@)&& ;fnsf] sfo{ljlw g+= @
sfo{kflnsfaf6 kfl/t ldlt M– @)&&÷)%÷@^
k|df0fLs/0f ldlt M– @)&&÷)^÷)*

प्राइभेट फर्म दर्ाम कार्मविधि, २०७७

slknj:t' gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
tf}lnxjf,slknj:t'
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कविलिस्र्ु नगरिाधलका प्राइभेट फर्म दर्ाम कार्मविधि, २०७७

sfo{kflnsfaf6 kfl/t ldlt M– @)&&÷)%÷@^
k|df0fLs/0f ldlt M– @)&&÷)^÷)*
प्रस्र्ािनााः
कविलिस्र्ु नगरिाधलकाले व्र्ािार र उद्योग व्र्िसार् गने प्राइभेट फर्महरुको दर्ाम, धनर्र्न, सहजीकरण र
र्त्सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था गरी नगरिाधलकाको आधथमक सर्ृवि र आर् जनर्ाको हहर् प्रििमन गनम
िाञ्छनीर् भएकोले,प्रदे श नं.५, प्रदे श सरकारद्बारा जारी प्राइभेट फर्म दर्ाम ऐन, २०७६ को दफा ६ र
धनर्र्ािलीको धनर्र् ५ को उिधनर्र्(३) ले हदएको अधिकार प्रर्ोग गरी कविलिस्र्ु नगरिाधलका नगर
कार्मिाधलकाले धर्धर् २०७७/०५/२६ र्ा र्ो कार्मविधि स्िीकृ र् गरी जारी गरे को छ ।

१.

संक्षिप्त नार् र प्रारम्भाः
(१) र्स कार्मविधिको नार् "कविलिस्र्ु नगरिाधलका प्राइभेट फर्म दर्ाम कार्मविधि, २०७७" रहे को छ
।
(२) र्ो कार्मविधि कार्मिाधलकाले धनणमर् गरे को धर्धर्बाट र्ुरून्र् प्रारम्भ हुनेछ ।
(३) र्ो कार्मविधि कविलिस्र्ु नगरिाधलका, कविलिस्र्ु धभत्र लागु हुनेछ ।

२.िररभाषााः

विषर् िा प्रसंगले अको अथम नलागेर्ा र्स कार्मविधिर्ा-

(क)

"नगरिाधलका" भन्नाले कविलिस्र्ु नगरिाधलका, कविलिस्र्ु सम्झनु िदम छ ।

(ख)

"नगरसभा" भन्नाले कविलिस्र्ु नगरिाधलकाको नगरसभा सम्झनु िदम छ ।

(ग)

"कार्मिाधलका" भन्नाले कविलिस्र्ु नगर कार्मिाधलकालाई सम्झनु िदमछ ।

(घ)

"प्रर्ुख" भन्नाले नगरिाधलकाको प्रर्ुखलाई सम्झनु िदम छ ।

(ङ)

"उि-प्रर्ुख " भन्नाले नगरिाधलकाको उि-प्रर्ुख लाई सम्झनु िदमछ ।

(च)

"ऐन" भन्नाले “ प्रदे श नं.५, प्रदे श सरकारद्वारा जारी प्राइभेट फर्म दर्ाम ऐन, २०७६”
सम्झनु िदमछ ।

(छ)

"धनर्र्ािली"

भन्नाले

“ प्रदे श

नं.५,

प्रदे श

सरकारद्बारा

जारी

प्राइभेट

फर्म

दर्ाम

धनर्र्ािली, २०७६” सम्झनु िदम छ ।
(ज)

"कार्मविधि" भन्नाले “ कविलिस्र्ु नगरिाधलका प्राइभेट फर्म दर्ाम कार्मविधि, २०७७”
सम्झनु िदमछ ।

(झ)

"प्राइभेट फर्म" भन्नाले धनजी िा अन्र् नार्बाट कुनै एक व्र्विले उद्योग, व्र्ािार िा
व्र्िसार् गने फर्म सम्झनु िदम छ ।

(ञ)

"कार्ामलर्" भन्नाले कविलिस्र्ु नगरिाधलका नगर कार्मिाधलकाको कार्ामलर्लाई सम्झनु
िदम छ ।
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(ट)

"अधिकारी" भन्नाले अधिकार प्राप्त अधिकारीलाइम सम्झनु िदमछ ।

(ठ)

"र्ोहकएको" िा "र्ोहकए बर्ोक्षजर्" भन्नाले र्ो कार्मविधि अन्र्गमर् बनेको

दफार्ा

र्ोहकएको िा र्ोहकए बर्ोक्षजर् सम्झनु िदम छ ।
(ड)

"प्रर्ुख

प्रशासकीर्

अधिकृ र्"

भन्नाले

कविलिस्र्ु

नगरिाधलकाको

प्रर्ुख

प्रशासकीर्

अधिकृ र् लाई सम्झनु िदमछ ।
३.

दर्ाम नगरी प्राइभेट फर्म खोल्न नहुनेाः

र्ो कार्मविधि प्रारम्भ भएिधछ र्ो कार्मविधि बर्ोक्षजर् दर्ाम

नगराई कसैले िधन प्राइभेट फर्म खोल्न िाइने छै न ।
४.

