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वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 

स्थालनय राजपत्र 
खण्ड : ४   सखं्या : ४  लिलि : २०७९/११/०८ 

 

भाग १ 
स्थानीय उद्योग दिाा, सचंािन, व्यवस्थापन र  

लनयिन सम्बन्द्धी ऐन. २०७८ 
 

प्रस्िाबना: स्थानीय तहको लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगको दताा, नविकरण, खारेजी, 

वनयमन, विकास प्रिर्द्ान र व्यिस्थापन गना िान्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन,२०७४ को दफा ११ (५) को (घ), औद्योवगक व्यिसाय ऐन २०७६ को 
दफा ६१ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को अविकार प्रयोग 
गरी िीरेन्रनगर नगरपावलकाको दशौ नगर सभाबाट यो ऐन पाररत गरी जारी गररएको 
छ । 
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पररच्छेद – १ 
प्रारलम्भक 

१. संलिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “िीरेन्रनगर नगरपावलकाको 

स्थानीय उद्योग दताा, संचालन, व्यिस्थापन र वनयमन सम्बन्िी ऐन २०७८ ” 
रहकेो छ ।  

    (२) यो ऐन नगर सभाबाट स्िीकृवत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकावशत भएको वमवत 
दवेख लाग ुहुनेछ । 
२. पररभाषा : लवषय वा प्रसँगिे अको अथा निागेिा यस ऐनिा, 

(क)  “प्रमखु” भन्नाले नगर प्रमखु लाई सम्झन ुपदाछ । 
(ख)  “उपप्रमखु” भन्नाले नगर उपप्रमखु लाई सम्झन ुपदाछ । 
(ग) “प्रमखु प्रशासकीय अविकृत” भन्नाले  नगरपावलकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अविकृतलाई जनाउँछ । 
(घ) “ नगरपावलका ” भन्नाले िीरेन्रनगर नगरपावलकालाई सम्झनु पदाछ । 
(ङ) “कायापावलका” भन्नाले िीरेन्रनगर नगरपावलकाको कायापावलकालाई 

सम्झन ुपदाछ । 
(च) “ शाखा” भन्नाले  नगरपावलकाको स्थानीय उद्योग सम्बन्िी विषय हनेे 

शाखा िा उपशाखा  सम्झनपुदाछ ।  
(छ)  “घरेल ुउद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) खण्ड (ख) बमोवजमको 

उद्योगलाई सम्झन ुपदाछ । 
(ज)  “लघ ुउद्यम” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) खण्ड (क) बमोवजमको 

उद्योगलाई सम्झन ुपदाछ । 
(झ) “िातािरवणय अध्ययन प्रवतिेदन” भन्नाले कुनै प्रस्तािको कायाान्ियन गदाा 

सो प्रस्तािले िातािरणमा उल्लेखनीय प्रवतकुल प्रभाि पाने िा नपान े
सम्बन्िमा यवकन गनुाको साथै त्यस्तो प्रभािलाई कुनै उपायबाट वनराकरण 
िा न्यनूीकरण गनाका लावग अिलम्बन गररने उपायको सम्बन्िमा विस्ततृ 
रुपमा गररने अध्ययन तथा मलु्यांकन सम्झन ुपछा ।   
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(ञ)  “स्थानीय उद्योग” भन्नाले स्थानीय तहले दताा, व्यिस्थापन र वनयमन गने 
उद्योगलाई जनाउँछ । सो शब्दले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा 
उल्लेवखत लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगलाई र संवघय तथा प्रदशे काननूले 
स्थानीय तहले दताा, व्यिस्थापन र वनयमन गने भवन तोकेको उद्योगलाई समेत 
बझुाउँछ । 

(ट) “कायाालय” भन्नाले िीरेन्रनगर नगरपावलका नगर कायापावलकाको 
कायाालयलाई सम्झन ुपदाछ । 

(ठ) “साना उद्योग” भन्नाले दफा १६ को उपदफा (१) खण्ड (ग) बमोवजमको 
उद्योगलाई सम्झन ुपदाछ । 

(ड) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोवजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेका 
वनयममा तोवकएको िा तोवकएको बमोवजम सम्झन ुपदाछ । 
 

पररच्छेद – २ 
स्थानीय उद्योग दिाा र लनयिन   

३. उद्योग दिाा गनना पने  :  

(१) यस  नगरपावलका वभत्र दफा १६ बमोवजम स्थानीय उद्योगको स्थापना िा 
संचालन गनाका लावग यस ऐन बमोवजम दताा गराउन ुपने छ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका 
बखत प्रचवलत संवघय औद्योवगक व्यिसाय सम्बन्िी कानून बमोवजम दताा 
भई यस  नगरपावलकाको भौगोवलक क्षेत्र वभत्र सञ्चालनमा रहकेा स्थानीय 
उद्योगले यस ऐन बमोवजम पनु: दताा गराउन ुपने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोवजम दताा भएको उद्योगले  यस ऐन बमोवजम नविकरण 
गनुापनेछ र कायाालयले यस ऐन बमोवजम वनयमन गने छ । 
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४. उद्योग दिाा गना लनवेदन लदननपने : 

(१)  यस ऐन बमोवजम उद्योग स्थापना गना चाहने व्यविले दहेाय बमोवजमको 
वििरण र कागजात सवहत तोवकएको ढाँचामा  कायाालय समक्ष वनिदेन वदन ु
पनेछ :- 

(क)  नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप िा विदशेी नागररक भए नेपाल 
सरकारको प्रचवलत काननू बमोवजम हुने छ । 

(ख) वनिदेक फमा िा कम्पनी भएमा फमा िा कम्पनी दताा प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप, 
(ग) उद्योग रहने स्थानको नकसांकन सवहतको वििरण, 
(घ) वनिदेन वदन प्रवतवनवि वनयिु गरेको भए सोको अवततयारी पत्र, 
(ङ) साझदेारी उद्योग स्थापना गना चाहकेो भए साझदेार बीच भएको सम्झौताको 

प्रवतवलवप, 
(च) उद्योग स्थापना गने  नगरपावलकाको सम्बन्िीत िडाको वसफाररस, 
(छ)  जग्गा िनी दताा प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप र अकााको जग्गा भए मन्जरुीनामा 

पत्र 
(ज)  नगरपावलकाले तोकेको अन्य आिश्यक कागजात । 

५. उद्योग दिााको लसफाररस लिननपने :- 

(१) स्थानीय उद्योग बाहके अन्य उद्योग  नगरपावलका वभत्र दताा र संचालन 
गनाका लावग उद्योग दताा गने वनकायले तोकेको कागजात सवहत  
कायाालयमा वसफाररसका लावग तोवकए बमोवजम वनिदेन वदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम वनिदेन परेमा कायाालयले तोवकए बमोवजम 
वसफाररस गना सकनेछ । 

६. उद्योग दिााको प्रिाणपत्र लदननपने : 

