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प्रादेङ्ञिक व्माऩाय तथा व्मवसाम सम्फन्धी ऐन 

प्रस्तावना: व्माऩाय व्मवसामराई स्वच्छ, प्रङ्झतस्ऩधी य व्मवङ्ञस्थत फनाई 
उऩबोक्ता तथा व्माऩाय व्मवसाम भैरी वातावयण सजृना गननका राङ्झग प्रदेि 
ङ्झबर हङ्टन े व्माऩाय व्मवसामराई व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन गने सम्फन्धभा 
आवश्मक व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे,  

प्रदेि सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रायङ्ञम्बक 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रादेङ्ञिक व्माऩाय 
 तथा व्मवसाम  सम्फन्धी ऐन, 207६"  यहेकोछ।  

  (२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) "अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा ५4 य ५5 

फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ख) "अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक तथा व्मवसामजन्म ङ्जिमाकराऩ" 
बङ्ङारे दपा ३८ फभोङ्ञजभको कङ्ट नै ङ्जिमाकराऩराई 
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सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ग) "अनङ्टभङ्झत" बङ्ङारे मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रदेिङ्झबर 
व्माऩाय व्मवसाम सञ्चारनको राङ्झग प्रदान गङ्चयएको 
अनङ्टभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन। 

(घ) "उत्ऩादन" बङ्ङारे वस्तङ्ट फनाउने, तमाय गने, 
प्रिोधन गने, ऩङ्चयणत गने, सङ्ञम्भश्रण गने, प्माङ्जकॊ ग 
वा ऩङ्टन: प्माङ्जकॊ ग गने, एसेम्फेङ्झरॊग गने,रेफर 
रगाउन ेप्रङ्जिमा वा त्मस सम्फन्धभा अऩनाइने कङ्ट नै 
वा सफै प्रङ्जिमा सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ङ) "उनाउ व्मङ्ञक्त" बङ्ङारे साझेदायी फाहेकका अरु कङ्ट नै 
व्मङ्ञक्तराई सम्झनङ्ट ऩछन। 

(च) "उऩबोक्ता" बङ्ङारे कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवा उऩबोग वा 
प्रमोग गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछन। 

(छ) "कम्ऩनी" बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना 
बएको कम्ऩनी सम्झनङ्ट ऩछन य सो िब्दरे त्मस्तो 
कम्ऩनीको सॊस्थाऩक तथा सञ्चारक सभेत सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ज) "कामानरम" बङ्ङारे ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत घयेरङ्ट तथा साना 
उद्योग कामानरम सम्झनङ्टऩछन।सो िब्दरे ङ्ञजल्रा 
ङ्ञस्थत घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 
सभेतराई फङ्टझाउॉछ। 

(झ) "गङ्टणस्तयहीन वस्तङ्ट" बङ्ङारे देहामको कङ्ट नै वस्तङ्ट 
सम्झनङ्ट ऩछन:- 

(1) रेफर रगाइएकोभा रेफरभा उल्रेख 
गङ्चयएको बन्दा कभ गङ्टणस्तय बएको वा 
त्मस्तो वस्तङ्टभा हङ्टन ङ्टऩने आवश्मक तत्व वा 
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ऩदाथनको ऩङ्चयभाण  घटाइएको वा अको 
कङ्ट नै ऩदाथनको ङ्झभसावट गङ्चयएको वस्तङ्ट, 

(2) भानव स्वास््मराई हाङ्झन हङ्टने गयी सडेको 
गरेको, पोहोयभैरा, ङ्झफषादी ङ्झभश्रण गयी 
तमाय गङ्चयएको वा स्वास््मराई हाङ्झन हङ्टने 
कङ्ट नै यसामन, यॊग वा सङ्टगन्ध प्रमोग गङ्चयएको 
वस्तङ्ट, 

(3) वस्तङ्टको केही बाग वा सफै बाग कङ्ट नै योगी 
वा योगकायक ऩिङ्ट, ऩन्छी वा हाङ्झनकायक 
वनस्ऩङ्झतफाट फनाइएको वस्तङ्ट, 

(4) तोङ्जकएको भाऩदण्ड ऩूया नगयी उत्ऩादन, 

ढङ्टवानी, सञ्चम वा ङ्झफिी गङ्चयएको वस्तङ्ट, 
(5) उऩबोग्म वस्तङ्टको गङ्टणस्तय तोङ्जकएकोभा 

सोही फभोङ्ञजभ य नतोङ्जकएकोभा उत्ऩादकरे   
उल्रेख गये फभोङ्ञजभको गङ्टणस्तय नबएको 
वस्तङ्ट, 

(6) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको 
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको न्मूनतभ बन्दा कभ 
गङ्टणस्तय वा अङ्झधकतभ गङ्टणस्तय तोङ्जकएकोभा 
त्मस्तो गङ्टणस्तय बन्दा फढी बएको वस्तङ्ट।   

(ञ) "तोङ्जकएको" वा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" बङ्ङारे मस ऐन 
अन्तगनत फनेका ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ट) "दतान गने ङ्झनकाम" बङ्ङारे अनङ्टसूची-६ फभोङ्ञजभको 
पभन दतान गने ङ्झनकामराई जनाउॉछ।  

(ठ) "ङ्झनदेिनारम" बङ्ङारे उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा 
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उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण ङ्झनदेिनारम सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ड) "ङ्झनयीऺण अङ्झधकृत" बङ्ङारे दपा ४७ फभोङ्ञजभको 
ङ्झनयीऺण अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछन।  

(ड१) “प्रदेि” बङ्ङारे फागभती प्रदेि सम्झनङ्ट ऩछन। 
(ढ) "प्रदेि ङ्झबरको व्माऩाय" बङ्ङारे फागभती प्रदेि को 

