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औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, २०७८ 

 

औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७६ को दफा ६७ ले ददएको अगिकार प्रयोि िरी िेपाल 
सरकारले देहायका गियमहरू बिाएको छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भिक 

1= संम्िप्त िाम र प्रारभिः (१)  यी गियमहरूको िाम "औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 
२०७८" रहेको छ।                      

(२) यो गियमावली तरुुन्त प्रारभि हिेुछ। 

2= पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलािेमा यस गियमावलीमा,- 

(क)  "ऐि" िन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७६ सभझि ुपछथ। 

(ख)   "िेपाल व्यवसाय मञ्च" िन्नाले गियम ३८ बमोम्िमको िेपाल व्यवसाय मञ्च 
सभझि ुपछथ। 

(ि)   "रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगत" िन्नाले गियम ३६ बमोम्िमको रुग्ण उद्योि 
सझुाव सगमगत सभझि ुपछथ। 

  

पररच्छेद- २ 

उद्योि दताथ 
3= गिवेदि ददि ु  पिनः (१) ऐिको दफा ४ को उपदफा (१) बमोम्िम उद्योि स्र्ापिा ििथ 

चाहिे व्यम्ि, फमथ वा कभपिीले देहायका काििात र वववरणसवहत उद्योि दताथको लागि 
उद्योि दताथ ििन गिकायमा अिसूुची–१ बमोम्िमको ढााँचामा गिवेदि ददि ुपिनछ :- 

(क) िेपाली िािररकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप वा ववदेशी िािररक 
िएमा राहदािीको प्रगतगलवप, 

(ख) गिवेदक फमथ िएमा फमथ दताथ प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप वा कभपिी 
िएमा कभपिी दताथको प्रमाणपत्र, प्रबन्िपत्र र गियमावलीको 
प्रगतगलवप,  

(ि) गिवेदि ददि प्रगतगिगि गियिु िरेको िएमा सोको अम्ततयारी पत्र, 
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(घ) ववदेशी लिािीमा उद्योि सञ्चालि ििन िएमा ववदेशी लिािी स्वीकृगत 
िएको पत्र, 

(ङ) साझेदारीमा उद्योि स्र्ापिा ििथ चाहेको िएमा साझेदारबीच िएको 
सभझौताको प्रगतगलवप,   

(च) ऐिको अिसूुची-१ मा उम्ललम्खत उद्योिको हकमा बोर्थबाट प्राप्त 
अिमुगत पत्र। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम उद्योि दताथको लागि गिवेदि ददाँदा गिवेदिसार् 
अिसूुची–२ बमोम्िमको ढााँचामा तयार िरेको पररयोििा वववरणसमेत पेश ििुथ पिनछ।  

4= उद्योि दताथ प्रमाणपत्र ददि ुपिनः (१) गियम ३ बमोम्िम प्राप्त गिवेदि िााँचबझु िदाथ उद्योि 
दताथका लागि आवश्यक पिन काििात र वववरण पूरा िएको देम्खएमा उद्योि दताथ ििन 
गिकायले त्यस्तो उद्योि दताथ िरी सभबम्न्ित गिवेदकलाई अिसूुची–३ बमोम्िमको ढााँचामा 
उद्योि दताथको प्रमाणपत्र ददि ुपिनछ। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम ददइिे उद्योि दताथको प्रमाणपत्रमा ऐिको दफा ५ को 
उपदफा (२) मा उम्ललम्खत वववरणका अगतररि अिसूुची–४ बमोम्िम उद्योि सञ्चालि वा 
व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििुथ पिन अवगि समेत उललेख ििुथ पिनछ।  

5= उिरुी ििथ सक्िे: (१) वविािले उद्योि दताथ ििथ अस्वीकार िरेको गिणथयउपर म्चत्त िबझु्िे 
पिले ऐिको दफा ६ को उपदफा (१) बमोम्िम मन्त्रालयमा उिरुी ददाँदा अिसूुची-५ र 
प्रदेशको उद्योि दताथ ििन गिकायले दताथ ििथ अस्वीकार िरेको गिणथयको हकमा सभबम्न्ित 
प्रदेशको उद्योि हेिन मन्त्रालयमा अिसूुची-6 बमोम्िमको ढााँचामा ददि ुपिनछ।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम उिरुी ददाँदा देहायका काििात समेत संलग्ि ििुथ 
पिनछ:-        

(क) वविािले िरेको गिणथयको प्रगतगलवप, 
(ख) उद्योि दताथको लागि वविािमा पेश िरेको वववरण र काििातको 

प्रगत, 
(ि) आफ्िो उिरुीको व्यहोरा पवुि ििन अन्य प्रमाण काििात। 

6= अिमुगतको लागि गिवेदि ददिपुिनः (१) ऐिको दफा ८ को उपदफा (१) बमोम्िम बोर्थबाट 
अिमुगत गलिपुिन कुिै उद्योि दताथ िराउि चाहिे व्यम्िले अिमुगतको लागि गिवेदि ददाँदा 
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गियम ३ बमोम्िम उद्योि दताथको लागि आवश्यक पिन वववरण र काििात संलग्ि िरी 
अिसूुची-7 बमोम्िमको ढााँचामा वविािमाफथ त बोर्थमा गिवेदि ददि ुपिनछ।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम प्राप्त गिवेदिउपर बोर्थबाट उद्योि दताथ ििथ अिमुगत 
ददिे गिणथय िएमा वविािले अिसूुची-8 बमोम्िमको ढााँचामा सभबम्न्ित गिवेदकलाई 
अिमुगतपत्र ददि ुपिनछ।  

(३) उपगियम (२) बमोम्िम उद्योि दताथ ििथ अिमुगत ददिे गिणथय िएपगछ बोर्थले 
उपगियम (१) बमोम्िम गिवेदि सार् पेश िएका वववरण र काििातको अगिलेख राखी 
सोको सक्कल प्रगत वविािमा पठाउि ुपिनछ र त्यस्तो गिवेदकले उद्योि दताथको लागि गियम 
३ बमोम्िम वविािमा गिवेदि ददाँदा त्यस्तो वववरण वा काििात पिुः पेश ििुथपिन छैि। 

(४) उपगियम (३) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापगि उपगियम (१) बमोम्िम 
पेश िएको काििात र वववरणमा फरक परेमा वा पेश िएको वववरणमा अद्यावगिक ििुथ 
पिन िएमा गिवेदकले त्यस्तो काििात र वववरण पिु: पेश ििुथ पिनछ। 

7= अवगि र्पको लागि गिवेदि ददि सवकिे: (१) ऐिको दफा ९ को उपदफा (२) बमोम्िम 
उद्योि सञ्चालि वा आफ्िो व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििन अवगि र्पको 
लागि उद्योि दताथ ििन गिकायमा गिवेदि ददाँदा अिसूुची-9 बमोम्िमको ढााँचामा ददि ुपिनछ। 

(२) ऐिको दफा ९ को उपदफा (३) बमोम्िम अवगि बढाउिको लागि ददइिे 
गिवेदिसार् देहायबमोम्िमको ववलभव शलुक बझुाएको गिस्सासमेत संलग्ि ििुथ पिनछ :-  

(क) घरेल ुतर्ा सािा उद्योिको हकमा पन्र हिार रुपैयााँ, 
(ख) मझौला उद्योिको हकमा पचास हिार रुपैयााँ, 
(ि) ठूला उद्योिको हकमा एक लाख पचास हिार रुपैयााँ। 

(३) उपगियम (१) वा (२) बमोम्िम प्राप्त गिवेदिको सभबन्िमा कुिै र्प वववरण, 

काििात वा िािकारी आवश्यक पिन देखेमा उद्योि दताथ ििन गिकायले सभबम्न्ित 
गिवेदकलाई सात ददिगित्र त्यस्तो वववरण, काििात वा िािकारी पेश ििथ लिाउि 
सक्िेछ।  

(४) उपगियम (३) बमोम्िम माि िररएको वववरण, काििात वा िािकारी प्राप्त 
िएको पन्र ददिगित्र उद्योि दताथ ििन गिकायले उद्योि दताथ प्रमाणपत्रमा उललेख िएको 
अवगिमा एकपटकमा बढीमा एक वषथको लागि सञ्चालि वा व्यावसावयक उत्पादि वा 
कारोबार प्रारभि ििन अवगि र्प ििथ सक्िेछ।  
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8= उद्योि स्र्ािान्तरण ििथ स्वीकृगत गलि ु पिनः (१) ऐिको दफा ११ को उपदफा (१) 
बमोम्िम उद्योि स्र्ािान्तरण ििन स्वीकृगतको लागि गिवेदि ददाँदा देहायका काििात र 
वववरण सवहत अिसूुची-10 बमोम्िमको ढााँचामा गिवेदि ददि ुपिनछ :- 

(क) अम्घललो आगर्थक वषथसभमको लेखापरीिण प्रगतवेदि, 

(ख) अम्घललो आगर्थक वषथको कर   

चिुा प्रमाणपत्र, 

(ि) वातावरणीय अध्ययि प्रगतवेदि आवश्यक पिन उद्योिको हकमा 
प्रचगलत कािूिबमोम्िम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययि प्रगतवेदि, 

(घ) उद्योि सञ्चालि िदाथ ऐि वा प्रचगलत कािूि बमोम्िम कुिै छुट, 

सवुविा वा सहगुलयत प्राप्त िरेको िए त्यस्तो छुट, सवुविा वा 
सहगुलयत प्रदाि ििन गिकायको सहमगत, 

(ङ) अिसूुची–२ बमोम्िमको पररयोििाको अद्यावगिक वववरण।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम प्राप्त गिवेदि िााँचबझु िदाथ उद्योि स्र्ािान्तरण ििथ 
स्वीकृगत ददि मिागसब देम्खएमा उद्योि दताथ ििन गिकायले अवगि तोकी त्यस्तो उद्योि 
स्र्ािान्तरण िदाथ सभबम्न्ित उद्योिीले पालिा ििुथ पिन अन्य कुिै शतथ िएमा सो समेत 
उललेख िरी सभबम्न्ित उद्योिीलाई ऐिको दफा ११ को उपदफा (२) को अिीिमा रही 
अिसूुची-१1 बमोम्िमको ढााँचामा उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत ददि सक्िेछ। 

(३) उपगियम (१) बमोम्िम प्राप्त गिवेदि िााँचबझु िदाथ उद्योि स्र्ािान्तरण ििन 
स्वीकृगत ददि मिागसब िदेम्खएमा उद्योि दताथ ििन गिकायले गिवेदि परेको गमगतले सात 
ददिगित्र सोको कारणसवहतको िािकारी गिवेदकलाई ददि ुपिनछ। 

9= पूाँिी ववृि, िमता ववृि वा उद्दशे्य र्प वा पररवतथि िदाथ स्वीकृगत गलिपुिनः (१) कुिै 
उद्योिले आफ्िो ववद्यमाि पूाँिी ववृि, िमता ववृि वा उद्देश्य र्प वा पररवथति ििथको लागि 
ऐिको दफा १२ को उपदफा (१) बमोम्िम स्वीकृगत गलि चाहेमा देहायका काििात र 
वववरणसवहत अिसूुची-१2 बमोम्िमको ढााँचामा उद्योि दताथ ििन गिकाय समि गिवेदि ददि ु
पिनछ:- 

(क) अम्घललो आगर्थक वषथको लेखापरीिण प्रगतवेदि, 

(ख) अम्घललो आगर्थक वषथको कर चिुा प्रमाणपत्र,   

(ि) अिसूुची–१3 बमोम्िमको उद्योिको अद्यावगिक वववरण, 
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(घ) उद्योिको पूाँिी ववृि, िमता ववृि वा उद्देश्य र्प वा पररवथति ििन 
सभबन्िमा सभबम्न्ित कभपिीको प्रबन्िपत्र तर्ा गियमावलीमा 
संशोिि िरेको िएमा सोको प्रगतगलवप, 

(ङ) साझेदारी फमथ िए साझेदार बीचको सभझौताको प्रगतगलवप, 

(च) प्रचगलत कािूि बमोम्िम कुिै गिकायको गसफाररस आवश्यक पिन 
िए सभबम्न्ित गिकायको गसफाररस पत्र,  

(छ) वातावरणीय अध्ययि प्रगतवेदि आवश्यक पिन उद्योिको हकमा 
प्रचगलत कािूि बमोम्िम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययि प्रगतवेदि। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम प्राप्त गिवेदिसार् पेश िएको काििात र वववरणउपर 
िााँचबझु िदाथ गिवेदिलाई पषु्ट्याईँ ििन कुिै र्प वववरण वा काििात आवश्यक िएमा 
उद्योि दताथ ििन गिकायले त्यस्तो काििात र वववरण गिवेदकसाँि माि ििथ सक्िेछ। 

(३) उपगियम (२) बमोम्िम माि िएको काििात र वववरण गिवेदकले सात 
ददिगित्र उद्योि दताथ ििन गिकायमा बझुाउि ुपिनछ। 

(४) उपगियम (१) बमोम्िमको गिवेदि, काििात र वववरण उपर िााँचबझु िदाथ 
उद्योिको स्र्लित गिरीिण ििथ आवश्यक देम्खएमा उद्योि दताथ ििन गिकायले त्यस्तो 
उद्योिको स्र्लित गिरीिण िरी वा िराई सोको प्रगतवेदि गलि सक्िेछ। 

(५) उपगियम (१) र (३) बमोम्िम प्राप्त गिवेदि, वववरण तर्ा काििात र 
उपगियम (४) बमोम्िमको स्र्लित गिरीिण प्रगतवेदि समेतको आिारमा स्वीकृगत ददि 
मिागसब देम्खएमा उद्योि दताथ ििन गिकायले ऐिको दफा १२ को उपदफा (२) बमोम्िम 
उद्योिको ववद्यमाि पूाँिी ववृि, िमता ववृि वा उद्देश्य र्प वा पररवथति ििथ स्वीकृगत ददि ु
पिनछ। 

10= वववरण उपलब्ि िराउि ु पिनः (१) प्रत्येक उद्योिले व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार 
प्रारभि िरेपगछ ऐिको दफा १३ को उपदफा (१) मा उम्ललम्खत अवगिगित्र उद्योि दताथ 
ििन गिकायमा देहायको वववरण पेश ििुथ पिनछ:- 

(क) लेखापरीिण प्रगतवेदि, 

(ख) अम्घललो आगर्थक वषथको कर चिुा प्रमाणपत्र, 
(ि) अिसूुची-१3 बमोम्िमको उद्योिको अद्यावगिक वववरण। 
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(२) उपगियम (१) बमोम्िमको वववरण उद्योि दताथ ििन गिकायबाट सञ्चागलत 
ववद्यतुीय प्रणालीमाफथ त समेत पेश ििथ सवकिेछ।  

(३) उपगियम (१) बमोम्िमको वववरण प्राप्त िएपगछ उद्योि दताथ ििन गिकायले 
आफ्िो अगिलेख अद्यावगिक िरी सोको िािकारी सात ददिगित्र सभबम्न्ित उद्योिलाई ददि ु
पिनछ।  

11= उद्योि बन्द िरेको िािकारी ददिपुिनः कुिै उद्योिीले ऐिको दफा १४ बमोम्िम उद्योि बन्द 
वा उत्पादि वा कारोबार स्र्िि िरेमा सोको िािकारी उद्योि दताथ ििन गिकायमा 
अिसूुची–१4 बमोम्िमको ढााँचामा ददि ुपिनछ। 

12= दताथ खारेि ििन: (१) ऐिको दफा १५ को उपदफा (१) बमोम्िम उद्योिको दताथ 
खारेिीका लागि देहायको काििात र वववरण संलग्ि िरी अिसूुची–१5 बमोम्िमको 
ढााँचामा गिवेदि ददि ुपिनछ:- 

(क) गलक्वीरे्टर गियिु िरेको िए त्यस्तो गलक्वीरे्टरले पेश िरेको 
उद्योिको खारेिी सभबन्िी प्रगतवेदि,  

(ख) गलक्वीरे्टर गियिु ििरेको िए मान्यता प्राप्त मूलयाङ्किकताथबाट तयार 
िररएको उद्योिको िायिेर्ा मूलयाङ्कि प्रगतवेदि, 

तर एक करोर् रुपैयााँसभम म्स्र्र पूाँिी िएको उद्योिको हकमा 
उद्योिले पेश िरेको  िायिेर्ा मूलयाङ्कि प्रगतवेदि मान्य हिेुछ। 

(ि) उद्योिमा कायथरत श्रगमक लिायतका सभपूणथ कमथचारीप्रगतको दावयत्व 
फरफारख िरेको प्रमाम्णत हिेु वववरण वा काििात, 

(घ) उद्योिले सरकारी दावयत्व तर्ा अन्य दावयत्व फरफारख िरेको 
प्रमाम्णत हिेु वववरण वा काििात, 

(ङ) अम्घललो आगर्थक वषथको कर चिुा प्रमाणपत्र, 

(च) उद्योि दताथ प्रमाणपत्रको सक्कल प्रगत,  

(छ) अम्घललो आगर्थक वषथसभमको लेखा परीिण प्रगतवेदि, र 

(ि) उद्योिको ववरूि कुिै अदालत वा न्यावयक गिकायमा मदु्दा ववचारािीि 
िरहेको ििी सभबम्न्ित उद्योिले िरेको स्वःघोषणा। 

 (२) उपगियम (१) बमोम्िम गिवेदि प्राप्त िएमा उद्योि दताथ ििन गिकायले सो 
उद्योिसाँि कसैको कुिै प्रकारको दावयत्व बााँकी रहेको िए पैंतीस ददिगित्र सोको 
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प्रमाणसवहत गलम्खत रूपमा दाबी पेश ििथ रावियस्तरको दैगिक पगत्रकामा सूचिा प्रकाशि 
ििथ सभबम्न्ित उद्योिीलाई आदेश ददि ुपिनछ।  

(३) उपगियम (२) बमोम्िम प्रकाम्शत सूचिा अिसुार गििाथररत अवगिगित्र कसैको 
दाबी परी िााँचबझु िदाथ कुिै दावयत्व बााँकी रहेको िए त्यस्तो दावयत्व फरफारख ििथ 
उद्योि दताथ ििन गिकायले सभबम्न्ित उद्योिीलाई आदेश ददि ुपिनछ।  

(४) उपगियम (३) बमोम्िमको आदेश अिसुार सभबम्न्ित उद्योिीले दावयत्व 
फरफारख िरेको देम्खएमा उद्योि दताथ ििन गिकायले सात ददिगित्र सो उद्योिको दताथ 
खारेि िरी लित कट्टा ििुथ पिनछ।  

(५) उपगियम (४) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापगि उपगियम (३) बमोम्िम 
उद्योि दताथ ििन गिकायले ददएको आदेश बमोम्िम फरफारखको कायथ सभपन्न ििएसभम वा 
त्यस्तो उद्योिले गतिुथ बझुाउि ु पिन दावयत्वको सभबन्िमा कुिै अदालतमा मदु्दा परी 
ववचारािीि रहेको अवस्र्ामा मदु्दाको अम्न्तम टुङ्गो िलािेसभम त्यस्तो उद्योिको दताथ खारेिी 
वा लित कट्टा हिेु छैि।  

