औBf]गगक ऺेत्र सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ननमभावरी, २०७१ -bf]>f] ;+Zff]wg_
औद्मोगिक ऺेत्र व्मवस्थाऩन लरलभटे डको प्रफन्धऩत्रको दपा ३ भा उल्रेखित उद्देश्म कामाान्वमन िना कम्ऩनीको ननमभावरीको ननमभ १८ को िण्ड (ठ)
रे ददएको अगधकाय प्रमोि ियी कम्ऩनीको सञ्चारक सलभनतरे मो ननमभावरी फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द–१
प्रायम्भबक
१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायभब :- (१) मो ननमभावरीको नाभ “औद्मोगिक ऺेत्र सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ननमभावरी, २०७१” यहे को छ ।
(२) मो ननमभावरी भन्त्रारमको स्वीकृनत प्राप्त बएऩनछ सञ्चारक सलभनतरे तोकेको लभनतदे खि रािू हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा :- ववषम वा प्रसङ्िरे अको अथा नरािेभा मस ननमभावरीभा :–
(क) “अध्मऺ” बन्नारे औद्मोगिक ऺेत्र व्मवस्थाऩन लरलभटे डको सञ्चारक सलभनतको अध्मऺ सम्झनुऩछा ।
(ि) “उद्मोि” बन्नारे प्रचलरत कानन
ू फभोजजभ दताा बई ऺेत्रलबत्र सञ्चालरत उद्मोि सम्झनऩ
ु छा ।
(ि) “उद्मोि भहासॊघ” बन्नारे नेऩार औद्मोगिक ऺेत्र उद्मोि भहासॊघ सम्झनुऩछा ।
(घ) “उद्मोि सॊघ” बन्नारे ऺेत्रलबत्रका उद्मोिहरुको सॊघ सम्झनुऩछा ।
(ङ) “उऩसलभनत” बन्नारे ननमभ २४ फभोजजभ िदठत बाडा भहशर
ु तथा शल्
ु क सझ
ु ाव उऩसलभनत सम्झनऩ
ु छा ।
(च) “कम्ऩनी” बन्नारे औद्मोगिक ऺेत्र व्मवस्थाऩन लरलभटे ड सम्झनुऩछा ।
(छ) “कामाारम” बन्नारे औद्मोगिक ऺेत्र व्मवस्थाऩन लरलभटे डभातहतका औद्मोगिक ऺेत्र व्मवस्थाऩन िना िडा िये को औद्मोगिक ऺेत्र
व्मवस्थाऩन कामाारम सम्झनऩ
ु छा ।
(ज) “केन्रीम कामाारम” बन्नारे औद्मोगिक ऺेत्र व्मवस्थाऩन लरलभटे डको भुख्म कामाारम सम्झनुऩछा ।
(झ) “जग्िा” बन्नारे कम्ऩनीको स्वालभत्व वा ननमन्त्रणभा यहे को ननजश्चत नाऩ, नक्शा य आकायको उद्मोिहरुराई बाडाभा ददने उद्देश्मरे ववकलसत
जग्िा सम्झनऩ
ु छा ।
(ञ) “तोकेफभोजजभ” बन्नारे आवश्मकताअनुसाय नेऩार सयकाय वा सलभनतरे तोकेफभोजजभ सम्झनुऩछा ।
(ट) “बवन” बन्नारे कम्ऩनीको स्वालभत्व वा ननमन्त्रणभा यहे को औद्मोगिक कायिाना बवन, िोदाभघय, प्रदशानी कऺ वा अन्म प्रमोजनकारागि
उद्मोिहरुराई बाडाभा ददने उद्देश्मरे ननभााण िरयएको ननजश्चत नाऩ, नक्शा य आकायको बवन सम्झनऩ
ु छा ।
(ठ) “ऩूवााधायमुक्त ववकलसत जग्िा” बन्नारे कम्ऩनीरे फाटो, ववद्मुत, ढर य ऩानीको ऩहुॉचको प्रफन्ध िये को ननजश्चत नाऩ, नक्शा य आकायको जग्िा
सम्झनुऩछा ।
(ड) “भन्त्रारम” बन्नारे उद्मोि भन्त्रारम सम्झनऩ
ु छा ।
(ढ) “भहाप्रफन्धक” बन्नारे कम्ऩनीको भहाप्रफन्धक सम्झनुऩछा ।
(ण) “भुल्माङ्कन सलभनत” बन्नारे ननमभ १३ फभोजजभको प्रस्ताव भुल्माङ्कन सलभनत सम्झनुऩछा ।
(त) “सलभनत” बन्नारे औद्मोगिक ऺेत्र व्मवस्थाऩन लरलभटे डको सञ्चारक सलभनत सम्झनऩ
ु छा ।
(थ) “सम्झौता” बन्नारे कामाारम य उद्मोिफीच बवन/जग्िा बाडाभा ददॉ दा ननमभ १७ फभोजजभ िरयएको सम्झौता सम्झनुऩछा ।
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(द) “ऺेत्र” बन्नारे कम्ऩनीको स्वालभत्व वा ननमन्त्रण वा व्मवस्थाऩनभा सञ्चालरत औद्मोगिक ऺेत्र सम्झनुऩछा ।
(ध) “ऺेत्र व्मवस्थाऩक” बन्नारे कम्ऩनीको स्वालभत्व वा ननमन्त्रण वा व्मवस्थाऩनभा सञ्चालरत ऺेत्रको ऺेत्र व्मवस्थाऩक, ऺेत्र प्रफन्धक वा
कामाारम प्रभुि सम्झनुऩछा ।
ऩरयच्छे द–२
औद्मोगगक ऺेत्र सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन
३. औद्मोगगक ऺेत्रको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन :- (१) कम्ऩनीरे दे हामफभोजजभका औद्मोगिक ऺेत्रहरुको सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन िनेछ्–
(क) फाराजु औद्मोगिक ऺेत्र,
(ि) ऩाटन औद्मोगिक ऺेत्र,
(ि) हे टौडा औद्मोगिक ऺेत्र,
(घ) धयान औद्मोगिक ऺेत्र,
(ङ) नेऩारिञ्ज औद्मोगिक ऺेत्र,
(च) ऩोिया औद्मोगिक ऺेत्र,
(छ) फुटवर औद्मोगिक ऺेत्र,
(ज) बक्तऩयु औद्मोगिक ऺेत्र,
(झ) फीये न्रनिय औद्मोगिक ऺेत्र,
(ञ) िजेन्रनायामणलसॊह औद्मोगिक ऺेत्र,
(ट) धनकुटा औद्मोगिक ऺेत्र य
(ठ) नेऩार सयकायरे तोक्ने अन्म ऺेत्र ।
(२) उऩननमभ ( १) भा उल्रेि बएका अनतरयक्त नेऩार सयकायरे औद्मोगिक ऺेत्र स्थाऩनाकारागि जग्िा अगधग्रहण ियी कम्ऩनीराई उऩरब्ध
ियाएभा त्मसयी प्राप्त बएको जग्िाराई सभेत कम्ऩनीरे नेऩार सयकायको स्वीकृनतभा औद्मोगिक ऺेत्र घोषणा ियी व्मवस्थाऩन िना
सक्नेछ ।
(३) कम्ऩनीरे नेऩारलबत्रको कुनै स्थानको जग्िा िरयद ियी वा प्राप्त ियी सो जग्िाराई नेऩार सयकायको स्वीकृनतभा औद्मोगिक ऺेत्रकोरुऩभा
ववकलसत ियी सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन िना सक्नेछ ।
(४) कम्ऩनीरे नेऩार सयकायको ऩूवा स्वीकृनत लरई सावाजननक तथा ननजी ऺेत्रको सहबागिताभा कुनै जग्िाको ववकास य व्मवस्थाऩनकारागि
मोजना य रिानीको आधाय तम ियी नेऩार सयकायको स्वीकृनतभा औद्मोगिक ऺेत्रको स्थाऩना, ववकास वा व्मवस्थाऩन िना सक्नेछ ।
(५) कम्ऩनीरे नेऩार सयकायको ऩव
ा वीकृनत लरई सयकायी, ननजी ऺेत्र य सहकायी उद्मोिसभेतको सॊरग्नता य रिानीभा नेऩार सयकायको
ू स्
स्वीकृनतभा औद्मोगिक ऺेत्रको स्थाऩना, ववकास वा व्मवस्थाऩन िना सक्नेछ ।
४. औद्मोगगक ऺेत्रको स्वामभत्व, ननमन्त्त्रण तथा संयऺण :(१) ननमभ ३ फभोजजभका औद्मोगिक ऺेत्रहरुको स्वालभत्व ननमन्त्रण तथा सॊयऺणको जजम्भेवायी कम्ऩनीको हुनेछ ।
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(२) कामाारमरे औद्मोगिक ऺेत्रको बवन वा जग्िा बाडाभा ददॉ दा मस ननमभावरीभा रेखिएफभोजजभको प्रकृमा ऩूया िनऩ
ुा नेछ ।
(३) कम्ऩनीको जग्िा बाडाभा लरई सो जग्िाभा उद्मोिरे आफ्नै रिानीभा ननभााण िये का कायिाना बवनरिामत अन्म बौनतक सॊयचना य
लभरभेशीनयीजस्ता जामजेथाहरु अन्म उद्मोिराई फेचबफिन ियी ऺेत्र छाडी जाने (Exit) उद्मोिको हकभा ननमभ २९ भा व्मवस्था
बएफभोजजभ हुनेछ ।

**-$_

फेचबफिन

ef8fdf lnPsf] hUuf k"0f{ ?kdf k|of]udf cfPsf] gb]lvPdf If]q Joj:yfkssf] ;+of]hsTjdf If]ql:yt pBf]u
;+3sf] k|ltlglw ;lxtsf] sfo{bn u7g u/L ;f] sfo{bnn] lbPsf] cWoog k|ltj]bgsf cfwf/df sfof{non] hUUff cfkm\gf]
lgoGq0fdf lnO{ cGo pBf]unfO{ ef8fdf lbg ;Sg]5 .

