
       इलाम नगरपाललका 
इलाम 

नगरसभा बाट पाररत लमलतिः- २०७६\०३\१२   

प्रमाणिकरि लमलतिः २०७६\०३\१९ 

“इलाम नगरपाललकाको लघ ुउध्म, घरेल,ु उधोग तथा साना उधोग दताा, नविकरि, 
खारेजी तथा प्रिर्द्ान सम्बन्धी ऐन, २०७६“ 

प्रस्तािन:-  

इलाम नगरपाललकाको औद्योलगक िातािरिलाई सवुिधाजनक, लगानीमैत्री बनाई स्थालनयस्तरमा 
उत्पादकत्ि र रोजगारीका अिसरमा अलभिृवर्द् गना,  नगरमा उपलब्ध प्राकृलतक, भौलतक तथा मानिीय 
स्रोतको अलधकतम उपयोग गरी  आयात प्रलतस्थापन तथा लनयाात  प्रिर्द्ानमा  जोड ददिँदै औद्योलगक 
विकासको माध्यमबाट सबल, गलतशील, प्रलतस्पधी एिं उत्पादनमखुी अथातन्त्र लनमाािमा सहयोग पयुााउिँनका 
लालग िाञ्छनीय भएकोले, स्थानीय सरकार संचालन ऐन (पवहलो संसोधन सवहत), २०७५ को दफा 
११(५)(घ) र इलाम नगरपाललकाको प्रशासवकय काया लनयलमत गने ऐन, २०७४ ले ददएको अलधकार 
प्रयोग गरर इलाम नगरपाललकाको पािँचौ नगर सभाले “इलाम नगरपाललकाको लघ ुउध्म, घरेल,ु उधोग 
तथा साना उधोग व्यािसय दताा, नविकरि, खारेजी तथा प्रबर्द्ान सम्बन्धी ऐन, २०७६“ पाररत गरेकोछ 
पररच्छेद – १ 

प्रारणम्भक 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भ - (१) यस ऐनको नाम “इलाम नगरपाललकाको लघ ुउध्म, घरेल,ु उधोग तथा 
साना उधोग व्यािसय दताा, नविकरि, खारेजी तथा प्रबर्द्ान सम्बन्धी ऐन, २०७६“ रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ ।  

२.  पररभाषा - विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,–   

(क) “उद्योग”  भन्नाले दफा १५ बमोणजमको उद्योग सम्झन ुपछा ।  

(ख) “उद्योग दताा गने लनकाय” भन्नाले नगर कायापाललकाको कायाालय सम्झन ुपछा । 

(ग) “नगरपाललका” भन्नाले इलाम नगरपाललका लाई संझन ुपनेछ । 

(घ) “कायापाललका” भन्नाले इलाम नगर कायापाललका लाई संझन ुपनेछ । 

(ङ) “कायाालय” भन्नाले नगर कायापाललकाको कायाालय सम्झन ुपछा । 

(च) “प्रमखु” भन्नाले नगर प्रमखु लाई संझन ुपनेछ । 



(छ) “प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत” भन्नाले नगर कायापाललकाको कायाालयको प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत 
सम्झनपुछा । 

(ज) “िडा अध्यि” भन्नाले इलाम नगरपाललकाको सम्बणन्धत िडामा लनिााणचत िडा अध्यि सम्झनपुछा । 

(झ) “िडा सलमलत” भन्नाले इलाम नगरपाललकाको सम्बणन्धत िडाको िडासलमलत सम्झनपुछा। 

(ञ) “घरेल ु उद्योग” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोणजमको उद्योग 
सम्झन ुपछा  । 

(ट) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोणजम”  भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको लनयममा तोवकएको िा 
तोवकए  बमोणजम सम्झन ुपछा ।   

(ठ) “साना उद्योग” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोणजमको उद्योग 
सम्झन ुपछा (ढ) “णस्थर प िँजी” भन्नाले दफा १६ बमोणजमको सम्पणि सम्झन ुपछा । 

(ड) “उद्योग दताा गने लनकाय” भन्नाले नगर कायापाललकाको कायाालयलाई संझन ुपनेछ । सो 
िाक्यले नगर कायापाललकालाई समेत बझुाउिँनेछ । 

  

पररच्छेद – २ 

उद्योग दताा तथा लनयमन सम्बन्धी व्यिस्था 

३. उद्योग दताा गराउनपुने - (१) कसैले यस ऐन बमोणजम दताा नगराई उद्योगको स्थापना िा सञ्चालन 
गना िा गराउन हुिँदैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन यो ऐन प्रारम्भ हुिँदाका बखत प्रचललत 
संणघय औद्योलगक व्यिसाय सम्बन्धी कान न बमोणजम दताा भई यस नगरपाललकाको भौगोललक िेत्र लभत्र 
सञ्चालनमा रहेका लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगले यस ऐन बमोणजम उद्योग दताा गराउन ुपने छैन ।   

४. उद्योग दताा गना लनिेदन ददनपुने  (१) यस ऐन बमोणजम उद्योग स्थापना गना चाहने व्यणिले तोवकए 
बमोणजमको वििरि र कागजात सवहत तोवकएको ढािँचामा उद्योग दताा गने लनकाय समि लनिेदन ददन ु
पनेछ ।     

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन लघ ुउद्यम र घरेल ुउद्योगको हकमा त्यस्तो 
उद्योग सञ्चालन भएको लमलतबाट छ मवहनालभत्र उद्योग दताा गना लनिेदन ददन सवकनेछ ।    

५. उद्योग दतााको प्रमािपत्र ददनपुने ;- (१) दफा ४ बमोणजम उद्योग दतााका लालग परेको लनिेदन 
जािँचबझु गदाा आिश्यक वििरि तथा कागजात प रा भएको र यो ऐन िा यस ऐन अन्तगात बनेको काया 
विलध बमोणजमको प्रविया प रा भएको देणखएमा लनिेदन परेको पन्र ददनलभत्र उद्योग दताा गने लनकायले 
लनिेदनमा माग भए बमोणजमको उद्योग दताा गरी तोवकए बमोणजमको ढािँचामा लनिेदकलाई उद्योग दतााको 
प्रमािपत्र ददन ु पनेछ ।  



(२) उद्योग दताा गरेपलछ िातािरिीय प्रभाि म ल्याङ्कन िा प्रारणम्भक िातािरि परीिि गनुापने भएमा सो 
गरेपलछ मात्र उद्योग स्थापना, सञ्चालन, व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गनुा पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम लनिेदन जािँचबझु गदाा थप वििरि िा कागजात माग्नपुने देणखएमा उद्योग 
दताा गने लनकायले सम्बणन्धत लनिेदकलाई त्यस्तो थप वििरि िा कागजात सात ददनलभत्र पेश गना 
लगाउन सक्नेछ ।  

 (४) उपदफा (१) बमोणजम उद्योग दतााको प्रमािपत्र ददिँदा अन्य कुराका अलतररि देहायका वििरिहरु 
समेत त्यस्तो प्रमािपत्रमा खुलाउन ुपनेछ, 

  (क) उद्योग दतााको प्रमािपत्र जारी भएको लमलत,   

(ख) उद्योगले व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गनुापने अिलध,  

 (ग) उद्योगले पालना गनुापने शताहरु,   

(घ) उद्योगको प्रकृलत अनसुार तोवकए बमोणजमका अन्य शताहरु ।  

(५) उपदफा (३) बमोणजम माग गरेको वििरि िा कागजात लनिेदकले पेश नगरेमा िा यो ऐन िा यस 
ऐन अन्तगात बनेको काया विलध बमोणजमको प्रविया प रा भएको नदेणखएमा उद्योग दताा गने लनकायले 
कारि खुलाई उद्योग दतााको लनिेदन अस्िीकृत गना सक्नेछ र सोको जानकारी सम्बणन्धत लनिेदकलाई 
ददन ुपनेछ ।  

(६) यस दफा बमोणजम दताा भएको उद्योगले उद्योग दताा गने लनकायले समय समयमा ददएको लनदेशन 
तथा दताा प्रमािपत्रमा उणल्लणखत शताहरुको पालना गनुा पनेछ ।   

६. िातािरिमा प्रलतक ल असरको लनराकरि गनुापनेिः- उद्योग सञ्चालनका िममा िातािरिमा परेको िा 
पना सक्ने प्रलतक ल िातािरिीय असरको लनराकरि गने णजम्मेिारी सम्बणन्धत उद्योगको हनेुछ ।  

७. अनमुलत ललनपुने :- (१) यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन  देहायका उद्योग 
दताा गनुा अणघ कायापाललकाको अनमुलत ललन ुपनेछ :- 

(क)  अनसु ची–१ मा उणल्लणखत उद्योग,  

 (२) उपदफा (१) बमोणजम अनमुलत आिश्यक पने उद्योग दताा गराउन चाहने व्यणिले तोवकएको 
वििरि सवहत तोवकएको ढािँचामा कायाालयमा लनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजमको लनिेदन र सोसिँग सम्बणन्धत कागजात जािँचबझु गदाा आिश्यक वििरि र 
कागजात संलग्न भएको देणखएमा कायाालयले आफ्नो राय सवहत लनिायको लालग नगर कायापाललकाको 
बैठकमा पेश गनेछ ।  



(४) उपदफा (३) बमोणजम कायापाललकाको बैठकले उद्योग दताा गना अनमुलत ददने िा नददने सम्बन्धमा 
साठी ददन लभत्र लनिाय गररसक्न ुपनेछ ।यस्तो अनमुलत ददने \ नददने कायापाललकाको लनिायको मखु्य 
आधार संणघय सरकारले लनधाारि गरे शता र मापदण्डहरु प्रमखु आधारहरु हनेुछन ्।   

 (५) उपदफा (४) बमोणजम नगर कायापाललकाले अनमुलत ददने लनिाय भएकोमा त्यस्तो लनिायको 
जानकारी प्राप्त गरेको लमलतले पन्र ददनलभत्र उद्योग दताा गने लनकायले तोवकएको ढािँचामा अनमुलतपत्र 
ददन ुपनेछ ।   

