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रामग्राम नगरपालिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम कार्मविधि, २०७७ 
                          sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&&.!!.)&   

 

प्रस्र्ािनााः 

रामग्राम नगरपालिकाि ेउद्योग व्यवसाय गने प्राइभेट फममहरुको दर्ाम, ननयमन, सहजीकरण र र्त्सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था गरी नगरपालिकाको आर्थमक समदृ्र्ध र आम जनर्ाको हहर् प्रवधमन गनम वाञ्छनीय भएकोिे,िुम्म्बनी 
प्रदेश सरकारद्बारा जारी प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन, २०७६ को दफा ६ र ननयमाविीको ननयम ५ को उपननयम(३) ि े
हदएको अर्धकार बमोम्जम रामग्राम नगरपालिका नगर कायमपालिकाको  लमनर् २०७७/११/०७  को बैठकबाट 
म्स्वकृर्ी गरी यो कायमववर्ध जारी गरेको छ ।  

१. संक्षिप्र् नाम र प्रारम्भाः 
(१) यस कायमववर्धको नाम "रामग्राम नगरपालिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम कार्मविधि, २०७७" रहेको छ ।  
(२) यो कायमववर्ध रामग्राम नगरपालिकाके स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशर् भए पनछ प्रारम्भ हुनेछ । 
(३) यो कायमववर्ध रामग्राम नगरपालिका, रामग्राम नगर क्षेत्र लभत्र िागु हुनेछ । 

२.पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथम निागेमा यस कायमववर्धमा- 
  (क) "नगरपालिका" भन्नाि ेरामग्राम नगरपालिका सम्झनु पदमछ । 
 (ख) "नगरसभा" भन्नािे रामग्राम नगरपालिकाको नगरसभा सम्झनु पदमछ । 
 (ग) "कार्मपालिका" भन्नािे रामग्राम नगर कायमपालिकािाई सम्झनु पदमछ । 

(घ) "प्रमुख" भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुखिाई सम्झनु पदमछ । 
(ङ)   "उप-प्रमुख " भन्नािे नगरपालिकाको उप-प्रमुख िाई सम्झनु पदमछ । 
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(च) "ऐन" भन्नािे “िुम्म्बनी प्रदेश सरकारद्वाराजारी प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन, २०७६” सम्झनु पदमछ । 
(छ) "ननर्माििी" भन्नािे “िुम्म्बनी प्रदेश सरकारद्बारा जारी प्राइभेट फमम दर्ाम ननयमाविी, २०७६” 

सम्झनु पदमछ । 
(ज) "कार्मविधि"भन्नािे “रामग्राम नगरपालिकाको प्राइभेट फमम दर्ाम कायमववर्ध, २०७७” सम्झनुपदमछ। 
(झ) "प्राइभेट फमम" भन्नािे ननजी वा अन्य नामबाट कुनै एक व्यम्तर्िे उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय 

को फमम सम्झनु पदमछ । 
(ञ)   "कार्ामिर्"भन्नािे रामग्राम नगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामिय,परासी नविपरासीिाई 

सम्झनु पदमछ । 
(ट)   "अधिकारी"भन्नाि ेअर्धकार प्राप्र् अर्धकारीिाइम सम्झनु पदमछ । 
(ठ) "र्ोककएको" वा "र्ोककए बमोजिम" भन्नाि ेयो कायमववर्ध अन्र्गमर् बनेको दफामा र्ोककएको वा 

र्ोककए बमोम्जम सम्झनुपदमछ । 
(ड) "प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृर्" भन्नािे रामग्राम नगरपालिका, नगर कायमपालिकाको  कायामिय 

,परासी नविपरासीका प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृर् िाई सम्झनु पदमछ । 
३. दर्ाम नगरी प्राइभेट फमम खोल्न नहुनेाः यो कायमववर्ध प्रारम्भ भएपनछ यो कायमववर्ध बमोम्जम दर्ाम 

नगराई कसैिे पनन प्राइभेट फमम खोल्न पाइने छैन । 
४. प्राइभेट फमम दर्ाम गनम दरखास्र् ददनुपननाः 

(१) प्राइभेट फमम दर्ाम गनम चाहने व्यम्तर्िे नगरपालिकामा एकसर् रूपैयााँ दरखास्र् दस्रु्र सहहर् 
अनुसूची - १ बमोम्जमको ढााँचामा दरखास्र् हदनु पनेछ । 

(२) प्राइभेट फमम दर्ाम गनम चाहने व्यम्तर्िे आफ्नो फमम दर्ाम गनम दरखास्र् हदाँदा देहाय बमोम्जमको 
वववरण र कागजार् पेश गनुम पनेछः  

➢ उद्र्ोग दर्ामको हकमााः 
(क) ननधामररर् ढााँचाको दरखास्र् फाराम र कबुलियर्नामा । 
(ख) फममको नाम, ठेगाना, सम्पकम  नं., उद्देश्य र्था त्यसिे कारोवार गने वस्रु् र्था सेवाको वववरण र फमम 

