
 
 

 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ३) बटुवल, रूपन्देही, कार्तिक १९ गते, २०७6 साल (अर्तररक्ताङ्क 42 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

आन्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

प्रार्िभेट फमि दता ऐन, २०७६ को कायािन्वयनको लार्ग प्रदेश सरकार 
(मशन्त्रपररषद्) बाट स्वीकृत "प्रार्भेट फमि दताि र्नयमावली, २०७६" सवि 
साधारणको जानकारीका लार्ग प्रकाशन गररएको छ । 

प्रार्भेट फमि दताि र्नयमावली, २०७६ 
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प्रार्भेट फमि दताि ऐन, २०७६ को दफा १३ ले ददएको अर्धकार प्रयोग गरी 
प्रदेश सरकारले देहायका र्नयमहरु बनाएको छ । 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी र्नयमहरुको नाम प्रार्भेट फमि दताि 
र्नयमावली, २०७६ रहेको छ । 

(2) यो र्नयमावली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ।   

(३) यो र्नयमावली प्रदेश नं. ५ भर लाग ुहनुेछ। 

2. पररभाषाः  (१) ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यो र्नयमावलीमाः- 
(क) "ऐन" भन्नाले प्रार्भेट फमि दताि ऐन, २०७६ सम्झन ुपदिछ। 

(ख) "र्नदेशनालय" भन्नाले उद्योग, वाशणज्य तथा उपभोक्ता वहत 
संरिण र्नदेशनालयलार्ि सम्झन ुपदिछ । 

(ग) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
प्रदेश नं. ५ लाई सम्झन ुपदिछ । 

(घ) "सम्बशन्धत र्नकाय" भन्नाले र्नदेशनालयलार्ि सम्झन ुपदिछ र सो 
शब्दले सम्बशन्धत स्थानीय तह समेतलार्ि जनाउँदछ । 

३.  प्रार्भेट फमि दताि गनि दरखास्त ददनपुनेः (१) प्रार्भेट फमि दताि गनि 
चाहने व्यशक्तले सम्बशन्धत र्नकायमा एकसय रुपैयाँ दरखास्त दस्तरु 
सवहत अनसूुची -१ बमोशजमको ढाँचामा दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(२) प्रार्भेट फमि दताि गनि चाहने व्यशक्तले आफ्नो फमि दताि गनि 
दरखास्त ददँदा ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोशजमको वववरण, 

कागजात र सम्बशन्धत र्नकायले तोकेका अन्य कागजात पेश गनुि 
पनेछ । 

४. फमि दताि दस्तरु: (१) देहायको पूजँी भएको प्रार्भेट फमि दताि गदाि 
देहाय बमोशजम दताि दस्तरु लाग्नेछ :- 



खण्ड 3) अर्तररक्ताङ्क 42 प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त 2076/07/19 

 

(क) पाँचलाख रुपैँयाँसम्म एकहजार रुपैयाँ । 

(ख) पाँचलाख रुपैयाँ भन्दा बढी बीसलाख रुपैयाँसम्म  
 पाँचहजार रुपैयाँ । 

(ग) बीसलाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचासलाख रुपैयाँसम्म  
 पन्रहजार रुपैयाँ । 

(घ) पचासलाख रुपैयाँ भन्दा बढी जर्तसकैु भएपर्न 

   पच्चीसहजार रुपैयाँ । 

 

(२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापर्न 
मवहला, अपाङ्गता भएका व्यशक्त र दर्लत समदुायको व्यशक्तलार्ि 
उपर्नयम (१) मा उशललशखत दस्तरुमा पचास प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

(३) अपाङ्गता भएका व्यशक्त र दर्लत समदुायको व्यशक्तले 
उपर्नयम (२) बमोशजमको सवुवधाको लार्ग आर्धकाररक र्नकायबाट 
जारी गररएको अपाङ्गता भएका व्यशक्त र दर्लत समदुायको व्यशक्त 
पवहचान हनुे प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रर्तर्लवप समेत पेश गनुि पनेछ। 

