
कर्णाली प्रदेश सरकार 
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरर्ण मन्त्रालर् 

उद्योग तथा उपभोक्ता हित सरंक्षर्ण हनदेशनालर् 
वीरेन्त्रनगर, सुर्खेत 

 

नागरिक वडापत्र २०७८ 

सि. 

नं. 
काम आवश्यक कागजात लाग्ने िमय 

सजम्मेवार 

शाखा 

गुनािो 

िुन्ने 

असिकारी 

१ उद्योग दताा 

क) उद्योग दरखास्त फाराम 

ख) नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप 

ग) अनुमसत सलनुपने उद्योगको हकमा अनुमसत पत्र र स्कीम 

घ) IEE EIA गराउनुपने उद्योगको हकमा IEE EIA स्वीकृत पत्र र स्कीम 

ङ) िजासमन मुचुल्का, जग्गािनी प्रमाण पूजाा, िम्पसि कर सतरेको रसिद 

च) आवश्यक पने उद्योगको हकमा दरुी प्रमासणत िम्बसधित सनकायको 

सिफाररि/िहमसत/इजाजत, कबुसलयतनामा, जग्गाको नक्िा, कोटेशन, 

ब्यविासयक पररयोजना आदद 

छ) तोदकएको राजश्व सतरेको रसिद 

कागजात पुरा 

भएको ५ ददन 

सभत्र 

उद्योग 

प्रवर्द्ान 

शाखा 

सनदशेक 



सि. 

नं. 
काम आवश्यक कागजात लाग्ने िमय 

सजम्मेवार 

शाखा 

गुनािो 

िुन्ने 

असिकारी 

ज) िाझेदारी फमा भएमा िाझेदारी कबुसलयतनामा 

झ) पािपोटा िाइजको फोटो २ प्रसत 

ञ) १० लाखिम्म पूूँजी कायम गनुापने भए स्वघोषणा पत्र, िो भधदा बढी पूूँजी 

कायम गना श्रोत खुल्ने प्रमाण 

२ 
वासणज्य 

फमा दताा 

क) फमा रसजष्ट्रिेन गने दरखास्त फाराम 

ख) नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप 

ग) पािपोटा िाइजको फोटो २ प्रसत 

घ) िाझेदारी फमा भएमा िाझेदारी कबुसलयतनामा/शतानामा 

ङ) १० लाखिम्म पूूँजी कायम गनुापने भए स्वघोषणा पत्र, िो भधदा बढी पूूँजी 

कायम गना श्रोत खुल्ने प्रमाण 

कागजात पुरा 

भएको ४ 

दसेख ७ घण्टा 

सभत्र 

वासणज्य 

तथा 

प्रशािन 

शाखा 

सनदशेक 

३ 

वासणज्य 

फमा र 

उद्योग 

नवीकरण 

क) सनवेदन 

ख) गत बषाको वार्षाक प्रगसत सववरण 

ग) कर चुक्ता प्रमाणपत्र । करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भइ निकेको भए आधतररक 

राजश्व कायाालयको म्याद थप पत्र । 

घ) ५० लाख भधदा बढी कुल पूूँजी भएको हकमा लखेापरीक्षण प्रसतवेदन िमेत 

कागजात पुरा 

गरेको २ दसेख 

४ घण्टासभत्र 

वासणज्य तथा 

प्रशािन 

शाखा / 

उद्योग 

प्रवर्द्ान शाखा 

सनदशेक 

४ 
उद्योगको 

ठाउूँिारी 

क) सनवेदनको िाथमा उद्योग दतााको प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र र 

आवश्यक अधय कागजातहरू 

ख) अनुमसत सलनुपने उद्योगको हकमा अनुमसतपत्र 

कागजात पुरा 

गरेको ४ दसेख 

७ घण्टासभत्र 

उद्योग 

प्रवर्द्ान 

शाखा 

सनदशेक 



सि. 