प्राइभेट फर्म दर्ाम गनम दरखास्र् हदनुिनेाः
(१)

प्राइभेट फर्म दर्ाम गनम चाहने व्र्विले नगरिाधलकार्ा एक सर् रूिैर्ााँ दरखास्र् दस्र्ुर
सहहर् अनुसच
ू ी - १ बर्ोक्षजर्को ढााँचार्ा दरखास्र् हदनु िनेछ ।

(२)

प्राइभेट फर्म दर्ाम गनम चाहने व्र्विले आफ्नो फर्म दर्ाम गनम दरखास्र् हदाँ दा दे हार्
बर्ोक्षजर्को वििरण र कागजार् िेश गनुम िनेछाः

 उद्योग दर्ामको हकर्ााः
(क) धनिामररर् ढााँचाको दरखास्र् फारार् र कबुधलर्र्नार्ा ।
(ख) फर्मको नार्, ठे गाना, सम्िकम नं., उद्दे श्र् र्था त्र्सले कारोिार गने िस्र्ु र्था सेिाको
वििरण र फर्म िनीको र्ीन िुस्र्े वििरण खुल्ने गरर सम्बक्षन्िर् िडाको धसफाररस ।
(ग) जग्गा िनी प्रर्ाण िुजामको प्रधर्धलवि
(घ) नेिाली नागररकर्ाको प्रधर्धलवि
(ङ) सजमधर्न र्ुचुल्का,
(च) जग्गा भाडार्ा धलएको भए भाडा सम्झौर्ा, जग्गा िनीको नागररकर्ाको प्रधर्धलवि ।
(छ) फधनमचर उद्योग भए िन कार्ामलर्को दरु ी खुलेको ित्र, १८ इन्च

सम्र्को आराको लाधग

दरु ी ५०० धर्टर, ३५ इन्च सम्र्को आराको लाधग न्र्ुनर्र् दरु ी १ हक.र्ी. हुनि
ु ने ।
र्हद र्ेधसनर्ा रू.५० हजार भन्दा कर् लगानी हुने भएर्ा दरु ी र्ाग गनुम निने ।
(ज) खाद्य उद्योगसंग सम्बक्षन्िर् उद्योग भए खाद्य प्रविधि र्था गुण धनर्न्त्रण कार्ामलर्
भैरहिाको सहर्धर् ित्र हुनि
ु ने ।
(झ) फर्म िनीको हालसालै क्षखधचएको िासिोटम साइजको फोटो ३ (र्ीन) प्रधर् ।
 बाक्षणज्र् दर्ामको हकर्ााः
(क) धनिामररर् ढााँचाको दरखास्र् फारार् ।
(ख) दफा ४ को उिदफा २ को (क) बर्ोक्षजर् वििरण खुल्ने गरर िडाको धसफाररस ।
(ग) जग्गा िनी प्रर्ाण िुजाम,
(घ) नेिाली नागररकर्ा,
(ङ) फर्म िनीको हालसालै क्षखधचएको िासिोटम साइजको फोटो ३ (र्ीन) प्रधर् ।
(च) र्नी चेन्जर (विविर् कारोिार) व्र्िसार् दर्ामको लाधग नेिाल राष्ट्र बैंकको स्िीकृ र् ित्र ।
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(छ) औषिी व्र्िसार् दर्ामको लाधग औषिी व्र्िस्था विभागको धसफाररस ित्र ।
(ज) विषादीजन्र् व्र्िसार् दर्ामको लाधग सम्बक्षन्िर् कृ वष ज्ञान केन्रको धसफाररस ित्र ।
(३)

दफा ४ को उिदफा १ र २ बर्ोक्षजर् कसैको दरखास्र् िरे िधछ, नगरिाधलकाले सार् हदन
धभत्र र्ोहकए बर्ोक्षजर् आिश्र्क जााँचबुझ गरी फर्म दर्ाम गनम र्नाधसब दे खेर्ा र्ोहकए
बर्ोक्षजर्को

दर्ाम

हकर्ाबर्ा

त्र्स्र्ो

फर्म

दर्ाम

गरी

र्ोहकएको

ढााँचाको

प्रर्ाण

ित्र

दरखास्र्िालालाई प्रदान गररनेछ ।
(४)

उिदफा ३ र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भएर्ा िधन एउटै व्र्विको नार्र्ा सर्ान उद्दे श्र्
भएको एक भन्दा बढी िाक्षणज्र् सम्बन्िी प्राइभेट फर्म दर्ाम गररने छै न, र्र सोहह
उद्दे श्र्को लाधग िाक्षणज्र् सम्बन्िी प्राइभेट फर्मको शाखा खोली संचालन गनम िाईने छ।

(५)

उिदफा १ र २ बर्ोक्षजर् दरखास्र् जााँचबुझ गदाम प्राइभेट फर्म दर्ाम गनम नसहकने भएर्ा
नगरिाधलकाले

सार्

हदन

धभत्र

सो

को

कारण

सहहर्को

जानकारी

सम्बक्षन्िर्

दरखास्र्िालालाई हदनुिनेछ ।
५.

फर्म दर्ाम दस्र्ुराः
(१)

िााँच लाख रूिैर्ााँ सम्र् िूज
ाँ ी भएको प्राइभेट फर्म दर्ाम गदाम एक हजार रुिैर्ााँ दर्ाम दस्र्ुर
लाग्नेछ ।

(२)

उिदफा (१) र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए र्ािधन र्हहला, अिाङ्गर्ा भएका व्र्वि र
दधलर् सर्ुदार्को व्र्विलाई उिधनर्र् (१) र्ा उक्षल्लक्षखर् दस्र्ुरर्ा िचास प्रधर्शर् छुट
हुनेछ ।

(३)

अिाङ्गर्ा भएका व्र्वि र दधलर् सर्ुदार्को व्र्विले उिदफा (२) बर्ोक्षजर्को सुवििाको
लाधग आधिकाररक धनकार्बाट जारी गररएको अिाङ्गर्ा भएका व्र्वि र दधलर् सर्ुदार्को
व्र्वि िहहचान हुने प्रर्ाणित्रको प्रर्ाक्षणर् प्रधर्धलवि सर्ेर् िेश गनुम िनेछ ।

६.

