सच
ू ना प्रविधि पार्क (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन)ननर्दे शिर्ा,२०७२
नेपाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तरााष्ट्रियस्तरमा सूचना प्रविधि उद्योगको गन्तव्यको रुपमा विकास,
विस्तार तथा प्रिद्ािन गरी रोजगारी ससजाना गना तथा आधथाक िद्
ृ धिमा योगदान पुर्याउनका लाधग
सूचना प्रविधि पाकालाई प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन तथा सञ्चालन गना आिश्यक भएकोले,

सुशासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले यो ननदे सशका बनाई लागू गरे को छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१)यस ननदे सशकाको नाम “सूचनाप्रविधिपाका(व्यिस्थापन तथा
सञ्चालन)ननदे सशका,२०७२” रहे को छ ।

(२) यो ननदे सशका तरु
ु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा:विषय िा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस ननदे सशकामा;
(क) “मन्त्रालय” भन्नाले विज्ञान, प्रविधि तथा िातािरण मन्रालय सम्झनुपछा ।
(ख) “विभाग”भन्नाले सूचना प्रविधि विभाग सम्झनुपछा ।
(ग) “पार्क”भन्नाले सूचना प्रविधि पाका सम्झनुपछा ।

(घ) “व्यिसानयर् एर्ाइ”भन्नाले सूचना प्रविधि पाकाको व्यिसानयक भिनमा अिष्ट्स्थत
रहे का छुट्टाछट्टै कायास्थलएकाइलाई सम्झनुपछा ।

(ङ) “ननजी िेर”भन्नाले सूचना प्रविधि सम्बन्िी काया गने उद्यमी, व्यिसायी िा सो
सम्बन्िी संगदित सँस्थालाई सम्झनुपछा ।

(च) “उद्यमी”भन्नाले सूचना प्रविधि सम्बन्िी काया गने कम्पनी िा फमालाई सम्झनुपछा ।
(छ) “सशमनत”भन्नाले दफा ९ बमोष्ट्जम गदित पाका सञ्चालक ससमनत सम्झनुपछा ।

(ज) “सर्दस्य”भन्नाले ससमनतको सदस्य सम्झनप
ु छा र सो शब्दले ससमनतको अध्यक्ष र
सदस्य सधचि समेतलाई जनाउनेछ ।

(झ) “पट्टा”भन्नाले दफा 12बमोष्ट्जम पाकामा रहे को कुनै भिन िा जग्गा भाडामा लगाउन
गररएको सम्झौता सम्झनुपछा ।

(ञ) “पट्टाबाहर्”भन्नाले पट्टा सलई कायागने अनम
ु नत प्राप्त कम्पनी िा फमालाई
सम्झनुपछा ।

(ट) “ईन्त्र्ुिेिन र्ेन्त्र”भन्नालेसच
ू ना प्रविधि सम्िन्िी उद्योग िा व्यिसायलाई प्रिद्ािन
गना ईच्छुक निोददत जनशष्ट्ततका लाधग आिश्यक पनेभौनतक पिाािार तथा प्राविधिक
सेिा र सुवििाहरु उपलव्ि गराउने बबजनेश ईन्कुिेशन केन्रलाई सम्झनुपछा ।

३. पार्क स्थापना र सञ्चालनर्ो उद्र्दे श्य:(१) नेपालमा सूचना प्रविधि सम्िन्िी दक्ष जनशष्ट्ततको
उत्पादन तथा सो सम्बन्िी अध्ययन अनुसन्िान गनामा टे िा पुर्याउने, स्िदे शका सरकारी तथा
गैरसरकारी र ननजी क्षेरमा कायारत प्राविधिक जनशष्ट्ततलाई समय सापेक्ष पुनतााजगी तालीम
ददई क्षमता असभिद्
ृ धि गने अिसर र सेिा उपलव्ि गराउने तथा सूचना प्रविधिमा आिाररत सेिा

प्रदायक कम्पनीहरुको विकास र प्रिद्ािनद्िारा रोजगारी सज
ृ ना गदै सेिा विस्तार र ननयाात
प्रिद्ािन गनुा सूचना प्रविधि पाकाको मूख्य उद्दे श्य हुनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जमको उद्दे श्य प्राष्ट्प्तका लाधग नेपालका विसभन्न क्षेरमा

