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कपिलवस्तु नगरिाललकाप्राइभे ट फर्म दताम कार्मपवलि
, २०७७
प्रस्तावनााः
कपिलवस्तु नगरिाललका ले व्र्ािार र उद्योग व्र्वसार् गने प्राइभेट फर्महरुको दताम

, लनर्र्न, सहजीकरण र

तत्सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था गरी नगरिाललका को आलथमक सर्ृपि र आर् जनताको पहत प्रविमन गनम वाञ्छनीर्
भएकोले,प्रदे श नं .५, प्रदे श सरकारद्बारा जारी प्राइभेट फर्म दताम ऐन, २०७६ को दफा ६ र लनर्र्ावलीको लनर्र्
५ को

उिलनर्र्(३) ले ददए को अलिकार प्रर्ोग गरी

कपिलवस्तु नगरिाललका नगर कार्मिाललकाले

लर्लत

२०७७/०५/२६ र्ा र्ो कार्मपवलि स्वीकृत गरी जारी गरे को छ ।

१.

सं क्षिप्त नार् र प्रारम्भाः
(१) र्स कार्मपवलिको नार् "कपिलवस्तु नगरिाललकाप्राइभे ट फर्म दताम कार्मपवलि
, २०७७" रहेको छ ।
(२) र्ो कार्मपवलि कार्मिाललकाले लनणमर् गरे को लर्लतबाट तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
(३) र्ो कार्मपवलि कपिलवस्तु नगरिाललका, कपिलवस्तु लभत्र लागु हुनेछ ।
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२.िररभाषााः पवषर् वा प्रसं गले अको अथम नलागेर्ा र्स कार्मपवलिर्ा(क)
(

"नगरिाललका" भन्नाले कपिलवस्तु नगरिाललका, कपिलवस्तु सम्झनु िदमछ ।
ख)

"नगरसभा" भन्नाले कपिलवस्तु नगरिाललकाको नगरसभा सम्झनु िदमछ ।

(ग)

"कार्मिाललका" भन्नाले कपिलवस्तु नगर कार्मिाललकालाई सम्झनु िदमछ ।

(घ)

"प्रर्ुख" भन्नाले नगरिाललकाको प्रर्ुखलाई सम्झनु िदमछ ।

(ङ) "
(च)

उि-प्रर्ुख " भन्नाले नगरिाललकाको उि-प्रर्ुख लाई सम्झनु िदमछ ।
"ऐन" भन्नाले “प्रदे श नं.५, प्रदे श सरकारद्वारा जारी प्राइभेट फर्म दताम ऐन, २०७६” सम्झनु िदमछ
।

(छ)

"लनर्र्ावली" भन्नाले

“प्रदे श नं .५, प्रदे श सरका रद्बारा जारी प्राइभेट फर्म दताम

लनर्र्ावली,

२०७६” सम्झनु िदमछ ।
(ज)

"कार्मपवलि" भन्नाले “कपिलवस्तु नगरिाललका प्राइभेट फर्म दताम कार्मपवलि, २०७७” सम्झनु िदमछ
।

(झ)

"प्राइभे ट फर्म" भन्नाले लनजी वा अन्र् नार्बाट कुनै एक व्र्क्षिले उद्योग , व्र्ािार वा व्र्वसार्
गने फर्म सम्झनु िदमछ ।

(ञ)

"कार्ामलर्" भन्नाले कपिलवस्तु नगरिाललका नगर कार्मिाललकाको कार्ामलर्लाई सम्झनु िदमछ ।

(ट) "अलिकारी" भन्नाले अलिकार प्राप्त अलिकारीलाइम सम्झनु िदमछ ।
(ठ)

"तोपकएको" वा "तोपकए बर्ोक्षजर्" भन्नाले र्ो कार्मपवलि अन्तगमत बनेको

दफार्ा तोपकएको वा

तोपकए बर्ोक्षजर् सम्झनु िदमछ ।
(ड)

"प्रर्ुख प्रशासकीर् अलिकृत"भन्नाले कपिलवस्तु नगरिाललकाको प्रर्ुख प्रशासकीर् अलिकृत लाई
सम्झनु िदमछ ।

३.

दताम नगरी प्राइभे ट फर्मखोल्न नहुनेाः र्ो कार्मपवलि प्रारम्भ भएिलछ र्ो कार्मपवलि बर्ोक्षजर् दताम
नगराई कसैले िलन प्राइभेट फर्म खोल्न िाइने छै न ।

४.