13= अगिलेख माि िदाथ गिवेदि ददिपुिन׃ (१) ऐिको दफा १६ को उपदफा (२) बमोम्िम कुिै 
उद्योि वा त्यस्तो उद्योिमा स्वागमत्व िएको व्यम्िले उद्योि दताथ ििन गिकायमा रहेको 
आफूसाँि सभबम्न्ित काििात वा अगिलेख माि िदाथ अिसूुची-१6 बमोम्िमको ढााँचामा 
गिवेदि ददि ुपिनछ।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम गिवेदि प्राप्त िएमा गिवेदि मािबमोम्िम काििात वा 
अगिलेख उपलब्ि िराउि उपयिु देम्खएमा उद्योि दताथ ििन गिकायले प्रचगलत 
कािूिबमोम्िम लाग्िे प्रगतगलवप दस्तूर गलई गिवेदकलाई त्यस्तो काििात वा अगिलेख 
प्रमाम्णत िरी उपलब्ि िराउि ुपिनछ। 

14= सहकारी संस्र्ाले उद्योि दताथ ििथ सक्िे׃ (१) प्रचगलत कािूिबमोम्िम दताथ िई सञ्चालिमा 
रहेका देहायका सहकारी संस्र्ाले ऐिको दफा १७ को उपदफा (५) बमोम्िम उद्योि दताथ 
ििथ चाहेमा  ऐि तर्ा यस गियमावली र त्यस्तो संस्र्ाको ववगियमको अिीिमा रही उद्योि 
दताथ ििथ सक्िेछि:्- 

(क) उत्पादक सहकारी संस्र्ा वा सङ्घ,   

(ख) उपिोिा सहकारी संस्र्ा वा सङ्घ,   

(ि) श्रगमक सहकारी संस्र्ा वा सङ्घ, वा  
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(घ) बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्र्ा वा सङ्घ।   

(२) उपगियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापगि बचत तर्ा ऋण 
सभबन्िी कारोबार ििन ववत्तीय सहकारी संस्र्ा वा सङ्घले उद्योि दताथ ििथ पाउिे छैि। 

(३) उपगियम (१) बमोम्िम उद्योि दताथ ििथ चाहिे सहकारी संस्र्ाले देहायका 
काििात संलग्ि िरी अिसूुची-१ बमोम्िमको ढााँचामा उद्योि दताथ ििन गिकायमा गिवेदि 
पेश ििुथ पिनछः- 

(क) सहकारी संस्र्ाको ववगियमको प्रगतगलवप,  

(ख) उद्योि सञ्चालि ििन सभबन्िमा सािारण सिाबाट िएको गिणथयको 
प्रमाम्णत प्रगतगलवप, 

(ि)  गिवेदि ददि प्रगतगिगि गियिु िरेको िएमा सोको अम्ततयारी पत्र, 

(घ) उद्योि स्र्ापिा हिेु स्र्ािीय तहको गसफाररस, 

(ङ) सहकारी संस्र्ाको अम्घललो आगर्थक वषथसभमको लेखापरीिण प्रगतवेदि, 

(च) शेयर सदस्यहरूको शेयर लित सवहतको वववरण।  

15= विीकरण अद्यावगिक ििथ गिवेदि ददिपुिन׃  (१) ऐि प्रारभि हिु ुअम्घ दताथ िएका उद्योिले 
ऐि बमोम्िम विीकरण हिु चाहेमा देहायको काििात र वववरण संलग्ि िरी अिसूुची-१7 
को ढााँचामा उद्योि दताथ ििन गिकायसमि गिवेदि ददि ुपिनछ:-  

(क) उद्योिको विीकरण अद्यावगिक ििन सभबन्िमा सञ्चालक सगमगतको 
गिणथय, 

(ख) अम्घललो आगर्थक वषथको लेखापरीिण प्रगतवेदि,  

(ि) अम्घललो आगर्थक वषथको कर  चिुा प्रमाणपत्र, 
(घ) अम्ततयारिामा ददएको िए सोको सक्कल पत्र, र 

(ङ) कुि विथमा अद्यावगिक ििन हो सो विथको लागि अद्यावगिक हिु 
योग्य िएको पवुि हिेु काििात वववरण।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम प्राप्त गिवेदि िााँचबझु िदाथ उद्योिको विीकरण ििुथ 
उपयिु देम्खएमा उद्योि दताथ ििन गिकायले सात ददिगित्र त्यस्तो उद्योिको विीकरण 
अद्यावगिक िरी सोको िािकारी गिवेदकलाई ददि ुपिनछ। 

 

 



 www.lawcommission.gov.np 
 

9 
 
 

पररच्छेद-३ 

उद्योिलाई प्रदाि िररिे प्रोत्साहि, छुट, सवुविा वा सहगुलयत 

16= छुट, सवुविा वा सहगुलयत׃ (१) उद्योिले आफ्िो व्यवसायसाँि सभबम्न्ित बिार प्रविथि, 
सवनिण र ववज्ञापि तर्ा उद्योिको िौगतक सभपम्त्तको सरुिाको लागि िएको खचथ आयकर 
सभबन्िी प्रचगलत कािूिको अिीिमा रही कट्टी ििथ सक्िेछ। 

(२) बण्रे्र् वेयर हाउसको इिाित िगलएको उद्योिले आफ्िा उत्पादि प्रतीतपत्रको 
माध्यमद्वारा वा प्रचगलत बैवङ्कङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट गियाथत ििन वा पररवत्यथ ववदेशी मदु्रामा 
स्वदेशमै गबक्री ििन िएमा त्यस्तो मालवस्त ुउत्पादि ििथ आवश्यक पिन कच्चा पदार्थ वा 
सहायक कच्चा पदार्थ र िेपालमा उत्पादि िहिेु यायाकेम्िङ्ग सामरीसमेत आयात िदाथ लाग्िे 
िन्सार महसलु िन्सार सभबन्िी प्रचगलत कािूिमा गििाथररत शतथ वा कायथववगिको अिीिमा 
रही िरौटी राखी आयात ििथ पाउिेछ। 

17= मवहला उद्यमीको लागि र्प सवुविाः (१) ऐिको दफा २७ को उपदफा (४) बमोम्िम 
व्यवसायको ववत्तीय म्स्र्गतको आिारमा मवहला उद्यमीलाई देहायबमोम्िमको गियाथत किाथ 
बैवङ्कङ्ग प्रणाली माफथ त उपलब्ि िराउि सवकिेछ:- 

(क) लघ ुउद्यमको लागि पााँच लाख रुपैयााँसभम, 

(ख) घरेल ुउद्योिको लागि पन्र लाख रुपैयााँसभम, 

(ि) सािा उद्योिको लागि बीस लाख रुपैयााँसभम, 

(घ) मझौला उद्योिको लागि तीस लाख रुपैयााँसभम, 

(ङ) ठूला उद्योिको लागि पचास लाख रुपैयााँसभम। 

 (२) उपगियम (१) बमोम्िमको किाथ प्राप्त ििथको लागि  सभबम्न्ित उद्योिले 
आफ्िो पगछललो आगर्थक वषथको कुल उत्पादिको कभतीमा तीस प्रगतशत गियाथत िरेको हिु ु
पिनछ। 

18= र्प सवुविा तर्ा सहगुलयत उपलब्ि िराउिेः िेपाल सरकारले देहायका उद्योिलाई ऐिको 
दफा २९ को खण्र् (घ) बमोम्िम िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि िरी र्प सवुविा तर्ा 
सहगुलयत उपलब्ि िराउि सक्िेछः- 

(क) कुल कामदारमध्ये कभतीमा पचास प्रगतशत मवहला तर्ा अपाङ्गता िएका 
व्यम्ि कामदार रहेको, 

(ख) कभतीमा असी प्रगतशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोि ििन,  
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(ि) पूणथ रूपमा हररत ऊिाथको प्रयोि ििन। 

19= गर्माण्र् चािथ छुटः (१) ऐिको दफा २९ को खण्र् (च) बमोम्िम ववद्यतु आपूगतथ ििएको 
समयको आिारमा उद्योि सञ्चालिमा आएको एक वषथ पूरा िएको कुिै उद्योिले ववद्यतु 
आपूगतथ ििएको समयको अिपुातमा गर्माण्र् चािथ छुटको सवुविा गलि चाहेमा एकल गबन्द ु
सेवा केन्द्रमा गिवेदि ददि सक्िेछ।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम कुिै गिवेदि प्राप्त िएमा एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रले 
त्यस्तो उद्योिलाई ववद्यतु आपूगतथ ििएको समयको अिपुातमा गर्माण्र् चािथ छुट ददिको 
लागि गसफाररससवहत सभबम्न्ित गिकायमाफथ त िेपाल सरकारमा अिरुोि िरी पठाउि ु
पिनछ। 

(३) उपगियम (२) बमोम्िम िेपाल सरकारसमि गसफाररस िदाथ एकल गबन्द ुसेवा 
केन्द्रले देहायको वववरणसमेत खुलाई पठाउि ुपिनछ:- 

(क)  उद्योिको िगर्त ववद्यतु िमता, 
(ख)  उद्योिको ववद्यतु महसलु बक्यौताको म्स्र्गत,  

 (ि)    ववद्यतु आपूगतथ ििन गिकायले ददएको ववद्यतु आपूगतथ ििएको समय 
सभबन्िी वववरण। 

(४) उपगियम (२) बमोम्िम गर्माण्र् चािथ छुटको लागि गसफाररससवहतको अिरुोि 
प्राप्त िएमा सभबम्न्ित गिकायले गर्माण्र् चािथ छुटको लागि िेपाल सरकारसमि पेश ििुथ 
पिनछ। 

(५) उपगियम (४) बमोम्िम गर्माण्र् चािथ छुटको लागि सभबम्न्ित गिकायबाट पेश 
िएपगछ िेपाल सरकारले उद्योिले गतिन ववद्यतु महसलुमा लिाई आएको गर्माण्र् चािथ छुट 
ददि सक्िेछ। 

(६) उपगियम (५) बमोम्िम िेपाल सरकारबाट गर्माण्र् चािथ छुट ददएको 
िािकारी एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रले सभबम्न्ित उद्योिलाई िराउि ुपिनछ। 

20= आयात अिमुगत प्रदाि ििथ सक्िेः (१) ववदेशी लिािीमा स्र्ावपत उद्योिले ऐिको दफा २९ 
को खण्र् (ि) बमोम्िम ववदेशम्स्र्त मूल कभपिीबाट उत्पाददत वस्त ु आयातको लागि 
अिमुगत गलि देहायको वववरण खुलाई वविािमा गिवेदि ददि सक्िेछ:-  

(क) आयात ििन वस्तकुो प्रकृगत, पररमाण र समयावगि, 
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(ख) आयात हिेु वस्तबुाट ियााँ वस्तकुो उत्पादि, बिार ववकास तर्ा 
प्रविथिमा पगु्िे योिदाि। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम प्राप्त गिवेदिउपर वविािले आवश्यक िााँचबझु िरी 
आयात ििन वस्तकुो प्रकृगत र पररमाण खुलाई बढीमा एक वषथको समयावगि तोकी देहायको 
शतथमा सभबम्न्ित गिवेदकलाई त्यस्तो वस्त ुआयात ििथ अिमुगत प्रदाि ििथ सक्िेछः- 

(क) आयात हिेु वस्त ुिेपाली बिारमा अन्य कुिै व्यम्ि, फमथ, कभपिीमाफथ त 
आयात िई गबक्री ववतरण ििएको हिुपुिन, 

(ख) परीिणको लागि आयात अिमुगत ददाँदा स्वीकृत स्कीमको पचास 
प्रगतशतिन्दा बढी वस्त ुआयात ििथ िपाउिे,  

(ि) आयात िररएको वस्त ुपरीिणको रूपमा मात्र गबक्री ििथ पाउिे। 

(३) उपगियम (२) बमोम्िम आयात ििथ अिमुगत प्राप्त वस्तकुो आयात तर्ा 
परीिण ववतरण सभबन्िी वववरण सभबम्न्ित कभपिीले मागसक रूपमा वविािमा पेश ििुथ 
पिनछ। 

(४) यस गियममा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापगि ऐिको अिसूुची-१ 
बमोम्िमका उद्योिलाई उपगियम (१) बमोम्िम मूल कभपिीबाट उत्पाददत वस्त ुआयात ििथ 
अिमुगत प्रदाि िररिे छैि। 

21= समन्वय र सहिीकरण ििथ सक्िे: (१) देहायका उद्योिले ऐिको दफा ३० को उपदफा 
(१) बमोम्िम आफूलाई आवश्यक पिन िग्िा आफैँ ले खररद ििथ िसकेमा त्यस्तो िग्िा 
खररद वा िग्िा उपलब्ि िराउिको लागि समन्वय र सहिीकरण िररददि उद्योि दताथ ििन 
गिकायमा गलम्खत रूपमा अिरुोि ििुथ पिनछ :- 

(क) राविय प्रार्गमकता प्राप्त उद्योि, 

(ख) आफ्िो उत्पादिको कभतीमा साठी प्रगतशत उत्पादि गियाथत ििन उद्योि, 

(ि) अगत अववकगसत िेत्र, अववकगसत िेत्र र कम ववकगसत िेत्रमा स्र्ापिा 
हिेु मझौला र ठूला उद्योि, 

(घ) कभतीमा पााँच सयििा व्यम्िलाई प्रत्यि रोििारी ददिे उद्योि, 

(ङ) दश अबथ रूपैयााँिन्दा बढी म्स्र्र पूाँिी लिािी िएको उद्योि, 
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(च) कभतीमा पचास प्रगतशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आिाररत वा आयागतत 
कच्चा पदार्थ िए कभतीमा पचास प्रगतशत मूलय अगिववृि हिेु मझौला र 
ठूला उद्योि। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम अिरुोि िई आएमा र उद्योि दताथ ििन गिकायले 
त्यस्तो अिरुोि मिागसब ठािेमा त्यस्तो उद्योिलाई िग्िा उपलब्ि िराउिे कायथमा एकल 
गबन्द ु सेवा केन्द्रमाफथ त सभबम्न्ित िग्िा ििी, स्र्ािीय तह वा स्र्ािीय प्रशासिसाँि 
आवश्यक समन्वय र सहिीकरण िरी ददिेछ। 

22= गलिमा िग्िा उपलब्ि िराउिेः (१) राविय प्रार्गमकता प्राप्त कुिै उद्योि सञ्चालि ििथ 
िेपाल सरकारको स्वागमत्वमा रहेको िग्िा आवश्यक पिन िएमा त्यस्तो िग्िा प्रयोि ििथ 
सभबम्न्ित उद्योिले अिसूुची-१8 को ढााँचामा उद्योि दताथ ििन गिकायसमि गिवदेि ददि ु
पिनछ। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम कुिै गिवेदि प्राप्त िएमा उद्योि दताथ ििन गिकायले 
मन्त्रालयमाफथ त त्यस्तो गिवेदि तर्ा सो सार् संलग्ि अन्य काििातसवहत आवश्यक 
कारबाहीको लागि सभबम्न्ित गिकायमा लेखी पठाउि ुपिनछ। 

(३) उपगियम (२) बमोम्िम लेखी आएमा सभबम्न्ित गिकायले त्यस्तो िग्िा राविय 
प्रार्गमकता प्राप्त उद्योिलाई ऐिको दफा ३१ बमोम्िम गलिमा उपलब्ि िराउिे सभबन्िमा 
आवश्यक गिणथयको लागि िेपाल सरकारसमि पेश ििुथ पिनछ। 

(४) उपगियम (३) बमोम्िम िग्िा गलिमा उपलब्ि िराउिे गिणथयको लागि पेश 
हिु  आएमा िेपाल सरकारले प्रचगलत कािूिबमोम्िम िग्िा गलिमा उपलब्ि िराउि 
सक्िेछ।  

23= हदबन्दी छुटमा प्राप्त िग्िाको अििुमिः (१) उद्योि दताथ ििन गिकायले कुिै उद्योिलाई 
अगिकतम हदबन्दी छुटमा प्राप्त िएको िग्िा स्वीकृत उद्देश्य बमोम्िम उपयोि िरे वा 
ििरेको सभबन्िमा गियगमत अििुमि िरी सभबम्न्ित उद्योिलाई आवश्यक गिदनशि ददि 
सक्िेछ। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम अििुमि िदाथ अिसूुची-१9 बमोम्िमको अििुमि तर्ा 
गिरीिण फाराम ििुथ पिनछ। 
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24= प्रोत्साहि, छुट, सवुविा वा सहगुलयत प्रदाि ििन प्रवक्रयाः (१) उद्योिले ऐिको दफा ३३ 
बमोम्िम प्रोत्साहि, छुट, सवुविा वा सहगुलयत प्राप्त ििथको लागि देहायको काििात र 
वववरण संलग्ि िरी उद्योि दताथ ििन गिकायमा गिवेदि ददि ुपिनछः-  

(क) उद्योि दताथ प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, 
(ख) प्रोत्साहि, छुट, सवुविा वा सहगुलयत माि सभबन्िी वववरण, 
(ि) अम्घललो आगर्थक वषथको कर  चिुा र लेखापरीिण प्रगतवेदिको 

प्रगतगलवप, 
(घ) कच्चा पदार्थ आयातमा सहगुलयत गसफाररसका लागि उद्योिको स्वीकृत 

व्यावसावयक योििा (स्कीम) को प्रगतगलवप, 
(ङ) घरेल ु तर्ा सािा उद्योि कायाथलयमा दताथ िएको उद्योिको हकमा 

सभबम्न्ित कायाथलयको गसफाररस पत्र, 
(च) गियाथत प्रोत्साहिका लागि व्यापाररक गबल गबिक र िन्सार प्रज्ञापि 

पत्रको प्रगतगलवप, 
(छ) गियाथतमा प्रोत्साहिका लागि स्वघोषणाको वववरण, 
(ि) गियाथतिन्य उद्योिको हकमा एम्क्िम कोर्को प्रगतगलवप, 
(झ) प्रोत्साहि, छुट, सवुविा वा सहगुलयतको प्रकृगत अिसुार गिणथय िरी 

उद्योि दताथ ििन गिकायले माि िरेका अन्य काििात। 
(२) उपगियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापगि सो उपगियम बमोम्िम 

पेश ििुथ  पिन काििात वा वववरण उद्योि दताथ ििन गिकायमा अद्यावगिक रहेकोमा त्यस्तो 
काििात वा वववरण पिुः पेश ििुथपिन छैि। 

(३) उपगियम (१) बमोम्िम प्राप्त गिवेदि िााँचबझु िदाथ छुट, सवुविा वा सहगुलयत 
प्रदाि ििथ मिागसब देखेमा उद्योि दताथ ििन गिकायले त्यस्तो उद्योिलाई ऐि बमोम्िम ददइिे 
प्रोत्साहि, छुट, सवुविा वा सहगुलयत एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रमाफथ त प्रदाि ििुथ पिनछ। 

(४) उपगियम (३) बमोम्िम प्रदाि िररएको प्रोत्साहि, छुट, सवुविा वा 
सहगुलयतको अगिलेख उद्योि दताथ ििन गिकायले राख्न ुपिनछ। 

25= औद्योगिक सरुिा प्रदाि ििनः (१) िेपाल सरकारले औद्योगिक प्रगतष्ठािहरूमा शाम्न्त, सरुिा 
कायम ििथ प्रत्येक औद्योगिक िेत्र, ववशेष आगर्थक िेत्र¸ औद्योगिक कोररर्ोर तर्ा 
औद्योगिक क्लिरमा आवश्यकता अिसुार सरुिाकमी खटाउि सक्िेछ।  
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(२) कुिै उद्योिले सरुिाका कारण उद्योि सञ्चालि ििथ कदठिाई परेको ििी 
सरुिा माि िरेमा िेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योि वा त्यस्तो उद्योि रहेको िेत्रमा 
आवश्यकता अिसुार सरुिाकमी खटाउि सक्िेछ।  

