मयरु धाप औ�ो�गक क्षे�
सं िक्ष� जानकार�

•

नेपाल सरकार मिन्�प�रषदको �म�त २०७२/१२/०१ गतेको �नणर्य अनुसार मकवानपुर िजल्लाको हेटौडा
उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ को मयुरधाप, पूवम
र् ा मयुरधाप वस्ती, पि�ममा कालापानी वस्ती, उ�रमा रातामाटे
डाँडा, दिक्षणमा उ�रपानी च ुरे वन र सो वरपरको खा�ल जग्गा समेतलाई ओगट्ने ग�र ३०० �वगाहा जाग्गामा
मयूरधाप औ�ो�गक क्षे� घोषणा भएको ।

•

नेपाल सरकारको �म�त २०७३/१/१२ को �नणर्य अनुसार

1=

नेपाल सरकार मिन्�प�रषद �म�त २०७२/१२/०१ गते को �नणर्यले औ�ो�गक क्षे� स्थापना गनर् चार
�कल्ला तोक� घोषणा भएका जग्गाहरुको नापजाँच र �समा छु �ाई क्षे�फल य�कन ग�र�दने कायर्
भू�मसुधार तथा व्यवस्था मन्�ालयले

गन� ।

2= खण्ड (१) बमोिजम कायम हुने जग्गाको स्वा�मत्व औ�ो�गक क्षे� व्यवस्थापन �ल�मटे डको नाममा
कायम गन� ब्यबस्था भू�मसुधार तथा ब्यबस्था मन्�ालयले �मलाउने ।
3=

खण्ड (१) बमोिजम कायम भएको औ�ो�गक क्षे�को जग्गामा पन� वन क्षे�को जग्गाको भोगा�धकार
औ�ो�गक क्षे� ब्यबस्थापन �ल�मटे डलाई �दने ब्यबस्था वन मन्�ालयले �मलाउने ।

•
•

�म�त:२०७३|०३|१४ मा १९९-१२-० �बगाहा जग्गा औ�ो�गक क्षे� व्यवस्थापन �ल.को नाममा कायम भएको ।
सं चालक स�म�तको �म�त २०७५/०२/१९ गते बसेको बैठकबाट �वस्तृत प�रयोजना ��तवेदन (DPR) स्वीकृत l
स्वीकृत DPR अनुसार:

 आयोजना स्थल हेटौडा उपमहानगरपा�लका वडा नं.१६
 आयोजनाको क्षे�फ़ल:- १३४.८६ हेक्टर (१९९.१२ �बगाह)
 औ�ो�गक प्लट सं ख्या:- ६२
 प्लटको आकार :- ७ दे िख १४ रोपनी
 सम्भा�वत उ�ोगको �कार :- Paints Industries,Dairy Products,Soup Industries,Food Industries,Plastic
Industries, Steel Industries, Rubber Industries,Wire Industries, Distillery Industries, Pipe Industries, Wood
works Industries,Textile Industries,Cement Industries,Electro Mechanical Industries, Leather Industries.
 कुल प�रयोजना लागत:- रु. ७.०२ अवर्
 अनुमा�नत �त्यक्ष र अ�त्यक्ष रोजगार�को सं ख्या:- 10 हजार

 �बस्तृत अध्ययन ��तवेदन बमोिजम उ�ोगहरुको क्लस्टर बमोिजम प्लट छु �याइएको र स्थानीय
कच्चापदाथर्मा आध�रत उ�ोगलाई �बशेष �ा�ता रहे को |
 नेपाल सरकारको One Stop Service Center नी�तको आधारमा यस औ�ो�गक क्षे��भ� उ�ोग
दतार्,भन्सार तथा कर कायार्लय स्थापना गनर् �मल्ने गर� पूवार्धार �डजाईन भएको |

•

�बस्तृत प�रयोजना ��तबेदन (DPR) सम्बन्धी कायर्को �ममा उ�ोग स्थापनाको ला�ग आशय प� माग गदार् २५०
वटा आशयको प� �ा� l

