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झिमरुक गाउँपालिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम सम्वन्धी कार्मववलध, २०७७ 
 

प्रस्र्ावनााः 

झिमरुक गाउँपालिकािे व्र्ापार र उद्योग व्र्वसार् गने प्राइभेट फममहरुको दर्ाम, लनर्मन, सहजीकरण र 
र्त्सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था गरी गाउँपालिकाको आलथमक समवृि र आम जनर्ाको वहर् प्रविमन गनम वाञ्छनीर् 
भएकोिे, ५ नं प्रदेशको प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन र लनर्माविी, २०७६ को अलधनमा रही स्थानीर् सरकार संचािन 
ऐन ,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बमोझजम र्ो कार्मववलध स्वीकृर् गरी जारी गरीएको छ । 

१. संझिप्त नाम र प्रारम्भाः 
(१) र्स कार्मववलधको नाम "झिमरुक गाउँपालिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम सम्बन्धी कार्मववलध, २०७७" 

रहेको छ ।  
(२) र्ो कार्मववलध कार्मपालिकािे लनणमर् गरेको लमलर्बाट प्रारम्भ हनुेछ। 
(३) र्ो कार्मववलध झिमरुक गाउँपालिकालभत्र िाग ुहनुेछ । 

 
२.पररभाषााः ववषर् वा प्रसंगिे अको अथम निागेमा र्स कार्मववलधमा-



 

:yfgLo /fhkq -v08M–# . ;+VofM–^ . efu –@ . ldltM–@)&&÷)&÷@)_ – lemd?s ufpFkflsf 

1 झिमरुक गाउँपाझिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम सम्वन्धी कार्मझवझध, २०७७ 

(क)"गाउँपालिका" भन्नािे झिमरुक गाउँपालिकािाई सम्िन ुपदमछ । 
 (ख)"गाउँसभा" भन्नािे झिमरुक गाउँपालिकाको गाउँसभािाई सम्िन ुपदमछ । 
 (ग)"कार्मपालिका" भन्नािे झिमरुक गाउँ कार्मपालिकािाई सम्िन ुपदमछ । 

(घ)"अध्र्ि" भन्नािे गाउँपालिकाको अध्र्ििाई सम्िन ुपदमछ । 
(ङ) "उपाध्र्ि" भन्नािे गाउँपालिकाको उपाध्र्ििाई सम्िन ुपदमछ । 
(च)"ऐन" भन्नािे “५ नं प्रदेश सरकारद्वारा जारी प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन, २०७६” सम्िन ुपदमछ। 
(छ)"लनर्माविी" भन्नािे “५ नं प्रदेश प्रदेश सरकारद्बारा जारी प्राइभेट फमम दर्ाम लनर्माविी, २०७६” 

सम्िन ुपदमछ । 
(ज)"कार्मववलध" भन्नािे “झिमरुक गाउँपालिका प्राइभेट फमम दर्ाम सम्बन्धी कार्मववलध, २०७७” सम्िन ु

पदमछ । 
(ि)"प्राइभेट फमम" भन्नािे  कुनै एक व्र्झि वा सो भन्दा वढी आपसमा लमिी उद्योग, व्र्ापार वा 

व्र्वसार् संचािन गनम स्थापना गरेको प्राईभेट फममिाई सम्िन ुपदमछ । 
(ञ) "गाउँपालिका" भन्नािे झिमरुक गाउँपालिकािाई सम्िन ुपदमछ । 

 

(ट) "अलधकारी" भन्नािे प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृर् वा लनजिे र्ोकेको अलधकार प्राप्त अलधकारीिाइम 
सम्िन ुपदमछ। 

(ठ) "र्ोवकएको" वा "र्ोवकए बमोझजम" भन्नािे र्ो कार्मववलध वा प्रचलिर् ऐन लनर्ममा व्र्वस्था भएको 
वा र्ोवकएको सम्िन ुपदमछ। 

(ड) "प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृर्" भन्नािे झिमरुक गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृर्िाई सम्िन ु
पदमछ । 

 
३. दर्ाम नगरी प्राइभेट फमम खोल्न नहनुे:-र्ो कार्मववलध प्रारम्भ भएपलछ र्ो कार्मववलध बमोझजम दर्ाम नगराई 

