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तानसेन नगरपालिका 

स्थानीय उधोग दताा, सचंािन, ब्यबस्थापन र ननयमन सम्बन्धध ऐन . २०७८ 
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प्रस्तावना: 

िघ,ु घरेि ुर साना उधोगको दताा नबबकरण, खारेजी, ननयमन प्रबदादन र ब्यबस्थापन सनंघय तथा प्रदेश 
काननुमा ब्यबस्था भए बमोन्जम स्थानीय तहिे गने सक्ने अधधकार भएकोिेसो काननुी ब्यबस्थाको 
कायााधवयनको िाधग स्थानीय सरकार सचंािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अधधकार प्रयोग गरी तानसेन 
नगरपालिकाको नगर सभाि ेयो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १  

प्रारन्म्भक 

१ . सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “तानसेन नगरपालिकाको स्थानीय उधोग दताा, 
सचंािन, ब्यबस्थापन र ननयमन सम्बन्धध ऐन २०७८ ” रहेको छ । 

    (२) यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृनत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत भएको लमनत देखख िाग ु    

    हुनेछ । 
 

२. पररभाषा: बबषय वा प्रसगंिे अको अथा निागेमा यस ऐनमा, 
 

(क) “उधोग ननयमन शाखा” भधनािे नगरपालिकाको स्थानीय उधोग सम्बन्धध बबषय हेने शाखा वा 
इकाईिाई सम्झन ुपदाछ । 

(ख) “कायापालिका” भधनाि ेतानसेन नगरपालिकाको कायापालिकािाई सम्झन ुपदाछ। 
(ग) “घरेि ु उधोग” भधनाि े दफा ६ को उपदफा (१) खण्ड(ख) बमोन्जमको उधोगिाई सम्झन ु  

पदाछ । 
(घ) “तोककएको” वा“तोककए बमोन्जम”भधनाि े यस ऐन अधतगात बनेका ननयममा तोककएको वा 

तोककएको बमोन्जम सम्झन ुपदाछ । 
(ङ) “नगरपालिका” भधनािे तानसेन नगरपालिकािाई सम्झन ुपदाछ। 
(च) “प्रमखु” भधनािे नगर प्रमखुिाई सम्झन ुपदाछ । 
(छ) “प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत” भधनाि ेनगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतिाई जनाउँछ । 
(ज) “िघ ुउधम”भधनािे दफा १६ को उपदफा (१) खण्ड(क) बमोन्जमको उधोगिाई सम्झन ुपदाछ । 
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(झ) “वाताबरणीय अध्ययन प्रनतबेदन” भधनाि े कुन ै प्रस्तावको कायाधवयन गदाा सो प्रस्तावि े
वाताबरणमा उल्िेखनीय प्रनतकूि प्रभाब पाने वा नपाने सम्बधधमा यककन गनुाको साथै त्यस्तो 
प्रभाबिाई कुन ै उपायबाट ननराकरण वा धयनूीकरण गनाका िाधग अबिम्बन गररने उपायको 
सम्बधधमा बबस्ततृ रुपमा गररने अध्ययन तथा मलू्यांकन सम्झन ुपछा ।   
 

(ञ)  “स्थानीय उधोग” भधनािे स्थानीय तहिे दताा, ब्यबस्थापन र ननयमन गने उधोगिाई 
जनाउँछ ।सोशब्दिे स्थानीय सरकार सचंािन ऐन, २०७४ मा उल्िेखखत िघ,ु घरेि ुतथा साना 
उधोगिाई रसघंीय तथा प्रदेश काननुिे स्थानीय तहि ेदताा, ब्यबस्थापन र ननयमन गने भनन 
तोकेको उधोगिाई समेत जनाउँछ। 

 
(ट) “सलमनत” भधनािेदफा २८ बमोन्जमको स्थानीय उधोग प्रवर्दाधन सलमनत सम्झन ुपछा । 

 
(ठ) “साना उधोग” भधनाि े दफा १६ को उपदफा (१) खण्ड(ग) बमोन्जमको उधोगिाई सम्झन ु 

पदाछ । 
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पररच्छेद – २ 
स्थानीय उधोग दताा र ननयमन 

 
३. उधोग दताा गनुापने:  

(१ ) नगरपालिकालभत्र स्थानीय उधोगको स्थापना वा सचंािन गनाका िाधग यस ऐन बमोन्जम दताा 
नगराई सञ्चािन गना वा गराउन हँुदैन । 
 

(२) उपदफा(१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत प्रचलित 
औधोधगक ब्यबसाय सम्बन्धध काननु बमोन्जम दताा भइ नगरपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहेका 
स्थानीय उधोग यस ऐन बमोन्जम स्वतः दताा भएको मानननेछ। 

 
(३) उपदफा(३) बमोन्जम सचंािनमा रहेका उधोगिे यो ऐन प्रारम्भ भएको लमनतिे ६ महहना लभत्र 

उधोग ननयमन शाखामा अलभिेख गरी अधाबधधक गनुा पनेछ । 
 
(४) उपदफा(२) बमोन्जम दताा भएको उधोगिे नबबकरण गराउन उधोग ननयमन शाखामा ननबेदन 

हदन ुपने छ । 
 

 
४. उधोग दताा गना ननबेदन हदनपुने : 

 
(१ )  यस ऐन बमोन्जम उधोग स्थापना गना चाहने व्यन्क्तिे देहाय बमोन्जमको वववरण र 

कागजात सहहत तोककएको ढाँचामा उधोग ननयमन शाखा समि ननबेदन हदन ुपनेछ :- 
 
(क)  नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप वा बबदेशी नागररक भए राहदानीको 

प्रनतलिवप, 
(ख) ननवेदक फमा वा कम्पनन भएमा फमा वा कम्पनन दताा प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप, 
(ग) उधोग रहने स्थानको नक्साकंन सहहतको वववरण, 
(घ) ननबेदन हदन प्रनतननधध ननयकु्त गरेको भए सोको अन्ततयारी पत्र, 
(ङ) साझेदारी उधोग स्थापना गना चाहेको भए साझेदार बीच भएको सम्झौताको प्रनतलिवप, 
(च) उधोग स्थापना गने नगरपालिकाको सम्बन्धधत वडाको लसफाररस, 
(छ) तोककएको अधय आबस्यक कागजात । 
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(२) उपदफा(१) बमोन्जम ननबेदन हदँदा उधोग ननयमन शाखािे ननधाारण गरे बमोन्जम ववधुतीय 
माध्यमबाट समेत हदन सककनेछ । 

 
 

५. उधोगदतााको लसफाररस लिनपुने :- 
(१ ) स्थानीय उधोग बाहेक अधय उधोग नगरपालिका लभत्र दताा र सचंािन गना चाहेमा त्यस्तो उधोगिे 

उधोग दताा गने ननकायिे तोकेको कागजात सहहत उधोग ननयमन शाखामा लसफाररसका िाधग 
तोककए बमोन्जम ननबेदन हदनपुनेछ । 
 

(२) उपदफा(१) बमोन्जम ननबेदन परेमा कायापालिकािे तोककए बमोन्जम लसफाररस गना सक्नेछ । 
 

 
६. उधोग दतााको प्रमाणपत्र हदनपुने : 

(१ )  दफा ४ बमोन्जम उधोग दतााका िाधग परेको ननबेदन जाँचबझु गदाा आवश्यक वववरण तथा 
कागजात परुा भएको देखखएमा ननबेदन परेको पधर हदनलभत्र उधोग ननयमन शाखािे ननबेदन 
माग भए बमोन्जमको उधोग दताा गरर तोककए बमोन्जमको ढाचंामा ननवेदकिाई उधोग दतााको 
प्रमाणपत्र हदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा(१) बमोन्जम ननबेदन जाँचबझु गदाा थप वववरणवा कागजात आबश्यक देखखएमा सात 
हदनलभत्र उधोग ननयमन शाखािे ननवेदकिाई पेश गना िगाउन सक्नछे । 