प्राइभे ट फर्म दताम गनम दरखास्त ददनुिने ाः
(१) प्राइभेट फर्म दताम गनम चाहने व्र्क्षिले नगरिाललकार्ा एक

सर् रूिैर्ााँ दरखास्त दस्तुर सपहत

अनुसूची - १ बर्ोक्षजर्को ढााँचार्ा दरखास्त ददनु िनेछ ।
(२)

प्राइभेट फर्म दताम गनम चाहने व्र्क्षिले

आफ्नो फर्म दताम गनम दरखास्त ददाँ दा दे हार् बर्ोक्षजर्को

पववरण र कागजात िेश गनुम िनेछाः
 उद्योग दतामको हकर्ााः
(क) लनिामररत ढााँचाको दरखास्त फारार् र कबुललर्तनार्ा ।
(ख) फर्मको नार्, ठे गाना, सम्िकम नं., उद्देश्र् तथा त्र्सले कारोवार गने वस्तु तथा सेवाको पववरण
र फर्म िनीको तीन िुस्ते पववरण खुल्ने गरर सम्बक्षन्ित वडाको लसफाररस ।
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(ग) जग्गा िनी प्रर्ाण िुजामको प्रलतललपि
(घ) नेिाली नागररकताको प्रलतललपि
(ङ) सजमलर्न र्ुच ुल्का,
(च) जग्गा भाडार्ा ललएको भए भाडा सम्झौता, जग्गा िनीको नागररकताको प्रलतललपि ।
(छ) फलनमचर उद्योग भए वन कार्ामलर्को दुरी खुलेको ित्र, १८ इन्च
५०० लर्टर , ३५ इन्च

सम्र्को आराको लालग दुरी

सम्र्को आराको लालग न्र्ुनतर् दुरी १ पक.र्ी. हुनिु ने । र्दद

र्ेलसनर्ा रू.५० हजार भन्दा कर् लगानी हुने भएर्ा दुरी र्ाग गनुम निने ।
(ज) खाद्य उद्योगसं ग सम्बक्षन्ित उद्योग भए खा द्य प्रपवलि तथा गुण लनर्न्त्रण कार्ामलर् भैरहवाको
सहर्लत ित्र हुनिु ने ।
(झ) फर्म िनीको हालसालै क्षखक्षचएको िासिोटम साइजको फोटो ३ (तीन) प्रलत ।
 बाक्षणज्र् दतामको हकर्ााः
(क) लनिामररत ढााँचाको दरखास्त फारार् ।
(ख) दफा ४ को उिदफा २ को (क) बर्ोक्षजर् पववरण खुल्ने गरर वडाको लसफाररस ।
(ग) जग्गा िनी प्रर्ाण िुजाम,
(घ) नेिाली नागररकता,
(ङ) फर्म िनीको हालसालै क्षखक्षचएको िासिोटम साइजको फोटो ३ (तीन) प्रलत ।
(च) र्नी चेन्जर (पवक्षिर् कारोवार) व्र्वसार् दतामको लालग नेिाल राष्ट्र बैं कको स्वीकृत ित्र ।
(छ) औषिी व्र्वसार् दतामको लालग औषिी व्र्वस्था पवभागको लसफाररस ित्र ।
(ज) पवषादीजन्र् व्र्वसार् दतामको लालग सम्बक्षन्ित कृपष ज्ञान केन्रको लसफाररस ित्र ।
(३)

दफा ४ को उि दफा १ र २ बर्ोक्षजर् कसैको दरखास्त िरे िलछ, नगरिाललकाले सात ददन लभत्र
तोपकए बर्ोक्षजर् आवश्र्क जााँचबुझ गरी फर्म दताम गनम र्नालसब दे खेर्ा तोपकए बर्ोक्षजर्को दताम
पकताबर्ा त्र्स्तो फर्म दताम गरी तोपकएको ढााँचाको प्रर्ाण ित्र दरखास्तवालालाई प्रदान गररनेछ
।

(४) उि

दफा ३ र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भएता िलन एउटै व्र् क्षिको नार्र्ा सर्ान उद्देश्र् भएको

एक भन्दा बढी वाक्षणज्र् सम्बन्िी प्राइभेट फर्म दताम गररने छै न

, तर सोपह उद्देश्र्को लालग

वाक्षणज्र् सम्बन्िी प्राइभेट फर्मको शाखा खोली सं चालन गनम िाईने छ।
(५) उि

दफा १ र २ बर्ोक्षजर् दरखास्त जााँचबुझ गदाम प्राइभेट फर्म दताम गनम नसपकने भएर्ा

नगरिाललकाले सात ददन लभत्र सो को कारण सपहतको जानकारी सम्बक्षन्ित दरखास्तवालाला
ददनुिनेछ ।
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फर्म दताम दस्तुराः
(१) िााँच लाख रूिैर्ााँ

सम्र् िूाँजी भएको प्राइभेट फर्म दताम गदाम एक हजार रुिैर्ााँ दताम दस्तुर लाग्नेछ

।
(२)

उिदफा (१) र्ा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तािलन र्पहला, अिाङ्गता भएका व्र्क्षि र दललत
सर्ुदार्को व्र्क्षिलाई उिलनर्र् (१) र्ा उक्षल्लक्षखत दस्तुरर्ा िचास प्रलतशत छु ट हुनेछ ।

(३)

अिाङ्गता भएका व्र्क्षि र दललत सर्ुदार्को व्र्क्षिले उि दफा (२) बर्ोक्षजर्को सुपविाको लालग
आलिकाररक लनकार्बाट जारी गररएको अिा

ङ्गता भएका व्र्क्षि र दललत सर्ुदार्को व्र्क्षि

िपहचान हुने प्रर्ाणित्रको प्रर्ाक्षणत प्रलतललपि सर्ेत िेश गनुम िनेछ ।
६.