धनीको र्ीन पुस्रे् वववरण खुल्ने गरर सम्बम्न्धर् वडाको लसफाररस । 
(ग) जग्गा धनी प्रमाण पुजामको प्रनर्लिवप 
(घ) नेपािी नागररकर्ाको प्रनर्लिवप 
(ङ) सजमलमन मुचुल्का, 
(च) जग्गा भाडामा लिएको भए भाडा सम्झौर्ा, जग्गा धनीको नागररकर्ाको प्रनर्लिवप । 
(छ) फननमचर उद्योग भए वन कायामियको दरुी खुिेको पत्र, १८ इन्चसम्मको आराको िार्ग दरुी ५०० लमटर, 

३५ इन्चसम्मको आराको िार्ग न्युनर्म दरुी १ कक.मी. हुनुपने । यहद मेलसनमा रू.५० हजार भन्दा कम 
िगानी हुने भएमा दरुी माग गनुम नपने । 

(ि) खाद्य उद्योगसंग सम्बम्न्धर् उद्योग भए खाद्य प्रववर्ध र्था गुण ननयन्त्रण कायामिय भैरहवाको 
सहमनर् पत्र हुनुपने । 
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(झ) फमम धनीको हािसािै खखर्चएको पासपोटम साइजको फोटो ३ (र्ीन) प्रनर् । 
➢ बाणिज्र् दर्ामको हकमााः 

(क)  ननधामररर् ढााँचाको दरखास्र् फाराम । 
(ख) दफा ४ को उपदफा २ को (क) बमोम्जम वववरण खुल्ने गरर वडाको लसफाररस । 
(ग)  जग्गा धनी प्रमाण पुजाम, 
(घ)  नेपािी नागररकर्ा, 
(ङ)  फमम धनीको हािसािै खखर्चएको पासपोटम साइजको फोटो ३ (र्ीन) प्रनर् । 
(च)  मनी चेन्जर (ववविय कारोवार) व्यवसाय दर्ामको िार्ग नेपाि राष्ट्र बैंकको स्वीकृर् पत्र । 
(छ) औषधी व्यवसाय दर्ामको िार्ग औषधी व्यवस्था ववभागको लसफाररस पत्र । 
(ि)  ववषादीजन्य व्यवसाय दर्ामको िार्ग सम्बम्न्धर् कृवष ज्ञानकेन्रको लसफाररस पत्र । 

(३) दफा ४ को उपदफा १ र २ बमोम्जम कसैको दरखास्र् परेपनछ,नगरपालिकािे सार् हदन लभत्र 
र्ोककए बमोम्जम आवश्यक जााँचबुझ गरी फमम दर्ाम गनम मनालसब देखेमा र्ोककए बमोम्जमको दर्ाम 
ककर्ाबमा त्यस्र्ो फमम दर्ाम गरी र्ोककएको ढााँचाको प्रमाण पत्र दरखास्र्वािािाई प्रदान गररनेछ । 

(४) उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएर्ापनन एउटै वय्म्तर्को नाममा समान उद्देश्य भएको 
एक भन्दा बढी वाखणज्य सम्बन्धी प्राइभेट फमम दर्ाम गररने छैन, र्र सोहह उद्देश्यको िार्ग 
वाखणज्य सम्बन्धी प्राइभेट फममको शाखा खोिी संचािन गनम पाईने छ। 

(५) उपदफा १ र २ बमोम्जम दरखास्र् जााँचबुझ गदाम प्राइभेट फमम दर्ाम गनम नसककने भएमा 
नगरपालिकािे १५ हदन लभत्र सो को कारण सहहर्को जानकारी सम्बम्न्धर् दरखास्र्वािािःाई 
हदनुपनेछ । 

५. फमम दर्ाम दस्रु्राः 
(१) पााँच िाख रूपैयााँसम्म पूाँजी भएको प्राइभेट फमम दर्ाम गदाम एक हजार रुपैयााँ दर्ाम दस्रु्र िाग्नेछ 

। 
(२)  उपदफा(१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए र्ापनन महहिा, अपाङ्गर्ा भएका व्यम्तर् र दलिर् 

समुदायको व्यम्तर्िःाई उपदफा(१) मा उम्ल्िखखर् दस्रु्रमा पचास प्रनर्शर् छुट हुनेछ । 
(३)  अपाङ्गर्ा भएका व्यम्तर् र दलिर् समुदायको व्यम्तर्िे उपदफा (२) बमोम्जमको सुववधाको 

िागम्ः आर्धकाररक ननकायबाट जारी गररएको अपाङ्गर्ा भएका व्यम्तर् र दलिर् समुदायको 
व्यम्तर् पहहचान हुने प्रमाणपत्रको प्रमाखणर् प्रनर्लिवप समेर् पेश गनुम पनेछ । 

६. प्राइभेट फममको दर्ाम: 
(१) दफा ४ बमोम्जम प्राइभेट फमम दर्ाम गनम दरखास्र् परेपनछ नगरपालिकािे आवश्यक जााँचबुझ गरी 

