प्रादे शिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था िर्न बर्ेको ववधेयक, २०७५
प्रस्तावर्ााः प्रदे िगित्र लिार्ीमैत्री वातावरण सृजर्ा िरी उपलव्ध मार्वीय, ववत्तीय, प्राकृगतक तथा िौगतक
स्रोतको ददिो उपयोिबाट उत्पादर् अगिवृवि िदै आयात प्रगतस्थापर् तथा गर्यानत प्रवधनर् िरी आत्मगर्िनर
अथनतन्त्रको गर्मानण िर्नका लागि औद्योगिक ववकास र उद्यमिीलतामा आधाररत उत्पादर्िील , प्रगतस्पधी र
ददिो प्रादे शिक अथनतन्त्र गर्मानण तथा प्रादे शिकआगथनक सम्बृविका लागि प्रादे शिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी
कार्ूर् तजजम
न ा िर्न वाञ्छर्ीय िएकोले, र्ेपालको सं ववधार्को धारा १९७ बमोशजम प्रदे ि सिाले यो ऐर्
बर्ाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारशम्िक
१. संशिप्त र्ाम र प्रारम्िाः १) यस ऐर्को र्ाम “सजदूरपशिम प्रादे शिक औद्योगिक व्यवसाय ऐर् २०७५”
रहे को छ ।
(२) यो ऐर् सजदूरपशिम प्रदे ििर तजरून्त प्रारम्ि हजर्ेछ ।
२. पररिाषााः ववषय वा प्रसं िले अको अथन र्लािेमा यस ऐर्मााः
(क) उद्योि िन्नाले दफा १६ बमोशजमको उद्योि सम्झर्जपछन ।

(ख) “उद्योि दतान िर्े गर्काय” िन्नाले गर्दे िर्ालय सम्झर्ज पछन र सो िब्दले उद्योि दतान िर्े

प्रयोजर्को लागि प्रदे ि सरकारले प्रदे ि राजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िरी तोकेको गर्कायलाई समेत
जर्ाउँ छ ।

(ि) “कायानलय” िन्नाले यस ऐर् बमोशजमको कामका लागि तोकेको कायानलय सम्झर्ज पछन ।

(घ) “घरे ल ज उद्योि” िन्नाले दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको उद्योि सम्झर्ज
पछन ।

(ङ) “ठू ला उद्योि” िन्नाले दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोशजमको उद्योि सम्झर्ज
पछन ।

(च) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” िन्नाले यस ऐर् अन्तिनत बर्ेको गर्यममा तोवकएको वा
तोवकए बमोशजम सम्झर्ज पछन ।

(छ) “गर्दे िर्ालय” िन्नाले उद्योि वाशणज्य तथा उपिोक्ता वहत सं रिण गर्दे िर्ालय सम्झर्ज पछन ।

(ज) “गर्यानतमूलक उद्योि” िन्नाले उजानमूलक बाहे क आफ्र्ो उत्पादर्को कम्तीमा एकाउन्न प्रगतित
गर्यानत िर्े उद्योि सम्झर्ज पछन ।

(झ) “प्रादे शिक प्राथगमकताप्राप्त उद्योि” िन्नाले दफा १८ बमोशजमको उद्योि सम्झर्ज पछन ।

(ञ) “बौविक सम्पशत्त” िन्नाले पेटेन्ट, गडजाइर्, ट्रेडमाकन, सेवामाकन, िौिोगलक संकेत शचन्ह, व्यापाररक
िोपर्ीयता लिायत सोसँि सम्बशन्धत अन्य औद्योगिक सम्पशत्त सम्झर्ज पछन र सो िब्दले प्रचगलत
कार्ूर्ले प्रगतगलवप अगधकारको रुपमा पररिावषत िरे को ववषयलाई समेत जर्ाउँ छ ।

(ट) “मझौला उद्योि” िन्नाले दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोशजमको उद्योि सम्झर्ज
पछन ।

(ठ) “मन्त्रालय” िन्नाले प्रदे ि शस्थत उद्योि हे र्े मन्त्रालय सम्झर्ज पछन ।
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(ड) “लघज उद्यम” िन्नाले दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजमका उद्योि
सम्झर्ज प छन ।

(ढ) “सगमगत” िन्नाले दफा १९बमोशजम िदठत उद्योि तथा लिार्ी प्रबधनर् सगमगत सम्झर्ज पछन ।

(ण) “सार्ा उद्योि” िन्नाले दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ि) बमोशजमको उद्योि सम्झर्ज
पछन ।

(त) “शस्थर पजँजी” िन्नाले दफा १७ बमोशजमको सम्पशत्त सम्झर्ज पछन ।
पररच्छे द – २
उद्योि दतान तथा गर्यमर् सम्बन्धी व्यवस्था
३. उद्योि दतान िराउर्जपर्ेाः (१) कसैले यस ऐर् बमोशजम दतान र्िराई उद्योिको स्थापर्ा वा सञ्चालर् िर्न वा
िराउर् हजँदैर् ।

(२) उपदफा (१) मा जजर्सजकै कजरा लेशखएको िए तापगर् यो ऐर् प्रारम्ि हजँदाका बखत र्ेपाल
सरकारबाट प्रचगलत कार्जर् बमोशजम स्थापर्ा िै संचालर्मा रहे का र हाल प्रादे शिक िेत्रागधकार गित्र पर्े
उद्योि यस ऐर् बमोशजम स्वत: दतान िएको मागर्र्ेछ । त्यस्ता उद्योिले प्रदे िको उद्योि दतान िर्े गर्कायमा
यो ऐर् लािू िएको गमगतले एक बषन गित्र अगिलेखीकरण िरी अद्यावगधक िर्जन पर्ेछ ।
४. उद्योि दतान िर्न गर्वेदर् ददर्जपर्ेाः (१) यस ऐर् बमोशजम उद्योि स्थापर्ा िर्न चाहर्े व्यशक्तले तोवकए
बमोशजमको ववव रण र कािजात सवहत तोवकएको ढाँ चामा उद्योि दतान िर्े गर्काय समि गर्वे द र्
ददर्ज पर्े छ ।

(२) गर्वेदर् तथा स्वीकृगत सम्बन्धी काममा ववद्यजतीय हस्तािर समेत मान्य हजर्छ
े ।
(३) लघज उद्यम र घरे ल ज उद्योिको हकमा त्यस्तो उद्योि सञ्चालर् िएको गमगतबाट छ मवहर्ागित्र
उद्योि दतान िर्न गर्वेदर् ददर् सवकर्ेछ ।
५. उद्योि दतानको प्रमाणपत्र ददर्जपर्ेाः (१) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तिनत बर्ेको गर्यमावली बमोशजमको प्रविया
पूरा िएको दे शखएमा गर्वेदर् परे को सात ददर्गित्र उद्योि दतान िर्े गर्कायले गर्वेदर्मा माि िए बमोशजमको
उद्योि दतान िरी तोवकए बमोशजमको ढाँचामा गर्वेदकलाई उद्योि दतानको प्रमाणपत्र ददर्ज पर्ेछ ।

(२) प्रचगलत कार्जर् बमोशजम वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् वा प्रारशम्िक वातावरण परीिण िर्जपन र्े
खालको उद्योि िएमा सो कायन िरी सम्बन्धीत गर्कायबाट स्वीकृत िए पिात् मात्र उद्योि दतान िरी
प्रमाणपत्र ददर्जपर्ेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोशजम उद्योि दतानको प्रमाणपत्र ददर् थप वववरण वा कािजात माग्र्जपर्े
दे शखएमा उद्योि दतान िर्े गर्कायले सम्बशन्धत गर्वेदकलाई त्यस्तो थप वववरण वा कािजात माि िररउद्योि
दतानको प्रमाणपत्र ददर्जपर्ेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोशजम उद्योि दतानको प्रमाणपत्र ददँ दा अन्य कजराका साथै दे हायका वववरणहरु
समेत त्यस्तो प्रमाणपत्रमा खजलाउर्ज पर्ेछाः–

(क) उद्योि दतानको प्रमाणपत्र जारी िएको गमगत,
(ख) उद्योिले व्यवसावयक उत्पादर् वा कारोबार प्रारम्ि िर्जपन र्े अवगध,
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(ि) उद्योिले पालर्ा िर्जपन र्े ितनहरु,
(घ) उद्योिको प्रकृगत अर्जसार तोवकए बमोशजमका अन्य ितनहरु ।
(५) उपदफा (३) बमोशजम माि िरे को वववरण वा कािजात गर्वेदकले पेि र्िरे मा वा यो ऐर् वा
यस ऐर् अन्तिनत बर्ेको गर्यमावली बमोशजमको प्रविया पूरा िएको र्दे शखएमाउद्योि दतान िर्े गर्कायले
कारण खजलाई उद्योि दतानको गर्वेदर् अस्वीकृत िर्न सक्र्ेछ र सोको जार्कारी सम्बशन्धत गर्वेदकलाई ददर्ज
पर्ेछ ।

(६) यस दफा बमोशजम दतान िएको उद्योिले उद्योि दतान िर्े गर्कायले ददएको गर्दे िर् तथा दतान
प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत ितनहरुको पालर्ा िर्जन पर्ेछ ।
६. प्रदे ि सरकारले उद्योि स्थापर्ा र सञ्चालर् िर्न सक्र्ेाः यस ऐर् र प्रचगलत कार्जर् बमोशजम प्रदे ि सरकारले
स्थार्ीय तह, सावनजगर्क, सरकारी, गर्जी िेत्रको सहिागितामा गर्शित आधार, ितन र मापदण्डहरू तोवक
उद्योि स्थापर्ा र सञ्चालर् िर्न सक्र्ेछ ।
७. अर्जमगत गलर्जपर्े उद्योिाः प्रचगलत सं शघय औद्योगिक व्यवसाय ऐर् बमोशजम अर्जमगत गलर्जपर्े उद्योिको
हकमा सोही ऐर् अर्जसार हजर्ेछ ।
८. वातावरणमा प्रगतकूल असरको गर्राकरण िर्जप
न र्ेाः(१) उद्योि स्थापर्ा तथा सञ्चालर्का िममा स्वीकृत
वातावरणीय प्रगतवेदर्मा उल्लेशखत ववषयको पजणन पालर्ा िर्जक
न ो साथै सम्बशन्धत उद्योिले वातावरणमा पर्न
सक्र्े थप प्रगतकूल असरको गर्राकरण िर्जप
न र्ेछ ।
(२) प्रचगलत कार्जर् बमोशजम उद्योि दतान िरे पिात् वातावरणीय अध्ययर् प्रगतवेदर् स्वीकृत िराउर्
गमल्र्े िएमा सम्बशन्धत गर्कायले वातावरणीय प्रगतवेदर् स्वीकृत र्िरे मा वा वातावरणीय प्रगतवेदर्बाट सो
उद्योि वातावरणीय कार्जर्को मापदण्ड ववपररत दे शखएमा सो उद्योिको दतान िर्े गर्कायले दतान खारे ज िर्न
सक्र्ेछ । तर यसरी दतान खारे ज िर्जअ
न शघ वातावरणीय कार्जर् तथा मापदण्ड पालर्ा िर्े मर्ाशिव मावफकको
समय ददर्जपर्ेछ ।
९. उजूरी िर्न सक्र्ेाः (१) उद्योि दतान िर्े गर्कायले दफा ५ को उपदफा (५) बमोशजम उद्योि दतान िर्न
अस्वीकृत िरे मा सो उपर शचत्त र्बजझ्र्े गर्वेदकले त्यसको जार्कारी पाएको तीस ददर्गित्र मन्त्रालयसमि
उजूरी िर्न सक्र्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम उजूरी परे मा मन्त्रालयले उजूरी उपर आवश्यक जाँचबजझ िरी उजूरी
परे को गमगतले तीस ददर्गित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक गर्णनय िर्ेछ ।
१०. व्यावसावयक उत्पादर् वा कारोबार प्रारम्ि िरे को जार्कारी ददर्जपर्ेाः (१) यस ऐर् बमोशजम दतान िएको
उद्योिले उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उल्लेख िएको अवगधगित्र उद्योि सञ्चालर् वा आफ्र्ो व्यवसावयक उत्पादर्
वा कारोबार प्रारम्ि िर्जन पर्ेछ र सोको जार्कारी उद्योि दतान िर्े गर्कायलाई िराउर्ज पर्ेछ ।
(२) कजर्ै उद्योिले उपदफा (१) बमोशजम उद्योि सञ्चालर् वा आफ्र्ो व्यवसावयक उत्पादर् वा
ज न्दा
कारोबार प्रारम्ि िर्न र्सकेमा सोको कारण खजलाई उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत अवगध समाप्त हजर्ि
कम्तीमा एक मवहर्ा अिागड त्यस्तो अवगध बढाउर्का लागि उद्योि दतान िर्े गर्काय समि तोवकए बमोशजम
गर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोशजम गर्वेदर् प्राप्त हजर् आएमा र गर्वेदर्मा उशल्लशखत कारण मर्ागसब
दे शखएमा उद्योि दतान िर्े गर्कायले त्यस्तो उद्योिको सञ्चालर् वा व्यवसावयक उत्पादर् वा कारोबार प्रारम्ि
िर्े अवगध तोवकए बमोशजम बढाउर् सक्र्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशजम अवगध बढाइएमा सम्बशन्धत उद्योिले सो अवगधगित्र उद्योिको सञ्चालर्
वा आफ्र्ो व्यावसावयक उत्पादर् वा कारोवार प्रारम्ि िर्जन पर्ेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोशजम अवगध बढाउर् गर्वेदर् र्ददएमा वा उपदफा (१) बमोशजमको अवगध वा
उपदफा (३) बमोशजम बढाइएको अवगधगित्र पगर् त्यस्तो उद्योिलेउद्योि सञ्चालर् वा आफ्र्ो व्यवसावयक
उत्पादर् वा कारोवार प्रारम्ि र्िरे मा उद्योि दतान िर्े गर्कायले त्यस्तो उद्योिको दतान खारे ज िर्न सक्र्ेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोशजम उद्योिको दतान खारे ज िएमा उद्योि दतान िर्े गर्कायको अगिलेखमा
कारण खजलाइ खारे ज िएको व्यहोरा जर्ाइन अगिलेख अद्यावगधक िर्जन पर्ेछ ।
११. अर्जिमर् िर्ेाः (१) उद्योि दतान िर्े गर्काय वा कायानलयले उद्योिले पालर्ा िर्जप
न र्े मापदण्ड तथा
उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत ितनहरुको पालर्ा िरे र्िरे को सम्बन्धमा उद्योिको गर्यगमत अर्जिमर् िर्न
सक्र्ेछ ।