प्राइभे ट फर्मको दताम:
(१)

दफा ४ बर्ोक्षजर् प्राइभेट फर्म दताम गनम दरखास्त िरे िलछ नगरिाललकाले आवश्र्क जााँचबुझ गरी
प्राइभेट फर्म दताम गनम र्नालसब दे खेर्ा अनुसूची

- २ बर्ोक्षजर्को दताम पकताबर्ा दताम गरी

बाक्षणज्र् सम्बन्िी फर्म भए अनुसूची - ३ बर्ोक्षजर्को र उद्योग सम्बन्िी फर्म भए अनुसूची - ४
बर्ोक्षजर्को प्रर्ाणित्र दरखास्तवालालाई ददनु िनेछ।
(२)

नगरिाललकाले लनक्षित हदसम्र् िूाँजी भएको फर्म दताम गने

, नवीकरण गने, अ द्यावलिक गने र

खारे ज गने लगार्तका अलिका र आफू र्ातहतको कुनै कार्ामलर् वा आलिकारीलाई प्रत्र्ोजन गनम
सक्नेछ ।
७.

प्राइभे ट फर्मको अविी र नवीकरण
:
(१) र्स कार्मपवलि बर्ोक्षजर् दताम भएका प्राइभेट फर्मको अवलि िााँच आलथमक वषमको हुनेछ र सो
अविी भ ुिान भएिलछ नवीकरण गदाम तीन आलथमक वषमको लालग गररनेछ ।
(२) प्राइभेट फर्म नवीकरण गराउन चाहने प्राइभेट फर्मको िनीले उिलनर्र्

(१) को अविी सर्ाप्त

भएको लर्लतले ६ र्पहना लभत्र दे हार् बर्ोक्षजर्को कागजात सं लग्न गरी नगरिाललका र्ा

अनुसूची

- ५ बर्ोक्षजर्को ढााँचार्ा दरखास्त ददनु िनेछ ।
(क) फर्म दतामको सक्कल प्रर्ाणित्र,
(ख) आर्कर

(स्थार्ी लेखा नम्बर) दताम प्रर्ाणित्रको प्रलतललपि,

(ग) अक्षघल्लो

आलथमक वषमको कर लतरे को प्रर्ाणित्र ।

(३) उि

दफा (२) बर्ोक्षजर् दरखास्त प्राप्त भएर्ा नगरिाललकाले दफा (५) को उिदफा (१) बर्ोक्षजर्
फर्म दताम गदाम लाग्ने दस्तुरको बीस प्रलतशत दस्तुर लल ई त्र्स्तो प्राइभेट फर्म नवीकरण गररददनु
िनेछ ।

(४) उि

दफा (२) बर्ोक्षजर्को अविी लभत्र प्राइभेट फर्म नवीकरण गराउन नसकेको प्राइभेट फर्मको

िनीले आफ्नो प्राइभेट फर्म सर्र्

लभत्र नवीकरण गराउन नसकेको र्नालसब कारण दे खाई

नवीकरणको लालग दरखास्त ददएर्ा त्र्सरी ददएको दरखास्त जााँचबुझ गदाम सो कारण र्नालसब
दे क्षखए नगरिाललकाले प्राइभेट फर्मको नवीकरण गराउने अविी सर्ाप्त भएको लर्लतबाट ६ र्पहना
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सम्र् दफा ५ को उि दफा (१) बर्ोक्षजर्को दस्तुरको िचास प्रलतशत दस्तुर र सो सर्र्

लभत्र

िलन नवीकरण नगराएर्ा सो अविी सर्ाप्त भएको ददन दे क्षख एक वषम सम्र् दफा ५ को उिदफा
(१) बर्ोक्षजर्को दस्तुर ललई त्र्स्तो फर्म नवीकरण गनम सपकनेछ ।
(५) उि

दफा (४) बर्ोक्षजर्को म्र्ाद लभत्र िलन कुनै प्राइभेट फर्म नवीकरण नगराएर्ा नगरिाललकाले

प्राइभेट फर्म दताम ऐन, २०७६ को दफा ११ बर्ोक्षजर् फर्म खारे जीको कारवाही गनम सक्नेछ ।
८.

दताम अद्यावलिक र नवीकरण:
(१) प्राइभेट फर्म दताम ऐन

, २०७६ को दफा ३ को उिदफा (२) बर्ोक्षजर् र्ो कार्मपवलि प्रारम्भ हुन ु

अक्षघ प्रचललत कानून बर्ोक्षजर् दताम तथा नवीकरण भएको फर्मले दताम अ द्यावलिक गनम कार्मपवलि
प्रारम्भ भएको लर्लतले एक वषम लभत्र

अनुसूची - ६ बर्ोक्षजर्को ढााँचार्ा नगरिाललका सर्ि

दरखास्त ददनुिनेछ ।
(२) उि

दफा ( १) बर्ोक्षजर् अ द्यावलिक गनम दरखास्त िरे र्ा नगरिाललकाले त्र्स्तो फर्मको दताम

अद्यावलिक गरी प्रर्ाणित्र ददनु िनेछ र दताम अ

द्यावलिक भएको फर्मको अवलि उि फर्म

नवीकरण गनुम िने अवलि जलत बााँकी छ सो अवलि नघट्ने गरी सोही आलथमक वषमको अक्षन्तर् ददन
सम्र् कार्र् रहनेछ ।
(३)

