमा पााँि लाख रूपैयााँदेचख 
दशलाख रूपैयााँसभम, 

(घ)  ठूला उद्योिको हकमा पन्र लाख रूपैयााँदेचख तीस 
लाख रुपैंयााँसभम। 

(6) कुनै उद्योिले यस ऐन बमोचजम प्रदान िरेको 
प्रोत्साहन सवुवधा, छुट वा यस्तै जनुसकैु सहगुलयतको दरुुपयोि 
िरेमा सभबचन्धत उद्योि दतान िने गनकायको गसफाररसमा त्यस्तो 
गनकायको तालकु मन्रालयले त्यस्तो उद्योिलाई उपलब्ध िराएको 
प्रोत्साहन सवुवधा, छुट वा सहगुलयत तत्काल रोक्का िरी त्यसरी 
उपलब्ध िराएको प्रोत्साहन सवुवधा, छुट वा सहगुलयत बराबरको 
रकम समेत असूल िनन वा सो बराबरको रकम जररबाना िनेछ। 

(7) यस दफामा लेचखएदेचख बाहेक यो ऐन तथा यस ऐन 
बमोचजम बनेको गनयम ववपरीत अन्य कुनै काम िने वा सभबचन्धत 
उद्योि दतान िने गनकाय वा त्यस्तो गनकायको तालकु मन्रालयले 
ददएको गनदेशन पालना निने उद्योिलाई उद्योि दतान िने गनकायको 
गसफाररसमा मन्रालयले देहाय बमोचजम जररबाना िनन सक्नेछ:- 

(क) लघ ुउद्यम िए पन्र हजार रूपैयााँसभम, 
(ख) घरेल ु उद्योि र साना उद्योि िए पन्र हजार 

रूपैयााँदेचख तीस हजार रुपैँयासभम, 
(ि) मझौला उद्योि िए तीस हजार रूपैयााँदेचख पिास 

हजार रूपैयााँसभम, 
(घ) ठूला उद्योि िए पिास हजार रूपैयााँदेचख एक लाख 

रुपैँयासभम। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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२७.  अदालतको अगधकार हनेुाः (१) यस पररच्छेद बमोचजम सजाय 
िनुनिन्दा अचघ तोवकएको अगधकारीले सभबचन्धत उद्योि वा 
व्यचक्तलाई आफ्नो सफाइ तथा सबतु पेश िनन समय ददन ुपनेछ। 

(२) यस पररच्छेद बमोचजम सजायको गनणनय िननका लागि 
तोवकएको अगधकारीलाई सरोकारवाला व्यचक्तहरु र गनजहरुका 
सािीहरुलाई चझकाउने, बझु्ने, भयाद तारेख ददने र गनजहरुबाट 
गलखत िराउने समेत प्रिगलत कानून बमोचजम अदालतले पाए 
सरहको अगधकार हनेुछ। 

२८.  पनुरावेदन सभबन्धी व्यवस्थााः दफा २६ बमोचजमको सजायको 
आदेश उपर चित्त नबझुेमा सजायको जानकारी पाएको गमगतले पैँतीस 
ददनगिर त्यस्तो उद्योि वा व्यचक्तले सभबचन्धत चजल्ला अदालतमा 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 

पररच्छेद- ७ 

औद्योगिक जनशचक्त सभबन्धी व्यवस्था 
२९.  औद्योगिक जनशचक्ताः (१) उद्योिलाई आवश्यक पने जनशचक्त 

प्रिगलत कानून बमोचजम सेवाबाट नेपाली नािररकबाट पूगतन िनुन 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
उद्योिको लागि िावहने कुनै खास सीप वा दिता िएको जनशचक्त 
नेपाली नािररकबाट उपलब्ध हनु नसकेमा गनदेशनालयको  
गसफाररसमा श्रम स्वीकृगत गलई बढीमा तीन वषनसभमको लागि त्यस्तो 
उद्योिले ववदेशी नािररक गनयकु्त िनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि गनदेशनालयले 
गसफाररस िदान त्यस्तो उद्योिले माि िरे बमोचजमको सीप वा दिता 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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िएको जनशचक्त नेपाली नािररकबाट पूगतन िनन प्रयास िरे वा निरेको, 
त्यस्तो सीप वा दिता िएको जनशचक्त उद्योिलाई आवश्यक िए 
वा निएको र त्यस्तो जनशचक्त नेपालमा उपलब्ध हनु सक्ने वा 
नसक्ने सभबन्धमा यवकन िरी त्यस्तो जनशचक्त सभबचन्धत उद्योिलाई 
आवश्यक िएको र नेपालमा उपलब्ध हनु नसक्ने देचखएमा श्रम 
स्वीकृगतको लागि गसफाररस िनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोचजम गनयकु्त िररएको ववदेशी 
नािररक ववचशष्ट प्रकारको प्राववगधक िई त्यस्तो जनशचक्त नेपालगिर 
उपलब्ध हनु नसक्ने िएमा उपदफा (३) बमोचजम स्वीकृगत गलई 
त्यस्तो जनशचक्तलाई थप दईु वषनसभमको लागि पनुाः गनयकु्त िनन 
सवकनेछ। 

(५) उपदफा (२) बमोचजम कुनै उद्योिमा ववदेशी नािररक 
गनयकु्त िएमा गनजको देशमा पररवत्यन ववदेशी मरुा प्रिलनमा रहेको 
िए ववदेशी नािररकले प्राप्त िरेको तलब, ित्ता, पाररश्रगमक रकमको 
बढीमा पिहत्तर प्रगतशतसभम पररवत्यन ववदेशी मरुामा लैजान 
पाउनेछ। 

(६) औद्योगिक जनशचक्त ववकासका लागि प्रदेश सरकारले 
प्रदेशगिर सञ्चालनमा रहेका उद्योिहरुको मािको आधारमा दि  
जनशचक्त उत्पादनको लागि आवश्यक तागलम लिायतका व्यवस्था 
िनेछ। 

(७) प्रदेशगिर दतान िएको उद्योिहरु िैर कानूनी बन्द 
हाडताल मकु्त िेर हनेुछन।् 

  तर, 

(क)  यस दफामा अन्यर जे सकैु कुरा उल्लेख 
िरेका िए तापगन कामदार कमनिारीलाई 
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प्रिगलत श्रम कानूनले ददएको अगधकारको 
उपिोि िनन बाधा परु् याएको मागनने छैन। 
उद्योिमा कायनरत कामदार तथा कमनिारीले 
उद्योिको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा 
बाधा अवरोध पगु्ने िरी बन्द हड्ताल जस्ता 
कुनै पगन काम कारबाही िनन पाउने छैनन।् 