बौगोङ्झरक सीभा ऺेर ङ्झबर मस ऐन फभोङ्ञजभ 
सञ्चारन गङ्चयन ेव्माऩाय व्मवसामराई सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ण) "प्रदेि सयकाय" बङ्ङारे फागभती प्रदेिको 
भङ्ञन्रऩङ्चयषदराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

(त) "प्रभाणऩर" बङ्ङारे दतान प्रभाणऩर वा अनङ्टभङ्झत 
प्रभाणऩर सम्झनङ्ट ऩछन। 

(थ) "ङ्झफिेता" बङ्ङारे वस्तङ्ट वा सेवा ङ्झफिी ङ्जवतयण गने 
व्मङ्ञक्त, पभन, कम्ऩनी वा सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछन। 

(द) "भन्रारम" बङ्ङारे उद्योग व्माऩाय व्मवसाम 
सम्फन्धी हेने भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ध) "रेफर" बङ्ङारे वस्तङ्ट वा वस्तङ्टभा रेङ्ञखएको, 
छाङ्जऩएको, ङ्झरथो गङ्चयएको, ङ्ञचन्ह रगाइएको, इम्फोसन 
गङ्चयएको, सभावेि गङ्चयएको वा अन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे 
ट्याग, ङ्ञचन्ह, तस्वीय वा अन्म ङ्जववयणात्भक वस्तङ्ट 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(न) "वस्तङ्ट" बङ्ङारे उऩबोक्तारे उऩबोग वा प्रमोग गने 
वस्तङ्ट वा वस्तङ्टहरुको सङ्झभश्रणफाट फनेको 
स्वास््मराई हाङ्झन नोक्सानी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 

                                                           
 केही प्रदेि ऐन सॊिोधन गने ऐन २०७७ द्वाया थङ्जऩएको। 
 केही प्रदेि ऐन सॊिोधन गने ऐन २०७७ द्वाया सॊिोङ्झधत। 
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नकायात्भक प्रबाव (साइड इपेक्ट) नगने ऩदाथन 
सम्झनङ्ट ऩछन य सो िब्दरे त्मस्तो वस्तङ्टको ङ्झनभानणभा 
प्रमोग हङ्टने कच्चा ऩदाथन, यङ्ग, सङ्टगन्ध वा यसामनराई 
सभेत जनाउॉछ। 

(ऩ) "व्मवसाम" बङ्ङारे मस ऐन य प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ स्थाऩना गङ्चयएको पभन वा कम्ऩनीद्वाया 
स्थाऩना बएको उद्योग तथा व्माऩाय सम्फन्धी 
व्मवसामराई सम्झनङ्ट ऩछन। 

(प) "साझेदायी" बङ्ङारे दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी 
व्मङ्ञक्तहरुरे एउटै नाभ याखी भङ्टनापा फण्डा रगाउन े
गयी सफै कायोफायभा बाग ङ्झरन आऩसभा कफङ्टङ्झरमत 
गयी मस ऐन फभोङ्ञजभ दतान गने ङ्झनकामको रगतभा 
दतान गयाएको कङ्ट नै कायोफायराई सम्झनङ्ट ऩछन। 

(फ) "सेवा" बङ्ङारे ङ्जवद्यङ्टत, खानऩेानी, टेङ्झरपोन, सूचना 
प्रङ्जवङ्झध, स्वास््म, ङ्ञिऺा तथा ऩयाभिन, मातामात, ढर 
ङ्झनकास, फैङ्जकङ्ग वा मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म सेवा 
सम्झनङ्ट ऩछन य सो िब्दरे कानून, ङ्ञचङ्जकत्सा वा 
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग सेवाराई सभेत जनाउॉछ। 

(ब) "सेवा प्रदामक" बङ्ङारे खण्ड (फ) भा उल्रेख बए 
फभोङ्ञजभको सेवा प्रदान गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई 
जनाउॉछ। 

(भ) "रङ्टटीऩूणन उत्ऩादन" बङ्ङारे कङ्ट नै उत्ऩादन उऩबोग 
गनन साभान्म भाङ्झनसरे भनाङ्झसफ तवयरे अऩेऺा गने 
न्मूनतभ सङ्टयऺाका उऩामहरु देहामको कङ्ट नै कायणरे 
नबएको कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवा सम्झनङ्ट ऩछन:- 

(1) रङ्टटीऩूणन-ङ्झडजाइन, ङ्झनभानण, प्रिोधन, ङ्झभश्रण वा 
जडान, 

(2) रङ्टटीऩूणन–प्माङ्जकॊ ग,सॊयऺण वा बण्डायण, 
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(3) रङ्टटीऩूणन प्रस्तङ्टती, 
(4) उत्ऩाङ्छदत सेवा वा प्रकृङ्झत अनङ्टसाय सम्बाङ्जवत 

जोङ्ञखभ वा खतयाराई ङ्झनमन्रण गनन, ऩमानप्त 
उऩाम वा ऩूवन सावधानीको अबाव, 

(5) फौङ्जिक सम्ऩङ्ञिको अङ्झधकाय प्राप्त उत्ऩादन 
कम्ऩनीरे उत्ऩादन गयेको बन्दा पयक वा 
चोयी वा नक्कर गयेको उत्ऩादन। 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

प्राइबेट पभन सम्फन्धी व्मवस्था 

3. प्राइबेट पभन खोल्न दतान गयाउनङ्ट ऩने: (१) व्माऩाय व्मवसाम 
 सञ्चारन गनन चाहने व्मङ्ञक्त वा व्मङ्ञक्तहरुरे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
 दतान गने ङ्झनकामभा प्राइबेट पभन दतान गयाउनङ्ट ऩनेछ । दतान 
 नगयाई कसैरे प्राइबेट पभन खोल्न ऩाइने छैन । 