(३) उपगियम (१) र (२) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापगि िेपाल सरकारले 
सभबम्न्ित उद्योिको अिरुोिमा देहायको प्रयोििको लागि छुटै्ट सरुिा व्यवस्र्ा गमलाउि 
सक्िेछ:- 

(क) औद्योगिक मेला, प्रदशथिी तर्ा अन्य औद्योगिक समारोह आयोििा ििथ, 
(ख) उद्योिमा िएको बन्द, हड्तालको समयमा हिु सक्िे आिििी, तोर्फोर् 

तर्ा लटुपाट गियन्त्रण ििथ, 
(ि) उद्योि, प्रगतष्ठाि रहेको इलाकामा हिुसक्िे सभिाववत सरुिा चिुौगतको 

सामिा ििथ। 

(४) दईु अबथ रूपैयााँिन्दा बढी लिािी िएका वा एक सय ििािन्दा बढी 
व्यम्िलाई प्रत्यि रोििारी ददिे उद्योिले सरुिा ििशम्िको लाित खचथ आफैँ ले व्यहोिन 
िरी आफ्िो उद्योिको सरुिाको लागि सरकारी सरुिाकमी उपलब्ि िराउि सभबम्न्ित 
म्िलला सरुिा सगमगतमाफथ त िेपाल सरकारसाँि अिरुोि ििथ सक्िेछ।  

(५) उपगियम (४) बमोम्िम छुटै्ट सरकारी सरुिाकमीको व्यवस्र्ाको लागि अिरुोि 
िई आएमा िेपाल सरकारले आवश्यक शतथ तर्ा मापदण्र् तोकी त्यस्तो उद्योिलाई 
आवश्यक सरुिाकमी उपलब्ि िराउि सक्िेछ।  

 

पररच्छेद- ४ 

एकल गबन्द ुसेवा केन्द्र 

26= एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रः (१) ऐिको दफा ३७ को उपदफा (१) मा उम्ललम्खत  कायथहरू 
समयमै उपलब्ि िराउि तर्ा सेवा प्रवाह ििन प्रयोििको लागि वविािमा एकल गबन्द ुसेवा 
केन्द्र सञ्चालिमा रहिेछ।  

(२) वविािको महागिदनशकले एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रको प्रमखुको रूपमा कायथ 
ििनछ।  

(३) एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रमा देहायका गिकायको प्रगतगिगित्व रहिेछः- 

(क) अर्थ मन्त्रालय, 
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(ख) उद्योि, वाम्णज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालय,  

(ि) उिाथ, िलस्रोत तर्ा गसाँचाई मन्त्रालय, 

(घ) िहृ मन्त्रालय, 

(ङ) िगूम व्यवस्र्ा, सहकारी तर्ा िररबी गिवारण मन्त्रालय,                   

(च) िौगतक पूवाथिार तर्ा यातायात मन्त्रालय, 

(छ) वि तर्ा वातावरण मन्त्रालय,    

(ि) श्रम, रोििार तर्ा सामाम्िक सरुिा मन्त्रालय. 

(झ) िेपाल राि बैङ्क, 

(ञ) िेपाल ववद्यतु प्रागिकरण, 

(ट) िेपाल दरुसञ्चार प्रागिकरण , 

(ठ) िेपाल सरकारले आवश्यक ठािेका अन्य सरकारी गिकाय। 

(४) एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रको सञ्चालि र व्यवस्र्ापि ििथ सो केन्द्रमा आवश्यकता 
अिसुार देहायका एकाइहरू रहिेछि:्- 

(क) ववदेशी लिािी तर्ा प्रववगि हस्तान्तरण एकाइ, 

(ख) उद्योि दताथ तर्ा अिमुगत एकाइ, 

(ि) वातावरण तर्ा प्रववगि एकाइ, 

(घ) प्रशासि तर्ा सवुविा एकाइ, 

(ङ) कािूि एकाइ, 

(च) ववदेशी ववगिमय सहिीकरण एकाइ, 

(छ) कर तर्ा िन्सार सहिीकरण र ड् यटुी रब्ब्याक एकाइ, 

(ि) गिसा सहिीकरण एकाइ, 

(झ) िग्िा सहिीकरण एकाइ, 

(ञ) पूवाथिार एकाइ, 

(ट) कभपिी रम्ििार एकाइ, 

(ठ) श्रम तर्ा व्यवसायिन्य सरुिा एकाइ। 

(५) प्रचगलत कािूिमा अन्यर्ा उललेख िएकोमा बाहेक एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रमा 
खवटिे कमथचारीले ििु गिकायको प्रगतगिगित्व ििन हो सो गिकायबाट हिुपुिन गिणथय त्यसरी 
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खवटिे कमथचारीबाटै हिुसक्िे िरी त्यस्तो कमथचारी खटाउिे गिकायले खवटिे कमथचारीलाई 
अम्ततयारी प्रदाि ििुथ पिनछ। 

(६) कुिै गिणथय एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रमा खवटिे कमथचारीबाट ििई प्रचगलत 
कािूिबमोम्िम सभबम्न्ित मन्त्रालय वा गिकायबाट मात्र हिुपुिन देम्खएमा एकल गबन्द ुसेवा 
केन्द्रले सो गिणथयको लागि सभबम्न्ित मन्त्रालय वा गिकायमा अिरुोि िरी पठाउि ुपिनछ। 

(७) उपगियम (६) बमोम्िम एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रबाट गिणथयको लागि अिरुोि 
िएमा तत ्तत ्गिकायले उच्च प्रार्गमकता ददई गछटो गिणथय ििुथ पिनछ। 

27= एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रमा रहिे ििशम्िः (१) एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रको सङ्गठि संरचिा र 
दरबन्दी िेपाल सरकारले स्वीकृत िरे बमोम्िम हिेुछ।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम स्वीकृत सङ्गठि संरचिाबमोम्िमको दरबन्दीमा 
कामकाि ििथ सभबम्न्ित गिकायले आवश्यक सङ्खतयामा कमथचारी खटाउि ुपिनछ। 

(३) उपगियम (२) बमोम्िम एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रको ववगिन्न एकाइको 
कायथसभपादि ििथ खवटएका कमथचारीले एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रको कमथचारीको रूपमा 
कामकाि ििनछि।् 

(४) उपगियम (२) बमोम्िम एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रमा कामकाि ििथ खवटएका 
कमथचारीको अगतररि केन्द्रबाट प्रवाह िररिे सेवा प्रवक्रयालाई सहि बिाउि महागिदनशकले 
आवश्यकता अिसुार उद्योि वविािको दरबन्दीमा कायथरत कमथचारीलाइथ समेत एकल गबन्द ु
सेवा केन्द्रमा कामकाि ििथको लागि खटाउि सक्िेछ।  

(५) उपगियम (२) र (४) बमोम्िम एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रका एकाइमा खवटिे 
ववगिन्न सेवा समूहका कमथचारीहरू एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रको प्रमखुप्रगत उत्तरदायी हिेुछि ्र 
प्रमखुले केन्द्रमा रहिे कमथचारीको प्रशासि, व्यवस्र्ापि, सपुरीवेिण र समर कामको 
मूलयाङ्कि ििनछ। (६) एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रको प्रशासगिक, आगर्थक तर्ा म्िन्सी 
व्यवस्र्ापि लिायतका गियगमत प्रशासि सभबन्िी कायथ वविािले ििनछ।   

28= एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रको कायथ सञ्चालि प्रवक्रया: (१) एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रले ऐि तर्ा 
यस गियमावली बमोम्िमका कायथ तर्ा सेवा प्रवाह एकीकृत रूपमा ििनछ र सो प्रयोििको 
लागि केन्द्रले ववद्यतुीय (अिलाइि) प्रणालीको समेत प्रयोि ििथ सक्िेछ। 
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(२) एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रका एकिन्दा बढी एकाइहरूमाफथ त अन्तर सभबम्न्ित 
सेवा प्रवाह िदाथ सामूवहक गिणथय प्रणाली अपिाउि ु पिनछ र सो प्रयोििको लागि एक 
एकाइमा िएको सूचिा, तथ्याङ्क तर्ा अगिलेखमा अको एकाइको पहुाँच हिेुछ। 

29= वेबसाइट तर्ा पोटथलको स्र्ापिा र सञ् चालि: (१) एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रले ववद्यतुीय 
माध्यमको प्रयोि िरी सेवा सवुविा उपलब्ि िराउि वेबसाइट तर्ा पोटथलको स्र्ापिा िरी 
सञ्चालिमा लयाउिेछ। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम स्र्ापिा िएको वेबसाइट तर्ा पोटथलमा देहायका 
सवुविा उपलब्ि हिेुछि:्- 

(क) एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रबाट प्रदाि िररिे सेवा सवुविा प्राप्त ििथ गिवेदि 
तर्ा काििात पेश ििथ, 

(ख) पेश िएको गिवेदिको सभबन्िमा िएको कामकारबाही, प्रिगत र 
गिणथयको िािकारी प्राप्त ििथ, 

(ि) लिािी सभबन्िी सूचिा तर्ा वववरण प्राप्त ििथ̧   

(घ) एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रबाट प्रदाि िररिे सेवा सवुविा सभबन्िी 
िािकारी। 

(३) एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रले ववद्यतुीय वा िौगतक स्वरूपमा प्राप्त िएका 
काििातको ववद्यतुीय अगिलेख रात ि ुपिनछ। 

30= गिणथयमा म्चत्त िबझेुमा गिवेदि ददि सवकिेः (१) एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रमा खवटएका 
कमथचारीबाट िएको काम कारबाहीको सभबन्िमा म्चत्त िबझेुमा सभबम्न्ित व्यम्िले सो 
केन्द्रको प्रमखुसमि गिवेदि ददि सक्िेछ। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम गिवेदि प्राप्त िएमा एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रको प्रमखुले 
आवश्यक िााँचबझु िरी सभबम्न्ित कमथचारीलाई आवश्यकता अिसुार गििको 
कायथसभपादिमा सिुार ििथ, सचेत िराउि वा प्रचगलत सेवा शतथ सभबन्िी कािूि बमोम्िम 
कारबाही ििथ सक्िेछ। 

(३) एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रबाट िएको कामकारबाही वा गिणथयका सभबन्िमा म्चत्त 
िबझु्िे व्यम्िले त्यस्तो कामकारबाही वा गिणथयको िािकारी पाएको गमगतले पन्र ददिगित्र 
मन्त्रालयको सम्चव समि गिवेदि ददि सक्िेछ। 
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(४) उपगियम (३) बमोम्िम कुिै गिवेदि प्राप्त हुि आएमा मन्त्रालयको सम्चवले  
आवश्यक िााँचबझु िरी सो सभबन्िमा आवश्यक गिदनशिसवहत गिणथय पिुरावलोकिका 
लागि एकल गबन्द ुसेवा केन्द्रमा पठाउि सक्िेछ। 

31= गिदनशि पालिा ििुथ पिनः (१) मन्त्रालयले ऐि तर्ा यस गियमावलीबमोम्िम एकल गबन्द ु
सेवा केन्द्र सञ्चालिका सभबन्िमा सो केन्द्रको प्रमखुलाई आवश्यक गिदनशि ददि सक्िेछ।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम मन्त्रालयले ददएको गिदनशि पालिा ििुथ एकल गबन्द ु
सेवा केन्द्रको प्रमखुको कतथव्य हिेुछ।  

(३) एकल गबन्द ु सेवा केन्द्रले आफूले वषथिररमा िरेका काम कारबाहीको 
सभबन्िमा प्रगतवेदि तयार िरी प्रत्येक आगर्थक वषथ समाप्त िएको तीस ददिगित्र मन्त्रालयमा 
पेश ििुथ पिनछ।  

 

पररच्छेद-५ 

रुग्ण उद्योि 

32= रुग्ण उद्योिको रुपमा घोषणा ििथ सक्िेः ऐिको दफा ३९ को उपदफा (१) मा उम्ललम्खत 
अवस्र्ाका कुिै उद्योिलाई िेपाल सरकारले देहायका मापदण्र्का आिारमा रुग्ण उद्योिको 
रूपमा घोषणा ििथ सक्िेछ:- 

(क) तीि वषथदेम्ख लिातार घाटामा सञ्चालि िई उद्योिको पूाँिी (इम्क्वटी) 
तीस प्रगतशतिन्दा बढीले कमी िएको, 

(ख) ऋण सभझौताबमोम्िम ऋणको सााँवा ब्याि गतिथ िसकेको,  

(ि) पूाँिीको अिपुातमा ऋणको मात्रा बढी िएको, 
(घ) िेपाल गितोपत्र बोर्थमा सूचीकृत िएको उद्योिको हकमा अवङ्कत 

मूलयिन्दा बिार मूलय कम िएको, 
(ङ) अन्य कुिै कारणले ऐिको दफा ३९ को उपदफा (१) को अवस्र्ा 

िएको। 

33= रुग्ण उद्योि घोषणा ििन प्रवक्रयाः (१) कुिै उद्योिीले आफूले सञ्चालि िरेको उद्योिलाई 
ऐिको दफा ३९ को उपदफा (१) र गियम ३२ बमोम्िमको मापदण्र्को आिारमा रुग्ण 
उद्योिको रूपमा घोषणा िराउि चाहेमा मन्त्रालयमा अिसूुची-20 बमोम्िमको ढााँचामा 
गिवेदि ददि ुपिनछ। 
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(२) उपगियम (१) बमोम्िमको गिवेदिसार् उद्योिले त्यस्तो उद्योिको सञ्चालिको 
लागि र्प पूाँिी (इम्क्वटी) लिािी र व्यावसावयक योििा पेश ििुथ पिनछ। 

(३) उपगियम (१) बमोम्िम प्राप्त गिवेदि र संलग्ि वववरण वा काििातउपर 
मन्त्रालयले रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतमाफथ त आवश्यक िााँचबझु तर्ा त्यस्तो उद्योिको 
स्र्लित गिरीिण ििथ आवश्यक देखेमा स्र्लित गिरीिण समेत िराउि सक्िेछ। 

(४) उपगियम (३) बमोम्िम िााँचबझु र स्र्लित गिरीिण िदाथ ऐिको दफा ३९ 
तर्ा यस गियमावलीबमोम्िम त्यस्तो उद्योिलाई रुग्ण उद्योिको रूपमा घोषणा ििथ मिागसब 
देम्खएमा रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतले मन्त्रालयसमि गसफाररस सवहत प्रगतवेदि पेश ििुथ 
पिनछ। 

(५) उपगियम (४) बमोम्िम प्राप्त गसफाररसको आिारमा कुिै उद्योिलाई रुग्ण 
उद्योिको रूपमा घोषणा ििथ मिागसब देम्खएमा मन्त्रालयले सभबम्न्ित िेत्रित मन्त्रालय र 
अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमगत गलई त्यस्तो उद्योिलाई रुग्ण उद्योिको रूपमा घोषणा ििथ 
िेपाल सरकारसमि प्रस्ताव पेश ििथ सक्िेछ।  

(६) उपगियम (५) बमोम्िम प्राप्त प्रस्ताव मिागसब देखेमा िेपाल सरकारले त्यस्तो 
उद्योिलाई रुग्ण उद्योिको रूपमा घोषणा ििथ सक्िेछ।  

(७) उपगियम (६) बमोम्िम रुग्ण उद्योिको रूपमा घोषणा िएको उद्योिलाई 
सहकारी संस्र्ाले सञ्चालि ििथ चाहेमा त्यस्तो सहकारी संस्र्ाले देहायका शतथहरू पालिा 
ििन िरी सञ्चालि ििुथ पिनछ:- 

(क) उद्योिको स्वीकृत उद्देश्य तर्ा िमता अिसुार वस्त ु तर्ा सेवा 
उत्पादि ििुथ पिन, 

(ख) उद्योि दताथ हुाँदाका बखत तोवकएका शतथहरू, 
(ि) स्वीकृत वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कि प्रगतवेदिमा उम्ललम्खत शतथहरू, 
(घ) रूग्ण उद्योिको लिािीकताथ र उि उद्योि सञ् चालि ििन सहकारी 

संस्र्ाबीच िएको सभझौताका शतथहरू,  

(ङ) उद्योि दताथ ििन गिकायले ददएको गिदनशि तर्ा आदेश।   

34= रुग्ण उद्योिले पाउिे सवुविा, सहगुलयत तर्ा छुटः (१) िेपाल सरकारले रुग्ण उद्योिको 
पिुरुत्र्ाि, पिुगिथमाथण तर्ा व्यवस्र्ापिका लागि ऐिको दफा ४१ मा उम्ललम्खत सवुविा, 
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सहगुलयत वा छुटका अगतररि देहाय बमोम्िमका सवुविा, सहगुलयत तर्ा छुट उपलब्ि 
िराउि वा सोको लागि आवश्यक व्यवस्र्ा गमलाउि सक्िेछ :- 

(क) साववकको किाथलाई सहगुलयत किाथ (सफ्ट लोि) मा रुपान्तरण ििथ 
सभबम्न्ित बैङ्क तर्ा ववत्तीय संस्र्ालाई गसफाररस ििन, 

(ख) साववकको किाथको ब्याि तर्ा हिाथिा छुट ददि सभबम्न्ित बैङ्क तर्ा 
ववत्तीय संस्र्ालाई गसफाररस ििन, 

(ि) उद्योि सञ्चालिका लागि बैङ्क तर्ा ववत्तीय संस्र्ाबाट सहगुलयत 
ब्यािदरमा र्प किाथ उपलब्ि िराउि सभबम्न्ित बैङ्क तर्ा ववत्तीय 
संस्र्ालाई गसफाररस ििन, 

(घ) ऋण गतिथ िसकी कालो सूचीमा परेका उद्योिलाई ऋण गतिन अवगि 
र्वपददि सभबम्न्ित बैङ्क तर्ा ववत्तीय संस्र्ालाई गसफाररस ििन।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम उद्योिलाई छुट, सवुविा वा सहगुलयत उपलब्ि िराउाँदा 
रुग्ण उद्योिको विीकरणका आिारमा छुट, सवुविा वा सहगुलयतको मात्रामा फरक फरक 
हिेु िरी त्यस्तो छुट, सवुविा वा सहगुलयत उपलब्ि िराउि वा सोको लागि सभबम्न्ित 
ववत्तीय संस्र्ाको गियामक गिकायलाई गसफाररस ििथ सक्िेछ। 

35= रुग्ण उद्योिको विीकरणः (१) ऐिको दफा ४० बमोम्िम रुग्ण उद्योिको विीकरण 
देहायको मापदण्र्को आिारमा िररिेछः- 

(क) पूणथ रुग्ण उद्योि:- 
(१) पगछलला तीि वषथदेम्ख लिातार घाटामा सञ्चालि िई उद्योिको 

पूाँिी (इम्क्वटी) सत्तरी प्रगतशतिन्दा बढीले कमी िएको, 
(२) पगछलला तीि वषथसभम लिातार िगर्त िमताको बीस 

प्रगतशतिन्दा कम िमतामा सञ्चालिमा रहेको, 
(३) अन्य कुिै कारणले पगछलला तीि वषथसभम उद्योि पूणथ रूपमा 

बन्द रहेको, र  

(४) ऐि तर्ा यस गियमावली बमोम्िम िेपाल सरकारले कुिै छुट, 

सवुविा वा सहगुलयत ददाँदा बढीमा पााँच वषथगित्रमा िाफामा 
सञ्चालि हिु सक्िे देम्खएको। 

