
िव तु उत्पादनको अनमुितपऽको दरखाःतसाथ पेश गनुर्पन आवँयक कागजातह  

६. पिरयोजनाको लािग ःथायी वा अःथायी तबरबाट उपयोग वा ूाि को लािग चािहने आवँयक 
सरकारी वा गैरसरकारी जग्गाको कूल क्षेऽफल र जग्गाधनीह को लगत 

  

 

 
  

िस.नं कागजात/िववरण चेक जाचँ कैिफयत 
१. क) िव तु िनयमावली २०५० को अनसूुची-६ बमोिजमको दरखाःत -३ ूित  

ख) िव तु िनयमावली २०५० को अनसूुची-११ बमोिजमको अनमुितपऽ दःतरुवापत 
िवभागमा आम्दानी बाँधेको सक्कल रिसद

 

२. 

 

 

 

सम्भाव्यताको िव षेण 
क) आयोजनाको अध्ययन ूितवेदन रDesign Drawingतथा सोकोsoft copy 

 

ख) आयोजना क्षेऽका ूमखु संरचनाको रेखा न तथाCoordinateसिहतको सक्कल टोपो 
नक्सा 

 

ग) िनमार्ण कायर् तािलका (Construction Schedule)  
३. ःवीकृत वातावरणीय ूभाव मूल्यांकन (EIA) ूितवेदन/ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण 

(IEE) ूितवेदन 
 

४. ूव र्क कम्पनीसË सम्बंिधत कागजातह  

क) कम्पनी दतार्को ूमाणपऽ, ूबन्ध-पऽ तथा िनयमावली
 

ख) ःथायी लेखा नंबर (PAN) दतार् ूमाणपऽ  
ग) कम्पनी रिजःशारको कायार्लयबाट जारी गिरने कम्पनी अ ाविधक भएको पऽ  
घ) कंपनीको अ ाविधक शेयर लगत अिभलेख र सोको soft copy (scannedवा/image 

fileमान्य नहनेु) 
 

ङ) अिघल्ला दईु आ.व.मध्ये किम्तमा एक आ.व.को कर चकु्ता ूमाणपऽ वा  दािखला 
गरेको ूमाण 

 

च) उ ोग दतार्को ूमाणपऽ (वैदेिशक लगानीको हकमा सोको ःवीकृित समेत)  
छ) स ालक सिमितको बैठकको िनणर्यसिहतको अिख्तयारीनामा,पऽाचार गन ःप  

ठेगाना(पो  बक्स नं. र ईमेलसिहत) र अिख्तयारी ूा  व्यिक्तको पिरचय-पऽ एवंसम्पकर्  
नंबर  

 

५. िव तु खिरद िबबी सम्झौता सम्बन्धी 
क) बहाल रहेको िव तु ्खरीद िबबीको सम्झौता पऽ वा कनेक्शन एमीमेन्ट वा िव तु ्

खरीद िबबीको आशयपऽ 

 

ख) पूणर् पमा िनयार्तमूलक आयोजनाको हकमा िव तु िनयार्त गिरने ूसारण लाइनको
ःवािम व रहेका संःथाह सËको सम्झौता वा आशयपऽ,िव ूत खिरदकतार्ह सË भएको 
खिरदिबबी सम्झौता वा आशयपऽ,िव तु िनयार्त गन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको 
सै ािन्तक ःवीकृित  

 

ग) आिंशक पमा िनयार्तमूलक आयोजनाको हकमा ५(क) र (ख) दबैु  



िस.नं कागजात/िववरण चेक जाचँ कैिफयत 
७. िव ीय व्यवःथा  

क) आयोजनामा हनेु ःवपंूजी र ऋणको अनपुात खलु्ने जानकारी 
  

ख) किम्तमा अिघल्ला दईु आिथर्क वषर्मध्ये एक आिथर्क वषर्को लेखापरीक्षण गिरएको 
िव ीय िववरण 

  

ग) ःवपंूजी लगानी गन क्षमता पु ी हनुे कागजातको हकमा आवँयकता अनसुार देहाय 
बमोिजम मध्यका कुनै एक िववरण 