कसैिे पलन प्राइभेट फमम खोल्न पाइन ेछैन । 
४. प्राइभेट फमम दर्ाम गनम दरखास्र् ददनपुनेाः- 

(१) प्राइभेट फमम दर्ाम गनम चाहने व्र्झििे गाउँपालिकामा एकसर् रूपैर्ा ँ दरखास्र् दस्र्रु सवहर् 
अनसूुची -१ बमोझजमको ढाँचामा दरखास्र् ददन ुपनेछ । 

(२) प्राइभेट फमम दर्ाम गनम चाहने व्र्झििे आफ्नो फमम दर्ाम गनम दरखास्र् दददा देहार् बमोझजमको 
वववरण र कागजार् पेश गनुम पनेछाः 

➢ उद्योग दर्ामको हकमााः- 
(क) लनधामररर् ढाँचाको दरखास्र् फाराम र कबलुिर्र्नामा । 
(ख) फममको नाम, ठेगाना, सम्पकम  नं.उद्देश्र् र्था त्र्सिे कारोवार गने वस्र् ुर्था सेवाको वववरण र 

फमम धनीको र्ीन पसु्रे् वववरण खलु्ने गरी सम्बझन्धर् वडाको लसफाररस । 
(ग) जग्गा धनी प्रमाण पूजामको प्रलर्लिवप 
(घ) नेपािी नागररकर्ाको प्रलर्लिवप 
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(ङ) सरजलमन मचुलु्का, 
(च) जग्गा भाडामा लिएको भए भाडा सम्िौर्ा, जग्गा धनीको नागररकर्ाको प्रलर्लिवप । 
(छ) फलनमचर उद्योग भए वन कार्ामिर्को दरुी खिेुको पत्र, १८ इन्चसम्मको आराको िालग दरुी 

बाटोबाट ५०० लमटर, ३५ इन्चसम्मको आराको िालग न्रू्नर्म दरुी बाटोबाट  १ वक.लम. हनु ु
पनेछ । र्दद मलेसनमा रू.५० हजारभन्दा कम िगानी हनुे भएमा दरुी माग गनुम नपने । 

(ज) खाद्य उद्योगसँग सम्बझन्धर् उद्योग भए खाद्य प्रववलध र्था गणु लनर्न्त्रण कार्ामिर् भैरहवाको 
अनमुलर् पत्र  । 

(ि) फमम धनीको हािसािै झखझचएको पासपोटम साइजको फोटो ३ (र्ीन) प्रलर् । 
➢ बाझणज्र् दर्ामको हकमााः- 

(क)  लनधामररर् ढाचँाको दरखास्र् फाराम । 
(ख)  वडाको लसफाररस पत्र। 
(ग)  जग्गा धनी प्रमाण पूजामको प्रलर्लिवप 
(घ)  नेपािी नागररकर्ाको प्रलर्लिवप, 
(ङ)  फमम धनीको हािसािै झखझचएको पासपोटम साइजको फोटो ३ (र्ीन) प्रलर् । 
(च)  मनी चेन्जर (ववत्तीर् कारोवार) व्र्वसार् दर्ामको िालग नेपाि राष्ट्र बैंकको स्वीकृर् पत्र । 
(छ)  औषधी व्र्वसार् दर्ामको िालग औषधी व्र्वस्था ववभागको लसफाररस पत्र । 
(ज)  ववषादीजन्र् व्र्वसार् दर्ामको िालग सम्बझन्धर् कृवष ज्ञानकेन्रको लसफाररस पत्र । 

(३) दफा ४ को उपदफा १ र २ बमोझजम कसैको दरखास्र् परेपलछ गाउँपालिकािे सार् ददनलभत्र 
र्ोवकए बमोझजम आवश्र्क जाँचबिु गरी फमम दर्ाम गनम मनालसब देखेमा र्ोवकए बमोझजमको दर्ाम 
वकर्ाबमा त्र्स्र्ो फमम दर्ाम गरी र्ोवकएको ढाँचाको प्रमाण पत्र दरखास्र्वािािाई प्रदान गनेछ । 