प्राइभेट फर्मको दर्ाम:
(१)

दफा ४ बर्ोक्षजर् प्राइभेट फर्म दर्ाम गनम दरखास्र् िरे िधछ नगरिाधलकाले आिश्र्क
जााँचबुझ गरी प्राइभेट फर्म दर्ाम गनम र्नाधसब दे खेर्ा अनुसच
ू ी - २ बर्ोक्षजर्को दर्ाम
हकर्ाबर्ा दर्ाम गरी बाक्षणज्र् सम्बन्िी फर्म भए अनुसच
ू ी - ३ बर्ोक्षजर्को र उद्योग
सम्बन्िी फर्म भए अनुसच
ू ी - ४ बर्ोक्षजर्को प्रर्ाणित्र दरखास्र्िालालाई हदनु िनेछ।

(२)

नगरिाधलकाले धनक्षिर् हदसम्र् िूज
ाँ ी भएको फर्म दर्ाम गने, निीकरण गने, अद्यािधिक
गने र खारे ज गने लगार्र्का अधिकार आफू र्ार्हर्को कुनै कार्ामलर् िा आधिकारीलाई
प्रत्र्ोजन गनम सक्नेछ ।

७.

प्राइभेट फर्मको अििी र निीकरण:
(१)

र्स कार्मविधि बर्ोक्षजर् दर्ाम भएका प्राइभेट फर्मको अिधि िााँच आधथमक िषमको हुनेछ र
सो अििी भुिान भएिधछ निीकरण गदाम र्ीन आधथमक िषमको लाधग गररनेछ ।

4

(२)

प्राइभेट फर्म निीकरण गराउन चाहने प्राइभेट फर्मको िनीले उिधनर्र् (१) को अििी
सर्ाप्त भएको धर्धर्ले ६ र्हहना धभत्र दे हार् बर्ोक्षजर्को कागजार् संलग्न गरी नगरिाधलका
र्ा अनुसच
ू ी - ५ बर्ोक्षजर्को ढााँचार्ा दरखास्र् हदनु िनेछ ।

(३)

(क)

फर्म दर्ामको सक्कल प्रर्ाणित्र,

(ख)

आर्कर (स्थार्ी लेखा नम्बर) दर्ाम प्रर्ाणित्रको प्रधर्धलवि,

(ग)

अधघल्लो आधथमक िषमको कर धर्रे को प्रर्ाणित्र ।

उिदफा (२) बर्ोक्षजर् दरखास्र् प्राप्त भएर्ा नगरिाधलकाले दफा (५) को उिदफा (१)
बर्ोक्षजर् फर्म दर्ाम गदाम लाग्ने दस्र्ुरको बीस प्रधर्शर् दस्र्ुर धलई त्र्स्र्ो प्राइभेट फर्म
निीकरण गररहदनु िनेछ ।

(४)

उिदफा (२) बर्ोक्षजर्को अििी धभत्र प्राइभेट फर्म निीकरण गराउन नसकेको प्राइभेट
फर्मको िनीले आफ्नो प्राइभेट फर्म सर्र् धभत्र निीकरण गराउन नसकेको र्नाधसब कारण
दे खाई निीकरणको लाधग दरखास्र् हदएर्ा त्र्सरी हदएको दरखास्र् जााँचबुझ गदाम सो
कारण र्नाधसब दे क्षखए नगरिाधलकाले प्राइभेट फर्मको निीकरण गराउने अििी सर्ाप्त
भएको धर्धर्बाट ६ र्हहना सम्र् दफा ५ को उिदफा (१) बर्ोक्षजर्को दस्र्ुरको िचास
प्रधर्शर् दस्र्ुर र सो सर्र् धभत्र िधन निीकरण नगराएर्ा सो अििी सर्ाप्त भएको हदन
दे क्षख एक िषम सम्र् दफा ५ को उिदफा (१) बर्ोक्षजर्को दस्र्ुर धलई त्र्स्र्ो फर्म
निीकरण गनम सहकनेछ ।

(५)

उिदफा

(४)

बर्ोक्षजर्को

म्र्ाद

धभत्र

िधन

कुनै

प्राइभेट

फर्म

निीकरण

नगराएर्ा

नगरिाधलकाले प्राइभेट फर्म दर्ाम ऐन, २०७६ को दफा ११ बर्ोक्षजर् फर्म खारे जीको
कारिाही गनम सक्नेछ ।
८.

दर्ाम अद्यािधिक र निीकरण:
(१)

प्राइभेट फर्म दर्ाम ऐन, २०७६ को दफा ३ को उिदफा (२) बर्ोक्षजर् र्ो कार्मविधि
प्रारम्भ हुनु अधघ प्रचधलर् कानून बर्ोक्षजर् दर्ाम र्था निीकरण भएको फर्मले दर्ाम
अद्यािधिक गनम कार्मविधि प्रारम्भ भएको धर्धर्ले एक िषम धभत्र अनुसच
ू ी - ६ बर्ोक्षजर्को
ढााँचार्ा नगरिाधलका सर्ि दरखास्र् हदनुिनेछ ।