(ख) रुग्ण उद्योि:- 
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(१) पगछलला तीि वषथदेम्ख लिातार घाटामा सञ्चालि िई उद्योिको 
पूाँिी (इम्क्वटी) पचास प्रगतशतिन्दा बढीले कमी िएको,    

(२) पगछलला तीि वषथसभम लिातार िगर्त िमताको पच्चीस 
प्रगतशतिन्दा कम िमतामा सञ्चालिमा रहेको, 

(३) गियतवश वा व्यवस्र्ापकीय कमिोरीको कारणबाहेक अन्य 
कुिै कारणले पगछलला दईु वषथसभम उद्योि पूणथ रूपमा बन्द 
रहेको, र 

(४) ऐि तर्ा यस गियमावलीबमोम्िम िेपाल सरकारले कुिै छुट, 

सवुविा वा सहगुलयत ददाँदा बढीमा तीि वषथगित्रमा िाफामा 
सञ्चालि हिु सक्िे देम्खएको। 

(ि) रुग्ण उन्मखु उद्योि:- 

(१) पगछलला तीि वषथदेम्ख घाटामा सञ्चालि िई उद्योिको पूाँिी 
(इम्क्वटी) तीस प्रगतशतिन्दा बढीले कमी िएको, 

(२) पगछलला तीि वषथसभम लिातार िगर्त िमताको तीस 
प्रगतशतिन्दा कम िमतामा सञ्चालिमा रहेको, 

(३) अन्य कुिै कारणले पगछललो एक वषथदेम्ख उद्योि पूणथ रूपमा 
बन्द रहेको, र 

(४) ऐि तर्ा यस गियमावलीबमोम्िम िेपाल सरकारले कुिै छुट, 

सवुविा वा सहगुलयत ददाँदा बढीमा दईु वषथगित्रमा िाफामा 
सञ्चालि हिु सक्िे देम्खएको । 

(२) उपगियम (१) बमोम्िम रुग्ण उद्योिको विीकरण िदाथ उद्योिको व्यावसावयक 
योििा वा कायथयोििा, उद्योिले ववितमा िरेको उत्पादि तर्ा उद्योिको लेखापरीिण 
प्रगतवेदि, प्राववगिक वा ववज्ञ समेतको स्र्लित गिरीिण प्रगतवेदि समेतलाई आिार गलि ु
पिनछ। 

36= रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतको िठिः (१) रुग्ण उद्योिको पवहचाि, विीकरण, पिुरुत्र्ाि, 
पिुगिथमाथण र व्यवस्र्ापिको लागि ऐिको दफा ४२ को उपदफा (१) बमोम्िम िठि िररिे 
रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतमा प्रशासि, व्यवस्र्ापि, लेखा, लेखापरीिण, उद्योि, व्यापार, 
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बैवङ्कङ्ग वा गिमाथण व्यवस्र्ापिमा कभतीमा दश वषथको कायथ अििुव िएका व्यम्िहरू 
मध्येबाट एकििा संयोिक र कभतीमा एकििा मवहलासवहत दईु ििा सदस्य रहिेछि।् 

(२) रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतको बैठक सो सगमगतको संयोिकले तोकेको गमगत, 

समय र स्र्ािमा बस्िेछ। 

(३) रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतले कायथ सभपादि िदाथ आवश्यकता अिसुार िेपाल 
सरकारका कुिै गिकायका प्रगतगिगि  वा सभबम्न्ित ववषयको ववज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण 
िरी राय परामशथ गलि सक्िेछ। 

(४) रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतको बैठक सभबन्िी अन्य कायथववगि सो सगमगत 
आफैँ ले गििाथरण ििथ सक्िेछ। 

(५) रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतको सम्चवालय मन्त्रालयमा रहिेछ।    

37= रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतको काम, कतथव्य र अगिकारः  यस गियमावलीमा अन्यत्र 
उम्ललम्खत काम, कतथव्य र अगिकारका अगतररि रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगतको काम, 

कतथव्य र अगिकार देहाय बमोम्िम हिेुछ:- 

(क) रुग्ण उद्योिको पवहचाि ििथ त्यस्तो उद्योिको िौगतक, प्राववगिक, 
बिार प्रणाली, व्यवस्र्ापि लिायतका पिको बारेमा ववश्लेषण ििन, 

(ख) उद्योिको वास्तववक म्स्र्गतको पवहचाि ििथ उद्योिको स्र्लित 
अध्ययि ििन, िराउिे, 

(ि) रुग्ण उद्योिहरूमध्ये सभिाव्य उद्योिहरूलाई पिुरुत्र्ाि, पिुः गिमाथण 
र व्यवस्र्ापि ििन सभबन्िमा सभबम्न्ित उद्योि र िेपाल सरकारले 
ििुथ पिन वक्रयाकलाप सभबन्िी सझुाव सवहतको प्रगतवेदि तयार ििन, 

(घ) गियम ३२ मा उम्ललम्खत मापदण्र्को आिारमा ऐिको दफा ४० 
बमोम्िम रुग्ण उद्योिको विीकरणको लागि गसफाररस ििन, 

(ङ) रुग्ण उद्योिले पाउिे अन्य छुट, सवुविा वा सहगुलयत सभबन्िी 
िीगतित, कािूिी तर्ा व्यवस्र्ापकीय ववषयमा ििुथपिन सिुारको लागि 
िेपाल सरकारलाई गसफाररस ििन, 

(च) उद्योिको ववत्तीय वववरण लिायतका अन्य वववरण प्राप्त िरी ववश्लेषण 
ििन, 

(छ) उद्योिसाँि सभबम्न्ित सूचिा सभबम्न्ित गिकायबाट प्राप्त ििन, 
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(ि) उद्योिसाँि सरोकार राख्ने व्यम्ि तर्ा गिकायसाँि छलफल, अन्तवक्रथ या 
िरी राय सझुाव गलिे।  

 

पररच्छेद- ६ 

िेपाल व्यवसाय मञ्च  

38= िेपाल व्यवसाय मञ्चको िठिः (१) ऐिको दफा ४८ बमोम्िम िठि हिेु िेपाल व्यवसाय 
मञ्चमा देहायका अध्यि र सदस्य रहिेछि ्:- 

(क) उद्योि, वाम्णज्य तर्ा आपूगतथ  मन्त्री         -अध्यि 

(ख) उद्योि, वाम्णज्य तर्ा आपूगतथ राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री  -उपाध्यि  

(ि) सदस्य (उद्योि हेिन),  राविय योििा आयोि   -सदस्य 

(घ) िििथर, िेपाल राि बैङ्क      -सदस्य 

(ङ) सम्चव, प्रिािमन्त्री तर्ा मम्न्त्रपररषद्को कायाथलय  -सदस्य 

(च) सम्चव, उद्योि, वाम्णज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालय   -सदस्य 

(छ) सम्चव, परराि मन्त्रालय     -सदस्य 

(ि) सम्चव, मवहला, बालबागलका तर्ा ज्येष्ठ िािररक मन्त्रालय -सदस्य 

(झ) सम्चव, अर्थ मन्त्रालय       -सदस्य 

(ञ) सम्चव, कृवष तर्ा पशपुन्छी ववकास मन्त्रालय    -सदस्य 

(ट) सम्चव, श्रम, रोििार  तर्ा सामाम्िक सरुिा  मन्त्रालय   -सदस्य 

(ठ) सम्चव, कािूि न्याय तर्ा संसदीय मागमला मन्त्रालय   -सदस्य 

(र्) सम्चव, संस्कृगत, पयथटि तर्ा िािररक उड्डयि  मन्त्रालय  -सदस्य 

(ढ) सम्चव, वि तर्ा वातावरण मन्त्रालय     -सदस्य 

(ण) सम्चव, िगूम व्यवस्र्ा, सहकारी तर्ा िररबी गिवारण मन्त्रालय  -सदस्य 

(त) सम्चव, यवुा तर्ा खेलकुद मन्त्रालय    -सदस्य 

(र्) सम्चव,  राविय योििा आयोि          -सदस्य 

(द) सम्चव, उद्योि तर्ा वाम्णज्य िेत्र हेिन मन्त्रालय (सबै प्रदेश)  -सदस्य  

(ि) प्रमखु  कायथकारी अगिकृत, लिािी बोर्थ     -सदस्य 

(ि) अध्यि, िेपाल उद्योि वाम्णज्य महासङ्घ    -सदस्य 

 (प)   अध्यि, िेपाल उद्योि पररसङ्घ     -सदस्य 
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 (फ)  अध्यि, िेपाल चेभबर अफ कमशथ     -सदस्य 

 (ब)   अध्यि, िेपाल घरेल ुतर्ा सािा उद्योि महासङ्घ   -सदस्य 

 (ि)   अध्यि, िेपाल मवहला उद्यमी महासङ्घ    -सदस्य 

 (म)   सहसम्चव, औद्योगिक तर्ा लिािी प्रविथि                     

      महाशाखा, उद्योि, वाम्णज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालय       -सदस्य-सम्चव 

(२) िेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठक वषथमा कभतीमा एकपटक सो मञ्चको अध्यिले 
तोकेको गमगत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ।  

(३) िेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठकमा आवश्यकता अिसुार िेपाल सरकारको 
पदागिकारी वा सभबम्न्ित िेत्रको ववज्ञलाई आमन्त्रण ििथ सवकिेछ। 

(४) िेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठक सभबन्िी अन्य कायथववगि सो मञ्च आफैँ ले 
गििाथरण िरेबमोम्िम हिेुछ। 

39= िेपाल व्यवसाय मञ्चको काम, कतथव्य र अगिकारः ऐिको दफा ४८ को उपदफा (१) मा 
उम्ललम्खत काम, कतथव्य र अगिकारको अगतररि िेपाल व्यवसाय मञ्चको काम, कतथव्य र 
अगिकार देहाय बमोम्िम हिेुछ:- 

(क) देशको औद्योगिक, आगर्थक, मौदद्रक, वाम्णज्य, गिकासी तर्ा पैठारी र 
संस्र्ाित सशुासिका िेत्रमा िीगतित सिुारका लागि िेपाल 
सरकारलाई गसफाररस ििन, 

(ख) मलुकुको औद्योगिक तर्ा व्यावसावयक ववकास सभबन्िी समविित र 
िेत्रित िीगत सगमिा ििन तर्ा सैिाम्न्तक ववषयमा ििुथपिन सिुारका 
सभबन्िमा सभबि गिकायलाई मािथदशथि ििन,  

(ि) मलुकुमा आन्तररक तर्ा ववदेशी लिािी प्रविथिका लागि सबल र 
सहयोिी वातावरण गिमाथण ििथ सभबम्न्ित सरोकारवालाको सभपकथ  
गबन्दकुो रूपमा कायथ ििन, 

(घ) सावथिगिक-गििी संवाद र सहकायथमाफथ त संस्र्ाित तर्ा व्यवस्र्ापकीय 
सिुारका लागि िेपाल सरकारलाई गसफाररस ििन¸   

(ङ) श्रम सभबन्िको सभबन्िमा िीगतित सिुार ििथ िेपाल सरकारलाई 
गसफाररस ििन। 
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पररच्छेद- ७ 

करार िरी िररिे उत्पादि 

40= करार िरी उत्पादि ििथ सक्िेः (१) कुिै उद्योिले अको कुिै गियाथतमूलक उद्योिको लागि 
ऐिको दफा ५० को उपदफा (१) बमोम्िम वस्त ु वा सेवाको उत्पादि िदाथ देहायको 
मापदण्र् पूरा िरेको हिु ुपिनछः- 

(क) करारमा वस्त ु उत्पादि (कन्रयाक्ट भयािफु्याक्चररङ) ििन उद्योि 
प्रचगलत कािूि बमोम्िम दताथ िएको हिुपुिन, 

(ख) करारमा कुिै वस्त ुवा सेवा उत्पादि ििन उद्योिले सो वस्त ुवा सेवा 
उत्पादि ििथ उद्योि दताथ ििन गिकायबाट प्रचगलत कािूि बमोम्िम 
स्वीकृगत प्राप्त िरेको हिुपुिन, 

(ि) करारमा वस्त ुवा सेवा उत्पादि िराउिे उद्योिको उत्पादि हिेु वस्त ु
वा सेवाको रेर्माकथ  दताथ िएको वा हक कायम िएको हिुपुिन, र 

(घ) उत्पादिकताथ उद्योिले आफ्िो स्वीकृत िमताको सीमा गित्र रहेर मात्र 
वस्त ुवा सेवा उत्पादि िरेको हिुपुिन।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िमको मापदण्र् पूरा िरेको गियाथतमूलक उद्योिले गियाथत 
िरेको वस्तकुो पररमाणको आिारमा देहाय बमोम्िमको छुट, सवुविा वा सहगुलयत पाउि 
सक्िेछः- 

(क)  गियाथतमा ििद प्रोत्साहि, 
(ख)  सहगुलयत दरमा गियाथत किाथ, 
(ि)  महसलु वफताथ सवुविा (ड् यटुी रब्ब्याक), 
(घ)  ऋण लिािीमा प्रार्गमकता, वा 
(ङ)  िेपाल सरकारले समय समयमा तोकेबमोम्िम कर, महसलु, शलुक 

तर्ा कच्चा पदार्थ आयातमा सहगुलयत। 
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पररच्छेद- ८ 

औद्योगिक तर्ा लिािी प्रविथि कोषको सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापि 

41= कोषको सञ्चालिः (१) ऐिको दफा ५१ बमोम्िम िेपाल सरकारले मलुकुको औद्योगिक 
लिािी प्रविथि तर्ा संरिणको लागि एक औद्योगिक तर्ा लिािी प्रविथि कोषको स्र्ापिा 
ििनछ। 

(२) उपगियम (१) बमोम्िमको कोषमा ऐिको दफा ५१ को उपदफा (२) 
बमोम्िमको रकम रहिेछ र त्यस्तो रकम बैङ्क तर्ा ववत्तीय संस्र्ा सभबन्िी प्रचगलत 
कािूिबमोम्िम इिाितपत्र प्राप्त "क" विथको कुिै वाम्णज्य बैङ्कमा खाता खोली िभमा 
िररिेछ। 

(३) उपगियम (१) बमोम्िमको कोषको खाता सञ्चालि मन्त्रालयको सम्चवले 
तोकेको अगिकृत स्तरको कमथचारी र मन्त्रालयको लेखा प्रमखुको संयिु दस्तखतबाट 
हिेुछ। 

(४) उपगियम (१) बमोम्िमको कोषमा रहिे रकम ऐिको दफा ५१ को उपदफा 
(३) बमोम्िमको कायथमा खचथ िदाथ कोषको स्वीकृत वावषथक कायथक्रमको अिीिमा रही खचथ 
ििुथ पिनछ। 

(५) उपगियम (४) बमोम्िम कोषको रकमबाट खचथ ििथको लागि वावषथक 
कायथक्रमको छिौट िदाथ िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्र्ािीय तहबाट सञ्चागलत 
कायथक्रममा दोहोरो िपिन िरी छिौट ििुथ पिनछ।    

42= कोषको लेखा परीिणः (१) गियम ४१ बमोम्िमको कोषको आय-व्ययको लेखा िेपाल 
सरकारको स्वीकृत ढााँचाबमोम्िम राम्खिेछ।  

(२) कोषको आन्तररक लेखापरीिण प्रचगलत सङ्ख घीय कािूिबमोम्िम हिेुछ। 

(3) कोषको अम्न्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकको कायाथलयबाट हिेुछ। 

 

पररच्छेद-९ 

ववववि 

43= व्यावसावयक सामाम्िक म्िभमेवारीः (१) ठूला उद्योि, मझौला वा वावषथक पन्र करोर् 
रुपैयााँिन्दा बढी कारोबार हिेु घरेल ुवा सािा उद्योिले ऐिको दफा ५४ को उपदफा (१) 
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बमोम्िम व्यावसावयक सामाम्िक म्िभमेवारी बहि ििन प्रयोििको लागि छुयाएको रकम 
देहायको कुिै िेत्रमा खचथ ििुथ पिनछ:- 

(क) ववपद्को रोकर्ाम, गियन्त्रण तर्ा उिार,  

(ख) सामदुावयक स्वास्थ्य संस्र्ालाई औषगि तर्ा स्वास्थ्य सभबन्िी 
उपकरण ववतरण, स्वास्थ्य सभबन्िी ििचेतिा अगिववृि, स्वास्थ्य म्शववर 
सञ्चालि लिायतका स्वास्थ्य सभबन्िी कायथक्रम, 

(ि) िेपाली कला, सावहत्य, संस्कृगत, परुाताम्ववक िरोहरको संरिण तर्ा 
सभबिथि,  

(घ) न्यूि आय िएका, वपछगर्एका, रामीण मवहला, अपाङ्गता िएका व्यम्ि 
तर्ा अलपसङ्खतयक, सीमान्तकृत समदुायका लागि सीपमूलक र 
आयमूलक कायथक्रम,    

(ङ) सामदुावयक ववद्यालय तर्ा ववश्वववद्यालयका लागि छात्रवमृ्त्त, शैम्िक 
उपकरण तर्ा सामरी ववतरण लिायत शैम्िक ववकास सभबन्िी 
कायथक्रम,   

(च) प्रदषुण गियन्त्रण, फोहर मैला व्यवस्र्ापि, वैकम्लपक ऊिाथको प्रविथि 
लिायत प्राकृगतक र वातावरण संरिण सभबन्िी कायथक्रम,   

(छ) सामाम्िक ववकृगत, ववसङ्गगत, कुरीगत र सामाम्िक पछ् यौटेपि ववरूिको 
अगियाि, 

(ि) खािेपािी आयोििा, सर्क, ढल, पाटी पौवा, विृाश्रम, खेल मैदाि, 

िागमथक स्र्ल, सामदुावयक स्वास्थ्य िवि, सामदुावयक िवि, अिार् 
आश्रम, पाकथ , बसपाकथ  तर्ा बस गबसौिी िस्ता िौगतक पूवाथिारको 
गिमाथण तर्ा ममथत सभिार। 

 (२) उपगियम (१) बमोम्िमका िेत्रमा खचथ ििथको लागि छुयाएको वावषथक 
रकमको वावषथक योििा तर्ा कायथक्रम बिाई सभबम्न्ित उद्योिले उद्योि दताथ ििन गिकायमा 
पेश ििुथ पिनछ। 

 (३) उपगियम (१) बमोम्िमको िेत्रमा खचथ ििथ छुयाइएको वावषथक रकमको 
कभतीमा पचास प्रगतशत रकम सभबम्न्ित उद्योिबाट प्रिाववत िेत्रमा खचथ िरी सोको 
िािकारी उद्योि दताथ ििन गिकायलाई िराउि ुपिनछ। 
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(४) उद्योिले व्यावसावयक सामाम्िक म्िभमेवारी अन्तिथत कुिै कायथ िदाथ सभबम्न्ित 
स्र्ािीय तहको समन्वयमा िरी सोको कायथ सभपन्न वववरण उद्योि दताथ ििन गिकाय समि 
पेश ििुथ पिनछ।  

(५) उद्योिले व्यावसावयक सामाम्िक म्िभमेवारीका लागि छुयाएको रकमबाट 
आफ्िो उद्योिलाई प्रत्यि मिुाफा हिेु िरी खचथ ििथ वा कायथक्रम सञ्चालि ििथ वा आफ्िो 
लिािी िएका वा आफ्िो उद्योिमा संलग्िता िएका व्यम्ि वा सामाम्िक वा व्यवसावयक 
सङ्घ संस्र्ामा खचथ ििथ पाउिे छैि। 

