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इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाको िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योग दताा, नववकरण, सञ्चािन र लनयमन सम्बन्द्धी 
कायाववलध, २०७७ 

 कायापालिकका बाट स्वीकृत लमलतिः २०७७/१२/३० 

प्रस्तावना 

 नेपािको संववधानको भाग ४ को धारा ५१ अन्द्तगात उल्िेखखत अथातन्द्रमा लनजी तथा सरकारी के्षरको 
भलूमकािाई महत्व दददै उपिब्ध साधन स्रोतको अलधकत्तम पररचािन गरी आलथाक समवृि हालसि गना साथै 
हालसि गररएको समवृिमा बहसंुख्यक जनताको पहुाँच स्थापना गना मागा लनदेशन गने भलनएको र स्थानीय श्रम, 

लसप तथा स्रोत साधनको अलधकत्तम पररचािन गदै ददगो औधोलगक ववकास कायम गना र िघ,ु घरेि ुतथा साना 
उद्योगहरुको प्रवर्द्ान गना स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (घ) 
को उपखण्ड ७ को अलधकार प्रयोग गरी लमलत २०७७/१२/३० को कायापालिका बैठकिे यो कायाववलध जारी 
गरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारखम्भक 

१ संखक्षप्त नाम र प्रारम्भिः  

(१) यस कायाववलधको नाम “इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाको िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योग दताा, नववकरण, 
सञ्चािन र लनयमन सम्बन्द्धी कायाववलध, २०७७” रहको छ । 

(२) यो कायाववलध इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाको गाउाँ कायापालिकाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपरमा 
प्रशासन भएको लमलतदेखख िाग ुहनुेछ ।  

२ पररभाषािः ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस कायाववलधमा,  

 क “उद्योग गाउाँपालिकाको काया के्षर लभर संचािन हनु ेिघ,ुघरेि ुतथा साना उद्योग सम्झन ुपदाछ । 

 ख “उद्योग लनयमन शाखा” भन्नािे गाउाँपालिकाको उद्योग सम्बन्द्धी ववषय हेने शाखा वा इकाईिाई 
सम्झन ुपदाछ ।  

 ग “कायापालिका” भन्नािे गाउाँपालिकाको कायााियिाई सम्झन ुपदाछ ।  

घ “गाउाँपालिका” इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकािाई सम्झन ुपदाछ ।  

ङ “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ु
पदाछ ।  

च “सभा” भन्नािे इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाको गाउाँ सभािाई सम्झन ुपदाछ ।  

३ उद्योग सम्बन्द्धी व्यवस्थािः 

 १) उद्योग व्यवसाय, सेवा र पेशाजन्द्य वियाकिापहरु गाउाँपालिका लभर सञ्चािन गनाका िालग यस 
कायाववलधिे लनदेशन गरे बमोखजम दताा गरेर मार सञ्चािन गनुा पनेछ ।  
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 २) उद्योग दताा गनाका िालग अनसूुखच १ मा तोवकए बमोखजमको ढााँचामा लनवेदन पेश गनुा पनेछ ।  

३) पेश गरेको लनवेदनको आधारमा आवश्यक कारवाही गरी गाउाँपालिका उद्योग व्यवसायीिाई अनसूुखच २ 
बमोखजमको ढााँचामा उद्योग व्यवसाय दताा प्रमाण पर प्रदान गनेछ ।  

४) तर, व्यवसाय गनुा पूवा प्रचलित कानून बमोखजम तोवकएको लनकायबाट अनमुती लिनपुने अवस्थामा सम्बखन्द्धत 
उद्योग संचािकको हनुेछ ।  

५) उद्योग व्यवसाय सञ्चालित स्थानमा दताा प्रमाणपर अलनवाया रुपमा सबैिे देख्न ेगरी टााँस गररएको हनु ुपनेछ 
। 

