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प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ३) बटुवल, रूपन्देही, फागनु २८ गते, २०७6 साल (अततररक्ताङ्क ५९ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मशन्त्रपररषद्) बाट तमतत २०७६।११।१९ मा स्वीकृत भएको 
"साझेदारी तनर्मावली, २०७६" सवय साधारणको जानकारीका लातग प्रकाशशत 
गररएको छ । 

साझेदारी तनर्मावली, २०७6 
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साझेदारी ऐन, २०७६ को दफा ५८ ले ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी प्रदेश 
सरकार, प्रदेश नं. ५ ले देहार्का तनर्महरु बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्ी तनर्महरुको नाम "साझेदारी तनर्मावली, 
२०७६" रहेको छ । 

(२) र्ो तनर्मावली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषा: (१)  ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्ो तनर्मावलीमा, - 

(क) "ऐन" भन्नाले साझेदारी ऐन, २०७६ सम्झन ुपछय । 
(ख) "तनदेशनालर्" भन्नाले उद्योग, वाशणज्र् तथा उपभोक्ता वहत संरिण 

तनदेशनालर् सम्झन ुपछय । 
(ग) "मन्त्रालर्" भन्नाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 

सम्झन ुपछय ।  
(घ) "सम्बशन्धत तनकार्" भन्नाले तनदेशनालर्लाई सम्झन ुपछय । 

३. साझेदारी फमय दताय गनय दरखास्त ददनपुनेेः (१) साझेदारी फमय दताय गनय 
चाहने साझेदारहरुले सम्बशन्धत तनकार्मा एकसर् रुपैर्ााँ दरखास्त दस्तरु 
सवहत वाशणज्र् सम्बन्धी साझेदारी फमयको हकमा अनसूुची-१ (क) 
बमोशजमको ढााँचामा  र उद्योग सम्बन्धी साझेदारी फमयको हकमा अनसूुची-
१ (ख) बमोशजमको ढााँचामा  दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(२) साझेदारी फमय दताय गनय चाहन ेसाझेदारहरुले फमय दताय गनय 
दरखास्त ददाँदा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोशजमको वववरण, 
कागजात र सम्बशन्धत तनकार्ले तोकेका अन्र् कागजात पेश गनुय पनेछ । 
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४. फमय दताय दस्तरु: (१) देहार्को पूाँजी भएको साझेदारी फमय दताय गदाय देहार् 
बमोशजमको दताय दस्तरु लाग्नेछ :- 
(क) पााँचलाख रुपैँर्ााँसम्म  - एकहजार रुपैर्ााँ । 
(ख) पााँचलाख रुपैर्ााँ भन्दा बढी बीसलाख रुपैर्ााँसम्म   
  - पााँचहजार रुपैर्ााँ । 
(ग) बीसलाख रुपैर्ााँ भन्दा बढी पचासलाख रुपैर्ााँसम्म   
  - पन्रहजार रुपैर्ााँ । 
(घ) पचासलाख रुपैर्ााँ भन्दा बढी जततसकैु भएपतन 

 - पच्चीसहजार रुपैर्ााँ । 

(२) उपतनर्म (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
मवहला, अपाङ्गता भएका व्र्शक्त र दतलत समदुार्को कुनै व्र्शक्त साझेदार 
भएमा उपतनर्म (१) मा उल्लेशखत दस्तरुमा पचास प्रततशत छुट हनुछे । 

(३) अपाङ्गता भएका व्र्शक्त र दतलत समदुार्को व्र्शक्तले 
उपतनर्म (२) बमोशजमको सवुवधाको लातग आतधकाररक तनकार्बाट जारी 
गररएको अपाङ्गता भएका व्र्शक्त र दतलत समदुार्को व्र्शक्त पवहचान हनु े
प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलवप समेत पेश गनुय पनेछ। 

५. साझेदारी फमयको दताय: (१) तनर्म ३ बमोशजम साझेदारी फमय दताय गनय 
दरखास्त परेपतछ सम्बशन्धत तनकार्ले आवश्र्क जााँचबझु गरी साझेदारी 
फमय दताय गनय मनातसब देखेमा वाशणज्र् सम्बन्धी फमय भए अनसूुची-२ (क) 
बमोशजमको दताय वकताबमा र उद्योग सम्बन्धी फमय भए अनसूुची-२ (ख)  
बमोशजमको दताय वकताबमा दताय गरी वाशणज्र् सम्बन्धी फमय भए अनसूुची-
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३ (क) र उद्योग सम्बन्धी फमय भए अनसूुची-३ (ख) बमोशजमको 
प्रमाणपत्र दरखास्तवालालाई ददन ुपनेछ । 

