བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ལས་ཁུངས།
ཞབས་ཏོག: བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་ནིའི་ཞུ་ཡིག།
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ས།
ཞབས་ཏོག་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ཞུ་ཡིག་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ལམ་སྟོན་འདི་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ལས་སྣ་འདི་ འགན་དབང་
ཡང་ན་ གཙོ་རིམ་ ཡང་ན་ འགན་དབང་མེན་མི་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་གནང་བ་དགོ་དང་མི་དགོ་ དེ་ལས་ ལས་
འགུལ་ཆ་འཇོག་ ༼གལ་སྲིད་དགོ་པ་ཅིན༽ ཚུ་ དགོ་དང་མི་དགོ་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
ཡང་ན་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་དེ་གིས'-

•
•
•
•

ཆོག་ཐམ་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ།

ཞབས་ཏོག་འདི་ རང་སོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་འཐོབ་ཚུགས།
རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ལས་ཁུངས་ལས་གྲོགས་རམ་ལེན་ནི།

འོས་འབབ།
འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཨིན་མི་ སྐྱེ་ལོ་ ༡༨ཡན་ཆད་ཀྱིས་ ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོག

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཐང་།
ལས་སྡེའི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཡིག་ཆ་ དེ་ལས་ ཚོང་ལའི་ལས་འཆར་༼གལ་སྲིད་
དགོ་པ་ཅིན།༽ ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་བཞག་དགོ
•

ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་

ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་སྲུང་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དགོ།

•

ངོ་པར་གྱི་འདྲ་ ༢ རེ་དགོ

•

གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ར་ལུ་ ཚོང་ལ་ཆུང་བའི་ ལག་ཁྱེར་ཡོད་པ་ཅིན་ ལག་ཁྱེར་འདི་ སིལ་ཚོང་དང་སྦུང་ཚོང་ཆོག་ཐམ་
གུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་
གཏང་དགོ།

ལུངས་ཕྱོགས་ ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ ལག་ཁྱེར་འདི་ཆ་མེད་

•

གལ་སྲིད་ཞུ་ཡིག་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཆོག་ཐམ་ འབྲི་ཤོག་༣ ཅན་མ་འདི་བཀང་མི་དགོ་
ནི་དང་ ངོ་པར་ཡང་མི་དགོ

•

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་དེ་གིས་

www.citizenservices.gov.bt

ཞུ་ཡིག་གི་གནས་ཚད་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་
ནང་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་

ཞུ་ཡིག་

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་

ངོ་རྟགས་ཨང་བཙུགས་ཐོག་ལས་བལྟ་

ཚུགས།
•

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ ཞུ་ཡིག་འདི་ ཆ་འཇོག་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་མེད་ བརྡ་སྐུལ་འབད་འོང་།

འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ ལམ་སྟོན་ ནང་ལས་འཐོབ་
ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན།
ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཆོག་ཐམ་གསརཔ་སྤྲོད་ནི་དང་ མཐའ་མཁོར་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ ཞབས་ཏོག་
མཁོ་སྤྲོད་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་དེ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ ཉིན་གྲངས་གཅིག་གི་ནང་འཐོབ་ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་འཐུས།
ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་འཐུས་སྤྲོད་ནི་དང་ ཆོག་ཐམ་པར་བཏབ་ཏེ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ལུངས་ཕྱོགས་ཚོང་དང་ བཟོ་གྲྭ་
ཡིག་ཚང་དང་ཡང་ན་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་འགྱོ་དགོ

ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གི་ཐོག་ལས་ཡང་སྤྲོད་ཚུགས།
•

ནང་བཟོ་ཚོང་ལཱའི་ ཆོག་ཐམ་ཨིན་པ་ཅིན་ འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༦༠༠/- དང་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་

ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣༡༠༠/- དང་ བལྟ་བཤལ་དང་ བལྟ་སྐོར་ལས་སྡེའི་ ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ ༡༣༡༠༠/- སྤྲོད་དགོ
•

མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་པར་སྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ པར་སྐྲུན་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོད་དགོ།

