
 

प्रदेश राजपत्र 
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०5) पोखरा, असार १6 गते, २०७9 साल (संख्या 3 

भाग 2 
गण्डकी प्रदेश सरकार 

पययटन, उद्योग, वाशिज्य तथा आपूर्तय मन्त्त्रालयको सूचना 
 

गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फमय दताय र्नयमावली, २०७९ 

 

गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फमय दताय ऐन, २०७८ को दफा १२ ले ददएको अर्िकार प्रयोग 
गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले देहायका र्नयमहरु बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी र्नयमहरुको नाम “गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फमय दताय  
र्नयमावली, २०७९” रहेको छ । 

 (२) यो र्नयमावली तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.  पररभाषा:  ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यो र्नयमावलीमा “ऐन” भन्नाले गण्डकी 
प्रदेश प्राइभेट फमय दताय ऐन, २०७८ सम्झन ुपछय । 

३.  फमय दताय गराउन दरखास्त ददन ुपने: (१)  ऐनको दफा ४ बमोशजम प्राइभेट फमय दताय 
गराउन चाहने व्यशिले कायायलयमा दरखास्त ददन ुपनेछ । 
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  (२) उपर्नयम (१)  बमोशजम दरखास्त ददिँदा एक सय रुपैयािँ दरखास्त दस्तरु 
सवहत र्नयम (४) बमोशजमको दताय दस्तरु संलग्न गरी अनसूुची - १ बमोशजमको ढािँचामा ददन ु
पनेछ । 

४.  दताय दस्तरु: (१) देहाय बमोशजमको पुिँजी भएको प्राइभेट फमय दताय गदाय देहाय बमोशजमको दताय 
दस्तरु लाग्नेछ:- 

       (क) दश लाख रुपैयािँ सम्म - एक हजार रुपैयािँ  

       (ख) दश लाख रुपैयािँ भन्त्दा बढी पचास लाख रुपैयािँ सम्म -पािँच हजार रुपैयािँ 
       (ग) पचास लाख रुपैयािँ भन्त्दा बढी एक करोड रुपैयािँ सम्म -दश हजार रुपैयािँ 
       (घ) एक करोड रुपैयािँ भन्त्दा बढी दश करोड रुपैयािँ सम्म -पचास हजार रुपैयािँ 
       (ङ) दश करोड रुपैयािँ भन्त्दा बढी जर्तसकैु पुिँजी भएमा -पचहत्तर हजार रुपैयािँ 

  (२) उपर्नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापर्न मवहला, अपाङ्ग, दर्लत 
समदुाय, ववपन्न वगय, वपछर्डएको िेत्र र सीमान्त्तकृत समदुायका व्यशिले प्राइभेट फमय दताय 
गनय चाहेमा त्यस्तो फमय दताय गदाय उपर्नयम (१) बमोशजम लाग् न ेदस्तरुमा पचास प्रर्तशत छुट 
हनुेछ । 

५.  दरखास्त साथ नागररकताको प्रमािपत्र र अन्त्य कागजात पेश गनुय पने:  प्राइभेट फमय दताय 
गराउन चाहन े व्यशिले दरखास्त ददिँदा नेपाली नागररकताको प्रमािपत्रको प्रर्तर्लवप र 
कायायलयले तोकेको अन्त्य कागजातहरु पेश गनुय पनेछ ।  

  तर अपाङ्ग, दर्लत समदुाय, ववपन्न वगय, वपछर्डएको िेत्र वा सीमान्त्तकृत समदुायको 
हकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट जारी गररएको प्रमािपत्रको प्रर्तर्लवप 
समेत पेश गनुय पनेछ । 

६.  दताय गने: र्नयम ३ बमोशजम परेको दरखास्त जािँचबझु गदाय प्राइभेट फमय दताय गनय मनार्सब 
देखेमा कायायलयले त्यस्तो प्राइभेट फमयको नाम कायायलयको रशजष्टरमा जनाइ दरखास्तवालालाई 
अनसूुची- २ बमोशजमको ढािँचामा दताय प्रमािपत्र ददन ुपनेछ । 