 

५. प्रार्भेट फमिको दताि: (१) र्नयम ३ बमोशजम प्रार्भेट फमि दताि गनि 
दरखास्त परेपर्छ सम्बशन्धत र्नकायले आवश्यक जाँचबझु गरी प्रार्भेट 
फमि दताि गनि मनार्सब देखेमा अनसूुची-२ बमोशजमको दताि वकताबमा 
दताि गरी वाशणज्य सम्बन्धी फमि भए अनसूुची-३ बमोशजमको र उद्योग 

सम्बन्धी फमि भए अनसूुची-४ बमोशजमको प्रमाणपत्र दरखास्तवालालाई 
ददन ुपनेछ । 

(२) सम्बशन्धत र्नकायले र्नशित हदसम्म पूजँी भएको फमि दताि 
गने, नवीकरण गने, अद्यावर्धक गने, खारेज गने लगायतका अर्धकार 

आफू मातहतको कुनै कायािलय वा अर्धकारीलार्ि प्रत्यायोजन गनि 
सक्नेछ ।  
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(३) सम्बशन्धत र्नकायले फमिको उद्देश्य र कारोबारका आधारमा 
प्रार्भेट फमि दतािसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड र कायिववर्ध बनाउन 
सक्नेछ । 

६. प्रार्भेट फमिको अवधी र नवीकरणः (१) यस र्नयमावली बमोशजम दताि 
भएका प्रार्भेट फमिको अवर्ध पाँच आर्थिक वषिको हनुेछ र सो अवर्ध 
भकु्तान भएपर्छ नवीकरण गदाि तीन आर्थिक वषिको लार्ग गररनेछ। 

 (२) प्रार्भेट फमि नवीकरण गराउन चाहाने प्रार्भेट फमिको 
धनीले उपर्नयम (१) को अवर्ध समाप्त भएको र्मर्तले छ मवहना र्भत्र 
देहाय बमोशजमको कागजात संलग्न गरी सम्बशन्धत र्नकायमा अनसूुची-
५ बमोशजमको ढाँचामा दरखास्त ददन ुपनेछः- 

(क) फमि दतािको सक्कल प्रमाणपत्र, 

(ख) आयकर (स्थायी लेखा नम्बर) दताि प्रमाणपत्रको 
प्रर्तर्लवप, 

(ग) एककरोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी पूजँी भएको 
प्रार्भेट फमिको हकमा लेखापरीिण प्रर्तवेदन र 

(घ) अशघललो आर्थिक वषिको कर र्तरेको प्रमाणपत्र 

(३) उपर्नयम (२) बमोशजम दरखास्त प्राप्त भएमा सम्बशन्धत 
र्नकायले र्नयम ४ को उपर्नयम (१) बमोशजम फमि दताि गदाि लाग्न े
दस्तरुको बीस प्रर्तशत दस्तरु र्लर्ि त्यस्तो प्रार्भेट फमि नवीकरण 
गररददन ुपनेछ। 

(४) उपर्नयम (२) बमोशजमको अवर्ध र्भत्र प्रार्भेट फमि 
नवीकरण गराउन नसकेको प्रार्भेट फमिको धनीले आफ्नो प्रार्भेट 
फमि समय र्भत्र नवीकरण गराउन नसकेको मनार्सब कारण देखाई 
नवीकरणको लार्ग दरखास्त ददएमा त्यसरी ददएको दरखास्त जाँचबझु 
गदाि सो कारण मनार्सब देशखए सम्बशन्धत र्नकायले प्रार्भेट फमिको 
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नवीकरण गराउने अवर्ध समाप्त भएको र्मर्तबाट छ मवहनासम्म र्नयम 
४ को उपर्नयम (१) बमोशजमको दस्तरुको पचास प्रर्तशत दस्तरु र 
सो समय र्भत्रपर्न नवीकरण नगराएमा सो अवर्ध समाप्त भएको 
ददनदेशख एक वषि सम्म र्नयम ४ को उपर्नयम (१) बमोशजमको 
दस्तरु र्लई त्यस्तो फमिको नवीकरण गनि सवकनेछ। 