(१)  दफा ४ बमोवजम उद्योग दतााका लावग परेको वनिदेन जाँचबझु गदाा 
आिश्यक वििरण तथा कागजात परुा भएको दवेखएमा वनिदेन परेको पन्र 
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वदनवभत्र  कायाालयले वनिदेन माग भए बमोवजमको उद्योग दताा गरर तोवकए 
बमोवजमको ढाँचामा वनिदेकलाई उद्योग दतााको प्रमाणपत्र वदन ुपनेछ । 

(२) उद्योग दताा गरेपवछ िातािरवणय अध्ययन प्रवतिदेन गनुापने भएमा काननू 
बमोवजम गरेपवछ मात्र उद्योग स्थापना, संचालन, व्यािसावयक उत्पादन िा 
कारोबार प्रारम्भ गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोवजम वनिदेन जाँचबझु गदाा थप वििरण िा कागजात सात 
वदनवभत्र  कायाालयले वनिदेकलाई पेश गना लगाउन सकनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोवजम उद्योग दतााको प्रमाणपत्र वददँा दहेायका वििरणहरु 
समते त्यस्तो प्रमाणपत्रमा खलुाउन ुपनेछ; 

(क) उद्योग दतााको प्रमाणपत्र जारर भएको वमवत, 
(ख) उद्योगले व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गनुापने अिवि, 
(ग) उद्योगले पालना गनुापने सताहरु, 
(घ) उद्योगको प्रकृवत अनसुार तोवकए बमोवजमका अन्य सताहरु । 
(५) उपदफा (३) बमोवजम माग गरेको वििरण िा कागजात वनिदेकले पेश 

नगरेमा िा यो ऐन िा यस ऐन अन्तगात िनेको वनयमािली बमोवजमको 
प्रविया परुा भएको नदवेखएमा उद्योग दताा गने वनकायले कारण खलुाई उद्योग 
दतााको वनिदेन िा वसफाररस अस्िीकृत गना सकनेछ र सोको जानकारी 
सम्बन्िीत वनिदेकलाई वदन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोवजम दताा भएको उद्योगले उद्योग दताा गने वनकायले समय 
समयमा वदएको वनदेशन तथा दताा प्रमाणपत्रमा उल्लेवखत सताहरुको पालना 
गनुा पनेछ । 

७. वािावरणिा प्रलिकन ि असरको लनराकरण गननापने :  

(१) उद्योग संचालनको िममा िातािरणमा पना सकने प्रवतकुल असर पना गएमा 
िातािरण असरको वनराकरण गने वजम्मिेारी सम्बन्िीत उद्योगको हुनेछ । 

(२)  कायाालयले िातािरण लगायत वदएको अन्य वनदशेन पालना गन े
सम्बन्िीत उद्योगको दावयत्ि हुनेछ । 
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८. व्यावसालयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी लदननपने: 

(१) यस ऐन बमोवजम दताा भएको स्थानीय उद्योगले उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा 
उल्लेख भएको अिविवभत्र उद्योग संचालन िा आफ्नो व्यािसावयक उत्पादन 
िा कारोबार प्रारम्भ गनुा पनेछ र सोको जानकारी  कायाालयलाई तोवकए 
बमोवजमको ढाँचामा वनिदेन वदई गराउनपुनेछ । 

(२) कुनै उद्योग उपदफा (१) बमोवजमको अिविवभत्र वनिदेन वदन नसकेको कारण 
खलुाई उद्योग दताा प्रमाणपत्र उल्लेवखत अिवि समाप्त भएको वमवतले १ 
मवहनावभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र उल्लेवखत अिवि बढाउनका लावग  कायाालय 
समक्ष वनिदेन वदन सकनेछ । तर अनमुवतपत्र वलन ुपने बाहकेका यो ऐन लाग ु
हुन ुअगाि ैदताा भएका तथा यस अवघ थवपएको म्याद वभत्र समते संचालन 
िा उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गना नसकेका अन्य उद्योगको हकमा यो 
उपदफा प्रारम्भ भएको वमवतले १ मवहनावभत्र त्यस्तो वनिदेन वदई सकन ुपनेछ 
। 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोवजम वनिदेन प्राप्त हुन आएमा र वनिदेनमा 
उल्लेवखत कारण मनावसि दवेखएमा  कायाालयले त्यस्तो उद्योगको संचालन 
िा व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गने अिवि तोवकए बमोवजम 
बढाउन सकनेछ । तर उपदफा (२) बमोवजम वदइएको वनिदेनको हकमा उद्योग 
स्थापनाको लावग गनुा पन े वनमााण लगाएतको कामको प्रगती हरेी लघ ु
उद्योगको हकमा पाँच हजार, घरेल ु उद्योगको हकमा दश हजार र साना 
उद्योगको हकमा प्रवत िषा पच्चीस हजारका दरले जररिाना वलई उद्योग 
संचालन िा व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गने अििी बढाउन 
सवकनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोवजम अिवि बढाइएमा सम्बन्िीत उद्योगले सो अिविवभत्र 
उद्योगको संचालन िा आफ्नो व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गनुा 
पनेछ । 
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(५) उपदफा (१) िा (२) बमोवजम अिवि बढाउन वनिदेन नवदएमा िा उपदफा 
(१) बमोवजमको अिवि िा उपदफा (३) बमोवजम बढाइएको अिविवभत्र 
पवन त्यस्तो उद्योगले उद्योग संचालन िा आफ्नो व्यािसावयक उत्पादन िा 
कारोबार प्रारम्भ नगरेमा त्यस्तो उद्योगको दताा प्रमाणपत्र स्ित: खारेज हुनेछ  । 

(६) उपदफा (५) बमोवजम उद्योगको दताा प्रमाणपत्र खारेज भएमा उद्योग दताा गने 
वनकायको अवभलेखमा रहकेो त्यस्तो उद्योगको दताा प्रमाणपत्रमा कारण 
खलुाई खारेज भएको व्यहोरा जनाउन ुपनेछ र सोको अवभलेख  गरर जानकारी 
सम्बन्िीत व्यविलाई वदन ुपनेछ । 

९. अननगिन गने : 

(१)  कायाालयले उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उल्लेवखत सताहरुको पालना गरे 
नगरेको सम्बन्िमा उद्योगको वनयवमत अनुगमन गनेछ । 

(२) उद्योग दताा गने वनकायले उपदफा (१) बमोवजमको अनगुमनको 
वशलवशलामा सम्बन्िीत उद्योगबाट कुनै जानकारी िा वििरण माग गना 
सकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोवजम कुनै जानकारी िा  वििरण माग गरेमा त्यस्तो 
जानकारी िा वििरण उपलब्ि गराउन ुसम्बन्िीत उद्योगको कताव्य हुनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोवजम प्राप्त भएको जानकारी िा वििरणबाट त्यस्तो उद्योग 
संचालनमा कुनै वकवसमको समस्या 
 भएको दवेखएमा सम्बन्िीत उद्योगसँग परामशा गरर  कायाालयले त्यस्तो 
उद्योगलाई आिश्यक सहयोग उपलब्ि गराउन वसफाररस तथा समन्िय गना 
सकनेछ । 