(२) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा अङ्ञघ मस प्रदेिङ्झबर  प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ दतान बई सञ्चारनभा यहेका प्राइबेट पभन  मसैऐन 
फभोङ्ञजभ दतान बएको भाङ्झननछे। 

  तय त्मस्तो प्राइबेट पभनरे मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे 
 एक वषनङ्झबर दतान गने ङ्झनकामभा अङ्झबरेखीकयण गनङ्टन ऩनेछ। 

  (३) अन्म प्रदेिभा दतान बएका कङ्ट नै प्राइबेट पभनरे मस 
 प्रदेिभा कायोफाय गननको राङ्झग दतान गने ङ्झनकामभा अङ्झबरेखीकयण 
 गनङ्टन ऩनेछ। 

4. प्राइबेट पभन दतान गनन दयखास्त ङ्छदनङ्टऩने: (१) प्राइबेट पभन दतान 
 गयाउन चाहन े व्मङ्ञक्तरे तोङ्जकएको दस्तङ्टय सङ्जहत देहामका ङ्जववयण 
 उल्रेख गयी अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा दतान गने ङ्झनकाम 
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 सभऺ दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ:- 
(क) पभनको नाभ, 

(ख) पभनको ठेगाना, सम्ऩकन  नम्फय य ईभेर, 
(ग) पभनको उद्देश्म तथा त्मसरे कायोफाय गने वस्तङ्ट 

तथा सेवाको ङ्जववयण, 

(घ) पभन धनीको नाभ, ठेगाना, आभा य फाफङ्ट, फाजे य 
फज्मै तथा ऩङ्झत/ऩत्नीको नाभ, 

(ङ) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩर वा याङ्जष्डम ऩङ्चयचम 
ऩरको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(च) दतान गने ङ्झनकामरे तोकेको अन्म ङ्जववयणहरु । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दयखास्त दतान बएऩङ्झछ दतान 
 गने ङ्झनकामरे छानङ्जवन गदान मस ऐन फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया 
 गयेको देङ्ञखएभा अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरई प्राइबेट पभन 
 दतान गयी प्रङ्जिमा ऩङ्टगेको ऩन्र ङ्छदन ङ्झबर अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको 
 ढाॉचाभा दतान प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  (३) उद्योग सम्फन्धी दतान हङ्टने प्राइबेट पभनको प्रभाणऩर 
 जायी गदान प्रचङ्झरत प्रदेि औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन फभोङ्ञजभ 
 उद्योगको स्तय, ङ्जकङ्झसभ य उद्योग स्थाऩना हङ्टने स्थानको जग्गाको 
 ङ्जकिा नम्फय सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

  (४) उऩदपा (२) य (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
 बए ताऩङ्झन एउटै व्मङ्ञक्तको नाभभा एउटै उद्देश्म बएको एकबन्दा 
 फढी प्राइबेट पभन दतान गङ्चयन ेछैन। 

5.  प्राइबेट पभनको अवङ्झध य नवीकयण: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ दतान 
 बएका प्राइबेट पभनको अवङ्झध ऩाॉच वषनको हङ्टनेछ य अवङ्झध सङ्जकए 
 ऩङ्झछ नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ।नवीकयणको अवङ्झध दङ्टई वषनको 
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 हङ्टनेछ य दङ्टई वषनऩङ्झछ ऩङ्टन:नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) प्राइबेट पभन नवीकयण गयाउन चाहने प्राइबेट 
 पभनको धनीरे देहामका कागजात सॊरग्न गयी दतान गने ङ्झनकामभा 
 दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) आमकय (स्थामी रेखा नम्फय) दतान प्रभाणऩरको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ख) अङ्ञघल्रो आङ्झथनक वषनको कय ङ्झतयेको ङ्झनस्सा  य 

(ग) फीस राख रुऩैमाॉ वा सो बन्दा फढी ऩङ्टॉजी 
बएको प्राईबेट पभनको हकभा रेखाऩयीऺण 
सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन। 

  (३) मस ऐन फभोङ्ञजभ दतान बएका प्राइबेट पभनरे 
 नवीकयण गयाउॉदा अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय राग्नछे। 

  (४) मो ऐन जायी हङ्टन ङ्टबन्दा अङ्ञघ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
 दतान बएका तय एक वषन ङ्झबर नवीकयण हङ्टन नसकेका प्राइबेट 
 पभनरे नवीकयण गनन चाहेभा दतान गने ङ्झनकामरे अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको 
 दस्तङ्टय य जङ्चयफाना ङ्झरई नवीकयण गयी ङ्छदन सक्नेछ। 

6. ङ्जववयणभा हेयपेय गनङ्टन ऩयेभा स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने: (१) दपा ४ को 
 उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दतान गने ङ्झनकाम सभऺ ङ्छदएको ङ्जववयणभा 
 कङ्ट नै हेयपेय गनङ्टन ऩयेभा सम्फङ्ञन्धत प्राइबेट पभनरे दतान गने ङ्झनकाम 
 सभऺ दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य दतान गने ङ्झनकामफाट स्वीकृङ्झत प्राप्त 
 बएऩङ्झछ भार पभनरे ङ्जववयण हेयपेय गनन सक्नछे। 

  (२) प्राइबेट पभनको प्रोप्राइटयको नाभ ऩङ्चयवतनन गनन 
 ऩयेभा दतान गने ङ्झनकाम सभऺ नाभ ऩङ्चयवतनन गनङ्टन ऩनानको कायण 
 सङ्जहत दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य दतान गने ङ्झनकामफाट आवश्मक 
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 छानङ्झफन गयी प्रोप्राइटयको नाभ ऩङ्चयवतननका राङ्झग स्वीकृङ्झत ङ्छदन 
 सक्नेछ। 

