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१३. िालवकमा औद्योलगक व्यविाय लित्र नपने र अन्य लनकायबाट इजाजि लिई िंचािन िएका व्यविायहरु हाि 
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पेश गरेको खण्डमा उक्त व्यविाय जनु ठाउूँमा िंचािनिै रहकेो छ िोही ठाउूँमै िंचािन गनन पाउने गरी लविागिे 
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१४. रुग्ण अवस्थामा रहकेो उद्योगहरुिे उद्योगमा थप पूूँजी वलृि गरी क्षमिा वलृि िथा लवलवलधकरण गरी िालवककै ठाउूँमा 

िंचािन गनन चाहमेा यि प्रकारको केशकमा उद्योगको वास्िलवक लस्थलि बलुि औलचत्य हरेी पूूँजी िथा क्षमिा वलृि 

र लवलवलधकरण गनन िम्बलन्धि उद्योगको केशको आधारमा औ.प्र. बोडनमा पेश गने । 



अनुसूिी १ 

काठमार्ौं उपत्यकाका निरपागलकाहरुमा स्थापना िनध सगकने नयााँ उद्योिहरु 

क) घरेि ुउद्योग 

- परम्परागि घरेि ुउद्योग (ग्रामीण ट्यालनङ्ग बाहके) 

ख) पयनटन उद्योग 

- िािि एजेन्िी 

- िेलकङ्ग एजेन्िी 

- होटेि ररिोटन‚ रेषु्टरेण्ट 

ग) उत्पादनमिूक उद्योग 

- खाद्य प्रशोधन (बढीमा रु. दईु िाखिम्मको मेलशनरी िएको) –मीटप्रोिेलिङ बाहेक 

- इिेक्िोलनक जडान उद्योग 

- मैनबत्ती उद्योग (बढीमा रु. १ िाखिम्मको मेलशनरी िएको) 

- स्टेशनरी उद्योग (कागजबाट बन्ने मििन्द िामानहरुुः बढीमा रु. १ िाखिम्म मेलशनरी िएको) 

- काठको फलननचर उद्योग (ब्याण्डिुः राख्न नपाइने र बढीमा रु. पचाि हजारिम्मको मेलशनरी िएको) 

- उनी धागो किाई (हािे चखानबाट) 

- रेग्जीनकाव्याग उद्योग (बढीमा रु. एक िाखिम्म मेलशनरी िएको) 

- छािाका ियारी िामान (बढीमा रु. एक िाखिम्म मेलशनरी िएको) 

- आयवेुलदक औषधी उद्योग (बढीमा रु. पचाि हजारिम्म मेलशनरी िएको) 

घ) लनमानण उद्योग 

- फ्िाइ ओिर ब्रीज 

- कायानिय‚ व्यापाररक र आवलियकम्प्िेक्ि 

- िलि बि िेवा (वकन शप र ग्यारेज हुने िएमा नगरपालिका बालहर हुन ुपने) 

ङ) िेवा उद्योग 

लनम्नलिलखि िेवा उद्योगहरु काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुमा स्थापना गनन पाइने छैन । 

- मिौिा िथा ठूिा रािायलनक प्रयोगशािा उद्योग 

- कायनशािा (वकन शप रु. दईु िाखिन्दा बढी मेशीन िएको) 

- कट टुिेन्थलिट्ि‚ लस्िप्ि र ट्यवू 

- लचया‚ घरायिी मििा‚ लचनी‚ मैदा‚ननू‚ दाि आलद खाद्य वस्िहुरुप्यालकंग गने उद्योग बाहकेका ररप्यालकङउद्योगहरु 

- चिलचत्र व्यविाय अन्िगनिको प्रशोधन गने प्रयोगशािा 

- वालिङ्ग‚ डाइङ्गप्िाण्ट‚ कपडा छपाई (टेक्िटाइि लप्रलन्टङ) 

- कोल्डस्टोरेज 

अनुसूिी २ 

२. काठमार्ौं उपत्यका गभि स्थापना िनध नपाइने उद्योिहरु 

Sector Pollution: Parameters 

Tannery Chromium Sulphides High BOD, Sodium, Odour 



Chemical Fertilizer Ammonia, NH4Cl, SiF4 NOx from Ammonium Nitrate Reactor 

Cement Particulate (Dust) CO, SOx, NOx 

Steel Melting & Foundry (medium 

& large) 

Hydrocarbons, Aldehydes, Ketones, Carbon Monoxide fumes, 

Smokes, SOx, NOx spent pickle liquor -Acidic 

Pulp & Paper (except traditional 

handmade paper & small-scale 

recycling plant) 

Sulphite waste liquor with calcium bisulphite liquor white water 

effluent 

Caustic Soda Chemical 

Manufacturing Industries 

Mercury from caustic soda production many acidic and alkali wastes 

Oil refineries Petroleum Product 

(Petrol, Diesel, Kerosene, 

Lubricant, Furnace oil etc) 

Oil & Grease, Hydrocarbon, phenols fatty acit & Nitrogen 

Compounds and Sulphur compounds, fire hazardous 

Dyeing (medium & large) Alkali wastes from dyestuff high pH, high BOD 

Acid Manufacturing Acidic wastes 

Mermentation, distillation & 

Blending (distillery & Beer) 

Odour, High BOD & high COD 

Electroplating & Galvanization 

(medium & large) 

High pH, BOD, Oil & greases metals, phenols & organic 

Smelting Ferrous & non ferrous 

(medium & large) 

Particulate matters (dust) 

Sugar Production and Khandasari Odour, High pH, BOD, COD 

Rubber Processing (tube & tyre 

manufacturing) 

High pH, COD, Sulphide, Oil & Grease 

Paints Industries (medium & large)  

Bleaching powder  

 

अनुसूिी ३ 

३. काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरु बाहके अन्य नगरपालिकाहरुमा स्थापना गनन नपाइने उद्योगहरु 

क) अनिुचूी २ मा उल्िेलखि उद्योगहरु 

ख) रोडा ढुंगा उद्योगहरु 

२. PVC Compound, Corrogated Sheet Cut to Length प्रकृगतको उद्योि स्थापना बारे (२०५४-

०४-१४/ १३४)  

• प्िालष्टक स्क्रापि आयािमा वालणज्य मन्त्राियबाट प्रलिबन्ध िगाई िकेको हुूँदा प्िालष्टक स्क्रापि कच्चा पदाथनको 

रुपमा आयाि गरर उत्पादन गने उद्योगिाई अनुमलि लदन उपयुक्त नहुने । 

• पररवत्य लवदशेी मदु्रामा कच्चा पदाथन आयाि गरी उत्पालदि वस्ि ु लनकािी गने खािको PVC Compound, 

Corrogated Sheet, copper, Alluminium scrap बाट इनगट उत्पादन गने िथा Cut to Length प्रकृलिको 



िीलमि प्रलक्रया मात्र िएको उद्योगको िम्बन्धमा कच्चा पदाथन आयािमा िागेको लवदशेी मदु्रा िन्दा २० प्रलिशि 

मलू्य अलिवलृि हुने उद्योगिाई दिान गनन स्वीकृलि लदन उपयकु्त हुने । 

३. अन्तराधगरिय गसमानाबाट उद्योिको दुरी (२०६३-६-३१/ १७९) 

औद्योलगक प्रविनन बोडनको २७६ औ ंवैठकबाट अन्िरानरिय लिमानाबाट ८ लक.लम. लित्र स्थापना गनन िलकने उद्योगहरुको 

िम्बन्धमा िमयानकुुि पनुराविोकन गनन गलठि िलमलििे लदएको लिफाररश िम्बन्धी प्रस्िावमा छिफि हुूँदा दहेायका 

उद्योगहरुिाई अन्िरानरिय लिमानाबाट ५ (पाूँच) लक.लम. वालहर मात्र स्थापना गनन लदने र अन्य उद्योगहरुको हकमा अन्िरानरिय 

लिमानाबाट ८ लक.लम.दरूी िम्बन्धी प्रावधान नराख्ने  लनणनय ियो । 

१.  मिौिा िथा ठूिा स्िरका उत्पादनमिूक उद्योग 

२. कूि खपि हुने कच्चा पदाथनको ५० प्रलिशि िन्दाकम स्वदेशी कच्चा पदाथन खपि हुने िाना स्िरका उत्पादनमिूक 

उद्योग 

३. वनपैदावारमा आधाररि उद्योगहरु  

४. हाि हलियार, खरखजाना िम्बन्धी उद्योग 

५. लवयर िथा मलदरा उत्पादन उद्योग 

६. वनस्पलि घ्य ूिथा िेि उद्योग 

७. नेपाि–िारि व्यापारका नकारात्मक िलूचमा परेका उद्योग 

 

  

४. वनस्पगत घ्यू तथा तेल उत्पादन िने उद्योि बारे (२०६४-५-२४ / १८१) 

वनस्पलि घ्य ूिथा िेि उत्पादन गने उद्योगिे माग गरेको क्षमिा वलृि िथा नयाूँ दिान स्वीकृलिको िालग पेश हुन आएको 

प्रस्िाव उपर छिफि हुूँदा हाि चीन िथा लिव्वििफन को लनकािी वलृि िईरहकेो, स्थालनय खपिमा िमेि वलृि िैरहकेो र 

मिुकुिे अगींकार गरेको खुिा िथा उदार आलथनक नीलिको पररवेशिाई िमेि दृलष्टगि गरी देहाय बमोलजम गने लनणनय गररयो 

।  

(क) क्षमिा वलृि गनन माग िएको िम्बन्धमा उद्योगको विनमान स्वीकृि क्षमिा, जलडि क्षमिा, यथाथन उत्पादन, वालषनक 

लवक्री पररमाण आलदको प्रालवलधक िलहिको टोिीबाट स्थिगि अध्ययन गरी प्रालवलधक प्रलिवेदन िमेिको 

आधारमा अलधकिम वालषनक  १०,००० मे.टन िन्दा बलढ थप नहुने गरी क्षमिा वलृि  गरर लदने । 

(ख) नयाूँ उद्योगहरु दिान गनन हाििम्म परेका आवेदन िम्बन्धमा िंिाव्यिा एवम क्षमिा हरेी वालषनक अलधकिम 

१०,००० मे.टन िम्म उत्पादन क्षमिा राखी दिान गररलदने । 

 

५. लुगबबनी के्षिमा उद्योि स्थापना (२०६६-०८-१२ / १९०) 

लवश्व िम्पदा िचूीमा िचूीकृि पयनटकीय िथा धालमनक महत्वको स्थान िलुम्बनी वररपरर स्थापना हुने उद्योगहरुिे िलुम्बनी 

के्षत्रिाई प्रदलुषि वनाउंद ैगएकोिे उक्त के्षत्रमा स्थालपि उद्योगहरु वन्द गनुनपन ेिथा नयाूँ उद्योगहरु स्थापना गनन अनमुलि 

िथा दिान प्रदान नगने माग िलहि िलुम्बनी लवकाि कोष, त्यि क्षेत्रमा कायनरि िंघ, िंस्था िथा िम्बि अन्य 



लनयकायहरुबाट व्यापक माग िई रहकेो िन्दिनमा िलुम्बनी के्षत्रमा स्थालपि उद्योगहरुबाट िैरहकेो प्रदषुणको अिर, 

रोकथामका उपाय र उक्त क्षेत्रमा नयाूँउद्योगहरु स्थापना गनन लदने/नलदने, िई रहकेो उद्योगहरुको िन्दिनमा कस्िो व्यवस्था 

गने वारे स्थिगि अध्ययन गरी ििुाव िलहिको प्रलिवेदन पेश गनन औद्योलगक प्रविनन वोडनको १८४ औ ं वैठकबाट 

अध्ययन टोिी गठन िएकोमा उक्त टोिीबाट लदएका ििुाव िलहिका आधारमा िलुम्बनी के्षत्रको िंरक्षणको िालग 

वािावरणमा परेको गम्िीर प्रिाविाई किरी लनकारकरण गने िन्ने िम्बन्धमा िम्बन्धमा छिफि हुूँदा दहेाय बमोलजम 

गने गरी लनणनय ियो । 

(क) िलुम्बनी के्षत्र िंरक्षणको लनलम्ि लनलमनि वाउण्रीको दलक्षण िफन  िोरिीय िीमािम्म र पवून पलिम िथा उत्तर िफन  

वाउण्रीदलेख १५ लक.लम. दरुी लित्र िाथै िलुम्बनी िैरहवा कोररडोर खण्डमा िडकको दायाूँ वाूँया ८०० लम. लित्र िघ,ु 

घरेि ुिथा कुटीर उद्योग वाहके अन्य नयाूँ उद्योग स्थापना गनन नलदने । 

(ख)  मालथ उिेलखि िलुम्बनी के्षत्रको १५ लक.लम. लित्र यि िन्दा अलघ दिान िई िंचालिि उद्योगहरुको उद्योग स्थानान्िरण 

िथाप्रदषुण लनयन्त्रण िम्बन्धमा प्रदषुण लनरकाशन गने उद्योगहरुिे वािावरण िंरक्षण ऐनिे िोलकएको प्रदषुण 

लनयन्त्रण, मापदण्ड (Parameter) एवं शिन परूा गरी मात्र उद्योग िंचािन गनुनपने । प्रदषु लनयन्त्रणका मापदण्ड एवं शिनहरु 

परूा नगने उद्योग िम्बन्धमा छिफि गरी २ वषन लित्र उद्योग स्थानान्िरण गनन िगाउने । िाथै िो क्षेत्रमा िंचालिि 

उद्योगहरुको पूंजी वलृि, क्षमिा वलृि, उद्दशे्य थप िथा लवद्यिु थप गनन स्वीकृिी प्रदान नगने नीलि कायम गने । 

(ग)  िलुम्बनी क्षेत्रमा घरेि ुिथा कुटीर उद्योगहरूको स्थापनाको िालग IEE  गनुनपने िएका IEE   िलमलिमा िलुम्बनी लवकाि 

कोषका प्रलिलनलधिाई िमेि िमावेश गराउन ुपने । 

(घ) िैरहवा िलुम्बनी िडकको लवमानस्थि चोकिम्मको क्षेत्रमा नयाूँ उद्योग स्थापना गदान, िैरहकेो उद्योगहरुको पूूँजी 

वलृि, क्षमिा वलृि, उद्दशे्य थप िथा लवद्यिु थप गदान IEE/EIA गनुन पने िएमा IEE/EIA कलमटीमा िलुम्बनी लवकाि कोषको 

प्रलिलनलध राख्न ुपने । 

(ङ)  उल्िेलखि १५ लक.लम. लित्र दिान िैिकेका िर िंचािनमा नआएका उद्योगहरुको हकमा िमेि त्यस्िा उद्योगहरुिे 

िोलकएको वािावरण प्रदषुण, मापदण्ड एवं शिनहरु लित्र रहने गरी उद्योग िंचािनपवून नै आवश्यक प्रदषुण लनयन्त्रणको 

व्यवस्था गनुन पने । िोलकएको मापदण्ड एवं शिनहरु पािना नगने उद्योगहरुिाई लदएको िमयावलध लित्र अन्यत्र 

स्थानान्िरण गररन ुपने । 

६. पेिोगलयम प्रोर्क्ट उत्पादन िने उद्योि बारे (२०६६-०८-३० / १९१) 

