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औद्योङ्झगक व्मवसाम ङ्झनमभावरी, २०७६ 

औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन , २०७३ को दपा ५५ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी नेऩार सयकायरे 
देहामका ङ्झनमभहरु फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञभबक 

1= सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब्  (१)   मी ङ्झनमभहरु को नाभ “औद्योङ्झगक व्मवसाम ङ्झनमभावरी , २०७६” यहेको 
छ।                      

(२) मो ङ्झनमभावरी तङ्टरुन्त प्रायभब हङ्टनेछ । 

2= ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ङ्झनमभावरीभा,- 

(क)  “उद्योग” बङ्ङारे ऐनको दपा १५ फभोङ्ञजभका उद्योग सभझनङ्ट ऩछथ । 

(ख)  “उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम” बङ्ङारे घयेरङ्ट य साना उद्योगको हकभा घयेरङ्ट तथा साना 
उद्योग ङ्जवबाग,   स्वदेशी रगानीभा आधाङ्चयत भझौरा तथा ठूरा य ङ्जवदेशी रगानीभा 
आधाङ्चयत उद्योगको हकभा उद्योग ङ्जवबाग य ङ्जवशेष आङ्झथथक ऺेत्रभा स्थाऩना बई 
सञ्चारन हङ्टने स्वदेशी रगानीका उद्योगहरुको हकभा ङ्जवशेष आङ्झथथक ऺेत्र ऐन , 

२०७३ फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत ङ्जवशेष आङ्झथथक ऺेत्र प्राङ्झधकयण सभझनङ्ट ऩछथ ।  

(ग)   “ऐन” बङ्ङारे औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७३ सभझनङ्ट ऩछथ । 

(घ)   “कोष” बङ्ङारे ऐनको दपा ४७ फभोङ्ञजभ सञ्चारनभा यहेका कोष सभझनङ्ट  ऩछथ ।  

(ङ)   “फोडथ” बङ्ङारे ऐनको दपा १८ फभोङ्ञजभ गङ्छठत उद्योग तथा रगानी प्रव र्द्थन फोडथ 
सभझनङ्ट ऩछथ । 

(च)   “भन्त्रारम” बङ्ङारे उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतथ भन्त्रारम सभझनङ्ट  ऩछथ । 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

उद्योग दताथ 

3= ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट  ऩने् (१) उद्योग स्थाऩना गनथ चाहने व्मङ्ञिरे देहामका ङ्जववयण य कागजात सङ्जहत उद्योग 
दताथको राङ्झग उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम सभऺ अनङ्टसूची–१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :- 

(क)  नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ वा ङ्जवदेशी नागङ्चयक बए याहदानीको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
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(ख)  ङ्झनवेदक पभथ वा कभऩनी बएभा पभथ वा कभऩनी दताथ प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ग)  उद्योग यहने स्थानको नक्साङ्कन सङ्जहतको ङ्जववयण, 

(घ)  ङ्झनवेदन ङ्छदन प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्झनमङ्टि गयेको बए सोको अङ्ञततमायी ऩत्र, 

(ङ)  ङ्जवदेशी रगानीभा उद्योग सञ्चारन गने बए ङ्जवदेशी रगानी स्वीकृङ्झत बएको ऩत्र, 

(च)  साझेदायीभा उद्योग स्थाऩना गनथ चाहेको बए साझेदाय फीच बएको सभझौताको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(छ)  उद्योग स्थाऩना गने ऺेत्रको गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको ङ्झसपाङ्चयस, 

(ज)  उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे तोकेको अन्म आवश्मक कागजात । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ उद्योग दताथको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा ङ्झनवेदकरे अनङ्टसूची –२ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩङ्चयमोजना ङ्जववयण तमाय गयी ङ्झनवेदनसाथ ऩेश गनङ्टथ ऩनेछ।  

(३)  उऩङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन रघङ्ट उद्यभ वा घयेरङ्ट उद्योग दताथ 
गयाउन चाहने व्मङ्ञिरे उद्योग दताथको राङ्झग उद्योग दताथ गने ङ्झनकामसभऺ अनङ्टसूची –३ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ  (१) वा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे ङ्झनधाथयण गये 
फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सभेत ङ्झनवेदन ङ्छदन सङ्जकनेछ।  

4= प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩने्  (१) ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन उऩय उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे  आवश्मक 
जाॉचफङ्टझ गदाथ उद्योग दताथका राङ्झग आवश्मक ऩने  सभऩूणथ ङ्जववयण वा  कागजात प्राप्त बएको य उद्योग 
दताथ गनथ भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा त्मस्तो ङ्जववयण तथा कागजात ऩेश बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र उद्योग दताथ गयी 
ङ्झनवेदकराई अनङ्टसूची–४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा उद्योग दताथको प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने उद्योग दताथ को प्रभाणऩत्रभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे 
अनङ्टसूची–५ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ उद्योग सञ्चारन वा व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय प्रायभब 
गनङ्टथ ऩने अवङ्झध तोकी ऐनको दपा ५ को उऩदपा (४) भा उल्रेख गङ्चयएका अङ्झतङ्चयि उद्योगको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय उद्योगरे ऩारना गनङ्टथ ऩने अन्म आवश्मक शतथहरु सभेत उल्रेख गनथ सक्नेछ।  

(३) ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन जाॉचफङ्टझ गदाथ उद्योग दताथ  गनथ नङ्झभल्ने देङ्ञखएभा उद्योग 
दताथ गने ङ्झनकामरे सात ङ्छदनङ्झबत्र कायण सङ्जहतको जानकायी सभफङ्ञन्धत व्मङ्ञिराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।   

5= फोडथको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने् (१) ऐनको दपा ७ को उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट नै उद्योग दताथ गनथ 
चाहने व्मङ्ञिरे फोडथको अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनथ ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ उद्योग दताथको राङ्झग आवश्मक ङ्जववयण 
वा कागजात सङ्जहत अनङ्टसूची–६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम भापथ त फोडथ सभऺ ङ्झनवेदन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन उऩय फोडथफाट अनङ्टभङ्झत ङ्छदने ङ्झनणथम बएभा सोको 
ङ्झरङ्ञखत जानकायी फोडथको सङ्ञचवारमरे उद्योग दताथ गने ङ्झनकामराई तङ्टरुन्त ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्छदने गयी बएको ङ्झनणथमको जानकायी प्राप्त गयेऩङ्झछ उद्योग 
दताथ गने ङ्झनकामरे उद्योग दताथको राङ्झग नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनवेदन ङ्छदन ङ्झनवेदकराई अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।   

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ उद्योग दताथको राङ्झग अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे सो अवङ्झधङ्झबत्र 
उद्योग दताथको राङ्झग ङ्झनवेदन नङ्छदएभा त्मस्तो अनङ्टभङ्झतऩत्र स्वत् यद्द हङ्टनेछ। 

6= अवङ्झध थऩको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्ने्  (१) कङ्ट नै उद्योगरे उद्योग दताथ प्रभाणऩत्रभा उल्रेख बएको 
अवङ्झधङ्झबत्र उद्योग सञ्चारन वा आफ्नो व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय प्रायभब गनथ नसकी त्मस्तो 
अवङ्झध फढाउनङ्ट ऩने बएभा त्मसयी अवङ्झध फढाउनङ्ट ऩने आधाय य कायण सङ्जहत अनङ्टसूची –७ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे प्राप्त ङ्झनवेदनको सभफन्धभा 
ङ्झनवेदकफाट थऩ कङ्ट नै ङ्जववयण , कागजात वा जानकायी भाग गनङ्टथ ऩने देखेभा सात ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो 
ङ्जववयण, कागजात वा जानकायी भाग गयी आवश्मक जाॉचफङ्टझ गनथ सक्नेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाथ व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा त्मस्तो ङ्जववयण , कागजात 
वा जानकायी प्राप्त बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र उद्योगको प्रकृङ्झत , उद्योग सञ्चारनका राङ्झग हारसभभ बएको 
प्रगङ्झत, अवङ्झध थऩ गनङ्टथ ऩने औङ्ञचत्म सभेतका आधायभा उद्योग दताथ प्रभाणऩत्रभा उल्रेख बएको अवङ्झधभा 
फढीभा एक वषथको राङ्झग त्मस्तो उद्योगको सञ्चारन वा व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय प्रायभब गने 
अवङ्झध थऩ गनथ सक्नेछ।  

7= उद्योग स्थानान्तयणका राङ्झग स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने्   (१) कसैरे आपूरे सञ्चारन गयी आएको उद्योग सो 
स्थानफाट अन्मत्र स्थानान्तयण गनथ चाहेभा देहामका ङ्जववयण य कागजात सङ्जहत  अनङ्टसूची–८ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :- 

(क)  अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथको कयच ङ्टिा प्रभाणऩत्र, 

(ख)  अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथसभभको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, 

(ग)  उद्योग स्थानान्तयण गने गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको ङ्झसपाङ्चयस, 

(घ)  प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन आवश्मक ऩने 
बएभा सोको स्वीकृत प्रङ्झतवेदन, 

(ङ)  उद्योग सञ्चारन गदाथ ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा 
सहङ्टङ्झरमत प्राप्त गयेको बए त्मस्तो छङ्टट सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत प्रदान गने ङ्झनकामको 
सहभङ्झत, 

(च)  अनङ्टसूची–२ फभोङ्ञजभको अद्यावङ्झधक ऩङ्चयमोजनाको ङ्जववयण ।  
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(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन जाॉचफङ्टझ गदाथ उद्योग स्थानान्तयणको स्वीकृती ङ्छदन 
भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे अवङ्झध तोकी उद्योग स्थानान्तयण गदाथ सभफङ्ञन्धत उद्योगरे 
ऩारना गनङ्टथ ऩने अन्म कङ्ट नै शतथ बए सो सभेत उल्रेख गयी अनङ्टसूची–९ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा उद्योग 
स्थानान्तयणको स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन जाॉचफङ्टझ गदाथ उद्योग स्थानान्तयणको स्वीकृती ङ्छदन 
भनाङ्झसफ नदेङ्ञखएभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे सोको जानकायी सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनवेदकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) मस ङ्झनमभभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
हदफन्दीबन्दा फढी जग्गा  याख्न ेसङ्टङ्जवधा प्राप्त उद्योग  य ङ्जवशेष आङ्झथथक ऺेत्रङ्झबत्र स्थाऩना बएको उद्योग 
स्थानान्तयणको राङ्झग स्वीकृङ्झत प्रदान गङ्चयने छैन।  

8= ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने् (१) प्रत्मेक उद्योगरे व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय प्रायभब गयेऩङ्झछ 
प्रत्मेक आङ्झथथक वषथ सभाप्त बएको छ भङ्जहनाङ्झबत्र देहामका ङ्जववयण वा कागजात उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम 
सभऺ ऩेश गनङ्टथ ऩनेछ :- 

(क)  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, 

(ख)  अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथको कय च ङ्टिा प्रभाणऩत्र,  

(ग)  स्वीकृत य जङ्झडत ऺभता, 

(घ)  अनङ्टसूची–१० फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गयेको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको ङ्जववयण वा कागजात उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे ङ्झनधाथयण गयेको 
तङ्चयका अनङ्टसाय ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट ऩङ्झन ऩेश गनथ सङ्जकनेछ ।  

 (३) उऩङ्झनमभ (१) वा (२)  फभोङ्ञजभ ङ्जववयण वा कागजात प्राप्त बएऩङ्झछ उद्योग दताथ गने 
ङ्झनकामरे आफ्नो अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयी सोको जानकायी सात ङ्छदनङ्झबत्र सभफङ्ञन्धत उद्योगराई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

9= उद्योग फन्द गयेको जानकायी ङ्छदनङ्टऩने् कङ्ट नै उद्योगरे आपूरे सञ्चारन गङ्चयआएको उद्योग फन्द गयेभा वा 
उद्योगको व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय स्थगन गयेभा सोको जानकायी सातङ्छदन ङ्झबत्र अनङ्टसूची–११ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामसभऺ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

10= दताथ खायेज गने : (१) कङ्ट नै कायणरे उद्योग सञ्चारन गनथ नसङ्जकने बई उद्योगको दताथ खायेज गनङ्टथ ऩने 
बएभा त्मस्तो उद्योगरे देहामको ङ्जववयण य कागजात सङ्जहत अनङ्टसूची –१२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा उद्योग 
दताथ गने ङ्झनकाम सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ :- 

(क)  भान्मता प्राप्त भूल्माङ्कनकताथफाट तमाय गङ्चयएको उद्योगको जामजेथाको भूल्माङ्कन 
प्रङ्झतवेदन, 

तय एक कयोड रुऩैमाॉसभभ ङ्ञस्थय ऩूॉजी बएको उद्योगको हकभा उद्योगरे ऩेश 
गयेको  प्रङ्झतवेदन ऩङ्झन भान्म हङ्टनेछ । 
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(ख)  उद्योगभा कामथयत श्रङ्झभक रगामतका सभऩूणथ कभथचायीको दाङ्जमत्व पयपायक गयेको 
ङ्जववयण, 

(ग)  उद्योगको अन्म दाङ्जमत्व पयपायक प्रङ्झतवेदन, 

(घ)  ङ्झरक्वीडेटय ङ्झनमङ्टि बएको बए त्मस्तो ङ्झरक्वीडेटय रे ऩेश गयेको उद्योगको खायेजी 
सभफन्धी प्रङ्झतवेदन, 

(ङ)  अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथको कय च ङ्टिा प्रभाणऩत्र, 

(च)  उद्योग दताथ प्रभाणऩत्रको सक्कर प्रङ्झत,  

(छ)  अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथसभभको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, 

(ज)  उद्योगको ङ्जवरुर्द् कङ्ट नै अदारत वा न्माङ्जमक ङ्झनकामभा भङ्टद्दा ङ्जवचायाधीन नयहेको 
बनी सभफङ्ञन्धत  उद्यभीरे गयेको स्व्घोषणा । 

तय उद्योगरे ङ्झतनङ्टथ फङ्टझाउनङ्ट ऩने दाङ्जमत्वको सभफन्धभा कङ्ट नै अदारत वा 
न्माङ्जमक ङ्झनकामभा भङ्टद्दा ङ्जवचायाधीन  यहेकोभा त्मस्तो भङ्टद्दाको अङ्ञन्तभ ङ्जकनाया 
हङ्टॉदाका फखत ठहनथ सक्ने दाङ्जमत्व फयाफयको यकभ उद्योग दताथ गने ङ्झनकामभा 
धयौटीको रूऩभा जभभा गयेको प्रभाण ऩेश गनङ्टथ ऩनेछ।   

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ कसैको ङ्झनवेदन ऩयेभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे सो उद्योगसॉग 
कसैको कङ्ट नै प्रकायको रेनदेन फाॉकी बए ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र सोको प्रभाण सङ्जहतको ङ्झरङ्ञखत दा फी उद्योग 
दताथ गने ङ्झनकाम सभऺ ऩेश गनथ याङ्जष्डमस्तयको दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा सावथजङ्झनक सूचना प्रकाशन गनथ  
सभफङ्ञन्धत उद्योगराई आदेश ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञशत सूचना अनङ्टसाय सो अवङ्झधङ्झबत्र कसैको दाफी ऩयी जाॉचफङ्टझ 
गदाथ त्मस्तो दाफी ऩूणथ वा आॊङ्ञशक रुऩभा ठीक ठहङ्चयएभा ठहये  फभोङ्ञजभको दाङ्जमत्व पयपायख गनथ 
उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे सभफङ्ञन्धत उद्योगराई आदेश ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे ङ्छदएको आदेश अनङ्टसाय सभफङ्ञन्धत 
उद्योगरे दाङ्जमत्व पयपायख गयेको देङ्ञखएभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे सात ङ्छदनङ्झबत्र सो उद्योगको दताथ 
खायेज गयी रगतकट्टा गनङ्टथ ऩनेछ।  

(५) उऩङ्झनमभ (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ उद्योग दताथ 
गने ङ्झनकामरे ङ्छदएको आदेश फभोङ्ञजभ प यपायखको कामथ सभऩङ्ङ नबएसभभ त्मस्तो उद्योगको दताथ 
खायेजी वा रगत कट्टा हङ्टने छैन।  

11= उद्योगको ङ्ञस्थय ऩूॉजी वा ऺभताभा ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय गनथ स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने् (१) कङ्ट नै उद्योगरे ऐनको 
दपा १५ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ उद्योगको ङ्ञस्थय ऩूॉजी ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय  वा उद्योगको ऺभताभा 
ऩङ्चयवथतन गनथ चाहेभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम सभऺ देहामका ङ्जववयण वा कागजात सङ्जहत अनङ्टसूची–१३ 
को ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :- 



 

6 
 

(क)  अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, 

(ख)  अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथको कय च ङ्टिा प्रभाणऩत्र,   

(ग)  अनङ्टसूची–१० फभोङ्ञजभको उद्योगको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण, 

(घ)  उद्योगको प्रफन्धऩत्र, ङ्झनमभावरी य कभऩनी दताथ प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ङ)  साझेदायी पभथ बए साझेदाय फीचको सभझौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(च)  अन्म कङ्ट नै ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस आवश्मक ऩने बए त्मस्तो ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस  
ऩत्र । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन जाॉचफङ्टझ गदाथ उद्योगको साङ्जवकको ङ्ञस्थय ऩूॉजी 
ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय गनथ वा उद्योगको ऺभताभा ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय गनथ भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा उद्योग दताथ 
गने ङ्झनकामरे आवश्मकता अनङ्टसाय उद्योगको स्थरगत ङ्झनयीऺण गयी वा गयाइथ प्रङ्झतवेदन ङ्झरई उद्योगको 
हार कामभ यहेको ङ्ञस्थय ऩूॉजीभा ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय  वा उद्योगको ऺभताभा ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय गनथ  
स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।  

तय फोडथको स्वीकृङ्झत ङ्झरइथ स्थाऩना बएका उद्योगको ङ्ञस्थय ऩूॉजी ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय गनथ वा 
उद्योगको ऺभताभा ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय गनङ्टथ ऩयेभा सो फोडथको ऩूवथ स्वीकृङ्झत आवश्मक ऩनेछ।  

12= फोडथको अन्म काभ य कतथव्म्  ऐनको दपा १९ को उऩदपा (१) भा उल्रेख गङ्चयएका काभ, कतथव्म 
य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि भङ्टरङ्टकको औद्योङ्झगक ङ्जवकासभा अङ्झबवृङ्जर्द् गने सभफन्धभा नेऩार सयकायरे सभम 
सभमभा ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना गनङ्टथ फोडथको कतथव्म हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

छङ्टट, सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत 

13= खचथ कट्टी गनथ सक्ने्  उद्योगरे आफ्नो बौङ्झतक सभऩङ्ञिको सङ्टयऺाको राङ्झग  खचथ गयेको यकभभध्मे 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायरे तोङ्जकङ्छदएको हदसभभको यकभ आमकय प्रमोजनको राङ्झग 
कट्टी गनथ सक्नेछ ।  