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
DEPARTMENT OF COTTAGE AND SMALL INDUSTRY
SERVICE: APPLICATION FOR COTTAGE AND SMALL -SCALE INDUSTRY
LICENSE
AVAILABLE FROM:
Service is available online from www.citizenservices.gov.bt. Before applying online, please
check from GUIDELINE whether your proposed activity is delegated/Priority Sector/nondelegated and requirement of sectoral clearance and project approval (if required) and follow
the procedure accordingly.
• Applicant can either
o apply application online
o avail this service from the nearest Regional Trade & Industry Offices (RTIOs)
o approach Community Center (CC) under its jurisdiction for assistance or
o visit Department of Cottage and Small Industry for any assistance
ELIGIBILITY:
A citizen who has attained 18 years of age can apply for the license
HOW TO APPLY?
Keep scanned copy of sectoral clearances, project approval and soft copy of business plan (if
required) ready.
• Must have a valid security clearance certificate.
• If you are holding Micro Trade Registration Certificate, either upgrade it to Retail or
Whole sale license or cancel it formally from concerned RTIO.
• If the applicant is applying online, they need not fill up the license form-III (hard copy)
and need not attach passport size photograph.
• Visit www.citizenservices.gov.bt and go to Business Services and under Cottage and
Small Industries services click on Sl.1 Application for Issuance of Cottage & Small
Scale Industrial License
o Select Ownership
§ Sole proprietorship
§ Partnership
§ Company
§ Others (Organization, Dratsang, etc.)
o Enter Citizenship Identity Card Number
§ SUBMIT
(Personal details of an applicant will be generated from census record)
o Enter contact number (important to provide with contact number of an applicant
for further correspondence).
o Select proposed activity from dropdown button (if it is not there in the list,
please contact DCSI or RTIO for further directives). It can be new business
activity.
o Type your proposed activity in the field under Activity Detail (this will be
reflected in the license).

Type establishment name (name of license).
Location of establishment: Select from dropdown button Dzongkhag, Gewog,
Village/town and please type name of area (usually same as village/town).
o Type total capital fixed investment in figure only (do not type any signs like , .
/ or alphabets like 7 lakh).This will indicate you whether your proposed business
activity falls under cottage scale or small scale.
o Enter number of employees (how many male and female- not necessary to have
both)
o Tick 3 Undertaking.
o If the location of business establishment is under Samdrup Jongkhar,
Phuentsholing and Gelephu Thromde, please fill up additional undertaking form
(Check GUIDELINE and print) and upload.
o Upload scanned copy of Business plan, Sectoral clearance and project approval
(if required).
o Click on SUBMIT button.
An application ID will be generated, and applicant also receives it in SMS with directives
regarding concerned RTIO for follow up.
o
o

Applicant can track application
www.citizenservices.gov.bt

status

by

using

application

ID

from

The applicant gets notification that the application has been approved/ rejected. Please go to
GUIDELINE for contact number of concerned RTIO.
TURN AROUND TIME (TAT):
The standard service delivery time for issuance of new license and environmental clearance by
RTIO (for EC delegated activities) is one working day.
• TAT will account FROM the day the DCSI/RTIO/CC receives all the required sectoral
clearances TO approval of project and online application (if security clearance is valid
and not holding MTRC).
• Provided online system is stable, all required document is submitted online and
applicant collects new license on the same day after payment of license fee).
FEE:
Visit nearest RTIO/CC for payment of license fee and printing of license. Payment of License
Fee can be also done online from www.citizenservices.gov.bt.
o Carry two recent passport size photograph
o License fee of Nu. 1,600/- for Cottage Scale Industrial License and Nu. 3,100/for Small Scale Industrial License and Nu. 13,100/- for Tour/Travel Agent.
o A citizen shall pay applicable license printing cost if the service is availed from
Community Center

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ལས་ཁུངས།
ཞབས་ཏོག'-

བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསོ་གི་ཞུ་ཡིག

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ས'ཞབས་ཏོག་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།
ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་•

གཞི་འཛུགས་ཀྱི་མིང་སྤོ་སོར་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ།

•

ཞབས་ཏོག་འདི་ རང་སོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་འཐོབ་ཚུགས།

•

རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

འོས་འབབབསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྲོད་འདི་ཡོད་པའི་ བཟོ་གྲྭའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ འབྲུག་མི་གཅིག་ཨིན་དགོ། ཆོག་ཐམ་འདི་ ལོ་
རེ་ནང་ཚར་རེ་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཐངས?
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་བསྐྱར་གསོའི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་བཞག་དགོཔ་ དེ་ཡང་•
•
•

ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསོ་གི་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཚོང་ཁྲལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དགོ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་(གལ་སྲིད་དགོ་པ་ཅིན)།