लमलि २०५४।१।२९ मा विेको औ.प्र. बोडनको १३२ औ. बैठकको लनणनय अनिुार काठमाडौं उपत्यकालित्र र उपत्यका 

वालहरका नगरपालिकाहरुमा स्थापना गनन नपाइने उद्योगको िूचीमा Petroleum Product ( Petrol, Disel, Kerosene, Lubricant, Furnace 

Oil ) िन्ने उल्िेख िएको छ । हाि काठमाडौं उपत्यका क्षेत्र बाहकेका अन्य न.पा. िथा गा.लव.ि. लित्र यस्िा उद्योग स्थापना 

गनन पाउन ुपने माग हुने गरेको िम्बन्धमा पेश िएको प्रस्िाव उपर छिफि हुूँदा काठमाडौं उपत्यका वाहके अन्य 

उ.म.पा÷न.पा÷गा.लव.ि. लित्र उद्योग स्थापना गदान दहेाय बमोलजमका प्रलक्रया प¥ुयाई िथा ििनहरूको पािना गरी उद्योग दिान 

गररलदने नीलिगि व्यवस्था गने लनणनय ियो । 

(क) उद्योग रहने स्थानको चौिलफन  िलघयारको िहमलि िएको िरजलमन मचुुल्का िलहि िम्बलन्धि उ.म.न.पा. ÷ न.पा. / 

गा.लव.ि. को लिफाररि पेश गनुन पने । 



(ख)  उद्योग घना वस्िीबाट ५ लक.लम. टाढा राख्ने । 

(ग) िरुक्षाको लनलम्ि अग्नी लनरोधक िंयन्त्रको उलचि व्यवस्था गने । 

(घ) रािायलनक पदाथनको बारे लवज्ञ प्रालवलधक िंिग्न गराई कामदारहरूिाई उलचि जानकारी लदने । 

(ङ) उद्योगदिान पवून प्रांरलम्िक वािावरणीय प्रिाव मूल्याकंन प्रावधान (IEE) परूा गनुनपने । 

७. इट्टा भट्टाको वनदुरी सबबन्धमा (२०६८-०६-०९ / १९४) 

अव नयाूँ दिान हुन ेइट्टािट्टा उद्योगहरुिे नयाूँ प्रलवलधमा आधाररि VSBK वा Fixed Chimny वा Tunnel Kiln प्रलवलधको अलनवायन 

अविम्बन गनुनपने र परम्परागि प्रलवलधमा आधाररि Moving Bull Trench Kiln मा स्थालपि उद्योगहरुिे २ वषन लित्र आधलुनक 

प्रलवलधको प्रयोग गने र इट्टा उद्योगहरु वन क्षेत्रबाट १ लक.लम.वालहरको दरूीमा स्थापना गने गरी औ.ंप्र.बोडनको लमलि 

२०६६।०८।१२ मा लनणनय िएकोमा नयाूँ प्रलवलधमा आधाररि इट्टािट्टा उद्योगहरुिे वनजन्य काठ, दाउरा प्रयोग नगने र वनमा 

आधाररि निएको हुदंा वनको दरूीको प्रावधान व्यवहाररक निएकािे िो प्रावधान हटाइनु पने िलहिको लवषयमा छिफि 

हुदंा, प्रचलिि वािाविरण िंरक्षण ऐन र लनयमाविीिे िोकेको प्रावधान परुा गने गरी वन पैदावार प्रयोग नगने र नयाूँ प्रलवलधमा 

आधाररि इट्टा उद्योगिाई िोलकएको िालवक शिनहरु यथावि पािना गने गरी उल्िेलखि वन क्षेत्रको १ लक.लम. दरुी िम्बन्धी 

वन्दजे हटाउने लनणनय गररयो । 

८. कबपनीको अगधकृत पूाँजी र उद्योिको पररयोजनाको कूल लाितमा समाजस्यता सबबन्धमा (२०६८-

०९-२९ / १९५) 

कम्पनी दिान िई उद्योग लबिाग, घरेि ुिथा िाना उद्योग लबिाग, घरेि ुिथा िाना उद्योग लबकाि िलमलिमा अनुमलि एवं 

उद्योगको रुपमा दिान हुन आउने कम्पनीको नाममा उद्योग दिान गदान लस्थर िथा चाि ुपूूँजी गरी कूि पूूँजी (पररयोजना िागि) 

कम्पनीको अलधकृि पूूँजीको िीमा लित्र मात्र रहने र िो िन्दा बढी नहुने गरी उद्योग दिान गने गरेकोमा हाि उद्योगी 

ब्यविालयहरुिे ठूिो पूूँजी िगानी हुने उद्योगहरुको कूि पररयोजना िागि लित्र Equity िगानीको िाथिाथै ऋण िगानी 

िमेि पने र कम्पनीको अलधकृि पूूँजी लित्र शेयर पूूँजी िगानीको लबषयहरु मात्र पने िएको हुूँदा कूि पररयोजना िागििाई 

कम्पनीको अलधकृि पूूँजीको अलधकिम िीमामा नबढ्ने गरी उद्योग दिान गनुनपने मौजदुा प्रावधानको िट्टा कूि इक्वीटी िगानी 

कम्पनीको अलधकृि पूूँजीको िीमा लित्र रहने गरी उद्योग दिान गने र िो गररलदूँदा हाि िम्मको प्रावधानबाट उद्योग दिान, स्थापना, 

िञ्चािन र प्रविननमा (लबशेष गरी हाइरोपावर िगायिका ठूिा उद्योगहरु) परेको कलठनाई िमाधान िई नयाूँ प्रावधानि े

उद्योगहरुको स्थापनामा बलृि हुने, धेरै उद्योगहरु खलु्ने र िोका माध्यमबाट राजश्वमा बढोत्तरी हुने, थप रोजगारीको िजृना हुने, 

उत्पादन अलिवलृि िई लनयानि प्रविनन िमेि हुने दलेखएकोिे िो बन्दजे फुकुवा गने लनणनय गररयो । 

९. निरपागलका के्षिमा आयवेुगदक औषधी उद्योि स्थापना (२०६९।०१।१२।१९६) 

औद्योलगक प्रविनन वोडनको १३२ औ ं वैठकको लनणनयबाट काठमाडौ उपत्यकाको नगरपालिका के्षत्र लित्र उत्पादनमिूक 

लवलिन्न उद्योगहरु स्थापना गनन दिान रोक िगाइएको र िो मध्ये आयवेुलदक औषलध उद्योगमा बलढमा रु.५००००।- (पचाि 

हजार) मुल्य िम्मको मेलशनरी िएको उद्योग मात्र स्थापना गनन पाउने व्यवस्था िई िोही बमोलजम कामकारवाही िइरहकेोमा 

आयवेुलदक औषलध उद्योग धेरै वािावरणीय प्रदषुण गने प्रकृलिको निएकोिे प्रचलिि काननू एवं वािावरण िंरक्षण लनयमाविी 

२०५४ बमोलजम पयुानउन ुपने िम्पणून प्रकृया परूा गरी महानगरपालिकाउपमहानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्र लित्र रु.१ करोड 

मलू्य िम्मका मेलशनरी जलडि आयवेुलदक औषलध उद्योग दिान गनन िक्ने गरी स्वीकृलि प्राप्तीको िालग पेश िएको प्रस्िावमा 



छिफि हुदंा प्रस्िावमा पेश िए बमोलजम काठमाडौ उपत्यकाको नगरपालिका क्षेत्र लित्र रु. १ करोड मलू्य िम्मको मेलशनरी 

जलडि आयुवेलदनक औषलध उद्योग दिान गनन िक्ने गरी िम्बलन्धि लविागिाई अलधकार प्रदान गने लनणनय गररयो । 

१०. लुगबबनी के्षिमा उद्योि स्थापना बारे (२०६९-४-२६/ १९७) 

िलुम्बनी के्षत्रको लिमाना दलेख १५ लक.लम. को दरूी लित्र स्थापना िई िंचािनमा रहकेा प्रस्िावको प्रकरण ४ मा उल्िेलखि 

अलि प्रदषुण गने प्रकृलिका उद्योगहरु वाहके अन्य उद्योगहरुको हकमा पूूँजी वलृि, क्षमिा वलृि, उद्दशे्य थप (िमान प्रकृलिका 

उद्दशे्य मात्र) िथा लवद्यिु क्षमिा थप गनन स्वीकृलि प्रदान गने नीलि कायम गने िन्ने लवषय िम्बन्धी प्रस्िावमा छिफि हुFदा 

दहेाय बमोलजम गने लनणनय ियो । 

(क) िलुम्बनी के्षत्रको लिमाना दलेख १५ लक.लम. को दरूी लित्र स्थापना िई िंचािनमा रहकेा लनम्नानिुारका अलि प्रदषुण 

गने प्रकृलिका उद्योगहरु वाहके अन्य उद्योगहरुको हकमा पूूँजी वलृि, क्षमिा वलृि, उद्दशे्य थप (िमान प्रकृलिका उद्दशे्य 

मात्र) िथा लवद्युि क्षमिा थप गनन स्वीकृलि प्रदान गने नीलिकायम गने । 

१) लडलष्टिरी एवं ब्रअुरी उद्योग (मलदरा ब्िेण्डीङ्ग/बोटलिङ िमेि) 

२) पेपर एण्ड पल्प उद्योग  

३) लचनी उद्योग  

४) छािा प्रशोधन उद्योग 

५) वनस्पलि घ्य ूउद्योग 

६) ग्याििानाइलजङ िथा इिेक्िो प्िेलटङ्ग गने उद्योग 

७) कपडा डाइङ एवं लप्रन्टीङ्ग उद्योग 

८) ईटा/टायि उद्योग (VSBK बाहके) 

९) िाबनु उद्योग 

१०) प्राथलमक रिायन उत्पादन गने उद्योग 

११) लिमेण्ट उद्योग 

१२) पश ुबधशािा 

१३) पेिोलियम िथा पेिोकेलमकि प्रशोधन उद्योग 

१४) ऊन प्रशोधन उद्योग 

१५) एिेवस्टि लिट उद्योग 

१६) गहौं धाि ुउत्पादन िथा प्रशोधन उद्योग (मकन री, लिड, क्याडलमयम इत्यादी) 

१७) रोडा ढुंगा उद्योग 



११. गक्लङ्करमा आधाररत गसमेण्ट उत्पादन िने उद्योि (२०६९-८-१७ / १९९) 

लवगिमा लक्िङ्करमा आधाररि लिमेण्ट उत्पादन गने उद्योगहरु औद्योलगक प्रविनन बोडनको लनणनय अनिुार उद्योग लविागबाट 

उद्योग दिान हुूँदाका बखि त्यस्िा उद्योगहरुिाई ५ वषन लित्र लक्िङ्कर बेिबाट खानी बेिमा िैजान ुपने वा स्वदशेी लक्िङ्कर 

प्रयोगमा ल्याउनपुने िन्ने शिन राखी दिान प्रमाणपत्र जारी गररएकोमा कलिपय उद्योगहरुिे िोलकएको म्याद लित्र लवलिन्न 

कारणिे उक्त शिन परूा गनन निकेको अवस्थामा कलिपय उद्योगिे उक्त शिनको म्याद थप गनन र नेपाि लिमेण्ट उत्पादक िंघिे 

शिन रालखएको व्यवस्था नै खारेज गनन अनरुोध गरेको लवषय िम्बन्धमा छिफि हुूँदा लवलिन्न कारणिे उक्त शिन परुा गनन 

निकेका उद्योगहरुिे कारण िलहि हाििम्मको प्रगलि,कायनयोजना र प्रलिवििा िलहि म्याद थपको िालग आवेदन गरेमा 

औलचत्यको आधारमा व्यलिि म्याद िमथनन गद ैबढीमा २०७३ िाि पौष मिान्ि िम्म िम्बलन्धि लविागिे म्याद थप गनन 

िक्ने लनणनय गररयो । िाथ ैहाि दिान िई ५ वषन अवलध नपगेुका वा अब दिान हुन ेलक्िङ्करमा आधाररि लिमेन्ट उद्योगहरुिाई 

िमेि २०७३ िाि पौष मिान्ि िम्ममा चनुढुङ्गामा आधाररिमा रुपान्िरण गनुनपनने वा स्वदशेी लक्िङ्कर प्रयोगमा ल्याउन ु

पने गरी शिन पररमाजनन गनन वा िोक्न लनदशेन लदने लनणनय गररयो । 

 

१२. पान मसला, िुट्खा तथा खाने सूगतधजन्य पदाथध उत्पादन िने उद्योि सबबन्धमा (२०७०-१-३१ / 

२०४ ) 

पान मििा, गट्ुखा िथा खाने िलुिनजन्य पदाथन उत्पादन गने उद्योग स्थापनाथन अनमुलि लदने िम्बन्धमा अध्ययन गनन कायनदि 

गठन गने िम्बन्धी प्रस्िावमा छिफि हुूँदा दहेाय बमोलजम गने लनणनय गररयोुः- 

(क) पान मििा, गट्ुखा, खैनी िथा खाने िलूिनजन्य पदाथन प्रयोग हुन ेलवलिन्न वस्िहुरुको िेवनिे मानव स्वास््यमा अत्यन्िै 

हानी गने िथा यस्िा वस्िहुरु उत्पादन गने उद्योगहरुको िंख्या लदनानलुदन बढ्द ैगईरहकेो िन्दिनिाई लवचार गरी यस्िा 

प्रकारका वस्िहुरुको उत्पादन गने नयाूँ उद्योग स्थापनाथन िथा यस्िा प्रकारका वस्िहुरु उत्पादन गने लवद्यमान उद्योगको 

क्षमिा वलृि गनन अनुमलि प्रदान गद ैजान उपयकु्त हुने नहुने िम्बन्धमा अध्ययन गरी कायन प्रारम्ि िएको लमलििे २ 

(दईु) मलहना लित्र उद्योग मन्त्रािय माफन ि औद्योलगक प्रविनन बोडन िमक्ष ठोि लनरकषन र राय लिफाररश िलहिको 

प्रलिवेदन पेश गनन कायनदि गठन गने । 

 

(ख) उक्त कायनदििे दहेाय बमोलजमको कायनिचूी िथा कायनलवलधको आधारमा अध्ययन कायन िम्पादन गनेुः- 

(१) प्रचलिि काननूी व्यवस्थाको अध्ययन गने । 

(२) लवलिन्न आलधकाररक ि्यांक र प्रकालशि प्रलिवेदन अध्ययन गने । 

(३) आवश्यकिानिुार िम्बलन्धि लनकायका पदालधकारीहरु, लवज्ञ िथा उद्योगीिूँग अन्िरलक्रया गने । 

(४) हाििम्म अनुमलि प्राप्त उद्योगहरुको िंख्या िथा क्षमिाको अध्ययन िथा लवशे्लषण गने । 

(५) यस्िा वस्िहुरुिे मानव स्वास््यमा पाने प्रिावको लवशे्लषण । 

(६) लछमेकी मिुकुिे यस्िा उद्योगको िम्बन्धमा लिएको नीलिको अध्ययन । 

(७) माग र आपलूिन बीचको अवस्थाको अध्ययन । 

(८) लनयानिको िम्िावना र आयाि प्रलिस्थापनमा पारेको प्रिावको अध्ययन । 

(९) उद्योगबाट राजश्व िंकिनमा पारेको र पानन िक्ने प्रिावको अध्ययन । 

(१०) कायनदििे आवश्यक ठानेका अन्य लवषयहरु । 

(११) कायनदििे आफ्नो कायनलवलध आफै बनाउने छ । 



 