(६) अनमुलतपत्र प्राप्त गरेपलछ अनमुलतपत्रमा उल्लेख भएको समयािलधलभत्र उद्योग दताा गना लनिेदन ददन ु
पनेछ ।   

(७) उपदफा (४) बमोणजम कायापाललका बाट उद्योग दताा गना अनमुलत नददने लनिाय भएमा सात 
ददनलभत्र उद्योग दताा गने लनकायले लनिेदकलाई सोको जानकारी ददन ुपनेछ ।  

८. व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी  ददनपुनेिः- (१) यस ऐन बमोणजम दताा 
भएको उद्योगले उद्योग दताा प्रमािपत्रमा उल्लेख भएको अिलधलभत्र उद्योग सञ्चालन िा आफ्नो 
व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गनुा पनेछ र सोको जानकारी कायाालयलाई गराउन ुपनेछ ।  

(२) कुनै उद्योगले उपदफा (१) बमोणजम उद्योग सञ्चालन िा आफ्नो व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार 
प्रारम्भ गना नसकेमा सोको कारि खुलाई उद्योग दताा प्रमािपत्रमा उणल्लणखत अिलध समाप्त हनुभुन्दा 
कम्तीमा पन्र ददन अगालड त्यस्तो अिलध बढाउनका लालग कायाालयमा तोवकए बमोणजम लनिेदन ददन 
सक्नेछ ।  

(३) कुनै उद्योगले उपदफा (२) बमोणजमको अिलधलभत्र लनिेदन ददन नसकेको कारि खुलाई उद्योग 
दताा प्रमािपत्रमा उणल्लणखत अिलध समाप्त भएको लमलतले छ मवहनालभत्र त्यस्तो प्रमािपत्रमा उणल्लणखत 
अिलध बढाउनका लालग कायाालय समि लनिेदन ददन सक्नेछ ।तर अनमुलतपत्र ललन ुपने बाहेकका यो 
ऐन लाग ुहनु ुअगािै दताा भएका तथा यस अणघ थवपएको म्याद लभत्र समेत सञ्चालन िा उत्पादन िा 
कारोबार प्रारम्भ गना नसकेका अन्य उद्योगको हकमा यो उपदफा प्रारम्भ भएको लमलतले तीन मवहनालभत्र 
त्यस्तो लनिेदन ददई सक्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोणजम लनिेदन प्राप्त हनु आएमा र लनिेदनमा उणल्लणखत कारि मनालसब 
देणखएमा कायाालयले त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन  िा व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गने अिलध 
तोवकए बमोणजम बढाउन सक्नेछ । तर उपदफा (३) बमोणजम ददइएको लनिेदनको हकमा उद्योग 
स्थापनाको लालग गनुा पने लनमााि लगायतका कामको प्रगलत हेरी लघ ुउधोगको हकमा पािँच हजार, घरेल ु
उधोगको हकमा दश हजार र साना उद्योगको हकमा प्रलत िषा पच्चीस हजारका दरले जररिाना ललई 
उद्योग सञ्चालन िा व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गने अिलध बढाउन सवकनेछ ।  



(५) उपदफा (३) बमोणजम अिलध बढाइएमा सम्बणन्धत उद्योगले सो अिलधलभत्र उद्योगको सञ्चालन िा 
आफ्नो व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गनुा पनेछ ।  

(६) उपदफा (२) िा (३) बमोणजम अिलध बढाउन लनिेदन नददएमा िा उपदफा (१) बमोणजमको 
अिलध िा उपदफा (४) बमोणजम बढाइएको अिलधलभत्र पलन त्यस्तो उद्योगले उद्योग सञ्चालन िा आफ्नो 
व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ नगरेमा त्यस्तो उद्योगको दताा प्रमािपत्र स्ितिः रद्द हनेुछ ।  

(७) उपदफा (५) बमोणजम उद्योगको दताा प्रमािपत्र रद्द भएमा उद्योग दताा गने लनकायको अलभलेखमा 
रहेको त्यस्तो उद्योगको दताा प्रमािपत्रमा कारि खुलाई रद्द भएको व्यहोरा जनाउन ु पनेछ र सोको 
अलभलेख अद्यािलधक गनुा पनेछ ।  

९. उज री गना सक्ने :- (१) उधोग दताा गने लनकायले दफा ५ को उपदफा (५) बमोणजम उद्योग दताा 
गना अस्िीकृत गरेमा सो उपर णचि नबझु्ने लनिेदकले त्यसको जानकारी पाएको तीस ददनलभत्र 
कायापाललका समि उज री गना सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोणजम उज री परेमा कायापाललकाले उज री उपर आिश्यक जािँचबझु गरी उज री 
परेको लमलतले तीस ददनलभत्र सो सम्बन्धमा आिश्यक लनिाय गनुा पनेछ ।  

१०. अनगुमन गने:- (१) कायाालयले उद्योग दताा प्रमािपत्रमा उणल्लणखत शताहरुको पालना गरे नगरेको 
सम्बन्धमा उद्योगको लनयलमत अनगुमन गना सक्नेछ ।   

(२) उद्योग दताा गने लनकायले उपदफा (१) बमोणजमको अनगुमनको लसललसलामा सम्बणन्धत उद्योगबाट 
कुनै जानकारी िा वििरि माग गना सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम कुनै जानकारी िा वििरि माग गरेमा त्यस्तो जानकारी िा वििरि उपलब्ध 
गराउन ुसम्बणन्धत उद्योगको कताव्य हनेुछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम प्राप्त भएको जानकारी िा वििरिबाट त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा कुनै 
वकलसमको समस्या भएको देणखएमा सम्बणन्धत उद्योगसिँग परामशा गरी कायाालयले त्यस्तो उद्योगलाई 
आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन लसफारीस \ समन्िय गना सक्नेछ ।  

११. उद्योग स्थानान्तरिको लालग स्िीकृलत ललनपुने :- (१) कुनै एक ठाउिँमा सञ्चालन गने गरी दताा 
भएको उद्योग कुनै कारिले अन्यत्र स्थानान्तरि गनुापने भएमा सोको कारि खुलाई कायाालय समि 
उद्योग स्थानान्तरिका लालग तोवकए बमोणजमको ढािँचामा लनिेदन ददन ुपनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोणजम लनिेदन प्राप्त हनु आएमा यस ऐन बमोणजम िातािरिीय प्रभाि म ल्याङ्कन िा 
प्रारणम्भक िातािरिीय परीिि गनुापने भएमा सो समेत सम्पन्न गरी गराई कायाालयले तोवकए बमोणजम 
उद्योग स्थानान्तरिको नगर प्रमखुले स्िीकृलत ददन सक्नेछ ।  



१२. वििरि उपलब्ध गराउन ुपनेःिः- (१) प्रत्येक उद्योगले व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ 
गरेपलछ तोवकए बमोणजमको वििरि प्रत्येक आलथाक िषा समाप्त भएको लमलतले छ मवहनालभत्र कायाालय 
समि पेश गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम पेश गनुापने वििरि तोवकए बमोणजम विद्यतुीय माध्यमबाट समेत पेश गना 
सवकनेछ ।  

१३. उद्योग बन्द गरेमा जानकारी ददनपुनेःिः- यस ऐन बमोणजम दताा भएको उद्योग उद्योगीले कुनै 
कारिले बन्द गरेमा िा उद्योगको व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार स्थगन गरेमा त्यसरी बन्द िा 
स्थगन गरेको लमलतले सात ददनलभत्र त्यसको जानकारी कायाालयलाई तोवकए बमोणजम ददन ुपनेछ ।  

१४.  उद्योगको दताा खारेज गना लनिेदन ददन सवकनेिः- (१) कुनै कारिले उद्योग सञ्चालन गना नसवकने 
भएमा त्यस्तो उद्योगको दताा खारेजीको लालग कायाालय समि तोवकए बमोणजमको कागजात सवहत 
तोवकएको ढािँचामा लनिेदन ददन सवकनेछ ।तर प्रचललत कान न बमोणजम दामासाहीमा परेको अिस्थामा 
सोही कान न बमोणजम हनेुछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोणजम लनिेदन प्राप्त हनु आएमा कायाालयले सम्बणन्धत उद्योगले आफ्नो दावयत्ि 
फरफारक गरेको र उद्योगको दताा खारेज गना उपयिु हनेु देणखएमा तोवकए बमोणजम उद्योग दताा खारेज 
गरी सोको जानकारी लनिेदकलाई ददन ुपनेछ ।  

पररच्छेद – ३ 

उद्योगको िगीकरि तथा णस्थर प िँजी 

१५.  उद्योगको िगीकरि :- (१) यस ऐनको प्रयोजनको लालग उद्योगहरुलाई देहाय बमोणजम िगीकरि 
गररएको छ :- 

(क)  लघ ुउद्यम :-  देहायको अिस्था भएको उद्योगलाई लघ ुउद्यम मालननेछ:-  

 (१) घर जग्गा बाहेक बढीमा पािँच लाख रुपैयािँसम्मको णस्थर प िँजी रहेको,  

(२) उद्यमी स्ियं उद्योगको सञ्चालन र व्यिस्थापनमा संलग्न रहेको,  

(३) उद्यमी सवहत बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको,  

(४) बावषाक कारोबार पचास लाख रुपैयािँ भन्दा कम रहेको, र 

(५) इणन्जन, उपकरि िा मेलसनको प्रयोग गरेको भएमा इणन्जन, उपकरि िा 
मेलसनमा खपत हनेु विद्यतुीय ऊजाा, इन्धन िा अन्य तेल इणन्जन िमता बीस 
वकलोिाट िा सोभन्दा कम रहेको ।  



तर उपखण्ड (१) देणख (५) सम्म जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन 
अनसु ची–१ बमोणजम स्िीकृलत ललनपुने उद्योगलाई लघ ुउद्यम मालनने छैन ।  

