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देवघाट गाउँपालिकाको औद्ोलगक ग्ाम सञ्ािन सम्बन्धी 
कार्यववल्, २०७९

कार्यपालिकावाट शसवकृत भएका लमलताः२०७९/०३/३१
प्रमाणधीकरण लमलताः२०७९/०३/३१

प्रसतावनााः स्ानधीर स्ोत सा्न, कच्ापदा््य, प्रववल् र सधीपको परर्ािन गरी 
िघ,ु घरेि ु त्ा साना उद्ोगमा िगानधी ववृधि गरी रसता उद्ोगको स्ापना, 
ववकास र प्रवधि्यन गददै रोजगारी लसज्यनाको माधरम्बाट स्ानधीर अ््यतनत्रमा रोगदान 
परुा्यउन छररएर रहेका साना उद्ोगहरूिाई एवककृत गरी वरवशस्त गददै उतपादन 
र उतपादकतव अलभववृधिका िालग औद्ोलगक ग्ामहरू स्ापना र सञ्ािन गन्य 
वानछनधीर भएकोिे, देवघाट गाउँ कार्यपालिकािे देवघाट गाउँपालिकाको पूवा्य्ार 
ववकासिाइ वरवस्ापन गन्य वनेको ऐन, २०७८ को दफा २९ ्बमोशजम रो 
कार्यववल् ्बनाएको छ ।

पररचछेद - १ 
प्रारशमभक

१. संशषिप्त नाम र प्रारमभाः
(१) रस कार्यववल्को नाम æदेवघाट गाउँपालिकाको औद्ोलगक ग्ाम सञ्ािन 

सम्बन्धी कार्यववल्, २०७९Æ रहेको छ । 
(२) रो कार्यववल् देवघाट गाउँपालिकाको राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलतदेशख 

िागू हनेुछ । 
२. पररभाषााः ववषर वा प्रसङ्गिे अकको अ््य निागेमा रस कार्यववल्मा, 
क) æऔद्ोलगक ग्ामÆ भन्ािे औद्ोलगक वरवसार सम्बन्धी प्र्लित कानून 

्बमोशजम उद्ोग स्ापनाको िालग आवशरक नरूनतम सामानर सवुव्ा त्ा 
पूवा्य्ार उपिव् नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार त्ा गाउँपालिका्बाट 
घोषणा भएको षिेत्र सम्झन ुपछ्य ।

ख) æिघ ुउद्मू भन्ािे औद्ोलगक वरवसार सम्बन्धी प्र्लित कानून ्बमोशजम 
स्ावपत उद्ोगिाई सम्झन ुपछ्य ।

ग) æघरेि ु उद्ोगÆ भन्ािे औद्ोलगक वरवसार सम्बन्धी प्र्लित कानून 
्बमोशजम  स्ावपत उद्ोगिाई सम्झन ुपछ्य ।

घ) æसाना उद्ोग भन्ािे औद्ोलगक वरवसार सम्बन्धी प्र्लित कानून ्बमोशजम 
स्ावपत उद्ोगिाई सम्झन ुपछ्य । 
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ङ) æउद्ोगÆ भन्ािे औद्ोलगक वरवसार सम्बन्धी प्र्लित कानून ्बमोशजम 
दता्य भई औद्ोलगक ग्ामलभत्र स्ापना त्ा सञ्ािन हनेु िघ ुउद्म, घरेि ु
उद्ोग त्ा साना उद्ोग सम्झन ुपछ्य । 

्) æगाउँपालिकाÆ भन्ािे देवघाट गाउँपालिका सम्झनपुछ्य । 
छ) æईकाइÆ भन्ािे औद्ोलगक ग्ामको सञ्ािन र वरवस्ापन गनने मखुर 

शजममेवारी भएको गाउँपालिका मातहत रहने औद्ोलगक ग्ाम वरवस्ापन 
ईकाइ सम्झन ुपछ्य । 

ज) æसामानर सवुव्ाÆ भन्ािे औद्ोलगक ग्ाम लभत्रका समपूण्य उद्ोग त्ा 
लनकारहरूिे सामवुहक रुपमा प्ररोग गनने सभाहि, कराशनटन, अश्न 
लनरनत्रण, आदद जसता सलु्ब्ासमेत सम्झन ुपछ्य । 

्झ) æपूवा्य्ार सवुव्ाÆ भन्ािे औद्ोलगक ग्ाम स्ापना, ववकास, सञ्ािन र 
संरषिण त्ा समवधि्यन गन्य आवशरक भवन, स्डक, पानधी, ल्बद्तु प्रसारण 
िाईन आदद जसता सलु्ब्ा समेत सम्झन ुपछ्य ।

ञ) æघना मानव वसतधीÆ भन्ािे एकहजार घर्रुी वा सो भनदा वढी ्बसतधी 
भएको षिेत्रिाई सम्झन ुपछ्य । 

ट) æवविेष वसत ु उतपादन षिेत्रÆ भन्ािे एकै प्रकृलतको वसत ु उतपादन गनने 
उद्ोगहरू मात्र रहने गरी स्ापना भएको औद्ोलगक ग्ामलभत्रको षिेत्र 
सम्झन ुपछ्य । 

पररचछेद - २ 
औद्ोलगक ग्ाम घोषणा त्ा स्ापनाको िालग मापदण्ड

३. औद्ोलगक ग्ामको िालग मापदण्ड लन्ा्यरण:
(१) औद्ोलगक ग्ाम स्ापनाका िालग ज्गाको छनोट गदा्य सामानरतरा देहारका 

मापदण्ड पूरा भएको स्ान हनुपुनने छाः 
क) औद्ोलगक ग्ामको स्ापनाको िालग ज्गाको नरनूतम षिेत्रफिाः  ४० 

रोपनधी हनुपुनने छ । गाउँपालिकािे गाउँपालिकाको नाममा रहेको ज्गा वा 
साव्यजलनक ज्गामा औद्ोलगक ग्ामको स्ापना गन्य सकदछ ।