(ख)  आफ्ना जायज मािहरु शाचन्तपूणन ढंिले 
व्यवस्थापन समि राख्न र आपसी समझदारीमा 
समाधान िनन यो उपदफाले बााँधा परु् याएको 
मागनने छैन। 

(८) उपदफा (७) बमोचजम वववाद समाधान हनु नसकेमा 
वववाद समाधान िने प्रयोजनका लागि प्रिगलत कानून अनसुार िदठत 
विबनुलमा त्यस्ता ववषय पेश िररनेछ। त्यस्तो विबनुलबाट िएको 
गनणनय अचन्तम हुनेछ र दवुै पिलाई मान्य हनेुछ। 

(९) योिदानमा आधाररत सामाचजक सरुिा अगनवायन लािू 
िनुन पनेछ। 

३०.   करार िरी उत्पादन िनन सक्नेाः  (१) प्रिगलत कानून बमोचजम दतान 
िएको कुनै उद्योि वा कभपनी वा फमन वा प्रगतष्ठानले आपसमा 
करार (कन्ियाक्ट) वा उपकरार (सव-कन्ियाक्ट) िरी वस्त ुवा 
सेवाको उत्पादन िनन सक्नेछन।् 

तर योिदानमा आधाररत सामाचजक सरुिा र सरकारले 
तोकेको न्यूनतम सेवा सवुवधा अगनवायन लािू िनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम कुनै गनयानतमूलक उद्योि वा 
गनयानत प्रवधनन िृहको लागि तोवकए बमोचजमको मापदण्ड पूरा िरी 
करार (कन्ियाक्ट भयानफु्याक्िररङ्ग) वा उपकरार (सव-कन्ियाक्ट 
भयानफु्याक्िररङ्ग) का आधारमा गनचित पररमाणमा वस्त ुवा सेवाको 
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उत्पादन िरी ददएमा त्यस्तो उद्योि वा कभपनी वा फमन वा 
प्रगतष्ठानलाई तोवकए बमोचजमको छुट, सवुवधा र सहगुलयत उपलब्ध 
िराउन सवकनेछ। 

पररच्छेद- ८ 

उद्योि तथा लिानी प्रवधनन सगमगत सभबन्धी व्यवस्था 

३१.  उद्योि तथा लिानी प्रवधनन सगमगतको िठनाः (१) प्रदेशमा लिानी 
आकवषनत िरी उद्योि धन्दा स्थापनाका लागि प्रोत्साहन िनन लिानी 
अगिवृवि, संरिण तथा ववस्तार िरी उद्योि ववकास र 
औद्योिीकरणका लागि आवश्यक सहजीकरण, समीिा, समन्वय तथा 
नीगतित पषृ्ठपोषणका कायनका लागि देहाय बमोचजमको उद्योि तथा 
लिानी प्रवधनन सगमगत िठन िररएको छाः-  

(क)  मन्री, उद्योि, पयनटन,  वन तथा  
वातावरण मन्रालय                   -अध्यि 

(ख)  प्रदेशको उद्योि सभबन्धी  
काम िने मन्रालयका राज्य  
मन्री                                -उपाध्यि 

(ि)  प्रदेशको उद्योि सभबन्धी काम िने  
मन्रालयका सहायक मन्री         -सदस्य 

(घ)  नीगत तथा योजना आयोिको  
उद्योि हेने सदस्य                    -सदस्य 

(ङ)  उद्योि, पयनटनको िेरमा अनिुव  
प्राप्त व्यचक्त, वातावरणववद् मध्येबाट  
एक जना मवहला अगनवायन हनेु िरी  
प्रदेश सरकारले मनोनयन िरेका  
तीन जना                               -सदस्य 
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(ि)  सचिव, मखु्यमन्री तथा मचन्रपररषदको  
कायानलय       -सदस्य 

(छ)  सचिव, आगथनक मागमला तथा  
योजना मन्रालय                       -सदस्य 

(ज)  प्रदेशको उद्योि सभबन्धी काम िने 

     मन्रालयको सचिव             -सदस्य 

(झ)  सचिव, िौगतक पूवानधार ववकास  
मन्रालय                               -सदस्य 

(ञ)  सचिव, िूगम व्यवस्था, कृवष तथा 
     सहकारी मन्रालय              -सदस्य 

(ट)  सचिव, आन्तररक मागमला तथा  
कानून मन्रालय                       -सदस्य 

(ठ)  सचिव, समाचजक ववकास मन्रालय  -सदस्य 

(ड)  अध्यि, प्रदेश स्तरीय िेड यगुनयन  -सदस्य 

(ढ)  प्रदेश अध्यि, नेपाल उद्योि             
वाचणज्य महासंघ                       -सदस्य 

(ण)  प्रदेश अध्यि, नेपाल उद्योि पररसंघ  -सदस्य 

(त)  प्रदेश अध्यि, नेपाल घरेल ुतथा  
साना उद्योि महासंघ             -सदस्य 

(थ)  गनदेशकस्तरको प्रगतगनगध, नेपाल राष्ट्र 

बैंक                                       -सदस्य 

(द)  गनदेशक, उद्योि वाचणज्य तथा  
उपिोक्ता वहत संरिण  
गनदेशनालय                     -सदस्य-सचिव 
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तर,  
(अ) प्रदेशको उद्योि सभबन्धी काम िने मन्रालयमा 

राज्यमन्री गनयकु्त निई सहायकमन्री गनयकु्त 
िएको अवस्थामा सहायकमन्री उपाध्यि हनेुछ। 

(आ) ववगिन्न मन्रालयका सचिव सदस्य हनेु व्यवस्था 
िएकोमा सचिव वा गनजले तोकेको प्रगतगनगध। 

(२) सगमगतले आवश्यक देखेमा ववषयसाँि सभबचन्धत प्रदेश 
सरकारको कुनै अगधकृतस्तरको कमनिारी वा कुनै स्वदेशी वा ववदेशी 
ववशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सगमगतको बैठकमा िाि गलन आमन्रण 
िनन सक्नेछ। 

(३) सगमगतको सचिवालय उद्योि वाचणज्य तथा उपिोक्ता 
वहत संरिण गनदेशनालयमा रहनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोचजमको सगमगतमा कभतीमा एकाउन्न 
प्रगतशत सदस्य उपचस्थत निई बैठक सञ्चालन हनेु छैन। बैठकमा 
बहमुतको गनणनय मान्य हनेुछ र मत बराबर िएमा अध्यिले 
गनणानयक मत ददनेछ। 