(४) उपदफा ३ मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भएर्ापलन एउटै व्र्झिको नाममा समान उद्देश्र् भएको 
एक भन्दा बढी वाझणज्र् सम्बन्धी प्राइभेट फमम दर्ाम गररने छैन। र्र सोही उद्दशे्र्को िालग 
वाझणज्र् सम्बन्धी प्राइभेट फममको शाखा खोिी संचािन गनम पाईने छ। 

(५) उपदफा १ र २ बमोझजम दरखास्र् जाँचबिु गदाम प्राइभेट फमम दर्ाम गनम नसवकन े भएमा 
गाउँपालिकािे सार् ददनलभत्र सो को कारण सवहर्को जानकारी सम्बझन्धर् दरखास्र्वािािाई 
ददनपुनेछ । 

 
५. फमम दर्ाम दस्र्रुाः- 

(१)    फमम दर्ाम गदाम रु १०००-। दस्र्रु िाग्नेछ । 
(२)  उपदफा(१) मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए र्ापलन मवहिा, अपाङ्गर्ा भएका व्र्झि र दलिर् 

समदुार्को व्र्झििाई उपलनर्म (१) मा उझल्िझखर् दस्र्रुमा पझचचस प्रलर्शर् छुट हनुेछ । 
(३)  अपाङ्गर्ा भएका व्र्झि र दलिर् समदुार्को व्र्झििे उपदफा (२) बमोझजमको सवुवधाको िालग 

आलधकाररक लनकार्बाट जारी गररएको अपाङ्गर्ा भएका व्र्झि र दलिर् समदुार्को व्र्झि 
पवहचान हनुे प्रमाणपत्रको प्रमाझणर् प्रलर्लिवप समरे् पेश गनुम पनेछ । 
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६. प्राइभेट फममको दर्ाम:- 
(१) दफा ४ बमोझजम प्राइभेट फमम दर्ाम गनम दरखास्र् परेपलछ गाउँपालिकािे आवश्र्क जाँचबिु गरी 

प्राइभेट फमम दर्ाम गनम मनालसब देखेमा अनसूुची -२ बमोझजमको ढाँचाको दर्ाम वकर्ाबमा  फमम 
दर्ाम गरी  अनसूुची -३ बमोझजमको ढाँचामा  प्रमाणपत्र दरखास्र्वािािाई ददन ुपनेछ। 

(२) घरेि ु र्था साना उद्योग ववकास सलमलर्को कार्ामिर् प्रू्ठानमा दर्ाम भई हाि झिमरुक 
गाउँपालिकामा हस्र्ान्र्रण भएका प्राइभेट फममको हकमा भने अनसूुची ४ बमोझजमको प्रमाणपत्र 
प्रदान गनेछ । 

(३) गाउँपालिकािे लनझिर् हदसम्म पूजँी भएको फमम दर्ाम गने, नवीकरण गने, अद्यावलधक गने र 
खारेज गने िगार्र्का अलधकार आफू मार्हर्को कुन ैआलधकारीिाई प्रत्र्ार्ोजन गनम सक्नेछ । 

७. प्राइभेट फममको अद्यावलधकर नवीकरण:- 

(१) र्स कार्मववलध बमोझजम दर्ाम भएका प्राइभेट फममको अवलध २ आलथमक वषमको हनुेछ र सो अवलध 
भिुान भएपलछ नवीकरण गदाम प्रत्र्ेक आलथमक वषम समाप्त भएको ३ मवहनालभत्र नवीकरण गनुम 
पने छ। 

(२) प्राइभेट फमम नवीकरण गराउन चाहने प्राइभेट फममको संचािकिे अवलध समाप्त भएको लमलर्िे ३ 
मवहनालभत्र देहार् बमोझजमको कागजार् संिग्न गरी गाउँपालिकामा अनसूुची - ५ बमोझजमको 
ढाँचामा दरखास्र् ददन ुपनेछ:- 
(क)  फमम दर्ामको सक्कि प्रमाणपत्र, 
(ख) आर्कर (स्थार्ी िेखा नम्बर) दर्ाम प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप, 
(ग)  अझघल्िो आलथमक वषमको कर चिुा प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप । 

(३) उपदफा (२) बमोझजम दरखास्र् प्राप्त भएमा गाउँपालिकािे दफा (५) को उपदफा (१) बमोझजम 
फमम दर्ाम गदाम िाग्ने दस्र्रुको ५० प्रलर्शर् दस्र्रु लिइ त्र्स्र्ो प्राइभेट फमम नववकरण र्था 
अद्यावलधक गररने छ। 

