
cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bf pk/ g]kfn pBf]u jfl0fHo dxf;+3sf] ;'emfjx? 

 

s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

!=  kl/R5]b #  

pBf]u btf{ tyf 

k|aGw ;DaGwL 

Joj:yf  

bkmf #-%_  

bkmf #M pBf]u btf{  

(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनन स्थीर 
प ूँजीमा एकाउन्न प्रनतशत वा सो भन्दा बढीप्रदेश सरकार 
वा स्थानीय तहबाट लगानी हुन ेप वााधार उद्योगको हकमा 
सम्वन्न्धत प्रदेश सरकारले दताा तथा ननयमन सम्वन्धी 
काया गना सक्नेछ ।  
 

यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनन 

स्थीर प ूँजीमा एकाउन्न प्रनतशत वा सो भन्दा 
बढीप्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट लगानी 
हुन ेप वााधार उद्योगको हकमा सम्वन्न्धत प्रदेश 

सरकारले दताा तथा ननयमन सम्वन्धी काया गना 
सक्नेछ ।  
 

7"nf pBf]u dWo] k|b]z jf 

:yfgLo txsf]  ax'dt 

nufgL /xg] k"jf{wf/ pBf]u 

afx]ssf cGo pBf]usf]  

pBf]usf] btf{ tyf lgodg 

;DaGwL sfd sf/jfxL 

;+3Lo ;/sf/ dftxt /fVg 

pko'Qm x'g] ePsfn] .   

 

 bkmf #-&_  (७) कुन ैउद्योगले आफ्नो उत्पादन वा त्यसको कुन ैभाग 

साववकमा उद्योग रहेको स्थान भन्दा फरक स्थानबाट 

उत्पादन गना चाहेमा उद्योगको इकाइा (युननट)को रुपमा 
स्थापना तथा संचालन गना सक्नेछ । 
तर, कुनै उद्योगले शािा उद्योग स्थापना गना पाउने छैन 

। 

(७) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा त्यसको 
कुन ैभाग साववकमा उद्योग रहेको स्थान भन्दा 
फरक स्थानबाट उत्पादन गना चाहेमा उद्योगको 
इकाइा (युननट)को रुपमा स्थापना तथा संचालन 

गना सक्नेछ । 
तर, कुनै उद्योगले शािा उद्योग स्थापना गना 
पाउने छैन । 
 

pBf]un] zfvf pBf]u 

:yfkgf ug{af6 /f]lsg' kg]{ 

s'g} cf}lrTotf g} 

gb]lvPsfn] .    



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

@=  bkmf $ -$_  

 

bkmf $= pBf]u btf{ ug{ lgj]bg lbg' kg]{ M  

(४) उपदफा (३) बमोन्जम ननवेदन जाूँचबुझ गदाा थप 

वववरण वा कागजात आवश्यक देखिएमा उद्योग दताा गन े

ननकायले ननणाय गरी सम्बन्न्धत ननवेदकलाई थप वववरण 

वा कागजात नब्ब ेददनभभत्र पेश गना लगाउन सक्नेछ ।  
(५) माग गरेको वववरण वा कागजात ननवेदकले पेश 

नगरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगात बनेको ननयमावली 
बमोन्जमको प्रक्रिया प रा भएको नदेखिएमा उद्योग दताा 
गने ननकायले कारण िलुाई उद्योग दतााको ननवेदन 

अस्वीकृत गना सक्नेछ र त्यसरी अस्वीकृत गने ननणाय 

भएकोमा ननणाय भएको सात काया ददनभभत्र कारण िलुाई 

सोको भलखित जानकारी सम्बन्न्धत ननवेदकलाई ददन ु

पनेछ । 
 

bkmf $-$_ x6fpg] 

 

(५)  tf]lsP jdf]lhdsfमाग गरेको वववरण वा 
कागजात ननवेदकले पेश नगरेमा वा यो ऐन वा 
यस ऐन अन्तगात बनेको ननयमावली 
बमोन्जमको प्रक्रिया प रा भएको नदेखिएमा 
उद्योग दताा गने ननकायले कारण िलुाई 

उद्योग दतााको ननवेदन अस्वीकृत गना सक्नेछ र 
त्यसरी अस्वीकृत गने ननणाय भएकोमा ननणाय 

भएको सात काया ददनभभत्र कारण िलुाई सोको 
भलखित जानकारी सम्बन्न्धत ननवेदकलाई ददनु 
पनेछ । 
 

btf{ k|s[ofdf kf/bzL{tf / 

;'zf;g sfod /fvL pBf]u 

btf{ l56f] 5l/tf] agfpg 

pBf]u btf{ ug{ cfjZos 

kg]{ ljj/0f tyf  sfuhft 

:ki6 ?kdf sfg"gdf g} 

Joj:yf x'g' kg]{ .  