४. उद्योग दताा गना आवश्यक कागजातहरिः 

 १) उद्योग संचािकको नेपािी नागररकताको प्रमाण परको प्रलतलिपी  

 २) अनसूुखच १ बमोखजमको लनवेदन 

 ३) कम्पनी भएमा रखजष्टारको कायााियमा दताा भएको प्रमाण पर, प्रबन्द्ध पर तथा लनयमाविीको प्रलतलिवप,  

 ४) वडा कायााियबाट चार वकल्िा प्रमाणीतको कागजात र संलधयार को सहमती पर,  

 ५) जग्गा धलन दताा प्रमाण परको प्रलतलिवप वा घर भाडा सम्झौता,  

 ६) सम्बखन्द्धत लनकायको लसफाररस आवश्यक पने भए ररत पूवाकको सजालमन मचुलु्का 

 ७) गाउाँपालिकाको आलथाक ऐन अनसुार हनुेछ ।  

 ८) कायााियिे आवश्यक ठानेका अन्द्य कागजात । 

५. बन पैदावारमा आधाररत उद्योग थप व्यवस्थािः 

 १) बनमा आधाररत उद्योगहरु भएमा देहायको मापदण्ड परुा हनुपुने,  

  क. बन जंगिमा कुनै पलन हालन नोक्सानी नपरुाई काठ/ दाउराको प्रयोग नगरी सम्बखन्द्धत बनस्पलतबाट 
तेि लनकाल्ने उद्योगहरुको हकमा न्द्यूनत्तम दरुीको प्रावधान निाग्ने तर त्यस्ता उद्योगको स्थापना गदाा लडलभजन वन 
कायााियको सहमलत लिन ुपने,   

 ख. ईटा जन्द्य उद्योगको हकमा यो कायाववलध िाग ुहनु ुपूवा स्थापना भई संचािनमा आएका उद्योग बाहेक अव 
उप्रान्द्त गाउाँ  के्षर लभर नाँया उद्योग दताा गना पाइने छैन । 

ग. िसर उद्योगको जग्गा भाडामा लिई सञ्चािन गने भएमा जग्गा धनीसाँग कखम्तमा ५ वषाको सम्झौता हनुपुने 
। 

६. नववकरणिः 

 १) प्राईभेट तथा साझेदारी फमाको म्याद सवकएको लमलतिे ३५ ददन लभर नववकरण गदाा जररवाना िाग्ने छैन 
। 

 २) ३६ ददन देखी ३ मवहना लभर नववकरण दस्तरुको दोब्बर दस्तरु िाग्नेछ ।  

३) एक वषा लभर नववकरण दस्तरुको तेब्बर दस्तरु िाग्नछे ।  

४) १ वषा पलछ तेब्बर दस्तरु र प्रलत वषाको थप दताा शलु्क बराबर रकम िाग्नेछ ।  
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५) दताा तथा नववकरण सम्बन्द्धी दस्तरु आलथाक ऐन बमोखजम हनुेछ सो दर दफा ८(१) बमोखजमको लनदेशक 
सलमलतिे हेरफेर गना सक्नछे ।  

७. उद्योगको पूजीीँ बवृि , उद्दशे्य थप, नामसारी, नाम पररवतान तथा ठाउाँसारीका िालग देहायको मापदण्ड परुा हनुपुनेछिः 

 १) पूाँजी तथा क्षमता बदृर्द्, उद्देश्य थप, नाम पररवतान तथा ठाउाँसारीको िालग कारण सवहतको लनवेदन,  

 २) संशोलधत (स्कीम) पररयोजना,  

 ३) उद्योग व्यवसाय दताा प्रमाणको सक्कि प्रमाण पर,  

 ४) आन्द्तररक राजश्व कायााियबाट कर चकु्ता प्रमाणपर,  

 ५) कायााियको रोहवरमा सनाखत सवहतको हक छोड पर,  

 ६) नामसारी गरी लिने व्यखक्तको नेपािी नागररकताको प्रलतलिवप,  

 ७) पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत । 

 