ऐनको दफा ५ को उिदफा (२) बर्ोक्षज

र् आकपषमत हुने प्राइभेट

फर्महरूको हकर्ा त्र्स्ता

प्राइभेट फर्मका िनीले एक िटकको लालग कार्मपवलि प्रारम्भ भएका लर्लतले एक वषम लभत्र
अनुसूची - ७ बर्ोक्षजर्को ढााँचार्ा फर्म नवीकरण गरी अ द्यावलिक गनमका लालग एक सर् रूिैर्ााँ
दरखास्त दस्तुर सपहत नगरिाललका सर्ि दरखास्त ददन सक्नेछ ।
(४)

उिदफा (३) बर्ोक्षजर् नवीकरणका लालग दरखास्त िरे र्ा नगरिाललकाले फर्म िनीसं ग दे हार्को
दस्तुर ललई त्र्स्तो प्राइभेट फर्म नवीकरण गनम सक्नेछ ।
(क)

र्ो कार्मपवलि प्रारम्भ हुन ु अक्षघ प्रचललत कानून बर्ोक्षजर् प्रत्र्ेक नवीकरण अवलिको लालग
लाग्ने नवीकरण दस्तुरको तेब्बर दस्तुर र नवीकरण गराउन नसकेको िााँचलाख सम्र्
िूाँजी भएको प्राइभेट फर्मको हकर्ा त्र्स्ता प्राइभेट फर्मबाट प्रत्र्ेक वषमका लालग थि दुई
हजार िााँचसर् रुिैर्ााँ दस्तुर ललई फर्म नवीकरण गरी दताम अद्यावलिकको प्रर्ाणित्र प्रदान
गररनेछ ।

(ख) र्स कार्मपवलि बर्ोक्षजर् अ

द्यावलिक भएका फर्मको अवलि सर्ाप्त भएिलछ

दफा ७ को

उिदफा (३) बर्ोक्षजर्को दस्तुर ललई तीन आलथमक वषमका लालग नवीकरण गररनेछ ।
९.

नगरिाललका र्ा प्राइभे ट फर्म दतामाः
(१) ऐनको

दफा ६ को प्रर्ोजनको लालग

ऐन, लनर्र्ावली र र्स कार्मपवलिको अलिनर्ा रपह

रू.िााँचलाख सम्र् िूाँजी भएको प्राइभेट फर्म नगरिाललकार्ा दताम, नवीकरण र अ
सक्नेछ ।
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उिदफा (१) बर्ोक्षजर् दताम भएको प्राइभेट फर्मको सम्बन्िर्ा र्स कार्मपवलिका व्र्वस्थाहरू
कार्मिाललकाको लनणमर् अनुसार आवश्र्क हेरफेर गनम सक्नेछ ।

१०. साईनबोडम राख्नु िने ाः
प्राइभेट फर्म दताम भए

िलछ त्र्स्तो फर्म िनीको नार् , फर्मको नार्, ठे गाना, दताम नं. र लर्लत प्रस्ट

उल्लेख भएको प्रचललत र्ािदण्ड बर्ोक्षजर्को साईनबोडम कारोबार स्थलर्ा राख्नु िनेछ ।
११. पववरण हे रफेर सम्बन्िी जानकारीाः
(१)

कुनै प्राइभेट फर्मको िनीले आफ्नो प्राइभेट फर्म दताम गराउाँ दा ददएको पववरण हेरफेर गनम चाहेर्ा
हेरफेर गनुि
म ने पववरणहरू खुलाइम सोको ललक्षखत जानकारी नगरिाललकार्ा ददनु िनेछ ।

(२)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर् ललक्षखत जानकारी प्राप्त भएिलछ सो सम्बन्िर्ा जााँचबुझ गरी
नगरिाललकाले त्र्स्तो पववरण हेरफेर गनम िन्र ददन लभत्र स्वीकृत ददन सक्नेछ ।

(३)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर्को सं शोिनको जानकारी सम्बक्षन्ित लनकार्ले सम्बक्षन्ित

आन्तररक राजश्व

कार्ामलर्लाइम सर्ेत ददनु िनेछ ।
१२. प्रलतललपि ललन सपकनेाः
(१) र्स कार्मपवलि बर्ोक्षजर् प्रदान गररएको प्रर्ाणित्र हराएर्ा, नष्ट भएर्ा वा अन्र् कुनै कारणबाट
कार् नलाग्ने भएर्ा फर्मको िनीले फर्म दताम गरे को लनकार्र्ा प्रलत

ललपि ललनका लालग लनवेदन

ददनु िनेछ ।
(२)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर् िरे को लनवेदनको व्र्होरा र्नालसब दे क्षखएर्ा दताम गरे को कार्ामलर्ले एक
हजार रूिैर्ााँ प्रलतललपि दस्तुर ललइम लनवेदकलाइम प्रर्ाणित्रको प्रलतललपि उिलब्ि गराउनु िनेछ ।

१३. पववरण उिलब्ि गराउनुिने ाः
(१)

ऐनको दफा १० को उिदफा (१) बर्ोक्षजर् कुनै प्राइभेट फर्महरूको पववरण नगरिाललकाले
र्ागेर्ा त्र्स्तो फर्मको िनीले सात ददन लभत्र त्र्स्तो पववरण उिलब्ि गराउनु
कारणबस सो सर्र्

