सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम
सावविननक गररएको वववरण
नेपाल सरकार
उद्योग वाणिज्य तथा आपूणति मन्त्रालय
उद्योग णवभाग
काठमाडौ
(२०७८ असार सम्म)

1

णवभागको सणं िप्त पररचय
औद्योगिक गिकासको माध्यमिाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने क्रममा उद्योि सम्िन्त्धी नीगत गनयम तर्ा काननू को कायाथन्त्ियनको लागि गिम्मेिार रहेको
उद्योि मन्त्रालय अन्त्तिथतका गिभािहरु मध्ये उद्योि गिभाि पगन एक हो । औद्योगिक व्यिसाय ऐन, २०७६ अनसु ार मझौला तर्ा ठूला उद्योिहरु र गिदेशी
लिानीका उद्योिहरु यस गिभािको कायथ क्षेरगभर पदथछन् । यसै िरी उद्योि व्यिसायमा हुने गिदेशी लिानी तर्ा प्रगिगध हस्तान्त्तरण सम्िन्त्धी र औद्योगिक सम्पगि
संरक्षण सम्बन्त्धी कायथहरु पगन यस गिभािको कायथ क्षेरगभर पदथछन् ।
उधोग णवभागलाई तोणकएका कायिहरु देहाय बमोणिम छन्
• औद्योगिक गिकासका लागि स्िदेशी एिं गिदेशी लिानी प्रिद्र्धन िने ।
• औद्योगिक एिं गिदेशी लिानी काननू र नीगतको तिथमु ा िनथ सघाउ पयु ाथउने ।
• उद्योि दताथ एिं अनमु गत गलनु पने उद्योिको अनमु गत प्रदान िने ।
• दश करोड रुपैयाभन्त्दा िगढ गस्र्र पिू ी लिानी भएका मझौला िा ठूला उद्योिहरु दताथ िने ।
• गिदेशी लिानी प्रगिगध हस्तान्त्तरण तर्ा गिदेशी ऋणको स्िीकृ गत प्रदान िने ।
• गिदेशी लिानीकताथहरुको प्रिेशाज्ञा (VISA) गसफाररश िने ।
• औद्योगिक सगु िधा तर्ा सहुगलयत गसफाररश िने ।
• औद्योगिक सम्पगि सम्िन्त्धी प्रशासगनक कायथहरु िने ।
• उद्योिहरुको प्रारगम्भक िातािरणीय परीक्षण सम्बन्त्धी प्रगतिेदन स्िीकृ त िने ।
• उद्योिहरुको कच्चा पदार्थ खपतको Norms तयार िने ।
• आिश्यकतानसु ार उद्योिहरुको िातािरणीय पक्ष लिायतका गिषयहरुको अनुिमन िने ।
• भारत गनकासी हुने औद्योगिक िस्तहु रुको उत्पगतको प्रमाण पर िारी िनथ सहयोि िने ।
• उद्योि तर्ा लिानी प्रिर्द्थन बोडथ र एकर्द्ार सगमगतको सगचिालयको कायथ िने ।

2

सम्पादन हुने कायिहरुको णवस्तृत णववरि
अनुमणत तथा दताि शाखा

क्र.सं. सेिाको गििरण आिश्यक काििातहरू
१.

उद्योि दताथ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

२.

उद्योि अनुमगत

•
•

3

गिम्मेिार
अगधकारी
गनदेशक/शाखा
अगधकृ त

उद्योि दताथ गनिेदन फाराम "क"
उद्योिको पररयोिना प्रस्ताि
कम्पनी भएमा कम्पनी दताथ प्रमाण पर, स्िीकृ त
प्रिन्त्धपर तर्ा गनयमािलीको प्रमागणत प्रगतगलगप
साझेदारी फमथ भएमा साझेदारी करार
सञ्चालकहरूको नािररकताको प्रमाणपरको
प्रमागणत प्रगतगलगप
आिश्यकता अनुसार स्र्ानीय तहको
गसफाररसपर
आिश्यकता अनुसार स्िीकृ त IEE िा EIA
प्रगतिेदन
अन्त्य गनकायको सहमगत आिश्यक पनेमा सो
सहमगतपर
गिभािको अनलाइन गसस्टमबाट आिेदन िरर
सोको गप्रन्त्ट प्रगत समेत पेश िनथपु ने
उद्योि दताथ गनिेदन फाराम "क"
गनदेशक/शाखा
उद्योिको पररयोिना प्रस्ताि
अगधकृ त

कायथ सम्पादन िनथ
लाग्ने म्याद
१५ गदन

लाग्ने दस्तरु / िनु ासो सन्त्ु ने
धरौटी
अगधकारी
पुँिु ी अनसु ार महागनदेशक
तोगकए
बमोगिम

१ मगहना

पुँिु ी अनसु ार महागनदेशक
तोगकए
बमोगिम

•
•
•
•
•

३.

उद्योिको गस्र्र
पुँिु ी, क्षमता
िृगर्द्/उद्देश्य र्प

•
•
•
•
•
•

४.

गिद्यतु क्षमता
िृगर्द्

•
•
•

५.

धरौटी रकम
गफताथ

•
•
•
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कम्पनी भएमा कम्पनी दताथ प्रमाण पर, स्िीकृ त
प्रिन्त्धपर तर्ा गनयमािलीको प्रमागणत प्रगतगलगप
साझेदारी फमथ भएमा साझेदारी करार
सञ्चालकहरूको नािररकताको प्रमाणपरको
प्रमागणत प्रगतगलगप
आिश्यकता अनुसार स्र्ानीय तहको
गसफाररसपर
अन्त्य गनकायको सहमगत आिश्यक पनेमा सो
सहमगतपर
तोगकएको गनिेदन फाराम "ख"
उत्पादन गििरण
स्िीकृ त तर्ा र्प हुने क्षमता र पुँिु ीको
तल
ु नात्मक गििरण
लेखापरीक्षण प्रगतिेदन
पुँिु ी िृगर्द् अनसु ार IEE िा EIA िनथपु ने भएमा सो
अनसु ारको काििात
सञ्चालक सगमगत/ साधारणसभाको गनणथय
गनिेदन
िगडत गिद्यतु शगिको प्रमाण
प्रस्तागित उद्देश्य, र्प गिद्यतु खपत हुने
मेगशनरीको गििरण
गनिेदन
उद्योि सञ्चालनमा आएको आगधकाररक पर
धरौटी िम्मा िरे को रगसदको दोस्रो प्रगत

गनदेशक/शाखा
अगधकृ त

१५ गदन

महागनदेशक

गनदेशक/शाखा
अगधकृ त

७ गदन

महागनदेशक

गनदेशक/शाखा
अगधकृ त

७ गदन

महागनदेशक

•

६.

उद्योिको
ठाउुँसारी

•
•
•
•
•

७.

शेयर खररद
गबक्री हक
हस्तान्त्तरण

•
•
•
•
•
•
•
•
•

८.

उद्योि
सञ्चालनको
म्याद र् प

•
•
•
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आिश्यकता अनुसार गनरीक्षण प्रगतिेदन
गनिेदन
कम्पनीको गनणथय
िातािरणीय परीक्षण िनथपु ने उद्योिको हकमा
स्िीकृ गत IEE/EIA
अन्त्य उद्योिको हकमा सम्बगन्त्धत स्र्ानीय तहको
गसफाररस
आफ्नो िग्िा, भिन भए सोको प्रमाण, करारमा
गलएको भए करार सम्झौता/भाडा सम्झौता
गनिेदन
सञ्चालक सगमगतको गनणथय
पगछल्लो प्रमागणत शेयर लित
शेयर छोडपरको काििात
शेयर खररद गबक्रीको गनिेदन
नेपाली नािररक भए नािररकताको प्रमाणपरको
प्रगतगलगप
गिदेशी नािररक भए पासपोटथको नोटरी प्रमागणत
प्रगतगलगप
शेयर गबक्रेताको सनाखत
गिदेशीको हकमा SPA/JVA
उद्योि सञ्चालन म्याद समाप्त हुनु १ मगहनापिू थको
ररतपिु थक गनिेदन
उद्योि स्र्ापना सम्बन्त्धमा भएको प्रिगत गििरण
आिामी गदनको कायथयोिना

गनदेशक/शाखा
अगधकृ त

७ गदन (IEE/EIA
िनथपु ने उद्योि बाहेक)

महागनदेशक

गनदेशक/शाखा
अगधकृ त

१५ गदन

महागनदेशक

गनदेशक/शाखा
अगधकृ त

७ गदन

महागनदेशक

•

•

९.