(५) उपर्नयम (४) बमोशजमको म्यादर्भत्र पर्न कुनै प्रार्भेट 
फमि नवीकरण नगराएमा सम्बशन्धत र्नकायले ऐनको दफा ११ 
बमोशजम फमि खारेजीको कारवाही गनेछ । 

७. दताि अद्यावर्धक र नवीकरण: (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) 
बमोशजम ऐन प्रारम्भ हनु ु अशघ प्रचर्लत कानून बमोशजम दताि तथा 
नवीकरण भएको फमिले दताि अद्यावर्धक गनि ऐन प्रारम्भ भएको 
र्मर्तले एक वषि र्भत्र अनसूुची-६ बमोशजमको ढाँचामा सम्बशन्धत 
र्नकाय समि दरखास्त ददनपुनेछ। 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम अद्यावर्धक गनि दरखास्त परेमा 
सम्बशन्धत र्नकायले त्यस्तो फमिको दताि अद्यावर्धक गरी प्रमाणपत्र 
ददन ु पनेछ र दताि अद्यावर्धक भएको फमिको अवर्ध उक्त फमि 
नवीकरण गनुिपने अवर्ध जर्त बाँकी छ सो अवर्ध नघट्ने गरी सो 
आर्थिक वषिको अशन्तम ददन सम्म कायम रहनेछ। 

(३) ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) आकवषित हनु े प्रार्भेट 
फमिहरुको हकमा त्यस्ता प्रार्भेट फमिका धनीले एक पटकको लार्ग 
ऐन प्रारम्भ भएका र्मर्तले एक वषि र्भत्र अनसूुची-७ बमोशजमको 
ढाँचामा फमि नवीकरण गरी अद्यावर्धक गनिका लार्ग एकसय रुपैयाँ 
दरखास्त दस्तरु सवहत सम्बशन्धत र्नकाय समि दरखास्त ददन 
सक्नेछ। 
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 (४) उपर्नयम (३) बमोशजम नवीकरणका लार्ग दरखास्त परेमा 
सम्बशन्धत र्नकायले फमि धनीसंग देहायको दस्तरु र्लर्ि त्यस्तो प्रार्भेट 
फमि नवीकरण गररददन सक्नछेः- 

(क) यो र्नयम प्रारम्भ हनु ुअशघ प्रचर्लत कानून बमोशजम प्रत्येक 
नवीकरण अवर्धको लार्ग लाग्न े नवीकरण दस्तरुको 
तेब्बर दस्तरु र नवीकरण गराउन नसकेको बीसलाख 
सम्म पूजँी भएको प्रार्भेट फमिको हकमा त्यस्ता प्रार्भेट 
फमिबाट प्रत्येक वषिका लार्ग थप दरु्िहजार पाँचसय रुपैयाँ 
र  

(ख) बीसलाख भन्दा बढी पूजँी भएको प्रार्भेट फमिबाट खण्ड 
(क) बमोशजको नवीकरण दस्तरु र प्रत्येक वषिका लार्ग 
थप पाँचहजार रुपैयाँ। 

(५) उपर्नयम (४) बमोशजम फमि नवीकरण गरी दताि 
अद्यावर्धकको  प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ। 

(६) यस र्नयम बमोशजम अद्यावर्धक भएका फमिको अवर्ध 
समाप्त भएपर्छ र्नयम ६ को उपर्नयम (३) बमोशजमको दस्तरु र्लर्ि 
तीन आर्थिक वषिका लार्ग नवीकरण गनुि पनेछ ।  

८. स्थानीय तहमा प्रार्भेट फमि दतािः (१) ऐनको दफा ६ को प्रयोजनको 
लार्ग ऐन र यस र्नयमावलीको अर्धनमा रवह रु. पाँचलाख सम्म पूजँी 
भएको प्रार्भेट फमि सम्बशन्धत स्थानीय तहमा दताि, नवीकरण र 
अद्यावर्धक गनुि पनेछ । 
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(२) उपर्नयम (१) बमोशजम दताि भएको प्रार्भेट फमिको 
सम्बन्धमा यस र्नयमावलीका व्यवस्थाहरु आवश्यक हेरफेर (म्यूटावटस 
मटुाशन्डस) सवहत लागू हनुछेन।्  