(५) सगमगतको बैठक सभबन्धी थप कायनववगध सगमगतले 
गनधानरण िरे बमोचजम हनेुछ। 

(६) सगमगतले िरेका गनणनयहरु तथा सभपादन िरेका 
कामहरुको वववरण सवहतको अगिलेख सचिवालयले अद्यावगधक िनुन 
पनेछ। 

(७) सगमगतको बैठकमा गनणनयका लागि पेश हनेु कुनै 
कायनसूिीका सभबन्धमा सगमगतको कुनै सदस्यको गनजी सरोकार वा 
स्वाथन रहेको िएमा त्यस्तो गनणनय प्रवियामा गनजले सगमगतलाई 
जानकारी िराई िाि गलन ुहुाँदैन। 
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(८) सगमगतको कामको गसलगसलामा आफ्नो जानकारीमा 
आएको कुनै सूिना अनागधकृत तवरले अन्य कुनै व्यचक्तलाई 
जानकारी िराउन ुहुाँदैन। 

३२.   सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकाराः (१) सगमगतको काम, कतनव्य 
र अगधकार देहाय बमोचजम हनेुछाः- 

(क)  औद्योगिक तथा लिानी प्रवधनन, लिानीको संरिण, 
अगिवृवि तथा औद्योिीकरण सभबन्धी नीगतित 
गनणनयका लागि प्रदेश सरकार समि गसफाररस िने, 

(ख)  प्रदेशको समग्र औद्योिीकरण सभबन्धी नीगतित, 
कानूनी, संस्थाित र प्रवियाित संरिना एवं 
कायनप्रणालीको गनयगमत समीिा िरी त्यसमा 
आवश्यक सधुार िनन प्रदेश सरकार समि सझुाब 
पेश िने, 

(ि)  उद्योि सभबन्धी कानूनको कायानन्वयनमा कुनै बाधा,  
अड्काउ वा दद्वववधा उत्पन्न िएमा त्यसको 
समाधानको लागि सहजीकरण िने,  

(घ)  प्रिगलत कानूनको अधीनमा रही ववदेशी लिानी र 
प्रववगध हस्तान्तरण सभबन्धी आवश्यक नीगतित 
गनणनय िनन प्रदेश सरकारलाई गसफाररस तथा 
सहजीकरण िने, 

(ङ)  औद्योगिक लिानी तथा ववदेशी लिानी अगिवृवि िनन 
तथा प्रोत्साहन ददन आवश्यकता अनसुार अध्ययन, 
अनसुन्धान तथा सविेण िने सभबन्धमा प्रदेश 
सरकार समि गसफाररस तथा सझुाव पेश िने,   

(ि)  औद्योगिक प्रदूषण गनयन्रण सभबन्धी नीगतित 
गनणनयका लागि प्रदेश सरकार समि गसफाररस पेश 
िने, 
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(छ)  औद्योगिक ववकास तथा उद्यमशीलता ववकासको 
चस्थगतको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीिा िरी आवश्यक 
कदम िाल्न प्रदेश सरकार समि सझुाव तथा 
गसफाररस पेश िने, 

(ज)  यस ऐन तथा प्रिगलत कानून बमोचजम उद्योिले पाउने 
सेवा, सवुवधा तथा सहगुलयत उद्योिहरुलाई ददलाउन 
कुनै कदठनाई आइपरेमा सोको गनराकरण िरी 
कायानन्वयन िनन गसफाररस िने, 

(झ)  उद्योिको विीकरणको अनसूुिीमा कुनै थपघट वा 
पररवतनन िनुन पने िएमा प्रदेश सरकार समि 
गसफाररस िने, 

(ञ)  औद्योगिक लिानी अगिवृवि िनन तथा प्रोत्साहनका 
लागि स्वदेशी वस्त ुप्रयोि सभबन्धी नीगत तजुनमा िरी 
सावनजगनक गनकायमा स्वदेशी वस्त ु उपयोि िने, 
िराउने वातावरण सृजना िने,  

(ट)  सावनजगनक, गनजी र सहकारी िेरको प्रिावकारी, 
समन्वयात्मक र सामिस्यपूणन सहकायनमा 
प्रगतस्पधानत्मक औद्योगिक वातावरण गनमानण िनन 
आवश्यक सहजीकरण िने, 

(ठ)  प्रदेशस्तरका औद्योगिक िेर, औद्योगिक पाकन , 
औद्योगिक जोन, औद्योिीक क्लस्टर, औद्योगिक ग्राम, 
लघ ुतथा घरेल ुउद्योि ग्राम तथा औद्योगिक कररडोर 
रहने िेर गसफाररस िने, 

(ड)  प्रदेशमा औद्योिीकरणको िगतलाई तीब्रता ददन 
आवश्यक समन्वय िने, 

(ढ) उद्योिको उत्पादन वा कारोबारमा कुनै वकगसमको 
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अवरोध िएमा सो को गनराकरणको लागि प्रदेश 
सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सभबि गनकायहरु 
बीि सहजीकरण िने,  

(ण)  उद्योिी तथा श्रगमकको िनुासो सनुवुाई िरी समस्या 
समाधान िने वा िराउने तथा सभबचन्धत गनकायलाई 
मािनदशनन िने, 

(त)  उद्योिलाई आवश्यक पने ववद्यतु, पानी, दूरसञ्चार, 
जग्िा, सडक, ढल गनकास जस्ता पूवानधार सेवा 
उपलब्ध िराउने सभबन्धमा समयबि व्यवस्था िनन 
आवश्यक गनणनय िरी सोको कायानन्वयन िने, िराउने, 

(थ)  एकल गबन्द ुसेवा केन्रबाट उपलब्ध िराउने सवुवधा 
एवं सहगुलयत नपाएको िनी लिानीकतानले ददएको 
गनवेदनमा जााँिबझु िरी िराई सभबचन्धत गनकायलाई 
आवश्यक गनदेशन ददने, 

(द)  प्रदेशको एकीकृत औद्योगिक सूिना व्यवस्थापन 
प्रणालीको ववकास िरी प्रयोिमा ल्याउन प्रदेश 
सरकारलाई आवश्यक सझुाव ददने, 