(४) उपदफा (२) बमोझजमको अवलधलभत्र प्राइभेट फमम नवीकरण गराउन नसकेको प्राइभेट फममको 
धनीिे आफ्नो प्राइभेट फमम समर्लभत्र नवीकरण गराउन नसकेको मनालसब कारण देखाई 
नवीकरणको िालग दरखास्र् ददएमा त्र्सरी ददएको दरखास्र् जाँचबिु गदाम सो कारण मनालसब 
देझखएमा गाउँपालिकािे प्राइभेट फममको नवीकरण गराउने अवलध समाप्त भएको लमलर्बाट ३ 
मवहनासम्म दोब्बर दस्र्रु लिई त्र्स्र्ो फमम नवीकरण गनम सवकनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोझजमको म्र्ादलभत्र पलन कुनै प्राइभेट फमम नवीकरण नगराएमा गाउँपालिकािे 
प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन, २०७६ को दफा १९ बमोझजम फमम खारेजीको कारवाही गनम सक्नेछ । 

 
८. प्राइभेट फममको नामसारी , ठाउँसारी र संशोधन सम्बन्धी व्र्वस्था:- 
(१) एक व्र्झिको नाममा दर्ाम गरेको फमम अको व्र्झिको नाममा नामसारी वा स्वालमत्व पररवर्मन गनम चाहेमा 
नामसारी दस्र्रु स्वरुप दफा ५ को उपदफा १ बमोझजम पूजँी अनसुार नर्ाँ दर्ाममा िाग्ने सरहको दस्र्रु 
िाग्नेछ। नामसारीका िालग लनम्न लिझखर् कागजार्हरु संिग्न गरी लनवदेन ददन ुपनेछ । 
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क. नामसारी गरी लिन चाहाने व्र्झिको लनवेदन, 
ख.नामसारी गरी लिन चाहन ेव्र्झिको नागररकर्ाको प्रमाणपत्रको  प्रलर्लिवप, 
ग.साववकवािािे गरी ददएको नामसारी पत्र, 
घ. करचिुा प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप, 

(२) कुनै एक ठाउँमा संचालिर् फमम अन्र्त्र स्थानान्र्रण गनुम परेमा ठाउँसारी दस्र्रु  स्वरुप दफा ५ को 
उपदफा १ बमोझजम पूजँी अनसुार नर्ाँ दर्ाममा िाग्न े सरहको दस्र्रु िाग्नेछ। ठाउँसारी गदाम लनम्न लिझखर् 
कागजार्हरु संिग्न गरी लनवेदन ददन ुपनेछाः 

क. ठाउँसारीको कारण खिेुको लनवदेन, 
ख. अको स्थानीर् र्हमा ठाउँसारी गनुम पने भएमा सम्बझन्धर् स्थानीर् र्हको सहमर्ी पत्र, 
ग. करचिुा प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप, 

(३) फमम खारेजी गदाम रु ५००/- दस्र्रु िाग्नछे । 
 
 
९.  प्राइभेट फममको पूजँीाः- 

(१) ऐनको दफा ६ को प्रर्ोजनको िालग ऐन, लनर्माविी र र्स कार्मववलधको अलधनमा रही रू 
पाँचिाख सम्म पूजँी भएको प्राइभेट फमम गाउँपालिकािे दर्ाम गनम सक्नछे । 

(२)  उपदफा (१) बमोझजम दर्ाम भएको प्राइभेट फममको सम्बन्धमा र्स कार्मववलधका व्र्वस्थाहरू 
गाउँपालिकाको लनणमर् अनसुार आवश्र्क हेरफेर गनम सवकनेछ । 

१०. अन्र् शर्महरूाः- 
प्रचलिर् कानूनमा र्ोवकएका अलर्ररि फममिे देहार् बमोझजमका शर्महरू पािना गनुम पनेछाः 

 
१. फममको पनुरूत्थान, आधलुनकीकरण वा ववस्र्ार गदाम गाउँपालिकाको स्वीकृलर् लिन ुपनेछ । 
२. फममबाट लनस्कने फोहोरिाइम उझचर्  र्वरिे व्र्वस्थापन गनुम पनेछ । 
३. प्रदषुण लनर्न्त्रण सम्बन्धमा वन र्था वार्ावरण मन्त्रािर्िे र्था अन्र् सम्बझन्धर् लनकार्िे र्ोकेको 