९. सार्िनबोडि राख्न ु पने: प्रार्भेट फमि दताि भएपर्छ त्यस्तो फमि धनीको 
नाम, फमिको नाम, ठेगाना, दताि नं. र र्मर्त प्रस्ट उललेख भएको 
प्रचर्लत मापदण्ड बमोशजमको सार्िनबोडि कारोबार स्थलमा राख्न ु
पनेछ।  

१०. वववरण हेरफेर सम्बन्धी जानकारी: (१) कुनै प्रार्भेट फमिको धनीले 
आफ्नो प्रार्भेट फमि दताि गराउँदा ददएको वववरण हेरफेर गनि चाहेमा 
हेरफेर गनुिपने वववरणहरु खलुार्ि सोको र्लशखत जानकारी सम्बशन्धत 
र्नकायमा ददन ुपनेछ । 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम र्लशखत जानकारी प्राप्त भएपर्छ सो 
सम्बन्धमा जाँचबझु गरी सम्बशन्धत र्नकायले त्यस्तो वववरण हेरफेर 
गनि पन्र ददन र्भत्र स्वीकृर्त ददन सक्नेछ। 

(३) उपर्नपयम (२) बमोशजमको संशोधनको जानकारी 
सम्बशन्धत र्नकायले सम्बशन्धत आन्तररक राजश् व कायािलयलार्ि समेत 
ददन ुपनेछ । 

११. प्रर्तर्लवप र्लन सवकने: (१) यस र्नयमावली बमोशजम प्रदान गररएको 
प्रमाण-पत्र हराएमा, नष्ट भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट काम नलाग्न े
भएमा फमिको धनीले फमि दताि गरेको र्नकायमा प्रर्तर्लवप र्लनका 
लार्ग र्नवेदन ददन ुपनेछ ।  



खण्ड 3) अर्तररक्ताङ्क 42 प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त 2076/07/19 

 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम परेको र्नवेदनको व्यहोरा मनार्सब 
देशखएमा दताि गरेको र्नकायले एकहजार रुपैयाँ प्रर्तर्लवप दस्तरु र्लर्ि 
र्नवेदकलार्ि प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लवप उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

१२. वववरण उपलब्ध गराउनपुनेः (१) ऐनको दफा 10 को उपदफा (१) 
बमोशजम कुनै प्रार्भेट फमिहरुको वववरण सम्बशन्धत र्नकायले मागेमा 
त्यस्तो फमिको धनीले सात ददन र्भत्र त्यस्तो वववरण उपलब्ध 
गराउनपुनेछ र कुनै कारणवस सो समयर्भत्र वववरण उपलब्ध गराउन 
नसवकन ेभएमा सोको जानकारी सम्बशन्धत र्नकायलार्ि र्लशखत रुपमा 
गरार्ि समय माग गनुि पनेछ । 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम समय थपको लार्ग माग गरेमा 
अवस्था हेरी वववरण माग गने र्नकायले त्यस्तो वववरण पेश गनि 
बढीमा पन्र ददनसम्म समय थप गनिसक्नेछ। 

१३. खारेजीको लार्ग र्नवेदन ददनपुनेः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा 
(१) को खण्ड (ख) बमोशजम फमि धनीले मनार्सब कारण देखार्ि 
आफ्नो फमि खारेज गनि चाहेमा फमि दतािको सक्कल प्रमाणपत्र सवहत 
आफ्नो फमि खारेजीको लार्ग सम्बशन्धत र्नकायमा अनसूुची-८ 