स्कीम प्रमागणत

•
•

१०.

नामसारी
(प्रोपाइटरसीप र
साझेदारीको
हकमा)

•
•
•
•

हालसम्म उद्योिमा भएको लिानीको गििरण /
गिदेशी लिानीको हकमा बैंगकङ च्यानलबाट
गिदेशी लिानी गभगरएको प्रमाण
हालसम्म भएको उद्योिको भौगतक पिू ाथधारको
अिस्र्ा
गनिेदन
अगततयारनामा
गनिेदन
खररद गबक्रीको काििात
गबक्रीकताथको सनाखत
करचि
ु ाको प्रमाणपर

गनदेशक/शाखा
अगधकृ त
गनदेशक/शाखा
अगधकृ त

७ गदन

महागनदेशक

७ गदन

पुँिु ी अनसु ार महागनदेशक
तोगकए
बमोगिम

णवदेशी लगानी तथा प्रणवणध हस्तान्त्तरि शाखा

क्र.सं. सेिाको गििरण

आिश्यक काििातहरू

१.

•

गिदेशी लिानी
स्िीकृ गत

•
•
•
•
•
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तोगकए बमोगिमको आिेदन फाराम
पररयोिना प्रस्ताि
एक भन्त्दा बढी लिानीकताथ (व्यगि िा कम्पनी) भएमा संयि
ु लिानी सम्झौता
गिदेशी लिानीकताथ (व्यगि) को पासपोटथको प्रगतगलगप/ स्िदेशी लिानीकताथ
(व्यगि) को नािररकताको प्रमाणपरको प्रमागणत प्रगतगलगप
लिानीकताथ (कम्पनी) को कम्पनी दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप, कम्पनी प्रोफाइल,
लिानीकताथ कम्पनीको गनणथय, प्रिन्त्धपर तर्ा गनयमािलीको प्रमागणत प्रगतगलगप
अगततयारीनामा र अगततयारिालाको पररचय पर

गिम्मेिार
कायथ सम्पादन िनु ासो सन्त्ु ने
अगधकारी
िनथ लाग्ने म्याद अगधकारी
गनदेशक/शाखा ७ गदन
महागनदेशक
अगधकृ त

•
•
•
•

२.

गिदेशी लिानी
(परू ानो उद्योिमा
शेयर
हस्तान्त्तरण) र
नया गिदेशी
लिानी स्िदेशी
लिानीमा
स्र्ागपत उद्योिमा
िनथपु दाथ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

गिदेशी लिानीकताथ (व्यगि)को बायोडाटा (फोटो सगहत)
गिदेशी लिानीकताथको बैंकबाट िारी भएको Financial Credibility Certificate
अन्त्य गनकायको राय/सहमगत आिश्यक पनेमा सो सम्बन्त्धी पर
यस पिू थ गिदेशी लिानी स्िीकृ गत गलए/नगलएको स्िघोषणा
आिेदन फाराम
गनदेशक/शाखा १० गदन
उद्योि दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप
अगधकृ त
शेयरधनीले शेयर बेच्ने भएमा गनिको मञ्िरु ीपर
शेयर खररदकताथको शेयर खररद िने इच्छापर ।
खररद गबक्री िने कम्पनीको सञ्चालक सगमगतको गनणथय
शेयर खररद सम्झौता
गिदेशी लिानीकताथ (व्यगि) को पासपोटथको प्रगतगलगप
लिानीकताथ (कम्पनी) को कम्पनी दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप, कम्पनी प्रोफाइल,
लिानीकताथ कम्पनीको गनणथय र प्रिन्त्धपर तर्ा गनयमािली
अगततयारीनामा र अगततयारिालाको पररचय पर
गिदेशी लिानीकताथको (व्यगि) बैङ्कबाट िारी भएको Financial Credibility

महागनदेशक

Certificate
•
•
•

३.

गिदेशी ऋण
लिानी

•
•
•
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गिदेशी लिानीकताथ (व्यगि) को बायोडाटा (फोटो सगहत)
कम्पनी रगिष्ट्रारको कायाथलयबाट प्रमागणत अद्यािगधक शेयर लित
एक आ.ि. परू ा भएको कम्पनी भएमा लेखापरीक्षण प्रगतिेदन र करचि
ु ा
प्रमाणपर
तोगकए बमोगिमको आिेदन
उद्योि दताथको प्रमागणत प्रगतगलगप र स्िीकृ त स्कीमको प्रमागणत प्रगतगलगप, ऋण
सम्झौता (नगिकरणको लागि आिश्यक नपने) ।
ऋण सम्झौताको सक्कल

गनदेशक/शाखा १० गदन
अगधकृ त

महागनदेशक

गिदेशी ऋण गलने सम्बन्त्धमा स्िदेशी कम्पनीको सञ्चालक सगमगतको गनणथयको
प्रमागणत प्रगतगलगप
• ऋण गदने संस्र्ा (LENDER) को दताथ प्रमाणपरको प्रमागणत प्रगतगलगप, सो
कम्पनीको प्रोफाइल र ऋण गदने बारे कम्पनीको गनणथय
• सम्झौतामा सही िने सम्बन्त्धमा अगततयारनामा (POWER OF ATTORNEY)
• तोगकए बमोगिमको गनिेदन
• प्रगिगध गदने र गलने गबचको सक्कल सम्झौता
• उद्योि दताथ प्रमाणपरको प्रमागणत प्रगतगलगप र स्िीकृ गत स्कीमको प्रगतगलगप (TTA
नगिकरणका लागि आिश्यक नपने)
• प्रगिगध गदनेिाला गिदेशी व्यगि भएमा गनिको पासपोटथको प्रगतगलगप, बायोडाटा
(फोटो सगहत) र प्रगिगधको ज्ञान सम्बन्त्धमा प्रमागणत काििात
• सम्बगन्त्धत उद्योिको सञ्चालक सगमगतको गनणथय
• प्रगिगध गदने गिदेशी कम्पनी भएमा कम्पनी दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप,
प्रिन्त्धपर, गनयमािली, कम्पनी गनणथय र कम्पनी प्रोफाइल
• अगततयारीनामा र अगततयारिालाको पररचय खल्
ु ने काििात
नयाुँ उद्योिको लागि
• तोगकए बमोगिमको आिेदन फाराम
• उद्योि दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप,
• कम्पनी दताथ प्रमाणपर,
• PAN दताथ प्रमाणपर,
• Proposal/SPA को प्रमागणत प्रगतगलगप
• उद्योिमा लिानी िरे को प्रमाण
• पासपोटथ र अगन्त्तम गभसाको प्रगतगलगप
• उद्योिको सञ्चालनको गस्र्गत (प्रिगत गििरण)
•

४.

प्रगिगध
हस्तान्त्तरण
स्िीकृ गत

५.

व्यिसागयक
गभसा
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गनदेशक/शाखा १० गदन
अगधकृ त

महागनदेशक

गनदेशक/शाखा १० गदन
अगधकृ त

महागनदेशक

•

आिश्यकतानसु ार उद्योिको गनरीक्षण प्रगतिेदन

गभसा नगिकरणः
सञ्चालनमा आइनसके को उद्योिको लागिः
• तोगकए बमोगिमको आिेदन फाराम
• बैंगकङ च्यानल माफथ त उद्योिमा गिदेशी लिानी गभगरएको प्रमाण
• करचि
ु ा प्रमाणपर र लेखापरीक्षण प्रगतिेदन
• पासपोटथ र अगन्त्तम गभसाको नोटरी प्रमागणत प्रगतगलगप
• कम्पनी रगिष्ट्रारको कायाथलयबाट प्रमागणत अद्यािगधक शेयर लित
• उद्योिको प्रिगत गििरण एिम् सञ्चालनको गस्र्गत

६.
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सञ्चालनमा आइसके का उद्योिको लागिः
• तोगकए बमोगिमको आिेदन फाराम
• बैंगकङ च्यानल माफथ त उद्योिमा गिदेशी लिानी गभगरएको प्रमाण
• करचि
ु ा प्रमाणपर र लेखापरीक्षण प्रगतिेदन
• पासपोटथ र अगन्त्तम गभसाको नोटरी प्रमागणत प्रगतगलगप
• कम्पनी रगिष्ट्रारको कायाथलयबाट प्रमागणत अद्यािगधक शेयर लित
• उद्योिको प्रिगत गििरण एिम् उद्योि गनरीक्षण प्रगतिेदन
• उद्योि सञ्चालनका लागि तयार भएको पि
ू ाथधारको गििरण
• गिदेशी लिानीकताथ कम्पनीको प्रगतगनगध भएमा प्रगतगनगध गनयगु ि पर र
कम्पनीको गनणथय
• गिदेशी लिानीकताथ िा प्रगतगनगधको आगित पररिार भएमा लिानीकताथ िा
प्रगतगनगधसुँिको नाता प्रमागणत काििातको नोटरी प्रमागणत प्रगत
िैह्र पयथटक गभसा • तोगकए बमोगिमको गनिेदन
• सम्भाव्यता अध्ययनको लागि तयार पाररएको पररयोिना प्रस्ताि

