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औद्योगिक ग्राभ घोषणा तथा सञ्चारन सम्फन्धी कामयविगध, 2075 

 
भन्त्न्िऩरयषद  फाट कामयविगध स्िीकृत गभगत् २०७५।१२।०४ 

भन्त्न्िऩरयषद् फाट ऩवहरो सॊशोधनको स्िीकृत गभगत् २०७७।१०।१० 
 

प्रस्तािना्  

स्थानीम स्रोत साधन, कच्चाऩदाथय, प्रविगध य सीऩको ऩरयचारन ियी रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योिभा 
रिानी िवृि ियी मस्ता उद्योिको स्थाऩना, विकास य प्रिियन िदै योजिायी गसजयनाको भाध्मभफाट 
स्थानीम ्थयतन्िभा मोिदान ऩरु् माउन छरयएय यहेका साना उद्योिहरुराई एकीकृत ियी 
व्मिन्त्स्थत िदै उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि ्गबिवृिका  रागि औद्योगिक ग्राभहरु स्थाऩना य सञ्चारन 
िनय िान्छनीम बएकोरे, 

नेऩार सयकायरे मो कामयविगध फनाएको छ । 

 

 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायन्त्म्बक 

 

१. सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब:  (१) मस कामयविगधको नाभ “औद्योगिक ग्राभ घोषणा तथा 
सञ्चारन सम्फन्धी  कामयविगध, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो कामयविगध  नेऩार सयकायफाट स्िीकृत बएको गभगतदेन्त्ि रािू हनुेछ। 

 

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे ्को ्थय नरािेभा मस कामयविगधभा,- 

(क) “औद्योगिक ग्राभ” बन्नारे औद्योगिक व्मिसाम सम्फन्धी प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ 
उद्योि स्थाऩनाको रागि आिश्मक न्मूनतभ साभान्म सवुिधा तथा ऩूिायधाय 
उऩरव्ध नेऩार सयकायफाट घोषणा बएको ऺेि सम्झन ुऩछय ।  

(ि)  “रघ ु उद्यभ” बन्नारे औद्योगिक व्मिसाम सम्फन्धी प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ 
स्थावऩत उद्योिराई सम्झन ुऩछय ।   
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(ि) “घयेर ु उद्योि” बन्नारे औद्योगिक व्मिसाम सम्फन्धी प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ 
स्थावऩत उद्योिराई सम्झन ुऩछय ।   

(घ) “साना उद्योि” बन्नारे औद्योगिक व्मिसाम सम्फन्धी प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ  
स्थावऩत उद्योिराई सम्झन ुऩछय ।  

(ङ) “उद्योि” बन्नारे औद्योगिक व्मिसाम सम्फन्धी प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ दताय बई 
औद्योगिक ग्राभगबि स्थाऩना तथा सञ्चारन हनु े रघ ु उद्यभ, घयेर ु उद्योि तथा 
साना उद्योि सम्झन ुऩछय । 

 (च) “स्थानीम तह” बन्नारे िाॉउऩागरका तथा नियऩागरका सम्झन ुऩछय । 

(छ) “कामायरम” बन्नारे औद्योगिक ग्राभको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन िने भखु्म 
न्त्जम्भेिायी बएको स्थानीम तह भातहत यहने औद्योगिक ग्राभ व्मिस्थाऩन एकाइ 
सम्झन ुऩछय । 

(ज) “साभान्म सवुिधा” बन्नारे औद्योगिक ग्राभगबिका सम्ऩूणय उद्योि तथा गनकामहरुरे 
साभूवहक रुऩभा प्रमोि िने सबाहर, क्मान्त्न्टन, ्न्त्नन गनमन्िण, आदद जस्ता 
सवुिधा सभेत सम्झन ुऩछय । 

(झ) “ऩूिायधाय सवुिधा” बन्नारे औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना, विकास, सञ्चारन य सॊयऺण तथा 
सम्िियन िनय आिश्मक सडक, ऩानी, गफद्यतु प्रसायण राइन आदद जस्ता सवुिधा 
सभेत सम्झन ुऩछय । 

(ञ) “भन्िारम” बन्नारे नेऩार सयकायको उद्योि, िान्त्णज्म तथा आऩूगतय भन्िारम 
सम्झन ुऩछय । 

(ट) “प्रदेश भन्िारम” बन्नारे औद्योगिक ग्राभ यहने सम्फन्त्न्धत प्रदेशको उद्योि, ऩमयटन, 

िन तथा िाताियण भन्िारम सम्झन ुऩछय । 

(ठ) “दिुयभ ऩहाडी ऺिे” बन्नारे प्रचगरत कानून ्नसुाय नेऩार सयकायरे तोकेको दिुयभ 
ऩहाडी ऺेि सम्झन ुऩछय । 

(ड) “घना भानि िस्ती” बन्नारे एकहजाय घयधयुी िा सो बन्दा िढी फस्ती बएको 
ऺेिराई सम्झन ुऩछय । 

(ढ) “विशषे िस्त ुउत्ऩादन ऺिे” बन्नारे एकै प्रकृगतको िस्त ुउत्ऩादन िने उद्योिहरु 
भाि यहने ियी स्थाऩना बएको औद्योगिक ग्राभगबिको ऺेि सम्झन ुऩछय ।  
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ऩरयच्छेद-२ 

औद्योगिक ग्राभ घोषणा तथा स्थाऩनाको रागि भाऩदण्ड 

 

३. औद्योगिक ग्राभको रागि भाऩदण्ड गनधाययण् (१) औद्योगिक ग्राभ स्थाऩनाका रागि 
जनिाको छनोट िदाय साभान्मतमा देहामका भाऩदण्ड ऩूया बएको स्थान हनुऩुनेछ:- 

(क) औद्योगिक ग्राभको स्थाऩनाको रागि जनिाको न्मनूतभ ऺेिपर: 

  (१)  वहभारी तथा दिुयभ ऩहाडी ऺेिभा ऩच्चीस योऩनी1 हनु ुऩने, 

  (२) ऩहाडी ऺेिभा ऩैँतीस योऩनी2 हनु ुऩने, 

  (३) तयाई ऺेिभा 7 वििाहा हनु ुऩने, 

(ि) भानि फस्तीदेन्त्िको दूयी: 

(१) घना भानि फस्तीदेन्त्ि न्मूनतभ ऩाॉच सम गभटय3 दूयी हनुऩुने,  

(२) औद्योगिक ग्राभको २०० गभटयको ऩरयगधगबि भानि फस्ती विकास 
नहनुे व्मिस्था िने, 

(ि) ्न्तयायविम सीभादेन्त्ि न्मूनतभ दईु वकरोगभटय दूयी हनुऩुने, 

      तय ्न्मि जनिा उऩरब्ध नबई सीभा ऺिेनन्त्जक भाि जनिा उऩरब्ध 
हनुे बएभा ऩाॉच सम गभटय दूयीभा औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िनय सवकनेछ। 

(घ) आगथयक तथा बौिोगरक दृविकोणफाट उऩमकु्त हनुऩुने, 

(ङ) न्मून िाताियणीम ्सय बएको हनुऩुने, 

(च) आिश्मकता ्नसुाय नेऩार सयकायरे गनधाययण ियेको ्न्म भाऩदण्ड । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु व्महोया रेन्त्िएको बएताऩगन विशेष फस्त ुउत्ऩादन 
सम्फन्धी औद्योगिक ग्राभको जनिाको भाऩदण्ड य ऺेिपर स्थानीम तह आपैरे गनधाययण 
िनय सक्नेछ । 

                                                           
1 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूिय ३० योऩनी गथमो । 
2 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूिय ३५ योऩनी गथमो । 
3 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूिय एक वकरोगभटय गथमो । 
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(३) उऩदपा (१) को िण्ड (क) भा जनुसकैु व्महोया रेन्त्िएको बएताऩगन गनजी 
ऺेिका रिानीकतायहरुरे आपैरे जनिाको व्मिस्था ियी औद्योगिक ग्राभको स्थाऩना, विकास, 
सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन स्थानीम तहसॉि सभन्िम ियी आपै िनय सक्नेछन ्। 

  

४. औद्योगिक ग्राभको गनभायण तथा विकासका रागि भाऩदण्ड: औद्योगिक ग्राभको गनभायण तथा 
विकासका रागि देहामको भाऩदण्ड साभान्मतमा ऩूया बएको हनुऩुनेछ:- 

(क) औद्योगिक ग्राभ गबिको जनिाको उऩमोि गनम्नानसुाय हनुेछ: 

(१) उद्योि स्थाऩनाको रागि लटरट कुर जनिाको ६० देन्त्ि ७० प्रगतशत 

(२) प्रशासगनक तथा सेिा केन्र २ देन्त्ि ५ प्रगतशत 

(३) हरयमारी ऺेि ७ देन्त्ि १० प्रगतशत 

(४) भूर सडक तथा सहामक सडक ऺेि १२ देन्त्ि १५प्रगतशत 

(५) िारी जनिा गफऩद व्मिस्थाऩनका रागि ३ देन्त्ि ५ प्रगतशत 

(६) िरुा भैदान तथा ऩाकय  २ देन्त्ि ५ प्रगतशत 

(७) ्न्म सेिा ऺेि ५ देन्त्ि १० प्रगतशत                    
(ऩावकय ङ्ग, रोड/्नरोड, स्िास््म केन्र आदद) 

(ि) औद्योगिक ग्राभको सडकको भाऩदण्ड: 

