कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्ाालर्को सूचना
नेपालमा व्र्वसार् दर्ाा (सुरुवार्) गने सामान्र् माध्र्म वा र्ररकाहरु ननम्न रहेको ब्र्होरा सम्बजन्िर् सबैको
िानकारीका लगग र्ो सूचना गररएको छ।
ममर्ी : २०७७/१२/०७
१. नेपालमा व्र्वसार् गना कम्पनी खोमल वा कम्पनीको शेर्र पूँि
ू ी राखी प्राईभेट कम्पनी/पजब्लक कम्पनी/
मुनाफा ववर्रण नगने कम्पनी दर्ाा गरी व्र्वसार् गनुा परे मा कम्पनी दर्ाा गनुा पदाछ।
२. ववदे शमा स्थावपर् कम्पननले नेपालमा शाखा/सम्पका कार्ालर् स्थापना गनप
ाु रे मा कम्पनी राजिष्ट्रारको
कार्ाालर्मा दर्ाा गनुा पदाछ।
३. प्राइभेट फमा/साझेदारी फमा दर्ाा गरी व्र्वसार् गनुा गरे मा वाणणज्र् ववभाग वा अन्र्रगर्मा
कार्ालर्हरुमा दर्ाा हुनु पदा छ।
४. घरे लु उघोग स्थापना गरी व्र्वसार् संचालन गनुा परे मा सम्बन्िीर् घरे लु कार्ाालर्मा दर्ाा गनुा पदा छ।
५. सहकारी संस्था दर्ाा गनुा परे मा सहकारी ववभाग / प्रदे शको सम्बजन्िर् कार्ाालर् / स्थाननर् र्ह बाट
दर्ाा इिािर् मलनु पदा छ ।
६. संस्था दर्ाा ऐन अनस
ु ार गैर सरकारी संस्था (NGO) सम्बजन्िर् जिल्ला प्रसासन कार्ाालर्मा दर्ाा
गनप
ुा दा छ र समाि कल्र्ाण पररसदमा आबद्ि हुनु पनेमा ननर्म अनस
ु ार आबद्ि हुनु पदाछ ।
७. साथै स-साना व्र्वसार्/पसल संचालन गनुा परे मा स्थाननर् र्हको ननर्म (नगरपामलका, गाूँउपामलका)मा
दर्ाा हुनु पदा छ।
८. औिोगगक व्र्वसार् ऐन, ननर्म अनस
ु ार उिोग ववभागबाट ईिािर् मलनु पनेमा उध्र्ोग ववभागमा
दर्ाा/इिािर् मलनु पदा छ।
९. इिािर्-पत्र / अनम
ु र्ी-पत्र / लाईसेन्स मलई कारोबार गनप
ुा ने व्र्वसार्को हकमा संचालन गनप
ुा ने
व्र्वसार् / कम्पनी / उघोग / घरे लु उघोग / प्राइभेट फमा/साझेदारी फमाहरुले कारोबार सुरु गनुा पव
ू ा
सम्बजन्िर् ननकार्बाट इिािर्-पत्र / अनम
ु र्ी-पत्र / लाईसेन्स मलई मात्र व्र्वसार् गनप
ुा ने छ।
१०. सम्बजन्िर् स्थाननर् र्हमभत्रको कार्ाालर् (शाखा/ईकाई/ववक्रि केन्र/पसल साथै स-साना व्र्वसार्
संचालन गनप
ुा रे मा स्थानीर् र्हको ननर्मअनस
ु ार कम्पनी/उिोग /घरे लु उघोग/ व्र्वसार्/ फमा सबैले
स्थाननर् र्ह(नगरपामलका,गाूँउपामलका) मा सम्पका गरी दर्ाा गनाु पदा छ।
११. दर्ाा भएको िुनसक
ु ै व्र्वसार् सञ्चालकले आफ्नो कम्पनी / उघोग/ घरे लु उघोग / फमा / पसल ले
आन्र्ररक रािश्व कार्ाालर्मा करदार्ाको स्थार्ी लेखा नम्बर (PAN) / VAT दर्ाा गनुा पदा छ।
( Note: र्ो सुचना सामान्र् िानकाररको लागग मात्र राणखएको हो। सम्बजन्िर् व्र्वसार्को दर्ाा प्रक्रिर्ा,
लाग्ने समर्, आवश्र्क कागिार्, सर्ा, माबदण्डहरु प्रचमलर् कानन
ु बमोजिम हुन्छ। )
(र्ुल्सीराम गैरे)

उपराजिष्ट्रार/प्रवक्र्ा