(ख)  घरेल ुउद्योग :- देहायको अिस्था भएको उद्योगलाई घरेल ुउद्योग मालननेछ,  

(१) परम्परागत सीप र प्रविलधमा आधाररत,  

(२) श्रमम लक र खास सीप िा स्थानीय कच्चा पदाथा एिं स्थानीय 

प्रविलध, कला तथा संस्कृलतमा आधाररत,  

(३) इणन्जन, उपकरि िा मेलसनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा दश 
वकलोिाटसम्मको िमताको विद्यतुीय ऊजाा प्रयोग गरेको, र  

(४) अनसु ची–२ मा उल्लेख भए बमोणजमका उद्योगहरु ।  

(ग) साना उद्योग:- (१) लघ ुउद्यम र घरेल ुउद्योग बाहेकको दश करोड रुपैयािँसम्म णस्थर प िँजी 
भएको उद्योग,  

(२) उपदफा (१) मा उणल्लणखत उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हनेु िस्त ुिा सेिाको प्रकृलतको 
आधारमा देहाय बमोणजम िगीकरि गररनेछिः-  

(क) ऊजााम लक उद्योगिः- ऊजाा उत्पादन गने व्यिसायमा संलग्न अनसु ची–३ मा उणल्लणखत 
उद्योगहरु ।  

(ख) उत्पादनम लक उद्योगिः- कच्चा पदाथा, सहायक कच्चा पदाथा िा अधा प्रशोलधत कच्चा 
पदाथाको प्रयोग िा प्रशोधन गरी मालिस्त ुउत्पादन गने उद्योगहरु ।   

(ग) कृवष तथा िन पैदािारमा आधाररत  उद्योगिः- कृवष िा िन पैदािारमा आधाररत कच्चा 
पदाथाबाट कुनै िस्त ु उत्पादन गने िा कृवष िा िन पैदािारसिँग सम्बणन्धत अनसु ची–४ मा 
उणल्लणखत उद्योगहरु ।  

(घ) खलनज उद्योगिः- खलनज उत्खनन ्िा प्रशोधन गरी कुनै धात ुिा धात ुबाहेकका खलनज पदाथा 
उत्पादन गने उद्योगहरु ।  

(ङ) लनमााि उद्योगिः- भौलतक प िााधार लनमााि गरी सञ्चालन गने अनसु ची–५ मा उल्लेख गररएका 
उद्योगहरु ।  

(च) पयाटन उद्योगिः- पयाटन सेिासिँग सम्बणन्धत अनसु ची–६ मा उणल्लणखत उद्योगहरु ।  



(छ) स चना, प्रसारि तथा सञ्चार प्रविलधमा आधाररत उद्योगिः- स चना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारिका 
लालग प्रविलध प्रयोग गरी स चना, सञ्चार िा स चना प्रविलधको सेिा उपलब्ध गराउने अनसु ची–७ मा 
उणल्लणखत  उद्योगहरु ।  

(ज) सेिाम लक उद्योगिः- सेिा उत्पादन िा प्रदान गने अनसु ची–८ मा उणल्लणखत उद्योगहरु (३) 
कुनै उद्योगले उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोणजमको आफ्नो णस्थर प िँजी पररितान िा हेरफेर 
गना चाहेमा उद्योग दताा गने लनकाय समि तोवकए बमोणजम लनिेदन ददन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम लनिेदन प्राप्त भएमा उद्योग दताा गने लनकायले त्यस्तो उद्योगको णस्थर प िँजी 
पररितान िा हेरफेर गना सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम उद्योगको णस्थर प िँजी पररितान िा हेरफेर भएमा त्यस्तो उद्योग णस्थर प िँजी 
पररितान िा हेरफेर भई कायम भए अनसुार उपदफा (१) बमोणजमको जनु िगामा पने हो सोही िगामा 
िगीकृत भएको मालननेछ ।  

(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन कायापाललकाको लसफाररसमा कायाालयले 
स्थानीय राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई उद्योगको िगीकरिमा समािेश गना सक्नेछ ।  

१६.  उद्योगको णस्थर प िँजीिः- (१) यस ऐनको प्रयोजनको लालग उद्योगको णस्थर प िँजीको म ल्याङ्कन गदाा 
देहायको सम्पणिलाई आधार मानी म ल्याङ्कन गररनेछिः- 

(क) जलमन तथा जलमनमलुन (अण्डरग्राउण्ड), अन्तररि, जल, िा जलमलुन लनमााि िा सधुार भएका 
भौलतक संरचना,  

(ख) जलमनमालथ लनमााि भएका भौलतक संरचना  (जस्तैिः ढल लनकास, आन्तररक सडक, 

खानेपानीका संरचना, पानी आप लता गने प्रिाली)  

(ग) उद्योगको कायाालय, कारखाना,  भिन िा गोदाम घर,  

(घ) कमाचारी िा कामदारका लालग लनमााि भएको आिास भिन,  

(ङ) विद्यतु आप लता तथा सोसिँग सम्बणन्धत उपकरि र प्रिाली,  

(च) मेलसनरी, उपकरि, औजार तथा लतनका जगेडा पाटाप जाा,  

(छ) पररिहनका साधन,  

(ज) कायाालय सामग्री तथा उपकरि,  

 (झ) वफक्स्चर तथा फलनाचर,  



(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसिँग सम्बणन्धत उपकरि र प्रिाली ।         

(२) उपदफा (१) मा उणल्लणखत सम्पणिका अलतररि उद्योग स्थापना हनुभुन्दा अणघ िा लनमाािको 
विलभन्न चरिमा भएको देहायका खचालाई पलन उद्योगको णस्थर प िँजीको रुपमा म ल्याङ्कन गररनेछिः-  

(क) प िँजीकृत गररने प्राविलधक तथा सपुररिेिि खचा, 

 (ख) प िा लगानी तथा प िा सञ्चालन खचा,  

(ग) प िँजीकृत हनेु ब्याज खचा ।  

पररच्छेद – ५ 

उद्योगलाई प्रदान गररने छुट, सवुिधा िा सहलुलयत सम्बन्धी व्यिस्था 

 १७. कर सम्बन्धी छुट, सवुिधा िा सहलुलयतिः- (१) यस ऐन अन्तगात दताा भएको उद्योगलाई प्रचललत 
संघीय कान न बमोणजम पाउिँने छुट सवुिधा िा सहलुलयत नगरपाललकाको अनलतिम्य हनेुछन । 

(२) उपदफा (१) को अलतररि देहायका थप छुट, सवुिधा िा सहलुलयत उपलब्ध गराईनेछ । 

(क) नगर कायापाललकाले स्थानीय राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी तोकेको टेक्नोलोजी पाका , बायोटेक 
पाका  र स चना प्रविलध पाका लभत्र स्थावपत सफ्टिेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, लडणजटल 
म्यावपङ्ग सम्बन्धी उद्योगलाई पािँच बषा सम्म व्यािसाय कर पचास प्रलतशत छुट पाउनेछ ।   

(ख) देहायका संख्यामा इलाम नगरिासी नागररकलाई रोजगारी ददने देहायका उद्योगलाई देहाय 
बमोणजमको छुट सवुिधा प्रदान गररनेछिः-  (१) पचास िा सो भन्दा बढी इलाम नगरिासी नागररकलाई 
िषाभरर नै प्रत्यि रोजगारी ददने उत्पादनम लक उद्योग, स चना तथा सञ्चार प्रविलध उद्योगलाई सो िषाको 
व्यासाय मा लाग्ने करको लबस प्रलतशत,  (२) एक सय िा सो भन्दा बढी इलाम नगरका नागररकलाई 
िषाभरर नै प्रत्यि रोजगारी ददने उत्पादनम लक उद्योग एिं स चना तथा सञ्चार प्रविलध उद्योगलाई सो 
िषाको व्यािसाय करमा लाग्ने करको पच्चीस प्रलतशत,  (३) उपखण्ड (१) िा (२) बमोणजम 
रोजगारीप्राप्त इलाम नगरिासी नागररकहरुमध्ये कम्तीमा पचास प्रलतशत मवहला, दललत िा अपाङ्गता भएका 
व्यणिहरु रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई सो िषाको व्यािसाय कर मा थप पन्र प्रलतशत ।  

(ग) प्रचललत कान नमा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन मवहला, दललत, लसमान्तकृत र “ग”शे्रिी 
सम्मको अश्िता भएका अपाङ्गता भएका उद्यमीको मात्र स्िालमत्ि रहने गरी उद्योग दताा गररएमा त्यस्तो 
उद्योग दताा गदाा प्रचललत कान न बमोणजम लाग्ने उद्योग दताा दस्त रमा पैँतीस प्रलतशत छुट हनेुछ र लतन 
बषा सम्म व्यािसाय करमा पन्र प्रलतशत छुट हनेुछ । 



(घ) यो ऐन प्रारम्भ हदुािँका बखत सञ्चालनमा रहेका घरेल ु र साना उधोग लाई यो ऐन जारी भएको 
लमलतले र यस ऐन बमोणजम दताा भई सञ्चालनमा आएको घरेल ु र साना उधोग लाई व्यिसाय िा 
कारोबार शरुु गरेको लमलतले न्य नतम लतन बषासम्म व्यािसाय कर लबस प्रलतशत छुट हनेुछ । 

(ङ) नगरपाललकाले तोकेको भौगोललक िेत्र िा िगीकृत उधोगहरु िेत्रमा उद्योग स्थापना गना सहकारी, 
लघ ुउद्यम, घरेल ु र साना उद्योगलाई बीउ प िँजी (लसड क्यावपटल) को रुपमा नगरपाललकाले स्थानीय 
राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी तोकेबमोणजम अनदुान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(च) विदेशी लगानीमा सञ्चाललत उद्योगलाई नयािँ िस्तकुो उत्पादन तथा बजार विकास र प्रिद्र्धन गनाका 
लालग त्यस्तो उद्योगले विदेशणस्थत म ल कम्पनीबाट उत्पाददत सामानहरु तोवकए बमोणजमको शता र 
सीमालभत्र रही लनणित अिलधका लालग आयात गने अनमुलत संणघय सरकार बाट प्राप्त गनुा पनेछ ।    

(३) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोणजम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अिस्था भएको 
उद्योगले आफ ले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ ।   