  (३) प्राइबेट पभनको नाभ ऩङ्चयवतनन गनङ्टन ऩयेभा दतान गने 
 ङ्झनकाम सभऺ नाभ ऩङ्चयवतनन गनङ्टन ऩनानको कायण सङ्जहत दयखास्त 
 ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य दतान गने ङ्झनकामफाट आवश्मक छानङ्झफन गयी नाभ 
 ऩङ्चयवतननका राङ्झग स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

  (४) प्राइबेट पभनरे कायोफायको ठाउॉसायी गनन चाहेभा 
 दतान गने ङ्झनकाम सभऺ ठाउॉसायी गनङ्टन ऩनानको कायण सङ्जहत 
 दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य दतान गने ङ्झनकामफाट आवश्मक छानङ्झफन 
 गयी ठाउॉसायीको राङ्झग स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

7. भान्मता नङ्छदइन:े मस ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ दपा ३ को उऩदपा 
 (२) य (३) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेखीकयण नबएका प्राइबेट पभनको 
 नाभफाट गयेको कङ्ट नै ऩङ्झन रेनदेन वा अरु कायोफायराई भान्मता 
 ङ्छदइने छैन। 

8. ङ्जववयण भाग गनन सक्न:े (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ दतान बएको कङ्ट नै 
 प्राइबेट पभनसॉग दतान गने ङ्झनकामरे त्मस्तो प्राइबेट पभनको 
 कायोफायको ङ्जववयण रगामत अन्म ङ्जववयण अवङ्झध तोकी भाग गनन 
 सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दतान गने ङ्झनकामरे भाग 
 गयेको अवङ्झध ङ्झबर प्राइबेट पभनरे ङ्जववयण ऩेि गनङ्टन ऩनेछ।  

9. प्राइबेट पभन खायेज गनन सङ्जकन:े (१) देहामको अवस्थाभा दतान गने 
 ङ्झनकामरे प्राइबेट पभन खायेज गनन सक्नेछ्- 

(क) म्माद सभाप्त बएको ऩाॉच वषनसम्भ नवीकयण 
नगयाएभा,   
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(ख) भनाङ्झसफ कायण देखाई आफ्नो प्राइबेट पभन 
खायेज गयी ऩाउॉ बनी प्राइबेट पभन धनीरे दतान 
गने ङ्झनकामभा ङ्झनवेदन ङ्छदएभा, 

(ग) दपा ४ को उऩदपा (३) को ङ्जवऩयीत हङ्टन ेगयी 
कङ्ट नै कङ्ट या ढाॉटी प्राइबेट पभन दतान गयेको 
ठहङ्चयएभा, 

(घ) दतान गने ङ्झनकामरे दपा ८ फभोङ्ञजभको ङ्जववयण 
भाग गदान सम्फङ्ञन्धत प्राइबेट पभनरे तोङ्जकएको 
अवङ्झधङ्झबर सो ङ्जववयण ऩेि नगयेभा, 

(ङ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दतान गने ङ्झनकामराई 
जानकायी नङ्छदई व्माऩाय व्मवसाम फन्द गयेभा, 

(च) मो ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरनङ्टऩने व्माऩाय व्मवसामरे अनङ्टभङ्झतभा उल्रेख 
बए फभोङ्ञजभका ितनहरु ऩारना नगयेभा वा 

(छ) प्राइबेट पभनरे मो ऐन वा मो ऐन अन्तगनत 
जायी हङ्टने ङ्झनमभहरुको ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै 
कामन गयेभा। 

  (२) उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) 
 वा (छ) फभोङ्ञजभ प्राइबेट पभनको दतान खायेज गनङ्टन अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत 
 प्राइबेट पभनराई सपाइको सफङ्टद ऩेि गने अवसय ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) 
 वा (छ) फभोङ्ञजभ प्राइबेट पभन खायेज बएभा त्मसयी खायेज बएको 
 पभन धनीको नाभभा एक वषनसम्भ सोही उद्देश्म बएको अको 
 प्राइबेट पभन दतान गङ्चयने छैन। 

  (४) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ प्राइबेट 



 

11 
 

 पभनको दतान खायेज गनङ्टन अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत प्राइबेट पभनराई 
 सपाइको सफङ्टद ऩेि गने अवसय ङ्छदॊदा उक्त प्राईबेट पभनरे 
 भनाङ्झसफ भाङ्जपकको प्रभाण ऩेि गयी नवीकयण हङ्टन चाहेभा 
 अनसूची-४ फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय य दोब्फय जङ्चयफाना ङ्झरई दतान गने 
 ङ्झनकामरे पभनको नवीकयण गङ्चयङ्छदन सक्नेछ । 

  (५) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ प्राइबेट पभन 
 खायेज गयी ऩाउॉ बनी कङ्ट नै प्राइबेट पभनको धनीरे भनाङ्झसफ कायण 
 दिानई ङ्झनवेदन ङ्छदएभा दतान गने ङ्झनकामरे ङ्झनजराई अङ्ञघल्रो 
 आङ्झथनक वषनसम्भको कय ङ्झतयेको प्रभाण ऩेि गनन रगाई त्मस्तो 
 प्राइबेट पभनरे ङ्झतनन फङ्टझाउन फाॉकी यहेको मस ऐन फभोङ्ञजभ राग्न े
 नवीकयण दस्तङ्टय तथा जङ्चयफाना सभेत ङ्झनजफाट असङ्टर गयी प्राइबेट 
 पभन खायेज गनङ्टन ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