गनदेशक/शाखा १० गदन
अगधकृ त

महागनदेशक

नेपालीसुँि संयि
ु लिानीमा उद्योि स्र्ापना िने भएमा संयि
ु लिानी सम्झौता र
नेपाली लिानीकताथको नािररकताको प्रगतगलगप
• प्रस्तािकको व्यगिित गििरण
• पासपोटथ तर्ा अगन्त्तम गभसाको प्रगतगलगप
• पररयोिना प्रस्तािको स्िीकृ गत पश्चात् मार गभसा गसफाररस िररने
• पयथटक गभसामा बसेको ६० गदनगभर आिेदन दताथ िराइसक्नुपने
गनदेशक/शाखा १० गदन
क) गिज्ञापन माफथ त आउने गिदेशी िनशगिको लागि (िैर पयथटक गभसा)
अगधकृ त
• गनिेदन
• उद्योि दताथ प्रमाणपर र PAN दताथ प्रमाण पर ।
• पण
ू थ रूपमा भरे को िैह्र पयथटक गभसा आिेदन फाराम
• नेपाली रागष्ट्रय दैगनक स्तरको पगरकामा प्रकागशत गिज्ञापनको सक्कल प्रगत,
प्रकागशत सचू नामा नेपाली नािररकलाई प्रार्गमकता गदइने व्यहोरा उल्लेख हुनपु ने
र पुँिु ी क्षमता र कायथप्रकृ गतका आधारमा गिज्ञापन हुने पदको सीमा तोक्नपु ने
• कम्पनी र गिदेशी लिानीकताथको सम्झौताको प्रगत (अिगध र सगु िधा खल
ु ाउनु
पने)
• कम्पनीको सञ्चालक सगमगतको गनणथय प्रगत
• गिदेशी कामदारको पासपोटथ तर्ा गभसाको नोटरी प्रमागणत प्रगत
• गिदेशी कामदारको बायोडाटा, शैगक्षक योग्यताको प्रमाणपर, तागलम सम्बन्त्धी
प्रमाणपरहरू
• करचि
ु ा प्रमाणपर/लेखापरीक्षण प्रगतिेदन
• प्रस्तागित गिदेशी कामदारबाट प्रगशगक्षत हुने नेपाली कामदारको गििरण
• गनरीक्षण प्रगतिेदन
• उद्योिको प्रिगत गििरण
• पयथटक गभसामा बसेको ६० गदन गभर आिेदन िनथप
ु ने
•

७.
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गिदेशी गिशेषज्ञ
कामदारको िम
स्िीकृ गत र िैह्र
पयथटकीय गभसा

महागनदेशक

•

दोिोपटक गभसा माि िदाथ व्यगिित करचि
ु ा प्रमाणपर र कायथप्रिगत समेत पेश
िनथपु ने

ख) प्रगिगध हस्तान्त्तरण सम्झौता माफथ त आउने गिदेशी िनशगिका लागि
• गनिेदन
• उद्योि दताथ प्रमाणपर र PAN दताथ प्रमाण पर ।
• पण
ू थ रूपमा भरे को िैह्र पयथटक गभसा आिेदन फाराम
• प्रमागणत प्रगिगध हस्तान्त्तरण सम्झौता (TTA), यस्तो सम्झौतामा िररएको व्यिस्र्ा
प्रचगलत काननू सुँि बागझन िएमा प्रचगलत काननू बमोगिमको व्यिस्र्ा कायम
हुने
• कम्पनी र गिदेशी लिानीकताथको सम्झौताको प्रगत (अिगध र सगु िधा खल
ु ाउनु
पने)
• कम्पनीको सञ्चालक सगमगतको गनणथय प्रगत
• गिदेशी कामदारको पासपोटथ तर्ा गभसाको नोटरी प्रमागणत प्रगत
• गिदेशी कामदारको बायोडाटा, शैगक्षक योग्यताको प्रमाणपर र तागलम सम्बन्त्धी
प्रमाणपरहरू
• करचि
ु ा प्रमाणपर/लेखापरीक्षण प्रगतिेदन
• प्रस्तागित गिदेशी कामदारबाट प्रगशगक्षत हुने नेपाली कामदारको गििरण
• गनरीक्षण प्रगतिेदन
• उद्योिको प्रिगत गििरण
• पयथटक गभसामा बसेको ६० गदन गभर आिेदन िनथप
ु ने
• दोिोपटक गभसा माि िदाथ व्यगिित करचि
ु ा प्रमाणपर र कायथप्रिगत समेत पेश
िनथपु ने
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८.

आिागसय गभसा
गसफाररसका
लागि

•
•
•
•
•
•

९.

१०.

गिदेशी लिानी
तर्ा प्रगिगध
हस्तान्त्तरणको
रकम बागहर लान
गसफाररस िने

•

पनु लथिानीको
स्िीकृ गत

•

•
•

•
•
•
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आिेदन
पासपोटथ र अगन्त्तम गभसाको नोटरी प्रमागणत प्रगतगलगप
एकै पटकमा कगम्तमा एक लाख अमेररकी डलर िा सो बराबरको पररित्यथ गिदेशी
मद्रु ामा लिानी गभगरएको प्रमाण
करचि
ु ा प्रमाणपर र लेखापरीक्षण प्रगतिेदन
कम्पनी रगिष्ट्रारको कायाथलयबाट प्रमागणत अद्यािगधक शेयर लित
उद्योि सञ्चालन सम्बन्त्धमा भएको गनरीक्षण प्रगतिेदन
गििरण खोगलएको माि गनिेदन
गिदेशी मद्रु ामा रकम लाने सम्बन्त्धमा भएको कम्पनीको गनणथय
गनम्न बमोगिमका प्रमागणत काििात
▪ शेयर िापतको रकम लान लािेको हो भने शेयर गबक्रीको प्रमाण
▪ लाभाश
ं िापतको रकम लान लािेको हो भने लाभाश
ं गितरण सम्बन्त्धमा
कम्पनीको साधारणसभाको गनणथय र सम्बगन्त्धत आ.ि.को लेखापरीक्षण
प्रगतिेदन
▪ गिदेशी ऋणको साुँिा िा ब्याि िापतको रकम लान लािेको हो भने सोसुँि
सम्बगन्त्धत स्िीकृ त सम्झौता
▪ प्रगिगध हस्तान्त्तरण सम्झौता अन्त्तिथत प्राप्त रकम लान लािेको हो भने सोसुँि
सम्बगन्त्धत स्िीकृ त सम्झौता
गििरण खोगलएको माि गनिेदन
सम्बगन्त्धत लिानीकताथले बैंगकङ च्यानल माफथ त उद्योिमा गिदेशी लिानी
गभत्र्याएको प्रमाण
लाभांश गितरण सम्बन्त्धमा कम्पनीको साधारणसभाको गनणथय र सम्बगन्त्धत
आ.ि.को लेखापरीक्षण प्रगतिेदन
कम्पनी रगिष्ट्रारको कायाथलयबाट प्रमागणत अद्यािगधक शेयर लित

गनदेशक/शाखा १० गदन
अगधकृ त

महागनदेशक

गनदेशक/शाखा १० गदन
अगधकृ त

महागनदेशक

गनदेशक/शाखा १० गदन
अगधकृ त

महागनदेशक

लेखापरीक्षण प्रगतिेदन र करचि
ु ाको प्रमाणपर
• लिानीकताथको व्यगिित करचि
ु ाको प्रमाणपर
गिदेशी लिानी गस्र्र पुँिु ी रू २५ लाख सम्म
रू ४०००।–
स्िीकृ गत पर प्राप्त गस्र्र पुँिु ी रू २५ लाख देगख ५० लाख सम्म रू ७०००।–
िनथु अगघ रातनु गस्र्र पुँिु ी रू ५० लाख देगख १ करोड सम्म रू १००००।–
पने धरौटी रकम गस्र्र पुँिु ी रू १ करोड भन्त्दा मागर्
रू २००००।–
सम्बन्त्धमा
रागष्ट्रय िागणज्य बैंक, टेकु शाखा कोड न.ं ३७-३०७-०७ खाता न.ं १०००२०३
•

११.