बमोशजमको ढाँचामा र्नवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजम फमि खारेजीको लार्ग र्नवेदन 
परेमा सम्बशन्धत र्नकायले खारेज गनुि अशघ सम्मको सम्पूणि बाँकी 
बक्यौता, कर चकु्ता भएको प्रमाण पेश गनि लगार्ि त्यस्तो प्रार्भेट 
फमिले र्तनि बझुाउन बाँकी रहेको कानून बमोशजम लाग्ने दस्तरु तथा 
जररवाना समेत र्नजबाट असूल गरी प्रार्भेट फमि खारेज गरी दताि 
वकताबबाट लगत कट्टा गनुिपनेछ ।  



खण्ड 3) अर्तररक्ताङ्क 42 प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त 2076/07/19 

 

१४. अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था: मन्त्रालय र मातहतका र्नकायले समय 
समयमा ऐन र यस र्नयमावली बमोशजम दताि एवं सञ्चालन भएका 
प्रार्भेट फमिको अनगुमन गरी आवश्यक र्नदेशन ददन सक्नेछन ्। 

१५. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गनि सक्ने: प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर वा थप 
घट गनि सक्नछे । 

१६. र्नयमावलीको व्यवस्था लागू हनु:े प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भएता पर्न यो र्नयमावली प्रारम्भ भएपर्छ प्रार्भेट फमिको 
दताि र नवीकरण दस्तरुका सम्बन्धमा यस र्नयमावलीको व्यवस्था लागू 
हनुेछ । 
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अनसूुची  - १ 
(र्नयम ३ को उपर्नयम (१) सँग सम्बशन्धत) 

प्रार्भेट फमि दतािसम्बन्धी दरखास्त 

र्मर्तः20/   / 

ववषयः प्रार्भेट फमि दताि गरी ददनहुनु । 

श्री …………………………………………………………. 

……………………………………………………………..  

प्रदेश नं. ५, .................। 

 

महोदय, 
र्नम्न बमोशजम उद्योग।व्यापार व्यवसाय गनि देहायमा उललेख भएको नामको 
प्रार्भेट फमि मेरो नाममा दताि  गराउन र्च्छुक भएकोले आवश्यक कागजात 
सवहत यो र्नवेदन पेश गरेको छु । लेशखएको व्यहोरामा कुनै कुरा झठु्ठा 
ठहरे प्रचर्लत कानून बमोशजम सहुँला बझुाउँला। 

 

१. फमिको पूरा नामः-      

२. फमिको पूरा ठेगानाः- 
३. फमिको उद्देश्यः- 
४. फमिको पूजँी- 
५. कारोबार गने वस्त,ु सेवा तथा कामको वववरणः- 
६. प्रार्भेट फमिको धनीको तीन पसु्ते नाम, थर, वतन: 

दरखास्तवालाको लेखात्मक र रेखात्मक दवैु औठंाको सवहछाप: 
लेखात्मक सवह:                 दाया ँ   बायाँ 
  

ईर्त सम्वत २०....... साल .......गते .........रोज शभुम ्। 
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अनसूुची -२ 
(र्नयम ५ को उपर्नयम(१) सँग सम्बशन्धत) 

प्रार्भेट फमिको दताि वकताब 

 

दताि नं. 
फ
मि दताि र्मर्त 

फ
मिको नाम 

फ
मिको 

उद्देश्य 

फ
मिको 

 पूजँी 

फ
मिको ठेगाना  

फ
मि धनीक

ो नाम/थर 

फ
मि धनीक

ो स्थायी  
ठेगाना 

फ
मि धनीक

ो बवुा/आ
माक

ो नाम/थर 
स्थायी लेखा नं. 
फ
मि धनीक

ो सम्पकि नं. 
फ
मि धनीक

ो पासपोटि सार्जक
ो फ

ोटो 
फ
मि धनीक

ो सवह र औ
ठँाछाप 

प्रमाशणत गने अर्धक
ारीक

ो सवह छाप  
कै
वफ

यत 
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अनसूुची  - ३ 

(र्नयम ५ को उपर्नयम (१)  सँग सम्बशन्धत) 
वाशणज्य सम्बन्धी फमि दतािको प्रमाण- पत्र 

प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं. ५ 

उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

उद्योग, वाशणज्य तथा उपभोक्ता वहत संरिण र्नदेशनालय 

…………………. 