14= भहसङ्टर ङ्जपताथ (डमङ्टटी ड्रब्माक) हङ्टने : (१) ऐनको दपा २३ को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै उद्योगरे  
नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोके फभोङ्ञजभको सभदय ङ्झनधाथयण बएको 
आधायभा भहसङ्टर ङ्जपताथ (ड्यूटी ड्रब्माक) को भाग गयेभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे उद्योगरे ऩेश 
गयेका ङ्जववयण य ङ्झनकासी गयेको प्रभाणको आधायभा एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्र  भापथ त त्मस्तो भहसङ्टर 
ङ्जपताथ ङ्छदइनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ उद्योगरे भहसङ्टर ङ्जपताथ (ड्यूटी ड्रब्माक) सङ्टङ्जवधा भाग गदाथ   
अनङ्टसूची-१४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा देहामको  ङ्जववयण वा  कागजात सङ्जहत आङ्झथथक वषथ सभाप्त बएको 
ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :- 

(क) कच्चा ऩदाथथ आमात गयेको प्रऻाऩन ऩत्र ,   
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(ख) उद्योगको कङ्ट र उत्ऩादनको ङ्जववयण , 

(ग)  ङ्झनकासी प्रऻाऩन ऩत्रको सक्कर, 

(घ)  गत वषथको वाङ्जषथक प्रगङ्झत ङ्जववयण (एक आ.व. भा एक ऩटक भात्र),  

(ङ)  के्रताको खङ्चयद आदेश य सभझौता,   

(च)  अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथसभभको कय च ङ्टिा प्रभाणऩत्र, 

(छ) अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन , 

(ज)  ङ्जवदेशी भङ्टरा आजथन गयेको फैङ्करे स्रोत खङ्टराई प्रभाङ्ञणत गयेको सक्कर प्रङ्झत, 

(झ)  अन्तयाथङ्जष्डम फोरऩत्र ङ्झफक्री फाऩतको भहसङ्टर ङ्जपताथको हकभा सोको ङ्जववयण । 

 (३) उऩङ्झनमभ ( २) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन को सभफन्धभा कयच ङ्टिा रगामतका ङ्जवषमहरु रूजङ्ट 
गनथ सभफङ्ञन्धत आन्तङ्चयक याजस्व कामाथरमभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ ( ३) फभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक याजस्व कामाथरमभा ऩठाइएका कागजातहरूको 
सभफन्धभा सो कामाथरमफाट ङ्जववयण रूजङ्ट बइथ आएऩङ्झछ प्राप्त ङ्झनवेदन उऩय एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्ररे छ 
भङ्जहनाङ्झबत्र त्मस्तो भहसङ्टर ङ्जपताथ सभफन्धी कायफाही गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 

15= धयौटी याखी साभान आमात गनथ ऩाउने्  वण्डेड वेमय हाउसको इजाजत नङ्झरएका उद्योगरे आफ्नो 
उत्ऩादन प्रतीतऩत्रको भाध्मभफाट वा प्रचङ्झरत फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारीको भाध्मभफाट ङ्झनमाथत वा ऩङ्चयव त्मथ ङ्जवदेशी 
भङ्टराभा स्वदेशभै ङ्झफक्री गने  बएभा त्मस्तो भारवस्तङ्ट उत्ऩादन गनथ आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथथ वा 
सहामक कच्चा ऩदाथथ य नेऩारभा उत्ऩादन नहङ्टने साभग्री आमात गदाथ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ राग्ने 
भहसङ्टर प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ धयौटी याखी आमात गनथ सक्नेछ। 

16= भङ्जहरा उद्यभीको राङ्झग थऩ सङ्टङ्जवधा् (१) भङ्जहरा उद्यभीरे कङ्ट नै औद्योङ्झगक ऺेत्रङ्झबत्र उद्योग स्थाऩना गनथ 
चाहेभा त्मस्ता भङ्जहरा उद्यभीराई देहामको छङ्टट वा सहङ्टङ्झरमत सङ्जहत औद्योङ्झगक ऺेत्रङ्झबत्र स्थान उऩरब्ध 
गयाइनेछ :- 

(क)  अन्म प्रङ्झतस्ऩधी उद्योगरे गने रगानीबन्दा ऩच्चीस प्रङ्झतशतसभभ कभ यकभ रगानी 
गने बएभा, 

(ख)  औद्योङ्झगक ऺेत्रङ्झबत्रको स्थान प्रमोग गये  फाऩत उद्योगरे ङ्झतनङ्टथ ऩने बाडा वा फहार 
प्रङ्झतस्ऩधाथफाट ङ्झनधाथयण गङ्चयने बएभा ऩन्र प्रङ्झतशतसभभ कभ कफोर गयेको    
बएभा ।  

(२) भङ्जहरा उद्यभीको भात्र स्वाङ्झभत्व यहेको उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन ङ्झनमाथत गने प्रमोजनका 
राङ्झग कजाथ आवश्मक ऩयेभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम भापथ त सो ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस  सङ्जहत भन्त्रारम 
सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।  
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(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै उद्योगफाट कजाथको राङ्झग प्राप्त ङ्झनवेदन जाॉचफङ्टझ गदाथ व्महोया 
भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा आवश्मक ङ्झधतो वा जभानत ङ्झरई भन्त्रारमरे तोकेको सीभासभभको यकभ ऐनको 
दपा ४७ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोङ्ञजभको कोषफाट ङ्झनमाथत कजाथ स्वरुऩ उऩरब्ध गयाउन 
सङ्जकनेछ।  

17= ङ्झडभाण्ड चाजथ छङ्टट सभफन्धी व्मवस्था्  (१) कङ्ट नै उद्योगरे ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतथ नबएको सभमको अनङ्टऩातभा 
ङ्झडभाण्ड चाजथ छङ्टटको सङ्टङ्जवधा ङ्झरन चाहेभा त्मस्तो उद्योगरे उद्योग सञ्चारन बएको एक वषथ ऩूया बएऩङ्झछ 
सो उद्योगभा ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतथ गने ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम भापथ त एकर ङ्झफन्दङ्ट 
सेवा केन्रभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ  प्राप्त ङ्झनवेदन जाॉचफङ्टझ गदाथ ङ्झडभाण्ड चाजथभा छङ्टट ङ्छदने आधाय य 
कायण भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्ररे ङ्झनवेदन  भाग दाफी अनङ्टसाय ङ्झडभाण्ड चाजथभा छङ्टट 
ङ्छदन भन्त्रारम भापथ त ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र नेऩार सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टथ ऩनेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहतको ङ्झनवेदन प्राप्त बएऩङ्झछ भन्त्रारमरे देहामको 
आधायभा ऐनको दपा २७ को खण्ड (च) फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतथ नबएको सभमको अनङ्टऩातभा ङ्झडभाण्ड 
चाजथ छङ्टट ङ्छदन नेऩार सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनथ सक्नेछ :- 

(क)  उद्योगको जङ्झडत ङ्जवद्यङ्टत ऺभता, 

(ख)  ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतथ नबएफाट उद्योगराई ऩनथ गएको हाङ्झन नोक्सानी, 

(ग)  उद्योगको ङ्जवद्यङ्टत भहसङ्टर फक्यौताको ङ्ञस्थङ्झत, 

(घ)  ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतथ गने ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस । 

(४) नेऩार सयकायरे उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा  ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतथ 
नबएको सभमको अनङ्टऩातभा ङ्झडभाण्ड चाजथ उद्योगरे ङ्झतनङ्टथ ऩने ङ्जवद्यङ्टत भहसङ्टरफाट ङ्जहसाफ ङ्झभरान गने गयी 
छङ्टट ङ्छदन ङ्झसपाङ्चयस गनथ सक्नेछ। 

18= आमात अनङ्टभङ्झत प्रदान गनथ सक्ने्  (१) ङ्जवदेशी रगानीभा स्थाङ्जऩत उद्योगरे नमाॉ वस्तङ्टको उत्ऩादन तथा 
फजाय ङ्जवकास य प्रवर्द्थन गनथको राङ्झग ङ्जवदेशङ्ञस्थत भूर कभऩनीफाट उत्ऩाङ्छदत साभान आमात गनङ्टथ  ऩयेभा 
त्मस्तो साभानको ङ्जववयण , ऩङ्चयभाण य आमात गने अवङ्झध सभेत उल्रेख  गयी उद्योग दताथ गने 
ङ्झनकामसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे देहामको आधायभा ङ्झनङ्ञित 
ऩङ्चयभाण य अवङ्झधसभभका राङ्झग ङ्जवदेशङ्ञस्थत भूर कभऩनीफाट त्मस्तो साभान आमात गने अनङ्टभङ्झतको 
राङ्झग एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्र सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनथ सक्नेछ :- 

(क)  आमात गने साभानको प्रकृङ्झत, ऩङ्चयभाण य सभमावङ्झध, 

(ख)  आमात हङ्टने साभानफाट नमाॉ वस्तङ्टको उत्ऩादन तथा फजाय ङ्जवकास य प्रव र्द्थन 
गनथको राङ्झग ऩङ्टग्ने मोगदान । 



 

9 
 

 (३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस प्राप्त बएभा एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्ररे आवश्मक 
जाॉचफङ्टझ गयी आमात गने साभानको प्रकृङ्झत य ऩङ्चयभाण खङ्टराई फढीभा एक वषथको राङ्झग देहामका शतथभा 
ङ्जवदेशङ्ञस्थत भूर कभऩनीफाट साभान आमात गने स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ :- 

(क)  आमात गयेको साभानको आमात तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण सभफन्धी ङ्जववयण उद्योग दताथ 
गने ङ्झनकामभा भाङ्झसक रुऩभा ऩेश गनङ्टथ ऩने, 

(ख)  आमात हङ्टने साभान नेऩारी फजायभा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञि, पभथ, कभऩनी भापथ त आमात 
बई ङ्झफक्री ङ्जवतयण नबएको हङ्टन ङ्टऩने, 

(ग)  आमात गङ्चयएको साभान व्मावसाङ्जमक रुऩभा फजायभा ङ्झफक्री गनथ नऩाइने ।  

(४) उऩङ्झनमभ (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ऐनको अनङ्टसूची -१ भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
उद्योगहरुफाट उत्ऩाङ्छदत हङ्टने साभानहरु आमात गनथ अनङ्टभङ्झत प्रदान गङ्चयने छैन। 

19= सहजीकयण गनथ सक्ने्  (१) देहामका उद्योगरे आपूराई आवश्मक ऩने जग्गा आपैं रे खङ्चयद गनथ 
नसकेभा त्मस्तो जग्गा खङ्चयद गनथ वा जग्गा उऩरब्ध गयाइङ्छदन उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम सभऺ ङ्झरङ्ञखत 
रुऩभा अनङ्टयोध गनथ सक्नेछन ्:- 

(क)  याङ्जष्डम प्राथङ्झभकता प्राप्त उद्योग, 

(ख)  आफ्नो उत्ऩादनको कभतीभा साठी प्रङ्झतशत उत्ऩादन ङ्जवदेशभा ङ्झनमाथत गने उद्योग, 

(ग)  अङ्झत अङ्जवकङ्झसत ऺेत्र , अङ्जवकङ्झसत ऺेत्र य कभ ङ्जवकङ्झसत ऺेत्रभा स्थाऩना हङ्टने 
भझौरा य ठूरा उद्योग, 

(घ)  कभतीभा ऩाॉच सम जना व्मङ्ञिराई प्रत्मऺ योजगायी ङ्छदन ेउद्योग, 

(ङ)  ङ्ञस्थय ऩूॉजीभा रु दश अफथ रूऩैमाॉ बन्दा फढी रगानी गने उद्योग, 

(च)  कभतीभा ऩचास प्रङ्झतशत स्वदेशी कच्चा ऩदाथथभा आधाङ्चयत वा आमाङ्झतत कच्चा 
ऩदाथथ बए कभतीभा ऩचास प्रङ्झतशत भूल्म अङ्झबवृङ्जर्द् हङ्टने भझौरा य ठूरा उद्योग । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टयोध बई आएभा उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे जग्गा प्राङ्झप्तका राङ्झग 
सभफङ्ञन्धत ङ्झनकाम फीच सभन्वम य सहजीकयण गनथको राङ्झग कभथचायी खटाइथ आवश्मक व्मवस्था 
ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  

20= ङ्झरजभा जग्गा उऩरब्ध गयाउने्  (१) याङ्जष्डम प्राथङ्झभकता प्राप्त कङ्ट नै उद्योग सञ्चारन गनथ नेऩार 
सयकायको स्वाङ्झभत्वभा यहेको सयकायी जग्गा आवश्मक ऩने बएभा सभफङ्ञन्धत उद्योगरे देहामका 
ङ्जववयण य कागजात सङ्जहत उद्योग दताथ गने ङ्झनकाम सभऺ अनङ्टसूची -१५ को ढाॉचाभा ङ्झनवदेन ङ्छदन   
सक्नेछ :- 

(क)  उद्योग दताथको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(ख)  अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको उद्योगको ऩङ्चयमोजनाको ङ्जववयण, 
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(ग)  उद्योगका राङ्झग आवश्मक ऩने जग्गाको ऺेत्रपर य स्थान, 

(घ)  अन्म कङ्ट नै ङ्झनकामफाट अनङ्टभङ्झत आवश्मक ऩने बए सो अनङ्टभङ्झत ऩत्र, 

(ङ)  उद्योगरे जग्गा ङ्झरजभा ङ्झरनङ्ट ऩने कायणहरु,  

(च)  सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन जाॉचफङ्टझ गदाथ व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा उद्योग दताथ 
गने ङ्झनकामरे आवश्मक ता अनङ्टसाय त्मस्तो जग्गाको स्थरगत ङ्झनयीऺण सभेत गयी मङ्जकन याम सङ्जहत 
भन्त्रारमभा ऩेश गनङ्टथ ऩनेछ। 

21= सङ्टयऺा प्रदान गने्  (१) नेऩार सयकायरे औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठानहरुभा शाङ्ञन्त , सङ्टयऺा कामभ गनथ  प्रत्मेक 
औद्योङ्झगक ऺेत्रभा आवश्मक सङ्खतमाभा सङ्टयऺाकभी खटाउने व्मवस्था ङ्झभराउनेछ।  

(२) कङ्ट नै उद्योगरे सङ्टयऺाका कायण उद्योग सञ्चारन गनथ कङ्छठनाई ऩयेको बनी सङ्टयऺा भाग गयेभा 
नेऩार सयकायरे त्मस्तो उद्योग वा त्मस्तो उद्योग यहेको औद्योङ्झगक ऺेत्रभा आवश्मकता अनङ्टसाय  थऩ 
सङ्टयऺाकभी खटाउन सक्नेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकायरे सभफङ्ञन्धत 
उद्योगहरुको अनङ्टयोधभा देहामको प्रमोजनको राङ्झग छङ्ट टै्ट सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ :- 

(क)  औद्योङ्झगक भेरा, प्रदशथनी तथा अन्म औद्योङ्झगक सभायोह आमोजना गनथ, 

(ख)  उद्योगभा बएको फन्द ,  हड्तारको सभमभा हङ्टन  सक्ने आगजनी , तोडपोड तथा 
रङ्टटऩाट ङ्झनमन्त्रण गनथ , 

(ग) उद्योग , प्रङ्झतष्ठान यहेको इराकाभा हङ्टनसक्ने स भबाङ्जवत सङ्टयऺा च ङ्टनौतीको साभना    
गनथ । 

(४) दङ्टई अफथ रूऩैमाॉ बन्दा फढी रगानी बएका वा एक सम जनाबन्दा फढी व्मङ्ञिराई योजगायी 
ङ्छदने उद्योगरे सङ्टयऺा जनशङ्ञिको रागत खचथ आपैं रे व्महोने गयी अफ्नो उद्योगको सङ्टयऺाको राङ्झग छङ्ट टै्ट 
सङ्टयऺाकभी उऩरब्ध गयाउन  सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतभापथ त  नेऩार सयकायसॉग अनङ्टयोध गनथ 
सक्नेछ।  

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ छङ्ट टै्ट सङ्टयऺाकभीको व्मवस्थाको राङ्झग  अनङ्टयोध बई आएभा नेऩार 
सयकायरे आवश्मक शतथ तथा भाऩदण्ड तोकी सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा त्मस्तो 
उद्योगराई आवश्मक सङ्टयऺाकभी उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-४ 

एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्र 

22= एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्र्  (१) प्रदेशभा दताथ बएका वा दताथ हङ्टने रघङ्ट उद्यभ , घयेरङ्ट उद्योग य साना 
उद्योगरे ऐन तथा मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ प्राप्त गने छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत प्रदेशस्तयफाट नै प्रदान 
गनथको राङ्झग सभफङ्ञन्धत प्रदेशरे आवश्मकता अनङ्टसाय एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्र स्थाऩना गनथ सक्नेछ। 

(२) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा दताथ बएका वा दताथ हङ्टने रघङ्ट उद्यभ , घयेरङ्ट उद्योग तथा 
साना उद्योगरे ऐन तथा मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ प्राप्त गने छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत स्थानीमस्तयफाट 
नै प्रदान गनथको राङ्झग सभफङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको अध्मऺ वा प्रभङ्टखको प्रत्मऺ ङ्झनमन्त्रण 
य ङ्झनदेशनभा यहने गयी एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्र स्थाऩना गनथ सक्नेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (१) वा (२) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्रको राङ्झग आवश्मक ऩने 
जनशङ्ञि सभफङ्ञन्धत प्रदेश, गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ।  

23= ङ्झनदेशन ऩारना गनङ्टथ  ऩने् (१) भन्त्रारमरे ऐन तथा मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा 
सञ्चारन सङ्झभङ्झतरे गनङ्टथ ऩने काभ कायफाहीका सभफन्धभा सो सङ्झभङ्झतराई सभम सभमभा आवश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य भन्त्रारमरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना गनङ्टथ एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा सञ्चारन सङ्झभङ्झतको 
कतथव्म हङ्टनेछ।  

(२) एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा सञ्चारन सङ्झभङ्झतरे आपूरे वषथबङ्चयभा गयेका काभ कायफाहीको सभफन्धभा 
प्रङ्झतवेदन तमाय गयी आङ्झथथक वषथ सभाप्त बएको तीस ङ्छदनङ्झबत्र भन्त्रारमसभऺ ऩेश गनङ्टथ ऩनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद-५ 

रुग्ण उद्योग 

24= रुग्ण उद्योग ऩङ्जहचानका भाऩदण्ड् नेऩार सयकायरे देहामको कङ्ट नै आधायभा ङ्जवद्यभान यहेको उद्योगराई 
रुग्ण उद्योगको रुऩभा ऩङ्जहचान गनथ सक्नेछ :- 

(क)  ऋणको साॉवा व्माज ङ्झतनथ नसकेको, 

(ख)  ऩूॉजीको अनङ्टऩातभा ऋणको भात्रा अस्वाबाङ्जवक रुऩभा फढी बएको, 

(ग) नेऩार ङ्झधतोऩत्र फोडथभा सूचीकृत बएका उद्योगहरुको हकभा अ ङ्जङ्कत भूल्मबन्दा 
फजाय भूल्म कभ बएको, 

(घ) ऩङ्झछल्रो तीन वषथ ऩायङ्झफन्दङ्ट (बे्रक इबन ऩोइन्ट) बन्दा तल्रो अवस्थाभा उत्ऩादन 
बएको, 

(ङ)  प्राकृङ्झतक प्रकोऩ वा अन्म काफङ्ट फाङ्जहयको अवस्थारे उद्योग सञ्चारन हङ्टन नसक्ने, 