ख) मानव वसतधीदेशखको दूरी
(१) घना मानव ्बसतधीदेशख नरूनतम एक वकिोलमटर दूरी हनुपुनने, 
(२) औद्ोलगक ग्ामको २०० लमटरको पररल्लभत्र मानव ्बसतधी ववकास 

रा नहनेु वरवस्ा गनने, 
ग) आल््यक त्ा भौगोलिक दृवटिकोण्बाट उपरकु्त हनुपुनने,
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घ) नरून वातावरणधीर असर भएको हनुपुनने, 
ङ) आवशरकता अनसुार नेपाि सरकारिे लन्ा्यरण गरेको अनर मापदण्ड ।

(२) उपदफा ९१० मा जनुसकैु वरहोरा िेशखएको भएतापलन वविेष ्बसत ु
उतपादन सम्बन्धी औद्ोलगक ग्ामको ज्गाको मापदण्ड र षिेत्रफि 
गाउँपालिका आफैिे लन्ा्यरण गन्यसकने छ ।

(३) उपदफा (१) (क) मा जनुसकैु वरहोरा िेशखएको भए तापलन लनजधी 
षिेत्रका िगानधीकता्यहरूिे आफैिे ज्गाको वरवस्ा गरी औद्ोलगक ग्ामको 
स्ापना, ववकास सञ्ािन त्ा वरवस्ापन गाउँपालिकासँग समनवर गरी 
आफै गन्य सकनेछन ्। 

४. औद्ोलगक ग्ामको लनमा्यण त्ा ववकासका िालग मापदण्डाः औद्ोलगक 
ग्ामको लनमा्यण त्ा ववकासका िालग देहारको मापदण्ड सामानरतरा पूरा 
भएको हनुपुननेछ ।

क) औद्ोलगक ग्ामलभत्रको ज्गाको उपरोग लनमनानसुार हनेुछाः 
(१) उद्ोग स्ापनाको िालग पिट कुि ज्गाको  ६० देशख ७० 

प्रलतित 
(२) प्रिासलनक त्ा सेवा केनद्र २ देशख ५ प्रलतित 
(३) हरररािी षिेत्र ७ देशख १० प्रलतित
(४) मिु स्डक त्ा सहारक स्डक षिेत्र १२ देशख १५ प्रलतित
(५) खािी ज्गा ल्बपद वरवस्ापनका िालग ३ देशख ५ प्रलतित 
(६) खिुा मैदान त्ा पाक्य  २ देशख ५ प्रलतित 
(७) अनर सेवा षिेत्र  ५ देशख १० प्रलतित 
(पावक्य ङ्ग, िो्डरअनिो्ड, सवास्थर केनद्र आदद) 

ख) औद्ोलगक ग्ामको स्डकको मापदण्डाः 
(१) औद्ोलगक ग्ाम्बाट राजमाग्यसंग जोडने पहुँ्माग्यको नरूनतम ्ौ्डाई 

६ लमटर 
(२) औद्ोलगक ग्ामलभत्रको मखुर स्डकको नरूनतम ्ौ्डाई ८ लमटरको 

हनुपुननेछ । 
(३) औद्ोलगक ग्ामलभत्रको सहारक स्डकको नरूनतम ्ौ्डाई ७ 

लमटरको हनुपुननेछ । 
(४) औद्ोलगक ग्ामलभत्रको मखुर स्डकको कशमतमा एक साइ्डमा 

फुटपा् हनुपुननेछ । 
५. औद्ोलगक ग्ाममा उपिब् हनेु सामानर सेवा सवुव्ा र पूवा्य्ार ववकासाः 
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औद्ोलगक ग्ामलभत्र उद्ोग सञ्ािन गन्य देहार ्बमोशजमको सामानर सेवा, 
सवुव्ा उपिब् भएको र पूवा्य्ारको ववकास भएको हनेुछ: 

क) सामानर सेवा सवुव्ााः 
(१) औद्ोलगक ग्ाम प्रिासलनक भवन 
(२) ्बैंक त्ा ववत्धीर संस्ा 
(३) ददवा शिि ुसराहार केनद्र 
(४) अश्न लनरनत्रणको वरवस्ा
(५) सामान प्रदि्यनधी त्ा ल्बवरि कषि 
(६) िौ्ािर त्ा सनान गहृाः मवहिारपरुुष 
(७) पावक्य ङ स्ि त्ा आराम स्ि 
(८) कराशनटन 
(९) प्रा्लमक सवास्थर केनद्र 

ख) पूवा्य्ार ववकासाः 
(१) औद्ोलगक ग्ामको प्रवेिद्ार सवहतको सधीमा पखा्यि वा तार्बार
(२) पहुँ् माग्य र ग्ामलभत्रको मखुर त्ा सहारक माग्य
(३) ग्ामलभत्रको मखुर माग्यको साइ्डमा पैदिमाग्य
(४) उद्ोग स्ापनाका िालग ववलभन् पिट 
(५) ११ के लभ ववद्तु प्रसारण िाइन, आवशरकता अनसुार ववद्तु स्ब 

सटेसन त्ा ट्ानसफरमरको वरवस्ा, 
(६) आनतररक ववद्तु ववतरण िाइन 
(७) समभव भएसमम ्ैबकश्पक उजा्यको प्ररोग 
(८) गोदाम घरको वरवस्ा 
(९) पानधी आपूलत्य वरवस्ा 
(१०) भलूमगत र सतह ढि लनकासको वरवस्ा 
(११) औद्ोलगक फोहोर वरवस्ापन (फोहोरमैिा सङ्किन त्ा ववसज्यन) 
(१२) आवशरकता अनसुार प्रदवुषत पानधी उप्ार संरनत्रको वर्बस्ा 
(१३) सं्ार सवुव्ाको बर्बस्ा: टेलिफोन, इनटरनेट त्ा कुरररर सेवा 

(समभव भएसमम)
(१४) पहुँ् माग्य र ग्ामलभत्रको मखुर त्ा सहारक माग्यको द्ैुब साइ्डमा 

रुख, ल्बरुवा 
(१५) स्डक ्बशत्को वरवस्ा 

 