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

#=  bkmf !@-!_  १ वििरण उपलब्ध गराउनु पने :(१) प्रत्येक उद्योगले 

व्यावसानयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपनछ तोक्रकए 

बमोन्जमको वववरण प्रत्येक आर्थाक वर्ा समाप्त भएको 
भमनतले छ मदहनाभभत्र उद्योग दताा गने ननकायसमक्ष पेश 

गनुा पनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोन्जम पेश गनुापन े वववरण तोक्रकए 

बमोन्जम ववद्युतीय माध्यमबाट समेत पेश गना 
सक्रकनेछ । 

१ वििरण उपलब्ध गराउन ु पने :(१) प्रत्येक 

उद्योगले व्यावसानयक उत्पादन वा कारोबार 
प्रारम्भ गरेपनछ तोक्रकए बमोन्जमको वववरण 

प्रत्येक आर्थाक वर्ा समाप्त भएको भमनतले छ 

मदहनाभभत्र उद्योग दताा गने ननकायसमक्ष पशे 

गनुा पनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोन्जम पेश गनुापने वववरण 

तोक्रकए बमोन्जम ववद्युतीय माध्यमबाट समेत 

पेश गना सक्रकनेछ । 

ljj/0f a'emfpg] sfo{ 

em0eml6nf] / o;n] pBf]usf] 

Joj;fo nfut a9fpg] 

ePsf]n] / ;fgf tyf 

demf}nf pBf]uL 

Joj;foLx?sf nflu of] 

Joa:yf ;xh gePsf] x'+bf  

vf/]h ug'{ kg]{ . 

$=  bkmf !$ bkmf !$= pBf]usf] btf{ vf/]h ug{ lgj]bg lbg ;lsg] 

.  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम ननवेदन प्राप्त हुन आएमा 
उद्योग दताा गने ननकायले सम्बन्न्धत उद्योगले आफ्नो 
दानयत्व फरफारक गरेको र उद्योगको दताा िारेज गना 
उपयुक्त हुन े देखिएमा तोक्रकए बमोन्जम उद्योग दताा 
िारेज गरी सोको जानकारी ननवेदकलाई ददनु पनेछ ।  
 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम ननवेदन प्राप्त हुन 

आएमा उद्योग दताा गन े ननकायले सम्बन्न्धत 

उद्योगले आफ्नो दानयत्व फरफारक गरेको र 
उद्योगको दताा िारेज गना उपयुक्त हुन े

देखिएमा तोक्रकए बमोन्जम उद्योग दताा िारेज 

गरी सोको जानकारी ननवेदकलाई ददनु पनेछ ।  
 

pBf]u btf{ ug]{ lgsfonfO{ 

pBf]usf] btf{ vf/]hL 

;DaGwdf lg0f{o ug]{ 

:jljj]sLo clwsf/ lb+bf 

pBf]usf] btf{ vf/]hLsf] sfd 

sf/jfxL cj?4 x'g] ePsfn] 

.  



s|=
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bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

%= bkmf !% -!_-s_ 

 

pBf]usf] juL{s/0f 

-s_ n3' M देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई लघ ु

उद्यम मानननेछ :–  
(४) वावर्ाक कारोबार पचास लाि रुपैयाूँ भन्दा कम रहेको, 
र  

 

 

pBf]]usf] juL{s/0f 

-s_ n3' M देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई 

लघ ुउद्यम मानननेछ :–  
(४) वावर्ाक कारोबार पचास लािPs s/f]8रुपैयाूँ 
भन्दा कम रहेको, र  
 

Ps s/f]8 ;Ddsf] jflif{s 

sf/f]jf/ ug]{ pBf]unfO{  

n3' pBd dflgg' cfjZos 

b]lvPsf]n] . 

  (५) इन्न्जन, उपकरण वा मेभसनको प्रयोग गरेको भएमा 
इन्न्जन, उपकरण वा मेभसनमा िपत हुने ववद्युतीय ऊजाा, 
इन्धन वा अन्य तेल इन्न्जन क्षमता बीस क्रकलोवाट वा 
सोभन्दा कम रहेको । 

(५) इन्न्जन, उपकरण वा मेभसनको प्रयोग गरेको 
भएमा इन्न्जन, उपकरण वा मेभसनमा िपत हुन े

ववद्युतीय ऊजाा, इन्धन वा अन्य तेल इन्न्जन 

क्षमता बीस क्रकलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको । 

phf{, OGwgsf] vktsf] 

cfwf/df pBf]u juL{s/0f 

ul/g' pko'Qm gb]lvPsf]n] .  

 bkmf !% -!_-v_ (ि)  घरेलु उद्योग: देहायको अवस्था भएको 
उद्योगलाई घरेलु उद्योग मानननेछ :- 

(३) इन्न्जन, उपकरण वा मेभसनको प्रयोग गरेको भएमा 
बढीमा पचास क्रकलोवाटसम्मको क्षमताको ववद्युतीय ऊजाा 
प्रयोग गरेको, र 

(ि)  घरेल ु उद्योग: देहायको अवस्था भएको 
उद्योगलाई घरेल ुउद्योग मानननेछ :- 

 

(३) इन्न्जन, उपकरण वा मेभसनको प्रयोग गरेको भएमा 
बढीमा पचास क्रकलोवाटसम्मको क्षमताको ववद्युतीय ऊजाा 
प्रयोग गरेको, र 
 

phf{, OGwgsf] vktsf] 

cfwf/df pBf]u juL{s/0f 

ul/g' pko'Qm gb]lvPsf]n] . 



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

^= kl/R5]b % 

bkmf  @@  

उद्योगलाई प्रदान गररने प्रोत्साहन, छुट, सवुिधा िा सहुललयत 

सम्बन्धी व्यिस्था 
@@= आयकर सम्बन्धी छुट, सुविधा िा सहुललयत: 

 

 (१ यस ऐन अन्र्तगत दताा भएको उद्योगलाई देहाय 

बमोन्जमको आयकर छुट, सुववधा वा सहुभलयत प्रदान 

गररनेछ : 

उद्योगलाई प्रदान गररने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा 
िा सहुललयत सम्बन्धी व्यिस्था 
@@=आयकर सम्बन्धी छुट, सुविधा िा सहुललयत: 

 (१) cfos/ ;DaGwL sfg'g Pj+ cGo k|rlnt 

sfg'gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg 

यस ऐन अन्र्तगत दताा भएको उद्योगलाई देहाय 

बमोन्जमको आयकर छुट, सुववधा वा सहुभलयत 

प्रदान गररनेछ : 

cfos/ 5'6 ;DaGwL Joj:Yff 

cf}Bf]lus Joj;fo P]gaf6 g} 

k|bfg ul/g' af~5gLo 

ePsfn] .  