५. ऺेत्रमबत्र स्थाऩना हुने उद्मोगको प्राथमभकताक्रभ :(१) ऺेत्रलबत्र उद्मोि स्थाऩनाकारागि जग्िा तथा बवन बाडाभा ददॉ दा नेऩार सयकायरे प्राथलभकता प्राप्त उद्मोि बनी ननधाायण िये को भाऩदण्डराई
भध्मनजयभा यािी त्मस्ता उद्मोिराई दे हामका आधायभा प्राथलभकता ददनुऩनेछ्–

(क) उत्ऩादनभूरक उद्मोिअन्तिात कच्चा ऩदाथा वा अधाप्रशोगधत कच्चा ऩदाथा वा िेय िएको वस्तु प्रमोि ियी वा प्रशोधन ियी भूल्म अलबववृ ि
ियी भारसाभान उत्ऩादन िने उद्मोि,
(ि) कृवष तथा वन ऩैदावयभा आधारयत िाद्म तथा प्रशोधन केन्र, डेयी उद्मोि, ये शभ तथा भह प्रशोधन उद्मोि, गचमा तथा कपी प्रशोधन उद्मोि,
जडडवुटी प्रशोधन उद्मोि, काठ तथा वेतफाॉसजन्म पननाचय उद्मोि,
(ि) िानी तथा िननजजन्म उद्मोिहरु जस्तै् धातु वा अधातु िननज प्रशोधन िने उद्मोि,
(घ) वस्तु उत्ऩादन ियी ववदे श ननमाात िने ननमाातभूरक उद्मोि,
(ङ) उजााभूरक उद्मोिहरु जस्तै् सौमा शजक्त वा अन्म स्रोतफाट प्राप्त हुने नववकयणीम उजााभूरक उद्मोि, उजााघय तथा उजाा प्रसायण राईन,

**k]6|f]lnod

tyf UofFF; e08f/0f Pjd\ l/lkmlnË KnfG6

(च) सेवाभर
ू क उद्मोि अन्तिात माजन्त्रक कामाशारा (वकाशऩ), छाऩािाना तथा छऩाई उद्मोि,
(छ) अन्म उद्मोिहरु जस्तै् शीतबण्डाय सॊचारन, चल्रा ह्माचयी, प्रदवु षत ऩानी प्रशोधन केन्र, सफ्टवेमय ववकास, प्राववगधक प्रलशऺण तथा
शीऩववकास वा मस्तै अन्म उद्मोिहरु य
(ज) नेऩार सयकायरे तोकेका अरु उद्मोिहरु ।
(२) कम्ऩनीरे उऩननमभ (१) फभोजजभका उद्मोिहरुभध्मे कामाारमफाट िरयद ियी ववद्मुत वा ऩानी फढी उऩमोि िने उद्मोिराई प्राथलभकता ददन
सक्नेछ ।
स्ऩष्टीकयण् मस ननमभको प्रमोजनकारागि माजन्त्रक कामाशारा ( वकाशऩ) बन्नारे सवायी साधनको भभात केन्र ( सलबास सेन्टय)
जनाउॉ दछ ।

ऩरयच्छे द–३
जग्गा वा बवन बाडाभा ददने प्रकृमा
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jf k|bz{gL

फाहे कका वकासऩराई

६. साववजननक सूचनाको भाध्मभफाट प्रस्ताव आव्हान गयी बाडाभा ददनुऩने :- कामाारमरे ऺेत्रको कुनै बवन वा जग्िा बाडाभा ददॉ दा सलभनतको
स्वीकृनतभा तमाय बएको प्राववगधक स्ऩेलसफपकेशन तथा भािादशान (Guidelines) को अगधनभा यही कम्तीभा ३० ददनसम्भको म्माद ददई सावाजननक
सूचनाको भाध्मभफाट प्रस्ताव आह्वान ियी बाडाभा ददनुऩनेछ ।
७. साववजननक सूचनाको भाध्मभफाट प्रस्ताव आह्वान गदाव उल्रेख गनऩ
ुव ने ववषम :- कामाारमरे ननमभ ६ फभोजजभको सावाजननक सूचनाको भाध्मभफाट
प्रस्ताव आह्वान िदाा दे हामका ववषम उल्रेि िनऩ
ुा नेछ्–
(क) प्रस्ताववत बवन वा जग्िाको नक्शा,
(ि) उऩरब्ध ियाउन सफकने प्रस्ताववत बवन वा जग्िाको ऺेत्रपर,
(ि) प्रस्ताववत बवन वा जग्िा बाडाभा ददने अवगध य प्रचलरत बाडादय,
(घ) प्रस्ताववत बवन वा जग्िाकोरागि तोफकएको प्रफेश शुल्कभा नघट्ने ियी प्रस्ताव िरयएको प्रवेश शुल्कको दयफभोजजभ हुने जम्भा प्रवेश शुल्कको
२५ (ऩच्चीस) प्रनतशतरे हुनआउने धयौटी यकभ प्रस्तावसाथ जम्भा िनऩ
ुा ने कुया,
(ङ) ननमभ ५ फभोजजभ प्राथलभकता प्राप्त उद्मोिहरुको फकटानी,
** (च) g]kfn ;/sf/sf] ;DjlGwt lgsfodf btf{ ePsf lgod 5 adf]lhd k|fyldstf k|fKt pBf]ux?sf] btf{ k|df)fkq, k|aGw-kq
tyf

lgodfjnL,

pBf]usf]

ljut

tLg

jif{sf]

n]vf

k/LIf)f

k|ltj]bg,

pBf]usf]

cfly{s

tyf

ef}lts

of]hgf;lxtsf]

Joj;flos of]hgf, kl%NNff] cfly{s jif{sf] s/ r'Qmf k|df)fkq, pBf]u ;`rfnsx?sf] kl/ro v'Ng] ljj/)f, gful/stfsf]
k|df)fkq

-ljb]zLsf]

xsdf

/fxbfgL_,

pBf]usf]

;DefJotf

cWoog

k|ltj]bg

/

k|rlnt

sfg'g

jdf]lhd

k|f/lDes

jftfj/)fLo k/LIf)f jf jftfj/)fLo k|efj d"NofÍg ug'{kg]{ eP ;f]sf] k|ltj]bg,
t/ gof¤ pBf]usf] xsdf sfof{no$f/f tf]ls lbPsf] ;doleq btf{ k|df)fkq, k|aGw kq tyf lgodfjnL cflb
sfuhftx? k]z ug]{ zt{df k|:tfljt pBf]usf] gfd, pBf]u ;+rfnssf] kl/ro v'Ng] ljj/)f, gful/stfsf] k|df)fkq ljb]zLsf] xsdf /fxbfgL_, tLg jif{sf] k|If]lkt ljlQo ljj/)f;lxtsf] lj:t[t kl/of]hgf k|ltj]bg, ;DefJotf cWoog
k|ltj]bg / k|rlnt sfg'g jdf]lhd k|f/lDes jftfj/)fLo k/LIf)f jf jftfj/)fLo k|efj d"NofÍg ug'{kg]{ eP ;f]sf]
k|ltj]bgsf cfwf/df k|:tfj k]z ug{ ;Sg] s'/f .Æ
(छ) सलभनतरे तोकेको शुल्क (फपताा नहुने) नतयी प्रस्तावसम्फन्धी पायाभ िरयद िनऩ
ुा ने, पायाभ ऩाइने स्थान, ऩेश िने स्थान, ऩेश िनऩ
ुा ने अजन्तभ
लभनत य सभम, िोल्ने लभनत, सभम य स्थान,
(ज) उद्मोि छनौटकारागि प्रस्तावको भल्
ु माङ्कन िने आधाय य तरयका,
(झ) स्वीकृनत लरएय स्वीकृत ननभााण भाऩदण्डको ऩरयगधलबत्र यहे य बवन तथा अन्म सॊयचना ननभााण िनऩ
ुा ने कुया,
(ञ) उद्मोिको प्रस्ताव स्वीकृत िने वा निने अगधकाय ननमभ ३४ फभोजजभको ऩदागधकायीभा ननदहत यहनेछ,
(ट) उद्मोिीरे भल्
ु माङ्कन सलभनतसभऺ प्रस्तावका सम्फन्धभा प्रस्तत
ु ीकयण िनऩ
ुा ने,
(ठ) िण्ड (ट) अनुसाय प्रस्तुतीकयण िना फोरावट िदाा उऩजस्थत नबएभा उद्मोिको प्रस्ताव यि िना सफकने य
(ड) प्रस्ताव आह्वान िने कामाारमरे प्रस्तावसम्फन्धी कािजातभा उल्रेि िनऩ
ुा ने बनी ननधाायण िये का अन्म ववषमहरु सभावेश हुनुऩने ।
८. प्रस्ताव ऩेश गने तरयका :- (१) प्रस्तावक वा ननजको अगधकृत प्रनतननगधरे यीतऩव
ा सहीछाऩ तथा सीरफन्दी ियी प्रस्तावक आपैंरे वा आफ्नो
ू क
प्रनतननगधभापात हुराक वा कुरयमयभापात ननधाारयत ढाॉचाभा प्रस्ताव ऩेश िनऩ
ुा ने स्थानभा अजन्तभ लभनत य सभमलबत्रै ऩेश िनऩ
ुा नेछ ।
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(२) उऩननमभ ( १) फभोजजभको अवगध नाघी प्राप्त बएका प्रस्तावहरु उऩय कुनै कायफाही हुने छै न य त्मस्ता प्रस्तावहरु निोरी सम्फजन्धत
प्रस्तावकराई फपताा िनऩ
ुा नेछ ।
९. प्रस्ताव फपताव तथा संशोधन :- (१) प्रस्तावकरे एकऩटक ऩेश िये को प्रस्ताव फपताा लरन वा सॊशोधन िना प्रस्ताव ऩेश िने अजन्तभ लभनत य सभम
सभाप्त हुनु अिावै लसरफन्दी ननवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩननमभ ( १) फभोजजभ प्रस्ताव फपताा लरन वा सॊशोधन िना चाहने प्रस्तावकरे सोसम्फन्धी ननवेदन िाभभा लसरफन्दी ियी त्मस्तो िाभको
फादहयी बािभा दे हामका कुया उल्रेि ियी प्रस्ताव ऩेश िने अजन्तभ सभमलबत्रै सम्फजन्धत कामाारमभा ऩेश िनऩ
ुा नेछ्–
(क) प्रस्तावको ववषम,
(ि) प्रस्ताव आह्वान िने कामाारमको नाभ य ठे िाना,
(ि) प्रस्ताव सॊशोधन िरयएको वा फपताा भाि िरयएको ववषम,
(घ) प्रस्ताव िोल्ने ददन य सभमभा भात्र िोल्नुऩने ब्महोया य
(ङ) प्रस्ताव फपताा लरन चाहनेको नाभ य ठे िाना ।
(३) उऩननमभ (२) फभोजजभको लसरफन्दी िाभ प्राप्त हुन आएभा कामाारमरे त्मस्ता िाभ सुयक्षऺत याख्नुऩनेछ ।
१०. प्रस्ताव खोल्ने :- (१) प्राप्त बएका प्रस्तावहरु कामाारमरे प्रस्तावक वा ननजको प्रनतननगधको योहवयभा िोल्नुऩनेछ । तय प्रस्तावक वा ननजको
प्रनतननगध उऩजस्थत नबएको कायणरे भात्र प्रस्ताव िोल्न फाधा ऩने छै न ।
(२) उऩननमभ ( १) फभोजजभ प्रस्ताव िोल्नु अनघ कामाारमरे म्माद नाघी प्राप्त हुन आएको प्रस्तावको िाभ, प्रस्ताव फपताा वा सॊशोधन
िनाकोरागि ददइएको ननवेदनको िाभ य यीतऩूवक
ा दताा बएका प्रस्तावको िाभराई छुट्माई म्माद नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव निोरी
सम्फजन्धत प्रस्तावकराई फपताा िनऩ
ुा नेछ । मसयी फपताा िदाा सोको ब्महोया, लभनत य सभमसभेत िर
ु ाई प्रस्तावभागथको कायफाहीको
प्रनतवेदन तमाय िनऩ
ुा नेछ ।
(३) कामाारमरे उऩननमभ (२) फभोजजभ प्रस्ताव फपताा िये ऩनछ प्रस्तावकरे फपताा िना भाि िये को प्रस्तावको िाभ िोरी त्मस्तो प्रस्तावको नाभ
ऩढे य सन
ु ाउनऩ
ु नेछ य त्मसऩनछ प्रस्ताव सॊशोधन िनाकोरागि ददइएका सफै िाभ िोरी त्मस्ता िाभलबत्र यहे को ब्महोया ऩढे य सन
ु ाउनऩ
ु नेछ
।
(४) उऩननमभ (३) फभोजजभ ब्महोया ऩढी सकेऩनछ कामाारमरे दाखिरा बएका प्रस्ताव क्रभैसॉि िोरी त्मस्तो प्रस्तावको दे हामको कुया ऩढे य सुनाई
सोको भच
ु ल्
ु का तमाय िनऩ
ुा नेछ य त्मस्तो भच
ु ल्
ु काभा उऩजस्थत प्रस्तावदाता वा ननजको प्रनतननगधको दस्तित ियाउनऩ
ु नेछ :(क)