5देवघाट गाउँपालिकाको औद्ोलगक ग्ाम सञ्ािन सम्बन्धी कार्यववल्, २०७९

देवघाट गाउँपालिका स्ानधीर राजपत्र | खण्डाः 6 संखरााः 16 | लमलताः 2079/03/31

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

पररचछेद - ३ 
स्ान छनोट, ज्गा प्रालप्त र औद्ोलगक ग्ाम सञ्ािन

६. औद्ोलगक ग्ामको िालग ज्गाको िगत तरार गननेाः गाउँपालिकािे देहार 
अनसुार औद्ोलगक ग्ाम स्ापनाको िालग समभाबर ज्गाको िगत तरार 
गन्य सकनेछाः 

(१) गाउँपालिका अनतग्यतका स्ैब व्डा कारा्यिरहरूिे भ-ूउपरोग रोजना अनसुार 
आ-आफनो व्डामा रहेका समभावर ज्गाको िगत संकिन त्ा अलभिेख 
राख्न सकनेछन ्। 

(२) सम्बशन्त व्डािे उपदफा ९१० अनसुार राशखएको िगतको वववरण 
गाउँपालिकामा पठाउन ुपननेछ । 

(३) उपदफा ९२० ्बमोशजम स्ैब व्डा्बाट प्राप्त िगतको आ्ारमा गाउँपालिकािे 
आफनो भौगोलिक षिेत्रलभत्र रहेका भ-ूउपरोग रोजनामा औद्ोलगक षिेत्रको 
िालग तोवकएको स्ानको साव्यजलनक, पतती त्ा खािी ज्गाको िगत 
तरार गन्य सकनेछन।् 

७. औद्ोलगक ग्ामको िालग स्ान छनोट:
(१) दफा ६ अनसुार ज्गाको िगत तरार भएकोमा सो िगत मधरे्बाट 

वा िगत तरार नभएकोमा समभावर ज्गा मधरे्बाट औद्ोलगक ग्ाम 
स्ापनाको िालग तोवकएको मापदण्ड पूरा हनेु र नरूनतम षिेत्रफि पु् ने 
ज्गाको उपिब्ता, कच्ापदा््य त्ा कामदारको उपिब्ता, िगानधीको 
समभावना, ्बजारको समभाबरता, आल््यक त्ा भौगोलिक अवस्ा समेतिाई 
आ्ार ्बनाई औद्ोलगक ग्ाम स्ापनाको िालग ज्गा छनोट गनु्यपननेछ । 
तर ज्गा छनौट गदा्य लसं्ाई सवुव्ा उपिब् भएको उ्ब्यरभमूधी, घना ्बन 
जंगि त्ा भौगोलिक रुपमा जोशखमरकु्त स्ानिाई छनोट गन्य सवकने 
छैन। 

(२) पूव्य समभावरता अधररनाः 
क) ज्गा छनोट गनु्य अशघ गाउँपालिकािे समभाववत ज्गाको पूव्य 

समभावरता अधररन गराउन ुपननेछ । 
ख) गाउँपालिकािे पूव्य समभावरता अधररन गन्य लनजधी षिेत्रको प्रलतलनल्, 

प्राववल्क, परामि्यदाता त्ा अनर सम्बशन्त ववषर ववज्ञ्बाट गराउन 
सकनेछ । 

ग) पूव्य समभावरता अधररन्बाट ्ार वक्िा समेत तोकी प्रलतवेदन 
तरार गरी पेि गनु्य पननेछ। 



6 देवघाट गाउँपालिकाको औद्ोलगक ग्ाम सञ्ािन सम्बन्धी कार्यववल्, २०७९

देवघाट गाउँपालिका स्ानधीर राजपत्र | खण्डाः 6 संखरााः 16 | लमलताः 2079/03/31

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

घ) पूव्य समभावरता अधररन गदा्य अनसूु्धी १ ्बमोशजमको परीषिण सू्धी 
अनसुार अधररन गनु्य पननेछ । 

(३) पूव्य समभावरता अधररनवाट समभावर देशखएमा औद्ोलगक ग्ाम लनमा्यणको 
िालग ववसततृ परररोजना प्रलतवेदन तरार गनु्य पननेछ ।

८. औद्ोलगक ग्ामको ज्गाको प्ररोग, वरवस्ापन र संरषिणाः
(१) नेपाि सरकार्बाट घोषणा भएको औद्ोलगक ग्ामको ज्गा जलमन, भवन 

िगारतको समपूण्य समपशत्को प्ररोग, वरवस्ापन र संरषिण गनने शजममेवारी 
सम्बशन्त गाउँपालिकाको हनेुछ । 

(२) औद्ोलगक ग्ामलभत्रको ज्गाको उपरोग उद्ोग स्ापना, सञ्ािन र 
ववकासको िालग मात्र गनु्यपननेछ । 

पररचछेद - ४ 
औद्ोलगक ग्ामको स्ापना र ववकास लनमा्यण

९. औद्ोलगक ग्ामको स्ापना र ववकासका िालग सम्झदारी कारम गन्य 
सवकनेाः 

(१) औद्ोलगक ग्ाम घोषणा भईसके पलछ सो षिेत्रमा गनु्यपनने रोजना, पूवा्य्ार 
लनमा्यण, िगानधी, प्राववल्क सहरोग, जनिशक्त ववकास त्ा औद्ोलगक 
ग्ामको सञ्ािन वरवस्ापनमा सहरोग र सहकार्य गन्य आवशरक देशखएमा 
ववलभन् सरकारी त्ा नधीशज षिेत्रका लनकार ल्ब् समनवर र सहमलतमा 
कार्यरिम सञ्ािन गन्य सवकने छ । 

(२) उपदफा (१) ्बमोशजम देहारको ल्बषरमा देहारका लनकारहरू वधी् समनवर 
र सहमलतमा कार्यरिम कार्यनवरन गन्य सवकने छ।

(क) उद्ोग, वाशणजर त्ा 
आपूलत्य मनत्रािर

पूवा्य्ार ववकासका िालग नधीलतगत 
वरवस्ा, ्बजेट त्ा प्राववल्क 
सहरोग, समनवर त्ा अनर 
आवशरक कार्य

