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औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, २०७६
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गमगत
२०७६।१।३०
औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७३ को दफा ५५ ले ददएको अगिकार प्रयोि िरी िेपाल
सरकारले दे हायका गियमहरु बिाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारशभिक
1=

सं शिप्त िाम र प्रारभिः (१)

यी गियमहरुको िाम “औद्योगिक व्यवसाय गियमावली,

२०७६” रहेको छ।
(२) यो गियमावली तुरुन्त प्रारभि हुिेछ ।
2=

पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलािेमा यस गियमावलीमा,(क) “उद्योि” िन्नाले ऐिको दफा १५ बमोशजमका उद्योि सभझिु पछथ ।
(ख) “उद्योि दताथ ििे गिकाय” िन्नाले घरे ल ु र सािा उद्योिको हकमा घरे ल ु
तर्ा सािा उद्योि वविाि,

स्वदे िी लिािीमा आिाररत मझौला तर्ा

ठू ला र ववदे िी लिािीमा आिाररत उद्योिको हकमा उद्योि वविाि र
वविेष आगर्थक िेत्रमा स्र्ापिा िई सञ्चालि हुिे स्वदे िी लिािीका
उद्योिहरुको हकमा वविेष आगर्थक िेत्र ऐि, २०७३ बमोशजम स्र्ावपत
वविेष आगर्थक िेत्र प्रागिकरण सभझिु पछथ ।
(ि) “ऐि” िन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७३ सभझिु पछथ ।
(घ)

“कोष” िन्नाले ऐिको दफा ४७ बमोशजम सञ्चालिमा रहेका कोष
सभझिु पछथ ।

(ङ) “बोर्थ” िन्नाले ऐिको दफा १८ बमोशजम िदठत उद्योि तर्ा लिािी
प्रवर्द्थि बोर्थ सभझिु पछथ ।
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(च) “मन्त्रालय” िन्नाले उद्योि, वाशणज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालय सभझिु
पछथ ।

पररच्छे द-२
उद्योि दताथ
3=

गिवेदि ददिु पिेः (१) उद्योि स्र्ापिा ििथ चाहिे व्यशिले दे हायका वववरण र कािजात
सवहत उद्योि दताथको लागि उद्योि दताथ ििे गिकाय समि अिुसूची–१ बमोशजमको ढााँचामा
गिवेदि ददिु पिेछ :(क) िेपाली िािररकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप वा ववदे िी िािररक िए
राहदािीको प्रगतगलवप,
(ख) गिवेदक फमथ वा कभपिी िएमा फमथ वा कभपिी दताथ प्रमाणपत्रको
प्रगतगलवप,
(ि) उद्योि रहिे स्र्ािको िक्साङ्कि सवहतको वववरण,
(घ) गिवेदि ददि प्रगतगिगि गियुि िरे को िए सोको अशततयारी पत्र,
(ङ) ववदे िी लिािीमा उद्योि सञ्चालि ििे िए ववदे िी लिािी स्वीकृगत
िएको पत्र,
(च) साझेदारीमा उद्योि स्र्ापिा ििथ चाहे को िए साझेदार बीच िएको
सभझौताको प्रगतगलवप,
(छ) उद्योि स्र्ापिा ििे िेत्रको िाउाँपागलका वा ििरपागलकाको गसफाररस,
(ज) उद्योि दताथ ििे गिकायले तोकेको अन्य आवश्यक कािजात ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम उद्योि दताथको लागि गिवेदि ददाँदा गिवेदकले अिुसूची–
२ बमोशजमको ढााँचामा पररयोजिा वववरण तयार िरी गिवेदिसार् पेि ििुथ पिेछ।
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(३)

उपगियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापगि लघु उद्यम वा घरे ल ु

उद्योि दताथ िराउि चाहिे व्यशिले उद्योि दताथको लागि उद्योि दताथ ििे गिकायसमि
अिुसूची–३ बमोशजमको ढााँचामा गिवेदि ददिु पिेछ।
(४) उपगियम (१) वा (३) बमोशजम गिवेदि ददाँदा उद्योि दताथ ििे गिकायले
गििाथरण िरे बमोशजम ववद्युतीय माध्यमबाट समेत गिवेदि ददि सवकिेछ।
4=

प्रमाणपत्र ददिु पिेः (१) गियम ३ बमोशजम प्राप्त गिवेदि उपर उद्योि दताथ ििे गिकायले
आवश्यक जााँचबुझ िदाथ उद्योि दताथका लागि आवश्यक पिे सभपूण थ वववरण वा कािजात
प्राप्त िएको र उद्योि दताथ ििथ मिागसब दे शखएमा त्यस्तो वववरण तर्ा कािजात पेि िएको
पन्र ददिगित्र उद्योि दताथ िरी गिवेदकलाई अिुसूची–४ बमोशजमको ढााँचामा उद्योि दताथको
प्रमाणपत्र ददिु पिेछ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम ददइिे उद्योि दताथको प्रमाणपत्रमा उद्योि दताथ ििे
गिकायले अिुसूची–५ मा उल्ले ख िए बमोशजम उद्योि सञ्चालि वा व्यावसावयक उत्पादि
वा कारोबार प्रारभि ििुथ पिे अवगि तोकी ऐिको दफा ५ को उपदफा (४) मा उल्ले ख
िररएका अगतररि उद्योिको प्रकृगत अिुसार उद्योिले पालिा ििुथ पिे अन्य आवश्यक
ितथहरु समेत उल्लेख ििथ सक्िेछ।
(३) गियम ३ बमोशजम प्राप्त गिवेदि जााँचबुझ िदाथ उद्योि दताथ ििथ िगमल्िे दे शखएमा
उद्योि दताथ ििे गिकायले सात ददिगित्र कारण सवहतको जािकारी सभबशन्ित व्यशिलाई
ददिु पिेछ ।

5=

बोर्थको अिुमगत गलिु पिेः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (१) मा उशल्लशखत कुिै
उद्योि दताथ ििथ चाहिे व्यशिले बोर्थको अिुमगत प्राप्त ििथ गियम ३ बमोशजम उद्योि
दताथको लागि आवश्यक वववरण वा कािजात सवहत अिुसूची–६ बमोशजमको ढााँचामा उद्योि
दताथ ििे गिकाय माफथत बोर्थ समि गिवेदि ददिु पिेछ।
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(२) उपगियम (१) बमोशजम प्राप्त गिवेदि उपर बोर्थबाट अिुमगत ददिे गिणथय िएमा
सोको गलशखत जािकारी बोर्थको सशचवालयले उद्योि दताथ ििे गिकायलाई तुरुन्त पठाउिु
पिेछ।
(३) उपगियम (२) बमोशजम अिुमगत ददिे िरी िएको गिणथयको जािकारी प्राप्त
िरे पगछ उद्योि दताथ ििे गिकायले उद्योि दताथको लागि िब्बे ददिगित्र गिवेदि ददि
गिवेदकलाई अिुमगतपत्र ददिु पिेछ।
(४) उपगियम (३) बमोशजम उद्योि दताथको लागि अिुमगतपत्र प्राप्त व्यशिले सो
अवगिगित्र उद्योि दताथको लागि गिवेदि िददएमा त्यस्तो अिुमगतपत्र स्वतः रद्द हुिेछ।
6=

अवगि र्पको लागि गिवेदि ददि सक्िेः (१) कुिै उद्योिले उद्योि दताथ प्रमाणपत्रमा
उल्ले ख िएको अवगिगित्र उद्योि सञ्चालि वा आफ्िो व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार
प्रारभि ििथ िसकी त्यस्तो अवगि बढाउिु पिे िएमा त्यसरी अवगि बढाउिु पिे आिार र
कारण सवहत अिुसूची–७ बमोशजमको ढााँचामा उद्योि दताथ ििे गिकायसमि गिवेदि ददि
सक्िेछ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम गिवेदि परे मा उद्योि दताथ ििे गिकायले प्राप्त
गिवेदिको सभबन्िमा गिवेदकबाट र्प कुिै वववरण, कािजात वा जािकारी माि ििुथ पिे
दे खेमा सात ददिगित्र त्यस्तो वववरण, कािजात वा जािकारी माि िरी आवश्यक जााँचबुझ
ििथ सक्िेछ।
(३) उपगियम (२) बमोशजम जााँचबुझ िदाथ व्यहोरा मिागसब दे शखएमा त्यस्तो
वववरण, कािजात वा जािकारी प्राप्त िएको पन्र ददिगित्र उद्योिको प्रकृगत, उद्योि
सञ्चालिका लागि हालसभम िएको प्रिगत, अवगि र्प ििुथ पिे औशचत्य समेतका आिारमा
उद्योि दताथ प्रमाणपत्रमा उल्ले ख िएको अवगिमा बढीमा एक वषथको लागि त्यस्तो
उद्योिको सञ्चालि वा व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििे अवगि र्प ििथ
सक्िेछ।
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7=

उद्योि स्र्ािान्तरणका लागि स्वीकृगत गलिुपिेः

(१) कसै ले आफूले सञ्चालि िरी आएको

उद्योि सो स्र्ािबाट अन्यत्र स्र्ािान्तरण ििथ चाहे मा दे हायका वववरण र कािजात सवहत
अिुसूची–८ बमोशजमको ढााँचामा उद्योि दताथ ििे गिकाय समि गिवेदि ददिु पिेछ :(क) अशघल्लो आगर्थक वषथको करच ुिा प्रमाणपत्र,
(ख) अशघल्लो आगर्थक वषथसभमको ले खापरीिण प्रगतवेदि,
(ि) उद्योि स्र्ािान्तरण ििे िाउाँपागलका वा ििरपागलकाको गसफाररस,
(घ) प्रारशभिक

वातावरणीय

परीिण

वा

वातावरणीय

प्रिाव

मूल्याङ्कि

आवश्यक पिे िएमा सोको स्वीकृत प्रगतवेदि,
(ङ) उद्योि सञ्चालि िदाथ ऐि वा प्रचगलत कािूि बमोशजम कुिै छु ट, सुवविा
वा सहुगलयत प्राप्त िरे को िए त्यस्तो छु ट सुवविा वा सहुगलयत प्रदाि
ििे गिकायको सहमगत,
(च) अिुसूची–२ बमोशजमको अद्यावगिक पररयोजिाको वववरण ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम प्राप्त गिवेदि जााँचबुझ िदाथ उद्योि स्र्ािान्तरणको
स्वीकृती ददि मिागसब दे शखएमा उद्योि दताथ

ििे

गिकायले

अवगि तोकी उद्योि

स्र्ािान्तरण िदाथ सभबशन्ित उद्योिले पालिा ििुथ पिे अन्य कुिै ितथ िए सो समेत
उल्ले ख िरी अिुसूची–९ बमोशजमको ढााँचामा उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत ददि
सक्िेछ।
(३) उपगियम (१) बमोशजम प्राप्त गिवेदि जााँचबुझ िदाथ उद्योि स्र्ािान्तरणको
स्वीकृती ददि मिागसब िदे शखएमा उद्योि दताथ ििे गिकायले सोको जािकारी सात ददिगित्र
गिवेदकलाई ददिु पिेछ।
(४) यस गियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापगि प्रचगलत कािूि
बमोशजम हदबन्दीिन्दा बढी जग्िा राख्ने सुवविा प्राप्त उद्योि र वविेष आगर्थक िेत्रगित्र
स्र्ापिा िएको उद्योि स्र्ािान्तरणको लागि स्वीकृगत प्रदाि िररिे छै ि।
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8=

वववरण उपलब्ि िराउिु पिेः (१) प्रत्येक उद्योिले व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार
प्रारभि िरे पगछ प्रत्येक आगर्थक वषथ समाप्त िएको छ मवहिागित्र दे हायका वववरण वा
कािजात उद्योि दताथ ििे गिकाय समि पेि ििुथ पिेछ :(क) ले खापरीिण प्रगतवेदि,
(ख) अशघल्लो आगर्थक वषथको कर च ुिा प्रमाणपत्र,
(ि) स्वीकृत र जगर्त िमता,
(घ) अिुसूची–१० बमोशजमको ढााँचामा तयार िरे को अद्यावगिक वववरण ।
(२) उपगियम (१) बमोशजमको वववरण वा कािजात उद्योि दताथ ििे गिकायले
गििाथरण िरे को तररका अिुसार ववद्युतीय माध्यमबाट पगि पेि ििथ सवकिेछ ।
(३) उपगियम (१) वा (२) बमोशजम वववरण वा कािजात प्राप्त िएपगछ उद्योि दताथ
ििे गिकायले आफ्िो अगिले ख अद्यावगिक िरी सोको जािकारी सात ददिगित्र सभबशन्ित
उद्योिलाई ददिु पिेछ।

9=

उद्योि बन्द िरे को जािकारी ददिुपिेः कुिै उद्योिले आफूले सञ्चालि िररआएको उद्योि
बन्द िरे मा वा उद्योिको व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार स्र्िि िरे मा सोको जािकारी
सातददि गित्र अिुसूची–११ बमोशजमको ढााँचामा उद्योि दताथ ििे गिकायसमि ददिु पिेछ।

10=

दताथ खारे ज ििे: (१) कुिै कारणले उद्योि सञ्चालि ििथ िसवकिे िई उद्योिको दताथ
खारे ज ििुथ पिे िएमा त्यस्तो उद्योिले दे हायको वववरण र कािजात सवहत अिुसूची–१२
बमोशजमको ढााँचामा उद्योि दताथ ििे गिकाय समि गिवेदि ददि सक्िेछ :(क) मान्यता प्राप्त मूल्याङ्किकताथबाट तयार िररएको उद्योिको जायजेर्ाको
मूल्याङ्कि प्रगतवेदि,
ाँ ी िएको उद्योिको हकमा
तर एक करोर् रुपैयााँसभम शस्र्र पूज
उद्योिले पेि िरे को प्रगतवेदि पगि मान्य हुिेछ ।
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(ख) उद्योिमा

कायथरत

श्रगमक

लिायतका

सभपूण थ कमथचारीको

दावयत्व

फरफारक िरे को वववरण,
(ि) उद्योिको अन्य दावयत्व फरफारक प्रगतवेदि,
(घ) गलक्वीर्े टर गियुि िएको िए त्यस्तो गलक्वीर्े टरले

पेि िरे को

उद्योिको खारे जी सभबन्िी प्रगतवेदि,
(ङ) अशघल्लो आगर्थक वषथको कर च ुिा प्रमाणपत्र,
(च) उद्योि दताथ प्रमाणपत्रको सक्कल प्रगत,
(छ) अशघल्लो आगर्थक वषथसभमको ले खापरीिण प्रगतवेदि,
(ज) उद्योिको ववरुर्द् कुिै अदालत वा न्यावयक गिकायमा मुद्दा ववचारािीि
िरहे को ििी सभबशन्ित उद्यमीले िरे को स्वःघोषणा ।
तर उद्योिले गतिुथ बुझाउिु पिे दावयत्वको सभबन्िमा कुिै अदालत
वा न्यावयक गिकायमा मुद्दा ववचारािीि रहेकोमा त्यस्तो मुद्दाको अशन्तम
वकिारा हुाँदाका बखत ठहिथ सक्िे दावयत्व बराबरको रकम उद्योि दताथ
ििे गिकायमा िरौटीको रूपमा जभमा िरे को प्रमाण पेि ििुथ पिेछ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम कसै को गिवेदि परे मा उद्योि दताथ ििे गिकायले सो
उद्योिसाँि कसै को कुिै प्रकारको लेिदे ि बााँकी िए पत तीस ददिगित्र सोको प्रमाण सवहतको
गलशखत दाबी उद्योि दताथ ििे गिकाय समि पेि ििथ रावियस्तरको दै गिक पगत्रकामा
सावथजगिक सूचिा प्रकािि ििथ सभबशन्ित उद्योिलाई आदे ि ददिु पिेछ।
(३) उपगियम (२) बमोशजम प्रकाशित सूचिा अिुसार सो अवगिगित्र कसै को दाबी
परी जााँचबुझ िदाथ त्यस्तो दाबी पूण थ वा आंशिक रुपमा ठीक ठहररएमा ठहरे बमोशजमको
दावयत्व फरफारख ििथ उद्योि दताथ ििे गिकायले सभबशन्ित उद्योिलाई आदे ि ददिु
पिेछ।
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(४) उपगियम (३) बमोशजम उद्योि दताथ ििे गिकायले ददएको आदे ि अिुसार
सभबशन्ित उद्योिले दावयत्व फरफारख िरे को दे शखएमा उद्योि दताथ ििे गिकायले सात
ददिगित्र सो उद्योिको दताथ खारे ज िरी लितकट्टा ििुथ पिेछ।
(५) उपगियम (४) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापगि उपगियम (३) बमोशजम
उद्योि दताथ ििे गिकायले ददएको आदे ि बमोशजम फरफारखको कायथ सभपन्न ििएसभम
त्यस्तो उद्योिको दताथ खारे जी वा लित कट्टा हुिे छै ि।
11=

ाँ ी वा िमतामा पररवतथि वा हेरफेर ििथ स्वीकृगत गलिुपिेः (१) कुिै
उद्योिको शस्र्र पूज
ाँ ी पररवतथि वा
उद्योिले ऐिको दफा १५ को उपदफा (३) बमोशजम उद्योिको शस्र्र पूज
हेरफेर वा उद्योिको िमतामा पररवथति ििथ चाहेमा उद्योि दताथ ििे गिकाय समि
दे हायका वववरण वा कािजात सवहत अिुसूची–१३ को ढााँचामा गिवेदि ददिु पिेछ :(क) अशघल्लो आगर्थक वषथको ले खापरीिण प्रगतवेदि,
(ख) अशघल्लो आगर्थक वषथको कर च ुिा प्रमाणपत्र,
(ि) अिुसूची–१० बमोशजमको उद्योिको अद्यावगिक वववरण,
(घ) उद्योिको प्रबन्िपत्र, गियमावली र कभपिी दताथ प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप,
(ङ) साझेदारी फमथ िए साझेदार बीचको सभझौताको प्रगतगलवप,
(च) अन्य कुिै गिकायको गसफाररस आवश्यक पिे िए त्यस्तो गिकायको
गसफाररस