पाकाहरुस्थापना गरी सूचना प्रविधिजन्य उत्पादन तथा सो प्रविधिमा आिाररत ननयाातजन्य
िस्तु एिं सेिा प्रिाह गना प्रोत्साहन गररनेछ ।

४. सािकजननर्-ननजी साझेर्दारीमा आिाररत हुने: (१)पाकाको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन
सािाजननक-ननजी साझेदारीमा आिाररत हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम गररने पाकाको व्यिस्थापन तथा सञ्चालनमा मन्रालयले

विश्िविद्यालय र ननजी क्षेरलाईसाझेदार अंगको रुपमा समािेश गना सतनेछ।
(३) यस दफा बमोष्ट्जमको सािाजननक ननजी साझेदारीमा संचालन र व्यिस्थापन गने
कायायोजना ससमनतको ससफाररसमा मन्रालयबाट स्िीकृत गरे बमोष्ट्जम हुनेछ ।

५. विभागले गने र्ायकहरु:यसननदे सशकामा अन्यर लेखखएका अनतररततपाकाको व्यिस्थापन तथा
सञ्चालनको लाधग विभागले दे हायका कायाहरु गनेछ :-

(क) सरोकारिालाहरुसँग समन्ियकतााको रुपमा काया गने ।
(ख) पाकाको विकास, विस्तार एिं प्रिद्ािन गना स्िदे शी तथा विदे शी कम्पनी तथा
लगानीकतााहरुलाई आकवषात गनेकायायोजना बनाई ससमनतमा पेश गने ।
(ग) पाकामा उत्पाददत िस्तु तथा सेिाको अन्तरााष्ट्रिय िजारमा ननकासी तथा प्रिद्ािन गना
र स्िदे शी िजारसँगको सहज पहुँच स्थापना गना आिश्यक पहल गने ।

(घ) पाकामा सञ्चासलत उद्योग व्यिसाय तथा कायारत जनशष्ट्ततको सुरक्षाको लाधग
आिश्यक प्रिन्ि गने ।

(ङ) पाका संचालन सम्बन्िमा अनुगमन गरी सोको अिािावषाक प्रनतिेदन ससमनतमा पेश
गने ।

(च) ससमनतले गरे का ननणायहरुको कायाान्ियन गने ।
६. विश्िविद्यालयले गने र्ायकहरु:पाकाकोउद्दे श्य प्राष्ट्प्तका लाधगविश्िविद्यालयले दे हायका
कायाहरु गनेछ :(क) सूचना प्रविधिको क्षेरमा दक्ष जनशष्ट्तत उत्पादन, तालीम तथा अध्ययन /
अनुसन्िानमूलक काया गने / गराउने ।

(ख) बबजनेश ईन्कुिेशन सेन्टर सञ्चालन गने ।

(ग) सूचना प्रविधि विषयमा विश्िविद्यालय तह उविणा विद्याथीहरुलाई सूचना प्रविधि

उद्योगको माग बमोष्ट्जम क्षमता विकास गनाको लाधग फफननससङ स्कुल सञ्चालन
गने।

(घ) उच्चस्तरीय व्यिसानयक तालीम प्रदान गने ।
(ङ) सच
ू ना प्रविधिको क्षेरमा राष्ट्रिय, क्षेरीय तथा अन्तरााष्ट्रिय संघ-संस्थाहरु समेतसँग
समन्िय गरी अध्ययन, अनस
ु न्िान र विकासको काया गने/गराउने ।

(च) नेपाल सरकारका सूचना प्रविधिसँग सम्बष्ट्न्ित सरकारी कमाचारीहरुलाई िावषाक
रुपमा ननष्ट्श्चत संख्यामा छारिनृ त प्रदान गने िा उच्च सशक्षा/तालीम प्रदान गने।

७. ननजी िेरले गने र्ायकहरु: पाकाको उद्दे श्य प्राष्ट्प्तका लाधग ननजी क्षेरले दे हायका कायाहरु गनेछ:-
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(क) सूचना प्रविधि पाकामा उपलव्ि पूिाािार तथा सुवििाको िारे मा आिश्यक जानकारी
उपलव्ि गराई उद्यमीलाई उत्प्रेररत गने ।

(ख) व्यिसायीले पाकामा सहजरुपमा उद्योग व्यिसाय सञ्चालन गना आिश्यक
परृ िपोषण ददने ।