(२) सम्बशन्धत तनकार्ले तनशित हदसम्म पूाँजी भएको फमय दताय 
गने, नवीकरण गने, अतभलेशखकरण गने, खारेज गने लगार्तका अतधकार 
आफू मातहतको कुनै कार्ायलर् वा अतधकारीलार्य प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नछे। 

(३) सम्बशन्धत तनकार्ले फमयको उद्देश्र् र कारोबारका आधारमा 
साझेदारी फमय सम्बन्धी आवश्र्क मापदण्ड र कार्यववतध बनाउन सक्नछे। 

६. फमयको नवीकरण : (१) साझेदारी फमय नवीकरण गराउन चाहने साझेदारले 
ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) बमोशजमको अवतध तभत्र देहार् 
बमोशजमको कागजात संलग्न गरी एक सर् रुपैर्ााँ दरखास्त दस्तरु सवहत 
सम्बशन्धत तनकार्मा अनसूुची-४ बमोशजमको ढााँचामा दरखास्त ददन ुपनेछेः- 

(क) फमय दतायको सक्कल प्रमाणपत्र, 
(ख) आर्कर (स्थार्ी लेखा नम्बर) दताय प्रमाणपत्रको प्रतततलवप, 
(ग) तबस लाख रुपैर्ााँ वा सो भन्दा कम कारोबार गने साझेदारी फमयको 

हकमा अनसूुची-५ बमोशजमको आतथयक वववरण, 
(घ) तबस लाख रुपैर्ााँ भन्दा बढी कारोबार गने साझेदारी फमयको हकमा 

अनसूुची-५ बमोशजमको आतथयक वववरण र गत वषयको लेखापरीिण 
प्रततवेदन, 

(ङ)  अशघल्लो आतथयक वषयको कर ततरेको प्रमाणपत्र । 
(२) उपतनर्म (१) बमोशजम दरखास्त प्राप्त भएमा सम्बशन्धत 

तनकार्ले तनर्म ४ बमोशजम फमय दताय गदाय लाग्ने दस्तरुको दश प्रततशत 
दस्तरु तलर्य त्र्स्तो साझेदारी फमय नवीकरण गररददन ुपनेछ।  
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(३) ऐनको दफा १३ को उपदफा (६) बमोशजम एकै पटक पााँच 
वषयसम्म नवीकरण गराउन चाहने साझेदारी फमय नवीकरण गदाय उपतनर्म 
(२) बमोशजम पााँच वषयका लातग लाग्ने दस्तरुमा पचास प्रततशत छुट 
हनुेछ। 

७. नवीकरण सम्बन्धी ववशषे व्र्वस्था: (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा 
(११) आकवषयत हनुे साझेदारी फमयको हकमा त्र्स्ता फमय एक पटकको 
लातग ऐन प्रारम्भ भएको एक वषय तभत्र अनसूुची-४ बमोशजमको ढााँचामा 
फमय नवीकरण गनयका लातग एकसर् रुपैर्ााँ दरखास्त दस्तरु सवहत 
सम्बशन्धत तनकार्मा दरखास्त ददन ुपनेछ । 

(२) उपतनर्म (१) बमोशजम नवीकरणका लातग दरखास्त परेमा 
सम्बशन्धत तनकार्ले र्ो तनर्म प्रारम्भ हनु ुअशघ प्रचतलत कानून बमोशजम 
नवीकरण गराउन तोवकएको दस्तरु र जररवाना तलर्य नवीकरण गररददन ु
पनेछ । 

८. दताय अतभलेशखकरण: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोशजम ऐन 
प्रारम्भ हनु ु अशघ प्रचतलत कानून बमोशजम दताय तथा नवीकरण भएका 
फमयले दताय अतभलेशखकरण गनय ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक वषय तभत्र 
अनसूुची-६ बमोशजमको ढााँचामा सम्बशन्धत तनकार् समि दरखास्त 
ददनपुनेछ। 