(२) उद्योि दतान िर्े गर्काय वा कायानलयले उपदफा (१) बमोशजमको अर्जिमर्को गसलगसलामा
सम्बशन्धत उद्योिबाट कजर्ै जार्कारी वा वववरण माि िर्न सक्र्ेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम कजर्ै जार्कारी वा वववरण माि िरे मा त्यस्तो जार्कारी वा वववरण
उपलब्ध िराउर्ज सम्बशन्धत उद्योिको कतनव्य हजर्ेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त िएको जार्कारी वा वववरणबाट त्यस्तो उद्योि सञ्चालर्मा कजर्ै
वकगसमको समस्या िएको दे शखएमा सम्बशन्धत उद्योिसँि परामिन िरी उद्योि दतान िर्े गर्काय वा कायानलयले
त्यस्तो उद्योिलाई आवश्यक सहयोि उपलब्ध िराउर् सक्र्ेछ ।
१२. उद्योि स्थार्ान्तरणको लागि स्वीकृगत गलर्जपर्ेाः (१) प्रदे िको कजर्ै एक ठाउँ मा सञ्चालर् िर्े िरी दतान
िएको उद्योि कजर्ै कारणले प्रदे िगित्र अन्यत्र स्थार्ान्तरण िर्जप
न र्े िएमा सोको कारण खजलाई उद्योि दतान
िर्े गर्कायसमि उद्योि स्थार्ान्तरणका लागि तोवकए बमोशजमको ढाँचामा गर्वेदर् ददर्ज पर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम गर्वेदर् प्राप्त हजर् आएमा यस ऐर् बमोशजम वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर्
वा प्रारशम्िक वातावरणीय परीिण िर्जप
न र्े िएमा सो समेत सम्पन्न िरे पिात उद्योि दतान िर्े गर्कायले तोवकए
बमोशजम उद्योि स्थार्ान्तरणको स्वीकृगत ददर् सक्र्ेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम प्रदे िगित्रको कजर्ै एक स्थार्बाट अको स्थार्मा उद्योि स्थार्ान्तरण
िर्जप
न रे मा सम्बशन्धत स्थार्ीय तह र सम्बशन्धत शजल्लाको उद्योि दतान िर्े कायानलयको सहमगत गलर्जपर्ेछ ।
(४) एक प्रदे िबाट अको प्रदे िमा उद्योि स्थार्ान्तरण िर्जप
न रे मा उद्योि स्थार्ान्तरण हजर्े प्रदे िको
शस्वकृगत गलइ िर्जप
न र्ेछ । यसरी स्थार्ान्तरण िदान स्थार्ान्तरण हजर्े प्रदे िको प्रचगलत औद्योगिक व्यवसाय ऐर्
तथा गर्यमावलीले तोकेको कायनववधी र प्रकृया पजरा िर्जप
न र्ेछ ।
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१३. वववरण उपलब्ध िराउर्ज पर्ेाः (१) प्रत्येक उद्योिले व्यवसावयक उत्पादर् वा कारोबार प्रारम्ि िरे पगछ
तोवकए बमोशजमको वववरण प्रत्येक आगथनक वषन समाप्त िएको गमगतले छ मवहर्ागित्र उद्योि दतान िर्े
गर्कायसमि पेि िर्जन पर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेि िर्जपन र्े वववरण तोवकए बमोशजम ववद्यजतीय माध्यमबाट समेत पेि िर्न
सवकर्ेछ ।
१४. उद्योि बन्द िरे मा जार्कारी ददर्जपर्ेाः(१) यस ऐर् बमोशजम दतान िएको उद्योि उद्योिीले कजर्ै कारणले
बन्द िरे मा वा उद्योिको व्यवसावयक उत्पादर् वा कारोवार स्थिर् िरे मा त्यसरी बन्द वा स्थिर् िरे को
गमगतले एक मवहर्ागित्र त्यसको जार्कारी तोवकए बमोशजम उद्योि दतान िर्े गर्कायलाई ददर्ज पर्ेछ ।
(२) उद्योिको उत्पादर् वा कारोवारमा कजर्ै वकगसमको अवरोध वा बाधा उत्पन्न िएमा त्यस्तो
उद्योिले उद्योि दतान िर्े गर्कायमा जार्कारी िराएमा सो को गर्राकरणका लागि उद्योि दतान िर्े गर्कायले प्रदे ि सरकार,
स्थार्ीय सरकार तथा अन्य सम्बि पिहरूवीच आवश्यक पहल तथा सहजीकरण िर्न सक्र्ेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम बन्द वा स्थिर् िएको उद्योि पजर्ाः सञ्चालर्मा आएमा सो को एक
मवहर्ागित्र उद्योि दतान िर्े गर्कायमा जार्कारी ददर्जपर्ेछ ।
१५. उद्योिको दतान खारे ज िर्न गर्वेदर् ददर् पर्ेाः (१) कजर्ै कारणले उद्योि सञ्चालर् िर्न र्सवकर्े िएमा
त्यस्तो उद्योिको दतान खारे जीको लागि उद्योि दतान िर्े गर्कायसमि तोवकए बमोशजमको कािजात सवहत
तोवकएको ढाँचामा सम्बशन्धत उद्योिले गर्वेदर् ददर् पर्ेछ ।
तर सं शघय वा प्रचगलत कार्ूर् बमोशजम दामासाहीमा परे को अवस्थामा सोही कार्ूर् बमोशजम हजर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम गर्वेदर् प्राप्त हजर् आएमा उद्योि दतान िर्े गर्कायले सम्बशन्धत उद्योिले
आफ्र्ो दावयत्व फरफारख िरे को िए उद्योिको दतान खारे ज िर्न उपयजक्त हजर्े दे शखएमा तोवकए बमोशजम
उद्योि दतान खारे ज िरी सोको जार्कारी गर्वेदकलाई ददर्ज पर्ेछ ।
पररच्छे द – ३
ँ ी सम्बन्धी व्यवस्था
उद्योिको विीकरण तथा शस्थर पूज
१६. उद्योिको विीकरणाः (१) यस ऐर्को प्रयोजर्को लागि उद्योिहरुलाई दे हाय बमोशजम विीकरण िररएको
छाः–
(क) लघज उद्यमाः दे हायको अवस्था िएको उद्योिलाई लघज उद्यम मागर्र्ेछाः–
(१) घर जग्िा बाहे क बढीमा बीस लाख रुपैयाँसम्मको शस्थर पूँजी रहे को,
(२) उद्यमी स्वयं उद्योिको सञ्चालर् र व्यवस्थापर्मा सं लग्र् रहे को,
(३) उद्यमी सवहत बढीमा र्ौ जर्ासम्म कामदार रहे को,
(४) वावषनक कारोबार पचास लाख रुपैयाँ िन्दा कम रहे को, र
(५) इशन्जर्, उपकरण वा मेगसर्को प्रयोि िरे को िएमा इशन्जर्, उपकरण वा मेगसर्मा खपत हजर्े
ववद्यजतीय ऊजान, इन्धर् वा अन्य तेल इशन्जर् िमता बीस वकलोवाट वा सोिन्दा कम रहे को ।
(ख) घरे ल ज उद्योिाः दे हायको अवस्था िएको उद्योिलाई घरे ल ज उद्योि मागर्र्ेछाः–
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(१) परम्पराित सीप र प्रववगधमा आधाररत,
(२) श्रममूलक र खास सीप वा स्थार्ीय कच्चा पदाथन एवं स्थार्ीय प्रववगध, कला तथा
सं स्कृगतमाआधाररत,
(३) इशन्जर्, उपकरण वा मेगसर्को प्रयोि िरे को िएमा बढीमा पचास वकलोवाटसम्मको
िमताको ववद्यजतीय ऊजान प्रयोि िरे को, र
(४) अर्जसूची–१ मा उल्लेख िए बमोशजमका उद्योिहरु ।
(ि) सार्ा उद्योिाः लघज उद्यम र घरे ल ज उद्योि बाहे कको दि करोड रुपैयाँसम्म शस्थर पूँजी िएको
उद्योि,
ँ ी िएको उद्योि,
(घ) मझौला उद्योिाः दि करोड रुपैयाँिन्दा बढी पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म शस्थर पूज

(ङ) ठू ला उद्योिाः पच्चीस करोड रुपैयाँिन्दा बढी शस्थर पूँजी िएको उद्योि ।
(२) उपदफा (१) मा जजर्सजकै कजरा लेशखएको िएतापगर् गबदे िी लिार्ीमा सञ्चालर् िएको र सं शघय
कार्जर् बमोशजम र्ेपाल सरकारको अर्जमगत गलर्जपर्े जजर्सजकै प्रकारको उद्योिहरूको प्रिासर् सं शघय कार्जर्
अर्जसार र्ै हजर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) मा उशल्लशखत उद्योिलाई त्यस्ता उद्योिबाट उत्पादर् हजर्े वस्तज वा सेवाको प्रकृगतको
आधारमा दे हाय बमोशजम विीकरण िररर्ेछाः–

(क) ऊजानमूलक उद्योिाः ऊजान उत्पादर् िर्े व्यवसायमा सं लग्र् अर्जसूची–२ मा उशल्लशखत
उद्योिहरु।

(ख) उत्पादर्मूलक उद्योिाः कच्चा पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन वा अधन प्रिोगधत कच्चा पदाथनको
प्रयोि वा प्रिोधर् िरी मालवस्तज उत्पादर् िर्े उद्योिहरु र कच्चा काठबाट उत्पाददत गसजगर्ङ उद्योि सम्झर्ज
पदन छ ।

(ि) कृवष तथा वर् पैदावारमा आधाररत उद्योिाः कृवष वा वर् पैदावारमा आधाररत कच्चा पदाथनबाट
कजर्ै वस्तज उत्पादर् िर्े वा कृवष वा वर् पैदावारसँि सम्बशन्धत अर्जसूची–३ मा उशल्लशखत उद्योिहरु ।

(घ) खगर्ज उद्योिाः र्ेपालको सं ववधार् र अन्य प्रचगलत कार्जर्ले तोके अर्जसारको प्रादे शिक
िेत्रागधकार गित्रका खगर्ज उत्खर्र्् वा प्रिोधर् िरी कजर्ै धातज वा धातज बाहे कका खगर्ज पदाथन उत्पादर् िर्े
उद्योिहरु

(ङ) गर्मानण उद्योिाः िौगतक पूवानधार गर्मानण िरी सञ्चालर् िर्े अर्जसूची–४ मा उल्लेख िररएका
उद्योिहरु ।

(च) पयनटर् उद्योिाः र्ेपालको सं ववधार् र अन्य प्रचगलत कार्जर्ले तोके अर्जसारको प्रादे शिक
िेत्रागधकार गित्रकापयनटर् सेवासँि सम्बशन्धत अर्जसूची–५ मा उशल्लशखत उद्योिहरु ।

(छ) सूचर्ा, प्रसारण तथा सञ्चार प्रववगधमा आधाररत उद्योिाः र्ेपालको सं ववधार् र अन्य प्रचगलत
कार्जर्ले तोके अर्जसारको प्रादे शिक िेत्रागधकार गित्रकासूचर्ा सङ्कलर्, प्रिोधर् र प्रसारणका लागि प्रववगध
प्रयोि िरी सूचर्ा, सञ्चार वा सूचर्ा प्रववगधको सेवा उपलब्ध िराउर्े अर्जसूची–६ मा उशल्लशखत उद्योिहरु ।
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(ज) सेवामूलक उद्योिाः र्ेपालको सं ववधार् र अन्य प्रचगलत कार्जर्ले तोके अर्जसारको प्रादे शिक
िेत्रागधकार गित्रकासेवा उत्पादर् वा प्रदार् िर्े अर्जसूची–७ मा उशल्लशखत उद्योिहरु ।
(झ) िसर उद्योि :- ढजं िाबाट उत्पाददत गिट्टी, रे डा, शचप लिायतका उत्पादर् िर्े अर्जसूची -४ मा
उल्लेशखत उद्योि ।