प्राइभेट फमम दर्ाम गनम मनालसब देखेमा अनुसूची - २ बमोम्जमको दर्ाम ककर्ाबमा दर्ाम गरी 
बाखणज्य सम्बन्धी फमम भए अनुसूची - ३ बमोम्जमको र उद्योग सम्बन्धी फमम भए अनुसूची - ४ 
बमोम्जमको प्रमाणपत्र दरखास्र्वािािाई हदनु पनेछ। 
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(२) नगरपालिकािे ननम्श्चर् हदसम्म पूाँजी भएको फमम दर्ाम गने, नवीकरण गने, अद्यःावर्धक गने र 
खारेज गने िगायर्का अर्धकार आफू मार्हर्को कुनै कायामिय वा आर्धकारीिाई प्रत्योजन गनम 
सतनेछ । 

७. प्राइभेट फममको अििी र निीकरि: 

(१) यस कायमववर्ध बमोम्जम दर्ाम भएका प्राइभेट फममको अवर्ध पााँच आर्थमक वषमको हुनेछ र सो 
अवधी भुतर्ान भएपनछ नवीकरण गदाम र्ीन आर्थमक वषमको िार्ग गररनेछ । 

(२) प्राइभेट फमम नवीकरण गराउन चाहने प्राइभेट फममको धनीिे उपदफा (१) को अवधी समाप्र् 
भएको लमनर्ि े६ महहना लभत्र देहाय बमोम्जमको कागजार् संिग्न गरी नगरपालिका मा अनुसूची 
- ५ बमोम्जमको ढााँचामा दरखास्र् हदनु पनेछ । 
(क)  फमम दर्ामको सतकि प्रमाणपत्र, 
(ख) आयकर (स्थायी िेखा नम्बर) दर्ाम प्रमाणपत्रको प्रनर्लिवप, 
(ग)  अनघल्िो आर्थमक वषमको कर नर्रेको प्रमाणपत्र । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम दरखास्र् प्राप्र् भएमा कायामियिे दफा (५) को उपदफा (१) बमोम्जम फमम 
दर्ाम गदाम िाग्ने दस्रु्रको बीस प्रनर्शर् दस्रु्र िम्ःई त्यस्र्ो प्राइभेट फमम नवीकरण गररहदनु 
पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जमको अवधी लभत्र प्राइभेट फमम नवीकरण गराउन नसकेको प्राइभेट फममको 
धनीिे आफ्नो प्राइभेट फमम समय लभत्र नवीकरण गराउन नसकेको मनालसब कारण देखाई 
नवीकरणको िार्ग दरखास्र् हदएमा त्यसरी हदएको दरखास्र् जााँचबुझ गदाम सो कारण मनालसब 
देखखए कायामियिे प्राइभेट फममको नवीकरण गराउने अवधी समाप्र् भएको लमनर्बाट ६ 
महहनासम्म दफा ५ को उपदफा(१) बमोम्जमको दस्रु्रको पचास प्रनर्शर् दस्रु्र र सो समयलभत्र 
पनन नवीकरण नगराएमा सो अवधी समाप्र् भएको हदनदेखख एक वषम सम्म दफा ५ को उपदफा 
(१) बमोम्जम र दइुम बषम र नर्न बषम सम्म क्रमश  दफा ५को उपदफा १ को दोब्बर र र्ेब्बर  
दस्रु्र िम्ःई त्यस्र्ो फमम नवीकरण गनम सककनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोम्जमको म्यादलभत्र पनन कुनै प्राइभेट फमम नवीकरण नगराएमा नगरपालिकाि े
प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन, २०७६ को दफा ११ बमोम्जम फमम खारेजीको कारवाही गनम सतनेछ ।  

८. दर्ाम अद्र्ाािधिक र निीकरि: 
(१) प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोम्जम यो कायमववर्ध प्रारम्भ हुनु 

अनघ प्रचलिर् कानून बमोम्जम दर्ाम र्था नवीकरण भएको फममिे दर्ाम अद्यःावर्धक गनम 
कायमववर्ध प्रारम्भ भएको लमनर्िे एक वषम लभत्र अनुसूची - ६ बमोम्जमको ढााँचामा नगरपालिका 
समक्ष दरखास्र् हदनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अद्यःावर्धक गनम दरखास्र् परेमा नगरपालिकािे त्यस्र्ो फममको दर्ाम 
अद्यःावर्धक गरी प्रमाणपत्र हदनु पनेछ र दर्ाम अद्यःावर्धक भएको फममको अवर्ध उतर् फमम 
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नवीकरण गनुमपने अवर्ध जनर् बााँकी छ सो अवर्ध नघट्ने गरी सःोही आर्थमक वषमको अम्न्र्म 
हदन सम्म कायम रहनेछ । 

