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प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन ननयर्ावली, २०३४ 

                                                 नेपाल रािपत्रर्ा प्रकाजशत नर्नत 

                                                    २०३४।४।२४ 

संशोधन 

१.  प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (पहिलो संशोधन) ननयर्ावली, २०३९ २०३९।१।६  

२.  प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (दोस्रो संशोधन) ननयर्ावली, २०६० २०६०।११।२५  

३.  प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (तेस्रो संशोधन) ननयर्ावली, २०६१ २०६१।४।२५ 

४.  प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (चोथौं संशोधन) ननयर्ावली, २०६३ २०६३।६।२३ 

५.   प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (पााँचौं संशोधन) ननयर्ावली, २०६४     २०६४।१०।२७ 

६.   प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (छैठौं संशोधन) ननयर्ावली, २०६५ २०६५।६।४  

७.   प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (सातौं संशोधन) ननयर्ावली, २०६६ २०६६।५।१५  

८.   प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (आठौं संशोधन) ननयर्ावली, २०६८ २०६८।८।५ 

९. प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (नवौं संशोधन) ननयर्ावली, २०७० २०७०।५।१७   

१०. प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (दशौँ संशोधन) ननयर्ावली, २०७३ २०७३।६।१० 

११.  प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (एघारौँ संशोधन) ननयर्ावली, २०७४ २०७५।११।०६ 

१२.  प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (बाह्रौं संशोधन) ननयर्ावली, २०७६ २०७६।११।१९ 

१२.  प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन (तेह्रौँ संशोधन) ननयर्ावली, २०७७ २०७७।०९।२० 

 प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन ऐन, २०१४ को दफा ९ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले देिायका ननयर्िरु बनाएको छ।  

१. संजिप्त नार् र प्रारम्भः (१) यो ननयर्िरुको “प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन ननयर्ावली, २०३४” 
रिेको छ।  

(२) यो ननयर्ावली तरुुन्त प्रारम्भ िनेुछ।  

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसड्डले अको अथम नलागेर्ा यो ननयर्ावलीर्ा “ऐन” भन्नाले प्राइभेट 
फर्म रजिषे्ट्रशन ऐन, २०१४ सम्झन ुपछम।  
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३. फर्म रजिषे्ट्रशन गराउन दरखास्त ददन ुपननः (१) ननकासी पैठारी व्यापार सम्बन्धी प्राइभेट 
फर्म रजिषे्ट्रशन गराउन चािने व्यजिले वाजिज्य, आपूनतम तथा उपभोिा हित संरिि 
हवभागर्ा दरखास्त ददन ुपननछ।  

(२) उपननयर् (१) र्ा लेजखएको बािेकका अन्य हवषयको प्राइभेट फर्म 
रजिषे्ट्रशन गराउन चािने व्यजिले सम्बजन्धत हवभागर्ा दरखास्त ददन ुपननछ। 

 (३) ऐनको दफा ५क. बर्ोजिर्को कानूनी व्यवस्था नभएसम्र्को लानग 
वाजिज्य सम्बन्धी हवषयका प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन गराउनका लानग वाजिज्य, आपूनतम तथा 
उपभोिा हित संरिि हवभागर्ा दरखास्त ददन सहकनेछ। 

(४) यस ननयर् बर्ोजिर् दरखास्त ददाँदा ननयर् ४ बर्ोजिर्को दस्तरु संलग्न गरी 
अनसूुची -१ बर्ोजिर्को ढााँचार्ा ददन ुपननछ। 

४. रजिषे्ट्रशन दस्तरु: (१) देिायको पूाँिी भएको प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन गदाम देिाय 
बर्ोजिर्को रजिषे्ट्रशन दस्तरु लाग्नेछः- 

(क)  दश लाख रुपैयााँसम्र्     एक ििार रुपैयााँ, 

(ख)  दश लाख रुपैयााँभन्दा बढी  

पचास लाख रुपैयााँसम्र्    पााँच ििार रुपैयााँ, 

(ग)  पचास लाख रुपैयााँभन्दा बढी  

एक करोड रुपैयााँ सम्र्    दश ििार रुपैयााँ, 

(घ)  एक करोड रुपैयााँभन्दा बढी  

दश करोड रुपैयााँ सम्र्        पचास ििार रुपैयााँ, 

(ङ)  दश करोड रुपैयााँभन्दा बढी  

िनत सकैु पूाँिी भएर्ा            पचित्तर ििार रुपैयााँ। 
 

                                                


   बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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(२) उपननयर् (१) र्ा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन र्हिला, दनलत सर्दुाय 
र हवपन्न वगमका व्यजिले प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन गनम चािेर्ा त्यस्तो फर्म रजिषे्ट्रशन गदाम 
उपननयर् (१) बर्ोजिर् लाग्ने दस्तरुर्ा पचास प्रनतशत छुट िनेुछ। 

५. दरखास्तसाथ नागररकता प्रर्ािपत्र र अन्य कागिात पेश गनुम पनन M प्राइभेट फर्म 
रजिषे्ट्रशन गराउन चािने व्यजिले आफ्नो फर्म रजिष्टर गराउन दरखास्त ददंदा नेपाली 
नागाररकताको प्रर्ािपत्रको प्रर्ाजित प्रनतनलहप र सम्बजन्धत हवभागले तोकेको अन्य 
कागिातिरु पेश गनुम पननछ। 

तर दनलत सर्दुाय र हवपन्न वगमको िकर्ा नेपाल सरकारको सम्बजन्धत 
ननकायबाट िारी गररएको दनलत सर्दुाय वा हवपन्न वगम पहिचान िनेु प्रर्ािपत्रको 
प्रनतनलहप सरे्त पेश गरेको िनु ुपननछ।  

६. रजिषे्ट्रशन गनन M (१) ननयर् ३ बर्ोजिर् परेको दरखास्त िााँचबझु गदाम प्राइभेट फर्म 
रजिषे्ट्रशन गनम र्नानसब देखेर्ा सम्बजन्धत हवभागले त्यस्तो प्राइभेट फर्मको नार् हवभागको 
रजिष्ट्ररर्ा िनाई दरखास्तवालालाई अनसूुची-२ बर्ोजिर्को ढााँचार्ा फर्म रजिषे्ट्रशन 
प्रर्ािपत्र ददन ुपननछ। त्यसरी फर्म रजिषे्ट्रशन गररसके पनछ ननयर् ३ को उपननयर् (१) 
र्ा उल्लेख भए बािेकका अन्य प्राइभेट फर्मको रजिषे्ट्रशन सम्बन्धी हववरि त्यस्तो फर्म 
रजिषे्ट्रशन भएको नर्नतले सात ददननभत्र सम्बजन्धत प्रदेशको सम्बजन्धत र्न्त्रालयर्ा पठाउन ु
पननछ।  

(२) फर्म रजिषे्ट्रशन गनन सम्बजन्धत हवभागले तोहकददएको िदसम्र् पूाँिी  भएको 
फर्मलाई रजिष्टर गनम सक्ने अनधकार कुनै कायामलय वा अनधकारीलाई प्रत्यायोिन गनम 
सक्नेछ। 


-३) सम्बजन्धत हवभागले फर्मको उद्देश्य र कारोबारका आधारर्ा प्राइभेट फर्म 

सम्बन्धी आवश्यक र्ापदण्ड तोक्न सक्नेछ। 

७. प्राइभेट फर्मको अवनध र नवीकरिः (१) रजिषे्ट्रशन भएको प्राइभेट फर्मको अवनध पााँच 
वषमको िनेुछ। 

                                                

      एघारौँ संशोधनद्वारा थप।   
  बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोनधत। 

  नवौं संशोधनद्वारा थप। 

 पााँचौ संशोधनद्वारा संशोनधत। 


  आठौं संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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-२) उपननयर् (१) र्ा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन यो उपननयर् प्रारम्भ 

िुाँदाका बखत बिाल रिेको प्राइभेट फर्मको अवनध त्यस्तो प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन वा 
नवीकरि सम्बन्धी प्रर्ािपत्रर्ा उल्लेख भएको अवनधसम्र् कायर् रिनेछ र सो अवनध 
भिुान भएपनछ नवीकरि गदाम दईु वषमका लानग गररनेछ। 