(२) उपतनर्म (१) बमोशजम अतभलेशखकरण गनय दरखास्त परेमा 
सम्बशन्धत तनकार्ले त्र्स्तो फमयको सात ददन तभत्र दताय अतभलेशखकरण गरी 
जानकारी गराउन ुपनेछ । 
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९. सम्बशन्धत तनकार्मा वववरण पेश गनुय पनेेः (१) ऐनको दफा १४ बमोशजम 
सझेदारी फमयले प्रत्रे्क वषय आतथयक वववरण र लेखा परीिण गराई सोको 
प्रततवेदन सम्बशन्धत तनकार्मा पेश गनुय पनेछ ।  

(२) उपतनर्म (१) मा जनुसकैु कुरा लशखएको भए तापतन बीस 
लाख वा सो भन्दा कम कारोबार गने साझेदारी फमयले सम्बशन्धत तनकार्मा 
अनसूुची-५ बमोशजमको आतथयक वववरण मात्र पेश गरे हनुेछ ।  

(३) ऐनको दफा १३ को उपदफा (६) बमोशजम नवीकरण 
भएका साझेदारी फमयहरुले ऐनको दफा १३ को उपदफा (५) बमोशजमको 
वववरण आतथयक वषय समाप्त भएको तमततले छ मवहना तभत्र सम्बशन्धत 
तनकार्मा पेश गनुय पनेछ । 

१०. वववाद समाधानको कार्यववधी: (१) ऐनको दफा ५४ बमोशजम वववाद परेमा 
सम्बशन्धत तनकार्ले दवैु पिलाई राशख छलफल गराउन सक्नेछ। 

(२) उपतनर्म (१) बमोशजमको छलफल पतछ सम्बशन्धत 
तनकार्ले दवैु पिलाई मेलतमलापको लातग बवढमा छ मवहना सम्मको समर् 
ददनेछ। 

(३) उपतनर्म (२) बमोशजमको समर् तभत्र मेलतमलाप हनु 
नसकेमा दवैु पिबाट पेश भएका प्रमाणको आधारमा सम्बशन्धत तनकार्ले 
उपर्कु्त आदेश ददन सक्नेछ । 

११.  खारेजीको लातग तनवेदन ददनपुने: (१) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) 
को खण्ड (ख) बमोशजम साझेदारहरुले मनातसब कारण देखार्य फमय खारेज 
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गनय चाहेमा फमय दतायको सक्कल प्रमाणपत्र सवहत फमय खारेजीको लातग 
सम्बशन्धत तनकार्मा अनसूुची-७ बमोशजमको ढााँचामा तनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपतनर्म (१) बमोशजम फमय खारेजीको लातग तनवेदन परेमा 
सम्बशन्धत तनकार्ले खारेज गनुय अशघ सम्मको सम्पूणय बााँकी बक्र्ौता, कर 
चकु्ता भएको प्रमाण पेश गनय लगार्य त्र्स्तो साझेदारी फमयले ततनय बझुाउन 
बााँकी रहेको कानून बमोशजम लाग्ने दस्तरु तथा जररवाना समेत तनजबाट 
असूल गरी साझेदारी फमय खारेज गरी दताय वकताबबाट लगत कट्टा गनुय 
पनेछ । 

१२. अनगुमन सम्बन्धी व्र्वस्था: मन्त्रालर् र मातहतका तनकार्ले समर् 
समर्मा ऐन र र्स तनर्मावली बमोशजम दताय एवं सञ्चालन भएका साझेदारी 
फमयको अनगुमन गरी आवश्र्क तनदेशन ददन सक्नेछन ्। 

१३. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गनय सक्न:े प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवश्र्क हेरफेर वा थपघट गनय सक्नछे। 
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अनसूुची -१ (क) 
(तनर्म ३ को उपतनर्म (१) साँग सम्बशन्धत) 

वाशणज्र् सम्बन्धी साझेदारी फमय दतायको तनतमत्त ददन ेदरखास्तको ढााँचा 
 

श्री .......................................... 
................................................ । 
 