མི་སྡེ་ལྟེ་བའི་ལག་ལེན་པ་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་གི་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཆ་གནས་ཡོད་མེན་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

•

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཀྱི་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཆོག་ཐམ། (ཁག་འབག་ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་

ཚོགས་ལས་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར། ཤེས་རིག་གྲོས་སྟོན་ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལས་ཉོག་མེད་ལག་
འཁྱེར།)

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུནཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ཡང་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་
འཐོབ་ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་གི་སྤྱོད་འཐུས•

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་འདི་གིས་ ནང་བཟོའི་ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསོ་གི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠/- སྤྲོད་དགོ།

•

བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསོ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠/- སྤྲོད་དགོ།

•

བལྟ་སྐོར་/བལྟ་བཤལ་གྱི་ཆོག་ཐམ་བསྐྱར་གསོ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༢,༠༠༠/- ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་
ཡིག་ཚང་ ཡངན་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་སྤྲོད་དགོ།

•

གལ་སྲིད་ ཆོག་ཐམ་གང་རུང་ཅིག་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བ་ལུས་ཡོད་པ་ཅིག་ ཟླ་ངོ་༦ གི་རིང་ ཉིན་གྲངས་རེ་ལུ་
ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་༢༠ རེ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་བཏང་དགོ།

•

གལ་སྲིད་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ཆོག་ཐམ་པར་སྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ པར་སྐྲུན་གྱི་འཐུས་སྤྲོད་དགོ།

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
DEPARTMENT OF COTTAGE AND SMALL INDUSTRY
SERVICE: APPLICATION FOR RENEWAL OF COTTAGE AND SMALL -SCALE
INDUSTRY LICENSE
AVAILABLE FROM:
Service is available online from www.citizenservices.gov.bt
• Applicant can either
o apply application for renewal online
o avail this service from the nearest/concerned Regional Trade & Industry Offices
(RTIOs)
o approach Community Center (CC) under its jurisdiction for assistance
ELIGIBILITY:
A citizen who has been issued with an industrial license should renew the same on or before
30th June of every year at the nearest RTIOs. Business license is valid for 1 year only.
HOW TO APPLY?
Keep the following scanned documents ready prior to online application for renewal of license
• Valid Tax Clearance Certificate for renewal of license from the concerned Regional
Revenue & Customs Office.
• Valid Environment Clearance Certificate (if required).
• The CC operator or the official at RTIO can check whether the Environment Clearance
(EC) issued by RTIO is valid or not using the CID number of the license holder.
• Valid sectoral clearances (CDB certificate for contract license, clearance from MoE
related to education consultancy, valid recommendation from Dzongkhags for
entertainment establishment, EC issued by NEC/competent authority).
Visit www.citizenservices.gov.bt and go to Business Services and under Cottage and Small
Industries services click on Sl. 2 Application for Renewal of Cottage and Small -Scale Industry
License
• Enter License number/ CID number upon which the available licenses under that CID
number will be fetched from the database.
• License is not allowed to be renewed in case of revoked and already cancelled.
• Select the particular license number and select renew.
• If the grace period is not over, applicant/ RTIO official/CC operator enters the License
Page for the particular license number along with necessary details
• Upload scanned documents.
• SUBMIT
• Applicant / RTIO official/CC operator can print acknowledgement receipt with unique
Application ID.
Applicant can track application
www.citizenservices.gov.bt

status

by

using

application

ID

from

TURN AROUND TIME (TAT):
The standard service delivery time for renewal of license is one working day.
• TAT will account FROM the day applicant/RTIO/CC apply application for renewal of
license TO approval of license renewal.
• Provided online system is stable, all required document is submitted online, and
applicant collects renewed license on the same day after payment of license renewal
fee).
FEE:
•

•
•

•

Applicant need to pay a sum of Nu.500 for renewal of cottage scale industrial license,
Nu.1,000 for renewal of small scale industrial license and Nu. 12,000 for tour/travel
license renewal at the time of collecting the renewed license from the RTIO/CC.
Late renewal of license shall be processed after payment of Nu.20 per day as late
renewal penalty. The payment shall be made at the RTIO/CC.
In case of late renewal beyond six months, the citizen can avail fresh license for the
same activity from RTIO after payment of penalty of Nu. 20 per day for 6 months,
renewal fees for number of years not renewed and fresh license fee. Applicant must to
produce valid tax clearance certificate for cancellation of license from concerned
RRCO and old license. Applicant will be issued with fresh license for same activity. If
licensee wish to cancel expired license, he/she is liable to pay penalty of Nu. 20 per day
for 6 months and license is formally cancelled.
Applicant shall pay the applicable license printing cost if the service is availed from