प्रस्तावदाताको नाभ य ठे िाना,

(ि)

प्रवेश शुल्कको कफोर अङ्क,

(ि)

प्रस्तावभा कुनै थऩ पाइदा ददन प्रस्ताव िरयएको बए सोको कफोर अङ्क,

(घ)

प्राववगधक स्ऩेलसफपकेशनको ववकल्ऩ प्रस्ताव िरयएको बए सोको वववयण,

(ङ)

धयौटी यकभ जम्भा बए/नबएको,

(च)

अङ्क य अऺयका फीच लबन्नता बए सो लबन्नताको वववयण,

(छ)

प्रस्ताव पायाभभा प्रस्तावदाता वा ननजको प्रनतननगधको हस्ताऺय बए वा नबएको,
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(ज)

प्रस्तावसम्फन्धी कािजातभा सच्माइएको वा केयभेट िरयएको बए सोको ब्महोया,

(झ)

प्रस्ताव पायाभभा प्रस्तावदातारे कुनै कैफपमत उल्रेि िये को बए सोको ब्महोया य

(ञ)

कामाारमरे उऩमुक्त ठानेका अन्म आवश्मक कुया ।

११. प्रस्तावको ऩरयऺण :- (१) कामाारमरे ननमभ १० फभोजजभ िोरेका प्रस्तावहरु ननमभ १३ वभोजजभ िदठत भुल्माङ्कन सलभनतभा ऩेश िनऩ
ुा नेछ ।
(२)

उऩननमभ (१) फभोजजभ ऩेश बएका प्रस्तावहरुको भल्
ु माङ्कन िनअ
ुा नघ भल्
ु माङ्कन सलभनतरे दे हामका कुयाहरु ननक्मौर िना प्रस्तावको
ऩयीऺण िनऩ
ुा नेछ्–
(क)

प्रस्ताव ऩेश िना ननमभ ७ फभोजजभ मोग्म बएको ऩुष्ट्माॉई िने कािजातहरु ऩेश बए वा नबएको,

(ि) प्रस्तावसम्फन्धी कािजातभा प्रस्तावकराई ददइएको ननदे शनअनरु
ु ऩ प्रस्ताव ऩण
ू ा बए वा नबएको य प्रस्तावक वा ननजको
अगधकायप्राप्त प्रनतननगधको सदहछाऩ बए वा नबएको,
(ि) प्रस्तावसाथ जभानत ऩेश िनऩ
ुा ने बए प्रस्तावसम्फन्धी कािजातभा उल्रेि बए फभोजजभको फकलसभ, अवगध य यकभको जभानत
सॊरग्न बए/नबएको,
(घ)

प्रस्तावसम्फन्धी कािजातभा उल्रेखित प्राववगधक स्ऩेलशफपकेशन य सोही कािजातभा सॊरग्न शताअनुरुऩ प्रस्ताव सायबूतरुऩभा
प्रबावग्राही बए वा नबएको य

(ङ)

कामाारमरे उऩमक्
ु त दे िेका अन्म आवश्मक कुयाहरु ।

१२. प्रस्तावउऩय कायफाही नहुने :- दे हामको यीत नऩुिेको प्रस्तावउऩय कायफाही िरयनेछैन्–
(क) लसरफन्दी बई नआएको,
(ि) म्मादलबत्र ऩेश हुन नआएको,
(ि) ननमभ ९ फभोजजभ फपताा लरएको प्रस्ताव,
(घ) ननमभ ७ फभोजजभ मोग्म नबएको,
(ङ) आऩसभा लभरेभतो ियी दाखिरा बएको य
(च) यि बएको प्रस्ताव ।
१३. भुल्माङ्कन समभनत :- (१) ननमभ ६ तथा ननमभ २९ को उऩननमभ (५) फभोजजभ कामाारमभा ऩेश हुन आएका प्रस्तावहरु भुल्माङ्कन िना प्रस्ताव
भल्
ु माङ्कन सलभनत यहनेछ ।
(२) सलभनतभा दे हामफभोजजभका सदस्महरु यहनेछन्–
(क) ऺेत्र व्मवस्थाऩक

सॊमोजक

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

(ि) कामाारमको प्रशासन वा रेिा हे ने वरयष्ठत्तभ कभाचायी ............

सदस्म

(ि) घये रु तथा साना उद्मोि कामाारम/सलभनतको प्रनतननगध ............

सदस्म

(घ) .................xxddddk*
(घ1) dxfgu/kflnsf÷pk–dxfgu/kflnsf÷gu/kflnsf

jf ;f] gePsf] :yfgdf

lhNnf ljsf; ;ldltsf] sfof{non] tf]s]sf] k|fljlws k|ltlglw ===== ;b:o*
6

(ङ) ऺेत्र व्मवस्थाऩकरे तोकेको कामाारमको प्राववगधक कभाचायी ......

सदस्म सगचव

(३) भल्
ु माङ्कन सलभनतरे फैठकभा आवश्मकताअनस
ु ाय उद्मोि सॊघको प्रनतननगध य ववषमववऻराई आभन्त्रण िना सक्नेछ ।
(४) सलभनतरे स्वीकृत िये को भािाननदे शनको अगधनभा यही भुल्माङ्कन सलभनतरे ननमभ १४ फभोजजभ प्रस्तावहरुको ऩयीऺण, ववश्रेषण य
भुल्माङ्कन ियी आफ्नो यामसदहतको प्रनतवेदन ;DjlGwt ऺेत्र व्मवस्थाऩकसभऺ ऩेश िनऩ
ुा नेछ ।
१४. प्रस्ताव भल्
ु माङ्कन :- ( १) ननमभ १२ फभोजजभ कायफाही नहुने बनी छुट्माईएका प्रस्तावफाहे क दाखिरा बएका अन्म प्रस्तावहरु भल्
ु माङ्कन
सलभनतसभऺ भुल्माङ्कनकोरागि ऩेश िनऩ
ुा नेछ ।
(२) प्रस्तावको कूर अङ्क बाय १०० कामभ िरयएको छ य उजत्तणााङ्क ५० प्रनतशत हुनेछ । उजत्तणााङ्कभध्मे सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त िने
उद्मोिको प्रस्ताव छनौट िनऩ
ुा नेछ ।
(३) उऩननमभ (१) वभोजजभ ऩेश बएका प्रस्तावहरु भुल्माङ्कन िने आधाय दे हामफभोजजभ हुनेछ :(क) ननमभ ५ वभोजजभ प्राथलभकताक्रभको आधायभा प्राथलभकता सभूहलबत्र ऩने उद्मोि -

अगधकतभ दश अङ्क

(ि) प्रस्ताववत उद्मोिको प्रऺेवऩत आगथाक वववयण
(ऩॉज
ू ी, रिानी, अऩेक्षऺत उत्ऩादन, प्रनतपर प्राप्त िने Payback अवगध, प्रऺेवऩत नापा आदद) - अगधकतभ ऩाॉच अङ्क
(ि) प्रस्ताववत उद्मोिको व्मवस्थाऩकीम ऺभता (ऺभता, िुवी, ऻान, सीऩ, शैरी, जानकायी आदद) - अगधकतभ ऩाॉच अङ्क
(घ) प्रस्ताववत उद्मोिरे ददने प्रत्मऺ योजिायी सॊख्मा -

अगधकतभ ऩाॉच अङ्क

(ङ) उद्मोिरे िऩत िने कच्चा ऩदाथा य उत्ऩाददत फस्तुको फजाय -

अगधकतभ ऩाॉच अङ्क

(च) प्रस्ताववत उद्मोिको वातावयणीम ऩऺ -

अगधकतभ ऩाॉच अङ्क

(छ) प्रस्ताववत उद्मोिरे कामाारमसॉि भाि िये को ववद्मत
ु शजक्त ऺभता -

अगधकतभ ऩच्चीस अङ्क

(ज) प्रस्ताववत उद्मोिरे कामाारमसॉि भाि िये को ऩानीको ऩरयभाण वा ऺभता - अगधकतभ ऩन्र अङ्क
(झ) उद्मोिरे एकभुष्ठ फुझाउन कफोर िये को प्रवेश शुल्क यकभ -