(ग) सरकारलाई पाका प्रिद्ािनको लाधग आिश्यक परामशा तथा परृ िपोषण ददने ।

(घ) अन्तरााष्ट्रिय उद्योग व्यिसायी संघ संस्थासँग समन्िय गरी िाह्य लगानीकताालाई
सूचना प्रविधिको क्षेरमा लगानी गना आकवषात गने ।

(ङ) पाकािाट विकससत सूचना प्रविधिका विसभन्न उत्पादनहरुको िजारीकरणको लाधग
आिश्यक पहल गने ।

(च) ससमनतले पदहचान गरे का उपयुतत पररयोजनामा लगानीको लाधगआिश्यक पहल गने
।

८. पार्कमा सञ्चालन गनक सकर्ने कियार्लापहरु: (१)पाकामा दे हायका फियाकलापहरु सञ्चालन गना
सफकनेछ:(क) सूचना प्रविधि ससरटम डडजाइन, विकासर ससस्टमहरुको एकीकरण ।
(ख) तालीम, अनस
ु न्िानर विकास ।

(ग) कलसेन्टर / विजनेश प्रोसेस आउटसोससाङ ।
(घ) सच
ू ना प्रविधिमा आिाररत सेिाहरु ।
(ङ)

प्रसशक्षण/विद्यत
ु ीय प्रसशक्षण ।

(च) सफ्टिेयर विसशष्ट्रटकरण ।
(छ) सम्मेलनर गोरिी ।

(ज) सच
ू ना प्रविधिमा आिाररत सेिा र प्राविधिक सहयोग केन्र ।

(झ) डाटा-केन्र, डाटा िेयरहाउष्ट्जङ तथा डाटा व्याकअप र ररकभरीको व्यिस्थापन।
(ञ) हाडािेयर फेबिकेशन ।
(ट)

ससमनतले तोकेका सूचना प्रविधि सम्बन्िी अन्य फियाकलापहरु ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जमका फियाकलापहरु संचालन गना ससमनतले

विश्िविद्यालय िा ननजी क्षेरलाई तोतन र सो को लाधग व्यिसानयक ईकाई छुट्याउन सतनेछ।

९. सशमनतर्ो गठन सम्बन्त्िी व्यिस्था:(१)पाकालाईसुचारूरुपलेसञ्चालनगनानेपालसरकारलेदेहायको
पाका संचालकससमनत गिन गनेछ :-

(क)सधचि, विज्ञान, प्रविधि तथा िातािरण मन्रालय

अध्यक्ष

(ख) सह-सधचि, अथा मन्रालय

सदस्य

(ग) सह-सधचि, सूचना तथा सञ्चार मन्रालय

सदस्य

(ङ) कािमाडौँ विश्िविद्यालयको सूचना प्रविधि संकायको डडन,

सदस्य

(घ) कायाकारी ननदे शक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्र

(च) सूचना प्रविधि सम्बन्िी संघ संस्थाहरु मध्येिाट मन्रालयले
छनोट गरे को एक जना प्रनतननधि
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सदस्य

सदस्य

(छ) सूचना प्रविधिको क्षेरमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यष्ट्ततत्ि

मध्येिाट मन्रालयले छनोट गरे को एक जना मदहला विज्ञ प्रनतननधि

(ज) महा-ननदे शक, सूचना प्रविधि विभाग

हुनेछ ।

सदस्य

सदस्य-सधचि

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) र (छ) बमोष्ट्जमका सदस्यहरुको पदािधि दईु बषाको
(३) विभागले ससमनतको सधचिालयको रुपमा काया गनेछ ।

१०. सशमनतर्ोर्ाम, र्तकव्य र अधिर्ार:यस ननदे सशकामा अन्यर लेखखएको अनतररतत
ससमनतको काम, कताव्य र अधिकार दे हाय बमोष्ट्जम हुनेछ :-

(क)पाकाको उद्दे श्य प्राष्ट्प्तका लाधग आिश्यक नीनत तथा योजना ननमााण गने।
(ख)पाका संचालन र व्यिस्थापनका लाधग आिश्यक कायायोजना तयार गरी लागू गने ।