गनदेशक/शाखा १० गदन
अगधकृ त

महागनदेशक

औद्योणगक सम्पणि शाखा

क्र.सं. सेिाको गििरण आिश्यक काििातहरू

१.

स्िदेशी पेटेन्त्ट
दताथ

१.

२.
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गिम्मेिार अगधकारी

औद्योगिक सम्पगि
गनम्न कुरा खल
ु ेको ररतपिू थकको दरखास्त
• पेटेन्त्ट आगिश्कारकको नाम, ठे िाना र पेशा शाखाका शाखा
अगधकृ त/ गनदेशक
• आफैं आगिश्कारक नभए अन्त्यबाट हक
प्रागप्तको प्रमाण
गनम्न कुराहरु समािेश भएको पेटेन्त्ट सम्बन्त्धी
आलेख
• पेटेन्त्टको मिबन
ु (Abstract)
• पेटेन्त्ट बनाउने सञ्चालन िा उपयोि िने
तररका
• पेटेन्त्ट कुनै गसर्द्ान्त्त िा फमथल
ू ामा आधाररत
भए सो को गििरण

कायथ
लाग्ने दस्तरु / धरौटी
सम्पादन िनथ
लाग्ने म्याद
१ िषथ ६
आिेदन रु. २०००
मगहना
दताथ रु. १०,०००

िनु ासो सन्त्ु ने
अगधकारी
महागनदेशक

पेटेन्त्टको गििरण सगहतको
आिश्यकतानसु ार नक्सा तर्ा रे खाङ्कन
• अगधकार सरु गक्षत िनथ खोगिएको दािीको
गििरण
• आगिश्कारकको नाम, ठे िाना र पेशा
• पेटेन्त्ट धनीको नाम र ठे िाना ।
३. प्रगतगनगध मनोनयन िररएको भएमा
अगधकारनामा ।
४. अगततयारिालाको पररचयपर ।
५. दरखास्त दस्तरु बझ
ु ाएको रगसद ।
स्िदेशी पेटेन्त्ट दरखास्तमा उल्लेख भएको बाहेक
देहायका काििातहरु
• शरुु आिेदक अन्त्य मल
ु क
ु मा भए Priority Date
सम्बन्त्धी प्रमाण
• गिदेशमा दताथ भइसके को अिस्र्ामा पेटेन्त्ट दताथ
प्रमाणपरको प्रमागणत प्रगतगलपी
१. गडिायन दताथको लागि गनिेदन
२. गनम्न कुराहरु समािेश भएको गडिाईन सम्बन्त्धी
आलेख ४ प्रगत
• गडिायनको नाप, नक्सा (with Plan,
Elevation, Side View) चार प्रगत
• मौगलकता झगल्कने दािीको गििरण
• गडिाइनकताथको नाम, ठे िाना र पेशा ।
•

२.

गिदेशी पेटेन्त्ट
दताथ

३.

स्िदेशी
गडिायन दताथ
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औद्योगिक सम्पगि
शाखाका शाखा
अगधकृ त/ गनदेशक

१ िषथ ६
मगहना

आिेदन रु. २०००
दताथ रु. १०,०००

महागनदेशक

औद्योगिक सम्पगि
शाखाका शाखा
अगधकृ त/ गनदेशक

९ मगहना

आिेदन रु. १०००
दताथ रु. ७,०००

महागनदेशक

३.

४.

५.
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दरखास्त दस्तरु बझु ाएको रगसद
४. प्रगतगनगध मनोनयन िररएको भए अगधकारनामा
।
५. अगधकार प्राप्त िनेको पररचय खल्
ु ने काििात ।
गिदेशी गडिायन स्िदेशी गडिायनमा दताथ भएको बाहेक देहायका
दताथ
काििातहरु
• प्रार्गमकता गमगत (Priority Date ) सम्बन्त्धी
दागि भएमा प्रमाण
• गिदेशमा दताथ भएको गडिायन दताथ प्रमाणपरको
प्रमागणत प्रगतगलपी
• प्रगतगनधी मनोनयनको अगधकारनामा र
नेपालमा पराचार िने ठे िाना ।
• अगधकार प्राप्त िनेको पररचयपरको काििात ।
स्िदेशी रेडमाकथ १. पणू थ रुपमा भररएको दरखास्त फाराम (अनसु चू ी
दताथ
१० बमोगिम)
२. सम्बगन्त्धत उद्योि िा व्यिसाय सच
ं ालन िने
अनमु गत िा दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलपी
३. रेडमाकथ को (गचन्त्ह) ४ प्रगत नमनू ा (बढीमा ८x८
से.मी.) (सो नमनू ामा उद्योि व्यिसायको नाम,
ठे िाना र प्रयोि हुने िस्तु िा सेिा समेत स्पष्ट
उल्लेख भएको हुनु पदथछ ।)
४. दरखास्त दस्तरु बझ
ु ाएको रगसद ।

औद्योगिक सम्पगि
शाखाका शाखा
अगधकृ त/ गनदेशक

९ मगहना

आिेदन रु. १०००
दताथ रु. ७,०००

महागनदेशक

औद्योगिक सम्पगि
शाखाका शाखा
अगधकृ त/ गनदेशक

९ मगहना

आिेदन रु. १०००
दताथ रु. ५,०००

महागनदेशक

५.

६.

७.

८.
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प्रगतगनधी मनोनयन िररएको भएमा
अगधकारनामा र अगधकार प्राप्त िनेको पररचय
खल्ु ने काििात ।
गिदेशी रेडमाकथ स्िदेशी रेडमाकथ को सन्त्दभथमा उल्लेख भएका बाहेक औद्योगिक सम्पगि
दताथ
शाखाका शाखा
देहायका काििातहरु
अगधकृ त/ गनदेशक
१. गिदेशमा दताथ भई म्याद बहाल रहेको रेडमाकथ
दताथ प्रमाणपरको प्रमागणत प्रगतगलपी ।
२. ग्राह्यता माि िरे को अिस्र्ामा ग्राह्यता (Priority
Date) सम्बन्त्धी पर ।
३. अगधकारनामा र नेपालमा पराचार िने ठे िाना ।
अगधकार प्राप्त िनेको पररचय खल्ु ने काििात ।
पेटेन्त्ट नगिकरण १. गनिेदन ।
औद्योगिक सम्पगि
शाखाका शाखा
२. पेटेन्त्ट दताथको सक्कल प्रमाणपर ।
अगधकृ त/ गनदेशक
३. नगिकरण दस्तरु बझ
ु ाएको रगसद ।
४. प्रगतगनगध मनोनयन िररएको भए अगधकारनामा
।
५. गिदेशी पेटेन्त्टको हकमा होम रगिष्ट्रेशन
सगटथगफके ट नगिकरण भएको प्रमाण ।
गडिायन
औद्योगिक सम्पगि
१. गनिेदन ।
नगिकरण
शाखाका शाखा
२. गडिायन दताथको सक्कल प्रमाणपर ।
अगधकृ त/ गनदेशक
३. नगिकरण दस्तरु बझ
ु ाएको रगसद ।

९ मगहना

आिेदन रु. १०००
दताथ रु. ५,०००

महागनदेशक

३ गदन

पगहलो पटक रु.
५०००
दोिो पटक रु.
७५००

महागनदेशक

३ गदन

पगहलो पटक रु.
१०००
दोिो पटक रु.
२०००

महागनदेशक

४.
५.

९.

रेडमाकथ
नगिकरण

१.
२.
३.
४.

१०.

नामसारी तर्ा
गििरण संशोधन

१.
२.
३.