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

  (ज)  

b'O{ अबाभन्दा बढीको प ूँजी लगानीमा स्थापना हुने  / तीन 

सयभन्दा बढीलाई वर्ाभरी न ै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गने 

उत्पादनम लक वा सेवाम लक उद्योगलाई कारोबार शरुु गरेको 
भमनतल ेपाूँच वर्ासम्म प णा रुपमा आयकर छुट ददई त्यसपनछको 
तीन वर्ासम्म लाग्ने करको पचास प्रनतशत आयकर छुटहुनेछ ।  
तर हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगल ेकम्तीमा पच्चीस 

प्रनतशत जडित क्षमता बदृ्र्ध गरी  दइुा अबा प ूँजी प¥ुयाई तीन 

सयभन्दा बढीलाई वर्ाभरी न ै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा 
त्यसरी क्षमता बदृ्र्धबाट प्राप्त भएको आयमा पाूँच वर्ासम्म 

प णा रुपमा आयकर छुट ददई त्यसपनछको तीन वर्ासम्म लाग्ने 

करको पचास प्रनतशत आयकर छुट हुनेछ ।  
 

(ज) Ps दइुाअबाभन्दा बढीको प ूँजी लगानीमा 
स्थापना हुने / तीन सयभन्दा बढीलाई वर्ाभरी न ै

प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गने उत्पादनम लक वा 
सेवाम लक उद्योगलाई कारोबार शरुु गरेको भमनतल े

पाूँच वर्ासम्म प णा रुपमा आयकर छुट ददई 

त्यसपनछको तीन वर्ासम्म लाग्ने करको पचास 

प्रनतशत आयकर छुटहुनेछ ।  
तर हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगल े

कम्तीमा पच्चीस प्रनतशत जडित क्षमता बदृ्र्ध गरी 
Ps दइुा अबा प ूँजी प¥ुयाई तीन सयभन्दा बढीलाई 

वर्ाभरी न ै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी 
क्षमता बदृ्र्धबाट प्राप्त भएको आयमा पाूँच वर्ासम्म 

प णा रुपमा आयकर छुट ददई त्यसपनछको तीन 

वर्ासम्म लाग्ने करको पचास प्रनतशत आयकर छुट 

हुनेछ ।  

Ps  cj{ dflysf 7"nf 

pBf]unfO{ cfos/ ;'ljwf 

pknAw u/fpg plrt x'g] 

b]lvPsf]n] .  



s|=
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bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

  (ण) कुनै उत्पादनम लक उद्योगले आफ्ना कुल 

जनशन्क्त मध्ये कन्म्तमा दश प्रनतशत प्रभशक्षाथी कामदार 
रािेमा त्यस्तो कामदारलाइा प्रभशक्षण दददा लाग्ने ननवााह 

िचा बाहेकको प्रभशक्षण िचा र उद्योगमा कायारत 

जनशन्क्तको उत्पादन क्षमता ववकासमा भएको िचाको 
पचास प्रनतशत रकम आयकर गणना प्रयोजनको लार्ग 

कट्टी गना पाउनेछ । 
 

(ण) कुन ै उत्पादनम लक उद्योगले आफ्ना 
कुल जनशन्क्त मध्ये कन्म्तमा दश प्रनतशत 

प्रभशक्षाथी कामदार रािेमा त्यस्तो कामदारलाइा 
प्रभशक्षण दददा लाग्ने ननवााह िचा बाहेक;d]tको 
प्रभशक्षण िचा र उद्योगमा कायारत जनशन्क्तको 
उत्पादन क्षमता ववकासमा भएको िचाको 
पचासztप्रनतशत रकम आयकर गणना 
प्रयोजनको लार्ग कट्टी गना पाउनेछ । 
 

sfdbf/sf] lgldQ x'g] 

k|lzIf0f tyf Ifdtf ljsf; 

vr{ k|ToIf?kdf pBf]usf] 

cfocfh{g;+u ;DalGwt 

ePsf]n] To:tf] vr{ s§L 

kfpg' kg]{ .  

  (ध) उद्योगले व्यवसायसूँग सम्बन्न्धत बजार प्रवद्ाधन, 

सवेक्षण र ववज्ञापनको लार्ग भएको िचा आयकरको 
प्रयोजनको लार्ग कट्टी गना सक्नेछ।  
 

(ध) उद्योगले व्यवसायसूँग सम्बन्न्धत बजार 
प्रवद्ाधन, सवके्षण र ववज्ञापनको लार्ग भएको 
िचा आयकरको प्रयोजनको लार्ग कट्टी गना 
kfpg]5 सक्नेछ।  
 

Effiff :ki6 ug{ cfjZos 

ePsf]n] .  