अगधकतभ वीस अङ्क

(ञ) प्रस्तावका सम्फन्धभा उद्मोिीको प्रस्तत
ु ीकयण -

अगधकतभ ऩाॉच अङ्क

(४) उऩननमभ (३) को िण्ड (क), (ि), (ि), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) य (ञ) फभोजजभ अङ्कको उऩबफबाजन मसैसाथ सॊरग्न अनुसूची (१)
फभोजजभ हुनेछ ।
(५) प्रस्ताव प्राप्त बएको ३५ ददनलबत्र उऩननमभ ( ३) को िण्ड ( क) दे खि ( झ) सम्भको आधाय तथा िण्ड ( ञ) फभोजजभको उद्मोिीको
प्रस्तुतीकयणसभेत लरई प्रस्तावको भुल्माङ्कन िनऩ
ुा नेछ ।
१५. प्रस्ताव अस्वीकृत गने वा कायफाही यद्ध गने :- ननमभ ३४ फभोजजभको अजख्तमायी प्राप्त ऩदागधकायी वा ननकामरे दे हामको अवस्थाभा सम्ऩूणा
प्रस्ताव अस्वीकृत िना वा बाडाभा ददने सम्फन्धी कायफाही यि िना सक्नेछ :(क) कुनै ऩनन प्रस्ताव ननमभ १४ को उऩननमभ (३) फभोजजभ सायबूतरुऩभा प्रबावग्राही नबएभा,
(ि) तेफकएको न्मन
ू तभ अङ्कबायबन्दा प्रस्ताववत उद्मोिरे प्राप्त िये को अङ्कबाय कभ बएभा य
(ि) बाडाभा ददनेसम्फन्धी कायफाही िना आवश्मक नदे खिएभा ।
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१६. प्रस्तावको स्वीकृनत :-

(१) कामाारमरे ननमभ १४ फभोजजभ अगधकतभ अङ्कबाय बएको सायबूतरुऩभा प्रबावग्राही उद्मोिको प्रस्ताव

स्वीकृनतकोरागि छनौट िनऩ
ुा नेछ ।
(२) उऩननमभ ( १) फभोजजभ प्रस्ताव छनौट बएको १५ ददनलबत्र कामाारमरे सम्फजन्धत उद्मोिराई उद्मोिको प्रस्ताव स्वीकृत िने आशमको
सूचना एकऩटक याजष्िमस्तयको दै ननक ऩबत्रकाभा सावाजननक िनऩ
ुा नेछ ।
(३) उऩननमभ (१) फभोजजभ प्रस्ताव छनौट िने ननणाम बएको सच
ू ना ददएकोभा त्मसयी सच
ू ना ददएको सात ददनलबत्र सो ननणामभा गचत्त नफझ्
ु ने
ऩऺरे सलभनतसभऺ ननवेदन ददन सक्नेछ य सलभनतरे सो ववषमभा छानववन तथा ननणाम ियी कामाान्वमनकारागि कामाारमभा ऩठाउनुऩनेछ
। मससम्फन्धभा सलभनतरे िये को ननणाम अजन्तभ हुनेछ ।
(४) उऩननमभ (१) फभोजजभको सच
ू ना ददएको म्मादलबत्र उद्मोिरे उऩननमभ (३) फभोजजभ ननवेदन निये भा वा उऩननमभ (३) फभोजजभ ननवेदन
ऩयी सलभनतरे ननणाम िरयसकेऩनछ उऩननमभ (१) फभोजजभ छनौट बएको उद्मोिको प्रस्ताव स्वीकृत ियी ननजराई ३५ ददनलबत्र सम्झौता
िनाकोरागि प्रस्तावभा कफोर िये को प्रवेशशुल्क यकभ दाखिरा िना सूचना ददनुऩनेछ ।
(५) उऩननमभ (४) फभोजजभको अवगधलबत्र उक्त उद्मोिरे प्रवेशशल्
ु क यकभ दाखिरा ियी ननमभ १७ फभोजजभको सम्झौता िनऩ
ुा नेछ ।
(६) उऩननमभ ( ४) फभोजजभको उद्मोिरे प्रवेशशुल्क दाखिरा ियी सम्झौता िना नआएभा ननजको धयौटी यकभ जपत ियी त्मसऩनछको
अगधकतभ अङ्कबाय बएको उद्मोिराई ३५ ददनको म्माद ददई सम्झौताकारागि सूगचत िनऩ
ुा नेछ । सो उद्मोि ऩनन सम्झौता िना नआएभा
अगधकतभ अङ्कका आधायभा अन्म उद्मोिराई क्रभैसॉि सगू चत िनऩ
ुा नेछ ।
(७) उऩननमभ (५) फभोजजभ छनौट बएको उद्मोिसॉि जग्िा तथा बवन सम्झौता बएऩश्चात छनौटभा नऩये का उद्मोिरे ननमभ ७ को िण्ड (घ)
फभोजजभ जम्भा िये को धयौटी यकभ फपताा भाि िना सक्नेछ ।
(८) भागथ जन
ु सक
ु ै कुया उल्रेि बएको बए ताऩनन ऩदहरो ऩटक सच
ू ना आव्हान िदाा एउटा भात्र प्रस्ताव ऩना आएभा ऩन
ु ् सच
ू ना आव्हान ियी
प्रस्ताव भाि िनऩ
ुा नेछ ।
(९) उऩननमभ (८) फभोजजभ दोस्रोऩटक सूचना आव्हान िदाा ऩनन एउटा भात्र प्रस्ताव प्राप्त हुन आएभा सो प्रस्ताव सायबूतरुऩभा प्रबावग्राही छ eg]

Ps tx dflysf] clwsf/Lसभऺ ऩेश ियी प्रस्ताव स्वीकाय िना सफकनेछ ।
१७. सभझौता गनऩ
ुव ने :- ( १) ननमभ १६ फभोजजभ प्रस्ताव स्वीकृत बएऩनछ त्मस्तो उद्मोिसॉि ननमभ ३४ रे ददएको अगधकाय प्रमोि िना ऩाउने
ऩदागधकायी वा ननकामरे सलभनतरे तोकेफभोजजभको ढाॉचाभा सम्झौता िनऩ
ुा नेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोजजभको सम्झौताभा कम्ऩनीरे आवश्मक दे िेका कुयाहरुका अनतरयक्त दे हामका कुयाहरुसभेत उल्रेि िनऩ
ुा नेछ :(क) ऩटृाभा ददने जग्िा वा बवनको ऺेत्रपर सदहतको नक्शा,
(ि) फहारदय य सोको बुक्तानीको फकलसभ, छुट हुने अवस्था, जरयवाना राग्ने सम्फन्धी व्मवस्थाहरु,
(ि) स्वीकृत उद्देश्मकारागि भात्र फहारभा लरएको जग्िा तथा बवन प्रमोि िनऩ
ुा ने,
(घ) फहारभा लरएको जग्िा वा बवन अन्म कसैराई ऩुन् फहारभा ददन नऩाइने,
(ङ) फहारभा लरएको जग्िाभा स्वीकृत ननभााण भाऩदण्डको ऩरयगधलबत्र यही कामाारमको स्वीकृनत लरई बवन वा मस्तै प्रकृनतका सॊयचना
फनाउन ऩाउने,
(च) फहारभा लरएको बवन वा िोदाभघयको साववकको ऺेत्रपर नघट्ने ियी सॊयचना पेयफदर िनऩ
ुा ने बएभा ऺेत्रको स्वीकृनत लरनुऩने,
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(छ) उत्ऩादन शुरु िये को, उत्ऩादन फन्द िये को य कामाारमरे भाि िये को वववयण उऩरब्ध ियाउनुऩने,
(ज) उद्मोिरे कामाारमको स्वीकृनत लरई ननभााण िये को बवन वा मस्तै सॊयचनाहरु ननमभ २९ फभोजजभ कसैराई फेचबफिन िना ऩाउने,
(झ) नेऩार सयकायराई प्रचलरत कानूनफभोजजभ फुझाउनुऩने कय, शुल्क वा अन्म याजस्व फुझाउनुऩने,
(ञ) उद्मोिफाट लसजजात पोहोय वा अन्म कुयाहरु कामाारमरे तोकेफभोजजभ उद्मोि आपैंरे व्मवस्थाऩन िनऩ
ुा ने,
(ट) कामाारम य उद्मोिका फीचभा वववाद बएभा त्मसको प्रचलरत कयाय ऐन य सम्झौताऩत्र फभोजजभ वववाद सभाधानको उऩाम अवरम्वन
िने
(ठ) फक्मौता यकभ दाखिरा निये भा ऺेत्रलबत्र यहे को उद्मोिको सम्ऩजत्त कामाारमरे भनालसव कायण दे िाई कब्जा ियी लरराभ बफक्री ियी
फक्मौता यकभ असर
ू उऩय िने ।
(ड) तोफकएको अवगधलबत्र ननभााण कामा सम्ऩन्न ियी उद्मोि सञ्चारन िनऩ
ुा ने, भनालसव कायण बएभा कामाारमरे तोकेको थऩ ननभााण
शुल्क लरई भनालसव भाफपकको म्माद थऩ िना सक्नेछ ।
(ढ) तोफकएको अवगधलबत्र उद्मोि सञ्चारन निये भा कामाारमरे सम्झौता यि िना सक्नेछ ।
(ण) बाडाभा लरएको जग्िा ऩूणत
ा ् प्रमोिभा आएको नदे खिएभा ऺेत्र व्मवस्थाऩकको सॊमोजकत्वभा ऺेत्रजस्थत उद्मोि सॊघफाट तोफकएको
प्रनतननगधसदहतको कामादर िठन ियी सो कामादरको अध्ममन एवॊ यामसुझावको आधायभा कामाारमरे आफ्नो ननमन्त्रणभा lng]5।
(त) उद्मोिरे सम्झौताको कुनै शता उल्रॊघन िये भा कामाारमरे कानन
ु ी कायफाही िना सक्नेछ ।
(थ) बाडाभा लरएको जग्िा ऩूणत
ा ् प्रमोिभा आएको नदे खिएभा प्रमोिभा नआएको जनत जग्िा कामाारमरे आफ्नो ननमन्त्रणभा lng]5 ।
(द) उद्मोिरे बाडाभा लरएको बवनको सॊयचनाित ननभााण ऩरयवतान िनऩ
ुा नेफाहे क साभान्म भभातसम्बाय प्रमोिकताारे िनऩ
ुा नेछ ।
(ध) उद्मोिरे बाडाभा लरएको बवनको वीभा प्रचलरत कानन
ु अनस
ु ाय प्रमोिकताा स्वमॊरे अननवामारुऩभा ियाउनऩ
ु नेछ ।

(न) सम्झौताको कुनै शता वा ववषमराई लरएय कामाारमरे य उद्मोिफीच वववाद उत्ऩन्न बएभा प्रचलरत कानुनअनुसाय त्मस्तो वववाद
सभाधानको उऩाम िोजजनेछ ।
ऩरयच्छे द–४
उद्मोगराई उऩरब्ध गयाइने सेवा तथा सुववधासभफन्त्धी व्मवस्था
१८. औद्मोगगक ऩूवावधायमुक्त ववकमसत जग्गा, बवन वा गोदाभघय उऩरब्ध गयाउनुऩने :- मस ननमभावरीभा व्मवस्था बएफभोजजभ कामाारमरे
उद्मोिराई जग्िा/ बवन/िोदाभघय उऩरब्ध ियाउॉ दा औद्मोगिक ऩव
ू ााधायमक्
ु त ववकलसत जग्िा/ बवन/िोदाभघय उऩरब्ध ियाउनऩ
ु नेछ ।
१९. ऩानी तथा ववद्मुत उऩरब्ध गयाउनुऩने :- कामाारमरे सम्फजन्धत ननमभावरीभा व्मवस्था बएफभोजजभ उद्मोिराई ऩानी तथा ववद्मुत सेवा
उऩरब्ध ियाउनेछ ।
२०.