(ख) भौलतक पूवा्य्ार त्ा 
ववकास मनत्रािर

औद्ोलगक ग्ामको रोजना तरार 
सम्बन्धी कार्य, मो्डि सवहत), 
ग्ामको वररपरर वसतधी ववकास रोजना 

(ग) वन त्ा वातावरण 
मनत्रािर 

वातावरण र वन सम्बन्मा आवशरक 
समनवर र सहजधीकरण 
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(घ) प्रदेि उद्ोग, पर्यटन, वन 
त्ा वातावरण मनत्रािर

पूवा्य्ार ववकासका िालग नधीलतगत 
वरवस्ा, ्बजेट त्ा अनर आवशरक 
समनवर त्ा सहजधीकरण 

(ङ) प्राववल्क त्ा वरवसावरक 
तालिम पररषद्

औद्ोलगक ग्ाममा आवशरक 
दषि जनिशक्त उतपादन सम्बन्धी 
कार्य(उपिव् भएसमम) | 

(्) औद्ोलगक षिेत्र 
बरवस्ापन लिलमटे्ड

प्राववल्क त्ा अनर सहरोग 
(उपिब् भएसमम) 

(छ) औद्ोलगक वरवसार 
ववकास प्रलतष्ान

उद्मिधीिता सम्बन्धी तालिम 
कार्यरिमको माधरम्बाट उद्मधी 
सजृना सम्बन्धी कार्य, (उपिब् 
भएसमम) 

(ज) गाउँपालिका औद्ोलगक ग्ामको ववकास लनमा्यण, 
सञ्ािन, वरवस्ापन सा्ै प्रवधि्यन 
कार्य ।  

(्झ) लनजधी षिेत्र िगानधीका िालग सहभालगता, समनवर 
र सहकार्य ।

 
१०. औद्ोलगक ग्ामको स्ापना, सञ्ािन, वरवस्ापन र ववकासमा गाउँपालिकाको 

भलूमका र शजममेवारी समभाववत ज्गाको िगत राख्न,े ज्गा छनोट गनने, 
पूव्य समभावरता अधररन गराउने, कार्य वरवशस्त गन्य आवशरकता अनसुार 
समभावरता अधररन त्ा ववसततृ परररोजना प्रलतवेदन तरार गनने, प्र्लित 
कानून ्बमोशजम प्रारशमभक वातावरणधीर परीषिण वा वातावरणधीर प्रभाव 
मू्राङ्कन गराउने, औद्ोलगक ग्ामको पूवा्य्ार लनमा्यण, सञ्ािन, वरवस्ापन 
र लनरनत्रण, अनगुमन त्ा समनवर समवन्धी कार्यहरू गनने। 

११. औद्ोलगक ग्ाम ववकास लनमा्यण गनने तररकााः 
(१) देहारका कुनै तररका्बाट औद्ोलगक ग्ामको ववकास लनमा्यण गन्य सवकनेछ 

क) औद्ोलगक ग्ामको पूवा्य्ार िगारतका समपूण्य ववकास लनमा्यण त्ा 
सञ्ािन वरवस्ापनका कार्य गाउँपालिका आफैिे गन्य सकने ।

ख) गाउँपालिका र लनजधी षिेत्रको संरकु्त ववकास गन्य सवकने । 
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ग) लनजधी षिेत्रको िगानधीकता्य्बाट 
(१) लनजधी षिेत्रको िगानधीकता्य आफैिे ज्गा वरवस्ा गरी ववकास 

लनमा्यण, सञ्ािन त्ा वरवस्ापन समेत आफै गनने गरी औद्ोलगक 
ग्ाम स्ापना गन्य ्ाहेमा गाउँपालिकािे अनमुलत ददन सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) ्बमोशजम नधीशजषिेत्र्बाट स्ापना हनेु औद्ोलगक ग्ाममा 
संघधीर त्ा सरकारिे साव्यजलनक पहुँ् माग्य त्ा ववद्तु िाईन 
लनमा्यणमा पूण्य वा आंलसक सहरोग गन्य सकनेछ त्ा गाउँपालिकािे 
पलन आवशरक सहरोग गनने सकनेछ ।

(२) संरकु्त सहभालगता तररका्बाट ववकास गदा्य लनमन वैकश्पक तररका मधरे 
गाउँपालिकािे उपरकु्त तररका छनोट गन्य सकनेछ । 
(क) गाउँपालिकािे उपिब् गराएको ज्गामा लनजधी षिेत्र्बाट पूवा्य्ार 

ववकास गरेर, 
(ख) गाउँपालिका र लनजधीषिेत्र दवैु्बाट ववकासमा संरकु्त िगानधी गरेर,
(ग) िागत सहभालगताको अनपुातमा प्रलतफि ववतरणको वरवस्ा गरेर, 
(घ) अनर उपरकु्त तरीका अविम्बन गरेर । 

(३) गाउँपालिकािे लनजधी षिेत्रको संरकु्त सहभालगतामा औद्ोलगक ग्ाम ववकास 
गनने तररका छनोट गदा्य देहारका ववषरवसतकुो ल्बवरण खिुाउन ुपननेछाः 
(क) औद्ोलगक ग्ाम स्ापना गनने स्ान त्ा षिेत्रफि सवहतको ज्गाको 

नाप नकसा, 
(ख) गाउँपालिका र लनजधीषिेत्रको संरकु्त सहभालगताको तररका, 
(ग) औद्ोलगक ग्ामको ववकासका िालग गाउँपालिका र लनजधीषिेत्रिे गनने 

िगानधीको अनमुालनत रकम र िगानधीको अंिदर 
(घ) गाउँपालिका र लनजधीषिेत्रल्ब् औद्ोलगक ग्ाम सञ्ािन त्ा 

वरवस्ापन्बाट हनेु आरको ्बाँ्डफाँ्डको दर 
(ङ) औद्ोलगक ग्ाममा सञ्ािन हनु सकने उद्ोगको प्रकृलत र अनमुालनत 

उद्ोगको संखरा,
(्) औद्ोलगक ग्ामको सञ्ािन त्ा वरवस्ापन गनने तररका, 
(छ) अनर आवशरक वववरण ।