(४) उपदफा (१) मा उल्लेख िए बमोशजमका कजर्ै उद्योिले आफ्र्ो पूँजी, िमता वा उद्देश्य
पररवतनर् वा हे रफेर िर्न चाहे मा उद्योि दतान िर्े गर्काय समि तोवकए बमोशजम गर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोशजम गर्वेदर् प्राप्त िएमा उद्योि दतान िर्े गर्कायले त्यस्तो उद्योिको पूँजी,
िमता वा उद्देश्य पररवतनर् वा हे रफेर िर्न सक्र्ेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोशजम उद्योिको पूँजी,िमता वा उद्देश्य पररवतनर् वा हे रफेर िएमा त्यस्तो
उद्योि पूँजी, िमता वा उद्देश्य पररवतनर् वा हेरफेर िई कायम िए अर्जसार उपदफा (१) बमोशजमको जजर्
विनमा पर्े हो सोही विनमा विीकृत िएको मागर्र्ेछ ।
ँ ीाः (१) यस ऐर्को प्रयोजर्को लागि उद्योिको शस्थर पूँजीको मूल्याङ्कर् िदान दे हायको
१७. उद्योिको शस्थर पूज
सम्पशत्तलाई आधार मार्ी मूल्याङ्कर् िररर्ेछाः–

(क) जगमर् तथा जगमर्मजगर् (अण्डरग्राउण्ड), अन्तररि, जल, वा जलमजगर् गर्मानण वा सजधार िएका
िौगतक सं रचर्ा,

(ख) जगमर्मागथ गर्मानण िएका िौगतक सं रचर्ा (जस्तैाः ढल गर्कास, आन्तररक सडक, खार्ेपार्ीका
सं रचर्ा, पार्ी आपूगतन िर्े प्रणाली)

(ि) उद्योिको कायानलय, कारखार्ा, िवर् वा िोदाम घर,
(घ) कमनचारी वा कामदारका लागि गर्मानण िएको आवास िवर्,
(ङ) ववद्यजत आपूगतन तथा सोसँि सम्बशन्धत उपकरण र प्रणाली,
(च) मेगसर्री, उपकरण, औजार तथा गतर्का जिेडा पाटनपूजान,
(छ) पररवहर्का साधर्,
(ज) कायानलय सामग्री तथा उपकरण,
(झ) वफक्स्चर तथा फगर्नचर,
(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँि सम्बशन्धत उपकरण र प्रणाली ।
ज न्दा अशघ वा गर्मानणको
(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत सम्पशत्तका अगतररक्त उद्योि स्थापर्ा हजर्ि
ववगिन्न चरणमा िएको दे हायका खचनलाई पगर् उद्योिको शस्थर पूँजीको रुपमा मूल्याङ्कर् िररर्ेछाः–

(क) पूँजीकृत िररर्े प्राववगधक तथा सजपररवेिण खचन,
(ख) पूवन लिार्ी तथा पूवन सञ्चालर् खचन,
(ि) पूँजीकृत हजर्े ब्याज खचन,
(घ) उद्योि सञ्चालर् पजवक
न ो वातावरणीय अध्ययर् र अर्जसन्धार् खचन ।
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१८. प्रादे शिक प्राथगमकताप्राप्त उद्योिाः(१) यस ऐर्को अर्जसूची–८ मा उशल्लशखत उद्योिहरुलाई प्रादे शिक
ज ीमा आवश्यकता अर्जसार पररवतन र् िर्न
प्राथगमकताप्राप्त उद्योि मागर्र्ेछ । प्रदे ि सरकारले यस अर्जसच
सक्र्े छ ।
पररच्छे द–४
उद्योि तथा लिार्ी प्रवधनर् सगमगत सम्बन्धी व्यवस्था
१९. उद्योि तथा लिार्ी प्रवधनर् सगमगतको िठर्ाः (१) प्रदे िमा उद्योि ववकास र औद्योगिकीकरणका लागि
आवश्यक सहजीकरण, सगमिा,समन्वय तथा र्ीगतित पृष्ठपोषणका लागि दे हाय बमोशजमको एक उद्योि तथा
लिार्ी प्रवधनर्सगमगत िठर् िररएको छाः–

(क) प्रदे िको उद्योि हे र्े मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्री –अध्यि
(ख) प्रदे िको उद्योि हे र्े मन्त्रालयको राज्यमन्त्री(उद्योि मन्त्रीले अध्यिता िरे को अवस्थामा)-सदस्य
(ि) सहायक मन्त्री -सदस्य
(घ) प्रदे िको प्रमजख सशचव –सदस्य
(ङ) सशचव, प्रदे ि आगथनक मागमला हे र्े मन्त्रालय–सदस्य
(च) सशचव, प्रदे ि िूगम, कृवष हे र्े मन्त्रालय–सदस्य
(छ) र्ेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रगतगर्धी–सदस्य
(ज) प्रदे ि अध्यि, र्ेपाल उद्योि वाशणज्य महासं घ –सदस्य
(झ) प्रदे ि अध्यि, र्ेपाल उद्योि पररसं घ –सदस्य
(ञ) प्रदे ि अध्यि, र्ेपाल घरे ल ज तथा सार्ा उद्योि महासं घ –सदस्य
(ट) प्रदे ि उद्योि हे र्े मन्त्रालयको सशचव–सदस्य–सशचव

(ठ) उद्योि व्यवसायी िेत्रको प्रगतगर्गधत्व हजर्े िरर कशम्तमा एकजर्ा मवहला समेत पर्ेिरर
अध्यिबाट मर्ोगर्त ३ जर्ा सदस्यहरु जसको पदावगध ३ बषन रहर्े ।

(२) सगमगतले आवश्यक दे खेमा ववषयसँि सम्बशन्धत प्रदे ि सरकारको कजर्ै अगधकृत कमनचारी वा कजर्ै
स्वदे िी वा ववदे िी वविेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सगमगतको बैठकमा िाि गलर् आमन्त्रण िर्न सक्र्ेछ ।

(३) सगमगतको सशचवालय उद्योि हे र्े मन्त्रालयमा रहर्ेछ ।
(४) उपदफा (१) बमाशजमको सगमगतको सदस्य बैठकमा आफै उपशस्थत हजर्पज र्ेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोशजमको सगमगतमा कम्तीमा एकाउन्न प्रगतित सदस्य उपशस्थत र्िइ बैठक
सञ्चालर् हजर्े छै र् । बैठकमा बहजमतको गर्णनय मान्य हजर्ेछ र मत बराबर िएमा अध्यिले गर्णानयक
मतददर्ेछ ।
(६) सगमगतको बैठक सम्बन्धी थप कायनववधी सगमगतले गर्धानरण िरे बमोशजम हजर्ेछ ।
(७)

सगमगतले

िरे का

गर्णनयहरू र सम्पादर्

सशचवालयले अद्यावगधक िर्जप
न र्ेछ ।
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िरे का

कामहरूको

वववरण

सवहतको

अगिलेख

२०. सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकाराः (१) यस ऐर्मा उशल्लशखत अन्य काम, कतनव्य र अगधकारका
अगतररक्त सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकार दे हाय बमोशजम हजर्ेछाः–

(क) प्रादे शिक औद्योगिक तथा लिार्ी प्रवधनर्, लिार्ीको सं रिण, अगिवृवि तथा औद्योगिकीकरण
सम्बन्धी र्ीगतित गर्णनयका लागि प्रदे ि सरकार समि गसफाररस िर्े,

(ख) उद्योि सम्बन्धी कार्ूर्को कायानन्वयर्मा कजर्ै बाधा, अड्काउ वा दिववधा उत्पन्न िएमा त्यसको
समाधार्को लागि सहजीकरण िर्े ,

(ि) प्रदे िको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी र्ीगतित, कार्ूर्ी, सं स्थाित र प्रवियाित सं रचर्ा एवं
कायन प्रणालीको गर्यगमत समीिा िरी त्यसमा आवश्यक सजधार िर्न प्रदे ि सरकारसमि सजझाव तथा गसफाररस
िर्े,

(घ) औद्योगिक प्रदूषण गर्यन्त्रण सम्बन्धी र्ीगतित गर्णनयका लागि प्रदे ि सरकार समि गसफाररस
िर्े,

(ङ) प्रादे शिक औद्योगिक ववकास तथा उद्यमशिलता ववकासको शस्थगतको समग्र मूल्याङ्कर् तथा समीिा
िरी आवश्यक कदम चाल्र् प्रदे ि सरकारसमि सजझाव तथा गसफाररस पेि िर्े,

(च) यस ऐर् तथा प्रचगलत कार्ूर् बमोशजम उद्योिले पाउर्े सेवा, सजववधा तथा सहजगलयत
उद्योिहरुलाई ददलाउर् कजर्ै कदठर्ाई आइपरे मा सोको गर्राकरण िर्न सहजीकरण िर्े,
ज ीमा कजर्ै थपघट वा पररवतनर् िर्जप
(छ) उद्योिको बिीकरण सम्बन्धी अर्जसच
न र्े िएमा प्रदे ि सरकार
समि गसफाररस िर्े ।

(ज) औद्योगिक लिार्ी अगिवृवि िर्न तथा प्रोत्साहर् ददर् आवश्यकता अर्जसार अध्ययर्, अर्जसन्धार्
तथा सवेिण िर्े सम्बन्धमा प्रदे ि सरकारसमि गसफाररस तथा सजझाव पेि िर्े ।
(झ) सावनजगर्क, गर्जी र सहकारी िेत्रको प्रिावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूणन सहकायनमा
प्रगतस्पधानत्मक औद्योगिक वातावरण गर्मानण िर्न आवश्यक सहजीकरण िर्े,

(ञ) प्रदे िस्तरका औद्योगिक िेत्र तथा औद्योगिक कोररडोर रहर्े िेत्र गसफाररस िर्े,
(ट) प्रदे िमा औद्योगिकरणको िगतलाइ गतब्रता ददर् आवश्यक समन्वय िर्े,
(ठ) उद्योिको उत्पादर् वा कारोबारमा कजर्ै वकगसमको अवरोध िएमा सो को गर्राकरणको लागि
प्रदे ि सरकार, स्थार्ीय तह, वा अन्य सम्बि गर्कायहरूवीच सहजीकरण िर्े ।
ज ाइन िरी समस्या समाधार् िर्े वा िराउर्े तथा सम्बन्धीत गर्कायलाइन
(ड)उद्योिीको िजर्ासो सजर्व
मािनदिनर् िराउर्े,
(ढ) एकल ववन्दज सेवा केन्रबाट उपलब्ध िराउर्े सजववधा तथा सहजगलयत र्पाएको िर्ी लिार्ीकतानले
ददएको गर्वेदर्मा जाँचबजझ िरी िराइन सम्बशन्धत गर्कायलाइन आवश्यक गर्दे िर् ददर्े,
(ण) प्रादे शिक औद्योगिक एवककृत सजचर्ा प्रणालीको ववकास िरी प्रयोिमा ल्याउर् प्रदे ि सरकारलाइन
आवश्यक सजझाव ददर्े,
(त) औद्योगिक ववकासको लागि सहजीकरण, सगमिा तथा समन्वय सम्बन्धी तोवकए बमोशजमका
अन्य कायनहरू िर्े ।
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२१. शजल्ला उद्योि प्रवधनर् समन्वय सगमगताः(१) शजल्ला स्तरमा लिार्ी प्रवधनर् तथा उद्योि स्थापर्ालाइन प्रश्रय
ददर् दे हाय बमोशजमको शजल्ला उद्योि प्रबधनर् समन्वय सगमगतको िठर् िररर्ेछ ।
(क) शजल्ला समन्वय सगमगत प्रमजख–सं योजक
(ख) शजल्लाका सबै स्थार्ीय तहका प्रमजख– सदस्य
(ि) शजल्ला उद्योि वाशणज्य सं घ–सदस्य
(घ) शजल्ला घरे ल ज तथा सार्ा उद्योि महासं घ– सदस्य
(ङ) शजल्ला लघज उद्यमी समूह सं घ (गडमेिा)–सदस्य
(च) सरकारी स्वागमत्वको बैंक तथा ववशत्तय सं स्था– सदस्य
(छ) घरे ल ज तथा सार्ा उद्योि कायानलयको प्रमजख–सदस्य सशचव

(ज) प्रदे ि मन्त्रालयले तोकेको १(एक) जर्ा मवहला पर्े िरी २(दजइ) जर्ा सदस्य पदावगध २(दजई)
बषन रहर्े ।
(२) समन्वय सगमगतले सम्बशन्धत िेत्रका बढीमा २ जर्ा ववज्ञलाई आमशन्त्रत सदस्यको रुपमा बोलाउर्
सक्र्ेछ ।
(३) सगमगतको सशचवालय शजल्लाशस्थत घरे ल ज तथा सार्ा उद्योि कायानलयमा रहर्ेछ ।
(४) सगमगतले बैठक तथा दफा २२ बमोशजमको कायन िर्े सम्बन्धी कायनववगध आफै बर्ाउर्ेछ ।
२२. सगमगतका काम, कतनब्य र अगधकारहरुाः(१) यस ऐर्मा उशल्लशखत अन्य काम, कतनव्य र अगधकारका
अगतररक्त समन्वय सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकार दे हाय बमोशजम हजर्ेछाः–