(ग) उक्त कायनदििे प्रस्ििु गरेको प्रलिवेदन औद्योलगक प्रविनन बोडनमा पेश िै बोडनबाट अको लनणनय नहुञ्जेि िम्म मालथ 

प्रकरण नं ५ (क) मा उल्िेलखि वस्िहुरु उत्पादन गने नयाूँ उद्योगको स्थापना गनन िथा लवद्यमान उद्योगको क्षमिा वलृि 

गनन अनमुलि प्रालप्तको िालग आजका लमलि पिाि पने आवेदनहरु उपरको कारवाही स्थगन गने । 

  

१३. इट्टा उद्योिको वनदुरी सबबन्धमा (२०७०-०९-०९ / २०८) 

ईटा उद्योगको िालग चालहने वन दरुी िम्बन्धी प्रस्िावमा छिफि हुूँदा यि िम्बन्धमा लमलि २०६८।६।९ मा बिेको १९४ औ ं

बैठकको लनणनयिाई लनरन्िरिा प्रदान गने लनणनय गररयो । 

 

१४. माइक्रोबु्रअरी स्थापना (२०७१-०३-१७/ २१०) 

औ.ंप्र.बोडनको लवलिन्न लमलिका लनणनयहरुबाट गलठि कायनदि/िलमलिका िंयोजकहरुिे पेश गरेको अध्ययन प्रलिवेदन िथा 

कायन प्रगलि बारे बोडनिाई अवगि ियो । िो िम्बन्धमा छिफि हुूँदा दहेाय बमोलजम गने लनणनय गररयोुः 

क)  Microbrewery स्थापना गने िम्बन्धमा एवम ्फिफूिमा आधाररि मलदरा उद्योग (िाईडर, वाइन इत्यादी िमेि) 

स्थापना गन ेिम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रलिवेदन पेश हुन आएकोमा  Microbrewery स्थापना गने िम्बन्धी िो 

अध्ययन प्रलिवेदनिाई िैिालन्िक स्वीकृलि प्रदान गद ैदहेाय बमोलजम गने लनणनय गररयो :-  

▪ उक्त प्रलिवेदनमा उल्िेलखिबुूँदाहरुिाई कायानन्वयनमा िैजान ठोि ििुाव िलहि अको बैठकमा पेश गनन 

उद्योग लविागिाई लनदशेन लदने ।  

▪ फिफूिमा आधाररि मलदरा उद्योग (िाईडर, वाइनइत्यादी िमेि) स्थापना गने िम्बन्धमा पेश हुन आएको 

प्रलिवेदन लििान्िि: स्वीकृि गने िथा िो प्रलिवेदनमा उलल्िलखि मापदण्ड बमोलजमका प्रलक्रया पयुानई 

उद्योग स्थापना गने अनमुलि प्रदान गनन एवम ् उद्योग दिान गनन िथा िोको जानकारी लनयलमि रुपमा 

औ.प्र.बोडनमा पेश गनन िम्बलन्धि लविागिाई लनदशेन लदने ।  

▪ प्रलिवेदन पेश गने कायनदिका िंयोजक एवम ्िदस्यहरुिाई धन्यवाद लदने लनणनय गररयो ।  

 

 

 

वाइन तथा साईर्र उत्पादन िने उद्योि स्थापना िने सबबन्धको प्रगतवेदन 

वाइन तथा साईर्र उत्पादन िने उद्योि स्थापनाथध अनुमगत प्रदान िने सबबन्धमा गनबन गलगखत मापदण्र् बनाउन 

उपयुक्त हुने । 

१. फिफूि (जलडबटुी‚ फूि िमेि) मा आधाररि िई वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनन पाईने/नपाईने 

क्षेत्र िम्बन्धमाुः 



अ) औद्योलगक प्रविनन बोडनको १३२ औूँ बैठकको लनणनयानिुार काठमाडौं उपत्यका एवं अन्य नगरपालिकाहरुमा 

नयाूँ मलदरा एवं लवयर उद्योग स्थापना गनन पाईने छैन िलनएकोमा वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योगको 

िम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाको महानगरपालिका‚ उप-महानगरपालिका एवं नगरपालिकाहरु िथा अन्य उप-

महानगरपालिकाहरु बाहके अन्य नगरपालिकाहरुमा वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनन 

अनमुलि प्रदान गनन उपयकु्त हुने । 

आ) औद्योलगक प्रविनन बोडनको १७६ औूँ बैठकिे मिौिा िथा ठूिा स्िरका उत्पादनमिूक उद्योग अन्िरानलरिय 

लिमानाको ५ लक.लम. बालहर मात्र स्थापना गनन पाईने लनणनय गरेको िम्बन्धमा वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने 

उद्योगको िम्बन्धमा िमेि यो प्रावधान यथावि कायम राख्ने । 

इ) औद्योलगक प्रविनन बोडनको १९० औूँ बैठकको लनणनयानिुार िलुम्बनी के्षत्र िंरक्षणको लनलम्ि लनलमनि बाउण्रीको 

दलक्षण िफन  िारलिय लिमा िम्म र पवून‚ पलिम र उत्तर िफन  उक्त बाउण्री दलेख १५ लक.लम. दरुर (Aerial 

Distance) लित्र वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनन पाईने छैन । 

ई) वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग ऐलिहालिक महत्वका मठ-मलन्दर‚ रालरिय लनकुञ्ज िथा नेपाि िरकारिे 

मलदरा उद्योग स्थापना गनन नपाईने िलन िोकेको के्षत्र िन्दा ५०० लम. टाढा हुन ुपनेछ । िाथै उद्योग स्थापना गने 

िम्बन्धमा िंचािन रहकेा िामुदालयक अस्पिाि िथा िामदुालयक लवद्यािय के्षत्रको हकमा िने कलम्िमा १०० 

लम. टाढा हुन ुपनेछ ।  

२. वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन स्वीकृलि‚ उद्योग दिान िम्बन्धमाुः 

अ) उद्योग दिान प्रयोजनको िालग वािावरण िंरक्षण लनयमाविी – २०५४ िे लनलदनष्ट गरे बमोलजम १५ लदने 

िावनजलनक िचूना प्रकाशन (रालरिय दलैनक पलत्रकामा) गनुनका िाथै िचूना टाूँिको मचुलु्का‚ छर-

लछमेक/िूँलधयारको स्वीकृलि िलहिको मचुलु्का‚ िम्बलन्धि गा.लव.ि. को लिफाररि िलहि IEE/EIA 

प्रलिवेदन िम्बलन्धि लनकायबाट स्वीकृि गनुन पनेछ । 

आ) उद्योग िञ्चािन पवून IEE/EIA मा उल्िेलखि Mitigation Measures हरु जडान गरे/नगरेको िम्बन्धमा 

िम्बलन्धि लविागबाट स्थिगि लनरीक्षण गनुन/गराउन ुपनेछ । 

३. वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग स्थापनाको अनमुलि प्रदान गने िम्बन्धमा लवशेष व्यवस्थाुः 

अ) वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग स्थापनाको अनमुलि प्राप्त गनन रु. १ (एक) िाख धरौटी वापि जम्मा 

गनुनपनेछ । िर आफैूँिे फिफूि (जडीबटुी‚ फूि) िमेि न्यूनिम ५० प्रलिशि िम्म खेिी गरर आफ्नै फिफूि 

(जलडबटुी‚ फूि िमेि) उत्पादन बाट मात्र वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग स्थापनाको अनमुलि प्राप्त गनन 

िने रु. ५०‚०००।०० पचाि हजार धरौलट वापि जम्मा गनुन पनेछ । उक्त धरौटी अनमुलि प्राप्त निएमा वा 

उद्योगिे व्यविालयक उत्पादन गरे पिाि मात्र लफिान गररनेछ । अनुमलि प्रदान गदान िथा उद्योग दिान गदान 

िोलकएका शिनहरु िथा स्वीकृि मापदण्ड अनरुुप कायन नगने उद्योगिे राखेको धरौटी जफि गररनेछ । 

आ) वाइन िथा िाईडर उत्पादन गनन स्थापना िै िकेको उद्योगको उद्दशे्य थप/क्षमिा वलृि अनुमलि माग गदान आवेदन 

िाथ रु. ५००००।०० (पचाि हजार) धरौटी वापि जम्मा गनुनपनेछ । उक्त धरौटी उद्दशे्य थप/क्षमिा वलृिको 

अनमुलि प्राप्त निएमा वा अनुमलि प्रदान गररएकोमा क्षमिा वलृि अनरुुप व्यविालयक उत्पादन शरुु िएको 

प्रमालणि पेश िए पिाि ्मात्र लफिान गररनेछ ।  

इ) अनमुलि प्राप्त व्यलक्तको नाममा उद्योगिे व्यविायीक उत्पादन नगरे िम्म कम्िीमा २० प्रलिशि शेयर कायम 

रहकेो हुन ुपनेछ । 



ई) वाइन िथा िाईडर उत्पादन गनन अनमुलि प्राप्त िएको लमलििे २ (दईु) वषन लित्र उद्योगको लनमानण कायन िम्पन्न 

गरी व्यविालयक उत्पादन गरर िक्नपुनेछ । आफैं िे फिफूि (जलडबुलट‚ फूि िमेि) खेलि गरर आफ्नै न्यनूिम 

५० प्रलिशि िम्म फिफूि (जलडबलुट‚ फूि िमेि) उत्पादन बाट वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योगको 

िम्बन्धमा िने अनमुलि प्राप्त िएको लमलििे ४ (चार) वषन लित्र उद्योगको लनमानण कायन िम्पन्न गरी व्यविालयक 

उत्पादन गरर िक्न ुपनेछ । 

  

िर मनालिव मालफकको कारण दशानइ अनमुलि प्राप्त व्यलक्त‚ िंस्थाबाट लनवेदन प्राप्त िएमा ६/६ मलहना गरी थप ४ 

(चार) पटक िम्म म्याद थप गररलदन िक्नेछ । 

४. िौलिक िंरचना एवं प्रलवलधक पक्षुः 

अ) वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग स्थापनाका िालग न्यनूिम १‚५०० (पन्र िय) वगन लम. जलमन हुन ुपनेछ 

। 

आ) आफैं िे फिफूि (जलडबलुट‚ फूि िमेि) खेलि गरर आफ्नै न्यनूिम ५० प्रलिशि िम्म फिफूि (जलडवलुट‚ फूि 

िमेि) उत्पादन बाट वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग दिान गदान कलम्िमा ५‚००० वगन लमटर क्षेत्रफिको 

जग्गाको व्यवस्था गनुन पने छ । 

इ) कारखाना िवन पक्की (न्यनुिम पक्की गारो र िरुलक्षि छाना) हुन ुपनेछ । कारखाना पररिरमा कम्पाउण्ड वाि 

िगाईएको हुन ुपनेछ । 

ई) उद्योगमा प्रयोग हुने Tank िथा Pipelines हरु Stainless Steel को हुन ुपने छ । िर Vat िने काठको िमेि 

प्रयोग गनन पाईनेछ । Plastic का Pipelines/Fittings प्रयोग गनै पने िएमा Food Grade का मात्र प्रयोग 

गनुन पनेछ । 

उ) Clean in Place (CIP) Facility िथा प्रयोगशािाको व्यवस्था हुन ुपनेछ । 

ऊ) उद्योगिे कलम्िमा १ जना Alcohocol Technologist/ Food Technologist/ Microbiologist को 

लनगरालनमा उत्पादन गनुनपनेछ ।  

ए) वाइन िथा िाईडरमा Alcohol को मात्रा १५ प्रलिशि िन्दा कम हुन ुपनेछ । 

ऐ) उत्पादन गनुन पवून खाद्य िथा गुण लनयन्त्रण लविागबाट िोलकएको / िोलकने प्रलक्रया परुा गनुन पनेछ । 

ओ) आन्िररक राजश्व लविागिे िोकेको वा उपिब्ध गराएको Software Program बाट मात्र लवजक जारर गनुन पन े

छ । उत्पादक वा लवके्रिाको लबजक जारर गने Software र Computer मा आन्िररक राजश्व लविागिे Online 

Connectivity माध्यमबाट लनरन्िर पहुूँच प्राप्त गने िलुवधा उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

५. लवद्यमान िंचािनमा रहकेा वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योग िम्बन्धमाुः 

लवद्यमानमा िञ्चािनमा रहकेा वाइन िथा िाईडर उत्पादन गने उद्योगहरुिे िमेि न्यनुिम रुपमा उल्िेलखि जग्गाको 

व्यवस्था एवं िौलिक िंरचनाको लनमानण अनुमलि प्राप्त िएको लमलििे २ (दईु) वषन लित्रमा िम्पन्न गनुन पनेछ ।  

६. अनगुमनुः 

अ) यि मापदण्डमा उल्िेलखि लवषयका िम्बन्धमा लनयलमि अनगुमन गनन लनम्नानिुारको िंयकु्त अनगुमन 

टोलिको गठन िम्बलन्धि लविागिे गनेछ । 



 उद्योग लविागमा दिान िएका उद्योगहरुको हकमा 

क) महालनदशेकिे िोकेको लनदशेक‚ उद्योग लविाग‚ िंयोजक 

ख) प्रलिलनलध‚ आन्िररक राजश्व लविाग वा लविागिे िोलकएको िदस्य 

ग) महालनदशेकिे िोकेको अलधकृि‚ उद्योग लविाग‚ िदस्य िलचव  

घरेि ुिथा िाना उद्योग लविागमा दिान िएका उद्योगहरुको हकमा 

क) महालनदशेकिे िोकेको लनदशेक‚ घरेि ुिथा िाना उद्योग लविाग‚ िंयोजक 

ख) प्रलिलनलध‚ आन्िररक राजश्व लविाग वा लविागिे िोलकएको िदस्य 

ग) प्रलिलनलध‚ िम्बलन्धि घरेि ुिथा िाना उद्योग कायानिय‚ िदस्य 

घ) महालनदशेिे िोकेको अलधकृि‚ घरेि ुिथा िाना उद्योग लविाग‚ िदस्य िलचव 

आ) मालथ (१) मा उल्िेलखि अनुगमन टोिीिे लनम्न थप लवषयमा िमेि अनगुमन गनेछ । 

(क) प्रस्िालवि मापदण्ड‚ इजाजि पत्र िथा उद्योग दिान प्रमाणपत्रमा उल्िेलखि शिन पािना गरे/नगरेको 

(ख) स्वीकृि क्षमिा िन्दा बढी उत्पादन गरे/नगरेको 

(ग) राजश्व आम्दानी‚ कच्चा पदाथन खपि‚ प्रलिफि (Recovery) इत्यालद 

(घ) िम्बलन्धि लविागिे िोके बमोलजमका अन्य लवषयहरु  

इ) अनगुमन टोिीिे अनगुमन पिाि आफ्नो प्रलिवेदन िम्बलन्धि लविागहरुमा प्रस्ििु गनेछ । 

 

७. अनमुलि पत्र खारेजी‚ जररवानाुः 

अ) िोलकएको मापदण्ड अनरुुप कायन गरेको नपाइएमा अनमुलि पत्र खारेजी एवं औ. व्य. ऐन िथा अन्य प्रचलिि 