(३) ऐनकःो दफा ५ को उपदफा (२) बमोम्जम आकवषमर् हुने प्राइभेट फममहरूको हकमा त्यस्र्ा प्राइभेट 
फममका धनीिे एक पटकको िार्ग कायमववर्ध प्रारम्भ भएका लमनर्िे एक वषम लभत्र अनुसूची - ७ 
बमोम्जमको ढााँचामा फमम नवीकरण गरी अद्यःावर्धक गनमका िार्ग एकसय रूपैयााँ दरखास्र् 
दस्रु्र सहहर् नगरपालिका समक्ष दरखास्र् हदन सतनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम नवीकरणका िार्ग दरखास्र् परेमा नगरपालिकाि ेफमम धनीसंग देहायको 
दस्रु्र िम्ःई त्यस्र्ो प्राइभटे फमम नवीकरण गनम सतनेछ । 
(क) यो कायमववर्ध प्रारम्भ हुनु अनघ प्रचलिर् कानून बमोम्जम प्रत्येक नवीकरण अवर्धको 

िार्ग िाग्ने नवीकरण दस्रु्रको रे्ब्बर दस्रु्र र नवीकरण गराउन नसकेको पााँचिाख 
सम्म पूाँजी भएको प्राइभेट फममको हकमा त्यस्र्ा प्राइभेट फममबाट प्रत्येक वषमका िार्ग 
थप दःुई हजार पााँचसय रुपैयााँ दस्रु्र लिई फमम नवीकरण गरी दर्ाम अद्यःावर्धकको 
प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछ । 

(ख) यस कायमववर्ध बमोम्जम अद्यःावर्धक भएका फममको अवर्ध समाप्र् भएपनछ दफा ७ को 
उपदफा (३) बमोम्जमको दस्रु्र लिई र्ीन आर्थमक वषमका िार्ग नवीकरण गररनेछ । 

९. नगरपालिकामा प्राइभेट फमम दर्ामाः 
(१) ऐनकःो दफा ६ को प्रयोजनको िार्ग ऐन, ननयमाविी र यस कायमववर्धको अर्धनमा रहह 

रू.पााँचिाख सम्म पूाँजी भएको प्राइभेट फमम नगरपालिकामा दर्ाम, नवीकरण र अद्यःावर्धक गनम 
सतनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोम्जम दर्ाम भएको प्राइभेट फममको सम्बन्धमा यस कायमववर्धका व्यवस्थाहरू 
कायमपालिकाको ननणमय अनुसार आवश्यक हेरफेर गनम सतनेछ । 

१०. साईनबोर्म राख्नु पननाः 
प्राइभेट फमम दर्ाम भएपनछत्यस्र्ो फमम धनीको नाम, फममको नाम, ठेगाना, दर्ाम नं. र लमनर् प्रस्ट उल्िखे 
भएको प्रचलिर् मापदण्ड बमोम्जमको साईनबोडम कारोबार स्थिमा राख्नु पनेछ । 

११. वििरि हेरफेर सम्बन्िी िानकाराीााः 
(१) कुनै प्राइभेट फममको धनीिे आफ्नो प्राइभेट फमम दर्ाम गराउाँदा हदएको वववरण हेरफेर गनम चाहेमा 

हेरफेर गनुमपने वववरणहरू खुिाइम सोको लिखखर् जानकारी नगरपालिकामा हदनु पनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोम्जम लिखखर् जानकारी प्राप्र् भएपनछ सो सम्बन्धमा जााँचबुझ गरी 

नगरपालिकािे त्यस्र्ो वववरण हेरफेर गनम पन्र हदन लभत्र स्वीकृर् हदन सतनेछ । 
(३)  उपदफा (१) बमोम्जमको सशंोधनको जानकारी सम्बम्न्धर् ननकायिे सम्बम्न्धर् आन्र्ररक राजश्व 

कायामियिाइम समेर् हदनु पनेछ । 
१२. प्रनर्लिवप लिन सककनेाः 
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(१) यस कायमववर्ध बमोम्जम प्रदान गररएको प्रमाणपत्र हराएमा, नष्ट्ट भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट 
काम निाग्ने भएमा फममको धनीिे फमम दर्ाम गरेको ननकायमा प्रनर्लिवप लिनका िार्ग ननवेदन 
हदनु पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोम्जम परेको ननवेदनको व्यहोरा मनालसब देखखएमा दर्ाम गरेको कायामियिे एक 
हजार रूपैयााँ प्रनर्लिवप दस्रु्र लिइम ननवेदकिाइम प्रमाणपत्रको प्रनर्लिवप उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

१३. वििरि उपिब्ि गराउनुपननाः 
(१)  ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोम्जम कुनै प्राइभेट फममहरूको वववरण नगरपालिकािे मागेमा 

त्यस्र्ो फममको धनीिे सार् हदन लभत्र त्यस्र्ो वववरण उपिब्ध गराउनुपनेछ र कुनै कारणबस सो 
समयलभत्र वववरण उपिब्ध गराउन नसककने भएमा सोको जानकारी नगरपालिकािाइम लिखखर् 
रूपमा गराइम समय माग गनुम पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोम्जम समय थपको िार्ग माग गरेमा अवस्था हेरी वववरण माग गने कायामियिे 
त्यस्र्ो वववरण पशे गनम बढीमा पन्र हदनसम्म समय थप गनमसतनछे । 