(क) शजल्लामा औद्योगिक तथा लिार्ी प्रवधनर्, लिार्ीको सं रिण, अगिवृवि तथा औद्योगिकीकरण
सम्बन्धी र्ीगतित गर्णनयका लागि प्रदे ि सरकार समि गसफाररस िर्े,

(ख) उद्योि सम्बन्धी कार्ूर्को कायानन्वयर्मा कजर्ै बाधा, अड्काउ वा दिववधा उत्पन्न िएमा त्यसको
समाधार्को लागि सहजीकरण िर्े ,

(ि) शजल्लाको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी र्ीगतित, कार्ूर्ी, सं स्थाित र प्रवियाित सं रचर्ा एवं
कायन प्रणालीको गर्यगमत समीिा िरी त्यसमा आवश्यक सजधार िर्न प्रदे ि सरकारसमि सजझाव तथा गसफाररस
िर्े,

(घ) शजल्लाको औद्योगिक ववकास तथा उद्यमशिलता ववकासको शस्थगतको समग्र मूल्याङ्कर् तथा
समीिा िरी आवश्यक कदम चाल्र् प्रदे ि सरकारसमि सजझाव तथा गसफाररस पेि िर्े,

(ङ) शजल्ला शस्थत ववगिन्न स्थार्ीय तहमा औद्योगिक ववकास िर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण
िर्े ।

(च) औद्योगिक लिार्ी अगिवृवि िर्न तथा प्रोत्साहर् ददर् आवश्यकता अर्जसार अध्ययर्, अर्जसन्धार्
तथा सवेिण िर्े सम्बन्धमा प्रदे ि सरकारसमि गसफाररस तथा सजझाव पेि िर्े ।
(छ) सावनजगर्क, गर्जी र सहकारी िेत्रको प्रिावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूणन सहकायनमा
प्रगतस्पधानत्मक औद्योगिक वातावरण गर्मानण िर्न आवश्यक सहजीकरण िर्े,
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(ज) शजल्ला तथा स्थार्ीय स्तरका औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक िेत्र पवहचार् िरी गसफाररस िर्े,
(झ) औद्योगिक ववकासको लागि सहजीकरण, सगमिा तथा समन्वय सम्बन्धी तोवकए बमोशजमका
अन्य कायनहरू िर्े ।
२३. एकल गबन्दज सेवा केन्रको स्थापर्ााः (१) यस ऐर् तथा प्रचगलत अन्य कार्ूर् बमोशजम उद्योि वा
लिार्ीकतानलाइन प्राप्त हजर्े छज ट, सजववधा वा सहजगलयत र उद्योिको लागि आवश्यक पर्े पूवानधार सम्बन्धी सेवा
समयमै सरल र सहज रुपमा एकै स्थार् वा केन्रबाट उपलब्ध िराउर्े सम्बन्धमा र्ेपाल सरकारको समन्वय
र सहमगतमा प्रदे ि सरकारले प्रदे ि राजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िरी एकल गबन्दज सेवा केन्रको स्थापर्ा िरी
सञ्चालर्मा ल्याउर् सक्र्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम एकल गबन्दज सेवा केन्र स्थापर्ा तथा सञ्चालर्का सम्बन्धमा प्रदे ि
राजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िदान अन्य कजराका अगतररक्त त्यस्तो सेवा केन्र रहर्े स्थार्, केन्रका माध्यमबाट
उद्योिहरुलाई पजरयाइर्े सेवा, केन्रमा रहर्े गर्कायित एकाइहरु र सेवा सञ्चालर् सगमगत समेत तोक्र्ेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोशजम एकल गबन्दज सेवा केन्रको स्थापर्ा र्िएसम्मको लागि यस ऐर् बमोशजम
उद्योिले पाउर्े छज ट, सजववधा वा सहजगलयत एकै स्थार्वा केन्रबाट समयमै उपलब्ध िराउर् प्रदे ि सरकारले
प्रदे ि राजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िरी एकल गबन्दज सेवा सञ्चालर् सगमगत िठर् िर्ेछ ।

(४) लघज उद्यम, घरे ल ज उद्योि र सार्ा उद्योिले यस ऐर् बमोशजम प्राप्त िर्े छज ट, सजववधा वा सहजगलयत
स्थार्ीयस्तरबाट र्ै प्रदार् िर्े प्रयोजर्को लागि स्थार्ीय तहमा आवश्यकता अर्जसार तोवकए बमोशजमको एकल
गबन्दज सेवा केन्र िठर् िर्न सवकर्ेछ ।
२४. एकल गबन्दज सेवा केन्रको काम, कतनव्य र अगधकाराः (१) एकल गबन्दज सेवा केन्रको काम, कतनव्य र
अगधकार दे हाय बमोशजम हजर्ेछाः–

(क) यस ऐर् अन्तिनत उद्योिले पाउर्े छज ट, सजववधा वा सहजगलयत प्रदार् िर्े गर्णनय िरी सोको
कायानन्वयर् िर्े वा िराउर्े,

(ख) प्रचगलत प्रदे ि कार्जर्ले प्रत्यायोजर् िरे का कायनहरू िर्े,
(ि) उद्योिलाई आवश्यक पर्े ववद्यजत, पार्ी, दूरसञ्चारका साधर्, जग्िा, सडक जस्ता पूवानधार सेवा
उपलब्ध िराउर्े सम्बन्धमा समयबि व्यवस्था िर्न आवश्यक गर्णनय िरी सोको कायानन्वयर् िर्े, िराउर्े,

(घ) तोवकए बमोशजमका अन्य कायनहरु िर्े ।
(२) यस दफा बमोशजम एकल गबन्दज सेवा सञ्चालर् सगमगतले िरे को गर्णनय सम्बशन्धत गर्कायले
कायानन्वयर् िर्जप
न र्ेछ ।

(३) एकल गबन्दज सेवा केन्र सञ्चालर् सगमगतले आफूलाई प्राप्त अगधकारहरूमध्ये आवश्यकता अर्जसार
केही अगधकार उपदफा (४) बमोशजम िदठत उपसगमगतलाई प्रत्यायोजर् िर्न सक्र्ेछ ।तर उपदफा (१) को
खण्ड (ख) मा तोवकएको अगधकार प्रत्यायोजर् हजर्े छै र् ।