(३) उपदफा(२) बमोन्जम माग गरेको वववरण वा कागजात ननवेदकि ेपेश नगरेमा वा यो ऐन वा 
यस ऐन अधतगात बनेको ननयमाविी बमोन्जमको प्रकिया परुा भएको नदेखखएमा उधोग दताा 
गने ननकायिे कारण खुिाई उधोग दतााको ननबेदन वा लसफाररस अस्वीकृत गना सक्नेछ र 
सोको जानकारी सम्बन्धधत ननबेदकिाई हदन ुपनेछ । 
 

(४) उपदफा(१) बमोन्जम उधोग दतााको प्रमाणपत्र हदँदा अधय कुराका अनतररन्क्त देहायका 
वववरणहरु समेत त्यस्तो प्रमाणपत्रमा खुिाउन ुपनेछ; 
(क) उधोग दतााको प्रमाणपत्र जारर भएको लमनत, 
(ख) उधोगिे ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुापने अबधध, 
(ग) उधोगिे पािना गनुापने शताहरु, 
(घ) उधोगको प्रकृनत अनसुार तोककए बमोन्जमका अधय शताहरु। 
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(५) उधोग दताा गरेपनछ प्रचलित काननु बमोन्जम “वाताबरखणय अध्ययन प्रनतबेदन” आबश्यक पने 
भएमा सो काया सम्पधन पनछ मात्र उधोग स्थापना, सचंािन, ब्यबसानयक उत्पादन वा 
कारोबार प्रारम्भ गनुा पनेछ । 

 

(६) यस दफा बमोन्जम दताा भएको उधोगिे उधोग दताा गने ननकायिे समय समयमा हदएको 
ननदेशन तथा दताा प्रमाणपत्रमा उल्िेखखत शताहरुको पािना गनुा पनेछ । 

 
 

७. वाताबरणमा प्रनतकूि असरको ननराकरण गनुापने : 
(१ ) उधोग सचंािनको िममा वाताबरणमा पना सक्ने प्रनतकूि असरको ननराकरण गने न्जम्मेवारी 

सम्बन्धधत उधोगको हुनेछ । 
(२) उधोग ननयमन शाखािे वाताबरण िगायतका सम्बधधमा हदएको ननदेशनको पािना गनुा 

सम्बन्धधत उधोगको दानयत्व हुनेछ । 
 

 

८. ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी हदनपुने: 
(१ ) यस ऐन बमोन्जम दताा भएको स्थानीय उधोगिे उधोग दताा प्रमाणपत्रमा उल्िेख भएको 

अबधधलभत्र उधोग सचंािन वा आफ्नो ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुा पनेछ र 
उधोग ननयमन शाखािाई तोककए बमोन्जमको ढाचँामा ननबेदन हदई सोको जानकारी 
गराउनपुनेछ । 
 

(२) कुन ैउधोगिे उपदफा(१) बमोन्जमको अबधधलभत्र ननबेदन हदन नसकेको कारण खुिाई उधोग 
दताा प्रमाणपत्र उन्ल्िखखत अबधध समाप्त भएको लमनतिे १ महहनालभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा 
उन्ल्िखखत अबधध बढाउनका िाधग उधोग ननयमन शाखा समि ननबेदन हदन सक्नेछ । 
अनमुनतपत्र लिन ुपने बाहेकका यो ऐन िाग ुहुन ुअगाव ैदताा भएका तथा यस अनघ थवपएको 
म्याद लभत्र समेत सचंािन वा उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गना नसकेका अधय उधोगको 
हकमा समेत यो उपदफा प्रारम्भ भएको लमनतिे १ महहनालभत्र त्यस्तो ननबेदन हदई सक्न ु
पनेछ । 
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(३) उपदफा(२) बमोन्जम ननबेदन प्राप्त हुन आएमा र कारण मनालसब देखखएमा उधोग ननयमन 
शाखािे त्यस्तो उधोगको सचंािन वा ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गने अबधध 
तोककए बमोन्जम बढाउन सक्नेछ । 

 
(४) उपदफा (३) बमोन्जम अबधध बढाउँदा उधोग स्थापनाको िाधग गनुा पने ननमााण िगायतको 

कामको प्रगनत हेरी िघ ुउधोगको हकमा पाँच हजार, घरेि ुउधोगको हकमा दश हजार र साना 
उधोगको हकमा प्रनत वषा पच्चीस हजारका दरि े जररवाना लिई उधोग सचंािन वा 
ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गने अबधध बढाउन सककनेछ । 

 
(५) उपदफा(३) बमोन्जम अबधध बढाइएकोमा सम्बन्धधत उधोगिे सो अबधधलभत्र उधोगको सचंािन 

वा आफ्नो ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनुा पनेछ । 
 

(६) उपदफा(१) बमोन्जमको अबधधलभत्र उधोग सचंािन वा आफ्नो ब्यबसानयक उत्पादन वाकारोबार 
प्रारम्भ नगरेमा वा उपदफा (२) बमोन्जम अबधध बढाउन ननबेदन नहदएमा वा उपदफा (३) 
बमोन्जम बढाइएको अबधधलभत्र पनन त्यस्तो उधोगिे उधोग सचंािन वा आफ्नो ब्यबसानयक 
उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ नगरेमा त्यस्तो उधोगको दताा प्रमाणपत्र स्वत: खारेज हुनेछ । 
 

(७) उपदफा(६) बमोन्जम उधोगको दताा प्रमाणपत्र खारेज भएमा उधोग दताा गने ननकायको 
अलभिेखमा रहेको त्यस्तो उधोगको दताा प्रमाणपत्रमा कारण खुिाई खारेज भएको व्यहोरा 
जनाउन ुपनेछ र सोको अलभिेख अधाबधधक गनुा पनेछ। 
 
 

९. अवधध थपको िाधग ननबदेन हदन सक्ने : 
 
(१ ) कुन ै उधोगिे उधोग दताा प्रमाणपत्रमा उल्िखे भएको अबधधलभत्र उधोग सचंािन वा आफ्नो 

ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गना नसकी त्यस्तो अबधध बढाउनपुने भएमा त्यसरी 
अबधध बढाउनपुने आधार र कारण सहहत उधोग ननयमन शाखा समि ननबेदन हदन सक्नेछ । 
 

(२) उपदफा(१) बमोन्जम ननबेदन परेमा उधोग ननयमन शाखािे प्राप्त ननबेदनको सम्बधधमा 
ननवेदकबाट थप कुन ैवववरण, कागजात वा जानकारी माग गनुा पने देखेमा सात हदनलभत्र त्यस्तो 
वववरण, कागजात वा जानकारी माग गरर आबस्यक जाँचबझु गना सक्नेछ । 
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(३) उपदफा(२) बमोन्जम जाँचबझु गदाा व्यहोरा मनालसब देखखएमा त्यस्तो वववरण, कागजात वा 

जानकारी प्राप्त भएको पधर हदनलभत्र उधोगको प्रकृनत, उधोग सचंािनका िाधग हािसम्म भएको 
प्रगनत, अबधधथप गनुा पने औधचत्य समेतको आधारमा उधोग दताा प्रमाणपत्रमा उल्िखे भएको 
अबधधमा बढीमा एक वषाको िाधग त्यस्तो उधोगको सचंािन वा ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार 
प्रारम्भ गना अबधध थप गना सककनेछ । 

 
 

१०. अनगुमन गने : 
(१ ) उधोग ननयमन शाखािे उधोग दताा प्रामाणपत्रमा उन्ल्िखखत शताहरुको पािना गरे नगरेको 

सम्बधधमा उधोगको ननयलमत अनगुमन गना सक्नेछ । 
 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको अनगुमनको लशिलशिामा सम्बन्धधत उधोगबाट कुन ै जानकारी वा 
वववरण माग गना सककनेछ। 
 

 
(३) उपदफा(२) बमोन्जमको जानकारी वा वववरण उपिब्ध गराउन ु सम्बन्धधत उधोगको कताब्य   

हुनेछ । 
 

(४) उपदफा(३) बमोन्जम प्राप्त भएको जानकारी वा वववरणबाट त्यस्तो उधोग सचंािनमा कुन ै
ककलसमको समस्या भएको देखखएमा सम्बन्धधत उधोगसँग परामशा गरर उधोग ननयमन शाखािे 
त्यस्तो उधोगिाई आबस्यक सहयोग उपिब्ध गराउन लसफाररस वा समधवय गना सक्नेछ । 
 