(ग)पाकाको अन्तरााष्ट्रिय अििारणा अनुरुप नविनतम कायािम संचालन गना आिश्यक पहल
गने।

(घ)पाकाको आिुननफककरण,विकास तथा विस्तार सम्बन्िी कायािमहरु गने/गराउने ।

(ङ)इन्कुिेशन केन्र, साझा तथा एकल कायास्थल सञ्चालनका लाधग आिश्यक ननदे शन
ददने ।

(च)पाका सञ्चालन सम्बन्िी िावषाक प्रनतिेदन मन्रालयमा पेश गने ।
(छ)पाकाकोभौनतकसंरचनारयसलेप्रदानगनेसुवििाहरुकोस्तरोन्ननत र आिश्यकता अनुरुप
ममात संभारकोननसमि आिश्यक पहलगने ।

(ज) पाका क्षेरलाई विशेष आधथाक क्षेरको रुपमा विकास गना पहल गने ।
(झ)कािमाडौँलगायतमुलुकका

अन्यस्थानहरुमा

सूचना

प्रविधि

पाकाहरुविस्तार

गनाप्रारष्ट्म्भकचरणकोसम्भाव्यताअध्ययनगरी/ गराई उपयुतत िहररएका िाऊँहरुमा
पाका स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन नीनत, रणनीनत, कायानीनत तथा कायािम
कायायोजना सदहतको अििारणा पर तयार गने।

११.

सशमनतर्ो बैठर् सम्बन्त्िी र्ायकविधि: (१) ससमनतको िैिक आिश्यकता अनस
ु ार बस्नेछ ।
(२) ससमनतकोिैिक अध्यक्षले तोकेको समनत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) ससमनतको िैिक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगािै सदस्य सधचिले

िैिकमा छलफल हुने कायासूची सदहतको सूचना सबै सदस्यहरुलाई ददनु पनेछ ।

(४) ससमनतको कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्यको

उपष्ट्स्थनत भएमा ससमनतको िैिकको लाधग गणपूरक संख्या पुगेकोमानननेछ ।

(५) ससमनतको िैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले र ननजको अनुपष्ट्स्थनतमा ससमनतका

उपष्ट्स्थत सदस्यहरुले आफु मध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ ।

(६) ससमनतको िैिकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा िैिकको
अध्यक्षतागने व्यष्ट्ततले ननणाायक मत ददनेछ ।
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(७) ससमनतले आिश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कमाचारी, पदाधिकारी,

विशेषज्ञ िाअन्यकुनै व्यष्ट्ततलाई ससमनतको िैिकमा आमष्ट्न्रत सदस्यको रुपमा भाग सलन
आमन्रण गना सतनेछ ।

तर त्यस्तो आमष्ट्न्रत सदस्यलाई िैिकमा मतददने अधिकार हुने छै न ।
(८) ससमनतको ननणाय सदस्य सधचिले प्रमाखणत गरी राख्नेछ ।

(९) ससमनतको िैिक सम्बन्िी अन्य कायाविधि ससमनत आँफैले ननिाारण गरे
१२.

बमोष्ट्जम हुनेछ ।

पट्टा सम्बन्त्िी व्यिस्था: दफा ८ बमोष्ट्जमका फियाकलाप संचालन गना चाहने कुनै
विश्िविद्यालय, कम्पनी िा फमालाई विभागले कायास्थल पट्टामा ददन सतनेछ ।

१३. प्रस्ताि छनौट गने:(१) दफा १२ बमोष्ट्जम कायास्थल पट्टामा ददनको लाधग ससमनतको
ननणायानुसारविभागले विश्िविद्यालय िा उद्यमीबाट प्रस्ताि आह्िान गना सतनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम प्रस्ताि माग गररएकोमा सो प्रस्ताि प्राप्त भएपनछ विभागले

प्रचसलत कानून बमोष्ट्जमको प्रकृया पूरा गरी उपयुतत प्रस्ताि छनौट गनेछ |

(३) उपदफा (२) बमोष्ट्जम छनौट भएको प्रस्तािदातासँग विभागले सम्झौता गनेछ |

१४. जग्गा पट्टा (शलज)मा दर्दन सकर्ने: (१)कुनै विश्िविद्यालय‚स्िदे शी िा विदे शी कम्पनीले