१०. उद्योग स्थानान्द्िरणको िालग स्वीकृलि लिननपने : 

(१) कुनै एक ठाउँमा संचालन गने गरर दताा भएको उद्योग कुनै कारणले अन्यत्र 
स्थानान्तरण गनुा परेमा िा कायाालय स्थापना गनुा परेमा दहेायका वििरण र 
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कागज सवहत तोवकए बमोवजमको ढाँचामा वनिदेन  कायाालयमा वदन ुपनेछ 
:- 

(क) अवघल्लो आवथाक िषाको करचिुा प्रमाणपत्र,  
(ख) अवघल्लो आवथाक िषासम्मको लेखापररक्षण प्रवतिदेन, 
(ग) उद्योग स्थानान्तरण गने सम्बन्िीत िडाको वसफाररस, 
(घ) िातािरणीय अध्ययन प्रवतिदेन आिश्यक पने भएमा सोको स्िीकृत 

प्रवतिदेन,  
(ङ)  उद्योगको स्थानान्तरण िा शाखा खोल्न ुपने भए कारण खलु्ने वनिदेन 
(च) उद्योग संचालन गदाा ऐन िा प्रचवलत काननू बमोवजम कुनै छुट, सवुििा िा 

सहुवलयत प्रदान गरेको भए त्यस्तो वनकायको सहमवत, 
(२) उपदफा (१) बमोवजम वनिेदन प्राप्त हुन आएमा यस ऐन बमोवजम 

िातािरवणय अध्ययन प्रवतिदेन तयार गनुापने भएमा सो समेत सम्पन्न गरर 
गराई  कायाालयले तोवकए बमोवजम उद्योग स्थानान्तरणको लावग  
नगरपावलकाले स्िीकृवत वदन सकनेछ ।  

(३) उपदफा(१) बमोवजम प्राप्त वनिदेन जाँचबझु गदाा उद्योग स्थानान्तरणको 
स्िीकृवत वदन मनावसि नदवेखएमा  कायाालयले सोको जानकारी सात 
वदनवभत्र वनिदेकलाई वदन ुपनेछ ।  

(४) उद्योग स्थानान्तरण सम्बन्िी अन्य व्यिस्था  कायाालय र नगर 
कायापावलकाले वनणाय गरे बमोवजम हुनेछ । 
 

११.  लववरण उपिब्ध गराउननपने : 

(१) प्रत्यके उद्योगले व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गरेपवछ दहेाय 
बमोवजमको वििरण प्रत्येक आवथाक िषा समाप्त भएको छ मवहनावभत्र  
कायाालय समक्ष पेश गनुा पनेछ :- 

(क) लेखापररक्षण प्रवतिदेन, 
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(ख) अवघल्लो आवथाक िषाको कर चिुा प्रमाणपत्र, 
(ग) स्िीकृत िा जवडत क्षमता, 
(घ) तोवकए बमोवजमको ढाँचामा तयार गरेको अध्यािविक  वििरण । 
(ङ)  उपदफा (१) को (क) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भएता पवन नेपाल सरकार 

आन्तररक राजस्िको वनयमानुसार लेखापररक्षण प्रवतिदेन   
(२) उपदफा (१)  बमोवजम वििरण िा कागजात प्राप्त भएपछी कायाालयले 

आफ्नो अवभलेख अध्यािविक  गरर सोको जानकारी सात वदनवभत्र 
सम्बन्िीत उद्योगलाई वदन ुपनेछ । 

१२. उद्योग बन्द्द गरेिा जानकारी लदननपने : यस ऐन बमोवजम दताा भएको उद्योग 

उद्योगीले कुनै कारणले बन्द गरेमा िा उद्योगको व्यािसावयक उत्पादन िा 
कारोबार स्थगन गरेमा त्यसरी बन्द िा स्थगन गरेको वमवतले सात वदनवभत्र 
त्यसको जानकारी कायाालयलाई तोवकए बमोवजम वदन ुपनेछ । 

१३. उद्योगको दिाा खारेजी गरेिा जानकारी लदननपने :  

(१) कुनै कारणले उद्योग संचालन गना नसवकने भएमा त्यस्तो उद्योगको दताा 
खारेजीको लावग कायाालय समक्ष दहेाय बमोवजमको कागजात सवहत 
तोवकएको ढाँचामा वनिदेन वदन सकनेछ:- 

(क) मान्यता प्राप्त मलू्यांकनकतााबाट तयार गररएको उद्योगको जायजथेा मलु्यांकन 
प्रवतिदेन, 

(ख) उद्योगमा कायारत श्रवमक लगायतका सम्पणूा कमाचारीको दावयत्ि फरफारक 
गरेको वििरण, 

(ग) उद्योगको अन्य दावयत्ि फरफारक प्रवतिदेन, 
(घ) वलवकिडेटर वनयवुि गरेको भए त्यस्तो वलवकिडेटरले पेश गरको उद्योगको 

खारेजी सम्बन्िी प्रवतिदेन, 
(ङ) अवघल्लो आवथाक िषाको करचिुा प्रमाणपत्र, 
(च) उद्योग दतााको सककल प्रवत, 
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(छ) अवघल्लो आवथाक िषासम्मको लेखापरीक्षण प्रवतिदेन, 
(ज) उद्योगको विरुर्द् कुनै अदालत िा न्यावयक वनकायमा मदु्दा विचारािीन 

नरहकेो भवन सम्बन्िीत उद्यमीले गरेको स्ि: घोषणा । तर उद्योगले वतनुा 
बझुाउन ुपने दावयत्िको सम्बन्िमा कुनै अदालत िा न्यावयक वनकायमा मदु्दा 
विचारािीन रहकेोमा त्यस्तो मरु्द्ाको अवन्तम वकनारा हुदँाको बखत ठहना 
सकने दावयत्ि बराबरको रकम कायाालयमा िरौटीको रुपमा जम्मा गरेको 
प्रमाण पेश गनुा पनेछ  । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम कसैको वनिदेन परेमा कायाालयले सो उद्योगसँग 
कसैको कुनै प्रकारको लेनदने बाँकी भए सो को प्रमाण सवहत पैतीस वदन वभत्र 
वलवखत दाबी  कायाालय समक्ष पेश गना नगरस्तरको दवैनक पवत्रकामा 
सािाजवनक सचूना प्रकाशन गना सम्बन्िीत उद्योगलाई आदेश वदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोवजम प्रकावशत सचूना अनसुार सो अिविवभत्र कसैको दाबी 
परर जाँचबझु गदाा त्यस्तो दाबी पणूा िा आवंशक रुपमा वठक ठहरेमा ठहरे 
बमोवजमको दावयत्ि फरफारख गना  नगरपावलकाले सम्बन्िीत उद्योगलाई 
आदशे वदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोवजम  नगरपावलकाले वदएको आदेश अनुसार सम्बन्िीत 
उद्योगले दावयत्ि फराफारख गरेको दवेखएमा कायापावलकाले सात वदन वभत्र 
सो उद्योग दताा खारेज गरर लगतकट्टा गनुा पनेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन उपदफा (३) बमोवजम 
कायापावलकाले वदएको आदशे बमोवजम फराफारकको काया सम्पन्न 
नभएसम्म त्यस्तो उद्योगको दताा खारेजी िा लगत कट्टा हुने छैन । 