(४) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन स लताजन्य उद्योग, मददराजन्य उद्योग र कत्था 
िा कच्छ उद्योगले उणल्लणखत कुनै पलन छुट तथा सवुिधा पाउने छैन ।  

१८.  लघ ुउद्यमको लालग अन्य सवुिधा एिं सहलुलयतिः- (१) प्रचललत कान नमा जनुसकैु कुरा लेणखएको 
भए तापलन यस ऐन बमोणजम लघ ुउद्यम दताा गदाा कुनै शलु्क िा दस्तरु लाग्ने छैन ।  

 १९.  जग्गा सम्बन्धी व्यिस्थािः- यस ऐन िा प्रचललत कान न बमोणजम दताा भएका उद्योगका लालग 
आिश्यक जग्गा सम्बणन्धत उद्यमीले प्रचललत कान न बमोणजम आफैले खररद गनुा पनेछ ।  तर तोवकए 
बमोणजमका उद्योग सञ्चालन गने उद्यमीले उद्योगका लालग आिश्यक जग्गा खररद गना नसकेमा सोही 
व्यहोरा खुलाई जग्गा खररद गना िा जग्गा उपलब्ध गराइददन अनरुोध गरेमा कायाालयले जग्गा खररद 
गना िा जग्गा उपलब्ध गराइददने सम्बन्धमा आिश्यक समन्िय र सहजीकरि गना सक्नेछ ।  

२०. ललजमा जग्गा उपलब्ध गराउनेिः- (१) राविय \नगरपाललकाको  प्राथलमकताप्राप्त उद्योग सञ्चालन 
गना नेपाल सरकारको स्िालमत्िमा रहेको जग्गा आिश्यक पने भएमा त्यस्ता उद्योगले आफ लाई 
आिश्यक पने जग्गाको िेत्रफल खुलाई उपलब्ध गराउन कायाालय समि तोवकए बमोणजम लनिेदन ददन 
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम लनिेदन प्राप्त हनु आएमा कायाालयले उद्योगलाई आिश्यक पने 
जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आिश्यक कारबाही अगालड बढाउन सम्बणन्धत मन्त्रालयमा 
पेश गनेछ ।   



(३) उपदफा (२) बमोणजम लनिेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले प्रचललत कान न बमोणजम त्यस्तो 
जग्गा उद्योग सञ्चालनको प्रयोजनको लालग सम्बणन्धत उद्योगलाई ललजमा उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम नेपाल सरकारको स्िालमत्िमा रहेको जग्गा ललजमा उपलब्ध गराए 
बापत उद्योगले लतनुापने रकम र ललज सम्बन्धी अन्य शताहरु नेपाल सरकार र सम्बणन्धत उद्योग 
बीच हनेु सम्झौतामा उल्लेख भए बमोणजम हनेुछ । 

(५) यस दफा बमोणजम ललजमा जग्गा प्राप्त गरी सञ्चालन भएको उद्योग कुनै कारििश सञ्चालन 
हनु नसकेमा उपदफा (३) बमोणजम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको ललज सम्झौता 
स्ितिः रद्द हनेुछ र त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले वफताा ललनेछ ।  

२१. जग्गाको अलधकतम हदबन्दीमा छुटिः- (१) कुनै उद्योगलाई आिश्यक पने जग्गा प्रचललत 
कान न बमोणजम राख्न पाउने जग्गाको अलधकतम हदभन्दा बढी भएमा सो बढी भएसम्मको जग्गा 
राख्ने छुट पाउन त्यस्तो उद्योगले उद्योग दताा गने लनकायमाफा त नेपाल सरकार समि लनिेदन 
ददन  सक्नेछ (२) उपदफा (१) बमोणजम लनिेदन पना आएमा उद्योगको आिश्यकताको 
आधारमा नेपाल सरकारले प्रचललत कान न बमोणजम तोवकएको शताको अधीनमा रही तोवकएको 
हदसम्मको जग्गा राख्न पाउने गरी छुट ददन सक्नेछ ।  

२२. छुट, सवुिधा िा सहलुलयतको प्रत्याभ लतिः- (१) यो ऐन प्रारम्भ हुिँदाका बखत दताा भई 
सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई यस ऐन र प्रचललत कान न बमोणजम प्रदान गररएको छुट, सवुिधा िा 
सहलुलयतलाई सीलमत गने गरी कुनै व्यिस्था गररने छैन ।   

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा तत्काल अणघ बहाल रहेको औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०४९ 
अन्तगात अनमुलत प्राप्त गरी िा दताा गरी सञ्चालनमा रहेको उद्योगले सो ऐन बमोणजम अिलध 
वकवटएका छुट, सवुिधा िा सहलुलयतका हकमा सोही ऐन बमोणजम र अिलध नवकवटएको छुट, 

सवुिधा िा सहलुलयतका हकमा यस ऐन बमोणजमको छुट, सवुिधा िा सहलुलयत पाउनेछ ।  

(३) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुणघ दताा भएको िा अनमुलत प्राप्त गरेको तर यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ 
मात्र व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गरेको उद्योगले यस ऐन बमोणजमको छुट, सवुिधा 
िा सहलुलयत पाउनेछ ।    

तर त्यस्तो उद्योग दताा िा अनमुलत प्राप्त गदााका बखत कायम रहेको औद्योलगक व्यिसाय 
सम्बन्धी प्रचललत कान न बमोणजम छुट, सवुिधा िा सहलुलयत पाउने अिलध यस ऐनले प्रदान 
गरेको छुट, सवुिधा िा सहलुलयत भन्दा बढी अिलधको भएमा िा यस ऐन बमोणजम त्यस्तो छुट, 

सवुिधा िा सहलुलयत नपाउने भएमा तत्काल प्रचललत औद्योलगक व्यिसाय सम्बन्धी कान न 
बमोणजमको छुट, सवुिधा िा सहलुलयत पाउनेछ ।  



२३. स्िलमत्ि अनलतिम्य नहनेुिः-  यस ऐन बमोणजम दताा भएको कुनै पलन उद्योग नगरपाललकाले आफ्नो 
स्िालमत्िमा ललने छैन ।  

२४. औद्योलगक सरुिा सम्बन्धी व्यिस्थािः- प्रचललत कान न बमोणजम स्थापना भएको उद्योगको लालग 
आिश्यकता अनसुार नेपाल सरकारले तोवकए बमोणजम औद्योलगक सरुिाको अलतररि स्थानीयस्तरमा 
सरुणित संचालनको  िातािरि बनाई राख्न आिश्यक सहयोग, समन्िय र सहणजकरि गररनेछ ।  

२५. छुट, सवुिधा िा सहलुलयतको दरुुपयोग गना नहनेुिः- यस ऐन बमोणजम उद्योगले प्राप्त गने छुट, सवुिधा 
िा सहलुलयत जनु प्रयोजनका लालग ददइएको हो सोही प्रयोजनका लालग मात्र प्रयोग गनुा पनेछ र त्यसको 
दरुुपयोग गना पाइने छैन ।  

पररच्छेद – ६ 

एकल लबन्द ुसेिा केन् र् सम्बन्धी व्यिस्था 

२६. एकल लबन्द ुसेिा केन््रको स्थापनािः- (१) यस ऐन तथा प्रचललत अन्य कान न बमोणजम उद्योग िा 
लगानीकताालाईा प्राप्त हनेु छुट, सवुिधा िा सहलुलयत र उद्योगको लालग आिश्यक पने प िााधार सम्बन्धी 
सेिा समयमै सरल र सहज रुपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नगरपाललकाले स्थानीय 
राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी एकल लबन्द ुसेिा केन््को स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम एकल लबन्द ु सेिा केन्् स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा स्थानीय 
राजपत्रमा स चना प्रकाशन गदाा अन्य कुराका अलतररि त्यस्तो सेिा केन्् रहने स्थान, केन््का 
माध्यमबाट उद्योगहरुलाई पयुााइने सेिा, केन््मा रहने लनकायगत एकाइहरु र सेिा सञ्चालन सलमलत समेत 
तोक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम एकल लबन्द ु सेिा केन््को स्थापना नभएसम्मको लालग यस ऐन बमोणजम 
उद्योगले पाउने छुट, सवुिधा िा सहलुलयत एकै थलोबाट समयमै उपलब्ध गराउन नगरपाललकाले स्थानीय 
राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी एकल लबन्द ुसेिा सञ्चालन सलमलत \ केन्् गठन गनेछ ।  

 २७. एकल लबन्द ुसेिा सञ्चालन सलमलतको काम, कताव्य र अलधकारिः- (१) एकल लबन्द ुसेिा सञ्चालन 
सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार देहाय बमोणजम  हनेुछिः-  (क)  यस ऐन अन्तगात उद्योगले पाउने 
छुट, सवुिधा िा सहलुलयत प्रदान गने लनिाय गरी सोको कायाान्ियन गने िा गराउने,  

  (ख) कायापाललकाले आफ्ना काम, कताव्य र अलधकार अन्तगात प्रत्यायोजन गरेका कायाहरू गने,  

(ग) उद्योगलाई आिश्यक पने विद्यतु, पानी, द रसञ्चारका साधन, जग्गा, सडक जस्ता प िााधार सेिा 
उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समयबर्द् व्यिस्था गना आिश्यक लनिाय गरी सोको कायाान्ियन गने, 

गराउने,  



(घ) तोवकए बमोणजमका अन्य कायाहरु गने ।  

(२) यस दफा बमोणजम एकल लबन्द ु सेिा सञ्चालन सलमलतले गरेको लनिाय सम्बणन्धत लनकायले 
कायाान्ियन गनुा पनेछ ।   

(३) एकल लबन्द ु सेिा सञ्चालन सलमलतले आफ लाई प्राप्त अलधकारमध्ये आिश्यकता अनसुार केही 
अलधकार उपदफा (४) बमोणजम गदठत उपसलमलतलाई प्रत्यायोजन गना  सक्नेछ । तर उपदफा (१) को 
खण्ड (ख) मा तोवकएको अलधकार प्रत्यायोजन हनेु छैन ।  