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ལས་ཁུངས།
ཞབས་ཏོག:

བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ཆོག་ཐམ་འདྲ་བཤུས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ས།
ཞབས་ཏོག་འདི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ ནང་བཟོའི་ཆོག་ཐམ་འདྲ་བཤུས་འདི་ཡང་ འབྱང་སྟོར་ཡང་ན་མེདཔ་ཐལ་ཡོད་པ་ཅིན་ཐོབ་ཚུགས།
•
•

ཞབས་ཏོག་འདི་ རང་སོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་འཐོབ་ཚུགས།
རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

འོས་འབབ།
བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྲོད་འདི་ཡོད་པའི་ བཟོ་གྲྭའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ འབྲུག་མི་གཅིག་ཨིན་དགོ།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཐངས།
འདྲ་བཤུས་ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ལུ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་བཞག་དགོ
•

བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ཆོག་ཐམ་འདྲ་བཤུས་འདི་ ཆོག་ཐམ་ཡོད་མི མི་ངོམ་འདི་གི་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་སྒྲ་ཡིག་
ཚང་ ཡང་ན་མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ངོ་མ་འབྱང་སྟོར་ ཡང་ན་མེདཔ་ཐལ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ། མཉམ་རུབ་ཚོང་ལཱ་
ཨིན་པ་ཅིན་ ཞུ་ཡིག་འདི་ནང་ལུ་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་

•
•

ངོ་པར་གི་འདྲ་གཉིས་དགོ།
ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་སྐབས་

ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་

ལག་བྲིས་དགོ།

ཡང་ན་མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་

ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་བཏོན་དགོ།

མཉམ་རུབ་ཚོང་ལཱ་ཨིན་པ་ཅིན་ འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་བཏོན་དགོ།

ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་པའི་ཟླ་ཚེ་དང་ བསྐྱར་གསོའི་ཟླ་ཚེ་འདི་

ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་དུས་ཡུན།
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་དུས་ཡུན་འདི་ཡང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་ཉིན་མ་ལས་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ ཉིན་གྲང་གཅིག་གི་ནང་ཐོབ་ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་འཐུས།
ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་ ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠ སྤྲོད་དེ་ འབྱོར་རྟགས་
ལེན་དགོ།

གལ་སྲིད་ ཞབས་ཏོག་འདི་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ལེན་པ་ཅིན་ པར་སྐྲུན་གྱི་འཐུས་སྤྲོད་དགོ།

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
DEPARTMENT OF COTTAGE AND SMALL INDUSTRY
SERVICE: APPLICATION FOR DUPLICATE COTTAGE AND SMALL -SCALE
INDUSTRY LICENSE
AVAILABLE FROM:
Service is available online from www.citizenservices.gov.bt.
Duplicate license is issued in case of lost/damage of license
• Applicant can either
o apply application for Duplicate license online
o avail this service from the nearest/concerned Regional Trade & Industry Offices
(RTIOs)
o approach Community Center (CC) under its jurisdiction for assistance
ELIGIBILITY:
A citizen who has been issued with industrial license by Ministry of Economic Affairs
HOW TO APPLY?
Keep the following scanned documents ready prior to online application for Duplicate license:
• Duplicate license shall be issued to a license holder on submission of an application to
RTIO/CC stating genuine reason for lost/damage of the original license.
• In case of partnership business, the application requesting for duplicate license shall be
signed by all the partners to the business.
• The applicant should produce original citizenship identity card at CC/RTIO during the
time of submitting application requesting for duplicate license. In case of partnership
business, all the applicants should produce their original CID card to CC/RTIO.
The date of issuance of license and date of renewal shall remain same as per the original license.
Visit www.citizenservices.gov.bt and go to Business Services and under Cottage and Small
Industries services click on Sl. 3 Application for Duplicate Cottage and Small -Scale Industry
License
• Enter License number/ CID number upon which the available licenses under that CID
number will be fetched from the database.
• Duplicate license will not be issued in case of revoked and already cancelled.
• Select the particular license number.
• Upload scanned documents.
• SUBMIT
• Applicant / RTIO official/CC operator can print acknowledgement receipt with unique
Application ID.
Applicant can track application
www.citizenservices.gov.bt
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TURN AROUND TIME (TAT):
The standard service delivery time for obtaining duplicate license is one working day.
• TAT will account FROM the day applicant/RTIO/CC apply application online for
Duplicate license TO approval for duplicate license.
• Provided online system is stable, all required document is submitted online and
applicant collects duplicate license on the same day after payment of applicable fee.
FEE:
•
•
•

Applicant need to pay a sum of Nu.100 to the RTIO/CC for obtaining the duplicate
license and obtain receipt.
Take two recent passport size photographs
Applicant need to pay the applicable license printing cost if the service is availed from
the Community Centers.