•

नेपाल सरकारको मिन्�स्तर�य �नणर्य बमोिजम सुरक्षण मु�ण �बभागलाई मु�ण �ेस स्थापना गनर् २५० रोपनी जग्गा
उपलब्ध गराईएको |

•

मयुरधाप औ.क्षे.को वातावरणीय �भाव मुल्यांकन ��तवेदन �योजनको ला�ग पेश भएको क्षे� �नधार्रण (SD) र कायर्
सुची (TOR) नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्�ालय (मा. मिन्�स्तर) को �म�त २०७७/10/१२ को �नणर्य
ु ाई कायर्�म सम्प� ।
अनुसार स्वीकृत भई २०७७/११/०६ मा सावर्ज�नक सुनव

•

�म�त २०७५/०७/०५ गते मयुरधाप औ�ो�गक क्षे� प�रयोजना कायार्लय स्थापना भएको l

•

�ी मालपोत कायार्लय मकवानपुर,हेटौडाको �म�त २०७७/१०/०९ को �म�सल नंवर ६० को �नणर्य बमोिजम
सा�वक जग्गा धनी औ�ो�गक क्षे� व्यवस्थापन �ल�मटे ड,वालाजु,काठमाण्डौको नामबाट दतार् बदर गर� उ� जग्गा
भोगा�धकार �लने �कृयामा रहेको ।

•

आयोजना पूवार्धार �नमार्ण गनर् आ�थर्क वषर् २०७७/7८ दे िख पाँच वषर् सम्ममा सम्पन गन� ल�य रहे को ।

•

बहुबष�य आयोजना घोषणा तथा बजेटको सु�नि�तताको ला�ग �स्ताब पेश भएको र �नमार्णको लगानीको
आधार नेपाल सरकार माफर्त सु�निस्चत ग�रने |

•

िशलान्यास भएको १ म�हना�भ� उ�ोग स्थापनाको ला�ग मनशायप� आवहान ग�रने, आव्हान प�को
आधारमा ६ म�हना �भ� उ�ोगीहरुलाई चा�हने न्युनतम पूवार्धारहरु(अस्थाई सडक,�ब�ुत र पा�न ) को
व्यवस्थापन गर� औ�ो�गक क्षे� र उ�ोगीहरुले सं ग सं गै आ-आफ्नो पूवार्धारको �नमार्ण कायर्को थालनी
गर� २ वषर् �भ� सम्प� गर� उ�ोग सं चालनमा ल्याउने र ५ वषर् �भ�मा औ�ो�गक क्षे� व्यवस्थापन �ल.ले
सम्पूणर् पूवार्धारहरुको �नमार्ण सम्प� ग�रसक्ने ल�य रहे को |

•

हाल स्थापना हुने औ�ो�गक क्षे�हरुमा उ�ोगहरुलाई आकषर्ण र �व�र्न गनर्को ला�ग
 न्युनतम ५ बषर्को ला�ग जग्गाको भाडामा पूण र् छु ट र १० बषर् प�छ मा� पूणरु
र् पमा भाडादर कायम
हुने |
 उ�ोगले खपत गन� पानीमा सहु�लयतको व्यवस्था ग�रने छ ।
 �ब�ुत खपतको आधारमा छु ट �दने व्यवस्थाको ला�ग नेपाल सरकार सम�य अनुरोध ग�रने छ ।
 �ब�मान रहे को औ.क्षे� व्यवस्थापन तथा सं चालन �नयामावल� समय सापे�य सं सोधन गर� उ�ोग मै �ी
बनाईनेछ ।
 औ�ो�गक क्षे��भ� रहेका उ�ोगहरुलाई आवश्यक पन� कच्चापदाथर् �मल-मे�सनर� पैठार� गदार् भन्सारमा
लाग्ने �बलम्ब शुल्क (Demurrage Charge ) नलाग्ने कायर्को ला�ग पहल गन� ।
 औ�ो�गक क्षे��भ�को जग्गामा उ�ोग गदार् ब�कबाट ऋण �लन उ�ोगलाई क�ठन प�ररहेको
अवस्थालाई मध्येनजर राख्दै कजार् �वाह सरल�करण गनर् ।