(४) एकल लबन्द ु सेिा सञ्चालन सलमलतले आफ ले गने काम कारबाहीको लालग आिश्यकता अनसुार 
उपसलमलतहरु गठन गना सक्नेछ र त्यसरी गठन भएको उपसलमलतको काम, कताव्य र अलधकार सो 
सलमलतले तोवकददए बमोणजम हनेुछ ।   

पररच्छेद — ७ 

रुग्ि उद्योग सम्बन्धी व्यिस्था 

 २८. रुग्ि उद्योगको पवहचान, िगीकरि र सवुिधा, सहलुलयत तथा छुटिः- संणघय सरकारको प्रचललत 
औधोलगक व्यािसाय ऐन अनसुार हनेुछ । 

पररच्छेद–८ 

सजाय र पनुरािेदन सम्बन्धी व्यिस्था 

  २९. सजाय सम्बन्धी व्यिस्थािः- (१) कसैले यस ऐन बमोणजम उद्योग दताा गराई िा नगराई उद्योग 
स्थापना िा सञ्चालन गरे िा नगरेको सम्बन्धमा कायाालयले तोवकए बमोणजम आिश्यक अनगुमन, 

छानलबन िा लनरीिि गदाा यस ऐन बमोणजम उद्योग दताा नगराई उद्योग स्थापना िा सञ्चालन गरेको 
पाइएमा सम्बणन्धत कायाालयले त्यस्तो उद्योग स्थापना िा सञ्चालन गने व्यणि तथा सोसिँग सम्बणन्धत 
वििरि सवहतको प्रलतिेदन तयार गरी कारबाहीका लालग सम्बणन्धत कायापाललकामा पठाउन ु पनेछ र 
सोको जानकारी सम्बणन्धत णजल्ला प्रशासन कायाालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम प्रलतिेदन प्राप्त हनु आएमा कायापाललकाले त्यस्तो व्यणिलाई यस ऐन 
बमोणजम उद्योग दताा गराई सञ्चालनमा ल्याउन र सोको प्रमाि पेश गना बढीमा तीन मवहनाको समय 
ददन सक्नेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोणजमको समयािलधलभत्र उद्योग दताा नगने व्यणिलाई कायापाललकाले देहायको 
कारबाही गना सक्नेछिः- 

 (क)  त्यस्तो व्यणिले स्थापना िा सञ्चालन गरेको उद्योग बन्द गना आदेश ददने,   



(ख)  उद्योगको स्तर यवकन गरी सोको आधारमा लघ ुउद्यमस्तरको भए दश हजार देणख पच्चीस 
हजार रुपैंयािँसम्म, घरेल ुउद्योगको स्तर भए  पच्चीस हजार देणख पचास हजार रुपैंयािँसम्म  साना 
उद्योगको स्तर भए पचास हजार देणख एक लाख रुपैंयािँसम्म, जररबाना गने ।   

(४) दफा १२ बमोणजम तोवकएको वििरि तोवकएको अिलधलभत्र उपलब्ध नगराएमा उद्योग दताा गने 
लनकायले प्रत्येक आलथाक िषाको लालग देहायका उद्योगलाई देहायको जररबाना गना सक्नेछिः-   

(क)  लघ ुउद्यमलाई पािँच हजार रुपैयािँको दरले,  

(ख) घरेल ुउद्योगलाई दश हजार रुपैयािँको दरले,  

(ग) साना उद्योगलाई बीस हजार रुपैयािँको दरले,  

 (५) देहायका काया गरेमा उद्योग दताा गने लनकायको लसफाररसमा कायापाललकाले देहाय बमोणजमको 
सजाय गना सक्नेछिः-  (क)  दफा ३४ विपरीत काया गने उद्योगलाई यस ऐन बमोणजमको  छुट, सवुिधा 
िा  सहलुलयत नददने िा त्यस्तो  छुट, सवुिधा िा  सहलुलयत प्राप्त गररसकेको भए प्राप्त गरेको छुट, 

सवुिधा िा  सहलुलयतको रकम अस ल गने िा सो बराबरको रकम जररबाना गने िा दिैु सजाय गने,  

(ख) दफा ३४ बमोणजम व्यािसावयक सामाणजक णजम्मेिारी बहन नगरेमा त्यस्तो उद्योगको 
िावषाक कारोबारको शनु्य दशमलि सात पािँच प्रलतशतले हनु आउने रकम जररबाना गने,  

(ग) दफा ५ को उपदफा (६) बमोणजम उद्योग दताा गने लनकायले समय– समयमा ददएको 
लनदेशन तथा उद्योग दताा प्रमािपत्रमा उणल्लणखत शताहरुको पालना नगरेमा िा दफा ३० को 
उपदफा (२)बमोणजमको शता पालना नगरेमा देहायको उद्योगलाई देहाय बमोणजमको जररबाना 
गना सक्नेछिः- (१) लघ ुउद्यमको हकमा पच्चीस हजार देणख एक लाख रुपैंयािँसम्म, (२) घरेल ु
उद्योगको हकमा दईु लाख देणख लतन लाख रुपैंयािँसम्म, (३) साना उद्योगको हकमा लतन लाख 
देणख पािँच लाख रुपैंयािँसम्म।  

(घ) खण्ड (ग) बमोणजम जररबाना गदाा समेत दफा ५ को उपदफा (६) बमोणजम उद्योग दताा 
गने लनकायले समय समयमा ददएको लनदेशन तथा उद्योग दताा प्रमािपत्रमा उणल्लणखत शताहरुको 
पालना नगरेमा िा दफा ३० को उपदफा (२) बमोणजमको शता पालना नगरेमा त्यस्तो 
उद्योगलाई लनणित अिलधका लालग उद्योग सञ्चालन बन्द गराउन आदेश ददने िा त्यस्तो उद्योगको 
दताा िा अनमुलत खारेज गना आदेश ददन सक्ने ।   

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगात बनेको लनयमािलीको अन्य कुनै प्रािधान उल्लंघन गरेमा लघ ु
उद्यम भए पन्र हजार रुपैयािँसम्म, घरेल ुउद्योग भए पन्र हजारदेणख लबस हजार रुपैंयािँसम्म, साना 
उद्योग भए लबस हजारदेणख लतस हजार रुपैंयािँसम्म जररबाना गने ।   



(६) यस दफा बमोणजम सजाय गनुाभन्दा अणघ सजाय गने अलधकारप्राप्त अलधकारीले सम्बणन्धत 
उद्योग िा व्यणिलाई आफ्नो सफाई तथा सितु पेश गना पन्र ददनको समय ददनपुनेछ ।   

३०. पनुरािेदन सम्बन्धी व्यिस्थािः- दफा २८ बमोणजमको सजायको आदेश उपर णचि नबझेुमा 
सजायको जानकारी पाएको लमलतले पैँतीस ददनलभत्र त्यस्तो उद्योग िा व्यणिले सम्बणन्धत अदालतमा 
पनुरािेदन ददन सक्नेछ । 

पररच्छेद–९ 

कान लन स्िरुप सम्बन्धी व्यिस्था 
३१. कान नी स्िरुपिः-  ऐनको दफा ३ अनसुार दताा गराउन ुपने कुनै पलन उद्योग प्राइभेट फमा, साझेदारी फमा, 
प्राइभेट लललमटेड िा पणब्लक लललमटेड कम्पनीको रुपमा गनुा पनेछ । 

३२. प्राइभेट फमािः-  कुनै एक व्यणि विशेषले कुनै उद्योग एकलौटी स्िालमत्िमा दताा गना चाहेमा तोवकएका 
ललणखत कागजातहरु सवहत लनधााररत ढािँचामा सम्बणन्धत कायाालयमा ररतप िाक दरखास्त ददन ु पनेछ । यसरी 
दरखास्त प्राप्त भए पलछ सम्बणन्धत कायाालयले प िँजीको आधारमा लाग्ने फमा दताा दस्तरु दाणखला गना लगाई 
उद्योग दताा गरी तोवकएको ढािँचामा प्राइभेट फमा दताा प्रमािपत्रमा समेत उद्योगले पालना गनुा पने शताहरु उल्लेख 
गरी फमा दताा प्रमािपत्रका लनधाारीत ढािँचाको पत्र समेत ददन ुपनेछ ।  

३३. साझेदारी फमािः- दईु िा दईु भन्दा बढी व्यणिहरु लमलेर उद्योग संचालन गनाको लालग साझेदारी फमा दताा 
गना सक्नेछन ्। साझेदारी फमाको रुपमा उद्योग संचालन गना चाहने व्यणिहरुले तोवकए बमोणजमको ढािँचामा 
दरखास्त फाराम साथ आिश्यक कागजातहरु सवहत साझेदारहरुले दस्तखत गरी दरखास्त ददन ुपनेछ । यसरी 
दरखास्त प्राप्त भए पलछ सम्बणन्धत कायाालयले प िँजीको आधारमा साझेदारी फमा दताा दस्तरु दाणखला गना लगाई 
लनधाारीत ढािँचाको साझेदारी फमा दताा प्रमािपत्रमा उद्योगले पालना गनुा पने शताहरु उल्लेख गरी साझेदारी फमा 
दताा प्रमािपत्रका पत्र समेत ददन ुपनेछ ।  

३४. प्राइभेट लललमटेड िा पणब्लक लललमटेड कम्पनीिः- कम्पनी ऐन, २०६३ अनसुार प्राइभेट लललमटेड िा पणब्लक 
लललमटेड कम्पनीको रुपमा उद्योग दताा गना चाहने व्यणिले कम्पनी रणजिारको कायाालयमा कम्पनी दताा गराई 
सकेपलछ उद्योग दतााको तोवकए बमोणजमको दरखास्त फारामको साथमा आिश्यक ललणखत कागजातहरु संलग्न 
गरी ररतप िाकको दरखास्त पेश गरेमा सम्बणन्धत कायाालयले तोकीएको ढािँचामा उद्योगले पालना गनुा पने शताहरु 
समेत तोकी कम्पनीको रुपमा लनधाारीत ढािँचाको उद्योग दताा प्रमािपत्र समेत ददन ु पनेछ । कम्पनीको रुपमा 
उद्योग दताा गदाा रु. १००।– को लनिेदन दस्तरु बाहेक अन्य दताा दस्तरु बझुाउन ुपने छैन । यस्ता प्रा. लल. िा 
पणब्लक लललमटेड कम्पनीको नाममा छुट्टा छुटै्ट उदे्दश्य, िगा र प िँजी राखी उद्योग दताा गनुा परेमा सोही बमोणजम  