प्रा.फ.दताि नं. 
प्रमाण - पत्र 

देहाय बमोशजमको वववरण भएको ................फमि र्मर्त ...........मा प्रार्भेट 
फमि दताि ऐन, २०७६ बमोशजम दताि गरी यो प्रमाण-पत्र ददर्एको छ । 

वववरण 

प्रार्भेट फमि धनी (प्रोप्रार्टर) को नाम/थर 

फमि धनीको नागररकता नं............ 
ठेगानाः 
फमिको ठेगानाः  

प्रार्भेट फमिको  पूजँीः 
प्रार्भेट फमिको उद्देश्यः 

........................ 
र्मर्त 

 

  

 

प्रार्भेट फमि 
धनीको फोटो 



खण्ड 3) अर्तररक्ताङ्क 42 प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त 2076/07/19 

 

नवीकरणको वववरण 

फमिको नाम: 

नवीकरण 
गरेको 
र्मर्त 

नवीकरण 
पर्छ 
बहाल 
रहने र्मर्त 

बझुाएको 
दस्तरु रु. 

रर्सद नं. 

। भौचर 
नं र 
र्मर्त 

नवीकरण गने 
अर्धकारीको 
दस्तखत 

कैवफयत 
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अनसूुची - ४ 

(र्नयम ५ को उपर्नयम (१)  सँग सम्बशन्धत) 
उद्योग सम्बन्धी फमि दतािको प्रमाण - पत्र 

प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं. ५ 

उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

उद्योग, वाशणज्य तथा उपभोक्ता वहत संरिण र्नदेशनालय 

…………………. 

प्रा.फ.दताि नं. 

 

प्रमाण-पत्र 

देहाय बमोशजमको वववरण भएको...............फमि र्मर्त .............मा प्रार्भेट 
फमि दताि ऐन, २०७६ बमोशजम दताि गरी यो प्रमाण-पत्र ददर्एको छ । 

प्रार्भेट फमि धनीको नाम/थरः 
फमि धनीको नागररकता नं:................. 
ठेगानाः 
फमिको ठेगानाः  

प्रार्भेट फमिको  पूजँीः 
प्रार्भेट फमिको उद्देश्यः 
ववद्यतु शशक्त (वकलोवाट): 

…………………….. 

र्मर्त: 

  

प्रार्भेट फमि 
धनीको फोटो 
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नवीकरणको वववरण 

फमिको नाम: 

नवीकरण 
गरेको 
र्मर्त 

नवीकरण 
पर्छ बहाल 
रहने र्मर्त 

बझुाएको 
दस्तरु रु. 

रर्सद नं. 

।भौचर नं 
र र्मर्त 

नवीकरण 
गने 
अर्धकारीको 
सही 

कैवफयत 
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अनसूुची - ५ 

र्नयम ६ को उपर्नयम (२) सँग सम्बशन्धत 

प्रार्भेट फमि नवीकरण सम्बन्धी दरखास्त 

र्मर्तः 20  /  / 

ववषयः प्रार्भेट फमि नवीकरण गरी ददनहुनु। 

श्री …………………………………………………………. 

……………………………………………………………..  

प्रदेश नं ५,.......................। 

 

महोदय, 
मेरो नाममा रहेको................................................................नामको 
प्रार्भेट फमि दताि नं..................... को नवीकरण गरी ददनहुनु अनरुोध 
गदिछु । नवीकरणका लार्ग आवश्यक कागजातहरु यसै र्नवेदनसाथ संलग्न 
छ ।         
         

   

र्नवदेकः 
प्रार्भेट फमि धनीको 
नाम/थर............ 
दस्तखतः............ 
ठेगाना: 
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अनसूुची - ६ 
र्नयम ७ को उपर्नयम (१) सँग सम्बशन्धत 

प्रार्भेट फमि अद्यावर्धक सम्बन्धी दरखास्त 

 

र्मर्तः20  /  / 

ववषयः प्रार्भेट फमि अद्यावर्धक गरी ददनहुनु । 

 

श्री …………………………………………………………. 