१४.  उद्योगको लस्थर प ँजी वा िििा पररविान वा हेरफेर गना स्वीकृलि लिननपने 
: 

(१) कुनै उद्योगले यस ऐन बमोवजम उद्योगको वस्थर पूँजी पररितान िा हरेफेर िा 
उद्योगको क्षमतामा पररितान गना चाहमेा  कायाालय समक्ष उद्योगको हालको 



11 

अिस्थामा पररितान गना खोजेको कारण र दहेायका वििरण िा कागजात 
सवहत तोवकएको ढाँचामा वनिेदन वदन ुपनेछ :-  
(क) अवघल्लो आवथाक िषाको लेखापररक्षण प्रवतिदेन, 
(ख) अवघल्लो आवथाक िषाको कर चिुा प्रमाणपत्र, 
(ग) तोवकए बमोवजमको उद्योगको अध्यािविक  वििरण, 
(घ) उद्योगको प्रिन्िपत्र, वनयमािली र कम्पनी दताा प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप, 
(ङ) साझदेारी फमा भए साझदेार विचको सम्झौताको प्रवतवलवप, 
(च) अन्य कुनै वनकायको वसफाररस आिश्यक पने भए त्यस्तो वनकायको 

वसफाररस पत्र । 
(२) उपदफा (१) बमोवजम प्राप्त वनिदेन जाँचबझु गदाा उद्योगको साविकको वस्थर 

पूँजी पररितान िा हरेफेर गना िा उद्योगको क्षमता पररितान िा हरेफेर गना 
मनावसि दवेखएमा कायाालयल े आिश्यकता अनसुार उद्योगको स्थलगत 
वनररक्षण गरर िा गराई प्रवतिदेन वलइ उद्योगको हाल कायम रहकेो वस्थर 
पूँजीमा पररितान िा हरेफेर िा उद्योगको क्षमता पररितान िा हरेफेर गना 
स्िीकृवत वदन सकनेछ । 

 
पररच्छेद – ३ 

उद्योगको वलगाकरण 
१५. उद्योगको वलगाकरण :  

(१)  यस ऐनको प्रयोजनको लावग स्थानीय उद्योगहरुलाई दहेाय बमोवजम 
िवगाकरण गररएको छ :- 
(क) लघ ु उद्यम :- दहेायको अिस्थामा भएको उद्योगलाई लघ ु उद्यम 

मावननेछ :- 
(१) घर जग्गा बाहके बढीमा बीस लाख रुपैंयाँसम्मको वस्थर पूँजी 

रहकेो, 
(२) उद्यमी स्ियं उद्योगको संचालन र व्यिस्थापनमा संलग्न रहकेो, 
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(३) उद्यमी सवहत बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहकेो, 
(४) बावषाक कारोबार एक करोड रुपैंया भन्दा कम रहकेो, र  
(५) इवन्जन, उपकरण िा मवेसनको प्रयोग गरेको भएमा इवन्जन उपकरण 

िा मवेसन खपत हुने विद्यतुीय उजाा, इन्िन िा अन्य तेल इवन्जन 
क्षमता वबस वकलोिाट िा सोभन्दा कम रहकेो । 

(ख)  घरेल ु उद्योग :- दहेायको अिस्था भएको उद्योगलाई घरेल ु उद्योग 
मावननेछ; 
(१) परम्परागत वसप र प्रविविमा आिाररत, 
(२) श्रममलूक र खास वसप िा स्थानीय कच्चा पदाथा एि ं स्थानीय 

प्रविवि, कला तथा संस्कृवतमा आिाररत, 
(३) इवन्जन, उपकरण िा मवेशनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा पचास 

वकलोिाटसम्मको क्षमताको विितुीय उजाा प्रयोग गरेको, र  
(४) अनसुचूी -१ मा उल्लेख भए बमोवजमका उद्योगहरु । 

(ग)  साना उद्योग :- (१) लघ ुउद्यम र घरेल ुउद्योग बाहकेको पन्र करोड 
रुपैयँासम्म वस्थर पूँजी भएको उद्योग, 

(२)  उपदफा (१) मा उल्लेवखत उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगिाट उत्पादन हुने िस्त ु
िा सेिाको प्रकृवतको आिारमा दहेाय बमोवजम िवगाकरण गररनेछ :- 
(क)  उजाामलुक उद्योग :- उजाा उत्पादन गने व्यिसायमा संलग्न अनसुचूी-२ 

मा उल्लेवखत उद्योगहरु । 
(ख)  उत्पादनमलुक उद्योग :- कच्चा पदाथा, सहायक कच्चा पदाथा िा अिा 

प्रशोवित कच्चा पदाथाको प्रयोग िा प्रशोिन गरर मालिस्तु उत्पादन 
गने उद्योगहरु ।  

(ग) कृवष तथा िन पैदािारमा आिाररत उद्योग:- कृवष िा िन पैदािारमा 
आिाररत कच्चा पदाथाबाट कुनै िस्त ुउत्पादन गने िा कृवष िा िन 
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पैदािारमा आिाररत कच्चा पदाथाबाट कुनै िस्त ुउत्पादन गने िा कृवष 
िा िन पैदािारसँग सम्बन्िीत अनसुचूी-३ मा उल्लेवखत उद्योगहरु । 

(घ) खवनज उद्योगहरु :- ढुंगा, वगट्टी, बालुिा लगायत नवदजन्य र खवनज 
पदाथा उत्खनन िा प्रशोिन  गरर कुनै िात ुिा िात ुबाहकेका खवनज 
पदाथा उत्पादन गने उद्योगहरु । 

(ङ) पयाटन उद्योग :- पयाटन सेिासँग सम्बन्िीत अनसुचूी-४ मा उल्लेवखत 
उद्योगहरु । 

(च) सचूना, प्रसारण तथा संचार प्रविविमा आिाररत उद्योग :- सचूना 
संकलन प्रशोिन र प्रसारणका लावग प्रविवि प्रयोग गरी सचूना, संचार 
िा सचूना प्रविविको सेिा उपलब्ि गराउने अनसुचूी-५ मा उल्लेवखत 
उद्योगहरु । 
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पररच्छेद - ४  
उद्योगिाई प्रदान गररने छन ट, सनलवधा वा सहुलियि सम्बन्द्धी व्यवस्था 

१६.  कर सम्बन्द्धी छन ट, सनलवधा वा सहुलियि:-  

(१)  यस ऐन अन्तगात दताा भएको उद्योगलाई संवघय काननू बमोवजम छुट सवुििा 
िा सहुवलयतमा बन्दजे लगाइने छैन  । 

(२) यस ऐन अन्तगात दताा भएको उद्योगलाई आिश्यक परेमा  नगरपावलकाले 
थप छुट सवुििा िा सहुवलयत प्रदान गना सकनेछ । 