७.  प्राइभेट फमयको अवर्ि र नवीकरि: (१) दताय भएको प्राईभेट फमयको अवर्ि दईु वषयको हनुेछ 
र सो अवर्ि भिुान भएपर्छ नवीकरि गनुय पनेछ । 
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(२) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोशजम प्राइभेट फमय नवीकरि गराउन 
चाहने प्राइभेट फमयको िनीले उपर्नयम (१) बमोशजमको अवर्ि समाप्त भएको र्मर्तले पैँर्तस 
ददनर्भत्र देहाय बमोशजमका कागजात संलग्न गरी कायायलयमा अनसूुची-३ बमोशजमको ढािँचामा 
दरखास्त ददन ुपनेछ:- 

(क)  फमय दतायको सक्कल प्रमाि-पत्र, 
(ख) आयकर (स्थायी लेखा नम्बर) दताय प्रमािपत्रको प्रर्तर्लवप,  

(ग)  अशघल्लो आर्थयक वषयको कर र्तरेको प्रमाि-पत्र वा र्नस्सा,  
(घ) पचासलाख रुपैयािँ वा सो भन्त्दा बढी पुिँजी भएको प्राईभेट फमयको   हकमा 

लेखा परीिि सम्बन्त्िी प्रर्तवेदन | 

 

(३) उपर्नयम (२) बमोशजम दरखास्त प्राप्त भएमा कायायलयले देहाय बमोशजमको 
दस्तरु र्लई त्यस्तो प्राइभेट फमय नवीकरि गनुय पनेछ:- 

(क) नवीकरि दस्तरु             र्नयम (४) बमोशजमको दताय 
दस्तरुको दश प्रर्तशतले हनु आउन े
रकम, 

(ख) दताय प्रमाि पत्रको प्रर्तर्लवप दस्तरु   तीन सय रुपैयािँ ।  

              (४) उपर्नयम (२) बमोशजमको अवर्िर्भत्र प्राइभेट फमय नवीकरि गराउन नसकेको 
प्राइभेट फमयको िनीले प्राइभेट फमय नवीकरि गराउन नसकेको मनार्सब कारि देखाई सो 
अवर्ि समाप्त भएको र्मर्तले एक वषयर्भत्र नवीकरिको लार्ग दरखास्त ददएमा र त्यसरी 
ददएको दरखास्त जािँचबझु गदाय मनार्सब देशखएमा कायायलयले देहाय बमोशजमको नवीकरि 
दस्तरु र्लई त्यस्तो प्राइभेट फमय नवीकरि गरी ददन ुपनेछ:- 

                 (क) प्राइभेट फमयको अवर्ि समाप्त भएको छत्तीसौँ ददन देशख नब्बे ददनसम्मको 
लार्ग उपर्नयम (३) बमोशजमको दस्तरुको दोब्बर दस्तरु, 

(ख) खण्ड (क) मा उशल्लशखत अवर्ि समाप्त भएको ददनदेशख एक वषयसम्मको   
लार्ग उपर्नयम (३) बमोशजमको दस्तरुको तेब्बर दस्तरु । 

८.  दताय अद्यावर्िक र नवीकरि:  (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोशजम ऐन प्रारम्भ हनु ु
अशघ प्रचर्लत कानून बमोशजम दताय तथा नवीकरि भएकोले दताय अद्यावर्िक गनय ऐन प्रारम्भ 
भएको र्मर्तले एक बषयर्भत्र अनसूुची-४ बमोशजमको ढािँचामा एक सय रुपैयािँ दरखास्त दस्तरु 
सवहत कायायलय समि दरखास्त ददन ुपनेछ। 



खण्ड ०5) संख्या 3,  प्रदेश राजपत्र भाग 2 र्मर्त २०७9।03।16 

4 
 

  (२) ऐनको दफा ५ को उपदफा (२)  वा (३) बमोशजम प्राइभेट फमय नवीकरि 
गनय अनसूुची-५ बमोशजमको ढािँचामा फमय नवीकरि गरी अद्यावर्िक गनयको लार्ग एक सय 
रुपैयािँ दरखास्त दस्तरु सवहत कायायलय समि दरखास्त ददन सक्नेछ । 