(४) एकल गबन्दज सेवा सञ्चालर् सगमगतले आफूले िर्े काम कारबाहीको लागि आवश्यकता अर्जसार
उपसगमगतहरु िठर् िर्न सक्र्ेछ र त्यसरी िठर् िएको उपसगमगतको काम, कतनव्य र अगधकार सो सगमगतले
तोवकददए बमोशजम हजर्ेछ ।
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पररच्छे द – ५
उद्योिलाई प्रदार् िररर्े सहजगलयत सम्बन्धी व्यवस्था
२५. थप सजववधा तथा सहजगलयताः(१) उद्योिलाई प्रदार् िररर्े सजववधा तथा सहजगलयत संघीय ऐर्ले तोके
बमोशजम हजर्ेछ । प्रदे ि सरकारले प्रादे शिक िेत्रागधकारगित्र परे का ववषयमा तोवकए बमोशजमका थप
सजववधाहरु प्रदार् िर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेशखत सजववधा तथा सहजगलयतका साथै प्रदे िबाट उद्योिहरुले पाउर्े थप
सजववधा तथा सहजगलयत दे हाय बमोशजम हजर्ेछर्् :(क) यस ऐर्को पररगधगित्र रही सं घीय वा प्रादे शिक औद्योगिक िेत्रमा स्थापर्ा हजर्े तोवकए
बमोशजमका गर्यानतमूलक उद्योिलाई प्रदे ि सरकारले प्रदे िराजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िरी थप सजववधा तथा
सहजगलयत उपलव्ध िराउर् सक्र्ेछ ।तर सं घीय वा प्रादे शिक औद्योगिक िेत्र बाहे कका स्थार्मा समेत
स्थापर्ा िएका गर्यानतमजलक उद्योिलाइन सहजगलयत उपलब्ध िराउर् बाधा पजग्र्े छै र् ।
(ख) प्रदे ि प्राथगमकता प्राप्त उद्योि वा स्वदे िी कच्चा पदाथन, श्रम र सीपको अगधकतम उपयोि वा
र्ेपालगित्रै प्रववगध वा वस्तजको आववष्कार िरी स्थापर्ा िएका उद्योिहरुको लागि प्रदे िसरकारले प्रदे ि
राजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िरी थप सजववधा तथा सहजगलयत ददर् सक्र्ेछ ।
(ि) प्रदे ि सरकारले आफ्र्ो िेत्रागधकारगित्र परे का उद्योिका लागिप्रदे ि राजपत्रमा सजचर्ा प्रकािर्
िरी जग्िा खररद िदान लाग्र्े रशजष्टे सर् िजल्क, सहजगलयत दरमा ऋण उपलब्ध िराउर्े, अर्जदार्, पजवानधार
गर्मानणमा सहयोि उपलब्ध िराउर् सक्र्ेछ ।
(घ) प्रदे ि सरकारले प्रदे ि राजपत्रमा सजचर्ा प्रकािर् िरी मवहला उद्यमीहरूलाइन लघज उद्यम लिायत
अन्य उद्योि खोल्र् प्रोत्साहर् िरी उद्योि दतान, र्ववकरणमा लाग्र्े िजल्क एवं दस्तजरमा छज टको व्यवस्था िर्न
सक्र्ेछ ।
(ङ) प्रदे ि सरकारले लघज उद्यमी वा मवहला उद्यमीले औद्योगिक िेत्रमा उद्योि स्थापर्ा िर्न चाहे मा
औद्योगिक िेत्र तथा औद्योगिक ग्राम गित्रको स्थार्मा प्राथगमकताको आधारमा तोवकए बमोशजमको सेवा तथा
सहजगलयत उपलब्ध िराइर्ेछ ।
२६. जग्िा सम्बन्धी व्यवस्थााः(१) यस ऐर् वा प्रचगलत कार्ूर् बमोशजम दतान िएका उद्योिका लागि
आवश्यक जग्िा सम्बशन्धत उद्यमीले प्रचगलत कार्ूर् बमोशजम आफैले खररद िर्न वा गलजमा गलर् सक्र्ेछ
।उद्योि दतान िर्े गर्कायले जग्िा खररद िर्न वा जग्िा उपलब्ध िराइददर्े सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र
सहजीकरण िर्न सक्र्ेछ ।
(२) उद्योि दतान िर्े गर्कायमा उद्योि दतान िदान पेि िएको स्वीकृत शस्कम वा पररयोजर्ामा उल्लेख
िए जगत जग्िा राख्न उद्योिलाइन हदबन्दी लाग्र्े छै र् ।
२७. औद्योगिक सजरिा सम्बन्धी व्यवस्थााः(१) प्रचगलत कार्ूर् बमोशजम स्थापर्ा िएका तोवकए बमोशजमका
उद्योिको लागि प्रदे ि सरकारले तोवकए बमोशजम औद्योगिक सजरिा उपलब्ध िराउर्ेछ ।
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(२) यस ऐर् बमोशजम दतान तथा अध्यावगधक िएका उद्योिको सजरिाका लागि गर्यगमत सजरिाकमी
आवश्यक परी सम्बन्धीत उद्योिबाट अर्जरोध िै आएमा प्रदे ि सरकारले आवश्यक सजरिाको व्यवस्था
गमलाउर् सक्र्ेछ ।
२८. छज ट, सजववधा वा सहजगलयतको दजरुपयोि िर्न र्हजर्ाःे यस ऐर् बमोशजम उद्योिले प्राप्त िर्े छज ट, सजववधा वा
सहजगलयत जजर् प्रयोजर्का लागि ददइएको हो सोही प्रयोजर्का लागि मात्र प्रयोि िर्जन पर्ेछ र त्यसको
दजरुपयोि िर्न पाइर्ेछैर् ।
२९. व्यवसावयक सामाशजक शजम्मेवारीाः (१) मझौला वा ठू ला उद्योि वा वावषनक १५ करोड िन्दा बढी
कारोबार िर्े घरे ल ज तथा सार्ा उद्योिले वावषनक मजर्ाफाको कम्तीमा एक प्रगतित रकम व्यवसावयक सामाशजक
शजम्मेवारी बहर् िर्े प्रयोजर्ाथन प्रत्येक आगथनक वषनका लागि छज ट्याउर्ज पर्ेछ । सो बमोशजम छज ट्याइएको
रकम वावषनक योजर्ा तथा कायनिम बर्ाई तोवकए बमोशजमका िेत्रमा खचन िर्जन पर्ेछ । आिामी आगथनक
वषनको लागि व्यवसावयक सामाशजक शजम्मेवारीको योजर्ा तथा कायनिम बर्ाउँ दा अशघल्लो आगथनक वषनको
खजद मजर्ाफालाइन आधार मान्न सवकन्छ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजर्को लागि प्रत्येक उद्योिले प्रत्येक आगथनक वषनमा िएको कारोबारको
रकम र सो आगथनक वषनका लागि पेि िररएको व्यवसावयक सामाशजक शजम्मेवारी बहर् अन्तिनतको योजर्ा
तथा कायनिमको प्रिगत वववरण सो आगथनक वषन व्यगतत िएको तीर् मवहर्ागित्र सम्बशन्धत उद्योि दतान िर्े
गर्काय समि पेि िर्जन पर्ेछ । सो वववरणसाथ चालज आगथनक वषनको व्यवसावयक सामाशजक शजम्मेवारी
बहर्को वातावरण संरिण सवहतको योजर्ा तथा कायनिम समेत सं लग्र् िररएको हजर् ज पर्ेछ ।
पररच्छे द – ६
औद्योगिक िेत्र सम्बन्धी व्यवस्था
३०. औद्योगिक कररडोर, पाकन, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा िर्न सक्र्ेाः(१) प्रदे ि सरकारले
प्रदे ि राजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िरी औद्योगिक ववकासको लागि पयानप्त सम्िावर्ा र अवसर उपलब्ध रहे को
प्रदे िको कजर्ै िाि वा स्थार्लाई तोवकए बमोशजमका मापदण्डका अगधर्मा रही प्रादे शिक औद्योगिक कररडोर,
पाकन, प्रादे शिक औद्योगिक ग्राम तथा प्रादे शिक औद्योगिक क्लष्टर घोषणा िरी तोवकए बमोशजमको सेवा, सजववधा
तथा सहजगलयत उपलब्ध िराउर् सक्र्ेछ ।
(२) प्रत्येक औद्योगिक पाकन, औद्योगिक क्लस्टर वा औद्योगिक िेत्रको स्थापर्ा हजर्सक्र्े उद्योिको
आधारमा वातावरणीय प्रिाव मजल्यांकर् िररर्ेछ । यस्तो वातावरणीय प्रिाव मजल्यांकर्को प्रत्येक दि वषनमा
पजर्रावलोकर् िररर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम वातावरणीय प्रिाव मजल्यांकर् िैसकेपगछ उल्लेशखत स्थार्मा स्थापर्ा हजर्े
उद्योिले छज ट्टै वातावरणीय प्रिाव मजल्यांकर् िरीरहर्जपदै र् । तर वातावरणीय प्रिाव मजल्यांकर् प्रगतवेदर्मा
सजझाइएका वातावरणीय प्रिाव न्यजर्ीकरणका उपायहरू अवलम्बर् िर्जप
न र्ेछ ।
(४) औद्योगिक पाकन, औद्योगिक क्लष्टर वा औद्योगिक िेत्र गित्रको जग्िा उद्योि स्थापर्ा तथा
सञ्चालर्का लागि गर्शित अवगध तोकी गलजमा उपलब्ध िराइर्ेछ। उद्योि गर्रन्तर चलीरहे को अवस्थामा
गलज थप िर्न सवकर्ेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोशजम गलजमा गलएको जग्िामा तोवकएको अवगधगित्र उद्योि सञ्चालर्मा
र्आएमा स्वताः गलज तोगडएको मागर्र्ेछ ।
(६) उद्योिले औद्योगिक पाकन, औद्योगिक क्लष्टर वा औद्योगिक िेत्र गित्रको उद्योि स्थापर्ा तथा
सञ्चालर्का लागि गलजमा गलएको जग्िामा उद्योि स्थापर्ा बाहे क अन्य प्रयोजर्मा प्रयोि िर्न पाइर्ेछैर् ।
(७) प्रादे शिक औद्योगिक िेत्रको सञ्चालर् सम्बन्धी कायनववधी तोवकए बमोशजम हजर्ेछ ।
३१. स्थार्ीय औद्योगिक िेत्राः (१) स्थार्ीय तहले िू उपयोि योजर्ाको आधारमा स्थार्ीय तहको कजर्ै
िेत्रलाइन औद्योगिक िेत्र िर्ी िू विीकरण िरे मा सोही िेत्रमा मात्र यो ऐर् अन्तिनतका उद्योि स्थापर्ा िर्न
सवकर्ेछ ।तर सेवा उद्योि वा प्राववगधक दृवष्टकोणले अलि राख्नजपर्े खास प्रकृगतको उद्योिको हकमा स्थार्ीय
तहले तोकेका अन्य िेत्रमा उद्योि स्थापर्ा िर्न बाधा पजग्र्े छै र् ।
(२) उपदफा (१) मा जजर्सजकै कजरा लेशखएको िएतापगर् र्ेपाल सरकारबाट स्वीकृत बस्ती ववकास
तथा िवर् गर्मानण सम्बन्धी मापदण्डको प्रगतकजल हजर्े वा खार्ी तथा िूििन वविािले िू जोशखमका आधारमा
गर्षेध िरे को िेत्रमा उद्योि स्थापर्ा िर्न सवकर्ेछैर् ।
३२. आवासीय वा अन्य िवर् बर्ाउर् वा बस्ती बसाउर् र्सवकर्ेाः (१) यो ऐर् प्रारम्ि िएपगछ स्थापर्ा हजर्े
प्रादे शिक औद्योगिक िेत्र, प्रादे शिक औद्योगिक कोररडोर, प्रादे शिक औद्योगिक पाकन वा प्रादे शिक औद्योगिक
क्लष्टर प्रदे ि सरकारले प्रदे ि राजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िरी तोकेको िेत्र र दूरीगित्र कजर्ै पगर् वकगसमको
आवासीय वा अन्य िवर् बर्ाउर् वा बस्ती बसाउर् सवकर्े छै र् । त्यसैिरी प्रचगलत कार्ूर्ले आवासिेत्र एवं
वविेष प्रयोजर्को लागि िगर् तोवकएको िेत्रमा उद्योि स्थापर्ा िर्न पाइर्े छै र् ।
पररच्छे द – ७
औद्योगिक जर्िशक्त सम्बन्धी व्यवस्था
३३. औद्योगिक जर्िशक्ताः (१) उद्योिलाई आवश्यक पर्े जर्िशक्त र्ेपाली र्ािररकबाटै पूगतन िर्जन पर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जजर्सजकै कजरा लेशखएको िए तापगर् प्रदे िस्तर वा रावष्ट्रयस्तरको सावनजगर्क
पत्रपगत्रकामा ववज्ञापर् प्रकािर् िदान पगर् उद्योिको लागि चावहर्े कजर्ै खास सीप वा दिता िएको जर्िशक्त
र्ेपाली र्ािररकमध्येबाट उपलब्ध हजर् र्सकेमा वा उच्च व्यवस्थापर् तहको पदमा उपदफा (३) बमोशजम
दतान िर्े गर्कायको गसफाररसमा श्रम स्वीकृगत गलई बढीमा पाँच वषनसम्मको लागि त्यस्तो उद्योिले ववदे िी
र्ािररक गर्यजक्त िर्न सक्र्ेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजर्को लागि दतान िर्े गर्कायले गसफाररस िदान त्यस्तो उद्योिले माि िरे
बमोशजमको सीप वा दिता िएको जर्िशक्त र्ेपाली र्ािररकबाट पूगतन िर्न प्रयास िरे वा र्िरे को, त्यस्तो सीप
वा दिता िएको जर्िशक्त उद्योिलाई आवश्यक िए वा र्िएको र त्यस्तो जर्िशक्त र्ेपालमा उपलब्ध हजर्
सक्र्े वा र्सक्र्े सम्बन्धमा यवकर् िरी त्यस्तो जर्िशक्त सम्बशन्धत उद्योिलाई आवश्यक िएको र र्ेपालमा
उपलब्ध हजर् र्सक्र्े अवस्था रहे को दे शखएमा श्रम स्वीकृगतको लागि गसफाररस िर्जप
न र्ेछ ।
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(४) उपदफा (२) बमोशजम गर्यजक्त िररएको ववदे िी र्ािररक ववशिष्ट प्रकारको प्राववगधक िई त्यस्तो
जर्िशक्त र्ेपालगित्र उपलब्ध हजर् र्सक्र्े िएमा उपदफा (३) बमोशजम स्वीकृगत गलई त्यस्तो जर्िशक्तलाई
थप दजई वषनसम्मको लागि पजर्ाः गर्यजक्त िर्न सवकर्ेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोशजम कजर्ै उद्योिमा ववदे िी र्ािररक गर्यजक्त िएमा गर्जको दे िमा पररवत्यन
ववदे िी मजरा प्रचलर्मा रहे को िए ववदे िी र्ािररकले प्राप्त िरे को तलब, ित्ता, पाररश्रगमक रकमको बढीमा
पचहत्तर प्रगतितसम्म पररवत्यन ववदे िी मजरामा लैजार् पाउर्ेछ ।

(६) सजदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृविको प्रवल आधार मार्ी काम र्िदानको अवगधको
पाररश्रगमक ददर्ज पर्े छै र् । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचगलत कार्ूर्ले गर्ददन ष्ट िरे बमोशजम हजर्ेछ ।

(७) उद्योिमा कायनरत कामदार तथा कमनचारीले उद्योिको सञ्चालर् तथा त्यसको उत्पादर्मा बाधा
अवरोध पजग्र्े िरी बन्द हड्ताल जस्ता कजर्ै पगर् काम कारबाही िर्न पाउर्े छै र्र्् ।तर कामदार तथा
कमनचारीले आफ्र्ा जायज मािहरु िाशन्तपूणन ढं िले व्यवस्थापर् समि राख्न र आपसी समझदारीमा समाधार्
िर्न यो उपदफाले बाधा पजरयाएको मागर्र्े छै र् ।