ऐन बमोलजम कायनवाही‚ जररवाना गनन िलकनेछ । 

 

पहार्ी के्षिको हकमा स्वीकृत मापदण्र्मा उल्लेगखत जग्िाको के्षिफल सबबन्धमा पुनरावलोकन िनुध पने 

सबबन्धमााः 

१. उल्िेलखि लवषय लवयर िथा मलदरा उद्योगको मापदण्डिूँग िम्बलन्धि िएको कायनदिको बिुाई रहकेो हुूँदा मलदरा 

िथा लवयरको मापदण्ड पनुराविोकन गरर प्रलिवेदन पेश गनन छुटै्ट कायनदि गठन िएकोिे प्रस्ििु लवषयमा िोही 

कायनदिबाट अध्ययन गरर प्रलिवेदन पेश हुन मनुालिव हुने व्यहोरा पेश गरेका छौ ूँ । 

 

ख)  बोडनबाट लवलिन्न लमलिमा गलठि प्रस्िाव नं. ६ मा उल्िेलखि लनम्न अनिुारको कायनदिहरुिाई बजेटको अिावको 

कारणबाट अध्ययन गरी प्रलिवेदन पेश गनन कलठनाई िएको जानकारी ियो । िो िम्बन्धमा कुन कायनदििाई के 

कलि रकम आवश्यक पने हो खिुाई उद्योग मन्त्राियमाफन ि अथन मन्त्राियमा माग गनन उद्योग लविागिाई लनदशेन 

लदने । 

१.  नयाूँ मलदरा एवम ्लवयर उत्पादन गने उद्योग िथा लवद्यमान मलदरा िथा लवयर उद्योगको क्षमिा िथा पुूँजी 

वलृिको अनमुलि प्रदान गने िम्बन्धी 



२.  पान मिािा, गट्ुखा िथा खाने ििुीजन्य पदाथन उत्पादन गने उद्योग स्थापनाथन िथा क्षमिा वलृि गनन 

अनमुलि प्रदान गनन उपयकु्त हुने नहुने िम्बन्धी 

३.  िलुम्बनी-िैरहवा कोररडोरमा उद्योग स्थापना, क्षमिा वलृि, उिेश्य थप िम्बन्धी 

४. लवलिन्न प्रकारका उत्पादनमिूक उद्योगहरुमा िाग्द ैआएको लवद्यिु महिुिमा ७० प्रलिशि छुट िथा २४ 

िै घण्टा लवद्यिु आपलुिनको व्यवस्था िम्बन्धी  

 ५. उद्योग रहने स्थि िम्बन्धमा लवद्यमान व्यवस्था पनुराविोकन गरी िमयानकुुि पररमाजनन गने िम्बन्धी । 

१५. वायुयान र वायुयान पाट ममधत िने कायधशाला (वकध शप) सेवा उद्योि दताध (२०७१-०६-१०/ २११) 

नगरपालिका क्षेत्रमा वाययुान र वाययुान पाट ममनि गने कायनशािा (वकन शप) िेवा उद्योगको रुपमा दिान गने लवषय िम्बन्धी 

नीलिगि प्रस्िावमा छिफि हुूँदा श्री लशररि एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्ि ररपेर एण्ड ओिर हि प्रा.लि. काठमाडौिाई िंस्कृलि, पयनटन 

िथा नागररक उड्डयन मन्त्राियिे उद्योग स्थापना गनन इजाजि प्रदान गरेको र नेपाि नागररक उड्डयन प्रालधकरण, लत्रिवुन 

अन्िरानलरिय लवमान स्थि नागररक उड्डयन कायानियिे वकन शप िञ्चािनका िालग काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ९ 

लस्थि लत्रिवुन अन्िरानलरिय लवमान स्थि पररिरमै जग्गा िाडामा उपिब्ध गराइएको िन्दिनमा दहेायका शिनहरुिमेि िोकी 

िोलकएको स्थान काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं.९ लस्थि लत्रिवुन अन्िरानलरिय लवमानस्थि पररिरमा प्रस्िालवि 

आवेदकिाई नागररक उड्डयन प्रालधकरणिे उपिब्ध गराएको स्थानमा मात्र उल्िेलखि बाययुान र वाययुान पाटन ममनि गने 

कायनशािा (Workshop) िेवा उद्योगको रुपमा दिान गनन उद्योग लविागिाई लनदशेन लदने लनणनय गररयो ।  

शतधहरु: 

- िंस्कृलि, पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्राियिे इजाजि प्रदान गदान िोकेका शिनहरुपणून रुपमा पािना गनुनपनेछ ।  

- स्वीकृि िाडा िम्िौिामा उल्िेलखि शिनहरु पणूनरुपिे पािना गनुनपनेछ ।  

- िम्बलन्धि लनकायबाट IEE प्रलिवेदन स्वीकृि गराएर मात्र पररयोजना प्रस्िाव कायानन्वयन गनुनपनेछ ।  

- अन्य कायनशािा (वकन शप) िम्बन्धी िेवा उद्योगहरु दिान गदान िोलकने शिनहरु िमेि िोक्ने । 

 

१६. नवघोगषत तथा गवस्ताररत निरपागलका के्षिमा उद्योि स्थापना (२०७१-१०-०५/ २१३) 

नवघोलषि िथा लवस्िाररि नगरपालिका क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गने लवषयमा नीलिगि लनणनय गने िम्बन्धी प्रस्िावमा छिफि 

हुूँदा दहेाय बमोलजम गने लनणनय गररयो ।  

क) औद्योलगक प्रविनन बोडनबाट उद्योग स्थापना गने क्षेत्र िोक्ने लवषयमा गलठि कायनदिबाट प्रलिवेदन प्रस्िुि िई िोमा बोडनबाट अको 

लनणनय िएपलछ िोही अनुिार हुने गरी हाििाई िालवकका ५८ नगरपालिकाहरू (महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र 

नगरपालिका) बाहके अन्य नवघोलषि  िथा लवस्िाररि नगरपालिकाहरूमा िालवक बमोलजम नै उद्योगको अनुमलि प्रदान गनन, 

उद्योग दिान गनन, दिान िएका उद्योगहरूको पुूँजी िथा क्षमिा वलृि, उद्देश्य थप, लवद्यिु क्षमिा थप, ठाउूँिारी गनन एवम ् लवदशेी 

िगानी स्वीकृि गनन िम्बलन्धि लविागहरूिाई लनदशेन लदने ।  



१७. गसमेन्ट ब्लक, स्टील स्िक्िर तथा मेटल प्यानल लिायतका सामग्री उत्पादन िने उद्योिको दताध 

सबबन्धमा (२०७२।०२।३१/ २१५) 

 दहेायका प्रलक्रया परुा गरी लप्रफ्यालब्रकेटेड िवन र िंरचनाहरू ियार गने एवम ्िो ियार गदान प्रयोग हुने लिमेन्ट ब्िक, स्टीि 

स्िक्चर िथा मेटि प्यानि िगायिका िामग्री उत्पादन गने उत्पादनमिूक उद्योगहरू काठमाडौं उपत्यकाका 

नगरपालिकाहरूमा िमेि दिान गने गरी िम्बलन्धि लविागहरूिाई लनदशेन लदने लनणनय गररयो ।  

१) यि प्रकृलिका उद्योगहरू काठमाडौं उपत्यकामा हाि कायम रहकेो ररङरोड के्षत्र बालहर स्थापना गनुनपने ।  

२) उद्योग दिान पवून िम्बलन्धि नगरपालिकाको िजनलमन मचुलु्का िलहिको लिफाररि पत्र पेश गनुनपने । 

३) उद्योग दिानका िालग १०० लफट रेलडयि पगु्ने गरी कलम्िमा ५ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गनुनपने ।  

४) उद्योग िंचािन पवून वािावरण प्रदषुण न्यनूीकरणका िालग आवश्यक यन्त्र र उपकरणहरू जडान गनुनपने ।  

१८. हब्लागजि–ज्यािगकल्न (Habla Zig-Zag kiln) प्रगवगधको ईटा उद्योि सबबन्धमा (२०७२-०२-

३१/ २१५) 

 हब्िालजग–ज्यागलकल्न (Habla Zig-Zag kiln) प्रलवलधको ईटा उद्योगिाई अन्य प्रलवलधका ईटाउद्योगहरुिे पािना गनुनपन े

गरी िोलकएका लनम्न शिन िथा मापदण्डहरु पािना गने गरी परीक्षणको रुपमा दिान गनन एवम ्परीक्षणबाट यो प्रलवलध उपयकु्त 

दलेखएमा उत्पादन शरुु गरेको दईु वषनपलछ यो प्रलवलधिाई पणूनरुपमा खिुा गनन िम्बलन्धि लविागहरूिाई लनदशेन लदने लनणनय 

गररयो ।  

शिनहरु 

१. उद्योग स्थापना िए पिािपलहिो पटक िीन मलहनामा र त्यिपलछको प्रत्येक ६/६ मलहनामा उक्त प्रलवलधको 

Environmental performance(Air Quality/ Air Pollution), Energy efficiency, इूँटाको Quality 

parameters र प्रलवलध प्रयोग गने जनशलक्त खुिेको हाि स्वीकृि प्रलवलध िूँगको िुिनात्मक अध्ययन गरी आलधकाररक 

प्रयोगशािाबाट परीक्षण  गराइ प्रलिवेदन उद्योग मन्त्रािय र िम्बलन्धि लविागिमक्षपेश गनुनपने । 

२. Habla Zig-Zag Kilnउद्योगहरुिे अन्य ईट्टाउद्योगहरुिे (Fixed chimney / VSBK / Tunnel Kiln)िरह  

उद्योग रहने क्षेत्रको चौिलफन  िाूँध िूँलधयारहरुको िहमलि िलहि स्थानीय लनकायको लिफाररि िंिग्न गरी वािावरण 

िंरक्षण लनयमाविी अनुिार IEE/EIA गनुनपने । 

३. वन पैदावरमा आधाररि काठदाउरा, पिकर, वािावरण प्रदषूण गने टायर आलद प्रयोग गनन नपाउने ।  

४. जग्गाको स्वालमत्व उद्योग वा उद्योलगको नाममा हुनपुने वा कलम्िमा ५ वषनको िालग िाडामा लिएको हुनपुने ।  

५. उद्योग स्थि घनावस्िीबाट १ लक.लम. टाढा हुनपुने ।  

६. उद्योगिे ओगटेको जग्गाको के्षत्रफि न्यनूिम २०० × २०० बगन फीट िम्बाईचौडाई पगु्ने हुनपुने ।  

७. उद्योग िंचािन गदान िम्वलन्धि लजल्िा वन कायानियको िहमलि लिनपुने । 

८. Habla Zig-Zag Kiln Ltd. Australia िाई िो प्रलवलधको प्रयोग िथा परीक्षण वापि कुनै पलन प्रकारको रोयल्टी 

उपिव्ध गराइन पाइनेछैन । 



१९. मगदरा तथा गबयर उद्योिको मापदण्र् सबबन्धमा (२०७२-०६-०१/ २१६) 

२०१ र २०५ औ ं बैठकको लनणनयानिुार उद्योग मन्त्रािय, प्रलवलध िथा वािावरण महाशाखाका िहिलचव श्री ऋलषराज 

कोइरािाको िंयोजकत्त्वमा मलदरा िथा लबयर उद्योगहरूको लवद्यमान मापदण्ड पनुराविोकन गनन गलठि कायनदििेपेश गरेको 

प्रलिवेदनिाई लििान्ििुः स्वीकृलि प्रदान गद ैदहेाय बमोलजम गने लनणनय गररयो ।  

क)  िंिग्न अनिुचुी– १ मा रहकेो मलदरा िथा लबयर उद्योग स्थापनाथन एवम ्उद्दशे्य थप र क्षमिा वलृि िमेिका िालग 

अनमुलि प्रदान गने िम्बन्धको िंशोलधि मापदण्ड िाग ूगनन स्वीकृलि लदने । 

ख)  २०१ औ ंबैठकको लनणनयानिुार लमलि २०६९।१०।२५ दलेख नयाूँ मलदरा वा लवयर उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने िथा 

लवद्यमान मलदरा वा लवयर उत्पादन गने उद्योगहरुको क्षमिा वलृि िथा उद्दशे्य पररविनन गने अनमुलि प्रालप् िको िालग पने 

आवेदनहरुमा अनुमलि प्रदान गने कायन स्थगन गररएकोमा िो कायन फुकुवा गने । 

ग) नयाूँ मलदरा िथा लबयर उद्योगहरूको अनमुलि एवम ्लवद्यमान मलदरा िथा लबयर उद्योगहरूको क्षमिा वलृि र उद्दशे्य थपका 

िालग परेका वा पने आवेदनहरू औद्योलगक प्रविनन बोडनमा पेश गने ।  

 

अनुसुिी १ 

मगदरा तथा गवयर उद्योि स्थापनाथध एवं उदे्दश्य थप र क्षमता वृगर्द् समेतका लागि अनुमगत प्रदान िने सबबन्धको 

संशोगधत मापदण्र् । 

१.  मगदरा÷गवयर उद्योि स्थापना िनध पाइनेके्षि सबबन्धमा 

अ. औद्योलगक प्रविनन बोडनको १३२ औ ं बैठकको लनणनयानिुार काठमाडौं उपत्यका एवं अन्य उप–

महानगरपालिका एवं नगरपालिकाहरुमा नयाूँ मलदरा एवं लवयर उद्योग स्थापना गनन पाइने छैन िलनएकोमा िो 

िाई यथावि कायम राख्ने । िर नवघोलषि िथा लवस्िाररि नगरपालिकाहरुको हकमा औद्योलगक प्रविनन 

बोडनको २१३ औ ंबैठकको लनणनयानिुार नै नयाूँ मलदरा एवं लवयर उद्योग स्थापना, पूूँजी िथा क्षमिा बलृि वा 

उद्दशे्य थप गनन िलकने छ । 

आ. औद्योलगक प्रविनन बोडनको १७६ औ ंबैठकिे “मिौिा िथा ठुिा स्िरका उत्पादनमिूक उद्योग” अन्िरानलरिय 

लिमानाको ५ लक.लम. बालहर मात्र स्थापना गनन पाइने लनणनय गरेको िन्दिनमा िबै स्िरका मलदरा एवं लवयर 

उद्योगको स्थापना अन्िरानलरिय लिमानाको ५ लक.लम. लित्र स्थापना गनन नपाइने व्यवस्था कायम हुनपुने । 

इ. औद्योलगक प्रविनन बोडनको १९० औ ंबैठकबाट “िलुम्बनी के्षत्र िंरक्षणको लनलम्ि लनलमनि वाउण्रीको दलक्षण 

िफन  िारिीय लिमािम्म र पवून पलिम उत्तर िफन  बाउण्री दलेख १५ लक.लम. दरुी लित्र िाथै िलुम्बनी िैरहवा 

कोररडोर खण्डमा िडकको दायाूँ बायाूँ ८०० लमटर लित्र काबनन उत्िजनन नगने उद्योग बाहेक अन्य नयाूँ उद्योग 

स्थापना गनन नलदने” िन्ने लनणनय िए अनिुार िो के्षत्रमा लबयर िथा मलदरा उद्योग स्थापना गनन पाइने छैन । 