महोदर्, 

 हामीहरुले साझेदारी फमय खोली तपतसलमा लेशखए बमोशजमको व्र्वसार् 
चलाउन मञु्जर गरेकोले मञु्जरीको कागज समेत राखी तनवेदन गनय आएका 
छौं । लाग्ने दस्तरु तलई तल लेशखएको नामको फमय हामीहरुका नाममा 
दताय गरी पाऊाँ  । लेशखएको कुरामा कुनै कुरा झटु्टा ठहरे कानून बमोशजम 
सहुाँला बझुाउाँला । 

   तपतसल 
१. कूल पूाँजी 
२. साझेदारहरुको वहस्साको अङ्क 
३. साझेदारहरुको तीन पसु्ता नाम, थर र वतन 

 
तनवेदक, 

................................ 
दरखास्तवालाको सहीछाप 
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अनसूुची -१ (ख) 
(तनर्म ३ को उपतनर्म (१) साँग सम्बशन्धत) 

उद्योग सम्बन्धी साझेदारी फमय दतायको तनतमत्त ददन ेदरखास्तको ढााँचा 
 

श्री …………………………………………. 
………………………………………………। 
महोदर्, 

 हामीहरुले साझेदारी फमय खोली तपतसलमा लेशखए बमोशजमको व्र्वसार् 
चलाउन मञु्जर गरेकोले मञु्जरीको कागज समेत राखी तनवेदन गनय आएका छौं । 
लाग्ने दस्तरु तलई तल लेशखएको नामको फमय हामीहरुका नाममा दताय गरी पाऊाँ  
। लेशखएको कुरामा कुनै कुरा झटु्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुाँला बझुाउाँला । 

तपतसल 
१. कूल पूाँजी 
२. साझेदारहरुको वहस्साको अङ्क 
३. साझेदारहरुको तीन पसु्ता नाम, थर र वतन  
४. शस्थर पूाँजी  
५. चाल ुपूाँजी 
६. उत्पादन िमता 
७. ववद्यतु शशक्त  

तनवेदक, 
................................ 
दरखास्तवालाको सहीछाप 
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अनसूुची - २ (क) 
(तनर्म ५ को उपतनर्म (१) साँग सम्बशन्धत) 
वाशणज्र् सम्बन्धी साझेदारी फमयको दताय वकताब 

 
 

तस .न.  
दताय नं .
र तमतत 

फमयको 
नाम 
ठेगाना 

फमयका 
साझेदारहरुको 
नाम /थर 
ठेगाना 

सम्पकय  
नं. 

फमयको 
उद्देश्र् 

फार्ल 
नं. 

फमयमा 
लगाउने 
कूल 
पूाँजी 

रकम रू  
 

स्थार्ी 
लेखा 
नं. 

रोजगारी 
म .पु  

प्रमाशणत गने 
अतधकारीको 
सवह छाप 

कैवफर्त 
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अनसूुची - २ (ख) 
(तनर्म ५ को उपतनर्म (१) साँग सम्बशन्धत) 
उद्योग सम्बन्धी साझेदारी फमयको दताय वकताब 

 
 

तस .न.  
दताय 
नं .
र 
तमतत 

फमयको 
नाम 
ठेगाना 

फमयका 
साझेदारहरुको 
नाम /थर 
ठेगाना 

सम्पकय  
नं. 

फमयको 
उद्देश्र् 

फार्ल 
नं. 

शस्थर 
पुाँजी 
 

चाल ु
पूाँजी 

कूल 
पुाँजी  

ववद्यतु 
शशक्त 

उद्यमी  
म .पु.  

रोजगारी 
म .पु.  

प्रमाशणत 
गने 

अतधकारीको 
सवह छाप 

कैवफर्त 
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अनसूुची - ३ (क) 
(तनर्म  ५ को उपतनर्म (१) साँग सम्बशन्धत) 

वाशणज्र् सम्बन्धी साझेदारी फमयको दतायको प्रमाणपत्र ढााँचा 
प्रदेश सरकार 
प्रदेश नं. ५ 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 
उद्योग, वाशणज्र् तथा उपभोक्ता वहत संरिण तनदेशनालर् 

................................... 
वाशणज्र् सम्वशन्ध साझेदारी फमय दतायको प्रमाणपत्र 

 

..................फमय र्स तनदेशनालर्मा/कार्ायलर्मा नं. ........................मा 
तमतत ....................... मा साझेदारी ऐन, २०७६ अनसुार दताय भएकोले र्ो 
प्रमाणपत्र ददर्एको छ । 
 