  (३) उपर्नयम (२) बमोशजम नवीकरिका लार्ग दरखास्त परेमा कायायलयले फमय 
िनीसिँग देहायको दस्तरु र जररबाना र्लई त्यस्तो प्राइभेट फमय नवीकरि गररददन सक्नेछ:- 

(क)  यो र्नयम प्रारम्भ हनु ु अर्ि प्रचर्लत कानून बमोशजम प्रत्येक 
नवीकरि अवर्िको लार्ग नवीकरि दस्तरुको तेब्बर दस्तरु र 
नवीकरि गराउन नसकेको बीस लाख सम्म पुिँजी भएको प्राइभेट 
फमयको हकमा त्यस्ता प्राइभेट फमयबाट प्रत्येक वषयका लार्ग थप 
दईु हजार पािँच सय रुपैयािँ,  

(ख)  बीस लाख भन्त्दा बढी पुिँजी भएको प्राइभेट फमयबाट खण्ड (क) 
बमोशजमको नवीकरि दस्तरु र प्रत्येक बषयका लार्ग थप पािँच 
हजार पािँच सय रुपैयािँ । 

९. साइनबोडय र मूल्यसूची राख्न ुपनेेः प्राइभेट फमय दताय भएपर्छ त्यस्तो प्राइभेट फमयको िनीले 
आफ्नो फमयको नाम, ठेगाना, दताय नम्बर र र्मर्त प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको साइनबोडय र 
आफूले कारोवार गने वस्त ुवा सेवाको प्रचर्लत कानून बमोशजमको मूल्यसूची कारोवार स्थलमा 
राख्न ुपनेछ । 

 
१०. वववरि हेरफेर सम्बन्त्िी व्यवस्थाेः (१) कुनै प्राइभेट फमयको िनीले प्राइभेट फमय दताय गराउिँदा 

ददएको वववरिमा हेरफेर गनय चाहेमा हेरफेर गनुय पने वववरिहरु खलुाई सोको र्लशखत र्नवेदन 
सम्बशन्त्ित कायायलयमा ददन ुपनेछ । 

(२) उपर्नयम (१) बमोशजमको वववरि हेरफेर गने सम्बन्त्िी र्नवेदन प्राप्त भएमा 
कायायलयले आवश्यक जािँचबझु गरी मनार्सव देखेमा वववरि संशोिन गनय सक्नेछ। 

तर प्राइभेट फमयको वववरि संशोिनमा नामसारी, नाम पररवतयन र पुिँजीवृवि 
सम्बन्त्िी ववषय भएमा देहाय बमोशजमको शलु्क र्लई वववरि संशोिन गनुय पनेछ । 

(क) नामसारी शलु्क      -फमय दताय गनय लाग्ने दस्तरु बराबरको   
रकम, 

(ख) नाम पररवतयन शलु्क -फमय दताय गनय लाग्ने दस्तरुको पचास 
प्रर्तशतले हनु आउने रकम, 
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(ग) पुिँजीवृवि शलु्क -थप भएको पुिँजीमा हाल नयािँ दताय गदाय 
लाग्ने बराबरको रकम तर र्मर्त 
2076।11।19 पश्चात दताय भएको 
फमयको हकमा हाल कायम हनु े कुल 
पुिँजीको आिारमा पवहले र्तरेको शलु्क 
घटाइ बािँकी हनु आउन ेरकम । 

 

                (३) उपर्नयम (२) बमोशजम वववरि संशोिन गरेमा कायायलयले सोको जानकारी 
सम्बशन्त्ित आन्त्तररक राजश्व कायायलयलाई समेत ददन ुपनेछ । 

११.  प्रमािपत्रको प्रर्तर्लवप र्लन सवकन े: (१) र्नयम ६ बमोशजम प्रदान गररएको दतायको प्रमाि-
पत्र हराएमा, नष्ट भएमा वा अन्त्य कुनै कारिबाट काम नलाग्ने भएमा कायायलयमा प्राइभेट 
फमयको िनीले र्नवेदन ददन ुपनेछ। 

  (२) उपर्नयम (१) बमोशजम परेको र्नवेदनको व्यहोरा मनार्सब देखेमा कायायलयले 
र्नयम ७ को उपर्नयम (३) को खण्ड (ख) बमोशजमको दस्तरु र्लई र्नवेदकलाई दतायको 
प्रमािपत्रको प्रर्तर्लवप ददन ुपनेछ । 