(१) औद्योगिक ग्राभफाट याजभाियसॉि जोड्ने ऩहुॉचभाियको  न्मूनतभ चौडाइ 
१० गभटयको हनुऩुनेछ । 

(२) औद्योगिक ग्राभगबिको भखु्म सडकको न्मूनतभ चौडाइ १० गभटयको 
हनुऩुनेछ । 

(३) औद्योगिक ग्राभगबिको सहामक सडकको न्मूनतभ चौडाइ ७ 
गभटयको हनुऩुनेछ । 

(४) औद्योगिक ग्राभगबिको भखु्म सडकको कन्त्म्तभा एक साइडभा 
पुटऩाथ हनुऩुनेछ । 

 



5 

 

५. औद्योगिक ग्राभभा उऩरब्ध हनु े साभान्म सेिा सवुिधा य ऩूिायधाय विकास: औद्योगिक 
ग्राभगबि उद्योि सञ्चारन िनय देहाम फभोन्त्जभको साभान्म सेिा, सवुिधा उऩरब्ध बएको य 
ऩूिायधायको विकास बएको हनुऩुनेछ:- 

(क) साभान्म सेिा सवुिधा: 

(१) औद्योगिक ग्राभ प्रशासगनक बिन 

(२) फैंक तथा वित्तीम सॊस्था 

(३) ददिा न्त्शश ुस्माहाय केन्र 

(४) ्न्त्नन गनमन्िणको व्मिस्था 

(५) उत्ऩाददत िस्तहुरु4 प्रदशयनी तथा गफक्री कऺ 

(६) शौचारम तथा स्नान िहृ: भवहरा/ऩरुुष 

(७) ऩावकय ङ स्थर तथा आयाभ स्थर 

(८) क्मान्त्न्टन 

(९) प्राथगभक स्िास््म केन्र 

(ि) ऩूिायधाय विकास: 

(१) औद्योगिक ग्राभको प्रिेशद्वाय सवहतको सीभा ऩिायर िा तायफाय 

(२) ऩहुॉच भािय य ग्राभगबिको भखु्म तथा सहामक भािय 

(३) ग्राभगबिको भखु्म भाियको साइडभा ऩैदरभािय 

(४) उद्योि स्थाऩनाका रागि विगबन्न लटरट  

(५) ११ के गब ए विद्यतु प्रसायण राइन, आिश्मकता ्नसुाय विद्यतु 
सफ-स्टेसन तथा ट्रान्सपयभयको व्मिस्था,  

(६)      आन्तरयक विद्यतु वितयण राइन 

(७)  सम्बि बएसम्भ फैकन्त्पऩक उजायको प्रमोि 

(८) िोदाभ घयको व्मिस्था  

(९) ऩानी आऩूगतय व्मिस्था 
                                                           
4 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूिय "साभान" बने्न शब्द गथमो । 
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(१०) बगूभित य सतह ढर गनकासको व्मिस्था 

(११) औद्योगिक पोहोय व्मिस्थाऩन (पोहोयभैरा सङ्करन तथा विसजयन) 

(१२) आिश्मकता ्नसुाय प्रदवुषत ऩानी उऩचाय सॊमन्िको व्मफस्था  

(१३) सञ्चाय सवुिधाको व्मिस्था्- टेगरपोन, इन्टयनेट तथा कुरयमय सेिा 
(सम्बि बएसम्भ) 

(१४) ऩहुॉच भािय य ग्राभगबिको भखु्म तथा सहामक भाियको दिैु 
साइडभा रुि, विरुिा 

(१५) सडक फत्तीको व्मिस्था 

 

 

ऩरयच्छेद-३ 

स्थान छनोट …….5 य औद्योगिक ग्राभ घोषणा 

 

६. स्थानीम तहरे ब-ूउऩमोि मोजना फभोन्त्जभ छनोट िने् स्थानीम तहरे याविम ब-ूउऩमोि 
नीगत तथा ब-ूउऩमोि सम्फन्धी सॊघीम कानून फभोन्त्जभ तमाय ियेको ब-ूउऩमोि मोजनाभा 
तोवकएको औद्योगिक ऺेिको बबूािभा औद्योगिक ग्राभ स्थाऩनाको रागि स्थान छनोट िनुय 
ऩनेछ । 

तय ब-ूउऩमोि मोजना तमाय नबई सकेको ्िस्थाभा औद्योगिक ग्राभ स्थाऩनाको 
रागि सम्बाव्म जनिा छनोट िनय मो दपारे िाधा ऩरु् माएको भागनने छैन । 

 

७. औद्योगिक ग्राभको रागि जनिाको रित तमाय िने: स्थानीम तह य प्रदेशरे देहाम ्नसुाय 
औद्योगिक ग्राभ स्थाऩनाको रागि सम्बाब्म जनिाको रित तमाय िनय सक्नेछ:- 

(१) स्थानीम तह ्न्तियतका सफै िडा कामायरमहरुरे ब-ूउऩमोि मोजना ्नसुाय 
आ–आफ्नो िडाभा यहेका सम्बाव्म जनिाको रित सॊकरन तथा ्गबरेि याख्न 
सक्नेछन।् 

                                                           
5 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूिय "जनिा प्रागप्त" बने्न शब्दहरु गथए । 
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(२) सम्फन्त्न्धत िडारे उऩदपा (१) ्नसुाय यान्त्िएको रितको विियण 
सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ सफै िडाफाट प्राप्त रितको आधायभा सम्फन्त्न्धत 
स्थानीम तहरे आफ्नो बौिोगरक ऺेिगबि यहेका ब-ूउऩमोि मोजनाभा औद्योगिक ऺेिको 
रागि तोवकएको स्थानको "सयकायी"6 तथा िारी जनिाको रित तमाय िनय सक्नेछन।् 

 

८. औद्योगिक ग्राभको रागि स्थान छनोट:  (१) दपा ७ ्नसुाय जनिाको रित तमाय 
बएकोभा सो रितभध्मेफाट िा रित तमाय नबएकोभा सम्बाव्म जनिाभध्मेफाट औद्योगिक 
ग्राभ स्थाऩनाको रागि तोवकएको भाऩदण्ड ऩूया हनु े य न्मूनतभ ऺेिपर ऩनुने जनिाको 
उऩरब्धता, कच्चा ऩदाथय तथा काभदायको उऩरब्धता, रिानीको सम्बािना, फजायको 
सम्बाव्मता, आगथयक तथा बौिोगरक ्िस्था सभेतराई आधाय फनाई औद्योगिक ग्राभ 
स्थाऩनाको रागि जनिा छनोट िनुयऩनेछ ।  

तय जनिा छनोट िदाय गसॊचाई सवुिधा उऩरव्ध बएको उिययबगूभ, घना िनजङ्गर 
तथा बौिोगरक रुऩभा जोन्त्िभमकु्त स्थानराई छनोट िनय सवकने छैन । 

(२) उऩमकु्त जनिा छनोटको रागि प्राथगभकता: 

(क) स्थानीम तहभा यहेको िारी जनिा,  

(ि) नदी तथा िोरारे धाय ऩरयितयन ियी छोडेको जनिा, 

(ि) “याविम िन ऺिे ऩने बएभा सम्फन्त्न्धत गनकामको सहभगतभा त्मस्तो 
िनरे,”7 ओिटेको ऩतॉ जनिा,  

(घ) नेऩार सयकायको नाभभा यहेको जनिा (नेऩार सयकायको ऩूिय 
सहभगतभा)  

(ङ) गनजी जनिा ियीद िनुयऩने बएभा स्थानीम तहफाट आफ्नै स्रोत 
साधनफाट िनुयऩनेछ । 

(३) ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममन: 

                                                           
6 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूिय "साियजगनक ऩतॉ तथा" बने्न शब्दहरु गथए । 
7 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूिय "साभदुावमक िनरे" बने्न शब्दहरु गथए । 
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(क) जनिा छनोट िनुय ्न्त्घ स्थानीम तहरे सम्बावित “औद्योगिक 
ग्राभको”8 ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममन ियाउन ुऩनेछ । 

(ि) स्थानीम तहरे ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममन िनय गनजी ऺेिको 
प्रगतगनगध, प्राविगधक तथा ्न्म सम्फन्त्न्धत विषम विऻफाट ियाउन 

सक्नेछ । 

(ि) ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममनफाट चाय वकपरा सभेत तोकी प्रगतिेदन 
तमाय ियी ऩेश िनुय ऩनेछ।  

(घ) ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममन िदाय “औद्योगिक ग्राभभा स्थाऩना हनु 
सक्न ेसम्बावित उद्योिहरु, रिानी, फजाय व्मिस्था, गसजयना हनु सक्न े
योजिायी सवहत”

9 ्नसूुची-१ फभोन्त्जभको ऩयीऺण सूची ्नसुाय 
्ध्ममन िनुय ऩनेछ । 

“(३क) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेन्त्िएको बए ताऩगन प्रदेश भन्िारम तथा 
भन्िारमरे सभेत जनिा छनोट िनुय ्न्त्घ स्थानीम तहको सहकामय य सभन्िमभा सम्बावित 
औद्योगिक ग्राभको ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममन ियाउन सक्नछे।”

10
 

“(४) कुनै एक स्थानीम तहभा भािै औद्योगिक ग्राभको रागि जनिा उऩरब्ध हनु 
नसकेभा दईु िा दईुबन्दा फढी स्थानीम तहको बौिोगरक ऺिेभा ऩने ियी आऩसी सम्झौता 
ियी प्रदेश भन्िारमको सभन्िमभा त्मस्तो जनिा छनोट िनय सवकनछे । त्मस्तो औद्योगिक 
ग्राभ स्थाऩना िनय सम्फन्त्न्धत सफै स्थानीम तहको गनणयम सवहतको सहभगत हनु ुऩनेछ। 