पाकाको जग्गा मध्ये कुनै भाग पट्टामा सलई आँफै भिन ननमााण गरी दफा ८ बमोष्ट्जमका

कायाहरु गना चाहे मा प्रचसलत कानन
ू बमोष्ट्जमको प्रकृया परु ्याई बढीमा तीस िषासम्मको लाधग
ससमनतको ससफाररसमा मन्रालयलेजग्गा पट्टा (सलज) मा ददन सतनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम सलजमा सलने कम्पनी िा फमाले ससमनतले ननिाारण गरे
बमोष्ट्जमको रकम विभागमा िझ
ु ाउनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोष्ट्जम सलजमा सलई संरचना ननमााण गदाा सम्झौता भएको समनतले

िढीमा पाँच िषासम्ममा ननमााण काया सम्पन्न गररसतनप
ु नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोष्ट्जमको म्याद समाप्त भएपनछ उतत जग्गामा ननसमात भौनतक

संरचना स्ित: नेपाल सरकारको स्िासमत्िमा आउनेछ ।
१५. पट्टाबाहर्र्ो योग्यता: दफा ८ बमोष्ट्जमका फियाकलापहरुसंचालन गने स्िदे शी िा विदे शी
कम्पनी िा फमाको योग्यता दे हाय बमोष्ट्जम हुनेछ :-

(क) नेपालमा प्रचसलत कानून बमोष्ट्जम दताा भएको िा नेपालसभर कारोिार गना स्िीकृनत
प्राप्त गरे को कुनै स्िदे शी िा विदे शी कम्पनी िा फमा ।

(ख) मूल्य असभिद्
ु ता प्रमाणपर
ृ धि करमा दताा भईअनघल्लो आधथाक िषा सम्मको कर चत
प्राप्त गरे को ।

१६. र्ायकस्थल पट्टामा दर्दने प्रर्ृया: (१)यस पाका अन्तगातका व्यिसानयक एकाइहरुमा काया

सञ्चालन गना दफा १५ बमोष्ट्जमको योग्यता पुगेका कम्पनी िा फमाहरुलाई तीस ददने सूचना
प्रकाशन गरी प्रस्ताि आव्हान गररनेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोष्ट्जम प्रस्ताि माग गदाा पाकाको क्षमता भन्दा बढी आिेदन परे को

खण्डमा कम्पनी िा फमा छनौट गना दे हायको आिारमा छनौट गररनेछ :(क) पाकाको उद्दे श्य प्राष्ट्प्त गने र सबैभन्दा बढी दर किोल गने ।
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(ख) सबैभन्दा बढी रोजगारी सज
ृ ना गने |

(ग) सूचना प्रविधिसँग सम्बष्ट्न्ित सेिा िा िस्तु ननयाात गरी राज्यलाई बढी लाभ
पुर्याउने |

(३) उपदफा (१) बमोष्ट्जम आिेदन माग गदाा कुनै पनन आिेदन नपरे को खण्डमा िा

पाकाको क्षमता भन्दा कम माग भएमा िाँकी रहे को व्यिसानयक एकाइको लाधग विभागले इच्छुक
कम्पनी िा फमासँग सोझै िाताा गरी तोफकएको दररे टमा नघट्ने गरी पट्टा ददन सतनेछ ।

(४) सूचना प्रकासशत भएको एक बषासम्म पनन पाकाका कुनै व्यिसानयक

एकाइपट्टामा लाग्न नसके पुन: सूचना प्रकासशत गनप
ुा नेछ ।

(५) यस दफा बमोष्ट्जम गररने छनौट प्रफियामा प्रचसलत कानन
ू मा कुनै थप प्रफिया

तोफकएको भए सो समेतलाई आिार सलईनेछ ।

१७. ईन्त्र्ुबेिन र्ेन्त्र स्थापना गने: (१) सूचना प्रविधि सम्बन्िीनिीनतम सोच, खोज र
उद्यमसशलताको विकास गरी पाकाको विसशरटतालाई कायम गना इन्कुबेशन केन्र स्थापना
गररनेछ ।

(२) इन्कुबेशन केन्रको सञ्चालन दे हाय बमोष्ट्जम हुनेछ :-

(क) कुनै पनन कम्पनी िा व्यिसायीले सूचना प्रविधि सम्बन्िी निीनतम विचार र

त्यससँग सम्बष्ट्न्ित सम्पूणा अििारणाको प्रस्ताि विभागमा पेश गना सतनेछन ्
र यसरी प्रस्तावित भएको विचार िा अििारणालाई विभागले आिश्यक,
औधचत्य र उपयत
ु त िानेको आिारमा त्यस्तो विचार िा अििारणालाई ससमनत
समक्ष स्िीकृनतका लागी पेश गना सतनेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोष्ट्जम स्िीकृत भएको विचार िा अििारणाकाआिारमा बदढमा