  म) कुनै उद्योगले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा वा 
उपहार ददएको रकममध्ये एकलाि-रुपैयाूँ वा सो उद्योगको 
सो आय वर्ाको समायोन्जत करयोग्य आयको पाूँच 

प्रनतशतमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनको 
लार्ग घटाउन पाउनेछ 

-म) कुन ै उद्योगले कर छुट पाउने संस्थालाई 

चन्दा वा उपहार ददएको रकममध्ये एकलाि-bz 

nfv_रुपैयाूँ वा सो उद्योगको सो आय वर्ाको 
समायोन्जत करयोग्य आयको पाूँच प्रनतशतमध्ये 

जुन घटी हुन्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनको 
लार्ग घटाउन पाउनेछ 

Jojxfl/s b[li6sf]0faf6 

rGbf /sd !) nfv ;Dd 

5'6 lbg cfjZos b]lvPsfn] 

. 



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

&= bkmf @# @#=मूल्य अलििदृ्धध कर र िन्सार महसुल सम्बन्धी 
छुट, सुविधा िा सहुललयत : 

 यस ऐन बमोन्जम दताा भएको उद्योगलाई देहाय 

बमोन्जमको म ल्य अभभवदृ्र्ध कर र भन्सार महसुल 

छुट ददइनेछ :–  

 

@#मूल्य अलििदृ्धध कर र िन्सार महसुल 

सम्बन्धी छुट, सुविधा िा सहुललयत :d'cs/ 

eG;f/ dx;'n ;DaGwL sfg'g Pj+ cGo 

k|rlnt sfg'gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf 

klgयस ऐन बमोन्जम दताा भएको उद्योगलाई 

देहाय बमोन्जमको म ल्य अभभवदृ्र्ध कर र 
भन्सार महसुल छुट ददइनेछ :–  

 

d'=c=s/ tyf eG;f/ dxz'n 

5'6 ;DaGwL Joj:Yff 

cf}Bf]lus Joj;fo P]gaf6 g} 

k|bfg ul/g' af~5gLo 

ePsfn] . 

  (ि)  बण्ििे वेयर हाउस वा नगद धरौटी (पासबुक) को 
सुववधा नभलएका उद्योगहरुले ननयाात गरेको हकमा नेपाल 

सरकारले नेपाल राजपत्रमा स चना प्रकाशन गरी तोके 

बमोन्जमको समदर ननधाारण गरी ड्युटी ड्र ब्याकको रकम 

क्रफताा गररनेछ 

(v_ pBf]un] cfk\mgf] pTkfbg jf pTkfbgdf 

k|of]u u/]sf] sRrf kbfy{, ;xfos sRrf 

kbfy{, KoflsË d]6]/LoN; cflbdf lt/]sf] 

eG;f/, d"=c=s/ tyf, cGtMz"Ns lgsf;L 

u/]sf] kl/df0fsf] cfwf/df lkmtf{ lbOg'kg]{ . 

To;/L lkmtf{ x"g] /fh:j lkmtf{ kfpg l/tk'j{s 

b/vf:t lbPsf] ^) lbgleq lgsf;Lstf{nfO{ 

lkmtf{ lbOg'kg]{ .  

    t/ o:tf] /sd lkmtf{ kfpg lgsf;L 

u/]sf] Ps jif{leq b/vf:t glbPdf lkmtf{ 

lbOg] 5}g . 

 

;db/ lgwf{/0f ug{] clwsf/ 

g]kfn ;/sf/sf] ePsf] t/ 

To:tf] ;db/ lgwf{/0f ug{] 

cfwf/ c:ki6 ePsf] / 

o;n] ;db/ lgwf{/0fdf 

cGof}ntf cfO{ sfof{Gjodf 

;d:of x'+g] x'+bf lgsf;L 

u/]sf] kl/df0fsf] cfwf/df 

lkmtf{ lbOg'kg]{ .  

  

 



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

* bkmf #@  #@ प्रोत्साहन, छुट,सुविधा िा सहुललयत उपलब्ध गराउने 
प्रकृयााःउद्योगहरुलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन, 

छुट,सुववधा वा सहुभलयत सम्वन्धी प्रकृया, कायाववर्ध तथा 
अन्य कुराहरुलाई व्यवन्स्थत गना मन्त्रालयले आवश्यक 

कायाववर्ध वा ननदेभशका बनाइ लाग  गना सक्नेछ ।  
 

#@प्रोत्साहन, छुट,सुविधा िा सहुललयत उपलब्ध 

गराउने प्रकृयााःउद्योगहरुलाई उपलब्ध गराइन े

प्रोत्साहन, छुट,सुववधा वा सहुभलयत सम्वन्धी 
प्रकृया, कायाववर्ध तथा अन्य कुराहरुलाई 

व्यवन्स्थत गना मन्त्रालयले आवश्यक कायाववर्ध 

वा ननदेभशका बनाइof] P]g hf/L ePsf] ldltn] 

^ dlxgf leq nfu "लाग  गना सक्नेछul/g]5 ।  
 

P]gn] pknAw u/fPsf] 5'6 , 

;'ljwfsf] sfof{Gjogsf] nflu 

sfo{ljlw Pj+ lgb]{lzsf 

cltcfjZos ePsfn] .  