शर्महरू र कार्मववलध अलनवार्म रूपमा पािना गनुम पनेछ । 
४.  पवहिे दर्ाम भएका कम्पनीको नाम, कसैको व्र्ापाररक नाम वा टे्रडमाकम सँग लमिेमा फममिे नाम 

संशोधन गनुम पनेछ।प्रर्ोगमा आइसकेको टे्रडमाकम  प्रर्ोग गने भएमा प्रचलिर् औद्योलगक सम्पझत्त 
सम्बन्धी कानून बमोझजम दर्ाम गराएर मात्र प्रर्ोग गनुम पनेछ । 

५. फमममा कार्मरर् श्रलमकिाइम प्रझचिर् काननु बमोझजम पाररश्रलमक ददन ु पनेछ ।बािबालिकािाई 
श्रलमकको रुपमा काममा िगाउन पाईने छैन। 

६.  कार्मस्थिमा हनुे िैंलगक वहंसा ववरूिको आचार संवहर्ा, २०७६ पािना गनुम पनेछ । 
७. फमम दर्ाम भएपलछत्र्स्र्ो फमम धनीको नाम, फममको नाम, ठेगाना, दर्ाम नं. र लमलर् प्रष्ट उल्िेख भएको 

साइन बोडम राख्न ुपनेछ । 
 
११. वववरण हेरफेर सम्बन्धी जानकारीाः- 
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(१) कुनै प्राइभेट फममको धनीिे आफ्नो प्राइभेट फमम दर्ाम गराउँदा ददएको वववरण हेरफेर गनम चाहेमा 
हेरफेर गनुमपने वववरणहरू खिुाइम सोको लिझखर् जानकारी गाउँपालिकामा ददन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोझजम लिझखर् जानकारी प्राप्त भएपलछ सो सम्बन्धमा जाँचबिु गरी गाउँपालिकािे 
त्र्स्र्ो वववरण हेरफेर गनम पन्र ददन लभत्र स्वीकृर् ददन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोझजमको संशोधनको जानकारी सम्बझन्धर् लनकार्िे सम्बझन्धर् आन्र्ररक राजश्व 
कार्ामिर्िाई समेर् ददन ुपनेछ । 

१२. प्रलर्लिवप लिन सवकनेाः- 
(१) र्स कार्मववलध बमोझजम प्रदान गररएको प्रमाणपत्र हराएमा, नष्ट भएमा वा अन्र् कुनै कारणबाट 

काम निाग्ने भएमा फममको धनीिे फमम दर्ाम गरेको लनकार्मा प्रलर्लिवप लिनका िालग लनवेदन 
ददन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोझजम परेको लनवदेनको व्र्होरा मनालसब देझखएमा दर्ाम गरेको गाउँपालिकािे रु 
५००/- प्रलर्लिवप दस्र्रु लिइम लनवदेकिाइम प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

१३. वववरण उपिब्ध गराउन ुपनेाः- 
(१)  ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोझजम कुनै प्राइभेट फममहरूको वववरण गाउँपालिकािे 

मागेमा त्र्स्र्ो फममको धनीिे सार् ददनलभत्र त्र्स्र्ो वववरण उपिब्ध गराउनपुनेछ । कुन ै
कारणबस सो समर्लभत्र वववरण उपिब्ध गराउन नसवकने भएमा सोको जानकारी 
गाउँपालिकािाइम लिझखर् रूपमा गराइम समर् माग गनुम पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोझजम समर् थपको िालग माग गरेमा अवस्था हेरी वववरण माग गनेिाई 
गाउँपालिकािे त्र्स्र्ो वववरण पेश गनम बढीमा पन्र ददनसम्म समर् थप गनमसक्नेछ । 