तय कुनै एक स्थानीम तहरे ्को स्थानीम तहको सहभगतभा जनिा छनोट 
सम्फन्धी प्रस्ताि सम्फन्धी कामय ्िागड फढाउन सक्नछे।”

11 

(५) ……12   

                                                           
8 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूिय "जनिाको" बने्न शब्द गथमो । 
9 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ बएको । 
10 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ बएको । 
11 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूियको व्मिस्था् " (४) कुनै दईु िा दईु बन्दा फवढ स्थानीम तहको बौिोगरक ऺेिभा ऩने 
औद्योगिक ग्राभ: कुनै औद्योगिक ग्राभ दईु िा दईु बन्दा िढी स्थानीम तहको बौिोगरक ऺेिभा ऩने यहेछ बने त्मस्तो 
औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िनय सम्फन्त्न्धत सफै स्थानीम तहको गनणयम सवहतको सहभगत हनुऩुनेछ। 

तय कुनै एक स्थानीम तहरे प्रस्ताि सम्फन्धी कामय ्िागड फढाउन सक्ने छ । 
12 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूियको व्मिस्था् "एउटा स्थानीम तहको सीभाफाट १०० भीटय गबि स्थाऩना हनु े
औद्योगिक ग्राभको रागि ्को स्थानीम गनकाम तहको सहभगत गरन ुऩने छ"। 
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९. औद्योगिक ग्राभको घोषणा:   “(१) स्थानीम तहरे सम्फन्त्न्धत कामयऩागरकाफाट गनणयम ियाई 
औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िनय ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममन प्रगतिेदन सवहत देहामका 
कािजातहरु सॊरनन ियी भन्िारमभा औद्योगिक ग्राभ घोषणाका रागि ्नयुोध ियी ऩठाउन ु
ऩनेछ्-  

(क) प्रस्तावित औद्योगिक ग्राभको चाय वकपरा िरेुको नाऩी 
कामायरमफाट प्रभान्त्णत नक्सा य सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहफाट चाय 
वकपरा िरेुको ऩि, 

(ि) हारको जनिाको स्िागभत्ि तथा जनिाको प्रकृगत िरेुको सम्फन्त्न्धत 
भारऩोत िा नाऩी कामायरमफाट प्रभान्त्णत कािजात, (वपपड फकु 
उताय, जनिा दताय/यन्त्जिेशनको प्रभाणऩि), य 

(ि) प्रदेश भन्िारमको गसपारयश ऩि । 

(२)  प्रदेश भन्िारमरे कुनै स्थानभा औद्योगिक ग्राभ स्थाऩनाको रागि ऩूिय 
सम्बाव्मता ्ध्ममन ियाएकोभा त्मस्तो स्थानभा औद्योगिक ग्राभ घोषणा िनय 
उऩदपा (१) फभोन्त्जभका कािजातहरु सॊरनन ियी भन्िारमभा ्नयुोध िनय 
सक्नछे ।”

13
 

(३) थऩ ्ध्ममन ियाउन सक्ने: औद्योगिक ग्राभ घोषणाको रागि प्रदेश 
भन्िारमफाट गसपारयस सवहत आिश्मक कािजात प्राप्त बएऩगछ भन्िारमरे घोषणा िनुय 
ऩूिय थऩ जानकायी तथा ्ध्ममन िनुयऩने आिश्मकता देिेभा उऩमकु्तताको रागि प्राविगधक 

                                                           
13 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूियको व्मिस्था् "(१) स्थानीम तहरे प्रदेश भन्िारमभा ्नयुोध िने्  स्थानीम तहरे 
सम्फन्त्न्धत िाउॉ कामयऩागरका िा निय कामयऩागरकाफाट गनणयम ियाई औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िनय सहभगतऩि तथा ऩूिय 
सम्बाव्मता ्ध्ममन प्रगतिेदन सवहत देहामका  विषम सभेत सॊरनन ियी प्रदेश भन्िारमभा औद्योगिक ग्राभ घोषणा िने प्रकृमा 
्िागड फढाउन गसपारयस सवहत सभन्िमको रागि ्नयुोध  ियी ऩठाउन ुऩनेछ:- 

(क) प्रस्तावित औद्योगिक ग्राभको चायवकपरा िरेुको नक्सा, 
(ि) हारको जनिाको स्िागभत्ि िरेुको प्रभाणीत कािजात, (सम्फन्त्न्धत भारऩोत य नाऩी कामायरमफाट प्राप्त) 
(ि) औद्योगिक ग्राभभा स्थाऩना हनुसक्न ेसम्बावित उद्योिहरु, 
(घ)  सम्बावित रिानी,    

(ङ)  सम्बावित फजाय व्मिस्था, 
(च) गसजयना हनुसक्न ेसम्बावित योजिायी, 

 (२) गसपारयस िनुय ऩने: प्रदेश भन्िारमरे ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममन प्रगतिेदन सभेतको आधायभा प्रस्तावित स्थानभा 
औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िनय उऩमकु्त देिेभा औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िनय  गनणयम ियी सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहफाट प्राप्त प्रभाण 
कािजात सभेत सॊरनन ियी गसपारयस सवहत भन्िारमभा औद्योगिक ग्राभ घोषणा िनय ्नयुोध िनुय ऩनेछ । सोको जानकायी 
सम्फन्त्न्धत स्थानीम तह सभेतराई ददनऩुनेछ" 
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ऩयीऺण रिामत आिश्मकता ्नसुाय स्थरित ्ध्ममन सभेत ियाई प्रगतिेदन गरन 
सक्नेछ । 

“(४) उऩदपा (१) य (२) फभोन्त्जभ प्राप्त प्रस्ताि फभोन्त्जभ औद्योगिक ग्राभ 
स्थाऩना िनय उऩमकु्त देिेभा भन्िारमरे सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहरे मवकन ियेको ऺिेपर 
य चाय वकपरा तोवकएको ऺिेगबि औद्योगिक ग्राभ घोषणा िनय नऩेार सयकाय, भन्त्न्िऩरयषद   
सभऺ प्रस्ताि ऩेश िनुय ऩनेछ।”

14
 

(५) नेऩार सयकाय, भन्त्न्िऩरयषद्को गनणयमफाट औद्योगिक ग्राभ घोषणा हनुेछ।  

“(५क) उऩदपा (५) फभोन्त्जभ औद्योगिक ग्राभ घोषणा बए ऩगछ सो सम्फन्धभा 
सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहराई जानकायी ददन ुऩनेछ।  

(५ि) नऩेार सयकायफाट घोषणा हनु े औद्योगिक ग्राभ याविम प्राथगभकता प्राप्त 
ऺिेका रुऩभा यहन ेछन।्  

(५ि) औद्योगिक ग्राभको रागि उऩरब्ध ियाइएका सयकायी स्िागभत्िका जनिा 
नऩेार सयकायको स्िागभत्िभा यहन ेछन।्”

15
  

(६) औद्योगिक ग्राभ घोषणा सम्फन्धभा नेऩार याजऩिभा सूचना प्रकान्त्शत 
िरयनेछ। 

 (७) ………16   

 

१०. औद्योगिक ग्राभको जनिाको प्रमोि, व्मिस्थाऩन य सॊयऺण: (१) घोषणा बएको औद्योगिक 
ग्राभको जनिा जगभन, बिन रिामतको सम्ऩूणय सम्ऩन्त्त्तको प्रमोि, व्मिस्थाऩन य सॊयऺण 
िने न्त्जम्भेिायी सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहको हनुेछ । 

(२) औद्योगिक ग्राभगबिको जनिाको उऩमोि उद्योि स्थाऩना, सञ्चारन य 
विकासको रागि भाि िनुयऩनेछ ।   

 

                                                           
14 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत। मसऩूियको व्मिस्था् "(४) गनणयमको रागि प्रस्ताि ऩेश िनुय ऩने: भन्िारमको प्राविगधक 
प्रगतिेदन, प्रदेश सयकायको गसपारयस, ऩूिय सम्बाब्मता ्ध्ममन प्रगतिेदन तथा प्राप्त कािजात सभेतको आाधायभा प्रस्तावित 
स्थानभा औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िनय उऩमकु्त देिेभा भन्िारमरे औद्योगिक ग्राभ घोषणा िनय नऩेार सयकायको गनणयमको रागि 
भन्त्न्िऩरयषदभा प्रस्ताि ऩेश िनुय ऩनेछ।" 

15 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ।  
16 ऩवहरो सॊशोधनफाट न्त्झवकएको। मसऩूियको व्मिस्था् "औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िने गसरगसराभा गनजी जनिा प्राप्त िनुयऩने 
बएभा जनिा प्राप्ती ऐन, २०३४ फभोन्त्जभ जनिा प्राप्त िनय सवकनेछ।"  
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ऩरयच्छेद-४ 

औद्योगिक ग्राभको स्थाऩना य विकास गनभायण 

 

११. औद्योगिक ग्राभको स्थाऩना य विकासका रागि सभझदायी कामभ िनय सवकन:े  (१) 
औद्योगिक ग्राभ घोषणा बइसके ऩगछ सो ऺेिभा िनुयऩने मोजना, ऩूिायधाय गनभायण, रिानी, 
प्राविगधक सहमोि, जनशन्त्क्त विकास तथा औद्योगिक ग्राभको सञ्चारन, व्मिस्थाऩनभा 
सहमोि य सहकामय िनय आिश्मक देन्त्िएभा विगबन्न सयकायी तथा गनजी ऺेिका 
गनकामफीच सभन्िम य सहभगतभा कामयक्रभ सञ्चारन िनय सवकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ देहामको गफषमभा देहामका गनकामहफीच सभन्िम य 
सहभगतभा कामयक्रभ कामायन्िमन िनय सवकनेछ।  