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

(= kl/R5]b * 

;hfo / 

k'g/fj]bg ;DaGwL 

Joj:yf 

bkmf  $# 

$#उद्योग दताा नगराई उद्योग संचालन गरेमा हुन े

सजाय: 

(२) उपदफा (१) वमोन्जमको अवर्धभभत्र उद्योग 

दतााको लार्ग ननवेदन ददने उद्योगको हकमा अनुस ची-१ 

वमोन्जमका उद्योगदेखि बाहेक अन्य उद्योगको हकमा दफा ६ 

वमोन्जमको वातावरणीय प्रभाव म ल्याङ्कन सम्वन्धी प्रावधान 

पालना गनुापने उद्योगको हकमा सो समेत गराइ देहाय 

वमोन्जमको ववलम्व शुल्क भलइ उद्योग दताा गने ननकायले 

उद्योग दताा गररददन सक्नेछः  
(क) रु बीस लािसम्म स्थीर प ूँजी भएका 

उद्योगको हकमा रु पाूँच हजार, 
(ि) रु बीस लािभन्दा बढी एक करोि रुपैयाूँसम्म 

स्थीर प ूँजी भएका उद्योगको हकमा रु पच्चीस हजार, 
(ग) रु एक करोिभन्दा बढी पच्चीस करोि 

रुपैयाूँसम्म स्थीर प ूँजी भएका उद्योगको हकमा रु पचास 

हजार, 
(घ) रु पच्चीस करोिभन्दा बढी एक अबा 

रुपैयाूँसम्म स्थीर प ूँजी भएका उद्योगको हकमा रु एक लाि, 

(ङ) रु एक अबा रुपैयाूँभन्दा बढी स्थीर प ूँजी भएका 
उद्योगको हकमा रु पाूँच लाि । 

(च) दफा ७ वमोन्जम अनुमनत आवश्यक पने 

उद्योग दताा नगराई सञ्चालन गरेकोमा न्स्थर पुूँजीको 
आधारमा जनत ववलम्व शुल्क लाग्न ेहो त्यसमा शतप्रनतशत 

थप शुल्क लाग्नेछ ।  
 

 

 

 

 

(२) उपदफा (१) वमोन्जमको अवर्धभभत्र उद्योग 

दतााको लार्ग ननवेदन ददने उद्योगको हकमा 
अनुस ची-१ वमोन्जमका उद्योगदेखि बाहेक अन्य 

उद्योगको हकमा दफा ६ वमोन्जमको वातावरणीय 

प्रभाव म ल्याङ्कन सम्वन्धी प्रावधान पालना 
गनुापने उद्योगको हकमा सो समेत गराइ देहाय 

वमोन्जमको ववलम्व शुल्क भलइ उद्योग दताा गने 

ननकायले उद्योग दताा गररददन सक्नेछः  
(क) n3' tyf 3/]n'  उद्योगको 

हकमा रु पाूँच हजार, 
(ि) ;fgf  उद्योगको हकमा रु 

पच्चीस हजार, 
(ग) demf}nf उद्योगको हकमा रु 

पचास हजार, 
(घ) 7'Nff उद्योगको हकमा रु एक 

लाि, 

 (च) दफा ७ वमोन्जम अनुमनत 

आवश्यक पने उद्योग दताा नगराई सञ्चालन 

गरेकोमा न्स्थर पुूँजीको आधारमा जनत ववलम्व 

शुल्क लाग्न े हो त्यसमा शतप्रनतशत थप शुल्क 

लाग्नेछ ।  
 

pBf]usf] juL{s/0f 

cg';f/ g} laNfDa 

z'Ns nufpg' plrt 

x'g] ePsfn] . 

 



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

= bkmf $$ $$उद्देश्य विपरीत काया गरेमा हुन ेसजायM 

 

 

(३) उपदफा (२) बमोन्जमको समयावर्धभभत्र 

उद्देश्यवमोन्जम उद्योग सञ्चालन नगने व्यन्क्त, फमा वा 
कम्पनीलाई उद्योग दताा गने ननकायले देहायको कारबाही गना 
सक्नेछ :–  

 (ि)  उद्योगको स्तर यक्रकन गरी सोको 
आधारमा लघु उद्योगको हकमा रु दईु 

हजार र घरेलु तथा साना उद्योगको 
हकमा रु दश हजारदेखि रु एक लाि 

रुपैयाूँसम्म 
 (ग)  उद्योगको स्तर यक्रकन गरी सोको 

आधारमा मझौला तथा ठ ला उद्योगको 
स्तर भए रु Ps लािदेखि रु पच्चीस लाि 

रुपैयाूँसम्मजररबाना गने । 

$$उद्देश्य विपरीत काया गरेमा हुने सजायM 

(३) उपदफा (२) बमोन्जमको समयावर्धभभत्र 

उद्देश्यवमोन्जम उद्योग सञ्चालन नगने व्यन्क्त, फमा वा 
कम्पनीलाई उद्योग दताा गने ननकायले देहायको कारबाही 
गना सक्नेछ :–  

 

(ि)  उद्योगको स्तर यक्रकन गरी सोको आधारमा लघु 

उद्योगको हकमा रु दईु हजार र घरेलु तथा साना 
उद्योगको हकमा रु दश हजारदेखि रु एक लाि 

रुपैयाूँसम्म, 

 (ग)  उद्योगको स्तर यक्रकन गरी सोको आधारमा 
मझौला तथा ठ ला उद्योगको स्तर भए रु Ps लािदेखि रु 

पच्चीस लाि रुपैयाूँसम्मजररबाना गने । 

;'zf;gsf] lgldQ  

;hfosf] /sd lglZrt?kdf 

tf]lsg'  

Jff~5gLo b]lvPsf]n] .  