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ལས་ཁུངས།
ཞབས་ཏོག- བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་ཀྱི་ཞུ་ཡིག
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་སཞབས་ཏོག་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།
གལ་སྲིད་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གི་ཚོང་ལཱ་རང་ སྒོ་བསྡམ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོང་ལཱ་གི་ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་བཏང་དགོ།
ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་•

ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ།

•

ཞབས་ཏོག་འདི་ རང་སོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་འཐོབ་ཚུགས།

•

རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

འོས་འབབབསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྲོད་འདི་ཡོད་པའི་ བཟོ་གྲྭའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ འབྲུག་མི་གཅིག་ཨིན་དགོ།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཐངས་ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་བཏང་ནི་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་བཞག་དགོཔ་ དེ་ཡང
•
•

ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཚོང་ཁྲལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དགོ།
གལ་སྲིད་ མཉམ་རུབ་ཚོང་ལཱ་ཨིན་པ་ཅིན འཐུས་མི་ག་ར་ལས་ ལག་བྲིས་དགོ།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུནཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ཡང་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་
འཐོབ་ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་གི་སྤྱོད་འཐུསསྤྲོད་མི་དགོ

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
DEPARTMENT OF COTTAGE AND SMALL INDUSTRY
SERVICE: APPLICATION FOR CANCELLATION OF COTTAGE AND SMALL SCALE INDUSTRY LICENSE
AVAILABLE FROM:
Service is available online from www.citizenservices.gov.bt
If licensee intent to close down business, he /she must cancel business license.
• Applicant can either
o apply application for cancellation online
o avail this service from the nearest/concerned Regional Trade & Industry Offices
o approach Community Center (CC) under its jurisdiction for assistance
ELIGIBILITY:
A citizen who has been issued with industrial license by Ministry of Economic Affairs
HOW TO APPLY?
Keep the following scanned document ready prior to online application for cancellation of
license
• Valid Tax Clearance Certificate for cancellation of license issued by the concerned
Regional Revenue & Customs Office.
• In case of partnership business, the application requesting for cancellation of license
shall be signed by all the partners to the business.
Go to www.citizenservices.gov.bt and click on Business Services. Under Cottage and Small
Industries services click on Sl.4 Application for Cancellation of Cottage and Small Scale
Industry License.
• Enter license number of that particular license for cancellation. License detail will be
displayed by system.
• Attach Tax Clearance Certificate for cancellation of license and in case of partnership
business, the application requesting for cancellation of license signed by all the
partners.
***Please submit your cancelled license (Original license) to the nearest Regional Trade and
Industry Office within a month to complete the procedure.
Applicant can track application
www.citizenservices.gov.bt
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TURN AROUND TIME (TAT):
The standard service delivery time for cancellation of license is one working day.
• TAT will account FROM the day applicant/RTIO/CC apply application online for
cancellation of license TO approval for cancellation.
• Provided online system is stable and all required document is submitted online.
FEE:
Not applicable

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ལས་ཁུངས།
ཞབས་ཏོག- བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་བདག་དབང་སྤོ་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་སཞབས་ཏོག་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།
ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་-

•

ཆོག་ཐམ་གྱི་བདག་དབང་སྤོ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ།

•

ཞབས་ཏོག་འདི་ རང་སོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་འཐོབ་ཚུགས།

•

རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

འོས་འབབ•

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྲོད་འདི་ཡོད་པའི་ བཟོ་གྲྭའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ འབྲུག་མི་གཅིག་ཨིན་དགོ།

•

བདག་དབང་སྤོ་སོར་འབད་ནི་ཨིན་མི་གི་ མི་ངོ་འདི་ འབྲུག་མི་སྐྱེས་ལོ་༡༨ ཡན་ཆད་འོང་དགོ།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཐངསབདག་དབང་སྤོ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་བཞག་དགོཔ་ དེ་ཡང་•