गना कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा समेत उदे्दश्य उल्लेख भै कम्पनी रणजिारको कायाालयबाट स्िीकृलत ल्याएमा सोही 
अनसुार छुट्टाछुटै्ट उद्योग दताा गना सवकने छ । 

 

 



पररच्छेद १० 

विविध 

३५. नगर उद्योग प्रिध्दान सलमलतको गठनिः- (१) लघ ुउद्यम, घरेल ुउद्योग तथा साना उद्योगको प्रिद्र्धन 
सम्बन्धी कायालाई प्रभािकारी बनाउन   नगर प्रमखुको अध्यितामा आिश्यकता अनसुार सम्बणन्धत 
लनकाय र सरोकारिालाको प्रलतलनलधत्ि हनेु गरी नगर उद्योग प्रिद्र्धन सलमलत गठन गना सक्नेछ । (२) 
नगर उद्योग प्रिद्र्धन सलमलतको गठन, काम, कताव्य र अलधकार तोवकए बमोणजम हनेुछ ।   

३६. औद्योलगक जनशणििः- (१) उद्योगलाई आिश्यक पने जनशणि नेपाली नागररकबाटै प लता गनुा 
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन रावियस्तरको सािाजलनक पत्रपलत्रकामा 
विज्ञापन प्रकाशन गदाा पलन उद्योगको लालग चावहने कुनै खास सीप िा दिता भएको जनशणि नेपाली 
नागररकमध्येबाट उपलब्ध हनु नसकेमा िा उच्च व्यिस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोणजम 
कायापाललकाको लसफाररसमा श्रम विभागको स्िीकृलत ललई बढीमा पािँच िषासम्मको लालग त्यस्तो उद्योगले 
विदेशी नागररक लनयिु गना सक्नेछ ।   

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लालग कायापाललकाले लसफाररस गदाा त्यस्तो उद्योगले माग गरे 
बमोणजमको सीप िा दिता भएको जनशणि नेपाली नागररकबाट प लता गना प्रयास गरे िा नगरेको, त्यस्तो 
सीप िा दिता भएको जनशणि उद्योगलाई आिश्यक भए िा नभएको र त्यस्तो जनशणि नेपालमा 
उपलब्ध हनु सक्ने िा नसक्ने सम्बन्धमा यवकन गरी त्यस्तो जनशणि सम्बणन्धत उद्योगलाई आिश्यक 
भएको र नेपालमा उपलब्ध हनु नसक्ने अिस्था रहेको देणखएमा श्रम विभागमा श्रम स्िीकृलतको लालग 
लसफाररस गनुापनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोणजम लनयिु गररएको विदेशी नागररक विणशष्ट प्रकारको प्राविलधक भई त्यस्तो 
जनशणि नेपाललभत्र उपलब्ध हनु नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोणजम स्िीकृलत ललई त्यस्तो 
जनशणिलाई थप दईु िषासम्मको लालग पनुिः लनयिु गना सवकनेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोणजम कुनै उद्योगमा विदेशी नागररक लनयिु भएमा लनजको देशमा पररित्र्य 
विदेशी मु् ा प्रचलनमा रहेको भए विदेशी नागररकले प्राप्त गरेको तलब, भिा, पाररश्रलमक रकमको 
पररित्र्य विदेशी मु् ामा लैजान श्रम िा प्रचललत नेपाल कान नले लनददाष्ट गरे बमोणजम हनेुछ ।  

(७) उद्योगमा कायारत कामदार तथा कमाचारीले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा 
अिरोध पगु्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कुनै पलन काम कारबाही गना पाउने  छैनन ्।   

तर कामदार तथा कमाचारीले आफ्ना जायज मागहरु शाणन्तप िा ढंगले व्यिस्थापन समि राख्न र आपसी 
समझदारीमा समाधान गना यो उपदफाले बाधा पयुााएको मालनने छैन ।   



(८) उपदफा (७) बमोणजम वििाद समाधान हनु नसकेमा वििाद समाधान गने प्रयोजनका लालग प्रचललत 
कान न बमोणजम गठन भएको विब्यनुलमा त्यस्ता वििाद पेश गना सवकनेछ । त्यस्तो विव्यनुलबाट 
भएको लनिाय अणन्तम हनेुछ र दिैु पिलाई मान्य हनेुछ ।  

३७. करार गरी उत्पादन गना सक्नेिः- (१) प्रचललत कान न बमोणजम दताा भएको कुनै उद्योग िा कम्पनी 
िा फमा िा प्रलतष्ठानले आपसमा करार (कन्ियाक्ट) िा उपकरार (सि– कन्ियाक्ट) गरी िस्त ु िा 
सेिाको उत्पादन गने सक्ने, कुनै लनयाातम लक उद्योग िा लनयाात प्रिद्र्धन गहृको लालग तोवकए 
बमोणजमको मापदण्ड प रा गरी करार (कन्ियाक्ट म्यानफु्याक्चररङ्ग) िा उपकरार (सि–कन्ियाक्ट 
म्यानफु्याक्चररङ्ग) का आधारमा लनणित पररमािमा िस्त ुिा सेिाको उत्पादन गररददएमा त्यस्तो उद्योग िा 
कम्पनी िा फमा िा प्रलतष्ठानलाई छुट, सवुिधा र सहलुलयत तोवक संघीय सरकारले उपलब्ध गराउन 
सवकनेछ ।   

३८. कोष सम्बन्धी व्यिस्थािः- (१) इलाम नगरपाललकाले इलाम नगरको औद्योलगक विकास, प्रिद्र्धन 
तथा संरििका लालग लनजी तथा सहकारी िेत्र समेतको सहभालगतामा आिश्यकता अनसुार देहायका कुनै 
िा सबै कोष खडा गना सक्नेछिः-  (क) लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्यम विकास कोष, (ख) जोणखम प िँजी 
(भेन्चर क्यावपटल) कोष,  (ग) प्रविलध विकास कोष, (घ) औद्योलगक लगानी संरिि तथा प्रिद्र्धन कोष, 

(ङ) रुग्ि उद्योग पनुरुत्थान, पनुलनामााि तथा व्यिस्थापन कोष, (च) मवहला उद्यमशीलता विकास कोष । 
(२) उपदफा (१) मा उणल्लणखत कोषमा जम्मा हनेु रकम, त्यस्ता कोषको  व्यिस्थापन र सञ्चालन 
सम्बन्धी कायाविलध र अन्य व्यिस्था तोवकए बमोणजम हनेुछ । 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुिँदाका बखत इलाम नगरपाललकले स्थापना र सञ्चालन भएका उद्यम विकास कोष 
यसै ऐन बमोणजम स्थापना र सञ्चालन भएको मालननेछ ।   

३९. व्यािसावयक सामाणजक णजम्मेिारीिः- (१) िावषाक पन्र करोड रुपैंयािँ भन्दा बढी कारोबार गने घरेल ु
िा साना उद्योगले िावषाक मनुाफाको कम्तीमा एक प्रलतशत रकम व्यािसावयक सामाणजक णजम्मेिारी 
बहन गने प्रयोजनाथा प्रत्येक आलथाक िषाका लालग छुट्याउन ुपनेछ । सो बमोणजम छुट्याइएको रकम 
िावषाक योजना तथा कायािम बनाई तोवकए बमोणजमका िेत्रमा खचा गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लालग प्रत्येक उद्योगले प्रत्येक आलथाक िषामा भएको कारोबारको 
रकम र सो आलथाक िषाका लालग पेश गररएको व्यािसावयक सामाणजक णजम्मेिारी बहन अन्तगातको 
योजना तथा कायािमको प्रगलत वििरि सो आलथाक िषा व्यलतत भएको तीन मवहनालभत्र सम्बणन्धत उद्योग 
दताा गने लनकाय समि पेश गनुा पनेछ । सो वििरिसाथ चाल ुआलथाक िषाको व्यािसावयक सामाणजक 
णजम्मेिारी बहनको योजना तथा कायािम समेत संलग्न गररएको हनु ुपनेछ ।   

४०. औद्योलगक कररडोर, औद्योलगक ग्राम तथा औद्योलगक क्लष्टर घोषिा गना सक्नेिः- औद्योलगक विकासको 
लालग पयााप्त सम्भािना र अिसर उपलब्ध रहेको नगरपाललकाको कुनै भाग िा स्थानलाई तोवकए 



बमोणजमका मापदण्डका अलधनमा रही कायापाललकाले स्थानीय राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी औद्योलगक 
कररडोर, औद्योलगक ग्राम तथा औद्योलगक क्लष्टर घोषिा गरी तोवकए बमोणजमको सेिा, सवुिधा तथा 
सहलुलयत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।   

४१. आिासीय भिन, अन्य भिन बनाउन िा बस्ती बसाउन नसवकनेिः- (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ 
स्थापना हनेु औद्योलगक िेत्र, विशेष आलथाक िेत्र तथा औद्योलगक कोररडोरको नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी तोकेको िेत्र र द रीलभत्र कुनै पलन वकलसमको आिासीय भिन िा अन्य 
भिन बनाउन िा बस्ती बसाउन लबषय प्रचललत संणघय कान न तथा नेपाल सरकारले लनधारि गरे अनसुार 
हनेुछ । 

४२. अलधकार प्रत्यायोजनिः- (१) यो ऐन िा यस  ऐन अन्तगात बनेको लनयमािली बमोणजम 
कायापाललकालाई प्राप्त भएको अलधकारमध्ये कुनै िा सबै अलधकार कायापाललकाले आिश्यकता अनसुार 
नगर प्रमखु,  प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत िा राजपत्रावङ्कत अलधकृत स्तरको कमाचारी िा यस ऐन अन्तगात 
गठन भएको सलमलत िा उपसलमलतलाई प्रत्यायोजन गना  सक्नेछ । (२) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगात 
बनेको लनयमािली बमोणजम सम्बणन्धत कायापाललकाको कायाालयलाई प्राप्त भएको अलधकारमध्ये सबै िा 
कुनै अलधकार आिश्यकता अनसुार िडा कायाालय िा राजपत्रावङ्कत स्तरको कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना 
सक्नेछ ।  