साझेदायी पभन सम्फन्धी व्मवस्था 

10. दतान गयाउनङ्ट ऩने: (१) दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी साझेदायरे एक 
 आऩसभा कफङ्टङ्झरमत गयी साझेदायी पभन खडा गनन सक्नछेन।् 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साझेदायी पभन खडा बएऩङ्झछ 
 मो ऐन फभोङ्ञजभ दतान गने ङ्झनकामभा दतान गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साझेदायी पभन दतान नबएसम्भ 
 साझेदायीरे वा सो साझेदायीका ङ्झनङ्झभि गयेको कङ्ट नै काभ वा 
 कायोफायराई मस ऐन फभोङ्ञजभ भान्मता ङ्छदइन ेछैन। 

  (४) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा अङ्ञघ मस प्रदेि ङ्झबर 
 प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दतान बई सञ्चारनभा यहेका साझेदायी पभन 
 मसै ऐन फभोङ्ञजभ दतान बएको भाङ्झननेछ। 
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  तय त्मस्तो साझेदायी पभनरे मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे 
 एक वषनङ्झबर दतान गने ङ्झनकामभा ङ्झन्िङ्टल्क अङ्झबरेखीकयण गनङ्टन 
 ऩनेछ। 

  (५) अन्म प्रदेिभा दतान बएका साझेदायी पभनरे मस 
 प्रदेिभा कायोफाय गननको राङ्झग मस प्रदेिभा ङ्झन्िङ्टल्क 
 अङ्झबरेखीकयण गनङ्टन ऩनेछ। 

  (६) मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ उऩदपा (४) य (५) 
 फभोङ्ञजभ अङ्झबरेखीकयण नबएका पभनको नाभफाट गयेको कङ्ट नै ऩङ्झन 
 रेनदेन वा अरु कायोफायराई भान्मता ङ्छदइने छैन। 

11. सगोरको कायोफायराई साझेदायी भाङ्झनन:े एकाघय सगोरका 
 अॊङ्ञिमायहरुरे कफङ्टङ्झरमत गयी साझेदायीभा कायोफाय चराएका 
 यहेछन ्बन े त्मस्तो सगोरको कायोफायराई ऩङ्झन मो ऐन फभोङ्ञजभ 
 साझेदायी पभन भाङ्झननेछ। 

12. दयखास्तभा खङ्टराउनङ्ट ऩने ङ्जववयण य दस्तङ्टय: (१) साझेदायी पभन 
 दतान गयाउन तोङ्जकए फभोङ्ञजभको  दस्तङ्टय य साझेदायहरुरे आऩसभा 
 गयेको कफङ्टङ्झरमतको एक प्रङ्झत सभेत याखी देहामको ङ्जववयण सभेत 
 खङ्टराई दतान गने ङ्झनकामभा दयखास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ:- 

(क) पभनको ऩूया नाभ, 

(ख) पभनको कायोफाय गने भङ्टख्म ठेगाना, 
(ग) पभनको उद्देश्म य त्मसरे कायोफाय गने वस्तङ्ट तथा 

सेवाको ङ्जववयण, 
(घ) साझेदायको ऩूया नाभ, थय य स्थामी ठेगाना, 
(ङ) सफै साझेदायको नागङ्चयकताको प्रभाणऩरको 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(च) कङ्ट नै साझेदायको अङ्झधकाय उऩय फन्देज रगाएको 
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बए सो कङ्ट या,  

(छ) साझेदायको ङ्जकङ्झसभ य प्रत्मेक साझेदायरे रगानी 
गयेको ऩङ्टॉजी, 

(ज) पभनको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने साझेदाय वा साझेदायहरुको 
नाभ, 

(झ) भङ्टनापा ङ्झनङ्ञित गने तङ्चयका, 
(ञ) नापा नोक्सान बागफन्डा रगाउने तङ्चयका, 
(ट) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयणहरु। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दयखास्त दतान बएऩङ्झछ दतान 
 गने ङ्झनकामरे छानङ्झफन गदान मो ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेका 
 ङ्झनमभको प्रङ्जिमा ऩूया गयेको देङ्ञखएभा अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको 
 दस्तङ्टय ङ्झरई साझेदायी पभन दतान गयी अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको 
 ढाॉचाभा दतान प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  (३) उद्योग सम्फन्धी दतान हङ्टने साझेदायी पभनको प्रभाणऩर 
 जायी गदान प्रचङ्झरत प्रदेि औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन फभोङ्ञजभ 
 उद्योगको स्तय, ङ्जकङ्झसभ य उद्योग स्थाऩना हङ्टने जग्गाको ङ्जकिा 
 नम्फय सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

13.  साझेदायी पभनको नाभ: ऩङ्जहरे दतान बइसकेका अरु पभनको नाभ य 
 प्रचङ्झरत कम्ऩनी ऐन अन्तगनत दतान बै याखेको ङ्झरङ्झभटेड 
 कम्ऩनीको नाभ ङ्झभल्ने गयी साझेदायी पभनको नाभ याखी दतान हङ्टन े
 छैन। 

14. ङ्जववयण हेयपेय गनङ्टन ऩयेभा स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने: (१) साझेदायी पभन 
 दतान गदान दपा १२ फभोङ्ञजभ ऩेि गयेको दयखास्त य कफङ्टङ्झरमतको 
 ङ्जववयणभा कङ्ट नै हेयपेय गनङ्टन ऩयेभा सो कङ्ट या जनाई दतान गने 
 ङ्झनकामभा दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य दतान गने ङ्झनकामफाट स्वीकृङ्झत 
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 प्राप्त बएऩङ्झछ भार सो ङ्जववयण हेयपेय गनन सङ्जकनेछ। 

  (२) साझेदायी पभनरे आफ्नो पभनको नाभ ऩङ्चयवतनन गनन 
 चाहेभा दतान गने ङ्झनकाम सभऺ दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दयखास्त जाॉचफङ्टझ गयी दतान 
 गने ङ्झनकामरे नाभ ऩङ्चयवतननका राङ्झग स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