पररच्छेद-३ 

उद्योग व्यवस्थापन लनदेशक सलमलत 

८. उद्योग व्यवस्थापन लनदेशक सलमलतिः 

 १) गाउाँपालिका लभर सञ्चालित िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योग व्यवसायहरुको सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा लनयमन सम्बन्द्धी 
कायाहरुका िालग मागादशान गना देहाय बमोखजमको लनदेशक सलमलत रहनेछ ।  

  क. गाउाँकायापालिका अध्यक्ष  अध्यक्ष 

  ख. गाउाँपालिका उपाध्यक्ष  सदस्य 

  ग. आलथाक ववकास सलमलतका संयोजक सदस्य 

  घ. कायापालिकािे तोकेका २ जना कायापालिका सदस्य सदस्य 

  ङ. प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत  सदस्य 

  च. सम्बखन्द्धत शाखा प्रमखु   सदस्य सखचव  

२) दफा ८ बमोखजम गदठत सलमलतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ ।  

३) यस सलमलतको कायाववलध सलमलत आफैिे तयार गरे बमोखजम हनुेछ । 

४) उद्योग दताा, नववकरण, संचािन सम्बन्द्धी यस कायाववलधमा उल्िेख भए बाहेकका ववषयमा लनणाय वा लनदेशन गनुा 
परेमा यसै लनदेशक सलमलतिे गनेछ ।  

९. उद्योग व्यवस्थापन सलमलतको काम, कताव्य र अलधकारिः 

 १) िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योगहरुको अनमुलत इजापत प्रदान गने,  

 २) िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योग व्यवसायको के्षरालधकार लभर प्रचलित कानून अनसुार ठाउाँसारी, नामसारी, पूजीीँ वृवि 
क्षमता वृवि, संशोधन तथा उद्देश्य थप गने । 

 ३) उद्योगको प्रकृलत अनसुार प्रारखम्भक वातावरणीय परीक्षण (IEE) काया गने, गराउने ।  
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 ४) स्थानीय स्तरमा ववलभन्न छुट सहलुियत ददन,े  

 ५) उद्योग प्रशासनिाई सरि र सक्षम बनाउन आवश्यक पने काया गने ,  

 ६) सम्भाव्य उद्योगहरुको प्रववलध ववस्तार सम्बखन्द्ध काया गने,  

 ७) उद्योगहरुको कामको आधारमा परामशा प्रदान गने,  

 ८) लसप ववकास तथा उद्यमखशिता ववकास कायािमको योजना तयार गरी सञ्चािन गने,  

 ९) िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योग व्यवसायको तथ्याङ्क सूखच अध्यावलधक गने ।  

 

   

पररच्छेद-४ 

ववववध 

१०. गाउाँपालिकाबाट दताा हनु ेउद्योगहरुको देहाय बमोखजम वगीकरण गरर अनूसूखच ३ बमोखजमको ढााँचामा उद्योग दतााको 
जानकारी ददईने छ 

क. प्राकृलतक स्रोतसाधनसाँग सम्बखन्द्धत उद्योगहरुिः  ब्िक ररङ कंविट, फलनाचर  

ख. सेवा प्रवाहसाँग सम्बखन्द्धत उद्योगहरुिः  खचया र कवफ पसि, पयाटन पवार्द्न गने व्यवसाय, सनु्द्दरताजन्द्य 
व्यवसाय (ब्यूटी पािर), लनमााण सेवा उद्योग, सचुना तथा सञ्चार सेवा, मनोरञ्जन तथा सााँस्कृलतक र खेिकुद 
सेवा, कायाशािा वका शप, सावाजलनक पररवहन अन्द्तगात ढुवानी सेवा, मोवाइि टेलिफोन  जस्ता सेवा व्यवसायहरु 
।  