(८) उपदफा (७) बमोशजम वववाद समाधार् हजर् र्सकेमा वववाद समाधार् िर्े प्रयोजर्का लागि
प्रचगलत कार्ूर् बमोशजम िठर् िएको वट्रब्यजर्लमा त्यस्ता वववाद पेि िर्न सवकर्ेछ । त्यस्तो वट्रव्यजर्लबाट
िएको गर्णनय अशन्तम हजर्छ
े र दजवै पिलाई मान्य हजर्छ
े ।
(९) उद्योिमा काम िर्े कामदारलाइन प्रचगलत कार्जर् बमोशजम टे ड यजगर्यर्को अगधकार हजर्ेछ ।
३४. र्ाबागलिलाइन काममा लिाउर् र्हजर्ाःे (१) १८ वषन सम्मका बालबागलकालाइन जोशखमयजक्त काममा
लिाउर्ज हजँदैंर् ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रचगलत कार्जर्मा तोवकएका जोशखमयजक्त काम बाहे क अन्य काममा
र्ाबागलिलाइन लिाउँ दा सम्बशन्धत कायन िेत्रका ववषयमा ददर्जपर्े पयानप्त गर्दे िर् वा व्यवसायीक तागलम
सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तोवकए बमोशजम हजर्ेछ ।
३५. काम िर्े समयाः (१) उद्योिले कामदार तथा कमनचारीलाइन प्रगतददर् आठ घण्टा वा सप्ताहमा अठ्चागलस
घण्टा िन्दा बढी समय काममा लिाउर्ज हजँदैंर् र प्रत्येक सप्ताहमा एक ददर् ववदा ददर्जपर्ेछ ।
(२) खाजा र आरामको समयाः काम रोक्र् हजर्े वकगसमको उद्योि प्रगतष्ठार्मा कामदार तथा
कमनचारीलाइन खाजा खार्को लागि आधा घण्टा छज ट्टी र्ददइ लिातार पाँच घण्टा िन्दा बढी समयसम्म काममा
लिाउर्ज हजँदैंर् । काम रोक्र् र्हजर्े लिातार चलाइ रहर्जपर्े उद्योि प्रगतष्ठार्मा त्यस्तो छज ट्टी आलो पालो
िररददर्जपर्ेछ । यस्तो आधा घण्टाको छज ट्टीको समय दै गर्क काम िर्जप
न र्े समयावगध गित्रकै मागर्र्ेछ ।
(३) कामदार वा कमनचारीलाइन ददर्मा आठ घण्टा वा सप्ताहमा अठ्चागलस घण्टा िन्दा बढी समय
काममा लिाएमा गर्जलाइन सो बढी समयको लागि साधारण ज्याला दरको डेढी ज्याला ददर्जपर्ेछ ।
(४) बढी समय काम िराउँ दा सामान्यताः प्रगतददर् चार घण्टा तथा सप्ताहमा बीस घण्टािन्दा बढी
समय काममा लिाउर्ज हजँदैंर् ।
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(५) स्तर्पार् िराउर्ज पर्े मवहला कामदारका लागि आवश्यकता अर्जसार स्तर्पार् िराउर्े समय
उपलब्ध िराउर्ज पर्े छ।
३६. पाररश्रगमक तथा अन्य सजववधााः (१) उद्योिमा स्थायी गर्यजक्ती पाइन वा करार सेवा वा ज्यालादारीमा काम
िर्े कामदार वा कमनचाररको न्यूर्तम पाररश्रगमक र्ेपाल सरकारले तोके बमोशजम हजर्ेछ ।
(२) स्थायी गर्यजक्ती पाएको कामदार तथा कमनचारीले प्रत्येक वषन एउटा पाररश्रगमक बृवि पाउर्ेछ ।
यसरी पाउर्े पाररश्रगमक बृविको रकम सम्बशन्धत कामदार वा कमनचारीको एक ददर्को पाररश्रगमक बराबर
हजर्ेछ ।
(३) उद्योिमा स्थायी गर्यजक्ती पाइन वा सेवा करारमा काम िर्े कामदार वा कमनचारीको महं िी ित्ता
र सजववधा िौिोगलक िेत्रलाइन समेत आधार मागर् र्ेपाल राष्ट बैंकले गर्धानरण िरे को मूल्य बृदद्दको आधारमा
प्रदे ि सरकारले तोक्र्ेछ ।
(४) कामदार वा कमनचारीले पाउर्े पाररश्रगमक, ित्ता र सजववधा ददर्े दावयत्व सम्बशन्धत उद्योिको
हजर्ेछ । उद्योिले कामदार वा कमनचारीको पाररश्रगमक एक मवहर्ाको अवधीमा र्बढ्र्े िरी साप्तावहक,
पाशिक वा मागसक रूपमा गर्धानरण िर्न सक्र्ेछ ।
(५) गलशखत सजचर्ा र्ददइ वा अर्ावश्यक माि राखी उद्योिमा काम िर्न र्आउर्े कामदार वा
श्रगमकलाइन काम र्िदानको अवगधको पाररश्रगमक ददर्जपर्े छै र् ।
३७. स्वास््य र सजरिा सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) उद्योिले आफ्र्ो उद्योिमा काम िर्े कामदार तथा
कमनचाररको लागिउद्योिले दे हाय बमोशजमको स्वास््य र सजरिाको व्यवस्था गमलाउर्ज पर्ेछ ।
(क) उद्योि पररसरलाइन प्रत्येक ददर् सफा िरी आवश्यकता अर्जसार वकटर्ािक औषधी समेतको
प्रयोि, समजशचत गर्कासको प्रबन्ध एवं समय समयमा रं ि रोिर् समेत लिाइन फोहर मैलाबाट हजर्े दजिन्न ध
र्आउर्े िरी सफा सजग्घर राख्ने ।
(ख) काम हजर्े कोठाहरूमा पयानप्त हावा र प्रकाि एवं उपयजक्त तापिमको प्रबन्ध गमलाउर्े,
(ि) कामको शिलशिलामा गर्स्कर्े रद्दी बस्तज तथा फोहर मैला फ्याक्र्े तथा र्ष्ट िर्े व्यवस्था िर्े,
(घ) स्वास््यमा प्रगतकजल असर पर्न सक्र्े धजलो, दजवषत हावा, बाफ एवं अन्य दजवषत पदाथन काम िर्े
कोठामा जम्मा हजर् र्ददर्े,
(ङ) कामको शिलशिलामा वा अन्य कजर्ै कारणले गर्स्कर्े आवाजबाट स्वास््यमा प्रगतकजल असर
र्पर्े िरी आवश्यक प्रगतकारात्मक व्यशक्तित उपकरण एवं कामको प्रकृगत अर्जसार कम अवाज मात्र गर्ष्कर्े
समजशचत व्यवस्था िर्े,
(च) काम िर्े कोठा वा स्थार्मा कामदार वा कमनचाररको स्वास््यमा प्रगतकजल प्रिाव पर्े िरी थोरै
ठाँउमा धे रै कामदार काममा र्लिाउर्े,
ज र्े,
(छ) काम िर्े ठाउँ मा प्रयाप्त उज्यालोको व्यवस्था हजर्प
(ज) स्वास््यमा प्रगतकजल असर पार्न सक्र्े वकगसमको रासायगर्क पदाथनहरूको प्रयोि िर्े वा उत्पादर्
िर्े प्रगतष्ठार्मा उत्पन्न हजर् सक्र्े अपतकागलर् शस्थगतबाट बचाउको लागि आिो गर्िाउर् वा धजर्, पखाल्र्को
लागिपयानप्त पार्ीको व्यवस्था िर्े,
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(झ) कामको समयमा स्वास््यकर वपउर्े पार्ी पयानप्त मात्रामा उपलब्ध हजर्े व्यवस्था िर्े,
(ञ) मवहला तथा पजरूष कामदार वा कमनचारीको गर्गमत्त पायक पर्े स्थार्मा बेग्ला बेग्लै आधजगर्क
िौचालयको व्यवस्था िर्े,
(ट) कामको प्रकृगत अर्जसार उद्योिको सम्पजणन वा केही िािलाइन धजम्रपार् गर्षेगधत िेत्र घोषणा िर्े,
(ठ) स्वास््यमा प्रगतकजल असर पर्े खालका उद्योिले कम्तीमा वषनको एक पटक कामदार वा
कमनचारीहरूको अगर्वायन रूपमा स्वास््य पररिण िराउर्े ।
(२) ऐर्ा, काँच, पारो, च जम्बक, प्लेट, फलाम, कंविट, गसमेण्ट, च जर्, ढजं िा र ववष्फोटक पदाथन प्रयोि
हजर्े उद्योिमा काम िदान गर्स्कर्े धजलो वा टजिाबाट कामदार कमनचारीको आँखामा चोट लाग्र्बाट बचाउर्े
आवश्यक सजरिात्मक साधर्को व्यवस्था िर्जप
न र्ेछ ।
(३) बेशल्डं ि वा ग्यास कवटं ि वा यस्तै अन्य कायनको गसलगसलामा उत्पन्न हजर्े हार्ीकारक वकरणबाट
आँखाको बचाउ िर्न आवश्यक सजरिा सम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था िर्जप
न र्ेछ।
(४) रासायगर्क पदाथन पररचालर् िर्े कामदार वा कमनचारीको बचाउको गर्गमत्त आवश्यक व्यशक्तित
सजरिात्मक उपकरणको व्यवस्था िर्जप
न र्ेछ ।
(५) उद्योिले आिोबाट बचाउको गर्गमत्त आवश्यक व्यशक्तित सजरिात्मक उपकरणको व्यवस्था
ज र्ेछ ।
िर्जप
न र्ेछ । आपत्कागलर् अवस्थामा सशजलोसँि बावहर गर्स्कर्े सक्र्े िरी व्यवस्था िररएको हजर्प
आिोबाट बचाउको साथै आिो गर्िाउर्े यन्त्रहरूका सम्बन्धमा िर्जप
न र्े अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हजर्ेछ
।
(६)

ववद्यजतीय

वा

फ्यजल वा

तापीय

िशक्तबाट सं चालर्

हजर्े

खतरर्ाक

मेशिर्

औजार वा

उपकरणहरूको प्रत्येक िािमा बगलयो छे कबार लिाउर्जपर्ेछ ।
(७) चालू रहे को कजर्ै खतरर्ाक मेशिर्को कजर्ै िािको गर्रीिण, लजगब्रकेिर् वा मेशिर् गमलाउर्े
कायन िर्जप
न रे मा सो कायनमा तागलम प्राप्त एवं अर्जिवी कामदार वा कमनचारीलाइन मात्र लिाउर्जपर्ेछ ।
(८) यस दफा अन्तिनतको सजरिा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको स्तर र उद्योिमा प्रयोि हजर्े अन्य
मेशिर्री, औजार वा उपकरणको प्रयोि िदान अपर्ाउर्जपर्े स्वास््य एवं सजरिात्मक अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोशजम हजर्ेछ ।
३८. कल्याणकारी व्यवस्थााः (१) प्रदे ि सरकारले कामदार वा कमनचारीहरूको वहत एवं कल्याणको लागि
तोवकए बमोशजम एक कल्याणकारी कोष खडा िर्जप
न र्ेछ।
(२) उद्योिले कामदार तथा कमनचारीको दजघट
न र्ा ववमाको व्यवस्था िर्जप
न र्ेछ ।
(३) कजर्ै उद्योिको कामदार वा कमनचारीलाइन आफ्र्ो कामको शिलशिलामा िरीरमा घाउ चोटपटक
लािेमा वा अंि िं ि िएमा वा मृत्यज िएमा त्यसको िगतपूगतन गर्ज वा गर्जको पररवारले तोवकए बमोशजम
पाउर्ेछ ।
(४) कामदार वा कमनचारीहरूले पाउर्े सावनजगर्क ववदा, ववरामी ववदा, घर ववदा, सजत्केरी ववदा, कृया
ववदा, वविेष ववदा, पाररश्रगमक रवहतको ववदा, आदद तोवकए बमोशजम हजर्ेछ ।
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(५) कामदार वा कमनचारीहरूले पाउर्े उपादार्, सं चयकोष र औषधी उपचार सम्बशन्ध सजववधाहरू
तोवकए बमोशजम हजर्ेछ ।
(६) उद्योिले कामदार तथा कमनचारीहरूको लागि स्वास््यकर बासस्थार्को प्रबन्ध िर्न प्रत्येक वषन
उद्योिको कूल मजर्ाफा (ग्रस प्रोवफट) को पाँच प्रगतितमा र्घट्र्े िरी रकम छज ट्याइन िमिाः बासस्थार्को
प्रबन्ध िदै जार्जपर्ेछ ।
३९. कटौती र पजर्ाः काममा लिाउर्ेाः (१) वविेष पररशस्थतीवि उद्योिको तीर् मवहर्ा िन्दा बढी अवधीसम्म
उत्पादर् वा सेवामा कटौती िर्जप
न रे मा वा आंशिक वा पूरा बन्द िर्जप
न रे मा उद्योिले तोवकएको कायानलय
माफनत्प्रदे ि सरकारको स्वीकृगत गलइन उद्योिमा कायनरत केही वा सम्पजणन कामदार तथा कमनचारीको सं ख्यामा
कटौती िर्न सक्र्ेछ।
(२) सेवा करारमा १ वषन वा सो िन्दा बढी काम िरे को कामदार वा कमनचारी कटौतीमा परे मा
प्रत्येक काम िरे को वषनको आधा मवहर्ाको तलब पाउर्ेछ ।
(३) कामदार तथा कमनचारी कटौती सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हजर्ेछ ।
(४) कटौतीमा परे का कामदार वा कमनचारीको स्थार्मा पजर्ाः काममा लिाउर्ज परे मा कटौतीमा परे का
कामदार वा कमनचारीलाइन प्राथगमकता ददर्जपर्ेछ ।
४०. करार िरी उत्पादर् िर्न सक्र्ेाः (१) प्रचगलत कार्ूर् बमोशजम दतान िएको कजर्ै उद्योि वा कम्पर्ी वा
फमन वा प्रगतष्ठार्ले आपसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव– कन्ट्रयाक्ट) िरी वस्तज वा सेवाको
उत्पादर् वा हस्तान्तरण िर्न सक्र्ेछर्् ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम कजर्ै गर्यानतमूलक उद्योि वा गर्यानत प्रविनर् िृहको लागि तोवकए
बमोशजमको

मापदण्ड

पूरा

िरी

करार

(कन्ट्रयाक्ट

म्यार्जफ्याक्चररङ्ग)

वा

उपकरार

(सव–कन्ट्रयाक्ट

म्यार्जफ्याक्चररङ्ग) का आधारमा गर्शित पररमाणमा वस्तज वा सेवाको उत्पादर् िररददएमा त्यस्तो उद्योि वा
कम्पर्ी वा फमन वा प्रगतष्ठार्लाई तोवकए बमोशजमको छज ट, सजववधा र सहजगलयत उपलब्ध िराउर् सवकर्ेछ ।
पररच्छे द — ८
सजाय र पजर्रावेदर् सम्बन्धी व्यवस्था
४१. सजाय सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कसैले यस ऐर् बमोशजम उद्योि दतान िराई वा र्िराई उद्योि स्थापर्ा
वा सञ्चालर् िरे वा र्िरे को सम्बन्धमा सम्बशन्धत शजल्लाको उद्योि हे र्े कायानलयले तोवकए बमोशजम
आवश्यक अर्जिमर्, छार्ववर् वा गर्रीिण िदान यस ऐर् बमोशजम उद्योि दतान र्िराई उद्योि स्थापर्ा वा
सञ्चालर् िरे को पाइएमा सम्बशन्धत शजल्लाको उद्योि हे र्े कायानलयले त्यस्तो उद्योि स्थापर्ा वा सञ्चालर् िर्े
व्यशक्त तथा सोसँि सम्बशन्धत वववरण सवहतको प्रगतवेदर् तयार िरी कारबाहीका लागि गर्दे िर्ालयमा पठाउर्ज
पर्ेछ र सोको जार्कारी शजल्ला प्रिासर् कायानलयलाइन ददर्ज पर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रगतवेदर् प्राप्त हजर् आएमा गर्दे िर्ालयले त्यस्तो व्यशक्तलाई यस ऐर्
बमोशजम उद्योि दतान िराई सञ्चालर्मा ल्याउर् र सोको प्रमाण पेि िर्न बढीमा तीर् मवहर्ाको समय ददर्
सक्र्ेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोशजमको समयावगधगित्र उद्योि दतान र्िर्े व्यशक्तलाई गर्दे िर्ालयले दे हायको
कारबाही िर्न सक्र्ेछाः–