(ध)  उद्योिहरुको अनिुमन तथा गनरीिणका लागि 
आवश्यक फारम स्वीकृत िने,  

(न)  तोवकए बमोचजमका अन्य कायनहरु िने। 

(२) प्रिगलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचखएको िए तापगन 
उद्योि व्यवसायमा प्रत्यि असर पने िरी कुनै कानून तथा नीगत 
तजुनमा, संशोधन तथा पररमाजनन िदान मन्रालय माफन त सगमगतसाँि 
परामशन गलन ुपनेछ। 
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33. एकल गबन्द ु सेवा केन्रको स्थापनााः  (१) यस ऐन तथा प्रिगलत 
अन्य कानून बमोचजम उद्योि वा लिानीकतानलाई प्राप्त हनेु छुट, 
सवुवधा वा सहगुलयत, उद्योिको लागि आवश्यक पने पूवानधार सभबन्धी 
सेवा लिायत अन्य सबै सेवाहरु सरल र सहज रूपमा एकै थलोबाट 
उपलब्ध िराउन प्रदेश सरकारले सगमगत मातहत रहने िरी एकल 
गबन्द ुसेवा केन्रको स्थापना िनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम एकल गबन्द ुसेवा केन्र स्थापना 
तथा सञ्चालन िदान बीसवटा िन्दा बढी उद्योिहरु दतान िएको 
औद्योगिक िेर, कोररडोर पाकन  तथा जोनमा एउटा सेवा केन्र 
रहनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोचजम एकल गबन्द ु सेवा केन्रले 
औद्योगिक िेर, कोररडोर पाकन  तथा जोनमा िन्दा बावहर स्थापना 
िएका उद्योिलाई समेत सेवा ददनेछ।  

(४) एकल गबन्द ुसेवा केन्रको सञ्चालन तोवकए बमोचजम 
हनेुछ। 

पररच्छेद- ९ 

ववववध 

३४.  ववषयित उद्योि संघाः प्रिगलत कानून बमोचजम दतान िएका ववषयित 
उद्योि संघलाई उद्योिको ववकास, प्रवधनन र िणुस्तर कायम िराउन 
तथा उद्योिहरुलाई गनयम संित ढंिबाट सञ्चालन र उद्योिीहरु 
बीिको सभबन्ध समुधरु बनाई स्वस्थ प्रगतस्पधानको लागि ववषयित 
उद्योि संघलाई पररिालन िररनेछ। संघको काम, कतनव्य र 
अगधकार तोवकए बमोचजम हनेुछ । 

३५.  साझेदार िनन सक्नेाः (१) यस ऐनको अधीनमा रही देहाय बमोचजम 
साझदेारीमा उद्योि व्यवसाय र पररयोजना सञ्चालन िनन सक्नेछन्:- 

(क)  दईु वा दईुिन्दा बढी सहकारी संस्था, 
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(ख)  सहकारी संस्था तथा कभपनी, 

(ि)  सहकारी संस्था तथा सहकारी संघ, 
(घ)  दईु वा दईुिन्दा बढी सहकारी संघ, 
(ङ)  सहकारी संस्था, सहकारी संघ कभपनी तथा सरकार 

(स्थानीय तह, प्रदेश सरकार)। 

(२) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना प्रकाशन िरी 
कुनै चजल्ला वा चजल्लागिरका कुनै िेरलाई ववशेष उत्पादन चजल्ला 
वा िेर घोषणा िरी ववशेष कायनिम सञ्चालन िनन सक्नेछ। 

(३) उद्योिबाट प्रत्यि प्रिाववत स्थानीय व्यचक्तहरुलाई 
गनयमावलीमा व्यवस्था िए बमोचजम रोजिारी ददन ुपनेछ। 

(४) परभपराित प्रववगधद्वारा सञ्चागलत उद्योिलाई आधगुनक 
प्रववगधद्वारा सञ्चालन िरी उत्पादन िमता वृवि िनन प्रदेश सरकारले 
ववशेष कायनिम सञ्चालन िनन सक्नेछ। 

(५) ववगिन्न कारणबाट नवीकरण हनु नसकेका उद्योिलाई 
जररबाना गलई एक पटकको लागि प्रदेश सरकारले तीन मवहनाको 
समय ददई नवीकरण िराउन सक्नेछ। 

(६) लघ ुउद्यम दतान र नवीकरण िदान कुनै शलु्क लाग्ने 
छैन। 

(७) आगधकाररक इमेल ठेिाना पररवतनन िएमा जानकारी 
िराउन ुपनेछ। 

३६.  ववशेष आगथनक िरे सभबन्धी व्यवस्थााः औद्योगिक वियाकलापलाई 
सघन रूपमा सञ्चालन िननका लागि ववशेष आगथनक िेर वा ववशेष 
व्यापाररक िेर वा पयनटकीय िेर वा अन्य कुनै िेर रहने िरी 
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना प्रकाशन िरी प्रदेशगिरको 
कुनै स्थान वा िेरलाई तोक्न सक्नेछ। 
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37.  औद्योगिक वषनको घोषणााः व्यापक रूपमा नयााँ उद्योिहरु दतान तथा 
सञ्चालनको लागि लिानी कतानहरुलाई प्रोत्सावहत िनन कुनै गनचित 
वषनलाई औद्योगिक वषन घोषणा िरी सहज ढंिले उद्योि दतान िने 
व्यवस्थाका साथै सो वषन दतान हनेु नयााँ उद्योिलाई ववशेष सहगुलयत 
प्रदान िने िरी प्रदेश सरकारले औद्योगिक वषन घोषणा िनन सक्नेछ। 
साथै औद्योगिक वषन घोषणा िएको वषन दतान हनेु उद्योिलाई प्रदेश 
सरकारले तोवकए बमोचजम छुट, सवुवधा र सहगुलयतहरु प्रदान िनन 
सक्नेछ। 

३८.  अगधकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तिनत बनेको 
गनयमावली बमोचजम सगमगतलाई प्राप्त िएको अगधकारमध्ये कुनै वा 
सबै अगधकार सगमगतले आवश्यकता अनसुार मन्रालयको सचिव, 
गनदेशनालयको गनदेशक वा प्रदेश सरकारको कुनै कायानलय वा 
अगधकृतस्तरको कमनिारीलाई प्रत्यायोजन िनन सक्नेछ। 

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयमावली 
बमोचजम सभबचन्धत गनकायलाई प्राप्त िएको अगधकारमध्ये सबै वा 
कुनै अगधकार अगधकार प्राप्त अगधकारी वा गनकायले आवश्यकता 
अनसुार कुनै कायानलय वा अगधकृतस्तरको कमनिारीलाई प्रत्यायोजन 
िनन सक्नेछ। 