ग. दैलनक उपभोग्य बस्तको उत्पादन तथा वववि ववतरण साँग सम्बखन्द्धत उद्योगहरुिः कुटानी वपसानी लमि नसारी 
तथा तरकारी फमा , दूग्ध जन्द्य पदाथा उत्पादन जस्ता उद्योगहरु, वकराना पसि । 

घ. मेलसनरी सामान लनमााण ममात र वववि सम्बखन्द्ध ग्यारेजहर, 

ङ. मानव तथा जैववक स्वास्थ्य उद्योगहरुिः  कृवषा तथा पश ुस्वास्थ्य फमा, स्वास्थ्य तथा सामाखजक सेवा । 

च. ज्ञान र लसप लसकाउने उद्योगहरुिः  ट्यूसन सेन्द्टर, कम््यूटर इखन्द्चचयटु, प्रखशक्षण केन्द्र, लसिाईकटाई सेन्द्टर 
। 

 

११. प्रोत्साहन र सहखजकरण सम्बन्द्धी व्यवस्थािः 

 १) कृवष जन्द्य उद्योग व्यवसाय सञ्चािन गने स्थानीयिाई प्रोत्साहन गररने छ ।  

 २) स्थानीय वालसन्द्दािाई रोजगारी प्रदान गनुाका साथै स्थानीय स्तरमा भएको उत्पादनिाई बजार व्यवस्थापन गना र 
उद्योग व्यवसाय स्थापना गना भौलतक पूवााधार लनमााण गना गाउाँपालिकािे सहलुियत उपिब्ध गराउन सक्ने छ । 

 ३) मवहिा, लसमान्द्तकृत, उत्पीलडत, ववपन्न, यवुा िगायतका िखक्षत वगािाई उद्यमखशिता प्रवर्द्ानका िालग तालिम र 
अनदुानको व्यवस्था गना सवकने छ ।  

१२. श्रलमक सम्बन्द्धी व्यवस्थािः 
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 १) गाउाँपालिका के्षर लभर सञ्चालित सम्पूणा उद्योग व्यवसायीिे नेपािको प्रचलित श्रम ऐन तथा कानूनको पूणा रुपमा 
पािना गनुा पनेछ ।  

 २) प्रधानमन्द्री रोजगार कायािममा सूखचकृत भएका श्रलमकिाई प्राथलमकता ददनपुने छ ।  

१३. वातावरणीय परीक्षणसम्बन्द्धी व्यवस्थािः 

 यस कायाववलध बमोखजम कुनै उद्योग स्थापना गना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन वा प्रारखम्भक वातावरणीय पररक्षण गना 
पने भएमा प्रचलित कानून बमोखजम गनुा पनेछ ।  

१४. सामाखजक उत्तरदावयत्विः 

 प्रत्येक उद्योगिे गाउाँ क्षरे लभर तोवकए बमोखजम सामाखजक उत्तरदावयत्वको रुपमा योगदान गनुा पने छ ।   

१५. उद्योगको खारेजी तथा लनयमन सम्बन्द्धी व्यवस्थािः 

 १) देहायको अवस्थामा दताा भएका उद्योगको दताा खारेजी गना सवकनेछिः- 

क) प्रचलित ऐन कानून बमोखजम मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चािन गरेमा,  

ख) २ वषा सम्म नववकरण नगरेमा,  

२) खारेज भएको १ वषा भन्द्दा अखघ सोवह व्यखक्तको नाममा गाउाँलभर कुनै पलन उद्योग दताा गना पाइन ेछैन ।  

३) अनगुमन र लनदेशक सलमलतिे लनणाय गरी ददएको अन्द्य अवस्था भए । 

१६. बाधा अड्काउ फुकाउिः 

 यो कायाववलधमा उल्िेख नभएको ववषयमा कुनै नीलतगत व्यवहाररक वा कायासम्पादन सम्बखन्द्धत समस्या आई परेमा परेमा 
कायापालिकामा वा लनदेशक सलमलतिे बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