प्रगतगनगध मनोनयन िररएको भए अगधकारनामा
।
गिदेशी गडिायनको हकमा होम रगिष्ट्रेशन
सगटथगफके ट नगिकरण भएको प्रमाण ।
गनिेदन ।
रेडमाकथ दताथ सक्कल प्रमाणपर ।
नगिकरण दस्तरु बझु ाएको रगसद ।
उद्योि िा व्यिसाय नगिकरणको प्रमाण ।
संयि
ु गनिेदन
सम्झौता पर िा लेनदेन सम्बन्त्धी काििात
संशोधनको गििरण िा काििात

औद्योगिक सम्पगि
शाखाका शाखा
अगधकृ त/ गनदेशक

३ गदन

३५००।सात/सात िषथमा

महागनदेशक

औद्योगिक सम्पगि
शाखाका शाखा
अगधकृ त/ गनदेशक

१५ गदन

नामसारीीः
महागनदेशक
पेटेन्त्टः रु. ५०००
गडिायन रु. ३०००
रेडमाकथ ः रु. २०००
अणभलेख संशोधनीः
पेटेन्त्टः रु. २०००
गडिायन रु. १०००
रेडमाकथ ः रु. १०००
दरखास्त सश
ं ोधनः
रु. ५००

प्रशासन तथा सुणवधा शाखा

क्र.सं. सेिाको गििरण
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आिश्यक काििातहरू

गिम्मेिार
अगधकारी

कायथ सम्पादन िनु ासो सन्त्ु ने
िनथ लाग्ने म्याद अगधकारी

१

आिगधक
आयकर छुट

•
•
•
•
•
•
•
•

२

पनु ः लिानी
िापत आयकर
सगु िधा

•
•
•
•
•
•
•
•
•

३

भन्त्सार महसल
ु
गफताथ Duty

•

Draw Back

•

सम्बन्त्धी कायथ

18

•
•

मािदाबी गनिेदन
उद्योि दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप
उद्योिको नाममा रहेको िग्िाको लालपिू ाथ/भाडामा गलएको प्रमाण
उद्योि सञ्चालनमा आएको आगधकाररक प्रमाण
हालसम्मको उत्पादन प्रिगत गििरण
लेखापरीक्षण प्रगतिेदन, गस्र्र सम्पगि खल्ु ने िरी गििरण
आयकर, गबक्रीकर दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप
उद्योि गनरीक्षण प्रगतिेदन (गिभािले िने)
मािदाबी गनिेदन
उद्योि दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप
क्षमता गिस्तार, उद्देश्य र्प िनथ गिभािबाट स्िीकृ गत प्रदान िररएका परहरूको
प्रगतलगप
िग्िामा र्प लिानी हुने भए, िग्िा दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप
गनमाथण खचथको गििरण
मेगशनरीको Invoice तर्ा आयात प्रतीतपरको प्रगतगलगप
पनु ः लिानी हुनभु न्त्दा १ िषथ अगघ र पनु ः लिानी भए पगछ २ िषथ पगछसम्मका
िासलातहरू
क्षमता गिस्तार/ उद्देश्य र्पको सञ्चालन गमगतको प्रमागणत काििात
लिानीको स्रोत सम्बन्त्धी काििात
मािदाबी गनिेदन
उद्योि दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप र िागषथक उत्पादन क्षमता सम्बन्त्धी काििात
खररद आदेश िा सम्झौतापर
गबक्री गबलको प्रमागणत प्रगतगलगप

शाखा
अगधकृ त/
गनदेशक

६० गदन

महागनदेशक

शाखा
अगधकृ त/
गनदेशक

६० गदन

महागनदेशक

शाखा
अगधकृ त/
गनदेशक

६० गदन

महागनदेशक

•
•
•
•
•

४

उद्योिको लागि
आिश्यक पने
मेगशनरी,
औिार, कच्चा
पदार्थ तर्ा अन्त्य
सगु िधाको लागि
सम्बगन्त्धत
गनकायलाई
गसफाररस िने

•
•
•
•
•
•

गबक्री अनसु ारको गिदेशी मद्रु ा आिथन िरे को िोत खल
ु ाई बैंकले प्रमागणत िरे को
सक्कल प्रगत
Deemed Export को सम्बन्त्धमा आन्त्तररक रािश्व कायाथलयबाट गबक्री प्रमागणत
िरे को सक्कल प्रगत
गनयाथत सम्बन्त्धी गनकास प्रज्ञापनपर र रगसदको सक्कल प्रगत
कच्चा पदार्थ आयात िरे को हकमा सक्कल आयात प्रज्ञापन पर र रगसद
बैंक ग्यारे न्त्टी समेतमा आयात भएको भए बैंक ग्यारे न्त्टी फुकुिा पर र बैंक ग्यारे न्त्टी
गनकासीको प्रज्ञापन पर
माि दाबी गनिेदन
शाखा
उद्योि दताथ प्रमाणपरको प्रगतगलगप
अगधकृ त/
उद्योि दताथका बखत पेश िरे को स्कीमको प्रमागणत प्रगतगलगप
गनदेशक
सिं ेदनशील कच्चा पदार्थका लागि सम्बगन्त्धत गिल्ला प्रशासन कायाथलयको
गसफाररस
Mode of Payment सम्बन्त्धी काििात
कच्चा पदार्थको खपत गििरण

३ गदन

महागनदेशक

प्रणवणध तथा वातावरि शाखा

क्र.स.ं सेिाको गििरण
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आिश्यक काििातहरू

गिम्मेिार
अगधकारी

कायथ सम्पादन िनु ासो सन्त्ु ने
िनथ लाग्ने म्याद अगधकारी

१.

२.

३.

पररयोिनाको
प्रागिगधक
गिश्लेषण
अन्त्य शाखाबाट
राय माि भएको
गिषयमा राय
प्रदान िने
प्रारगम्भक
िातािरणीय
परीक्षण
प्रगतिेदनको
लागि कायथसचू ी

•

सम्बगन्त्धत शाखाबाट प्राप्त काििातहरू

इगन्त्िगनयर/
गनदेशक

३ गदन

महागनदेशक

•

सम्बगन्त्धत शाखाबाट प्राप्त काििातहरू

इगन्त्िगनयर/
गनदेशक

३ गदन

महागनदेशक

•

िातािरण संरक्षण गनयमािली, २०५४ को अनसु चू ी ३ अनसु ारको कायथसचू ी
पररयोिना प्रस्ताि

इगन्त्िगनयर/
गनदेशक

३ गदन

महागनदेशक

रागष्ट्रय दैगनक पगरकामा प्रकागशत १५ गदने सािथिगनक सचू नाको सक्कल प्रगत
िाउुँपागलका/निरपागलकामा सचू ना टाुँस िररएको मचु ल्ु का
िा.पा./न.पा./औद्योगिक क्षेरको गसफाररस
उद्योिस्र्लको नापी नक्सा
िातािरण संरक्षण गनयमािली, २०५४ को अनसु चू ी ५ अनसु ारको IEE प्रगतिेदन
चौतफी साुँधसगधयार सगहत न्त्यनू तम ७ िना सगम्मगलत सिथगमन मचु ल्ु क
िग्िाधनी लालपिू ाथ, िग्िा भाडा सम्झौता पर
कबगु लयतनामा
आिश्यकता अनुसार अन्त्य गनकायको गसफाररस पर

इगन्त्िगनयर/
गनदेशक

२१ गदन

महागनदेशक

•

(TOR)

४.

प्रारगम्भक
िातािरणीय
परीक्षण (IEE)
प्रगतिेदन
स्िीकृ गत

•
•
•
•
•
•
•
•
•

योिना, अनुगमन तथा मूल्याङ् कन शाखा
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क्र.सं. सेिाको गििरण
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५.

६.

७.
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आिश्यक काििातहरू

गिम्मेिार
अगधकारी
आिगधक गििरण, तथ्याङ्क, प्रिगत
उद्योिहरूबाट प्राप्त मागसक, चौमागसक, िागषथक
मे.ई./तथ्याङ्क
गििरणहरू अगभलेख िने
गििरणहरू, तथ्याङ्क र प्रिगत गििरण सम्बन्त्धी
अगधकृ त/
काििातहरू
गनदेशक
गिभाि तर्ा अन्त्तितथको आयोिनाको
मागसक, रैमागसक, िागषथक तर्ा प्रिगत गििरणहरू र
मे.ई./तथ्याङ्क
मागसक, रैमागसक, िागषथक तर्ा प्रिगत
तथ्याङ्कहरू
अगधकृ त/
गििरणहरू सम्बगन्त्धत गनकायमा पठाउने
गनदेशक
अधथिागषथक सम्पादन िररएका कायथहरू
संकलन हुन आएका सम्पणू थ सूचना, तथ्याङ्क,
मे.ई./तथ्याङ्क
सम्बगन्त्धत गनकायमा पेश िने
गििरणहरू
अगधकृ त/
गनदेशक
गिभाि तर्ा अन्त्तिथतको आयोिनाका िागषथक अगघल्ला िषथका बिेटका गििरणहरू र आिामी िषथमा मे.ई./तथ्याङ्क
बिेट बनाई सम्बगन्त्धत गनकायमा पेश िने
सम्पादन िररने कायथहरूको योिनाको गििरण तर्ा
अगधकृ त/
आधारपरहरू । (गिभािको आन्त्तररक कायथ)
गनदेशक
िागषथक औद्योगिक तथ्याङ्क पस्ु तक प्रकाशन सम्पणू थ औद्योगिक सचू ना, तथ्याङ्क, गििरणहरू
मे.ई./तथ्याङ्क
िने
गिश्लेषण िरे को मस्यौदा
अगधकृ त/
गनदेशक
पस्ु तकालय सम्बन्त्धी कायथ
गिगभन्त्न औद्योगिक पस्ु तकहरू, समसामगयक पस्ु तक
मे.ई./तथ्याङ्क
तर्ा पगरकाहरू
अगधकृ त/
गनदेशक
उत्पगिको प्रमाणपर गसफाररस िने
क्षमता खुलेको उद्योि दताथ प्रमाणपर, स्र्ायी लेखा
मे.ई./तथ्याङ्क
नम्बर (PAN) प्रमाणपर, कच्चा पदार्थको प्रज्ञापन पर िा अगधकृ त/
गबल, Production Flow Chart, उत्पादन प्रिाह
गनदेशक
तागलका, "A" फाराम