१२.  वववरि उपलव्ि गराउन ुपने: (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोशजम कुनै प्राइभेट 
फमयहरुको वववरि कायायलयले मागेमा त्यस्तो फमयको िनीले एक्काईस ददन र्भत्र त्यस्तो वववरि 
उपलब्ि गराउन ु पनेछ र कुन ैकारिबस सो समयर्भत्र वववरि उपलब्ि गराउन नसवकन े
भएमा सो को जानकारी कायायलयलाई र्लशखत रुपमा गराई थप समय माग गनुय पनेछ । 

  (२) उपर्नयम (१) बमोशजम समय थपको लार्ग माग गरेमा अवस्था हेरी कायायलयले 
त्यस्तो वववरि पेश गनय बढीमा सात ददनसम्म समय थप गनय सक्नेछ । 

१३.  अनलाईन माध्यमको प्रयोग: (१) प्राइभेट फमयको दताय, नवीकरि, नामसारी, ठािँउसारी, खारेजी 
लगायत अन्त्य आवश्यक वववरि मन्त्त्रालयले स्थापना गरेको अनलाईन प्रिाली माफय त गने 
व्यवस्था र्मलाउन सक्नेछ।यसरी स्थावपत प्रिालीमा आवश्यक वववरि आवर्िक रुपमा 
अद्यावर्िक गने प्राइभेट फमयको कतयव्य हनुेछ। 

  (२) अनलाईन प्रिालीमा प्राइभेट फमयको बावषयक कारोवारको वववरि र रोजगारीको 
अवस्था लगायत अन्त्य वववरि बावषयक रुपमा अद्यावर्िक गनुय पनेछ । 
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  (३) अनलाईन माध्यमको प्रयोग सम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्था प्रिालीमा र्निायरि भए 
बमोशजम हनुेछ । 

१४.  खारेज गदाय दस्तरु तथा जररबाना असलु गने : (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को 
खण्ड (ख) बमोशजम फमय िनीले मनार्सब कारि देखाइ आफ्नो फमय खारेज गनय चाहेमा फमय 
दतायको सक्कल प्रमािपत्र सवहत एक सय रुपैयािँ दरखास्त दस्तरु सवहत आफ्नो फमय खारेजीको 
लार्ग कायायलयमा अनसूुची-६ बमोशजमको ढािँचामा र्नवेदन ददन सक्नछे ।  

          (२) उपर्नयम (१) बमोशजम फमय खारेजीको लार्ग र्नवेदन परेमा कायायलयले खारेज 
गनुय अशघसम्मको सम्पूिय बािँकी बक्यौता, कर चिुा भएको प्रमाि पेश गनय लगाई त्यस्तो प्राइभेट 
फमयले र्तनय बझुाउन बािँकी रहेको कानून बमोशजम लाग्ने दस्तरु तथा जररबाना समेत र्नजबाट 
असूल गरी प्राइभेट फमय खारेज गरी दताय वकताबबाट लगत कट्टा गनुयपनेछ । 

 

१५.  अनगुमन सम्बन्त्िी व्यवस्था: (१) मन्त्त्रालय र मातहतका र्नकायले समय समयमा ऐन र यस 
र्नयमावली बमोशजम दताय एवं सञ्चालन भएका प्राइभेट फमयको अनगुमन गरी आवश्यक र्नदेशन 
ददन सक्नेछन ्।  

  (२) उपर्नयम (१) बमोशजम ददइएको र्नदेशन पालना गनुय प्रत्येक फमयको कतयव्य 
हनुेछ । 

 
१६. अनसूुचीमा हेरफेर :  मन्त्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवश्यक 

हेरफेर गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची – १ 

(र्नयम ३ को उपर्नयम (२) सिँग सम्बशन्त्ित) 

र्बषय:- प्राईभेट फमय दताय सम्बन्त्िमा । 
 

श्री कायायलय प्रमखु, 

घरेल ुतथा साना उद्योग कायायलय, ............। 

 

महोदय,  

 र्नम्न बमोशजम व्यापार व्यवसाय गनय प्राइभेट फमय मेरो नाममा दताय गराउन इच्छुक भएकोले 
दतायको लार्ग आवश्यक कागजातहरु यसै साथ संलग् न गरी रु. १०।– को वटकट टािँसी यो र्नवेदन 
पेश गरेको छु । लेशखएको व्यहोरा कुन ैझटु्टा ठहरेमा कानून बमोशजम सहुिँला बझुाउिँला। 

 

(१) फमयको परुा नाम:-  (क) नेपालीमा .............................................. 