(च) अन्त याथङ्जष्डम औद्योङ्झगक वा वाङ्ञणज्म सभफन्धी नीङ्झतगत व्मवस्थाभा ऩङ्चयवतथन बई 
उद्योगको उत्ऩादनरे अन्तयाथङ्जष्डमस्तयभा प्रङ्झतस्ऩधाथ गनथ नसकेको।  
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25= रुग्ण उद्योगको ऩङ्जहचान गने तङ्चयका्  (१) व्मवसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय सञ्चारन गयेको ङ्झभङ्झत 
देङ्ञख कभतीभा ऩाॉचवषथ ङ्झनयन्तय रुऩभा सञ्चारनभा यही ङ्झनमभ २४ भा उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट नै अवस्थाभा यहेको 
उद्योगरे आफ्नो उद्योगराई रुग्ण उद्योगको रुऩभा ऩङ्जहचान गयाउन चाहेभा ङ्झनमभ २ ८ फभोङ्ञजभ गङ्छठत 
उच्चस्तयीम ङ्झनकामरे तोकेको सभमावङ्झधङ्झबत्र सो सङ्झभङ्झतसभऺ अनङ्टसूची–१६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ को ङ्झनवेदन साथ उद्योगरे सो उद्योगको सञ्चारनको राङ्झग थऩ 
स्व्ऩूॉजी रगानी सभफन्धी व्मावसाङ्जमक मोजना ऩेश गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदन  उऩय उच्चस्तयीम ङ्झनकाम आपैं रे वा सभफङ्ञन्धत 
ङ्जवषमका ङ्जवऻ सभेत यहेको एक जाॉचफङ्टझ टोरी गठन गयी सो टोरी भापथ त सभफङ्ञन्धत उद्योगरे ऩेश 
गयेको ङ्जववयण वा कागजात तथा स्थरगत अनङ्टगभन सभेतको आधायभा जाॉचफङ्टझ गयाई प्रङ्झतवेदन तमाय 
गनङ्टथ ऩनेछ । 

(४) उऩ ङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतवेदन य उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ उद्योगरे ऩेश गयेको 
व्मावसाङ्जमक मोजना सभेतका आधायभा उच्चस्तयीम ङ्झनकामरे सभफङ्ञन्धत रुग्ण उद्योगराई रुग्ण 
उद्योगको रुऩभा ऩङ्जहचान गनथ भन्त्रारम सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टथ ऩनेछ।  

(५) उऩङ्झनमभ ( ४) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झसपाङ्चयस अनङ्टसाय कङ्ट नै उद्योगराई रुग्ण उद्योगको रुऩभा 
ऩङ्जहचान गनथ भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा भन्त्रारमरे अथथ भन्त्रारम सभेतको सहभङ्झत ङ्झरई त्मस्तो उद्योगराई 
रुग्ण उद्योगको रुऩभा ऩङ्जहचान गनथ नेऩार सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनथ सक्नेछ ।  

(६) उऩङ्झनमभ ( ५) फभोङ्ञजभ रुग्ण उद्योगको रुऩभा ऩङ्जहचानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएको कङ्ट नै 
उद्योगराई ङ्झनङ्ञित अवङ्झधको राङ्झग आमकय , अन्त्शङ्टल्क, ङ्झनकासी तथा ऩैठायी कयभा छङ्टट , सहङ्टङ्झरमत 
दयभा ऋण सङ्टङ्जवधा तथा व्माज तथा हजाथनाभा छङ्टट वा अन्म सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत ङ्छदॉदा त्मस्तो उद्योग 
सञ्चारनभा आउन सक्ने सभबावना देङ्ञखएभा नेऩार सयकायरे त्मस्तो उद्योगरे ऩाउने छङ्टट , सङ्टङ्जवधा तथा 
सहङ्टङ्झरमत ङ्झनधाथयण गयी उद्योग सञ्चारन गनथ , रगानीको राङ्झग थऩ ऩूॉजीको व्मवस्था गनथ , उद्योगको 
व्मवस्थाऩनभा ऩङ्चयवतथन गनथ वा नेऩार सयकायरे आवश्मक ठानेको अन्म कङ्ट नै उऩाम अवरभफन गयी 
उद्योग सञ्चारन गने व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ। 

26= रुग्ण उद्योगको वगीकयण् (१) देहामको अवस्थाभा यहेका उद्योगराई ऩूणथ रुग्ण उद्योग भाङ्झननेछ :- 

(क) ङ्झनमतवश वा व्मवस्थाऩकीम कभजोयीको कायण फाहेक ऩङ्झछल्रा तीन वषथदेङ्ञख 
रगाताय घाटाभा सञ्चारन बई उद्योगको ऩूॉजी (इङ्ञक्वटी) सियी प्रङ्झतशतबन्दा 
फढीरे कभी बएको, 

(ख) ऩङ्झछल्रा तीन वषथसभभ रगाताय  जङ्झडत ऺभताको फीस प्रङ्झतशतबन्दा कभ ऺभताभा 
सञ्चारनभा यहेको, 

(ग) ङ्झनमतवश वा व्मवस्थाऩकीम कभजोयीको कायण फाहेक अन्म कङ्ट नै कायणरे 
ऩङ्झछल्रा तीन वषथसभभ उद्योग ऩूणथ रुऩभा फन्द यहेको, 
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(घ) ऐन तथा मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायरे कङ्ट नै छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत 
ङ्छदॉदा फढीभा ऩाॉच फषथङ्झबत्रभा नापाभा सञ्चारन हङ्टन सक्ने देङ्ञखएको । 

(२) देहामको अवस्थाभा यहेका उद्योगराई रुग्ण उद्योग भाङ्झननेछ :- 

(क) ङ्झनमतवश वा व्मवस्थाऩकीम कभजोयीको कायण फाहेक ऩङ्झछल्रा तीन वषथदेङ्ञख 
रगाताय घाटाभा सञ्चारन बई उद्योगको ऩूॉजी (इङ्ञक्वटी) ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा 
फढीरे कभी बएको,    

(ख) ऩङ्झछल्रा तीन वषथसभभ रगाताय जङ्झडत ऺभताको ऩच्चीस प्रङ्झतशतबन्दा कभ 
ऺभताभा सञ्चारनभा यहेको, 

(ग) ङ्झनमतवश वा व्मवस्थाऩकीम कभजोयीको कायण फाहेक अन्म कङ्ट नै कायणरे 
ऩङ्झछल्रा दङ्टई वषथसभभ उद्योग ऩूणथ रुऩभा फन्द यहेको, 

(घ) ऐन तथा मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायरे कङ्ट नै छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत 
ङ्छदॉदा फढीभा तीन फषथ ङ्झबत्रभा नापाभा सञ्चारन हङ्टन सक्ने देङ्ञखएको । 

(३) देहामको अवस्थाभा यहेका उद्योगराई रुग्णउन्भङ्टख उद्योग भाङ्झननेछ :- 

(क) ङ्झनमतवश वा व्मवस्थाऩकीम कभजोयीको कायण फाहेक ऩङ्झछल्रा तीन वषथदेङ्ञख 
घाटाभा सञ्चारन बई उद्योगको ऩूॉजी (इङ्ञक्वटी) तीस प्रङ्झतशतबन्दा फढीरे कभी 
बएको, 

(ख) ऩङ्झछल्रा तीन वषथसभभ रगाताय  जङ्झडत ऺभताको तीस प्रङ्झतशतबन्दा कभ ऺभताभा 
सञ्चारनभा यहेको, 

(ग) ङ्झनमतवश वा व्मवस्थाऩकीम कभजोयीको कायण फाहेक अन्म कङ्ट नै कायणरे 
ऩङ्झछल्रो एक वषथ देङ्ञख उद्योग ऩूणथ रुऩभा फन्द यहेको, 

(घ) ऐन तथा मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायरे कङ्ट नै छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत 
ङ्छदॉदा फढीभा दङ्टई वषथङ्झबत्रभा नापाभा सञ्चारन हङ्टन सक्ने देङ्ञखएको । 

(४) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ रुग्ण उद्योगको वगीकयण गदाथ उद्योगको व्मावसाङ्जमक मोजना वा 
कामथमोजना, उद्योगरे ङ्जवगतभा गयेको उत्ऩादन एवॊ उद्योगको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन सभेतराई आधाय 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

27= रुग्ण उद्योगरे ऩाउने अन्म छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत्  (१) नेऩार सयकायरे रुग्ण उद्योगको 
ऩङ्टनरुत्थान, ऩङ्टनङ्झनथभाथण तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झग ऐनको दपा ३९ को उऩदपा (१) भा उल्रेख गङ्चयए 
देङ्ञख फाहेक देहाम फभोङ्ञजभका छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयाउन वा सोको राङ्झग आवश्मक 
ङ्झसपाङ्चयस गनथ सक्नेछ :- 
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(क)  साङ्जवकको कजाथराई सहङ्टङ्झरमत कजाथ (सफ्ट रोन) भा रुऩान्तयण गनथ सभफङ्ञन्धत 
ङ्जविीम सॊस्थाराई ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ख)  साङ्जवकको कजाथको व्माज तथा हजाथना छङ्टट ङ्छदन सभफङ्ञन्धत ङ्जविीम सॊस्थाराई 
ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ग) उद्योग सञ्चारनका राङ्झग फैङ्क तथा ङ्जविीम सॊस्थाफाट सहङ्टङ्झरमत व्माजदयभा थऩ 
कजाथ उऩरब्ध गयाउन सभफङ्ञन्धत ङ्जविीम सॊस्थाराई ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(घ)  उद्योगराई आवश्मक ऩने भेङ्ञशनयी औजाय वा उऩकयण वा कच्चा ऩदाथथको 
आॊङ्ञशक वा ऩूयै आमातभा वा उत्ऩाङ्छदत साभान ङ्झनमाथत वा ङ्झफक्रीभा राग्ने भहसङ्टर , 

शङ्टल्क वा कयभा ऩूणथ वा आॊङ्ञशक छङ्टट वा सहङ्टङ्झरमत ङ्छदन,े 

(ङ) ऋण ङ्झतनथ नसकी कारो सूचीभा ऩयेका उद्योगराई ऋण ङ्झतने अवङ्झध थङ्जऩङ्छद न 
सभफङ्ञन्धत ङ्जविीम सॊस्थाराई ङ्झसपाङ्चयस गने,  

(च) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ राग्ने कय , शङ्टल्क वा जङ्चयफानाभा ङ्झनङ्ञित अवङ्झधसभभ 
आॊङ्ञशक वा ऩूयै छङ्टट ङ्छदने । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ उद्योगराई छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयाउॉदा रुग्ण 
उद्योगहरुको वगीकयणका आधायभा छङ्टट, सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमतको भात्राभा पयक पयक हङ्टने गयी त्मस्तो 
छङ्टट, सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयाउन वा सोको रागी सभफङ्ञन्धत ङ्जविीम सॊस्थाराई ङ्झसपाङ्चयस गनथ 
सङ्जकनेछ। 

28= उच्चस्तयीम ङ्झनकामको गठन्  (१)  रुग्ण उद्योगको ऩङ्जहचान , वगीकयण य ऩङ्टनरुत्थान , ऩङ्टनङ्झनथभाथण तथा 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग नेऩार सयकायराई सङ्टझाव ङ्छदन नेऩार सयकायरे कभतीभा याजऩत्रा ङ्जङ्कत ङ्जवङ्ञशष्ट 
शे्रणी वा सो सयहको ऩदभा कामथयत वा कामथ गयेको कङ्ट नै ङ्जवऻको सॊमोजकत्वभा नेऩार सयकायको प्रथभ 
शे्रणी वा सो सयहका ऩदाङ्झधकायी य उद्योग , वाङ्ञणज्म, फैङ्जङ्कङ्ग वा आङ्झथथक ऺेत्रका ङ्जवऻहरु सभेत सभावेश 
गयी फढीभा ऩाॉच सदस्मीम एक उच्चस्तयीम ङ्झनकामको गठन गनथ सक्नेछ ।  

(२) उच्चस्तयीम ङ्झनकामको फैठक सो ङ्झनकामको सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम य स्थानभा 
फस्नेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनकामरे कामथ सभऩादन गदाथ आवश्मकता अनङ्टसाय अन्म 
ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झध  वा ङ्जवऻराई फैठकभा आभन्त्रण गयी याम ऩयाभशथ ङ्झरन सक्नेछ। 

(४) उच्चस्तयीम ङ्झनकामको फैठक सभफन्धी अन्म कामथङ्जवङ्झध सो ङ्झनकाम आपैं रे ङ्झनधाथयण गनथ 
सक्नेछ। 

(५) उच्चस्तयीम ङ्झनकामको राङ्झग आवश्मक ऩने सेवा, सङ्टङ्जवधा भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(६) उच्चस्तयीम ङ्झनकामको सङ्ञचवारमको काभ भन्त्रारमको औद्योङ्झगक तथा रगानी प्रवर्द्थन 
भहाशाखारे गनेछ।    
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29= उच्चस्तयीम ङ्झनकामको काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय्  ऐनको दपा ४० भा रेङ्ञखएका अङ्झतङ्चयि ङ्झनमभ २८ 
फभोङ्ञजभ गङ्छठत उच्चस्तयीम ङ्झनकामको काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) रुग्ण उद्योगको ऩङ्जहचान गनथ त्मस्तो उद्योगको बौङ्झतक एवॊ ङ्जविीम अवस्थाको 
फायेभा ङ्जवश्लषेण गने, 

(ख)  उद्योगको वास्तङ्जवक ङ्ञस्थङ्झतको ऩङ्जहचान गनथ उद्योगको स्थरगत अध्ममन गने, 

(ग)  रुग्ण उद्योगको ऩङ्जहचान, वगीकयण, ऩङ्टनरुत्थान, ऩङ्टनङ्झनथभाथण तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
नेऩार सयकायरे अवरभफन गनङ्टथ ऩने उऩामका सभफन्धभा प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
भन्त्रारम सभऺ ऩेश गने ।  

ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्ञजल्रा उद्योग प्रफर्द्थन सङ्झभङ्झत 

30= ङ्ञजल्रा उद्योग प्र फर्द्थन सङ्झभङ्झत् (१) रघङ्ट उद्यभ , घयेरङ्ट उद्योग तथा साना उद्योगको प्रफ र्द्थन सभफन्धी 
कामथराई प्रबावकायी फनाउन नेऩार सयकायरे आवश्मकता अनङ्टसाय देहाम फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा उद्योग 
प्रफर्द्थन सङ्झभङ्झत गठन गनथ सक्नेछ :- 

(क)  प्रभङ्टख, ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत       -अध्मऺ  

(ख)  सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी     -सदस्म  

(ग) ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी , ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामाथरम  -सदस्म 

(घ)  प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ङ्झनजी ऺेत्रका उद्योगसॉग सभफर्द् छाता सङ्गठनका  

अध्मऺहरु भध्मेफाट अध्मऺरे भनोनमन गयेको फढीभा दङ्टई जना   - सदस्म 

(ङ) स्थानीम स्तयभा यहेका वाङ्ञणज्म फैङ्कहरुको तपथ फाट अध्मऺरे  

     भनोनमन गयेको फैङ्कको अङ्झधकृतस्तयको प्रङ्झतङ्झनङ्झध    - सदस्म 

(च)  प्रभङ्टख, ङ्ञजल्रा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामाथरम     -सदस्म-सङ्ञचव 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतको फैठक सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम 
य स्थानभा फस्नेछ । सङ्झभङ्झतरे फैठकभा आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवषम ङ्जवऻ , सयोकायवारा ङ्झनकाम एवॊ 
सभफर्द् उद्योग व्मवसामी सङ्घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई आभन्त्रण गनथ सक्नेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको काभ सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा घयेरङ्ट तथा 
साना उद्योग कामाथरमरे गनेछ।     

31= ङ्ञजल्रा उद्योग प्रवर्द्थन सङ्झभङ्झतको काभ , कतथव्म य अङ्झधकाय्  (१) ङ्झनमभ ३० फभोङ्ञजभ गठन बएको 
ङ्ञजल्रा उद्योग प्रवर्द्थन सङ्झभङ्झतको काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 
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(क) ङ्ञजल्राको औद्योङ्झगक प्रव र्द्थन, रगानीको सॊयऺण , अङ्झबवृङ्जर्द् तथा औद्योङ्झगकीकयण 
सभफन्धभा देखा ऩयेका सभस्मा सभाधानका राङ्झग आवश्मक ऩहर गने,  

(ख) ङ्ञजल्राभा यहेका उद्योग सञ्चारनभा कङ्ट नै फाधा , अड्काउ वा ङ्छिङ्जवधा उत्ऩङ्ङ बएभा 
त्मसको सभाधानको राङ्झग सहजीकयण गने,  

(ग)  औद्योङ्झगक प्रदूषण न्मूनीकयणका राङ्झग आवश्मक ऩहर गने, 

(घ) ङ्ञजल्राको औद्योङ्झगक ङ्जवकासको ङ्ञस्थङ्झतको सभग्र भूल्माङ्कन तथा सभीऺा गयी 
आवश्मक कदभ चाल्न ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत सभऺ सङ्टझाव तथा ङ्झसपाङ्चयस गने,  

(ङ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उद्योगरे ऩाउने सेवा , सङ्टङ्जवधा तथा सहङ्टङ्झरमत 
उद्योगहरुराई ङ्छदराउन कङ्ट नै कङ्छठनाई आइऩयेभा सोको ङ्झनयाकयणका राङ्झग 
आवश्मक ऩहर गने,  

(च)  उद्योगीको गङ्टनासो सङ्टन ङ्टवाई गयी सभस्मा सभाधान गने वा गयाउने तथा सभफङ्ञन्धत 
ङ्झनकामराई ङ्झसपाङ्चयस गने,  

(छ)  ङ्ञजल्राको एकीकृत औद्योङ्झगक सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारीको ङ्जवकास गयी प्रमोगभा 
ल्माउन सङ्टझाव ङ्छदन,े  

(ज) सावथजङ्झनक , ङ्झनजी य सहकायी ऺेत्रको प्रबावकायी , सभन्वमात्भक य साभञ्जस्मऩूणथ 
सहकामथभा ङ्ञजल्राभा प्रङ्झतस्ऩधाथत्भक औद्योङ्झगक वातावयण ङ्झनभाथण गनथ आवश्मक 
कामथ गने वा गयाउन,े  

(झ) ङ्ञजल्राभा औद्योगीकयणको गङ्झतराई तीब्रता ङ्छदन औद्योङ्झगक ऩूवाथधायको राङ्झग 
आवश्मक कामथ गने वा गयाउन,े 

(ञ)  औद्योङ्झगक ग्राभ स्थाऩना गनथ सहजीकयण गने, 

(ट) उद्योग तथा रगानी प्रव र्द्थन सभफन्धी स्थानीम तहभा कामाथन्वमन हङ्टने कामथक्रभको 
प्रबावकायी कामाथन्वमको राङ्झग आवश्मक सहमोग गने,  

(ठ) स्वदेशी वस्तङ्टको प्र फर्द्थन सभफन्धी कामथ गने,  

(ड) उद्योग ऺेत्रको ङ्जवकास य प्र फर्द्थन राङ्झग अन्म आवश्मक कामथ गने,  

(ढ) उद्योग  प्रफर्द्थनको राङ्झग सभफङ्ञन्धत प्रदेश भन्त्रारम य सङ्घीम भन्त्रारमभा आवश्मक 
ऩषृ्ठऩोषण ङ्छदने । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामथङ्जवङ्झध आपैं  ङ्झनधाथयण गनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद-७ 