पत्र ।

(२) उपगियम (१) बमोशजम प्राप्त गिवेदि जााँचबुझ िदाथ उद्योिको साववकको शस्र्र
ाँ ी पररवतथि वा हेरफेर ििथ वा उद्योिको िमतामा पररवतथि वा हे रफेर ििथ मिागसब
पूज
दे शखएमा उद्योि दताथ ििे गिकायले आवश्यकता अिुसार उद्योिको स्र्लित गिरीिण िरी
ाँ ीमा पररवतथि वा हे रफेर वा
वा िराइथ प्रगतवेदि गलई उद्योिको हाल कायम रहेको शस्र्र पूज
उद्योिको िमतामा पररवतथि वा हे रफेर ििथ स्वीकृगत ददि सक्िेछ।
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ाँ ी पररवतथि वा हेरफेर
तर बोर्थको स्वीकृगत गलइथ स्र्ापिा िएका उद्योिको शस्र्र पूज
ििथ वा उद्योिको िमतामा पररवतथि वा हे रफेर ििुथ परे मा सो बोर्थको पूव थ स्वीकृगत
आवश्यक पिेछ।
12=

बोर्थको अन्य काम र कतथव्यः ऐिको दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्ले ख िररएका
ु को औद्योगिक ववकासमा अगिवृवर्द् ििे
काम, कतथव्य र अगिकारका अगतररि मुलक
सभबन्िमा िेपाल सरकारले समय समयमा ददएको गिदे िि पालिा ििुथ बोर्थको कतथव्य
हुिेछ।

पररच्छे द-३
छु ट, सुवविा वा सहुगलयत
13=

खचथ कट्टी ििथ सक्िेः उद्योिले आफ्िो िौगतक सभपशिको सुरिाको लागि खचथ िरे को
रकममध्ये प्रचगलत कािूि बमोशजम िेपाल सरकारले तोवकददएको हदसभमको रकम
आयकर प्रयोजिको लागि कट्टी ििथ सक्िेछ ।

14=

महसुल वफताथ (र्युटी ड्रब्याक) हुि:े (१) ऐिको दफा २३ को खण्र् (ख) बमोशजम कुिै
उद्योिले

िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि िरी तोके बमोशजमको समदर

गििाथरण िएको आिारमा महसुल वफताथ (ड्यूटी ड्रब्याक) को माि िरे मा उद्योि दताथ ििे
गिकायले उद्योिले पेि िरे का वववरण र गिकासी िरे को प्रमाणको आिारमा एकल गबन्दु
सेवा केन्र माफथत त्यस्तो महसुल वफताथ ददइिेछ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम उद्योिले महसुल वफताथ (ड्यूटी ड्रब्याक) सुवविा माि
िदाथ

अिुसूची-१४ बमोशजमको ढााँचामा दे हायको वववरण वा कािजात सवहत आगर्थक वषथ

समाप्त िएको गमगतले िब्बे ददिगित्र गिवेदि ददिु पिेछ :(क) कच्चा पदार्थ आयात िरे को प्रज्ञापि पत्र,
(ख) उद्योिको कुल उत्पादिको वववरण,
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(ि) गिकासी प्रज्ञापि पत्रको सक्कल,
(घ) ित वषथको वावषथक प्रिगत वववरण (एक आ.व. मा एक पटक मात्र),
(ङ) क्रेताको खररद आदे ि र सभझौता,
(च) अशघल्लो आगर्थक वषथसभमको कर च ुिा प्रमाणपत्र,
(छ) अशघल्लो आगर्थक वषथको ले खापरीिण प्रगतवेदि,
(ज) ववदे िी मुरा आजथि िरे को बैङ्कले स्रोत खुलाई प्रमाशणत िरे को सक्कल
प्रगत,
(झ) अन्तराथविय बोलपत्र गबक्री बापतको महसुल वफताथको हकमा सोको
वववरण ।
(३) उपगियम (२) बमोशजम प्राप्त गिवेदिको सभबन्िमा करच ुिा लिायतका
ववषयहरु रूजु ििथ सभबशन्ित आन्तररक राजस्व कायाथलयमा ले खी पठाउिु पिेछ।
(४)

उपगियम

(३)

बमोशजम

आन्तररक

राजस्व

कायाथलयमा

पठाइएका

कािजातहरूको सभबन्िमा सो कायाथलयबाट वववरण रूजु िइथ आएपगछ प्राप्त गिवेदि उपर
एकल गबन्दु सेवा केन्रले छ मवहिागित्र त्यस्तो महसुल वफताथ सभबन्िी कारबाही िररसक्िु
पिेछ।
15=

िरौटी राखी सामाि आयात ििथ पाउिेः वण्र्ेर् वेयर हाउसको इजाजत िगलएका उद्योिले
आफ्िो उत्पादि प्रतीतपत्रको माध्यमबाट वा प्रचगलत बैवङ्कङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट गियाथत
वा पररवत्यथ ववदे िी मुरामा स्वदे िमै गबक्री ििे िएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादि ििथ
आवश्यक पिे कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ र िेपालमा उत्पादि िहुिे सामग्री
आयात िदाथ प्रचगलत कािूि बमोशजम लाग्िे महसुल प्रचगलत कािूि बमोशजम िरौटी राखी
आयात ििथ सक्िेछ।
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16=

मवहला उद्यमीको लागि र्प सुवविाः (१) मवहला उद्यमीले कुिै औद्योगिक िेत्रगित्र उद्योि
स्र्ापिा ििथ चाहेमा त्यस्ता मवहला उद्यमीलाई दे हायको छु ट वा सहुगलयत सवहत
औद्योगिक िेत्रगित्र स्र्ाि उपलब्ि िराइिेछ :(क) अन्य प्रगतस्पिी उद्योिले ििे लिािीिन्दा पच्चीस प्रगतितसभम कम
रकम लिािी ििे िएमा,
(ख) औद्योगिक िेत्रगित्रको स्र्ाि प्रयोि िरे बापत उद्योिले गतिुथ पिे िार्ा
वा बहाल प्रगतस्पिाथबाट गििाथरण िररिे िएमा पन्र प्रगतितसभम कम
कबोल िरे को

िएमा ।

(२) मवहला उद्यमीको मात्र स्वागमत्व रहे को उद्योिले आफ्िो उत्पादि गियाथत ििे
प्रयोजिका लागि कजाथ आवश्यक परे मा उद्योि दताथ ििे गिकाय माफथत सो गिकायको
गसफाररस सवहत मन्त्रालय समि गिवेदि ददि सक्िेछ।
(३) उपगियम (२) बमोशजम कुिै उद्योिबाट कजाथको लागि प्राप्त गिवेदि जााँचबुझ
िदाथ व्यहोरा मिागसब दे शखएमा आवश्यक गितो वा जमाित गलई मन्त्रालयले तोकेको
सीमासभमको रकम ऐिको दफा ४७ को उपदफा (१) को खण्र् (च) बमोशजमको
कोषबाट गियाथत कजाथ स्वरुप उपलब्ि िराउि सवकिेछ।
17=

गर्माण्र् चाजथ छु ट सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) कुिै उद्योिले ववद्युत आपूगतथ ििएको समयको
अिुपातमा गर्माण्र् चाजथ छु टको सुवविा गलि चाहे मा त्यस्तो उद्योिले उद्योि सञ्चालि
िएको एक वषथ पूरा िएपगछ सो उद्योिमा ववद्युत आपूगतथ ििे गिकायको गसफाररस सवहत
उद्योि दताथ ििे गिकाय माफथत एकल गबन्दु सेवा केन्रमा गिवेदि ददि सक्िेछ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम प्राप्त गिवेदि जााँचबुझ िदाथ गर्माण्र् चाजथमा छु ट ददिे
आिार र कारण मिागसब दे शखएमा एकल गबन्दु सेवा केन्रले गिवेदि माि दाबी अिुसार
गर्माण्र् चाजथमा छु ट ददि मन्त्रालय माफथत पन्र ददिगित्र िेपाल सरकार समि गसफाररस
ििुथ पिेछ।
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(३) उपगियम (२) बमोशजम गसफाररस सवहतको गिवेदि प्राप्त िएपगछ मन्त्रालयले
दे हायको आिारमा ऐिको दफा २७ को खण्र् (च) बमोशजम ववद्युत आपूगतथ ििएको
समयको अिुपातमा गर्माण्र् चाजथ छु ट ददि िेपाल सरकार समि गसफाररस ििथ सक्िेछ :(क) उद्योिको जगर्त ववद्युत िमता,
(ख) ववद्युत आपूगतथ ििएबाट उद्योिलाई पिथ िएको हागि िोक्सािी,
(ि) उद्योिको ववद्युत महसुल बक्यौताको शस्र्गत,
(घ) ववद्युत आपूगतथ ििे गिकायको गसफाररस ।
(४) िेपाल सरकारले उपगियम (३) बमोशजम मन्त्रालयको गसफाररसको आिारमा
ववद्युत आपूगतथ ििएको समयको अिुपातमा गर्माण्र् चाजथ उद्योिले गतिुथ पिे ववद्युत
महसुलबाट वहसाब गमलाि ििे िरी छु ट ददि गसफाररस ििथ सक्िेछ।
18=

आयात अिुमगत प्रदाि ििथ सक्िेः (१) ववदे िी लिािीमा स्र्ावपत उद्योिले ियााँ वस्तुको
उत्पादि तर्ा बजार ववकास र प्रवर्द्थि ििथको लागि ववदे िशस्र्त मूल कभपिीबाट उत्पाददत
सामाि आयात ििुथ परे मा त्यस्तो सामािको वववरण, पररमाण र आयात ििे अवगि समेत
उल्ले ख िरी उद्योि दताथ ििे गिकायसमि गिवेदि ददि सक्िेछ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम गिवेदि परे मा उद्योि दताथ ििे गिकायले दे हायको
आिारमा गिशित पररमाण र अवगिसभमका लागि ववदे िशस्र्त मूल कभपिीबाट त्यस्तो
सामाि आयात ििे अिुमगतको लागि एकल गबन्दु सेवा केन्र समि गसफाररस ििथ
सक्िेछ :(क) आयात ििे सामािको प्रकृगत, पररमाण र समयावगि,
(ख) आयात हुिे सामािबाट ियााँ वस्तुको उत्पादि तर्ा बजार ववकास र
प्रवर्द्थि ििथको लागि पुग्िे योिदाि ।
(३) उपगियम (२) बमोशजम गसफाररस प्राप्त िएमा एकल गबन्दु सेवा केन्रले
आवश्यक जााँचबुझ िरी आयात ििे सामािको प्रकृगत र पररमाण खुलाई बढीमा एक वषथको
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लागि दे हायका ितथमा ववदे िशस्र्त मूल कभपिीबाट सामाि आयात ििे स्वीकृगत ददि
सक्िेछ :(क) आयात िरे को सामािको आयात तर्ा गबक्री ववतरण सभबन्िी वववरण
उद्योि दताथ ििे गिकायमा मागसक रुपमा पेि ििुथ पिे,
(ख) आयात हुिे सामाि िेपाली बजारमा अन्य कुिै व्यशि, फमथ, कभपिी
माफथत आयात िई गबक्री ववतरण ििएको हुिपु िे,
(ि) आयात िररएको सामाि व्यावसावयक रुपमा बजारमा गबक्री

ििथ

िपाइिे ।
(४) उपगियम (३) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापगि ऐिको अिुसूची-१ मा
उशल्लशखत उद्योिहरुबाट उत्पाददत हुिे सामािहरु आयात ििथ अिुमगत प्रदाि िररिे छै ि।
19=

सहजीकरण ििथ सक्िेः (१) दे हायका उद्योिले आफूलाई आवश्यक पिे जग्िा आफतले
खररद ििथ िसकेमा त्यस्तो जग्िा खररद ििथ वा जग्िा उपलब्ि िराइददि उद्योि दताथ ििे
गिकाय समि गलशखत रुपमा अिुरोि ििथ सक्िेछि् :(क) राविय प्रार्गमकता प्राप्त उद्योि,
(ख) आफ्िो उत्पादिको कभतीमा साठी प्रगतित उत्पादि ववदे िमा गियाथत
ििे उद्योि,
(ि) अगत अववकगसत िेत्र, अववकगसत िेत्र र कम ववकगसत िेत्रमा स्र्ापिा
हुिे मझौला र ठू ला उद्योि,
(घ) कभतीमा पााँच सय जिा व्यशिलाई प्रत्यि रोजिारी ददिे उद्योि,
ाँ ीमा रु दि अबथ रूपैयााँ िन्दा बढी लिािी ििे उद्योि,
(ङ) शस्र्र पूज
(च) कभतीमा पचास प्रगतित स्वदे िी कच्चा पदार्थमा आिाररत वा आयागतत
कच्चा पदार्थ िए कभतीमा पचास प्रगतित मूल्य अगिवृवर्द् हुिे मझौला र
ठू ला उद्योि ।
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(२) उपगियम (१) बमोशजम अिुरोि िई आएमा उद्योि दताथ ििे गिकायले जग्िा
प्रागप्तका लागि सभबशन्ित गिकाय बीच समन्वय र सहजीकरण ििथको लागि कमथचारी खटाइथ
आवश्यक व्यवस्र्ा गमलाउिु पिेछ ।
20=

गलजमा जग्िा उपलब्ि िराउिेः (१) राविय प्रार्गमकता प्राप्त कुिै उद्योि सञ्चालि ििथ
िेपाल सरकारको स्वागमत्वमा रहे को सरकारी जग्िा आवश्यक पिे िएमा सभबशन्ित
उद्योिले दे हायका वववरण र कािजात सवहत उद्योि दताथ ििे गिकाय समि अिुसूची-१५
को ढााँचामा गिवदे ि ददि

सक्िेछ :-

(क) उद्योि दताथको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप,
(ख) अिुसूची-२ बमोशजमको उद्योिको पररयोजिाको वववरण,
(ि) उद्योिका लागि आवश्यक पिे जग्िाको िेत्रफल र स्र्ाि,
(घ) अन्य कुिै गिकायबाट अिुमगत आवश्यक पिे िए सो अिुमगत पत्र,
(ङ) उद्योिले जग्िा गलजमा गलिु पिे कारणहरु,
(च) सभबशन्ित स्र्ािीय तहको गसफाररस ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम प्राप्त गिवेदि जााँचबुझ िदाथ व्यहोरा मिागसब दे शखएमा
उद्योि दताथ ििे गिकायले आवश्यकता अिुसार त्यस्तो जग्िाको स्र्लित गिरीिण समेत
िरी यवकि राय सवहत मन्त्रालयमा पेि ििुथ पिेछ।
21=

सुरिा प्रदाि ििेः (१) िेपाल सरकारले औद्योगिक प्रगतष्ठािहरुमा िाशन्त, सुरिा कायम
ििथ प्रत्येक

औद्योगिक

िेत्रमा

आवश्यक

सङ्खतयामा

सुरिाकमी

खटाउिे

व्यवस्र्ा

गमलाउिेछ।
(२) कुिै उद्योिले सुरिाका कारण उद्योि सञ्चालि ििथ कदठिाई परे को ििी सुरिा
माि िरे मा िेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योि वा त्यस्तो उद्योि रहे को औद्योगिक िेत्रमा
आवश्यकता अिुसार र्प सुरिाकमी खटाउि सक्िेछ।
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(३) उपगियम (१) र (२) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापगि िेपाल सरकारले
सभबशन्ित उद्योिहरुको अिुरोिमा दे हायको प्रयोजिको लागि छु ट्टै सुरिा व्यवस्र्ा गमलाउि
सक्िेछ :(क) औद्योगिक मेला, प्रदिथिी तर्ा अन्य औद्योगिक समारोह आयोजिा ििथ,
(ख) उद्योिमा िएको बन्द,

हड्तालको समयमा हुि सक्िे आिजिी,

तोर्फोर् तर्ा लुटपाट गियन्त्रण ििथ ,
(ि) उद्योि, प्रगतष्ठाि रहे को इलाकामा हुिसक्िे सभिाववत सुरिा च ुिौतीको
सामिा

ििथ ।

(४) दुई अबथ रूपैयााँ िन्दा बढी लिािी िएका वा एक सय जिािन्दा बढी
व्यशिलाई रोजिारी ददिे उद्योिले सुरिा जििशिको लाित खचथ आफतले व्यहोिे िरी
अफ्िो उद्योिको सुरिाको लागि छु ट्टै सुरिाकमी उपलब्ि िराउि सभबशन्ित शजल्ला सुरिा
सगमगतमाफथत िेपाल सरकारसाँि अिुरोि ििथ सक्िेछ।
(५) उपगियम (४) बमोशजम छु ट्टै सुरिाकमीको व्यवस्र्ाको लागि अिुरोि िई
आएमा िेपाल सरकारले आवश्यक ितथ तर्ा मापदण्र् तोकी सभबशन्ित शजल्ला सुरिा
सगमगतको गसफाररसमा त्यस्तो उद्योिलाई आवश्यक सुरिाकमी उपलब्ि िराउि सक्िेछ।