བདག་དབང་སྤོ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཚོང་ཁྲལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དགོ།

•

བདག་དབང་སྤོ་སོར་འབད་མི་གི་ ནང་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལས་ ཉོག་མེད་ཡི་གུ་དགོ།

•

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཀྱི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དགོ།

•

ངོ་པར་གྱི་འདྲ་གཉིས་དགོ།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུནཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ཡང་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་འཐོབ་
ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་གི་སྤྱོད་འཐུས•

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་འདི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠ ལུང་ཕྱོགས་ ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་ ཡངན་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་སྤྲོད་ཞིནམ་
ལས་ འབྱོར་རྟགས་ལེན་དགོ།

•

གལ་སྲིད་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ཆོག་ཐམ་པར་སྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ པར་སྐྲུན་གྱི་འཐུས་སྤྲོད་དགོ།

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
DEPARTMENT OF COTTAGE AND SMALL INDUSTRY
SERVICE: APPLICATION FOR CHANGE OF COTTAGE AND SMALL -SCALE
INDUSTRY LICENSE
Following changes in license can be applied online:
• Ownership transfer in licenses
• Establishment name change
• Establishment location change
• Up gradation/ Down gradation of scale of business
SERVICE: OWNERSHIP TRANSFER IN LICENSE
AVAILABLE FROM:
Service is available online from www.citizenservices.gov.bt
Applicant can either
• apply application for ownership transfer online
• avail this service from the nearest/concerned Regional Trade & Industry Offices
(RTIOs)
• approach Community Center (CC) under its jurisdiction for assistance
ELIGIBILITY:
•
•

A citizen who has been issued with industrial license by Ministry of Economic Affairs.
The transferee must be a citizen of 18 years and above.

HOW TO APPLY?
•

Keep the following scanned documents ready:
o Valid tax clearance certificate for ownership transfer
o No objection certificate from family of transferor
o Valid sectoral clearances in the name of transferee

Go to www.citizenservices.gov.bt and click on Business Services. Under Cottage and Small
Industries services click on Sl.5 Application for Change of Cottage and Small -Scale Industry
License
o Select type of ownership (sole proprietorship, Partnership, company)
o Enter License number
o Select type of services you are availing-Ownership transfer in licenses
o Enter applicant’s CID number (to whom license is transferring)
o Enter mobile number of transferee
o If you want to change Establishment name, enter new establishment name
o Upload required documents as mentioned above
o Tick 3 undertaking
o
•

SUBMIT

The license number shall remain same.

Applicant can track application
www.citizenservices.gov.bt

status
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using
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ID

from

TURN AROUND TIME (TAT):
The standard service delivery time for ownership transfer of license is one working day.
• TAT will account FROM the day applicant/RTIO/CC apply application online for
license ownership transfer TO approval for the same.
• Provided online system is stable, all required document is submitted online and
applicant collects license on the same day after payment of applicable fee.
FEE:
•
•
•

Applicant need to pay a sum of Nu.100 to the RTIO/CC and obtain receipt.
Take two recent passport size photographs of transferee.
Applicant shall also pay the applicable license printing cost if the service is availed
from the Community Centers.

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ལས་ཁུངས།
ཞབས་ཏོག- བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ཆོག་ཐམ་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་མིང་སྤོ་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་སཞབས་ཏོག་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt ལས་ མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།
ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་-

•
•
•

གཞི་འཛུགས་ཀྱི་མིང་སྤོ་སོར་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལས་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ།

ཞབས་ཏོག་འདི་ རང་སོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་འཐོབ་ཚུགས།
རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

འོས་འབབབསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྲོད་འདི་ཡོད་པའི་ བཟོ་གྲྭའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ འབྲུག་མི་གཅིག་ཨིན་དགོ།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཐངས་གཞི་འཛུགས་ཀྱི་མིང་སྤོ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་བཞག་དགོཔ་ དེ་ཡང་•

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་མིང་གསརཔ་དང་ཅིག་ཁར་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཀྱི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་(གལ་སྲིད་དགོ་པ་ཅིན)།

•

ངོ་པར་གྱི་འདྲ་གཉིས་དགོ།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ཡང་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་
འཐོབ་ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་གི་སྤྱོད་འཐུས་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་འདི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠ ལུང་ཕྱོགས་ ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་ ཡངན་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལུ་སྤྲོད་
ཞིནམ་ལས་ འབྱོར་རྟགས་ལེན་དགོ།
•