  (४) साझेदायी पभनरे कायोफाय स्थरको ठाउॉ सायी गनन 
 चाहेभा दतान गने ङ्झनकाम सभऺ दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य दतान गने 
 ङ्झनकामरे आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

15. नवीकयण गनङ्टनऩने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ दतान बएका साझेदायी 
 पभनको अवङ्झध एक वषनको हङ्टनेछ य प्रत्मेक वषन अवङ्झध सङ्जकएको 
 ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर अनङ्टसूची-५ फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झतयी नवीकयण 
 गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

  (२) साझेदायी पभन नवीकयण गयाउन चाहने साझेदायी 
 पभनको धनीरे देहामका कागजात सॊरग्न गयी दतान गने ङ्झनकामभा 
 दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) आमकय (स्थामी रेखा नम्फय) दतान 
प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ख) अङ्ञघल्रो आङ्झथनक वषनको कय ङ्झतयेको ङ्झनस्सा, 
(ग) फीसराख रुऩैमाॉ वा सो बन्दा फढी ऩङ्टॉजी बएको 

पभनको हकभा रेखाऩयीऺण सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन, 

(घ) दतान गने ङ्झनकामरे भाग गयेको अन्म कागजात। 

                                                           
 केही प्रदेि ऐन सॊिोधन गने ऐन २०७७ द्वाया सॊिोङ्झधत। 
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  (३) मङ्छद कङ्ट नै साझेदायी पभनरे कावङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत 
 सजृना बई ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर पभनको नवीकयण गनन नसकेभा दतान 
 गने ङ्झनकामरे अनङ्टसूची-५ फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरई एक वषन ङ्झबर 
 नवीकयण गङ्चयङ्छदन सक्नेछ । 

16. ङ्जववयण भाग गनन सक्न:े (१) मस ऐन अन्तगनत दतान बएको कङ्ट नै 
 साझेदायी पभनसॉग दतान गने ङ्झनकामरे त्मस्तो साझेदायी पभनको 
 कायोफायको ङ्जववयण अवङ्झध तोकी भाग गनन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयएको ङ्जववयण 
 तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबर साझेदायी पभनरे ऩेि गनङ्टन ऩनेछ। 

17. साझेदायी पभन खायेज गनन सक्न:े (१) देहामको अवस्थाभा मस ऐन 
 फभोङ्ञजभ दतान बएको साझेदायी पभन दतान गने ङ्झनकामरे खायेज गनन 
 सक्नेछ्- 

(क)  तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबर नवीकयण नगयाएभा, 

(ख)  साझेदायहरुरे भनाङ्झसफ कायण दिानई साझेदायी पभन 
खायेज गयी ऩाऊॉ  बनी दतान गने ङ्झनकामभा ङ्झनवेदन 
ङ्छदएभा, 

(ग)  दतान गने ङ्झनकामरे दपा १६ फभोङ्ञजभको ङ्जववयण 
भाग गदान सम्फङ्ञन्धत साझेदायी पभनरे तोङ्जकएको 
अवङ्झधङ्झबर सो ङ्जववयण ऩेि नगयेभा, 

(घ)  साझेदायी पभनरे कामन सञ्चारन गयी दतान गने 
ङ्झनकामराई जानकायी ङ्छदई वा नङ्छदई उद्योग वा 
व्माऩाय व्मवसाम फन्द गयेभा, 

                                                           
 केही प्रदेि ऐन सॊिोधन गने ऐन २०७७ द्वाया सॊिोङ्झधत। 
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(ङ)  मो ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩने व्माऩाय व्मवसामरे अनङ्टभङ्झत ऩरभा तोङ्जकएको 
ितन ऩारना नगयेभा वा  

(च)  साझेदायी पभनरे मो ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेको 
ङ्झनमभको ङ्जवऩयीत कङ्ट नै काभ गयेभा। 

  (२) उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा 
 (च) फभोङ्ञजभ दतान गने ङ्झनकामरे साझेदायी पभनको दतान खायेज 
 गनङ्टन अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत साझेदायी पभनराई सपाइको सफङ्टद ऩेि गने 
 उङ्ञचत अवसय ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा 
 (च) दतान गने ङ्झनकामफाट साझेदायी पभन खायेज बएभा त्मसयी 
 खायेज बएको साझेदायी पभनका साझेदायहरुको नाभभा एक 
 वषनसम्भ सोही उद्देश्म बएको अको साझेदायी पभन दतान गङ्चयने 
 छैन। 

18. साझेदायको हक य दाङ्जमत्व: (१) साझेदायको आऩसभा बएको 
 कफङ्टङ्झरमतद्वाया साझेदायीभा हक य दाङ्जमत्व कामभ हङ्टनेछ।मस्तो 
 कफङ्टङ्झरमतनाभा ङ्झरङ्ञखत रुऩभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

  (२) साझेदाय पभनको जामजेथा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे :- 

(क) साझा कायोफाय िङ्टरु हङ्टॉदा त्मसको राङ्झग जम्भा 
गङ्चयएको सफै जामजेथा, 

(ख) साझेदायीको वा त्मसको ङ्झनङ्झभि वा त्मसको 
प्रमोजनभा प्राप्त गयेको जामजेथा, 

(ग)  साझेदायरे कायोफाय गयी कभाएको धन, 
(घ) साझेदायीभा चराएको कायोफायवाट प्राप्त हङ्टन 
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आएको ख्माङ्झत । 