पररच्छे द-४
एकल गबन्दु सेवा केन्र
22=

एकल गबन्दु सेवा केन्रः (१) प्रदे िमा दताथ िएका वा दताथ हुिे लघु उद्यम, घरे ल ु उद्योि र
सािा उद्योिले ऐि तर्ा यस गियमावली बमोशजम प्राप्त ििे छु ट, सुवविा वा सहुगलयत
प्रदे िस्तरबाट िै प्रदाि ििथको लागि सभबशन्ित प्रदे िले आवश्यकता अिुसार एकल गबन्दु
सेवा केन्र स्र्ापिा ििथ सक्िेछ।
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(२) िाउाँपागलका वा ििरपागलकामा दताथ िएका वा दताथ हुिे लघु उद्यम, घरे ल ु
उद्योि तर्ा सािा उद्योिले ऐि तर्ा यस गियमावली बमोशजम प्राप्त ििे छु ट, सुवविा वा
सहुगलयत

स्र्ािीयस्तरबाट

िै

प्रदाि

ििथको

लागि

सभबशन्ित

िाउाँपागलका

वा

ििरपागलकाको अध्यि वा प्रमुखको प्रत्यि गियन्त्रण र गिदे ििमा रहिे िरी एकल गबन्दु
सेवा केन्र स्र्ापिा ििथ सक्िेछ।
(३) उपगियम (१) वा (२) बमोशजम िठि हुिे एकल गबन्दु सेवा केन्रको लागि
आवश्यक पिे जििशि सभबशन्ित प्रदे ि, िाउाँपागलका वा ििरपागलकाले व्यवस्र्ा ििुथ
पिेछ।
23=

गिदे िि पालिा ििुथ पिेः (१) मन्त्रालयले ऐि तर्ा यस गियमावली बमोशजम एकल गबन्दु
सेवा सञ्चालि सगमगतले ििुथ पिे काम कारबाहीका सभबन्िमा सो सगमगतलाई समय समयमा
आवश्यक गिदे िि ददि सक्िेछ र मन्त्रालयले ददएको गिदे िि पालिा ििुथ एकल गबन्दु
सेवा सञ्चालि सगमगतको कतथव्य हुिेछ।
(२) एकल गबन्दु सेवा सञ्चालि सगमगतले आफूले वषथिररमा िरे का काम कारबाहीको
सभबन्िमा प्रगतवेदि तयार िरी आगर्थक वषथ समाप्त िएको तीस ददिगित्र मन्त्रालयसमि पेि
ििुथ पिेछ।

पररच्छे द-५
रुग्ण उद्योि
24=

रुग्ण उद्योि पवहचािका मापदण्र्ः िेपाल सरकारले दे हायको कुिै आिारमा ववद्यमाि
रहेको उद्योिलाई रुग्ण उद्योिको रुपमा पवहचाि ििथ सक्िेछ :(क) ऋणको सााँवा व्याज गतिथ िसकेको,
ाँ ीको अिुपातमा ऋणको मात्रा अस्वािाववक रुपमा बढी िएको,
(ख) पूज

16

www.lawcommission.gov.np
(ि) िेपाल गितोपत्र बोर्थमा सूचीकृत िएका उद्योिहरुको हकमा अवङ्कत
मूल्यिन्दा बजार मूल्य कम िएको,
(घ) पगछल्लो तीि वषथ पारगबन्दु (ब्रे क इिि पोइन्ट) िन्दा तल्लो अवस्र्ामा
उत्पादि िएको,
(ङ) प्राकृगतक प्रकोप वा अन्य काबु बावहरको अवस्र्ाले उद्योि सञ्चालि हुि
िसक्िे,
(च) अन्तराथविय

औद्योगिक

वा

वाशणज्य

सभबन्िी

िीगतित

व्यवस्र्ामा

पररवतथि िई उद्योिको उत्पादिले अन्तराथवियस्तरमा प्रगतस्पिाथ ििथ
िसकेको।
25=

रुग्ण उद्योिको पवहचाि ििे तररकाः (१) व्यवसावयक उत्पादि वा कारोबार सञ्चालि
िरे को गमगत दे शख कभतीमा पााँचवषथ गिरन्तर रुपमा सञ्चालिमा रही गियम २४ मा
उशल्लशखत कुिै अवस्र्ामा रहे को उद्योिले आफ्िो उद्योिलाई रुग्ण उद्योिको रुपमा
पवहचाि िराउि चाहे मा गियम २८ बमोशजम िदठत उच्चस्तरीय गिकायले तोकेको
समयावगिगित्र सो सगमगतसमि अिुसूची–१६ बमोशजमको ढााँचामा गिवेदि ददिु पिेछ।
(२) उपगियम (१) बमोशजमको गिवेदि सार् उद्योिले सो उद्योिको सञ्चालिको
ाँ ी लिािी सभबन्िी व्यावसावयक योजिा पेि िरे को हुि ु पिेछ।
लागि र्प स्वःपूज
(३) उपगियम (१) बमोशजम प्राप्त गिवेदि उपर उच्चस्तरीय गिकाय आफतले वा
सभबशन्ित ववषयका ववज्ञ समेत रहे को एक जााँचबुझ टोली िठि िरी सो टोली माफथत
सभबशन्ित उद्योिले पेि िरे को वववरण वा कािजात तर्ा स्र्लित अिुिमि समेतको
आिारमा जााँचबुझ िराई प्रगतवेदि तयार ििुथ पिेछ ।
(४) उपगियम (३) बमोशजम प्राप्त प्रगतवेदि र उपगियम (२) बमोशजम उद्योिले पेि
िरे को व्यावसावयक योजिा समेतका आिारमा उच्चस्तरीय गिकायले सभबशन्ित रुग्ण
उद्योिलाई रुग्ण उद्योिको रुपमा पवहचाि ििथ मन्त्रालय समि गसफाररस ििुथ पिेछ।
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(५) उपगियम (४) बमोशजम प्राप्त गसफाररस अिुसार कुिै उद्योिलाई रुग्ण उद्योिको
रुपमा पवहचाि ििथ मिागसब दे शखएमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय समेतको सहमगत गलई
त्यस्तो उद्योिलाई रुग्ण उद्योिको रुपमा पवहचाि ििथ िेपाल सरकार समि गसफाररस ििथ
सक्िेछ ।
(६) उपगियम (५) बमोशजम रुग्ण उद्योिको रुपमा पवहचािको लागि गसफाररस
िररएको कुिै उद्योिलाई गिशित अवगिको लागि आयकर, अन्तःिुल्क, गिकासी तर्ा पैठारी
करमा छु ट, सहुगलयत दरमा ऋण सुवविा तर्ा व्याज तर्ा हजाथिामा छु ट वा अन्य सुवविा
वा सहुगलयत ददाँदा त्यस्तो उद्योि सञ्चालिमा आउि सक्िे सभिाविा दे शखएमा िेपाल
सरकारले त्यस्तो उद्योिले पाउिे छु ट, सुवविा तर्ा सहुगलयत गििाथरण िरी उद्योि सञ्चालि
ाँ ीको व्यवस्र्ा ििथ, उद्योिको व्यवस्र्ापिमा पररवतथि ििथ वा
ििथ, लिािीको लागि र्प पूज
िेपाल सरकारले आवश्यक ठािेको अन्य कुिै उपाय अवलभबि िरी उद्योि सञ्चालि ििे
व्यवस्र्ा गमलाउि सक्िेछ।
26=

रुग्ण उद्योिको विीकरणः (१) दे हायको अवस्र्ामा रहेका उद्योिलाई पूण थ रुग्ण उद्योि
मागििेछ :(क) गियतवि वा व्यवस्र्ापकीय कमजोरीको कारण बाहेक पगछल्ला तीि
वषथदेशख लिातार घाटामा सञ्चालि िई उद्योिको पूाँजी (इशक्वटी) सिरी
प्रगतितिन्दा बढीले कमी िएको,
(ख) पगछल्ला तीि वषथसभम लिातार जगर्त िमताको बीस प्रगतितिन्दा कम
िमतामा सञ्चालिमा रहे को,
(ि) गियतवि वा व्यवस्र्ापकीय कमजोरीको कारण बाहे क अन्य कुिै
कारणले पगछल्ला तीि वषथसभम उद्योि पूण थ रुपमा बन्द रहे को,
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(घ) ऐि तर्ा यस गियमावली बमोशजम िेपाल सरकारले कुिै छु ट, सुवविा वा
सहुगलयत ददाँदा बढीमा पााँच बषथगित्रमा िाफामा सञ्चालि हुि सक्िे
दे शखएको ।
(२) दे हायको अवस्र्ामा रहे का उद्योिलाई रुग्ण उद्योि मागििेछ :(क) गियतवि वा व्यवस्र्ापकीय कमजोरीको कारण बाहे क पगछल्ला तीि
ाँ ी (इशक्वटी) पचास
वषथदेशख लिातार घाटामा सञ्चालि िई उद्योिको पूज
प्रगतितिन्दा बढीले कमी िएको,
(ख) पगछल्ला तीि वषथसभम लिातार जगर्त िमताको पच्चीस प्रगतितिन्दा
कम िमतामा सञ्चालिमा रहे को,
(ि) गियतवि वा व्यवस्र्ापकीय कमजोरीको कारण बाहे क अन्य कुिै
कारणले पगछल्ला दुई वषथसभम उद्योि पूण थ रुपमा बन्द रहे को,
(घ) ऐि तर्ा यस गियमावली बमोशजम िेपाल सरकारले कुिै छु ट, सुवविा वा
सहुगलयत ददाँदा बढीमा तीि बषथ गित्रमा िाफामा सञ्चालि हुि सक्िे
दे शखएको ।
(३) दे हायको अवस्र्ामा रहे का उद्योिलाई रुग्णउन्मुख उद्योि मागििेछ :(क) गियतवि वा व्यवस्र्ापकीय कमजोरीको कारण बाहे क पगछल्ला तीि
वषथदेशख

घाटामा

सञ्चालि

िई

उद्योिको

ाँ ी
पूज

(इशक्वटी)

तीस

प्रगतितिन्दा बढीले कमी िएको,
(ख) पगछल्ला तीि वषथसभम लिातार जगर्त िमताको तीस प्रगतितिन्दा कम
िमतामा सञ्चालिमा रहे को,
(ि) गियतवि वा व्यवस्र्ापकीय कमजोरीको कारण बाहे क अन्य कुिै
कारणले पगछल्लो एक वषथ दे शख उद्योि पूण थ रुपमा बन्द रहे को,
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(घ) ऐि तर्ा यस गियमावली बमोशजम िेपाल सरकारले कुिै छु ट, सुवविा वा
सहुगलयत ददाँदा बढीमा दुई वषथगित्रमा िाफामा सञ्चालि हुि सक्िे
दे शखएको ।
(४) यस गियम बमोशजम रुग्ण उद्योिको विीकरण िदाथ उद्योिको व्यावसावयक
योजिा वा कायथयोजिा, उद्योिले ववितमा िरे को उत्पादि एवं उद्योिको ले खापरीिण
प्रगतवेदि समेतलाई आिार गलिु पिेछ।
27=

रुग्ण उद्योिले पाउिे अन्य छु ट, सुवविा वा सहुगलयतः (१) िेपाल सरकारले रुग्ण
उद्योिको पुिरुत्र्ाि, पुिगिथमाथण तर्ा व्यवस्र्ापिका लागि ऐिको दफा ३९ को उपदफा
(१) मा उल्लेख िररए दे शख बाहे क दे हाय बमोशजमका छु ट, सुवविा वा सहुगलयत उपलब्ि
िराउि वा सोको लागि आवश्यक गसफाररस ििथ सक्िेछ :(क) साववकको कजाथलाई सहुगलयत कजाथ (सफ्ट लोि) मा रुपान्तरण ििथ
सभबशन्ित वविीय सं स्र्ालाई गसफाररस ििे,
(ख) साववकको कजाथको व्याज तर्ा हजाथिा छु ट ददि सभबशन्ित वविीय
सं स्र्ालाई गसफाररस ििे,
(ि) उद्योि

सञ्चालिका

लागि

बैङ्क

तर्ा

वविीय

सं स्र्ाबाट

सहुगलयत

व्याजदरमा र्प कजाथ उपलब्ि िराउि सभबशन्ित वविीय सं स्र्ालाई
गसफाररस ििे,
(घ) उद्योिलाई आवश्यक पिे मेशििरी औजार वा उपकरण वा कच्चा
पदार्थको आंशिक वा पूरै आयातमा वा उत्पाददत सामाि गियाथत वा
गबक्रीमा लाग्िे महसुल, िुल्क वा करमा पूण थ वा आंशिक छु ट वा
सहुगलयत ददिे,
(ङ) ऋण गतिथ िसकी कालो सूचीमा परे का उद्योिलाई ऋण गतिे अवगि
र्वपददि सभबशन्ित वविीय सं स्र्ालाई गसफाररस ििे,
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(च) प्रचगलत कािूि बमोशजम लाग्िे कर, िुल्क वा जररबािामा गिशित
अवगिसभम आंशिक वा पूरै छु ट ददिे ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम उद्योिलाई छु ट, सुवविा वा सहुगलयत उपलब्ि िराउाँदा
रुग्ण उद्योिहरुको विीकरणका आिारमा छु ट, सुवविा वा सहुगलयतको मात्रामा फरक
फरक हुिे िरी त्यस्तो छु ट, सुवविा वा सहुगलयत उपलब्ि िराउि वा सोको लािी
सभबशन्ित वविीय सं स्र्ालाई गसफाररस ििथ सवकिेछ।
28=

उच्चस्तरीय गिकायको िठिः (१) रुग्ण उद्योिको पवहचाि, विीकरण र पुिरुत्र्ाि,
पुिगिथमाथण तर्ा व्यवस्र्ापिका लागि िेपाल सरकारलाई सुझाव ददि िेपाल सरकारले
कभतीमा राजपत्रावङ्कत ववशिट श्रे णी वा सो सरहको पदमा कायथरत वा कायथ िरे को कुिै
ववज्ञको सं योजकत्वमा िेपाल सरकारको प्रर्म श्रे णी वा सो सरहका पदागिकारी र उद्योि,
वाशणज्य, बैवङ्कङ्ग वा आगर्थक िेत्रका ववज्ञहरु समेत समावेि िरी बढीमा पााँच सदस्यीय एक
उच्चस्तरीय गिकायको िठि ििथ सक्िेछ ।
(२) उच्चस्तरीय गिकायको बैठक सो गिकायको सं योजकले तोकेको गमगत, समय र
स्र्ािमा बस्िेछ।
(३) उपगियम (१) बमोशजमको गिकायले कायथ सभपादि िदाथ आवश्यकता अिुसार
अन्य गिकायका प्रगतगिगि वा ववज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण िरी राय परामिथ गलि सक्िेछ।
(४) उच्चस्तरीय गिकायको बैठक सभबन्िी अन्य कायथववगि सो गिकाय आफतले
गििाथरण ििथ सक्िेछ।
(५) उच्चस्तरीय गिकायको लागि आवश्यक पिे सेवा, सुवविा मन्त्रालयले उपलब्ि
िराउिेछ ।
(६) उच्चस्तरीय गिकायको सशचवालयको काम मन्त्रालयको औद्योगिक तर्ा लिािी
प्रवर्द्थि महािाखाले ििेछ।
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29=

उच्चस्तरीय गिकायको काम, कतथव्य र अगिकारः ऐिको दफा ४० मा ले शखएका अगतररि
गियम २८ बमोशजम िदठत उच्चस्तरीय गिकायको काम, कतथव्य र अगिकार दे हाय
बमोशजम हुिेछ :(क) रुग्ण उद्योिको पवहचाि ििथ त्यस्तो उद्योिको िौगतक एवं वविीय
अवस्र्ाको बारे मा ववश्लेषण ििे,
(ख) उद्योिको वास्तववक शस्र्गतको पवहचाि ििथ उद्योिको स्र्लित अध्ययि
ििे,
(ि) रुग्ण

उद्योिको

पवहचाि, विीकरण, पुिरुत्र्ाि, पुिगिथमाथण

तर्ा

व्यवस्र्ापिका लागि िेपाल सरकारले अवलभबि ििुथ पिे उपायका
सभबन्िमा प्रगतवेदि तयार िरी मन्त्रालय समि पेि ििे ।

पररच्छे द-६
शजल्ला उद्योि प्रबर्द्थि सगमगत
30=

शजल्ला उद्योि प्रबर्द्थि सगमगतः (१) लघु उद्यम, घरे ल ु उद्योि तर्ा सािा उद्योिको प्रबर्द्थि
सभबन्िी कायथलाई प्रिावकारी बिाउि िेपाल सरकारले आवश्यकता अिुसार दे हाय
बमोशजमको शजल्ला उद्योि प्रबर्द्थि सगमगत िठि ििथ सक्िेछ :(क) प्रमुख, शजल्ला समन्वय सगमगत

-अध्यि

(ख) सहायक प्रमुख शजल्ला अगिकारी

-सदस्य

(ि) शजल्ला समन्वय अगिकारी, शजल्ला समन्वय सगमगतको कायाथलय -सदस्य
(घ) प्रगतगिगि, शजल्लाशस्र्त गिजी िेत्रका उद्योिसाँि सभबर्द् छाता
सङ्गठिका अध्यिहरु मध्येबाट अध्यिले मिोियि िरे को
बढीमा दुई जिा

-सदस्य

(ङ) स्र्ािीय स्तरमा रहे का वाशणज्य बैङ्कहरुको तफथबाट अध्यिले
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मिोियि िरे को बैङ्कको अगिकृतस्तरको प्रगतगिगि
(च) प्रमुख, शजल्ला घरे ल ु तर्ा सािा उद्योि कायाथलय

-सदस्य

-सदस्य-सशचव

(२) उपगियम (१) बमोशजम िदठत सगमगतको बैठक सगमगतका अध्यिले तोकेको
गमगत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ । सगमगतले बैठकमा आवश्यकता अिुसार ववषय ववज्ञ,
सरोकारवाला गिकाय एवं सभबर्द् उद्योि व्यवसायी सङ्घ सं स्र्ाका प्रगतगिगिलाई आमन्त्रण
ििथ सक्िेछ।
(३) उपगियम (१) बमोशजम िदठत सगमगतको सशचवालयको काम सभबशन्ित शजल्ला
घरे ल ु तर्ा सािा उद्योि कायाथलयले ििेछ।
31=