४३. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकारिः- यस ऐनको कायाान्ियन गदाा कुनै बाधा अड्काउ परेमा 
कायापाललकले स्थानीय राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन  सक्नेछ ।  

४४. अनसु चीमा हेरफेर िा थपघट गना सक्नेिः- कायापाललकले स्थानीय राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी 
अनसु चीमा आिश्यकता अनसुार हेरफेर, थपघट िा पररमाजान गना सक्नेछ ।  

४५. यसै ऐन बमोणजम हनेुिः- प्रचललत कान नमा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन यस ऐनमा लेणखए 
जलत कुरामा यसै ऐन बमोणजम  हनेुछ ।  

४६. लनयम बनाउने अलधकारिः- यस ऐनलाई कायाान्ियन गना कायापाललकले आिश्यक लनयम बनाउन 
सक्नेछ ।  

४७. लनदेणशका, कायाविलध िा मापदण्ड बनाई लाग  गना सक्नेिः- कायापाललकाले उद्योगको दताा, लनयमन 
सम्बन्धी काम कारबाहीलाई सरल बनाउन आिश्यकता अनसुार लनदेणशका, कायाविलध िा मापदण्ड बनाई 
लाग  गना सक्नेछ ।   

४८. खारेजी र बचाउिः- (१) औद्योलगक व्यिसाय ऐन, २०७३ अन्तगात भए गरेका सम्प िा काम 
कारबाहीहरु यसै ऐन बमोणजम भए गरेको मालननेछ । 

अनसु ची–१ (दफा ७ सिँग सम्बणन्धत) 



 अनमुलत ललनपुने उद्योगहरु  

१. हातहलतयार, गोलीगठ्ठा, बारुद उत्पादन गने उद्योग, २. विस्फोटक पदाथा उत्पादन गने उद्योग,      
३. सरुिात्मक छपाइ (सेक्यरुरटी वप्रणन्टङ) मु् ा तथा लसक्का उद्योग, ४. चरुोट, लबिँडी, खैनी, लसिँगार तथा 
सतुी मखु्य कच्चा पदाथा हनेु िस्त ुउत्पादन गने उद्योग, ५. लबयर तथा मददरा उत्पादन गने उद्योग,    
६. ढंुगा लगट्टी, बालिुा उत्खनन,् प्रशोधन गने मझौला तथा ठ ला उद्योग, ७.  रेलडयो सञ्चार उपकरि 
उत्पादन गने उद्योग, ८. बहमु ल्य खलनज उत्खनन,् पेिोललयम पदाथा उत्खनन ्जस्ता उद्योग, ९. प्रचललत 
कान न बमोणजम अनमुलत ललनपुने अन्य उद्योग ।  

अनसु ची–२  

(दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सिँग सम्बणन्धत) 

घरेल ुउद्योगहरुिः-  

१. ह्याण्ड ल म, पेडल ल म, सेमी—अटोमेवटक ल म, कपडा िावपाङ्ग, परम्परागत प्रविलधबाट गररने रङ्गाई, 

छपाई, लसलाई (तयारी पोशाक बाहेक) र बनुाई,  

२. ऊन र रेशममा आधाररत हाते बनुाईका राडी, पाखी, गलैंचा, पणश्मना, पोशाक, हातेकागज र सोमा 
आधाररत िस्त,ु  

३. परम्परागत कलामा आधाररत िस्त,ु  

४. परम्परागत म लताकला,   

५. तामा, वपिल, ढलौट, कािँस र जमान लसल्भर जस्ता धातबुाट हस्तलनलमात भािँडाितान तथा हस्तकलाका  
सामान,  

६. फलामबाट बनेका हस्तलनलमात भािँडा ितान तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चलेुसी, खुकुरी, हिँलसया, कुटो, 
कोदालो जस्ता परम्परागत औजारहरु,  

७. सनु चािँदीबाट हस्तलनलमात गरगहना, िस्त,ु भािँडा ितानहरु  बहमु ल्य, अधा–बहमु ल्य तथा साधारि पत्थर 
जडान भएका समेत),  

८. स्िदेशमा उपलब्ध वकमलत, अधा वकमलत तथा साधारि पत्थर कटाई उद्योग, ग्रामीि ट्यालनङ्ग \ 
छालाबाट हस्त लनलमात िस्तहुरु,  

९. जटु, सिाइ घािँस, चोया, बालबयो, सतुी धागो, अल्लो आदद प्राकृलतक रेशामा आधाररत उद्योग,   

१० पत्थरकला (ढंुगा कंुदी बनाइएका सामानहरु),  



११. पौभा, थाङ्का णचत्र र अन्य परम्परागत णचत्रकला,  

१२. मकुुण्डो (मास्क) तथा परम्परागत संस्कृलत दशााउने पतुली र खेलौना,  

१३. परम्परागत संस्कृलत, बाजागाजा र कला दशााउने विलभन्न प्रकारका हस्तकलाका िस्त,ु  

१४. काठ, हाड, लसङ्ग तथा माटो, चट्टान र खनीजका कलात्मक िस्तहुरु, सेरालमक्स तथा माटाका 
भािँडाकुिँ डा,   

१५. हातले छाप्ने ईटा उद्योग ।  

अनसु ची–३ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सिँग सम्बणन्धत) 

ऊजाा मलुक उद्योग  

१. जलस्रोत, िाय,ु सौयाशणि, कोइला, प्राकृलतक तेल र इन्धन िा ग्यास, िायोमास िा अन्य 
स्रोतहरुबाट ऊजाा उत्पादन गने उद्योग, त्यस्तो उजाा उत्पादन गना प्रयोग गररने मेलसन \ 
उपकरि लनमााि गने उद्योग,   

२.  विद्यतु प्रसारि लाइन,   

३. विद्यतु वितरि प्रिाली । 

अनसु ची–४  

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सिँग सम्बणन्धत) 

कृवष तथा िन पैदािारमा आधाररत उद्योग  

१.  फलफ ल खेती िा फलफ ल प्रशोधन,  

२.  खाद्यिस्त ुप्रशोधन, घ। पशपुालन, पंिीपालन (अविच समेत), पशपंुिी प्रजनन र मास ुउत्पादन 
तथा प्रशोधन,   

३.  द ध उद्योग (द धका पररकार उत्पादन समेत),  
४. मत्स्यपालन, माछाभरुा उत्पादन, प्रशोधन एिं प्याकेणजङ्ग,  

५. रेशम खेती तथा रेशम प्रशोधन,   

६. णचया बगान, णचया प्रशोधन,  

७. कफी खेती, कफी प्रशोधन,  

८.  जलडबटुी खेती, जलडबटुी प्रशोधन,  

९.  तरकारी बीउ लबजन उत्पादन,  

१०.  तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन 



११.  हररत गहृ स्थापना र सञ्चालन,  

१२. मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन),  
१३. पषु्प खेती, पषु्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजािट गने, गचु्छा बनाउने र बीउ लबजन उत्पादन                                 

 समेत,  नसारी व्यिसाय,  

१४. रबर खेती, रबरको प्रारणम्भक प्रशोधन र सञ्चालन, र शीत भण्डार, कृवष बजार ज्ञड। सामदुावयक, 

कबलुलयलत, साझेदारी र लनजी िनको स्थापना र व्यिस्थापन,  

१५. नगदेबालीको व्यािसावयक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैिः ऊखु, कपास, सनपाट, सणजिन, स्िीट 
सरघम, स्टेलभया रेिौलडएन, सतुी, जटु, अलैंची, अदिुा, केशर, तेलहन र यस्तै मसलािाली, दलहन आदी 
िेत, बािँस खेती र िेत बािँसजन्य उत्पादनहरु, 

१६. िनस्पलत उद्यान स्थापना र व्यिस्थापन, २७.िनस्पलत प्रजनन व्यिसाय (वटस्स ुकल्चर समेत),  
बीउलबजन प्रशोधन,  

१७.अन्य गैर काष्ठजन्य िन पैदािारमा आधाररत ।  

अनसु ची–५  

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सिँग सम्बणन्धत) 

लनमााि उद्योग  

  सडक, पलु, सरुुङ्ग,   

१.  रोपिे, रेलिे, िाम, िललबस, केबलु कार, मोनोरेल र स्लाईलडङ्गकार,  

२.  हिाई धािन मागा÷विमानस्थल,  

३.  औद्योलगक संरचना एिं प िााधार कम्प्लेक्स,  

४.  सभा सम्मेलन केन््,  

५.  ढल तथा ढल लनकास,  

६.  खानेपानी आप लता तथा वितरि,  

७.  लसिँचाइ प िााधार,  

८.  खेलकुद गहृ, रङ्गशाला, 
९.   सिारी पावका ङ्ग स्थल, पावका ङ्ग गहृ,  

१०.  लनयाात प्रशोधन िेत्र,  

११.  विशेष आलथाक िेत्र,  

१२.  कागो कम्प्लेक्स,  

१३.  द वषत पानी प्रशोधन केन््,   

१४.  टेललफोन टािर, अणप्टकल फाइबर नेटिका , भ –उपग्रह, भ –उपग्रह प्रसारि केन्् 



१५. घर तथा आिास भिन,  

१६.  वफल्म लसवट लनमााि, वफल्म स्टुलडयो लनमााि 

१७. व्यापाररक कम्प्लेक्स ।  

अनसु ची–६ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सिँग सम्बणन्धत) 

पयाटन उद्योग 

  पयाटक आिास, मोटेल, होटेल, ररजोटा तथा रेषु्टरािँ,  

१. िाभल एजेन्सी, टुर अप्रेटर, वहललङ्ग सेन्टर, क्यालसनो, मसाज स्पा,  
२.  साहलसक पयाटनिः- णस्कइङ्ग, ग्लाइलडङ्ग, िाटरयााणफ्टङ्ग, हट एयर व्याललुनङ्ग, क्यानोलनङ, प्यारा 