१४. खारेिीको िाधग ननिेदन ददनुपननाः(१)  ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्जम फमम 
धनीिे मनालसब कारण देखाइम आफ्नो फमम खारेज गनम चाहेमा फमम दर्ामको सतकि प्रमाणपत्र सहहर् आफ्नो 
फमम खारेजीको िार्ग नगरपालिकामा अनुसूची - ८ बमोम्जमको ढााँचामा ननवेदन हदनु पनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोम्जम फमम खारेजीको िार्ग ननवेदन परेमा सम्बम्न्धर् ननकायिे खारेज गनुम अनघ 

सम्मको सम्पूणम बााँकी बक्यौर्ा, कर चुतर्ा भएको प्रमाण पेश गनम िगाइम त्यस्र्ो प्राइभेट फममिे 
नर्नम बुझाउन बााँकी रहेको कानून बमोम्जम िाग्ने दस्रु्र र्था जररवाना समेर् ननजबाट असूि 
गरी प्राइभेट फमम खारेज गरी दर्ाम ककर्ाबबाट िागर् कट्टा गनुमपनेछ । 

१५. अनुगमन सम्बन्िी व्र्िस््ााः  सम्बम्न्धर् ननकायिे समय समयमा ऐन, ननयमाविी र यस कायमववर्ध 
बमोम्जम दर्ाम एवं सञ्चािन भएका प्राइभेट फममको अनुगमन गरी आवश्यक ननदेशन हदन सतनेछ । 

१६. अनुसूचीमा हेरफेर िा ्पघट गनम सकनेाः  कार्मपालिकािे ननिमर् गरी र्स कार्मवििी सँशोिन र््ा अनुसुची 
हेरफेर िा ्पघट गनम सकन ेछ । 

१७. कार्मविधिको व्र्िस््ा िागू हुनेाः प्रचलिर् कानूनमा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएर्ा पनन यो कायमववर्ध 
प्रारम्भ भएपनछ प्राइभेट फममको दर्ाम र नवीकरण दस्रु्रका सम्बन्धमा यस कायमववर्धको व्यवस्था िागू 
हुनेछ । 

१८. विवििाः यःो कायमववर्ध कायामन्वयन क्रममा थप व्यवस्था गनुम परेमा यस कायमववर्ध र्था प्रचलिर् 
कानूनसाँग नबाखझने गरी नगरपालिकािे आवश्यक ननणमय गनम सतनेछ ।  

अनःुसूची - १ 
(दफा ४ को उपदफा(१) साँग सम्बन्धम्ःर्) 

प्राइभेट फमम दर्ामसम्बजन्ि दरखास्र् 
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लमनर् २०...../...../..... 

ववषय  प्राइभेटफमम दर्ाम गरी हदनुहुन । 
श्री प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृर् ज्यू, 
रामग्राम नगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामिय 
परासी, नविपरासी। 
महोदय, 

प्रस्रु्र् ववषयमा ननम्न बमोम्जम उद्योग/व्यापार व्यवसाय गनम र्पलसिमा उल्िेख भएको नामको प्राइभेट 
फमम मेरो नाममा दर्ाम गराउन इच्छुक भएकोिे आवश्यक कागजार् सहहर् यो ननवेदन पेश गरेको छु । 
िेखखएको व्यहोरामा कुनै कुरा झठु्ठा ठहरे प्रचलिर् कानून बमोम्जम सहुाँिा बुझांउिा । र्पलसि 

 
१. फममको पूरा नाम - 
२. फममको पूरा ठेगाना - 
३. फममको उद्देश्य - 
४. फममकोपूाँजी - 
५. कारोबार गने वस्रु्, सेवा र्था कामको वम्ःवरण - 
६. प्राइभेट फममको धनीको र्ीन पुस्रे् नाम, थर, वर्न:- 
 
दरखास्र्वािाको िेखात्मक र रेखात्मक दवैुऔःंठाकोसहहछाप: 

 
 िेखात्मक सहम्ः:       

ईनर्सम्बर् २०.........साि..........महहना...........गर्े..........रोजशःुभम ्। 
 

दायााँ बायााँ 
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अनुसूची -२ 
(दफा ६ को उपदफा (१) साँग सम्बन्धम्ःर्) 

प्राइभेट फममको दर्ाम ककर्ाब 
 
दर्ाम 
नं. 

फमम 
दर्ाम 
लमनर् 

फममको 
नाम 

फममको 
उद्देश्य 

फममको 
पूाँजी 

फममको 
ठेगाना 

फममको 
धनीको 
नाम÷थर 

फममको 
धनीको 
स्थायी 
ठेगाना 

फममको धनीको 
बुवा÷आमाको 

नाम÷थर 

स्थायी 
िेखा 
नं. 

फममको 
धनीको 
सम्पकम  
नं. 