१४. खारेजीको िालग लनवेदन ददनपुनेाः- 
(१)  ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोझजम फमम धनीिे मनालसब कारण देखाइम आफ्नो 
फमम खारेज गनम चाहेमा अनसूुची -६ बमोझजमको ढाँचामा लनवदेन ददन ुपनेछ । 
(२) खारेजीका िालग सक्कि नागररकर्ा सवहर् स्वर्म ्फमम धनी उपझस्थर् भई दरखास्र् ददन ुपनेछ ।स्वर्म ्फमम 
धनी उपझस्थर् हनु नसक्न ेअवस्थामा लनजको नझजकको हकवािािाई प्रोपराइटरको मन्जरुीनामा, नार्ा प्रमाझणर् 
प्रमाणपत्र र्था आवश्र्क कागजार् सवहर् उपझस्थर् भएमा प्राईभेट फमम खारेजी गरी ददन सवकने छ ।प्राईभेट फमम 
खारेजीका िालग आवश्र्क अन्र् कागजार्हरु- 

• अनसूुची ६ बमोझजमको ढाँचामा लनवदेन, 
• फमम दर्ामको सक्कि प्रमाण पत्र, 
• स्थार्ी िेखा नम्वर दर्ामको प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप, 
• अझघल्िो आ.व को कर लर्रेको लनस्सा, 

 
(३)  उपदफा (१) बमोझजम फमम खारेजीको िालग लनवदेन परेमा सम्बझन्धर् लनकार्िे खारेज गनुमअझघ सम्मको 

सम्पूणम बाँकी बक्र्ौर्ा, कर चिुा भएको प्रमाण पेश गनम िगाइम त्र्स्र्ो प्राइभेट फममिे लर्नम बिुाउन बाँकी 
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रहेको कानून बमोझजम िाग्ने दस्र्रु र्था जररवाना समेर् लनजबाट असूि गरी प्राइभेट फमम खारेज गरी 
दर्ाम वकर्ाबबाट िगर् कट्टा गनुम पनेछ।सोको जानकारी आन्र्ररक राजश्व कार्ामिर्िाई गराउन ुपने छ । 

१५. अनगुमन सम्बन्धी व्र्वस्थााः- गाउँपालिकािे समर्-समर्मा ऐन, लनर्माविी र र्स कार्मववलध बमोझजम दर्ाम 
एवं सञ्चािन भएका प्राइभेट फममको अनगुमन गरी आवश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ । 

१६. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गनम सक्नाेः-सम्बझन्धर् स्थानीर् र्हिे स्थानीर् राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
अनसूुचीमा आवश्र्क हेरफेर वा थपघट गनम सक्नेछ । 

१७. कार्मववलधको व्र्वस्था िाग ुहनुेाः-प्रचलिर् कानूनमा जनुसकैु कुरा िेझखएको भएर्ा पलन र्ो कार्मववलध प्रारम्भ 
भएपलछ प्राइभेट फममको दर्ाम र नवीकरण दस्र्रुका सम्बन्धमा र्स कार्मववलधको व्र्वस्था िाग ुहनुेछ । 

१८. ववववधाःर्ो कार्मववलध कार्ामन्वर्न क्रममा थप व्र्वस्था गनुम परेमा र्स कार्मववलध र्था प्रचलिर् कानूनसगँ 
नबाझिने गरी गाउँपालिकािे आवश्र्क लनणमर् गनम सक्नछे ।  

१९. कार्मववलध संशोधन सम्बन्धमा:- र्स कार्मववलधमा केही पररमाजमन गनम आवश्र्क देझखएमा कार्मपालिकाको 
लनणमर् अनसुार हनुेछ। 

२०. खारेजी र बचाउाः- र्ो कार्मववलध पाररर् हनु ुभन्दा अगालड दर्ाम भएका फममहरु पलन र्ही कार्मववलध बमोझजम  
दर्ाम भएको मालननेछ। 
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अनसूुची - १ 
(दफा ४ को उपदफा(१) सगँ सम्बझन्धर्) 

प्राइभेट फमम दर्ाम सम्बन्धी दरखास्र् 
 

लमलर्ाः२०...../...../..... 
ववषर्ाः प्राइभेट फमम दर्ाम गरी ददनहुनु । 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृर्ज्रू्, 
झिमरुक गाउँपालिका 
गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 
भ्र्ागरेु्, प्रू्ठान । 
 
महोदर्, 

प्रस्र्रु् ववषर्मा लनम्न बमोझजम उद्योग/व्र्ापार व्र्वसार् गनम र्पलसिमा उल्िेख भएको नामको प्राइभेट फमम मरेो 