(२)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर् अद्यािधिक गनम दरखास्र् िरे र्ा नगरिाधलकाले त्र्स्र्ो फर्मको दर्ाम
अद्यािधिक गरी प्रर्ाणित्र हदनु िनेछ र दर्ाम अद्यािधिक भएको फर्मको अिधि उि फर्म
निीकरण गनुम िने अिधि जधर् बााँकी छ सो अिधि नघट्ने गरी सोही आधथमक िषमको
अक्षन्र्र् हदन सम्र् कार्र् रहनेछ ।

(३)

ऐनको दफा ५ को उिदफा (२) बर्ोक्षजर् आकवषमर् हुने प्राइभेट फर्महरूको हकर्ा त्र्स्र्ा
प्राइभेट फर्मका िनीले एक िटकको लाधग कार्मविधि प्रारम्भ भएका धर्धर्ले एक िषम धभत्र
अनुसच
ू ी - ७ बर्ोक्षजर्को ढााँचार्ा फर्म निीकरण गरी अद्यािधिक गनमका लाधग एक सर्
रूिैर्ााँ दरखास्र् दस्र्ुर सहहर् नगरिाधलका सर्ि दरखास्र् हदन सक्नेछ ।
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(४)

उिदफा (३) बर्ोक्षजर् निीकरणका लाधग दरखास्र् िरे र्ा नगरिाधलकाले फर्म िनीसंग
दे हार्को दस्र्ुर धलई त्र्स्र्ो प्राइभेट फर्म निीकरण गनम सक्नेछ ।
(क)

र्ो

कार्मविधि

प्रारम्भ

हुनु

अधघ

प्रचधलर्

कानून

बर्ोक्षजर्

प्रत्र्ेक

निीकरण

अिधिको लाधग लाग्ने निीकरण दस्र्ुरको र्ेब्बर दस्र्ुर र निीकरण गराउन
नसकेको िााँचलाख सम्र् िूज
ाँ ी भएको प्राइभेट फर्मको हकर्ा त्र्स्र्ा प्राइभेट
फर्मबाट प्रत्र्ेक िषमका लाधग थि दईु हजार िााँचसर् रुिैर्ााँ दस्र्ुर धलई फर्म
निीकरण गरी दर्ाम अद्यािधिकको प्रर्ाणित्र प्रदान गररनेछ ।
(ख)

र्स कार्मविधि बर्ोक्षजर् अद्यािधिक भएका फर्मको अिधि सर्ाप्त भएिधछ दफा ७
को उिदफा (३) बर्ोक्षजर्को दस्र्ुर धलई र्ीन आधथमक िषमका लाधग निीकरण
गररनेछ ।

९.

नगरिाधलका र्ा प्राइभेट फर्म दर्ामाः
(१)

ऐनको दफा ६ को प्रर्ोजनको लाधग ऐन, धनर्र्ािली र र्स कार्मविधिको अधिनर्ा रहह
रू.िााँचलाख सम्र् िूज
ाँ ी भएको प्राइभेट फर्म नगरिाधलकार्ा दर्ाम, निीकरण र अद्यािधिक
गनम सक्नेछ ।

(२)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर् दर्ाम भएको प्राइभेट फर्मको सम्बन्िर्ा र्स कार्मविधिका व्र्िस्थाहरू
कार्मिाधलकाको धनणमर् अनुसार आिश्र्क हे रफेर गनम सक्नेछ ।

१०. साईनबोडम राख्नु िनेाः
प्राइभेट फर्म दर्ाम भए िधछ त्र्स्र्ो फर्म िनीको नार्, फर्मको नार्, ठे गाना, दर्ाम नं. र धर्धर्
प्रस्ट उल्लेख भएको प्रचधलर् र्ािदण्ड बर्ोक्षजर्को साईनबोडम कारोबार स्थलर्ा राख्नु िनेछ ।
११. वििरण हे रफेर सम्बन्िी जानकारीाः
(१)

कुनै प्राइभेट फर्मको िनीले आफ्नो प्राइभेट फर्म दर्ाम गराउाँ दा हदएको वििरण हे रफेर गनम
चाहे र्ा हे रफेर गनुि
म ने वििरणहरू खुलाइम सोको धलक्षखर् जानकारी नगरिाधलकार्ा हदनु िनेछ
।

(२)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर् धलक्षखर् जानकारी प्राप्त भएिधछ सो सम्बन्िर्ा जााँचबुझ गरी
नगरिाधलकाले त्र्स्र्ो वििरण हे रफेर गनम िन्र हदन धभत्र स्िीकृ र् हदन सक्नेछ ।

(३)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर्को संशोिनको जानकारी सम्बक्षन्िर् धनकार्ले सम्बक्षन्िर् आन्र्ररक
राजश्व कार्ामलर्लाइम सर्ेर् हदनु िनेछ ।

१२. प्रधर्धलवि धलन सहकनेाः
(१)

र्स कार्मविधि बर्ोक्षजर् प्रदान गररएको प्रर्ाणित्र हराएर्ा, नष्ट भएर्ा िा अन्र् कुनै
कारणबाट कार् नलाग्ने भएर्ा फर्मको िनीले फर्म दर्ाम गरे को धनकार्र्ा प्रधर्धलवि धलनका
लाधग धनिेदन हदनु िनेछ ।
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(२)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर् िरे को धनिेदनको व्र्होरा र्नाधसब दे क्षखएर्ा दर्ाम गरे को कार्ामलर्ले
एक हजार रूिैर्ााँ प्रधर्धलवि दस्र्ुर धलइम धनिेदकलाइम प्रर्ाणित्रको प्रधर्धलवि उिलब्ि गराउनु
िनेछ ।

१३. वििरण उिलब्ि गराउनुिनेाः
(१)