(क) त्यस्तो व्यशक्तले स्थापर्ा वा सञ्चालर् िरे को उद्योि बन्द िर्न आदे ि ददर्े,
(ख) उद्योिको स्तर यवकर् िरी सोको आधारमा लघज उद्यमस्तरको िए दि हजार दे शख पच्चीस
हजार रुपैं याँसम्म, घरे ल ज तथा सार्ा उद्योिको स्तर िए पच्चीस हजार दे शख एक लाख रुपैंयाँसम्म, मझौला तथा
ठू ला उद्योिको स्तर िए एक लाखदे शख तीर् लाख रुपैयाँसम्म जररवार्ा िर्े ।
(ि) दफा २८ ववपररत कायन िर्े उद्योिलाइन यस ऐर् बमोशजमको सजववधा वा सहजगलयत र्ददर्े वा
त्यस्तो सजववधा वा सहजगलयत प्राप्त िररसकेको िए प्राप्त िरे को सहजगलयत वा सजववधाको रकम असजल िर्े वा
सो बराबरको रकम जररवार्ा िर्े वा दजवै सजाय िर्े ।

(घ) दफा २९ बमोशजम व्यवसावयक सामाशजक शजम्मेवारी बहर् र्िरे मा त्यस्तो उद्योिको कजल
मजर्ाफाको कम्तीमा १.५ प्रगतितले हजर् आउर्े रकम जररवार्ा िर्े,

(ङ) दफा ५ को उपदफा (६) बमोशजम उद्योि दतान िर्े गर्कायले समय–समयमा ददएको गर्दे िर्
तथा उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत ितनहरुको पालर्ा र्िरे मा दे हायको उद्योिलाई दे हाय
बमोशजमको जररवार्ा िर्न सक्र्ेछाः–
(१) लघज उद्यमको हकमा पच्चीस हजार दे शख एक लाख रुपैं याँसम्म,
(२) घरे ल ज तथा सार्ा उद्योिको हकमा दजई लाख दे शख पाँच लाख रुपैंयाँसम्म,
(३) मझौला उद्योिको हकमा पाँच लाख दे शख दि लाख रुपैं याँसम्म, वा
(४) ठू ला उद्योिको हकमा पन्र लाख दे शख तीस लाख रुपैंयाँसम्म ।

(च) खण्ड (घ) बमोशजम जररवार्ा िदान समेत दफा ५ को उपदफा (६) बमोशजम उद्योि दतान िर्े
गर्कायले समय समयमा ददएको गर्दे िर् तथा उद्योि दतान प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत ितनहरुको पालर्ा
र्िरे मा त्यस्तो उद्योिलाई गर्शित अवगधका लागि उद्योि सञ्चालर् बन्द िराउर् आदे ि ददर्े वा
त्यस्तो उद्योिको दतान वा अर्जमगत खारे ज िर्न आदे ि ददर् सक्र्े ।
(छ) दफा १३ बमोशजम तोवकएको वववरण तोवकएको अवगधगित्र उपलब्ध र्िराएमा उद्योि दतान िर्े
गर्कायले प्रत्येक आगथनक वषनको लागि लघज उद्यमलाइन पाँच हजार रूपैं याको दरले, घरे ल ज उद्योिलाइन
दि हजार रूपैं याको दरले, सार्ा उद्योिलाइन बीसहजारका दरले, मझौला उद्योिलाइन चालीस हजार
रूपैं याका दरले र ठू ला उद्योिलाइन पचहत्तर हजार रूपैं याको दरले जररवार्ा िर्न सक्र्ेछ ।

(ज) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तिनत बर्ेको गर्यमावलीको अन्य कजर्ै प्रावधार् उल्लं घर् िरे मालघज उद्यम
िए पन्र हजार रुपैयाँसम्म, घरे ल ज तथा सार्ा उद्योि िए पन्र हजारदे शख तीस हजार रुपैंयाँसम्म, मझौला
उद्योि िए तीस हजारदे शख पचास हजार रुपैं याँसम्म र ठू ला उद्योि िए पचास हजार दे शख एक लाख
रुपैयाँसम्म जररवार्ा िर्े ।
(झ) दतान र्िरी स्थापर्ा र सञ्चालर् िर्े उद्योिले प्रचगलत सं शघय वा प्रादे शिक कार्जर् बमोशजमको
कर दावयत्व वा सजायबाट उन्मजक्ती पाउर्े छै र् ।
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(४) यस दफा बमोशजम सजाय िर्जि
न न्दा अशघ सजाय िर्े अगधकारप्राप्त अगधकारीले सम्बशन्धत उद्योि
वा व्यशक्तलाई आफ्र्ो सफाई तथा सवजत पेि िर्न एकाईस ददर्को समय ददर्जपर्ेछ ।
४२. कारवाही सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस दफा बमोशजम सजाय िर्जि
न न्दा अशघ तोवकएको अगधकारीले
सम्बशन्धत उद्योि वा व्यशक्तलाइन आफ्र्ो सफाइन तथा सबजत पेि िर्न समय ददर्जपर्ेछ ।
(२) यस पररच्छे द बमोशजम सजायको गर्णनय िर्नका लागि तोवकएको अगधकारीलाइन सरोकारवाला
व्यशक्तहरू र र्ीजहरूका सािीहरूलाइन शझकाउर्े, बजझ्र्े, म्याद तारे ख ददर्े, र गर्जहरूबाट गलखत िराउर्े
समेत प्रचगलत कार्जर् बमोशजमको अगधकार हजर्ेछ ।
४३. पजर्रावेदर् सम्बन्धी व्यवस्थााः दफा ४१ बमोशजमको सजायको आदे ि उपर शचत्त र्बजझेमा सजायको
जार्कारी पाएको गमगतले पैँ तीस ददर्गित्र त्यस्तो उद्योि वा व्यशक्तले सम्बशन्धत शजल्ला अदालतमा पजर्रावेदर्
ददर् सक्र्ेछ ।
पररच्छे द ९
ववववध
४४. वविेष आगथनक िेत्र सम्बशन्ध व्यवस्थााः औद्योगिक कृयाकलापलाइन सघर् रूपमा सञ्चालर् िर्नका लागि
प्रदे ि सरकारले वविेष आगथनक िेत्र वा वविेष व्यापाररक िेत्र वा पयनटकीय िेत्र वा अन्य कजर्ै िेत्र रहर्े
िरी प्रदे ि राजपत्रमा सजचर्ा प्रकािर् िरी प्रदे ि गित्रको कजर्ै स्थार् वा िेत्रलाइन तोक्र् सक्र्ेछ ।
४५. अगधकार प्रत्यायोजर्ाः (१) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तिनत बर्ेको गर्यमावली बमोशजम प्रदे ि सरकारलाई
प्राप्त िएको अगधकारमध्ये कजर्ै वा सबै अगधकार प्रदे ि सरकारले आवश्यकता अर्जसार स्थार्ीय तहका
उद्योिसँि सम्बशन्धत कायानलय वा प्रदे ि सरकार अर्तनितका कायानलयलाइन प्रत्यायोजर् िर्न सक्र्ेछ ।
(२) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तिनत बर्ेको गर्यमावली बमोशजम सम्बशन्धत गर्कायलाइन प्राप्त िएको
अगधकारमध्ये कजर्ै वा सबै अगधकार अगधकारप्राप्त गर्कायले आवश्यकता अर्जसार कजर्ै कायानलय वाप्रदे ि
सरकारको राजपत्रावङ्कत अगधकृत स्तरको कमनचारीलाई प्रत्यायोजर् िर्न सक्र्ेछ ।
४६. बाधा अड्काउ फजकाउर्े अगधकाराः यस ऐर् बमोशजमको काम कावानही िदान कजर्ै बाधा अड्काउ परे मा
यस ऐर्को ववपररत र्हजर्े िरी प्रदे ि सरकारले प्रदे ि राजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िरी त्यस्तो बाधा अड्काउ
फजकाउर् सक्र्ेछ ।
४७. अर्जसूचीमा हे रफेर वा थपघट िर्न सक्र्ेाःप्रदे ि सरकारले प्रदे ि राजपत्रमा सूचर्ा प्रकािर् िरी अर्जसूचीमा
आवश्यकता अर्जसार हे रफेर, थपघट वा पररमाजनर् िर्न सक्र्ेछ ।
४८. यसै ऐर् बमोशजम हजर्ाःे औद्योगिक व्यवसायको सम्बन्धमा यस ऐर्मा लेशखए जगत कजरा यसै ऐर् बमोशजम
हजर्ेछ । अन्यमा प्रचगलत कार्जर् बमोशजम हजर्ेछ ।
४९. गर्यम बर्ाउर्े अगधकाराः यस ऐर्लाई कायानन्वयर् िर्न प्रदे ि सरकारले यस ऐर् र सं शघय ऐर्को
प्रगतकजल र्हजर्े िरी आवश्यक गर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
५०. गर्दे शिका, कायनववगध वा मापदण्ड बर्ाई लािू िर्न सक्र्ेाःप्रदे ि सरकारले उद्योिको दतान, गर्यमर्,
औद्योगिक प्रदजषण गर्यन्त्रण, कामदारको स्वास््य तथा सजरिा, औद्योगिक व्यवसावयक सजरिा, औद्योगिक
20

पजवानधार, अर्जमगत गलर्जपर्े उद्योिको व्यवस्थापर् तथा प्रववधी हस्तान्तरण सम्बन्धी काम कारवाहीलाइन सरल
बर्ाउर् आवश्यकता अर्जसार गर्दे शिका, कायनववगध वा मापदण्ड बर्ाई लािू िर्न सक्र्ेछ ।
ज ूव न प्रदे िमा िए िरे का कायनहरू यसै ऐर् बमोशजम
५१. बचाउाःऔद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा योऐर् लािू हजर्प
िएको मागर्र्ेछ ।
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अर्जसूची–१
(दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँि सम्बशन्धत)

1.

घरे ल ज उद्योिहरु

ह्याण्ड लूम, पेडल लूम, सेमी—अटोमेवटक लूम, कपडा वावपनङ्ग, परम्पराित प्रववगधबाट िररर्े रङ्गाई, छपाई,
गसलाई(तयारी पोिाक बाहे क) र बजर्ाई,

2.

ऊर् र रे िममा आधाररत हाते बजर्ाईका राडी, पाखी, िलैं चा, पशश्मर्ा, पोिाक, हातेकािज र सोमा
आधाररत वस्तज,

3.

परम्पराित कलामा आधाररत वस्तज,

4.

परम्पराित मूगतनकला,

5.

तामा, वपत्तल, ढलौट, काँस र जमनर् गसल्िर जस्ता धातजबाट हस्तगर्गमनत िाँडावतनर् तथा हस्तकलाका
सामार्,

6.

फलामबाट बर्ेका हस्तगर्गमनत िाँडा वतनर् तथा घरायसी प्रयोिका चक्कज, च जलेसी, खजकजरी, हँगसया, कजटो,
कोदालो जस्ता परम्पराित औजारहरु,

7.

सजर् चाँदीबाट हस्तगर्गमनत िरिहर्ा, वस्तज, िाँडा वतनर्हरु बहजमूल्य, अधन–बहजमूल्य तथा साधारण पत्थर
जडार् िएका समेत वा रत्नपत्थर समेतलाई जर्ाउँ र्े छ ।

8.

स्वदे िमा उपलब्ध वकमगत, अधन वकमगत तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योि, ग्रामीण ट्यागर्ङ्ग /छालाबाट
हस्त गर्गमनत वस्तजहरु,

9.

जजट, सवाइ घाँस, चोया, बागबयो, सजती धािो, अल्लो आदद प्राकृगतक रे िामा आधाररत उद्योि,

10. पत्थरकला (ढजं िा कं ज दी बर्ाइएका सामार्हरु),
11. पौिा, थाङ्का शचत्र र अन्य परम्पराित शचत्रकला,
12. मजकजण्डो (मास्क) तथा परम्पराित सं स्कृगत दिानउर्े पजतली र खे लौर्ा,
13. परम्पराित सं स्कृगत, बाजािाजा र कला दिानउर्े ववगिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तज,
14. काठ, हाड, गसङ्ग तथा माटो, चट्टार् र खर्ीजका कलात्मक वस्तजहरु, सेरागमक्स तथा माटाका िाँडाकँ ज डा,
15. हातले छाप्र्े ईटा उद्योि ।

22

अर्जसूची–२
(दफा १६ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) सँि सम्बशन्धत)
ऊजान मजलक उद्योि
१. जलस्रोत, वायज, सौयनिशक्त, कोइला, प्राकृगतक तेल र इन्धर् वा ग्यास, वायोमास वा अन्य स्रोतहरुबाट
ऊजान उत्पादर् िर्े उद्योि, त्यस्तो उजान उत्पादर् िर्न प्रयोि िररर्े मेगसर्÷उपकरण गर्मानण िर्े
उद्योि,
२. ववद्यजत प्रसारण लाइर्,
३. ववद्यजत ववतरण प्रणाली ।
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अर्जसूची–३

(दफा १६ को उपदफा (३) को खण्ड (ि) सँि सम्बशन्धत)
कृवष तथा वर् पैदावारमा आधाररत उद्योि
1.

फलफजल खे ती वा फलफजल प्रिोधर्,

2.

खाद्यवस्तज प्रिोधर्,

3.

पिजजन्य तथा पं िीजन्य, पिजपालर्, पं िीपालर् (अवष्ट्रच समेत), पिजपंिी प्रजर्र् र मासज उत्पादर्
तथा प्रिोधर्,

4.

दूध तथा दूध उद्योि (दूधका पररकार उत्पादर् समेत),

5.