शजल्ला उद्योि प्रवर्द्थि सगमगतको काम, कतथव्य र अगिकारः (१) गियम ३० बमोशजम िठि
िएको शजल्ला उद्योि प्रवर्द्थि सगमगतको काम, कतथव्य र अगिकार दे हाय बमोशजम हुिेछ :(क) शजल्लाको

औद्योगिक

प्रवर्द्थि, लिािीको

सं रिण, अगिवृवर्द्

तर्ा

औद्योगिकीकरण सभबन्िमा दे खा परे का समस्या समािािका लागि
आवश्यक पहल ििे,
(ख) शजल्लामा रहेका उद्योि सञ्चालिमा कुिै बािा, अड्काउ वा दिवविा
उत्पन्न िएमा त्यसको समािािको लागि सहजीकरण ििे ,
(ि) औद्योगिक प्रदूषण न्यू िीकरणका लागि आवश्यक पहल ििे,
(घ) शजल्लाको औद्योगिक ववकासको शस्र्गतको समग्र मूल्याङ्कि तर्ा समीिा
िरी आवश्यक कदम चाल्ि शजल्ला समन्वय सगमगत समि सुझाव तर्ा
गसफाररस ििे,
(ङ) प्रचगलत कािूि बमोशजम उद्योिले पाउिे सेवा, सुवविा तर्ा सहुगलयत
उद्योिहरुलाई ददलाउि कुिै कदठिाई आइपरे मा सोको गिराकरणका
लागि आवश्यक पहल ििे,
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ु ाई िरी समस्या समािाि ििे वा िराउिे तर्ा
(च) उद्योिीको िुिासो सुिव
सभबशन्ित गिकायलाई गसफाररस ििे,
(छ) शजल्लाको एकीकृत औद्योगिक सूचिा व्यवस्र्ापि प्रणालीको ववकास िरी
प्रयोिमा ल्याउि सुझाव ददिे,
(ज) सावथजगिक, गिजी र सहकारी िेत्रको प्रिावकारी, समन्वयात्मक र
सामञ्जस्यपूणथ सहकायथमा शजल्लामा प्रगतस्पिाथत्मक औद्योगिक वातावरण
गिमाथण ििथ आवश्यक कायथ ििे वा िराउिे,
(झ) शजल्लामा औद्योिीकरणको िगतलाई तीब्रता ददि औद्योगिक पूवाथिारको
लागि आवश्यक कायथ ििे वा िराउिे,
(ञ) औद्योगिक ग्राम स्र्ापिा ििथ सहजीकरण ििे ,
(ट) उद्योि तर्ा लिािी प्रवर्द्थि सभबन्िी स्र्ािीय तहमा कायाथन्वयि हुिे
कायथक्रमको प्रिावकारी कायाथन्वयको लागि आवश्यक सहयोि ििे,

(ठ) स्वदे िी वस्तुको प्रबर्द्थि सभबन्िी कायथ ििे,
(र्) उद्योि िेत्रको ववकास र प्रबर्द्थि लागि अन्य आवश्यक कायथ ििे,
(ढ) उद्योि प्रबर्द्थिको लागि सभबशन्ित प्रदे ि मन्त्रालय र सङ्घीय मन्त्रालयमा
आवश्यक पृष्ठपोषण ददिे ।
(२) उपगियम (१) बमोशजमको सगमगतले आफ्िो कायथववगि आफत गििाथरण ििेछ।

पररच्छे द-७
कोष सभबन्िी व्यवस्र्ा
32=

कोषको सञ्चालिः (१) ऐिको दफा ४७ बमोशजमका कोषको सञ्चालि र व्यवस्र्ापिको
लागि दे हाय बमोशजमको एक कोष सञ्चालक सगमगत रहिेछ :(क) सशचव, मन्त्रालय

-अध्यि
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(ख) सहसशचव, अर्थ मन्त्रालय

-सदस्य

(ि) सहसशचव, राविय योजिा आयोि

-सदस्य

(घ) महागिदे िक, उद्योि वविाि

-सदस्य

(ङ) महागिदे िक, सहकारी वविाि

-सदस्य

(च) गिदे िक (सभबशन्ित ववषय हे िे), िेपाल राि बैङ्क

-सदस्य

(छ) सह सशचव, औद्योगिक तर्ा लिािी प्रबर्द्थि महािाखा,
मन्त्रालय

-सदस्य-सशचव

(२) उपगियम (१) बमोशजमको सगमगतको बैठक अध्यिले तोकेको गमगत, समय र
स्र्ािमा बस्िेछ।
(३) सगमगतले बैठकमा िेपाल सरकारका कुिै अगिकृत कमथचारी, उद्योि, वाशणज्य
तर्ा आपूगतथसाँि सभबशन्ित कुिै सं स्र्ाको प्रगतगिगि वा ववषय ववज्ञलाई आमन्त्रण ििथ
सवकिेछ।
(४) सगमगतको बैठक सभबन्िी कायथववगि सो सगमगत आफतले गििाथरण ििथ सक्िेछ।
33=

कोषमा जभमा हुिे रकमः (१) कोषमा दे हाय बमोशजमको रकम जभमा हुिेछ :(क) िेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) ववदे िी सरकार, अन्तराथविय सङ्घ सं स्र्ाबाट प्राप्त हुिे दिपिीय वा
बहुपिीय अिुदाि रकम,
(ि) गियम ३७ को उपगियम (३) बमोशजम प्राप्त रकम,
(घ) स्वदे िी सङ्घ, सं स्र्ा वा व्यशिबाट प्राप्त रकम।
(२) उपगियम (१) को खण्र् (ख) बमोशजम रकम प्राप्त ििुथ अशघ कोषले िेपाल
सरकार, अर्थ मन्त्रालयको अिुमगत गलिु पिेछ ।
(३) यस गियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापगि यो गियमावली प्रारभि
हुाँदाका बखत कायम रहे का ऐिको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोशजमका दे हायका
25
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कोषमा रहेको रकम र त्यस्ता कोषबाट िएको लिािी वफताथ तर्ा लिािीबाट प्राप्त
प्रगतफलको सभबन्िमा दे हाय बमोशजम हुिेछ :(क) लघु, घरे ल ु तर्ा सािा उद्यम ववकास कोष र लघु, घरे ल ु तर्ा सािा
उद्योि कजाथ प्रवाह कोषमा रहे को रकम सोही दफाको उपदफा (१)
को खण्र् (क) बमोशजमको कोषमा सिे ,
(ख) प्रववगि ववकास कोषको रकम सोही दफाको उपदफा (१) को खण्र्
(ि) बमोशजमको कोषमा सिे,
(ि) मवहला उद्यमिीलता ववकास कोषको रकम सोही दफाको उपदफा (१)
को खण्र् (च) बमोशजमको कोषमा सिे ।
34=

कोषको प्रयोिः (१) मन्त्रालयले कोषमा रहे को रकम दे हायका कायथक्रम सञ्चालिको लागि
खचथ ििथ सक्िेछ :(क) लघु, घरे ल ु तर्ा सािा उद्योि सभबन्िी कायथक्रम,
(ख) प्रववगि ववकास सभबन्िी कायथक्रम,
(ि) औद्योगिक लिािी सं रिण तर्ा प्रबर्द्थि सभबन्िी कायथक्रम,
(घ) रुग्ण उद्योि पुिरुत्र्ाि, पुिगिथमाथण तर्ा व्यवस्र्ापि सभबन्िी कायथक्रम,
(ङ) मवहला उद्यमिीलता ववकास सभबन्िी कायथक्रम ।
(२) उपगियम (१) बमोशजमका कायथक्रममा कोषको रकम खचथ िदाथ मन्त्रालयबाट
स्वीकृत आन्तररक कायथ सञ्चालि कायथववगि बमोशजम खचथ ििुथ पिेछ।
(३) उपगियम (१) वा (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापगि िेपाल
सरकारबाट स्वीकृत वावषथक कायथक्रममा िपरे का कायथक्रममा कोषको रकम खचथ ििथ पाईिे
छै ि।

35=

कोषको लेखा तर्ा ले खापरीिणः (१) कोषको खाता सञ्चालि मन्त्रालयले तोकेको कभतीमा
ु दस्तखतबाट हुिेछ।
राजपत्रावङ्कत दितीय श्रे णीको अगिकृत र ले खा प्रमुखको सं यि
26
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(२) कोषको आन्तररक ले खा परीिण कोष तर्ा ले खा गियन्त्रकको कायाथलयबाट र
अशन्तम लेखा परीिण महाले खा परीिकबाट हुिेछ ।
(३) मन्त्रालयले कोषबाट वषथिररमा िए िरे का काम कारबाही वववरण समावेि िरी
प्रगतवेदि तयार ििुथ पिेछ।

पररच्छे द-८
ववववि
36=

करार िरी उत्पादि ििथ सक्िेः (१) प्रचगलत कािूि बमोशजम दताथ िई सञ्चागलत दे हायको
मापदण्र् पूरा िरी करार वा उपकरारको आिार वस्तु वा सेवा उत्पादि ििे गियाथतमूलक
उद्योिलाई िेपाल सरकारले दे हाय बमोशजमको छु ट, सुवविा र सहुगलयत उपलब्ि िराउि
सक्िेछ :(क) करार वा उपकरारको आिारमा वस्तु वा सेवा उत्पादि ििथको लागि
पूरा ििुथ पिे मापदण्र् :(१) उद्योि दताथ ििे गिकायले तोकेबमोशजम गिशित पररमाणमा वस्तु
वा सेवा उत्पादि िरे को,
(२) स्वदे िी कच्चा पदार्थ प्रयोि िरी उत्पादि िरे को वा आयागतत
कच्चा पदार्थ िए कभतीमा तीस प्रगतित मूल्य वृवर्द् हुिे िरी वस्तु
वा सेवा उत्पादि िरे को,
(३) उद्योिले आफ्िो उत्पादिको कभतीमा चालीस प्रगतित उत्पादि
गियाथत प्रयोजिको लागि गियाथतमूलक उद्योि वा गियाथत प्रबर्द्थि
िृहलाई उपलब्ि िराएको,
(४) दताथ िएको ट्रेर्माकथ प्रयोि िरे को ।
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(ख) खण्र् (क) बमोशजमको मापदण्र् पूरा िरे का गियाथतमूलक उद्योिले
पाउि सक्िे छु ट, सुवविा वा सहुगलयत :(१) गियाथतको पररमाणको आिारमा गियाथतमा ििद प्रोत्साहि,
(२) सहुगलयत दरमा गियाथत कजाथ,
(३) महसुल वफताथ सुवविा (ड्युटी ड्रब्याक),
(४) ऋण लिािीमा प्रार्गमकता,
(५) िेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोशजम कर, महसुल, िुल्क
तर्ा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुगलयत ।
(२) उपगियम (१) को खण्र् (ख) बमोशजम छु ट, सुवविा वा सहुगलयत त्यस्तो
उद्योिले गियाथत िरे को पररमाणको आिारमा उपलब्ि िराइिेछ।
37=

व्यावसावयक सामाशजक शजभमेवारीः (१) मझौला वा ठू ला उद्योिले ऐिको दफा ४८ को
उपदफा (१) बमोशजम छु ट्याएको रकम दे हायको कुिै कायथ वा िेत्रमा खचथ ििुथ पिेछ :(क) प्राकृगतक प्रकोप (बाढी, पवहरो, िूकभप, आिलािी) रोकर्ाम तर्ा उद्दार
सभबन्िी कायथ,
(ख) सामुदावयक स्वास््य सं स्र्ालाई औषिी तर्ा स्वास््य सभबन्िी उपकरण
ववतरण, स्वास््य सभबन्िी जिचेतिा अगिवृवर्द्, स्वास््य शिववर सञ्चालि
लिायतका स्वास््य सभबन्िी कायथ,
(ि) िेपाली कला, सं स्कृगत, पुराताशत्वक िरोहरको सं रिण तर्ा सभबर्द्थि,
(घ) न्यूि आय िएका, वपछगर्एका, ग्रामीण मवहला, अपाङ्गता िएका व्यशि
तर्ा

अल्पसङ्खतयक, गसमान्तकृत

आयमूलक कायथक्रम,
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(ङ) सामुदावयक ववद्यालय तर्ा ववश्वववद्यालयहरूका लागि छात्रवृशि, िैशिक
उपकरणहरू तर्ा सामग्रीहरू ववतरण लिायत िैशिक ववकास सभबन्िी
कायथ,
(च) प्रदुषण गियन्त्रण, फोहर मैला व्यवस्र्ापि, वृिारोपण, पािीको मुहाि
सं रिण, वैकशल्पक ऊजाथको प्रबर्द्थि लिायत वातावरण सं रिण,
(छ) िुम्रपाि, मद्यपाि, सामाशजक ववकृगत ववसङ्गगत ववरुर्द्का अगियाि तर्ा
सन्दे िमूलक वृिशचत्र गिमाथण तर्ा प्रसारण,
(ज) ग्रामीण खािेपािी आयोजिा गिमाथण, सर्क, ढल, पाटी पौवा, वृर्द्ाश्रम, खेल
मैदाि, िागमथक स्र्ल, सामुदावयक स्वास््य िवि, सामुदावयक िवि आदद
गिमाथण तर्ा ममथत सभिार, अिार् आश्रम गिमाथण, पाकथ गिमाथण, ध्याियोि
केन्र गिमाथण, बसपाकथ तर्ा बस गबसौिी गिमाथण जस्ता सावथजगिक वहतका
लागि प्रयोि हुिे िौगतक पूवाथिार ।
(२) उपगियम (१) बमोशजम उद्योिले सामाशजक व्यावसावयक शजभमेवारीका लागि
छु ट्याएको वावषथक रकमको कभतीमा पच्चीस प्रगतित रकम उद्योिबाट प्रिाववत िेत्रमा
खचथ ििुथ पिेछ।
(३) उद्योिले व्यावसावयक सामाशजक शजभमेवारी वहि ििथको लागि छु ट्याइएको
रकममध्ये बढीमा दि प्रगतित रकम सभबशन्ित िीषथकबाट कट्टा ििथ पाउिे िरी उद्योि
दताथ ििे गिकायले तोकेको गियम बमोशजमको कुिै कोषमा जभमा ििथ सक्िेछ।
(४) उद्योिले व्यावसावयक सामाशजक शजभमेवारी गिवाथह िदाथ स्र्ािीय तहको
समन्वयमा सञ्चालि

ििुथ पिेछ।

(५) उद्योिले व्यावसावयक सामाशजक शजभमेबारीका लागि छु ट्याएको रकमबाट
आफ्िो उद्योिलाई प्रत्यि मुिाफा हुिे िरी खचथ ििथ वा कायथक्रम सञ्चालि ििथ पाउिे
छै ि।
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38=

औद्योगिक कररर्ोर, औद्योगिक ग्राम तर्ा औद्योगिक क्लटर घोषणा ििथ सक्िेः (१) िेपाल
सरकारले अिुसूची-१७ मा उशल्लशखत मापदण्र्को अिीिमा रही दे िको कुिै िाि वा
स्र्ािलाई औद्योगिक कररर्ोर, औद्योगिक ग्राम वा औद्योगिक क्लटर घोषणा ििथ सक्िेछ।
(२) उपगियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापगि िेपाल सरकारले ऐिको
दफा ४९ बमोशजम औद्योगिक कररर्ोर, औद्योगिक ग्राम वा औद्योगिक क्लटर घोषणा िदाथ
एउटै वा फरक फरक मापदण्र् गििाथरण ििथ सक्िेछ।
(३) िेपाल सरकारले उपगियम (१) बमोशजम घोषणा िरे का औद्योगिक कररर्ोर,
औद्योगिक ग्राम वा औद्योगिक क्लटरलाई प्रदाि ििे सेवा, सुवविा तर्ा सहुगलयत त्यस्तो
औद्योगिक कररर्ोर, औद्योगिक ग्राम वा औद्योगिक क्लटर घोषणा िदाथका बखत िेपाल
सरकारले गििाथरण िरे बमोशजम हुिेछ।
(४) उपगियम (३) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापगि िेपाल सरकारले
उपगियम (३) बमोशजम उपलब्ि िराएको सेवा, सुवविा तर्ा सहुगलयतमा समय समयमा
हेरफेर ििथ सक्िेछ।

39=

एकल गबन्दु सेवा केन्रको काम ििेः यस गियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको
िए तापगि

िेपाल सरकारले ऐिको दफा ३५ बमोशजम एकल गबन्दु सेवा केन्रको

स्र्ापिा िरी सञ्चालिमा िल्याएसभमको लागि सो केन्रले ऐि तर्ा यस गियमावली
बमोशजम ििुथ पिे काम कारबाही ऐिको दफा ३५ को उपदफा (३) बमोशजमको एकल
गबन्दु सेवा सञ्चालि सगमगतले ििेछ।
40=