(४) उपदफा (३) ्बमोशजम ल्बवरण त्ा आवशरक कागजातको अधररन्बाट 
गाउँपालिकािे संरकु्त सहभालगतामा ववकास गन्य उपरकु्त देखेमा सोवह 
अनसुारको लनण्यर गन्य सकनेछ । 

(५) उपदफा (४) ्बमोशजमको जानकारी संघधीर मनत्रािर र सम्बशन्त प्रदेि 
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मनत्रिारमा समेत पठाउन ुपननेछ । 
(६) गाउँपालिका र लनजधी षिेत्रको संरकु्त सहभालगतामा औद्ोलगक ग्ाम सञ्ािन 

त्ा ववकास गनने सम्बन्मा छुटै् कार्यववल् ्बनाई िागू गररने छ । 
(७) वविेष ्बसत ुउतपादन सम्बन्धी औद्ोलगक ग्ाम

(१) गाउँपालिकािे आफैिे वा नधीशज षिेत्रसँग सहकार्य गरी तिुनातमक 
िाभको आ्ारमा कुनै एकै वकलसमको वविेष ्बसत ुमात्र उतपादन हनेु 
औद्ोलगक ग्ाम त्ा हसतकिा ग्ाम स्ापना गरी रस कार्यववल्को 
प्राव्ान अनरुुप सञ्ािन र वरवस्ापन गन्य सकनेछ ।

(२) लनजधी षिेत्रिे आफनै िगानधी र सवालमतवमा वविेष ्बसत ुउतपादन 
सम्बन्धी औद्ोलगक ग्ाम स्ापना गन्य ्ाहेमा रस कार्यववल्को 
प्राव्ान अनरुुप स्ापना गरी सञ्ािन र वरवस्ापन गन्य संघधीर 
सरकारिाई सवधीकृलत ददनको िालग गाउँपालिकािे लसफाररस गननेछ । 

(८) मवहिा उद्मधी वविेष औद्ोलगक ग्ामाः
(१) मवहिा उद्मधीिाई उद्ोग तफ्य  आकवष्यत र प्रोतसाहन गन्य मवहिा 

उद्मधीिे मात्र उद्ोग स्ापना गन्य पाउने गरी गाउँपालिकािे रस 
कार्यववल्को प्राव्ान अनरुुप मवहिा उद्मधी वविेष षिेत्र औद्ोलगक 
ग्ामलभत्र छुट्ाउन सकनछ । 

(२) उपदफा (१) ्बमोशजमको औद्ोलगक ग्ामलभत्रको षिेत्रमा गाउँपालिका 
आफैिे वा नधीशज षिेत्रका मवहिा उद्मधीसँग सहकार्य गरी रस 
कार्यववल्को प्राव्ान अनरुुप सञ्ािन र वरवस्ापन गन्य सकनेछ । 

१२. औद्ोलगक ग्ामको सञ्ािन त्ा वरवस्ापनाः औद्ोलगक ग्ामको सञ्ािन 
र वरवस्ापन देहार ्बमोशजम हनेुछाः

(१) संघधीर त्ा  प्रदेि सरकारिे ज्गा उपिब् गराई औद्ोलगक ग्ाम घोषणा 
त्ा ववकास गरी गाउँपालिकािाई वरवस्ापन गन्य शजममेवारी ददन सकनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे आफनो षिेत्रमा रहेको वा खररद गरी प्राप्त गरेको ज्गािाई 
आफैिे औद्ोलगक ग्ामको रूपमा ववकास गरी सञ्ािन त्ा वरवस्ापन 
गन्य सकनेछ ।

(३) लनजधी षिेत्रको सहभालगतामा औद्ोलगक ग्ाम ववकास गरी साव्यजलनकरलनजधी 
सा्ेझदारीमा सञ्ािन र वरवस्ापन गन्य सवकनेछ ।

(४) औद्ोलगक ग्ामको सञ्ािन वरवस्ापनको शजममा लनशचित ित्य र प्रकृरा 
लन्ा्यरण गरी गाउँपालिकािे समपूण्य शजममा लनजधी षिेत्रिाई ददन सकनेछ। 

१३. औद्ोलगक ग्ामको ववकास लनमा्यणका िालग संस्ागत वरवस्ााः (१) 
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औद्ोलगक ग्ाम स्ापना गरी पूवा्य्ार ववकास िगारतका लनमा्यण कार्य 
गन्य संस्ागत संर्ना सवरुप गाउँपालिका अनतग्यत रहने गरी आरोजना 
कारा्यनवरन ईकाइ गठन गररनेछ । 

१४. औद्ोलगक ग्ामलभत्र स्ापना हनेु उद्ोगको प्रा्लमकतााः 
(१) औद्ोलगक वरवसार सम्बन्धी प्र्लित कानून ्बमोशजम उद्ोगको वगतीकरणमा 

परेको िघ ुउद्म, घरेि ुउद्ोग त्ा साना उद्ोग मात्र औद्ोलगक ग्ाममा 
स्ापना त्ा सञ्ािन गन्य पाइनेछ ।

 तर औद्ोलगक वरवसार सम्बन्धी प्र्लित काननु ्बमोशजम अनमुलत लिन ु
पनने उपदफा (१) ्बमोशजमका उद्ोग औद्ोलगक ग्ामलभत्र स्ापना त्ा 
सञ्ािन गन्य पाइने छैन ।

(२) औद्ोलगक ग्ामलभत्र उद्ोग स्ापनाका िालग सामानरतरा देहारका आ्ारमा 
प्रा्लमकता ददइनेछाः 
(क) स्ानधीर सतरमा उपिब् हनेु कच्ा पदा््य, अ््यप्रिोल्त कच्ा 

पदा््य वा खेर गएको वसत ुप्ररोग गरी वा प्रिो्न गरी उतपादन 
गनने उतपादनमूिक उद्ोग,

(ख) कृवष त्ा वन पैदावरमा आ्ाररत उद्ोग, 
(१) ्ेडरी 
(२) मह प्रिो्न 
(३) श्रा, कफी प्रिो्न
(४) फिफूि प्रिो्न 
(५) ज्डधी्बटुीमा प्रिो्न 
(६) काठ त्ा ्ेबत्बाँसजनर फलन््य र उद्ोग 
(७) प्राकृलतक रेिा उतपादन वा प्राकृलतक रेिामा आ्ाररत 