कोष सभफन्धी व्मवस्था 

32= कोषको सञ्चारन् (१) ऐनको दपा ४७ फभोङ्ञजभका कोषको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनको राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभको एक कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ :- 

(क)  सङ्ञचव, भन्त्रारम       -अध्मऺ 

(ख)  सहसङ्ञचव, अथथ भन्त्रारम       -सदस्म  

(ग)  सहसङ्ञचव, याङ्जष्डम मोजना आमोग       -सदस्म  

(घ)  भहाङ्झनदेशक,  उद्योग ङ्जवबाग             -सदस्म  

(ङ)  भहाङ्झनदेशक,  सहकायी ङ्जवबाग        -सदस्म  

(च)  ङ्झनदेशक (सभफङ्ञन्धत ङ्जवषम हेने), नेऩार याष्ड फैङ्क     -सदस्म  

(छ)  सह सङ्ञचव, औद्योङ्झगक तथा रगानी प्रफर्द्थन भहाशाखा, भन्त्रारम    -सदस्म-सङ्ञचव 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम य स्थानभा 
फस्नेछ।  

(३) सङ्झभङ्झतरे फैठकभा नेऩार सयकायका कङ्ट नै अङ्झधकृत कभथचायी , उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा 
आऩूङ्झतथसॉग सभफङ्ञन्धत कङ्ट नै सॊस्थाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध वा ङ्जवषम ङ्जवऻराई आभन्त्रण गनथ सङ्जकनेछ।  

(४) सङ्झभङ्झतको फैठक सभफन्धी कामथङ्जवङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैं रे ङ्झनधाथयण गनथ सक्नेछ। 

33= कोषभा जभभा हङ्टने यकभ् (१) कोषभा देहाम फभोङ्ञजभको यकभ जभभा हङ्टनेछ :- 

(क)  नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(ख)  ङ्जवदेशी सयकाय, अन्तयाथङ्जष्डम सङ्घ सॊस्थाफाट प्राप्त हङ्टने ङ्छिऩऺीम वा फहङ्टऩऺीम अनङ्टदान  

यकभ, 

(ग)  ङ्झनमभ ३७ को उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त यकभ, 

(घ)  स्वदेशी सङ्घ, सॊस्था वा व्मङ्ञिफाट प्राप्त यकभ। 

 (२) उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ यकभ प्राप्त गनङ्टथ अङ्ञघ कोषरे नेऩार सयकाय, अथथ 
भन्त्रारमको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) मस ङ्झनमभभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ङ्झनमभावरी प्रायभब हङ्टॉदाका 
फखत कामभ यहेका ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभका देहामका कोषभा यहेको यकभ य 
त्मस्ता कोषफाट बएको रगानी ङ्जपताथ तथा रगानीफाट प्राप्त प्रङ्झतपर को सभफन्धभा देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ :- 
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(क)  रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्यभ ङ्जवकास कोष य रघङ्ट , घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कजाथ 
प्रवाह कोषभा यहेको यकभ सोही दपाको उऩदपा (१) को खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभको कोषभा सने,  

(ख)  प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास कोषको यकभ सोही दपाको उऩदपा (१) को खण्ड (ग) 
फभोङ्ञजभको कोषभा सने,  

(ग)  भङ्जहरा उद्यभशीरता ङ्जवकास कोषको यकभ सोही दपाको उऩदपा (१) को खण्ड 
(च) फभोङ्ञजभको कोषभा सने । 

34= कोषको प्रमोग् (१) भन्त्रारमरे कोषभा यहेको यकभ देहामका कामथक्रभ सञ्चारनको राङ्झग खचथ गनथ 
सक्नेछ :- 

(क)  रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योग सभफन्धी कामथक्रभ, 

(ख) प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास सभफन्धी कामथक्रभ , 

(ग)  औद्योङ्झगक रगानी सॊयऺण तथा प्रफर्द्थन सभफन्धी कामथक्रभ, 

(घ) रुग्ण उद्योग ऩङ्टनरुत्थान , ऩङ्टनङ्झनथभाथण तथा व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामथक्रभ, 

(ङ) भङ्जहरा उद्यभशीरता ङ्जवकास  सभफन्धी कामथक्रभ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभका कामथक्रभभा कोषको यकभ खचथ गदाथ भन्त्रारमफाट स्वीकृत 
आन्तङ्चयक कामथ सञ्चारन कामथङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ खचथ गनङ्टथ ऩनेछ।    

(३) उऩङ्झनमभ (१) वा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकायफाट स्वीकृत 
वाङ्जषथक कामथक्रभभा नऩयेका कामथक्रभभा कोषको यकभ खचथ गनथ ऩाईने छैन। 

35= कोषको रेखा तथा रेखाऩयीऺण्  (१) कोषको खाता सञ्चारन भन्त्रारमरे तोकेको कभतीभा 
याजऩत्राङ्जङ्कत ङ्छितीम शे्रणीको अङ्झधकृत य रेखा प्रभङ्टखको सॊमङ्टि दस्तखतफाट हङ्टनेछ।  

(२) कोषको आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण कोष तथा रेखा ङ्झनम न्त्रकको कामाथरमफाट य अङ्ञन्तभ 
रेखा ऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ ।  

(३) भन्त्रारमरे कोषफाट वषथ बङ्चयभा बए गयेका काभ  कायफाही ङ्जववयण सभावेश गयी प्रङ्झतवेदन 
तमाय गनङ्टथ ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

ङ्जवङ्जवध 

36= कयाय गयी उत्ऩादन गनथ सक्ने्  (१) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताथ बई सञ्चाङ्झरत देहामको भाऩदण्ड 
ऩूया गयी कयाय वा उऩकयायको आधाय वस्तङ्ट वा सेवा उत्ऩादन गने ङ्झनमाथतभूरक उद्योगराई नेऩार 
सयकायरे देहाम फभोङ्ञजभको छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ :- 
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(क)  कयाय वा उऩकयायको आधायभा वस्तङ्ट वा सेवा उत्ऩादन गनथको राङ्झग ऩूया गनङ्टथ ऩने 
भाऩदण्ड :- 

(१)  उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे तोकेफभोङ्ञजभ ङ्झनङ्ञित ऩङ्चयभाणभा वस्तङ्ट वा सेवा 
उत्ऩादन गयेको, 

(२)  स्वदेशी कच्चा ऩदाथथ प्रमोग गयी उत्ऩादन गयेको वा आमाङ्झतत कच्चा ऩदाथथ 
बए कभतीभा तीस प्रङ्झतशत भूल्म वृङ्जर्द् हङ्टने गयी वस्तङ्ट वा सेवा उत्ऩादन 
गयेको, 

(३)  उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको कभतीभा चारीस प्रङ्झतशत उत्ऩादन ङ्झनमाथत 
प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनमाथतभूरक उद्योग वा ङ्झनमाथत प्र फर्द्थन गहृराई उऩरब्ध 
गयाएको, 

(४)  दताथ बएको टे्रडभाकथ  प्रमोग गयेको । 

(ख)  खण्ड (क) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड ऩूया गयेका ङ्झनमाथतभूरक उद्योग रे ऩाउन सक्ने 
छङ्टट, सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत :- 

(१) ङ्झनमाथतको ऩङ्चयभाणको आधायभा ङ्झनमाथतभा नगद प्रोत्साहन , 

(२) सहङ्टङ्झरमत दयभा ङ्झनमाथत कजाथ , 

(३) भहसङ्टर ङ्जपताथ सङ्टङ्जवधा (ड्यङ्टटी ड्रब्माक), 

(४) ऋण रगानीभा प्राथङ्झभकता , 

(५) नेऩार सयकायरे सभम सभमभा तोके फभोङ्ञजभ कय , भहसङ्टर, शङ्टल्क तथा 
कच्चा ऩदाथथ आमातभा सहङ्टङ्झरमत ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ छङ्टट , सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत त्मस्तो उद्योगरे ङ्झनमाथत 
गयेको ऩङ्चयभाणको आधायभा उऩरब्ध गयाइनेछ।  

37= व्मावसाङ्जमक साभाङ्ञजक ङ्ञजभभेवायी् (१) भझौरा वा ठूरा उद्योगरे ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ छङ्टट्याएको यकभ देहामको कङ्ट नै कामथ वा ऺेत्रभा खचथ गनङ्टथ ऩनेछ :- 

(क) प्राकृङ्झतक प्रकोऩ (फाढी , ऩङ्जहयो, बकूभऩ, आगरागी) योकथाभ तथा उद्दाय सभफन्धी 
कामथ,  

(ख) साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म सॊस्थाराई औषधी तथा स्वास््म सभफन्धी उऩकयण ङ्जवतयण , 

स्वास््म सभफन्धी जनचेतना अङ्झबवृङ्जर्द्, स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन रगामतका स्वास््म 
सभफन्धी कामथ, 

(ग) नेऩारी  करा, सॊस्कृङ्झत, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक धयोहयको सॊयऺण तथा सभफर्द्थन,  
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(घ) न्मून आम बएका , ङ्जऩछङ्झडएका , ग्राभीण भङ्जहरा , अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा 
अल्ऩसङ्खतमक, ङ्झसभान्तकृत सभङ्टदामका राङ्झग सीऩभङ्टरक य आमभूरक कामथक्रभ, 

(ङ) साभङ्टदाङ्जमक  ङ्जवद्यारम तथा ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरूका राङ्झग छात्रवृङ्ञि, शैङ्ञऺक उऩकयणहरू 
तथा साभग्रीहरू ङ्जवतयण रगामत शैङ्ञऺक ङ्जवकास सभफन्धी कामथ, 

(च) प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रण , पोहय भैरा व्मवस्थाऩन , वृऺायोऩण, ऩानीको भङ्टहान सॊयऺण , 

वैकङ्ञल्ऩक ऊजाथको प्रफर्द्थन रगामत वातावयण सॊयऺण, 

(छ) धङ्टम्रऩान , भद्यऩान, साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झत ङ्जवसङ्गङ्झत ङ्जवरुर्द्का अङ्झबमान तथा सन्देशभूरक 
वृिङ्ञचत्र ङ्झनभाथण तथा प्रसायण,  

(ज) ग्राभीण खानेऩानी आमोजना ङ्झनभाथण , सडक, ढर, ऩाटी ऩौवा , वृर्द्ाश्रभ, खेर भैदान , 

धाङ्झभथक स्थर , साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म बवन , साभङ्टदाङ्जमक बवन आङ्छद ङ्झनभाथण तथा 
भभथत सभबाय, अनाथ आश्रभ ङ्झनभाथण, ऩाकथ  ङ्झनभाथण, ध्मानमोग केन्र ङ्झनभाथण , फसऩाकथ  
तथा फस ङ्झफसौनी ङ्झनभाथण जस्ता सावथजङ्झनक ङ्जहतका राङ्झग प्रमोग हङ्टने बौङ्झतक 
ऩूवाथधाय । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ उद्योगरे साभाङ्ञजक व्मावसाङ्जमक ङ्ञजभभे वायीका राङ्झग छङ्टट्याएको 
वाङ्जषथक यकभको कभतीभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ उद्योगफाट प्रबाङ्जवत ऺेत्रभा खचथ गनङ्टथ ऩनेछ। 

(३) उद्योगरे व्मावसाङ्जमक साभाङ्ञजक ङ्ञजभभेवायी वहन गनथको राङ्झग छङ्टट्याइएको यकभभध्मे 
फढीभा दश प्रङ्झतशत यकभ सभफङ्ञन्धत शीषथकफाट कट्टा गनथ ऩाउने गयी उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे 
तोकेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कोषभा जभभा गनथ सक्नेछ। 

(४) उद्योगरे व्मावसाङ्जमक साभाङ्ञजक ङ्ञजभभेवायी ङ्झनवाथह गदाथ स्थानीम तहको सभन्वमभा सञ्चारन  
गनङ्टथ ऩनेछ।  

(५) उद्योगरे व्मावसाङ्जमक साभाङ्ञजक ङ्ञजभभे फायीका राङ्झग छङ्टट्याएको यकभफाट आफ्नो 
उद्योगराई प्रत्मऺ भङ्टनापा हङ्टने गयी खचथ गनथ वा कामथक्रभ सञ्चारन गनथ ऩाउने छैन। 

38= औद्योङ्झगक कङ्चयडोय , औद्योङ्झगक ग्राभ तथा औद्योङ्झगक क्रष्टय घोषणा गनथ सक्ने्  (१) नेऩार सयकायरे 
अनङ्टसूची-१७ भा उङ्ञल्रङ्ञखत भाऩदण्डको अधीनभा यही देशको कङ्ट नै बाग वा स्थानराई औद्योङ्झगक 
कङ्चयडोय, औद्योङ्झगक ग्राभ वा औद्योङ्झगक क्रष्टय घोषणा गनथ सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकायरे  ऐनको दपा ४९ 
फभोङ्ञजभ औद्योङ्झगक कङ्चयडोय, औद्योङ्झगक ग्राभ वा औद्योङ्झगक क्रष्टय घोषणा गदाथ एउटै वा पयक पयक 
भाऩदण्ड ङ्झनधाथयण गनथ सक्नेछ।  

(३) नेऩार सयकायरे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ घोषणा गयेका औद्योङ्झगक कङ्चयडोय, औद्योङ्झगक ग्राभ 
वा औद्योङ्झगक क्रष्टयराई प्रदान गने सेवा , सङ्टङ्जवधा तथा सहङ्टङ्झरमत त्मस्तो औद्योङ्झगक कङ्चयडोय , औद्योङ्झगक 
ग्राभ वा औद्योङ्झगक क्रष्टय घोषणा गदाथका फखत नेऩार सयकायरे ङ्झनधाथयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(४) उऩङ्झनमभ (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकायरे उऩङ्झनमभ (३) 
फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाएको सेवा, सङ्टङ्जवधा तथा सहङ्टङ्झरमतभा सभम सभमभा हेयपेय गनथ सक्नेछ।  

39= एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्रको काभ गने्  मस ङ्झनमभावरीभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन  
नेऩार सयकायरे ऐनको दपा ३५  फभोङ्ञजभ एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा केन्रको स्थाऩना गयी सञ्चारनभा 
नल्माएसभभको राङ्झग सो केन्ररे ऐन तथा मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ गनङ्टथ ऩने काभ कायफाही ऐनको 
दपा ३५ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा सञ्चारन सङ्झभङ्झतरे गनेछ।   

40= ऺङ्झतऩूङ्झतथ ङ्छदनङ्ट ऩने्  (१) ऐनको दपा ५० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आफ्नो ङ्झनजी जग्गाभा बवन 
फनाउन वा फस्ती फसाउन नऩाएको कायणफाट भकाथ ऩने ऩऺराई नेऩार सयकायरे अवङ्झध तोकी त्मस्तो 
बवन वा जग्गा फाऩत ऺङ्झतऩूङ्झतथको राङ्झग  ङ्झनवेदन ङ्छदन कभतीभा ऩैती ॊस ङ्छदनको भमाद ङ्छदई सावथजङ्झनक 
सूचना प्रकाशन गनङ्टथ ऩनेछ। 

 (२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञशत सावजथङ्झनक सूचना अनङ्टसाय कसैको ङ्झनवेदन ऩयेभा 
भन्त्रारमरे आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी ऺङ्झतको मकीन गयी प्रङ्झतवेदन ऩेश गनथ भन्त्रारमको कभतीभा 
याजऩत्राङ्जङ्कत प्रथभ शे्रणीको अङ्झधकृतको सॊमोजकत्वभा भन्त्रारमको प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत, सभफङ्ञन्धत 
औद्योङ्झगक ऺेत्र, ङ्जवशेष आङ्झथथक ऺेत्र तथा औद्योङ्झगक कङ्चयडोयको प्रङ्झतङ्झनङ्झध, सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाथरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रा उद्योग फाङ्ञणज्म सङ्घका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत यहेको 
एक ऺङ्झत भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत गठन गनथ सक्नेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको प्रङ्झतवेदनको आधायभा नेऩार सयकायरे 
ऐनको दपा ५० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ हाङ्झन नोक्सानी व्महोनङ्टथ ऩयेका ऩऺराइथ प्रचङ्झरत कानूनको 
अधीनभा यही चरनचल्तीको भूल्म फयाफयको यकभ ऺङ्झतऩूङ्झतथ उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झतथ  सभफङ्ञन्धत स्थानीम तह वा स्थानीम एकर ङ्झफन्दङ्ट सेवा  
केन्र भापथ त उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ।  

41= ङ्झनदेङ्ञशका, कामथङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनथ सक्ने्  नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी औद्योङ्झगक ऺेत्र ,  औद्योङ्झगक ग्राभ , औद्योङ्झगक क्रष्टय वा सेवाप्रवाह सभफन्धी अन्म 
ङ्जवषमहरुको व्मवस्थाऩनको राङ्झग आवश्मक कामथङ्जवङ्झध , ङ्झनदेङ्ञशका वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनथ     
सक्नेछ ।  

42= फचाउ् औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन , २०७३ प्रायभब बएऩङ्झछ उद्योग दताथ गने ङ्झनकामफाट उद्योग दताथ , 

सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सभफन्धभा बए गयेका काभ कायफाहीहरु मसै ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ बए गयेको 
भाङ्झननेछ।   
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अनङ्टसूची-१ 

(ङ्झनमभ ३ को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योग दताथको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
 

 

श्री उद्योग ङ्जवबाग÷ घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवबाग ÷ 

ङ्जवशेष आङ्झथथक ऺेत्र प्राङ्झधकयण 

काठभाडौं । 
 

भहोदम, 

 .....................प्रदेश ................... ङ्ञजल्रा ..................  नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका .......... वडा 
नॊ. भा ....................................... उद्देश्म यहेको ...........................................................   
नाभको उद्योग स्थाऩना गने चाहना बएको हङ्टॉदा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जववयण य कागजात सङ्जहत उद्योग दताथको 
राङ्झग ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट /गयेका छौं। ङ्झनवेदनभा उल्रेख बएको व्महोया साॉचो छ । झङ्टट्टा ठहये भा कानून 
फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

ङ्झनवेदकको ऩूया नाभ, थय् 

ङ्झनवेदकको हस्ताऺय्  

नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको नभफय: .........................., जायी ङ्झभङ्झत् ................., ङ्ञजल्रा् ..........   

ङ्झनवेदकको ठेगाना् 

प्रदेश: ................, ङ्ञजल्रा् ........................, गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका: ................, वडा नॊ. ........, 

टोर/भागथ: ........................., घय नभफय: ............... 

सभऩकथ  पोन नभफय् ....................... 

फ्याक्स नभफय् .................. इभेर् ................................... 

सॊरग्न कागजातहरु: 

१. अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ऩङ्चयमोजना प्रस्ताव, 

२. नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (ङ्जवदेशीको हकभा याहदानीको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ), 

३. प्रफन्धऩत्र, ङ्झनमभावरी य कभऩनी दताथ प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (कभऩनीको हकभा भात्र), 

४. साझेदायी कफङ्टङ्झरमतनाभा (साझेदायी पभथ बएभा), 

 

ङ्जटकट 
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५. अन्म ङ्झनकामको सहभङ्झत (जस्तै ऩमथटन , स्वास््म, औषधी,सञ्चाय, वन, श्रभ आङ्छदसॉग सभफङ्ञन्धत उद्योग 
बएभा), 

६. सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस, 

७. अन्म कागजात । 
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अनङ्टसूची-२ 

(ङ्झनमभ ३ को उऩङ्झनमभ (२),  ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (च) य ङ्झनमभ २० को उऩङ्झनमभ (१) 
को खण्ड (ख) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

ऩङ्चयमोजनाको ङ्जववयण 

१. उद्योगको नाभ् 

२.    उद्योग यहने स्थर् ............... प्रदेश, ............... ङ्ञजल्रा, ............... नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका,   
वडा नॊ. ...... 