३९. कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) औद्योगिक ववकास, प्रवधनन, ववस्तार 
र संरिणका लागि गनजी तथा सहकारी िेर समेतको सहिागितामा 
प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुारका कोषहरु स्थापना तथा 
सञ्चालन िनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापना हनेु कोषमा जभमा हनेु 
रकम र त्यस्तो कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन सभबन्धी व्यवस्था 
तोवकए बमोचजम हनेुछ। 

४०.  चजल्ला उद्योि प्रवधनन सगमगतको िठन: (१) चजल्लामा उद्योि प्रवधनन 
सभबन्धी कायनलाई प्रिावकारी बनाउन चजल्ला समन्वय सगमगतका 
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प्रमखुको अध्यितामा सभबचन्धत गनकाय र सरोकारवालाको समेत 
प्रगतगनगधत्व हनेु िरी चजल्ला उद्योि प्रवधनन सगमगत िठन िररनेछ।  

(२) चजल्ला उद्योि प्रवधनन सगमगतको िठन तथा काम, 
कतनव्य र अगधकार तोवकए बमोचजम हनेुछ। 

४१.  व्यवसावयक सामाचजक चजभमेवारी: प्रिगलत कानून बमोचजम 
उद्योिहरुले व्यवसावयक सामाचजक चजभमेवारी बहन िनुन पनेछ। 

४१क. वववरण पेस िनुन पनेाः (1) यस ऐन बमोचजम उद्योि दतान िने 
सभबचन्धत गनकायले उद्योि हेने गनदेशनालयलाई उद्योिको दतान, 
नवीकरण लिायतको उद्योि सभबन्धी िए िरेका त्याङ्कको वववरण 
मागसक रूपमा पठाउन ुपनेछ। 

   (2) उद्योि दतान िने सभबचन्धत गनकाय उद्योि िेरको 
ववषयको हकमा उद्योि हेने मन्रालयसाँि प्रत्यि रूपमा उत्तरदायी 
हनेुछ।  

४२.  बाधा अड्काउ फुकाउने अगधकार: यस ऐनको कायानन्वयन िदान कुनै 
बाधा अड्काउ परेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना 
प्रकाशन िरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

४३.  अनसूुिीमा हेरफेर वा थपघट िनन सक्नेाः प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपरमा सूिना प्रकाशन िरी अनसूुिीमा आवश्यकता अनसुार 
हेरफेर, थपघट वा पररमाजनन िनन सक्नेछ।  

४४.  यसै ऐन बमोचजम हनेुाः यो ऐनमा लेचखए जगत कुरामा यसै ऐन 
बमोचजम हनेुछ र यसमा उल्लेख निएका उद्योिसाँि सभबचन्धत अन्य 
ववषयका हकमा प्रिगलत कानून बमोचजम हनेुछ।  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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४५.  गनयमावली बनाउने अगधकार: यस ऐनलाई कायानन्वयन िनन प्रदेश 
सरकारले आवश्यक गनयमावली बनाउन सक्नेछ। 

४६.  गनदेचशका, कायनववगध वा मापदण्ड बनाई लािू िनन सक्ने: प्रदेश 
सरकारले उद्योिको दतान, गनयमन, औद्योगिक प्रदूषण गनयन्रण, 
कामदारको स्वास््य तथा सरुिा, औद्योगिक व्यवसावयक सरुिा, 
औद्योगिक पूवानधार, अनमुगत गलनपुने उद्योिको व्यवस्थापन तथा 
प्रववगध हस्तान्तरण सभबन्धी काम कारबाहीलाई सरल बनाउन 
आवश्यकता अनसुार गनदेचशका, कायनववगध वा मापदण्ड बनाई लाि ू
िनन सक्नेछ। 

४७.  प्रिगलत ऐन लािू नहनेुाः सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालन हनेु उद्योि, 
व्यवसायको नाम उपलब्ध िराई पाउन प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय 
सञ्चालन तथा स्थापना िनन बनेको ऐन अन्तिनतका काम कारबाही 
िनन अगधकार प्राप्त गनकाय वा उद्योि, व्यवसाय दतान िनन अगधकार 
प्राप्त गनकायहरुमा माि िरेमा प्राथगमकताको आधारमा नाम उपलब्ध 
िराई प्रिगलत कानून बमोचजम अगिलेख राख्न ु पनेछ। सहकारी 
संस्थाद्वारा सञ्चागलत उद्योिलाई प्रदान िररएको नाम संस्थालाई प्रदान 
िररने छैन। 

४८.  बिाउाः यो ऐन प्रारभि हनुिुन्दा पवहला औद्योगिक व्यवसाय ऐन, 
२०७३ बमोचजम िए िरेका कामहरु यसै ऐन बमोचजम िए िरेको 
मागननेछ।  
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अनसूुिी- १ 

(दफा ७ साँि सभबचन्धत) 

सहमगत गलन ुपने उद्योि 

(१)  िरुोट, गबाँडी, खैनी, गसाँिार तथा सतुी मखु्य कच्िा पदाथन हनेु वस्त ु
उत्पादन िने उद्योि,  

(२)  गबयर तथा मददरा उत्पादन िने उद्योि,  

(३)  ढंुिा गिट्टी, बालवुा उत्खनन, प्रशोधन िने मझौला तथा ठूला उद्योि,  

(४)  रेगडयो सञ्चार उपकरण उत्पादन िने उद्योि, 

(५)  मावनल, ग्रनेाईट, िनुढंुिा, खरीढंुिा, ईट्टा, टायल स्लेट, ब्लक, िूईमा 
ववच्छाउने ब्लक टायल, ह्यमु पाइप  

(६) खानी अन्वेषण िने उद्योि, 

(७)  गनयानत प्रयोजनका लागि उत्पादन िने घरायसी हगतयारहरु जस्तैाः 
खुकुरी, कदन, िपु्पी, िलेुसी, स्याङ्गी बन्िरो आदद,  

(८) यस ऐनमा उल्लेख निएका तर सङ् घीय सरकारबाट प्रदेशलाई 
हस्तान्तरण िई आएका जनुसकैु उद्योि तथा प्रिगलत कानून बमोचजम 
अनमुगत/सहमगत गलन ुपने उद्योि। 

 

 

 

 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
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अनसूुिी- २ 

(दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) साँि सभबचन्धत) 