नाममा दर्ाम गराउन इचछुक भएकोिे आवश्र्क कागजार् सवहर् र्ो लनवदेन पेश गरेको छु ।िेझखएको व्र्होरामा 
कुनै कुरा िठु्ठा ठहरे प्रचलिर् कानून बमोझजम सहुँिा बिुांउिा । 

 
र्पलसि 
१. फममको पूरा नामाः- 
२. फममको पूरा ठेगानााः- 
३. फममको उद्देश्र्ाः- 
४. फममको पूजँीाः- 
५. कारोबार गने वस्र्,ु सेवा र्था कामको वववरणाः- 
६. प्राइभेट फममको धनीको नाम र थर:- 

   ७. हस्र्ािराः- 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
ईलर् सम्बर् २०.........साि..........मवहना...........गरे्..........रोज शभुम । 

दार्ा ँ बार्ा ँ
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अनसूुची -२ 
(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बझन्धर्) 

प्राइभेट फममको दर्ाम वकर्ाब 
 
दर्ाम 
नं. 

फमम 
दर्ाम 
लमलर् 

फममको 
नाम र 
ठेगाना 

फममको 
उद्देश्र् 

फममको 
पूजँी 

सञ्चािकको 
नाम÷थर 

सञ्चािकको 
स्थार्ी ठेगाना 

स्थार्ी 
िेखा 
नं. 

सञ्चािकको 
सम्पकम  नं 

सञ्चािकको  
फोटो 

सञ्चािकको 
दस्र्खर्/औठंाछाप 

प्रमाझणर् गने 
अलधकारीको 
दस्र्खर् 

कैवफर्र् 
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9 झिमरुक गाउँपाझिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम सम्वन्धी कार्मझवझध, २०७७ 

अनसूुची –३ 
(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बझन्धर्) 

   झिमरुक गाउँपालिका 
गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 

(५ नं. प्रदेश, नेपाि) 
भ्र्ागरेु्, प्रू्ठान  

 
दर्ाम नाः 
दर्ाम लमलर्: 

प्राइमभेट फमम दर्ाम प्रमाण पत्र 
 
लनम्नानसुारको वववरण भएको ...................... फममिाइम लमलर् २०.......साि........मवहना........गरे्...... 
उद्योग/वाझणज्र् सम्बन्धी कार्म संचािन गनमको िालग ५ नं प्रदेश प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन र  लनर्माविी, २०७६ 
र्था झिमरुक गाउँपालिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम कार्मववलध, २०७७ को दफा ६ बमोझजम दर्ाम गरी र्ो प्रमाण पत्र 
प्रदान गररएको छ । 
 
वववरण 
 
प्रोपराइटरको नाम/थर............................................................. 
 
ठेगानााः.................................................................... 
 
नागररकर्ा नं..................................... 
 
फममको ठेगानााः...................................................... 
 
पूजँीाःरू. ......................... 
 
उद्देश्र्ाः................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 

...............................                                                               
(प्रमाझणर् गने अलधकृर्) 
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10 झिमरुक गाउँपाझिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम सम्वन्धी कार्मझवझध, २०७७ 

नवीकरण सम्बन्धी वववरण 
 

नवीकरण 
लमलर् 

असिुी 
आ.व 

रलसद नं प्रमाण पत्रको 
मान्र् अवलध 

नवीकरण गने अलधकारीको 
दस्र्खर् गाउँपालिकाको छाप 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
   ...................... 
  प्रमाझणर् गने अलधकृर् 
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11 झिमरुक गाउँपाझिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम सम्वन्धी कार्मझवझध, २०७७ 

अनसूुची – ४ 
(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बझन्धर्) 

   झिमरुक गाउँपालिका 
गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 

(५ नं. प्रदेश, नेपाि) 
भ्र्ागरेु्, प्रू्ठान  

 
दर्ाम नाः 
दर्ाम लमलर्: 

प्राइमभेट फमम दर्ाम प्रमाण पत्र 
 
लनम्नानसुारको वववरण भएको ............... ...................... फममिाइम लमलर् २०....... साि ........मवहना 
........ गरे् ...... उद्योग/वाझणज्र् सम्बन्धी कार्म संचािन गनमको िालग ५ नं प्रदेश प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन 
र  लनर्माविी, २०७६ र्था झिमरुक गाउँपालिका प्राइभेट फमम दर्ाम कार्मववलध, २०७७ को दफा ६ 
बमोझजम दर्ाम गरी र्ो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । 
 
वववरण 
 
प्रोप्राइटरको नाम/थर............................................................. 
 