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

 Bkmf $% $% िातािरणीय प्रिाि मुल्याङ्कन सम्िन्धी प्रािधान उल्लङ्घन 

गरेमा हुने सजाय: 

(ि)  त्यस्तो उद्योगको वातावरणीय प्रभाव 

म ल्याङ्कन वा प्रारन्म्भक वातावरण 

परीक्षण स्वीकृत भए पछी लघु, घरेलु 
तथा साना उद्योगको हकमा रू. पRrL; 

हजारदेखि एक लाि रूपैयाूँसम्म र 
मझौला र ठुला उद्योगको हकमा रू.  दईु 

लािदेखि दशलाि रूपैयासम्मजररवाना 
गरी उद्योग स्थापना, सञ्चालन, 

व्यावसानयक उत्पादन र कारोबार प्रारम्भ 

गना स्वीकृनत ददने । 
 

$% िातािरणीय प्रिाि मुल्याङ्कन सम्िन्धी प्रािधान 

उल्लङ्घन गरेमा हुने सजाय: 

 

(ि)  त्यस्तो उद्योगको वातावरणीय प्रभाव 

म ल्याङ्कन वा प्रारन्म्भक वातावरण परीक्षण स्वीकृत भए 

पछी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा रू. पRrL; 

हजारदेखि एक लाि रूपैयाूँसम्म र मझौला र ठुला 
उद्योगको हकमा रू. Ps दईु लािदेखि दशलाि 

रूपैयासम्मजररवाना गरी उद्योग स्थापना, सञ्चालन, 

व्यावसानयक उत्पादन र कारोबार प्रारम्भ गना स्वीकृनत 

ददने । 
 

;'zf;gsf] lgldQ  

;hfosf] /sd lglZrt?kdf 

tf]lsg'  

Jff~5gLo b]lvPsf]n] . 

 

 

 (४) यस दफा वमोन्जम गररएको कुनै सजायले 

वातावरण सम्वन्धी प्रचभलत कानुन वमोन्जम सजाय गना 
वाधा पुयााएको माननने छैन । 

 

x6fpg' kg]{  Ps} s;'/df b'O{ P]gsf] k|of]u 

u/L ;hfo ug{ plrt Pj+ 

Gofo;+ut gx'g] ePsfn] .  



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

 bkmf $&= $&=स्िीकृतत नललई उद्योग स्थानान्त/ण िा पूूँजी िदृ्धध 

िा क्षमता िदृ्धध गरेमा हुन ेसजाय M  

(ि)  त्यस्तो उद्योगको उद्योग दताा गने ननकायबाट 

उद्योग स्थानान्तरण वा प ूँजी वदृ्र्ध वा क्षमता वदृ्र्ध 

स्वीकृत भएमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा रू. 

पच्चीस हजार देखि पचासरूपैयाूँसम्म र मझौला र ठुला 
उद्योगको हकमा रू. 

एकलािदेखिपाूँचलािरूपैयासम्मजररवाना गना;lsg]5 ., 

 

 

$&=स्िीकृतत नललई उद्योग स्थानान्त/ण िा 
पूूँजी िदृ्धध िा क्षमता िदृ्धध गरेमा हुने सजाय M  

(ि)  त्यस्तो उद्योगको उद्योग दताा गने ननकायबाट 

उद्योग स्थानान्तरण वा प ूँजी वदृ्र्ध वा क्षमता वदृ्र्ध 

स्वीकृत भएमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा रू. 

पच्चीस हजार देखिपचासरूपैयाूँसम्म र मझौला र ठुला 
उद्योगको हकमा रू. krf; xhf/ 

एकलािदेखिपाूँचलािरूपैयासम्मजररवाना गना;lsg]5 ., 

 

 

;'zf;gsf] lgldQ  

;hfosf] /sd lglZrt?kdf 

tf]lsg'  

Jff~5gLo b]lvPsf]n] 



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

 bkmf $* $* वििरण उपलब्ध नगराएमा हुने सजायाः   
 

(क)  लघु उद्योगलाई रु पाूँच हजार रुपैयाूँका 
दरले, 

(ि)  घरेलु तथा साना उद्योगलाई रु दश हजार 
रुपैयाूँका दरले, 

(ि)  मझौला उद्योगलाई रु बीसहजार 
रुपैयाूँको दरले,  

(ि)  ठ ला उद्योगलाई रु पचास हजार रुपैयाूँको 
दरले । 

 उल्लेखित जररवानाका अनतररक्त तोक्रकएको अववधभभत्र  

वववरण नबुझाउने उद्योगलाई त्यस्तो अवर्ध नाघेको भमनतबाट प्रत्येक 

आर्थाक वर्ाको लार्ग शुरु जररवानामा शतप्रनतशत थप हुूँदै जानेछ । 
 

 

$* वििरण उपलब्ध नगराएमा हुने सजायाः   
 

(क)  लघु उद्योगलाई रु पाूँच हजार रुपैयाूँका दरले, 

(ि)  घरेलु तथा साना उद्योगलाई रु दश हजार 
रुपैयाूँका दरले, 

(ि)  मझौला उद्योगलाई रु बीसहजार रुपैयाूँको दरले,  

(ि)  ठ ला उद्योगलाई रु पचास हजार रुपैयाूँको दरले । 
 उल्लेखित जररवानाका अनतररक्त तोक्रकएको 
अववधभभत्र  वववरण नबुझाउने उद्योगलाई त्यस्तो अवर्ध 

नाघेको भमनतबाट प्रत्येक आर्थाक वर्ाको लार्ग शुरु 

जररवानामा शतप्रनतशत थप हुूँदै जानेछ । 
 

 

t/ sDkgL /lhi6«f/sf] 

sfof{nodf ljj/0f k]z ug]{ pBf]usf] 

xsdf of] Joj:yf nfu' x'g] 5}g . 