གལ་སྲིད་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ཆོག་ཐམ་པར་སྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ པར་སྐྲུན་གྱི་འཐུས་སྤྲོད་དགོ།

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
DEPARTMENT OF COTTAGE AND SMALL INDUSTRY
SERVICE: ESTABLISHMENT NAME CHANGE IN LICENSE
AVAILABLE FROM:
Service is available online from www.citizenservices.gov.bt
Applicant can either:
• apply application for Establishment name change online
• avail this service from the nearest/concerned Regional Trade & Industry Offices
• approach Community Center (CC) under its jurisdiction for assistance
ELIGIBILITY:
•

A citizen who has been issued with industrial license by Ministry of Economic Affairs.

HOW TO APPLY?
Keep the following scanned documents ready:
• Relevant sectoral clearances (if required) with new establishment name.
Go to www.citizenservices.gov.bt and click on Business Services. Under Cottage and Small
Industries services click on Sl.5 Application for Change of Cottage and Small -Scale Industry
License
• Select Type of ownership (sole proprietorship, Partnership, company)
• Enter License number
• Select type of services you are availing - Establishment name change
• Go to Location/Establishment and enter new establishment name
• Upload required documents (if required)
• Tick 3 undertaking
• SUBMIT
Applicant can track application status by using application ID from
www.citizenservices.gov.bt
TURN AROUND TIME (TAT):
The standard service delivery time for establishment name change in license is one working
day.
• TAT will account FROM the day applicant/RTIO/CC apply application online for
establishment name change of license TO approval for the same.
• Provided online system is stable, all required document is submitted online and
applicant collects license on the same day after payment of applicable fee.
FEE:
•
•
•

Applicant need to pay a sum of Nu.100 to the RTIO/CC and obtain receipt.
Take two recent passport size photographs.
Applicant shall also pay the applicable license printing cost if the service is availed
from the Community Centers.

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ལས་ཁུངས།
ཞབས་ཏོག།

ཚོང་ལས་ཀྱི་ས་ཁོངས་སྤོ་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ས།
ཞབས་ཏོག་འདི་ཡོང་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།
•
•

ཞབས་ཏོག་འདི་ རང་སོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་འཐོབ་ཚུགས།
རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

འོས་འབབ།
བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྲོད་འདི་ཡོད་པའི་ བཟོ་གྲྭའི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ འབྲུག་མི་གཅིག་ཨིན་དགོ།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཐངས།
ཚོང་ལས་ས་ཁོངས་སྤོ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་མཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་བཞག་དགོཔ་
•
•

ས་ཁོངས་སྤོ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཚོང་ཁྲལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དགོ།

དེ་ཡང-

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར ༼གལ་སྲིད་དགོ་པ་ཅིན༽

•

ལས་སྡེ་ཁག་ལས་ཚོང་ལཱ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་༼གལ་སྲིད་དགོ་པ་ཅིན༽

•

ངོ་པར་གྱི་འདྲ་གཉིས་དགོ།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་དུས་ཡུན།
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་དུས་ཡུན་འདི་ཡང་
ནང་འཁོད་ཐོབ་ཚུགས།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་ལས་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་གཅིག་གི་

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་འཐུས།
•

ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠/- སྤྲོད་དེ་
འབྱོར་རྟགས་ལེན་དགོ།

•

གལ་སྲིད་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ཆོག་ཐམ་པར་སྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ པར་སྐྲུན་གྱི་འཐུས་སྤྲོད་དགོ།

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
DEPARTMENT OF COTTAGE AND SMALL INDUSTRY
SERVICE: ESTABLISHMENT LOCATION CHANGE
AVAILABLE FROM:
Service is available online fromwww.citizenservices.gov.bt
Applicant can either
• apply application for change of location for an existing license online
•
•

avail this service from the nearest/concerned Regional Trade & Industry Offices
(RTIOs)
approach Community Center (CC) under its jurisdiction for assistance

ELIGIBILITY:
A citizen who has been issued with industrial license by Ministry of Economic Affairs
HOW TO APPLY?
Keep the following scanned documents ready:
• Valid Tax Clearance Certificate for establishment location change from the concerned
Regional Revenue & Customs Office.
• Valid Environment Clearance Certificate for new location (if required).
•

Other valid sectoral clearances for new location (if required).