कजाव मरन सक्ने :- उद्मोिरे बाडाभा लरएको जग्िाभा आफ्नै िचाभा ननभााण िये को बवन वा अन्म जामजेथा फैंक/ववत्तीम सॊस्थाभा गधतोफन्धक
यािी कजाा लरन सक्नेछ य मस्तो कजाा यापसाप िनेसम्फन्धभा दे हामका शताहरु रािू हुनेछन :(क)

उद्मोिरे फैंक/ववत्तीम सॊस्थाको कजाा चुक्ता निये वाऩत उद्मोिको जामजेथा कब्जाभा लरॉ दा कामाारमको स्वीकृनत लरनुऩने ।

(ि) फैंक/ववत्तीम सॊस्थारे उद्मोिको जामजेथा कब्जाभा लरएको लभनतदे खि उद्मोिको नाभफाट बुक्तानी िनऩ
ुा ने फहार भहसुरवाऩतको बफर
फभोजजभको यकभ उद्मोिको तपाफाट फैंक स्वमॊरे कामाारमराई बुक्तानी िनऩ
ुा ने,
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(ि) उद्मोिरे बाडाभा लरएको बवन, जग्िाफाहे क फैंक/ववत्तीम सॊस्थारे कव्जाभा लरएको उद्मोिको जामजेथा मथालशघ्र लरराभ बफक्री िनऩ
ुा ने ।
फैंक/ववत्तीम सॊस्थारे लरराभबफक्री कायफाही निये भा कामाारमरे उद्मोिको सम्ऩजत्त ऩन
ु ् कब्जाभा लरएय प्रचलरत कानन
ु अनस
ु ाय लरराभ
बफक्री ियी कामाारमको फक्मौता असुरउऩय िनऩ
ुा ने ।
(घ) उद्मोिरे ननभााण िये को बवन तथा अन्म जामजेथाहरु फैंक/ववत्तीम सॊस्थारे लरराभ िदाा ननमभ ५ भा उल्रेखित प्राथलभकताक्रभभा यहे का
उद्मोिराई बफक्री िनऩ
ुा ने ।
(ङ) िण्ड (घ) फभोजजभ उद्मोिको सम्ऩजत्त िरयद िने उद्मोिरे मस ननमभावरीफभोजजभ नतनऩ
ुा ने फहार भहशुर तथा सफै प्रकायका शुल्कहरु
फुझाउनुऩनेछ ।
ऩरयच्छे द–५
ववववध
२१. सभझौता अवगध :- उद्मोिराई जग्िा वा बवन बाडाभा ददॉ दा ऩदहरोऩटक फढीभा $० वषा अवगधकारागि ददन सफकनेछ ।
२२. नवीकयण हुन सक्ने :- ( १) उद्मोिराई जग्िा वा बवन बाडाभा ददएको सम्झौता फभोजजभको अवगध व्मनतत बएऩनछ फढीभा
नवीकयण हुन सक्नेछ

$) वषाको रागि

. ;Demf}tf adf]lhdsf] cjlw Joltt gx'+b} klg sf/0f tyf cf}lrTo ;lxt s'g} pBf]un] ;Demf}tf gjLs/0f

ug{ rfx]df tf]lsPsf] gjLs/0f z'Ns lnO{ Joltt x'g af+sL cjlw;d]t hf]8L a9Ldf $) jif{sf] nflu gjLs/0f ug{ ;lsg]5 .
*
(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ नवीकयणकारागि ननवेदन ददॉ दा सम्झौताको अवगध सभाप्त हुनुबन्दा ३ भदहना अिावै नवीकयणका रागि कामाारमरे
उद्मोिराई सुचना ददनुऩनेछ य उद्मोिरे २ भदहना अिावै कामाारमसभऺ ननवेदन ददनुऩनेछ ।
(३) उऩननमभ (२) फभोजजभको म्मादलबत्र ननवेदन नददने उद्मोिरे त्मस्तो अवगध सभाप्त बएको लभनतरे ३५ ददनलबत्र कामाारमसभऺ ननवेदन
ददन सक्नेछ ।
(४) उऩननमभ ( १) फभोजजभ नवीकयण िदाा उऩननमभ ( २) फभोजजभको अवगधलबत्रको बए सलभनतरे तोकेको नवीकयण शुल्क य उऩननमभ ( ३)
फभोजजभको अवगधलबत्रको बए सलभनतरे तोकेको नवीकयण शुल्कभा

@) प्रनतशतरे हुन आउने जरयवानासभेत थऩ ियी सो यकभ दाखिरा

बएऩनछ नवीकयण िरयनेछ । सो अवगधलबत्र ऩनन नववकयण नबएभा अवगध सभाप्त बएको तीन भदहनालबत्र तोफकएको नववकयण शुल्कभा
शतप्रनतशत थऩ जरयवाना लरई नववकयण िना सफकनेछ ।
(५) उऩननमभ (४) फभोजजभको अवगधलबत्रसभेत नवीकयणकारागि कामाारमसभऺ ननवेदन नददने उद्मोिको सम्झौता नवीकयण हुने छै न ।
(६) उऩननमभ ( १) फभोजजभ नववकयण िदाा कामाारमरे उद्मोिसॉि लरनुऩने सम्ऩूणा भहशुर तथा सयकायराई फुझाउनुऩने सम्ऩूणा कय चुक्ता
बएको हुनुऩनेछ ।
२३. बाडा दयभा आवगधक ऩुनयावरोकन गनऩ
ुव ने :- ( १) सलभनतरे ननमभ २४ फभोजजभको उऩसलभनतको सुझावसभेतका आधायभा औद्मोगिक ऺेत्रको
जग्िा तथा बवनको बाडादय प्रत्मेक ५-५ वषाभा ऩुनयावरोकन िरयनेछ ।

**t/ u}x| pTkfbgd"ns pBf]un] lnPsf] hUUff tyf

ejgsf] ef8fb/ ;f] ;do eGbf cufj} k'g/fjnf]sg ug{ ;lsg]5 .
(२) उऩननमभ ( १) फभोजजभ बाडा दय ऩन
ु यावरोकन िदाा सलभनतरे नेऩार याष्ि फैंकरे अद्मावगधकरुऩभा जायी/प्रऺेऩण िये को
भुराजस्पनत/भुल्मजस्थनत/भुल्म सूचकाङ्क य प्रचलरत फजायबाऊ सभेतको आधाय लरई ऩुनयावरोकन िनेछ ।
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(३) भागथ जुनसुकै कुया उल्रेि बए ताऩनन हार सॊचारनभा यहे का औद्मागिक ऺेत्रलबत्रका िारी जग्िा तथा बववष्मभा ववस्तारयत वा नमाॉ
ननभााण हुने औद्मोगिक ऺेत्रलबत्र उद्मोि प्रवािान िने लसरलसरभा प्रस्ताव भाि िदाा ऺेत्रको ऩव
ू ााधाय राित भल्
ू मसभेतराई आधाय लरई
सलभनतरे न्मूनत्तभ प्रवेशशुल्क ननधाायण िनेछ ।
(४) ननमभ २४ फभोजजभ िदठत उऩसलभनतको सुझावको आधायभा सलभनतरे बाडा भहशुर ननधाायण िनेछ । सलभनतफाट ननधाारयत बाडा भहशुर
तथा शल्
ु क तोफकएको लभनतदे खि रािू हुनेछ ।
२४. बाडा भहशुर तथा शुल्क सुझाव उऩसमभनत :- (१) मस ननमभावरीफभोजजभ औद्मोगिक ऺेत्रको जग्िा तथा बवनको बाडा दय, न्मूनत्तभ प्रवेश
शुल्क, सम्झौता नववकयण शुल्क य फक्मौता यकभभा लरने जरयवाना शुल्क ऩुनयावरोकन ियी सलभनतसभऺ नमाॉ फहार भहशुर तथा शुल्क दयये ट
लसपारयस िना दे हामफभोजजभ फहार भहशर
ु तथा शल्
ु क ननधाायण सझ
ु ाव उऩसलभनत िठन िरयनेछ :(क) सलभनतको सदस्म (उद्मोि भन्त्रारमको प्रनतननगध) ................................

सॊमोजक

(ि) भहाप्रफन्धक ................................

सदस्म

(ि) अथा भन्त्रारमको प्रनतननगध ................................

सदस्म

(घ) नेऩार औद्मोगिक ऺेत्र उद्मोि भहासॊघको प्रनतननगध................................

सदस्म

(ङ) भहाप्रफन्धकरे तोकेको कम्ऩनीको ननदे शक ................................