ऐनको दफा १० को उिदफा (१) बर्ोक्षजर् कुनै प्राइभेट फर्महरूको वििरण नगरिाधलकाले
र्ागेर्ा त्र्स्र्ो फर्मको िनीले सार् हदन धभत्र त्र्स्र्ो वििरण उिलब्ि गराउनु िनेछ र
कुनै कारणबस सो सर्र् धभत्र वििरण उिलब्ि गराउन नसहकने भएर्ा सोको जानकारी
नगरिाधलकालाइम धलक्षखर् रूिर्ा गराइम सर्र् र्ाग गनुम िनेछ ।

(२)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर् सर्र् थिको लाधग र्ाग गरे र्ा अिस्था हे री वििरण र्ाग गने
कार्ामलर्ले त्र्स्र्ो वििरण िेश गनम बढीर्ा िन्र हदन सम्र् सर्र् थि गनमसक्नेछ ।

१४. खारे जीको लाधग धनिेदन हदनुिनेाः
(१)

ऐनको दफा ११ को उिदफा (१) को खण्ड (ख) बर्ोक्षजर् फर्म िनीले र्नाधसब कारण
दे खाइम आफ्नो फर्म खारे ज गनम चाहे र्ा फर्म दर्ामको सक्कल प्रर्ाणित्र सहहर् आफ्नो फर्म
खारे जीको लाधग नगरिाधलकार्ा अनुसच
ू ी - ८ बर्ोक्षजर्को ढााँचार्ा धनिेदन हदनु िनेछ ।

(२)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर् फर्म खारे जीको लाधग धनिेदन िरे र्ा सम्बक्षन्िर् धनकार्ले खारे ज गनुम
अधघ सम्र्को सम्िूणम बााँकी बक्र्ौर्ा, कर चुिा भएको प्रर्ाण िेश गनम लगाइम त्र्स्र्ो
प्राइभेट फर्मले धर्नम बुझाउन बााँकी रहे को कानून बर्ोक्षजर् लाग्ने दस्र्ुर र्था जररिाना
सर्ेर् धनजबाट असूल गरी प्राइभेट फर्म खारे ज गरी दर्ाम हकर्ाबबाट लागर् कट्टा गनुि
म नेछ
।

१५. अनुगर्न सम्बन्िी व्र्िस्थााः

सम्बक्षन्िर्

धनकार्ले

सर्र्

सर्र्र्ा

ऐन,

धनर्र्ािली

र

र्स

कार्मविधि बर्ोक्षजर् दर्ाम एिं सञ्चालन भएका प्राइभेट फर्मको अनुगर्न गरी आिश्र्क धनदे शन हदन
सक्नेछ ।
१६. अनुसच
ू ीर्ा हे रफेर िा थिघट गनम सक्नेाः सम्बक्षन्िर्

स्थानीर्

र्हले

स्थानीर्

राजित्रर्ा

सूचना

प्रकाशन गरी अनुसच
ू ीर्ा आिश्र्क हे रफेर िा थिघट गनम सक्नेछ ।
१७. कार्मविधिको व्र्िस्था लागू हुनेाः

प्रचधलर् कानूनर्ा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भएर्ा िधन र्ो कार्मविधि

प्रारम्भ भएिधछ प्राइभेट फर्मको दर्ाम र निीकरण दस्र्ुरका सम्बन्िर्ा र्स कार्मविधिको व्र्िस्था
लागू हुनेछ ।
१८. विवििाः

र्ो कार्मविधि कार्ामन्िर्न क्रर्र्ा थि व्र्िस्था गनुम िरे र्ा र्स कार्मविधि र्था प्रचधलर्

कानूनसाँग नबाक्षझने गरी नगरिाधलकाले आिश्र्क धनणमर् गनम सक्नेछ ।
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अनुसच
ू ी - १
(दफा ४ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्िर्)
प्राइभेट फर्म दर्ाम सम्बक्षन्ि दरखास्र्
धर्धर्ाः२०...../...../.....
विषर्ाः प्राइभेट फर्म दर्ाम गरी हदनुहुन ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अधिकृ र् ज्र्ू,
कविलिस्र्ु नगरिाधलका

नगर कार्मिाधलकाको कार्ामलर्
र्ौधलहिा, कविलिस्र्ु।
र्होदर्,
प्रस्र्ुर् विषर्र्ा धनम्न बर्ोक्षजर् उद्योग/व्र्ािार व्र्िसार् गनम र्िधसलर्ा उल्लेख भएको नार्को प्राइभेट
फर्म र्ेरो नार्र्ा दर्ाम गराउन इच्छुक भएकोले आिश्र्क कागजार् सहहर् र्ो धनिेदन िेश गरे को छु ।
लेक्षखएको व्र्होरार्ा कुनै कुरा झुठ्ठा ठहरे प्रचधलर् कानून बर्ोक्षजर् सहुाँला बुझांउला ।
र्िधसल
१. फर्मको िूरा नार्ाः२. फर्मको िूरा ठे गानााः३. फर्मको उद्दे श्र्ाः४. फर्मकोिूज
ाँ ीाः५. कारोबार गने िस्र्ु, सेिा र्था कार्को वििरणाः६. प्राइभेट फर्मको िनीको र्ीन िुस्र्े नार्, थर, िर्न:दरखास्र्िालाको लेखात्र्क र रे खात्र्क दि
ु ै औ ंठाको सहहछाि:

दार्ााँ

बार्ााँ

लेखात्र्क सहह:

ईधर्सम्बर् २०.........साल..........र्हहना...........गर्े..........रोज शुभर् ् ।
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अनुसच
ू ी -२
(दफा ६ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्िर्)
प्राइभेट फर्मको दर्ाम हकर्ाब
दर्ाम
नं.