ई. मलदरा िथा लवयर उद्योग ऐलिहालिक महत्वका मठ–मलन्दर, अस्पिाि, लवद्यािय क्षेत्र, रालरिय लनकुञ्ज िथा 

नेपाि िरकारिे मलदरा वा लवयर उद्योग स्थापना गनन नपाइने िनी िोकेको के्षत्रिन्दा न्यनूिम ५०० लमटर टाढा 

हुन ुपनेछ । मलदरा िथा लवयर उद्योग िएको स्थानबाट ५०० लमटर लित्र नयाूँ अस्पिाि र लवद्यािय स्थापना गनन 

नलदने व्यवस्थाका िालग िम्बलन्धि लनकायमा अनरुोध गने । 



उ. काठमाडौं उपत्यका बाहकेको औद्योलगक क्षेत्रको हकमा औद्योलगक प्रविनन बोडनको १३२ औूँ बैठकको 

लनणनयानिुारकनै मलदरा िथा लवयर उद्योग स्थापना गनन पाउने व्यवस्था कायम राख्ने । 

 

२. वातावरर्ीय अध्ययन प्रगतवेदन स्वीकृगत, उद्योि दताध सबबन्धमा 

अ. मलदरा िथा लवयर उद्योग स्थापना गनन इजाजि प्राप्त व्यलक्त/िंस्थािे इजाजि प्राप्त गरेको लमलििे १ (एक) वषन 

लित्र कम्पनी, िंचािक वा िगानीकिानको नाममा उद्योगको िालग आवश्यक जग्गाको स्वालमत्व कायम गरर 

िक्नपुनेछ । 

आ.  उक्त जग्गािाई आधार मानेर उद्योगीिे उद्योग दिान प्रयोजनको िालग वािावरण िंरक्षण लनयमाविी,२०५४ 

िे लनलदनष्ट गरे बमोलजम १५ लदने िावनजलनक िचूना प्रकाशन (रालरिय दलैनक पलत्रकामा) गनुनका िाथै िचूना 

टाूँिको मचुलु्का, छर–लछमेक/िंलधयारको स्वीकृलि िलहिको मचुलु्का, िम्बलन्धि गा.लव.ि. को लिफाररि 

िलहि IEE/EIA प्रलिवेदन िम्बलन्धि लनकायमा स्वीकृलिको िालग पेश गनुन पनेछ । 

इ. उद्योगबाट वािावरण िथा जनस्वास््यमा पनन िक्ने प्रलिकूि प्रिाविाई न्यलूनकरण गनन ब्रअुरी र लडलष्टिरीको 

(वोटलिङ िलहि) हकमा एकै चाक्िाका न्यनूिम ३ (िीन) हके्टर र ब्िेलण्डङ्ग/बोटलिङ मात्र गने उद्योगको 

हकमा एकै चाक्िाका न्यनूिम १ हके्टर जलमन हुनपुनेछ । लडलष्टिरी/ब्िेलण्डङ्ग/बोटलिङ्ग, ब्रअुरी, वाइन, 

िाइडर िगायिका मलदराजन्य पदाथन उत्पादन गने उद्योग एकै पररिरमा िंचािन गने हकमा एकै चक्िाको 

न्यनूिम ४ (चार) हके्टर जलमन हुनपुनेछ । िर लडलष्टिरी/ब्िेलण्डङ्ग/बोटलिङ्ग, ब्रअुरी, वाइन, िाइडर 

िगायिका मलदराजन्य पदाथन उत्पादन गने कारखाना िवनहरु छुट्टा छुटै्ट हुन ुपनेछ । 

ई. औद्योलगक क्षेत्रमा मलदरा िथा लवयर उत्पादन गने हकमा मलदरा िथा लवयर उद्योग स्थापना गनन ईजाजि प्राप्त 

ब्यलक्त/िंस्थािे ईजाजि प्राप्त गरेको लमलििे १ (एक) वषन लित्र उद्योगको िालग आवश्यक जग्गा िाडामा लिने 

िम्बन्धमा औद्योलगक के्षत्रिूँग जग्गा िाडा िम्िौिा गरी िक्नुपनेछ । 

Common Effulent Treatment Plant िएको औद्योलगक के्षत्रको हकमा नयाूँ मलदरा एवं लवयर उद्योग 

स्थापना गनन आवश्यक जलमनको क्षेत्रफि िम्बन्धमा औद्योलगक क्षेत्र व्यस्थापन लिलमटेडको कायानियिे 

लिफारीि गरे बमोलजम हुनेछ । 

उ. उद्योग िञ्चािन पवून  IEE/EIA मा उल्िेलखि Mitigation Measures हरु जडान गरे/नगरेको िम्बन्धमा 

िम्बलन्धि लविागबाट स्थिगि लनरीक्षण गनुन/गराउन ुपनेछ । 

ऊ. उद्योग पररिरमा Greenbelt लनमानण गनुन पनेछ । 

 

३. मगदरा/गवयर उद्योिको अनुमगत प्रदान िने सबबन्धमा गवशेष व्यवस्था 

अ. मलदरा एवं लवयर उद्योग स्थापनाको अनुमलि प्राप्त गनन लविागमा आवेदन िाथ रु. ५ िाख धरौटी बापि जम्मा गनुन 

पनेछ । उक्त धरौटी अनुमलि प्राप्त निएमा वा उद्योगको व्यविालयक उत्पादन शरुु िएको प्रमाण पेश गरे पिाि मात्र 



लफिान गररनेछ । अनुमलि प्रदान गदान िथा उद्योग दिान गदान िोलकएका शिनहरु िथा स्वीकृि मापदण्ड अनुरुप कायन 

नगने उद्योगिे राखेको धरौटी जफि गनन िलकनेछ । 

आ. मलदरा वा लवयर उत्पादन गनन स्थापना िै िकेको उद्योगको उद्देश्य थप/क्षमिा वलृि अनुमलि माग गदान आवेदन िाथ 

रु. ३ िाख धरौटी वापि जम्मा गनुनपनेछ । उक्त धरौटी उद्देश्य थप/क्षमिा वलृिको अनुमलि प्राप्त निएमा वा अनुमलि 

प्रदान गररएकोमा व्यविालयक उत्पादन शरुु िएको प्रमाण पेश गरे पिाि मात्र लफिान गररनेछ । अनमुलि प्रदान गदान 

िथाउद्योग दिान, उद्देश्य थप/क्षमिा बलृि गदान िोलकएका शिनहरु िथा स्वीकृि मापदण्ड अनुरुप कायन नगने उद्योगिे 

राखेको धरौटी जफि गनन िलकनेछ । 

इ. व्यलक्तको नाममा इजाजि पत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा इजाजि प्राप्त गरेको लमलििे ३० लदन लित्र कम्पनी दिान गरी 

िक्नु पनेछ । िो कम्पनीमा इजाजि प्राप्त व्यलक्तको न्यनूिम २०% (वीि प्रलिशि) शेयर िगानी हुनु पनेछ । लनजिे 

िो शेयर इजाजि/अनुमलि बापि जम्मा गरेको धरौटी लफिान नहुञ्जेि िम्म लवक्री गनन पाउने  छैन । धरौटी लफिान 

गनुन पवून लनजिे कम्पनीको शेयर लवक्री गरेको पाइएमा िो कायन इजाजिको शिनको प्रलिकूि कायन गरेको ठह-याई 

धरौटी जफि गनुनको िाथै औद्योलगक व्यविाय ऐन, २०४९ अनुिार थप कारवाही गनन िलकने छ । 

ई. लवयर िथा लडलष्टिरी (वोटलिङ िमेि) उद्योगको हकमा इजाजि प्राप्त िएको लमलििे ३ (िीन) वषन लित्र र 

ब्िेलण्डङ्ग/वोटलिङ प्िाण्ट मात्रको हकमा २ (दईु) वषन लित्र उद्योगको लनमानण कायन िम्पन्न गरी व्यविालयक 

उत्पादन गरर िक्नु पनेछ ।   

िर मनालिव मालफकको कारण दशानइ इजाजि प्राप्त व्यलक्त, िंस्थाबाट लनवेदन प्राप्त िएमा लविागिे कायन 

प्रगलिको मुल्यांकन गरेर इजाजिको म्याद िमाप्त िएको लमलििे ६/६ मलहना गरी थप दईु पटक िम्म म्याद थप गरी 

लदन िक्नेछ । 

उक्त अवलध लित्र पलन उद्योग िञ्चािनमा नआए औद्योलगक व्यविाय ऐन, २०४९ को दफा २५ को 

प्रकृया परूा गरी उद्योग खारेजी िमेि गनन िलकने छ ।  

उ. लडलष्टिरी (वोटलिङ िमेि गने उद्योग) को हकमा उद्योगिे अलनवायन रुपमा लनम्नानुिार िौलिक िंरचनाको व्यवस्था 

गनुन पनेछ । 

(१) मोिािेि (Molasses) प्रयोग गने लडलष्टिरीको हकमा मोिािेि टयांक र Rectified SpiriteTank 

जलमनको ििह िन्दा मालथ राख्नु पनेछ । िी ट्यांकहरु Mild Steel वा िो िन्दा उच्च गुणस्िरको 

वस्िुबाट लनमानण गनुन पनेछ । 

(२) Molasses Tank िगायि RS/ENA प्रत्येकको िण्डारण गने क्षमिा वालषनक स्वीकृि क्षमिाको 

आधारमा गणना गदान न्यनूिम १ मलहनािाई पगु्ने हुनुपछन । 

(३) उद्योगमा जडान हुने Holding Tank/Blending Tank/DM Water Storage Tank  िगायि 

अन्य पाइप िाइनहरु स्टेनिेि लस्टि ( Stainless Steel ) को हुनु पनेछ । 

(४) उद्योगको उत्पादनमा प्रयोग हुने पानी Demineralised  हुनु पनेछ र िो को िालग िदअ्नुरुपको यन्त्र–

उपकरण जडान िएको हुनु पनेछ । 



(५) उद्योगमा अलनवायन रुपमा Washing, Filling, Sealing, Labeling, Machine, िथा 

Inspection Table जडान गरेको हुनुपनेछ । 

(६) वोटलिङ प्िाण्ट जडान गररएको िवनको Side Wall को उचाई न्यनूिम १८ लफट हुनु पनछे । 

(७) गणु लनयन्त्रण गन े प्रयोजनको िालग उपयकु्त प्रयोगशािाको व्यवस्था गनुन पनेछ । उक्त प्रयोगशािामा 

न्यनूिम pH Meter, Conductivity Meter, Hydrometer, Turbidity Meter, Color 

Meter, Alcohol Distillation Equipment िथा Necessary Glasswares िगायिका 

उपकरण हुनु पनेछ  । िो प्रयोगशािामा उत्पादन हुन ेवस्िुको अनुगमन कायनको िालग उद्योग मन्त्रािय, 

नेपाि गणुस्िर िथा नापिौि लविाग िथा िम्बलन्धि गणु लनयन्त्रण लनकायबाट लनरीक्षण गराई िो को 

प्रलिवेदन लनयलमि रुपमा िम्बलन्धि लविागमा पेश गनुनपनेछ । 

(८) मोिािेि बाहके अन्न िथा लवलिन्न प्रकारका Starch Materials प्रयोग गनन इच्छुक लडलष्टिरीको 

हकमा लनम्नानुिार हुनु पनेछ । 

- स्वदशेी अन्न प्रयोग गने उद्योगिे स्वीकृि क्षमिाको अलधकिम १०% मात्र स्वदशेी अन्न प्रयोग गनन 

पाउने छन् । थप पररमाण आवश्यक परेमा आयालिि अन्न मात्र प्रयोग गनुनपनेछ । िर कलनका वा 

Broken Grain प्रयोग गनन िन ेकुनै लनयन्त्रण गररने छैन । 

- Malt िगायि Fruits इत्यालदबाट Rectified Spirit (RS) उत्पादन गने प्रयोजनको   

राजश्वकायानियको पवून स्वीकृलि लिएर मात्र Pot Steel Plant जडान गरी RS उत्पादन गनुन पनेछ । 

(९) उत्पादन प्रलवलधको हकमा दहेाय बमोलजम हुनुपनेछ – 

- कच्चापदाथनको रुपमा Molasses प्रयोग गने उद्योगिे अलनवायन रुपमा Patent Still Plant जडान 

गनुन पनेछ । 

- Malt िगायि Fruits इत्यालदबाट Rectified Spirit (RS) उत्पादन गने प्रयोजनको िालग 

आन्िररक राजश्व कायानियको पवून स्वीकृलि लिएर मात्र Pot Steel Plant जडान गरी RS उत्पादन 

गनुन पनेछ । 

- Extra Neutral Alcohol (ENA) उत्पादनगनन उद्योगिे अलनवायन रुपमा ए Patent Still Plant 

जडान गनुन पनेछ । 

(१०)  औद्योलगक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग िथा प्रस्िुि मापदण्ड िाग ूहुनु िन्दा पलहिे नै िंचािनमा रहकेा 

उद्योगहरु बाहकेका उद्योगिे आफ्नो (कम्पाउण्ड वाि) पखानिबाट न्यनूिम १५ लफट जलमन छाडी मात्र 

फ्याक्िी  िवन, गोदाम Utility Shed जस्िा िौलिक िंरचना लनमाणन गनुन पनेछ । उद्योग पररषरमा 

Greenbelt िमेि लनमानण गनुन पनेछ । 

(११) उद्योगिे कम्िीमा एक जना अल्कोहि टेक्नोिोलजष्ट वा फूड टेक्नोिोलजष्ट वा माईक्रो वायोिोलजष्ट वा 

केलमष्टको प्रत्यक्ष लनगरानीमा उत्पादन गनुन पनेछ । 

ऊ. लवयर उत्पादन गने उद्योगको हकमा लनम्नानुिारको व्यवस्था हुनु पनेछ : 



१) उत्पादनमा प्रयोग हुने Pipelines हरु अलनवायन रुपमा Stainless Steel को हुनु पनेछ । 

२) गणु लनयन्त्रण गने प्रयोजनको िालग उपयकु्त प्रयोगशािाको व्यवस्था गनुन पनेछ । उक्त प्रयोगशािामा न्यनूिम pH 

Meter, Conductivity Meter, Hydrometer, Turbidity Meter, Color Meter, Alcohol 

Distillation Equipment, CO2 Pressure Measuring Equipment िथा Necessary Glasswares 

िगायिका उपकरण हुनु पनेछ । 

३) िो प्रयोगशािाको व्यवस्थापन एवं उत्पादन हुने वस्िुको अनुगमन कायनको िालग उद्योग मन्त्रािय, नेपाि गणुस्िर िथा 

नापिौि लविाग िथा िम्बलन्धि गणु लनयन्त्रण लनकायबाट लनरीक्षण गराई िो को प्रलिवेदन लनयलमि रुपमा िम्बलन्धि 

लविागमा पेश गनुनपनेछ । 

४) औद्योलगक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरु बाहकेका उद्योगिे आफ्नो कम्पाउण्ड वािबाट न्यनूिम १५ लफट जलमन छाडी 

मात्र फ्याक्िी  िवन, गोदाम Utility Shed जस्िा िौलिक िंरचना लनमाणन गनुन पनेछ । 

५) उद्योगिे कम्िीमा एक जना अल्कोहि टेक्नोिोलजष्ट वा फूड टेक्नोिोलजष्ट वामाईक्रो वायोिोलजष्ट वा केलमष्टको प्रत्यक्ष 