िगतपूगतथ ददिु पिेः (१) ऐिको दफा ५० को उपदफा (१) बमोशजम आफ्िो गिजी
जग्िामा िवि बिाउि वा बस्ती बसाउि िपाएको कारणबाट मकाथ पिे पिलाई िेपाल
सरकारले अवगि तोकी त्यस्तो िवि वा जग्िा बापत िगतपूगतथको लागि गिवेदि ददि
कभतीमा पैतींस ददिको भयाद ददई सावथजगिक सूचिा प्रकािि ििुथ पिेछ।
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(२) उपगियम (१) बमोशजम प्रकाशित सावजथगिक सूचिा अिुसार कसै को गिवेदि
परे मा मन्त्रालयले आवश्यक जााँचबुझ िरी िगतको यकीि िरी प्रगतवेदि पेि ििथ
मन्त्रालयको कभतीमा राजपत्रावङ्कत प्रर्म श्रे णीको अगिकृतको सं योजकत्वमा मन्त्रालयको
प्राववगिक अगिकृत, सभबशन्ित औद्योगिक िेत्र, वविेष आगर्थक िेत्र तर्ा औद्योगिक
कररर्ोरको प्रगतगिगि, सभबशन्ित स्र्ािीय तहको प्रगतगिगि, शजल्ला प्रिासि कायाथलयको
प्रगतगिगि, शजल्ला उद्योि बाशणज्य सङ्घका प्रगतगिगि समेत रहे को एक िगत मूल्याङ्कि सगमगत
िठि ििथ सक्िेछ।
(३) उपगियम (२) बमोशजम िदठत सगमगतले ददएको प्रगतवेदिको आिारमा िेपाल
सरकारले ऐिको दफा ५० को उपदफा (२) बमोशजम हागि िोक्सािी व्यहोिुथ परे का
पिलाइथ प्रचगलत कािूिको अिीिमा रही चलिचल्तीको मूल्य बराबरको रकम िगतपूगतथ
उपलब्ि िराउिु पिेछ।
(४) उपदफा (३) बमोशजमको िगतपूगतथ

सभबशन्ित स्र्ािीय तह वा स्र्ािीय एकल

गबन्दु सेवा केन्र माफथत उपलब्ि िराउिे व्यवस्र्ा गमलाइिेछ।
41=

गिदे शिका, कायथववगि वा मापदण्र् बिाई लािू ििथ सक्िेः िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा
सूचिा प्रकािि िरी औद्योगिक िेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्लटर वा सेवाप्रवाह
सभबन्िी अन्य ववषयहरुको व्यवस्र्ापिको लागि आवश्यक कायथववगि, गिदे शिका वा मापदण्र्
बिाई लािू ििथ

42=

सक्िेछ ।

बचाउः औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७३ प्रारभि िएपगछ उद्योि दताथ ििे गिकायबाट
उद्योि दताथ, सञ्चालि र व्यवस्र्ापि सभबन्िमा िए िरे का काम कारबाहीहरु यसै
गियमावली बमोशजम िए िरे को मागििेछ।
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अिुसूची-१
(गियम ३ को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
उद्योि दताथको लागि ददिे गिवेदिको ढााँचा

वटकट

श्री उद्योि वविाि÷ घरे ल ु तर्ा सािा उद्योि वविाि ÷
वविेष आगर्थक िेत्र प्रागिकरण
काठमार्ौं ।

महोदय,
.....................प्रदे ि ................... शजल्ला ..................
..........

वर्ा

िं.

मा

ििरपागलका/िाउाँपागलका

.......................................

...........................................................

उद्देश्य

रहे को

िामको उद्योि स्र्ापिा ििे चाहिा िएको

हुाँदा दे हाय बमोशजमको वववरण र कािजात सवहत उद्योि दताथको लागि गिवेदि िरे को छु /िरे का
छौं। गिवेदिमा उल्ले ख िएको व्यहोरा सााँचो छ । झुट्टा ठहरे मा कािूि बमोशजम सहुाँला
बुझाउाँला ।
गिवेदकको पूरा िाम, र्रः
गिवेदकको हस्तािरः
िािररकता प्रमाणपत्रको िभबर: .........................., जारी गमगतः ................., शजल्लाः
..........
गिवेदकको ठे िािाः
प्रदे ि: ................, शजल्लाः ........................, िाउाँपागलका/ििरपागलका: ................,
वर्ा िं. ........,
टोल/मािथ: ........................., घर िभबर: ...............
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सभपकथ फोि िभबरः .......................
फ्याक्स िभबरः .................. इमेलः ...................................
सं लग्ि कािजातहरु:
१.

अिुसूची-२ बमोशजमको पररयोजिा प्रस्ताव,

२.

िािररकता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रगतगलवप (ववदे िीको हकमा राहदािीको प्रगतगलवप),

३.

प्रबन्िपत्र, गियमावली र कभपिी दताथ प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप (कभपिीको हकमा मात्र),

४.

साझेदारी कबुगलयतिामा (साझेदारी फमथ िएमा),

५.

अन्य गिकायको सहमगत (जस्तै पयथटि, स्वास््य, औषिी,सञ्चार, वि, श्रम आददसाँि सभबशन्ित
उद्योि िएमा),

६.

सभबशन्ित स्र्ािीय तहको गसफाररस,

७.

अन्य कािजात ।
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अिुसूची-२
(गियम ३ को उपगियम (२), गियम ७ को उपगियम (१) को खण्र् (च) र गियम २० को
उपगियम (१) को खण्र् (ख) साँि सभबशन्ित)
पररयोजिाको वववरण
१.

उद्योिको िामः

२.

उद्योि

रहिे

स्र्लः

...............

ििरपागलका/िाउाँपागलका,
३.

प्रदे ि,

...............

शजल्ला,

...............

वर्ा िं. ......

पत्राचारको ठे िािा र फोि िं.:
सभपकथ व्यशिको िाम:

४.

वविेष आगर्थक िेत्रको िाम:

५.

उद्योिको स्तर:

सािा

मझौला

६.

उद्योिको कािूिी रुपः

गिजी फमथ

साझेदारी फमथ

ठू ला
प्रा.गल.कभपिी

पशब्लक गलगमटे र् कभपिी
७.

ऊजाथमूलक उद्योि

उद्योिको विथः

उत्पादिमूलक उद्योि

कृवष तर्ा वि पैदावारमा आिाररत उद्योि

खगिज उद्योि

गिमाथण उद्योि

पयथटि उद्योि

सेवामूलक उद्योि

सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववगिमा आिाररत उद्योि
८.

(क) उद्योि सञ्चालि हुिे ददि प्रगत वषथः

शिफ्टः

(ख) उत्पादि हुिे वस्तु वा सेवाको वववरण:
गस.िं.

वस्तु वा

वावषथक िमता

एकाइ

सेवाको
वववरण
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९.

पररयोजिा लाित तर्ा लिािीको स्रोतः
लिािी (रु.)

लिािीको स्रोत
स्वःलिािी

ऋण

(रु.)

लिािी(रु.)

ाँ ी
शस्र्र पूज
ाँ ी
चालू पूज
ाँ ी
कुल पूज
१०.

ाँ ी वववरण:
शस्र्र पूज

गस.िं.

वववरण

रकम (रु.)

१.

जग्िा (िेत्रफल ...............)

२.

िवि (िेत्रफल ................)

३.

मेशििरी उपकरण

४.

फगिथचर

वफक्स्चर,

कैवफयत

अवफस

उपकरण
५.

सवारी सािि

६.

पूव थ सञ्चालि खचथ

७.

अन्य
ाँ ी
कुल शस्र्र पूज

११.

ाँ ीको वववरण:
चालू पूज

गस.िं.
१.

वववरण

रकम (रु.)

कच्चा पदार्थ (................. मवहिा/ददिको
लागि)
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२.

अिथ तयारी वस्तु

३.

उिारो (................. मवहिा/ददिको लागि)

४.

अन्य
कुल

१२.

मेशििको वववरण:
गस.िं.

िाम

आवश्यक सङ्खतया

मूल्य (रु.)

िोटः आवश्यक िएमा मेशििको प्रयोजि र औशचत्य बारे पुष्ट्ट्याईँ पेि ििुथ पिेछ।
१३.
गस.िं.

उद्योिले प्रयोि ििे आवश्यक कच्चा पदार्थको वववरणः
कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा

एकाइ

दर

वावषथक आवश्यक

कुल

पररमाण

रकम

पदार्थ,
प्यावकङ्ग सामग्रीको िाम

१४.

उद्योिलाई आवश्यक पिे ववदे िी मुरा:
कच्चा पदार्थको वावषथक पररमाणका लागिः ...............................
मेशििको लागिः ...............................
अन्यः ...............................
जभमाः ...............................

१५.

जििशि वववरणः
वववरण

स्वदे िी

ववदे िी

कमथचारी (प्रिासगिक)
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कमथचारी (प्राववगिक)
कामदार उच्च दि
दि
अिथदि
अदि
जभमा
१६.

उद्योिमा प्रयोि हुिे इन्िि तर्ा पािी:
वकगसम

वावषथक पररमाण/िमता

एकाइ

ववद्युत िशि

के गि ए.

गर्जेल

वक.गल.

LDO, फिेि

आयल

स्रोत

वक.गल.

कोइला

मे.टि

िािको ि ुस

मे.टि

पािी

गल.

अन्य
१७.

उद्योि सञ्चालबाट प्रिाववत हुि सक्िे वातावरणीय पिहरु:

वातावरणीय अवयवहरु

दुरी/वववरण

प्रगतकूल असर

प्रगतकूल असर

हुिे

न्यू िीकरणका

िहुिे

उपायहरु
जलस्रोत
कृवषजन्य िूगम
वि स्रोत
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मािव बस्ती
ववद्यालय
अस्पताल

वा

स्वास््य

केन्र
िागमथक/सााँस्कृगतक सभपदा
अन्य (उल्ले ख ििे)
१८.

मुतय लिािीकताथको वववरण:
१

२

३

लिािीकताथको िाम
बाबुको िाम
बाजेको िाम
िािररकता/राहदािी
पत्राचारको ठे िािा
फोि िं.
इमेल
लिािीको प्रगतित
हस्तािर
१९.

ववदे िी लिािी वा प्रववगि हस्तान्तरण िएमा लिािीकताथको वववरणः
(क) िाम, र्रः
ु ः
(ख) मुलक
(ि) राहदािी िभबरः
(घ) जारी िएको स्र्ािः
(ङ) बहाल अवगिः
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(च) गिसा िभबरः
(छ) जारी िरे को स्र्ािः
(ज) अवगिः
(झ) मूल कभपिीको आगिकाररक पत्रः िए/ििएको
पत्राचार ििे ठे िािाः
स्र्ािीय प्रगतगिगिको िाम र ठे िािाः
सभपकथः

फोि िं.:

फ्याक्स िं.:

इमेलः
िोटः
1.

लिािीकताथ कभपिी िएमा सो कभपिीको दताथ प्रमाणपत्र, प्रबन्िपत्र, गियमावली र
कभपिीको मुतय कायाथलय रहे को पूरा ठे िािा समेत खुलाउिु पिेछ।

2.

वातावरण सं रिण गियमावली, २०५४ को गियम ३ र ६ बमोशजम प्रारशभिक वातावरणीय
परीिण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि ििुथ पिे िएमा सो सभबन्िी प्रवक्रया पूरा ििुथ
पिेछ।

3.

वववरण फाराम पूणथ रुपमा िररएको हुि ु पिेछ।

4.

मागर्का ववगिन्न महलमा वववरण ििे ठाउाँ पयाथप्त ििएमा छु ट्टै िरी पेि ििथ सवकिेछ।

5.

व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार िुरु िएको गमगतले तीि मवहिागित्र पुिः यो फाराम
िरी वववरण अध्यावगिक ििुथ पिेछ।
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अिुसूची-३
(गियम ३ को उपगियम (३) साँि सभबशन्ित)
लघु, उद्यम तर्ा घरे ल ु उद्योि दताथको लागि गिवेदि
टिकि

गमगतः .................
श्री घरे ल ु तर्ा सािा उद्योि वविाि,
काठमार्ौं ।

महोदय,
मैले/हामीले

दे हाय बमोशजमको लघु उद्यम/घरे ल ु उद्योि दताथ

ििथ चाहे कोले/लघु

उद्यम/लघु उद्योि स्र्ापिा िरी सञ्चालिमा ल्याएको हुिाले दे हाय बमोशजमको वववरण र कािजात
सवहत उद्योि दताथको लागि यो गिवेदि पेि िरे को छु /िरे का छौं ।
१. उद्योिको िामः
२. उद्योि रहिे स्र्लः ....... प्रदे ि, ........ शजल्ला, ...... ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. ...
३. पत्राचार ििे ठे िािाः
सभपकथ फोि िं.: ..... फ्याक्स िं.: .......... मोबाइल िं. ........ इमेल ठे िािा: ..............
४. उद्यमीको िामः .................................................................................
एक जिािन्दा बढी उद्यमी िएः
मुतय उद्यमीः ....................................... लिािीको वहस्साः

............... (प्रगतित)

अन्य उद्यमीः ......................................... लिािीको वहस्साः .................. (प्रगतित)
५. उद्योिको कािूिी रूपः

गिजी फमथ

साझेदारी फमथ
40
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६. उद्योिको विथः

ऊजाथमूलक उद्योि

उत्पादिमूलक

कृवष तर्ा विपैदावारमा आिाररत उद्योि
गिमाथण उद्योि

पयथटि उद्योि

उद्योि
खगिज उद्योि

सेवामूलक उद्योि

सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववगिमा आिाररत उद्योि
७. उत्पादि हुिे वस्तु/सेवाः
८. वावषथक उत्पादि िमताः
ाँ ी (रु.):
९. अिुमागित लिािीः (क) शस्र्र पूज

ाँ ी (रु.):
(ख) चालु पूज

१०. उद्योि सञ्चालि हुिे ददि (प्रगत वषथ):

गसफ्टः

११. उद्योि सञ्चालिको लागि आवश्यक पिे ववद्युत िशिको जगर्त िमताः
१२. उद्योि सञ्चालिको लागि आवश्यक जििशिः

क.पुरुष

ख.मवहला

जभमाः

१३. उद्योि सञ्चालि हुिे/सञ्चालि िएको गमगतः
गिवेदकको,हस्तािरः
िाम, र्रः
ठे िािाः
फोि िं.
मोबाइल िं.:
फ्याक्स िं.:
इमेलः
सं लग्ि कािजातः
१. अिुसूची-२ बमोशजमको पररयोजिा प्रस्ताव (पािा ...),
२. प्रबन्िपत्र, गियमावली र कभपिी दताथ प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप (कभपिीको हकमा मात्र),
३. साझेदारी कबुगलयतिामा (साझेदारी फमथ िए),
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४. अन्य गिकायको सहमगत (जस्तै पयथटि, स्वास््य, औषिी,सञ्चार, वि, श्रम आददसाँि सभबशन्ित उद्योि
िएमा),
५. स्र्ािीय तहको गसफाररस,
६. अन्य कािजात ।
िोटः
एक जिािन्दा बढी गिवेदक िए अन्य गिवेदकको िािररकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप र
गिजहरूले उद्योि दताथको लागि गिवेदकलाइथ ददएको अशततयारी समेत सं लग्ि ििुथ पिेछ ।
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अिुसूची-४
(गियम ४ को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
िेपाल सरकार
उद्योि, वाशणज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालय

सञ्चालकको
फोटो

(============================)

उद्योि दताथ प्रमाण-पत्र
उद्योि दताथ िं.:गमगतःऔद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७३ को दफा ५ तर्ा औद्योगिक व्यवसाय गियमावली,
२०७६ को गियम ४ बमोशजम गिभि अिुसारको वववरण िएको उद्योि दताथ िरी यो प्रमाण-पत्र
प्रदाि िररएको छ।
१. उद्योि सञ्चालकको िामः
२. उद्योिको िामः
३. उद्योिको ठे िािाः
४. उद्योिको उद्देश्यः
ाँ ीः रु:
५. उद्योिको कुल पूज
ाँ ी रुः
(क) शस्र्र पूज
ाँ ी रुः
(ख) चालु पूज
६. उद्योिको विथः लघु उद्यम/घरे ल ु उद्योि/सािा उद्योि/मझौला उद्योि/ठू ला उद्योि
७. उद्योि सञ्चालि हुिे गसफ्ट सङ्खतया:
८. आवश्यक ववद्युत िशिः
९. उद्योि सञ्चालि ददि (प्रगत वषथ):
१०. उद्योिले उत्पादि ििे वस्तु वा सेवाको प्रकारः
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११. आवश्यक पिे जििशिः
१२. उद्योि सञ्चालि, व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार सुरु ििथ पिे अवगि:
१३. उत्पादि िमताः
१४. अन्य:

________________
(प्रमाशणत ििे अगिकृत)

िोटः उद्योिले पालिा ििुथ पिे ितथहरू यस प्रमाणपत्रको पछागर् उल्ले ख िररएको छ ।

44

www.lawcommission.gov.np
ाँ ी वृवर्द्/िमता वृवर्द्/िामसारी/लिायतका अन्य गिणथयहरु
उद्योिको पूज
गिणथयको व्यहोरा
गस.िं.