घरेल ुउद्योि 

(१)  ह्याण्ड लूम, पडेल लूम, सेमी-अटोमेवटकवटक लूम, कपडा वावपनङ्ग, 
परभपराित प्रववगधबाट िररने रङ्गाई, छपाई, गसलाई (तयारी पोशाक 
बाहेक) र बनुाई,  

(२)  ऊन र रेशममा आधाररत हाते बनुाईका राडी, पाखी, िलैंिा, पचश्मना, 
पोशाक, हातेकािज र सोमा आधाररत वस्त,ु  

(३)  परभपराित कलामा आधाररत वस्त,ु  

(४)  परभपराित मूगतनकला,   

(५) तामा, वपत्तल, ढलौट, कास र जमनन गसल्िर जस्ता धातबुाट 
हस्तगनगमनत िााँडावतनन तथा हस्तकलाका सामान,  

(६)  फलामबाट बनेका हस्तगनगमनत िााँडा वतनन तथा घरायसी प्रयोिका 
िक्कु, िलेुसी, कदन, िपु्पी, िलेुसी, स्याङ्गी, बन्िरो, खुकुरी, हाँगसया, 
कुटो, कोदालो जस्ता परभपराित औजारहरु, 

(७)  सनु िादीबाट हस्तगनगमनत िरिहना, वस्त,ु िााँडा-वतननहरु, बहमूुल्य, 
अधन (बहमूुल्य तथा पत्थर जडान िएका समेत), 

(८)  स्वदेशमा उपलब्ध वकमगत, अधन वकमगत तथा साधारण पत्थर कटाई 
उद्योि, ग्रागमण ट्यागनङ्ग र छालाबाट हस्त गनगमनत वस्तहुरु,  

(९)  जटु, सवाइ घााँस, िोया, बागबयो, सतुी धािो, अल्लो आदद प्राकृगतक 
रेशामा आधाररत उद्योि। 

(१०)  पत्थरकला (ढंुिा कुदी बनाइएका सामानहरु),  
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(११)  पौिा, थाङ्का चिर र अन्य परभपराित चिरकला,  

(१२)  मकुुण्डो (मास्क) तथा परभपराित संस्कृगत दशानउने पतुली र खेलौना, 

(1३) परभपराित संस्कृगत, बाजािाजा र कला दशानउने ववगिन्न प्रकारका 
हस्तकलाका वस्त,ु 

(१४) काठ, हाड, गसङ तथा माटो, िट्टान र खगनजका कलात्मक वस्तहुरु, 
सेरागमक्स तथा माटाका िााँडाकुाँ डा,   

(१५)  हातले छाप्ने ईटा उद्योि, 

(१६)  अपांिता (फरक िमता) िएका व्यचक्तहरुले प्रयोि िने साधन तथा 
उपकरण ममनत उद्योि।  
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अनसूुिी- ३ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) साँि सभबचन्धत) 

ऊजानमूलक उद्योि 

(१)  जलस्रोत, वाय,ु सौयनशचक्त, ग्यााँस, वायोमास, फोहोर र िोबर 
 ग्यााँसबाट ऊजान उत्पादन िने उद्योि, त्यस्तो उजान उत्पादन 
 िनन प्रयोि िररने मेगसन र उपकरण गनमानण िने उद्योि, 

(२)  प्रादेचशक ववद्यतु प्रशारण एवं ववतरण प्रणाली, 
(3) बायो ग्यााँसमा आधाररत ऊजान, 
(4) चिनी उद्योिको सह उत्पादनको रूपमा उत्पादन हनेु ववद्यतुीय 

ऊजान, 
(5)  ऊजानको सभिाव्यता अध्ययन िने। 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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अनसूुिी- ४ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) साँि सभबचन्धत) 

कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योि 

(1) फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन,  
(2) खाद्य वस्तकुो उत्पादन र प्रशोधन तथा िण्डारण, 
(3) पशपुालन, पंिीपालन (अवष्ट्रि समेत), पशपंुिी प्रजनन र मास ु

उत्पादन तथा प्रशोधन, 
(4) दूध तथा दगु्धजन्य उद्योि, 
(5) मत्स्यपालन, माछा िरुा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेचजङ्ग, 
(5क) कृवष उपज प्रमखु कच्िा पदाथन हनेु पशपंुिीको दाना उत्पादन 

उद्योि, 

(6) रेशम खेती तथा रेशम प्रशोधन, 
(7) चिया बिान, चिया प्रशोधन, 
(8) कफी खेती, कफी प्रशोधन, 
(9) जडीबटुी खेती, जडीबटुी प्रशोधन, 
(10) तरकारी बीउ गबजन उत्पादन,  
(11) तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन, 
(12) हररत िृह स्थापना र सञ्चालन, 
(13) मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन), 
(14) पषु्प खेती, पषु्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजावट िने, िचु्छा बनाउने 

र बीउ गबजन उत्पादन समेत), 
(15) नसनरी व्यवसाय, वनस्पगत उद्यान स्थापना, संरिण तथा व्यवस्थापन, 

वनस्पगत प्रजनन ्व्यवसाय (वटस्यकुल्िर समेत) 
(16) रबर खेती, रबरको प्रारचभिक प्रशोधन र सञ्चालन,  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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(17) शीत िण्डार, कृवष बजार  
(18) निदेबालीको व्यवसावयक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैाः ऊखु, कपास, 

सनपाट, सजीवन, स्वीट सरघम, स्टेगिया रेवौगडएन, सतुी, जटु, अलैंिी, 
अदवुा, केशर, तेलहन र यस्तै मसलावाली, दलहन आदद), 

(19) वेत, बााँस खेती र वेत बााँसजन्य उत्पादनहरु, 
(20) वनस्पगत उद्यान स्थापना र व्यवस्थापन, 
(21) वनस्पगत प्रजनन व्यवसाय (वटस्यकुल्िर समेत) , 
(22) बीउगबजन प्रशोधन, 
(23) कािज, रेचजन लिायत िैर काष्ठजन्य वन पैदावारमा आधाररत 

उद्योि, 
(24) जैगबक प्रववगध सभबन्धी उद्योि 

(25) Error! Bookmark not defined.सगमल, फगननिर तथा वन 
पैदावारमा आधाररत काष्ठ उद्योि, 

(26) गनजी कृवष वन उद्योि  

(27) नररवल, सपुारी, अल्लो, गसस्न ुखेतीमा आधाररत उद्योि, 
(28) च्याउ, नयााँ प्रववगधद्वारा गबरुवा उत्पादन िने उद्योि (वटस्यकुल्िर), 