  (३) कङ्ट नै अन्म उद्देश्म देङ्ञखएकोभा फाहेक साझेदायी 
 पभनको रगानी गयी प्राप्त गयेको सफै सम्ऩङ्ञि य हक साझेदायी 
 पभनको ङ्झनङ्झभि प्राप्त गयेको भाङ्झननेछ । 

  (४) साझेदायी कायोफायको प्रमोगभा फाहेक साझेदायीको 
 सम्ऩङ्झत साझेदायहरुरे अन्म काभभा रगाउन ङ्छदन हङ्टॉदैन। 

  (५) कङ्ट नै साझेदायरे भाग गये ऩङ्झन साझेदायी कफङ्टङ्झरमतभा 
 तोकेको अॊक बन्दा फढी ऩङ्टॉजी थप्न कङ्ट नै साझेदाय फाध्म हङ्टनेछैन। 

  (६) साझेदाय कसैरे ऩङ्झन अन्म साझेदायको भञ्जङ्टयी फेगय 
 अरु कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई आफ्नो सट्टाभा साझेदाय गयाउन य याख्न 
 ऩाउने छैन। 

  (७) कङ्ट नै साझेदायरे आफ्नो बागको फङ्टझाउनङ्ट ऩने ऩङ्टॉजी 
 साझेदायी पभनराई नफङ्टझाएसम्भ ङ्झनजरे ऩाउनङ्टऩने भङ्टनापा 
 ऩाउनेछैन। 

  (८) आपू साझेदाय छॉदा साझेदायी पभनको ङ्झनङ्झभि 
 गङ्चयएका सफै काभ उऩय सॊमङ्टक्त वा व्मङ्ञक्तगत रुऩभा प्रत्मेक 
 साझेदाय जवापदेही हङ्टनछे। 

19. साझेदायरे काभभा बाग ङ्झरन ऩाउन:े (१) कफङ्टङ्झरमतभा बाग ङ्झरन 
 नऩाउने बनी उल्रेख बएको साझेदायरे फाहेक अन्म साझेदायरे 
 ङ्जवयोध नगयेसम्भ प्रत्मेक साझेदायरे साझा कायोफायको फन्दोफस्तभा 
 बाग ङ्झरन ऩाउॉछ। 

  तय सफै साझेदायको भञ्जङ्टयी फेगय साझा कायोफायसॉग 
 सम्फन्ध नबएको अरु काभ साझेदायीको नाभफाट गनन बने हङ्टॉदैन। 
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  (२) साझेदायको सफै वा कङ्ट नै काभभा सफै साझेदायरे वा 
 सो भध्मे कङ्ट नै दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी साझेदायहरुरे सॊमङ्टक्त रुऩभा 
 गने कफङ्टङ्झरमत बएकोभा कङ्ट नै भनाङ्झसफ भाङ्जपकको कायणरे 
 कफङ्टङ्झरमत फभोङ्ञजभ मस्ता सफै साझेदायहरुरे सो काभ गनन 
 नभ्माउने बएभा ङ्झनजहरुरे आपूभध्मे कसैराई सो काभ गनन 
 कफङ्टङ्झरमत गयेय अङ्झधकाय ङ्छदन सक्नेछन।् 

20. शे्रस्ता हेनन य नक्कर ङ्झरन ऩाउन:े हयेक साझेदायरे साझेदायीको 
 ङ्जहसाफ ङ्जकताफ रगामतको शे्रस्ता हेनन चाहेभा हेनन ऩाउनेछन ् य 
 नक्कर ङ्झरन चाहेभा सो शे्रस्ता ङ्ञजम्भा ङ्झरन े साझेदायरे सक्कर 
 फभोङ्ञजभको नक्कर उताय गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

21. ऩाङ्चयश्रङ्झभक य ब्माज: साझा काभको फन्दोफस्त गये फाऩतको 
 ऩाङ्चयश्रङ्झभक कफङ्टङ्झरमतद्वाया तोङ्जकए फभोङ्ञजभ  हयेक साझेदायरे 
 ऩाउनेछन ्य ङ्झनजरे कफङ्टर गयेबन्दा फढी ऩङ्टॉजी रगाएको बए दि 
 प्रङ्झतितभा नफढाई ङ्झरखत फभोङ्ञजभको ब्माज ऩङ्झन ऩाउॉनछे। 

22. भङ्टनापा वा हजानना साझेदायी पभनको हङ्टन:े (१) साझेदायी पभनको 
 कङ्ट नै कयोफायको ङ्झसरङ्झसराभा वा साझेदायी पभनको सम्ऩङ्झतको 
 उऩमोग गयी वा साझेदायीको कायोफायको सम्फन्धफाट वा साझेदायी 
 पभनको नाभभा कङ्ट नै साझेदायरे नापा प्राप्त गयेभा सो नापा य त्मसको 
 ङ्जहसाफ सभेत साझेदायी पभनको हङ्टनेछ। 

  (२) कङ्ट नै साझेदायरे जानीजानी राऩयवाही गयी हाङ्झन 
 नोक्सानी गयेभा सोको हजानना फाऩतको यकभ साझेदायी पभनरे 
 असङ्टर गनन सक्नेछ य हाङ्झन नोक्सानी गने साझेदायरे ऩङ्झन सो 
 अनङ्टसाय ङ्झतनङ्टन फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

  तय मसयी असङ्टर गनङ्टन अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाइको भौका ङ्छदनङ्ट 
 ऩनेछ। 
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  (३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै साझेदायरे ङ्झतये 
 फङ्टझाएभा सो यकभ साझेदायी पभनको सो आङ्झथनक वषनको नापा 
 नोक्सानको ङ्जहसाफ शे्रस्ताभा स्ऩष्ट देखाउनङ्ट ऩनेछ। 