१. आयोजनाको िवकास गनर् ूव र्क कम्पनीको शेयरमा लगानी गन सम्बन्धमा कुनै 
ःवदेशी वा िवदेशी कम्पनीसË भएको सम्झौताको Notarized ूित (जःतै: MOU वा 
JV Agreement) तथा ूव र्क र नयाँ कम्पनीको चाटर्डर् एकाउन्टेन्टबाट ूमािणत 
Cumulative Net Worthतथा तल pNn]lvt िववरण 

*MOU वा JV Agreementगन नया कम्पनीको हकमा सो कम्पनी जनु मलुकुमा 
दतार् भएको हो सो को आिधकािरक पमा पु ी हनेु कागजात/िववरण 

  

२. आवँयक शेयर पंूजीलाई पगु्ने गरी ूव र्क कम्पनीमा कायम रहेका शेयर 
होल्डरह को चाटर्डर् एकाउन्टेन्टबाट ूमािणत Cumulative Net Worth तथा 
आवँयकतानसुार तल pNn]lvtिववरण 
क) आयोजनामा इिक्वटी लगानी गन सम्बन्धमा शेयर होल्डरह  बीच भएको सम्झौता 
ख) कुनै शयेर होल्डरले िलन कबलु गरेको शेयर बराबरको िनजको नेट वथर् नभएको 

अवःथामा उक्त शेयर होल्डरको शेयरमा समेत अन्य शेयर होल्डरह ले आवँयक 
परेमा आयोजनामा इिक्वटी लगानी गन सम्बन्धमा शेयर होल्डरह बीच भएको 
सम्झौता 

  

३. आयोजनामा इिक्वटी (Equity) लगानी गनर् अनमुित ूा  गरेको संःथासËभएको 
इिक्वटी (Equity) लगानी सम्झौता तथा तल pNn]lvt िववरण 
क) इिक्वटी लगानी गन िव ीय संःथा भएको अवःथाको हकमा जनु मलुकुमा दतार् 

भएको हो सोको आिधकािरक पमा पु ी हनेु कागजात/िववरण 
ख) इिक्वटी लगानी गन िव ीय संःथाको लगानी गनर् सक्ने क्षमता पु ी हनेु कागजात 

  

४. ऋण लगानीको लािग िव ीय संःथासË ऋण लगानी सम्झौता भैसकेको अवःथामा 
इिक्वटी (Equity) लगानी सम्बन्धमा चाटर्डर् एकाउन्टेन्टबाट ूमािणत Net Worth पु ी 
हनेु कागजात तथा आवँयकता अनसुार तल pNn]lvt िववरण 
क) आयोजनामा इिक्वटी लगानी गन सम्बन्धमा शेयर होल्डरह बीच भएको सम्झौता 
ख) कुनै शेयर होल्डरले िलन कबलु गरेको शयेर बराबरको िनजको नेट वथर् नभएको 

अवःथामा उक्त शेयर होल्डरको शेयरमा समेत अन्य शेयर होल्डरह ले आवँयक 
परेमा आयोजनामा इिक्वटी लगानी गन सम्बन्धमा शेयर होल्डरह बीचभएको 
सम्झौता 

  

५. यिद कुनै ूव र्क कम्पनीले वा सो कम्पनीका शेयर होल्डरह ले यसअिघ उत्पादन 
अनमुितपऽ ूा  गरी कुनै िव तु आयोजनामा लगानीको लािग सहभािग भैसकेको भए 
शु को र ूःतािवत आयोजनालाई खाम्ने गरी Net worth पेश गनुर् पन  
(नोट: यसअिघ लगानी गिरसकेको आयोजना संचालनमा आइसकेको खण्डमा भने सो 
आयोजनालाई खाम्ने गरी Net worth पेश गनुर् नपन,यःतो अवःथामा स ालनमा आएको 
आयोजनाबारे जानकारी गराउन ुपन I) 

  

घ) शेयर पूजँीमा लगानी गन ूितब ता गिरएको संचालक सिमितको िनणर्यको ूमािणत 
ूितिलिप  

  

ङ) आयोजनामा ूत्यक्ष पले सहभागी हनेु िव ीय संःथाह सँगको ऋण सम्झौता वा ती 
संःथाह बाट पेश भएको लगानी गन ूितब ता 

  

 