 
११ . उधोग स्थानाधतरणको िाधग स्वीकृनत लिनपुने : 

(१ ) कुन ै एक ठाउँमा सचंािन गने गरर दताा भएको उधोग कुन ै कारणिे अधयत्र स्थानाधतरण  
गनुा पन ैभएमा सो को कारण खुिाई देहायका वववरण र कागज सहहत तोककए बमोन्जमको 
ढाँचामा उधोग ननयमन शाखामा ननबेदन हदन ुपनेछ :- 
 
(क) अनघल्िो आधथाक वषाको करचुक्ता प्रमाणपत्र, 
(ख) अनघल्िो आधथाक वषासम्मको िेखापररिण प्रनतबेदन, 
(ग) उधोग स्थानाधतरण गने सम्बन्धधत वडाको लसफाररस, 
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(घ) वातावरणीय अध्ययन प्रनतबेदन आबस्यक पने भएमा सोको स्वीकृत प्रनतबेदन, 
(ङ) उधोग सचंािन गदाा ऐन वा प्रचलित काननु बमोन्जम कुन ै छुट, सबुबधा वा सहुलियत 

प्रदान गरेको भए त्यस्तो ननकायको सहमनत । 
 

(२) उपदफा(१) बमोन्जम ननबेदन प्राप्त भएपछी कारण मनालसब देखखएमा तोककए बमोन्जमको 
उधोग स्थानाधतरणको िाधग नगर प्रमखुिे स्वीकृनत हदन सक्नेछ । 
 

(३) उपदफा(१) बमोन्जम प्राप्त ननबेदन जाँचबझु गदाा उधोग स्थानाधतरणको स्वीकृनत हदन 
मनालसब नदेखखएमा उधोग ननयमन शाखािे सोको जानकारी सात हदनलभत्र ननबेदकिाई हदन ु
पनेछ । 

 
(४) उधोग स्थानाधतरण सम्बन्धध अधय ब्यबस्था उधोग ननयमन शाखा र नगर कायापालिकािे 

ननणाय गरे बमोन्जम हुनेछ। 
 

 
१२. वववरणउपिब्ध गराउनपुने: 

(१ ) प्रत्येक उधोगिे ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपनछदेहाय बमोन्जमको वववरण 
प्रत्येक आधथाक बषा समाप्त भएको छ महहना लभत्र उधोग ननयमन शाखा समि पेश गनुा पनेछ 
:- 
 
(क) िेखापरीिण प्रनतबेदन, 

 
(ख) अनघल्िो आधथाक बषाको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, 
 

 
(ग) स्वीकृत वा जडडत िमता, 

 
(घ) तोककए बमोन्जमको ढाँचामा तयार गरेको अधाबधधक वववरण । 

 
(२) उपदफा(१) बमोन्जम पेश गनुापने वववरण तोककए बमोन्जम ववधुतीय माध्यमबाट समेत पेश गना 

सककनेछ । 
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(३) उपदफा(१) वा(२) बमोन्जम वववरण वा कागजात प्राप्त भएपछी कायापालिकािे आफ्नो अलभिखे 
अधाबधधक गरर सोको जानकारी सात हदनलभत्र सम्बन्धधत उधोगिाई हदन ुपनेछ । 

 
१३. उधोग बधद गरेमा जानकारी हदनपुने : यस ऐन बमोन्जम दताा भएको उधोग कुन ै कारणिे बधद 

भएमा वा उधोगको ब्यबसानयक उत्पादन वा कारोबार स्थगन गरेमा त्यसरी बधद वा स्थगन भएको 
लमनतिे सात हदनलभत्र उधोग ननयमन शाखािाई तोककए बमोन्जम जानकारी हदन ुपनेछ। 
 

१४. उधोगको दताा खारेजी गना ननबेदन हदन सककने: 
(१ ) कुन ै कारणिे उधोग सचंािन गना नसककने भएमा त्यस्तो उधोगको दताा खारेजीको िाधग 

उधोग ननयमन शाखा समि देहाय बमोन्जमको कागजात सहहत तोककएको ढाचँामा ननबेदन 
हदन सक्नछे:- 
 
(क) माधयता प्राप्त मलू्यांकनकतााबाट तयार गररएको उधोगको जायजथेा मलू्याकंन प्रनतबेदन, 

 
(ख) उधोगमा कायारत श्रलमक िगायतका सम्पणूा कमाचारीको दानयत्व फरफारक गरेको वववरण, 

 
(ग) उधोगको अधय दानयत्व फरफारक प्रनतबेदन, 

 
(घ) लिन्क्वडटेर ननयनु्क्त गरेको भए त्यस्तो लिन्क्वडटेरिे पेश गरको उधोगको खारेजी 

सम्बन्धध प्रनतबेदन, 
 

(ङ) अनघल्िो आधथाक वषाको करचुक्ता प्रमाणपत्र, 
 

(च) उधोग दतााको सक्कि प्रनत, 
 

(छ) अनघल्िो आधथाक वषासम्मको िेखापरीिण प्रनतबदेन, 
 

(ज) उधोगको बबरुर्दद कुन ै अदाित वा धयानयक ननकायमा मरु्ददा ववचाराधीन नरहेको भनन 
सम्बन्धधत उधमीिे गरेको स्व: घोषणा। 

 
तर उधोगिे नतनुा बझुाउन ुपने दानयत्वको सम्बधधमा कुन ैअदाित वा धयानयक ननकायमा 
मरु्ददा ववचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो मरु्ददाको अन्धतम ककनारा हँुदाको बखत ठहना सक्न े
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दानयत्व बराबरको रकम कायापालिकामाधरौटीको रुपमा जम्मा गरेको प्रमाण पेश गनुा 
पनेछ । 

 
(२) उपदफा(१) बमोन्जम ननबेदन परेमा नगरपालिकािे सो उधोगसगं कसकैो कुन ैप्रकारको िेनदेन 

बाँकी भए सो को प्रमाण सहहत ३५ हदन लभत्र उधोग ननयमन शाखामा लिखखत दाबीपेशर 
नगरस्तरको दैननक पबत्रकामा साबाजननक सचुना प्रकाशन गनुा पनेछ । 

 
 

(३) उपदफा(२) बमोन्जम प्रकालशत सचुना अनसुार सो अबधधलभत्र कसकैो दाबब परर जाँचबझु गदाा 
त्यस्तो दाबब पणूा वा आलंशक रुपमा हठक ठहरेमा ठहरे बमोन्जमको दानयत्व फरफारक गना 
कायापालिकािे सम्बन्धधत उधोगिाई आदेश हदन ुपनेछ । 
 

(४) उपदफा(३) बमोन्जमजारी आदेश अनसुार सम्बन्धधत उधोगिे दानयत्व फराफारख गरेको 
देखखएमा उधोग ननयमन शाखािे सात हदन लभत्र सो उधोग दताा खारेज गरी िगत कट्टा गनुा 
पनेछ । 

 
 

(५) उपदफा(४) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भएतापनन उपदफा (३) बमोन्जमको आदेश अनसुार 
फराफारकको काया सम्पधन नभएसम्म त्यस्तो उधोगको दताा खारेजी वा िगत कट्टा हुने  
छैन । 
 

१५. उधोगको न्स्थर पुँजी वा िमता पररवतान गना स्वीकृनत लिनपुने : 
 
(१ ) कुन ै उधोगिे यस ऐन बमोन्जम उधोगको न्स्थर पुँजी वा िमतामा पररवतान गना चाहेमा उधोग 