(३) स्थानीय उद्योगले पाउने छुट सवुििा र सहुवलयत  नगरपावलकाले तोके 
बमोवजम हुनेछ । 

१७.  िघन उद्यिको िालग अन्द्य सनलवधा एव ं सहुलियि :- प्रचवलत काननूमा 

जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन यस ऐन बमोवजम लघ ुउद्यम दताा गदाा कुनै 
शलु्क िा दस्तरु वनयमािलीमा तोके बमोवजम हुनेछ । 

१८.  जग्गा सम्बन्द्धी व्यवस्था :- यस ऐन िा प्रचवलत काननू बमोवजम दताा भएका 
उद्योगका लावग आिश्यक जग्गा सम्बन्िीत उद्यमीले प्रचवलत काननू बमोवजम 
आफैले खररद गनुा पनेछ । तर तोवकए बमोवजमको उद्योग संचालन गने उद्यमीले 
उद्योगका लावग आिश्यक जग्गा खररद गना नसकेमा सोवह व्यहोरा खलुाई जग्गा 
खररद गना िा जग्गा उपलब्ि गराइवदन अनरुोि गरेमा कायाालयले जग्गा खररद 
िा जग्गा उपलब्ि गराइवदने सम्बन्िमा आिश्यक समन्िय िा सहजीकरण गना 
सकनेछ  । 

१९. लिजिा जग्गा उपिब्ध गराउने :- जग्गाको वलज सम्बन्िी व्यिस्था नगर 

कायापावलकाले तोके बमोवजम हुनेछ । 
२०. छन ट, सनलवधा वा सहुलियिको प्रत्याभ लि :-  यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत 

दताा भइ संचालनमा रहकेा स्थानीय उद्योगलाई यस ऐन र प्रचवलत काननू 
बमोवजम प्रदान गररएको छुट, सवुििा िा सहुवलयतलाई वसवमत गने गरी  कुनै 
व्यिस्था गररने छैन । 
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२१. औद्योलगक सनरिा सम्बन्द्धी व्यवस्था :- प्रचवलत काननू बमोवजम स्थापना 

भएको उद्योगको लावग आिश्यकता अनसुार औद्योवगक सुरक्षाको अवतररि 
स्थानीयस्तरमा सरुवक्षत संचालनको िातािरण बनाई रातन नगर कायापावलकाले 
आिश्यक सहयोग, समन्िय िा सहजीकरण गनेछ । 

२२. अननदान लदन सक्ने :- कुनै स्थानीय उद्योगलाई विपद, बन्द हड्ताल जस्ता 
आपतकालीन अिस्थामा उद्योगले अकल्पनीय क्षवत व्यहोरेमा नगर 
कायापावलका तोके बमोवजम अनदुान उपलब्ि गराउन सकनेछ  । 

२३. छन ट, सनलवधा वा सहुलियिको दनरुपयोग गना नहुने :- यस ऐन बमोवजम 

उद्योगले प्राप्त छुट, सवुििा िा सहुवलयत जनु प्रयोजनको लावग वदईएको हो सो 
प्रयोजनको लावग मात्र प्रयोग गनुापनेछ र त्यसको दरुुपयोग गना पाइने छैन । 

 
पररच्छेद – ५ 

एकि लवन्द्दन सेवा केन्द्र सम्बन्द्धी व्यवस्था 
२४. एकि लवन्द्दन सेवा केन्द्र स्थापना :-  

(१)  यस ऐन तथा प्रचवलत अन्य काननू बमोवजम उद्योग िा लगानीकताालाई 
प्राप्त हुने छुट, सवुििा िा सहुवलयत र उद्योगको लावग आिश्यक पने पिूाािार 
सम्बन्िी सेिा समयम ैसरल र सहज रुपमा एकै थलोबाट उपलब्ि गराउने 
सम्बन्िमा नगर कायापावलकाले स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी 
एकल विन्द ुसेिा केन्रको रुपमा  कायाालयले काम गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोवजम एकल विन्द ुसेिा केन्र स्थापना नभएसम्मको लावग 
यस ऐन बमोवजम उद्योगले पाउने छुट, सवुििा िा सहुवलयत एकै थलोबाट 
समयम ै उपलब्ि गराउन नगर कायापावलकाले वनणाय गरी सो काम  
कायाालयले गनेछ ।              
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पररच्छेद – ६ 
सजाय र पननरावेदन सम्बन्द्धी व्यवस्था 

२५. सजाय सम्बन्द्धी व्यवस्था :-  

(१) कसैले वनम्न बमोवजमको काया गरेमा वनम्न बमोवजम सजाय हुनेछ; 

क. कसैले यस ऐन बमोवजम उद्योग दताा गराई िा नगराई उद्योग स्थापना िा 
संचालन गरे िा नगरेको सम्बन्िमा  कायाालयले तोवकए बमोवजम 
आिश्यक अनगुमन, छानविन िा वनरीक्षण गदाा यस ऐन बमोवजम 
उद्योग दताा नगराई उद्योग स्थापना िा संचालन गरेको पाइएमा,  

ख. दफा ८ बमोवजम िातािरण प्रवतकुल असरको वनराकरण नगरेको 
पाइएमा, 

ग. दफा १२ बमोवजम स्थानीय उद्योगले वििरण उपलब्ि नगरेको पाइएमा, 

घ. दफा १३ बमोवजम तोवकएको वििरण तोवकएको अिवि वभत्र उपलब्ि 
नगरेको पाइएमा, 

ङ. दफा २४ बमोवजम स्थानीय उद्योगलाई प्राप्त छुट, सवुििा िा सहुवलयत 
दरुुपयोग गरेको पाइएमा,  

च. दफा ३४ बमोवजम व्यािसावयक सामावजक वजम्मिेारी परुा नगरेमा, 

(२) उपदफा (१) बमोवजमको काया गरेको ठहररएमा प्रमखु प्रशासवकय 
अविकृतले पवच्चस हजार दवेख एक लाख सम्म जररिाना तोकन सकनेछ । 

२६. पननरावेदन सम्बन्द्धी व्यवस्था :- दफा २६ बमोवजमको सजायको आदशे उपर 

वचत्त नबझुमेा सजायको जानकारी पाएको वमवतले पैंतीस वदनवभत्र त्यस्तो उद्योग 
िा व्यविले सम्बन्िीत वजल्ला अदालतमा पनुरािदेन वदन सकनेछ । 
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पररच्छेद – ७  
स्थानीय उद्योग प्रवर्द्ान सलिलि 

२७. स्थानीय उद्योग प्रवर्द्ान सलिलिको गठन :-  

(१)  लघ ुउद्यम, घरेल ुउद्योग तथा साना उद्योगको प्रिर्द्ान सम्बन्िी कायालाई 
प्रभािकारी बनाउन  कायाालयले नगर प्रमखुको अध्यक्षतामा आिश्यकता 
अनसुार दहेाएको वनकाय र सरोकारिालाको प्रवतवनवित्ि हुने गरर स्थानीय 
उद्योग प्रिर्द्ान सवमवत गठन गना सकनेछ :- 