उद्ोग 
(ग) स्ानधीर सतरको मागमा आ्ाररत साना त्ा घरेि ुउद्ोग,
(घ) खानधी त्ा खलनजमा आ्ाररत उद्ोग जसतैाः ् ात ुवा खलनज प्रिो्न 

गनने उद्ोग,
(ङ) ऊजा्यमूिक उद्ोग जसतैाः सौर्य ऊजा्य, नवधीकरणधीर ऊजा्य उतपादन गन्य 

मेलसन उपकरण लनमा्यण सँग सम्बशन्त उद्ोग, ्बारो्रास पिानट 
आदद, सेवामूिक उद्ोगजसतैाः छापाखाना, राशनत्रक कार्यिािा, पानधी 
प्रिो्न, प्राववल्क प्रशिषिण, सधीप ववकास, सफटवेरर ववकास आदद,

(्) प्रलतसप्ा्यतमक षिमता भएका अनर उद्ोग,
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(छ) गाउँपालिकािे उपरकु्त ठानेका अनर उद्ोग 
(३) उपदफा (२) मा उ्िेख भएका उद्ोग सञ्ािन गन्यका िालग मवहिा 

उद्मधी वा तधीस वष्य वा सोभनदा कम उमेरका रवुा उद्मधीिे लनवेदन ददएमा 
तरसता उद्मधीिाई पवहिो प्रा्लमकता ददईनेछ । 

(४) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा उ्िेख भएको भए तापलन 
गाउँपालिकािे ् ाहेमा एकै प्रकृलतका उद्ोगहरू मात्र स्ापना गन्य पाउने गरी 
वविेष वसत ुउतपादन षिेत्र स्ापना त्ा सञ्ािन गन्य, गराउन सकनेछ । 

(५) गाउँपालिका उद्ोगको प्रकृलत अनसुार समान प्रकृलतका उद्ोगिाई औद्ोलगक 
ग्ामलभत्रको एकै षिेत्रमा सञ्ािन हनेु गरी ज्गा त्ा संर्ना छुट्ाउन 
सकनेछ। 

पररचछेद - ५ 
उद्ोगिाई उपिब् गराइने सेवा त्ा सवुव्ा सम्बन्धी वरवस्ा

१५. कजा्य लिन सकनेाः उद्ोगिे आफनो सवालमतवमा रहेको मेिधीनरी त्ा अनर 
जारजे्ा ्बैंक त्ा ववत्धीर संस्ामा ल्तो्बन्क राखधी कजा्य लिन सकनेछ । 
तर भवन त्ा ज्गा भने ल्तो्बन्कमा राख्न पाइने छैन । 

१६. ज्गा भा्डादरमा छुटाः 
(१) औद्ोलगक ग्ाममा सञ्ािन हनेु उद्ोगिाई प्र्लित कानूनको अल्नमा रही 

गाउँपालिकािे देहार ्बमोशजमको छुट ददन सकनेछाः 
क) िघ ुउद्महरूिाई तोवकएको भा्डादरमा पवहिो दि वष्यका िालग 

प्ास प्रलतितसमम छुट ददन सवकने 
ख) कशमतमा प्ास प्रलतित मवहिा उद्मधी वा तधीस वष्य वा सोभनदा कम 

उमेरको उद्मधीको िगानधी रहनेगरी औद्ोलगक ग्ाममा स्ापना त्ा 
सञ्ािन हनेु उद्ोगिाई तोवकएको भा्डादरमा पवहिो दि वष्यका 
िालग पैतधीस प्रलतितसमम छुट ददन सवकने ।

ग) स्ानधीर कच्ा पदा््यमा आ्ाररत उद्ोगिाई तोवकएको भा्डादरमा 
पवहिो दि वष्यका िालग तधीस प्रलतित छुट ददन सवकने ।

घ) सधीप ववकास, आई.टी., सफटवेरर ववकास, सजृनिधीिता ववकास 
सम्बन्धी उद्ोगिाई तोवकएको भा्डादरमा पवहिो दि वष्यका िालग 
्बधीस प्रलतितसमम छुट ददन सवकने ।

(२) गाउँपालिकािे स्ानधीर राजपत्रमा सू्ना प्रकािन गरी औद्ोलगक ग्ामलभत्र 
स्ापना हनेु वविेष प्रकृलतका उद्ोगिाई प्रोतसाहन गन्य ज्गाभा्डादरमा कुनै 
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लनशचित समर तोकी आंशिक वा पूण्य रुपमा छुट ददन सकनेछ ।
१७. उद्ोगिाई प्रदान गररने छुट, सवुव्ा वा सहलुिरताः 
(१) औद्ोलगक वरवसार सम्बन्धी प्र्लित कानून त्ा अनर प्र्लित कानूनिे 

प्रदान गरेका आरकर, मू्र अलभ्बशृधद कर र भनसार सम्बन्धी छुट, 
सवुव्ा वा सहलुिरत, िघ ुउद्मको िालग अनर सवुव्ा एवं सहलुिरत त्ा 
मवहिा उद्मधीका िालग ्प सवुव्ा प्रदान गन्य नेपाि सरकारिे गनने वविेष 
बरवस्ा औद्ोलगक ग्ाममा स्ापना हनेु उद्ोगिे समेत प्राप्त गन्य सकने 
गरी गाउँपालिकािे लसफाररस गन्य सकनेछ । तर सोही वकलसमको दोहोरो 
सवुव्ा भने पाउने छैनन ्। 

(२) गाउँपालिकािे प्र्लित कानून ्बमोशजम आफनो षिेत्राल्कार लभत्र पनने 
करका सम्बन्मा स्ानधीर राजपत्रमा सू्ना प्रकािन गरी औद्ोलगक 
ग्ामलभत्र सञ्ािन हनेु वविेष प्रकृलतका उद्ोगिाई आवशरक छुट ददन 
सकनेछ। 