१७. खारेजी तथा बचाउिः 

 १) यो कायाववलध जारी हनु ुपूवा गाउाँपालिका वा अन्द्य लनकायमा दताा नववकरण भई अनमुलत प्राप्त भएका उद्योगहरुको 
दताा तथा नववकरण यसै कायाववलध बमोखजम भएको मालननेछ ।  
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अनसूुखच १ 

दफा ३ (२) र ४ (२) साँग सम्बखन्द्धत 

उद्योग व्यवसाय दताा सम्बन्द्धी 

श्री प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू,  

इन्द्रसरोवर गाउाँपालिका गाउाँ कायापालिका कायाािय 

कुिेखानी, मकवानपरु । 

 

ववषयिः िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योग दताा गरी पाउाँ ।  

मैिे/हामीिे लनम्न स्थानमा ................................... उद्योग दताा गना िागेकािे आवश्यक कागजात सवहत दस्तखत 
गना आएको छु/छौ । इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाको िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योग सञ्चािन र लनयमन कायाववलधिे तोकेको 
मापदण्ड सवहतको दस्तरु बझुाउन तथा इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाबाट समय समयमा ददइने आदेश र लनदेशन समेत पािना 
गना मञु्जर छु/छौ । साथै मैिे/हामीिे पेश गरेको कागजात तथा वववरण दठक सााँचो रहेको र फरक परे कानून बमोखजम 
कारवाही भएमा मञु्जर छु/छौ ।  

क) व्यवसायीको नाम........................... नागररकता नं. .............. फमा वा कम्पनीको हकमा मखु्य व्यखक्तको नाम 
..................................... 

ख) स्थायी ठेगाना ............................. खजल्िा ............... गा.पा/न.पा...... वडा नं. ........... मागा ................ 
घर नं................ 

ग) बाबकुो नाम थर ........................................बाजे ...................... 

घ) व्यवसाय रहने स्थानको ठेगाना ............... वडा नं. ....... मागा .......... घर नं. .................. वेव साइड 
................................................. 

ङ) सम्पका  फोन नं. ........................ इमेि .................................... 

च) भाडामा रहेको भए व्यवसाय रहने घर जग्गा धलनको नाम थर ............ ठेगाना ................ वडा नं. 
...................... मागा ............ घर नं.... 

छ) व्यवसायको वववरण र प्रकृलत ...................................................... 

ज) पुाँजी िगानी ..................................... 

कुि पजुी ीँ िगानी ......................... खस्थर पुाँजी ........ चाि ुप ुाँजी ..... 

वावषाक उत्पादन क्षमता रु ...................................... 

झ) फमा वा कम्पनीको नाम ............................................................ 

ञ) पररचय पाटीको साइज...... िम्बाई ......... चौडाई ......... वगा वफट .... 

ट) अन्द्य दताा भएको भए दताा नं. .......कायाािय .................................. 

ठ) उद्योगको कानूनी रुप (फमा) :  
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१) लनजी   (  )     २) साझेदारी (     )  ३) प्रा.लि. (     ) 

ड) उद्योगको वगािः 

१) प्राकृलतक स्रोतसाधन साँग सम्बखन्द्धत (      ) 

२) सेवा प्रवाह साँग सम्बखन्द्धत (      ) 

३) दैलनक उपभोग्य बस्तकुो उत्पादन तथा वववि ववतरण साँग सम्बखन्द्धत (     ) 

४) मेलसनरी सामान लनमााण, ममात र लबविसाँग सम्बखन्द्धत (     ) 

५) मानव तथा जैववक स्वास्थ्यसाँग सम्बखन्द्धत (     ) 

६) ज्ञान, लसप साँग सम्बखन्द्धत (     ) 

ढ) आवश्यक जनशखक्तिः प्राववलधक  ...................... अप्राववलधक  ...... अन्द्य ......................  