-३) प्राइभेट फर्म नवीकरि गराउन चािने प्राइभेट फर्मको धनीले उपननयर् 

(१) वा (२) बर्ोजिर्को अवनध सर्ाप्त भएको नर्नतले ३५ ददननभत्र प्राइभेट फर्म 
नवीकरि गराउनको लानग देिायका कागिात संलग्न गरी सम्बजन्धत कायामलयर्ा 
दरखास्त ददन ुपननछ M- 

   (क)  आयकर (स्थायी लेखा नम्बर) दताम प्रर्ािपत्रको प्रनतनलपी, 

   (ख)  अजघल्लो आनथमक वषमको कर नतरेको ननस्सा, र 

(ग)  पचासलाख रुपैयााँ वा सो भन्दा बढी पूाँिी  भएको प्राईभेट फर्मको  
िकर्ा लेखापरीिि सम्बन्धी प्रनतवेदन। 

स्पष्टीकरि M यस ननयर्ावलीको प्रयोिनको लानग “सम्बजन्धत कायामलय” भन्नाले वाजिज्य 
व्यवसायको लानग काठर्ाडौं उपत्यकाको िकर्ा सम्बजन्धत हवभाग र अन्यत्रको िकर्ा 
वाजिज्य कायामलय भएको जिल्लार्ा सोिी कायामलय तथा त्यस्तो कायामलय नभएको 
जिल्लार्ा सम्बजन्धत हवभागले तोहकददएको कायामलय र उद्योग व्यवसायको लानग 
सम्बजन्धत हवभाग र घरेल ुतथा साना उद्योग कायामलय भएको जिल्लार्ा सोिी कायामलय 
तथा त्यस्तो कायामलय नभएको जिल्लार्ा सम्बजन्धत हवभागले तोहकददएको कायामलय 

सम्झन ु पछम र सो शब्दले प्रदेश सरकारको वाजिज्य तथा उद्योग िेनन हवभाग वा 
कायामलयलाई सरे्त िनाउाँछ। 

(३क) उपननयर् (३) र्ा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन कोनभड-१९ को 
रोकथार् तथा ननयन्त्रि गनम सावमिननक सेवा तथा व्यवसायको सञ्चालन तथा सवमसाधारि 
िनताको आवत िावतर्ा रोक लगाएको कारिबाट संवत ्२०७६साल चैत ११ गतेपनछ 
यो उपननयर् प्रारम्भ िुाँदाका नर्नतसम्र् उपननयर् (३) बर्ोजिर्को अवनधनभत्र प्राइभेट 
फर्म नवीकरि गराउन नसकेका प्राइभेट फर्मको धनीले यो ननयर् प्रारम्भ भएको नर्नतले 

                                                

    नवौं संशोधनद्वारा संशोनधत।   

  बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोनधत। 

  तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप। 
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तीन र्हिनानभत्र उपननयर् (३) र्ा उजल्लजखत कागिात संलग्न गरी नवीकरिको लानग 
सम्बजन्धत कायामलयर्ा दरखास्त ददन सक्नेछ। त्यसरी दरखास्त ददाँदा थप दस्तरु वा 
िररबाना लाग्ने छैन। 

-४) उपननयर् (३) वा (३क) बर्ोजिर् दरखास्त प्राप्त भएर्ा सम्बजन्धत 
कायामलयले देिाय बर्ोजिर्को दस्तरु नलई त्यस्तो प्राइभेट फर्म नवीकरि, नार् सारी वा 
नार् पररवतमन गररददन ुपननछः- 

-क) नवीकरि दस्तरु   ननयर् ४ बर्ोजिर्को रजिषे्ट्रशन 

दस्तरुको दश प्रनतशतले िनु आउने 
रकर् 

-ख) रजिषे्ट्रशन प्रर्ािपत्रको प्रनतनलहप  तीन सय रुपौयााँ। 

दस्तरु  

-ग) नार्सारी दस्तरु    फर्म रजिषे्ट्रशन गनम लाग्ने दस्तरु 

बराबरको रकर् 

-घ) नार् पररवतमन दस्तरु  फर्म रजिषे्ट्रशन गनम लाग्ने दस्तरुको  
पचास प्रनतशतले िनु आउने 
रकर्। 

 