44= िगतपूगतथ सभबन्िी: (१) ऐिको दफा ५६ को उपदफा (१) बमोम्िम कुिै उद्योिराम, 
औद्योगिक िेत्र र ववशेष आगर्थक िेत्रको लागि तोकेको िेत्र र दरुीगित्रको गििी िग्िामा 
आवासीय िवि वा अन्य िवि बिाउि वा बस्ती बसाउि िहिेु िरी िेपाल सरकारले िेपाल 
रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि िरेकोमा त्यस्तो सूचिाको कारणबाट कुिै व्यम्िलाई हागि 
िोक्सािी पगु्ि िएमा त्यस्तो व्यम्िले िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि िएको गमगतले 
पैँतीस ददिगित्र मन्त्रालयसमि िगतपूगतथको लागि गिवेदि ददि सक्िेछ।  

(२) उपगियम (१) बमोम्िम प्राप्त गिवेदिउपर मन्त्रालयले आवश्यक िााँचबझु िरी 
सरोकारवाला गिकायसमेतको सहिागितामा आवश्यक मापदण्र् गििाथरण िरी सोको आिारमा 
िगतपूगतथको मूलयाङ्कि ििुथ पिनछ। 

 (३) उपगियम (२) बमोम्िम िगतपूगतथको मूलयाङ्कि िएपगछ मन्त्रालयले उपगियम 
(१) बमोम्िमको गिवेदकलाई िगतपूगतथ उपलब्ि िराउि गसफाररस सवहत िेपाल सरकार 
समि पेश ििनछ र िेपाल सरकारले त्यस्तो िगतपूगतथको रकम सभबम्न्ित व्यम्िलाई 
उपलब्ि िराउिेछ।   

45= ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोिः  (१) ऐिको दफा ५७ बमोम्िम वविाि वा एकल गबन्द ुसेवा 
केन्द्रबाट प्रवाह हिेु सेवासाँि सभबम्न्ित उद्योि दताथको गिवेदि, ववदेशी लिािी स्वीकृगत, 
िामसारी, िाम पररवतथि, स्र्ािान्तरण, उद्योि दताथ अिमुगत, पूाँिी तर्ा िमता ववृि, उद्देश्य 
र्प वा पररवतथि, वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कि, लिािी तर्ा आम्िथत रकम वफताथ, उद्योिलाई 
ददइिे छुट, सहगुलयत, सवुविा, खारेिी, गियमि र औद्योगिक बौविक सभपम्त्त िस्ता कायथको 
लागि गिवेदि गलाँदा, तत्सभबन्िी िािकारी ददाँदा वा उद्योि प्रशासि सभबन्िी अन्य कायथ 
िदाथ ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोि िरी अगिलेख िररिेछ। 
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(२) उपगियम (१) बमोम्िम कायथसभपादि िदाथ तयार िररएको अगिलेखलाई 
ववद्यतुीय माध्यममा रुपान्तरण िरी पोटथलमा आबि िररिेछ। 

(३) प्रदेश र स्र्ािीय तहमा दताथ हिेु उद्योिसमेतको एकीकृत ववद्यतुीय वववरण 
उद्योि वविािले पोटथलमाफथ त अद्यावगिक ििुथ पिनछ।   

(४) ऐि बमोम्िम छुट, सवुविा र सहगुलयत प्राप्त ििथका लागि ववद्यतुीय पोटथल 
सञ्चालिमा आएपश्चात सबै उद्योिले त्यस्तो पोटथलमा आबि िई वववरण समेत अद्यावगिक 
िराएको हिु ुपिनछ।   

46= स्वचागलत स्वीकृगत प्रवक्रयाः  ऐिको दफा ५८ बमोम्िमको स्वचागलत स्वीकृगत प्रवक्रया 
सभबन्िी व्यवस्र्ा िेपाल सरकारले िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि िरी तोके बमोम्िम 
हिेुछ। 

47= खारेिी र बचाउः (१) औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, २०७६ खारेि िररएको छ। 

(२) औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, २०७६ बमोम्िम िए िरेका काम कारबाही 
यसै गियमावली बमोम्िम िए िरेको मागििेछ।  
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अिसूुची-१ 

(गियम ३ को उपगियम (१) र गियम १४ को उपगियम (३) साँि सभबम्न्ित) 
उद्योि दताथको लागि ददइिे गिवेदिको ढााँचा 

 

 

श्री..........., 

..............................। 

ववषयः उद्योि दताथ िररददिे सभबन्िमा। 

महोदय, 

 .................. प्रदेश .............. म्िलला .................. ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. 
.... मा ................................ उद्देश्य रहेको ................................... िामको उद्योि 
स्र्ापिा ििथ औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 207८ को गियम 3 को उपगियम (१) बमोम्िम 
संलग्ि ििुथ पिन काििात र वववरण यसै गिवेदिसार् संलग्ि िरी उद्योि दताथको लागि गिवेदि 
िरेको छु/िरेका छौं। गिवेदिमा उललेख िएको व्यहोरा ठीक सााँचो हो। झटु्टा ठहरे कािूि 
बमोम्िम सहुाँला बझुाउाँला। 

 

गिवेदकको पूरा िाम, र्रः 
गिवेदकको हस्तािरः 
िािररकता प्रमाणपत्रको िभबर: .................. िारी गमगतः ................., म्िललाः ..........   

गिवेदकको ठेिािाः 
प्रदेश: ............., म्िललाः ..................., िाउाँपागलका/ििरपागलका: ................, वर्ा िं. .. 
टोल/मािथ: ........................., घर िभबर: ............... 
सभपकथ  फोि/मोबाइल िभबरः ....................... 
फ्याक्स िभबरः .................. इमेलः ................................... 
 

 

 

 

 

हलुाक 

वटकट 

वटकट 
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अिसूुची-२ 

(गियम ३ को उपगियम (२) र  गियम ८ को उपगियम (१) को खण्र् (च) साँि सभबम्न्ित) 
पररयोििा वववरण 

 

 

१. उद्योिको िामः 
२. उद्योि रहिे स्र्ाि ............... प्रदेश, ............... म्िलला, ............... 

ििरपागलका/िाउाँपागलका, वर्ा िं. ...... 
३. पत्राचारको ठेिािा र फोि िं.: 
 सभपकथ  व्यम्िको िाम: 
४.     ववशेष आगर्थक िेत्रको िाम: 
५. उद्योिको स्तर:   सािा  मझौला   ठूला 
६. उद्योिको कािूिी रूपः  गििी फमथ  साझेदारी फमथ  प्राइिेट गलगमटेर् कभपिी 

पम्ब्लक गलगमटेर् कभपिी 
७. उद्योिको विथः   ऊिाथमूलक उद्योि    उत्पादिमूलक उद्योि  

     कृवष तर्ा वि पैदावारमा आिाररत उद्योि  खगिि उद्योि 

     पूवाथिार उद्योि  सेवामूलक उद्योि  पयथटि उद्योि  

 सूचिा प्रववगि, सञ्चार प्रववगि तर्ा सूचिा प्रसारण प्रववगिमा 
आिाररत             उद्योि   

८. उद्योिको सञ्चालिः  

(क) उद्योि सञ्चालि हिेु ददि (प्रगत वषथ):  गसफ्टः 
(ख) उत्पादि हिेु वस्त ुवा सेवाको वववरण: 
गस.िं. वस्त ुवा सेवाको 

वववरण 
वावषथक िमता इकाइ गबक्री मूलय 

दर (रु.) 
कुल गबक्री 
मूलय (रु.) 

      
      
      
९. पररयोििा लाित तर्ा लिािीको स्रोतः 
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  लिािी (रु.) लिािीको स्रोत 

स्वलिािी (रु.) ऋण लिािी 
(रु.) 

म्स्र्र पूाँिी    
चालू पूाँिी    
कुल पूाँिी    
 

१०. म्स्र्र पूाँिी वववरण: 
गस.िं. वववरण रकम (रु.) कैवफयत 

१. िग्िा (िेत्रफल ...............)   

२. िवि (िेत्रफल ................)   

३. मेम्शिरी उपकरण   

४. फगिथचर वफक्स्चर, अवफस 
उपकरण 

  

५. सवारी सािि   

६. पूवथ सञ्चालि खचथ   

७. अन्य   

 कुल म्स्र्र पूाँिी   

 

११. चालू पूाँिीको वववरण: 
गस.िं. वववरण रकम (रु.) 

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

 

२. अिथ तयारी वस्त ु  

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

४. अन्य  

 कुल  
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१२. मेम्शिको वववरण: 
गस.िं. िाम आवश्यक सङ्खतया मूलय (रु.) 

    
    
    
िोटः आवश्यक िएमा मेम्शिको प्रयोिि र औम्चत्य बारे पषु्ट्याईँ पेश ििुथ पिनछ। 

 

१३. उद्योिले प्रयोि ििन आवश्यक कच्चा पदार्थको वववरणः 
गस.िं. कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, 

यायावकङ्ग सामरीको िाम 
इकाइ दर वावषथक आवश्यक पररमाण कुल रकम 

      
      
 

१४. उद्योिलाई आवश्यक पिन ववदेशी मदु्रा: 
 कच्चा पदार्थको वावषथक पररमाणका लागिः............................... 
 मेम्शिको लागिः ............................... 
 अन्यः ............................... 
 िभमाः ............................... 
१५. ििशम्ि वववरणः 

वववरण स्वदेशी ववदेशी कुल सङ्खतया 
कमथचारी (प्रशासगिक)    

कमथचारी (प्राववगिक)    

कामदार उच्च दि    

दि    

अिथदि    

अदि    

िभमा    
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१६. उद्योिमा प्रयोि हिेु इन्िि तर्ा पािी: 
वकगसम वावषथक पररमाण/िमता इकाइ स्रोत 

ववद्यतु शम्ि  के. गि. ए.  

गर्िेल  वक.गल.  

LDO (एल.र्ी.ओ), 

फिनश आयल 
 वक.गल.  

कोइला  मे.टि  

िािको िसु  मे.टि   

पािी  गल.  

अन्य    

१७. उद्योिको सञिालबाट प्रिाववत हिु सक्िे िेत्र: 
वातावरणीय अवयवहरू दरुी/वववरण प्रगतकूल असर प्रगतकूल असर 

न्यूिीकरणका 
उपायहरू 

हिेु िहिेु 

िलस्रोत     
कृवषिन्य िूगम     
वि स्रोत     
मािव वस्ती     
ववद्यालय     
अस्पताल वा स्वास्थ्य 
केन्द्र 

    

िागमथक/सांस्कृगतक सभपदा     
अन्य (उललेख ििन)     
१८.मतुय लिािीकताथको वववरण: 
 १ २ ३ ४ 

लिािीकताथको िाम     

बाबकुो िाम     
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बािेको िाम     

िािररकता/राहदािी     

पत्राचारको ठेिािा     

फोि/मोबाइल िं.     

इमेल     

लिािीको प्रगतशत     

हस्तािर     

१९.  ववदेशी लिािी वा प्रववगि हस्तान्तरण िएमा लिािीकताथको वववरणः 
(क) िाम, र्रः      

(ख) मलुकुः 
(ि) राहदािी िभबरः    

(घ) िारी िएको स्र्ािः   

(ङ) बहाल अवगिः 
(च) गिसा िभबरः    

(छ) िारी िरेको स्र्ािः    

(ि) अवगिः 
(झ) मूल कभपिीको आगिकाररक पत्रः िए/ििएको 
(ञ) पत्राचार ििन ठेिािाः 
(ट) स्र्ािीय प्रगतगिगिको िाम र ठेिािाः 

सभपकथ ः   

फोि/मोबाईल िं.:  फ्याक्स िं.:    इमेलः 
द्रिव्यः 
१. लिािीकताथ कभपिी िएमा सो कभपिीको दताथ प्रमाणपत्र, प्रबन्िपत्र, गियमावली र कभपिीको 

मतुय कायाथलय रहेको पूरा ठेिािासमेत खुलाउि ुपिनछ। 

२. वातावरण सभबन्िी प्रचगलत कािूि बमोम्िम वातावरणीय अध्ययि प्रगतवेदि तयार ििुथ पिन 
िएमा सो सभबन्िी कायथ सभपन्न ििुथ पिनछ। 

३. वववरण फाराम पूणथ रूपमा िररएको हिु ुपिनछ। 
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४. मागर्का ववगिन्न महलमा वववरण ििन ठाउाँ पयाथप्त ििएमा छुटै्ट िरी पेश ििथ सवकिेछ। 

५. व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार सरुु िएको गमगतले तीि मवहिागित्र पिुः यो फाराम िरी 
वववरण अद्यावगिक ििुथ पिनछ। 
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अिसूुची-३ 

(गियम ४ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 

 

 

 

िेपाल सरकार 

उद्योि, वाम्णज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालय 

(============================) 
उद्योि दताथ प्रमाणपत्र 

 

उद्योि दताथ िं.:-        गमगतः- 
औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७६  को दफा ५ तर्ा औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, २०७८ 

को गियम ४ को उपगियम (१) बमोम्िम गिभि  अिसुारको वववरण िएको उद्योि दताथ िरी यो 
प्रमाणपत्र प्रदाि  िररएको छः- 

१.  उद्योि सञ्चालकको िामः 
२. उद्योिको िामः                   
३.  उद्योिको ठेिािाः  

४.  उद्योिको उद्देश्यः                 

५.  उद्योिको कुल पूाँिीः रु:    
  (क) म्स्र्र पूाँिी रुः     

(ख) चालू पूाँिी रुः      
६.  उद्योिको विथः  लघ ुउद्यम/घरेल ुउद्योि/सािा उद्योि/मझौला उद्योि/ठूला उद्योि      

७.  उद्योि सञ्चालि हिेु गसफ्ट सङ्खतया:  
८.   आवश्यक ववद्यतु शम्िः                         

९.  उद्योि सञ्चालि ददि (प्रगत वषथ): 
१०. उद्योिले उत्पादि ििन वस्त ुवा सेवाको प्रकारः                         

११. आवश्यक पिन ििशम्िः      

१२. उद्योि सञ्चालि, व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार सरुु ििुथ पिन अवगि: 
१३. उत्पादि िमताः       

१४. अन्य:    

सञ्चालकको 
फोटो 
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             प्रमाम्णत ििन अगिकृतको,- 

िामः 
पदः 
हस्तािरः 
गमगतः 

 

िोटः उद्योिले पालिा ििुथ पिन शतथहरू यस प्रमाणपत्रको पछागर् उललेख िररएको छ। 
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उद्योिको पूाँिी ववृि/िमता ववृि/िामसारी/लिायतका अन्य गिणथयहरू 

 

प्रचगलत कािूिमा तोवकएका शतथहरूको अगतररि उद्योिले देहाय बमोम्िमका शतथहरू पालिा ििुथ 
पिनछः- 

१. उद्योिलाई आवश्यक पिन ििशम्ि िेपाली िािररकबाट पूगतथ ििुथ पिनछ। ववदेशी ििशम्ि 
आवश्यक पिन िएमा श्रम सभबन्िी प्रचगलत कािूिको अिीिमा रही ववदेशी ििशम्ि राख्न 
सवकिेछ।  

 

गस.िं. 
गिणथयको व्यहोरा प्रमाम्णत ििनको 

दस्तखत र 
गमगत 

कायाथलयको 
छाप 
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२. उद्योिमा ववदेशी पूाँिी लिािी,  प्रववगि उपिोि ििुथ परेमा वविािको पूवथ स्वीकृगत गलि ु
पिनछ। 

३. अिमुगत गलि ु िपिन उद्योिको पिुरूत्र्ाि, आिगुिकीकरण वा ववस्तार िदाथ वविािको 
स्वीकृगत गलि ुपिनछ। 

४. उद्योि चालू िएपगछ वविािको तथ्याङ्क शाखामा वावषथक प्रगतवेदि, कायथ प्रिगत र उत्पादि 
वववरण सभबन्िी मागसक/चौमागसक प्रगतवेदि अगिवायथ रूपमा पेश ििुथ पिनछ। मौसमी 
(गसििल) वा अन्य कारणले बन्द रहेको िए कारण खुलाई सूचिा ििुथ पिनछ। 

५. स्वीकृत वातावरणीय अध्ययि प्रगतवेदिका शतथहरू पालिा ििुथ पिनछ।  

६. प्रदूषण गियन्त्रण सभबन्िमा वि तर्ा वातावरण मन्त्रालय तर्ा अन्य सभबम्न्ित गिकायले 
तोकेको शतथहरू र कायथववगि अगिवायथ रूपमा पालिा ििुथ पिनछ।  

७. उद्योिको िाम पवहले दताथ िएका कभपिीको िाम, कसैको व्यापाररक िाम वा रेर्माकथ साँि 
गमलेमा िाम संशोिि ििुथ पिनछ। उद्योिबाट उत्पादि वा प्रदाि ििन वस्त ु वा सेवामा 
रेर्माकथ  प्रयोि ििन िएमा प्रचगलत बौविक सभपम्त्त सभबन्िी कािूि बमोम्िम दताथ िराएर 
प्रयोि ििुथ पिनछ। 

८. उद्योिमा कायथरत कमथचारी वा श्रगमकलाई पाररश्रगमक ददाँदा अगिवायथ रूपमा बैङ्क खातामाफथ त 
ििुािी ददि ुपिनछ। 

९. औद्योगिक प्रगतष्ठािमा लैवङ्गक वहंसा ववरूिको आचारसंवहता पालिा ििुथ पिनछ।  

१०. उद्योि सञ्चालि िदाथ वररपररका बागसन्दालाई हागि िोक्सािी िहिेु िरी ििुथ पिनछ। 
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अिसूुची-४ 

(गियम ४ को उपगियम (२) साँि सभबम्न्ित) 

उद्योि सञ्चालि वा व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििुथ पिन अवगि 

(क) ऊिाथमूलक उद्योि 

क्र.सं. उद्योिको प्रकृगत अवगि कैवफयत 

१. िलस्रोत, वाय,ु सौयथशम्ि, कोइला, प्राकृगतक तेल र इन्िि 
वा ग्यााँस, वायोमास वा अन्य स्रोतबाट उत्पादि ििन 
उद्योि, त्यस्तो ऊिाथ उत्पादि ििथ प्रयोि िररिे गिमाथण 
ििन उद्योि, मेगसि/उपकरण 

पााँच वषथ   

२. ववद्यतु प्रसारण लाइि छ वषथ   

३. ववद्यतु ववतरण प्रणाली चार वषथ   

४. बायोग्यााँसमा आिाररत उिाथ दईु वषथ  

5. म्चिी उद्योिको सहउत्पादिको रूपमा उत्पादि हिेु 
ववद्यतुीय उिाथ 

दईु वषथ  

6. उिाथको सभिाव्यता अध्ययि ििन दईु वषथ  

स्पिीकरणः क्रमसङ्खतया १ बमोम्िमका िलववद्यतु उत्पादि ििन ५०० मे.वा. सभमका उद्योिलाई 
पााँच वषथ र  सोिन्दा बढी िमताका उद्योिलाई दश वषथ। 

 

(ख) कृवष तर्ा वि पैदावारमा आिाररत उद्योि 

१. फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोिि तीि वषथ   

२. खाद्यवस्तकुो उत्पादि प्रशोिि तर्ा िण्र्ारण दईु वषथ   

३. पशपुालि, पन्छीपालि (अविच समेत), पशपुन्छी प्रििि, तीि वषथ   
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चलला काड्िे व्यवसाय र मास ुउत्पादि तर्ा प्रशोिि 