एक बषासम्मको लाधग प्रस्तािकलाईइन्कुबेशन केन्रमा स्थानउपलव्ि गराइनेछ
।

(३) इन्कुबेशन केन्रको व्यिस्थापन दे हाय बमोष्ट्जमहुनेछ ।
(क) आिनु नक पूिाािार तथा आिारभुत संरचनायुतत,
(ख) उद्यमकमीहरुको साझा कायास्थलको रुपमा,
(ग) स्थानीय उद्यमीहरुको सहभागीतामा,
(ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तरााष्ट्रिय उद्यमीहरुसँगको सम्बन्ि विस्तार,
(च) प्रसशक्षण र क्षमता विकास,
(छ) वििीय बजारसम्मको पहुँचमा सहजता,

(ज) विशेषज्ञ तथा विज्ञहरुद्िारा ननयसमत मागादशान,
१८. पार्कमा र्ायकस्थल रहने: पाकामा दे हायका कायास्थलहरु रहनेछन ् :(क)

साझा र्ायकस्थल:
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(१) सूचना प्रविधिको विकास र प्रिद्ािनका लाधग सुवििायुतत, समतव्ययी र कम लगानीमा

उद्योग िा व्यिसाय सञ्चालन गनाको लाधग प्रनत कोिा िा प्रनत डेस्कको आिारमा
सशुल्क साझा कायास्थल उपलव्ि गराउन सफकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जमको साझा कायास्थल सञ्चालन गना कुनै कम्पनी िा फमाले कुनै
व्यिसानयक इकाई पट्टामा सलन सतनेछ ।

(३)उपदफा (१) बमोष्ट्जमको साझा कायास्थलमा सोिपछ
ु कक्ष, दताा/चलानी, लेखा, कर

व्यिस्थापन जस्ता व्यिस्थापकीय तथा कानन
ू ी सेिाहरु एकीकृत एिं साझा रुपमा सिै
कम्पनीहरुलाई सशल्
ु क उपलव्ि गराउन सफकनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोष्ट्जमको साझा कायास्थलको लाधग सेसमनार, िैिक, कायाशाला िा अन्य
फियाकलापहरु सञ्चालन गना सभाहल िा िैिक कक्ष आिश्यक परे मा सशुल्क उपलव्ि
गराउन सफकनेछ ।

(५) साझा कायास्थललाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गना दे हाय बमोष्ट्जमका थप सुवििाहरु
उपलब्ि हुनेछन ् :-

(अ) कम्पनी दताा िा अनुमती परप्राप्त गनाको लाधग प्रारष्ट्म्भक
सहजीकरण गराउने ।

(आ) पररयोजनाको लाधग आिश्यक पँज
ु ीको व्यिस्था गना स्थानीय र
अन्तरााष्ट्रियस्तरमा पहल गना जानकारी ददने।

(इ) नयाँ पररयोजनाका लाधग ऋणदाता र लगानीकतााहरुको पदहचान
(ख) एर्ल र्ायकस्थल:

गरी आिश्यक पँज
ु ी जट
ु ाउनप्रेररतगने ।

(१) कुनै कम्पनी िा फमालेएक िा एक भन्दा बढी व्यिसानयक एकाइ पट्टामा सलई
एकल कायास्थल सञ्चालन गनासतनेछन ् ।

(२)उपदफा (१) बमोष्ट्जम पट्टामा सलइएको व्यिसानयक एकाइको भौनतक संरचनाको
सुरक्षा संभार लगायत सम्पूणा ष्ट्जम्मेिारी कम्पनी िा फमाको नै हुनेछ ।

१९. र्ायकस्थलशभर समािेि भएर्ो नमाननने:पाकामा रहे का पाफकाङ क्षेर, बाग-बगैँचा, भिनको छत,
खल्
ु ला जसमन, चौर िा अन्य पाकाको क्षेर िा संरचना कायास्थलमा समािेश भएको माननने छै न र
यसरी समािेश नहुने क्षेर िा संरचना आिश्यक परे मा सोको प्रयोगका लाधग पट्टािाहकले छुट्टै
सम्झौता गनुप
ा नेछ ।