फममको 
धनीको 
पासपोटम 
साइजको 
फोटो 

फममको 
धनीको 
सहह र 
औःंठाछाप 

प्रमाखणर् गने 
अर्धकारीको 
सहह छाप 

कैकफयर् 
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अनुसूची – ३ 
(दफा ६ को उपदफा (१) साँग सम्बम्न्धर्) 

 रामग्राम नगरपालिका 
नगर कायमपालिकाको कायामिय 
(िुम्म्बनी प्रदेश, नेपाि) 

परासी, नविपरासी। 
 

प्रा.फ./वाखणज्य दर्ाम नं. 

प्राइमभेट फमम/िाणिज्र् दर्ाम प्रमाि पत्र 
 
ननम्न अनुसारको वववरण भएको ...................................................फममिाइम सम्बर् 
२०.......साि........महहना........गरे्......रोजमा ब्यापाररक प्रयोजनका िार्ग प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन, २०७६ को 
दफा ६, प्राइभेट फमम दर्ाम ननयमाविी, २०७६ को ननयम ८र्था रामग्राम नगरपालिका प्राइभेट फमम दर्ाम 
कायमववर्ध, २०७७ को दफा ६ बमोम्जम दर्ाम गरी यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । 

वििरि 
प्रोप्राइटरको नाम/थर.......................................................................................... 
ठेगाना ........................................................................................ 
नागररकर्ा नं..................................... 
फममको ठेगाना ......................................................................................... 
पूाँजी  रू. ...................................................................................... 
कारोबार गररने चीज बस्रु् ..................................................................................... 
उद्देश्य .................................................................................... 
जारी गने कायामिय  रामग्राम नगरपालिका नगर कार्मपालिकाको कार्ामिर्, परासी, नििपरासी। 

 
 

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

(प्रमाखणर् गने 
अर्धकृर्) 

नोटाः  
१. यो प्रमाणपत्रको म्याद फमम दर्ाम गररएको लमनर्ि े५ (पााँच) वषम सम्म र त्यसपनछ प्रत्येक पटक नवीकरण भए मुर्ाववक वहाि रहने 

हुनािे अवधी समाप्र् भएको लमनर्ि े६ महहना लभत्र अननवायम रूपमा नववकरण गराइमसतनु पनेछ । नवीकरण भएको अवधी सम्बन्धी 
वववरण प्रमाणपत्रको पछाडी उल्िेख छ । 
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२. यो फममको उद्देश्य कायामन्वयनका िार्ग अनुमनर् लिनुपने ववषयमा सम्बम्न्धर् ननकायबाट अनुमनर् प्राप्र् गरेपनछ मात्र कायम गनुमपनेछ 
। यस ैदर्ामिाइम नै उद्देश्य कायामन्वयन गने अनुमनर् प्राप्र् गरेको माननने छैन । 

३. सम्पिी शुद्र्धकरण ऐन र्था अपरार्धक कायममा िगानी ननयन्त्रण सम्बम्न्ध कानुन वा सो अन्र्गमर् बनेका ननयम, ननदेशन, आदेश वा 
रामग्राम नगरपालिका को ननयम, ननदेशन र सुपररवेक्षण पािना गनुमपनेछ । 

 
नविकरि (ररन्रू्िि) गररएको 

 
लमनर् नविकरि गरेको अिधि दस्रु्र बुझाएको रू. को भौचर नां. र लमनर् दस्र्खर् 
    

    

    

 
अनुसूची – ४ 

(दफा ६ को उपदफा (१) साँग सम्बम्न्धर्) 

रामग्राम नगरपालिका 
नगर कार्मपालिकाको कार्ामिर् 

(िुम्म्बनी प्रदेश, नेपाि) 
परासी, नविपरासी 

 

उद्र्ोग दर्ाम प्रमाि पत्र 
 
उद्योग दर्ाम नं. 
प्राइभेट फमम दर्ाम ऐन, २०७६ को दफा ६, प्राइभेट फमम दर्ाम ननयमाविी, २०७६ को ननयम ८र्था रामग्राम 
नगरपालिका प्राइभटे फमम दर्ाम कायमववर्ध, २०७७ को दफा ६ बमोम्जम ननम्न अनुसारको वववरण 
भएको उद्योग दर्ाम गरी यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । 

१. उद्योग संचािकको नाम  
२. उद्योगको नाम  
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३. उद्योगको ठेगाना  
४. उद्योगको उदेश्य  
५. उद्योगको कुि पूाँजी  रू. 

(क)  म्स्थर पूाँजी  रू. 
(ख)  चािु पूाँजी  रू. 