३. ऩत्राचायको ठेगाना य पोन नॊ.: 

 सभऩकथ  व्मङ्ञिको नाभ: 

४.     ङ्जवशेष आङ्झथथक ऺेत्रको नाभ: 

५. उद्योगको स्तय :   साना  भझौरा   ठूरा 

६. उद्योगको कानूनी रुऩ्    ङ्झनजी पभथ  साझेदायी पभथ  प्रा.ङ्झर.कभऩनी  ऩङ्ञब्रक ङ्झरङ्झभटेड कभऩनी 

७. उद्योगको वगथ्    ऊजाथभूरक  उद्योग                     उत्ऩादनभूरक उद्योग  

     कृङ्जष तथा वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योग     खङ्झनज उद्योग 

     ङ्झनभाथण उद्योग    सेवाभूरक उद्योग       ऩमथटन उद्योग  

     सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत उद्योग   

८. (क) उद्योग सञ्चारन हङ्टने ङ्छदन प्रङ्झत वषथ्     ङ्ञशफ्ट्  

 (ख) उत्ऩादन हङ्टने वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्जववयण: 

ङ्झस.नॊ. वस्तङ्ट वा सेवाको 
ङ्जववयण 

वाङ्जषथक ऺभता एकाइ ङ्झफक्री भूल्म दय 
(रु.) 

कङ्ट र ङ्झफक्री 
भूल्म (रु.) 

      

९.   ऩङ्चयमोजना रागत तथा रगानीको स्रोत् 

  रगानी (रु.) रगानीको स्रोत 

स्व्रगानी (रु.) ऋण रगानी(रु.) 

ङ्ञस्थय ऩूॉजी    

चारू ऩूॉजी    

कङ्ट र ऩूॉजी    
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१०.   ङ्ञस्थय ऩूॉजी ङ्जववयण: 

ङ्झस.नॊ. ङ्जववयण यकभ (रु.) कैङ्जपमत 

१. जग्गा (ऺेत्रपर ...............)   

२. बवन (ऺेत्रपर ................)   

३. भेङ्ञशनयी उऩकयण   

४. पङ्झनथचय ङ्जपक्स्चय, अङ्जपस उऩकयण   

५. सवायी साधन   

६. ऩूवथ सञ्चारन खचथ   

७. अन्म   

 कङ्ट र ङ्ञस्थय ऩूॉजी   

११. चारू ऩूॉजीको ङ्जववयण: 

ङ्झस.नॊ. ङ्जववयण यकभ (रु.) 

१. कच्चा ऩदाथथ (................. भङ्जहना/ङ्छदनको राङ्झग)  

२. अधथ तमायी वस्तङ्ट  

३. उधायो (................. भङ्जहना/ङ्छदनको राङ्झग)  

४. अन्म  

 कङ्ट र  

१२.  भेङ्ञशनको ङ्जववयण: 

ङ्झस.नॊ. नाभ आवश्मक सङ्खतमा भूल्म (रु.) 

    

नोट् आवश्मक बएभा भेङ्ञशनको प्रमोजन य औङ्ञचत्म फाये ऩ ङ्टष्ट्ट्याईँ ऩेश गनङ्टथ ऩनेछ। 

१३. उद्योगरे प्रमोग गने आवश्मक कच्चा ऩदाथथको ङ्जववयण  ्

ङ्झस.नॊ. कच्चा ऩदाथथ, सहामक कच्चा ऩदाथथ, 

प्माङ्जकङ्ग साभग्रीको नाभ 

एकाइ दय वाङ्जषथक आवश्मक ऩङ्चयभाण कङ्ट र यकभ 
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१४. उद्योगराई आवश्मक ऩने ङ्जवदेशी भङ्टरा: 

 कच्चा ऩदाथथको वाङ्जषथक ऩङ्चयभाणका राङ्झग् ............................... 

 भेङ्ञशनको राङ्झग् ............................... 

 अन्म् ............................... 

 जभभा् ............................... 

१५. जनशङ्ञि ङ्जववयण्  

ङ्जववयण स्वदेशी ङ्जवदेशी कङ्ट र सङ्खतमा 

कभथचायी (प्रशासङ्झनक)    

कभथचायी (प्राङ्जवङ्झधक)    

काभदाय उच्च दऺ    

दऺ    

अधथदऺ    

अदऺ    

जभभा    

१६.  उद्योगभा प्रमोग हङ्टने इन्धन तथा ऩानी: 

ङ्जकङ्झसभ वाङ्जषथक ऩङ्चयभाण/ऺभता एकाइ स्रोत 

ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञि  के ङ्झब ए.  

ङ्झडजेर  ङ्जक.ङ्झर.  

LDO, पनेश आमर  ङ्जक.ङ्झर.  

कोइरा  भे.टन  

धानको ब ङ्टस  भे.टन   

ऩानी  ङ्झर.  

अन्म    

१७.  उद्योग सञ्चारफाट प्रबाङ्जवत हङ्टन सक्ने वातावयणीम ऩऺहरु: 

वातावयणीम अवमवहरु दङ्टयी/ङ्जववयण प्रङ्झतकूर असय प्रङ्झतकूर असय 
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हङ्टने नहङ्टने न्मूनीकयणका उऩामहरु 

जरस्रोत     

कृङ्जषजन्म बङू्झभ     

वन स्रोत     

भानव फस्ती     

ङ्जवद्यारम     

अस्ऩतार वा स्वास््म केन्र     

धाङ्झभथक/साॉस्कृङ्झतक सभऩदा     

अन्म (उल्रेख गने)     

१८. भङ्टतम रगानीकताथको ङ्जववयण: 
 १ २ ३ ४ 

रगानीकताथको नाभ     

फाफङ्टको नाभ     

फाजेको नाभ     

नागङ्चयकता/याहदानी     

ऩत्राचायको ठेगाना     

पोन नॊ.     

इभेर     

रगानीको प्रङ्झतशत     

हस्ताऺय     

१९.  ङ्जवदेशी रगानी वा प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयण बएभा रगानीकताथको ङ्जववयण  ्

(क) नाभ, थय्      

(ख) भङ्टरङ्टक् 

(ग) याहदानी नभफय्    

(घ) जायी बएको स्थान्   

(ङ) फहार अवङ्झध् 
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(च) ङ्झबसा नभफय्    

(छ) जायी गयेको स्थान्    

(ज) अवङ्झध् 

(झ) भूर कभऩनीको आङ्झधकाङ्चयक ऩत्र् बए/नबएको 

ऩत्राचाय गने ठेगाना् 

स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधको नाभ य ठेगाना  ्

सभऩकथ ्             पोन नॊ.:      फ्याक्स नॊ.:    इभेर् 

नोट् 

1. रगानीकताथ कभऩनी बएभा सो कभऩनीको दताथ प्रभाणऩत्र , प्रफन्धऩत्र, ङ्झनमभावरी य कभऩनीको भङ्टतम 
कामाथरम यहेको ऩूया ठेगाना सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

2. वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी, २०५४ को ङ्झनमभ ३ य ६ फभोङ्ञजभ प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण वा 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टथ ऩने बएभा सो सभफन्धी प्रङ्जक्रमा ऩूया गनङ्टथ ऩनेछ। 

3. ङ्जववयण पायाभ ऩूणथ रुऩभा बङ्चयएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

4. भाङ्झथका ङ्जवङ्झबङ्ङ भहरभा ङ्जववयण बने ठाउॉ ऩमाथप्त नबएभा छङ्ट टै्ट बयी ऩेश गनथ सङ्जकनेछ। 

5. व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय शङ्टरु बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र ऩङ्टन् मो पायाभ बयी ङ्जववयण 
अध्मावङ्झधक गनङ्टथ ऩनेछ। 
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अनङ्टसूची-३ 

(ङ्झनमभ ३ को उऩङ्झनमभ (३) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

रघङ्ट, उद्यभ तथा घयेरङ्ट उद्योग दताथको राङ्झग ङ्झनवेदन 

 

         

 

  

 

ङ्झभङ्झत् ................. 

श्री घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवबाग, 

काठभाडौं । 

 

भहोदम, 

भैरे/हाभीरे देहाम फभोङ्ञजभको रघङ्ट उद्यभ/घयेरङ्ट उद्योग दताथ  गनथ चाहेकोरे /रघङ्ट उद्यभ/रघङ्ट उद्योग 
स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माएको हङ्टनारे देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जववयण य कागजात सङ्जहत उद्योग दताथको राङ्झग 
मो ङ्झनवेदन ऩेश गयेको छङ्ट/गयेका छौं । 

१. उद्योगको नाभ् 

२. उद्योग यहने स्थर् ............ प्रदेश, ........... ङ्ञजल्रा, .............. नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ... 

३. ऩत्राचाय गने ठेगाना् 

सभऩकथ  पोन नॊ.: ............. फ्याक्स नॊ.: ................ भोफाइर नॊ. .......... इभेर ठेगाना: .............. 

४. उद्यभीको नाभ् ...................................................................................................... 

एक जनाबन्दा फढी उद्यभी बए्  

भङ्टतम उद्यभी् ................................................. रगानीको ङ्जहस्सा्  ...............  (प्रङ्झतशत) 

अन्म उद्यभी् .................................................... रगानीको ङ्जहस्सा् .................. (प्रङ्झतशत) 

५. उद्योगको कानूनी रूऩ्  ङ्झनजी पभथ  साझेदायी पभथ  प्रा.ङ्झर. कभऩनी 

६. उद्योगको वगथ्   ऊजाथभूरक उद्योग                      उत्ऩादनभूरक  उद्योग  

     कृङ्जष तथा वनऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योग  खङ्झनज उद्योग 

    ङ्झनभाथण उद्योग  ऩमथटन उद्योग     सेवाभूरक उद्योग 

टिकि 
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    सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत उद्योग  

७. उत्ऩादन हङ्टने वस्तङ्ट/सेवा् 

८.  वाङ्जषथक उत्ऩादन ऺभता  ्

९.  अनङ्टभाङ्झनत रगानी् (क) ङ्ञस्थय ऩूॉजी (रु.):    (ख) चारङ्ट ऩूॉजी (रु.): 

१०. उद्योग सञ्चारन हङ्टने ङ्छदन (प्रङ्झत वषथ):   ङ्झसफ्ट् 

११. उद्योग सञ्चारनको राङ्झग आवश्मक ऩने ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञिको जङ्झडत ऺभता्  

१२. उद्योग सञ्चारनको राङ्झग आवश्मक जनशङ्ञि्      क.ऩङ्टरुष  ख.भङ्जहरा       जभभा् 

१३. उद्योग सञ्चारन हङ्टन/ेसञ्चारन बएको ङ्झभङ्झत्  

ङ्झनवेदकको,- 

हस्ताऺय् 
नाभ, थय् 
ठेगाना्  

पोन नॊ.    

भोफाइर नॊ.: 
फ्याक्स नॊ.:   

इभेर् 
सॊरग्न कागजात् 

१. अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ऩङ्चयमोजना प्रस्ताव (ऩाना ...), 

२. प्रफन्धऩत्र, ङ्झनमभावरी य कभऩनी दताथ प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (कभऩनीको हकभा भात्र),  

३. साझेदायी कफङ्टङ्झरमतनाभा (साझेदायी पभथ बए), 

४. अन्म ङ्झनकामको सहभङ्झत (जस्तै ऩमथटन, स्वास््म, औषधी,सञ्चाय, वन, श्रभ आङ्छदसॉग सभफङ्ञन्धत उद्योग बएभा), 

५. स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस, 

६. अन्म कागजात । 

नोट्  

एक जनाबन्दा फढी ङ्झनवेदक बए अन्म ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य ङ्झनजहरूरे उद्योग 
दताथको राङ्झग ङ्झनवेदकराइथ ङ्छदएको अङ्ञततमायी सभेत सॊरग्न गनङ्टथ ऩनेछ ।  
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अनङ्टसूची-४ 

(ङ्झनमभ ४ को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

 

 

नेऩार सयकाय 

उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतथ भन्त्रारम 

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

उद्योग दताथ प्रभाण-ऩत्र 

उद्योग दताथ नॊ.:-                   ङ्झभङ्झत्- 

औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७३  को दपा ५ तथा औद्योङ्झगक व्मवसाम ङ्झनमभावरी, २०७६ को ङ्झनमभ 
४ फभोङ्ञजभ ङ्झनभन अनङ्टसायको ङ्जववयण बएको उद्योग दताथ गयी मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान  गङ्चयएको छ। 

१.  उद्योग सञ्चारकको नाभ  ्

२.  उद्योगको  नाभ्                   

३.  उद्योगको  ठेगाना्  

४. उद्योगको  उद्देश्म्                 

५. उद्योगको  कङ्ट र ऩूॉजी् रु:    
(क)  ङ्ञस्थय ऩूॉजी रु्     

(ख)  चारङ्ट ऩूॉजी रु्      
६.  उद्योगको वगथ्   रघङ्ट उद्यभ/घयेरङ्ट उद्योग/साना उद्योग/भझौरा उद्योग/ठूरा उद्योग      

७. उद्योग सञ्चारन हङ्टने ङ्झसफ्ट सङ्खतमा:   

८.  आवश्मक ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञि्                         

९. उद्योग सञ्चारन ङ्छदन (प्रङ्झत वषथ): 

१०. उद्योगरे उत्ऩादन गने वस्तङ्ट वा सेवाको प्रकाय  ्                        

११. आवश्मक ऩने जनशङ्ञि्      

१२. उद्योग सञ्चारन, व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय सङ्टरु गनथ ऩने अवङ्झध: 

१३. उत्ऩादन ऺभता  ्

१४. अन्म:          ________________ 

(प्रभाङ्ञणत गने अङ्झधकृत) 

नोट् उद्योगरे ऩारना गनङ्टथ ऩने शतथहरू मस प्रभाणऩत्रको ऩछाङ्झड उल्रेख गङ्चयएको छ । 

सञ्चारकको 
पोटो 
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उद्योगको ऩूॉजी वृङ्जर्द्/ऺभता वृङ्जर्द्/नाभसायी/रगामतका अन्म ङ्झनणथमहरु 

 

शतहथरू् 

प्रचङ्झरत कानूनभा तोङ्जकएका अङ्झतङ्चयि उद्योगरे देहाम फभोङ्ञजभका शतथहरू ऩारना गनङ्टथ ऩनेछ् 

1. उद्योगराई आवश्मक ऩने जनशङ्ञि नेऩारी नागङ्चयकफाट ऩूङ्झतथ गनङ्टथ  ऩनेछ।ङ्जवदेशी जनशङ्ञि आवश्मक 
ऩने बएभा प्रचङ्झरत श्रभ ऐन ,२०७४ को अधीनभा यही ङ्जवदेशी जनशङ्ञि याख्न सङ्जकनेछ।  

 

ङ्झस.नॊ. 
ङ्झनणथमको व्महोया प्रभाङ्ञणत गनेको 

दस्तखत य ङ्झभङ्झत 

कामाथरमको 
छाऩ 
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2. उद्योगभा ङ्जवदेशी ऩूॉजी रगानी, प्रङ्जवङ्झध उऩबोग गनङ्टथ ऩयेभा ङ्जवबागको ऩूवथ स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

3. अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट नऩने उद्योगको ऩङ्टनरूत्थान , आधङ्टङ्झनकीकयण वा ङ्जवस्ताय गदाथ ङ्जवबागको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ।  

4. उद्योग चारङ्ट बएऩङ्झछ ङ्जवबागको त्माङ्क शाखाभा वाङ्जषथक प्रङ्झतवेदन , कामथ प्रगङ्झत य उत्ऩादन ङ्जववयण 
सभफन्धी भाङ्झसक/चौभाङ्झसक प्रङ्झतवेदन अङ्झनवामथ रूऩभा ऩेश गनङ्टथ  ऩनेछ। भौसभी ( ङ्झसजनर) वा अन्म 
कायणरे फन्द यहेको बए कायण खङ्टराई सूचना गनङ्टथ ऩनेछ।  

5. वातावयण सभफन्धभा ङ्जवबागफाट ङ्छदईने ङ्झनदेशन तथा शतथहरू ऩारना गनङ्टथ ऩनेछ । उद्योगफाट ङ्झनस्कने 
पोहोयराई उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनङ्टथ ऩनेछ ।  

6. प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण सभफन्धभा वन तथा वातावयण भन्त्रारमरे तथा अन्म सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामरे तोकेको 
शतथहरू य कामथङ्जवङ्झध अङ्झनवामथ रूऩभा ऩारना गनङ्टथ ऩनेछ ।  

7. मस उद्योगको नाभ ऩङ्जहरे दताथ बएका कभऩनीको नाभ , कसैको व्माऩाङ्चयक नाभ वा टे्रडभाकथ सॉग 
ङ्झभरेभा नाभ सॊशोधन गनङ्टथ  ऩनेछ। मस उद्योगफाट उत्ऩादन वा प्रदान गने वस्तङ्ट वा सेवाभा  टे्रडभाकथ  
प्रमोग गने बएभा प्रचङ्झरत औद्योङ्झगक सभऩङ्ञि सभफन्धी कानून फभोङ्ञजभ दताथ गयाएय भात्र प्रमोग गनङ्टथ  
ऩनेछ।  

8. उद्योगभा कामथयत कभथचायी वा श्रङ्झभकराई ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्छदॉदा अङ्झनवामथ रुऩभा फैङ्क खाता भापथ त ब ङ्टिानी 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

9. औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठानका कामथस्थरभा हङ्टने रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्जवरुर्द्को आचाय सॊङ्जहता, २०६७ ऩारना गनङ्टथ 
ऩनेछ ।  

10. उद्योग वङ्चयऩङ्चयका फाङ्झसन्दाराई हाङ्झन नोक्सानी नऩने गयी उद्योग सञ्चारन गनङ्टथ ऩनेछ। 
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अनङ्टसूची-५ 

(ङ्झनमभ ४ को उऩङ्झनमभ (२) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योग सञ्चारन वा व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय प्रायभब गनङ्टथ ऩने अवङ्झध 

    
(क) ऊजाथ भूरक उद्योग 

ङ्झस.नॊ. उद्योगको प्रकृङ्झत अवङ्झध कैङ्जपमत 

१. जरस्रोत, वामङ्ट, सौमथशङ्ञि, कोइरा, प्राकृङ्झतक तेर य इन्धन वा 
ग्माॉस, वामोभास वा अन्मस्रोतहरुफाट उत्ऩादन गने उद्योग , 

त्मस्तो ऊजाथ उत्ऩादन गनथ प्रमोग  गङ्चयने ङ्झनभाथण गने उद्योग , 

भेङ्झसन/उऩकयण 

ऩाॉच वषथ   

२. ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइन छ  वषथ   

३. ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी चाय  वषथ   

स्ऩष्टीकयण् जरङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन गने ५०० भे.वा.सभभराई ऩाॉच वषथ, सोबन्दा फढी ऺभता हङ्टनेराई दश वषथ । 

(ख) कृङ्जष तथा वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योग 

१. परपूर खेती वा परपूर प्रशोधन तीन  वषथ   

२. खाद्यवस्तङ्ट प्रशोधन दङ्टई  वषथ   

३. ऩशङ्टऩारन, ऩऺीऩारन (अङ्जष्डच सभेत ), ऩशङ्टऩऺी प्रजनन य भासङ्ट  
उत्ऩादन तथा प्रशोधन 

तीन  वषथ   

४. दूध उद्योग (दूधका ऩङ्चयकाय उत्ऩादन सभेत) दङ्टई  वषथ   

५. भत्स्मऩारन, भाछाब ङ्टया उत्ऩादन, प्रशोधन एवॊ प्माकेङ्ञजङ्ग तीन  वषथ   

६. येशभ खेती/येशभ प्रशोधन ऩाॉच वषथ/ दङ्टई वषथ प्रशोधन- दङ्टई वषथ 

७. ङ्ञचमा फगान/ङ्ञचमा प्रशोधन ऩाॉच वषथ/ दङ्टई वषथ प्रशोधन- दङ्टई वषथ 

८. कपी खेती/कपी प्रशोधन ऩाॉच वषथ/ दङ्टई वषथ  प्रशोधन- दङ्टई वषथ 

९. जडीफङ्टटी खेती/जडीफङ्टटी प्रशोधन, ऩाॉच वषथ/ दङ्टई वषथ प्रशोधन- दङ्टई वषथ 

१०. तयकायी फीउ, ङ्झफजन उत्ऩादन दङ्टई वषथ   

११. तयकायी खेती, तयकायी प्रशोधन दङ्टई वषथ   
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१२. हङ्चयत गहृ स्थाऩना य सञ्चारन दङ्टई वषथ   

१३. भौयीऩारन (भौयी प्रजनन, भह उत्ऩादन य प्रशोधन) दङ्टई वषथ   

१४. ऩङ्टष्ट्ऩ खेती , ऩङ्टष्ट्ऩ प्रशोधन (भारा फनाउने , सजावट गने , गङ्टच्छा 
फनाउने य फीउ ङ्झफजन उत्ऩादन सभेत) 

दङ्टई वषथ   

१५. नसथयी व्मवसाम दङ्टई वषथ   

१६. यफय खेती, यफयको प्रायङ्ञभबक प्रशोधन य सञ्चारन ऩाॉच वषथ/ दङ्टई वषथ प्रशोधन- दङ्टई वषथ 

१७. शीत बण्डाय, कृङ्जष फजाय स्थाऩना तथा सञ्चारन दङ्टई वषथ   

१८. साभङ्टदाङ्जमक, कफङ्टङ्झरमङ्झत, साझेदायी य ङ्झनजी वनको स्थाऩना य 
व्मवस्थाऩन 

ऩाॉच  वषथ   

१९. 