सदस्मसगचव

(२) उऩसलभनतरे आफ्नो फैठकभा आवश्मकताअनस
ु ाय कुनै ववशेषऻराई आभन्त्रण िना सक्नेछ ।
(३) उऩसलभनतरे आफ्नो कामाववगध आपैं ननधाायण िनेछ ।
(४) उऩसलभनतका सदस्महरुरे ऩाउने फैठक बत्ता सलभनतका सदस्मको सयह हुनेछ ।
(५) सम्फजन्धत ऺेत्रको बाडा ननधाायण िदाा सो कामाारमको ऺेत्र व्मवस्थाऩक य उद्मोि सॊघको अध्मऺ वा ननजरे तोकेको प्रनतननगधराई आभजन्त्रत
सदस्मकोरुऩभा फैठकभा फोराउन सफकनेछ ।
(६) उऩसलभनतको सगचवारमको कामा भहाप्रफन्धकरे तोकेको ववबािरे िनेछ ।
२५. वीभा गयाउनु ऩने :- ( १) उद्मोिरे बाडाभा लरएको बवनको सम्बाववत जोखिभ ववरुिको वीभा प्रचलरत कानन
ु अनस
ु ाय प्रमोिकताा आपैंरे
अननवामारुऩभा ियाउनुऩनेछ ।
(२) उऩननमभ ( १) फभोजजभ वीभा नियाएको िण्डभा कामाारमरे वीभा ियाई त्मसयी वीभावाऩत बुक्तानी िये को वप्रलभमभ यकभ सम्फजन्धत
उद्मोिफाट असर
ू उऩय िनेछ ।
२६. उद्मोगको नाभ वा शेमयधनी ऩरयवतवन गदाव कामावरमको सहभनत मरनुऩने :- ऺेत्रलबत्र स्थावऩत/सञ्चालरत उद्मोिको नाभ वा शेमयधनी वा
सञ्चारक वा साझेदाय ऩरयवतान िनऩ
ुा ये भा उद्मोिरे कामाारमको सहभनत लरई िनऩ
ुा नेछ ।
२७. उद्देश्म थऩसभवन्त्धी व्मवस्था :- ऺेत्रलबत्र स्थावऩत/सञ्चालरत उद्मोिको उद्देश्म थऩ/घट वा ऩरयवतान िनऩ
ुा ये भा उद्मोिरे कामाारमको सहभनत लरई
िनऩ
ुा नेछ ।
२८. उद्मोग गामबने बएभा सहभनत मरनुऩने :- (१) ऺेत्रलबत्र सञ्चालरत कुनै दईु वा सोबन्दा फढी उद्मोि वा ऺेत्रलबत्र सॊचालरत कुनै उद्मोि अन्म कुनै
उद्मोिसॉि प्रचलरत कानन
ू फभोजजभ िालबने बएभा त्मस्ता ऺेत्रलबत्र सॊचालरत उद्मोिरे कामाारमको सहभनत लरनऩ
ु नेछ ।
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(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ लसपारयसको आधायभा सम्फजन्धत ननकामफाट उद्मोि िालबएको ब्महोया उद्मोिरे सयकायी ननकामफाट जायी बएको
कािजातसदहत कामाारमराई जानकायी ियाउनऩ
ु नेछ ।
(३) उऩननमभ (२) फभोजजभ उद्मोिहरु िालबएय नाभाकयण बएको अवस्थाभा साववकको सम्झौता यि ियी नमाॉ उद्मोिसॉि कामाारमरे जग्िा
तथा बवनको छुट्टै नमाॉ सम्झौता िरयददनुऩनेछ ।
(४) उऩननमभ (३) फभोजजभ सम्झौता िदाा उद्मोिरे तोफकएको प्रवेशशल्
ु क कामाारमराई फझ
ु ाउनऩ
ु नेछ ।
२९. उद्मोगको सभऩम्त्त फेचबफखनसभफन्त्धी व्मवस्था :- (१) उद्मोिरे कुनै कायण ऩयी ऺेत्रलबत्र सॊचालरत उद्मोि सञ्चारन िना नसक्ने बएभा बाडाभा
लरएको जग्िाभा उद्मोि आपैंरे ननभााण िये को बवन तथा बौनतक सॊयचना, लभरभेलशनयी जस्ता सम्ऩजत्तहरु कामाारमको स्वीकृनत लरएय अन्म
उद्मोिराई स्वालभत्व हस्तान्तयण ियी फेचबफिन िनासक्नेछ ।
(२) ऺेत्रजस्थत उद्मोिरे ननभााण िये को बवनरिामत अन्म सॊयचनाहरु कामाारमरे िरयद िनऩ
ुा ने बएभा त्मस्ता बौनतक सॊयचनाहरुको भुल्माङ्कन
िना सम्ऩजत्त भुल्माङ्कन कामादर यहनेछ ।
(३) उऩननमभ (२) फभोजजभको सम्ऩजत्त भल्
ु माङ्कन कामादरभा दे हामफभोजजभका सदस्महरु यहनेछन :(क) ऺेत्र व्मवस्थाऩक .......

सॊमोजक

(ि) सम्फजन्धत उद्मोिरे तोकेको सञ्चारक .............

सदस्म

(ि) उद्मोि सॊघको अध्मऺ .............

सदस्म

(घ) घये रु तथा साना उद्मोि कामाारम/सलभनतको प्रनतननगध ..........

सदस्म

(ङ) ........... *
(ङ1) dxfgu/kflnsf÷pk–dxfgu/kflnsf÷gu/kflnsf

jf ;f] gePsf] :yfgdf

lhNnf ljsf; ;ldltsf] sfof{non] tf]s]sf] k|fljlws k|ltlglw == ;b:o*
(४) उद्मोिरे बाडाभा लरएको जग्िाभा कामाारमको स्वीकृनत लरएय ननभााण िये को बवनरिामत अन्म ननभााण सॊयचनाहरु उऩननमभ ( २)
फभोजजभको सम्ऩजत्त भल्
ु माङ्कन कामादरको भल्
ु माङ्कन प्रनतवेदनको आधायभा सलभनतको स्वीकृनत लरएय त्मस्ता बवन वा अन्म
सॊयचनाहरु कामाारमरे िरयद िना सक्नेछ ।
(५) ननमभ ५ भा व्मवस्था बएफभोजजभ उद्मोिको प्राथलभकताक्रभ य मोग्मताको ऩरयगधलबत्र यहे य उद्मोिको सम्ऩजत्त फेचबफिन िनऩ
ुा ये भा
दे हामका वववयणसदहत उद्मोिरे कामाारमसभऺ प्रस्ताव ऩेश िनऩ
ुा नेछ :(क) सभऩम्त्त फेचबफखन गने साववक उद्मोगको तपवफाट्
(अ) सम्ऩजत्त फेचबफिन िना उद्मोिको सञ्चारक सलभनत वा साझेदायहरु वा स्वमॊ प्रोप्राइटयको ननणाम,
(आ) सम्फजन्धत ननकामफाट हारैको लभनतभा प्रभाखणत िरयएको उद्मोिको शेमयधनी, साझेदाय वा प्रोप्राइटयको रित फकताफ,
(इ) फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाराई कजााकारागि कामाारमफाट लसपारयस िरयएको बए सोको पुकुवाऩत्र,
(ई) अनघल्रो वषाको आम वववयण ऩेश िये को वा आमकय चुक्ता प्रभाणऩत्र,
(उ) उद्मोिको दताािाये जी िये को बए सोको प्रभाण वा ठाउॉ सायी िने बए उद्मोि दताा िने सम्फजन्धत ननकामको ऩत्र य
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(ऊ) कामाारमको फहार भहशुर फक्मौता यकभ चुक्ता बएको प्रभाण ।
(ख) सभऩम्त्त खरयद गने प्रस्ताववत उद्मोगको तपवफाट्
(अ) ऺेत्रलबत्र उद्मोि स्थाऩना िना उद्मोिको सञ्चारक सलभनत वा साझेदायहरु वा प्रोप्राईटयको ननणामसदहत सम्फजन्धत ननकामफाट
ईजाजतप्राप्त दताा प्रभाणऩत्र, प्रफन्धऩत्र तथा ननमभावरी,
(आ) शेमयधनी, साझेदाय वा प्रोप्राईटयको नािरयकता वा ऩरयचम िल्
ु ने कािजात य सम्फजन्धत ननकामफाट हारै जायी बएको
शेमयधनीहरुको रित वववयण,
(इ) उद्मोिको आगथाक तथा बौनतक मोजनासदहतको व्मावसानमक मोजना,
(ई) प्रस्ताववत उद्मोिको सम्बाब्मता अध्ममन प्रनतवेदन य
(उ) उद्मोिको सम्बाब्मता अध्ममन प्रनतफेदन, प्रचलरत कानुनफभोजजभ प्रायजम्बक वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) वा वातावयणीम
प्रबाव भुल्माङ्कन (EIA) िनऩ
ुा ने बए सोको प्रनतवेदन ।
(ग) सभऩम्त्त फेचबफखनसभफन्त्धी दव
ु ैऩऺको संमक्
ु त सभझौताऩत्र ।
(घ) कामावरमरे तोकेको अन्त्म कागजातहरु ।
(६) उऩननमभ ( ५) फभोजजभ प्राप्त बएको प्रस्ताव ननमभ ( १३) वभोजजभको प्रस्ताव भुल्माङ्कन सलभनतसभऺ ऩेश िनऩ
ुा नेछ । भुल्माङ्कन
सलभनतरे प्रस्ताववत उद्मोिरे अगधकतभ ववद्मत
ु तथा ऩानीको िऩत िने, उत्ऩादनभर
ू क य भल्
ू म अलबववृ ि िने आदद भाऩदण्डहरुको
ऩरयगधलबत्र यही प्रस्तावको भुल्माङ्कन िनऩ
ुा नेछ ।
(७) उऩननमभ ( ५) फभोजजभ प्राप्त बएको प्रस्ताव सायबूतरुऩभा प्रबावग्राही बएभा साववक उद्मोिको नाभभा कामभ यहे को जग्िा तथा बवन
प्रस्ताववत उद्मोिको नाभभा नाभसायी िना लसपारयस िनेछ ।
(८) उऩननमभ ( ५) फभोजजभ प्राप्त बएको प्रस्ताव सायबूतरुऩभा प्रबावग्राही नबएको अवस्थाभा त्मस्तो प्रस्ताव फपताा ियी कामाारमरे
सायबूतरुऩभा प्रबावग्राही बएको नमाॉ उद्मोि प्रस्ताव िना रिाउनेछ ।
३०. उद्मोगको दानमत्व :- उद्मोिरे दे हामफभोजजभका दानमत्व ऩयू ा िनऩ
ुा नेछ्–
(क) सम्झौताभा उल्रेि बएको सभमलबत्र बाडा यकभ दाखिरा िने,
(ि) सम्फजन्धत ननमभावरीभा व्मवस्था बएफभोजजभ ऩानी य ववद्मुत भहशुर दाखिरा िने,
(ि) आफ्नो बवन कम्ऩाउण्डलबत्र वातावयण प्रदष
ु ण हुन नददन सयसपाईको उऩमक्
ु त व्मवस्था िने,
(घ) उद्मोिफाट ननस्कने पोहोयभैरा उऩचाय (Treatment) िये य भात्र ननष्काशन हुने ियी पोहोयभैरा ननष्काशनको उऩमुक्त व्मवस्था लभराउने,
(ङ) वातावयणसम्फन्धी प्रचलरत कानुनफभोजजभको दानमत्व ऩूया िने,
(च) सम्झौताफभोजजभका शता तथा दानमत्व ऩयू ा िने य
(छ) सलभनतरे सभम सभमभा ददएको ननदे शन ऩारना िने ।
३१. जरयवाना गनव सक्ने :- ( १) उद्मोिरे सम्झौताभा उल्रेि बएको कुनै शता उल्रॊघन िये भा सलभनतरे स्वीकृत िये को कसूयको भात्रा (Scale of
Avoidance) तथा सॉजामसम्फन्धी भािादशानको अगधनभा यही भहाप्रफन्धकरे ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉदेखि ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना
िनासक्नेछ । तय त्मसयी जरयवाना िनअ
ुा नघ सम्फजन्धत उद्मोिराई आफ्नो सपाई ऩेश िना कजम्तभा १५ ददनको म्माद ददनुऩनेछ ।
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(२) उऩननमभ (१) फभोजजभ िरयएको जरयवानाभा गचत्त नफुझे उद्मोिरे ३५ ददनलबत्र सलभनतसभऺ ऩुनयावेदन िना सक्नेछ य सलभनतरे िये को
ननणाम अजन्तभ हुनेछ ।
३२. ननभावण शुल्क मरन सक्ने :- (१) मस ननमभावरीफभोजजभ बवन ननभााण िना स्वीकृनत लरने उद्मोिरे त्मसयी स्वीकृनत प्राप्त बएऩनछ सलभनतरे
तोकेफभोजजभको ननभााण शुल्क कामाारमभा दाखिरा िनऩ
ुा नेछ ।
(२) उऩननमभ ( १) फभोजजभ ननभााण शल्
ु क दाखिरा नियी बवन ननभााण िने उद्मोिराई भहाप्रफन्धकरे ननमभ ३१ फभोजजभ जरयवाना िना
सक्नेछ ।
३३. प्रवेशशुल्क तथा नववकयण शुल्क दाखखरा गनऩ
ुव ने :- (१) मस ननमभावरीको ननमभ (६) फभोजजभ जग्िा तथा बवनको सम्झौता ियी ऺेत्रलबत्र प्रवेश
िने नमाॉ उद्मोिरे तोफकएको न्मन
ू त्तभ प्रवेश शल्
ु कभा नघट्ने ियी प्रस्ताव िये फभोजजभको य ननमभ ( २९) वभोजजभ जग्िा तथा बवनको
सम्झौता ियी ऺेत्रलबत्र प्रवेश िने नमाॉ उद्मोिरे सलभनतरे तोके फभोजजभको प्रवेशशुल्क कामाारमभा दाखिरा िनऩ
ुा नेछ ।
(२) सम्झौता नववकयण िदाा सलभनतरे तोकेफभोजजभ नववकयण शुल्क राग्नेछ ।
३४.