िनेछ र कुनै

लभत्र पववरण उिलब्ि गराउन नसपकने भएर्ा सोको जानकारी

नगरिाललकालाइम ललक्षखत रूिर्ा गराइम सर्र् र्ाग गनुम िनेछ ।
(२)

उिदफा (१) बर्ोक्षजर् सर्र् थिको लालग र्ाग गरे र्ा अवस्था हेरी पववरण र्ाग गने कार्ामलर्ले
त्र्स्तो पववरण िेश गनम बढीर्ा िन्र ददन सम्र् सर्र् थि गनमसक्नेछ ।

१४. खारे जीको लालग लनवेदन ददनुिने ाः
(१)

ऐनको दफा ११ को उिदफा (१) को खण्ड (ख) बर्ोक्षजर् फर्म िनीले र्नालसब कारण दे खाइम
आफ्नो फर्म खारे ज गनम चाहेर्ा फर्म दतामको सक्कल प्रर्ाणित्र सपहत आफ्नो फर्म खारे जीको लालग
नगरिाललकार्ा अनुसूची - ८ बर्ोक्षजर्को ढााँचार्ा लनवेदन ददनु िनेछ ।
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उिदफा (१) बर्ोक्षजर् फर्म खारे जीको लालग लनवेदन िरे र्ा सम्बक्षन्ित लनकार्ले खारे ज गनुम अक्षघ
सम्र्को सम्िूण म बााँकी बक्र्ौ ता, कर च ुिा भएको प्रर्ाण िेश गनम लगाइम त्र्स्तो प्राइभेट फर्मले
लतनम बुझाउन बााँकी रहेको कानून बर्ोक्षजर् लाग्ने दस्तुर तथा जररवाना सर्ेत लनजबाट असूल गरी
प्राइभेट फर्म खारे ज गरी दताम पकताबबाट लागत कट्टा गनुि
म नेछ ।

१५. अनुगर्न सम्बन्िी व्यवस्थाः

सम्बन्धित लनकार्ले सर्र् सर्र्र्ा

ऐन, लनर्र्ावली र र्स कार्मपवलि

बर्ोक्षजर् दताम एवं सञ्चालन भएका प्राइभेट फर्मको अनुगर्न गरी आवश्र्क लनदे शन ददन सक्नेछ ।
१६. अनुसूचीर्ा हे रफेर वा थिघट गनमसक्नाः

सम्बन्धित स्थानीर् तहले स्थानीर् राजित्रर्ा सूचना प्रकाशन

गरी अनुसूचीर्ा आवश्र्क हेरफेर वा थिघट गनम सक्नेछ ।
१७. कार्मपवलिको व्र्वस्था लागूहु्नाः

प्रचलित कानूनर्ा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भएता िलन र्ो कार्मपवलि

प्रारम्भ भएिलछ प्राइभेट फर्मको दताम र नवीकरण दस्तुरका सम्बन्िर्ा र्स कार्मपवलिको व्र्वस्था लागू हुनेछ
।
१८. ववववधाः

यो कार्मपवलि कार्ामन्वर्न क्रर्र्ा थि व्र्वस्था गनुम िरे र्ा र्स कार्मपवलि तथा प्रचललत कानूनसाँग

नबाक्षझने गरी नगरिाललकाले आवश्र्क लनणमर् गनम सक्नेछ ।
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अनुसूची - १
(दफा ४ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्ित)
प्राइभे ट फर्म दताम सम्बक्षन्ि दरखास्त
लर्लताः२०...../...../.....
पवषर्ाः प्राइभेट फर्म दताम गरी ददनुहन
ु ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू,
कपिलवस्तु नगरिाललका

नगर कार्मिाललकाको कार्ामलर्
तौललहवा, कपिलवस्तु।
र्होदर्,
प्रस्तुत पवषर्र्ा लनम्न बर्ोक्षजर् उद्योग/व्र्ािार व्र्वसार् गनम तिलसलर्ा उल्लेख भएको नार्को प्राइभेट फर्म र्ेरो
नार्र्ा दताम गराउन इच्छु क भएकोले

आवश्र्क कागजात सपहत र्ो लनवेदन िेश गरे को छु । लेक्षखएको

व्र्होरार्ा कुनै कुरा झुठ्ठा ठहरे प्रचललत कानून बर्ोक्षजर् सहुाँला बुझांउला ।
तिलसल
१. फर्मको िूरा नार्ाः२. फर्मको िूरा ठे गानााः३. फर्मको उद्देश्र्ाः४. फर्मकोिूाँजीाः५. कारोबार गने वस्तु, सेवा तथा कार्को पववरणाः६. प्राइभेट फर्मको िनीको तीन िुस्ते नार्, थर, वतन:दरखास्तवालाको लेखात्र्क र रे खात्र्क दव
ु ै औंठाको सहिछाप:

लेखात्र्क सहि:

ईलतसम्बत २०.........साल..........र्पहना...........गते..........रोज शुभर्् ।
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अनुसूची -२
(दफा ६ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्ित)
प्राइभे ट फर्मको दताम पकताब

दताम
नं.