(क)  नगर प्रमखु                        - अध्यक्ष   
(ख)  नगर उपप्रमखु              - उपाध्यक्ष 
(ग) प्रमखु प्रशासवकय अविकृत    - सदस्य  
(घ)  नगर कायापावलकाले नगर कायापावलका सदस्य मध्ये बाट मनोनयन गरेको 

एक जना दवलत मवहला सवहत बढीमा दईु जना                  - सदस्य  
(ङ) प्रवतवनवि, वजल्ला प्रशासन कायाालय               - सदस्य  
(च) प्रमखु, वजल्ला तथा साना उद्योग कायाालय / सवमती     - सदस्य  
(छ) प्रवतवनवि, उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्िी काया गने संस्थाहरु मध्यबाट नगर 

प्रमखुले मनोनयन गरेको एक प्रवतवनवि                  - सदस्य 
(ज) सम्बन्िी विषय हनेे, शाखा प्रमखु          - सदस्य – सवचि  
(२) उपदफा (१) बमोवजम गवठत सवमवतको बैठक सवमवतका अध्यक्षले तोकेको 

वमवत, समय र स्थानमा िस्नेछ । सवमवतले बैठकमा आिश्यकता अनसुार 
सम्बन्िीत िडाको िडाअध्यक्ष, विषय विज्ञ, नगरपावलका वस्थत स्थानीय 
उद्योगसँग सम्बर्द् छातासँगठनका प्रवतवनवि, सरोकारिाला वनकाय एि ं
सम्बर्द् उद्योग व्यिसायी संघ संस्थाका प्रवतवनविलाई आमन्त्रण गना 
सकनेछ  । 

(३) उपदफा (१) बमोवजमको गवठत सवमवतको सवचबालयको काम  कायाालयले 
गनेछ । 
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(४) उपदफा (१) खण्ड (छ) बमोवजमका मनोवनत सदस्यको कायाअििी दईु 
िषाको हुनेछ । 

२८. स्थानीय उद्योग प्रवर्द्ान सलिलिको काि, किाव्य र अलधकार :  

(१) दफा २८ बमोवजम गठन भएको स्थानीय उद्योग प्रिर्द्ान सवमवतको काम, 
कताव्य र अविकार दहेाय बमोवजम हुनेछ :-  
(क)   नगरपावलकाको औद्योवगक प्रिर्द्ान, लगानीको संरक्षण, अवभिवृर्द् 

तथा औद्योगीकरण सम्बन्िमा दखेा परेका समस्या समािानका लावग 
आिश्यक पहल गने, 

(ख)   नगरपावलकामा रहकेा उद्योग संचालनमा कुनै बािा, अड्काउ िा 
दवुििा उत्पन्न भएमा त्यसको समािानको लावग सहजीकरण गने, 

(ग) स्थानीय उद्योगको विकास प्रिर्द्ान गने, 
(घ) औद्योवगक प्रदषूण न्यनूीकरणका लावग आिश्यक पहल गने, 
(ङ)  नगरपावलकाको औद्योवगक विकासको वस्थवतको समग्र मलु्यांकन 

तथा सवमक्षा गरर आिश्यक कदम चाल्न नगरकायापावलका समक्ष 
सझुाि तथा वसफाररस गने, 

(च) प्रचवलत काननू बमोवजम उद्योगले पाउने सेिा सवुििा सहुवलयत 
उद्योगहरुलाई वदलाउन कुनै कवठनाइ आइपरेमा सो को वनराकरणका 
लावग आिश्यक पहल गने, 

(छ) उद्योगीको गनुासो सनुुिाई गरर समस्या समािान गने िा गराउने तथा 
सम्बन्िीत वनकायलाई वसफाररस गने, 

(ज)  नगरपावलकाको एकीकृत औद्योवगक सचूना व्यिस्थापन प्रणालीको 
विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन सझुाि वदने, 

(झ) सािाजवनक, वनवज र सहकारी क्षेत्रको प्रभािकारी, समन्ियात्मक र 
सामन्जस्यपणूा सहकायामा  नगरपावलकामा प्रवतस्पिाात्मक औद्योवगक 
िातािरण वनमााण गना आिश्यक काया गने िा गराउने, 
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(ञ) वजल्लामा औद्यौगीकरणको गवतलाई वतब्रता वदन औद्योवगक 
पिूाािारको लावग आिश्यक काया गने िा गराउने,  

(ट) औद्योवगक ग्राम PPE (Public Private Engagement) सरकारी 
वनवज सहकायाता मोडेलमा स्थापना गना सहजीकरण गने, 

(ठ) उद्योग तथा लगानी प्रिर्द्ान सम्बन्िी स्थानीय तहमा कायाान्ियन हुने 
कायािमको प्रभािकारी कायाान्ियनको लावग आिश्यक सहयोग गने,  

(ड) स्िदशेी िस्तकुो प्रिर्द्ान सम्बन्िी काया गने, 
(ढ) उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रिर्द्ान लावग अन्य आिश्यक काया गने, 
(ण)  उद्योग प्रिर्द्ानको लावग सम्बन्िीत प्रदशे तथा संवघय मन्त्रालयमा 

आिश्यक पषृ्टपोषण वदने । 
(२) उपदफा (१) बमोवजमको सवमवतले आफ्नो कायाविवि आफै वनिाारण गनेछ  । 

  
पररच्छेद – ८ 

लवलवध 
२९. औद्योलगक जनशलि :-  

(१) उद्योगलाई आिश्यक पने जनशवि नेपाली नागररकबाटै पवूता गनुा पनेछ ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन नगरस्तरको पवत्रकामा 

विज्ञापन प्रकाशन गदाा पवन उद्योगको लावग चावहने कुन ैखास सीप िा दक्षता 
भएको जनशवि नेपाली नागररक मध्येबाट उपलब्ि हुन नसकेमा श्रम 
विभागको वसफाररसमा श्रम स्िीकृवत वलई बढीमा पाँच िषासम्मको लावग 
त्यस्तो उद्योगले विदशेी नागररक वनयिु गना सकनेछ । 

(३) उद्योगमा कायारत कामदार तथा कमाचारीले उद्योगको संचालन तथा त्यसको 
उत्पादनमा बािा अिरोि पगु्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कुनै पवन काम 
कारबाही गना पाउने छैनन ् । तर कामदार तथा कमाचारीले आफ्ना जायज 
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मागहरु शावन्तपणूा ढंगले व्यिस्थापन समक्ष रातन र आपसी समझदारीमा 
समािान गना यो उपदफाले बािा पयुााएको मावनने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोवजम वििाद  समािान हुन नसकेमा वििाद समािान गने 
प्रयोजनका लावग  नगरपावलकामा त्यस्ता वििाद  पेश गना सवकनेछ ।  
नगरपावलकाबाट भएको वनणाय अवन्तम हुनेछ र दिु ैपक्षलाई मान्य हुनेछ । 