नगदेफारीको व्मावसाङ्जमक खेती तथा प्रशोधन (जस्तै् ऊखङ्ट , 
कऩास, सनऩाट, सङ्ञजवन, स्वीट सयघभ, स्टेङ्झबमा येवौङ्झडएन, सङ्टती, 
जङ्टट, अरैंची, अदङ्टवा, केशय, तेरहन य मस्तै भसरावारी , दरहन 
आङ्छद) 

तीन वषथ/ दङ्टई वषथ प्रशोधन-  दङ्टई वषथ 

२०. वेत, फाॉस खेती य वेत फाॉसजन्म उत्ऩादनहरु तीन  वषथ   

२१. वनस्ऩङ्झत उद्यान स्थाऩना य व्मवस्थाऩन तीन  वषथ   

२२. वनस्ऩङ्झत प्रजनन व्मवसाम (ङ्जटस्मङ्ट कल्चय सभेत) तीन  वषथ   

२३. अन्म गैय काष्ठजन्म वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत दङ्टई  वषथ   

(ग) खङ्झनज उद्योग 

१. खङ्झनज उत्खनन ्वा प्रशोधन गयी कङ्ट नै धात ङ्ट वा धात ङ्ट फाहेकका 
खङ्झनज ऩदाथथ उत्ऩादन गने उद्योगहरु 

ऩाॉच  वषथ   

(घ) ङ्झनभाथण उद्योग 

१. सडक, ऩङ्टर, सङ्टरुङ्ग ऩाॉच  वषथ   

२. योऩवे, येरवे, ट्राभ, ट्रङ्झरफस, केफङ्टर काय , भोनोयेर य  
स्राईङ्झडङ्गकाय 

तीन  वषथ येरवे- ऩाॉच वषथ 

३. हवाई धावन भागथ/ङ्जवभानस्थर ऩाॉच  वषथ   

४. औद्योङ्झगक सॊयचना एवॊ ऩूवाथधाय कभप्रेक्स तीन वषथ   

५. सबा सभभेरन केन्र दङ्टई  वषथ   
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६. ढर तथा ढर ङ्झनकास तीन  वषथ   

७. खानेऩानी आऩूङ्झतथ तथा ङ्जवतयण तीन  वषथ   

८. ङ्झसॉचाइ ऩूवाथधाय तीन  वषथ   

९. खेरकङ्ट द गहृ, यङ्गशारा दङ्टई  वषथ   

१०. सवायी ऩाङ्जकथ ङ्ग स्थर, ऩाङ्जकथ ङ्ग गहृ दङ्टई  वषथ   

११. ङ्झनमाथत प्रशोधन ऺेत्र तीन  वषथ   

१२. ङ्जवशेष आङ्झथथक ऺेत्र तीन  वषथ   

१३. कागो कभप्रेक्स तीन  वषथ   

१४. दूङ्जषत ऩानी प्रशोधन केन्र दङ्टई  वषथ   

१५. टेङ्झरपोन टावय, अङ्ञप्टकर पाइफय नेटवकथ , ब–ूउऩग्रह, ब–ूउऩग्रह 
प्रसायण केन्र 

एक  वषथ   

१६. घय तथा आवास बवन तीन  वषथ   

१७. ङ्जपल्भ ङ्झसङ्जट ङ्झनभाथण, ङ्जपल्भ स्टङ्टङ्झडमो ङ्झनभाथण तीन  वषथ   

१८. व्माऩाङ्चयक कभप्रेक्स तीन  वषथ   

(ङ) ऩमथटन उद्योग 

१. ऩमथटक आवास, भोटेर, होटेर, ङ्चयजोटथ तथा येष्टङ्टयाॉ दङ्टई वषथ 
१०० फेड बन्दा 
फढीबएको होटर - 
तीन वषथ 

२. ट्राबर एजेन्सी , टङ्टय अप्रटेय , ङ्जहङ्झरङ्ग सेन्टय , क्याङ्झसनो, भसाज य 
स्ऩा एक  वषथ   

३. 
साहङ्झसक ऩमथटन् ङ्ञस्कइङ्ग , ग्राइङ्झडङ्ग, वाटय माथङ्ञफ्टङ्ग , हट एमय 
व्मारङ्टङ्झनङ्ग, क्यानोङ्झनङ, प्माया सेङ्झरङ्ग , घोडचढी, हािीचढी, फञ्जी 
जङ्ञभऩङ्ग, ङ्जहभार आयोहण य अवरोकन 

एक  वषथ   

४. गल्प कोसथ, ऩोरो, ऩोनी टे्रङ्जकङ्ग, ऩदमात्रा एक  वषथ   

५. ग्राभीण ऩमथटन, होभ स्टे तथा ऩमाथवयणीम ऩमथटन एक  वषथ   

६. साॉस्कृङ्झतक, धाङ्झभथक, सबा सभभेरन तथा खेरकङ्ट द ऩमथटन एक  वषथ   

७. भनोयञ्जन ऩाकथ  दङ्टई   वषथ   
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८. वन्मजन्तङ्ट आय  ऺ ऩाॉच  वषथ   

९. भाउन्टेन फ्राइट सञ्चारन दङ्टई  वषथ   

(च) सूचना, प्रसायण तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत  ्

   (अ )  सूचना प्रङ्जवङ्झध उद्योग 

१. टेक्नोरोजी ऩाकथ  दङ्टई  वषथ   

२. आई.ङ्जट. ऩाकथ  दङ्टई  वषथ   

३. वामोटेक ऩाकथ  दङ्टई  वषथ   

४. सफ्टवेमय ङ्जवकास एक  वषथ   

५. कभप्मूटय तथा सभफङ्ञन्धत सेवाहरु एक  वषथ   

६. त्माङ्क प्रशोधन एक  वषथ   

७. साइवय क्यापे एक वषथ   

८. ङ्झडङ्ञजटर भमाङ्जऩङ्ग एक वषथ   

९. ङ्जवङ्ञजनेस प्रोसेस आउटसोङ्झसथङ्ग (ङ्जव.ङ्जऩ.ओ.) एक  वषथ   

१०. डाटा भाइङ्झनङ्ग, क्राउड कभप्मूङ्जटङ्ग एक  वषथ   

   (आ )  सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत 

१. इन्टयनेट सेवा एक  वषथ   

२. टेङ्झरपोन, भोफाईर टेङ्झरपोन, भोफाईर स्माटराइट टेङ्झरपोन तीन  वषथ   

३. टेङ्झरऩोटथ सेवा तीन  वषथ   

४. ब–ू उऩग्रह (स्माटराइट) स्थाऩना एवॊ सञ्चारन , ब–ूउऩग्रह 
प्रसायकेन्र स्थाऩना, ङ्झबस्माट 

तीन  वषथ 
  

५. ब्रोडव्माण्ड ऩूवाथधाय, टेङ्झरकभ टावय , अङ्ञप्टकर नेटवकथ , 

स्माटराइट नेटवकथ  
दङ्टई वषथ   

   (इ)  सूचना प्रसायण प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत 

१. एप.एभ. येङ्झडमो, ङ्झडङ्ञजटर येङ्झडमो सेवा एक  वषथ   

२. ङ्झडङ्ञजटर बू –सतही टेङ्झरङ्झबजन , स्माटराइट टेङ्झरङ्झबजन , केफङ्टर 
टेङ्झरङ्झबजन 

एक   वषथ 
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३. आइङ्जऩङ्जटबी, अनराइन सेवा एक  वषथ   

४. ङ्झडङ्ञजटर केफङ्टर ङ्जट .बी. नेटवकथ , डाइयेक्ट–टू–होभ स्माटराइट 
सेवा, एभ.एभ.ङ्झड.एस नेटवकथ  

एक  वषथ 
  

५. येकङ्झडङ्ग स्टङ्टङ्झडमो, प्रसायण स्टङ्टङ्झडमो एक  वषथ   

६. ङ्जप्रन्ट ङ्झभङ्झडमा उद्योग, अङ्झडमो ङ्झबजङ्टअर साभग्री उत्ऩादन उद्योग , 

ङ्जवऻाऩन ङ्झनभाथण उद्योग 

एक  वषथ 
  

७. ङ्झसनेभा उत्ऩादन , ङ्झसनेभा हर, भङ्ञल्टप्रेक्स ङ्झसनेभा हर , ङ्जपल्भ 
ङ्झसटी ङ्झनभाथण, ङ्जपल्भ स्टूङ्झडमो ङ्झनभाथण 

दङ्टई  वषथ   

(छ) सेवाभूरक उद्योग 

१. माङ्ञन्त्रक कामथशारा (वकथ शऩ) एक  वषथ   

२. छाऩाखाना तथा छऩाई सभफन्धी सेवा एक  वषथ   

३. 
ऩेशागत अनङ्टसन्धान तथा ङ्जवकास , व्मवस्थाऩन, ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
तथा ङ्झडजाइन, कानूनी, रेखा, रेखाऩयीऺण, 

 ङ्ञशऺण प्रङ्ञशऺण, शैङ्ञऺक तथा प्राङ्जवङ्झधक ऩयाभशथ सेवाहरु 

एक  वषथ   

४. ङ्ञजङ्झनङ्ग तथा फेङ्झरङ्ग व्मवसाम एक  वषथ   

५. चरङ्ञचत्र ङ्झनभाथण व्मवसाम एक  वषथ   

६. प्रदशथनी सेवा एक  वषथ   

७. साॊस्कृङ्झतक तथा भनोयञ्जनात्भक व्मवसाम एक  वषथ   

८. ङ्झनभाथण व्मवसाम एक  वषथ   

९. सावथजङ्झनक मातामात व्मवसाम एक  वषथ   

१०. पोटोग्रापी एक  वषथ   

११. अस्ऩतार तीन  वषथ 
१०० फेडबन्दा 
भाङ्झथ बएको 
अस्ऩतार- ऩाॉच वषथ 

१२. नङ्झसथङ्ग होभ तीन  वषथ 
१०० फेडबन्दा 
भाङ्झथ  बएको नङ्झसथङ्ग 
होभ-  ऩाॉच वषथ 

१३. ङ्ञशऺण एवॊ प्रङ्ञशऺण सॊस्था तीन  वषथ प्रङ्ञशऺण-  एक वषथ 
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१४. ऩङ्टस्तकारम, अङ्झबरेखारम तथा सङ्खग्रहारम सेवा एक  वषथ   

१५. प्रमोगशारा एक  वषथ   

१६. हवाई मातामात सेवा दङ्टई  वषथ   

१७. खेरकूद सेवा एक  वषथ   

१८. शीत बण्डाय सञ्चारन (गैह्र कृङ्जषजन्म) एक  वषथ   

१९. हाउस वामङ्चयङ्ग इरेक्ट्रीकर ङ्जपङ्जटङ्ग य भभथत एक  वषथ   

२०. पोहोयभैरा सङ्करन तथा सयसपाई, पोहयभैरा ऩङ्टन्प्रशोधन एक  वषथ   

२१. घय जग्गा खङ्चयद गयी बङू्झभ ङ्जवकास गयी ङ्झफक्री गने व्मवसाम एक  वषथ   

२२. ङ्झनभाथण सभफन्धी बायी उऩकयण (हेबी इक्वीऩभेण्ट) बाडा, भभथत 
तथा सञ्चारन 

एक  वषथ 
  

२३. ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सा सेवा एक  वषथ   

२४. व्माट्री ङ्चयचाङ्ञजथङ्ग एक  वषथ   

२५. स्वास््म ऩयीऺण (एक्स–ये, ङ्झसटी स्क्यान , एभ.आय.आइ, 

अल्ट्रासाउन्डजस्ता सेवाहरु) तथा स्वास््म ऩयीऺण प्रमोगशारा एक  वषथ   

२६. 

ङ्झनभाथण बइथसकेका ऩूवाथधायहरुको सञ्चारन गने (जस्तै् सबा 
सभभेरन बवन, खानेऩानी आऩूङ्झतथ, इन्धन तथा इन्धनजन्म ग्माॉस 
आऩूङ्झतथ सभफन्धी ऩाइऩ राइन , गोदाभघय तथा बण्डायण , 

ङ्जवभानस्थर, फसऩाकथ , यङ्गशारा, स्ऩोटथस ्कभप्रेक्स, योऩवे, सडक) 

एक  वषथ   

२७. 
ङ्झसॉचाइ, ङ्जवद्यङ्टत प्रशायण, ङ्जवद्यङ्टत गहृ, येरवे सेवा, कागो कभप्रेक्स, 

इनल्माण्ड ङ्ञक्रमयेन्स ङ्झडऩो (आई.ङ्झस.ङ्झड.) आङ्छद सेवा सञ्चारन 
गने व्मवसामहरु 

एक  वषथ   

२८. खाद्याङ्ङ कङ्ट टानी, ङ्जऩसानी, ऩेरानी य प्माङ्जकङ्ग गने कामथ एक  वषथ   

२९. 
कऩडा तथा धागो यङ्गाई , साइङ्ञजङ्ग य कऩडा छऩाई (कऩडा 
फङ्टङे्ङ उद्योगरे  आफ्नो प्रमोजनको राङ्झग गयेकोभा फाहेक ), 
कागो व्मवसाम 

एक वषथ   

३०. प्माकेङ्ञजङ्ग, ङ्चयङ्जपङ्झरङ्ग सेवा (एर.ऩी.जी. ग्माॊस ङ्चयङ्जपङ्झरङ्ग य सवायी 
ग्माॉस ङ्चयङ्जपङ्झरङ्ग गने स्टेशन सभेत) 

एक  वषथ   

३१. कङ्ट ङ्चयमय सेवा एक  वषथ   
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३२. ड्राइङ्ञक्रङ्झनङ्ग व्मवसाम एक  वषथ   

३३. व्मूटी ऩारथय एक  वषथ   

३४. आन्तङ्चयक सजावट (इण्टेङ्चयमय डेकोयेशन) एक  वषथ   

३५. सङ्टयऺा सेवा प्रदान गने व्मवसाम एक  वषथ   

३६. प्रकाशन सेवा एक  वषथ   

३७. ङ्जवऻाऩन सेवा एक  वषथ   

३८. ङ्जवऻाऩन साभग्री तमाय गने सेवा एक  वषथ   

३९. सभाचाय सभप्रषेण सेवा एक  वषथ   

४०. टेङ्झरङ्झबजनफाट प्रसायण गनथ फनाइएका कामथक्रभ य डकङ्ट भेन्ट्री  
टेरीङ्जपल्भ उत्ऩादन तथा प्रसायण 

एक  वषथ   

४१. स्वाइर टेङ्जष्टङ्ग सेवा एक  वषथ   

४२. स्वास््म (हेल्थ) क्रफ एक  वषथ   

४३. ऩानी ढङ्टवानी तथा ङ्जवतयण सेवा एक  वषथ   

४४. जङ्टरोङ्ञजकर ऩाकथ  सञ्चारन एक  वषथ   

४५. ङ्ञजमोरोङ्ञजकर ऩाकथ  सञ्चारन एक  वषथ   

४६. व्मवसाम सभफर्द्थन सेवा (ङ्जवङ्ञजनेस इन्कू्यवेसन सङ्झबथस) एक  वषथ   

४७. व्माऩाङ्चयक कभप्रेक्स सञ्चारन एक  वषथ   

४८. वैदेङ्ञशक योजगाय सेवा एक  वषथ   

४९. वामोटेक ऩाकथ  एक  वषथ   

५०. ङ्झसनेभा हर एक  वषथ   

५१. भङ्ञल्टप्रेक्स ङ्झथमटय एक  वषथ   

५२. ङ्झसराई फङ्टनाई एक  वषथ   

५३. खङ्झनज अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान एक  वषथ   

५४. अनङ्टसन्धान तथा ङ्जवकास सेवा एक  वषथ   

(ज) उत्ऩादन भूरक उद्योग 

१. ङ्झसभेन्ट उत्ऩादन गने तीन  वषथ च ङ्टन ढङ्टङ्गाभा 
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आधाङ्चयत 
वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन (EIA)– 

ऩाॉचवषथ 

२. प्राङ्ञस्टकका साभान उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

३. इॉटा, टामर उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

४. आइयन यड उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

५. ब्माट्री (ड्राइ वा वेट सेर) उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