प्रमाशणत ििेको

कायाथलयको

दस्तखत र

छाप

गमगत
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ितहथरूः
प्रचगलत कािूिमा तोवकएका अगतररि उद्योिले दे हाय बमोशजमका ितथहरू पालिा ििुथ पिेछः
1. उद्योिलाई आवश्यक पिे जििशि िेपाली िािररकबाट पूगतथ ििुथ पिेछ।ववदे िी जििशि

आवश्यक पिे िएमा प्रचगलत श्रम ऐि ,२०७४ को अिीिमा रही ववदे िी जििशि राख्न
सवकिेछ।
ाँ ी लिािी, प्रववगि उपिोि ििुथ परे मा वविािको पूव थ स्वीकृगत गलिु
2. उद्योिमा ववदे िी पूज
पिेछ।
3. अिुमगत गलिु िपिे उद्योिको पुिरूत्र्ाि, आिुगिकीकरण वा ववस्तार िदाथ वविािको

स्वीकृगत गलिु पिेछ।
4. उद्योि चालु िएपगछ वविािको त्याङ्क िाखामा वावषथक प्रगतवेदि, कायथ प्रिगत र उत्पादि

वववरण सभबन्िी मागसक/चौमागसक प्रगतवेदि अगिवायथ रूपमा पेि ििुथ पिेछ। मौसमी
(गसजिल) वा अन्य कारणले बन्द रहे को िए कारण खुलाई सूचिा ििुथ पिेछ।
5. वातावरण सभबन्िमा वविािबाट ददईिे गिदे िि तर्ा ितथहरू पालिा ििुथ पिेछ ।

उद्योिबाट गिस्किे फोहोरलाई उशचत व्यवस्र्ापि ििुथ पिेछ ।
6. प्रदू षण गियन्त्रण सभबन्िमा वि तर्ा वातावरण मन्त्रालयले तर्ा अन्य सभबशन्ित

गिकायले तोकेको ितथहरू र कायथववगि अगिवायथ रूपमा पालिा ििुथ पिेछ ।
7. यस उद्योिको िाम पवहले दताथ िएका कभपिीको िाम, कसै को व्यापाररक िाम वा

ट्रेर्माकथसाँि गमलेमा िाम सं िोिि ििुथ पिेछ। यस उद्योिबाट उत्पादि वा प्रदाि ििे
वस्तु वा सेवामा ट्रेर्माकथ प्रयोि ििे िएमा प्रचगलत औद्योगिक सभपशि सभबन्िी कािूि
बमोशजम दताथ िराएर मात्र प्रयोि ििुथ पिेछ।
8. उद्योिमा कायथरत कमथचारी वा श्रगमकलाई पाररश्रगमक ददाँदा अगिवायथ रुपमा बैङ्क खाता

माफथत ि ुिािी ददिु पिेछ।
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9. औद्योगिक प्रगतष्ठािका कायथस्र्लमा हुिे लै वङ्गक वहं सा ववरुर्द्को आचार सं वहता, २०६७

पालिा ििुथ पिेछ ।
10. उद्योि वररपररका बागसन्दालाई हागि िोक्सािी िपिे िरी उद्योि सञ्चालि ििुथ पिेछ।
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अिुसूची-५
(गियम ४ को उपगियम (२) साँि सभबशन्ित)
उद्योि सञ्चालि वा व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििुथ पिे अवगि
(क) ऊजाथ मूलक उद्योि
उद्योिको प्रकृगत

गस.िं.
१.

अवगि

कैवफयत

जलस्रोत, वायु, सौयथिशि, कोइला, प्राकृगतक ते ल र
इन्िि

वा

ग्यााँस, वायोमास

वा

अन्यस्रोतहरुबाट

उत्पादि ििे उद्योि, त्यस्तो ऊजाथ उत्पादि ििथ प्रयोि

पााँच वषथ

िररिे गिमाथण ििे उद्योि, मेगसि/उपकरण
२.

ववद्युत प्रसारण लाइि

छ वषथ

३.

ववद्युत ववतरण प्रणाली

चार वषथ

स्पटीकरणः जलववद्युत उत्पादि ििे ५०० मे.वा.सभमलाई पााँच वषथ, सोिन्दा बढी िमता हुिेलाई
दि वषथ ।
(ख) कृवष तर्ा वि पैदावारमा आिाररत उद्योि
१.

फलफूल खेती वा फलफूल प्रिोिि

तीि वषथ

२.

खाद्यवस्तु प्रिोिि

दुई वषथ

३.

पिुपालि, पिीपालि (अविच समेत), पिुपिी प्रजिि र
मासु उत्पादि तर्ा प्रिोिि

तीि वषथ

४.

दूि उद्योि (दू िका पररकार उत्पादि समेत)

दुई वषथ

५.

मत्स्यपालि, माछािरु ा उत्पादि, प्रिोिि एवं प्याकेशजङ्ग तीि वषथ

६.

रे िम खेती/रे िम प्रिोिि

पााँच वषथ/ दुई प्रिोिि-
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वषथ
७.

८.

पााँच वषथ/ दुई प्रिोिि-

शचया बिाि/शचया प्रिोिि

वषथ

वषथ

जर्ीबुटी खेती/जर्ीबुटी प्रिोिि,

१०.

तरकारी बीउ, गबजि उत्पादि

दुई वषथ

११.

तरकारी खेती, तरकारी प्रिोिि

दुई वषथ

१२.

हररत िृह स्र्ापिा र सञ्चालि

दुई वषथ

१३.

मौरीपालि (मौरी प्रजिि, मह उत्पादि र प्रिोिि)

दुई वषथ

१४.
१५.

वषथ

(माला बिाउिे, सजावट

ििे, िुच्छा बिाउिे र बीउ गबजि उत्पादि समेत)
िसथरी व्यवसाय
रबर खेती, रबरको प्रारशभिक प्रिोिि र सञ्चालि

१७.

िीत िण्र्ार, कृवष बजार स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि

१८.

वषथ

दुई वषथ

र गिजी

विको

स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि

ऊखु, कपास, सिपाट, सशजवि, स्वीट सरघम, स्टे गिया
रे वौगर्एि, सुती, जुट, अलत ची, अदुवा, केिर, ते लहि र
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पााँच वषथ/ दुई प्रिोििवषथ

दुई

वषथ

दुई वषथ

ििदे बालीको व्यावसावयक खेती तर्ा प्रिोिि (जस्तै ः
१९.

दुई

दुई वषथ

१६.

सामुदावयक, कबुगलयगत, साझेदारी

दुई

वषथ

पााँच वषथ/ दुई प्रिोिि-

९.

दुई

वषथ

पााँच वषथ/ दुई प्रिोिि-

कफी खेती/कफी प्रिोिि

पुष्ट्प खेती, पुष्ट्प प्रिोिि

वषथ

पााँच वषथ

तीि वषथ/ दुई प्रिोििवषथ

वषथ

दुई
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यस्तै मसलावाली, दलहि आदद)
२०.

वेत, बााँस खेती र वेत बााँसजन्य उत्पादिहरु

तीि वषथ

२१.

विस्पगत उद्याि स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि

तीि वषथ

२२.

विस्पगत प्रजिि व्यवसाय (वटस्यु कल्चर समेत)

तीि वषथ

२३.

अन्य िैर काष्ठजन्य वि पैदावारमा आिाररत

दुई वषथ

(ि) खगिज उद्योि
१.

खगिज उत्खिि् वा प्रिोिि िरी कुिै िातु वा िातु
बाहेकका खगिज पदार्थ उत्पादि ििे उद्योिहरु

पााँच वषथ

(घ) गिमाथण उद्योि
१.
२.

सर्क, पुल, सुरुङ्ग

पााँच वषथ

रोपवे, रे लवे, ट्राम, ट्रगलबस, केबुल कार, मोिोरे ल र
स्लाईगर्ङ्गकार

तीि वषथ

३.

हवाई िावि मािथ/ववमािस्र्ल

पााँच वषथ

४.

औद्योगिक सं रचिा एवं पूवाथिार कभप्ले क्स

तीि वषथ

५.

सिा सभमेलि केन्र

दुई वषथ

६.

ढल तर्ा ढल गिकास

तीि वषथ

७.

खािेपािी आपूगतथ तर्ा ववतरण

तीि वषथ

८.

गसाँचाइ पूवाथिार

तीि वषथ

९.

खेलकुद िृह, रङ्गिाला

दुई वषथ

१०.

सवारी पावकथङ्ग स्र्ल, पावकथङ्ग िृह

दुई वषथ

११.

गियाथत प्रिोिि िेत्र

तीि वषथ

१२.

वविेष आगर्थक िेत्र

तीि वषथ
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१३.

कािो कभप्ले क्स

तीि वषथ

१४.

दूवषत पािी प्रिोिि केन्र

दुई वषथ

१५.

टे गलफोि टावर, अशप्टकल फाइबर िेटवकथ, िू–उपग्रह,
िू–उपग्रह प्रसारण केन्र

एक वषथ

१६.

घर तर्ा आवास िवि

तीि वषथ

१७.

वफल्म गसवट गिमाथण, वफल्म स्टुगर्यो गिमाथण

तीि वषथ

१८.

व्यापाररक कभप्लेक्स

तीि वषथ

(ङ) पयथटि उद्योि
१०० बेर् िन्दा
१.

पयथटक आवास, मोटे ल, होटे ल, ररजोटथ तर्ा रे टुरााँ

दुई वषथ

बढीिएको
होटल- तीि वषथ

२.

ट्रािल एजेन्सी, टुर अप्रेटर, वहगलङ्ग सेन्टर, क्यागसिो,
मसाज र स्पा

एक वषथ

साहगसक पयथटिः शस्कइङ्ग, ग्लाइगर्ङ्ग, वाटर याथशफ्टङ्ग,
३.

हट एयर व्यालुगिङ्ग, क्यािोगिङ, प्यारा सेगलङ्ग, घोर्चढी, एक वषथ
हािीचढी, बञ्जी जशभपङ्ग, वहमाल आरोहण र अवलोकि

४.

िल्फ कोसथ, पोलो, पोिी ट्रेवकङ्ग, पदयात्रा

एक वषथ

५.

ग्रामीण पयथटि, होम स्टे तर्ा पयाथवरणीय पयथटि

एक वषथ

६.

सााँस्कृगतक, िागमथक, सिा सभमेलि तर्ा खेलकुद पयथटि एक वषथ

७.

मिोरञ्जि पाकथ

दुई वषथ

८.

वन्यजन्तु आरि

पााँच वषथ

९.

माउन्टे ि फ्लाइट सञ्चालि

दुई वषथ
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(च) सूचिा, प्रसारण तर्ा सञ्चार प्रववगिमा आिाररतः
(अ ) सूचिा प्रववगि उद्योि
१.

टे क्िोलोजी पाकथ

दुई वषथ

२.

आई.वट. पाकथ

दुई वषथ

३.

वायोटे क पाकथ

दुई वषथ

४.

सफ्टवेयर ववकास

एक वषथ

५.

कभप्यू टर तर्ा सभबशन्ित सेवाहरु

एक वषथ

६.

त्याङ्क प्रिोिि

एक वषथ

७.

साइवर क्याफे

एक वषथ

८.

गर्शजटल भयावपङ्ग

एक वषथ

९.

ववशजिेस प्रोसेस आउटसोगसथङ्ग (वव.वप.ओ.)

एक वषथ

१०.

र्ाटा माइगिङ्ग, क्लाउर् कभप्यूवटङ्ग

एक वषथ

(आ ) सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववगिमा आिाररत
१.
२.
३.
४.

५.

इन्टरिेट सेवा
टे गलफोि, मोबाईल

एक वषथ
टे गलफोि, मोबाईल

स्याटलाइट तीि वषथ

टे गलफोि
टे गलपोटथ सेवा

तीि वषथ

िू– उपग्रह (स्याटलाइट) स्र्ापिा एवं सञ्चालि, िू–उपग्रह तीि वषथ
प्रसारकेन्र स्र्ापिा, गिस्याट
ब्रोर्व्याण्र् पूवाथिार, टे गलकम टावर, अशप्टकल िेटवकथ,
स्याटलाइट िेटवकथ
(इ) सूचिा प्रसारण प्रववगिमा आिाररत
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१.
२.
३.
४.
५.
६.

७.

एफ.एम. रे गर्यो, गर्शजटल रे गर्यो सेवा

एक वषथ

गर्शजटल िू–सतही टे गलगिजि, स्याटलाइट टे गलगिजि, एक वषथ
केबुल टे गलगिजि
आइवपवटिी, अिलाइि सेवा
गर्शजटल

केबुल

एक वषथ

वट.िी. िेटवकथ, र्ाइरे क्ट–टू –होम एक वषथ

स्याटलाइट सेवा, एम.एम.गर्.एस िेटवकथ
रे कगर्ङ्ग स्टुगर्यो, प्रसारण स्टुगर्यो

एक वषथ

वप्रन्ट गमगर्या उद्योि, अगर्यो गिजुअल सामग्री उत्पादि एक वषथ
उद्योि, ववज्ञापि गिमाथण उद्योि
गसिेमा उत्पादि, गसिेमा हल, मशल्टप्ले क्स गसिेमा हल,
वफल्म गसटी गिमाथण, वफल्म स्टू गर्यो गिमाथण

दुई वषथ

(छ) सेवामूलक उद्योि
१.

याशन्त्रक कायथिाला (वकथिप)

एक वषथ

२.

छापाखािा तर्ा छपाई सभबन्िी सेवा

एक वषथ

पेिाित
३.

अिुसन्िाि

तर्ा

ववकास,

व्यवस्र्ापि,

ईशन्जगियररङ्ग तर्ा गर्जाइि, कािूिी, ले खा, ले खापरीिण,
शििण

प्रशििण, िैशिक

तर्ा

प्राववगिक

परामिथ

एक वषथ

सेवाहरु
४.

शजगिङ्ग तर्ा बेगलङ्ग व्यवसाय

एक वषथ

५.

चलशचत्र गिमाथण व्यवसाय

एक वषथ

६.

प्रदिथिी सेवा

एक वषथ

७.

सांस्कृगतक तर्ा मिोरञ्जिात्मक व्यवसाय

एक वषथ
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८.

गिमाथण व्यवसाय

एक वषथ

९.

सावथजगिक यातायात व्यवसाय

एक वषथ

१०.

फोटोग्राफी

एक वषथ
१००

११.

अस्पताल

तीि वषथ

बेर्िन्दा

मागर्

िएको

अस्पताल-

पााँच

वषथ
१००
१२.

िगसथङ्ग होम

तीि वषथ

मागर्

बेर्िन्दा
िएको

िगसथङ्ग होम- पााँच
वषथ

तीि वषथ

१३.

शििण एवं प्रशििण सं स्र्ा

१४.

पुस्तकालय, अगिलेखालय तर्ा सङ्खग्रहालय सेवा

एक वषथ

१५.

प्रयोििाला

एक वषथ

१६.

हवाई यातायात सेवा

दुई वषथ

१७.

खेलकूद सेवा

एक वषथ

१८.

िीत िण्र्ार सञ्चालि (िैह्र कृवषजन्य)

एक वषथ

१९.

हाउस वायररङ्ग इलेक्ट्रीकल वफवटङ्ग र ममथत

एक वषथ

२०.
२१.

फोहोरमैला

सङ्कलि

तर्ा

प्रशििणवषथ

सरसफाई,

फोहरमैला एक वषथ

पुिःप्रिोिि
घर जग्िा खररद िरी िूगम ववकास िरी गबक्री ििे एक वषथ
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व्यवसाय
२२.

गिमाथण सभबन्िी िारी उपकरण (हेिी इक्वीपमेण्ट) एक वषथ
िार्ा, ममथत तर्ा सञ्चालि

२३.

पिु शचवकत्सा सेवा

एक वषथ

२४.

व्याट्री ररचाशजथङ्ग

एक वषथ

स्वास््य परीिण (एक्स–रे , गसटी स्क्याि, एम.आर.आइ,
२५.

अल्ट्रासाउन्र्जस्ता

से वाहरु) तर्ा

स्वास््य

परीिण एक वषथ

प्रयोििाला
गिमाथण िइथसकेका पूवाथिारहरुको सञ्चालि ििे (जस्तै ः
सिा सभमेलि िवि, खािेपािी आपूगतथ, इन्िि तर्ा
२६.

इन्ििजन्य

ग्यााँस

आपूगतथ

सभबन्िी

पाइप

लाइि, एक वषथ

िोदामघर तर्ा िण्र्ारण, ववमािस्र्ल, बसपाकथ, रङ्गिाला,
स्पोटथस् कभप्ले क्स, रोपवे, सर्क)
गसाँचाइ, ववद्युत प्रिारण, ववद्युत िृह, रे लवे सेवा, कािो
२७.

कभप्ले क्स, इिल्याण्र् शक्लयरे न्स गर्पो (आई.गस.गर्.) एक वषथ
आदद सेवा सञ्चालि ििे व्यवसायहरु

२८.

खाद्यान्न कुटािी, वपसािी, पेलािी र प्यावकङ्ग ििे कायथ

एक वषथ

कपर्ा तर्ा िािो रङ्गाई, साइशजङ्ग र कपर्ा छपाई
२९.

(कपर्ा

बुन्ने

उद्योिले

आफ्िो

प्रयोजिको

लागि एक वषथ

िरे कोमा बाहे क), कािो व्यवसाय
३०.

प्याकेशजङ्ग, ररवफगलङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यांस ररवफगलङ्ग र
सवारी ग्यााँस ररवफगलङ्ग ििे स्टे िि समेत)
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३१.

कुररयर सेवा

एक वषथ

३२.

ड्राइशक्लगिङ्ग व्यवसाय

एक वषथ

३३.

व्यूटी पालथर

एक वषथ

३४.

आन्तररक सजावट (इण्टे ररयर र्े कोरे िि)

एक वषथ

३५.

सुरिा सेवा प्रदाि ििे व्यवसाय

एक वषथ

३६.

प्रकािि सेवा

एक वषथ

३७.

ववज्ञापि सेवा

एक वषथ

३८.

ववज्ञापि सामग्री तयार ििे सेवा

एक वषथ

३९.

समाचार सभप्रेषण सेवा

एक वषथ

४०.

टे गलगिजिबाट प्रसारण ििथ बिाइएका कायथक्रम र
र्कुमेन्ट्री टे लीवफल्म उत्पादि तर्ा प्रसारण

एक वषथ

४१.

स्वाइल टे वटङ्ग सेवा

एक वषथ

४२.

स्वास््य (हे ल्र्) क्लब

एक वषथ

४३.

पािी ढु वािी तर्ा ववतरण सेवा

एक वषथ

४४.

जुलोशजकल पाकथ सञ्चालि

एक वषथ

४५.

शजयोलोशजकल पाकथ सञ्चालि

एक वषथ

४६.

व्यवसाय सभबर्द्थि सेवा (ववशजिेस इन्क्यूवस
े ि सगिथस)

एक वषथ

४७.