फर्म
दर्ाम

धर्धर्

फर्मको
नार्

फर्मको
उद्दे श्र्

फर्मको
िूज
ाँ ी

फर्मको
ठे गाना

फर्मको

फर्मको

फर्मको िनीको

स्थार्ी

फर्मको

फर्मको

फर्मको

प्रर्ाक्षणर् गने

नार्÷थर

स्थार्ी

नार्÷थर

नं.

सम्िकम

िासिोटम

सहह र

सहह छाि

िनीको

िनीको
ठे गाना

बुिा÷आर्ाको
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लेखा

िनीको
नं.

िनीको

साइजको
फोटो

िनीको
औ ंठा छाि

अधिकारीको

कैहफर्र्

अनुसच
ू ी – ३
(दफा ६ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्िर्)
कविलिस्र्ु नगरिाधलका
नगर कार्मिाधलकाको कार्ामलर्
(५ नं. प्रदे श, नेिाल)
र्ौधलहिा, कविलिस्र्ु।
प्रा.फ./िाक्षणज्र् दर्ाम नं.

धनम्न

अनुसारको

प्राइम भेट फर्म/िाक्षणज्र् दर्ाम प्रर्ाण ित्र
वििरण

भएको

...................................................फर्मलाइम

सम्बर्

२०.......साल........र्हहना........गर्े......रोजर्ा ब्र्ािाररक प्रर्ोजनका लाधग प्राइभेट फर्म दर्ाम ऐन, २०७६ को

दफा ६, प्राइभेट फर्म दर्ाम धनर्र्ािली, २०७६ को धनर्र् ८ र्था कविलिस्र्ु नगरिाधलका प्राइभेट फर्म दर्ाम
कार्मविधि, २०७७ को दफा ६ बर्ोक्षजर् दर्ाम गरी र्ो प्रर्ाण ित्र प्रदान गररएको छ ।

वििरण

प्रोप्राइटरको नार्/थर..........................................................................................
ठे गानााः........................................................................................
नागररकर्ा नं.....................................

फर्मको ठे गानााः.........................................................................................
िूज
ाँ ीाः रू. ......................................................................................

कारोबार गररने चीज बस्र्ुाः.....................................................................................
उद्दे श्र्ाः....................................................................................

जारी गने कार्ामलर्ाः कविलिस्र्ु नगरिाधलका नगर कार्मिाधलकाको कार्ामलर्, र्ौधलहिा, कविलिस्र्ु ।

...............................

(प्रर्ाक्षणर् गने अधिकृ र्)
नोटाः
१.

र्ो प्रर्ाणित्रको म्र्ाद फर्म दर्ाम गररएको धर्धर्ले ५ (िााँच) िषम सम्र् र त्र्सिधछ प्रत्र्ेक िटक निीकरण भए र्ुर्ाविक िहाल रहने

हुनाले अििी सर्ाप्त भएको धर्धर्ले ६ र्हहना धभत्र अधनिार्म रूिर्ा नविकरण गराइम सक्नु िनेछ । निीकरण भएको अििी सम्बन्िी
वििरण प्रर्ाणित्रको िछाडी उल्लेख छ ।

२.

र्ो फर्मको उद्दे श्र् कार्ामन्िर्नका लाधग अनुर्धर् धलनुिने विषर्र्ा सम्बक्षन्िर् धनकार्बाट अनुर्धर् प्राप्त गरे िधछ र्ात्र कार्म गनुि
म नेछ ।

३.

सम्ििी शुविकरण ऐन र्था अिराधिक कार्मर्ा लगानी धनर्न्त्रण सम्बक्षन्ि कानुन िा सो अन्र्गमर् बनेका धनर्र्, धनदे शन, आदे श िा

र्सै दर्ामलाइम नै उद्दे श्र् कार्ामन्िर्न गने अनुर्धर् प्राप्त गरे को र्ाधनने छै न ।

कविलिस्र्ु नगरिाधलका को धनर्र्, धनदे शन र सुिररिेिण िालना गनुि
म नेछ ।
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नविकरण (ररन्र्ूिल) गररएको
धर्धर्

नविकरण गरे को अिधि

दस्र्ुर बुझाएको रू. को भौचर नं. र धर्धर्
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दस्र्खर्

अनुसच
ू ी – ४
(दफा ६ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्िर्)

कविलिस्र्ु नगरिाधलका

नगर कार्मिाधलकाको कार्ामलर्
(५ नं. प्रदे श, नेिाल)
र्ौधलहिा, कविलिस्र्ु।

उद्योग दर्ाम प्रर्ाण ित्र
उद्योग दर्ाम नं.
प्राइभेट फर्म दर्ाम ऐन, २०७६ को दफा ६, प्राइभेट फर्म दर्ाम धनर्र्ािली, २०७६ को धनर्र् ८ र्था कविलिस्र्ु

नगरिाधलका प्राइभेट फर्म दर्ाम कार्मविधि, २०७७ को दफा ६ बर्ोक्षजर् धनम्न अनुसारको वििरण भएको
उद्योग दर्ाम गरी र्ो प्रर्ाण ित्र प्रदान गररएको छ ।

१.

उद्योग संचालकको नार्ाः

२.

उद्योगको नार्ाः

३.

उद्योगको ठे गानााः

४.

उद्योगको उदे श्र्ाः

५.

उद्योगको कुल िूाँजीाः रू.

(क)

क्षस्थर िूाँजीाः रू.

(ख)

चालु िूाँजीाः रू.

६.

उद्योगको िगमाः लघु उद्यर् / घरे लु उद्योग/ साना उद्योग

७.