६. उद्योगको वगम  िघु उद्यम / घरेिु उद्योग/ साना उद्योग 
७. उद्योग संचािन हुने लसफ्ट संखया  
८. आवश्यक ववद्युर् शम्तर्  
९. उद्योग सचंािन हदन (प्रनर् वषम) 
१०. उद्योगिे उत्पादन गने वस्रु् वा सेवाको प्रकार  
११. आवश्यक पने जनशम्तर्  
१२. उद्योग संचािन, व्यवसाय उत्पादन वा कारोवार सुरू गनुम पने अवर्ध  
१३. उत्पादन क्षमर्ा  
१४. अन्य  
 

...................... 
(प्रमाखणर् गने अर्धकृर्) 

 
नोटाः उद्र्ोगिे पािना गनुमपनन शर्महरू र्स प्रमािको पछार्ी उल्िेख गररएको छ । 
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शर्महरूाः 
 

प्रचलिर् कानूनमा र्ोककएका अनर्ररकर् उद्र्ोगिे देहार् बमोजिमका शर्महरू पािना गनुम 
पननछाः 

 
१. उद्योगिाइम आवश्यक पने जनशम्तर् नेपािी नागररकबाट प्राप्र् गनुम पनेछ । ववदेशी जनशम्तर् आवश्यक 

पन ेभएमा प्रचलिर् श्रम ऐन, २०७४ को अर्धनमा रही ववदेशी जनशम्तर् राख्न सककनेछ । 
२. उद्योगमा ववदेशी पूाँजी िगानी, प्रववर्ध उपभोग गनुम परेमा ववभाग/नगरपालिकाको पवूम स्वीकृर्ी लिनु 

पनछे । 
३. अनुमनर् लिन नपने उद्योगको पुनरूत्थान, आधुननकीकरण वा ववस्र्ार गदाम ववभाग/नगरपालिकाको 

स्वीकृर्ी लिनु पनेछ । 
४. उद्योग चािु भएपनछ नगरपालिकाको राजस्व शाखामा वावषमक प्रनर्वेदन, कायम प्रगर्ी र उत्पादन वववरण 

सम्बन्धी मालसक/चौमालसक प्रनर्वेदन अननवायम रूपमा पेश गनुम पनेछ । मौसमी (लसजनि) वा अन्य 
कारणिे बन्द रहेको भए कारण खुिाइम सुचना गनुम पनेछ । 

५. वार्ावरण सम्बन्धमा सम्बम्न्धर् ननकाय र्था नगरपालिकाबाट हदइमने ननदेशन र्था शर्महरू पािना गनुम 
पनेछ । उद्योगबाट ननस्कने फोहोरिाइम उर्चर् व्यवस्थापन गनुम पनेछ । 

६. प्रदषुण ननयन्त्रण सम्बन्धमा वन र्था वार्ावरण मन्त्राियिे र्था अन्य सम्बम्न्धर् ननकायिे र्ोकेको 
शर्महरू र कायमववर्ध अननवायम रूपमा पािना गनुम पनेछ । 

७. यस उद्योगिे नाम पहहिे दर्ाम भएका कम्पनीको नाम, कसैको व्यापाररक नाम वा रेडमाकम साँग लमिेमा 
संसोधन गनुम पनेछ । यस उद्योगबाट उत्पादन वा प्रदान गने वस्रु् वा सेवामा रेडमाकम  प्रयोग गने भएमा 
प्रचलिर् औद्योर्गक सम्पवि सम्बन्धी कानून बमोम्जम दर्ाम गराएर मात्र प्रयोग गनुम पनेछ । 

८. उद्योगमा कायमरर् कममचारी वा श्रलमकिाइम पाररश्रलमक हदाँदा अननवायम रूपमा बैंक खार्ा माफम र् भुतर्ानी 
हदनु पनेछ । 

९. औद्योर्गक प्रनर्ष्ट्ठानका कायमस्थिमा हुने िैंगीक हहसंा ववरूद्धको आचार संहहर्ा, २०७६ पािना गनुम 
पनेछ । 

१०. उद्योग वररपररमा बालसन्दािाइम हानन नोतसानी नपने गरी उद्योग संचािन गनुम पनेछ । 
११. ववशेष शर्महरू 

उद्र्ोगको पँूिी िदृ्धि/िमर्ा िदृ्धि/नामसारी/िगार्र्का अन्र् ननिमर्हरूाः 
 

क्र.सं. ननिमर्को व्र्होरा 
प्रमाणिर् गननको 
दस्र्खर् र लमनर् 

कार्ामिर्को छाप 
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नविकरि गरेको प्रमािाः 

 
नविकरि गनन 

कार्ामिर्को नाम 
नविकरि गरेको अिधि नविकरि दस्रु्रको 

भौचर नं. र लमनर् 
दस्र्खर् 

    

    

    

    

    

 
नोटाःर्ो प्रमािपत्रको म्र्ाद उद्र्ोग दर्ाम गररएको लमनर्ि े५ (पाँच) िषम सम्म र त्र्सपनछ प्रत्रे्क पटक निीकरि भए मरु्ाविक िहाि 
रहने हुनाि ेअििी समाप्र् भएको लमनर्ि े६ मदहना लभत्र अननिार्म रूपमा नविकरि गराइमसकनु पननछ। प्रमाि पत्रमा उल्िेणखर् उद्देश्र् 
बाहेकको काम गनुम हँुदैन । नविकरि गराउन ल्र्ाउँदा सककि प्रमाि पत्र सा्ै लिइम आउनुपनन छ । 
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अनःुसूची - ५ 
(दफा ७ को उपदफा (२) साँग सम्बन्धम्ःर्) 
प्राइभटे फमम निीकरि सम्बन्िी दरखास्र् 

 
 लमनर् २०...../...../..... 