४. दूि उत्पादि तर्ा दगु्ि पदार्थ प्रशोिि उद्योि 
(दूििन्य पररकार उत्पादि  समेत) 

दईु वषथ   

५. मत्स्यपालि, माछािरुा उत्पादि, प्रशोिि एवं यायाकेम्िङ्ग तीि वषथ   

६. रेशम खेती तर्ा रेशम प्रशोिि पााँच वषथ/दईु 
वषथ 

प्रशोिि - दईु 
वषथ 

७. म्चया बिाि, म्चया प्रशोिि पााँच वषथ/दईु 
वषथ 

प्रशोिि - दईु 
वषथ 

८. कफी खेती, कफी प्रशोिि पााँच वषथ/दईु 
वषथ  

प्रशोिि - दईु 
वषथ 

९. िर्ीबटुी खेती, िर्ीबटुी प्रशोिि पााँच वषथ/दईु 
वषथ 

प्रशोिि - दईु 
वषथ 

१०. तरकारी बीउ गबिि उत्पादि दईु वषथ   

११. तरकारी खेती, तरकारी प्रशोिि दईु वषथ   

१२. हररत िहृ (गरि हाउस) स्र्ापिा र सञ्चालि दईु वषथ   

१३. मौरीपालि (मौरी प्रििि, मह उत्पादि र प्रशोिि) दईु वषथ   

१४. पषु्ट्प खेती, पषु्ट्प प्रशोिि (माला बिाउिे, सिावट ििन, 
िचु्छा बिाउिे र बीउ गबिि उत्पादि समेत) 

दईु वषथ   

१५. िसथरी व्यवसाय दईु वषथ   

१६. रबर खेती, रबरको प्रारम्भिक प्रशोिि र सञ्चालि पााँच वषथ/ दईु 
वषथ 

प्रशोिि - दईु 
वषथ 

१७. शीत िण्र्ार, कृवष बिार स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि दईु वषथ   

१८. सामदुावयक, कबगुलयगत, साझेदारी, कृवष र गििी विको पााँच वषथ   
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स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि 

१९. ििदेबालीको व्यावसावयक खेती तर्ा प्रशोिि (िस्तैः 
ऊखु, कपास, सिपाट, सम्िवि, स्वीट सरघम, स्टेगिया 
रेवौगर्एि, सगुतथ, िटु, अलैंची, अदवुा, केशर, तेलहि,मसला 
वाली,  दलहि आदद तर्ा गतिको बीउ उत्पादि) 

तीि वषथ/दईु 
वषथ 

प्रशोिि - दईु 
वषथ 

२०. बेत, बााँस खेती र बेत बााँस तर्ा अन्य प्राकृगतक 
रेशािन्य उत्पादि 

तीि वषथ   

२१. विस्पगत उद्याि स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि तीि वषथ   

२२. विस्पगत प्रििि व्यवसाय (वटस्य ुकलचर समेत) तीि वषथ   

२३. अन्य िैर काष्ठिन्य वि पैदावारमा आिाररत दईु वषथ   

२४. कृवष उपि प्रमखु कच्चा पदार्थ हिेु पशपुन्छीको दािा 
उत्पादि ििन उद्योि 

दईु वषथ  

२५. बीउ गबिि प्रशोिि दईु वषथ  

२६. सःगमल, फगिथचर लिायतका काष्ठ उद्योि दईु वषथ  

२७. पाकन वटङ, गसिगिङ, वरटमेन्ट यालान्ट, यालाइउर्, 
कभपोम्िट बोर्थिस्ता काष्ठिन्य उद्योि 

दईु वषथ  

२८. कािि रेम्िि लिायत अन्य िैर काष्ठिन्य वि 
पैदावारमा आिाररत उद्योि 

दईु वषथ  

२९. च्याउ, ियााँ प्रववगिद्वारा गबरुवा उत्पादि ििन उद्योि 
(वटस्यूकलचर), एरो फरेि 

दईु वषथ  

३०. कपास खेती, कपास र कपासको गबउ उत्पादि तर्ा 
प्रशोिि ििन  

दईु वषथ  

 

(ि) खगिि उद्योि 
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१. खगिि उत्खिि ्वा प्रशोिि िरी कुिै िात ुवा अिात ु
खगिि पदार्थ उत्पादि ििन उद्योि 

तीि वषथ   

 

(घ) पूवाथिार उद्योि 

१. सर्क, पलु, सरुुङ्ग पााँच वषथ   

२. रोपवे, रेलवे, राम, रगलबस,  मोिोरेल र स्लाईगर्ङ्गकार तीि वषथ रेलवे-पााँच वषथ 

३. हवाई िावि मािथ/ववमािस्र्ल पााँच वषथ   

४. औद्योगिक संरचिा एवं पूवाथिार कभयालेक्स तीि वषथ   

५. सिा सभमेलि केन्द्र दईु वषथ   

6. खािेपािी आपूगतथ तर्ा ववतरण तीि वषथ   

७. गसाँचाइ पूवाथिार तीि वषथ   

८. खेलकुद िहृ, रङ्गशाला दईु वषथ   

९. सवारी पावकथ ङ्ग स्र्ल, पावकथ ङ्ग िहृ दईु वषथ   

१०. गियाथत प्रशोिि िेत्र तीि वषथ   

११. ववशेष आगर्थक िेत्र तीि वषथ   

१२. कािो कभयालेक्स तीि वषथ   

१३. प्रदूवषत पािी प्रशोिि उद्योि (वेि वाटर वरटमेण्ट 
यालाण्ट) 

दईु वषथ   

१४. टेगलफोि टावर, अम्याटकल फाइबर िेटवकथ , िू–उपरह, 

ि–ूउपरह प्रसारण केन्द्र 

एक वषथ   

१५. घर तर्ा आवास िवि तीि वषथ   

१६. वफलम गसवट गिमाथण, वफलम स्टुगर्यो गिमाथण तीि वषथ   
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१७. व्यापाररक कभयालेक्स तीि वषथ   

१८. गििी वेयरहाउस तीि वषथ  

१९. इन्िि तर्ा ग्यााँस आपूगतथको पाइपलाइि िर्ािको 
पूवाथिारको गिमाथण, व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि 

पााँच वषथ  

२०. उिाथ घर तर्ा उिाथ प्रसारण लाइिको पूवाथिार गिमाथण, 
व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि 

तीि वषथ   

 

(ङ) पयथटि उद्योि 

१. पयथटक आवास, मोटेल, होटेल, ररिोटथ, बार तर्ा रेिुरााँ दईु वषथ १०० बेर् िन्दा 
बढी िएको 
होटल- तीि वषथ 

२. रािल एिेन्सी, टुर अप्रेटर, वहगलङ्ग सेन्टर, क्यागसिो, मसाि 
र स्पा 

एक वषथ   

३. साहगसक पयथटिः रेवकङ, म्स्कइङ्ग, यायाराग्लाइगर्ङ्ग, वाटर 
र् याम्फ्टङ्ग, हट एयर व्यालगुिङ्ग, क्यािोगिङ, यायारा सेगलङ्ग, 

घोर्चढी, हात्तीचढी, बञ्जी िम्भपङ्ग, वहमाल आरोहण, 
म्िपफ्लायर, अलरालाइट, स्काइवावकङ्ग, स्काइर्ाइगिङ्ग 
र यस्तै प्रकारका अन्य साहगसक खेल 

एक वषथ   

४. िलफ कोसथ, पोलो, पोिी रेवकङ्ग, पदयात्रा र साइम्क्लङ एक वषथ   

५. रामीण पयथटि, होम स्टे तर्ा पयाथवरणीय पयथटि र कृवष 
पयथटि 

एक वषथ   

६. सांस्कृगतक, िागमथक, सिा सभमेलि तर्ा खेलकुद पयथटि एक वषथ   

७. मिोरञ्जि पाकथ  र वाटर पाकथ  दईु वषथ   

८. वन्यिन्त ुआरि तीि वषथ   
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९. केबलुकारको गिमाथण िरी सञ्चालि ििन उद्योि पााँच वषथ  

१०. सङ्खरहालय तीि वषथ  

 

(च) सूचिा प्रववगि, सञ्चार प्रववगिमा तर्ा सूचिा प्रसारण प्रववगिमा आिाररतः 

   (अ) सूचिा प्रववगि उद्योि 

१. टेक्िोलोिी पाकथ  दईु वषथ   

२. आई.टी. पाकथ  दईु वषथ   

३. वायोटेक पाकथ  दईु वषथ   

४. सफ्टवेयर ववकास एक वषथ   

५. कभयायूटर तर्ा सो साँि सभबम्न्ित सेवाहरू एक वषथ   

६. तथ्याङ्क प्रशोिि एक वषथ   

७. साइवर क्याफे एक वषथ   

८. गर्म्िटल भयावपङ्ग एक वषथ   

९. ववम्ििेस प्रोसेस आउटसोगसथङ्ग (वव.वप.ओ.), िलेि प्रोसेस 
आउटसोगसथङ्ग (के.वप.ओ.) 

एक वषथ   

१०. र्ाटा सेन्टर, र्ाटा माइगिङ्ग, क्लाउर् कभयायूवटङ्ग एक वषथ   

११. गर्म्िटल गसग्िेचर सवटथफाइङ एिेन्सी एक वषथ  

१२. वेब पोटथल, वेब गर्िाइि सेवा, वेब होम्स्टङ्ग र 
अिलाइि विीकृत ववज्ञापि सेवा 

एक वषथ  

   

(आ) सञ्चार प्रववगिमा आिाररत 

१. इन्टरिेट सगिथस प्रोिाइर्र एक वषथ   
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२. टेगलफोि, मोबाईल टेगलफोि, मोबाईल स्याटलाइट 
टेगलफोि, फोि अपरेटर सेवा 

तीि वषथ   

३. टेगलपोटथ सेवा तीि वषथ   

४. ि–ू उपरह (स्याटलाइट) स्र्ापिा एवं सञ्चालि, ि–ू
उपरह प्रसार केन्द्र स्र्ापिा,  गिस्याट सेवा 

तीि वषथ   

५. ब्रोर्व्याण्र् पूवाथिार, टेगलकम टावर, अम्याटकल िेटवकथ , 
स्याटलाइट िेटवकथ  

दईु वषथ   

६. सामाम्िक सञ्जाल, अिलाइि भयासेि, गिगर्यो कल र 
कन्फरेन्स 

एक वषथ  

  

(इ) प्रसारण प्रववगिमा आिाररत 

१. एफ.एम. रेगर्यो, गर्म्िटल रेगर्यो सेवा एक वषथ   

२. गर्म्िटल िू–सतही टेगलगििि, स्याटलाइट टेगलगििि, 

केबलु टेगलगििि 

एक वषथ   

३. आइ.पी. टेगलगििि, अिलाइि सेवा एक वषथ   

४. गर्म्िटल केबलु टेगलगििि, िेटवकथ , र्ाइरेक्ट–टू–होम 
(र्ी.वट.एच.), स्याटलाइट सेवा, एम.एम.गर्.एस िेटवकथ , 
गर्म्िटल टेगलगििि (र्ी.वट.वटिी.) िेटवकथ  

एक वषथ   

५. रेकगर्थङ्ग स्टुगर्यो, प्रसारण स्टुगर्यो एक वषथ   

६. छापा सञ्चार (वप्रन्ट गमगर्या) उद्योि, श्रव्यदृष्ट्य (अगर्यो 
गििअुल) सामरी उत्पादि उद्योि, ववज्ञापि गिमाथण 
उद्योि 

एक वषथ   

७. चलम्चत्र वा वतृ्तम्चत्र उत्पादि दईु वषथ   
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(छ) सेवामूलक उद्योि 

१. याम्न्त्रक कायथशाला (वकथ शप) एक वषथ   

२. छापाखािा तर्ा छपाइ सभबन्िी सेवा एक वषथ   

३. पेशाित अिसुन्िाि तर्ा ववकास, व्यवस्र्ापि, 

ईम्न्िगियररङ्ग तर्ा गर्िाइि, कािूिी, लेखा, लेखापरीिण, 
म्शिण प्रम्शिण, शैम्िक तर्ा प्राववगिक परामशथ सेवा 

एक वषथ   

४. म्िगिङ्ग तर्ा बेगलङ्ग व्यवसाय एक वषथ   

५. प्रदशथिी सेवा एक वषथ   

६. सांस्कृगतक तर्ा मिोरञ्जिात्मक व्यवसाय एक वषथ   

७. गिमाथण व्यवसाय एक वषथ   

८. सावथिगिक यातायात व्यवसाय एक वषथ   

९. फोटोराफी एक वषथ   

१०. अस्पताल तीि वषथ १०० बेर् िन्दा 
मागर् िएको 
अस्पताल - पााँच 
वषथ 

११. िगसथङ्ग होम, म्क्लगिक, पोगलम्क्लगिक, पिुःस्र्ापिा िहृ 
सञ्चालि, वफम्ियोरे्रापी म्क्लगिक, आयवुनद वा अन्य 
वैकम्लपक अस्पताल 

तीि वषथ १०० बेर् िन्दा 
मागर् िएको 
िगसथङ्ग होम-पााँच 
वषथ 

१२. म्शिण एवम ्प्रम्शिण संस्र्ा तीि वषथ प्रम्शिण-एक वषथ 

१३. पसु्तकालय, अगिलेखालय तर्ा सङ्खरहालय सेवा एक वषथ   

१४ शारीररक व्यायाम, योिध्याि तर्ा अभ्यास केन्द्र एक वषथ  
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सञ्चालि 

१५. प्रयोिशाला एक वषथ   

१६. हवाई यातायात सेवा दईु वषथ   

१७. खेलकूद सेवा, म्स्वगमङ पलु एक वषथ   

१८. शीत िण्र्ार सञ्चालि  एक वषथ   

१९. हाउस वायररङ्ग इलेक्रीकल वफवटङ्ग र ममथत एकवषथ   

२०. फोहोरमैला सङ्कलि तर्ा सरसफाइ, फोहरमैला 
पिुःप्रशोिि 

एक वषथ   

२१. घर िग्िा खररद िरी िगूम ववकास िरी गबक्री ििन 
व्यवसाय 

एक वषथ   

२२. गिमाथण सभबन्िी िारी उपकरण (हेिी इक्वीपमेण्ट) 
िार्ा, ममथत तर्ा सञ्चालि 

एक वषथ   

२३. पश ुम्चवकत्सा सेवा एक वषथ   

२४. ब्यारी ररचाम्िथङ्ग एक वषथ   

२५. स्वास्थ्य परीिण (एक्स–रे, गसटी स्क्याि, एम.आर.आइ, 
अलरासाउन्र्िस्ता सेवा) तर्ा स्वास्थ्य परीिण 
प्रयोिशाला 

एक वषथ   

२६. गिमाथण िइसकेका पूवाथिारको सञ्चालि ििन (िस्तैः सिा 
सभमेलि िवि,  खािेपािी आपूगतथ,  इन्िि तर्ा 
इन्िििन्य ग्यााँस आपूगतथ सभबन्िी पाइप लाइि, 

िोदामघर तर्ा िण्र्ारण, ववमािस्र्ल,  बसपाकथ , 
रङ्गशाला, स्पोटथस ्कभयालेक्स, रोपवे,  सर्क) 

एक वषथ   

२७. गसाँचाइ, ववद्यतु प्रशारण, ववद्यतु िहृ, रेलवे सेवा, कािो 
कभयालेक्स, इिलयाण्र् म्क्लयरेन्स गर्पो (आई.गस.गर्.) 

एक वषथ   
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िस्ता सेवा सञ्चालि ििन व्यवसाय 

२८. खाद्यान्न कुटािी,  वपसािी, पेलािी र यायावकङ्ग ििन कायथ एक वषथ   

२९. कपर्ा तर्ा िािो रङ्गाइ,  साइम्िङ्ग र कपर्ा छपाइ 
(कपर्ा बनेु्न उद्योिले आफ्िो प्रयोििको लागि िरेकोमा 
बाहेक) 

एक वषथ   

३०. यायाकेम्िङ्ग,  ररवफगलङ्ग सेवा (एल.पी.िी. ग्यास ररवफगलङ्ग 
र सवारी ग्यास ररवफगलङ्ग ििन स्टेशि समेत) 

एक वषथ   

३१. कुररयर सेवा एक वषथ   

३२. रब्ाइम्क्लगिङ्ग व्यवसाय एक वषथ   

३३. व्यूटी पालथर एक वषथ   

३४. आन्तररक सिावट (इण्टेररयर रे्कोरेशि) एक वषथ   

३५. सरुिा सेवा प्रदाि ििन व्यवसाय एक वषथ   

३६. प्रकाशि सेवा एक वषथ   

३७. ववज्ञापि सेवा एक वषथ   

३८. ववज्ञापि सामरी तयार ििन सेवा एक वषथ   

३९. आमसञ्चार सेवा एक वषथ   

४०. टेगलगिििबाट प्रसारण ििथ बिाइएका कायथक्रम र 
र्कुमेन्री टेगलवफलम उत्पादि तर्ा प्रसारण 

एक वषथ   

४१. माटो परीिण (स्वाइल टेविङ्ग) सेवा एक वषथ   

४२. स्वास्थ्य (हेलर्) क्लब एक वषथ   

४३. पािी प्रशोिि, ढुवािी तर्ा ववतरण सेवा एक वषथ   

४४. प्राणीशास्त्र सभबन्िी (िलुोम्िकल), िशूास्त्र सभबन्िी एक वषथ   
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(म्ियोलोम्िकल), िीवप्रववगि (बायोटेक) सभबन्िी 
बिैँचा (पाकथ ) सञ्चालि 

४५. गसिेमा हल, गर्यटर (मम्लटयालेक्स समेत) एक वषथ   

४६. व्यवसाय सभबिथि सेवा (ववम्ििेस इन्क्यूवेसि सगिथस) एक वषथ   

४७. व्यापाररक पररसर (रेगर्ङ गबििेश कभयालेक्स)  
सञ्चालि 

एक वषथ   

४८. वैदेम्शक रोििार सेवा  एक वषथ   

४९. ववद्यतु सवनिण एक वषथ   

५०. सरसफाइ सेवा एक वषथ   

५१. गसलाइ बिुाइ (बवुटक समेत) एक वषथ   

५२. खगिि अध्ययि तर्ा अिसुन्िाि एक वषथ   

५३. ववद्यतुीय माध्यम (अिलाइि वा सफ्टवेयर वा एयास वा 
यस्तै अन्य प्रकारको माध्यम) को प्रयोि िरी 
सवथसािारणलाई सेवा उपलब्ि िराउिे उद्योि व्यवसाय 

एक वषथ  

५४. मेगसिरी उपकरण िार्ामा उपलब्ि िराउिे (गलम्िङ 
सेवा) 

एक वषथ  

५५. प्रशोिि वा प्रवक्रया ििन्य रूपमा हिेु कट टु लेन्र् 
गसट, फोटो वफलम म्स्लवटङ्ग, फोटो, पेपर म्स्लवटङ्ग, 
वटस्य ुपेपर म्स्लवटङ्ग, बल गबयररङ्ग एसेभब्ली तर्ा बलक 
रूपमा तयारी सामाि आयात िरी ररयायावकङ्ग ििन िस्ता 
सेवा व्यवसाय  

एक वषथ  

५६. कपर्ा तर्ा यािथ र्ाइङ, यािथ साइम्िङ्ग र कपर्ामा 
वप्रम्न्टङ्ग ििन व्यवसाय (कपर्ा बनेु्न उद्योिले आफ्िै 
प्रयोििको लागि िरेकोमा बाहेक) 