ननयमन शाखा समि देहायका वववरण वा कागजात सहहत तोककएको ढाचँामा ननबेदन हदन ुपनेछ 
:-  
 
(क) अनघल्िो आधथाक बषाको िखेापरीिण प्रनतबेदन, 

 
(ख) अधधल्िो आधथाक बषाको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, 
 
(ग) तोककए बमोन्जमको उधोगको अधाबधधक वववरण, 
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(घ) उधोगको प्रबधधपत्र, ननयमाविी र कम्पनन दताा प्रमाणपत्रको प्रनतलिवप, 
 
(ङ) साझेदारी फमा भए साझदेारबबचको सम्झौताको प्रनतलिवप, 
 
(च) अधय कुन ैननकायको लसफाररस आबस्यक पने भएमा त्यस्तो लसफाररस पत्र। 
 

(२) उपदफा(१) बमोन्जम प्राप्त ननबेदन जाँचबझु गदाा उधोगको साबबकको न्स्थर पुँजी पररवतान वा 
उधोगको िमता पररवतान गना मनालसब देखखएमा उधोग ननयमन शाखािे आबस्यकता अनसुार 
उधोगको स्थिगत ननरीिण गरर वा गराई प्रनतबेदन लिइ उधोगको हाि कायम रहेको न्स्थर 
पुँजीमा पररवतान वा उधोगको िमता पररवतान गना स्वीकृनत हदन सक्नेछ । 

 

 
 

पररच्छेद – ३ 
उधोगको वगीकरण 

 
 

१६. उधोगको बगीकरण: 
(१ )  यस ऐनको प्रयोजनको िाधग स्थानीय उधोगहरुिाई देहाय बमोन्जम वगीकरण गररएको छ :- 

 
(क) िघ ुउधम : देहायको अबस्था भएको उधोगिाई िघ ुउधम मानननेछ :- 

(१ ) घर जग्गा बाहेक बढीमापाँच िाख रुपैंयाँसम्मको न्स्थर पुँजी रहेको, 
(२) उधमी स्वय ंउधोगको सचंािन र ब्यबस्थापनमा सिंग्न रहेको, 
(३) उधमी सहहत बढीमानौ जनासम्म कामदार रहेको, 
(४) बावषाक कारोबार पचास िाख रुपैंया भधदा कम रहेको, र 
(५) इन्धजन, उपकरण वा मलेसनको प्रयोग गरेको भएमा इन्धजन उपकरण वा मेलसन खपत 

हुने ववधुतीय उजाा, इधधन वा अधय तिे इन्धजन िमता बबस ककिोवाट वा सोभधदा कम 
रहेको। 
 

(ख)  घरेि ुउधोग : देहायको अबस्था भएको उधोगिाई घरेि ुउधोग मानननेछ :- 
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(१ ) परम्परागत लसप र प्रववधधमा आधाररत, 
(२) श्रममिूक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदाथा एव ं स्थानीय प्रबबधध, किा तथा 

ससं्कृनतमा आधाररत, 
(३) इन्धजन, उपकरण वा मेलशनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा दश ककिोवाटसम्मको 

िमताको ववधुतीय उजाा प्रयोग गरेको, र 
(४) अनसुचूी-१ मा उल्िेख भए बमोन्जमका उधोगहरु। 

 
(ग)  साना उधोग : िघ ुउधम र घरेि ुउधोग बाहेकको दश करोड रुपैँयासम्म न्स्थर पुँजी भएको 

उधोगिाई साना उधोग मानननेछ । 
(घ) प्रदेश काननु बमोन्जम नगरपालिकामा दताा गररने उधोगहरु यस ऐन र तोककए बमोन्जम 

हुनेछ ।  
(ङ) सघंीय काननु बमोन्जम नगरपालिकामा दताा गररने उधोगहरु यस ऐन र तोककए बमोन्जम 

हुनेछ । 
 

(२)  उपदफा(१) मा उल्िेखखत उधोगिाई त्यस्ता उधोगबाट उत्पादन हुने बस्त ुवा सेवाको प्रकृनतको 
आधारमा देहाय बमोन्जम बधगाकरण गररनेछ :- 

 
(क)  उजाामिुक उधोग : उजाा उत्पादन गने ब्यबसायमा सिंग्न अनसुचूी-२ मा उन्ल्िखखत 

उधोगहरु । 
 

(ख)  उत्पादनमिुक उधोग: कच्चा पदाथा, सहायक कच्चा पदाथा वा अधा प्रशोधधत कच्चा 
पदाथाको प्रयोग वा प्रशोधन गरर मािबस्त ुउत्पादन गने उधोगहरु । 

 
(ग) कृवष तथा वन पदैावारमा आधाररत उधोग : कृवष वा बन पदैावारमा आधाररत कच्चा 

पदाथाबाट कुन ैबस्त ुउत्पादन गने वा कृवष वा बन पदैावारमा आधाररत कच्चा पदाथाबाट 
कुन ै बस्त ु उत्पादन गने वा कृवष वा वन पदैावारसगं सम्बन्धधत अनसुचूी-३मा 
उन्ल्िखखत उधोगहरु । 

 
(घ) खननज उधोगहरु : ढंुगा, धगट्टी, बािवुा िगायत नहदजधय र खननज पदाथा उत्खनन वा 

प्रसोधन गरर कुन ैधात ुवा धात ुबाहेकका खननज पदाथा उत्पादन गने उधोगहरु । 
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(ङ) पयाटन उधोग : पयाटन सेवासँग सम्बन्धधत अनसुचूी-४ मा उन्ल्िखखत उधोगहरु । 
 

(च) सचुना, प्रसारण तथा सचंार प्रववधधमा आधाररत उधोग : सचुना सकंिन प्रशोधन र 
प्रसारणका िाधग प्रबबधध प्रयोग गरी सचुना, सचंार वा सचुना प्रववधधको सेवा उपिब्ध 
गराउने अनसुचूी-५ मा उन्ल्िखखत उधोगहरु । 

 

 
पररच्छेद- ४ 

उधोगिाईप्रदानगररनेछुट, सबुबधा वा सहुलियत सम्बन्धध ब्यबस्था 
 
 

१७. कर सम्बन्धध छुट, सबुबधा वा सहुलियत:-  
(१ )  यस ऐन अधतगात दताा भएको उधोगिाई सघंीय काननु बमोन्जम प्राप्त छुट, सबुबधा वा 

सहुलियत अननतिम्य हुनेछ। 
(२) यस ऐन अधतगात दताा भएको उधोगिाई कायापालिकािे थप छुट सबुबधा वा सहुलियत प्रदान 

गना सक्नेछ । 
 

(३) उपदफा(१) र(२) मा उल्िखे भए बमोन्जमको उधोगिाई देहायका थप छुट, सबुबधा वा 
सहुलियत उपिब्ध गराइनेछ; 
(क)  नगर कायापालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचुना प्रकाशनगरी तोकेको टेक्नोिोजी पाका , 

बायोटेकपाका र सचुना प्रबबधध पाका लभत्र स्थावपत सफ्टवेयर बबकास, तथयांक, प्रसोधन, 
साइबर क्याफे, डडन्जटि म्यावपगं सम्बन्धधत उधोगिाई पाँचबषा सम्म ब्यबसाय कर 
पचास प्रनतशत छुट पाउनेछ । 
 

(ख)  देहायको सतंयामा स्थानीय नागररकिाई रोजगारी हदने देहायको उधोगिाई देहाय 
बमोन्जमको छुट सबुबधा प्रदान गररनेछ:-  
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(१ )  बबस वा सो भधदा बढीस्थानीय नागररकिाई वषाभरर न ै प्रत्यि रोजगारी हदने 
उत्पादनमिुक उधोग, सचुना तथा सचंार प्रबबधध उधोगिाई सो वषाको ब्यबसायमा 
िाग्ने करको चालिस प्रनतशत,  
 

(२) २५ वा सो भधदा बढीस्थानीय नागररकिाई वषाभरर न ै प्रत्यि रोजगारी हदने 
उत्पादनमिुक उधोग, सचुना तथा सचंार प्रबबधध उधोगिाई सो वषाको ब्यबसायमा 
िाग्ने करको नतस प्रनतशत, 

 
 