ण) संिग्न गनुा पने कागजातिः  

 आफनै घर जग्गा भए जग्गा धलन प्रमाण परको प्रलतलिवप,  

 भाडामा बस्न ेभए भाडा रकम र भकु्तानी तालिका समेत खिेुको घर बहािकर सम्झौता पर, 

 नेपािी नागररकताको प्रमाण परको प्रलतलिवप, ववदेशी नागररकताको हकमा नेपाि खस्थत राजदतुावासबाट 
व्यवसायको नाम गररएको कागज,  

 कर दातावक हािसािैको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत 

 फमा कम्पलन भएमा दताा इजाजत पर र आन्द्तररक राजश्व कायााियमा अखघल्िो आ.व. सम्मको कर लतरेको 
कर दाता प्रमाण परको प्रलतलिवप ।  

फोन नं. : 

लमलत ........... 

दस्तखतवािाको नाम ..............  

द्दहस्ताक्षरिः 

 

कायाािय प्रयोजनका िालग 

लनवेदन दस्तरु .................. दताा दस्तरु .......... उद्योग व्यवसाय कर .................. पररचय पाटी दस्तरु 
........ जररवाना ............ जम्मा रकम ............... लमलत ............................ 

 

दठक छ भलन रुज ुगने     स्वीकृत गने  
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अनसूुखच २ 

दफा ३ (३) साँग सम्बखन्द्धत 

उद्योग दताा प्रमाण पर 

 

कर दाता नं. ....................... 

दताा लमलत ..................... प्रमाण पर नं. ......... खजल्िा ............ गा.पा........... वडा नं. .. बस्न ेश्री 
......................... िाई इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाको उद्योग व्यवसाय दताा, नववकरण, सञ्चािन र लनयमन 
कायाववलधिे तोकेको मापदण्ड सवहतको दस्तरु बझुाउनकुो साथै इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाबाट समय समयमा ददइन े
आदेश र लनदेशन समेत पािना गना मन्द्जरु भएको लनवेदनको आधारमा प्रा.फ./सा.फ./प्रा.लि. फमा रखजषे्टशन 
गरी यो प्रमाणपर जारी गररएको छ ।  

व्यवसायको नामिः.................................... 

व्यवसाय रहने स्थानिः ........................................ गाउाँपालिका वडा नं. ....... बाटोको नाम ............. 
घर नं. . टोि नं. ........ व्यवसाय रहने घरजग्गा धलनको नाम ........ व्यवसायको प्रकृलत .............. वववरण 
............... पजुी िगानीिः कुि पुाँजी रु............ खस्थर पुाँजी रु......................... चाि ु प ुाँजी रु. 
..................... 

स्वीकृत गनेकोऊ हस्ताक्षर  

 

नववकरण गरेको प्रमाण पर 

ि.स. नववकरण गने 
कायाािय 

नववकरण 
अवलध 

नववकरण 
दस्तरुको 
भौचर नं. 
लमलतर 

हस्ताक्षर कैवफयत 

      

 

नोटिः 

१) दताा भएको लमलतिे २ वषा पगेुपछी सम्बखन्द्धत कायााियमा गई ३५ ददन लभर नववकरण गनुापनेछ ।  

२) उद्योग गरर आएको स्थान पररवतान गना परेमा इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाबाट पूवा स्वीकृलत लिनपुनेछ ।  

३) उद्योग बन्द्द गनुापरेमा इन्द्रसरोवर गाउाँपालिकाको कायााियबाट बन्द्द भएको जनाउपर अलनवाया लिनपुनेछ 
। अन्द्यथा व्यवसाय चाि ुनै रहेको मानी साि बसािी रुपमा कर िाग्ने छ ।  

४) यो प्रमाण पर उद्योग गरेको स्थानमा सबैिे देखखने गरी राखखनपुदाछ र कमाचारीिे हेना चाहेको खण्डमा 
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तरुुन्द्त देखाउन ुपदाछ ।  