१८. गोदामघरको सवुव्ााः गाउँपालिकािे उद्ोगको प्रकृलतका आ्ारमा 
उद्ोगिाई आवशरक पनने गोदाम घरको सवुव्ा उपिब् गराउन सकनेछ । 

१९. करार गरी उतपादन गन्य सकनेाः ग्ाममा स्ापना भएको कुनै उद्ोगिे 
प्र्लित कानून ्बमोशजम दता्य भएको कुनै उद्ोग वा कमपनधी वा फम्य वा 
प्रलतष्ानसँग आपसमा करार (कनट्राकट) वा उपकरार (सव-कनट्राकट) 
गरी वसतकुो उतपादन वा सेवा प्रवाह गन्य सकनेछन ्। 

पररचछेद - ६ 
वववव्

२०. वातावरण सम्बन्धी वरवस्ााः 
(१) औद्ोलगक ग्ाम स्ापना त्ा ववकास गन्य वातावरण संरषिण सम्बन्धी 

प्र्लित कानून ्बमोशजम गनु्य पनने प्रारशमभक वातावरणधीर परीषिण वा 
वातावरणधीर प्रभाव मू्राङ्कन समपन् गरेपलछ मात्र औद्ोलगक ग्ाम स्ापना 
त्ा ववकासको कार्य प्रारमभ गनु्यपननेछ । 

(२) औद्ोलगक ग्ाम स्ापना त्ा ववकास गन्य गररएको प्रारशमभक वातावरणधीर 
परीषिण वा वातावरणधीर प्रभाव मू्राङ्कनिे उद्ोग स्ापना, सञ्ािन, 
वरावसावरक उतपादन वा कारो्बार प्रारमभ गनु्य पूव्य प्र्लित काननु ्बमोशजम 
गनु्यपनने प्रारशमभक वातावरणधीर परीषिण वा वातावरणधीर प्रभाव मू्राङ्कनिाई 
लसलमत गरेको मालनने छैन । 
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(३) औद्ोलगक ग्ाममा स्ापना हनेु उद्ोगिे वातावरण संरषिण सम्बन्धी प्र्लित 
काननु ्बमोशजमका दावरतव पािना गनु्य पननेछ । 

२१. भा्डामा लिएको ज्गा प्ररोग गनु्यपननेाः 
(१) उद्ोग सञ्ािनका िालग सम्झौता भएको दईु वष्यलभत्र भा्डामा लिएको 

ज्गा पूण्यताः प्ररोगमा आएको नदेशखएमा प्ररोगमा नआएको जलत ज्गा 
ईकाइिे पनुाः अकको औद्ोलगक प्ररोजना््य उपरोगमा ्राउन सकनेछ । 

(२) औद्ोलगक ग्ाम लभत्रका पिटिाई उद्मधीिे जनु उद्ोग स्ापना गन्य भा्डामा 
लिएको हो सोही प्ररोजनको िालग मात्र प्ररोग गन्य सकनेछ । 

(३) औद्ोलगक ग्ाम लभत्रका पिटिाई उद्मधीिे खशण्डकृत गन्य वा अकको उद्ोग 
राख्न वा अरु कसैिाई उद्ोग सञ्ािन गन्य ददन सवकने छैन । रस 
प्राव्ान ववपररत देशखएमा गाउँपालिकािे उक्त उद्ोगिाई औद्ोलगक ग्ाम 
लभत्र्बाट हटाउन सकनेछ । 

२२. पनुाः भा्डामा ददन नहनेुाः 
(१) सम्झौता अनसुार ज्गा भवन भा्डामा लिएकोमा तरसतो उद्ोगधीिे आफूिे 

भा्डामा लिएको ज्गा अनर कसैिाई पनुाः भा्डामा ददन सकने छैन । 
(२) पनुाः भा्डामा ददएको पाइएमा उद्ोगिाई ग्तधी सु् ार गन्य सात ददनको 

समर ददइनेछ । सो समरलभत्र पलन सु् ार नगरेमा सम्झौता रद्द गरी 
ईकाइिे औद्ोलगक ग्ाम्बाट तरसतो उद्ोगिाई हटाउनेछ । 

२३. गनुासो वरवस्ापन सम्बन्धी वरवस्ााः 
(१) गनुासो वरवस्ापनका िालग गाउँपालिकािे गनुासो सनु्े अल्कारी तोकी 

तरसको सू्ना वा जानकारी सरोकारवािािाई ददने वरवस्ा गनु्यपननेछ। 
(२) आरोजना कारा्यनवरन ईकाइ कारा्यिरिे समपादन गरेको काम कार्बाहीको 

गणुसतर, प्रभावकाररता त्ा तरसमा हनु सकने अलनरलमतताको सम्बन्मा 
गनुासो लिशखत रुपमा राख्न सकने गरी स्ैबिे देख्न ेठाउँमा गनुासो पेवटका 
राख्न ुपननेछ। 

(३) उपदफा (२) ्बमोशजम राशखएको पेवटकामा जोसकैुिे गनुासो राख्न 
सकनेछ । गनुासो प्रसततुकता्यिे ्ाहेमा रस दफा ्बमोशजमको गनुासो सो्ैझ 
गाउँपालिकाको कारा्यिरमा पेि गन्य सकने वरवस्ा पलन गनु्यपनने छ ।

(४) उपदफा (३) ्बमोशजम कुनै गनुासो प्राप्त हनु आएमा गाउँपालिकािे दि 
ददन लभत्र आवशरक कार्बाही गनु्य पननेछ ।

(५) उपदफा (४) ्बमोशजम गररएको कार्बाहीको जानकारी सम्बशन्त गनुासो 
प्रसततुकता्यिाई ददनपुनने छ । 
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२४. ववद्तुधीर माधरमको प्ररोगाः 
(१) औद्ोलगक ग्ामको वरवस्ापन प्रकृरािाई सरि र पारदिती गराउन रिलमक 