फर्म
दताम

लर्लत

फर्मको
नार्

फर्मको
उद्देश्र्

फर्मको
िूाँजी

फर्मको
ठे गाना

फर्मको

फर्मको

फर्मको िनीको

स्थार्ी

फर्मको

फर्मको

फर्मको

प्रर्ाक्षणत गने

नार्÷थर

स्थार्ी

नाम÷थर

नं.

सम्िकम

िासिोटम

र औ ंठा

सपह छाि

िनीको

िनीको

बुवा÷आमाको

ठे गाना
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अनुसूची – ३
(दफा ६ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्ित)
कपिलवस्तु नगरिाललका
नगर कार्मिाललकाको कार्ामलर्
(५ नं. प्रदे श, नेिाल)
तौललहवा, कपिलवस्तु।
प्रा.फ./वाक्षणज्र् दताम नं .

प्राइमभेट फर्म/वाक्षणज्र् दताम प्रर्ाण ित्र

ननम्न अनुसारको वववरण भएको ...................................................फममिार्म सम्बत

२०.......साि........महिना........गते......रोजमा ब्यापाररक प्रयोजनका िागग प्रार्भेट फमम दताम
दफा ६, प्रार्भेट फमम दताम ननयमाविी, २०७६ को ननयम

ऐन, २०७६ को

८ तथा कवपिवस्तु नगरपालिका प्रार्भेट फमम दताम

कायमववगि, २०७७ को दफा ६ बमोन्जम दताम गरी यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ ।

वववरण

प्रोप्रार्टरको नाम/थर..........................................................................................
ठे गानााः........................................................................................
नागररकता नं.....................................

फममको ठे गानााः.........................................................................................
पाँज ाः रू. ......................................................................................

कारोबार गररने च ज बस्तुाः.....................................................................................
उद्देश्र्ाः....................................................................................

जारी गने कायामियाः कविलवसतु ्गरिथललकथ ्गर कथययिथललकथको कथयथयलय, तौललहवथ, कविलवसतु ।

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

(प्रमाणणत गने अगिकृत)

्ोटाः
१.

र्ो प्रर्ाणित्रको म्र्ाद फर्म
अविी सर्ाप्त भएको लर्लतले

दताम गररएको लर्लतले ५ (िााँच) वषम सम्र् र त्र्सिलछ प्रत्र्ेक िटक नवीकरण भए र्ुतापवक वहाल रहने हुनाले
६ र्पहना लभत्र अलनवार्म रूिर्ा नपवकरण गराइम

सक्नु िने छ । नवीकरण भएको अविी सम्बन्िी पववरण

प्रर्ाणित्रको िछाडी उल्ले ख छ ।
२.

र्ो फर्मको उद्देश्र् कार्ामन्वर्नका लालग अनुर्लत ललनुिने पवषर्र्ा सम्बक्षन्ित लनकार्बाट अनुर्लत प्राप्त गरे िलछ र्ात्र कार्म गनुि
म ने छ । र्सै

३.

सम्ििी शुपिकरण ऐन तथा अिरालिक कार्मर्ा लगानी लनर्न्त्रण सम्बक्षन्ि कानुन वा सो अन्तगमत बने का लनर्र्, लनदे शन,

दतामलाइम नै उद्देश्र् कार्ामन्वर्न गने अनुर्लत प्राप्त गरे को र्ालनने छै न ।
नगरिाललका को लनर्र्, लनदे शन र सुिररवेिण िालना गनुि
म ने छ ।
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नपवकरण (ररन्र्ूवल) गररएको
लर्लत

नपवकरण गरे को अवलि

दस्तुर बुझ ाएको रू. कोभौचर नं. र लर्लत
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अनुसूची – ४
(दफा ६ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्ित)

कपिलवस्तु नगरिाललका

नगर कार्मिाललकाको कार्ामलर्
(५ नं. प्रदे श, नेिाल)
तौललहवा, कपिलवस्तु।

उद्योग दताम प्रर्ाण ित्र
उद्योग दताम नं .

प्रार्भेट फमम दताम ऐन, २०७६ को दफा ६, प्रार्भेट फमम दताम ननयमाविी, २०७६ को ननयम ८ तथा कवपिवस्तु

नगरपालिका प्रार्भेट फमम दताम कायमववगि, २०७७ को दफा ६ बर्ोक्षजर् लनम्न अनुसारको पववरण भएको उद्योग

दताम गरी र्ो प्रर्ाण ित्र प्रदान गररएको छ ।
१.

उद्योग सं चालकको नार्ाः

२.

उद्योगको नार्ाः

३.

उद्योगको ठे गानााः

४.

उद्योगको उदे श्र्ाः

५.

ाँ ीाः रू.
उद्योगको कुल िूज
(क)
(ख)

ाँ ीाः रू.
क्षस्थर िूज
ाँ ीाः रू.
चालु िूज

६.

उद्योगको वगमाः लघु उद्यर् / घरे ल ु उद्योग/ साना उद्योग

७.

उद्योग सं चालन हुने लसफ्ट सं खर्ााः

८.
९.