 
ववषय  प्राइभटे फमम नवीकरण गरी हदनुहुन । 

 
श्री प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृर् ज्यू, 
रामग्राम नगरपालिका ,नगर कायमपालिकाको कायामिय 
परासी, नविपरासी। 
 
महोदय, 
प्रस्रु्र् ववषयमा मेरो नाममा रहेको .....................................................................नामको प्राइभेट फमम 
दर्ाम नं..................को नवीकरण गरी हदनुहुन अनुरोध गदमछु।नवीकरणका िार्ग आवश्यक कागजार्हरू 
यसै ननवेदनसाथ संिग्न छ। 

 
ननवेदक  

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

दस्र्खर् ................... 

  ठेगाना:.................... 
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अनःुसूची - ६ 
(दफा ८ को उपदफा (१) साँग सम्बन्धम्ःर्) 

प्राइभटे फममअद्र्ाािधिक सम्बन्िी दरखास्र् 
 

लमनर् २०....../..... /..... 
 

ववषय  प्राइभेटफमम अद्यःावर्धक गरी हदनुहुन । 
 
श्री प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृर् ज्यू, 
रामग्राम नगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामिय 
परासी, नविपरासी। 
 
महोदय, 
प्रस्रु्र् ववषयमा र्पलसि बमोम्जमको वववरण भएको प्राइभेट फमम लमनर्....................मा दर्ाम भइम 
पनछल्िो पटक लमनर्......................मा नवीकरण भएकोिे अद्यःावर्धक गरी हदनुहुन अनुरोध गदमछु । 

र्पलसि 
१.फममको पूरःा नाम - 
२. फममको पूरा ठेगाना - 
३. फममको उद्देश्य - 
४. कारोबार गने वस्रु्, सेवा र्था कामको वम्ःवरण - 
५. बाजे/बज्यैको नाम/थर - 
६. बःावुको नाम/थर - 
७. आमाको नाम/थर - 
८. सम्पकम  नं.- 
 
िेखखएको व्यहोरामा कुनै कुरा झठु्ठा ठहरे प्रचलिर् कानून बमोम्जम सहुाँिा बुझाउिा । 
 

ननवेदक  
प्राइभेट फमम धनीको 

नाम/थर.......................... 
दस्र्खर् ................... 

     ठेगाना:..................... 
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अनःुसूची - ७ 
(दफा ८ को उपदफा (३) साँग सम्बन्धम्ःर्) 

प्राइभटे फममनिीकरि र अद्र्ाािधिक सम्बन्िी दरखास्र् 
 

लमनर् २०....../...../..... 
 

ववषय  प्राइभेटफमम नवीकरण र अद्यःावर्धक गरी हदनुहुन । 
 
श्री प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृर् ज्यू, 
रामग्राम नगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामिय 
परासी, नविपरासी। 
 
महोदय, 
    प्रस्रु्र् ववषयमा र्पलसि बमोम्जमको वववरण भएको प्राइभेट फमम लमनर्....................मा दर्ाम भएको 
र लमनर्.....................मा नवीकरण गने अवर्ध समाप्र् भै नवीकरण हुन नसकेकोिे नवीकरण 
गरीअद्यःावर्धक समेर् गरी हदनुहुन अनुरोध गदमछु । 

र्पलसि 
१.फममको पूरःा नाम - 
२. फममको पूरा ठेगाना - 
३. फममको उद्देश्य - 
४. कारोबार गने वस्रु्, सेवा र्था कामको वम्ःवरण - 
५. बाजे/बज्यैको नाम/थर - 
६. बःावुको नाम/थर - 
७. आमाको नाम/थर - 
८. सम्पकम  नं.- 
िेखखएको व्यहोरामा कुनै कुरा झठु्ठा ठहरे प्रचलिर् कानून बमोम्जम सहुाँिा बुझाउिा । 

ननवेदक  
प्राइभेट फमम धनीको 

नाम/थर.......................... 
दस्र्खर् ................... 

     ठेगाना:..................... 
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अनःुसूची - ८ 
(दफा १४ को उपदफा (१) साँग सम्बन्धम्ःर्) 

प्राइभटे फममखारेि सम्बन्िी ननिेदन 
 

लमनर् २०....../...../..... 
ववषय  प्राइभटे फमम खारेज गरी हदनुहुन । 

 
श्री प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृर् ज्यू, 
रामग्राम नगरपालिका नगर कायमपालिकाको कायामिय परासी, निपरासी। 
महोदय, 
प्रस्रु्र् ववषयमा मेरो नाममा रहेको ....................दर्ाम 
नं......भएको..........................................नामकोप्राइभेट 
फमम.........................................................................कारणिे गदाम अबदेखख सञ्चािन गनम नसतने 
भएकोिे दर्ाम खारेज गररहदनुहुन अनुरोध गदमछु। 

ननवेदक  
प्राइभेट फमम धनीको 

नाम/थर.......................... 
दस्र्खर् ................... 

      ठेगाना:..................... 
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