एक वषथ  



 www.lawcommission.gov.np 
 

52 
 
 

५७. व्यावसावयक रूपमा िररिे पश ुम्चवकत्सा सेवा एक वषथ  

५८. सगिथस अपाटथमेन्ट एक वषथ  

५९. फुर्कोटथ, क्याटररङ एक वषथ  

६०. उपकरण ममथत तर्ा िर्ाि, रेगर्गमक्स कंवक्रट, गियाथत 
िहृ, प्रववगि तर्ा आववस्कार केन्द्र, सवुविायिु 
कायाथलयस्र्ल प्रदाि ििन सेवा 

एक वषथ  

६१. लिािी (इन्िेिमेन्ट) कभपिी  दईु वषथ  

६२. अिसुन्िाि तर्ा ववकास सेवा एक वषथ   

६३. ढुवािी तर्ा कािो व्यवसाय सेवा एक वषथ  

६४. िन्सार एिेन्ट सेवा एक वषथ  

 

(ि) उत्पादिमूलक उद्योि 

१. गसमेन्ट उत्पादि ििन तीि वषथ चिुढुङ्गामा 
आिाररत 
वातावरणीय प्रिाव 
मूलयाङ्कि (EIA)– 

पााँचवषथ 

२. यालाम्स्टकका सामाि उत्पादि ििन दईु वषथ   

३. इाँटा, टायल उत्पादि ििन दईु वषथ   

४. फलामे छर् उत्पादि ििन दईु वषथ   

५. ब्यारी (रब्ाइ वा वेट सेल) उत्पादि ििन दईु वषथ   

६. रासायगिक मल उत्पादि ििन दईु वषथ   

७. प्राङ्गाररक मल उत्पादि ििन दईु वषथ   
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८. लगुब्रकेन््स उत्पादि ििन दईु वषथ   

९. म्चिी उत्पादि ििन तीि वषथ   

१०. खााँर्सरी (सतखर)  उत्पादि ििन दईु वषथ   

११. राइस गमल दईु वषथ   

१२. मैदा गमल दईु वषथ   

१३. तेल गमल दईु वषथ   

१४. दाल गमल दईु वषथ   

१५. फु्रट िसु उत्पादि ििन दईु वषथ   

१६. सफ्ट गरब्ङ्क उत्पादि ििन दईु वषथ   

१७. पशपुन्छीका दािा उत्पादि ििन दईु वषथ   

१८. एलोपेगर्क औषगि उत्पादि ििन दईु वषथ   

१९. आयवुनददक औषगि उत्पादि ििन दईु वषथ   

२०. पशपुन्छीका औषगि उत्पादि ििन दईु वषथ   

२१. एगसर्, अलकाली र अन्य केगमकल उत्पादि ििन दईु वषथ   

२२. मददरा उत्पादि ििन तीि वषथ   

२३. गबयर उत्पादि ििन तीि वषथ   

२४. वाइि, साइर्र उत्पादि ििन तीि वषथ   

२५. म्स्प्रट उत्पादि ििन तीि वषथ   

२६. अलकोहोगलक गरब्ङ्क उत्पादि ििन तीि वषथ   

२७. चरुोट उत्पादि ििन तीि वषथ   

२८. गबाँर्ी उत्पादि ििन एक वषथ   



 www.lawcommission.gov.np 
 

54 
 
 

२९. सलाई उत्पादि ििन दईु वषथ   

३०. मैिबत्ती, अिरबत्ती उत्पादि ििन एक वषथ   

३१. वप्रफेगब्रकेशिका सामाि उत्पादि ििन एक वषथ   

३२. गरल, फलामका सामाि उत्पादि ििन एक वषथ   

३३. िस्ता पाता उत्पादि ििन दईु वषथ   

३४. अन्य खाद्य प्रशोिि चाउचाउ, म्चया, म्चिबलस िस्ता 
वस्त ुउत्पादि ििन 

दईु वषथ   

३५. िटुखा, पािमसला, सूगतथिन्य वस्त ुउत्पादि ििन दईु वषथ   

३६. इलेक्रोगिक सामाि उत्पादि ििन दईु वषथ   

३७. इलेम्क्रक सामाि उत्पादि ििन दईु वषथ   

३८. गबिलुीको तार (केबलु) उत्पादि ििन दईु वषथ   

३९. तार िाली उत्पादि ििन दईु वषथ   

४०. साबिु, स्याभप,ु वागसङ पाउर्र उत्पादि ििन दईु वषथ   

४१. छाला प्रशोिि ििन दइु वषथ   

४२. ढुङ्गा, क्रशर सञ्चालि ििन एक वषथ   

४३. बालवुा प्रशोिि ििन एक वषथ   

४४. रङ्गरोिि उत्पादि ििन दईु वषथ   

४५. फोम उत्पादि ििन दईु वषथ   

४६. िािो, कपर्ा रङ्गाई, छपाई ििन दईु वषथ   

४७. िलुाई ििन, र्ाई ििन दईु वषथ   

४८. वप्रम्न्टङ प्रेस दईु वषथ   

४९. कािि, पलप पेपर उत्पादि ििन तीि वषथ   
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५०. स्टेशिरीका सामाि उत्पादि ििन एक वषथ   

५१. चिुढुङ्गा प्रशोिि, चिु उत्पादि ििन तीि वषथ   

५२. पािी प्रशोिि ििन दईु वषथ   

५३. टायर, युब, रबर प्रशोिि ििन दईु वषथ   

५४. गबटुगमि तर्ा गबटुगमि इमलसि उत्पादि ििन दईु वषथ   

५५. हार्, गसङ, खुरको रासायगिक प्रशोिि ििन दईु वषथ   

५६. काठ गमल, फगिथचर उत्पादि ििन दईु वषथ   

५७. यालाइउर् उत्पादि ििन दईु वषथ   

५८. कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अिथ प्रशोगित 
कच्चा पदार्थको प्रयोि वा प्रशोिि िरी मालवस्त ु
उत्पादि ििन उद्योि 

तीि वषथ   
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अिसूुची-५ 

(गियम ५ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 

उिरुीको ढााँचा 

श्री उद्योि, वाम्णज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालय, 

गसंहदरबार, काठमार्ौँ। 

 

ववषयः उिरुी सभबन्िमा। 

 

उपयुथि ववषयमा मैले/हामीले गमगत ..................    मा उद्योि दताथको लागि गिवेदि 
ददएकोमा उद्योि वविािको गमगत ........................... को गिणथयबाट उद्योि दताथ ििथ अस्वीकार 
िएको हुाँदा सोउपर आवश्यक कारबाहीको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐि, 2076 को दफा ६ को 
उपदफा (१) तर्ा औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 207८ को गियम ५ को उपगियम (१) 
बमोम्िम उिरुी गिवेदि पेश िदथछु/िदथछौँ। 

         

गिवेदकको,- 

िाम, र्रः 

ठेिािाः 

दस्तखतः 

गमगतः 

द्रिव्यः औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 207८ को गियम ५ को उपगियम (२) बमोम्िम यस 
गिवेदिसार् संलग्ि ििुथ पिन काििात यसैसार् संलग्ि िररएको छ। 
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अिसूुची-6 

(गियम ५ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 

प्रदेशको उद्योि हेिन मन्त्रालयमा ददइिे उिरुीको ढााँचा 

श्री ..........................मन्त्रालय, 

.......प्रदेश, .......। 

 

ववषयः उिरुी सभबन्िमा। 

 

उपयुथि ववषयमा मैले/हामीले गमगत ..................    मा उद्योि दताथको लागि गिवेदि 
ददएकोमा ..............कायाथलयको गमगत ........................... को गिणथयबाट उद्योि दताथ ििथ 
अस्वीकार िएको हुाँदा सोउपर आवश्यक कारबाहीको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐि, 2076 को 
दफा ६ को उपदफा (१) तर्ा औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 207८ को गियम ५ को 
उपगियम (१) बमोम्िम उिरुी गिवेदि पेश िदथछु/िदथछौँ। 

         

गिवेदकको,- 

िाम, र्रः 

ठेिािाः 

दस्तखतः 

गमगतः 

द्रिव्यः औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 207८ को गियम ५ को उपगियम (२) बमोम्िम यस 
गिवेदिसार् संलग्ि ििुथ पिन काििात यसैसार् संलग्ि िररएको छ। 
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अिसूुची-7 

(गियम ६ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 

उद्योि दताथ अिमुगतको लागि बोर्थमा ददइिे गिवेदिको ढााँचा 

 

श्री उद्योि तर्ा लिािी प्रविथि बोर्थ                                गमगतः 

माफथ त, 

उद्योि वविाि  

काठमार्ौँ । 

ववषयः उद्योि दताथ अिमुगत उपलब्ि िराइददिे सभबन्िमा। 

महोदय, 

 .....................प्रदेश ................... म्िलला ..................  ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा 
िं. .... मा ............................................................ उद्देश्य रहेको 
........................................   िामको उद्योि स्र्ापिा ििथ चाहेकोले देहाय बमोम्िमको 
व्यहोरा र काििातसवहत उद्योि दताथ अिमुगतका लागि आवेदि िरेको छु/िरेका छौं। दरखास्तमा 
उललेख िएको व्यहोरा सााँचो हो। झटु्टा ठहरे कािूि बमोम्िम सहुाँला बझुाउाँला। 

गिवेदकको,- 

हस्तािरः 

िाम, र्रः 

ठेिािाः 

फोि िभबरः 

फ्याक्स िभबरः 

इमेलः 

ववदेशी लिािी वा प्रववगि हस्तान्तरण िएमा लिािी कताथको,- 
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१. पूरा िाम, र्रः    २. मलुकुः 

३. राहदािी िभबरः    िारी िएको स्र्ािः  बहाल अवगिः 

४. गिसा िभबरः     िारी िरेको स्र्ािः    अवगिः 

५. मूल कभपिीको आगिकाररक पत्र िए/ििएकोः 

लिािीकताथ कभपिी िएमा सो कभपिीको दताथ प्रमाणपत्र, प्रबन्िपत्र, गियमावली र कभपिीको 
मतुय कायाथलय रहेको पूरा ठेिािा समेत खुलाउि ुपिनछ । 

६. पत्राचार ििन पूरा ठेिािाः 

७. स्र्ािीय प्रगतगिगिको िाम, र्र र ठेिािाः 

८. सभपकथ  फोि/मोबाईल िं.:     

९. फ्याक्स िं.:    

१०. इमेलः 

 

संलग्ि काििातहरू : 

१. अिसूुची-२ बमोम्िमको पररयोििा प्रस्ताव (पािा ...), 

२. िािररकता प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रगतगलवप (ववदेशीको हकमा राहदािीको प्रगतगलवप), 

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

४. साझेदारी सभझौताको प्रगतगलवप (साझेदारी फमथ िए), 

५. उद्योि स्र्ापिा ििन िेत्रको ििरपागलका वा िाउाँपागलकाको गसफाररस। 
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अिसूुची-8 

(गियम ६ को उपगियम (२) साँि सभबम्न्ित) 

अिमुगतपत्रको ढााँचा  

िेपाल सरकार 

उद्योि, वाम्णज्य तर्ा आपूगतथ मन्त्रालय 

उद्योि वविाि 

(औद्योगिक तर्ा लिािी प्रविथि बोर्थको सम्चवालय) 

 

प.सं.          गमगतः................. 

च.िं.                                                                                            

श्री.................................... 

........................................ । 

ववषयः .......................................उद्योिको अिमुगत पत्र सभबन्िमा । 

उपयुथि सभबन्िमा तपाईँले गमगत................. मा .................................... िामको 
उद्योि ................... स्र्ािमा  स्र्ापिाको लागि अिमुगत माि िरी गिवेदि ददि ु िएकोमा 
औद्योगिक तर्ा लिािी प्रविथि बोर्थको गमगत .............. को गिणथय अिसुार गिभि वववरण तर्ा 
शतथको अिीिमा रहिे िरी यो अिमुगत पत्र प्रदाि िररएको छ।  

वववरणः  

कभपिीको िामः (दताथ िइसकेको िए मात्र ) 
उद्योिको प्रकृगतः 
उद्योिको विथः 
म्स्र्र पूाँिीः  

चालू पूाँिीः  

कुल पूाँिीः 



 www.lawcommission.gov.np 
 

61 
 
 

उद्योि रहिे स्र्ािः ...............प्रदेश 
...........म्िलला...............................िाउाँपागलका/ििरपागलका वर्ा िं......... 
उद्योिको उद्देश्य ....................................................... 
वावषथक िमताः  

उत्पादि िररिे वस्त ुवा सेवा  

१. 
२. 
३. 
स्वीकृत गसफ्ट सङ्खतयाः  

आवश्यक ववद्यतु िमता:  

आवश्यक कच्चा पदार्थ पररमाणः  

शतथहरुः  

१. अिमुगत पत्र पाएको पैँतीस ददिगित्र प्रचगलत कािूि बमोम्िम उद्योि दताथ ििथ उद्योि दताथ 
ििन गिकायमा गिवेदि पेश ििुथ पिनछ।  

२. उद्योिको स्र्ापिा, सञ्चालि वा व्यावसावयक कारोबार ििुथपूवथ प्रचगलत कािूि बमोम्िम 
वातावरणीय अध्ययि प्रगतवेदि सभबम्न्ित गिकायबाट स्वीकृत िराउि ुपिनछ।  

३. अिमुगत ददइएको स्वीकृत उद्देश्य बाहेक अन्य कायथ ििथ पाइिे छैि।  

४. स्वीकृत िमता अिसुारको वववरणमा सीगमत रही उद्योि दताथ िराउि ुपिनछ।  

५. उद्योिका सबै कामदार तर्ा कमथचारी िेपाली िािररक हिु पिनछ।  

तर िेपालमा उपलब्ि हिु िसकी दि कामदार र व्यवस्र्ापिका पदमा ववदेशी 
िािररकलाई काममा लिाउि ुपिन िएमा श्रम सभबन्िी प्रचगलत कािूि बमोम्िम स्वीकृगत 
गलि ुपिनछ।  

६. ववदेशी लिािी तर्ा प्रववगि हस्तान्तरण सभबन्िी प्रचगलत कािूिमा अिमुगत गलिपुिन ििी 
तोवकएका ववषयमा अगिवायथ रूपमा उद्योि वविािको पूवथ स्वीकृगत प्राप्त ििुथ पिनछ।  

७. अिमुगत पत्र प्राप्त िरेपगछ उद्योि सञ्चालि ििएसभम प्रत्येक तै्रमागसकको प्रिगत वववरण 
उद्योि वविािमा पेश ििुथ पिनछ।  

८.  यो अिमुगत पत्रको भयाद अिमुगत पत्रको गमगतले दईु वषथको हिेुछ।  

९.  ववशेष शतथ  
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(क) 

(ख) 

(ि) 

बोिार्थः  

श्री दताथ अिमुगत शाखा, उद्योि वविाि। 

श्री योििा तर्ा तथ्याङ्क शाखा, उद्योि वविाि।  
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अिसूुची-9 

(गियम ७ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 
उद्योि सञ्चालि वा व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििन अवगि र्पको लागि ददइिे 

गिवेदिको ढााँचा 
गमगतः ................ 

श्री..........., 

..............................। 

 

 

ववषयः उद्योि सञ्चालि/व्यावसावयक उत्पादि/कारोबार प्रारभि ििन अवगि र्प िररददिे सभबन्िमा। 

 

उपयुथि ववषयमा गमगत..................    मा दताथ िएको मेरो/हाम्रो................. उद्योिले 
देहायका कारणले उद्योि दताथ प्रमाणपत्रमा उललेख िएको अवगिगित्र उद्योि सञ्चालि वा आफ्िो 
व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििथ िसकेकोले सो अवगि 
गमगत.......................सभमको लागि र्प िररददिहुिु गिवेदि िदथछु/िदथछौँ। 

१. उद्योि स्र्ापिाका लागि हालसभम िए िरेका कायथहरू: 
(क) ........................ 
(ख) ........................ 

२. उद्योि सञ्चालि वा आफ्िो व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि हिु िसक्िकुा कारणहरू: 
(क) ........................ 
(ख) ........................ 

३. उद्योि सञ्चालि, व्यावसावयक उत्पादि वा कारोबार प्रारभि ििथ िएका पहलहरू: 
(क)........................ 
(ख) ........................ 
 

 

 

(उद्योिको छाप) 

गिवेदकको,- 
हस्तािर: 
िाम, र्रः 
ठेिािाः 
पदः 
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फोि/मोबाईल िभबरः 
फ्याक्स िभबरः 
इमेलः 

 



 www.lawcommission.gov.np 
 

65 
 
 

अिसूुची-10 

(गियम ८ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 
उद्योि स्र्ािान्तरणको लागि ददइिे गिवेदिको ढााँचा 

        गमगतः.................. 
श्री..........., 

..............................। 

 

ववषयः उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत सभबन्िमा। 

महोदय, 
त्यस ............... मा गमगत ........ मा दताथ िएको ............. प्रदेश ............. म्िलला 

......... ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. ........ मा स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि ििन िरी/सञ्चालि 
िइरहेको यस उद्योि देहायका कारणले िदाथ ...........प्रदेश............म्िलला 
.........ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं............ मा स्र्ािान्तरण ििुथ पिन िएकोले औद्योगिक 
व्यवसाय गियमावली, 207८ को गियम ८ को उपगियम (१) बमोम्िम यस गिवेदिसार् संलग्ि 
ििुथ पिन काििात र वववरण संलग्ि राखी स्र्ािान्तरणको स्वीकृगतको लागि सोही उपगियम 
बमोम्िम अिरुोि िदथछु/िदथछौँ।  

उद्योि स्र्ािान्तरण ििुथ पिन कारणहरू: 
१. 
२. 
 

 

 

उद्योिको  छाप 

 

 

गिवेदकको,- 
हस्तािरः 
िाम, र्रः 
ठेिािाः 
फोि/मोबाईल िभबर /फ्याक्स िभबरः 
इमेलः 
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अिसूुची-१1 

(गियम ८ को उपगियम (२) साँि सभबम्न्ित) 

उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत पत्रको ढााँचा 

गमगतः  ................ 