  (ख) अंग्रजेीमा  .............................................. 
(२) फमयको परुा ठेगाना:- 
(३) फमयमा लगाउन ेपुिँजी :- 

(४) फमयको उद्देश्य :- 

(५) फमयको कारोवार :- 

(६) प्रोप्राइटरको पूरा नाम तथा ठेगाना:- (क) नेपालीमा .............................................. 

    (ख) अंग्रजेीमा  .............................................. 
(७)  प्रोप्राइटरको नागररकता प्रमािपत्र नं. वा राविय पररचयपत्र नं. 

(८) प्रोप्राइटरको र्तन पसु्ते नाम, थर र ठेगाना:- 
 

 दरखास्तवालाको लेखात्मक र रेखात्मक दवैु औठँाको सहीछाप 

दायािँ बायािँ 

      

दरखास्तवालाको मार्थ लेशखए बमोशजमको नाम, थर र ठेगाना दरुुस्त छ, भनी सनाखत 
गने। 

 

इर्त सम्बत ्२०      साल      मवहना      गते      रोज शभुम ्। 

 

 

लेखात्मक हस्तािर   
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अनसूुची – २ 

(र्नयम ६ सिँग सम्बशन्त्ित) 

                 प्रदेश सरकार                 

                      ........................................ मन्त्त्रालय 

                       .......................................र्नदेशनालय 

                      .....................................कायायलय.............. 

                   गण्डकी प्रदेश 
 

प्रा. फा. नं. 

 

प्रमाि-पत्र 

 

 र्नम् न लेशखएको वववरि भएको प्राइभेट फमय सम्बत ्२०     साल  .............मवहना .......... 
गते प्राइभेट फमय दताय ऐन, २०७८ बमोशजम दताय गरी यो प्रमािपत्र ददइएको छ । 

 

वववरि 

 

िनी (प्रोप्राइटर) को नाम, थर र ठेगाना:- 
फमयिनीको नागररकता प्रमाि पत्र नं.:- 

फमयको ठेगाना:- 
फमयको पुिँजी रु. :- 

फमयको उद्देश्य:- 

फमयको कारोवार गने वस्त ुतथा सेवाको वववरि:- 

र्मर्त:- 
                                                     कायायलय प्रमखु 

  

 

प्राइभेट फमय 
िनीको फोटो 
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फमयको नाम:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नवीकरि 
गरेको र्मर्त 

नवीकरि बहाल 
रहने र्मर्त 

बझुाएको दस्तरु रर्सद 
नं./भौचर नं. र 
र्मर्त 

नवीकरि गने 
अर्िकारीको 
दस्तखत 

कैवफयत 
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अनसूुची – ३ 

(र्नयम ७ को उपर्नयम (२) सिँग सम्बशन्त्ित) 

प्राइभेट फमय नवीकरि सम्बन्त्िी दरखास्त 

 

र्मर्त:- २०  /   / 

 

 

ववषय:- प्राइभेट फमय नवीकरि गररददन ुहनु । 

 

श्री  कायायलय प्रमखु 

................... कायायलय.................. 

गण्डकी प्रदेश 

 

 
महोदय, 

मेरो नाउिँमा रहेको ........................... नामको प्राइभेट फमय दताय नं..................... को नवीकरि गररददन ुहनु 
अनरुोि गदयछु । नवीकरिको लार्ग आवश्यक कागजातहरु यसै र्नवेदन साथ संलग्न छ ।  

 
र्नवेदक 

प्राइभेट फमयको िनीको 

नाम, थर 

दस्तखत 

ठेगाना 
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अनसूुची – ४ 

(र्नयम ८ को उपर्नयम (१) सिँग सम्बशन्त्ित) 

 

प्राइभेट फमय अद्यावर्िक सम्बन्त्िी दरखास्त 

                                                 र्मर्त:- २०  /   / 

 

 

ववषय:- प्राइभेट फमय अद्यावर्िक गररददन ुहनु । 

 

श्री  कायायलय प्रमखु 

................... कायायलय.................. 