उद्योग संचालन हुने धसफ्ट संखर्ााः

८.
९.

आिश्र्क विद्युर् शविाः

उद्योग संचालन हदन (प्रधर् िषम)

१०. उद्योगले उत्िादन गने िस्र्ु िा सेिाको प्रकाराः
११. आिश्र्क िने जनशविाः

१२. उद्योग संचालन, व्र्िसार् उत्िादन िा कारोिार सुरू गनुम िने अिधिाः
१३. उत्िादन िर्र्ााः
१४. अन्र्ाः

......................
(प्रर्ाक्षणर् गने अधिकृ र्)
नोटाः उद्योगले िालना गनुि
म ने शर्महरू र्स प्रर्ाणको िछाडी उल्लेख गररएको छ ।
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शर्महरूाः
प्रचधलर् कानूनर्ा र्ोहकएका अधर्ररि उद्योगले दे हार् बर्ोक्षजर्का शर्महरू िालना गनुम िनेछाः
१.

२.
३.
४.

५.
६.
७.

उद्योगलाइम आिश्र्क िने जनशवि नेिाली नागररकबाट प्राप्त गनुम िनेछ । विदे शी जनशवि
आिश्र्क िने भएर्ा प्रचधलर् श्रर् ऐन,
सहकनेछ ।

२०७४ को अधिनर्ा रही विदे शी जनशवि राख्न

उद्योगर्ा विदे शी िूज
ाँ ी लगानी, प्रविधि उिभोग गनुम िरे र्ा विभाग/नगरिाधलकाको िूिम स्िीकृ र्ी
धलनु िनेछ ।
अनुर्धर्

धलन

निने

उद्योगको

िुनरूत्थान,

विभाग/नगरिाधलकाको स्िीकृ र्ी धलनु िनेछ ।

आिुधनकीकरण

िा

विस्र्ार

गदाम

उद्योग चालु भएिधछ नगरिाधलकाको राजस्ि शाखार्ा िावषमक प्रधर्िेदन, कार्म प्रगर्ी र उत्िादन
वििरण सम्बन्िी र्ाधसक/चौर्ाधसक प्रधर्िेदन अधनिार्म रूिर्ा िेश गनुम िनेछ । र्ौसर्ी
(धसजनल) िा अन्र् कारणले बन्द रहे को भए कारण खुलाइम सुचना गनुम िनेछ ।

िार्ािरण सम्बन्िर्ा सम्बक्षन्िर् धनकार् र्था नगरिाधलकाबाट हदइम ने धनदे शन र्था शर्महरू
िालना गनुम िनेछ । उद्योगबाट धनस्कने फोहोरलाइम उधचर् व्र्िस्थािन गनुम िनेछ ।

प्रदष
ु ण धनर्न्त्रण सम्बन्िर्ा िन र्था िार्ािरण र्न्त्रालर्ले र्था अन्र् सम्बक्षन्िर् धनकार्ले
र्ोकेको शर्महरू र कार्मविधि अधनिार्म रूिर्ा िालना गनुम िनेछ ।

र्स उद्योगले नार् िहहले दर्ाम भएका कम्िनीको नार्, कसैको व्र्ािाररक नार् िा ट्रे डर्ाकमसाँग

धर्लेर्ा संसोिन गनुम िनेछ । र्स उद्योगबाट उत्िादन िा प्रदान गने िस्र्ु िा सेिार्ा ट्रे डर्ाकम

प्रर्ोग गने भएर्ा प्रचधलर् औद्योधगक सम्िवि सम्बन्िी कानून बर्ोक्षजर् दर्ाम गराएर र्ात्र प्रर्ोग
८.
९.
१०.
११.

गनुम िनेछ ।

उद्योगर्ा कार्मरर् कर्मचारी िा श्रधर्कलाइम िाररश्रधर्क हदाँ दा अधनिार्म रूिर्ा बैंक खार्ा र्ाफमर्
भुिानी हदनु िनेछ ।

औद्योधगक प्रधर्ष्ठानका कार्म स्थलर्ा हुने लैंगीक हहं सा विरूिको आचार संहहर्ा, २०७६ िालना
गनुम िनेछ ।

उद्योग िररिररर्ा बाधसन्दालाइम हाधन नोक्सानी निने गरी उद्योग संचालन गनुम िनेछ ।
विशेष शर्महरूाः
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उद्योगको िूाँजी िृवि/िर्र्ा िृवि/नार्सारी/लगार्र्का अन्र् धनणमर्हरूाः
क्र.सं.

धनणमर्को व्र्होरा

प्रर्ाक्षणर् गनेको
दस्र्खर् र धर्धर्
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कार्ामलर्को छाि

नविकरण गरे को प्रर्ाणाः
नविकरण गने

नविकरण गरे को

नविकरण दस्र्ुरको

कार्ामलर्को नार्

अिधि

भौचर नं. र धर्धर्

दस्र्खर्

नोटाः र्ो प्रर्ाणित्रको म्र्ाद उद्योग दर्ाम गररएको धर्धर्ले ५ (िााँच) िषम सम्र् र त्र्सिधछ प्रत्र्ेक िटक निीकरण भए र्ुर्ाविक िहाल
रहने हुनाले अििी सर्ाप्त भएको धर्धर्ले ६ र्हहना धभत्र अधनिार्म रूिर्ा नविकरण गराइम सक्नु िनेछ । प्रर्ाण ित्रर्ा उल्लेक्षखर् उद्दे श्र्
बाहे कको कार् गनुम हुाँदैन । नविकरण गराउन ल्र्ाउाँ दा सक्कल प्रर्ाण ित्र साथै धलइम आउनुिने छ ।
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अनुसच
ू ी - ५
(दफा ७ को उिदफा (२) साँग सम्बक्षन्िर्)
प्राइभेट फर्म निीकरण सम्बन्िी दरखास्र्
धर्धर्ाः २०...../...../.....
विषर्ाः प्राइभेट फर्म निीकरण गरी हदनुहुन ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अधिकृ र् ज्र्ू,
कविलिस्र्ु नगरिाधलका