साझेदारको नाम :- 
ठेगाना :- 
फमयको ठेगाना :- 
पूाँजी :-  
उद्देश्र् :- 
 ................................... 
तमतत :- तनदेशक/कार्ायलर् प्रमखु 
नोट:- र्ो प्रमाणपत्र आतथयक वषय भकु्तान भएको तमततले तीन मवहना तभत्रमा 
नवीकरण गराउन ु पनेछ।उद्देश्र्मा लेशखए बाहेक र्ो फमयबाट अरु काम गनय 
हुाँदैन । नवीकरण गराउाँदा र्ो प्रमाणपत्र साथमा तलएर आउन ुपनेछ । र्सको 
नवीकरण सम्बशन्धत तनदेशनालर्/कार्ायलर्बाट हनुेछ । 
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फमय दताय प्रमाणपत्रको पछातड पट्टी 

नवीकरणको वववरण 

फमयको नाम: 

नवीकरण 
गरेको 
तमतत 

नवीकरण पतछ 
वहाल रहने तमतत 

बझुाएको 
दस्तरु रु. 

रतसद नं. 
।भौचर नं र 

तमतत 

नवीकरण गने 
अतधकारीको 
दस्तखत 
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अनसूुची - ३ (ख) 
(तनर्म  ५ को उपतनर्म (१) साँग सम्बशन्धत) 

उद्योग सम्बन्धी साझेदारी फमयको दतायको प्रमाणपत्र ढााँचा 
प्रदेश सरकार 
प्रदेश नं. ५ 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 
उद्योग, वाशणज्र् तथा उपभोक्ता वहत संरिण तनदेशनालर् 

.................................. 
उद्योग सम्बन्धी साझेदारी फमय दतायको प्रमाणपत्र 

 
................................... फमय र्स तनदेशनालर्मा नं. ....................मा 
तमतत ............................ मा साझेदारी ऐन, २०७६ अनसुार दताय भएकोले र्ो 
प्रमाणपत्र ददर्एको छ । 

साझेदारको नाम :- 
ठेगाना :- 
फमयको ठेगाना :- 
उद्योगको वगय :- 
शस्थर पूाँजी रु:-  चालू पूाँजी रु:-   कूल पूाँजी रु:- 
उद्देश्र् :- 
वावषयक उत्पादन िमता रु :- 
ववद्यतु शशक्त:-                 पररमाण:-  
 .............................. 
तमतत :-  तनदेशक/कार्ायलर् प्रमखु  
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नोट:- र्ो प्रमाणपत्र आतथयक वषय भकु्तान भएको तमततले तीन मवहना तभत्रमा 
नवीकरण गराउन ु पनेछ।उद्देश्र्मा लेशखए बाहेक र्ो फमयबाट अरु काम गनय 
हुाँदैन । नवीकरण गराउाँदा र्ो प्रमाणपत्र साथमा तलएर आउन ुपनेछ । र्सको 
नवीकरण सम्बशन्धत तनदेशनालर्/ कार्ायलर्बाट हनुेछ । 

फमय दताय प्रमाणपत्रको पछातड पट्टी 

नवीकरणको वववरण 

फमयको नाम: 

नवीकरण 
गरेको 
तमतत 

नवीकरण पतछ 
वहाल रहने तमतत 

बझुाएको 
दस्तरु रु. 

रतसद नं. 
।भौचर नं र 

तमतत 

नवीकरण गने 
अतधकारीको 
दस्तखत 
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अनसूुची - ४ 
(तनर्म ६ को उपतनर्म (१) र तनर्म ७ को उपतनर्म (१) साँग सम्बशन्धत) 

फमय नवीकरण गनयको तनतमत्त ददन ेदरखास्तको ढााँचा 
 तमतत :-  

श्री .......................................... 
.............................................., 
.............................................., 
प्रदेश नं. ५,..................। 
 
महोदर्, 

र्स फमयले ............................. व्र्वसार् चलाउन .........................बाट  
तमतत ............................ मा दताय नं. ................. को प्रमाणपत्र पाएकोले 
त्र्सको नवीकरणकको तनतमत्त दरखास्त गरेका छौं । सो प्रमाणपत्र नवीकरण 
गरी ददन अनरुोध गदयछौं ।    