(क) उद्योि, िान्त्णज्म तथा आऩूगतय 
भन्िारम 

ऩूिायधाय विकासका रागि नीगतित व्मिस्था, फजेट 
तथा प्राविगधक सहमोि, सभन्िम तथा ्न्म 
आिश्मक कामय 

(ि) बौगतक ऩूिायधाय तथा 
विकास भन्िारम 

औद्योगिक ग्राभको मोजना तमायसम्फन्धी कामय, 
(भोडर सवहत), ग्राभको िरयऩरय फस्ती विकास 
मोजना 

(ि) िन तथा िाताियण 
भन्िारम 

िाताियण य िन सम्फन्धभा आिश्मक सभन्िम य 
सहजीकयण 

(घ) प्रदेश उद्योि, ऩमयटन, िन 
तथा िाताियण भन्िारम 

ऩूिायधाय विकासका रागि नीगतित व्मिस्था, फजेट 
तथा ्न्म आिश्मक सभन्िम तथा सहजीकयण 

(ङ) प्राविगधक तथा व्मािसावमक 
तागरभ ऩरयषद 

औद्योगिक ग्राभभा आिश्मक दऺ जनशन्त्क्त उत्ऩादन 
सम्फन्धी कामय, (उऩरव्ध बएसम्भ)  

(च) औद्योगिक ऺेि व्मिस्थाऩन 
गरगभटेड   

प्राविगधक तथा ्न्म सहमोि (उऩरब्ध बएसम्भ) 

(छ) औद्योगिक व्मिसाम विकास 
प्रगतष्ठान   

 

उद्यभशीरता सम्फन्धी तागरभ कामयक्रभको 
भाध्मभफाट उद्यभी गसजयना सम्फन्धी कामय, (उऩरव्ध 
बएसम्भ) 

(झ) स्थानीम तह   

 
औद्योगिक ग्राभको विकास गनभायण, सञ्चारन, 

व्मिस्थाऩनका साथै प्रिियन कामय । 
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(ञ) गनजी ऺेि    रिानीका रागि सहबागिता, सभन्िम य सहकामय। 
  

“१२. औद्योगिक ग्राभको गनभायण तथा विकास् (1) नऩेार सयकायफाट औद्योगिक ग्राभ घोषणा 
बएका स्थानभा स्थानीम तहरे प्रदेश भन्िारमसॉि सभन्िम ियी औद्योगिक ग्राभको गनभायण 
तथा विकास कामय िनेछ। 

(2) सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहफाट औद्योगिक ग्राभको रागि आिश्मक ऩूिायधाय 
गनभायण तथा विकास कामय िनय विस्ततृ ऩरयमोजना प्रगतिेदन तमाय तथा प्रचगरत कानून 
फभोन्त्जभ िाताियणीम ्ध्ममन िनुय ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ विस्ततृ ऩरयमोजना प्रगतिेदन तमाय िदाय ्नसूुची-२ 
फभोन्त्जभको कामयसूची सभेतराई आधाय गरनऩुनेछ। 

(4) औद्योगिक ग्राभको गनभायण तथा विकास िदाय स्िीकृत विस्ततृ ऩरयमोजना 
प्रगतिेदन, िाताियणीम ्ध्ममन प्रगतिेदन य दपा ४ फभोन्त्जभको भाऩदण्डका आधायभा 
िनुयऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोन्त्जभ तमाय िनुयऩने विस्ततृ ऩरयमोजना प्रगतिेदन, िाताियणीम 
्ध्ममन तथा औद्योगिक ग्राभको गनभायण तथा विकासको ऩूिय तमायीभा रानन ेसम्ऩूणय िचय 
सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहरे व्महोनुय ऩनेछ।”

17 

                                                           
17 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूियको व्मिस्था् "१२. औद्योगिक ग्राभको स्थाऩना, सॊचारन, व्मिस्थाऩन य विकासभा 
भन्िारम, प्रदेश भन्िारम तथा स्थानीम तहको बगूभका तथा न्त्जम्भेिायी् (१)  औद्योगिक ग्राभको स्थाऩना, सॊचारन, 

व्मफस्थाऩन य विकासभा भन्िारम, प्रदेश भन्िारम तथा स्थानीम तहको बगूभका देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ:-  

(क)  भन्िारमको बगूभका तथा न्त्जम्भेिायी् औद्योगिक ग्राभको घोषणा ऩूिय थऩ जानकायी तथा ्ध्ममन िनुयऩने आिश्मकता 
देिेभा प्राविगधक ऩयीऺण रिामतको जानकायी तथा ्ध्ममन ियाउने, औद्योगिक ग्राभको घोषणा िने, वित्तीम तथा 
प्रागफगधक सहमोि उऩरब्ध ियाउने, ्निुभन,  भूपमाङ्कन, सभन्िम तथा गनमभन सम्फन्धी कामयहरु िने ।  

(ि) प्रदेश भन्िारमको बगूभका तथा न्त्जम्भेिायी: स्थानीम तहफाट गसपारयश सवहत ऩेश बएकोभा औद्योगिक ग्राभको 
घोषणाका रागि भन्िारमभा गसपारयश िने, साियजगनक ऩूिायधाय गनभायणभा ऩूणय िा आॊन्त्शक सहमोि, वित्तीम तथा 
प्राविगधक सहमोि, ्निुभन तथा  सभन्िम सम्िन्धी कामयहरु िने  य प्रदेश भन्िारमरे आफ्नो स्रोतफाट औद्योगिक 
ग्राभको सॊचारन तथा व्मिस्थाऩन िने ियी ग्राभको घोषणाको रागि गसपारयश िने । 

(ि) स्थानीम तहको बगूभका तथा न्त्जम्भेिायी: सम्बावित जनिाको रित याख्न,े जनिा छनोट िने, ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममन 
ियाउने, कामयव्मिन्त्स्थत िनय आिश्मकता ्नसुाय सम्बाव्मता ्ध्ममन तथा विस्ततृ ऩरयमोजना प्रगतिेदन तमाय िने, 

प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ प्रायन्त्म्बक िाताियणीम ऩयीऺण िा िाताियणीम प्रबाि भूपमाङ्कन ियाउन,े औद्योगिक ग्राभको 
ऩूिायधाय गनभायण, सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य गनमन्िण, ्निुभन तथा सभन्िम सम्िन्धी कामयहरु िने। औद्योगिक ग्राभ 
स्थाऩना िने गसरगसराभा गनजी जनिा प्राप्त िनुय ऩने बएभा जनिा प्राप्ती ऐन, २०३४ फभोन्त्जभ जनिा प्राप्त िनय सवकनेछ 
।"  
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“१२क. औद्योगिक ग्राभ गनभायण तथा विकासभा राित सहबागिता् (1) दपा १२ फभोन्त्जभ 
औद्योगिक ग्राभको गनभायण तथा विकासका रागि आिश्मक ऩने राितभा नऩेार सयकाय य 
स्थानीम तहको सहबागिताभा हनुछे। 

(२) औद्योगिक ग्राभको कुर गनभायण राितको चारीस प्रगतशत िा तीन कयोड 
भध्मे जनु कभ हनु्छ सो यकभ भन्िारमरे औद्योगिक ग्राभ घोषणा बएका स्थानीम तहराई 
उऩरब्ध ियाउनछे। 

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ यकभ उऩरब्ध ियाउन ु्न्त्घ भन्िारमरे सम्फन्त्न्धत 
स्थानीम तहसॉि त्मस्तो यकभ उऩरब्ध ियाउन ेविगध तथा शतय य औद्योगिक ग्राभ गनभायण 
तथा विकास सम्फन्धी ्न्म व्मिस्था सभेत सॊरनन ियी राित सहबागिता सम्झौता िनुय 
ऩनेछ। 

(४) नऩेार सयकायफाट औद्योगिक ग्राभ घोषणा बई उऩदपा (३) फभोन्त्जभ 
सम्झौता बएऩगछ भन्िारमरे सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहराई ऩवहरो वकस्ताको यकभ उऩरब्ध 
ियाउनछे ।  

(5) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ उऩरब्ध ियाइन े यकभ फाहेक औद्योगिक ग्राभ 
स्थाऩना,  विकास य गनभायण िने क्रभभा ्ऩिु हनु े्न्म यकभको व्मिस्थाऩन सम्फन्त्न्धत 
स्थानीम तह आपैरे िनुय ऩनेछ । 

(६)  स्थानीम तहरे दपा 12 को उऩदपा (2) फभोन्त्जभ तमाय ियेको प्रगतिेदन 
भन्िारमभा ऩेश िये ऩश्चात ् कामय प्रिगतका आधायभा भन्िारमरे फाॉकी यकभ उऩरब्ध 
ियाउनछे। 

(७)  औद्योगिक ग्राभ विकास य गनभायणका रागि प्रदेश सयकायरे आगथयक  तथा 
प्राविगधक सहमोि िनय सक्नछे। 