कायथ सम्पादन िनु ासो सन्त्ु ने
िनथ लाग्ने म्याद अगधकारी
प्रागप्त पश्चात्
महागनदेशक

प्रत्येक
मगहनाको ७
िते

महागनदेशक

महागनदेशक

महागनदेशक

महागनदेशक

महागनदेशक

तोगकएका
महागनदेशक
काििात
FNCCI बाट
प्राप्त भए पश्चात्

काननू शाखा

क्र.सं. सेिाको गििरण

आिश्यक काििातहरू

१.

उिरु ी दताथ

रेडमाकथ सम्बन्त्धी रीतपिू थकको उिरु ी दाबी

२.

काननू ी राय (गिभािको आन्त्तररक कायथ)

आिश्यक काििात सगहतको सक्कल फाइल

उद्योग अनुमणतका लाणग माग गदाि आवश्यक पने कागिातहरूको णववरि
काििातहरूको सचू ी
१.
उद्योि दताथ अनुमगतको लागि गनिेदन (अनुसचु ी ६)
२.
पररयोिनाको गििरण (अनसु चु ी २)
३.
नेपाली नािररकताको प्रमाणपरको प्रगतगलपी िा गिदेशी नािररक भए राहदानीको प्रगतगलपी
४.
गनिेदक फमथ िा कम्पनी भएमा
- फमथ िा कम्पनी दताथको प्रगतगलपी
- स्िीकृ त प्रिन्त्धपर तर्ा गनयमािलीको प्रमागणत प्रगतगलगप
- संचालक सगमगतको गनणथय
- अद्यािगधक शेयर लित
- अगघल्लो आगर्थक िषथको लेखापरीक्षण प्रगतिेदन र करचि
ु ा प्रमाणपर
५.
उद्योि रहने स्र्ानको नक्सांकन सगहतको गििरण
६.
गनिेदन गदन प्रगतगनगध गनयि
ु िरे को भए सोको अगततयारी पर र अगततयारिालाको पररचय
खल्ु ने काििात
७.
गिदेशी लिानीमा उद्योि संचालन िने भए
- गिदेशी लिानी स्िीकृ गत भएको पर
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भएको

गिम्मेिार
अगधकारी
काननू
अगधकृ त
काननू
अगधकृ त
नभएको

कायथ सम्पादन िनु ासो सन्त्ु ने
िनथ लाग्ने म्याद अगधकारी
महागनदेशक
महागनदेशक

- स्िीकृ त पररयोिना गििरण र संयि
ु लिानी सम्झौता
८.
साझेदारीमा उद्योि भएमा साझेदार गबच भएको सम्झौता
९.
उद्योि स्र्ापना िने क्षेरको िाउुँपागलका िा निरपागलकाको गसफाररस
१०. आिश्यकतानसु ार अन्त्य गनकायको सहमगत/स्िीकृ गत पेश िनपथु नेमा सो को पिू थ स्िीकृ गत एिं
सहमगत पर ।
११. उद्योि दताथ िने गनकायले तोके को अन्त्य आिश्यक काििात
उद्योग दतािका लाणग माग गदाि आवश्यक पने कागिातहरूको णववरि
आवश्यक कागिातहरूको णववरि
१. उद्योि दताथको गनिेदन (अनुसचु ी १)
२. पररयोिनाको गििरण (अनुसचु ी २)
३. नेपाली नािररकताको प्रमाणपरको प्रगतगलपी िा गिदेशी नािररक भए राहदानीको प्रगतगलपी
४. गनिेदक फमथ िा कम्पनी भएमा
- फमथ िा कम्पनी दताथको प्रगतगलपी
- स्िीकृ त प्रिन्त्धपर तर्ा गनयमािलीको प्रमागणत प्रगतगलगप
- सचं ालक सगमगतको गनणथय
- अद्यािगधक शेयर लित
- अगघल्लो आगर्थक िषथको लेखापरीक्षण प्रगतिेदन र करचि
ु ा प्रमाणपर
५. उद्योि रहने स्र्ानको नक्सांकन सगहतको गििरण
६. गनिेदन गदन प्रगतगनगध गनयि
ु िरे को भए सोको अगततयारी पर र अगततयारिालाको पररचय खल्ु ने
काििात
७. गिदेशी लिानीमा उद्योि सच
ं ालन िने भए
- गिदेशी लिानी स्िीकृ गत भएको पर
- स्िीकृ त पररयोिना गििरण र संयि
ु लिानी सम्झौता
८. अनुमगत गलनपु ने उद्योिको हकमा TOR/ Scoping Document
९. साझेदारीमा उद्योि भएमा साझेदार गबच भएको सम्झौता
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भएको नभएको

१०. उद्योि स्र्ापना िने क्षेरको िाउुँपागलका िा निरपागलकाको गसफाररस
११. आिश्यकतानसु ार अन्त्य गनकायको सहमगत/स्िीकृ गत पेश िनथपु नेमा सो को पिू थ स्िीकृ गत एिं सहमगत
पर ।
१२. उद्योि दताथ िने गनकायले तोके को अन्त्य आिश्यक काििात
नबज्ञापन माफवत आउने कामदारहरुले गैह्र-पयवटक निषा माग गदाव पेश गननप
व ने आवश्यक कागिातहरु :
क्र.स.ं
१

कागिातहरु

२

उद्योग दताव प्रमाण पत्र/PAN दताव प्रमाण पत्र

३

k"0f{ ?kdf e/]sf] u}x|–ko{6s leiff cfj]bg kmf/d
g]kfnL /fli6«o b}lgs :t/sf] klqsfdf k|sflzt la1fkgsf] ;Ssn k|lt .
k|sflzt ;"rgfdf g]kfnL gful/snfO{ k|fyldstf lbOg] Aoxf]/f pNn]v
x'g'kg]{ Pj+ k"FhL Ifdtf / sfo{ k|s[ltsf cfwf/df la1fkg x'g] kbsf] ;Ldf
tf]lsg' kg]{
sDkgL / lab]Zl nufgLstf{sf] ;Demf}tfsf] k|lt -cjwL Pj+ ;'lawf v'nfpg'
kg]{_
la1fkg cg';f/ g]kfnL gful/sn] cfj]bg u/]sf] eP lghx?sf] cfj]bgsf]
ljj/0f, k|rlnt sfg"g adf]lhd g]kfnL gful/snfO{ sfddf nufpg' kg]{
t/ pNn]lvt k|sf/sf] sfdbf/÷sd{rf/L g]kfnL gful/s gkfOPsf] jf
pknAw x'g g;s]sf] k|df0f Pj+ sDkgL lg0f{o, g]kfnL sDkgLsf] af]8{
dfOGo"6sf] lg0f{o k|lt (ljb]zLnfO{ lgo'Qm ug{'kg]{ sf/0f ;lxt)
g]kfndf cfpg] lab]zL sfdbf/sf] kf;kf]6{ tyf leiffsf] gf]6/L k|dfl0ft
k|lt
g]kfndf cfpg] lab]zL sfdbf/sf] jfof]8f6f, z}lIfs of]Uotfsf] k|df0f kq,
;DalGwt AolQmn] k|fKt u/]sf] tflndsf k|df0f kqx?
g]kfnL sDkgLsf] ut cf=j=sf] s/r'Qmf k|df0f kq