२०. र्ायकस्थल हस्तान्त्तरण नहुने: (१) पट्टािाहक कम्पनी िा फमाले आफ्नो कायास्थल आफु
अन्तगातका भात ृ कम्पनी बाहे क अन्य कुनै कम्पनी िा फमालाईविभागको पूिा ष्ट्स्िकृनत बबना
प्रदान गना, बबफि बबतरण गना िा पुन: पट्टामा ददन पाउने छै नन ् ।

(२) उपदफा (१) विपररत काम गरे मा त्यस्तो पट्टािाहकसँगको पट्टा सम्झौता खारे ज गना

सफकनेछ ।
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२१. र्दररे ट र्ायम गने:(१)कायास्थलमा रहे को जग्गा तथा भिनको न्यूनतम भाडा िा शुल्क प्रचसलत
कानून बमोष्ट्जमससमनतले ननिाारण गरे बमोष्ट्जम हुनेछ ।

(२) यस ननदे सशका बमोष्ट्जम विश्िविद्यालयलाई जग्गा िा कायास्थल पट्टामा ददंदा

भाडा बापतको रकम सलइने छै न।
२२. र्ायकस्थल

पररितकन

र

स्तरोन्त्ननत:(१)विभागकोसहमनतमापट्टािाहककम्पनी

िा

फमाहरुलेप्राप्तकायास्थलकोसभरीबनािटकायामैरीरूपमापररितानगनारअस्थायीफकससमकासंरचना
तयारगनासतनेछन ्। कम्पनी िा फमालेआफ्नाचल-अचलसम्पवि, मेसशनरीतथाअफफससामग्रीहरु,
अस्थायीफकससमकासंरचनातयारगनाप्रयोगगनेसामग्रीहरुप्राप्तकायास्थलमाराख्नसतनेछ |

(२)उपदफा (१) बमोष्ट्जम कायास्थलमा कम्पनीकै खचामा सज
ृ ना गररएका संरचना िा

सम्पविमा कम्पनीकै स्िासमत्ि हुनेछ । पट्टा अबधिभर िा सो भन्दा पनछ पनन त्यस्ता
सम्पविहरु राख्दा/लैजादा पट्टाको कायास्थलमा कुनै भौनतक क्षनत भएमा सोको ष्ट्जम्मेिार
सम्बष्ट्न्ित कम्पनी हुनेछ र यस प्रकारले हुने क्षनतपनू ता संिष्ट्न्ित कम्पनीिाट सरकारले
ननयमानुसार असुल उपर गनेछ ।
(३)

ननजी

कम्पनी

िा

विश्िविद्यालयद्िारा

कायास्थलमाकुनैफकससमकोसंरचनाथपिापररितानगनप
ुा रे मा,

पट्टामा

प्राप्त

गरे का

स्िरूपिासजािटफेनप
ुा रे मा,

संरचनाकोस्तरोन्ननतगनप
ुा रे माविभागले सोकोअधग्रमजानकारीत्यस्ता पट्टािाललाई गराउनेछ
रत्यसफकससमकापररितानकालाधगकम्पनीहरुसँगअधग्रमछलफलगरीकायामाबािानपग्ु नेव्यिस्था
समलाउनु पनेछ |

२३. िरौटी िा िैंर् ग्यारे न्त्टी सम्बन्त्िी व्यिस्था: कुनै कम्पनी िा फमाले कायास्थल भाडामा िा

पट्टामा सलनुभन्दा अगाडड एक बषाको भाडा बराबरको रकम िरौटी िा एक बषा मान्य अबधि
भएको बैक ग्यारे ण्टी जमानतको रुपमा राख्नु पनेछ |

२४. पट्टार्ो अिधि:व्यिसानयक एकाइको पट्टा अिधि शुरुमा बढीमा दशिषाको हुनेछ
रआिश्यकता र औधचत्यका आिारमा सो अिधि बढाउन सफकनेछ ।
२५. तयारी अिधि पाउने: (१) पट्टाबाहक कम्पनी िा फमाले पट्टामा हस्ताक्षर भएको समनतले छ
मदहनासम्मको लाधग तयारी अिधि पाउनेछन ् र सो अिधिमा नतननहरुले आफ्ना लाधग
आिश्यक भएका आन्तररक संरचना ननमााण गने, अफफसको सजािट गने, सामग्री /
उपकरणहरुको व्यिस्था गने िा अन्य व्यिस्थापकीय काम गना सतनेछ |
(२) तयारी अिधिमा आँफुले उपभोग गरे को पानी, विजुली, टे सलफोन, इन्टरनेट