ऐग्रोफरेष्ट, 
(29) कपास खेती, कपास र कपासको गबउ उत्पादन तथा प्रशोधन िने। 

 

 

  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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अनसूुिी- ५ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) साँि सभबचन्धत) 

गनमानण उद्योि 

(1) सड, पूल, सरुुङ्ग, 
(2) रोप-व,े िाम, िगलबस, केबलु कार, मोनोरेल र स्लाईगडङ्ग कार, 
(3) औद्योगिक संरिना एवं पवूानधार कभप्लेक्स, 
(4) सिा सभमेलन केन्र, 
(5) ढल तथा ढल गनकास, 
(6) खानेपानी आपूगतन तथा ववतरण, 
(7) गसाँिाइ पूवानधार, ताल पूवानधार 
(8) खेलकुद िृह, रङ्गशाला, 
(9) सवारी पावकन ङ्ग स्थल, पावकन ङ्ग िृह, 
(10)  कािो कभप्लेक्स, 
(11)  दूवषत पानी प्रशोधन केन्र, 
(12)  घर तथा आवास िवन, एकीकृत आवास, 
(13)  वफल्म स्टुगडयो गनमानण, वफल्म गसटी गनमानण, 
(14)  व्यापाररक कभप्लेक्स,  
(15)  स्वीगमङ्ग पूल, 
(१६) गनजी वेयर हाउस, 
(१७) प्रादेचशक ऊजान घर तथा ऊजान प्रसारण लाइनको पवूानधार गनमानण 
 व्यवस्था तथा सञ्चालन। 

 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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अनसूुिी- ६ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) साँि सभबचन्धत) 

पयनटन उद्योि 

(1) पयनटक आवास, मोटेल, होटेल, ररसोटन तथा रेषु्टरााँ, 
(2) वहगलङ्ग सेन्टर, मसाज स्पा, साउना, ज्याकुजी, 
(3) िािल एण्ड टुसन, िािल एजेन्सी, 
(4) साहगसक पयनटनाः चस्कइङ्ग, ग्लाइगडङ्ग, वाटर र्यानचफ्टङ्ग, हट एयर 

व्यालगुनङ्ग, क्यानोगनङ, प्यारा सेगलङ्ग हात्तीसवार, घोडिढी, बन्जी 
जचभपङ्ग, िल्फ कोसन, पोलो, िेवकङ्ग, पदयारा, चजपफ्लाएर, साइचक्लइङ्ग, 
अफरोड ड्राइगिङ्ग, जीप सफारी, चजप लाईन 

(4क) केबलकारको गनमानण िरी सञ्चालन िने उद्योि, 

(5) ग्रागमण पयनटन, होमस्टे तथा पयानवरणीय पयनटन (पयान पयनटन), 
(6) सााँस्कृगतक, धागमनक पयनटन, 
(7) औद्योगिक व्यवसावयक प्रदशननी, सिा सभमेलन पयनटन, 
(8) मनोरञ्चन पाकन , भ्यू टावर, वाटर पाकन , 
(9) िािल तथा िेवकङ्ग, पयनटकीय िाइड, 
(10) डुंिा व्यवसाय, मोटरबोट, बोवटङ्ग, जल पयनटन, िुज, 
(11) खेलकुद पयनटन, 
(१२) सङ्ग्राहलय। 

 

 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा संशोगधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 



 

57 
 

अनसूुिी- ७ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) साँि सभबचन्धत) 

सूिना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रववगधमा आधाररत उद्योि 

खण्ड (क) 

सूिना प्रववगध उद्योि 

(१)  टेक्नोलोजी पाकन ,  

(२)  आई.टी. पाकन , 

(३)  सफ्टवेयर ववकास, 

(४)  कभप्यूटर तथा सभबचन्धत सेवाहरु  

(५)  त्याङ्क प्रशोधन,  

(६)  साइवर क्याफे, 

(७)  गडचजटल भयावपङ्ग, 

(८)  ववचजनेस प्रोसेस आउटसोगसनङ्ग (वी.पी.ओ.) 

(९)  अनलाइन 

(10) डाटा सेन्टर, डाटा माइगनङ, क्लाउड कभप्यवुटङ, 
(11) गडजीटल गसग्नेिर सवटनफाइङ्ग एजेन्सी, 
(12) वेब पोटनल, वेब गडजाइन सेवा, वेब होचस्टङ, अनलाइन विीकृत 

ववज्ञापन। 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन िने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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खण्ड (ख) 

सूिना, प्रसारण प्रववगधमा आधाररत उद्योि 

(१)  1000 वाट सभमका एफ.एम. र गडचजटल रेगडयो सेवा, 

(२)  रेकगडनङ्ग स्टुगडयो, प्रसारण स्टुगडयो,  

(३)  वप्रन्ट गमगडया उद्योि, अगडयो गिजअुल सामग्री उत्पादन उद्योि, ववज्ञापन 
गनमानण उद्योि, 

(४)  िलचिर वा वृतचिर गनमानण, ववतरण र प्रसारण सभबन्धी, 

(५)  गसनेमा हल, मल्टीफ्लेक्स सञ्चालन, 

(६)  केबलमा आधाररत टेगलगिजन, 

(७)  इन्टरनेट, आइ.पी. टेगलगिजन, अनलाइन सेवा। 
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अनसूुिी- ८ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) साँि सभबचन्धत) 

सेवामूलक उद्योि 

(1) याचन्रक कायनशाला (वकन शप),  
(2) छापाखाना तथा छपाई सभबन्धी सेवा, 
(3) पेशाित अनसुन्धान तथा ववकास, व्यवस्थापन, इचन्जगनयररङ्ग तथा 

गडजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरीिण, चशिण प्रचशिण, शैचिक तथा 
प्राववगधक परामशन सेवाहरु, 

(4) प्रदशननी सेवा, भयचुजकल व्याण्ड, 
(5) सााँस्कृगतक तथा मनोरिनात्मक व्यवसाय, 
(6) गनमानण व्यवसाय, 
(7) सावनजगनक यातायात व्यवसाय, 
(8) फोटोग्राफी,  
(9) अस्पताल, 
(10) नगसनङ्ग होम, 
(11) चशिण एवं प्रचशिण संस्था,  
(12) पसु्तकालय, अगिलेखालय तथा संग्रहालय सेवा,  
(13) प्रयोिशाला, 
(14) खेलकुद सेवा, स्वीगमङ्ग पलु, 
(15) शीत िण्डार सञ्चालन (िहै्र कृवषजन्य), 
(16) हाउस वायररङ्ग इलेचक्िकल वफवटङ्ग र ममनत, 
(17) फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाइ, फोहरमैला पनुाः प्रशोधन, 
(18) घर जग्िा खररद िरी िूगम ववकास िरी गबिी िने व्यवसाय, 
(19) गनमानण सभबन्धी िारी उपकरण (हेिी इक्वीपमेण्ट) िाडा, ममनत तथा 