आवश्र्क पवद्युत शक्षिाः

उद्योग सं चालन ददन (प्रलत वषम)

१०. उद्योगले उत्िादन गने वस्तु वा सेवाको प्रकाराः
११. आवश्र्क िने जनशक्षिाः

१२. उद्योग सं चालन, व्र्वसार् उत्िादन वा कारोवार सुरू गनुम िने अवलिाः
१३. उत्िादन िर्तााः
१४. अन्र्ाः

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

(प्रर्ाक्षणत गने अलिकृत)
नोटाः उद्योगले िालना गनुि
म ने शतमहरू र्स प्रर्ाणको िछाडी उल्ले ख गररएको छ ।
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शतमहरूाः
प्रचललत कानू नर्ा तोपकएका अलतररिउद्योगले दे ह ार् बर्ोक्षजर्का शतमह रू िालना गनुम िने छाः
१.

उद्योगलाइम आवश्र्क िने जनशक्षि नेिाली नागररकबाट प्राप्त गनुम िनेछ । पवदे शी जनश क्षि आवश्र्क

२.

उद्योगर्ा पवदे शी िूाँजी लगानी, प्रपवलि उिभोग गनुम िरे र्ा

३.

अनुर्लत ललन निने

४.

५.
६.
७.

८.
९.

िने भएर्ा प्रचललत श्रर् ऐन, २०७४ को अलिनर्ा रही पवदे शी जनशक्षि राख्न सपकनेछ ।
िनेछ ।

उद्योगको िुनरूत्थान,

स्वीकृती ललनु िनेछ ।

पवभाग/नगरिाललकाको िूव म स्वीकृती ललनु

आिुलनकीकरण वा पवस्तार गदाम

पवभाग/नगरिाललकाको

उद्योग चालु भएिलछ नगरिाललकाको राजस्व शाखार्ा वापषमक प्रलतवेदन, कार्म प्रगती र उत्िादन पववरण
सम्बन्िी र्ालसक /चौर्ालसक प्रलतवेदन अलनवार्म रूिर्ा िेश गनुम िनेछ ।

र्ौसर्ी (लसजनल) वा अन्र्

कारणले बन्द रहेको भए कारण खुलाइम सुचना गनुम िनेछ ।

वातावरण सम्बन्िर्ा सम्बक्षन्ित लनकार् तथा नगरिाललका बाट ददइमने लनदे शन तथा शतमहरू िालना गनुम
िनेछ । उद्योगबाट लनस्कने फोहोरलाइम उक्षचत व्र्वस्थािन गनुम िनेछ ।

प्रदुषण लनर्न्त्रण सम्बन्िर्ा वन तथा वातावरण र्न्त्रालर्ले तथा अन्र् सम्बक्षन्ित लनकार्ले तोकेको
शतमहरू र कार्मपवलि अलनवार्म रूिर्ा िालना गनुम िनेछ ।

र्स उद्योगले नार् िपहले दताम भएका कम्िनीको नार्, कसैको व्र्ािाररक नार् वा ट्रेडर्ाकमसाँग लर्लेर्ा
सं सोिन गनुम िनेछ । र्स

उद्योगबाट उत्िादन वा प्रदान गने वस्तु वा सेवार्ा ट्रेडर्ाकम प्रर्ोग गने

भएर्ा प्रचललत औद्योलगक सम्िक्षि सम्बन्िी कानून बर्ोक्षजर् दताम गराएर र्ात्र प्रर्ोग गनुम िनेछ ।

उद्योगर्ा कार्मरत कर्मचारी वा श्रलर्कलाइम िाररश्रलर्क ददाँ दा अलनवार्म रूिर्ा बैं क खाता र्ाफमत भ ुिानी
ददनु िनेछ ।

औद्योलगक प्रलतष्ठानका कार्म स्थलर्ा हुने लैं गीक पहं सा पवरूिको आचार सं पहता, २०७६ िालना गनुम
िनेछ ।

१०. उद्योग वररिररर्ा बालसन्दालाइम हालन नोक्सानी निने गरी उद्योग सं चालन गनुम िनेछ ।
११. पवशेष शतमहरूाः
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उद्योगको िूाँजी वृपि/िर्ता वृपि/नार्सारी/लगार्तका अन्र् लनणमर्हरूाः
क्र.सं .

लनणमर्को व्र्होरा

प्रर्ाक्षणत गने को
दस्तखत र लर्लत
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नपवकरण गरे को प्रर्ाणाः
नपवकरण गने

नपवकरण गरे को

नपवकरण दस्तुरको

कार्ामलर्को नार्

अवलि

भौचर नं . र लर्लत

नोटाः

दस्तखत

र्ो प्रर्ाणित्रको म्र्ाद उद्योग दताम गररएको लर्लतले ५ (िााँच) वषम सम्र् र त्र्सिलछ प्रत्र्े क िटक नवीकरण भए र्ुत ापवक वहाल रहने हुन ाले

अविी सर्ाप्त भएको लर्लतले६ र्पहना लभत्र अलनवार्म रूिर्ा नपवकरण गराइमसक्नु िने छ । प्रर्ाण ित्रर्ा उल्ले क्ष खत उद्देश्र् बाहे क को कार् गनुम हुाँदैन ।
नपवकरण गराउन ल्र्ाउाँ दा सक्कल प्रर्ाण ित्र साथै ललइम
आउनुिने छ ।
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अनुसूची - ५
(दफा ७ को उिदफा (२) साँग सम्बक्षन्ित)
प्राइभेट फर्म नवीकरण सम्बन्िी दरखास्त
लर्लताः २०...../...../.....
पवषर्ाः प्राइभेट फर्म नवीकरण गरी ददनुहन
ु ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू,
कपिलवस्तु नगरिाललका