नगर कार्मिाधलकाको कार्ामलर्
र्ौधलहिा, कविलिस्र्ु।

र्होदर्,
प्रस्र्ुर्

विषर्र्ा

र्ेरो

नार्र्ा

रहे को

.....................................................................नार्को
प्राइभेट फर्म दर्ाम नं..................को निीकरण गरी हदनु हुन अनुरोि गदम छु । निीकरणका
लाधग आिश्र्क कागजार्हरू र्सै धनिेदन साथ संलग्न छ।
धनिेदकाः
प्राइभेट फर्म िनीको
नार्/थर..........................
दस्र्खर्ाः...................
ठे गाना:.....................
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अनुसच
ू ी - ६
(दफा ८ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्िर्)
प्राइभेट फर्म अद्यािधिक सम्बन्िी दरखास्र्
धर्धर्ाः२०....../..... /.....
विषर्ाः प्राइभेट फर्म अद्यािधिक गरी हदनुहुन ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अधिकृ र् ज्र्ू,
कविलिस्र्ु नगरिाधलका

नगर कार्मिाधलकाको कार्ामलर्
र्ौधलहिा, कविलिस्र्ु।
र्होदर्,
प्रस्र्ुर् विषर्र्ा र्िधसल बर्ोक्षजर्को वििरण भएको प्राइभेट फर्म धर्धर्....................र्ा
दर्ाम भइम

िधछल्लो िटक धर्धर्......................र्ा निीकरण भएकोले अद्यािधिक गरी

हदनुहुन अनुरोि गदमछु ।
र्िधसल
१.फर्मको िूरा नार्ाः२. फर्मको िूरा ठे गानााः३. फर्मको उद्दे श्र्ाः४. कारोबार गने िस्र्ु, सेिा र्था कार्को वििरणाः५. बाजे/बज्र्ैको नार्/थराः६. बािुको नार्/थराः७. आर्ाको नार्/थराः८. सम्िकम नं.लेक्षखएको व्र्होरार्ा कुनै कुरा झुठ्ठा ठहरे प्रचधलर् कानून बर्ोक्षजर् सहुाँला बुझाउला ।
धनिेदकाः
प्राइभेट फर्म िनीको
नार्/थर..........................
दस्र्खर्ाः...................
ठे गाना:.....................
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अनुसच
ू ी - ७
(दफा ८ को उिदफा (३) साँग सम्बक्षन्िर्)
प्राइभेट फर्म निीकरण र अद्यािधिक सम्बन्िी दरखास्र्
धर्धर्ाः२०....../...../.....
विषर्ाः प्राइभेट फर्म निीकरण र अद्यािधिक गरी हदनुहुन ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अधिकृ र् ज्र्ू,
कविलिस्र्ु नगरिाधलका

नगर कार्मिाधलकाको कार्ामलर्
र्ौधलहिा, कविलिस्र्ु।
र्होदर्,
प्रस्र्ुर्

विषर्र्ा

र्िधसल

बर्ोक्षजर्को

वििरण

भएको

प्राइभेट

फर्म

धर्धर्....................र्ा दर्ाम भएको र धर्धर्.....................र्ा निीकरण गने
अिधि सर्ाप्त भै निीकरण हुन नसकेकोले निीकरण गरी अद्यािधिक सर्ेर् गरी हदनु हुन अनुरोि गदम छु ।
र्िधसल
१.फर्मको िूरा नार्ाः२. फर्मको िूरा ठे गानााः३. फर्मको उद्दे श्र्ाः४. कारोबार गने िस्र्ु, सेिा र्था कार्को वििरणाः५. बाजे/बज्र्ैको नार्/थराः६. बािुको नार्/थराः७. आर्ाको नार्/थराः८. सम्िकम नं.लेक्षखएको व्र्होरार्ा कुनै कुरा झुठ्ठा ठहरे प्रचधलर् कानून बर्ोक्षजर् सहुाँला बुझाउला ।
धनिेदकाः
प्राइभेट फर्म िनीको
नार्/थर..........................
दस्र्खर्ाः...................
ठे गाना:.....................

18

अनुसच
ू ी - ८
(दफा १४ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्िर्)
प्राइभेट फर्म खारे ज सम्बन्िी धनिेदन
धर्धर्ाः२०....../...../.....
विषर्ाः प्राइभेट फर्म खारे ज गरी हदनुहुन ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अधिकृ र् ज्र्ू,
कविलिस्र्ु नगरिाधलका

नगर कार्मिाधलकाको कार्ामलर्
र्ौधलहिा, कविलिस्र्ु।

र्होदर्,
प्रस्र्ुर्

विषर्र्ा

र्ेरो

नार्र्ा

रहे को

....................दर्ाम

नं......भएको..........................................नार्को

प्राइभेट

फर्म

.........................................................................
कारणले गदाम अब दे क्षख सञ्चालन गनम नसक्ने भएकोले दर्ाम खारे ज गरर हदनु हुन अनुरोि गदम छु ।
धनिेदकाः
प्राइभेट फर्म िनीको
नार्/थर..........................
दस्र्खर्ाः...................
ठे गाना:.....................
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