 

ljj/0f k]z ug{ cg'ko'Qm 

elg ;'emfj lbOPsf]n] 



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

 bkmf %) %)व्यािसातयक सामाजजक जजम्मेिारी पुरा नगरेमा हुने सजायाः(१) 

दफा ५९ बमोन्जम व्यावसानयक सामान्जक न्जम्मेवारी बहन नगरेमा 
उद्योग दताा गने ननकायले त्यस्तो उद्योगको वावर्ाक िुदमुनाफाको 
एक दशमलव पाूँच प्रनतशतले हुन आउने रकम जररबाना गनेछ । 
 

(३) दफा ५७ वमोन्जम व्यावसानयक सामान्जक 

न्जम्मेवारीतोक्रकएको समयभभत्र आगामी वर्ाको योजना तथा 
कायािम र गत वर्ाको प्रगनत वववरण पेश नगरेमा प्रनत वर्ा रु 

पचासहजार जररवाना लाग्नेछ । 
 

%)व्यािसातयक सामाजजक जजम्मेिारी पुरा नगरेमा हुने 

सजायाः(१) दफा ५९ बमोन्जम व्यावसानयक सामान्जक 

न्जम्मेवारी बहन नगरेमा उद्योग दताा गने ननकायले 

त्यस्तो उद्योगको वावर्ाकिुदमुनाफाJoj;flos 
;fdflhs sf]ifdf hfg] /sdको z'Go दशमलव पाूँच 

प्रनतशतले हुन आउने रकम जररबाना गनेछ । 
(३) दफा ५७ वमोन्जम व्यावसानयक 

सामान्जक न्जम्मेवारीतोक्रकएको समयभभत्र आगामी 
वर्ाको योजना तथा कायािम र गत वर्ाको प्रगनत 

वववरण पेश नगरेमा प्रनत वर्ा रुkf+rपचासहजार 
जररवाना लाग्नेछ । 

 

 

hl/jfgfsf] ?kdf Joj;flos 

;fdflhs lhDd]jf/L cGtu{t 

vr{ ul/g] /sd /fHon] lng' 

cg'lrt ePsfn] . 

;fy} hl/jfgf /sd 

cToflws a9L ePsfn] .    

!) bkmf %^-^_  %^ cf}Bf]lus hgzlQm M  

(6) उद्योगमा कायारत कामदार तथा कमाचारीले 

उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध 

पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कुनै पनन काम कारबाही गना 
पाउने छैनन।् तर कामदार तथा कमाचारीले आफ्ना जायज 

मागहरु शान्न्तप णा ढंगले व्यवस्थापन समक्ष राख्न र आपसी 
समझदारीमा समाधान गना यो उपदफाले बाधा प¥ुयाएको 
माननने छैन ।  

 

%^ cf}Bf]lus hgzlQm M  

(6)k|rlnt >d ;DaGwL sfg'gdf 

h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg 

उद्योगमा कायारत कामदार तथा कमाचारीले 

उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा 
बाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कुनै 

पनन काम कारबाही गना पाउने छैनन।् तर कामदार 
तथा कमाचारीले आफ्ना जायज मागहरु शान्न्तप णा 
ढंगले व्यवस्थापन समक्ष राख्न र आपसी 
समझदारीमा समाधान गना यो उपदफाले बाधा 
पु¥याएको माननने छैन ।  

 

aGb x8tfn lgif]w ;DaGwL 

Joj:yfnfO{ k|efjsf/L 

agfpg . 



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

!!= bkmf %*  %* cf}Bf]lus nufgL ;+/If0f tyf k|j{4g sf]if M 

(१) नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योर्गक ववकास, प्रवद्ाधन तथा 
संरक्षणका लार्ग ननजी क्षेत्र समेतको सहभार्गतामा एक औद्योर्गक 

लगानी संरक्षण तथा प्रवाद्धन कोर् स्थापना गना सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कोर् अन्तगात देहायका कुनै, केही वा सब ै

क्रियाकलापहरु गना सक्रकनेछः  
(क) लघु, घरेल ुतथा साना उद्यम ववकास,  

(ि) जोखिम प ूँजी (भेन्चर क्यावपटल) 

(ग) प्रववर्ध ववकास,  

(घ) औद्योर्गक लगानी संरक्षण तथा प्रवद्ाधन,  

(ङ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनननामााण तथा व्यवस्थापन,  

(च) मदहला उद्यमशीलता ववकास ।  
 

 

1. (१) नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योर्गक ववकास, 

प्रवद्ाधन तथा संरक्षणका लार्ग ननजी क्षेत्र समेतको 
सहभार्गतामा एक औद्योर्गक लगानी संरक्षण 

तथा प्रवाद्धन कोर् स्थापना गना सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कोर् 

अन्तगात देहायका कुनै, केही वा सबै क्रियाकलापहरु 

गना सक्रकनेछः 
(क) लघु, घरेलु तथा साना उद्यम ववकास,  

(ि) जोखिम प ूँजी (भेन्चर क्यावपटल) 

(ग) प्रववर्ध ववकास,  

(घ) औद्योर्गक लगानी संरक्षण तथा प्रवद्ाधन,  

(ङ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनननामााण तथा 
व्यवस्थापन,  

(च) मदहला उद्यमशीलता ववकास ।  
-5_ dfgj ;+zfwg ljsf;  

 

 
 

sf]ifsf] /sd dfgj ;+zfwg 

ljsf;df ;d]t vr{ ug{ 

cfjZos b]lvPsf]n] .  