श्री..........., 

..............................। 

ववषयः उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत सभबन्िमा। 

महाशय, 

तपाईँले गमगत .......... मा ददि ुिएको गिवेदिउपर कारबाही हुाँदा .......... प्रदेश .......... 
म्िलला ....... ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. ..........मा रहेको .......... िामको उद्योिलाई 
............ प्रदेश ........... म्िलला .......... ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. ..........मा 
स्र्ािान्तरण ििथको लागि यस .............. को गमगत ...... को गिणथय अिसुार स्र्ािान्तरणको 
स्वीकृगत ददिे गिणथय िएकोले देहायको शतथको अिीिमा रही औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 
207८ को गियम ८ को उपगियम (२) बमोम्िम उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत प्रदाि िररएको 
छ।                                                                                            

स्वीकृगत ददिे अगिकारीको,- 

िामः 
पदः 
हस्तािरः 
गमगतः 

शतथहरू: 

१. उद्योि स्र्ािान्तरणको स्वीकृगत प्राप्त िएको गमगतले छ मवहिागित्र उद्योि सञ्चालि ििुथ पिनछ। 

२.  वातावरण अध्ययि प्रगतवेदि सभबन्िी प्रचगलत कािूि बमोम्िमको प्रवक्रया पूरा ििुथ पिनछ। 

३. ..........(अन्य शतथहरू).............। 
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अिसूुची-१2 

(गियम ९ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 
उद्योिको पूाँिी ववृि, िमता ववृि र उद्दशे्य र्प वा पररवतथिको लागि ददिे गिवेदिको ढााँचा 

 

गमगतः.................... 
श्री..........., 

..............................। 

 

ववषयः पूाँिी ववृि,िमता ववृि र उद्देश्य र्प वा पररवतथि सभबन्िमा। 

महोदय, 

 ....................प्रदेश ................... म्िलला .................. िाउाँपागलका/ििरपागलका वर्ा 
िं. .......मा ................................ उद्देश्य रहेको 
...........................................................   िामको उद्योि .............. गमगतमा स्र्ापिा िई 
गमगत .......... देम्ख सञ्चालि िएको र यस उद्योिको सभबन्िमा देहाय बमोम्िमको वववरणमा 
पररवतथि वा हेरफेर ििथ आवश्यक िएकोले औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 207८ को गियम ९ 
को उपगियम (१) मा उम्ललम्खत काििात र वववरणसवहत यो गिवेदि पेश िरेको छु/िरेका छौं। 
गिवेदिमा उललेख िएको व्यहोरा सााँचो हो। झटु्टा ठहरे कािूि बमोम्िम सहुाँला बझुाउाँला। 

पररवतथि वा हेरफेर ििुथ पिन वववरणः 
क्र.सं. हाल कायम रहेको पररवतथि वा हेरफेर ििुथ 

पिन 
कारण 

    
    
    
    
    

 

 

उद्योिको छाप 

गिवेदकको,- 
हस्तािरः 
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 िाम, र्रः 
ठेिािाः 
फोि/मोबाइल िभबरः 
फ्याक्स िभबरः 
इमेलः 
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अिसूुची-१3 

(गियम ९ को उपगियम (१) को खण्र् (ि) र गियम १० को उपगियम (१) को खण्र् (ि) साँि 
सभबम्न्ित) 

उद्योिको अद्यावगिक वववरण 

१. उद्योिको िामः 

२. ठेिािाः 

३. वववरण पेश िरेको अवगिः गमगत................देम्ख...............सभम 

   आगर्थक वषथः      उद्योिको दताथ गमगतः 

४. प्रोप्राइटर/साझेदार/सञ्चालकको िामः  

५. उद्योि सञ्चालि िएको िभमा ददिः .........  उद्योि सञ्चालि िएको सरुु गमगतः 

६. उत्पादि तर्ा सेवाको वववरणः 

गस.िं. वववरण पररमाण एकाइ प्रगत एकाइ मूलय गबक्री पररमाण 

(प्रगतशतमा) स्वीकृत िमता उत्पादि पररणाम 

 

 

 

   

 

 

   

    

७. कच्चा पदार्थ, केगमकल एवं यायाकेम्िङ्ग सामरीः 

गस.िं. वववरण एकाइ पररमाण सरदर एकाइको मूलय 

 

 
    

 

     

८. उत्पाददत सामरी गिकासी िरेको िए  
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(क) गिकासी िरेको मलुकुको िामः .......................  

(ख) गिकासी पररमाणः ........... 

(ि) गिकासी मूलयः ........................... 

९.  प्रचगलत कािूि बमोम्िम िेपाल सरकारबाट उद्योिले प्राप्त िरेको कुिै सहगुलयत, छुट वा 
सवुविाः 

१०. उद्योिले प्रयोि िरेका अन्य आवश्यकताः 

गस.िं. वववरण एकाइ पररमाण सरदर एकाइको 
मूलय 

१. पािी वकलो गलटर   

२. ववद्यतु माि 

ववद्यतु यगुिट खपत 

केगिए 

वकलोवाट/ 
परआवर 

  

3. इन्िि 

(क) कोइला 

(ख) गर्िेल 

(ि) फिनश आयल 

(घ) एल. वप. ग्यााँस 

(ङ) िािको िसू 

(च) अन्य  

 

मे.टि 

वकलो गलटर 

गल. 

मे.टि 

मे.टि 

  

 

११. उद्योिमा कायथरत ििशम्िः 

गस.िं. वववरण सङ्खतया 
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मवहला परुुष अपाङ्गता 
िएका 

कुल 

१. प्रशासगिक     

२. प्राववगिक     

३. श्रगमक 

(क) उच्च दि 

(ख) दि 

(ि) अिथदि 

(घ) अदि  

    

 

१२. उद्योि सञ्चालि िदाथ वातावरणमा पिथ सक्िे प्रगतकूल प्रिाव न्यूिीकरणको लागि अपिाइएका 
उपायः 

(क) 

(ख) 

(ि)  

(घ) 

 

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

तयार ििन             स्वीकृत ििन  

               सञ्चालक/ व्यवस्र्ापक  

उद्योिको छापः 
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अिसूुची-१4 

(गियम ११ साँि सभबम्न्ित) 
उद्योि बन्द िएको िािकारी पत्रको ढााँचा 

गमगतः.................... 
श्री.........……………… 

................................. । 

 

ववषयः उद्योि बन्द िएको िािकारी सभबन्िमा । 

 

त्यस ................ मा गमगत.............. मा दताथ िइथ ............. प्रदेश............. 
म्िलला......... ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. .......... मा स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि ििन 
िरी/सञ्चालि िइरहेको यस उद्योि देहायको कारणले गियगमत रूपमा सञ्चालि ििथ िसवकएको 
हिुाले गमगत ..................... देम्ख आवश्यक रीत परु् याई बन्द िरेको व्यहोरा अिरुोि 
िदथछु/िदथछौँ। 

उद्योि बन्द ििुथ पिन कारणहरुः 
१. आवश्यक कच्चा पदार्थ सहि आपूगतथ ििएको, 
२. पूाँिीको अिाव िएको, 
३. बिारको समस्या िएको, 
४. आन्तररक व्यवस्र्ापिमा समस्या िएको, 
५. कामदारको अिाव िएको, 
६. उद्योिले पूगतथ ििथ िसवकिे मािको कारणले िदाथ कामदार र व्यवस्र्ापि गबच समस्या उत्पन्न 
िएको  

७. मेम्शि उपकरण ममथत सभिार ििथ िसवकिे िरी गबरकेो, 
८. ..........(अन्य कारणहरू).............। 

संलग्ि काििात 

(क) मागर् उम्ललम्खत उद्योि बन्द ििुथ पिन कारण पवुि हिेु िरी तयार िररएको प्रगतवेदि, 
(ख) औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 207८ को गियम १२ को उपगियम (१) मा उम्ललम्खत 
काििात। 
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उद्योिको छाप 

 

गिवेदकको,- 
हस्तािरः 
िाम, र्रः 
ठेिािाः 
फोि/मोबाइल िभबरः 
फ्याक्स िभबरः 
इमेलः 
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अिसूुची-१5 

(गियम १२ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 
उद्योिको दताथ खारेिीको लागि ददइिे गिवेदिको ढााँचा 

गमगतः.................... 
श्री .......................... 

................................. । 

 

ववषयः उद्योिको दताथ खारेि िररददिे सभबन्िमा । 

 

त्यस ..................... मा गमगत........मा दताथ िइथ ............. प्रदेश............. म्िलला......... 
ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. ..........मा स्र्ापिा िइथ गमगत............. देम्ख सञ्चालिमा रहेको 
यस उद्योि गमगत ................ देम्ख बन्द िएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७६ को दफा १४ 
तर्ा  औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, २०७८ को गियम ११ बमोम्िम गमगत .....................मा 
गियम अिसुार िािकारी िराइएकोमा हाल पररम्स्र्गतवश एवं पूवथ उम्ललम्खत कारणले िदाथ यस 
उद्योिलाई पिुः सञ्चालिमा लयाउि िसवकिे िएको हुाँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐि, 2076 को दफा 
१५ को उपदफा (२) बमोम्िम उद्योिको दताथ खारेि िररददिहुिु अिरुोि िदथछु/िदथछौं। 

 

 

उद्योिको छाप 

 

गिवेदकको,- 
हस्तािरः 
िाम, र्रः 
ठेिािाः 
फोि/मोबाईल िभबरः 
फ्याक्स िभबरः 
इमेलः 

 

 

द्रिव्यः औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 2078 को गियम १२ बमोम्िम यस गिवेदिसार् संलग्ि 
ििुथ पिन काििात यसैसार् संलग्ि िररएको छ। 
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अिसूुची-१6 

(गियम 1३ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 
अगिलेख माि ििन गिवेदिको ढााँचा 

 

श्री .........................     गमगतः......................... 
.........................।  

 

ववषयः अगिलेख उपलब्ि िराइददिे सभबन्िमा। 

उपयुथि सभबन्िमा यस ......................... गमगत ..........................मा 
...........................दताथ िं. रहेको मेरो/हाम्रो ....................िाउाँको उद्योिको त्यस .............. 
मा रहेको गिभि काििात तर्ा अगिलेखको वववरण ......................................प्रयोििका लागि 
आवश्यक परेकोले म उद्योिको सञ्चालक/अम्ततयार प्राप्त व्यम्ि िएकोले गियम अिसुार प्रमाम्णत 
प्रगतगलवप उपलब्ि िराइददिहुिु अिरुोि छ।  

आवश्यक काििात अगिलेखको वववरणः  

 

१. 
२. 
३. 
 

गिवेदकको,- 
हस्तािरः 
िाम, र्रः 
ठेिािाः 
फोि/मोबाईल िभबरः 
फ्याक्स िभबरः 
इमेलः 

पिुश्चः मेरो अम्ततयारिामा वा पररचय पत्रको प्रगतगलवप यसैसार् संलग्ि िरेको छु। 
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अिसूुची-१7 

(गियम १५ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 
उद्योिको विीकरण अद्यावगिक िदाथ ददइिे गिवेदिको ढााँचा 

     

श्री .........................      गमगतः.........................
                     

.........................।  

 

ववषयः उद्योिको विीकरण अद्यावगिक िररददिे सभबन्िमा। 

महोदय,  

त्यस ............... मा गमगत ..........................मा ...........................दताथ िं. रहेको 
मेरो/हाम्रो ....................िाउाँको उद्योि औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७६ को दफा १७ को 
उपदफा (१) बमोम्िमको विीकरण अिसुार फरक पिथ िएकोले सोही ऐि बमोम्िम विीकरण 
अद्यावगिक िररददिहिु अिरुोि छ ।  

(क) साववक उद्योिको वववरणः-  
(ख) उद्योिको विीकरण हिु चाहेको वववरणः- 

 

 

          

गिवेदकको,- 
हस्तािरः 
िाम, र्रः 
ठेिािाः 
फोि/मोबाईल िभबरः 
फ्याक्स िभबरः 
इमेलः 

द्रिव्यः औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, 207८ को गियम १५ को उपगियम (१) बमोम्िम यस 
गिवेदिसार् संलग्ि ििुथ पिन काििात यसैसार् संलग्ि िररएको छ। 
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अिसूुची-१8 

(गियम २२ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 
गलिमा िग्िा उपलब्ि िराउिे सभबन्िमा ददइिे गिवेदिको ढााँचा 

 

                                           गमगतः .................. 
श्री................... 
...................। 

ववषयः गलिमा िग्िा उपलब्ि िराइददिे सभबन्िमा। 

मैले/हामीले ....................प्रदेश ................... म्िलला .................. 
िाउाँपागलका/ििरपागलका वर्ा िं. .......मा..............(वस्त)ु उत्पादि ििथ उद्योि स्र्ापिा ििथ 
लािेको र उि उद्योि िेपाल सरकारबाट राविय प्रार्गमकता प्राप्त उद्योि िएकोले सो उद्योि 
स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि ििथको लागि .....प्रदेश... 
..........म्िलला...............ििरपागलका/िाउाँपागलका वर्ा िं. ..... म्स्र्त िेपाल सरकारको 
स्वागमत्वमा रहेको वक. िं. ......... को िग्िा .......... विथ गमटर/रोपिी/गबिाहा िेत्रफल मध्ये 
............ विथ गमटर/रोपिी/गबिाहा िेत्रफलको िग्िा गियम अिसुार ............... वषथको लागि 
गलिमा उपलब्ि िराइददि ुहिु देहाय बमोम्िमका काििात संलग्ि िरी अिरुोि िदथछु/िदथछौं। 

संलग्ि काििातहरू: 
१. उद्योि दताथको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, 

२. अिसूुची-२ बमोम्िमको उद्योिको पररयोििा वववरण, 

३. उद्योिले वस्त ुउत्पादि ििन अिमुगत पत्रको प्रगतगलवप, 

४. उद्योिको लागि आवश्यक पिन िग्िा िेत्रफलको आिार, 

५. उद्योिले गलिमा िग्िा गलि ुपिन कारण, 

६. सभबम्न्ित स्र्ािीय तहको गसफाररस, 

 (अन्य कुिै गिकायबाट अिमुगत आवश्यक पिन िए सो अिमुगत पत्र समेत संलग्ि ििन।) 

 

 

उद्योिको छाप 

 

गिवेदकको,– 

हस्तािरः 
िाम, र्र: 
ठेिािाः 
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फोि/मोबाइलिं.: 
फ्याक्स िभबरः 
इमेलः 

 



 www.lawcommission.gov.np 
 

79 
 
 

अिसूुची-१9 

(गियम २३ को उपगियम (२) साँि सभबम्न्ित) 
उद्योि अििुमि तर्ा गिरीिण फाराम 

गिरीिण गमगतः  

१. उद्योिको िामः  

२. उद्योि रहेको स्र्ाि, ठेिािाः  

३. फोि/फ्याक्स िं.  

४. उद्योि दताथ ििन  

(क) कायाथलयको िामः  

(ख) उद्योि दताथ िं. 
(ि) उद्योि दताथ गमगतः  

५. उद्योिको स्वीकृत पूाँिीः  

६. उद्योिको स्तरः ठूला, मझौला र सािा घरेलःु  

७. उद्योिको अवस्र्ा  

(क) उद्योि सञ्चालिमा आएको गमगतः  

(ख) वतथमाि उद्योि सञ्चालि म्स्र्गतः 
(ि) गसफ्ट सङ्खतया प्रगतददि: 
(घ) उद्योि सञ्चालि िभमा ददि वषथ: 

८. उद्योिको उद्देश्य 

९. ववद्यतु िमता 
१०. कमथचारी कामदार सङ्खतया  

११. स्वीकृत वावषथक िमता  

१२. मतुय तर्ा सहायक कच्चा पदार्थ  

१३. ित वषथको उद्योिको उत्पादि तर्ा गबक्री वववरण  

१४. मतुय मेगसिरी उपकरणको वववरण  

१५. कुल वावषथक िगर्त उत्पादि िमता  

१६. ववस्ततृ उत्पादि प्रकृया  

१७. सहायक उत्पादि (बाईप्रोर्क्ट) केही िएमा मात्र  
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१८. उद्योिको िाममा रहेको िग्िा िगमिको वववरण  

 

क्र.सं. वक.िं.    िेत्रफल    

   

   

 

१९. िेपाल सरकारको गिणथय बमोम्िम हदबन्दीिन्दा बढी िग्िा उद्योिले पाएको िए सो को 
वववरण  

२०. उद्योिले हदबन्दीिन्दा बढी िग्िा के, कगत, कुि प्रयोििमा प्रयोि िरेको छ सोको वववरण 

२१. हदबन्दीिन्दा बढी छुट िग्िा स्वीकृत उद्देश्य बमोम्िम प्रयोि िरे/ििरेको सोको वववरण  

२२. उद्योि दताथका शतथ तर्ा मापदण्र् र हदबन्दीिन्दा बढी िग्िा छुट ददाँदा तोवकएका शतथ 
पालिा िरे/ििरेको  

२३. उद्योिले आफ्िो उत्पादि गियाथत िरेको िए सोको वववरण 

२४. उद्योिको वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कि प्रगतवेदि स्वीकृत िदाथ तोवकएका वातावरणीय पिको 
सिुार तर्ा वातावरणीय प्रिाव न्यूिीकरणका लागि ििुथपिन कायथ िरे/ििरेको  

२५. उद्योिको िाममा रहेको औद्योगिक सभपम्त्त (पेटेण्ट, गर्िायि, टेर्माकथ ) र गतिीहरूको 
व्यावसावयक प्रचलि िए ििएको  

२६. उद्योि गिरीिणमा देम्खएका अन्य कुराहरू:  

२७. गिरीिकबाट कुिै गिदनशि ददइएको िए सोको संम्िप्त वववरण। 

 

 

उद्योि गिरीिकको,- 
िामः  

पदः 
कायाथलयः 
हस्तािरः  

गमगतः  

िोटः उद्योि गिरीिणको क्रममा कुिै ववषयमा ववस्ततृ रूपमा कुिै वववरण खुलाउिपुिन देम्खएमा छुटै्ट 
पािा संलग्ि ििथ सवकिेछ।  
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अिसूुची-20 

(गियम ३३ को उपगियम (१) साँि सभबम्न्ित) 
रुग्ण उद्योिको पवहचािको लागि ददइिे गिवेदिको ढााँचा 

श्री अध्यि ज्यू, 

रुग्ण उद्योि सझुाव सगमगत, 
काठमार्ौँ। 

ववषयः रुग्ण उद्योिको रूपमा पवहचाि िराइददिे सभबन्िमा। 

महोदय, 

 उपयुथि ववषयमा देहाय बमोम्िमका वववरण र काििात संलग्ि िरी औद्योगिक व्यवसाय 
ऐि, २०७६ को दफा ३९ तर्ा औद्योगिक व्यवसाय गियमावली, २०७८ को गियम 3३ बमोम्िम 
रुग्ण उद्योिको रूपमा पवहचािको लागि गिभिगलम्खत वववरण र काििात सवहत यो गिवेदि पेश 
िरेको छु/छौं। 

संलग्ि वववरण र काििात: 
१. ििद घाटा/ववत्तीय घाटा वववरण, 

२. पूाँिी र ऋणको वववरण,  

३. गतिुथ पिन ऋणको सााँवा र ब्याि, 
४. उत्पादि िमता र हालको अवस्र्ा, 
५. सूचीकृत िएका उद्योिको शेयरको बिार मूलय, 

६. पारगबन्द ु(बे्रक इिि यावाइन्ट) िन्दा तललो अवस्र्ामा कारोबार िएको िए सोको पररमाण, 

७. श्रम समस्याका कारण सञ्चालि हिु िसकेकोमा सोको कारण, 
८. प्राकृगतक प्रकोप वा अन्य काब ुबावहरको अवस्र्ा परेको िए सोको वववरण, 
९. उद्योिले रुग्ण हिुिुन्दा पवहले रोििारी गसिथिा वा आयात प्रगतस्र्ापि वा गियाथत प्रविथि िरी 

ववदेशी मदु्रा आिथिमा िरेको योिदाि, 
१०. उद्योिको लेखा परीिण प्रगतवेदि र उद्योिको कर चिुा प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, 
११. उद्योिको दताथ प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, 
१२. उद्योिले उद्योि सञ्चालिका लागि गलएको किाथको वववरण, 
१३. उद्योिको चल अचल सभपम्त्त र दावयत्व सभबन्िी वववरण, 
१४. सूचिामा तोवकएका अन्य वववरण। 
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उम्ललम्खत वववरण ठीक सााँचो हो, झटु्टा ठहरे कािूि बमोम्िम सहुाँला बझुाउाँला।  
  

उद्योिको छाप          

          

         गिवेदकको,- 
हस्तािरः 
िाम, र्रः 
ठेिािाः 
फोि/मोबाईल िभबरः 
फ्याक्स िभबरः 
इमेलः  

 

 