(३)  उपखण्ड(१) वा(२) बमोन्जम रोजगारी प्राप्त स्थानीय नागररक मध्ये कन्म्तमा पचास 
प्रनतशत महहिा, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरु रहेमा त्यस्तो उधोगिाई सो 
वषाको ब्यबसाय कर मा थप बबस प्रनतशत । 

 
(ग) प्रचलित काननुमा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन महहिा, दलित, लसमाधतकृत र “ग” 

शे्रणीसम्मको अशक्तता भएका अपाङ्गता भएका उधमीको मात्र स्वालमत्व रहने गरी उधोग 
दताा गराएमा त्यस्तो उधोग दताा गदाा प्रचलित काननु बमोन्जम िाग्ने उधोग दताा 
दस्तरुमा पचास प्रनतशत छुट हुनेछ र नतन बषा सम्म ब्यबसाय करमा पधर प्रनतशत छुट 
हुनेछ । 

 
(घ)  यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत सचंािनमा रहेका घरेि ुर साना उधोगिाई यो ऐन जारी 

भएको लमनतिे र यस ऐन बमोन्जम दताा भइ सचंािनमा आएको घरेि ु तथासाना 
उधोगिाई ब्यबसाय वा कारोबार शरुु गरेको लमनतिे धयनूतम नतन वषासम्म ब्यबसाय कर 
बबस प्रनतशत छुट हुनेछ । 

 
(ङ) कायापालिकािे तोकेको भौगोलिक िेत्र वा वगीकृत िते्रमा उधोग स्थापना गना सहकारी, 

िघ ुउधम, घरेिरु साना उधोगिाई बबउ पुँजी (लसडक्यावपटि) को रुपमा कायापालिकािे 
ननणाय गरर तोके बमोन्जम अनदुान उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

 
(च) स्थानीय उधोगिे पाउने अधय छुट सबुबधा र सहुलियत कायापालिकािे तोके बमोन्जम 

हुनेछ । 
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१८. िघ ु उधमको िाधग अधय सबुबधा एव ं सहुलियत : प्रचलित काननुमा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए 
तापनन यस ऐन बमोन्जम िघ ुउधम दताा गदाा कुन ैशलु्क वा दस्तरु िाग्ने छैन । 

 
१९. जग्गा सम्बन्धध ब्यबस्था : यस ऐन वा प्रचलित काननु बमोन्जम दताा भएका उधोगका िाधग 

आबस्यक जग्गा सम्बन्धधत उधमीिे प्रचलित काननु बमोन्जम आफैि ेखररद गनुा पनेछ । तरतोककए 
बमोन्जमको उधोग सचंािन गनेउधमीिे उधोगका िाधग आबस्यक जग्गा खररद गना नसकेमा सोहह 
व्यहोरा खुिाई जग्गा खररद गना वा जग्गा उपिब्ध गराइहदन अनरुोध गरेमा कायापालिकािे जग्गा 
खररद वा जग्गा उपिब्ध गराइहदने सम्बधधमा आबश्यक समधवय वा सहजीकरणगना सक्नेछ । 

 
२०. लिजमा जग्गा उपिब्ध गराउने :- 

(१ ) रान्रियवा स्थानीय प्राथलमकताप्राप्त उधोग सचंािन गना नेपाि सरकारको स्वालमत्वमा रहेको 
जग्गा आबस्यक पने भएमा त्यस्ता उधोगिे आफूिाई आबस्यक पने जग्गाको िते्रफि 
खुिाई उपिब्ध गराउन नगरप्रमखु समि तोककए बमोन्जम ननबेदन हदन सक्नेछ । 
 

(२) उपदफा(१) बमोन्जम ननबेदन प्राप्त हुन आएमा नगर कायापालिकािे उधोगिाई आबस्यक पने 
जग्गा उपिब्ध गराउने सम्बधधमा आबश्यक कारबाही अगाडी बढाउन सम्बन्धधत ननकायमा 
पेश गनेछ । 

 
(३) उपदफा(२) बमोन्जम ननबेदन प्राप्त भएमा प्रचलित काननु बमोन्जम त्यस्तो जग्गा उधोग 

सचंािनको प्रयोजनको िाधग सम्बन्धधत उधोगिाई लिजमा उपिब्ध गराउन सक्नछे । 
 

(४) उपदफा(३) बमोन्जम नेपाि सरकारको स्वालमत्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपिब्ध गराए 
बापत उधोगिे नतनुापने रकम र लिज सम्बन्धध अधय शताहरु नेपाि सरकार र सम्बन्धधत 
उधोग बीच हुने सम्झौतामा उल्िेख भए बमोन्जम हुनेछ । 

 
(५) जग्गाको लिज सम्बन्धध अधय ब्यबस्था नगर कायापालिकािे तोके बमोन्जम हुनेछ । 

 

२१ . छुट, सबुबधा वा सहुलियतको प्रत्याभनूत : यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत दताा भइ सचंािनमा रहेका 
स्थानीय उधोगिाई यस ऐन र प्रचलित काननु बमोन्जम प्रदान गररएको छुट, सबुबधा वा 
सहुलियतिाई लसलमत गने गरी कुन ैब्यबस्था गररने छैन । 
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२२. औधोधगक सरुिा सम्बन्धध ब्यबस्था : प्रचलित काननु बमोन्जम स्थापना भएको उधोगको िाधग 
आबस्यकता अनसुार औधोधगक सरुिाको अनतररक्त स्थानीयस्तरमा सरुक्षित सचंािनको वाताबरण 
बनाइ राख्न नगर कायापालिकािे आबस्यक सहयोग, समधवय वा सहजीकरण गनेछ। 

 
२३. अनदुान हदन सक्ने : कुनसै्थानीय उधोगिाई ववपद, बधद हड्ताि जस्ता आपतकािीन अबस्थामा 

उधोगिे अकल्पनीय िनत ब्यहोरेमा नगर कायापालिकािे अनदुान उपिब्ध गराउन सक्नेछ  । 
 

२४. छुट, सबुबधा वा सहुलियतको दरुुपयोग गना नहुने : यस ऐन बमोन्जम उधोगिे प्राप्त छुट, सबुबधा वा 
सहुलियत जुन प्रयोजनको िाधग हदईएको हो सो प्रयोजनको िाधग मात्र प्रयोग गनुापनेछ र त्यसको 
दरुुपयोग गना पाइने छैन । 

 

 
 
 

पररच्छेद – ५ 
एकि बबधद ुसेवा केधर सम्बन्धध ब्यबस्था 

 
२५. एकिबबधद ुसवेा केधर स्थापना :-  

 
(१ )  यस ऐन तथा प्रचलित अधय काननु बमोन्जम उधोग वा िगानीकताािाई प्राप्त हुने छुट, सबुबधा 

वा सहुलियत र उधोगको िाधग आबस्यक पने पवूााधार सम्बन्धध सेवा समयम ैसरि र सहज 
रुपमा एकै थिोबाट उपिब्ध गराउने सम्बधधमा कायापालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचुना प्रकाशन 
गरीउधोग ननयमन शाखािे एकि बबधद ुसेवा केधरको काम गने गरी तोक्न सक्नछे। 
 
 

(२) उपदफा(१) बमोन्जम एकि बबधद ुसेवा केधर स्थापना नभएसम्म वानतोकीए सम्मका िाधग यस 
ऐन बमोन्जम उधोगिे पाउने छुट, सबुबधा वा सहुलियत एकै थिोबाट समयम ै उपिब्ध 
गराउनेकाया उधोग ननयमन शाखािे गनेछ । 
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पररच्छेद – ६ 

सजाय र पनुराबेदन सम्बन्धध ब्यबस्था 
२६. सजाय सम्बन्धध ब्यबस्था :-  

 
(१ ) कसिैेदेहाय बमोन्जमकोकाया गरेमा यस ऐन बमोन्जमको कसरू गरेको मानननेछ ; 