नगर कार्मिाललकाको कार्ामलर्
तौललहवा, कपिलवस्तु ।

र्होदर्,
प्रस्तुत पवषर्र्ा र्ेरो नार्र्ा रहेको .....................................................................नार्को प्राइभेट फर्म
दताम नं..................को नवीकरण गरी ददनु हुन अनुरोि गदमछु । नवीकरणका लालग आवश्र्क कागजातहरू र्सै
लनवेदन साथ सं लग्न छ।
लनवेदकाः
प्राइभेट
फर्म िनीको
नार्/थर..........................
दस्तखताः...................
ठे गाना:.....................
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अनुसूची - ६
(दफा ८ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्ित)
प्राइभेट फर्म अद्यावलिक सम्बन्िी दरखास्त
लर्लताः२०....../..... /.....
पवषर्ाः प्राइभेट फर्म अद्यावलिक गरी ददनुहन
ु ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू,
कपिलवस्तु नगरिाललका

नगर कार्मिाललकाको कार्ामलर्
तौललहवा, कपिलवस्तु ।
र्होदर्,
प्रस्तुत पवषर्र्ा तिलसल बर्ोक्षजर्को पववरण भएको प्राइभेट फर्म लर्लत....................र्ा दताम भइम िलछल्लो िटक
लर्लत......................र्ा नवीकरण भएकोले अद्यावलिक गरी ददनुहन
ु अनुरोि गदमछु ।
तिलसल
१.फर्मको िूरा नार्ाः२. फर्मको िूरा ठे गानााः३. फर्मको उद्देश्र्ाः४. कारोबार गने वस्तु, सेवा तथा कार्को पववरणाः५. बाजे/बज्र्ैको नार्/थराः६. बावुको नार्/थराः७. आर्ाको नार्/थराः८. सम्िकम नं.लेक्षखएको व्र्होरार्ा कुनै कुरा झुठ्ठा ठहरे प्रचललत कानून बर्ोक्षजर् सहुाँला बुझाउला ।
लनवेदकाः
प्राइभेट फर्म िनीको
नार्/थर..........................
दस्तखताः...................
ठे गाना:.....................
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अनुसूची - ७
(दफा ८ को उिदफा (३) साँग सम्बक्षन्ित)
प्राइभेट फर्म नवीकरण र अद्यावलिक सम्बन्िी दरखास्त
लर्लताः२०....../...../.....
पवषर्ाः प्राइभेट फर्म नवीकरण र अद्यावलिक गरी ददनुहन
ु ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू,
कपिलवस्तु नगरिाललका

नगर कार्मिाललकाको कार्ामलर्
तौललहवा, कपिलवस्तु ।
र्होदर्,
प्रस्तुत पवषर्र्ा तिलसल बर्ोक्षजर्को पववरण भएको प्राइभेट फर्म लर्लत....................र्ा दताम भएको र
लर्लत.....................र्ा नवीकरण गने अवलि सर्ाप्त भै नवीकरण हुन नसकेकोले नवीकरण गरी
सर्ेत गरी ददनु हुन अनुरोि गदमछु ।
तिलसल
१.फर्मको िूरा नार्ाः२. फर्मको िूरा ठे गानााः३. फर्मको उद्देश्र्ाः४. कारोबार गने वस्तु, सेवा तथा कार्को पववरणाः५. बाजे/बज्र्ैको नार्/थराः६. बावुको नार्/थराः७. आर्ाको नार्/थराः८. सम्िकम नं.लेक्षखएको व्र्होरार्ा कुनै कुरा झुठ्ठा ठहरे प्रचललत कानून बर्ोक्षजर् सहुाँला बुझाउला ।
लनवेदकाः
प्राइभेट फर्म िनीको
नार्/थर..........................
दस्तखताः...................
ठे गाना:.....................
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अनुसूची - ८
(दफा १४ को उिदफा (१) साँग सम्बक्षन्ित)
प्राइभेट फर्म खारे ज सम्बन्िी लनवेदन
लर्लताः२०....../...../.....
पवषर्ाः प्राइभेट फर्म खारे ज गरी ददनुहन
ु ।
श्री प्रर्ुख प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू,
कपिलवस्तु नगरिाललका

नगर कार्मिाललकाको कार्ामलर्
तौललहवा, कपिलवस्तु ।

र्होदर्,
प्रस्तुत पवषर्र्ा र्ेरो नार्र्ा रहेको ....................दताम नं......भएको..........................................नार्को
प्राइभेट फर्म

.........................................................................कारणले गदाम अब

दे क्षख सञ्चालन गनम

नसक्ने भएकोले दताम खारे ज गरर ददनु हुन अनुरोि गदमछु ।
लनवेदकाः
प्राइभेट फर्म िनीको
नार्/थर..........................
दस्तखताः...................
ठे गाना:.....................
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