जग्गा तथा बवन बाडाभा ददने तथा नववकयण गने अगधकायसभफन्त्धी व्मवस्था :-

o; lgodfjnLadf]lhd hUuf, ejg, uf]bfd, 6]gfd]06 Sjf{6/ ef8fdf lbg] -k§f ;Demf}tf_ tyf ;Demf}tf gljs/0f ug]{
clwsf/ b]xfosf clwsf/LnfO{ x'g]5 M
-!_ k|:tfljt pBf]usf] :yL/ k"FhL ?=! s/f]8 ;Dd ePsf] / To:tf pBf]unfO{ cfjZostfcg';f/ a9Ldf # /f]kgL;Ddsf]
hUuf jf ;f]df lgld{t ejg sDkgLsf tx & ;Ddsf If]q Joj:yfksn] ef8fdf lbg;Sg],
-@_ k|:tfljt pBf]usf] :yL/ k"FhL ?=@ s/f]8 ;Dd ePsf] / To:tf pBf]unfO{ cfjZostfcg';f/ a9Ldf % /f]kgL;Ddsf]
hUuf jf ;f]df lgld{t ejg sDkgLsf tx * ;Ddsf If]q Joj:yfksn] ef8fdf lbg;Sg],
-#_ k|:tfljt pBf]usf] :yL/ k"FhL ?=# s/f]8 ;Dd ePsf] / To:tf pBf]unfO{ cfjZostfcg';f/ a9Ldf !) /f]kgL;Ddsf]
hUuf jf ;f]df lgld{t ejg sDkgLsf tx ( ;Ddsf If]q Joj:yfksn] ef8fdf lbg;Sg],
-$_ k|:tfljt pBf]usf] :yL/ k"FhL ?=!) s/f]8 ;Dd ePsf] / To:tf pBf]unfO{ cfjZostfcg';f/ a9Ldf @% /f]kgL;Ddsf]
hUuf jf ;f]df lgld{t ejg sDkgLsf dxfk|aGwsn] ef8fdf lbg;Sg],
-%_ ?=!) s/f]8 eGbfdfly hlt;'s} :yL/ k'+hL ePsf] pBf]unfO{ cfjZostfcg';f/ @% /f]kgLb]lv dflysf] hUuf jf ;f]df
lgld{t ejg ;+rfns ;ldltsf] :jLs[ltdf ef8fdf lbg;lsg] 5 .
-^_ t/ If]qleqsf pBf]ux?sf nflu b'O{ jif{ jf ;f] eGbf sd cjlwsf nflu lbO{g] uf]bfd ejg tyf 6]gfd]G6 Sjf{6/ If]q
Jo:yfks :j+on] ef8fdf lbg jf gljs/0f ug{ ;Sg]5 .
-&_ lgod @@ jdf]lhd x'g] hUuf tyf ejg ;Demf}tf gljs/0fsf] xsdf pklgod -!_,-@_,-#_,-$_ / -%_ df tf]lsPsf]
l;dfleqsf kbflwsf/Ln] gljs/0f ug{ :jLs[lt lbg]5 .
-*_ pklgod -$_ / -%_ adf]lhdsf] If]qflwsf/cg';f/ dxfk|aGws / ;~rfns ;ldlt;dIf k]z x'g] ljifox?sf] k|:tfj
tyf ;DklQ d"NofFsg u/L k]z ug]{ sfo{ ;Da4 If]q Joj:yfkg sfof{nos} x'g]5 .
३५. जग्गा तथा बवन बाडा ददने सभफन्त्धभा संचारक समभनतको अगधकाय तथा म्जभभेवायी :(१) मस ननमभावरीको कामाान्वमनका सन्दबाभा सलभनतरे आवश्मकताअनुसाय सभन्वम िना, सहजीकयण िना य ननदे शन ददन सक्नेछ ।
सलभनतरे ददएको ननदे शन तथा सुझावराई भहाप्रफन्धक य ऺेत्र व्मवस्थाऩकरे ऩरयऩारन िनऩ
ुा नेछ ।
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(२) मस ननमभावरीको कामाान्वमनको लसरलसराभा कुनै ववषम/काभ/ननणामउऩय कुनै सभस्मा आईऩये भा, िुनासो आएभा य नीनतित ननदे श
िनऩ
ुा ने दे खिएभा सलभनतरे त्मस्तो ववषम वा काभको ननणामउऩय अध्ममन तथा छानबफन िना ियाउन तथा ऩन
ु यावरोकन िना

/

5fgljgaf6 s'g} clgoldttf ePsf] b]lvPdf sfo{jfxL;d]t ug{ सक्नेछ ।
(३) मस ननमभावरी कामाान्वमgको सन्दबाभा भुल्माङ्कन सलभनत, ऺेत्र व्मवस्थाऩक य भहाप्रफन्धकरे िये को ननणामको जानकायी ननणाम
बएऩनछको सलभनतको आिाभी फैठकभा ऩेश िनऩ
ुा नेछ । सोको जजम्भेवायी य जवापदे दहता भहाप्रफन्धकको हुनेछ ।
३६. ननमभावरीको संशोधन :- (१) मस ननमभावरीभा बएका ननमभहरू सलभनतरे सभमानुकूर आवश्मकताअनुसाय सॊशोधन वा थऩघट िना सक्नेछ ।
मसयी सॊशोधन वा थऩघट बएको ननमभ भन्त्रारमफाट स्वीकृनत प्राप्त बएऩनछ सलभनतरे तोकेको लभनतदे खि रािू हुनेछ ।
(२) मस ननमभावरीसॉि सम्फजन्धत अनस
ु च
ू ीहरु हे यपेय वा थऩघट िनऩ
ुा ये भा सलभनतरे िना सक्नेछ ।
३७. ननमभावरीको ब्माख्मा :- मस ननमभावरीभा उल्रेि बएको कुनै कुया प्रचलरत कानुनसॉि फाखझएभा प्रचलरत कानुनफभोजजभ नै हुने य
ननमभावरीको कुनै कुया स्ऩष्ट नबएभा सलभनतरे ब्माख्मा िये फभोजजभ हुनेछ ।
३८. खाये जी तथा फचाऊ :- (१) औद्मोगिक ऺेत्रको जग्िा तथा बवन, टे नाभेन्ट क्वाटय तथा िोदाभ उद्मोिराई बाडाभा ददने सम्फन्धभा बएिये का वा
जायी बएका ननणामहरु, ननदे शन एवॊ ननदे लशका २०६९ फभोजजभ बए िये का काभ कायफाहीहरु मसै ननमभावरीफभोजजभ बए िये को भानननेछ ।

t/ o; lgodfjnLsf] p2]Zo / cGo k|fjwfgsf] ljkl/t x'g] u/L If]qleq eP u/]sf sfd sfo{jfxLx?sf xsdf ;Dj4
pBf]ux?nfO{ hfgsf/L u/fO{ dgfl;j dflkmssf] pko'Qm ;do lbO{ o;} lgodfjnLjdf]lhd ug{ u/fpg' kg]{5 cGoyf lghn]
If]q 5f8L hfg'kg]{5 .
-!s_ cf}Bf]lus If]q ;+rfng tyf Joj:yfkg lgodfjnL, @)&! :jLs[t eO{ nfu" x'g'k"j{ ;fljssf] Joj:yf adf]lhd hUUff
tyf ejg k§f ;Demf}tf gfd;f/L, hUuf ;§f k§f tyf gof+ hUUff k§f ;Demf}tf :jLs[ltsf nflu hUUff tyf ejg ef8fdf
lbg] ;DjGwL lgb]{lzsf, @)^( adf]lhd tf]lsPsf] sfuhft ;lxtsf k|s[of k'/f u/L If]q Joj:Yffkg sfof{noaf6 l;kmfl/; e}
cfPsf t/ lg0f{o x'g af+sL /x]sf kmfO{nx?sf ;DjGwdf Ps k6ssf nflu ;+rfns ;ldltn] ;f]xL lgb]{lzsf adf]lhd
:jLs[lt lbg ;Sg]5 .*
(२) औद्मोगिक ऺेत्रको जग्िा तथा बवन, टे नाभेन्ट क्वाटय तथा िोदाभ उद्मोिराई बाडाभा ददने सम्फन्धभा बएिये का वा जायी बएका ननणामहरु,
ननदे शन एवॊ ननदे लशका २०६९ िाये ज िरयएको छ ।