३०. रुग्ण उद्योगको पलहचान, वलगाकरण र सनलवधा, सहुलियि िथा छन ट :-  

(१) संवघय सरकारको प्रचवलत औद्योवगक व्यिसाय ऐन तथा  नगरपावलकाको 
वनयम अनसुार हुनेछ । 

(२) रुग्ण उद्योगलाई वदनपुने छुट सवुििा, सहुवलयत िा अनदुान  नगरपावलकाले 
वनणाय गरे बमोवजम हुनेछ । 

३१. करार गरी उत्पादन गना सक्ने :- (१) कुनै उद्योग िा कम्पनी िा फमा िा 

प्रवतष्टानले आपसमा करार (कन्रयाकट) िा उपकरार (सि- कन्रयाकट) गरी िस्त ु
िा सेिाको उत्पादन गना सकने कुनै वनयाातमलूक उद्योग िा वनयाात प्रिर्द्ान गहृको 
लावग दहेाय बमोवजमको मापदण्ड परुा गरर करार िा उपकरारका आिारमा 
वनवित पररणाममा िस्त ुिा सेिाको उत्पादन गररवदएमा त्यस्तो उद्योग िा कम्पनी 
िा फमा िा प्रवतष्टानलाई छुट, सवुििा िा सहुवलयत तोकी स्थानीय सरकारले 
उपलब्ि गराउन सकनेछ :-  

(क) करार िा उपकरारको आिारमा िस्त ुिा सेिा उत्पादन गनाको लावग परुा 
गनुापने मापदण्ड:- 
(१)  कायाालयले तोकेबमोवजम वनवित पररणाममा िस्त ु िा सेिा 

उत्पादन गरेको, 
(२) स्िदशेी कच्चा पदाथा प्रयोग गरी उत्पादन गरेको िा आयावतत 

कच्चा पदाथा भए कवम्तमा वतस प्रवतशत मलू्य िवृर्द्  हुने गरी िस्त ु
िा सेिा उत्पादन गरेको, 
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(३) उद्योगले आफ्नो उत्पादनको कवम्तमा चावलस प्रवतशत उत्पादन 
वनयाात प्रयोजनको लागी वनयाातमलूक उद्योग िा वनयाात प्रिर्द्ान 
गहृलाई उपलब्ि गराएको, 

(४) दताा भएको रेडमाका  प्रयोग गरेको । 
 

३२. कोष सम्बन्द्धी व्यवस्था :-  

(१)   कायाालयले नगरको औद्योवगक विकास, प्रिर्द्ान तथा संरक्षणका लावग वनवज 
तथा सहकारी के्षत्र समतेको सहभावगतामा आिश्यकता अनसुार दहेायका कुनै 
िा सबै कोष खडा गना सकनेछ :- 

(क) लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्यम विकास कोष,  
(ख) जोवखम पूँजी कोष,  
(ग) प्रविवि विकास कोष,  
(घ) औद्योवगक लगानी संरक्षण तथा प्रिर्द्ान कोष,  
(ङ) रूग्ण उद्योग पनुरुत्थान, पनुवनमााण तथा व्यिस्थापन कोष,  
(च) मवहला उद्यमवशलता कोष । 

(२)  उपदफा (१) मा उल्लेवखत कोषमा जम्मा हुने रकम, त्यस्ता कोषको 
व्यिस्थापन र संचालन सम्बन्िी कायाविवि र अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोवजम हुनेछ । 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत  नगरपावलकाको स्थापना र संचालन भएका 
कोषहरु यसै ऐन बमोवजम स्थापना र संचालन भएको मावननेछ । 

३३. व्यावसालयक सािालजक लजम्िेवारी :- स्थानीय उद्योगले परुा गनुा पन े
व्यािसावयक सामावजक वजम्मेिारी प्रचवलत काननू र वनयममा तोके बमोवजम 
हुनेछ  । 

३४. पनरष्कृि गना सलकने :- नगर कायापावलकाले स्थानीय उद्योगहरु मध्येबाट 

आिश्यक मानक तयार गरी उत्कृ� स्थानीय उद्योगलाई परुष्कृत गना सकनेछ । 
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३५. बजार प्रवर्द्ान गना सक्ने :- नगर कायापावलकाले स्थानीय उद्योगहरुको 

उत्पादनको बजार प्रिर्द्ान गना आिश्यक कायाहरु गना सकनेछ ।  
३६. औद्योलगक कररडोर, औद्योलगक ग्राि िथा औद्योलगक क्िस्टर घोषणा 

गना सक्ने:- औद्योवगक विकासको लावग पयााप्त सम्भाबना र अिसर उपलब्ि 

रहकेो  नगरपावलकाको कुन ैभाग िा स्थानलाई तोवकए बमोवजमको मापदण्डका 
अविनमा रही कायापावलकाले स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी PPE 
(Public Private Engagement) सरकारी वनवज सहकायातामा औद्योवगक 
कररडोर, औद्योवगक ग्राम तथा औद्योवगक कलस्टर घोषणा गरी तोवकए बमोवजम 
सेिा, सवुििा तथा सहुवलयत उपलब्ि गराउन सकनेछ । 

३७. स्थानीय उद्योगको गननासो व्यवस्थापन गने :- स्थानीय उद्योगलाई कुनै मकाा 

परेमा उल्लेवखत मकााको फेहररस्त सवहतको गनुासो  कायाालयमा पेश गना सकनेछ 
। उि गनुासो उपर नगर कायापावलकाले आिश्यक वनणाय गना सकनेछ । 

३८. बाधा अड्काउ फन काउने अलधकार :- यस ऐनको कायाान्ियन गदाा कुनै बािा 
अड्काउ परेमा नगर कायापावलकाले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरर 
त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सकनेछ । 

३९. अननस लचिा हेरफेर वा थपघट गना सक्ने :- कायापावलकाले स्थानीय राजपत्रमा 

सचूना प्रकाशन गरर अनसुूचीमा आिश्यकता अनसुार हरेफेर, थपघट िा 
पररमाजान गना सकनेछ । 

४०. लनयि, लनदेलशका, कायालवलध, िापदण्ड बनाउने अलधकार :- यस ऐनलाई 

कायाान्ियन गना नगर कायापावलकाले उद्योगको दताा, वनयमन सम्बन्िी काम 
कारबाहीलाई सरल बनाउन आिश्यकता अनसुार वनयम, वनदवेशका, कायाविवि, 
मापदण्ड बनाई लाग ुगना सकनेछ । 
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अननस ची – १ 
(दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्द्धीि ) 

उजाामलुक उद्योग  
१. जलस्रोत, िाय,ु सौयाशवि, कोइला, प्राकृवतक तेल र इन्िन िा ग्याँस, 

िायोमास िा अन्य स्रोतहरुबाट उजाा उत्पादन गने उद्योग, त्यस्तो उजाा 
उत्पादन गना प्रयोग गररने मवेसन / उपकरण वनमााण गने उद्योग, 

२. विद्यतु प्रसारण लाईन,  
३. विद्यतु वितरण प्रणाली 
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अननस ची – २  
(दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्द्धीि ) 