४

५
६

७
८
९
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ननवेदन,

पेश भएको

पेश नभएको

१०

k|:tfljt lab]zL sfdbf/÷sd{rf/Låf/f k|lt:yfkg x'g] g]kfnL
sfdbf/x?sf] laj/0f
११
lg/LIf0f k|ltj]bg, pBf]usf] k|ult laj/0f
१२
pk/f]Qm adf]lhdsf sfuhftsf cnfjf ;DalGwt lgsfon] cfjZos
k/]df cGo yk sfuhft dfu ug{ ;Sg]5
१३
ko{6s leiffdf a;]sf] ^) lbg leq u}x| ko{6s leiff dfu ub}{ ;DalGwt
lgsfodf cfj]bg btf{ u/fO{;Sg' kg]{
१४
गनिेदकले प्रगतगनधी तोके को भए अगततयारी पर र अगततयारी खल्ु ने काििात
Psk6s o:tf] leiff k|fKt u/]sf] AolQmsf nflu k'gMleiff dfu ubf{ lgDg yk sfuhftx? ;+nUg ug'{ kg]{5
१
lautsf] cjwLdf lghn] u/]sf] sfo{sf] laj/0f
२
pQm cjwL jf cf=j= sf] glhssf] AolQmut s/r'Qmf k|df0f

TTA माफवत आउने कामदारहरुले गैह्र-पयवटक निषा माग गदाव पेश गननप
व ने आवश्यक कागिातहरु
क्र.सं.
१

कागिातहरु

२

उद्योग दताव प्रमाण पत्र/PAN दताव प्रमाण पत्र

३

कम्पनी र नबदे शी कामदार वीचको सम्झौताको प्रनत (अवधी एवं

ननवेदन,

सनववधा खनलाउनन पने)
४

नेपाली कम्पनीको बोर्व माइन्यूटको ननणवय प्रनत

५

नेपालमा आउने नबदे शी कामदारको पासपोटव तथा निषाको नोटरी
प्रमाजणत प्रनत

६

नेपालमा आउने नबदे शी कामदारको वायोर्ाटा, शैजिक योग्यताको
प्रमाण पत्र, सम्बजन्धत ब्यजिले प्राप्त गरे को तानलमका प्रमाणपत्रहरु

७
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नेपाली कम्पनीको गत आ.व.को करच निा प्रमाण पत्र

पेश भएको

पेश नभएको

८

प्रस्ताववत नबदे शी कामदार/कमवचारीद्वारा प्रजशजित हनने नेपाली
कामदारहरुको नबवरण

९

ननरीिण प्रनतवेदन, उद्योगको प्रगती वववरण

१०

ननवेदकले प्रनतननधी तोकेको िए अजततयारी पत्र र अजततयारी खनल्ने
कागिात

११

अन्य कननै उद्योगको प्रनतननधी िई निषा ननलएको स्वघोषणापत्र

१२

TTA को प्रनतनलपी र स्वीकृती पत्र

एकपटक यस्तो निषा प्राप्त गरे को ब्यजिका लानग पननःनिषा मागगदाव ननम्न थपकागिातहरु सं लग्न गननप
व नेछ
१

नबगतको अवधीमा ननिले गरे को कायवको नबवरण

२

उि अवधी वा आ.व.को ननिको ब्यजतगत कर नतरे को प्रमाण
दाजखला गरे को वववरण

सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगकाका लगाननकतावले थप व्यवसावयक निषा माग गदाव पेश गननप
व ने आवश्यक कागिातहरु :
क्र.सं.
१

कागिातहरु

२

पासपोटवको फोटोकपी (नोटरीबाट प्रमाजणत)

३

पनछल्लो आ.व.को करच निा प्रमाण तथा लेखा परीिण प्रनतवेदन
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अननसूची-२ बमोजिमको ननवेदन,

पेश भएको

पेश नभएको

४

पासपोटव र अजन्तम निसाको नोटरी प्रमाजणत प्रनतनलवप

५

कम्पनी रजिष्ट्रारको कायावलयबाट प्रमाजणत सोही वषवको शेयर लगत

६

उद्योगको िौनतक तथा ववजिय प्रगनत नबवरण एवं सञ्चालनको जस्थनत र
उद्योग नीररिण प्रनतवेदन (सामान्यतया १ वषव नित्र नीररिण िएको
प्रनतवेदन)

७

Banking Channel माफवत उद्योगमा ववदे शी लगानी नित्र्याएको प्रमाण

८

ववदे शी लगानीकताव कम्पनीको प्रनतनननध िएमा प्रनतनननध ननयनजि पत्र,
कम्पनीको ननणवय,

९

ववदे शी लगानीकतावको आजित िएमा लगानीकतावसँगको नाता प्रमाजणत
कागिात (नोटरी प्रमाजणत िएको)

१०

ननवेदकले प्रनतननधी तोकेको िए अजततयारी पत्र र अजततयारी खनल्ने
कागिात

११

अन्य कननै उद्योगको प्रनतननधी िई निषा ननलएको स्वघोषणापत्र

दताव िई सञ्चालनमा आइनसकेका उद्योगका लगाननकतावले व्यवसावयक निषा माग गदाव पेश गननप
व ने आवश्यक
कागिातहरु :
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क्र.सं.
१

कागिातहरु

२

गत आ.व.को करच निा प्रमाण तथा लेखा परीिण प्रनतवेदन

३

पासपोटव र अजन्तम निसाको नोटरी प्रमाजणत प्रनतनलवप

४

कम्पनी रजिष्ट्रारको कायावलयबाट प्रमाजणत अद्यावनधक शेयर लगत

५

उद्योगको िौनतक एवं वविीय प्रगनत नबवरण

६

नेपालमा लगानीकतावले रकम नित्र्याएको िए सो को प्रमाण । (लगानीकतावले

अननसूची-२ बमोजिमको ननवेदन

पेश भएको

,

कवनल गरे को रकमको कजम्तमा १५ प्रनतशत रकम वा रु १ करोर्िन्दा बढी
ववदे शी लगानी िएको पररयोिनाका लानग रु १५ लाख बराबरको ववदे शी मनद्रा
लगानीको रुपमा Banking Channel माफवत उद्योगमा नित्र्याएको हननपन ने)
७

ववदे शी लगानीकताव कम्पनीको प्रनतनननध िएमा प्रनतनननध ननयनजि पत्र, कम्पनीको
ननणवय, ववदे शी लगानीकतावको आजित िएमा लगानीकतावसँगको नाता प्रमाजणत
कागिात (नोटरी प्रमाजणत िएको)

८

उद्योग सं चालनमा ल्याउनन पने म्याद गनज्रक
े ो िए यस्तो म्याद थपको स्वीकृनतपत्र

९

ननवेदकले प्रनतननधी तोकेको िए अजततयारी पत्र र अजततयारी खनल्ने कागिात

१०

अन्य कननै उद्योगको प्रनतननधी िई निषा ननलएको स्वघोषणापत्र
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पेश नभएको

नयाँ ववदे शी लगानीकताव व्यवसावयक निषा माग गदाव पेश गननप
व ने आवश्यक कागिातहरु :
क्र.सं.
१

कागिातहरु

२

ववदे शी लगानी स्वीकृनत पत्र (स्वीकृत Project Report समेत),

३

कम्पनी दतावका कागिातहरु (कम्पनी दताव प्रमाणपत्र, प्रवन्धपत्र,

अननसूची-२ बमोजिमको ननवेदन,

ननयमावलीको फोटोकपी),
४

उद्योग दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी (दताव िएको िए),

५

स्थायी लेखा प्रमाणपत्र (दताव िएको िए),

६

कम्पनीको नाममा बैंक खाता खोलेको प्रमाणको फोटोकपी,

७

पासपोटवको फोटोकपी (नोटरीबाट प्रमाजणत) ,

८

लगानीकतावको आजित पररवार िएमा, लगानीकतावसँगको नाता
प्रमाजणत कागिात (नोटरीबाट प्रमाजणत) ,

९

ननवेदकले प्रनतननधी तोकेको िए अजततयारी पत्र र अजततयारी खनल्ने
कागिात

१०
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अन्य कननै उद्योगको प्रनतननधी िई निषा ननलएको स्वघोषणापत्र

पेश भएको

पेश नभएको

११

लगानीकतावको प्रनतननधीको रुपमा निषा माग गनेले लगानीकताव/
कम्पनीको ननणवयको नोटरी प्रनत

१२

पवहलो पटकको लागी लगानीकताव वविागमा स्वयं उपजस्थत िई
सनाखत गननव पनेछ ।

30

णमणत २०७८ असार सम्म णवभागमा भएका कायिहरुको प्रगणतको अवस्था:

नेपाल सरकार

उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनतव मन्त्रालय

उद्योग वविाग
पररमाणमूखी लक्ष्य र प्रगनत
क्र.