______________________________________________________________________

* ldlt @)&!.$.% df a;]sf] ;=;+=sf] #($ cf}+ a}7saf6 ;+zf]lwt -klxnf] ;+zf]wg_ .
**

ldlt @)&@.$.@* df a;]sf] ;=;+=sf] $#! cf}+ a}7saf6 ;+zf]lwt -bf]>f] ;+zf]wg_ .
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अनुसूची १
(ननमभ १४ को उऩननमभ (४) को प्रमोजनकारागि)
ननमभ १४ वभोम्जभ प्रस्ताव भुल्माङ्कन का आधायकारागग तोफकएको अङ्कको उऩबफबाजन दे हामफभोम्जभ हुनेछ :-

(क) ननमभ ५ वभोजजभ प्राथलभकताक्रभको आधायभा प्राथलभकता सभूहलबत्र ऩने उद्मोि - अगधकतभ १०(दश) अङ्क
(१) िण्ड (क) सभह
ू लबत्र ऩने उद्मोिराई १०(दश) अङ्क
(२) िण्ड (ि) सभूहलबत्र ऩने उद्मोिराई ९(नौ) अङ्क,
(३) िण्ड (ि) सभूहलबत्र ऩने उद्मोिराई ई ८(आठ) अङ्क,
(४) िण्ड (घ) सभूहलबत्र ऩने उद्मोिराई ७(सात) अङ्क,
(५) िण्ड (ङ) सभूहलबत्र ऩने उद्मोिराई ६(छ) अङ्क,
(६) िण्ड (च) सभूहलबत्र ऩने उद्मोिराई ५(ऩाॉच) अङ्क
(७) िण्ड (छ) सभूहलबत्र ऩने उद्मोिराई ई ४ (चाय) अङ्क य
(८) िण्ड (ज) सभह
ू लबत्र ऩने अन्म उद्मोि ३ (तीन) अङ्क
(ि) प्रस्ताववत उद्मोिको प्रऺेवऩत आगथाक वववयण (ऩॉज
ू ी, रिानी, अऩेक्षऺत उत्ऩादन, प्रनतपर प्राप्त िने (Payback) अवगध, प्रऺेवऩत नापा आदद)
- अगधकतभ ५(ऩाॉच) अङ्क
(१) अनतउत्तभ ५ (ऩाॉच) अङ्क
(२) उत्तभ ४ (चाय) अङ्क
(३) याम्रो ३ (तीन) अङ्क
(४) साभान्म २ (दईु ) अङ्क
(५) कभसर १ (एक) अङ्क
(ि) प्रस्ताववत उद्मोिको व्मवस्थाऩकीम ऺभता (ऺभता, िव
ु ी, ऻान, सीऩ, शैरी, जानकायी आदद) - अगधकतभ ५(ऩाॉच) अङ्क
(१) अनतउत्तभ ५ (ऩाॉच) अङ्क
(२) उत्तभ ४ (चाय) अङ्क
(३) याम्रो ३ (तीन) अङ्क
(४) साभान्म २ (दईु ) अङ्क
(५) कभसर १ (एक) अङ्क
(घ) प्रस्ताववत उद्मोिरे ददने प्रत्मऺ योजिायी सॊख्मा

- अगधकतभ ५(ऩाॉच) अङ्क

(१) १०० जनाबन्दा फढीराई योजिायी ददने बए ५ (ऩाॉच) अङ्क
(२) ५१ दे खि १०० जनासम्भराई योजिायी ददने बए ४ (चाय) अङ्क
(३) २१ दे खि ५० जनासम्भराई योजिायी ददने बए ३ (तीन) अङ्क
(४) २० जना वा सो बन्दा कभराई योजिायी ददने बए २ (दईु ) अङ्क
(५) योजिायी सॊख्मा निुरेको बए १ (एक) अङ्क
(ङ) उद्मोिरे िऩत िने कच्चा ऩदाथा य उत्ऩाददत फस्तुको फजाय - अगधकतभ ५ (ऩाॉच) अङ्क
(१) स्वदे शी कच्चाऩदाथा प्रमोि ियी ननमाात िने बए ५ (ऩाॉच) अङ्क
(२) स्वदे शी कच्चाऩदाथा प्रमोि ियी स्वदे शभै बफफक्र िने बए ४ (चाय) अङ्क
(३) ववदे शी कच्चाऩदाथा आमात ियी ननमाात िने बए ३ (तीन) अङ्क
(४) ववदे शी कच्चाऩदाथा आमात ियी स्वदे शभै बफफक्र िने बए २ (दईु ) अङ्क
(५) कच्चा ऩदाथा य फस्तुको फजाय निुरेको बए १ (एक) अङ्क
(च) प्रस्ताववत उद्मोिको वातावयणीम ऩऺ

- अगधकतभ ५(ऩाॉच) अङ्क

(१) न्मन
ू प्रदष
ु ण िने ५ (ऩाॉच) अङ्क
(२) साभान्म प्रदष
ु ण िने ४ (चाय) अङ्क
(३) प्रदष
ु ण िने तय सो न्मन
ू ीकयणका उऩाम अवरम्वन िने प्रनतफिता व्मक्त िये को ३ (तीन) अङ्क
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(४) साभान्मबन्दा फढी प्रदष
ु ण िने २ (दईु ) अङ्क
(छ) प्रस्ताववत उद्मोिरे कामाारमसॉि भाि िये को ववद्मत
ु शजक्त ऺभता - अगधकतभ २५(ऩच्चीस) अङ्क
(१) सफैबन्दा फढी ववद्मत
ु ऺभता भाि िने उद्मोि – २५ (ऩच्चीस) अङ्क,
(२) त्मसऩनछ दोस्रो फढी ववद्मत
ु ऺभता भाि िने उद्मोिराई ऩदहरोराई बन्दा दईु अङ्क न्मन
ू िने य सोहीफभोजजभ न्मन
ू ऺभता भाि िने ऩनछल्रा क्रभका
उद्मोिराई क्रभश् दईु अङ्कका दयरे न्मन
ू िदै जाने । (जस्तै् फढी भाि िने ऩदहरो उद्मोिराई २५, त्मसऩनछको दोश्रो, तेश्रो, चौथो, ऩाॉचौं .. क्रभभा यहे का
उद्मोिराई क्रभश् २३, २१, १९, १७..िदै जाने)
(३) मसयी अङ्क न्मन
ू िदै जाॉदा अङ्क १ भा ऩि
ु ेऩनछ सोबन्दा ऩनछल्रा क्रभभा यहे का सफै उद्मोिराई सभानरुऩभा १ अङ्क प्रदान िने अथाात न्मन
ू त्तभ १
अङ्कबन्दा घटी ददन नऩाइने ।
(ज) प्रस्ताववत उद्मोिरे कामाारमसॉि भाि िये को ऩानीको ऩरयभाण वा ऺभता - अगधकतभ १५(ऩन्र) अङ्क
(१) सफैबन्दा फढी ऩानी ऺभता वा ऩरयभाण भाि िने उद्मोि – १५ (ऩन्र) अङ्क,
(२) त्मसऩनछ दोस्रो फढी ऩानी ऺभता भाि िने उद्मोिराई ऩदहरोराई बन्दा दईु अङ्क न्मन
ू िने य सोहीफभोजजभ न्मन
ू ऺभता भाि िने ऩनछल्रा क्रभका यहे का
उद्मोिराई क्रभश् दईु अङ्कका दयरे न्मन
ू िदै जाने । (जस्तै् फढी भाि िने ऩदहरो उद्मोिराई १५, त्मसऩनछको दोश्रो, तेश्रो, चौथो, ऩाॉचौं .. क्रभभा यहे का
उद्मोिराई क्रभश् १३, ११, ९, ७..िदै जाने)
(३) तय ऩानीको आफ्नै स्रोत वा उत्ऩादन नबएको औद्मोगिक ऺेत्रहरुको हकभा ऩानी िऩत सफैबन्दा न्मन
ू िने उद्मोिराई अगधकतभ १५ (ऩन्र) अङ्क ददई सोही
आधायभा ऩनछल्रा स्थानभा यहे का उद्मोिहरुराई क्रभश् दईु अङ्कका दयरे न्मन
ू िदै जाने ।
(४) मसयी अङ्क न्मन
ू िदै जाॉदा अङ्क १ भा ऩि
ु ेऩनछ सोबन्दा ऩनछल्रा क्रभभा यहे का सफै उद्मोिहरुराई सभानरुऩभा १ अङ्क प्रदान िने अथाात न्मन
ू त्तभ १
अङ्कबन्दा घटी ददन नऩाइने ।
(झ) उद्मोिरे एकभुष्ठ फझ
ु ाउन कफोर िने प्रवेशशुल्क यकभ - अगधकतभ २०(फीस) अङ्क
(१) सफैबन्दा फढी प्रवेशशुल्क फझ
ु ाउन कफोर िने उद्मोि – २० (फीस) अङ्क,
(२) त्मसऩनछ दोस्रो फढी यकभ कवोर िने उद्मोिराई ऩदहरोराई बन्दा दईु अङ्क न्मन
ू िने य सोहीफभोजजभ न्मन
ू यकभ कफोर िने ऩनछल्रा क्रभभा यहे का
उद्मोिहरुराई क्रभश् दईु अङ्कका दयरे न्मन
ू िदै जाने । (जस्तै् फढी कफोर िने ऩदहरो उद्मोिराई २०, त्मसऩनछको दोश्रो, तेश्रो, चौथो, ऩाॉचौं ..क्रभभा यहे का
उद्मोिराई क्रभश् १८, १६, १४, १२..िदै जाने)
(३) मसयी अङ्क न्मन
ू िदै जाॉदा अङ्क २ भा ऩि
ु ेऩनछ सोबन्दा ऩनछल्रा क्रभभा यहे का सफै उद्मोिहरुराई सभानरुऩभा २ अङ्क प्रदान िने अथाात न्मन
ू त्तभ २
अङ्कबन्दा घटी ददन नऩाइने ।
(ञ) प्रस्तावका सम्फन्धभा उद्मोिीको प्रस्तुतीकयण - अगधकतभ ५(ऩाॉच) अङ्क
(१) काभ िने ववगध य प्रववगधको प्रमोि

- धेयै याम्रो - २

(२) कामामोजना
(३) प्रस्तुतीउऩय ववश्वसननमता

-

धेयै याम्रो - २

- धेयै याम्रो - १

जभभा

याम्रो - १.५

-

याम्रो - ०.५

साभान्म - १
याम्रो - १.५

अङ्क
साभान्म - १

साभान्म - ०.२५ अङ्क

१०० (एक सम) अङ्क
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अङ्क