गण्डकी प्रदेश । 

 
महोदय, 

देहाय बमोशजमको वववरि भएको प्राइभेट फमय र्मर्त .......................... मा दताय भई पर्छल्लो पटक  
र्मर्त ............................... मा नवीकरि भएकाले अद्यावर्िक गररददन ुहनु अनरुोि गदयछु ।  

 

वववरि 

१. फमयको नाम 

२. फमयको ठेगाना 
३. फमयको उद्देश्य 

४. फमयको पुिँजी 
५. फमयले कारोवार गने वस्त ुतथा सेवाको वववरि 

६. बाज,े बज्यैको नाम, थर 
७. बवुाको नाम, थर 
८. आमाको नाम, थर 
९. सम्पकय  नं.  

लेशखएको व्यहोरामा कुन ैकुरा झटु्टा ठहरे प्रचर्लत कानून बमोशजम सहुिँला बझुािँउला । 

 
र्नवेदक 

प्राइभेट फमयको िनीको 
नाम, थर 
दस्तखत 

ठेगाना 
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अनसूुची – ५ 

(र्नयम ८ को उपर्नयम (२) सिँग सम्बशन्त्ित) 

प्राइभेट फमय नवीकरि र अद्यावर्िक सम्बन्त्िी दरखास्त 

                                         र्मर्त:- २०  /   / 

 

              ववषय:- प्राइभेट फमय नवीकरि र अद्यावर्िक गररददन ुहनु । 

 

श्री  कायायलय प्रमखु 

................... कायायलय.................. 

गण्डकी प्रदेश । 

 
महोदय, 

देहाय बमोशजमको वववरि भएको प्राइभेट फमय र्मर्त .......................... मा दताय भएको र र्मर्त .............  
मा नवीकरि गने अविी समाप्त भई नवीकरि हनु नसकेकाले नवीकरि गरी अद्यावर्िक समेत गररददन ु
हनु अनरुोि गदयछु ।  

 

वववरि 

१. फमयको नाम 

२. फमयको ठेगाना 
३. फमयको उद्देश्य 

४. फमयको पुिँजी 
५. फमयले कारोवार गने वस्त ुतथा सेवाको वववरि 

६. बाजे, बज्यैको नाम, थर 
७. बवुाको नाम, थर 
८. आमाको नाम, थर 
९. सम्पकय  नं.  

लेशखएको व्यहोरामा कुन ैकुरा झटु्टा ठहरे प्रचर्लत कानून बमोशजम सहुिँला बझुािँउला । 
र्नवेदक 

प्राइभेट फमयको िनीको 
नाम, थर 
दस्तखत 

ठेगाना  



खण्ड ०5) संख्या 3,  प्रदेश राजपत्र भाग 2 र्मर्त २०७9।03।16 

13 
 

अनसूुची – ६ 

(र्नयम १४ को उपर्नयम (१) सिँग सम्बशन्त्ित) 

 

प्राइभेट फमय खारेजी सम्बन्त्िी र्नवेदन 

                                                     र्मर्त:- २०  /   / 

 

 

ववषय:- प्राइभेट फमय खारेज गररददन ुहनु । 

 

श्री  कायायलय प्रमखु 

................... कायायलय.................. 

गण्डकी प्रदेश । 

 

 
महोदय, 

मेरो नाममा रहेको दताय नं.................. भएको ......................... नामको प्राइभेट फमय ......................... 
कारिले गदाय अबदेशख सञ्चालन गनय नसक्न ेभएकोले दताय खारेज गररददन ुहनु अनरुोि गदयछु ।  

 

र्नवेदक 

प्राइभेट फमयको िनीको 

नाम, थर 

दस्तखत 

ठेगाना 

 

 
 
 
 
 

मदु्रकेः गण्डकी  प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मार्मला मन्त्त्रालय।मूल्य रु.25।- 

   आज्ञाले 

  ज्ञानेन्त्द्र पौडेल 

प्रदेश सरकारको सशचव 