-५) उपननयर् (३) वा (३क) बर्ोजिर्को अवनधनभत्र प्राइभेट फर्म नवीकरि 

गराउन नसकेको प्राइभेट फर्मको धनीले प्राइभेट फर्म नवीकरि गराउन नसकेको 
र्नानसव कारि देखाई सो अवनध सर्ाप्त भएको नर्नतले एक वषम नभत्र नवीकरिको लानग 
दरखास्त ददएर्ा र त्यसरी ददएको दरखास्त िााँचबझु गदाम र्नानसव देजखएर्ा सम्बजन्धत 
कायामलयले देिाय बर्ोजिर्को नवीकरि दस्तरु नलई त्यस्तो प्राइभेट फर्म नवीकरि गरी 
ददन ुपननछः– 

                                                

  बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोनधत। 

 तेह्रौँ संशोधनद्वारा संशोनधत। 

    नवौं संशोधनद्वारा संशोनधत।   
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-क)  प्राइभेट फर्मको अवनध सर्ाप्त भएको छत्तीसौं ददन देजख तीन 
र्हिनासम्र्को लानग उपननयर् (४) बर्ोजिर्को दस्तरुको दोब्बर 
दस्तरु, 

-ख) खण्ड (क) र्ा उजल्लजखत अवनध सर्ाप्त भएको ददनदेजख एक 
वषमसम्र्को लानग उपननयर् (४) बर्ोजिर्को दस्तरुको तेब्बर 
दस्तरु। 

-६) उपननयर् (५) बर्ोजिर् म्यादनभत्र पनन कुनै प्राइभेट फर्मको धनीले प्राइभेट 
फर्म नवीकरि गराउन दरखास्त नददएर्ा त्यस्तो प्राइभेट फर्म खारेि गनन सम्बन्धर्ा 
सम्बजन्धत हवभागले ऐनको दफा ७ख. बर्ोजिर् आवश्यक कारबािी गननछ।  

(७) यस ननयर्र्ा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन यो उपननयर् 
प्रारम्भ िुाँदाका बखत कायर् रिेका प्राइभेट फर्मको नवीकरि, नार्सारी वा नार् पररवतमन 
ऐनको दफा ५क. बर्ोजिर् सम्बजन्धत प्रदेश सम्बजन्धत प्रदेश कानूनर्ा व्यवस्था निनु्िेल 
सम्र् यस ननयर्ावली बर्ोजिर् गनम सहकनेछ।त्यसरी प्राइभेट फर्मको नवीकरि, नार्सारी 
वा नार् पररवतमन गरेको नर्नतले सात ददन नभत्र त्यसको िानकारी सम्बजन्धत प्रदेशको 
सम्बजन्धत र्न्त्रालयलाई ददन ुपननछ। 

८. हववरि िेरफेर सम्बन्धी सूचना  M (१) कुनै प्राइभेट फर्मको धनीले आपm्नो प्राइभेट फर्म 
रजिष्टर गराउाँदा ददएको हववरिर्ा िेरफेर गनम चािेर्ा िेरफेर गनुम पनन हववरििरु खुलाई 
सोको नलजखत सूचना सम्बजन्धत कायामलयर्ा ददन ुपननछ। 

-२) उपननयर् (१) बर्ोजिर् नलजखत सूचना प्राप्त भएर्ा सो सम्बन्धर्ा िााँचबझु 
गरी र्नानसब देजखएर्ा सम्बजन्धत कायमलयले त्यस्तो हववरि िेरफेर गनम स्वीकृनत ददनेछ 
र आफूसाँग रिेको त्यस्तो प्राइभेट फर्म सम्बन्धी हववरि संशोधन गननछ। 

-३) उपननयर् (२) बर्ोजिर् हववरि संशोधन गरेर्ा सम्बजन्धत कायामलयले सोको 
िानकारी सम्बजन्धत आन्तररक रािश्व कायामलयलाई सरे्त ददन ुपननछ। 

९. प्रर्ािपत्र नलन सहकने M (१) ननयर् ६ बर्ोजिर् प्रदान गररएको रजिषे्ट्रशनको प्रर्ाि-पत्र 
िराएर्ा, नष्ट भएर्ा वा अन्य कुनै कारिबाट कार् नलाग्ने भएर्ा वाजिज्य सम्बन्धी भए 

                                                