लनगरानीमा उत्पादन गनुन पनेछ । 

 

४. अनुमगतपिएवं उद्योिदताध प्रमार्पिमा खुलाउनु पने व्यहोरा 

अ) अनुमलि प्रदान गररने पत्रमा शिनको रुपमा लनम्न कुराहरु स्पष्ट उल्िेख गरी जारी गनुन पनेछ । 

- प्रकरण ३ मा उल्िेलखि लवशेष व्यवस्था/शिन (उद्योगको प्रकृलि अनुिार) खिुाउनु पनेछ । 

- उक्त शिन/व्यवस्था पािना निएको अवस्थामा हुन िक्ने िम्िालवि कारवाही खिुाउनु पनेछ । 

- इजाजिपत्रको अवलध िम्बन्धी व्यवस्था र उद्योग दिान म्याद िम्बन्धमाआवश्यक िचूना उल्िेख गनुनपनेछ । 

आ) उद्योगदिान प्रमाणपत्रमा लनम्न व्यहोरा खिुाउनु पनेछ । 

- इजाजि प्रदान गदानका लवशेष शिन/व्यवस्थाहरु 

- प्रकरण २ अनुिारका वािावरणीय शिनहरु 

- धरौटी लफिान िम्बन्धीव्यवस्थाf 

५. इजाजत पि खारेज हुने अवस्था 

(१) इजाजिपत्र जारी िएको ३० (िीि) लदन िम्म इजाजि पत्र नबुिेमा । िो म्याद गलुिएको ७ (िाि) लदनलित्र मनालिव 

मालफकको कारण दशानई आवेदन लदएमा िम्बलन्धि लविागिे थप १ (एक) मलहना इजाजिको म्याद थप्न िक्नेछ 

। 

(२) कम्पनीदिान गरी उद्योग दिानको िालग आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गरेर एवं प्रकरण ३ मा उल्िेलखि लवशेष व्यवस्था 

िमेििाई मध्यनजर राख्द ै प्रकरण २ मा उल्िेलखि प्रलक्रया परूा गरी ईजाजि प्राप्त िएको १ (एक) वषन लित्र 

िम्बलन्धि लनकायमाउद्योग दिानका िालग ररि पवूनक आवेदन नगरेमा । 

(३) उद्योग स्थापनाको िालग दिान गररएको कम्पनीमा इजाजि प्राप्त व्यलक्तको शेयर अनुपाि २०% (वीि प्रलिशि) 

िन्दा कम िएमा ।  



िाथै उद्योगिे व्यविालयक उत्पादन शरुु गरेपलछ धरौटी लफिानको िालग आवेदन गनुनपनेछ । त्यिरी 

आवेदन नगने शरुु इजाजि प्राप्त व्यलक्तिे आफ्नो शेयरको स्वालमत्व लवक्री गरेको अवस्थामा अनुमलि खारेज हुनेछ 

।  

(४) प्रकरण २ (इ) वा प्रकरण ३ (ई) वा ३ (उ) मा उल्िेलखिशिन अनुरुपको आवश्यक जग्गाको व्यवस्था एवं िौलिक 

िंरचना जडान/स्थापना गरेको नपाइएमा । 

(५) अनुमलिपत्र प्रदान गदान िथा उद्योग दिानको बखि िोलकएका अन्य शिनहरुको पािना गरेको नपाइएमा । 

६. मगदरा उद्योिमा गवदेशी लिानी सबबन्धमा 

(१) ४० प्रलिशि V/V मलदरा िथा िो िन्दा कम प्रलिशिको  उत्पादन गने उद्योगमा िामान्य िया लवदशेी िगानी गनन 

नपाइने नीलि कायम गने । 

(२) लवदशेी िेडमाकन  प्रयोग गरी नेपािमा लवदशेी ब्राण्डको वा स्वदशेी िेडमाकन  नै प्रयोग गरी मलदरा एवं लवयर उत्पादन 

गनन िामान्यिया उद्योगको खदुनाफाको  १०  % िम्म वा लबक्रीमलू्यको (िरकारी करहरु वाहके) ६ % िम्म 

Royalty/Fee को रुपमा लदन िक्नेछ । िर लनयानि गने मलदराको हकमा लनयानि गरेको पररमाणको आधारमा दईु 

पक्ष लबचको िम्िौिा अनुिार  Royalty/Fee लनधानरण गनन िक्नेछ । 

७. मगदरा एव ंगवयर उद्योिको उदे्दश्य थप, क्षमता वृगर्द् एव ंठाउाँसारी सबबन्धमा 

(१) मलदरा एवं लवयर उद्योगिे उद्देश्य थप एवं क्षमिा वलृि गने प्रयोजनको िालग िमेि प्रकरण १, २, ३, ४, ५ र ६ मा 

उल्िेलखि नयाूँ उद्योग िरहका प्रावधान िाग ुहुनेछ  

िर लविागीय प्रचिन अनुरुप लवगिमा उद्योग स्थापनाथन IEE गररिकेका हकमा उद्देश्य थप एवं क्षमिा 

वलृि गनुन परेमा पररमालजनि IEE प्रलिवेदन पेश गनुन पनेछ । 

(२) लविागिे उद्योगको स्थिगि लनररक्षण गरी प्रस्िालवि मापदण्ड िन्दा फरक लस्थलि लवद्यमान िए/निएको िमेि 

अध्ययन गरी अनुमलि प्रदान गने िम्बन्धमा लिफाररश गनेछ । 

(३) लवद्यमान मलदरा एवं लवयर उद्योगिे ठाउूँिारी गनन चाहमेा यि मापदण्ड अनुरुपको िौलिक िंरचना िथा जलमन 

हुनुपनेछ । 

८. गवद्यमान संिालनमा रहेका मगदरा एव ंगवयर  उद्योि सबबन्धमा 

- लवद्यमान िञ्चािनमा रहकेा मलदरा एवं लवयर उद्योगहरुिे िमेि न्यनुिम रुपमा प्रकरण ३ को उ, ऊ मा उल्िेलखि 

िौलिक िंरचनाको लनमानण अनुमलि प्राप्त िएको लमलििे दईु वषन लित्रमा िम्पन्न गनुनपने प्रावधान बमोलजम िए निएको 

िम्बन्धमा प्रकरण ९ अनुिारको अनुगमन िंयन्त्रिे अनुगमन गरी  िोको प्रलिवेदन िम्बन्धीि लविागमा  पेश गनुनपनेछ  

। उक्त प्रलिवेदनमा न्यनुिम रुपमा प्रकरण ३ उ, ऊ मा उल्िेलखि िौलिक िंरचनाको लनमानण  निएको उल्िेख गररएको 

उद्योगको हकमा आवश्यक कारवाहीका िालग औद्योलगक प्रवद््रधन बोडनमा प्रस्िाव पेश गने ।  

९. अनुिमन संयन्ि 

१. लमलि २०६९।३।३ को मलन्त्रपररषद,् आलथनक िथापवूानधार िलमलिको लनणनय एवं यि मापदण्डमा उल्िेलखि लवषयहरु 

िम्बन्धमा लनयलमि अनुगमन गनन लनम्नानुिारको िंयकु्त अनुगमन टोिीको गठन िम्बलन्धि लविागिे गनेछ । 



उद्योग लविागमा दिान िएका उद्योगहरुको हकमा 

(१) अनुगमन शाखाको लनदशेक, उद्योग लविाग, िंयोजक 

(२) प्रलिलनलध, आन्िररक राजश्व लविाग, िदस्य 

(३) प्रलिलनलध, स्थानीय आन्िररक राजश्व कायानिय वा कोष िथा िेखा लनयन्त्रण कायानिय वा करदािा िेवा कायानिय, 

िदस्य 

(४) महालनदशेकिे िोकेको अलधकृि, उद्योग लविाग, िदस्य िलचव 

घरेि ुिथा िाना उद्योग लविागमा दिान िएका उद्योगहरुको हकमा 

(१) अनुगमनशाखाको लनदशेक, घरेि ुिथा िानाउद्योग लविाग, िंयोजक 

(२) प्रलिलनलध, आन्िररक राजश्व लविाग, िदस्य 

(३) प्रलिलनलध, स्थानीय आन्िररक राजश्व कायानिय/कोष िथा िेखा लनयन्त्रण कायानिय, िदस्य 

(४) प्रलिलनलध, िम्बलन्धि घरेि ुिथा िाना उद्योग कायानिय, िदस्य 

(५) महालनदशेकिे िोकेको अलधकृि, घरेि ुिथा िाना उद्योग लविाग, िदस्य िलचव 

२.  मालथ (१) मा उल्िेलखि अनुगमन टोिीिे लनम्न थप लवषयमा िमेि अनुगमन गनेछुः– 

(क) प्रस्िालवि मापदण्ड, इजाजि पत्र िथा उद्योग दिान प्रमाणपत्रमा उल्िेलखि शिन पािना गरे/नगरेको, 

(ख) स्वीकृि िन्दा बढी उत्पादन गरे/नगरेको 

(ग) राजश्व आम्दानी, कच्चा पदाथन खपि, प्रलिफि इत्यालद 

(घ) िम्बलन्धि लविागिे िोके बमोलजमका अन्य लवषयहरु 

३. अनुगमन टोिीिे अनुगमन पिाि आफ्नो प्रलिवेदन िम्बलन्धि लविाग, अथन मन्त्रािय िथा उद्योग मन्त्राियमा प्रस्िुि गनेछ 

। 

१०. गवगवध  

१०(१) बाधा, अड्काउ फुकाउने िम्बन्धमा 

उलल्िलखि मापदण्ड कायानन्वयनको क्रममा कुनै बाधा, अड्काउ पनन आएमा िो बाधा अड्काउ प्रचलिि काननू बमोलजम 

औद्योलगक प्रविनन बोडनिे आवश्यक लनणनय गरी फुकाउन िक्नेछ । 

१०(२) लचनी लमििे मलदरा उत्पादनगने िम्बन्धमा दहेाय बमोलजम गने : 

- लचनी लमििे उद्योगको अलिन्न अंगको रुपमा RS/ENA Plant जडान गनन चाहमेा स्वीकृलि प्रदान गने व्यवस्था 

कायम राख्ने ।  

- यि प्रयोजनको िालग िमेि अन्य नयाूँ उद्योग वा क्षमिा वलृि/उद्दशे्य थप प्रयोजनका िालग िोलकने गरेको व्यवस्था 

(धरौटी, क्षेत्रफि िगायि अन्य प्रालवलधक मापदण्ड) गनन उपयकु्त हुने । 

- लचनी लमि िञ्चािनमा नआइकन RS/ENA Plant जडान/िंचािन गनन स्वीकृलि प्रदान नगने । 

- लडलष्टिरी यलुनटिाई आवश्यक पने Molasses मध्ये कम्िीमा ५०% आफ्नै लचनी लमिबाट आपलूिन हुनपुने । 



१०(३) उद्योग/घरेि ुिथा िाना उद्योग लविागिे नयाूँ मलदरा एवं लवयर उद्योगको दिान वा क्षमिा वलृि गनन स्वीकृलि प्रदान 

गरेपलछ िो को जानकारी अलनवायन रुपमा अन्िररक राजश्वलविाग, काठमाण्डौंिाई लदनपुनेछ । 

१०(४) लडलष्टिरी (बोटलिङ्ग िमेि गने उद्योग)को ईजाजि प्राप्त उद्योगिे ब्िेलण्डङ्ग/बोटलिङ्ग मात्र गने गरी उद्दशे्य 

िंशोधन गनन माग गरेमा उद्दशे्य िंशोधन गनन िलकनेछ । 

१०(५) २०६९।०६।२१ को मापदण्ड स्वीकृि हुन ुिन्दा पलहिे लडलष्टिरी (बोटलिङ्ग िमेि गने उद्योग) को ईजाजि प्राप्त 

उद्योगिे ब्िेलण्डङ्ग/बोटलिङ्ग मात्र गरी मलदरा उत्पादन गरी रहकेो हकमा  यि मापदण्ड िाग ुिएको ३ (िीन) 

वषन लित्र यि मापदण्ड अनरुुपको न्यनूिम जग्गा व्यवस्था, िौलिक िंरचना लनमानण आलद गरी लडलष्टिरी िंचािन 

नगरेमा ब्िेलण्डङ्ग/बोटलिङ्गको मात्र ईजाजि कायम गरी लडलष्टिरीको ईजाजि पत्र खारेज गने एवम ्

लमलि२०६९।०६।२१ को मापदण्ड स्वीकृि हुन ुिन्दा पलहिे अनमुलि प्राप्त गरी िंचािनमा रहकेा उद्योगहरुिे 

िंचािन िएकै स्थानमा पुूँजी िथा क्षमिा वलृि गनन चाहमेा प्रकरण २(अ) र ३(इ) मा उल्िेख िएको व्यवस्था िाग ु

नहुने ।  

१०(६)२०६९।०६।२१ को मापदण्ड स्वीकृि हुन ुिन्दापलहिे इजाजि पत्र प्राप्त वा उद्योग दिान िई हाि िम्म िंचािनमा 

नआएकाको हकमा  िंचािन म्याद थप, पूूँजी वलृि, स्थानान्िरण गनन चाहमेा आगालम ६ (छ) मलहनालित्र प्रस्ििु 

मापदण्ड अनरुुप गने शिनमा धरौटी नलिई स्वीकृिी प्रदान गने । उक्त िमयावलध लित्र पलन लनयलमि निएको 

अवस्थामा इजाजि पत्र स्वि खारेज गने ।  

२०६९।०६।२१ को मापदण्ड स्वीकृि हुन ुपवून जारी िएका इजाजि पत्र वा उद्योग दिान िई िंचािनमा नआएका 

उद्यागको  लववरण िम्बन्धीि लनकायहरु (घरेि ुिथा िाना उद्योग कायानियहरु, घरेि ुिथा िाना उद्योग लबकाि 

िलमलिका कायानियहरु, घरेि ुलविाग र उद्योग लविाग) िे औधोलगक प्रविनन बोडनको िलचवािमा १ मलहना लित्र 

लववरण पेश गने । िलचवाियिे प्राप्त लववरण verify गरर िोको अलििेख दरुुस्ि राख्ने । 

१०(७) लमलि २०६९।६।२१ को “नयाूँ मलदरा िथा लवयर उद्योग स्थापनाथन एवं उद्दशे्य थप र क्षमिा बलृि िमेिका िालग 

अनमुलि प्रदान गने” िम्बन्धको मापदण्ड िाग ूिए पिाि मलदरा िथा लवयर उद्योगको ईजाजि प्राप्त िई हाििम्म 

उद्योग दिान नगरेका ईजाजि प्राप्त व्यलक्त/िंस्थािाई यि मापदण्ड िाग ूिएको ६ (छ) मलहना लित्र कम्पनी, िंचािक 

वा िगानीकिानको नाममा उद्योगको िालग आवश्यक जलमनको स्वालमत्व कायम गरी उद्योग दिानका िालग ररिपवूनक 

आवदने लदएमा ईजाजि म्याद थप गरी ६ मलहना वा इजाजिको अलन्िम लमलि मध्ये जनु पलछ हुन्छ िो म्याद लित्र 

व्यविालयक उत्पादन गरर िक्नपुने गरी उद्योग दिान गनन िलकने छ । यि प्रलक्रया परूा नगने व्यलक्त/िंस्थाको ईजाजि 