१२ि. गनजी ऺिेरे औद्योगिक ग्राभ गनभायण तथा विकास िनय सक्ने्  (१) गनजी ऺिेरे सम्फन्त्न्धत 
स्थानीम तहको सभन्िमभा मस कामयविगधको ्धीनभा यही औद्योगिक ग्राभ गनभायण तथा 
विकास िनय सक्नछे। 
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(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ गनजी ऺिेको रिानीभा गनभायण तथा विकास बएको 
औद्योगिक ग्राभराई सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहरे मस कामयविगध फभोन्त्जभको सेिा सवुिधा 
उऩरब्ध ियाउन सक्नछे।”

18 

१३. औद्योगिक ग्राभ विकास गनभायण िने तरयका: (१) देहामका कुनै तरयकाफाट औद्योगिक 
ग्राभको विकास गनभायण िनय सवकनेछ:- 

(क) औद्योगिक ग्राभको ऩूिायधाय रिामतका सम्ऩूणय विकास गनभायण तथा 
सञ्चारन व्मिस्थाऩनका कामय स्थानीम तह आपैरे िनय सक्ने । 

(ि) स्थानीम तह य गनजी ऺेिको सॊमकु्त विकास िनय सवकने ।  

(ि) गनजी ऺेिको रिानीकताय फाट 

(१) गनजी ऺेिको रिानीकताय आपैरे जनिा व्मिस्था ियी विकास 
गनभायण, सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सभेत आपै िने ियी औद्योगिक 
ग्राभ स्थाऩना िनय चाहेभा नेऩार सयकायरे स्थानीम तहको 
गसपारयसभा सोको भाऩदण्ड ऩारना िने ियी गनन्त्श्चत शतय य 
प्रवक्रमा गनधाययण ियी गनजी ऺेिराई ्नभुगत ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ गनजी ऺेिफाट स्थाऩना हनुे औद्योगिक 
ग्राभभा नेऩार सयकायरे साियजगनक ऩहुॉच भािय तथा विद्यतु राइन 
गनभायणभा ऩूणय िा आॊगसक सहमोि िनय सक्नेछ । 

(२) सॊमकु्त सहबागिता तरयकाफाट विकास िदाय गनम्न िैकन्त्पऩक तरयका भध्मे 
स्थानीम तहरे उऩमकु्त तरयका छनोट िनय सक्नेछ ।  

(क) स्थानीम तहरे उऩरव्ध ियाएको जनिाभा गनजी ऺेिफाट ऩूिायधाय विकास 
ियेय, 

(ि) स्थानीम तह य गनजीऺेि दिैुफाट विकासभा सॊमकु्त रिानी ियेय,  

(ि) राित सहबागिताको ्नऩुातभा प्रगतपर वितयणको व्मिस्था ियेय,  

(घ) ्न्म उऩमकु्त तयीका ्िरम्फन ियेय । 

                                                           
18 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ ।  
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(३) स्थानीम तहरे गनजी ऺेिको सॊमकु्त सहबागिताभा औद्योगिक ग्राभ विकास 
िने तरयका छनोट िदाय देहामका विषमिस्तकुो विियण िरुाउन ुऩनेछ:- 

(क) औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िने स्थान तथा ऺेिपर सवहतको जनिाको नाऩ 
नक्सा,  

(ि) स्थानीम तह य गनजी ऺेिको सॊमकु्त सहबागिताको तरयका, 

(ि) औद्योगिक ग्राभको विकासका रागि स्थानीम तह य गनजीऺेिरे िने 
रिानीको ्नभुागनत यकभ य रिानीको ॊ्शदय  

(घ) स्थानीम तह य गनजी ऺेिफीच औद्योगिक ग्राभ सञ्चारन तथा 
व्मिस्थाऩनफाट हनुे आमको फाॉडपाॉटको दय 

(ङ) औद्योगिक ग्राभभा सञ्चारन हनु सक्ने उद्योिको प्रकृगत य ्नभुागनत 
उद्योिको सॊख्मा,  

(च) औद्योगिक ग्राभको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन िने तरयका,  

(छ) ्न्म आिश्मक विियण । 

(४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ विियण तथा आिश्मक कािजातको ्ध्ममनफाट 
स्थानीम तहरे सॊमकु्त सहबागिताभा विकास िनय उऩमकु्त देिेभा सोही ्नसुायको गनणयम 
िनय सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोन्त्जभको जानकायी भन्िारम य सम्फन्त्न्धत प्रदेश 
भन्िारमभा सभेत ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(६) स्थानीम तह य गनजी ऺेिको सॊमकु्त सहबागिताभा औद्योगिक ग्राभ सञ्चारन 
तथा विकास िने सम्फन्धभा छुटै्ट कामयविगध फनाई रािू िरयनछे । 

(७) विशेष फस्त ुउत्ऩादन सम्फन्धी औद्योगिक ग्राभ:  

(१) स्थानीम तहरे आपैरे िा गनजी ऺेिसॉि सहकामय ियी तरुनात्भक 
राबको आधायभा कुनै एकै वकगसभको विशेष फस्त ुभाि उत्ऩादन 
हनुे औद्योगिक ग्राभ तथा हस्तकरा ग्राभ स्थाऩना ियी मस 
कामयविगधको प्रािधान ्नरुुऩ सञ्चारन य व्मिस्थाऩन िनय 
सक्नेछ। 
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(२) गनजी ऺेिरे आफ्नै रिानी य स्िागभत्िभा विशेष िस्त ु उत्ऩादन 
सम्फन्धी औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना िनय चाहेभा मस कामयविगधको 
प्रािधान ्नरुुऩ स्थाऩना ियी सञ्चारन य व्मिस्थाऩन िनय स्थानीम 
तहको गसपारयसभा नेऩार सयकायरे स्िीकृगत ददन सक्नेछ । 

(८) भवहरा उद्यभी विशषे औद्योगिक ग्राभ् 

(१) भवहरा उद्यभीराई उद्योितपय  आकवषयत य प्रोत्साहन िनय भवहरा 
उद्यभीरे भाि उद्योि स्थाऩना िनय ऩाउने ियी नेऩार सयकायरे 
मस कामयविगधको प्रािधान ्नरुुऩ भवहरा उद्यभी विशेष औद्योगिक 
ग्राभ घोषणा िनय सक्नेछ।  

(२) उऩिण्ड (१) फभोन्त्जभको औद्योगिक ग्राभ स्थानीम तहरे आपैरे 
िा गनजी ऺेिका भवहरा उद्यभीसॉि सहकामय ियी मस कामयविगधको 
प्रािधान ्नरुुऩ सञ्चारन य व्मिस्थाऩन िनय सक्नेछ । 

 

“१४. औद्योगिक ग्राभ सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन् (१) औद्योगिक ग्राभको सञ्चारन तथा 
व्मिस्थाऩन िने न्त्जम्भेिायी सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहको हनुछे। 

(२) स्थानीम तहरे औद्योगिक ग्राभगबि उद्योि स्थाऩनाका रागि छुट्याइएको 
ब्रक प्राथगभकताका आधायभा उद्योि स्थाऩना िनय गरजभा उऩरब्ध ियाउनछे। 

(३)  गरज बाडा स्थानीम तहरे गनधाययण िये फभोन्त्जभ हनुछे। 

(४)  औद्योगिक ग्राभगबि स्थाऩना हनु ेउद्योिका रागि उऩरब्ध हनु ेसेिा, सवुिधा 
य छुट प्रदेश सयकायसॉिको सभन्िमभा सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहरे उऩरब्ध ियाउन 
सक्नछे। 

(५) औद्योगिक ग्राभगबि स्थाऩना हनु े उद्योिराई आिश्मक ऩने जनशन्त्क्त िा 
काभदाय आऩूगतय िदाय उऩरब्ध बएसम्भ सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहका जनशन्त्क्त िा 
काभदायराई प्राथगभकता ददन ुऩनेछ। 

तय प्रगतस्ऩधायफाट छनौट िनुयऩने दऺ काभदायको आऩूगतय िदाय जनुसकैु नऩेारी 
नािरयक सहबािी हनु सक्नछे। 

(६) औद्योगिक ग्राभगबि स्थानीम कच्चा ऩदाथय, प्रविगध य ऩूॉजीभा आधारयत 
उद्योिराई प्राथगभकता ददनऩुनेछ। 
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(७) औद्योगिक ग्राभगबि उद्योि सञ्चारन िनुय् न्त्घ सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहको 
गसपारयसभा प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ दताय िा ्नभुगत गरन ुऩनेछ। 

(८) औद्योगिक ग्राभको सञ्चारन साियजगनक गनजी साझेदायीको आधायभा सञ्चारन 
िनय सवकनछे। 

(९) सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहरे औद्योगिक ग्राभ व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा गनन्त्श्चत शतय 
तथा प्रवक्रमा गनधाययण ियी गनजी ऺिेराई न्त्जम्भा ददन सक्नछे। 

(१०)  औद्योगिक ग्राभभा स्थाऩना बएका उद्योि मस कामयविगधको प्रगतकूर हनु े
ियी सञ्चारन ियेको ऩाइएभा त्मस्तो उद्योिराई प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ कायफाही 
िरयनछे।”

19 

१५. औद्योगिक ग्राभको विकास गनभायणका रागि सॊस्थाित व्मिस्था: (१) औद्योगिक ग्राभ 
स्थाऩना ियी ऩूिायधाय विकास रिामतका गनभायण कामय िनय सॊस्थाित सॊयचना स्िरुऩ 
स्थानीम तह ्न्तियत यहन ेियी आमोजना कामायन्िमन ईकाइ िठन िरयनेछ । 

 