  बाह्रौं संशोधनद्वारा थप। 

    नवौं संशोधनद्वारा संशोनधत।   
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नेपाल सरकार, वाजिज्य हवभाग र उद्योग सम्बन्धी भए नेपाल सरकार, उद्योग हवभाग वा 
घरेल ुतथा साना उद्योग हवभागर्ा प्राइभेट फर्मका धनीले ननवेदन ददन ुपननछ।  


-२) उपननयर् (१) बर्ोजिर् परेको ननवेदनको व्यिोरा र्नानसब देखेर्ा 

सम्बजन्धत हवभागले तीन सय रुपैयााँ दस्तरु नलई ननवेदकलाई रजिषे्ट्रशनको प्रर्ािपत्रको 
प्रनतनलपी ददनेछ।  

९क.खारेि गदाम दस्तरु तथा िररवाना असूल गनन M प्राइभेट फर्म खारेि गरी पाउाँ भनी कुनै 
प्राइभेट फर्मको धनीले र्नुानसब कारि दशामई हवभागर्ा ननवेदन ददएर्ा सम्बजन्धत 
हवभागले ननिलाई अजघल्लो आनथमक वषमसम्र्को कर नतरेको प्रर्ाि पेश गनम लगाई 
त्यस्तो प्राइभेट फर्मले नतनम बझुाउन बााँकी रिेको यस ननयर्ावली बर्ोजिर् लाग्ने 
नवीकरि दस्तरु तथा िररवाना सरे्त ननिबाट असूल गरी प्राइभेट फर्म खारेि  गनुम 
पननछ। 

१०. नवीकरि सम्बन्धी हवशेष व्यवस्था M (१) यस ननयर्ावलीर्ा अन्यत्र िनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापनन यो उपननयर् प्रारम्भ िुाँदाका बखत प्राइभेट फर्म नवीकरि गराउन 
नसकेका प्राइभेट फर्मको धनीले त्यसको र्नानसब कारि खुलाई संवत ् २०७८ साल 
असार र्सान्तनभत्र नवीकरि गराउनको लानग दरखास्त ददएर्ा र त्यस्तो दरखास्त 
िााँचबझु गदाम कारि र्नानसब देजखएर्ा सम्बजन्धत हवभागले ननयर् ७ को उपननयर् (४) 
बर्ोजिर् प्रत्येक नवीकरि अवनधको लानग लाग्ने नवीकरि दस्तरुको तेब्बर दस्तरु र 
देिाय बर्ोजिर्को िररबाना सरे्त नलई दरखास्त परेको नर्नतले तीन ददननभत्र त्यस्तो 
प्राइभेट फर्म नवीकरि गरी ददन ुपननछः- 

(क)  बीस लाख रुपैयााँसम्र् पूाँिी भएको प्राइभेट फर्मबाट प्रत्येक वषमका 
लानग दईु ििार पााँच सय रुपैयााँका दरले, 

(ख)  बीस लाख रुपैयााँभन्दा बढी पूाँिी भएको प्राइभेट फर्मबाट प्रत्येक 
वषमका लानग पााँच ििार पााँच सय रुपैयााँका दरले।  

                                                

    नवौं संशोधनद्वारा संशोनधत।   

   नवौं संशोधनद्वारा थप। 

   पााँचौ संशोधनद्वारा संशोनधत। 

 तेह्रौँ संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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(१क) उपननयर् (१) र्ा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन ननयर् ७ को 
उपननयर् (३क) र (५) को अवस्थार्ा सोिी बर्ोजिर् िनेुछ। 

-२) उपननयर् (१) बर्ोजिर् म्यादनभत्र पनन कुनै प्राइभेट फर्मको धनीले प्राइभेट 
फर्म नवीकरि गराउन दरखास्त नददएर्ा त्यस्तो प्राइभेट फर्म खारेि गनन सम्बन्धर्ा 
सम्बजन्धत हवभागले ऐनको दफा ७ख. बर्ोजिर् आवश्यक कारबािी गननछ। 

१०क.साइनबोडम र रू्ल्य सूची राख्नपुनन M प्राइभेट फर्म दताम भएपनछ त्यस्तो प्राइभेट फर्मको 
धनीले आफ्नो फर्मको नार्, ठेगाना, दताम नं. र नर्नत प्रष्ट रुपर्ा उल्लेख भएको साइनबोडम 
र आफूले कारोबार गनन बस्त ु वा सेवाको प्रचनलत कानून बर्ोजिर्को रू्ल्य सूची 
कारोबार स्थलर्ा राख्न ुपननछ। 