नं. 
काम आवश्यक कागजात लाग्ने िमय 

सजम्मेवार 

शाखा 

गुनािो 

िुन्ने 

असिकारी 

ग) IEE EIA गनुापने उद्योगको हकमा मधत्रालयको ठाउूँ  पररवतान गने अनुमसत 

घ) एक सजल्लाबाट अको सजल्लामा भएका िम्बसधित सजल्लाको अनुमसत 

५ 
उद्योगको 

नामिारी 

क) नामिारी गरी सलनेको सनवेदन 

ख) नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप 

ग) िासवकवालाल ेगररददएको हक छोडपत्र (कायाालयमा उपसस्थत भइ 

िनाखत गनुापने) 

घ) छोडपत्रमा िनाखत गना स्वयम उपसस्थत हुन निके असिकृत वारेिनामा 

ङ) करचुक्ता प्रमाणपत्र 

च) अनुमसत सलनुपने उद्योगको हकमा अनुमसत 

छ) मृत्युको कारणबाट नामिारी हुन ेभएमा नाता प्रमासणत, पाररवाररक 

सववरण, मृत्युदताा प्रमाणपत्र र हकवालाहरूको मञ्जुरीनामा 

ज) तोदकएको राजश्व बुझाएको रसिद 

झ) पािपोटा िाइजको फोटो २ प्रसत 

कागजात पुरा 

गरेको ४ दसेख 

७ घण्टासभत्र 

उद्योग 

प्रवर्द्ान 

शाखा 

सनदशेक 

६ 

वासणज्य 

फमाको 

ठाउूँिारी 

क) कारण खुलेको सनवेदन 

ख) गत आ.व.को करचुक्ता प्रमाणपत्र 

कागजात पुरा 

गरेको ४ दसेख 

७ घण्टासभत्र 

उद्योग 

प्रवर्द्ान 

शाखा 

सनदशेक 

७ 

वासणज्य 

फमाको 

नामिारी 

क) नामिारी गरी सलनेको सनवेदन 

ख) नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप 

कागजात पुरा 

गरेको ४ दसेख 

७ घण्टासभत्र 

उद्योग 

प्रवर्द्ान 

शाखा 

सनदशेक 



सि. 

नं. 
काम आवश्यक कागजात लाग्ने िमय 

सजम्मेवार 

शाखा 

गुनािो 

िुन्ने 

असिकारी 

ग) िासवकवालाल ेगररददएको हक छोडपत्र (कायाालयमा उपसस्थत भइ 

िनाखत गनुापने) 

घ) छोडपत्रमा िनाखत गना स्वयम उपसस्थत हुन निके असिकृत वारेिनामा 

ङ) मृत्युको कारणबाट नामिारी हुन ेभएमा नाता प्रमासणत, पाररवाररक 

सववरण, मृत्युदताा प्रमाणपत्र र हकवालाहरूको मञ्जुरीनामा 

च) तोदकएको राजश्व बुझाएको रसिद 

छ) पािपोटा िाइजको फोटो २ प्रसत 

८ 

पूूँजी बृसर्द्, 

नाम 

पररवतान, 

उद्देश्य थप, 

क्षमता बृसर्द् 

आदद 

वासणज्य फमाको हकमा 

क) कारण खुलेको सनवेदन 

ख) गत आ.व.को कर चुक्ता प्रमाणपत्र 

उद्योगको हकमा 

क) अनुमसत सलनुपने उद्योगको हकमा अनुमसत पत्र 

ख) दरखास्त फाराम 'क' र िंशोसित स्कीम  

ग) पूूँजी एवम् क्षमता बृसर्द् गनुापने कारण 

घ) सनवेदन दस्तुर रसिद 

पूूँजी बृसर्द्को हकमा 

१० लाखिम्म पूूँजी कायम गनुापने भए स्वःघोषण पत्र, िो भधदा बढी पूूँजी 

कायम गनुापने भए श्रोत खुल्ने प्रमाण िमेत । 

कागजात पुरा 

गरेको ४ दसेख 

७ घण्टासभत्र 

उद्योग 

प्रवर्द्ान 

शाखा 

सनदशेक 



सि. 