……………………………………………………………..  

प्रदेश नं ५,.......................। 

 

महोदय, 
देहाय बमोशजमको वववरण भएको प्रार्िभेट फमि र्मर्त ……...........मा दताि भर्ि 
पर्छललो पटक र्मर्त ………………………… मा नवीकरण भएकाले अद्यावर्धक 
गरी ददनहुनु अनरुोध गदिछु ।      

 

१. फमिको  नामः-      

२. फमिको  ठेगानाः- 
३. फमिको उद्देश्यः- 
४. फमिले कारोवार गने वस्त ुतथा सेवाको वववरणः- 
५. बाजे/बज्यैको नाम/थरः- 
६. बवुाको नाम/थरः- 
७. आमाको नाम/थरः- 
८. सम्पकि  नं.   
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लेशखएको व्यहोरामा कुनै कुरा झठु्ठा ठहरे प्रचर्लत कानून बमोशजम सहुँला 
बझुाउँला ।  

 

र्नवदेकः 
प्रार्भेट फमि धनीको 
नाम/थर............ 
दस्तखतः............ 
ठेगाना: 
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अनसूुची - ७ 

(र्नयम ७ को उपर्नयम (३)  सँग सम्वशन्धत) 
प्रार्भेट फमि नवीकरण र अध्यावर्धक सम्बन्धी दरखास्त 

र्मर्तः20   /   / 

ववषयः प्रार्भेट फमि नवीकरण र अद्यावर्धक गरी ददनहुनु । 

 

श्री …………………………………………………………. 

……………………………………………………………..  

प्रदेश नं ५,.......................। 

 

  

देहाय बमोशजमको वववरण भएको प्रार्भेट फमि र्मर्त ........................मा 
दताि भएको र  र्मर्त ………........................मा नवीकरणगने अवर्ध समाप्त 
भै नवीकरण हनु नसकेकाले नवीकरण गरी अद्यावर्धक समेत गरी ददनहुनु 
अनरुोध गदिछु ।      

 

१. फमिको  नामः-      

२. फमिको  ठेगानाः- 
३. फमिको उद्देश्यः- 
४.फमिले कारोवार गने वस्त ुतथा सेवाको वववरणः- 
५. बाजे/बज्यैको नाम/थरः- 
६.बवुाको नाम/थरः- 
७.आमाको नाम/थरः- 
८.सम्पकि  नं.   
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लेशखएको व्यहोरामा कुनै कुरा झठु्ठा ठहरे प्रचर्लत कानून बमोशजम सहुँला 
बझुाउँला। 

   

र्नवदेकः 
प्रार्भेट फमि धनीको 
नाम/थर............ 
दस्तखतः............ 
ठेगाना: 
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अनसूुची  - ८ 

(र्नयम-१३ को उपर्नयम (१) सँग सम्बशन्धत) 
प्रार्भेट फमि खारेज सम्बन्धी र्नवेदन 

र्मर्तः20  /  / 

ववषयः प्रार्भेट फमि खारेज गररददनहुनु। 

श्री …………………………………………………………. 

……………………………………………………………..  

प्रदेश नं ५,.......................। 

 

महोदय, 
मेरो नाममा रहेको ………………. दताि नं...............भएको......................... 
नामको प्रार्भेट फमि .........................................कारणले गदाि अबदेशख 
सञ्चालन गनि नसक्ने भएकोले दताि खारेज गररददनहुनु अनरुोध गदिछु । 

 

र्नवदेकः 
प्रार्भेट फमि धनीको  

नाम/थर............ 
ठेगाना: 
दस्तखतः............. 

 

आज्ञाले, 

शंकरप्रसाद खरेल 

प्रदेश सशचव 

२१ 

 

प्रकाशनः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय  