पत्र खारेज हुनेछ । 

१०(८) प्रकरण १०(५), १०(६) िथा १०(७) मा रहकेो प्रावधान िम्बन्धमा उद्योग लविाग/घरेि ुिथा िाना उद्योग 

लविाग/घरेि ुिथा िाना उद्योग लवकाि िलमलििे िावनजलनक िचूना प्रकाशन गरी िम्बन्धीि उद्योग िथा इजाजि 

पत्र बाहकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 



२०. माइक्रोबु्रअरीको विीकरर् सबबन्धमा (२०७२-०६-०१/ २१६) 

माइक्रोब्रअुरी स्थापना िम्बन्धी लवषयको प्रस्िावमा छिफि हुूँदा दहेाय बमोलजम लनणनय गररयो ।  

क) माइक्रोब्रअुरी स्थापना िम्बन्धमा उद्योग लविागबाट ियार गररएको िंशोधन िलहिको िंिग्न अनूिचूी २ बमोलजमको 

मापदण्ड लििान्िि: स्वीकृि गने । 

ख) यस्िो माइक्रोब्रअुरी िलहिको रेषु्टरेन्ट पयनटन उद्योगको रूपमा वगीकरणमा िमावेश गननको िालग नेपाि राजपत्रमा िचूना 

प्रकालशि गनन नेपाि िरकारिाइ लिफाररि गने ।  

ग) वगीकरण िएपिा त्िो मापदण्डमा उल्िेलखि िम्पणून प्रलक्रयाहरु परुा गरी माइक्रोब्रअुरी उद्योग स्थापनाको िालग अनुमलि 

प्रदान गनन एवम ् उद्योग दिान गनन िम्बलन्धि लविागिाई अलधकार प्रत्यायोजन गने र िो को जानकारी लनयलमि रुपमा 

औद्योलगक प्रविनन बोडनमा पेश गनन िम्बलन्धि लविागिाई लनदशेन लदने । 

घ) औ.ं प्र. बोडनको लमलि २०५४-१-२९ मा विेको १३२ औ ंबैठकको लनणनय नं. १ अनुिार उद्योग रहने स्थान (क्षेत्र) िम्बन्धी 

कायननीलििे काठमाण्डौं उपत्यका लित्र िथा काठमाण्डौं उपत्यकाको नगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरुमा स्थापना गनन 

नपाउने उद्योगहरुमा Fermentation (Beer) उद्योगहरु िमावेश रहकेो हुूँदा माइक्रोब्रअुरी िलहिको रेस्टुरेन्ट उद्योगको हकमा 

यो व्यवस्था िाग ूनहुने गरी िंशोधन गने । 

ङ) यस्िा उद्योग स्थापना गनुनपवून िम्बलन्धि लनकायबाट प्रारलम्िक वािावरण परीक्षण (IEE) गनुनपने िम्बन्धमा आवश्यक 

व्यवस्था गनन लवज्ञान प्रलवलध िथा वािावरण मन्त्राियिाई अनुरोध गने । 

 

 

अनुसुिी-२ 

माइक्रोब्रुअरी स्थापना सबबन्धको मापदण्र् 

 

(१)  पररभाषााः 

(क)  माइक्रोब्रअुरी िन्नािे एउटा रेषु्टरेटको अलिन्न अंगको रुपमा वालषनक २,५०० हके्टो लिटरिन्दा कम लबयर उत्पादन 

गरी उत्पादन स्थिमै लवक्री लविरण गने ब्रअुरीिाई जनाउूँदछ । 

(ख)  यस्िो माइक्रोब्रअुरी िलहिको रेषु्टरेण्टको क्षमिा एउटा मात्र रेषु्टरेन्ट िएको हकमा न्यनूिम २० िीट क्षमिा हुनुपनेछ 

। यस्िो माइक्रोब्रअुरी िलहिको रेषु्टरेन्टिे िम्बलन्धि लनकायबाट मलदरा लबक्री िम्बन्धी इजाजि लिनुपनेछ ।   

(ग)  यस्िो माइक्रोब्रअुरी िलहिको रेषु्टरेण्ट पयनटनमिुक उद्योगको बगीकरणमा दिान हुनेछ । 

 

(२)  अनुमगत तथा दताध प्रगक्रयााः 

(क)  माइक्रोब्रअुरीिलहिको रेषु्टरेन्ट स्थापनाको अनुमलि प्रदान गदान दईु िाख रुपैया धरौटी वापि जम्मा गनुनपनेछ  

(ख) माइक्रोब्रअुरीको अनुमलि लिएको ९० लदनलित्र उद्योग दिानको िालग आवेदन गनुनपनेछ । 

(ग)  माइक्रोब्रअुरीिलहिको रेषु्टरेन्ट दिान गने क्रममा स्थालनय लनकायको लिफाररि लिनुपनेछ ।   

(घ)  माइक्रोब्रअुरीको अनुमलि लिएको २ वषन लित्र व्यविालयक उत्पादन गररिक्नु पनेछ । अनुमलि प्रदान गदान राखेको 

धरौटी रकम उद्योगिे व्यविालयक उत्पादन िरुु िएको प्रमाण पेश िएमा मात्र लफिान गररनेछ । अन्यथा उक्त धरौटी 

रकम जफि गररनेछ ।  

(ङ)  अनुमलि प्राप्त व्यलक्तको नाममा उद्योगिे व्यविालयक उत्पादन नगरेिम्म कलम्िमा २० प्रलिशि शेयर कायम रहकेो 

हुन पनेछ । 

(च) Bottling गरी व्यापाररक उत्पादन गनन पाइने छैन ।  



 

(३) भौगतक संरिना एव प्रागवगधक पक्षाः 

(क)  माइक्रो ब्रअुरीबाट उत्पादन हुने लबयरमा अल्कोहिको मात्रा अलधकिम ७ प्रलिशि िम्म हुनुपनेछ । 

(ख)  माइक्रोब्रअुरीपक्की िवनमा स्थापना हुनु पनेछ । कच्चा पदाथन िण्डारण, उत्पादन क्षेत्र िथा उत्पालदि बस्िुको 

िण्डारण छुट्टा–छुट्टै स्थानमा गररने व्यवस्था लमिाइएको हुनुपनेछ । 

(ग) Clean in Process (CIP) Facility िथा प्रयोगशािाको व्यवस्था िएको हुनु पनेछ । 

(घ)  माइक्रोब्रअुरीमा प्रयोग हुने Tank एवं पाइपिाइन स्टेनिेि स्टीिको हुनुपनेछ र प्िालस्टकको पाइिाइन प्रयोग गनुन 

पने दलेखएमा Food Grade का मात्र प्रयोग गनुनपनेछ । 

(ङ)  माइक्रो ब्रअुरीमा इन्धनका रुपमा Electricity वा LPG मात्रै प्रयोग गनुनपनेछ । 

(च)  उद्योगिे कम्िीमा एकजना अल्कोहि टेक्नोिोलजष्ट वा फूड टेक्नेिोलजष्टको प्रत्यक्ष लनगरानीमा उत्पादन गनुनपनेछ 

।  

(छ)  उत्पादन गनुनपवून नेपाि िरकारको िम्बलन्धि लनकायबाट िोलकएको वा िोलकने गणुस्िर िम्बन्धी मापदण्ड िथा 

प्रलकया परुा गनुनपनेछ । 

 

(४)  वातावरर्ीय प्रावधान  

(क)  माइक्रोब्रअुरी स्थापना पवून िम्बलन्धि लनकायबाट IEE प्रलिवेदन स्वीकृि गराउनुपनेछ ।  

(ख) माइक्रोब्रअुरीबाट लनस्कािन हुने िरि पदाथन (Effluent) िाई पूणनरुपमा Treatment गरी लविजनन गनुनपनेछ ।  

(ग) माइक्रोब्रअुरीबाट लनस्कािन हुने ठोि पदाथन (Solid Waste) िाई लविजनन गने उपयकु्त िंयन्त्र अबिम्बन गनुनपनेछ 

।  

(घ)  नेपाि िरकारिे िमय िमयमा िोकेका वा िोलकने वािावरणीय मापदण्ड पणून रुपमा पािना गनुनपनेछ । 

(ङ) उद्योग दिान गदान िम्बलन्धि लनकायिे माइक्रोब्रअुरीबाट हुने वािावरणीय प्रिाव (Environmental Impact) 

र त्यिको न्यनूीकरण िम्बन्धी Mitigation Measures पयानप्त र प्रिावकारी (Adequate and Effective) 

व्यवस्था हुने गरी प्रस्िावकबाट प्रलिवििा िलहिको Environmental Mitigation Plan पेश गनन िगाउनु 

पनेछ । 

(च)  उद्योग दिान गदान पेश गरेको Environmental Mitigation Plan शिनको रुपमा िाग ूहुने हुनेछ ।  

 

(५)  अन्त–शुल्क प्रशासन सबबन्धी व्यवस्था  

(क)  आन्िररक राजस्व लविागिे िोकेको वा उपिब्ध गराएको Software Program बाट मात्र बीजक जारी गनुनपनेछ 

। उत्पादन वा लवके्रिाको बीजक जारी गने िफ्टवेयर र कम्प्यटुरमा आन्िररक राजस्व लबिागिे Online 

Connectivity माध्यमबाट लनरन्िर पहचु प्राप्त गने िलुवधा उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(ख) अन्ि–शलु्क प्रशािन िम्बन्धी अन्य व्यवस्था आन्िररक राजस्व लविागबाट िोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

  

(६)  अनुमगत तथा मापदण्र् कायाधन्वयन 

१. यि मापदण्डमा उल्िेलखि लवषयहरुको िम्बन्धमा लनयलमि अनुगमन लनम्नानुिारको िंयकु्त अनुगमन टोिीिे गनेछ 

। 



उद्योग लविागमा दिान िएका उद्योगहरुको हकमा 

(१) महालनदशेकिे िोकेको लनदशेक, उद्योग लविाग, िंयोजक 

(२) प्रलिलनलध, आन्िररक राजश्व लविाग वा लविागिे िोलकएको िदस्य 

(३) महालनदशेकिे िोकेको अलधकृि, उद्योग लविाग, िदस्य िलचव 

 

घरेि ुिथा िाना उद्योग लविाग वा अन्िगनि कायानियमा दिान िएका उद्योगहरुको हकमा 

(१) महालनदशेकिे िोकेको लनदशेक, घरेि ुिथा िाना उद्योग लविाग, िंयोजक 

(२) प्रलिलनलध, आन्िररक राजश्व लविाग वा लविागिे िोलकएको िदस्य 

(३) प्रलिलनलध, िम्बलन्धि घरेि ुिथा िाना उद्योग कायानिय, िदस्य 

(४) महालनदशेकिे िोकेको अलधकृि, घरेि ुिथा िाना उद्योग लविाग, िदस्य िलचव 

 

२. मालथ (१) मा उल्िेलखि अनुगमन टोिीिे लनम्न थप लवषयमा िमेि अनुगमन गनेछ । 

(क) प्रस्िालवि मापदण्ड, इजाजि पत्र िथा उद्योग दिान प्रमाणपत्रमा उल्िेलखि शिन पािना गरे/नगरेको, 

(ख) स्वीकृि क्षमिािन्दा बढी उत्पादन गरे/नगरेको 

(ग) राजश्व आम्दानी, कच्चा पदाथन खपि, प्रलिफि (Recovery) उत्पादन िथा लबक्री िम्बन्धी ि्याङ्क 

इत्यालदको अवस्था 

(घ) िम्बलन्धि लविागिे िोके बमोलजमका अन्य लवषयहरु । 

 

३. अनुगमन टोिीिे अनुगमन पिाि आफ्नो प्रलिवेदन िम्बलन्धि लविागहरुमा लदनुपनेछ । 

 

(७)  अनुमगत पि खारेजी, जररवानााः 

क) िोलकएको मापदण्ड अनुरुप कायन गरेको नपाइएमा अनुमलि पत्र खारेजी एवं औद्योलगक व्यविाय ऐन, २०४९ 

बमोलजम कायनवाही हुनेछ । 

 

(८)  अन्याः 

माइक्रोब्रअुरी उद्योगमा Foreign Direct Investment (FDI) गनन लदईने छैन ।  

 

 

२१. अगधकार प्रत्यात्योजन (इट्टा उद्योि सबबन्धमा) (२०७२-०६-०१/ २१६) 

ििेु ईटा उद्योग दिान गने म्याद थप गने िम्वन्धी प्रस्िावमा छिफि हुूँदा औ. प्र. वोडनको लमलि २०७१।१०।०५ को २१३ औ ं

बैठकको लनणनय अनुिार औद्योलगक प्रवद््रधन वोडनबाट गलठि कायनदििे ििेु ईटा िनट्टाका िम्वन्धमा ियार गरेको प्रलिवेदन, 

२०७१ को लवकल्प नं. ३ मा उल्िेख गररएका मापदण्डहरु अलनवायनरुपमा पािना गन ेगरी कलम्िमा एक वषनदलेख िञ्चािनमा 

रहकेा ििेु ईटा उद्योगहरुिाई घरेि ुिथा िाना उद्योग कायानियिे स्थिगि लनररक्षण गरी लमलि २०७३ माघ मिान्ििम्ममा 

आधलुनक प्रलवलधमा रुपान्िरण हुने गरी लमलि २०७३ िाि अिार मिान्ििम्म ििेु ईटा उद्योग दिान गने । िो अवधीिम्ममा दिान 



हुने ििेु ईटा उद्योगको दिान २०७३ िाि माघ मिान्ििम्म मात्र कायम रहने छ । २०७३ िाि माघ मिान्ििम्ममा पलन आधलुनक 

प्रलवलधमा रुपान्िरण नहुने ििेु ईटा उद्योगहरुको दिान खारेज एवं िगि कट्टा गने कायन िम्वलन्धि कायानियिे ित्कािै गने गराउने 

व्यवस्था लमिाउन घरेि ुिथा िाना उद्योग लविागिाई अलधकार प्रत्यायोजन गने लनणनय गररयो । 

 

२२. इट्टा उद्योि सबबन्धमा (२०७२-०६-०१/ २१६) 

क) होफम्यानलकल्न (Hoffman  Kiln) प्रलवलधको ईट्टा उद्योगिाई  Fixed Chimney Kiln ईट्टा उद्योगहरुिे पािना गनुनपने गरी 

िोलकएका शिन िथा मापदण्डहरु पािना गने गरी दिान गरी िञ्चािन गनन स्वीकृलि लदने । 

ख) हाइलिड-होफम्यानलकल्न (Hybrid - Hoffman  Kiln) प्रलवलधको ईट्टा उद्योगिाई अन्य प्रलवलधका ईट्टा उद्योगहरुिे पािना 

गनुनपने गरी िोलकएका लनम्न शिन िथा मापदण्डहरु पािना गने गरी परीक्षणको रुपमा दिान गरी िञ्चािन गनन स्वीकृलि लदने । 

परीक्षणबाट यो प्रलवलध उपयकु्त दलेखएमा उत्पादन शरुु गरेको दईु वषनपलछ यो प्रलवलधिाई पणूनरुपमा खिुा गने। 

शिनहरु 

• अन्य प्रलवलधका ईट्टा उद्योगहरु Fixed Chimney, Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK), Tunnel Kiln , Habla Zig-