घरेल ुउद्योगहरु:-  
१. ह्याण्ड लमु, पेडल लमु, सेमी – अटोमवेटक लमु, कपडा िावपिंङ, परम्परागत 

प्रविविबाट गररने रंगाई, छपाइ, वसलाई (तयारर पोशाक बाहके ) र बनुाइ, 
२. उन र रेशममा आिाररत हाते बनुाइका राडी, पाखी, गलौंचा, पवश्मना, 

पोशाक, हातेकागज र सी मा आिाररत िस्त ु 
३. परम्परागत कलामा आिाररत िस्त,ु  
४. परम्परागत मवूताकला   
५. तामा, वपत्तल, ढलौट, कांस र जमान वसल्भर जस्ता िातबुाट हस्तवनवमात 

भाँडाितान तथा हस्तकला सामान,  
६. फलामबाट बनेका हस्तवनवमात भाँडा ितान तथा घरायसी प्रयोगका चककु, 

चलेुसी, खकुुरी, हवँसया, कुटो, कोदालो जस्ता परम्परागत औजारहरु,  
७. सनु चांदीबाट हस्तवनवमात गरगहन, िस्त,ु भाँडा ितानहरु िहुमलु्य, अिा – 

िहुमलु्य तथा सािारण पत्थर जडान भएका समते ),  
८. स्िदशेमा उपलब्ि वकमती, अिा वकमती तथा सािारण पत्थर कटाई उद्योग, 

ग्रावमण छालाबाट हस्त वनवमात िस्तहुरु,  
९. जटु, सिाई घाँस, चोया, बावियो, सवुत िागो, अल्लो आवद प्राकृवतक 

रेशामा आिाररत उद्योग,  
१०. पत्थरकला (ढुंगा कंुदी बनाईएका सामानहरु), 
११. पौभा, थान्का वचत्र र अन्य परम्परागत वचत्रकला, 
१२. मकुुण्डो (मास्क) तथा परम्परागत संस्कृवतक दशााउने पतुली र खलेौना, 
१३. परम्परागत संस्कृवत, बाजागाजा र कला दशााउने विवभन्न प्रकारका 

हस्तकलाका िस्त,ु  
१४. काठ, हाड, वसङ् तथा माटो, चट्टान र खावनजका कलात्मक िस्तहुरु, 

सेरावमकस तथा माटाका भाँडाकँुडा, 
१५. हातले छाप्ने इटँा उद्योग  
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अननस ची – ३ 

(दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्द्धीि ) 

कृवष तथा िन पैदािार आिाररत उद्योग  

१. फलफुल खवेत िा फलफुल प्रशोिन , 
२. खाििस्त ुप्रशोिन,  
३. पशपुालन, पंक्षीपालन (अवस्रच समते ), पशपुंवक्ष प्रजनन र मास ुउत्पादन 

तथा प्रशोिन , 
४. मत्स्यपालन, माछाभरुा उत्पादन, प्रशोिन एबं प्याकेवजगं, 
५. रेशम खवेत तथा रेशम प्रशोिन, 
६. वचया िगान, वचया प्रशोिन, 
७. कफी खवेत, कफी प्रशोिन, 
८. तरकारी विउ, तरकारी प्रशोिन  
९. तरकारी खवेत, तरकारी प्रशोिन 
१०. हररत गहृ स्थापना र संचालन, 
११. मौरीपालन ( मौरी प्रजनन,् मह उत्पादन र प्रशोिन) 
१२. पषु्प खवेत, पषु्प प्रशोिन (माला बनाउने, सजािट गने, गचु्छा बनाउने र विउ 

विजन उत्पादन समते, नसारी व्यिसाय, 
१३. रिर खवेत, रिरको प्रारवम्भक प्रशोिन र संचालन, र वशत भण्डार,  
१४. नगदबेाली व्यािसावयक खवेत तथा प्रशोिन (जस्तै: उख,ु कपास, सनपट, 

सजीिन, वस्िट सरघम, सतुी, जटु, अलैंची, अदिुा, केशर, तेलहन र यस्तै 
मसलाबावल, दलहन आवद िते बाँस खवेत र िते बाँसजन्य उत्पादनहरु,  

१५. िनस्पवत उिान स्थापना र व्यिस्थापन, िनस्पवत प्रजनन ्व्यिसाय( वटस्य ु
कल्चर समते), विउविजन प्रशोिन, 

१६. अन्य गरै कास्ठजन्य िन पैदािारमा आिाररत  
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अननस ची – ४ 

(दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्द्धीि ) 

पयाटन उद्योग  
पयाटन आिस, मोटेल, होटेल, रोजोटा तथा रेस्टुराँ, 
१. राभल एजने्सी, टुर अपरेटर, वहवलंग सेन्टर, कयावसनो, मसाज स्पा, 
२. सहावसक पयाटन :- वस्कंग, ग्लाईडीङ्ग, याावफ्टङ, हट एअर 

ब्यालवुनंग, कयानोवनंग, प्यारा सेवलंग, घोडाचढी, िन्जी जवम्पंग, 
वहमाल आरोहण र अिलोकन, 

३. गल्फ कोसा, पोलो, पोनी रेवकंग, पदयात्रा, 
४. ग्रावमण पयाटन; होम स्टे तथा पयाािरणीय पयाटन, 
५. मनोरंजन पाका , 
६. िन्यजन्त ुआरक्ष, 
७. माउन्टेन फ्लाइट संचालन  
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अननस ची – ५ 
(दफा १६  को उपदफा (२) को खण्ड (च) सँग सम्बन्द्धीि) 

सचूना संचार प्रविविमा आिाररत उद्योग 
खण्ड (क) सचूना प्रविवि उद्योग  
(१) टेकनोलोजी पाका , 
(२) आइ.वट. पाका , 
(३) बायोटेक पाका , 
(४) सफ्टियेर विकास, 
(५) कम्प्यटुर तथा सम्बन्िीत सेिाहरु, 
(६) तथयांक प्रशोिन , 
(७) साइिर कयाफे  
(८) वडजीटल म्यावपंग  
(९) डाटा माइवनंग  

            खण्ड (ग) सचूना, प्रसारण प्रविविमा आिाररत उद्योग  
(१) एफ.एम. रेवडयो, वडवजटल रेवडयो सेिा, 
(२) वडवजटल भ-ूसतही टेवलवभजन, स्याटेलाईट टेवलवभजन, केबुल 

टेवलवभजन, 
(३) अनलाईन सेिा  
(४) वडवजटल केबुल वटभी नेटिका   
(५) रेकोवडिंग स्टुवडयो, प्रसारण स्टुवडयो, 
(६) वप्रन्ट वमवडया उद्योग, अवडयो वभजअुल सामग्री उत्पादन 

उद्योग, विज्ञापन वनमााण उद्योग, 
(७) वसनेमा उत्पादन, वसनेमाहल, मवल्टप्लेकस वसनेमा हाल, वफल्म 

वसवट वनमााण, वफ्लम स्टुवडयो वनमााण  

कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८  d"No ¿= !%.–
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