सेललङ्ग, घोडचढी, हािीचढी, बन्जी जणम्पङ्ग , वहमाल आरोहरि र अिलोकन,  

३. गल्फ कोसा, पोलो, पोनी िेवकङ्ग, पदयात्रा,  
४.  ग्रामीि पयाटन, होम स्टे तथा पयाािरिीय पयाटन,  

५.  सािँस्कृलतक, धालमाक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पयाटन,  

६.  मनोरञ्जन पाका  
७. िन्यजन्त ुआरि,  

८.  माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन ।  

अनसु ची–७ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सिँग सम्बणन्धत) 

स चना, प्रसारि तथा सञ्चार प्रविलधमा आधाररत उद्योग 

खण्ड (क)  स चना प्रविलध उद्योग  

(१) टेक्नोलोजी पाका ,  

(२) आई.वट. पाका ,  

(३) िायोटेक पाका , 

 (४) सफ्टिेयर विकास,  

(५) कम्प्य टर तथा सम्बणन्धत सेिाहरु,  

(६) तथ्याङ्क प्रशोधन,  



(७) साइिर क्याफे,  

(८) लडणजटल म्यावपङ्ग,  

(९) विणजनेस प्रोसेस आउटसोलसाङ्ग (वि.वप.ओ.), 

 (१०) डाटा माइलनङ्ग, क्लाउड कम्प्य वटङ्ग ।  

  खण्ड (ख)  स चना संचार प्रविलधमा आधाररत उद्योग  

 (१) इन्टरनेट,   

(२) टेललफोन, मोिाईल टेललफोन, मोिाईल स्याटलाइट टेललफोन,  

(३) टेललपोटा सेिा,  

(४) भ – उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एिं सञ्चालन, भ –उपग्रह प्रसारकेन्् स्थापना,   
 लभस्याट,  

(५) ब्रोडव्याण्ड, प िााधार, टेललकम टािर, अणप्टकल नेटिका , स्याटलाइट नेटिका ,  

 खण्ड (ग)  स चना, प्रसारि प्रविलधमा आधाररत उद्योग  

(१) एफ.एम. रेलडयो, लडणजटल रेलडयो सेिा,  

(२) लडणजटल भ –सतही टेलललभजन, स्याटलाइट टेलललभजन, केबलु टेलललभजन, 

 (३) आइवपवटभी, अनलाइन सेिा,  

(४) लडणजटल केबलु वट.भी. नेटिका , डाइरेक्ट–ट –होम स्याटलाइट सेिा, एम.एम.लड.एस नेटिका ,  

(५) रेकलडङ्ग स्टुलडयो, प्रसारि स्टुलडयो,  

(६) वप्रन्ट लमलडया उद्योग, अलडयो लभजअुल सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन लनमााि उद्योग, 

(७) लसनेमा उत्पादन, लसनेमाहल, मणल्टल्पेलक्स लसनेमा हल, वफल्म लसटी लनमााि, वफल्म स्ट लडयो  
लनमााि  

 

 

अनसु ची–८ 

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सिँग सम्बणन्धत) 



सेिाम लक उद्योग   

१. याणन्त्रक कायाशाला (िका शप), २. छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेिा, ३. पेशागत अनसुन्धान तथा 
विकास, व्यिस्थापन, ईणन्जलनयररङ्ग तथा लडजाइन, कान नी, लेखा, लेखापरीिि, णशिि प्रणशिि, शैणिक तथा 
प्राविलधक परामशा सेिाहरु, ४. णजलनङ्ग तथा बेललङ्ग व्यिसाय, ५. चलणचत्र लनमााि व्यिसाय, ६. प्रदशानी 
सेिा, ७. सांस्कृलतक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यिसाय, ८. लनमााि व्यिसाय, ९. सािाजलनक यातायात 
व्यिसाय, १०. फोटोग्राफी, ११. अस्पताल, १२. नलसाङ्ग होम१३. णशिि एिं प्रणशिि संस्था, १४. 
पसु्तकालय, अलभलेखालय तथा संग्रहालय सेिा, १५. प्रयोगशाला, १५. हिाई यातायात सेिा १६. खेलक द 
सेिा, १७. शीत भण्डार सञ्चालन (गैह्र कृवषजन्य), १८. हाउस िायररङ्ग इलेक्िीकल वफवटङ्ग र ममात, १९. 
फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाई, फोहरमैला पनुिःप्रशोधन, २०. घर जग्गा खररद गरी भ लम विकास गरी 
लबिी गने व्यिसाय, २२. लनमााि सम्बन्धी भारी उपकरि (हेभी इक्िीपमेण्ट) भाडा, ममात तथा सञ्चालन,  

२३. पश ु णचवकत्सा सेिा, द्दर्द्। व्यािी ररचाणजाङ्ग, २४. स्िास्थ्य परीिि (एक्स–रे, लसटी स्क्यान, 

एम.आर.आइ, अल्िासाउन्ड जस्ता सेिाहरु) तथा स्िास्थ्य परीिि प्रयोगशाला, २५. लनमााि भइसकेका 
प िााधारहरुको सञ्चालन गने (जस्तैिः सभा सम्मेलन भिन, खानेपानी आप लता, इन्धन तथा इन्धनजन्य ग्यास 
आप लता सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारि, विमानस्थल, बसपाका , रङ्गशाला, स्पोटास ्कम्प्लेकस, 

रोपिे, सडक, लसिँचाइ, विद्यतु प्रशारि, विद्यःुुत गहृ, रेलिे सेिा, कागो कम्प्लेक्स, इनल्याण्ड णक्लयरेन्स लडपो 
(आई.लस.लड.) आदद सेिा सञ्चालन गने) व्यिसायहरु, २६. खाद्यान्न कुटानी, वपसानी, पेलानी र प्यावकङ्ग 
गने काया, २७. कपडा तथा धागो रङ्गाई, साइणजङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बनेु्न उद्योगले आफ्नो 
प्रयोजनको लालग गरेकोमा बाहेक), २८. कागो व्यिसाय, २९. प्याकेणजङ्ग, ररवफललङ्ग सेिा (एल.पी.जी. 
ग्यांस ररवफललङ्ग र सिारी ग्यांस ररवफललङ्ग गने स्टेशन समेत), ३०. कुररयर सेिा, ३१. ड्राइणक्ललनङ्ग 
व्यिसाय, ३२. व्य टी पालार, ३३. आन्तररक सजािट (इण्टेररयर डेकोरेशन), ३४. सरुिा सेिा प्रदान गने 
व्यिसाय,  ३५. प्रकाशन सेिा, ३६. विज्ञापन सेिा, ३७. विज्ञापन सामग्री तयार गने सेिा ३८. समाचार 
सम्प्रेषि सेिा, ३९. टेलललभजनबाट प्रसारि गना बनाइएका कायािम र डकुमेन्िी टेलीवफल्म उत्पादन 
तथा प्रसारि, ४०. स्िाइल टेवष्टङ्ग सेिा, ४१. स्िास्थ्य (हेल्थ) क्लि,  ४२. पानी ढुिानी तथा वितरि 
सेिा, ४३. जलुोणजकल पाका  सञ्चालन,  ४४. णजयोलोणजकल पाका  सञ्चालन,  ४५. व्यिसाय सम्िद्र्धन सेिा 
(विणजनेस इन्क्य िेसन सलभास),  ४६. व्यापाररक कम्प्लेक्स सञ्चालन,  ४७. िैदेणशक रोजगार सेिा ४७. 
िायोटेक पाका , ४६. लसनेमा हल, ४७. मणल्टप्लेक्स लथयटर, ४८. लसलाई बनुाई, ४९. खलनज अध्ययन 
तथा अनसुन्धान, ५०. अनसुन्धान तथा विकास सेिा ।  

 

अनसु ची–९  

(दफा १७ सिँग सम्बणन्धत) 



राविय प्राथलमकताप्राप्त उद्योग  

१.  उजााम लक उद्योगहरु, २. कृवष तथा िन पैदािारमा आधाररत उद्योग,  ३ लनमााि उद्योग, ४. 
लनयाातम लक उद्योग,  ५. प िााधारसवहतको साहलसक पयाटन, ग्रामीि पयाटन, पयाािरिीय पयाटन, गल्फ कोसा, 
पोलो, पोनी टे«वकङ, पदयात्रा पयाटन, िाटरयााणफ्टङ, सभा सम्मेलन पयाटन, खेलकुद पयाटन, धालमाक पयाटन, 

सांस्कृलतक पयाटन, मनोरञ्जन पाका  लनमााि तथा सञ्चालन, िन्यजन्त ुआरिि, ६. खलनज उद्योग, पेिोललयम 
तथा प्राकृलतक ग्यास तथा इन्धन अन्िेषि तथा उत्पादन, ७. स्िदेशी चनुढुङ्गा प्रयोग गरी णक्लङ्गर तथा 
लसमेन्ट उत्पादन गने उद्योग, पल्प तथा कागज, णचनी, रासायलनक मल (लमश्रिबाहेक), प्राङ्गाररक मल, ध लो 
द ध, औषलध उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेर गएको िस्तकुो प्रशोधन, इन्धन बचत गने उपकरि उत्पादन 
गने उद्योग, प्रद षि कम गने उपकरि उत्पादन गने उद्योग र अपाङ्गहरुले प्रयोग गने साधन तथा 
उपकरि उत्पादन गने उद्योग, कृवष यन्त्र उपकरि तथा औद्योलगक मेलसनरी बनाउने उद्योग, विद्यतुबाट 
चल्ने सिारी साधनहरु उत्पादन गने उद्योग, ८. अस्पताल, नलसाङहोम, पश ुअस्पताल एिं णचवकत्सालय, 

स्िास्थ्य परीिि सेिा, स्िास्थ्य प्रयोगशाला, जैविक अनसुन्धानशाला र णशिि एिं प्रणशिि संस्थाहरु,   
९. घरेल ुउद्योग ।  

 

  