नं. 
काम आवश्यक कागजात लाग्ने िमय 

सजम्मेवार 

शाखा 

गुनािो 

िुन्ने 

असिकारी 

९ 
पत्र / 

सनवेदन दताा 

पत्र / सनवेदन 
तत्काल 

वासणज्य तथा 

प्रशािन 

शाखा 
सनदशेक 

१० 
भुक्तानी / 

िरौटी 

सबल / खररद दासखला / आदशे वा आवश्यक अधय बढीमा ७ 

कायाददन 

लेखा 

शाखा 
सनदशेक 

११ िूचना प्रवाह 
पत्र / सनवेदन बढीमा १५ 

कायाददन 

िूचना 

असिकारी 
सनदशेक 

१२ 
उद्योग 

अनुगमन 

िरोकारवालाको पत्र / सनवेदन बढीमा ७ 

कायाददन 

उद्योग 

प्रवर्द्ान शाखा सनदशेक 

 

  



नयाूँ फमा दताा तथा नवीकरण दस्तुर (प्राइभेट फमा) 

सि.नं. पूूँजी लगानी (प्राइभेट फमाको हकमा) दताा दस्तुर नवीकरण दस्तुर 

१ रु. १०,००,००० िम्म रु. १,०००/- रु. १००/- 

२ रु. १०,००,००१ दसेख रु. ५०,००,००० िम्म रु. ५,०००/- रु. ५००/- 

३ रु. ५०,००,००१ दसेख रु. १,००,००,००० िम्म रु. १०,०००/- रु. १,०००/- 

४ रु. १,००,००,००१ दसेख रु. १०,००,००,००० िम्म रु. ५०,०००/- रु. ५,०००/- 

५ रु. १०,००,००,००१ दसेख र िो भधदा मासथ रु. ७५,०००/- रु. ७,५००/- 

६ मसहला, दसलत िमुदाय र सवपन्न वगाका ब्यसक्तले प्राइभेट फमा 

रसजष्ट्रिेन गना चाहमेा (दसलत र सवपन्नको हकमा प्रमाण पेश गनुापने) 
लाग्ने दस्तुरमा ५०% छुट हुनेछ 

७ प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप दस्तुर रु. ३००/- 

८ नामिारी दस्तुर फमा रसजष्ट्रिेन गना लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम 

९ नाम पररवतान दस्तुर फमा रसजष्ट्रिेन गना लाग्ने दस्तुरको ५०% रकम 

➢ उसल्लसखत प्रत्येक नवीकरण अवसिको सभन्न सभन्न सहिाब गरी लाग्ने दस्तुरमा तेब्बर गरी सलइने । 

➢ जररवानाको सहिाब गदाा २० लाखिम्मको पूूँजीमा प्रसतवषाको रु. २,५००/- र िो भधदा बढीमा प्रसतवषा ५,५००/- का दरल ेथप गरी 

नवीकरण गने । 

➢ प्रत्येक २ बषाका लासग नवीकरण हुन े। 

 

  



िाझेदारी उद्योग 

सि.नं. पूूँजी लगानी (िाझेदारी उद्योगको हकमा) दताा दस्तुर नवीकरण दस्तुर 

१ रु. १,००,००० िम्म रु. ६,००/- रु. १००/- 

२ रु. १,००,००१ दसेख रु. ३,००,००० िम्म रु. २,०००/- रु. १२५/- 

३ रु. ३,००,००१ दसेख रु. ५,००,००० िम्म रु. ४,०००/- रु. १५०/- 

४ रु. ५,००,००१ दसेख रु. १०,००,००० िम्म रु. ७,५००/- रु. २००/- 

५ रु. १०,००,००१ दसेख रु. ५०,००,००० िम्म रु. १०,०००/- रु. २५०/- 

६ रु. ५०,००,००१ दसेख मासथ जसतिुकै भएपसन रु. १५,०००/- रु. ३००/- 

िाझेदारी फमा प्रत्येक आ.व. सबतेको ३५ ददनसभत्र नवीकरण गराइिकु्न पनेछ । अधयथा प्रसतब्यसक्त / उद्यमी रु. ५०/- का दरल ेजररवाना 

लाग्नेछ । 

 

थप जानकारीको लासग 

Website - http://karnali.dicp.gov.np/ 

 

http://karnali.dicp.gov.np/