मत्स्यपालर्, माछािजरा उत्पादर्, प्रिोधर् एवं प्याकेशजङ्ग,

6.

रे िम खे ती तथा रे िम प्रिोधर्,

7.

शचया बिार्, शचया प्रिोधर्,

8.

कफी खे ती, कफी प्रिोधर्,

9.

जगडबजटी खे ती, जगडबजटी प्रिोधर्,

10. तरकारी बीउ गबजर् उत्पादर्,
11. तरकारी खे ती, तरकारी प्रिोधर्,
12. हररत िृह स्थापर्ा र सञ्चालर्,
13. मौरीपालर् (मौरी प्रजर्र्, मह उत्पादर् र प्रिोधर्),
14. पजष्प खे ती, पजष्प प्रिोधर् (माला बर्ाउर्े, सजावट िर्े, िजच्छा बर्ाउर्े र बीउ गबजर् उत्पादर्

समेत),
15. र्सनरी व्यवसाय,
16. रबर खे ती, रबरको प्रारशम्िक प्रिोधर् र सञ्चालर्,
17. िीत िण्डार, कृवष बजार
18. सामजदावयक, कबजगलयगत, साझेदारी र गर्जी वर्को स्थापर्ा र व्यवस्थापर्,
19. र्िदे बालीको व्यावसावयक खे ती तथा प्रिोधर् (जस्तैाः ऊखज, कपास, सर्पाट, सशजवर्, स्वीट सरघम,

स्टे गिया रे वौगडएर्, सजती, जजट, अलैं ची, अदजवा, केिर, तेलहर् र यस्तै मसलावाली, दलहर् आदद),
20. वेत, बाँस खे ती र वेत बाँसजन्य उत्पादर्हरु,
21. वर्स्पगत उद्यार् स्थापर्ा र व्यवस्थापर्,
22. वर्स्पगत प्रजर्र् व्यवसाय (वटस्सज कल्चर समेत),
23. बीउगबजर् प्रिोधर्,
24. अन्य िैर काष्ठजन्य वर् पैदावारमा आधाररत,
25. फगर्नचर तथा वर् पैदावरमा अधाररत उद्योि,
26. गर्जी कृवष वर् उदयोि,
27. गसजगर्ङ उद्योि,
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अर्जसूची–४

(दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सँि सम्बशन्धत)
गर्मानण उद्योि

1.

सडक, पजल, सजरुङ्ग,

2.

रोपवे, रे लवे, ट्राम, ट्रगलबस, केबजल कार, मोर्ोरे ल र स्लाईगडङ्गकार,

3.

औद्योगिक सं रचर्ा एवं पूवानधार कम्प्लेक्स,

4.

सिा सम्मेलर् केन्र,

5.

ढल तथा ढल गर्कास,

6.

खार्ेपार्ी आपूगतन तथा ववतरण,

7.

गसँचाइ पूवानधार,

8.

खे लकजद िृह, रङ्गिाला,

9.

सवारी पावकनङ्ग स्थल, पावकनङ्ग िृह,

10.

कािो कम्प्लेक्स,

11.

दूवषत पार्ी प्रिोधर् केन्र,

12.

घर तथा आवास िवर्,

13.

वफल्म स्टज गडयो गर्मानण,

14.

व्यापाररक कम्प्लेक्स,

15.

एवककृत आवास,

16.

शस्वगमंि पजल ।

17.

िसर उद्योि व्यवसाय खोल्र् कम्पगर् प्रा.गल. व्यशक्त समेत जर्ाउर्े छ ।
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अर्जसूची–५

(दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सँि सम्बशन्धत)
पयनटर् उद्योि

1.

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

2.

ट्रािल एजेन्सी, टज र अप्रेटर, वहगलङ्ग सेन्टर, क्यागसर्ो, मसाज स्पा,

3.

साहगसक पयनटर्ाः शस्कइङ्ग, ग्लाइगडङ्ग, वाटर रयाशप्टङ्ग, हट एयर व्यालजगर्ङ्ग, क्यार्ोगर्ङ, प्यारा सेगलङ्ग,
घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जशम्पङ्ग,िल्फ कोसन, पोलो, पोर्ी टे वकङ्ग, पदयात्रा,

4.

ग्रामीण पयनटर्, होमस्टे तथा पयानवरणीय पयनटर्,

5.

साँस्कृगतक, धागमनक, सिा सम्मेलर् तथा खे लकजद पयनटर्,

6.

मर्ोरञ्जर् पाकन,

7.

ट्रािेल तथा ट्रेवकंि र पयनटक िाइड ।
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अर्जसूची–६

(दफा १६ को उपदफा (३) को खण्ड (छ) सँि सम्बशन्धत)
सूचर्ा, प्रसारण तथा सञ्चार प्रववगधमा आधाररत उद्योि
खण्ड (क)
सूचर्ा प्रववगध उद्योि

1.

टे क्र्ोलोजी पाकन,

2.

आई.वट. पाकन,

3.

सफ्टवेयर ववकास,

4.

कम्प्यूटर तथा सम्बशन्धत सेवाहरु,

5.

त्याङ्क प्रिोधर्,

6.

साइवर क्याफे,

7.

गडशजटल म्यावपङ्ग,

8.

ववशजर्ेस प्रोसेस आउटसोगसनङ्ग (वव.वप.ओ.),

खण्ड (ख)
सूचर्ा प्रसारण प्रववगधमा आधाररत उद्योि

1.

१०० वाटसम्मका एफ.एम. रे गडयो, गडशजटल रे गडयो सेवा,

2.

रे कगडङ्ग स्टज गडयो, प्रसारण स्टज गडयो,

3.

वप्रन्ट गमगडया उद्योि, अगडयो गिजजअल सामग्री उत्पादर् उद्योि, ववज्ञापर् गर्मानण उद्योि,

4.

गसर्ेमा उत्पादर्, ववतरण र प्रसारण सम्बन्धी

5.

गसर्ेमाहल, मशल्टल्पेलक्स गसर्ेमा हल,

6.

केबलमा अधाररत टे गलगिजर्,

7.

इन्टरर्ेट ।
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अर्जसूची–७

(दफा १६ को उपदफा (३) को खण्ड (ज) सँि सम्बशन्धत)
सेवामूलक उद्योि
1.

याशन्त्रक कायनिाला (वकनिप),

2.

छापाखार्ा तथा छपाई सम्बन्धी सेवा,

3.

पेिाित अर्जसन्धार् तथा ववकास, व्यवस्थापर्, ईशन्जगर्यररङ्ग तथा गडजाइर्, कार्ूर्ी, लेखा, लेखापरीिण,
शििण प्रशििण, िैशिक तथा प्राववगधक परामिन सेवाहरु,

4.

प्रदिनर्ी सेवा,

5.

सांस्कृगतक तथा मर्ोरञ्जर्ात्मक व्यवसाय,

6.

गर्मानण व्यवसाय,

7.

सावनजगर्क यातायात व्यवसाय,

8.

फोटोग्राफी,

9.

अस्पताल,

10.

र्गसनङ्ग होम,

11.

शििण एवं प्रशििण सं स्था,

12.

पजस्तकालय, अगिलेखालय तथा सं ग्रहालय सेवा,

13.

प्रयोििाला,

14.

खे लकूद सेवा,

15.

िीत िण्डार सञ्चालर् (िैह्र कृवषजन्य),

16.

हाउस वायररङ्ग इलेक्ट्रीकल वफवटङ्ग र ममनत,

17.

फोहोरमैला सं कलर् तथा सरसफाई, फोहरमैला पजर्ाःप्रिोधर्,

18.

घर जग्िा खररद िरी िूगम ववकास िरी गबिी िर्े व्यवसाय,

19.

गर्मानण सम्बन्धी िारी उपकरण (हे िी इक्वीपमेण्ट) िाडा, ममनत तथा सञ्चालर्,

20.

पिज शचवकत्सा सेवा,

21.

व्याट्री ररचाशजनङ्ग,

22.

स्वास््य परीिण (एक्स–रे , गसटी स्क्यार्, एम.आर.आइ, अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवाहरु) तथा स्वास््य
परीिण प्रयोििाला,

23.

खाद्यान्न कजटार्ी, वपसार्ी, पेलार्ी र प्यावकङ्ग िर्े कायन,

24.

कपडा तथा धािो रङ्गाई, साइशजङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बजन्ने उद्योिले आफ्र्ो प्रयोजर्को लागि
िरे कोमा बाहे क),

25.

कािो व्यवसाय,

26.

प्याकेशजङ्ग, ररवफगलङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यांस ररवफगलङ्ग र सवारी ग्यांस ररवफगलङ्ग िर्े स्टे िर् समेत),

27.

कजररयर सेवा,
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28.

ड्राइशक्लगर्ङ्ग व्यवसाय,

29.

व्यूटी पालनर,

30.

आन्तररक सजावट (इण्टे ररयर डेकोरे िर्),

31.

सजरिा सेवा प्रदार् िर्े व्यवसाय,

32.

प्रकािर् सेवा,

33.

ववज्ञापर् सेवा,

34.

ववज्ञापर् सामग्री तयार िर्े सेवा,

35.

टे गलगिजर्बाट प्रसारण िर्न बर्ाइएका कायनिम र डकजमेन्ट्री टे लीवफल्म उत्पादर् तथा प्रसारण,

36.

स्वाइल टे वष्टङ्ग सेवा,

37.

स्वास््य (हे ल्थ) क्लव,

38.

पार्ी ढज वार्ी तथा ववतरण सेवा,

39.

जजलोशजकल पाकन सञ्चालर्,

40.

शजयोलोशजकल पाकन सञ्चालर्,

41.

व्यवसाय सम्वद्र्धर् सेवा (ववशजर्ेस इन्क्यूवेसर् सगिनस),

42.

व्यापाररक कम्प्लेक्स सञ्चालर्,

43.

वायोटे क पाकन,

44.

मशल्टप्ले क्स गथयटर,

45.

गसलाई बजर्ाई,

46.

ढज वार्ी सेवा,

47.

र्क्सा गडजाइर् सम्बन्धी सेवा,

48.

अर्जसन्धार् तथा ववकास सेवा ।
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अर्जसूची–८

(दफा १८ सँि सम्बशन्धत)
प्रादे शिक प्राथगमकताप्राप्त उद्योि
१. उजानमूलक उद्योिहरु,
२. कृवष तथा वर् पैदावारमा आधाररत उद्योि,
३. गर्मानण उद्योि,
४. गर्यानतमूलक उद्योि,
५. पूवानधारसवहतको साहगसक पयनटर्, ग्रामीण पयनटर्, पयानवरणीय पयनटर्, िल्फ कोसन, पोलो, पोर्ी टे वकङ,
पदयात्रा पयनटर्, वाटर रयाशफ्टङ, सिा सम्मेलर् पयनटर्, खे लकजद पयनटर्, धागमनक पयनटर्, सांस्कृगतक
पयनटर्, मर्ोरञ्जर् पाकन गर्मानण तथा सञ्चालर्,
६. सपनदंि उपचार सम्बन्धी उद्योि,
७. स्वदे िी च जर्ढज ङ्गा प्रयोि िरी शक्लङ्गर तथा गसमेन्ट उत्पादर् िर्े उद्योि, पल्प तथा कािज, शचर्ी,
रासायगर्क मल (गमश्रणबाहे क), प्राङ्गाररक मल, धू लो दूध, औषगध उत्पादर्, फोहोरमैला तथा खेर िएको
वस्तजको प्रिोधर्, इन्धर् बचत िर्े उपकरण उत्पादर् िर्े उद्योि, प्रदूषण कम िर्े उपकरण उत्पादर्
िर्े उद्योि र अपाङ्गहरुले प्रयोि िर्े साधर् तथा उपकरण उत्पादर् िर्े उद्योि, कृवष यन्त्र उपकरण
तथा औद्योगिक मेगसर्री बर्ाउर्े उद्योि, ववद्यजतबाट चल्र्े सवारी साधर्हरु उत्पादर् िर्े उद्योि,
८. दजिम
न तथा कम ववकगसत िेत्रमा स्थापर्ा हजर्े अस्पताल, र्गसनङहोम, पिज अस्पताल एवं शचवकत्सालय,
स्वास््य परीिण सेवा, स्वास््य प्रयोििाला, जैववक अर्जसन्धार्िाला र शििण एवं प्रशििण सं स्थाहरु,
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प्रदे ि सिाको सम्बत् २०७६ जेष्ठ २९ िते बजधबारका ददर् बसे को बैठकले र्ेपालको सं ववधार्को धारा १९९
बमोशजम यो ववधे यक पाररत िरेको हजदा र्ेपालको सं ववधार्को धारा २०१ को उपधारा (१) बमोशजम प्रमाशणत
िदनछज ।

मार्र्ीय अजजर्
न बहादजर थापा
सिामजख
सुदरू पश्चिम प्रदे ि
गमगत :- २०७६।०३।१७

सजदूरपशिम प्रदे ि सिाका सिामजखबाट प्रमाशणत यो ववधे यक
र्ेपालको सं ववधार्को धारा २०१ को उपधारा (2) बमोशजम
प्रमाशणत िदनछज ।
गमगत :-...........................

मार्र्ीय मोहर्राज मल्ल
प्रदे ि प्रमजख
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