अनसु चू ी-२
(ननयम ३ को उपननयम (२) र ननयम ८ को उपननयम (१) को खण्ड (च) सँग सम्बनधित)

परियोजना विििण
१. उद्योगको नामः
२. उद्योग रहने स्थान

प्रदेश,

निल्ला,

नगरपानलका/

गाउँपानलका, वडा न.ं
३. पत्राचारको ठे गाना र फोन नं.
सम्पकक व्यनिको नामः
४. नवशेष आनथकक क्षेत्रको नामः
५. उद्योगको स्तरः ☐ साना ☐ मझौला ☐ ठूला
६. उद्योगको काननू ी रुपः ☐ ननिी फमक ☐ साझेदारी फमक ☐ प्राइभेट नलनमटेड कम्पनी ☐ पनललक नलनमटेड कम्पनी
७. उद्योगको वगकः ☐ उिाकमल
ू क उद्योग ☐ उत्पादनमल
ू क उद्योग ☐ कृ नष तथा वन पैदावारमा आिाररत उद्योग ☐ खननि उद्योग
☐ पवू ाकिार उद्योग ☐ सेवामूलक उद्योग ☐ पयकटन उद्योग ☐ सचू ना प्रनवनि, सञ्चार प्रनवनि तथा सचू ना प्रसारण प्रनवनिमा
आिाररत उद्योग
८. उद्योगको सञ्चालनः
(क) उद्योग सञ्चालन हुने नदन (प्रनत वषक) :
नसफ्टः
(ख) उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको नववरणः
नस.न.ं
वस्तु वा सेवाको नववरण वानषकक क्षमता इकाई
नबक्री मल्ु य दर (रु.) कुल नवक्री मल्ू य (रु.)

९. पररयोिना लागत तथा लगानीको स्रोतः
लगानी (रु.)
नस्थर पँिू ी
चालू पँिू ी
कुल पँिू ी

लगानीको स्रोत
स्वः लगानी (रु.)
ऋण लगानी (रु.)

१०. नस्थर पँिू ी नववरणः
नस.नं.
नववरण
१.
िग्गा (क्षेत्रफल .............. ........... ...... )
२.
भवन (क्षेत्रफल .............. ........... ...... )
३.
मेनशनरी उपकरण
४.
फननकचर, नफक्सचर, अनफस उपकरण
५.
सवारी सािन
६.
पवू क सञ्चालन खचक
७.
अधय
कूल नस्थर पँिू ी

रकम (रु.)

११. चालू पँिू ीको नववरणः
नस.न.ं
नववरण
१. कच्चा पदाथक ( .... ....... ...... मनहना/ नदनको लानग )
२. अिक तयारी वस्तु
३. उिारो (.... ..... .... .... .... .... मनहना/ नदनको लानग)
४. अधय
कुल
१२. मेनशनको नववरण
नस.न.ं

नाम

कै नफयत

रकम (रु.)

आवश्यक सङ्ख्या

मल्ू य (रु.)

नोटः आवश्यक भएमा मेनशनको प्रयोिन र औनचत्य बारे पष्टु खयाई ँपेश गनकपु नेछ ।
१३. उद्योगले प्रयोग गने आवश्यक कच्चा पदाथकको नववरणः
नस.नं. कच्चा पदाथक, सहायक कच्चा
इकाई
पदाथक, प्यानकङ्खग सामाग्रीको नाम

१४. उद्योगलाई आवश्यक पने नवदेशी मद्ु ाः
कच्चा पदाथकको वानषकक पररमाणका लानगः
मेनशनको लानगः
अधयः
िम्माः

दर

वानषकक आवश्यक
पररमाण

कुल रकम

१५. िनशनि नववरणः
नववरण
कमकचारी (प्रशासननक)
कमकचारी (प्रानवनिक)
कामदार उच्च दक्ष
दक्ष
अिकदक्ष
अदक्ष
िम्मा

स्वदेशी

नवदेशी

१६. उद्योगमा प्रयोग हुने इधिन वा पानीः
नकनसम
वानषकक पररमाण/ क्षमता

इकाई

नवद्यतु शनि

के . नभ. ए.

नडिेल

नक. नल.

LDO (एल. डी. ओ.),
फनेश आयल

नक. नल.

कोइला

मे. टन

िानको भसु

मे. टन

पानी

नल.

कुल ङ्ख्या

स्रोत

अधय
१७. उद्योगको सञ्चालनबाट प्रभानवत हुन सक्ने क्षेत्रः
वातावरणीय अवयवहरू दरू ी/ नववरण
िलस्रोत
कृ नषिधय भनू म
वन स्रोत
मानव वस्ती
नवद्यालय
अस्पताल वा स्वास््य के धद्
िानमकक/ सास्ं कृ नतक सम्पदा
अधय (उल्लेख गने)

प्रनतकूल असर
हुने
नहुने

प्रनतकूल असर
धयनू ीकरणका उपायहरु

१८. म्ु य लगानीकताकको नववरणः
१

२

३

४

लगानीकताकको नाम
बाबक
ु ो नाम
बािेको नाम
नागररकता/ राहदानी
पत्राचारको ठे गाना
फोन/ मोबाइल नं.
इमेल
लगानीको प्रनतशत
हस्ताक्षर
१९. नवदेशी लगानी वा प्रनवनि हस्ताधतरण भएमा लगानीकताकको नववरणः
(क) नाम, थरः
(ख) मल
ु क
ु ः
(ग) राहदानी नम्बरः
(घ) िारी भएको स्थानः
(ङ्) बहाल अवनिः
(च) नभसा नम्बरः
(छ) िारी गरे को स्थानः
(ि) अवनिः
(झ) मल
ू कम्पनीको आनिकाररक पत्रः भए/ नभएको
(ञ) पत्राचार गने ठे गाना
(ट) स्थानीय प्रनतनननिको नाम र ठे गानाः
सम्पकक ः
फोन/ मोबाईल न.ं :
फ्याक्स न.ं :

इमेलः

द्रष्टव्यः
१. लगानीकताक कम्पनी भएमा सो कम्पनीको दताक प्रमाणपत्र, प्रबधिपत्र, ननयमावली र कम्पनीको म्ु य कायाकलय रहेको परू ा ठे गाना
समेत खुलाउनु पनेछ ।
२. वातावरण सम्बधिी प्रचनलत काननू बमोनिम वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयार गनकपु ने भएमा सो सम्बधिी कायक सम्पधन
गनकपु नेछ ।
३. नववरण फाराम पणू क रुपमा भररएको हुनु पनेछ ।
४. मानथका नवनभधन महलमा नववरण भने ठाउँ पयाकप्त नभएमा छुट्टै भरी पेश गनक सनकनेछ ।
५. व्यावसानयक उत्पादन वा कारोबार सरुु भएको नमनतले तीन मनहनानभत्र पनु ः यो फाराम भरी नववरण अद्यावनिक गनकु पनेछ ।