व्यापाररक कभप्लेक्स सञ्चालि

एक वषथ

४८.

वैदेशिक रोजिार सेवा

एक वषथ

४९.

वायोटे क पाकथ

एक वषथ

५०.

गसिेमा हल

एक वषथ

५१.

मशल्टप्लेक्स गर्यटर

एक वषथ
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५२.

गसलाई बुिाई

एक वषथ

५३.

खगिज अध्ययि तर्ा अिुसन्िाि

एक वषथ

५४.

अिुसन्िाि तर्ा ववकास से वा

एक वषथ

(ज) उत्पादि मूलक उद्योि
तीि वषथ
१.

च ुि

ढु ङ्गामा

वातावरणीय

गसमेन्ट उत्पादि ििे

मूल्याङ्कि
२.

प्लाशस्टकका सामाि उत्पादि ििे

दुई वषथ

३.

इाँटा, टायल उत्पादि ििे

दुई वषथ

४.

आइरि रर् उत्पादि ििे

दुई वषथ

५.

ब्याट्री (ड्राइ वा वेट सेल) उत्पादि ििे

दुई वषथ

६.

रासायगिक मल उत्पादि ििे

दुई वषथ

७.

अिाथगिक मल उत्पादि ििे

दुई वषथ

८.

लुगब्रकेन््स उत्पादि ििे

दुई वषथ

९.

शचिी उत्पादि ििे

तीि वषथ

१०. खााँर्सरी (सतखर) उत्पादि ििे

दुई वषथ

११. राइस गमल

दुई वषथ

१२. मैदा गमल

दुई वषथ

१३. ते ल गमल

दुई वषथ

१४. दाल गमल

दुई वषथ

१५. फ्रुट जुस उत्पादि ििे

दुई वषथ

१६. सफ्ट गड्रङ्क उत्पादि ििे

दुई वषथ
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१७. पिुपिीका दािा उत्पादि ििे

दुई वषथ

१८. एलोपेगर्क औषिी उत्पादि ििे

दुई वषथ

१९. आयुवेददक औषिी उत्पादि ििे

दुई वषथ

२०. पिुपिीका औषिी उत्पादि ििे

दुई वषथ

२१. एगसर्, अल्काली र अन्य केगमकल उत्पादि ििे

दुई वषथ

२२. मददरा उत्पादि ििे

तीि वषथ

२३. गबयर उत्पादि ििे

तीि वषथ

२४. वाइि, साइर्र उत्पादि ििे

तीि वषथ

२५. शस्प्रट उत्पादि ििे

तीि वषथ

२६. अल्कोहोगलक गड्रङ्क उत्पादि ििे

तीि वषथ

२७. च ुरोट उत्पादि ििे

तीि वषथ

ाँ ी उत्पादि ििे
२८. गबर्

एक वषथ

२९. सलाई उत्पादि ििे

दुई वषथ

३०. मैिबिी, अिरबिी उत्पादि ििे

एक वषथ

३१. वप्रफेगब्रकेििका सामाि उत्पादि ििे

एक वषथ

३२. गग्रल, फलामका सामाि उत्पादि ििे

एक वषथ

३३. जस्ता पाता उत्पादि ििे

दुई वषथ

३४.

अन्य खाद्य प्रिोिि चाउचाउ, शचया, शचजबल्स आदद दुई वषथ
उत्पादि ििे

३५. िुटखा, पािमसला, सूगतथजन्य वस्तु उत्पादि ििे

दुई वषथ

३६. इलेक्ट्रोगिक सामाि उत्पादि ििे

दुई वषथ

३७. इलेशक्ट्रक सामाि उत्पादि ििे

दुई वषथ
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३८. गबजुलीको तार (केबुल) उत्पादि ििे

दुई वषथ

३९. तारजाली उत्पादि ििे

दुई वषथ

४०. साबुि, स्याभपु, वागसङ पाउर्र उत्पादि ििे

दुई वषथ

४१. छाला प्रिोिि ििे

दुइ वषथ

४२. ढु ङ्गा, क्रिर सञ्चालि ििे

एक वषथ

४३. बालुवा प्रिोिि ििे

एक वषथ

४४. रङ्गरोिि उत्पादि ििे

दुई वषथ

४५. फोम उत्पादि ििे

दुई वषथ

४६. िािो, कपर्ा रङ्गाई, छपाई ििे

दुई वषथ

४७. िुलाई ििे, र्ाई ििे

दुई वषथ

४८. वप्रशन्टङ प्रेस

दुई वषथ

४९. कािज, पल्प पेपर उत्पादि ििे

तीि वषथ

५०. स्टे ििरीका सामाि उत्पादि ििे

एक वषथ

५१. च ुिढु ङ्गा प्रिोिि, च ुि उत्पादि

तीि वषथ

५२. पािी प्रिोिि ििे

दुई वषथ

५३. टायर, ट्युब, रबर प्रिोिि ििे

दुई वषथ

५४. गबटुगमि तर्ा गबटुगमि इमल्सि उत्पादि ििे

दुई वषथ

५५. हार्, गसङ, खुरको रासायगिक प्रिोिि ििे

दुई वषथ

५६. काठ गमल, फगिथचर उत्पादि ििे

दुई वषथ

५७. प्लाइउर् उत्पादि ििे

दुई वषथ

५८. अन्य उत्पादिमूलक

तीि वषथ
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अिुसूची-६
(गियम ५ को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
उद्योि दताथ अिुमगतको लागि ददिे गिवेदिको ढााँचा

श्री उद्योि तर्ा लिािी प्रवर्द्थि बोर्थ
माफथत
.................................. वविाि ।

महोदय,
.....................प्रदे ि ................... शजल्ला ..................
वर्ा

िं.

....

मा

............................................................

........................................
बमोशजमको

व्यहोरा

र

ििरपागलका/िाउाँपागलका

कािजात

रहे को

हुाँदा

दे हाय

उद्योि दताथको अिुमगतका लागि आवेदि

िरे को

िामको उद्योि स्र्ापिा ििे इच्छा
सवहत

उद्देश्य

िएको

छु /िरे का छौं । दरखास्तमा उल्ले ख िएको व्यहोरा सााँचो हो। झुट्टा ठहर िएमा कािूि
बमोशजम सहुाँला बुझाउाँला ।
गिवेदकको,हस्तािरः
िाम, र्रः
ठे िािाः
फोि िभबरः
फ्याक्स िभबरः
इमेलः
ववदे िी लिािी वा प्रववगि हस्तान्तरण िएमा लिािीकताथको,-
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१. पूरा िाम, र्रः

ु ः
मुलक

२. राहदािी िभबरः

जारी िएको स्र्ािः

३. गिसा िभबरः

जारी िरे को स्र्ािः

बहाल अवगिः
अवगिः

४. मूल कभपिीको आगिकाररक पत्रः िए/ििएकोः
लिािीकताथ कभपिी िएमा सो कभपिीको दताथ प्रमाणपत्र, प्रबन्िपत्र, गियमावली र कभपिीको
मुतय कायाथलय रहेको पूरा ठे िािा समेत खुलाउिु पिेछ ।
५. पत्राचार ििे पूरा ठे िािाः
६. स्र्ािीय प्रगतगिगिको िाम, र्र र ठे िािाः
७. सभपकथ फोिः
८. फ्याक्स िं.:
९. इमेलः
सं लग्ि कािजातहरु :
१. अिुसूची-२ बमोशजमको पररयोजिा प्रस्ताव (पािा ...),
२. िािररकता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रगतगलवप (ववदे िीको हकमा राहदािीको प्रगतगलवप),
३. प्रबन्िपत्र, गियमावली र कभपिी दताथ प्रमाणपत्र (कभपिी िए),
४. साझेदारी सभझौताको प्रगतगलवप (साझेदारी फमथ िए),
५. सभबशन्ित गिकायको गसफाररस,
६. उद्योि दताथ ििे गिकायले तोकेका अन्य कािजात ।
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अिुसूची-७
(गियम ६ को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
उद्योि सञ्चालि वा व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििे अवगि र्पको लागि ददिे
गिवेदिको ढााँचा
गमगतः ................
श्री उद्योि वविाि÷ घरे ल ु तर्ा सािा उद्योि वविाि,
वविेष आगर्थक िेत्र प्रागिकरण,
...............................।
ववषयः उद्योि सञ्चालि/व्यवसावयक उत्पादि/कारोबार प्रारभि ििे अवगि र्प िरी पाऊाँ ।
उपरोि ववषयमा गमगत..................

मा दताथ िएको मेरो/हाम्रो.................

उद्योिले दे हायका कारणले उद्योि दताथ प्रमाण पत्रमा उल्ले ख िएको अवगि गित्र उद्योि सञ्चालि
वा

आफिो

व्यावसावयक

उत्पादि

वा

कारोबार

प्रारभि

ििथ

िसकेकोले

सो

अवगि

गमगत.......................सभमको लागि र्प िररददिुहि
ु गिवेदि िदथछु/िदथछौ :१. उद्योि स्र्ापिाका लागि हालसभम िए िरे का कायथहरुः
(क) ........................
(ख) ........................
२. उद्योि सञ्चालि वा आफ्िो व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि हुि िसक्िुका
कारणहरुः
(क) ........................
(ख) ........................
३. उद्योि सञ्चालि, व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििथ िएका पहलहरुः
(क) ........................
(ख) ........................
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गिवेदकको,हस्तािर:
िाम, र्रः
(उद्योिको छाप)

ठे िािाः
पदः
गमगतः
इमेलः
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अिुसूची-८
(गियम ७ को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
उद्योि स्र्ािान्तरणको लागि ददिे गिवेदिको ढााँचा
गमगतः
................
श्री ................वविाि ।
ववषयः उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत बारे ।
महोदय,
त्यस वविािमा गमगत........ मा दताथ िएको.............प्रदे ि .............शजल्ला .........
ििरपागलका/ िाउाँपागलका ......... वर्ा िं. ........ मा

स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि ििे

िरी/सञ्चालि िइथरहेको यस उद्योि दे हायका कारणले िदाथ ...........प्रदे ि............शजल्ला
.........ििरपागलका/िाउाँपागलका ...........वर्ा िं............ मा स्र्ािान्तरण ििुथ पिे िएकोले
दे हायका कािजातहरु सं लग्ि राखी स्र्ािान्तरणको स्वीकृगतको लागि अिुरोि िदथ छु । यसका
लागि आवश्यक कािजात यसैसार् सं लग्ि िरे को छु ।
उद्योि स्र्ािान्तरण ििुथ पिे कारणहरुः
१.
२.
३.
सं लग्ि कािजातहरु:
१. उद्योि स्र्ािान्तरण ििे सभबन्िमा सञ्चालक सगमगतले िरे को गिणथय,
२. स्र्ािान्तरण हुिे स्र्ािीय तहको गसफाररस,
३. प्रारशभिक वातावरणीय पररिण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि आवश्यक पिेको हकमा सो
को सभबशन्ित गिकायबाट स्वीकृत िएको प्रगतवेदि,
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४. अिुसूची-२ बमोशजमको अद्यावगिक पररयोजिा प्रस्ताव (पािा ...),
५. उद्योि स्र्ािान्तरण िरी सञ्चालि ििथ सवकिे अिुमागित अवगि ।
गिवेदकको,उद्योिको

छाप

हस्तािर:
िाम, र्रः
पदः
ठे िािाः
इमेलः
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अिुसूची-९
(गियम ७ को उपगियम (२) साँि सभबशन्ित)
उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगतपत्रको ढााँचा
गमगतः

................

श्री...........,
..............................
ववषयः उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत बारे ।
महािय,
तपाईले गमगत .......... मा ददिु िएको गिवेदि उपर कारबाही हुाँदा .......... प्रदे ि
.......... शजल्ला ....... ििरपागलका/िाउाँपागलका ....... वर्ा िं. ..........मा रहे को तपाईको
..........

िामको

/िाउाँपागलका

उद्योिलाई

.......

वर्ा

............
िं.

प्रदे ि

..........मा

...........

स्र्ािान्तरण

शजल्ला
ििथको

..........
लागि

यस

ििरपागलका
..............

.......................
वविाि/कायाथलयको गमगत ...... को गिणथय अिुसार स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत ददिे गिणथ
य िएकोले

स्वीकृगत ददिे अगिकारी

दे हायको ितथको अिीिमा रही उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत प्रदाि िररएको छ।

ितथहरुः
१. स्वीकृगत प्राप्त िएको गमगतले ६ मवहिा गित्र उद्योि सञ्चालि ििुथ पिे,
२. वातावरण सभबन्िी प्रचगलत कािूि बमोशजमको प्रवक्रया पूरा ििुथ पिे,
३. ..........(अन्य ितथहरू).............।
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अिुसूची-१०
ाँ
(गियम ८ को उपगियम (१) को खण्र् (घ) र गियम ११ को उपगियम (१) को खण्र् (ि) सि
सभबशन्ित)
उद्योिको अद्यावगिक वववरण
१. उद्योिको िामः
ठे िािाः
२. वववरण पेि िरे को अवगिः गमगत................दे शख...............सभम
आगर्थक वषथः

उद्योिको दताथ गमगतः

३. प्रोप्राइटर/साझेदार/सञ्चालकको िामः
४. उद्योि सञ्चालि िएको जभमा ददिः .........

उद्योि सञ्चालि िएको सुरु गमगतः

५. उत्पादि तर्ा सेवाको वववरणः
गस.िं.

वववरण

पररमाण
स्वीकृत िमता

एकाइ
उत्पादि

प्रगत एकाइ मूल्य गबक्री पररमाण
(प्रगतितमा)

पररणाम

६. कच्चा पदार्थ, केगमकल एवं प्याकेशजङ्ग सामग्रीः
गस.िं.

वववरण

एकाइ

पररमाण

७. उत्पाददत सामग्री गिकासी िरे को िए
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ु को िामः ....................... (ख)
(क) गिकासी िरे को मुलक

गिकासी पररमाणः ...........

(ि) गिकासी मूल्यः ...........................
८.

प्रचगलत कािूि बमोशजम िेपाल सरकारबाट उद्योिले प्राप्त िरे को कुिै सहुगलयत, छु ट वा

सुवविाः

९. उद्योिले प्रयोि िरे का अन्य आवश्यकताहरुः
गस.िं.

वववरण

एकाइ

पररमाण

सरदर एकाइको
मूल्य

१.

पािी

वकलोगलटर

२.

ववद्युत माि

केगिए

ववद्युत युगिट खपत

वकलोवाट आवर

3.

इन्िि
मे.टि

(क) कोइला

वकलोलीटर

(ख) गर्जेल

गल.

(ि) फिेि आयल

मे.टि

(घ) एल. वप. ग्यााँस

मे.टि

(ङ) िािको िूस
(च) अन्य

१०. उद्योिमा कायथरत जििशिः
गस.िं.

वववरण

सङ्खतया
मवहला

१.

प्रिासगिक
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२.

प्राववगिक

३.

श्रगमक
(क) उच्च दि
(ख) दि
(ि) अिथदि
(घ) अदि

११. उद्योि सञ्चालि िदाथ वातावरणमा पिथ सक्िे प्रगतकूल प्रिाव न्यूिीकरणको लागि
अपिाइएका उपायहरूः
(क)
(ख)
(ि)
(घ)

............

............
स्वीकृत ििे

तयार ििे

सञ्चालक/ व्यवस्र्ापक
उद्योिको छापः
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अिुसूची-११
(गियम ९ साँि सभबशन्ित)
उद्योि बन्द िएको जािकारी पत्रको ढााँचा
गमगतः ....................
श्री.........………………वविाि,
................................. ।
ववषयः उद्योि बन्द िएको जािकारी सभबन्िमा ।
त्यस कायाथलय/वविािमा गमगत.............. मा दताथ िइथ .............प्रदे ि .............शजल्ला
......... ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. ..........मा स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि ििे िरी/सञ्चालि
िइथरहेको यस उद्योि दे हायको कारणले गियगमत रूपमा सञ्चालि ििथ िसवकएको हुिाले गमगत
..................... दे शख आवश्यक रीत पुर्याई बन्द िरे को व्यहोरा अिुरोि िदथछु/िदथछौ :उद्योि बन्द ििुथ पिे कारणहरुः
१. आवश्यक कच्चा पदार्थहरु सहज आपूगतथ ििएको,
ाँ ीको अिाव िएको,
२. पूज
३. बजारको समस्या िएको,
४. आन्तररक व्यवस्र्ापिमा समस्या िएको,
५. कामदारहरुको अिाव िएको,
६. उद्योिले पूगतथ ििथ िसवकिे मािहरुको कारणले िदाथ कामदार र व्यवस्र्ापि गबच समस्या
उत्पन्न िएको
७. मेशिि उपकरणहरु ममथत सभिार ििथ िसवकिे िरी गबग्रेको,
८. ..........(अन्य कारणहरू).............।
सं लग्ि कािजातहरु:
१. उपरोि कारण/कारणहरुलाई पुवट हुिेिरी तयार िररएको ववस्तृत प्रगतवेदि,
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२. गियमावलीको गियम १० को उपगियम

(१) मा उशल्लशखत कािजातको वववरण ।
गिवेदकको,-

उद्योिको छाप

हस्तािरः
िाम, र्र:
पदः
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अिुसूची-१२
(गियम १० को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
उद्योिको दताथ खारे जीको लागि ददइिे गिवेदिको ढााँचा
गमगतः ....................
............... वविाि/कायाथलय,
................................. ।
ववषयः उद्योिको दताथ खारे ज िररददिे सभबन्िमा ।
त्यस

कायाथलय/वविािमा

.............प्रदे ि.............शजल्ला.........

गमगत........
ििरपागलका/

मा
िाउाँपागलका........वर्ा

दताथ
िं.