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

  (६) उपदफा (१) बमोन्जम स्थापना भएको कोर्को सञ्चालन र 
ब्यवस्थापनको लार्ग देहाय बमोन्जमको सभमनत रहनेछः-  

(क)  सर्चव, उद्योग, वाखणज्य तथा आप नता 
मन्त्रालय- ;+of]hs संयोजक 

(ि)  सहसर्चव, अथा मन्त्रालय- ;b:o 

(ग)  महाननदेशक,  उद्योग ववभाग   -  

;b:o 

    सदस्य सदस्य  
(घ)  ननदेशक (सम्वन्न्धत ववर्य हेने), नेपाल 

राष्ट्र बैंक - ;b:o  सदस्य  
(ङ) उद्योग ब्यवसायसूँगसम्बन्न्धत ननजी 

क्षेत्रका छातासंगठनका  दइुाजना  -  
;b:o       सदस्य  

(च)  सह सर्चव, औद्योर्गक तथा लगानी 
प्रबद्ाधन महाशािा, 

उद्योग, वाखणज्य तथा आप नता मन्त्रालय - सदस्य;lrj  सदस्य सर्चव 
 

(६) उपदफा (१) बमोन्जम स्थापना भएको 
कोर्को सञ्चालन र ब्यवस्थापनको लार्ग देहाय 

बमोन्जमको सभमनत रहनेछः-  
(क)  सर्चव, उद्योग, वाखणज्य तथा 

आप नत ा मन्त्रालय 
 संयोजक 
(ि)  सहसर्चव, अथा मन्त्रालय 
 सदस्य  
(घ)  ननदेशक (सम्वन्न्धत ववर्य 

हेने), नेपाल राष्ट्र बैंक -;b:o 

  
(ङ) g]kfn उद्योग jfl0fHo 

dxf;+3 / g]kfn 3/]n' tyf 
;fgf pBf]u 
dxf;+3ब्यवसायसूँगसम्बन्न्धत
ननजीके्षत्रकाछातासंगठनकाsf 

cWoIfदइुाजना    - ;b:o 

       
(च)  सह सर्चव, औद्योर्गक तथा 

लगानी प्रबद्ाधन महाशािा, 
 उद्योग, वाखणज्य तथा आप नत ा 

मन्त्रालय सदस्य सर्चव 
  सदस्य सर्चव 

(ग)  महाननदेशक,  उद्योग ववभाग       

 सदस्य;lrj 

lghL If]qsf] 5ftf ;+u7gsf] 

ls6fgL Joj:yf ug{ 

cfjZos b]lvPsf]n] .  



s|=

;+ 

bkmf ÷pkbkmf 

kl/R5]b÷ cg';"rL 

cf}Bf]lus Joj;fo P]g, @)&% sf] d:of}bfdf /x]sf 

Joj:yf 

;+zf]wg vf/]h ul/g' kg]{ dxf;+3sf] ;'emfj ;+zf]wg tyf vf/]h ul/g' 

kg]{ sf/0f 

!@ bkmf %(  %(व्यािसातयक सामाजजक जजम्मेिारी सम्िन्धी व्यिस्था: 
(१) यस ऐन बमोन्जम दताा भएका उद्योग वावर्ाक िुद 

मुनाफाको कम्तीमा एक प्रनतशत रकम व्यावसानयक 

सामान्जक न्जम्मेवारी बहन गन े प्रयोजनाथा प्रत्येक 

आर्थाक वर्ाका लार्ग छुट्याउनु पनेछ । सो बमोन्जम 

छुट्टाइएको रकम वावर्ाक योजना तथा कायािम बनाई 

तोक्रकए बमोन्जमका क्षेत्रमा िचा गनुा पनेछ ।  
 

%(व्यािसातयक सामाजजक जजम्मेिारी सम्िन्धी 
व्यिस्था:(१) यस ऐन बमोन्जम दताा भएका demf}nf 

tyf 7'nf उद्योग jf jflif{s kGw| s/f]8 

eGbf a9L sf/f]af/ x'g] pBf]un ] वावर्ाक 

िदु मुनाफाको कम्तीमा एक प्रनतशत रकम 

व्यावसानयक सामान्जक न्जम्मेवारी बहन 

गने प्रयोजनाथा प्रत्येक आर्थाक वर्ाका लार्ग 

छुट्याउनु पनेछ । सो बमोन्जम छुट्टाइएको 
रकम वावर्ाक योजना तथा कायािम बनाई 

तोक्रकए बमोन्जमका क्षेत्रमा िचा गनुा पनेछ ।  
 

;j} k|sf/sf pBf]unfO{ 

CSR clgjfo{ ul/g' 

cg'ko'Qm / cJojxfl/s 

ePsfn] .   

 

  (३) उपदफा (१) वमोन्जम व्यवसानयक सामान्जक 

न्जम्मेवारीका लार्ग छुट्टयाएको रकम आयकर प्रयोजनाथा 
िचा कट्टी गना पाउने छ । 
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व्यवसानयक सामान्जक न्जम्मेवारीका लार्ग 

छुट्टयाएको रकम आयकर प्रयोजनाथा िचा 
कट्टी गना पाउने छ । 
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अनुसूची–८ 
सेिामूलक उद्योग 
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अनुसूची–८ 
सेिामूलक उद्योग 
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!% cg';"lr ( अनुसूची–९ 
(दफा १७ सूँग सम्बन्न्धत) 

राजरिय प्राथलमकताप्राप्त उद्योग 

 

अनुसूची–९ 
(दफा १७ सूँग सम्बन्न्धत) 

राजरिय प्राथलमकताप्राप्त उद्योग 
*= b"w tyf b'Uw kbfy{, ध लोद ध,रबरिेती, 

रबरको प्रारन्म्भक प्रशोधन रसञ्चालन, 
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