६. यासामङ्झनक भर उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

७. अगाथङ्झनक भर उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

८. रङ्टङ्झब्रकेन््स उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

९. ङ्ञचनी उत्ऩादन गने तीन  वषथ   

१०. खाॉडसयी (सतखय) उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

११. याइस ङ्झभर दङ्टई  वषथ   

१२. भैदा ङ्झभर दङ्टई  वषथ   

१३. तेर ङ्झभर दङ्टई  वषथ   

१४. दार ङ्झभर दङ्टई  वषथ   

१५. फ्रङ्ट ट जङ्टस उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

१६. सफ्ट ङ्झड्रङ्क उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

१७. ऩशङ्टऩऺीका दाना उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

१८. एरोऩेङ्झथक औषधी उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

१९. आमङ्टवेङ्छदक औषधी उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

२०. ऩशङ्टऩऺीका औषधी उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

२१. एङ्झसड, अल्कारी य अन्म केङ्झभकर उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

२२. भङ्छदया उत्ऩादन गने तीन  वषथ   

२३. ङ्झफमय उत्ऩादन गने तीन  वषथ   
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२४. वाइन, साइडय उत्ऩादन गने तीन  वषथ   

२५. ङ्ञस्प्रट उत्ऩादन गने तीन  वषथ   

२६. अल्कोहोङ्झरक ङ्झड्रङ्क उत्ऩादन गने तीन  वषथ   

२७. च ङ्टयोट उत्ऩादन गने तीन  वषथ   

२८. ङ्झफॉडी उत्ऩादन गने एक  वषथ   

२९. सराई उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

३०. भैनफिी, अगयफिी उत्ऩादन गने एक  वषथ   

३१. ङ्जप्रपेङ्झब्रकेशनका साभान उत्ऩादन गने एक  वषथ   

३२. ङ्झग्रर, पराभका साभान उत्ऩादन गने एक  वषथ   

३३. जस्ता ऩाता उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

३४. अन्म खाद्य प्रशोधन चाउचाउ , ङ्ञचमा, ङ्ञचजफल्स आङ्छद उत्ऩादन 
गने 

दङ्टई  वषथ 
  

३५. गङ्टटखा, ऩानभसरा, सूङ्झतथजन्म वस्तङ्ट उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

३६. इरेक्ट्रोङ्झनक साभान उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

३७. इरेङ्ञक्ट्रक साभान उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

३८. ङ्झफजङ्टरीको ताय (केफङ्टर) उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

३९. तायजारी उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

४०. साफङ्टन, स्माभऩङ्ट, वाङ्झसङ ऩाउडय उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

४१. छारा प्रशोधन गने दङ्टइ  वषथ   

४२. ढङ्टङ्गा, क्रशय सञ्चारन गने एक  वषथ   

४३. फारङ्टवा प्रशोधन गने एक  वषथ   

४४. यङ्गयोगन उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

४५. पोभ उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

४६. धागो, कऩडा यङ्गाई, छऩाई गने दङ्टई  वषथ   

४७. धङ्टराई गने, डाई गने दङ्टई  वषथ   

४८. ङ्जप्रङ्ञन्टङ प्रसे दङ्टई  वषथ   
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४९. कागज, ऩल्ऩ ऩेऩय उत्ऩादन गने तीन  वषथ   

५०. स्टेशनयीका साभान उत्ऩादन गने एक  वषथ   

५१. च ङ्टनढङ्टङ्गा प्रशोधन, च ङ्टन उत्ऩादन तीन  वषथ   

५२. ऩानी प्रशोधन गने दङ्टई  वषथ   

५३. टामय, ट्यङ्टफ, यफय प्रशोधन गने दङ्टई  वषथ   

५४. ङ्झफटङ्टङ्झभन तथा ङ्झफटङ्टङ्झभन इभल्सन उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

५५. हाड, ङ्झसङ, खङ्टयको यासामङ्झनक प्रशोधन गने दङ्टई  वषथ   

५६. काठ ङ्झभर, पङ्झनथचय उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

५७. प्राइउड उत्ऩादन गने दङ्टई  वषथ   

५८. अन्म उत्ऩादनभूरक तीन  वषथ   
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अनङ्टसूची-६ 

(ङ्झनमभ ५ को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योग दताथ अनङ्टभङ्झतको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
 

श्री उद्योग तथा रगानी प्रवर्द्थन फोडथ  

भापथ त 

.................................. ङ्जवबाग । 

 

भहोदम, 

 .....................प्रदेश ................... ङ्ञजल्रा ..................  नगयऩाङ्झरका /गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. .... 
भा ............................................................ उद्देश्म यहेको ........................................   
नाभको उद्योग स्थाऩना गने इच्छा  बएको  हङ्टॉदा  देहाम फभोङ्ञजभको  व्महोया  य  कागजात  सङ्जहत  उद्योग 
दताथको अनङ्टभङ्झतका राङ्झग आवेदन  गयेको छङ्ट /गयेका छौं । दयखास्तभा उल्रेख बएको व्महोया साॉचो हो। 
झङ्टट्टा ठहय बएभा कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

ङ्झनवेदकको,- 

हस्ताऺय् 

नाभ, थय् 

ठेगाना् 

पोन नभफय् 

फ्याक्स नभफय् 

इभेर् 

ङ्जवदेशी रगानी वा प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयण बएभा रगानीकताथको,- 

१. ऩूया नाभ, थय्    भङ्टरङ्टक्  

२. याहदानी नभफय्    जायी बएको स्थान्  फहार अवङ्झध्  

३. ङ्झबसा नभफय्     जायी गयेको स्थान्    अवङ्झध्  

४. भूर कभऩनीको आङ्झधकाङ्चयक ऩत्र् बए/नबएको् 

रगानीकताथ कभऩनी बएभा सो कभऩनीको दताथ प्रभाणऩत्र , प्रफन्धऩत्र, ङ्झनमभावरी य कभऩनीको भङ्टतम 
कामाथरम यहेको ऩूया ठेगाना सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ । 
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५. ऩत्राचाय गने ऩूया ठेगाना् 

६. स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधको नाभ, थय य ठेगाना् 

७. सभऩकथ  पोन्     

८. फ्याक्स नॊ.:    

९. इभेर् 

सॊरग्न कागजातहरु : 

१. अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ऩङ्चयमोजना प्रस्ताव (ऩाना ...), 

२. नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (ङ्जवदेशीको हकभा याहदानीको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ), 

३. प्रफन्धऩत्र, ङ्झनमभावरी य कभऩनी दताथ प्रभाणऩत्र (कभऩनी बए),  

४. साझेदायी सभझौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (साझेदायी पभथ बए), 

५. सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस, 

६. उद्योग दताथ गने ङ्झनकामरे तोकेका अन्म कागजात । 
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अनङ्टसूची-७ 

(ङ्झनमभ ६ को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योग सञ्चारन वा व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय प्रायभब गने अवङ्झध थऩको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 

ङ्झभङ्झत् ................ 

श्री उद्योग ङ्जवबाग÷ घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवबाग, 

ङ्जवशेष आङ्झथथक ऺेत्र प्राङ्झधकयण,  

...............................। 

ङ्जवषम् उद्योग सञ्चारन/व्मवसाङ्जमक उत्ऩादन/कायोफाय प्रायभब गने अवङ्झध थऩ गयी ऩाऊॉ  । 

उऩयोि ङ्जवषमभा ङ्झभङ्झत..................    भा दताथ बएको भेयो /हाम्रो................. उद्योगरे देहामका 
कायणरे उद्योग दताथ प्रभाण ऩत्रभा उल्रेख बएको अवङ्झध ङ्झबत्र उद्योग सञ्चारन वा आपनो व्मावसाङ्जमक 
उत्ऩादन वा कायोफाय प्रायभब गनथ नसकेकोरे सो अवङ्झध ङ्झभङ्झत.......................सभभको राङ्झग थऩ गङ्चयङ्छदनङ्टहङ्टन 
ङ्झनवेदन गदथछङ्ट/गदथछौ :- 

१. उद्योग स्थाऩनाका राङ्झग हारसभभ बए गयेका कामथहरु  ्

(क) ........................ 

(ख) ........................ 

२. उद्योग सञ्चारन वा आफ्नो व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय प्रायभब हङ्टन नसक्नङ्टका कायणहरु् 

(क) ........................ 

(ख) ........................ 

३. उद्योग सञ्चारन, व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन वा कायोफाय प्रायभब गनथ बएका ऩहरहरु  ्

(क) ........................ 

(ख) ........................ 
 

 

 

 

(उद्योगको छाऩ) 

ङ्झनवेदकको,- 
हस्ताऺय: 
नाभ, थय् 
ठेगाना् 
ऩद् 
ङ्झभङ्झत् 
इभेर् 
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अनङ्टसूची-८ 

(ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योग स्थानान्तयणको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 

          ङ्झभङ्झत् ................ 

श्री ................ङ्जवबाग । 

ङ्जवषम् उद्योग स्थानान्तयणको स्वीकृङ्झत फाये । 

भहोदम, 

त्मस ङ्जवबागभा ङ्झभङ्झत........ भा दताथ बएको.............प्रदेश .............ङ्ञजल्रा ......... नगयऩाङ्झरका/ 
गाउॉऩाङ्झरका ......... वडा नॊ.  ........ भा   स्थाऩना तथा सञ्चारन गने गयी /सञ्चारन बइथयहेको मस उद्योग 
देहामका कायणरे गदाथ ...........प्रदेश............ङ्ञजल्रा .........नगयऩाङ्झरका /गाउॉऩाङ्झरका ...........वडा 
नॊ............ भा स्थानान्तयण गनङ्टथ ऩने बएकोरे देहामका कागजातहरु सॊरग्न याखी स्थानान्तयणको स्वीकृङ्झतको 
राङ्झग अनङ्टयोध गदथछङ्ट  । मसका राङ्झग आवश्मक कागजात मसैसाथ सॊरग्न गयेको छङ्ट ।  

उद्योग स्थानान्तयण गनङ्टथ ऩने कायणहरु् 
१. 
२. 
३. 
सॊरग्न कागजातहरु: 

१. उद्योग स्थानान्तयण गने सभफन्धभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झनणथम, 

२. स्थानान्तयण हङ्टने स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस, 

३. प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन आवश्मक ऩनेको हकभा सो को सभफङ्ञन्धत  

ङ्झनकामफाट स्वीकृत बएको प्रङ्झतवेदन,  

४. अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको अद्यावङ्झधक ऩङ्चयमोजना प्रस्ताव (ऩाना ...), 

५. उद्योग स्थानान्तयण गयी सञ्चारन गनथ सङ्जकने अनङ्टभाङ्झनत अवङ्झध । 

 

 

उद्योगको  छाऩ 

 

ङ्झनवेदकको,- 

हस्ताऺय: 
नाभ, थय् 
ऩद् 
ठेगाना् 
इभेर् 
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अनङ्टसूची-९ 

(ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (२) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योग स्थानान्तयणको स्वीकृङ्झतऩत्रको ढाॉचा 

ङ्झभङ्झत्  ................ 

श्री..........., 

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

ङ्जवषम्  उद्योग स्थानान्तयणको स्वीकृङ्झत फाये । 

भहाशम, 

तऩाईरे ङ्झभङ्झत .......... भा ङ्छदनङ्ट बएको ङ्झनवेदन उऩय काय फाही हङ्टॉदा .......... प्रदेश .......... ङ्ञजल्रा 
....... नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका ....... वडा नॊ. ..........भा यहेको तऩाईको .......... नाभको उद्योगराई 
............ प्रदेश ........... ङ्ञजल्रा .......... नगयऩाङ्झरका /गाउॉऩाङ्झरका ....... वडा नॊ. ..........भा 
स्थानान्तयण गनथको राङ्झग मस .............. ङ्जवबाग/कामाथरमको ङ्झभङ्झत ...... को ङ्झनणथम अनङ्टसाय स्थानान्तयणको 
स्वीकृङ्झत ङ्छदने ङ्झनणथम बएकोरे देहामको शतथको अधीनभा यही उद्योग स्थानान्तयणको स्वीकृङ्झत प्रदान गङ्चयएको 
छ।  

 

 

 

शतथहरु् 

१. स्वीकृङ्झत प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ६ भङ्जहना ङ्झबत्र उद्योग सञ्चारन गनङ्टथ ऩने, 

२.  वातावयण सभफन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩूया गनङ्टथ ऩने, 

३. ..........(अन्म शतथहरू).............। 
 

....................... 
स्वीकृङ्झत ङ्छदने अङ्झधकायी 
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अनङ्टसूची-१० 

(ङ्झनमभ ८ को उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (घ) य ङ्झनमभ ११ को उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (ग) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योगको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण 

१.  उद्योगको नाभ् 

        ठेगाना् 

२.  ङ्जववयण ऩेश गयेको अवङ्झध् ङ्झभङ्झत................देङ्ञख...............सभभ 

        आङ्झथथक वषथ्       उद्योगको दताथ ङ्झभङ्झत्  

३.  प्रोप्राइटय/साझेदाय/सञ्चारकको नाभ्  

४.  उद्योग सञ्चारन बएको जभभा ङ्छदन् .........  उद्योग सञ्चारन बएको सङ्टरु ङ्झभङ्झत् 

५.  उत्ऩादन तथा सेवाको ङ्जववयण  ्

ङ्झस.नॊ. ङ्जववयण ऩङ्चयभाण एकाइ प्रङ्झत एकाइ भूल्म ङ्झफक्री ऩङ्चयभाण 

(प्रङ्झतशतभा) स्वीकृत ऺभता उत्ऩादन ऩङ्चयणाभ 
 

 

 

   

 

 

   

    

६. कच्चा ऩदाथथ, केङ्झभकर एवॊ प्माकेङ्ञजङ्ग साभग्री  ्

ङ्झस.नॊ. ङ्जववयण एकाइ ऩङ्चयभाण सयदय एकाइको भूल्म 

 

 
    

 
     

७. उत्ऩाङ्छदत साभग्री ङ्झनकासी गयेको बए  

(क) ङ्झनकासी गयेको भङ्टरङ्टकको नाभ् ....................... (ख)  ङ्झनकासी ऩङ्चयभाण् ........... 

(ग) ङ्झनकासी भूल्म् ........................... 

८.  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायफाट उद्योगरे प्राप्त गयेको कङ्ट नै सहङ्टङ्झरमत, छङ्टट वा सङ्टङ्जवधा  ्
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९. उद्योगरे प्रमोग गयेका अन्म आवश्मकताहरु  ्

ङ्झस.नॊ. ङ्जववयण एकाइ ऩङ्चयभाण सयदय एकाइको 
भूल्म 

१. ऩानी ङ्जकरोङ्झरटय   

२. ङ्जवद्यङ्टत भाग 

ङ्जवद्यङ्टत मङ्टङ्झनट खऩत 

केङ्झबए 

ङ्जकरोवाट आवय 

  

3. इन्धन 

(क) कोइरा 

(ख) ङ्झडजेर 

(ग) पनेश आमर 

(घ) एर. ङ्जऩ. ग्माॉस 

(ङ) धानको बसू 

(च) अन्म  

 

भे.टन 

ङ्जकरोरीटय 

ङ्झर. 

भे.टन 

भे.टन 

  

 

१०. उद्योगभा कामथयत जनशङ्ञि् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जववयण सङ्खतमा 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष कङ्ट र 

१. प्रशासङ्झनक    

२. प्राङ्जवङ्झधक    

३. श्रङ्झभक 

(क) उच्च दऺ 

(ख) दऺ 

(ग) अधथदऺ 

(घ) अदऺ  

   

११. उद्योग सञ्चारन गदाथ वातावयणभा ऩनथ सक्ने प्रङ्झतकूर प्रबाव न्मूनीकयणको राङ्झग अऩनाइएका उऩामहरू  ्

(क) 
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(ख) 

(ग)  

(घ) 

 

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

तमाय गने               स्वीकृत गने  

             सञ्चारक/ व्मवस्थाऩक  

उद्योगको छाऩ् 
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अनङ्टसूची-११ 

(ङ्झनमभ ९ सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योग फन्द बएको जानकायी ऩत्रको ढाॉचा 

ङ्झभङ्झत् .................... 

श्री.........………………ङ्जवबाग, 

................................. । 

ङ्जवषम् उद्योग फन्द बएको जानकायी सभफन्धभा । 

त्मस कामाथरम/ङ्जवबागभा ङ्झभङ्झत.............. भा दताथ बइथ .............प्रदेश .............ङ्ञजल्रा ......... 
नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ..........भा स्थाऩना तथा सञ्चारन गने गयी/सञ्चारन बइथयहेको मस उद्योग 
देहामको कायणरे ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सञ्चारन गनथ नसङ्जकएको हङ्टनारे ङ्झभङ्झत ..................... देङ्ञख आवश्मक 
यीत ऩङ्टमाथरई फन्द गयेको व्महोया अनङ्टयोध गदथछङ्ट/गदथछौ :- 

उद्योग फन्द गनङ्टथ ऩने कायणहरु् 

१. आवश्मक कच्चा ऩदाथथहरु सहज आऩूङ्झतथ नबएको,  

२. ऩूॉजीको अबाव बएको, 

३. फजायको सभस्मा बएको, 

४. आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩनभा सभस्मा बएको, 

५. काभदायहरुको अबाव बएको, 

६. उद्योगरे ऩूङ्झतथ गनथ नसङ्जकने भागहरुको कायणरे गदाथ काभदाय य व्मवस्थाऩन ङ्झफच सभस्मा उत्ऩङ्ङ बएको  

७. भेङ्ञशन उऩकयणहरु भभथत सभबाय गनथ नसङ्जकने गयी ङ्झफग्रकेो, 

८. ..........(अन्म कायणहरू).............।  

सॊरग्न कागजातहरु:  

 १. उऩयोि कायण/कायणहरुराई ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टनेगयी तमाय गङ्चयएको ङ्जवस्ततृ प्रङ्झतवेदन, 

  २. ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ १० को उऩङ्झनमभ  (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत कागजातको ङ्जववयण । 

 

उद्योगको छाऩ 

 

ङ्झनवेदकको,- 
हस्ताऺय् 
नाभ, थय:  

ऩद् 
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अनङ्टसूची-१२ 

(ङ्झनमभ १० को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योगको दताथ खायेजीको राङ्झग ङ्छदइने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 

ङ्झभङ्झत् .................... 

...............  ङ्जवबाग/कामाथरम, 

................................. । 

ङ्जवषम् उद्योगको दताथ खायेज गङ्चयङ्छदने सभफन्धभा । 

त्मस कामाथरम/ङ्जवबागभा ङ्झभङ्झत........   भा दताथ बइथ .............प्रदेश.............ङ्ञजल्रा......... 
नगयऩाङ्झरका/ गाउॉऩाङ्झरका........वडा नॊ. ..........भा स्थाऩना बइथ ङ्झभङ्झत.............देङ्ञख सञ्चारनभा यहेको मस 
उद्योग ङ्झभङ्झत ................ देङ्ञख फन्द बएकोरे औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७३ को दपा १३ एवॊ औद्योङ्झगक 
व्मवसाम ङ्झनमभावरी , २०७६ को ङ्झनमभ  ९  फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत .....................भा ङ्झनमभानङ्टसाय जानकायी 
गयाइएकोभा हार ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतवश एवॊ ऩूवथ उङ्ञल्रङ्ञखत कायणहरुरे गदाथ मस उद्योगराई ऩङ्टन् सञ्चारनभा ल्माउन 
नसङ्जकने बएको हङ्टॉदा ऐनको दपा १४ फभोङ्ञजभ उद्योगको दताथ खायेज गङ्चयङ्छदनङ्टहङ्टन अनङ्टयोध गदथछङ्ट/गदथछौं । 

सॊरग्न कागजात 

१. उद्योगको जामजेथा भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन, 

२. उद्योग खायेज सभफन्धभा ङ्झरङ्ञक्वडेटयको प्रङ्झतवेदन, 

३. कय च ङ्टिा प्रभाणऩत्र, 

४. अङ्ञघल्रो आ.व.को रेखाऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन, 

५. उद्योगभा कामथयत श्रङ्झभक तथा कभथचायीको दाङ्जमत्व, 

६. उद्योग ङ्जवरुर्द् हङ्टनै अदारत वा न्माङ्जमक ङ्झनकामभा भङ्टद्दा ङ्जवचायाङ्झधन नयहेको स्वघोषणा । 
 

उद्योगको छाऩ 

 

ङ्झनवेदकको,– 

हस्ताऺय् 

नाभ, थय:  

ऩद् 
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अनङ्टसूची-१३ 

(ङ्झनमभ 11 को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

उद्योगको ङ्ञस्थय ऩूॉजी / ऺभता ऩङ्चयवतथन वा हेयपेयको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
 

ङ्झभङ्झत् .................... 