तनवेदक, 
.................................. 
साझेदारमा मखु्र्को सहीछाप 

(फमयको नाम) 
 
नोटेः प्रतततनतध पठाउाँदा मखु्र् साझेदारको सहीछाप हनु ुपने छ ।  
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अनसूुची - ५ 
(तनर्म ६ को उपतनर्म (१) को खण्ड (ग), (घ) र तनर्म ९ को उपतनर्म 

(२) साँग सम्बशन्धत) 
आतथयक वववरणको ढााँचा 

फमयको नाम :- 
फमयको ठेगाना :- 
फमयको स्थापना तमतत :- 

आतथयक वववरण, आ.व................... 
(१) गत वषयको शजम्मेवारी 
  बैंक रु :- ............................ 
  नगद रु :- ................................. 
  भकु्तान ददनपुने रु :- .............................. 
  पाउनपुने रु :- ............................ 

शजशन्स सम्पतत :- ......................................................... 
(२) चाल ुआ.व. को कारोबार रकम रु. ......................... 
    स्रोत :- ........................................... 
(३) चाल ुआ.ब. को कूल खचय :- ......................................... 
(४) वााँकी मौज्दात : 
  बैंक बााँकी :- ................................... 
  नगद बााँकी :- ................................... 
  अन्र् दावर्त्व :- ................................ 
 

उल्लेशखत आतथयक वववरण दठक सााँचो छ । फरक परेमा हामी शजम्मेवार 
हनुेछौं। 

तनवेदक 
........................ 

साझेदारमा मखु्र्को सहीछाप 
(फमयको नाम) 
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अनसूुची - ६ 
(तनर्म  ८ को उपतनर्म (१) साँग सम्बशन्धत) 
साझेदारी फमय अतभलेशखकरण सम्बन्धी दरखास्त 

तमततेः 20... /  /  
ववषर्ेः साझेदारी फमय अतभलेशखकरण गरी ददन ुहनु। 

श्री ................................... 
....................................... । 
प्रदेश नं ५,.........................। 
 

महोदर्, 
देहार् बमोशजमको वववरण भएको साझेदारी फमय तमती ..........................मा 
दताय भएको, पतछल्लो पटक तमतत ............................... मा नवीकरण 
भएकाले अतभलेशखकरण गरी ददनहुनु अनरुोध गदयछौ ।    
१.  फमयको  नामेः-      
२.  फमयको  ठेगानाेः- 
३.  फमयको उद्देश्र्ेः- 
४. फमयले कारोबार गने वस्त ुतथा सेवाको वववरणेः- 
८. सम्पकय  नं.   
 
लेशखएको व्र्होरामा कुनै कुरा झठु्ठा ठहरे प्रचतलत कानून बमोशजम सहुाँला 
बझुाउाँला।  

तनवेदक, 
................................... 
साझेदारमा मखु्र्को सहीछाप 

(फमयको नाम ) 
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अनसूुची - ७ 
(तनर्म ११ को उपतनर्म (१) साँग सम्बशन्धत) 

साझेदारी फमय खारेज सम्बन्धी तनवेदन 
तमततेः२०   /  /  

ववषर्ेः साझेदारी फमय खारेज गररददनहुनु। 

श्री .................................... 
........................................  
प्रदेश नं ५,.......................। 

महोदर्, 
हाम्रो नाममा रहेको ...............दताय नं.  भएको ............................ नामको 
साझेदारी फमय कारणले............................................गदाय अब देशख सञ्चालन 
गनय नसक्ने भएकोले दताय खारेज गररददनहुनु अनरुोध गदयछौं साथै र्स साझेदार 
फमयले कहीीँ कतै सरकारी बााँकी, जररवाना वा कुनै व्र्शक्तलाई ततनय बझुाउन छैन, 
भएमा सरकारी बााँकी सरह बझुाउन मञु्जर गदयछौं । 

तनवेदक, 
.................................. 
साझेदारमा मखु्र्को सहीछाप 

(फमयको नाम) 
 

आज्ञाले, 
डा. श्री राधा वाग्ले 

प्रदेश सशचव 
१९ 

 

प्रकाशनेः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालर्  