 
(क) यस ऐन बमोन्जम उधोग दताा नगराई उधोग स्थापना वा सचंािन गरेको पाइएमा, 
(ख) दफा ७ बमोन्जम वाताबरण प्रनतकूि असरको ननराकरण नगरेको पाइएमा, 
(ग) दफा १२ बमोन्जमको वववरण उपिब्ध नगरेको पाइएमा, 
(घ) दफा १३ बमोन्जमको बबबरण तोककएको अबधध लभत्र जानकारी उपिब्ध नगरेमा, 
(ङ) दफा २४ बमोन्जम स्थानीय उधोगिाई प्राप्त छुट, सबुबधा वा सहुलियतको दरुुपयोग गरेको 

पाइएमा,  
(च) दफा ३४ बमोन्जम ब्यबसानयक सामान्जक न्जम्मेवारी परुा नगरेमा । 

 
 

(२) उपदफा(१) बमोन्जमको काया गरेको ठहररएमा सम्बन्धधत व्यन्क्त वा उधोगिाई प्रमखु 
प्रशासकीय अधधकृतिे पचास हजार देखख नतन िाख रुपयैाँ सम्म जररवाना तोक्न सक्नेछ । 
 

 
२७. पनुराबेदन सम्बन्धध ब्यबस्था :(१)दफा२६ बमोन्जमको सजायको आदेश उपर धचत्त नबझुेमा त्यस्तो 

सजायको जानकारी पाएको लमनतिे पैंतीस हदनलभत्र त्यस्तो व्यन्क्त वा उधोगि ेसम्बन्धधत न्जल्िा 
अदाितमा पनुराबेदन हदन सक्नेछ । 
(२)उपदफा (१) बमोन्जम न्जल्िा अदाितबाट भएको ननणाय अन्धतम हुनेछ । 

२८. प्रशासकीय ननणाय सम्बधधी ब्यबस्था :(१) यस ऐन बमोन्जम कसरु हुने ननणाय बाहेक अधय सम्पणूा 
प्रशासकीय ननणाय गने अधधकार प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतिाई हुनेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोन्जम प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतिे गरेको ननणाय धचत्त नबझुेमा ननणाय भएको 
लमनतिे पधर हदन लभत्र दफा २९ बमोन्जमको सलमनतमा पनुराबेदन हदन सककनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम पनुराबेदन परेमा सलमनतिे सो उपर पधर हदन लभत्र अन्धतम ननणाय   
गनेछ ।  
(४) उपदफा (३) बमोन्जम सलमनतबाट भएको ननणाय अन्धतम हुनेछ । 
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पररच्छेद – ७ 

स्थानीय उधोग प्रबर्दादन सलमनत 

 

२९. स्थानीय उधोग प्रबर्दादन सलमनतको गठन:-  
(१ ) नगरपालिका िेत्रमािघ ु उधम, घरेि ु उधोग तथा साना उधोगको प्रबर्दादन सम्बन्धध कायािाई 

ब्यबन्स्थत र प्रभावकारी बनाउन देहाए बमोन्जमको उधोग प्रबर्दादन सलमनत रहनेछ:- 
 

(क)  नगरप्रमखु                      - अध्यि 
(ख) नगर प्रमखुिे नगर कायापालिका सदस्यहरुमध्ये 

बाट मनोनयनगरेको एक जना महहिा सहहत 
बढीमा दइु जना                            - सदस्य 
 

(ग) प्रनतननधध, न्जल्िा प्रशासन कायाािय             - सदस्य 
 
 

(घ) नगरपालिका न्स्थत स्थानीय उधोगसगं सम्बर्द 

छाता सगंठनका प्रनतननधधहरु मध्येबाट कायापालिकािे 

मनोनयन गरेको कन्म्तमा एक जना महहिा 

सहहत बढीमा दइुजना     - सदस्य 

(ङ) प्रमखु, न्जल्िा घरेि ुतथा सानाउधोग कायाािय 
/ सलमती      - सदस्य 
 

(च) उपभोक्ता हहत सरंिण सम्बधधीकाया गने ससं्थाहरु 
 मध्यबाट कायापालिकािे मनोनयनगरेको एक प्रनतननधध- सदस्य 
 
 

(छ) शाखा प्रमखु, उधोग ननयमन शाखा                  - सदस्य – सधचब 
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(२) सलमनतको बठैक सलमनतका अध्यििे तोकेको लमनत, समयर स्थानमा बस्नेछ । सलमनतिे बठैकमा 
आबस्यकता अनसुार बबषय बबज्ञ, सरोकारवािा ननकाय एव ंसम्बर्द उधोग ब्यबसायी सघं ससं्थाका 
प्रनतननधधिाई आमधत्रण गना सक्नेछ । 
 

(३) सलमनतको सधचबाियको काम उधोग ननयमन शाखािे गनेछ । 
 

(४) उपदफा(१) को खण्ड(घ) र(च) बमोन्जमका मनोननत सदस्यको काया दइु बषाको हुनेछ । 
 
 
 

३०. सलमनतको काम, कताब्यर अधधकार :  
 

(१ ) दफा२८ बमोन्जम गठन भएको सलमनतको काम, कताब्यर अधधकार देहाय बमोन्जम हुनेछ :-  
 
(क)  नगरपालिकाको औधोधगक प्रबर्दादन, िगानीको सरंिण, अलभवरृ्दधध तथा औधोगीकरण 

सम्बधधमा देखा परेका समस्या समाधानका िाधग आबस्यक पहि गने, 
 

(ख)  नगरपालिकामा रहेका उधोग सचंािनमा कुन ै बाधा, अड्काउ वा दबुबधा उत्पधन भएमा 
त्यसको समाधानको िाधग सहजीकरण गने, 

 
(ग) स्थानीय उधोगको बबकास प्रबर्दादन गने, 

 
(घ) औधोधगक प्रदषूण धयनूीकरणका िाधग आबस्यक पहि गने, 

 
(ङ) नगरपालिकाको औधोधगक बबकासको न्स्थनतको समग्र मलू्यांकन तथा समीिा गरर 

आबस्यक कदम चाल्न न्जल्िा समधवय सलमनत समि सझुाब तथा लसफाररस गने, 
 

 
(च) प्रचलित काननु बमोन्जम उधोगिे पाउने सेवा सबुबधा सहुलियत उधोगहरुिाई हदिाउन कुन ै

कहठनाइ आइपरेमा सोको ननराकरणका िाधग आबस्यक पहि गने, 
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(छ) उधोधगको गनुासो सनुवुाई गरर समस्या समाधान गने वा गराउने तथा सम्बन्धधत 
ननकायिाई लसफाररस गने, 

(ज) नगरपालिकाको एकीकृत औधोधगक सचुना ब्यबस्थापन प्रणािीको बबकाश गरी प्रयोगमा 
ल्याउन सझुाब हदने, 
 

(झ) साबाजननक, ननन्ज र सहकारी िते्रको प्रभावकारी, समधवयात्मक र समधजस्यपणूा 
सहकायामा नगरपालिकामा प्रनतस्पधाात्मक औधोधगक वाताबरण ननमााणगना आबस्यक काया 
गने वा गराउने, 

 

(ञ) न्जल्िामा औधोगीकरणको गनतिाई नतब्रता हदन औधोधगक पवूााधारको िाधग आबस्यक 
काया गने वा गराउने,  

 

(ट) औधोधगक ग्रामPPE (P ublicP rivatePartnership सरकारी ननन्ज सहकायाता मोडिेमा 
स्थापना गना सहजीकरण गने, 

 

(ठ) उधोग तथा िगानी प्रबर्दादन सम्बन्धध स्थानीय तहमा कायाधवयन हुने कायािमको 
प्रभावकारी कायाधवयनको िाधग आबस्यक सहयोग गने,  

 

(ड) स्वदेशी बस्तकुो प्रबर्दादन सम्बन्धध काया गने, 

 

(ढ) उधोग प्रबर्दादनको िाधग सम्बन्धधत प्रदेश तथा सनंघय मधत्राियमा आबश्यक परृठपोषण 
हदने, 

 
(ण) उधोग िेत्रकोबबकास र प्रबर्दादन िाधग अधय आबस्यक काया गने । 

 

(२) सलमनतिे आफ्नो कायाववधध आफै ननधाारण गनेछ। 
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पररच्छेद – ८ 