वववरण

स.
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१

उद्योग दताव सं तया(स्वदे शी तथा ववदे शी)

२

कूल लगानी - k|:tfljt _

३

/f]huf/L - k|:tfljt _

४

ववदे शी लगानी स्वीकृनत सं तया

यस आ.व.को हाल सम्म

असार

शनरुदे जख

हानसल प्रगनत

मवहनाको

हालसम्मको हानसल

प्रगनत

प्रगनत

५

८४५३

२०३

(गत वषव २७७)
१ खबव ५६ अबव

(गत वषव ८२५०)

८ अबव ६४

२२ खबव ८३ अबव

करोर्

२८ करोर्

११८३३

९७८

६२८७१२

१८३

१५

५२३३

(गत वषव १ खबव ५२ अबव)

(गत वषव २२३)

(गत वषव ५०४०)

५

कूल ववदे शी लगानी (k|:tfljt_

३२ अबव २० करोर्

४ अबव २७

३ खबव ६४ अबव

करोर्

६४ करोर्

५६९७

५५७

२,७४,७७४

(गत वषव ३७ अबव ८० करोर्)

६

/f]huf/L - ववदे शी लगानी (k|:tfljt )

७

प्याटे न्ट दताव सं तया

३

०

७९

८

नर्िाइन दताव सं तया

६६

३

२६१

९

ट्रेर्माकव दताव सं तया

२४०३

१६८

५३०५३

१० प्रारजम्िक वातावरणीय परीिण

२७

५

११ ट्रेर्माकव सम्बजन्ध मनद्दा कारवाही सं तया

७५

५

(गत वषव १०८३९)

११ LARGE (ठू ला) उद्योग दताव सं तया

४२

MEDIUM (मझौला) उद्योग दताव सं तया
SMALL (साना) उद्योग दताव सं तया

(गत वषव ५८)

४

१२१४

२

१९०८

१०

५३३१

४९ (गत वषव १२३)
११२ (गत वषव ९६)

७७ जिल्लामा लघन,घरे ल न तथा साना उद्योग दताव सं तया आ.व.२०७७/७८ को वावषवक प्रगनत िम्मा – ४६,३४०
तथा सो बाट रोिगारी नसिवना –१,४०,४२२
िौनतक प्रगनत (तेस्रो चौमानसक)
िौनतक प्रगनत (वावषवक)
चालन खचव (वावषवक)

= ९६.८

= ९९.८

surrender रकम
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= ९७.०७
% ,

%,

वविीय प्रगनत (तेस्रो चौमानसक)

वविीय प्रगनत (वावषवक)

ँ ीगत खचव (वावषवक)
%, पनि

घटाउँदा)

= ९६.६४

= ८०.३३

= ९७.०३

%

%

% (बिीसपनतलीको िवन ननमावण र

software ववकासको Budget

पररमाणमूखी लक्ष्य र प्रगनत
यस अववधमा िएका काम कारवाहीहरु

• यस आ.व.मा उद्योग वविाग तफव २०३ उद्योग दताव िई ११८३३ रोिगारी प्रस्ताववत
िएको ।(प्रस्ताववत कनल लगानी रू.१ खबव ५६ अबव)

• १८३ वटा वैदेजशक लगानीका Projects हरू स्वीकृत िई ५६९७ रोिगारी प्रस्ताववत
िएको ।(प्रस्ताववत ववदे शी लगानी मात्र रू. ३२ अबव २० करोर्)

• ननयावतमा नगद अननदानको लानग प्राप्त ननवेदनहरूबाट ५०६ उद्योगको मूल्य अनिवृवि
गणना िई १ अबव ३० करोर् अननदान नसफाररस गररएको ।

• Nepal Tea, Nepal Coffee, Everest Big Cardamom र च्याङ्ग्रा पजश्मनाहरूको सामनवहक

ट्रेर्माकव दताव िएको तथा नेपाल िनट, नेपाल कापेट, Nep Coop Coffee, Juju dhau

लगायत ५ वटा अन्य उत्पादनको सामनवहक ट्रेर्माकव दताव प्रवक्रयामा रहेको ।सामनवहक

जचन्ह आवेदनकतावहरूसँग दताव कायव अगानर् बढाउन सहिीकरण बैठक बनसएको । २
वटा सामनवहक जचन्ह दावी ववरोधको लानग औद्योनगक सम्पनत बनलेवटनमा प्रकाशन गररएको
।

• औद्योनगक सम्पजि सम्बन्धी ७ वटा बनलेटीन प्रकाशन गररएको ।

• औद्योनगक सम्पनत सम्बन्धी कायवलाई सरल र सनव्यवजस्थत बनाउन कायवदल गठन गरी
अध्ययन गररएको ।
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• ववदे शी लगानी सम्बन्धी सात िाषामा िानकारीमनलक पनजस्तका/Brochure प्रकाशन
गररएको ।

• एकल ववन्दन सेवा केन्द्र( One Stop Service Centre) को प्रिावकारी कायावन्वयनमा

दे जखएका समस्या र सो समस्या समाधानका लानग गररननपने कायवहरू सम्बन्धी अध्ययन
गररएको ।

• वैदेजशक लगानीको अवस्था तथा सो सम्बन्धी नीनतगत समस्या र समस्या समाधानका
लानग गररननपने कायवहरू सम्बन्धी अध्ययन गररएको ।

• औद्योनगक बौविक सम्पनत प्रशासनको प्रिावकारी कायावन्वयनमा दे जखएका समस्या र सो
समस्या समाधानका लानग गररननपने कायवहरू सम्बन्धी अध्ययन गररएको ।

• वविागबाट प्रदान गररने

सेवा माग गदाव आवश्यक पने कागिातहरूको वववरण

समेवटएको Checklist तयार गरी Website र औद्योनगक तथ्याङ्क पनजस्तकामा प्रकाशन गरी
कायावन्वयन गररएको ।

• साकव हस्तकला केन्द्र ननमावण (िवन ननमावण) कायव सम्पन्न िएको ।

• ३ वटा उद्योगहरूः (१) एनसयन थाई फनड्स् प्रा.नल., दनहवी, सननसरी, (२) वहमाल

अजसिन प्रा.नल. बालािन, काठमार्ौं र (३) एम एम प्लाविक उद्योग प्रा.नल., नबराटनगर,

मोरङमा Energy Management System लागन गने कायवको कायव सम्पन्न िई अजन्तम
प्रनतवेदन प्राप्त िएको ।।( प्रनतवेदन वविागको website मा उपलब्ध छ) ।

• ५ वटा औद्योनगक वस्तनहरूको अध्ययन गरी अजन्तम प्रनतवेदन प्राप्त

िएको छ िस

अननसार जचया, िस्तापाता, रङ, िनिाचप्पल तथा Cable and Conductor मा नेपाल
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आत्मननिवर उन्मनख रहेको दे जखएको छ ।।(ववस्तृत प्रनतवेदन वविागको website मा
उपलब्ध छ)

• नेपालमा औषधी उत्पादन हनने उद्योगहरूको उत्पादन िमता,बिारको माग र खपत

सम्बन्धी अध्ययन गने सम्बन्धमा औषधी उत्पादन गने उद्योगहरुको उत्पादन
िमता,बिारको माग र खपत सम्वन्धी अध्ययन गरी अजन्तम प्रनतवेदन प्राप्त िएको छ

िस अननसार Pharmaceutical and Medicine Manufacturing Industries मा कनल ३५
अबव हाराहरीमा लगानी िई Tablets मा Capacity Utilization ५५%, मलममा ५०%,र
पाउर्रमा ४०% रहेको दे जखएको छ ।(ववस्तृत प्रनतवेदन वविागको website मा उपलब्ध
छ)।

• उद्योग वविागको सेवा प्रवाहलाई Full Automation मा लैिान Software Development

and Document Digitization सम्बन्धी कायव सम्पन्न गनव परामशव सेवा खररदका लानग
सम्झौता गररएको छ ।

• स्वच्छ उत्पादन सम्बन्धी उत्पादनमनलक उद्योगमा कायवक्रम गनव 1) Dumkibas Poultry
Farm Pvt. Ltd. Nawalparasi, 2)Bajra and Bell Pvt. Ltd, Gaindakot. Nawalpur 3)
Hatale Udhyog Pvt.ltd Sitapaila, Kathmandu 4) Shivam Dairy Pvt. Ltd Bhaktapur
Industrial Area र Shiva Baba Textile Pvt. Ltd Bhaktapur Industrial Area मा तानलम
सं चालन गरी कायवक्रम कायावन्वयन गररएको ।
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