१६. औद्योगिक ग्राभगबि स्थाऩना हनु ेउद्योिको प्राथगभकता् (१) औद्योगिक व्मिसामसम्फन्धी 
प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ उद्योिको ििॉकयणभा ऩयेको रघ ुउद्यभ, घयेर ुउद्योि तथा साना 
उद्योि भाि औद्योगिक ग्राभभा स्थाऩना तथा सञ्चारन िनय ऩाइनेछ ।  

तय औद्योगिक व्मिसामसम्फन्धी प्रचगरत काननु फभोन्त्जभ ्नभुगत गरनऩुने 
उऩदपा (१) फभोन्त्जभका उद्योि औद्योगिक ग्राभगबि स्थाऩना तथा सञ्चारन िनय ऩाइने 
छैन ।  

                                                           
19 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूियको व्मिस्था् १४. औद्योगिक ग्राभको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन: औद्योगिक ग्राभको 

सञ्चारन य व्मिस्थाऩन देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ:- 

(१) नेऩार सयकायरे जनिा उऩरब्ध ियाई औद्योगिक ग्राभ घोषणा तथा विकास ियी स्थानीम तहराई व्मिस्थाऩन िनय 
न्त्जम्भेफायी ददन सक्नेछ । 

(२) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेिभा यहेको िा िरयद ियी प्राप्त ियेको जनिाराई आपैरे औद्योगिक ग्राभको रूऩभा विकास 
ियी सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन िनय सक्नेछ । 

(३) गनजी ऺेिको सहबागिताभा औद्योगिक ग्राभ विकास ियी साियजगनक/गनजी साझेदायीभा सञ्चारन य व्मिस्थाऩन िनय 
सवकनेछ । 

(४) औद्योगिक ग्राभको सञ्चारन व्मिस्थाऩनको न्त्जम्भा गनन्त्श्चत शतय य प्रकृमा गनधाययण ियी स्थानीम तहरे सम्ऩूणय न्त्जम्भा 
गनजी ऺेिराई ददन सक्नेछ। 
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(२)औद्योगिक ग्राभगबि उद्योि स्थाऩनाका रागि साभान्मतमा देहामका आधायभा 
प्राथगभकता ददइनेछ: 

20
 “(क) घयेर ुउद्योि् 

(१)  हात िा िटु्टारे चराउन ेय ्धयस्िचागरत तान,  

(२)  ऩयम्ऩयाित कराभा आधारयत िस्त,ु 

(३)  ऩयम्ऩयाित भूगतयकरा, 
(४)  ताभा, वऩत्तर, ढरोट, काॉस य जभयनगसपबय जस्ता धातफुाट हस्तगनगभयत 

बाॉडाितयन तथा हस्तकराका साभान, 

(५)  पराभफाट फनकेा हस्तगनगभयत बाॉडा ितयन तथा घयामसी प्रमोिका 
चक्क,ु चरेुसी, िकुुयी, हॉगसमा, कुटो, कोदारो जस्ता ऩयम्ऩयाित 
औजायहरू, 

(६)  सनु िा चाॉदीफाट हस्तगनगभयत ियिहना, िस्त,ु बाॉडा ितयनहरू 

(७)  स्िदेशभा उऩरब्ध वकभगत, ्धय वकभगत तथा साधायण ऩत्थय कटाई 
उद्योि 

(८)  सिाइ घाॉस, चोमा, फागफमो, सतुी धािो, ्परो आदद प्राकृगतक येशाभा 
आधारयत उद्योि, 

(९)  ऩत्थयकरा (ढुङ्गा कुॉ देय फनाइएका साभानहरू), 
(१०) ऩौबा, थाङ्का न्त्चि य ्न्म ऩयम्ऩयाित न्त्चिकरा, 
(११) भकुुण्डो (भास्क) तथा ऩयम्ऩयाित सॊस्कृगत दशायउन े ऩतुरी य 

िेरौना, 
(१२) ऩयम्ऩयाित सॊस्कृगत, फाजािाजा य करा दशायउन े विगबन्न प्रकायका 

हस्तकराका िस्त,ु 

                                                           
20 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोगधत । मसऩूियको व्मिस्था् (क) स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध हनु े कच्चा ऩदाथय, ्धयप्रशोगधत कच्चा 

ऩदाथय िा िेय िएको िस्त ुप्रमोि ियी िा प्रशोधन ियी उत्ऩादन िने उत्ऩादनभूरक उद्योि, 

(ि) कृवष तथा िन ऩैदाियभा आधारयत उद्योि, 

(१) डेयी    (२) भह प्रशोधन   (३) न्त्चमा, कपी प्रशोधन   (४) परपूर प्रशोधन   (५)जडीफटुीभा प्रशोधन 

(६)  काठ तथा फेतफाॉसजन्म पगनयचय उद्योि   (७) प्राकृगतक येशा उत्ऩादन िा प्राकृगतक येशाभा आधारयत उद्योि 

(ि) स्थानीम स्तयको भािभा आधारयत साना तथा घयेर ुउद्योि, 

(घ) िानी तथा िगनजभा आधारयत उद्योि जस्तै: धात ुिा िगनज प्रशोधन िने उद्योि, 
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(१३) काठ, भाटो, चट्टान य िगनजका करात्भक िस्तहुरू, सेयागभक्स तथा 
भाटाका बाॉडाकुॉ डा। 

(ि)  कृवष तथा िन ऩैदािायभा आधारयत उद्योि् 
(१) परपूर प्रशोधन, 

(२)  िाद्यिस्तकुो प्रशोधन तथा बण्डायण, 

(३)  भास ुप्रशोधन, 

(४)  दनुध ऩदाथय प्रशोधन, 

(५)  ऩशऩुऺीको दाना उत्ऩादन, 

(६)  येशभ प्रशोधन, 

(७)  न्त्चमा प्रशोधन, 

(८)  कपी प्रशोधन,  

(९)  जगडफटुी प्रशोधन, 

(१०)  तयकायी प्रशोधन, 

(११)  भह प्रशोधन, 

(१२)  ऩषु्ऩ प्रशोधन (भारा फनाउन,े सजािट िने, िचु्छा फनाउन)े 
(१३)  यफयको प्रायन्त्म्बक प्रशोधन, 

(१४)  शीत बण्डाय, 

(१५)  निदेफारीको व्मािसावमक प्रशोधन, 

(१६)  फेत फाॉस तथा ्न्म प्राकृगतक येशाजन्म उत्ऩादनहरू, 

(१७)  स्गभर, पगनयचय रिामतका काष्ठ उद्योि, 

(१८)  कऩास प्रशोधन। 

(ि)  स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध हनु ेकच्चा ऩदाथय, सीऩ, ऩूॉजी, प्रविगध, ्धयप्रशोगधत 
कच्चा ऩदाथय िा िेय िएको िस्त ु प्रमोि ियी िा प्रशोधन ियी उत्ऩादन 
िने उत्ऩादनभूरक उद्योि, 

(घ)  स्थानीम स्तयको भािभा आधारयत ्न्म साना तथा घयेर ुउद्योि,” 

 (ङ) ऊजायभूरक उद्योि जस्तै: सौमय ऊजाय, निीकयणीम ऊजाय उत्ऩादन िनय 
भेगसन उऩकयण गनभायण सॉि सम्फन्त्न्धत उद्योि, फामोनमास लटरान्ट आदद, 

(च) सेिाभूरक उद्योिजस्तै: छाऩािाना, मान्त्न्िक कामयशारा, ऩानी प्रशोधन, 

प्राविगधक प्रन्त्शऺण, सीऩ विकास, सफ्टिेमय विकास आदद, 
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(छ) प्रगतस्ऩधायत्भक ऺभता बएका ्न्म उद्योि, 

(ज) स्थानीम तहरे उऩमकु्त ठानेका ्न्म उद्योि 

(३) उऩदपा (२) भा उपरेि बएका उद्योि सञ्चारन िनयका रागि भवहरा उद्यभी 
िा तीस िषय िा सोबन्दा कभ उभेयका मिुा उद्यभी “तथा िैदेन्त्शक योजिायीफाट पकेका 
व्मन्त्क्तरे”

21 रे गनिेदन ददएभा त्मस्ता उद्यभीराई ऩवहरो प्राथगभकता ददइनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया उपरेि बएको बएताऩगन सम्फन्त्न्धत 
स्थानीम तहरे चाहेभा एकै प्रकृगतका उद्योिहरु भाि स्थाऩना िनय ऩाउने ियी विशेष िस्त ु
उत्ऩादन ऺेि स्थाऩना तथा सञ्चारन िनय, ियाउन सक्नेछ ।  

(५) स्थानीम तहरे उद्योिको प्रकृगत ्नसुाय सभान प्रकृगतका उद्योिराई 
औद्योगिक ग्राभगबिको एकै ऺेिभा सञ्चारन हनु े ियी जनिा तथा सॊयचना छुट्याउन 
सक्नेछ।   

 

 

ऩरयच्छेद-५ 

उद्योिराई उऩरब्ध ियाइन ेसेिा तथा सवुिधा सम्फन्धी व्मिस्था 
 

१७. कजाय गरन सक्न:े उद्योिरे आफ्नो स्िागभत्िभा यहेको भेशीनयी तथा ्न्म जामजेथा फैंक 
तथा वित्तीम सॊस्थाभा गधतोफन्धक यािी कजाय गरन सक्नेछ ।  

तय बिन तथा जनिा बने गधतोफन्धकभा याख्न ऩाइने छैन ।  

१८. जनिा बाडादयभा छुट: (१) औद्योगिक ग्राभभा सञ्चारन हनुे उद्योिराई प्रचगरत कानूनको 
्धीनभा यही सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहरे देहाम फभोन्त्जभको छुट ददन सक्नेछ:- 