रूपमा प्रिासलनक प्रणािीिाई अटोमेसन र अनिाइन पधिलत माफ्य त ववकास 
गररनेछ। 

(२) ईकाइ्बाट जारी हनेु कागजातहरू प्रमाणधीकरण गदा्य ववद्तुधीर हसताषिर 
समेत मानर हनेुछ र तरसता कागजातहरू ववद्तुधीर माधरम्बाट समेत 
आदान प्रदान गन्य सवकनेछ ।

(३) औद्ोलगक ग्ामको ईकाइ कारा्यिर्बाट ववद्तुधीर सवरुपमा पेि गरेका 
स्ैब प्रकारका कागजात सरुशषित रुपमा कमपरटुर प्रणािीमा राख्न ेदावरतव 
कार्यिरको हनेुछ । 

(४) रिलमक रूपमा ववद्तुधीर सेवा िाई प्ररोगमा ्राइनेछ । 
(५) औद्ोलगक ग्ामको त्थराङ्कको िालग कमपरटुर प्रणािी अपनाइनेछ । 
(६) औद्ोलगक ग्ामको िालग तालिमप्राप्त सु् ना प्रल्बल् सम्बन्धी कम््य ारी, 

आवशरक मात्रामा हा्ड्यवेरर र सफटवेररको वर्बस्ा गररनेछ । 
(७) औद्ोलगक ग्ामलभत्र स्ावपत िघ,ु घरेि ु त्ा साना उद्ोगको उतपादन 

त्ा ्बजारीकरणका िालग रिलमक रूपमा उपरकु्त सू्ना प्रववल्को प्ररोग 
गररनेछ । 

२५. अनगुमन त्ा सहजधीकरण
(१) औद्ोलगक ग्ाम स्ापना त्ा ववकासका िालग समपादन हनेु काम कार्बाही 

र कार्यनवरनिाई प्रभावकारी र गणुसतररकु्त ्बनाउन गाउँपालिकािे प्रमखु 
प्रिासकीर अल्कृतको संरोजकतवमा, प्राववल्क अल्कृत त्ा उद्ोग 
िाखा प्रमखु समेत रहेको अनगुमन त्ा सहजधीकरण सलमलत गठन गन्य 
सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) अनसुार गदठत सलमलतिे कारा्यनवरन िगारत समपूण्य ्रणमा 
अनगुमन गननेछ । अनगुमन गनने रिममा देखापरेका समसरा र ्नुौतधीिाई 
समा्ान गन्य आवशरक कार्यवावह गनने छ । 

(३) औद्ोलगक ग्ाम स्ापना त्ा ववकास लनमा्यणको ववलभन् ्रणमा मनत्रािर 
त्ा प्रदेि मनत्रािरिे आवशरकतानसुार अनगुमन त्ा सहजधीकरण गन्य 
सकनेछ । 

२६. रसै कार्यववल् अनसुार हनेुाः रस कार्यववल्मा उ्िेख गररएका वरवस्ाहरू 
रसै कार्यववल् अनसुार हनेुछ । रस कार्यववल्मा उ्िेख गररएका 
वरवस्ाहरू प्र्लित कानूनसँग ्बाश्झएमा ्बाश्झएको हदसमम प्र्लित 
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कानूनमा उ्िेख भएका बरवस्ा नै िागू हनेुछ । 
२७. वराखरा गनने अल्काराः रस कार्यववल्को कारा्यनवरन गनने रिममा कुनै 

दद्वव्ा उतपन् भएमा कार्यपालिकािाई तरसतो दद्वव्ा परेको ववषरको वा्ा 
अडकाउ फुकाउने र कार्यववल्मा उ्िेख भएका प्राव्ानहरूको वराखरा 
गनने अल्कार हनेुछ। 

अनसूु्धी - १ 
दफा ८ को उपदफा ३ सँग सम्बशन्त

औद्ोलगक ग्ामको पूव्य समभावरता अधररनको िालग पररषिण सू्धी (Check List) 

लस.नं. परीषिणको िधीष्यक परीषिणको वववरण

१. ज्गाको अवशस्लत

प्रदेिको नाम

शज्िा

गाउँपालिका

व्डा नं.

स्ानको नाम

नशजकको वसतधीको नाम

२. ्ारवक्िा

पूव्य

पशचिम

उत्र

दशषिण

३. जलमनको षिेत्रफि

वग्यफुट/लमटर, रोपनधी, ल्बगाहा

साव्यशजनक ज्गा/वरशक्तगत वा अनर

४. जलमनको ्बनोटाः

सम्र वा लभरािो वा अनर

पवहिो जाने समभावना भए, नभएको

५. हाि जलमनको प्ररोग केमा भएको छ

लसं्ाई सलु्ब्ा उपिब् छ, छैन
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घनावसतधी, जंगि छ, छैन

६. जलमनमा कुनै वववाद भए, नभएको

७. नशजकको मूखर खोिा वा नदीको नाम र दरुीाः

८. पहुँ् माग्याः

स्बभनदा नशजकको राजमाग्य

राजमाग्यसममको दूरी

राजमाग्य जोडने स्डक छ, छैन

राजमाग्य जोडने स्डकको समभावना

९. खानेपानधी उपिब् छ, छैन

खानेपानधीको समभावर स्ोत वा महुान

१०. ल्बद्तु प्रसारण िाइन

छ, छैन

छैन भने लनशजकको ल्बद्तु सटेसन र दूरी

षिमता (KVA)

११. नशजकमा रहेका उद्ोगहरूाः

१२. नशजकको ्बजार वा वरापाररक केनद्रको नाम र दूरीाः

१३. दूरसञ्ार सेवा उपिब् छ, छैनाः

उपिब् नभएमा नशजको सटेसन र दूरी

१४. फोहर त्ा औद्ोलगक फोहर वरवस्ापनको िालग 

समभावर षिेत्राः

१५. प्रदवुषत पानधी वरवस्ापनको िालग समभावर षिेत्राः

१६. ढि लनकासको वरवस्ा छ, छैन :

१७. औद्ोलगक ग्ाम्बाट पन्य सकने वातावरणधीर असरको 

आकँिन

१८. औद्ोलगक ग्ाम ववसतारको समभावना छ, छैन :

अाज्ञािे 
रमेि सवेुदी

प्रमखु प्रिासकीर अल्कृत