सञ्चालन, 
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(20) पश ुचिवकत्सा सेवा,  
(21) व्यािी ररिाचजनङ्ग, 
(22) स्वास््य परीिण (एक्स-रे, गसटी स्क्यान, एम.आर.आइ, अल्िासाउन्ड 

जस्ता सेवाहरु) तथा स्वास््य परीिण प्रयोिशाला,  
(23) खाद्यान्न कुटानी, वपसानी, पेलानी र प्यावकङ्ग िने कायन, 
(24) कपडा तथा धािो रङ्गाई, साइचजङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बनेु्न 

उद्योिले आफ्नो प्रयोजनको लागि िरेकोमा बाहेक),  
(25) कािो व्यवसाय,  
(26) प्याकेचजङ्ग, ररवफगलङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यााँस ररवफगलङ्ग र सवारी 

ग्यााँस ररवफगलङ्ग िने स्टेशन समेत),  
(27) कुररयर सेवा, 
(28) ड्राइचक्लगनङ्ग व्यवसाय, 
(29) व्यूटी पालनर,  
(30) आन्तररक सजावट (इण्टेररयर डेकोरेशन),  
(31) सरुिा सेवा प्रदान िने व्यवसाय, 
(32) प्रकाशन सेवा, 
(33) ववज्ञापन सेवा, 
(34) ववज्ञापन सामग्री तयार िने सेवा, 
(35) टेगलगिजनबाट प्रसारण िनन बनाइएका कायनिम र डकुमेन्िी 

टेगलवफल्म उत्पादन तथा प्रसारण,  
(36) स्वाइल टेवष्टङ्ग सेवा,  
(37) स्वास््य (हेल्थ क्लव), 
(38) पानी प्रशोधन, पानी ढुवानी तथा ववतरण सेवा, 
(39) जलुोचजकल पाकन  सञ्चालन,  
(40) चजयोलोचजकल पाकन  सञ्चालन, 
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(41) व्यवसाय सभवधनन सेवा (ववचजनेस इन्क्यूवेसन सगिनस), 
(42) व्यापाररक कभप्लेक्स सञ्चालन, 
(43) वायोटेक पाकन ,  
(44) मचल्टप्लेक्स गथयटर, 
(45) गसलाई बनुाई, 
(46) ढुवानी सेवा, 
(47) नक्शा गडजाइन सभबन्धी सेवा,   
(48) अनसुन्धान तथा ववकास सेवा,  
(49) फुटसल, 
(50) क्याटररङ्ग, घभुती खाद्य स्टल, फुड कोटन, पावटन प्यालेस, 
(51) बालवुा प्रशोधन वफरवफरे, 
(52) सावहचत्यक, लोक दोहरी तथा िजल साउण्ड भयचुजकल उपकरण 

सेवा, 
(53) मेगसनरी वा उपकरण िाडामा ददने, 
(54) छाराबास, 
(55) बालबच्िा स्याहार केन्र, 
(56) पानी वोररङ्ग सेवा, 
(57) कङ्िीट रेडीगमक्स, 
(58) फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन सेवा, 
(59) स्नकुर, 
(60) िाषा चशिण, 
(61) वृिाश्रम, 
(62) सगिनस अपाटनमेन्ट, 
(63) उपकरण ममनत तथा जडान, प्रववगध तथा आववष्कार केन्र, 

सवुवधायकु्त कायनस्थल, 
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(64) ववद्यतुीय व्यापार (ई-कमशन), अनलाईन सवपङ्ग व्यवसाय, ववद्यतुीय 
माध्यम (अनलाइन वा सफ्टवेयर वा एप्स वा यस्तै अन्य प्रकारको 
माध्यम) को प्रयोि िरी सवनसाधारणलाई सेवा उपलब्ध िराउने 
उद्योि व्यवसाय, 

(65) शोधन वा प्रविया निन्य रूपमा हनेु कट टु लेन्थ गसट, फोटो 
वफल्म चस्टगलङ्ग, फोटो, पपेर चस्टगलङ्ग, वटस्य ुपेपेर चस्टगलङ्ग, बल 
ववयररङ्ग एसेभबली तथा बल्क रूपमा तयारी सामान आयात िरी 
ररप्यावकङ्ग िने जस्ता सेवा व्यवसायहरु। 
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अनसूुिी- ९ 

(दफा १७ साँि सभबचन्धत) 

प्रदेश प्राथगमकता प्राप्त उद्योि 

(1) उजानमूलक उद्योिहरु, 
(2) कृवष, पशपंुिी तथा वन पैदावारमा आधाररत उद्योि, 
(3) गनमानण उद्योि, 
(4) गनयानतमूलक उद्योि, 
(5) पयनटन उद्योि, 
(6) सपनदंश उपिार सभबन्धी उद्योि, 
(7) स्वदेशी िनुढुङ्गा प्रयोि िरी चक्लङ्गर तथा गसमेन्ट उत्पादन िने उद्योि, 

पल्प तथा कािज, चिनी, रासायगनक मल (गमश्रण बाहेक), प्राङ्गाररक 
मल, धूलो दूध, औषगध उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेर िएको वस्तकुो 
प्रशोधन, इन्धन बित िने उपकरण उत्पादन िने उद्योि, प्रदूषण कम 
िने उपकरण उत्पादन िने उद्योि र अपांिहरुले प्रयोि िने साधन 
तथा उपकरण उत्पादन िने उद्योि, कृवष यन्र उपकरण तथा 
औद्योगिक मेगसनरी बनाउने उद्योि, ववद्यतुबाट िल्ने सवारी साधनहरु 
उत्पादन िने उद्योि,  

(8) यस प्रयोजनका लागि दिुनम तथा अववकगसत िेर िन्नाले प्रदेशगिरको 
चजल्ला, चजल्लाका िाउाँपागलका तथा निरपागलकाका वडालाई प्रदेश 
सरकारले राजपरमा सूिना प्रकाचशत िरी दिुनम तथा अववकगसत िेर 
घोषणा िनन सक्नेछ, 

(9) साना तथा घरेल ुउद्योि। 

 

 

 
 