(क) रघ ुउद्यभहरुराई तोवकएको बाडादयभा ऩवहरो दश िषयका रागि ऩचास 
प्रगतशतसम्भ छुट ददन सवकने । 

(ि) कन्त्म्तभा ऩचास प्रगतशत भवहरा उद्यभी िा तीस िषय िा सोबन्दा कभ 
उभेयको उद्यभीको रिानी यहने ियी औद्योगिक ग्राभभा स्थाऩना तथा 
सॊचारन हनुे उद्योिराई तोवकएको बाडादयभा ऩवहरो दश िषयका रागि 
ऩैतीस प्रगतशतसम्भ छुट ददन सवकने । 

                                                           
21 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 
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(ि) स्थानीम कच्चा ऩदाथयभा आधारयत उद्योिराई तोवकएको बाडादयभा ऩवहरो 
दश िषयका रागि तीस प्रगतशत छुट ददन सवकने । 

(घ) सीऩ विकास, आई.टी., सफ्टिेमय विकास, गसजयजनशीरता विकास सम्फन्धी 
उद्योिराई तोवकएको बाडादयभा ऩवहरो दश िषयका रागि फीस 
प्रगतशतसम्भ छुट ददन सवकने । 

(२) स्थानीमतहरे स्थानीम याजऩिभा सूचना प्रकाशन ियी औद्योगिक ग्राभगबि 
स्थाऩना हनुे विशेष प्रकृगतका उद्योिराई प्रोत्साहन िनय जनिा बाडादयभा कुनै गनन्त्श्चत 
सभम तोकी आॊन्त्शक िा ऩूणय रुऩभा छुट ददन सक्नेछ । 

 

१९.  उद्योिराई प्रदान िरयन े छुट, सवुिधा िा सहगुरमत् (१) औद्योगिक व्मिसामसम्फन्धी 
प्रचगरत कानून तथा ्न्म प्रचगरत कानूनरे प्रदान ियेका आमकय, भूपम ्गबफवृि कय य 
बन्साय सम्फन्धी छुट, सवुिधा िा सहगुरमत, रघ ु उद्यभको रागि ्न्म सवुिधा एिॊ 
सहगुरमत तथा भवहरा उद्यभीका रागि थऩ सवुिधा प्रदान िनय नेऩार सयकायरे िने विशषे 
ब्मिस्था औद्योगिक ग्राभभा स्थाऩना हनुे उद्योिरे सभेत प्राप्त िनय सक्ने ियी गसपारयस 
िनय सक्नेछ । तय सोही वकगसभको दोहोयो सवुिधा बने ऩाउने छैनन ्। 

(२)22 “प्रदेश सयकाय तथा” स्थानीम तहरे प्रचगरत कानून फभोन्त्जभ आफ्नो 
ऺेिागधकाय गबि ऩने कयका सम्फन्धभा “प्रदेश तथा” स्थानीम याजऩिभा सूचना प्रकाशन 
ियी औद्योगिक ग्राभगबि सञ्चारन हनुे विशेष प्रकृगतका उद्योिराई आिश्मक छुट ददन 
सक्नेछ।  

 

२०. िोदाभघयको सवुिधा: कामायरमरे उद्योिको प्रकृगतका आधायभा उद्योिराई आिश्मक ऩने 
िोदाभ घयको सवुिधा उऩरब्ध ियाउन सक्नेछ । 

२१. कयाय ियी उत्ऩादन िनय सक्न:े ग्राभभा स्थाऩना बएको कुनै उद्योिरे प्रचगरत कानून 
फभोन्त्जभ दताय बएको कुनै उद्योि िा कम्ऩनी िा पभय िा प्रगतष्ठानसॉि आऩसभा कयाय 
(कन्ट्रमाक्ट) िा उऩकयाय (सि–कन्ट्रमाक्ट) ियी िस्तकुो उत्ऩादन िा सेिा प्रिाह िनय 
सक्नेछन ्। 

  

                                                           
22 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 
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ऩरयच्छेद-६ 

विविध 

 
 

२२. िाताियण सम्फन्धी व्मिस्था्  (१) औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना तथा विकास िनय िाताियण 
सॊयऺण सम्फन्धी प्रचगरत काननु फभोन्त्जभ िनुय ऩने “सॊन्त्ऺप्त िातायणीम ्ध्ममन,”23 
प्रायन्त्म्बक िाताियणीम ऩयीऺण िा िाताियणीम प्रबाि भूपमाङ्कन सम्ऩन्न ियेऩगछ भाि 
औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना तथा विकासको कामय प्रायम्ब िनुयऩनेछ ।   

(२) औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना तथा विकास िनय िरयएको “सॊन्त्ऺप्त िातायणीम 
्ध्ममन,”24 प्रायन्त्म्बक िाताियणीम ऩयीऺण िा िाताियणीम प्रबाि भूपमाङ्कनरे उद्योि 
स्थाऩना, सॊचारन, व्मािसावमक उत्ऩादन िा कायोफाय प्रायम्ब िनुय ऩूिय प्रचगरत काननु 
फभोन्त्जभ िनुयऩने प्रायन्त्म्बक िाताियणीम ऩयीऺण िा िाताियणीम प्रबाि भूपमाङ्कनराई 
गसगभत ियेको भागनने छैन । 

(३)  औद्योगिक ग्राभभा स्थाऩना हनुे उद्योिरे िाताियण सॊयऺण सम्फन्धी प्रचगरत 
काननु फभोन्त्जभका दावमत्ि ऩारना िनुय ऩनेछ । 

 

२३. बाडाभा गरएको जनिा प्रमोि िनुयऩने्   (१) उद्योि सञ्चारनका रागि सम्झौता बएको दईु 
िषयगबि बाडाभा गरएको जनिा ऩूणयत् प्रमोिभा आएको नदेन्त्िएभा प्रमोिभा नआएको जगत 
जनिा कामायरमरे ऩनु: ्को औद्योगिक प्रमोजनाथय उऩमोिभा पमाउन सक्नेछ । 

(२) औद्योगिक ग्राभ गबिका लटरटराई उद्यभीरे जनु उद्योि स्थाऩना िनय बाडाभा 
गरएको हो सोही प्रमोजनको रागि भाि प्रमोि िनय सक्नेछ । 

(३) औद्योगिक ग्राभ गबिका लटरटराई उद्यभीरे िन्त्ण्डकृत िनय िा ्को उद्योि 
याख्न िा ्रु कसैराई उद्योि सञ्चारन िनय ददन सवकने छैन । मस प्रािधान विऩरयत 
देन्त्िएभा स्थानीम तहरे उक्त उद्योिराई औद्योगिक ग्राभगबिफाट हटाउन सक्नेछ। 

 

२४. ऩनु् बाडाभा ददन नहनुे्    (१) सम्झौता ्नसुाय जनिा बिन बाडाभा गरएकोभा त्मस्तो 
उद्योिीरे आपूरे बाडाभा गरएको जनिा ्न्म कसैराई ऩनु् बाडाभा ददन सक्ने छैन ।  

                                                           
23 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 
24 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 
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(२) ऩनु् बाडाभा ददएको ऩाइएभा उद्योिराई िपती सधुाय िनय सात ददनको सभम 
ददइनेछ। सो सभमगबि ऩगन सधुाय नियेभा सम्झौता यद्द ियी कामायरमरे औद्योगिक 
ग्राभफाट त्मस्तो उद्योिराई हटाउनेछ । 

 

२५. िनुासो व्मिस्थाऩन सम्फन्धी व्मिस्था्   (१) िनुासो व्मिस्थाऩनका रागि स्थानीम तहरे 
िनुासो सनेु्न ्गधकायी तोकी त्मसको सूचना िा जानकायी सयोकायिाराराई ददने व्मिस्था 
िनुयऩनेछ। 

(२) आमोजना कामायन्िमन एकाइ कामायरमरे सम्ऩादन ियेको काभ कायफाहीको 
िणुस्तय, प्रबािकारयता तथा त्मसभा हनु सक्ने ्गनमगभतताको सम्फन्धभा िनुासो गरन्त्ित 
रुऩभा याख्न सक्ने ियी सफैरे देख्न ेठाउॉभा िनुासो ऩेवटका याख्न ुऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ यान्त्िएको ऩेवटकाभा जोसकैुरे िनुासो याख्न सक्नेछ । 
िनुासो प्रस्ततुकतायरे चाहेभा मस दपा फभोन्त्जभको िनुासो सोझै स्थानीम तहको 
कामायरमभा ऩेश िनय सक्न ेव्मिस्था ऩगन िनुयऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ कुनै िनुासो प्राप्त हनु आएभा सम्फन्त्न्धत स्थानीम 
तहरे दश ददनगबि आिश्मक कायफाही िनुय ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोन्त्जभ िरयएको कायफाहीको जानकायी सम्फन्त्न्धत िनुासो 
प्रस्ततुकतायराई ददनऩुनेछ । 

 

२६.  विद्यतुीम भाध्मभको प्रमोि्  (१) औद्योगिक ग्राभको व्मिस्थाऩन प्रवक्रमाराई सयर य 
ऩायदशॉ ियाउन क्रगभक रूऩभा प्रशासगनक प्रणारीराई ्टोभेसन य ्नराइन ऩिगत 
भापय त विकास िरयनेछ।  