लगायतका सेिाहरुको भत
ू तानी बाहे क पट्टा िापतको भाडा भत
ू तानी गनप
ुा ने छै न ।

२६. पट्टाबाहर्र्ो र्दानयत्ि: पट्टाबाहकले पालना गनप
ुा ने दानयत्िहरु दे हाय बमोष्ट्जम हुनेछ:-

(क) पट्टाबाहकले आँफुले पाकामा काम शुरु गरे को जानकारी सलखखत रुपमा ससमनतलाई
गराउनुपनेछ ।

(ख) पट्टाबाहकले व्यिसाय शुरु गरे को समनतदे खख पट्टा िापतको रकम भुततानी
गनप
ुा नेछ ।
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(ग) पट्टाकोकायास्थलकोकुनैमदहनाकोभाडारकमत्यसमदहनाकोअनघल्लोमदहनाकोदोस्रोह
प्तासभरभुततानीगररसतनप
ु नेछ

|

आंसशकमदहनाकोभुततानीभनेददनगन्तीिादै ननकदहसाबलेहुनेछ

|

रकमभुततानीएकाउन्टपेयीचेककोरुपमागररनुपनेछ ।

(घ) कायास्थलमासामान्यटुटफुटरभैपररआउनेस-

सानाखचाकोलाधगपट्टाबाहककम्पनी/फमानैष्ट्जम्मेिारहुनेछन ् | दै ननकप्रयोगगनेपानी,
बबजुली,

टे लीफोन,

फमालेनैगनप
ुा नेछ |
(ङ)

ससमनतको

पूिा

इन्टरनेटकोमहशुलकोभुततानीसम्बष्ट्न्ित
स्िीकृनत

सलएर

कम्पनी

पट्टाबाहककम्पनी

िा

िा

फमाहरुलेआफ्नादरू सञ्चारउपकरण, जेनेरेटर/यूवपएस राख्नेहेतुलेस्थान उपलव्िताका
आिारमा

विभागको

ष्ट्स्िकृतीमा

आँफुलाईपायकपनेस्थानमा२५०िगाफफटसम्मकोअस्थायीटहरा/घरखल्
ु लाजसमनमाननमाा
णगनासतनेछ।

(च) पट्टामा ददईएका कायास्थल/संरचनाहरु स्िाभाविकरुपमा भष्ट्त्कएका िा बबधग्रएका
२७.

बाहे क अन्य ममात संभारको ष्ट्जम्मेिारी पट्टाबाहक कम्पनी/फमाहरुको हुनेछ ।

उपसशमनत गठन गनक सक्ने: (१) यस ननयमािली बमोष्ट्जम ससमनतले आफुले गनप
ुा ने काम
सच
ू ारु रुपले गनाको लाधग आिश्यकताअनस
ु ार उपससमनत गिन गना सतनेछ ।

(२)

उपननयम (१) बमोष्ट्जम गिन गररएको उपससमनतको काम, कताव्य, अधिकार, कायाविधि तथा
२८.

अन्य व्यिस्था ससमनतले तोके बमोष्ट्जम हुनेछ ।

अधिर्ार प्रत्यायोजनः ससमनतले यस ननदे सशका बमोष्ट्जम आँफुलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये

आिश्यकता अनस
ु ार केही अधिकार ससमनतका अध्यक्ष, सदस्य िा यस ननदे सशका बमोष्ट्जम

गिन भएको उपससमनत िा कुनै सधचिालयको अधिकृत कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना
सतनेछ ।

२९. बबमा गनप
ुक ने: पट्टाबाहकले खररद िा जडान गरे को कायास्थल सभरको सम्पविको बबमा
गनप
ुा नेछ ।

३०. ननर्दे शिर्ार्ो व्याख्या गनक सक्ने: यस ननदे सशकाको कायाान्ियनमा दे खखएका समस्यािा
द्विवििाका सम्बन्िमा मन्रालयले व्याख्या गरी समािान गना िा स्परट पाना सतनेछ ।
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