िइथ

..........मा

स्र्ापिा िइथ गमगत.............दे शख सञ्चालिमा रहे को यस उद्योि गमगत ................ दे शख बन्द
िएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७३ को दफा १३ एवं औद्योगिक व्यवसाय गियमावली,
२०७६ को गियम ९ बमोशजम गमगत .....................मा गियमािुसार जािकारी िराइएकोमा
हाल पररशस्र्गतवि एवं पूव थ उशल्लशखत कारणहरुले िदाथ यस उद्योिलाई पुिः सञ्चालिमा ल्याउि
िसवकिे िएको हुाँदा ऐिको दफा १४ बमोशजम उद्योिको दताथ खारे ज िररददिुहि
ु अिुरोि
िदथछु/िदथछौं ।
सं लग्ि कािजात
१. उद्योिको जायजेर्ा मूल्याङ्कि प्रगतवेदि,
२. उद्योि खारे ज सभबन्िमा गलशक्वर्े टरको प्रगतवेदि,
३. कर च ुिा प्रमाणपत्र,
४. अशघल्लो आ.व.को लेखापररिण प्रगतवेदि,
५. उद्योिमा कायथरत श्रगमक तर्ा कमथचारीको दावयत्व,
६. उद्योि ववरुर्द् हुिै अदालत वा न्यावयक गिकायमा मुद्दा ववचारागिि िरहे को स्वघोषणा ।
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उद्योिको छाप

गिवेदकको,–
हस्तािरः
िाम, र्र:
पदः
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अिुसूची-१३
(गियम 11 को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
ाँ ी / िमता पररवतथि वा हेरफेरको लागि ददिे गिवेदिको ढााँचा
उद्योिको शस्र्र पूज

गमगतः ....................
श्री उद्योि वविाि /घरे ल ु तर्ा सािा उद्योि वविाि
.................. ।
ववषयः उद्योिको शस्र्र पूाँजी/िमता पररवतथि वा हे रफेर सभबन्िमा ।
महोदय,
....................प्रदे ि ................... शजल्ला .................. िाउाँपागलका /ििरपागलका
वर्ा

िं.

.......मा

................................

...........................................................

उद्देश्य

रहे को

िामको उद्योि .............. गमगतमा स्र्ापिा

िई गमगत .......... दे शख सञ्चालि िएको र यस उद्योिको सभबन्िमा दे हाय बमोशजमको
वववरणमा पररवतथि वा हेरफेर ििथ आवश्यक िएकोले दे हाय बमोशजमको वववरण र कािजात
सवहत यो गिदे दि िरे को छु /िरे का छौं । गिवेदिमा उल्लेख िएको व्यहोरा सााँचो हो। झुट्टा
ठहरे कािूि बमोशजम सहुाँला बुझाउाँला ।
पररवतथि वा हे रफेर ििुथ पिे वववरणः
क्र.सं .

हालको कायम रहे को

पररवतथि वा हे रफेर ििुथ
पिे
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गिवेदकको,उद्योिको छाप

हस्तािरः
िाम, र्रः
फोि िभबरः
इमेलः

सं लग्ि कािजातहरु:
1.

अशघल्लो आ.व. को लेखापरीिण प्रगतवेदि,

2.

कर च ुिा प्रमाणपत्र,

3.

अिुसूची-१० बमोशजमको अद्यावगिक वववरण,

4.

िािररकता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रगत,

5.

प्रबन्िपत्र, गियमावली र कभपिी दताथ प्रमाणपत्र (कभपिी िए),

6.

साझेदारी कबुगलयतिामा (साझेदारी फमथ िए),

7.

सभबशन्ित गिकायको गसफाररस,

8.

अन्य कािजात ।
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अिुसूची-१४
(गियम १४ को उपगियम (२) साँि सभबशन्ित)
गिकासी बापतको महसुल वफताथ (ड्युटी ड्रब्याक) का लागि ददिे गिवेदिको ढााँचा
गमगतः .................
श्री ................ वविाि/कायाथलय,
................ ।
ववषयः गिकासी बापतको महसुल वफताथ (ड्युटी ड्रब्याक) पाउिे बारे ।
....................प्रदे ि ................... शजल्ला .................. िाउाँपागलका /ििरपागलका
वर्ा िं. .......मा स्र्ापिा िइथ सञ्चालिमा रहे को यस उद्योिले आफ्िो उत्पाददत वस्तु सं लग्ि
कािजातमा उल्ले ख िए अिुसार ववदे िमा गबक्री गिकासी िरे कोले उि वस्तुमा अन्तःिुल्क र
मूल्य अगिवृवर्द् कर बापत लािेको रकम रु. …...........(अिरे पी रु..............) गियमािुसार
वफताथ (ड्युटी ड्रब्याक) पाउि तल उशल्लशखत कािजातहरु सं लग्ि िरी यो गिवेदि पेि िरे को
छु / छौं।
सं लग्ि कािजातहरुः
१. गिकासी प्रज्ञापि पत्रको सक्कल प्रगत र्ाि ....,
२. ित वषथको आगर्थक प्रिगत वववरण,
३. क्रेताको खररद आदे ि र्ाि ......,
४. अन्तः िुल्क र मूल्य अगिवृवर्द् कर बापत गतरे को रसीद ।
अन्तराथविय बोलपत्र बापतको महसुल वफताथको हकमा दे हायका कािजातहरु:
१. अन्तराथविय बोलकबोलको सावथजगिक सूचिाको प्रगतगलवप र्ाि ....,
ाँ िएको सभझौताको प्रगतगलवप र्ाि ...,
२. सभबशन्ित पिसि
३. ि ुिािी गबल र्ाि ....,
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४. उद्योिको स्वीकृत तर्ा उपयोि िएको िमताको आिार र्ाि ....,
५. ित वषथको आगर्थक प्रिगत वववरणको प्रगतगलवप र्ाि .... ।
गिवेदकको,–
हस्तािरः

उद्योिको छाप

िाम, र्र:
पदः
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अिुसूची-१५
(गियम २० को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
गलजमा जग्िा उपलब्ि िराइददिे सभबन्िमा ददिे गिवेदिको ढााँचा

गमगतः ..................
श्री ................ वविाि/कायाथलय,
................ ।
ववषयः गलजमा जग्िा उपलब्ि िराइददिे बारे ।
हामीले

....................प्रदे ि

...................

शजल्ला

..................

िाउाँपागलका/ििरपागलका वर्ा िं. .......मा..............(वस्तु) उत्पादि ििथ उद्योि स्र्ापिा ििथ
लािेको र उि उद्योि िेपाल सरकारबाट राविय प्रार्गमकता प्राप्त उद्योि िएकोले सो उद्योि
स्र्ापिा

एवं

सञ्चालि

ििथको

लागि

.....प्रदे ि...

..........शजल्ला...............ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. ..... शस्र्त िेपाल सरकारको
स्वागमत्वमा रहेको वक. िं .........सरकारी जग्िा .......... विथगमटर/रोपिी/गबिाहा िेत्रफल
मध्ये ............ विथगमटर/रोपिी/गबिाहा िेत्रफलको जग्िा गियमािुसार ............... वषथको
लागि गलजमा उपलब्ि िराइददिु हुि तल उशल्लशखत कािजातहरु सं लग्ि िरी अिुरोि
िदथछु/िदथछौं ।
सं लग्ि कािजातहरुः
१. उद्योि दताथको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप,
२. उद्योिले वस्तु उत्पादि ििे अिुमगत पत्रको प्रगतगलवप,
३. उद्योिको लागि आवश्यक पिे जग्िा िेत्रफलको आिार,
४. उद्योिले गलजमा जग्िा गलिु पिे कारण,
५. स्र्ािीय तहको गसफाररस,
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६. उद्योिको पररयोजिा प्रस्ताव ।
गिवेदकको,–
उद्योिको छाप

हस्तािरः
िाम, र्र:
पदः
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अिुसूची-१६
(गियम २५ को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
रुग्ण उद्योिको पवहचािका लागि ददिे गिवेदिको ढााँचा

श्रीमाि् सं योजकज्यू,
रुग्ण उद्योि उच्चस्तरीय सगमगत,
उद्योि, वाशणज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालय ।

ववषयः रुग्ण उद्योिको रूपमा पवहचाि िरी पाऊाँ ।
महोदय,
उपयुि
थ
ववषयमा गिभिगलशखत वववरण र कािजातहरु सं लग्ि िरी औद्योगिक व्यवसाय
ऐि, २०७३ को दफा ३७ तर्ा औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, २०७६ को गियम २५
बमोशजम रुग्ण उद्योिको रुपमा पवहचािको लागि गिभिगलशखत वववरण र कािजात सवहत यो
गिवेदि पेि िरे को छु /छौं ।
सं लग्ि वववरण र कािजातहरू:
१.

ििद घाटा/वविीय घाटा वववरण,

२.

ाँ ी र ऋणको वववरण,
पूज

३.

गतिुथ पिे ऋणको सााँवा र व्याज,

४.

उत्पादि िमता र हालको अवस्र्ा,

५.

सूचीकृत िएका उद्योिको िेयरको बजार मूल्य,

६.

पारगबन्दु (ब्रे क इिि ) िन्दा तल्लो अवस्र्ामा कारोबार िएको िए सोको पररमाण,

७.

श्रम समस्याका कारण सञ्चालि हुि िसकेकोमा सोको कारण,

८.

प्राकृगतक प्रकोप वा अन्य काबु बावहरको अवस्र्ा परे को िए सोको वववरण,
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९.

ु न्दा पवहले रोजिारी गसजथिा वा आयात प्रगतस्र्ापि वा गियाथत प्रबर्द्थि
उद्योिले रुग्ण हुिि
िरी ववदे िी मुरा आजथिमा िरे को योिदाि,

१०.

उद्योिको ले खा पररिण प्रगतवेदिको प्रगतगलवप,

११.

उद्योिको िववकरणसवहतको दताथ प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप,

१२.

उद्योिको कर च ुिा प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप,

१३.

उद्योिले उद्योि सञ्चालिका लागि गलएको कजाथको वववरण,

१४.

उद्योिको चल अचल सभपशि र दावयत्व सभबन्िी वववरण,

१५.

सूचिामा तोवकएका अन्य वववरण ।

उशल्लशखत वववरणहरु दठक सााँचो हो झुट्टा ठहरे कािूि बमोशजम सहुाँला बुझाउाँला ।

उद्योिको छाप

गिवेदकको,हस्तािर:
िाम, र्र:
पदः
गमगतः
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अिुसूची–१७
(गियम ३८ को उपगियम (१) साँि सभबशन्ित)
औद्योगिक कररर्ोर/औद्योगिक ग्राम/औद्योगिक क्लटर घोषणाको लागि आवश्यक मापदण्र्
१.

जग्िाः (१) औद्योगिक ग्रामको लागि कभतीमा दे हाय बमोशजमको िेत्रफल िएको जग्िा
उपलब्ि हुि ु पिेछः(क) वहमाली तर्ा दुिम
थ पहार्ी िेत्रमा ३० रोपिी,
(ख) पहार्ी िेत्रमा ४० रोपिी,
(ि) तराई िेत्रमा 7 गबिाहा,
(२) औद्योगिक ग्राम स्र्ापिाको लागि जग्िा छिौट िदाथ घिा मािव बस्तीदे शख
कभतीमा एक वकलोगमटर टाढा दू री हुि ु पिेछ ।औद्योगिक ग्रामको कभतीमा दुई सय
गमटरको वररपरर मािव बस्ती हुि ु हुाँदैि।मािव बस्ती रहे को िएको त्यस्तो बस्ती अन्यत्र
व्यवस्र्ापि ििथ सक्िे कुराको सुगिशितता ििुथ पिेछ।
स्पटीकरणः यस खण्र्को प्रयोजिको लागि “घिा मािव बस्ती” िन्नाले एकहजार
घरिुरी वा सोिन्दा बढी बस्ती िएको िेत्र सभझिु पछथ।
(३) आपसमा सीमा जोगर्एका िाउाँपागलका वा ििरपागलकाले आपसमा सभझौता
ु रुपमा औद्योगिक ग्राम स्र्ापिा िरी सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापि ििे अवस्र्ामा
िरी सं यि
बाहेक अको िाउाँपागलका वा ििरपागलकाको सीमा दे शख १०० मीटरसभमको दुरीमा पिे
िरी औद्योगिक ग्रामको प्रस्ताव ििुथ हुाँदैि । सोिन्दा कम दुरीमा औद्योगिक ग्राम
स्र्ापिा

ििथ

आवश्यक

दे शखएमा

सीमा

जोगर्एको

सभबशन्ित

िाउाँपागलका

वा

ििरपागलकाको सहमगत गलिु पिेछ ।
(४) औद्योगिक ग्रामको लागि जग्िा छिौट िदाथ गसं चाई सुवविा उपलव्ि िएको
उबथरिूमी, घिा वि जङ्गल तर्ा िौिोगलक रुपमा जोशखमयुि स्र्ािलाई छिोट ििुथ हुाँदैि
।
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(५) अन्तराथविय सीमा रे खािन्दा कभतीमा दुई वकलोगमटरिन्दा िशजक िपिे िरी
कायम हुिे िरी जग्िा छिौट ििुथ पिेछ ।

तर सीमा िेत्र िशजक मात्र जग्िा उपलब्ि हुिे िएमा पााँच सय गमटर
दूरीमा औिोगिक ग्राम स्र्ापिा ििथ सवकिेछ।
२.

सर्कः औद्योगिक ग्रामको लागि दे हाय बमोशजमको न्यूितम सर्क पूवाथिारको व्यवस्र्ा ििुथ
पिेछ :(क) औद्योगिक ग्रामलाई िशजकको राजमािथसाँि जोड्ि न्यू ितम १० मीटर
चौर्ाइ िएको पहुाँच मािथ (एप्रोच रोर्) हुि ु पिे,
(ख) औद्योगिक ग्रामगित्रको मुतय सर्क न्यू ितम १० गमटर चौर्ाइ िएको
हुिपु िे,
(ि) औद्योगिक ग्रामगित्रको सहायक सर्क न्यूितम ७ गमटर चौर्ाइ िएको
हुिपु िे,
(घ) औद्योगिक ग्रामगित्रको मुतय सर्कमा एकातफथ सर्कपेटी (फुटपार्)
कायम ििुथ पिे ।

३.

औद्योगिक ग्राम स्र्ापिा िू–उपयोि मापदण्र्ः औद्योगिक ग्राम स्र्ापिाको लागि उपलब्ि
खण्र् (क) बमोशजम जग्िाको प्रयोि िदाथ दे हाय बमोशजम जग्िा छु ट्याउिु पिेछ :(क) उद्योि स्र्ापिाको लागि कुल जग्िाको ६० दे शख ७० प्रगतित,
(ख) प्रिासगिक िवि तर्ा सेवा केन्र(स्वास््य सेवा, चमेिा िृह आदद)
गिमाथणको लागि कुल जग्िाको २ दे शख ५ प्रगतित,
(ि) औद्योगिक ग्रामगित्र हररयाली कायम ििथ कुल जग्िाको ७ दे शख १०
प्रगतित,
(घ) मुल सर्क तर्ा सहायक सर्क िेत्र १२ दे शख १५ प्रगतित,
(ङ) सभिाववत ववपद् व्यवस्र्ापिका लागि ३ दे शख ५ प्रगतित,
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(च) खुला मैदाि तर्ा पाकथको लागि २ दे शख ५ प्रगतित,
(छ) अन्य सेवा (पावकथङ्ग, लोर्, अिलोर्, सावथजगिक िौचालय, स्िाि िृह,
खािेपािी, फोहर व्यवस्र्ापि, अशग्ि गियन्त्रण आदद) को लागि ५ दे शख
१० प्रगतित ।
४.

औद्योगिक ग्रामगित्र उपलब्ि हुि ु पिे सामान्य से वा सुवविाः औद्योगिक ग्रामगित्र दे हाय
बमोशजमको सामान्य सेवा, सुवविा उपलब्ि हुि ु पिेछ :(क) सामान्य सेवा सुवविाः
(१) बैङ्क तर्ा वविीय सं स्र्ा,
(२) खािेपािीको व्यवस्र्ा,
(३) ददवा शििु स्याहार केन्र,
(४) सामाि प्रदिथिी तर्ा गबक्री कि,
(५) अशग्ि गियन्त्रण सभबन्िी व्यवस्र्ा,
(६) िौचालय तर्ा स्िाि िृह,
(७) पावकथङ स्र्ल तर्ा आराम स्र्ल,
(८) चमेिा िृह,
(९) प्रार्गमक स्वास््य केन्र ।
(ख) पूवाथिार ववकासः
(१) औद्योगिक ग्रामको प्रवेििार सवहतको सीमा पखाथल वा तारबार,
(२) ११ के. गि. ववद्युत प्रसारण लाइि, आवश्यकता अिुसार ववद्युत सब
स्टे सि तर्ा ट्रान्सफरमरको व्यवस्र्ा,
(३) वैकशल्पक ऊजाथको प्रयोि,
(४) िोदाम घरको व्यवस्र्ा,
(५) पािी आपूगतथ व्यवस्र्ा,
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(६) िूगमित र सतह ढल गिकासको व्यवस्र्ा,
(७) औद्योगिक फोहोर व्यवस्र्ापि (फोहोरमैला सङ्कलि तर्ा ववसजथि),
(८) आवश्यकता अिुसार प्रदुवषत पािी उपचार सं यन्त्रको व्यवस्र्ा,
(९) सञ्चार सुवविा (टे गलफोि, फ्याक्स, इन्टरिेट आदद),
(१०) सर्क बिीको व्यवस्र्ा,
(११) प्रचगलत कािूि बमोशजम औद्योगिक सुरिा तर्ा श्रगमकको सुरिाको लागि
आवश्यक अन्य पूवाथिार ।
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