(२) कामायरमफाट जायी हनुे कािजातहरु प्रभाणीकयण िदाय विद्यतुीम हस्ताऺय 
सभेत भान्म हनुेछ य त्मस्ता कािजातहरु विद्यतुीम भाध्मभफाट सभेत आदान प्रदान िनय 
सवकनेछ ।   

(३) औद्योगिक ग्राभको कामयरमफाट विद्यतुीम स्िरुऩभा ऩेश ियेका सफै प्रकायका 
कािजात सयुन्त्ऺत रुऩभा कम्लटमटुय प्रणारीभा याख्न ेदावमत्ि कामयरमको हनुेछ । 

(४) क्रगभक रूऩभा विद्यतुीम सेिाराई प्रमोिभा पमाइनेछ । 

(५) औद्योगिक ग्राभको त्माङ्कको रागि कम्लटमटुय प्रणारी ्ऩनाइनेछ ।  
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(६) औद्योगिक ग्राभको रागि तागरभप्राप्त सचुना प्रगफगधसम्फन्धी कभयचायी, 
आिश्मक भािाभा हाडयिेमय य सफ्टिेमयको व्मिस्था िरयनेछ । 

(७) औद्योगिक ग्राभ गबि स्थावऩत रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योिको उत्ऩादन तथा 
फजायीकयणका रागि क्रगभक रूऩभा उऩमकु्त सूचना प्रविगधको प्रमोि िरयनेछ । 

 

२७. ्निुभन तथा सहजीकयण: (१) औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना तथा विकासका रागि सम्ऩादन 
हनुे काभ कायफाही य कामयन्िमनराई प्रबािकायी य िणुस्तयमकु्त फनाउन स्थानीम तहको 
प्रभिु प्रशासकीम ्गधकृतको सॊमोजकत्िभा मोजना तथा कामयक्रभ ्गधकृत, प्राविगधक 
्गधकृत तथा शािा प्रभिु यहेको ्निुभन तथा सहजीकयण सगभगत िठन िनय 
सवकनेछ।  

(२) उऩदपा (१) ्नसुाय िदठत सगभगतरे कामायन्िमन रिामत सम्ऩूणय चयणभा 
्निुभन िनेछ । ्निुभन िने क्रभभा देिा ऩयेका सभस्मा य चनुौतीराई सभाधान िनय 
आिश्मक कामयिाही िनेछ। 

(३) औद्योगिक ग्राभ स्थाऩना तथा विकास गनभायणको विगबन्न चयणभा भन्िारम 
तथा प्रदेश भन्िारमरे आिश्मकतानसुाय ्निुभन तथा सहजीकयण िनय सक्नेछ ।  

 

२८. मसै कामयविगध ्नसुाय हनु:े मस कामयविगधभा उपरेि िरयएका व्मिस्थाहरु मसै कामयविगध 
्नसुाय हनुेछ। मस कामयविगधभा उपरेि िरयएका व्मिस्थाहरु प्रचगरत कानूनसॉि 
फान्त्झएभा फान्त्झएको हदसम्भ प्रचगरत कानूनभा उपरेि बएका व्मिस्था नै रािू हनुेछ । 

 

२९. ब्माख्मा िने ्गधकाय: मस कामयविगधको कामयन्िमन िने क्रभभा कुनै दद्वविधा उत्ऩन्न 
बएभा भन्िारमराई त्मस्तो दद्वविधा ऩयेको विषमको िाधा ्डकाउ पुकाउने य 
कामयविगधभा उपरेि बएका प्रािधानहरुको व्माख्मा िने ्गधकाय हनुेछ।  
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्नसूुची -१ 

दपा ८ को उऩदपा ३ सॉि सम्फन्त्न्धत 

औद्योगिक ग्राभको ऩूिय सम्बाव्मता ्ध्ममनको रागि ऩयीऺण सूची (Check List) 

गस,नॊ ऩयीऺणको शीषयक ऩयीऺणको विियण 

१ जनिाको ्िन्त्स्थगत: 
 प्रदेशको नाभ 

 न्त्जपरा 
 भहा/उऩभहा/नियऩागरका, िाउॉऩागरका 
 िडा नॊ. 
 स्थानको नाभ 

 नन्त्जकको फस्तीको नाभ 

 

२ चायवकपरा: 
 ऩूिय 
 ऩन्त्श्चभ 

 उत्तय 

 दन्त्ऺण 

 

 

३ जगभनको ऺेिपर: 
 िियपुट/गभटय, योऩनी, गफिाहा 
 साियजगनक जनिा/व्मन्त्क्तित िा ्न्म  

 

४ जगभनको फनोट: 
 सभथय िा गबयारो िा ्न्म 

 ऩवहयो जाने सम्बािना बए, नबएको 

 

५ हार जगभनको प्रमोि के भा बएको छ: 
 गसॊचाई सगुफधा उऩरब्ध छ, छैन 

 घनाफस्ती, जङ्गर छ, छैन 

 

७ जगभनभा कुनै वििाद बए, नबएको:  

८ नन्त्जकको भखु्म िोरा िा नदीको नाभ यदयुी:  

९ ऩहुॉच भािय: 
 सफबन्दा नन्त्जकको याजभािय 
 याजभािय सम्भको दूयी 
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 याजभािय जोड्ने सडक छ, छैन 

 याजभािय जोड्ने सडकको सॊबािना 
१० िानेऩानी उऩरव्ध छ, छैन: 

 िानेऩानीको सम्बाव्म स्रोत िा भहुान 

 

११ विद्यतु प्रसायण राइन: 
 छ, छैन 

 छैन बने नन्त्जकको विद्यतु स्टेसन य दूयी 
 ऺभता (kV) 

 

१२ नन्त्जकभा यहेका उद्योिहरु: 
 

 

१३ नन्त्जकको फजाय िा व्माऩारयक केन्रको  

नाभ य दूयी:  

 

 

१४ दूय सञ्चाय सेिा उऩरव्ध छ, छैन: 
 उऩरव्ध नबएभा नन्त्जकको स्टेसन य 

दूयी 

 

१५ पोहोय तथा औद्योगिक पोहोय व्मिस्थाऩनको 
रागि सम्बाव्म ऺेि:  

 

१६ प्रदवुषत ऩानी व्मिस्थाऩनको रागि सम्बाव्म 
ऺेि: 

 

१७ ढर गनकासको व्मफस्था छ, छैन: 
 

 

१८ ्न्तयायविम सीभा सम्भको दूयी:  

१९ औद्योगिक ग्राभफाट ऩनय सक्ने  

िाताियणीम ्सयको आॊकरन: 
 

२० औद्योगिक ग्राभ गफस्तायको सम्बािना  

छ, छैन: 
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25
“्नसूुची-२ 

(दपा १२ को उऩदपा (३) सॉि सम्फन्त्न्धत) 
 

विस्ततृ ्ध्ममन प्रगतिेदन तमाय िने कामय सूची 
(Terms of Reference 

 For  

Detailed Project Report of Industrial Village (IVG) at Local Levels) 
 

1. Conduct detailed survey of given area proposed for setting up of IVG. 

2. Conduct mapping of existing infrastructures like (road network, drainage, water supply, 

electricity and telecommunication), services (capacity and situation of services) together with 

social and economic survey. 

3. Prepare base map, it should show all natural and manmade features with identification of 

environmentally sensitive and hazard prone areas. The scale of such maps should be standard. 

4. Prepare existing land use pattern of the project area and analyze it based on geological, 

environmental, physical, socio-economic parameters.  

5. Propose land use plan, develop master plan along with study of possible industries (micro, 

cottage and small industries only) considering the project area. 

6. Conduct engineering survey for the access road (the width of the road to the site as feeder 

Road Category of Nepal Roads Standards, 2027) and propose the options. 

7. Prepare detail design and drawings of infrastructure layout (Such as Boundary Wall , Road, 

Drains, Sewer Lines, Administrative Buildings, Service Buildings,  Water And Wastewater 

Treatment Plant, Land Improvement, Electrical System, Telecommunication, Water Supply 

System,  Fire Fighting System, Weighing Bridge, Parking, Warehouse, Primary Health Care, 

Day Childcare, Canteen and other infrastructures as required). 

8. Phase-wise Development depending upon the size of land available, expected demand and 

resources availability. 

9. Conduct socio-economic and financial analysis of the project. 

10. Arrange field visit for the verification of prepared Master Plan on the request of Ministry of 

Industry, Commerce and Supplies (MOICS). 

11. Suggest the Operation Modality for the operation of the IVG.  

12. Organize presentation and consultation meeting at local and provincial level in presence of 

representatives of MOICS. 

13. During Preparation of Master Plan, following points should be considered: 

a. Provisions and Standards of "Procedure for Establishment and Operation of Industrial 

Village" - औद्योगिक ग्राभ घोषणा तथा सञ्चारन सम्फन्धी कामयविगध, 2075 

                                                           
25 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 
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b. Integrating IVG with local host economies-ensuring consistency with the economic 

opportunities, local demographics and skills within the IVG and its periphery. 

c. Developing a standard IVG infrastructure to attract entrepreneurs and investors and to 

ensure competiveness. 

d. Ensuring the commercial feasibility and designing a sustainable master plan. 

e. Implementing land use planning and zoning efforts in defined areas. 

14. The deliverables of the study should comprise the following topics:  

a) Site Master Plan 

b) Industrial Plots  

c) Access Road 

d) Internal Road 

e) Water Supply System 

f) Water Source and Water Treatment System 

g) Wastewater Treatment System 

h) Possible Industries 

i) Availability of raw materials, manpower and utilities 

j) Solid waste Management Plan 

k) Electricity 

l) Geo-hazards 

m) Operation Modality of the IVG.” 