११ खारेिी M प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन दस्तूर (संशोधन र एकीकरि) ननयर्िरु, २०१८ खारेि 
गररएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप। 

   नवौं संशोधनद्वारा थप। 

द्रष्टव्यः  
(१)  केिी नेपाल कानून संशोधन गनन ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दिरुः “श्री ५को सरकार” को सट्टा 

“नेपाल सरकार”। 

(२) दोस्रो संशोधनद्वारा रुपान्तर भएका शब्दिरुः 
(क) “घरेल ुतथा ग्रार्ीि हवभाग” को सट्टा “घरेल ुतथा साना उद्योग हवर्ाग”। 

(ख) “ननदनशक” र “ननदनशक तथा ननयन्त्रक” को सट्टा “र्िाननदनशक”। 
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अनसूुची – १ 

(ननयर् ३ साँग सम्बजन्धत) 

श्री .................. र्िाननदनशक/प्रर्खु, 

...............................हवभाग/कायामलय,  

र्िोदय, 

तल लेजखए बर्ोजिर् उद्योग व्यापार व्यवसाय गनम ननम्न नलजखत नार्को प्राइभेट फर्म 
रे्रो÷ िाम्रो  नार्र्ा रजिषे्ट«शन  गराउन इच्छुक भएकोले यो ननवेदनपत्र पेश गरेका छु÷छौं। 
लेजखएको व्यिोरार्ा कुनै कुरा झठु्ठा ठिरे प्रचनलत नेपाल कानून बर्ोजिर् सि“ुला  वझाउाँला। 

१. फर्मको पूरा नार्ः– 

२. फर्मको पूरा ठेगानाः– 

३. उद्देश्यः– 

४. पूाँिीः– 

५. कारोवार गनन चीि तथा कार्को हववरिः– 

६. प्राइभेट फर्मका धनी वा साझेदारिरुको तीन पसु्ते नार्, थर, वतन र हिस्साको अंक यो 
फर्मको कार् नोक्सानी भएर्ा घर घरानाबाट व्यिोनन रािी िनेु (िनेुिरु) M–  

दरखास्तवाला (दरखास्तवालािरु) को लेखात्र्क र रेखात्र्क दवैु औठंाको सहिछाप  

  दा.                                   वा. 
 

  सािी 
 

दरखास्तवालाको र्ानथ लेजखए बर्ोजिर्को नार्, थर वतन ठीक दरुुस्त छ भनी सनाखत गनन। 

 

इनत सम्वत २०   साल    गते     रोि शभुर् ्

  

 

                                                

  बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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अनसूुची – २ 

(ननयर् ६ साँग  सम्बजन्धत) 

............ सरकार 

......................... र्न्त्रालय 

................. हवभाग/कायामलय 

प्रा.फा.नं. 

प्रर्ाि–पत्र 

ननम्न लेजखएको हववरि भएको .............................................. सम्वत ्२० साल     
गते   रोिर्ा प्राइभेट फर्म रजिषे्ट्रशन फर्म रजिषे्ट्रशन ऐन, २०१४ बर्ोजिर् रजिष्ट्रर गरी यो 
प्रर्ाि–पत्र ददइएको छ। 

हववरि 

धनी (प्रोप्राइटर) को नार्, थर र वतनः– 

फर्मको ठेगानाः– 

पूाँिी  रु.- 

उद्देश्यः- 

अश्वशजि (उद्योग सम्बन्धी प्राइभेट फर्मको िकर्ा)- 

नर्नतः- 

र्िाननदनशक/प्रर्खु 

नर्नत ..... देजख ...... सम्र् 

नवीकरि सम्बन्धी हववरि 

नवीकरि गनन 
कायामलयको नार् 

नवीकरि दस्तरु 
भौचर नं. 
नर्नत 

नवीकरि बिाल रिने 
नर्नत 

दस्तखत, नर्नत र 
कायामलतको छाप 

    

 

                                                

  बाह्रौं संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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अनसूुची – ३ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 बाह्रौं संशोधनद्वारा खारेि। 
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अनसूुची –४ 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 बाह्रौं संशोधनद्वारा खारेि। 

 