Go to www.citizenservices.gov.bt and click on Business Services. Under Cottage and Small
Industries services click on Sl.5 Application for Change of Cottage and Small -Scale Industry
License
• Select Type of ownership (sole proprietorship, Partnership, company)
• Enter License number
• Select type of services you are availing – Establishment Location change
• You will enter a location change page
• Go to New Location/Establishment
• Select NEW Dzongkhag, Gewog, Town/Village and Name of area from dropdown
button.
• Upload required documents
• Tick 3 undertaking
• SUBMIT
Applicant can track application
www.citizenservices.gov.bt

status

by

using

application

ID

from

TURN AROUND TIME (TAT):
The standard service delivery time for establishment location change for an existing business
is one working day.
• TAT will account FROM the day applicant/RTIO/CC apply application online for
establishment location change of license TO approval for the same.
• Provided online system is stable, all required document is submitted online and
applicant collects license on the same day after payment of applicable fee.
FEE:
•
•
•

Applicant need to pay a sum of Nu.100 to the RTIO/CC and obtain receipt.
Take two recent passport size photographs.
Applicant shall also pay the applicable license printing cost if the service is availed
from the Community Centers.

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ནང་བཟོའི་ལས་ཁུངས།
ཞབས་ཏོག།

ཚོང་ལས་རྒྱ་ཚད་ཡར་རྒྱས་དང་མར་ཕབས།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ས།
•
•
•

ཞབས་ཏོག་འདི་ཡོང་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།
ཞབས་ཏོག་འདི་ རང་སོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་འཐོབ་ཚུགས།
རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས།

འོས་འབབ།
བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་བཟོ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོག་ཐམ་སྤྲོད་ཡོད་མི་ འབྲུག་མི་ཆ་མཉམ།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཐངས།
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་
•
•
•

གྲ་སྒྲིག་སྦེ་བཞག་དགོ་

ཚོང་ཁྲལ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར།

ལས་སྡེ་ཁག་ལས་ཚོང་ལཱ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་༼རྒྱལ་སྲིད་དགོ་པ་ཅིན༽
ངོ་པར་གི་འདྲ་གཉིས་དགོ

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་དུས་ཡུན།
ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་དུས་ཡུན་འདི་ཡང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ ཉིན་གྲང་གཅིག་གི་ནང་ཐོབ་ཚུབ།

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་འཐུས།
•

ཚོང་ལས་རྒྱ་ཚད་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ ༣༡༠༠/- ཕོག

•

ཚོང་ལས་རྒྱ་ཚད་ མར་ཕབས་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༦༠༠/- ཕོག

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
DEPARTMENT OF COTTAGE AND SMALL INDUSTRY
SERVICE: UP GRADATION AND DOWN GRADATION OF SCALE OF BUSINESS
AVAILABLE FROM:
Service is available online from www.citizenservices.gov.bt
Applicant can either
• apply application for up gradation and down gradation of scale of license online
• avail this service from the nearest/concerned Regional Trade & Industry Offices
• approach Community Center (CC) under its jurisdiction for assistance
ELIGIBILITY:
A citizen who has been issued with industrial license by Ministry of Economic Affairs.
HOW TO APPLY?
Keep the following scanned documents ready:
Valid Tax Clearance Certificate for up gradation or down gradation of scale of license from
the concerned Regional Revenue & Customs Office.
Valid sectoral clearances for up gradation of license (if required).
Go to www.citizenservices.gov.bt and click on Business Services. Under Cottage and
Small Industries services click on Sl.5 Application for Change of Cottage and Small -Scale
Industry License
• Select Type of ownership (sole proprietorship, Partnership, company)
• Enter License number
• Select type of services you are availing -Up gradation or Down gradation of scale of
business
• Go to NEW Investment and type new total investment.
• Upload documents (if required)
• Tick 3 undertaking
• SUBMIT
Applicant can track status by using application ID from www.citizenservices.gov.bt
TURN AROUND TIME (TAT):
The standard service delivery time for up gradation &down gradation in scale of business is
one working day.
• TAT will account FROM the day applicant/RTIO/CC apply application online for up
gradation or down gradation of license TO approval for the same.
• Provided online system is stable, all required document is submitted online and
applicant collects license on the same day after payment of applicable fee.
FEE:
•
•
•

License fee of Nu. 1600 for Cottage Scale Industrial License (down gradation of
license) and Nu. 3100 for Small Scale Industrial License (up gradation of license).
Carry two recent passport size photographs.
A citizen shall pay applicable license printing cost if the service is availed from CC.