श्री उद्योग ङ्जवबाग /घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवबाग 

.................. । 

ङ्जवषम् उद्योगको ङ्ञस्थय ऩूॉजी/ऺभता ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय सभफन्धभा । 

भहोदम, 

 ....................प्रदेश ................... ङ्ञजल्रा .................. गाउॉऩाङ्झरका /नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 
.......भा ................................ उद्देश्म यहेको ...........................................................   नाभको 
उद्योग .............. ङ्झभङ्झतभा स्थाऩना बई ङ्झभङ्झत .......... देङ्ञख सञ्चारन बएको य मस उद्योगको सभफन्धभा 
देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जववयणभा ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय गनथ आवश्मक बएकोरे देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जववयण य 
कागजात  सङ्जहत मो ङ्झनदेदन गयेको छङ्ट/गयेका छौं । ङ्झनवेदनभा उल्रेख बएको व्महोया साॉचो हो। झङ्टट्टा ठहये 
कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय गनङ्टथ ऩने ङ्जववयण  ्

क्र.सॊ. हारको कामभ यहेको ऩङ्चयवतथन वा हेयपेय गनङ्टथ ऩने कायण 

    

    

    

    

    
 

 

उद्योगको छाऩ 

ङ्झनवेदकको,- 

हस्ताऺय् 
नाभ, थय् 
पोन नभफय्  

इभेर् 
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सॊरग्न कागजातहरु: 

1. अङ्ञघल्रो आ.व. को रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन,   

2. कय च ङ्टिा प्रभाणऩत्र, 

3. अनङ्टसूची-१० फभोङ्ञजभको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण, 

4. नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झत, 

5. प्रफन्धऩत्र, ङ्झनमभावरी य कभऩनी दताथ प्रभाणऩत्र (कभऩनी बए),  

6. साझेदायी कफङ्टङ्झरमतनाभा (साझेदायी पभथ बए), 

7. सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस, 

8. अन्म कागजात । 
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अनङ्टसूची-१४ 

(ङ्झनमभ १४ को उऩङ्झनमभ (२) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

ङ्झनकासी फाऩतको भहसङ्टर ङ्जपताथ (ड्यङ्टटी ड्रब्माक) का राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 

ङ्झभङ्झत् ................. 

श्री ................ ङ्जवबाग/कामाथरम, 

................  । 

ङ्जवषम् ङ्झनकासी फाऩतको भहसङ्टर ङ्जपताथ (ड्यङ्टटी ड्रब्माक) ऩाउने फाये । 

....................प्रदेश ................... ङ्ञजल्रा .................. गाउॉऩाङ्झरका /नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 
.......भा स्थाऩना बइथ सञ्चारनभा यहेको मस उद्योगरे आफ्नो उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्ट सॊरग्न कागजातभा उल्रेख बए 
अनङ्टसाय ङ्जवदेशभा ङ्झफक्री ङ्झनकासी गयेकोरे उि वस्तङ्टभा अन्त्शङ्टल्क य भूल्म अङ्झबवृङ्जर्द् कय फाऩत रागेको 
यकभ रु.  …...........(अऺयेऩी रु..............) ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्जपताथ (ड्यङ्टटी ड्रब्माक) ऩाउन तर उङ्ञल्रङ्ञखत 
कागजातहरु सॊरग्न गयी मो ङ्झनवेदन ऩेश गयेको छङ्ट/ छौं। 

सॊरग्न कागजातहरु् 

१. ङ्झनकासी प्रऻाऩन ऩत्रको सक्कर प्रङ्झत थान ...., 

२. गत वषथको आङ्झथथक प्रगङ्झत ङ्जववयण, 

३. के्रताको खङ्चयद आदेश थान ......, 

४. अन्त् शङ्टल्क य भूल्म अङ्झबवृङ्जर्द् कय फाऩत ङ्झतयेको यसीद । 

अन्तयाथङ्जष्डम फोरऩत्र फाऩतको भहसङ्टर ङ्जपताथको हकभा देहामका कागजातहरु: 

१. अन्तयाथङ्जष्डम फोरकफोरको सावथजङ्झनक सूचनाको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ थान ...., 

२. सभफङ्ञन्धत ऩऺसॉग बएको सभझौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ थान ..., 

३. ब ङ्टिानी ङ्झफर थान ...., 

४. उद्योगको स्वीकृत तथा उऩमोग बएको ऺभताको आधाय थान ...., 

५. गत वषथको आङ्झथथक प्रगङ्झत ङ्जववयणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ थान .... । 

 

 

उद्योगको छाऩ 

 

ङ्झनवेदकको,– 
हस्ताऺय् 
नाभ, थय:  

ऩद् 
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           अनङ्टसूची-१५ 

(ङ्झनमभ २० को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

ङ्झरजभा जग्गा उऩरब्ध गयाइङ्छदने सभफन्धभा ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
 

                                           ङ्झभङ्झत् .................. 

श्री ................ ङ्जवबाग/कामाथरम, 

................  । 

ङ्जवषम् ङ्झरजभा जग्गा उऩरब्ध गयाइङ्छदने फाये । 

हाभीरे ....................प्रदेश ................... ङ्ञजल्रा .................. गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 
.......भा..............(वस्तङ्ट) उत्ऩादन गनथ उद्योग स्थाऩना गनथ रागेको य उि उद्योग नेऩार सयकायफाट याङ्जष्डम 
प्राथङ्झभकता प्राप्त उद्योग  बएकोरे सो उद्योग स्थाऩना एवॊ सञ्चारन गनथ को राङ्झग . ....प्रदेश... 
..........ङ्ञजल्रा...............नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ..... ङ्ञस्थत नेऩार सयकायको स्वाङ्झभत्वभा यहेको 
ङ्जक. नॊ ......... सयकायी जग्गा .......... वगथङ्झभटय /योऩनी/ङ्झफगाहा ऺेत्रपर  भध्मे ............ 
वगथङ्झभटय/योऩनी/ङ्झफगाहा ऺेत्रपरको जग्गा ङ्झनमभानङ्टसाय ............... वषथको राङ्झग ङ्झरजभा उऩरब्ध गयाइङ्छदनङ्ट 
हङ्टन तर उङ्ञल्रङ्ञखत कागजातहरु सॊरग्न गयी अनङ्टयोध गदथछङ्ट/गदथछौं । 

सॊरग्न कागजातहरु् 

१. उद्योग दताथको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

२. उद्योगरे वस्तङ्ट उत्ऩादन गने अनङ्टभङ्झत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

३. उद्योगको राङ्झग आवश्मक ऩने जग्गा ऺेत्रपरको आधाय, 

४. उद्योगरे ङ्झरजभा जग्गा ङ्झरनङ्ट ऩने कायण, 

५. स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस, 

६. उद्योगको ऩङ्चयमोजना प्रस्ताव । 

 

उद्योगको छाऩ 

 

ङ्झनवेदकको,– 
हस्ताऺय् 
नाभ, थय:  

ऩद् 
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अनङ्टसूची-१६ 

(ङ्झनमभ २५ को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

रुग्ण उद्योगको ऩङ्जहचानका राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
 

श्रीभान ्सॊमोजकज्मू, 

रुग्ण उद्योग उच्चस्तयीम सङ्झभङ्झत, 

उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतथ भन्त्रारम । 

 

ङ्जवषम् रुग्ण उद्योगको रूऩभा ऩङ्जहचान गयी ऩाऊॉ  । 

भहोदम, 

 उऩमङ्टथि ङ्जवषमभा ङ्झनभनङ्झरङ्ञखत ङ्जववयण य कागजातहरु सॊरग्न गयी औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन , २०७३ 
को दपा ३७ तथा औद्योङ्झगक व्मवसाम ङ्झनमभावरी, २०७६ को ङ्झनमभ २५ फभोङ्ञजभ रुग्ण उद्योगको रुऩभा 
ऩङ्जहचानको राङ्झग ङ्झनभनङ्झरङ्ञखत ङ्जववयण य कागजात सङ्जहत मो ङ्झनवेदन ऩेश गयेको छङ्ट/छौं । 

सॊरग्न ङ्जववयण य कागजातहरू: 

१.  नगद घाटा/ङ्जविीम घाटा ङ्जववयण, 

२.  ऩूॉजी य ऋणको ङ्जववयण,  

३. ङ्झतनङ्टथ ऩने ऋणको साॉवा य व्माज, 

४. उत्ऩादन ऺभता य हारको अवस्था, 

५. सूचीकृत बएका उद्योगको शेमयको फजाय भूल्म, 

६. ऩायङ्झफन्दङ्ट (बे्रक इबन ) बन्दा तल्रो अवस्थाभा कायोफाय बएको बए सोको ऩङ्चयभाण, 

७. श्रभ सभस्माका कायण सञ्चारन हङ्टन नसकेकोभा सोको कायण, 

८. प्राकृङ्झतक प्रकोऩ वा अन्म काफङ्ट फाङ्जहयको अवस्था ऩयेको बए सोको ङ्जववयण, 

९. उद्योगरे रुग्ण हङ्टन ङ्टबन्दा ऩङ्जहरे योजगायी ङ्झसजथना वा आमात प्रङ्झतस्थाऩन वा ङ्झनमाथत  प्रफर्द्थन गयी ङ्जवदेशी 
भङ्टरा आजथनभा गयेको मोगदान,  

१०.  उद्योगको रेखा ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

११.  उद्योगको नङ्जवकयणसङ्जहतको दताथ प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

१२.  उद्योगको कय च ङ्टिा प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
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१३.  उद्योगरे उद्योग सञ्चारनका राङ्झग ङ्झरएको कजाथको ङ्जववयण, 

१४.  उद्योगको चर अचर सभऩङ्ञि य दाङ्जमत्व सभफन्धी ङ्जववयण, 

१५.  सूचनाभा तोङ्जकएका अन्म ङ्जववयण । 

उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जववयणहरु ङ्छठक साॉचो हो झङ्टट्टा ठहये कानून फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा । 

 

उद्योगको छाऩ         ङ्झनवेदकको,- 

हस्ताऺय: 

नाभ, थय: 

ऩद् 

ङ्झभङ्झत्  
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अनङ्टसूची–१७ 

(ङ्झनमभ ३८ को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

औद्योङ्झगक  कङ्चयडोय/औद्योङ्झगक ग्राभ/औद्योङ्झगक क्रष्टय घोषणाको राङ्झग आवश्मक भाऩदण्ड 

१.  जग्गा् (१) औद्योङ्झगक ग्राभको राङ्झग कभतीभा देहाम फभोङ्ञजभको ऺेत्रपर बएको जग्गा उऩरब्ध हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ्- 

(क) ङ्जहभारी तथा दङ्टगथभ ऩहाडी ऺेत्रभा ३० योऩनी, 

(ख) ऩहाडी ऺेत्रभा ४० योऩनी, 

(ग) तयाई ऺेत्रभा 7 ङ्झफगाहा, 

 (२) औद्योङ्झगक ग्राभ स्थाऩनाको राङ्झग जग्गा छनौट गदाथ घना भान व फस्तीदेङ्ञख कभतीभा 
एक ङ्जकरोङ्झभटय टाढा दूयी हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।औद्योङ्झगक ग्राभको कभतीभा दङ्टई सम ङ्झभटयको वङ्चयऩङ्चय भानव  
फस्ती हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन।भानव फस्ती यहेको बएको त्मस्तो फस्ती अन्मत्र व्मवस्थाऩन गनथ सक्ने कङ्ट याको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टथ ऩनेछ।  

स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको राङ्झग “घना भानव फस्ती ” बङ्ङारे एकहजाय घयधङ्टयी वा 
सोबन्दा फढी फस्ती बएको ऺेत्र सभझनङ्ट ऩछथ। 

(३) आऩसभा सीभा जोङ्झडएका गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे आऩसभा सभझौता गयी सॊमङ्टि 
रुऩभा औद्योङ्झगक ग्राभ स्थाऩना गयी सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गने अवस्थाभा फाहेक अको 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको सीभा देङ्ञख १०० भीटयसभभको दङ्टयीभा ऩने गयी औद्योङ्झगक ग्राभको 
प्रस्ताव गनङ्टथ हङ्टॉदैन । सोबन्दा कभ दङ्टयीभा औद्योङ्झगक ग्राभ स्थाऩना गनथ आवश्मक देङ्ञखएभा सीभा 
जोङ्झडएको सभफङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(४) औद्योङ्झगक ग्राभको राङ्झग जग्गा छनौट गदाथ ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जवधा उऩरव्ध बएको उफथयबभूी , 

घना वन जङ्गर तथा बौगोङ्झरक रुऩभा जोङ्ञखभमङ्टि स्थानराई छनोट गनङ्टथ हङ्टॉदैन । 

(५) अन्तयाथङ्जष्डम सीभा येखाबन्दा कभतीभा दङ्टई ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा नङ्ञजक नऩने गयी कामभ हङ्टने 
गयी जग्गा छनौट गनङ्टथ ऩनेछ ।  

तय सीभा ऺेत्र नङ्ञजक भात्र जग्गा उऩरब्ध हङ्टने बएभा ऩाॉच सम ङ्झभटय दूयीभा 
औधोङ्झगक ग्राभ स्थाऩना गनथ सङ्जकनेछ। 

२.  सडक् औद्योङ्झगक ग्राभको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको न्मूनतभ सडक ऩूवाथधायको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ :- 

(क) औद्योङ्झगक ग्राभराई नङ्ञजकको याजभागथसॉग जोड्न न्मूनतभ १० भीटय चौडाइ 
बएको ऩहङ्टॉच भागथ (एप्रोच योड) हङ्टनङ्ट ऩने,  

(ख) औद्योङ्झगक ग्राभङ्झबत्रको भङ्टतम सडक न्मूनतभ १० ङ्झभटय चौडाइ बएको हङ्टन ङ्टऩने,  

(ग) औद्योङ्झगक ग्राभङ्झबत्रको सहामक सडक न्मूनतभ ७ ङ्झभटय चौडाइ बएको हङ्टन ङ्टऩने, 
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(घ) औद्योङ्झगक ग्राभङ्झबत्रको भङ्टतम सडकभा एकातपथ  सडकऩेटी (पङ्ट टऩाथ) कामभ गनङ्टथ 
ऩने । 

३.   औद्योङ्झगक ग्राभ स्थाऩना बू–उऩमोग भाऩदण्ड् औद्योङ्झगक ग्राभ स्थाऩनाको राङ्झग उऩरब्ध खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभ जग्गाको प्रमोग गदाथ देहाम फभोङ्ञजभ जग्गा छङ्टट्याउनङ्ट ऩनेछ :- 

(क) उद्योग स्थाऩनाको राङ्झग कङ्ट र जग्गाको ६० देङ्ञख ७० प्रङ्झतशत, 

(ख) प्रशासङ्झनक बवन तथा सेवा केन्र(स्वास््म सेवा , चभेना गहृ आङ्छद) ङ्झनभाथणको 
राङ्झग कङ्ट र जग्गाको २ देङ्ञख ५ प्रङ्झतशत, 

(ग) औद्योङ्झगक ग्राभङ्झबत्र हङ्चयमारी कामभ गनथ कङ्ट र जग्गाको ७ देङ्ञख १० प्रङ्झतशत, 

(घ) भङ्टर सडक तथा सहामक सडक ऺेत्र १२ देङ्ञख १५ प्रङ्झतशत, 

(ङ) सभबाङ्जवत ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग ३ देङ्ञख ५ प्रङ्झतशत, 

(च) खङ्टरा भैदान तथा ऩाकथ को राङ्झग २ देङ्ञख ५ प्रङ्झतशत, 

(छ) अन्म सेवा (ऩाङ्जकथ ङ्ग , रोड, अनरोड, सावथजङ्झनक शौचारम , स्नान गहृ , खानेऩानी, 
पोहय व्मवस्थाऩन, अङ्ञग्न ङ्झनमन्त्रण आङ्छद) को राङ्झग ५ देङ्ञख १० प्रङ्झतशत । 

४.  औद्योङ्झगक ग्राभङ्झबत्र उऩरब्ध हङ्टन ङ्ट ऩने साभान्म सेवा सङ्टङ्जवधा्  औद्योङ्झगक ग्राभङ्झबत्र देहाम फभोङ्ञजभको 
साभान्म सेवा, सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध हङ्टन ङ्ट ऩनेछ :- 

(क) साभान्म सेवा सङ्टङ्जवधा  ्

(१) फैङ्क तथा ङ्जविीम सॊस्था, 

(२) खानेऩानीको व्मवस्था,  

(३) ङ्छदवा ङ्ञशशङ्ट स्माहाय केन्र, 

(४) साभान प्रदशथनी तथा ङ्झफक्री क ,ऺ 

(५) अङ्ञग्न ङ्झनमन्त्रण सभफन्धी व्मवस्था, 

(६) शौचारम तथा स्नान गहृ, 

(७) ऩाङ्जकथ ङ स्थर तथा आयाभ स्थर, 

(८) चभेना गहृ, 

(९) प्राथङ्झभक स्वास््म केन्र । 

(ख) ऩूवाथधाय ङ्जवकास् 

(१) औद्योङ्झगक ग्राभको प्रवेशिाय सङ्जहतको सीभा ऩखाथर वा तायफाय, 
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(२) ११ के. ङ्झब. ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइन , आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवद्यङ्टत सफ स्टेसन तथा 
ट्रान्सपयभयको व्मवस्था,  

(३) वैकङ्ञल्ऩक ऊजाथको प्रमोग, 

(४) गोदाभ घयको व्मवस्था, 

(५) ऩानी आऩूङ्झतथ व्मवस्था, 

(६) बङू्झभगत य सतह ढर ङ्झनकासको व्मवस्था, 

(७) औद्योङ्झगक पोहोय व्मवस्थाऩन (पोहोयभैरा सङ्करन तथा ङ्जवसजथन), 

(८) आवश्मकता अनङ्टसाय प्रदङ्टङ्जषत ऩानी उऩचाय सॊमन्त्रको  व्मवस्था, 

(९) सञ्चाय सङ्टङ्जवधा (टेङ्झरपोन, फ्याक्स, इन्टयनेट आङ्छद), 

(१०) सडक फिीको व्मवस्था, 

(११) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ औद्योङ्झगक सङ्टयऺा तथा श्रङ्झभकको सङ्टयऺाको राङ्झग आवश्मक 
अन्म ऩूवाथधाय । 

         
 