Zag Kiln िे िरह वािावरण िंरक्षण लनयमाविी अनुिार (IEE/EIA) गनुनपने । 

• वन पैदावारमा आधाररि काठ, दाउरा, पिकर र वािावरण प्रदषुण गने टायर आलद प्रयोग गनन नपाउने । 

• ईन्धनकोरुपमा कोइिा वा लवद्यिुको मात्र प्रयोग गनुनपने । 

• जग्गाको स्वालमत्व उद्योग वा उद्योगीको नाममा हुनुपने वा कम्िीमा पाूँच वषनको िालग िाडामा लिएको हुनुपने । 

• उद्योग घनावस्िीबाट एक लक.लम. टाढा हुनुपने । 

• उद्योगिे ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफि न्यनूिम ४००×४०० वगन फीट िम्वाई चौडाई पगु्ने हुनुपने । 

• उद्योग रहने क्षेत्रको चौिफी िाूँध, िलधयारहरुको िहमलि िलहि स्थानीय लनकायको लिफाररि हुनुपने । 

• उद्योग िंचािन गदान िम्वलन्धि लजल्िा वन कायानियको िहमलि लिएर मात्र उद्योग िंचािन गनुन पने । 

• परीक्षण िञ्चािनको क्रममा प्रस्िावकिे प्रत्येक छ/छ मलहनामा उजान खपि, वाय ु उत्िजनन गणुस्िर (Air Quality/Air 

Pollution), उत्पालदि ईटाको गुणस्िर र प्रलवलध प्रयोग गने जनशलक्त खिुेको हाि स्वीकृि प्रलवलधिंगको िुिनात्मक अध्ययन 

गररएको र मान्यिा प्राप्त िंस्थाबाट परीक्षण र प्रमालणि गररएको प्रलिवेदन उद्योग मन्त्रािय र घरेि ुिथा िाना उद्योग लविागमा पेश 

गनुन पनेछ । 

२३. मगदराजन्य पदाथधहरुको गवगक्र गवतरर् अनुिमन सबवन्धी (२०७३-१०-११।२२१) 

मलदराजन्य पदाथनहरु, लवयर, वाइन, िाइडर जस्िा वस्िहुरु अठार वषन िन्दा मलुनका व्यलक्तिाई लवलक्रलविरण गनन नपाइने 

व्यवस्था मलदराजन्य उद्योग दिान गदान शिनको रुपमा राख्न े र यि व्यवस्था कडाइका िाथ िाग ू गनन िम्वलन्धि लनकायमा 

लिफाररि गन े। 

२४. उत्पादन गमगत र उपभोिको अगन्तम गमगतको प्रष्टताका सबवन्धमा (२०७३-१०-११।२२१) 

कुन ैपलन लकलिमका उत्पादनहरुका िम्वन्धमा उत्पादन लमलि र उपिोगको अलन्िम लमलि स्पष्ट दलेखन े ठूिो अंक/अक्षरमा 

उत्पालदि वस्िुमा उल्िेख गनुन पने शिन उद्योग दिान गदानको वखि िोक्न ुपने। 



२५. वन पैदावारमा आधाररत उद्योिहरुको वन दुरी सबबन्धमा (२०७४-१०-२९/ २२४) 

वन पैदावारमा आधाररि उद्योग रहने स्थान र वन के्षत्र लवच कायम रहकेो लवद्यमान दरुी िम्बन्धमा लमलि २०७४-०६-२६ 

गिेको लनणनय िथा वन िथा िू-िंरक्षण मन्त्राियको लमलि २०७४-०४-१९ को राय अनिुार उच्च एंव मध्य पहाडी के्षत्रमा ३६ 

इन्च िथा िो िन्दा बढी िाईजको आरा रहने िबै खािे उद्योग (िुःलमि िमेि ) १.५ लक.लम. दरुीको िट्टामा १ लक.लम. को 

दरुी िाथै चरेु र लित्री मधेशको हकमा रालरिय लनकुञ्ज,बन्यजन्ि ुआरक्षको मध्यविी के्षत्र िालवककै ३ (िीन) लक.मी. कायम 

गने र मध्यविी क्षेत्र बालहर वन क्षेत्रबाट एक (१) लक.मी. दरुी मात्र कायम राख्ने लनणनय गररयो ।  

२६. भुसे इटा उद्योिहरुलाई आधुगनक प्रगवगधमा रुपान्तरर् िनधका लागि बयाद थप सबबन्धमा (२०७४-

१०-२९/ २२४) 

ििेु इटा उद्योगी व्यविायीहरुको मागिाई िम्बोधन गद ैििेु इटा उद्योगको िम्बन्धमा गलठि कायनदििे पेश गरेको प्रलवेदनमा 

उल्िेलखि ििुाविाई अलनवायन रुपमा पािना गन ेशिनमा ििेु इटा उद्योगहरुिाई आधलुनक प्रलवलधमा रुपान्िरण गने प्रयोजनाथन 

आधलुनक प्रलवलधमा रूपान्िरण हुने कायनयोजना र िम्बलन्धि स्थानीय िहको लिफाररि िम्बलन्धि उद्योग दिान गने लनकायमा 

पेश गनन िगाई आधलुनक प्रलवलधमा रूपान्िरण गनन अलन्िम १(एक) पटकको िालग लनणनय लमलििे १(एक) बषन िमय िीमा 

थप गने िथा िो अवलध लित्र आधलुनक प्रलवलधमा रूपान्िरण नगने ििेु इटा उद्योगहरूको दिान स्विुः खारेज हुने लनणनय गररयो। 

२७. लुगबबनी के्षि संरक्षर्का गनगबत गनगमधत बाउण्रीबाट उद्योिस्थलसबमको दुरी सबबन्धमा (२०७५-

११-२३/२२७) 

लमलि २०६६।०८।१२ मा बिेको औ.प्र.बोडनको १९० औ ंबैठकको लनणनय नं. १ मा िलुम्बनी के्षत्र िंरक्षणको लनलम्ि लनलमनि 

बाउण्रीको दलक्षण िफन  िारिीय िीमािम्म र पवून पलिम िथा उत्तर िफन  बाउण्रीदलेख १५ लक.लम. दरुी लित्र िाथ ैिलुम्बनी 

िैरहवा कोररडोर खण्डमा िडकको दायाूँ वाूँया ८०० लम. लित्र िघ,ु घरेि,ु  िथा कुटीर उद्योग वाहके अन्य नयाूँ उद्योग स्थापना 

गनन नलदने िनी िएको दरुी िम्बन्धी व्यवस्थामा उल्िेलखि दरुी हवाई दरुी वा िडकको दरुी िन्ने स्पष्ट नखिेुकोिे खिुाउन 

िाथै उक्त लनणनय हुनुिन्दा अगावै दिान िई िञ्चािनमा रहेका उद्योगहरूको िन्दिनमा अध्ययन गरी उक्त नीलिगि लनणनयमा 

आवश्यक पररमाजननको लिफाररि गनन उद्योग, वालणज्य िथा आपलूिन मन्त्रािय, वन िथा वािावरण मन्त्रािय र िूँस्कृलि, पयनटन 

िथा नागररक उड्डयन मन्त्राियका िहिलचव स्िरका प्रलिलनलध रहने गरी कायनदि गठन गने र िो कायनदििाई १ (एक) 

मलहना लित्र ििुाव पेश गनन िमय लदने लनणनय गररयो ।  

 

२८. गवदेशी लिानी तथा प्रगवगध हस्तान्तरर् ऐन, २०७५ प्रारबभ हुनु अगघ लिानी स्वीकृगत िराएका 

गवदेशी लिानीकताधहरूको सन्दभधमा दगेखएको गिगवधा सहजीकरर् िने सबबन्धमा २०७६-०६-

१६/२२८) 

लवदशेी िगानी िथा प्रलवलध हस्िान्िरण ऐन, २०७५ प्रारम्ि हुन ुअलघ िगानी स्वीकृलि गराएका लवदशेी िगानीकिानहरूको 

िन्दिनमा दलेखएको लिलवधा िहजीकरण गने िम्बन्धमा दहेाय बमोलजम गने लनणनय गररयोुः 

(क) लवदशेी िगानी िथा प्रलवलध हस्िान्िरण ऐन, २०७५ प्रारम्ि हुन ुअलघ पाूँच करोड रूपैया िन्दा कम िगानी स्वीकृि 

िएका लवदशेी िगानीकिानहरूिे आफ्ना नाममा कायम रहकेो शेयर नयाूँ लवदशेी िगानीकिानिाई लबक्री गनन चाहमेा 



नेपाि रारि बैंकबाट लवदशेी िगानी लित्र्याएको िेखांकन/िमथनन िएको यलकन गरीलनज लवदेशी िगानीकिानको नाममा 

कायम रहकेो शि प्रलिशि शेयर एउटै नयाूँ लवदशेी िगानीकिानिाई मात्र लबक्री गनन स्वीकृलि लदने ।  

(ख) लवदशेी िगानी िथा प्रलवलध हस्िान्िरण ऐन, २०७५ बमोलजम लवदशेी िगानी खिुा नगररएका उद्योग वा व्यविायमा 

यो ऐन प्रारम्ि हुन ु अलघ स्वीकृलि प्राप्त गरेका लवदशेी िगानीकिानहरूिे आफ्नो नाममा रहकेो शेयर नयाूँ लवदशेी 

िगानीकिानिाई लबक्रीको िालग लनवेदनलदएमा नेपाि रारि बैंकबाट लवदशेी िगानी लित्र्याएको िेखांकन/िमथनन िएको 

यलकन गरीत्यस्िो उद्योग वा व्यविायको पुूँजी वलृि, क्षमिा वलृि र उत्पादन लवलवलधकरण गनन नपाउने गरी नयाूँ लवदशेी 

िगानीकिानिाई लबक्री गनन स्वीकृलि लदने । 

(ग) लवदशेी िगानी िथा प्रलवलध हस्िान्िरण ऐन, २०७५ प्रारम्ि हनु ुअलघ प्रचलिि काननू बमोलजम लवदशेी िगानी स्वीकृि 

िई दिान िएका िर हाि लवदेशी िगानी खिुा नगररएका उद्योग वा व्यविायको पुूँजी वलृि, क्षमिा वलृि र उत्पादन 

लवलवलधकरणको स्वीकृलि नलदने । 

२९. गवदेशी लिानी रहेका उद्योिले नेपाली लिानीकताधलाई आफ्नो सबपूर्ध शेयर गवक्री िदाध लेखांकन 

िनुधपने सबबन्धमा(२०७६-९-१४।२२९) 

लवदशेी िगानी रहकेा उद्योगका लवदशेी िगानीकिानिे नेपािी िगानीकिानिाई आफ्नो िम्पणून शेयर लवक्री गदान िेखांकन 

गनुनपने िम्बन्धमा छिफि हुूँदा लवदशेी िगानी िथा प्रलवलध हस्िान्िरण ऐन, २०७५ प्रारम्ि हुन ुअलघ पाूँच करोड रुपैयाूँ िन्दा 

कम िगानी स्वीकृि िएका लवदशेी िगानीकिानिे आफ्ना नाममा कायम रहकेो शि प्रलिशि शेयर नेपािी िगानीकिानिाई 

लबक्री गनन चाहमेा नेपाि रारि बैंकबाट लवदशेी िगानी लित्र्याएको िेखांकन/िमथनन िएको यलकन गरी लनज लवदेशी 

िगानीकिानको नाममा कायम रहकेो शि प्रलिशि शेयर लवक्री गनन स्वीकृलि लदने लनणनय गररयो । 

३०. अनुमगत गलनु पने उद्योिको बयाद थप सबबन्धमा (२०७७-०२-१३।२३०) 

औद्योलगक व्यविाय ऐन, २०७६ को दफा ६० को म्याद थप वा पनुुः दिान िम्बन्धी लवशेष व्यवस्था बमोलजम अनुमलि लिनपुने 

उद्योगको हकमा िमेि ऐनको व्यवस्था बमोलजम उद्योग दिान गने लनकायबाटै आवश्यक कारबाही गने । 

३१. फलफूलमा आधाररत मगदरा (वाइन तथा साइर्र) उत्पादन िने साना उद्योिको दताध िनध अनुमगत 

प्रदान िने सबबन्धमा(२०७७-४-१३।२३१) 

औद्योलगक व्यविाय ऐन‚ २०७६ को दफा ८ को उपदफा (१) अन्िगनिको अनुिचुी १ को बुूँदा नं. ४ मा बोडनको अनुमलि लिनपुने 

उद्योग मध्ये फिफूिमा आधाररि मलदरा (वाइन िथा िाइडर) उत्पादन गने िाना उद्योगको दिान गनन अनमुलि प्रदान गने र िाना 

उद्योगको िीमा लित्र पूूँजी वलृि, क्षमिा वलृि गने अलधकार औद्योलगक व्यविाय ऐन, २०७६ को दफा ६३ को उपदफा (१) 

बमोलजम उद्योग लविागका महालनदशेकिाई प्रत्यायोजन गने । 

३२. उद्योिको संिालन बयाद सबबन्धमा (२०७७-०८-१२।२३२) 

उद्योग प्रशािनको कायन िरिीकरण िथा व्यविायीको िलुवधािाई ध्यान लदई औद्योलगक व्यविाय ऐन‚ २०७६ को दफा ९ को 

उपदफा (४) को प्रलिबन्धात्मक वाक्यांशमा उलल्िलखि बोडनिे ३ पटक िन्दा बढी अवलधको उद्योगको िंचािन‚ व्याविालयक 

उत्पादन वा कारोबार प्रारम्ि गन ेम्याद थप गनन स्वीकृलि लदने अलधकार िोही ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) बमोलजम उद्योग 

लविागका महालनदशेकिाई प्रत्यायोजन गने । 

 



३३. सूगतधजन्य पदाथध उत्पादन िने उद्योिहरुको पूाँजी तथा क्षमता वृगर्द् सबबन्धमा (२०७७-०८-

१२।२३२) 

 (क)  औद्योलगक प्रविनन बोडनको २०४ औूँ बैठकको लनणनयबाट स्थगन गररएको िलूिनजन्य पदाथन उत्पादन गने 

उद्योगहरुको पूूँजी िथा क्षमिा वलृि स्वीकृलि िम्बन्धी कारबाही अगाडी बढाउने । 

(ख)  िलूिनजन्य पदाथन उत्पादन गने उद्योगको पूूँजी िथा क्षमिा लवस्िार गदान लनम्न बमोलजमका शिनहरु िोक्ने । 

१) िलूिनजन्य पदाथन (लनयन्त्रण िथा लनयमन गने) ऐन‚ २०६८ अनिुारको मापदण्ड अलनवायन रुपमा परूा 

गनुनपनेछ ।  

२) पूूँजी िथा क्षमिा वलृि गनुनपवून वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन स्वीकृि गराउन ुपने िएमा स्वीकृि गराउनु 

पनेछ । 

३) उपिब्ध िएिम्म स्वदशेी कच्चा पदाथनको प्रयोग गनुनपनछे । 

४) उद्योगिे वालषनक उत्पादन िथा लवक्रीको लववरण उद्योग लविाग‚ वालणज्य आपलूिन िथा उपिोक्ता लहि 

िंरक्षण लविाग र आन्िररक राजस्व लविागमा लनयलमि रुपमा उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

 

 

 