बबबबध 
 

३१ . औधोधगक जनशन्क्त :-  
(१ ) उधोगिाई आबस्यक पने जनशन्क्त नेपािी नागररकबाट पनूत ा गनुा पनेछ । 

 
(२) उपदफा(१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापनन नगरस्तरको पबत्रकामा बबज्ञापन प्रकाशन गदाा 

पनन उधोगको िाधग चाहहने कुन ै खास लशप वा दिता भएको जनशन्क्त नेपालि नागररक 
मध्येबाट उपिब्ध हुन नसकेमा श्रम बबभागको लसफाररसमा श्रम स्वीकृनत लिई बढीमापाचँ 
वषासम्मको िाधग त्यस्तो उधोगिे बबदेशी नागररकिाई ननयकु्त गना सक्नेछ । 
 
 

(३) उधोगमा कायारत कामदार तथा कमाचारीिे उधोगको सचंािन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा 
अबरोध पगु्ने गरी बधद हड्ताि जस्ता कुन ैपनन काम कारबाही गना पाउने छैनन ्। 
तर कामदार तथा कमाचारीिे आफ्ना जायज मागहरु शान्धतपणूा ढंगिे ब्यबस्थापन समि राख्न र 
आपसी समझदारीमा बबबादको समाधान गना यो उपदफािे बाधा पयुााएको माननने छैन । 

 

(४) उपदफा(३) बमोन्जम बबबाद समाधान हुन नसकेमा बबबाद समाधान गने प्रयोजनका िाधग 
कायापालिकामा त्यस्ता बबबाद पेश गना सककनेछ । कायापालिकाबाट यस सम्बधधमा भएको ननणाय 
अन्धतम हुनेछ र दवु ैपििे पािना गनुा पनेछ । 
 

३२. रुग्ण उधोगको पहहचान,बधगाकरणर सबुबधा, सहुलियत तथा छुट:- 
(१ ) रुग्ण उधोगको पहहचान सनंघय सरकारको प्रचलित औधोधगक ब्यबसाय सम्बन्धध काननु तथा 

कायापालिकाको ननयम अनसुार हुनेछ । 

 

(२) रुग्ण उधोगिाई हदनपुने छुटसबुबधा, सहुलियत वा अनदुान कायापालिकािे ननणाय गरे बमोन्जम 
हुनेछ । 

 

 

३३. करारगरी उत्पादन गना सक्ने :कुन ै उधोग वा कम्पनन वा फमा वाप्रनतस्ठानिे आपसमा करार 
(कधियाक्ट) वा उपकरार (सब- कधियाक्ट) गरी बस्त ु वा सेवाको उत्पादन गना सक्ने कुन ै
ननयाातमिूक उधोग वा ननयाात प्रबर्दादन गहृको िाधग देहाय बमोन्जमको मापदण्ड परुा गरर करार वा 
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उपकरारका आधारमा ननन्श्चत पररणाममा बस्त ुवा सेवाको उत्पादन गरेमा त्यस्तो उधोग वा कम्पनन 
वा फमा वा प्रनतरठानिाईछुट, सबुबधा वा सहुलियत तोकी स्थानीय सरकारिे उपिब्ध गराउन सक्नेछ:-  

 

(क) उधोग ननयमन शाखािे तोकेबमोन्जम ननन्श्चत पररणाममा बस्त ुवा सेवा उत्पादन गरेको, 
 

(ख) स्वदेशी कच्चा पदाथा प्रयोग गरी उत्पादन गरेको वा आयानतत कच्चा पदाथा भए कन्म्तमा 
नतस प्रनतशत मलू्य बहृद हुने गरी बस्त ुवा सेवा उत्पादन गरेको, 

 
 

(ग) उधोगिे आफ्नो उत्पादनको कन्म्तमा चालिस प्रनतशत उत्पादन ननयाात प्रयोजनको िागी 
ननयाातमिूक उधोग वा ननयाात प्रबर्दादन गहृिाई उपिब्ध गराएको, 
 

(घ) दताा भएको िेडमाका  प्रयोग गरेको । 

 

 

 

३४. कोष सम्बन्धध ब्यबस्था :-  

(१ )  उधोग ननयमन शाखािे नगरपालिकाको औधोधगक बबकास, प्रबर्दादन तथा सरंिणका िाधग ननन्ज 
तथा सहकारी िेत्र समेतको सहभाधगतामा आबस्यकता अनसुार देहायका कुन ैवा सब ैकोष खडा 
गना सक्नेछ :- 

 

(क) िघ,ु घरेि ुतथा साना उधम बबकाश कोष,  

(ख) जोखखम पुँजी कोष,  

(ग) प्रबबधध बबकास कोष,  

(घ) औधोधगक िगानी सरंिण तथा प्रबर्दादन कोष,  

(ङ) रूग्ण उधोग पनुरुत्थान, पनुननमााण तथा ब्यबस्थापन कोष,  

(च) महहिा उधमलशिता कोष । 
(२)  उपदफा(१) मा उन्ल्िखखत कोषमा जम्मा हुने रकम, त्यस्ता कोषको ब्यबस्थापन र सचंािन 

सम्बन्धध कायाववधध र अधय ब्यबस्था तोककए बमोन्जम हुनेछ । 

 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत नगरपालिकािे उपदफा (१) मा उल्िेखखत कुन ैकोष सचंािन गरेको 
भएत्यस्तोकोष यस ैऐन बमोन्जम स्थापना र सचंािन भएको मानननेछ । 
 

३५. ब्यबसानयक सामान्जक न्जम्मेवारी : उधोगिे परुा गनुा पने ब्यबसानयक सामान्जक न्जम्मेवारी प्रचलित 
काननु र ननयममा तोककए बमोन्जम हुनेछ । 
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३६. परुस्कृतगना सककने : कायापालिकािे स्थानीय उधोगहरु मध्येबाट आबश्यक मानक तयार गरी उत्कृरट 
उधोगिाई परुस्कृत गना सक्नेछ । 

 

३७. बजारप्रबर्दानगना सक्ने : कायापालिकािे स्थानीय उधोगहरुको उत्पादनको बजार प्रबर्दान गना 
आबश्यककायाहरु गना सक्नछे। 

 

३८. औधोधगक कररडोर, औधोधगक ग्राम तथा औधोधगक क्िस्टर घोषणा गना सक्ने:- औधोधगक बबकासको 
िाधग पयााप्त सम्भावना र अवसर उपिब्ध रहेको नगरपालिकाको कुन ै भाग वा स्थानिाई तोककए 
बमोन्जमको मापदण्डका अधधनमा रही कायापालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचुना प्रकाशन गरी 
P P E (P ublicP rivateE ngagem ent) सरकारी ननन्ज सहकायातामा औधोधगक कररडोर, औधोधगक 
ग्राम तथा औधोधगक क्िस्टर घोषणागरी तोककए बमोन्जम सेवा, सबुबधा तथा सहुलियत उपिब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

 

३९. स्थानीय उधोगको गनुासो ब्यबस्थापन गने: स्थानीय उधोगिाई कुन ैमकाा परेमा उल्िेखखत फेहररस्त 
सहहतको गनुासो उधोग ननयमन शाखामा पेश गना सक्नेछ । उक्त गनुासो उपर कायापालिकािे 
आबश्यक ननणाय गना सक्नेछ । 

 

 

४०. बाधा अड्काउ फुकाउने अधधकार : यस ऐनको कायाधवयन गदाा कुन ै बाधा अड्काउ परेमा 
कायापालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचुना प्रकाशन गररत्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

 

४१ . अनसुधूचमा हेरफेर वा थपघट गना सक्ने : कायापालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचुना प्रकाशन गरर 
अनसुचूीमा आबस्यकता अनसुार हेरफेर, थपघट वा पररमाजान गनासक्नेछ। 

 