ठेगानााः.................................................................... 
 
नागररकर्ा नं..................................... 
 
फममको ठेगानााः...................................................... 
 
पूजँीाःरू. ......................... 
 
उद्देश्र्ाः................................................................... 
 
(घरेि ुर्था साना उद्योग ववकास सलमलर्को कार्ामिर् प्रू्ठानमा दर्ाम नं ....लमलर् .... ....मा दर्ाम भई संचािनमा रहेको र ५ 
नं. प्रदेशको प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन र लनर्माविी २०७६ र्था झिमरुक गाउँपालिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम सम्बन्धी कार्मववलध 
२०७७ को दफा ६(१) बमोझजम दर्ाम गररएको) 

 
 

...............................                                                               
(प्रमाझणर् गने अलधकृर्) 
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12 झिमरुक गाउँपाझिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम सम्वन्धी कार्मझवझध, २०७७ 

 
अनसूुची-५ 

(दफा ७ को उपदफा (३) सँग सम्बझन्धर्) 
प्राइभेट फमम नवीकरण र अद्यावलधक सम्बन्धी दरखास्र् 

 
लमलर्ाः२०....../...../..... 

 
ववषर्ाः प्राइभेट फमम नवीकरण र अद्यावलधक गरी ददनहुनु । 

 
श्रीमान प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृर् ज्रू्, 
झिमरुक गाउँपालिका 
गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 
भ्र्ागरेु्, प्रू्ठान । 
 
महोदर्, 
    प्रस्र्रु् ववषर्मा र्पलसि बमोझजमको वववरण भएको प्राइभेट फमम नवीकरण गरी अद्यावलधक गरी ददनहुनु 
अनरुोध गदमछु ।नवीकरणका िालग आवश्र्क कागजार्हरु र्सै लनवेदनसाथ संिग्न छ । 

र्पलसि 
१. फममको पूरा नामाः- 
२. फममको पूरा ठेगानााः- 
३. फममको उद्देश्र्ाः- 
४. कारोबार गने वस्र्,ु सेवा र्था कामको वववरण- 
५. बाज/ेबज्रै्को नाम/थराः- 
६. बावकुो नाम/थराः- 
७. आमाको नाम/थराः- 
८. सम्पकम  नं.- 
 
िेझखएको व्र्होरामा कुनै कुरा िठु्ठा ठहरे प्रचलिर् कानून बमोझजम सहुँिा बिुाउिा । 
 

लनवदेकाः 
                  प्राइभेट फमम धनीको 

    नाम/थर.......................... 
दस्र्खर्ाः................... 

     ठेगाना:..................... 
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13 झिमरुक गाउँपाझिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम सम्वन्धी कार्मझवझध, २०७७ 

 
अनसूुची - ६ 

(दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बझन्धर्) 
प्राइभेट फमम खारेजी सम्बन्धी लनवेदन 

 
लमलर्ाः२०....../...../..... 

 
ववषर्ाः प्राइभेट फमम खारेज गरी ददनहुनु। 

 
श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृर्ज्रू्, 
झिमरुक गाउँपालिका 
गाउँ कार्मपालिकाको कार्ामिर् 
भ्र्ागरेु्, प्रू्ठान। 
 
 
महोदर्, 
प्रस्र्रु् ववषर्मा मेरो नाममा रहेको .................... दर्ाम नं......भएको .......................................... नामको 
प्राइभेट फमम ................................................ कारणिे गदाम अबदेझख सञ्चािन गनम असमथम भएकोिे दर्ाम 
खारेज गरी ददनहुनु अनरुोध गदमछु। 

 
लनवदेकाः 

प्राइभेट फमम धनीको 
       नाम/थर.......................... 

    दस्र्खर्ाः................... 
                 ठेगाना:..................... 

आज्ञािे 

कमि प्रसाद भसुाि 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृर् 

 