५) कुनैपलन वकलसमको व्यवसावयक गलतववलधमा बाि श्रलमक प्रयोग गना पाइने छैन ।  

६) उद्योगबाट उत्पादन हनुे फोहोरमैिा उखचत व्यवस्थापन गने दावयत्व करदाताकव हनुछे ।  

७) उद्योग संचािनको लसिलसिामा गाउाँपालिकाबाट समय समयमा ददइने लनदेशनको पािना गनुा करदाताको 
कताव्य हनुेछ ।  

८) उल्िेखखत सतानामाहरु पािना नगरेमा जनुसकैु बखत पलन यो प्रमाण पर रद्द गररनेछ वा उद्योग व्यवसाय 
बन्द्द समेत गना सवकनेछ ।  

९) यो प्रमाणपर दताा, नववकरण, संचािन र लनयमन प्रयोजनको िालग जारी गररएको हो । प्रचलित कानून 
बमोखजम दताा गरेर मार त्यस्तो काया संचािन गनुापनेछ ।  
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अनसुचुी ३ 

दफा १०(१) साँग सम्बखन्द्धत 

 
 

प.स. ........... 

च.नं. ........... 

लमलत ..................... 

श्री ........................... 

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

ववषयिः उद्योग दताा गररएको बारे । 

 

तपाईिे खस्थर पूाँजी रु. ................ र चाि ु पूाँजी रु ................... समेत कुि पूाँजी रु. 
.................................... िगानी मा बराबरको उत्पादन गने उद्देश्यिे जम्मा कामदार ................. जना राखी 
बागमती प्रदेश इन्द्रसरोवर गाउाँपालिका वडा नं. ......मा उद्योग व्यवसाय स्थापना गने गरी ................ नामको 
प्रा.फ/सा.फ/प्रा.लि. फमा रखजषे्टशन गरी पाउाँ भनी ददन ुभएको लनवेदन उपर आवश्यक कारवाही हुाँदा लमलत ................... 
को लनणाय अनसुार तपखशिका अनसुारका शता पािना गने गरी रखजषे्टशन गररददने भलन लनणाय भएको हुाँदा तपाई समेतको 
नाममा दताा रखजषे्टशन भएको प्रा.फ.नं. .................. को सक्कि प्रमाणपर यसैपर साथ संिग्न राखी पठाईएको व्यहोरा 
जानकारी गराइन्द्छ ।  

उद्योग व्यवसायीिे पािना गनुापने शताहरुिः- 

१. उद्योग व्यवसाय गना आवश्यक पने सम्पणुा कच्चा पदाथा स्वयंमिे व्यवस्था गनुापनेछ ।  

२. उद्योगको साईनवोडा र फमाको ्याडमा रखजषे्टशन नं. अलनवाया रुपिे राख्नपुनेछ ।  

३. नाबािकिाई काममा िगाउन पाईने छैन । 

४. छरलछमेको कोही कसैिाई बाधा व्यवधान नपने गरर काम गनुापनेछ । 

५. रारी लसट संचािन गदाा पूवा स्वीकृती लिई मार संचािन गनुापनेछ ।  

६. प्रधानमन्द्री स्वरोजगार कायािममा सूखचकृत भएका श्रलमकिाई प्राथलमकता ददनपुने छ ।  

७. उद्योग व्यवसाय संचािन गदाा वातावरण प्रदषुण हनु नददन आवश्यक व्यवस्था लमिाउन ुपदाछ । 

८. तोवकएको शताहरु पािना नभएको पाइएमा प्रचलित कानून अनसुार बन्द्द गना सवकनछे ।  

        .......................................... 
स्वीकृत गनेको हस्ताक्षर 

 

बोिाथािः   

श्री आन्द्तररक राजश्व कायाािय, मकवानपरु ।    

श्री घरेि ुतथा साना उद्योग कायाािय, मकवानपरु ।  
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