४२. ननयम, ननदेलशका, कायाववधध वा मापदण्ड बनाउने अधधकार :- यस ऐनिाई कायाधवयन गना एव ं
उधोगको दताा, ननयमन सम्बन्धध काम कारबाहीिाई सरि बनाउन कायापालिकािे आबस्यकता अनसुार 
ननयम, ननदेलशका, कायाववधध वा मापदण्ड बनाइ िाग ुगना सक्नेछ । 
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अनसुचूी – १  

(दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सगं सम्बन्धधत ) 

घरेि ुउधोगहरु:-  

१ . ह्याण्ड िमु, पेडि िमु, सेमी – अटोमेहटक िमु, कपडा वावपिंङ, परम्परागत प्रववधधबाट गररने 
रंगाई, छपाइ, लसिाई(तयारर पोशाक बाहेक ) र बनुाइ, 

२. उन र रेशममा आधाररत हात ेबनुाइका राडी, पाखी, गिौंचा, पन्श्मना, पोशाक, हातकेागज र सो 
मा आधाररत बस्त ु 

३. परम्परागत किामा आधाररत बस्त,ु  

४. परम्परागत मनूत ाकिा  

५. तामा, वपत्ति, ढिौट, कांसर जमान लसल्भर जस्ता धातबुाट हस्तननलमात भाँडावतान तथा हस्तकिा 
सामान,  

६. फिामबाट बनेका हस्तननलमात भाँडा वतान तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चुिेसी, खुकुरी, हँलसया, 
कुटो, कोदािो जस्ता परम्परागत औजारहरु,  

७. सनुचांदीबाट हस्त ननलमात गरगहना, बस्त,ु भाँडा वतानहरु(बहुमलू्य, अधा – बहुमलू्य तथा साधारण 
पत्थर जडान भएका समेत ),  

८. स्वदेशमा उपिब्ध ककमती, अधा ककमती तथा साधारण पत्थर कटाई उधोग, ग्रालमण छािाबाट 
हस्त ननलमात बस्तहुरु,  

९. जुट, सवाई घाँस, चोया, बाबबयो, सनुत धागो, अल्िो आहद प्राकृनतक रेशामा आधाररत उधोग,  

१०. पत्थरकिा(ढंुगा कंुदी बनाइएका सामानहरु), 
११ . पौभा, थाधका धचत्र र अधय परम्परागत धचत्रकिा, 
१२. मकुुण्डो(मास्क) तथा परम्परागत ससं्कृनतक दशााउन ेपतुिी र खेिौना, 
१३. परम्परागत ससं्कृनत, बाजागाजार किा दशााउने बबलभधन प्रकारका हस्तकिाका बस्त,ु  

१४. काठ, हाड, लसङ् तथामाटो, चट्टान र खाननजका किात्मक बस्तहुरु, सेरालमक्स तथा माटाका 
भाँडाकँुडा, 

१५. हातिे छाप्ने इँटा उधोग। 
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अनसुचूी – २ 

(दफा १६ को उपदफा (२) कोखण्ड(क) सगं सम्बन्धधत ) 
उजाामिुक उधोग :- 
१ . जिस्रोत, वाय,ु सौयाशन्क्त, कोइिा, प्राकृनतक तिे र इधधन वा ग्याँस, वायोमास वा अधय 

स्रोतहरुबाट उजाा उत्पादन गने उधोग, त्यस्तो उजाा उत्पादन गना प्रयोग गररने मेलसन / 
उपकरण ननमााण गने उधोग, 

२. बबधुत प्रसारण िाईन,  

३. बबधुत ववतरण प्रणािी। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

अनसुचूी – ३ 

(दफा १६ को उपदफा (२) कोखण्ड(ग) सगं सम्बन्धधत ) 

कृवष तथा बन पदैावार आधाररत उधोग  

१ . फिफुि खनेत वा फिफुि प्रसोधन, 
२. खाधबस्तपु्रशोधन,  

३. पशपुािन, पिंीपािन(अन्स्िचसमेत), पशपुकं्षि प्रजनन र मास ुउत्पादन तथा प्रसोधन, 
४. मत्स्यपािन, माछाभरुा उत्पादन, प्रशोधन एब ंप्याकेन्जगं, 
५. रेशम खेनत तथा रेशम प्रशोधन, 
६. धचया बगान, धचया प्रशोधन, 
७. कफी खनेत, कफी प्रशोधन, 
८. तरकारी बबउ,  

९. तरकारी खनेत, तरकारी प्रशोधन, 
१०. हररत गहृ स्थापना र सचंािन, 
११ . मौरीपािन( मौरी प्रजनन,् मह उत्पादन र प्रशोधन) 
१२. परुप खेनत, परुप प्रशोधन (मािा बनाउने, सजावट गने, गचु्छा बनाउने र बबउ बबजन उत्पादन 

समेत, नसारी ब्यबसाय, 
१३. रबर खेनत, रबरको प्रारन्म्भक प्रशोधन र सचंािन, रलशतभण्डार,  

१४. नगदेबािी ब्यबसानयक खेनत तथा प्रशोधन(जस्त:ै उखु, कपास, सनपट, सजीवन, न्स्वट सरघम, 
सतुी, जुट, अिैंची, अदवुा, केशर, तिेहन र यस्त ैमसिाबालि, दिहन आहद बेत बाँस खेनत र बते 
बाँसजधय उत्पादनहरु,  

१५. बनस्पनत उधान स्थापना र ब्यबस्थापन, बनस्पनत प्रजनन ् ब्यबसाय( हटस्य ु कल्चर समेत), 
बबउबबजन प्रशोधन, 

१६. अधय गरै कास्ठजधय बन पदैावारमा आधाररत । 
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अनसुचूी – ४ 

(दफा १६ को उपदफा (२) कोखण्ड(ङ) सँग सम्बन्धधत ) 
पयाटन उधोग :- 
१ . पयाटनआबस, मोटेि, होटेि, रीजोटातथारेस्टुराँ, 
२. िाभि एजेधसी, टुरअपरेटर, हहलिगंसेधटर, क्यालसनो, मसाज स्पा, 
३. साहलसकपयाटन (न्स्कंग, ग्िाईडीङ्ग, याान्फ्टङ, हट एअरब्यािनुनगं, क्यानोननगं, प्यारा 

सेलिगं, घोडाचढी, बधजी जन्म्पगं, हहमाि आरोहण र अबिोकन ) 
४. गल्फ कोसा, पोिो, पोनीिेककंग, पदयात्रा, 
५. ग्रालमण पयाटन; होमस्टे तथा पयााबरणीय पयाटन, 
६. मनोरंजन पाका , 
७. बधयजधत ुआरि, 
८. माउधटेनफ्िाइट सचंािन । 
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अनसुचूी – ५ 

(दफा १६  को उपदफा (२) कोखण्ड(च) सगं सम्बन्धधत) 
 

सचुना सचंार प्रबबधधमा आधाररत उधोग 

क. सचुना प्रबबधध उधोग  

(१ ) टेक्नोिोजी पाका , 
(२) आइ.हट. पाका , 
(३) बायोटेक पाका , 
(४) सफ्टवेयर बबकास, 
(५) कम्प्यटुर तथा सम्बन्धधत सेवाहरु, 
(६) तथयांक प्रसोधन, 
(७) साइबर क्याफे  

(८) डडजीटिम्यावपगं 

(९) डाटा माइननगं  

           ख. सचुना, प्रसारण प्रबबधधमा आधाररत उधोग  

(१ ) एफ.एम. रेडडयो, डडन्जटिरेडडयो सेवा, 
(२) डडन्जटि भ-ूसतही टेलिलभजन, स्याटेिाईट टेलिलभजन, केबिु टेलिलभजन, 
(३) अनिाईन सेवा  

(४) डडन्जटि केबिु हटभी नेटवका   

(५) रेकोडडिंग स्टुडडयो, प्रसारण स्टुडडयो, 
(६) वप्रधट लमडडया उधोग, अडडयो लभजुअि सामग्री उत्पादन उधोग, बबज्ञापन ननमााण 

उधोग, 
(७) लसनेमा उत्पादन, लसनेमाहि, मन्ल्टप्िके्स लसनेमा हाि, कफल्म लसहट ननमााण, 

न्फ्िमस्टुडडयोननमााण 