23. नापा नोक्सानको फाॉडपाॉट: (१) साझेदायहरुभा नापा नोक्सानको 
 ङ्जहसाफ गयी फाॉडपाॉट गदान कफङ्टङ्झरमतभा व्मवस्था बएकोभा सोही 
 फभोङ्ञजभ य नबएकोभा दाभासाहीरे बागफण्डा राग्नछे। 

  (२) कङ्ट नै साझेदायरे साझेदायी खडा गदान रगाएको ऩङ्टॉजीभा 
 ब्माज ङ्झरने ङ्छदने गयी कफङ्टङ्झरमत गयेको बए सो ब्माज भङ्टनापाफाट 
 भार ङ्झतनङ्टन ऩनेछ। 

  (३) कङ्ट नै साझेदायरे आफ्नो बागको फङ्टझाउन ऩने ऩङ्टॉजी 
 पभनराई ङ्झतयी फङ्टझाई सकेको यहेनछ बने सो फङ्टझाउन ऩने फाॉकी 
 अॊक च ङ्टक्ता बनान नबएसम्भ ङ्झनजरे ऩाउन ऩने भङ्टनापा ऩाउन 
 सक्नेछैन। 

24. साझेदायरे गयेको कायफाहीभा साझेदायी पभन फाध्म हङ्टन:े साझेदायी 
 पभनरे कफङ्टङ्झरमतद्वाया साझेदायीको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने ङ्जवषमभा फन्देज 
 रगाउन सक्नेछ। मस्तो फन्देजी कफङ्टङ्झरमतभा जेसङ्टकै रेङ्ञखएको 
 बए ताऩङ्झन साझेदायी पभनसॉग कायोफाय गने उनाउ व्मङ्ञक्तराई सो 
 फन्देजको जानकायी यहेनछ बने हयेक साझेदायरे साझेदाय पभनको 
 ङ्झनङ्झभि गयेको कायफाहीको राङ्झग साझेदायी पभन फाध्म हङ्टनेछ। 

25. नमाॉ साझेदाय जवापदेही नहङ्टन:े आपू साझेदाय हङ्टन ङ्टबन्दा अङ्ञघ बए 
 गयेको साझेदायी काभको हकभा नमाॉ प्रवेि हङ्टने साझेदाय 
 जवापदेही हङ्टने छैन। 

26. साझेदायरे आफ्नो हक ङ्झफिी गने: कङ्ट नै साझेदायरे साझेदायी 
 पभनभा यहेको आफ्नो सफै हक अरु कसैराई ङ्झफिी गयी वा अरु 
 कङ्ट नै प्रकायरे ङ्छदएभा सो साझेदायरे सो अवङ्झधङ्झबर साझेदायी 
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 कायोफायफाट ऩाउने भङ्टनापा वा अन्म कङ्ट नै यकभभा सो व्मङ्ञक्तरे 
 दाफी गनन सक्नेछ। 

  तय,  

(क) त्मस्तो व्मङ्ञक्त सो साझेदायी पभनको साझेदाय 
भाङ्झनने छैन  य 

(ख) सफै साझेदायहरुको भञ्जङ्टयी फेगय ङ्झनजराइन सो 
पभनको ङ्जहसाफ ङ्जकताफ जाॉच्ने अङ्झधकाय 
हङ्टनेछैन। 

27. साझेदायी ङ्जवघटन हङ्टन:े (१) सफै साझेदायका भञू्जयीरे वा 
 ङ्झनजहरुका फीचभा बएका कफङ्टङ्झरमत फभोङ्ञजभ साझेदायी ङ्जवघटन 
 हङ्टन सक्नेछ। 

  (२) साझेदायहरुभा आऩसभा बएका कफङ्टङ्झरमतको 
 अधीनभा यही कङ्ट नै साझेदायी सीङ्झभत कारको राङ्झग खडा बएकोभा 
 सो अवङ्झध नाघेऩङ्झछ वा कङ्ट नै एक वा एकबन्दा फढी काभको 
 ङ्झनङ्झभि खडा बएकोभा सो काभ ऩूया बएऩङ्झछ साझेदायी स्वत् 
 ङ्जवघटन हङ्टनछे । 

28. साझेदायीफाट अरग हङ्टन सक्न:े (१) साझेदायहरुभा जङ्टनसङ्टकै 
 व्महोयाको कफङ्टङ्झरमतनाभा बएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै साझेदायरे ङ्जविेष 
 कायणफि य खासगयी देहामका ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा साझेदायीफाट अरग 
 गयाउन/हङ्टन सङ्जकनछे्- 

(क) कङ्ट नै साझेदाय आपूरे गयेको कफङ्टङ्झरमत 
फभोङ्ञजभको साझेदायी कामनबाय सम्हाल्न असभथन 
बएभा  वा 

(ख) कङ्ट नै साझेदायरे पभनराई ङ्झतनन फङ्टझाउन ऩने 
यकभ नङ्झतयेभा वा आपूरे साझेदायीको ङ्जहस्सा 
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अन्म साझेदायको भञ्जङ्टयी फेगय कसैराई हक 
छोडी ङ्छदएभा वा 

(ग) कङ्ट नै साझेदायको हक अदारतफाट बयी बयाउभा 
ऩयेभा वा 

(घ) कङ्ट नै साझेदायरे पभनको काभ कायफाहीभा 
जारसाज वा राऩयफाही गयी साझेदायी पभनराई 
हाङ्झन नोक्सानी गयेभा  वा 

(ङ) कङ्ट नै साझेदायरे कैदको सजाम ऩाएभा  वा 
(च) कङ्ट नै साझेदायको भतृ्मङ्ट बएभा वा  

(छ) कङ्ट नै साझेदायरे साहङ्टको ऋण ङ्झतनन नसक्ने बई 
दाभासाहीभा ऩयेभा। 

  (२) जङ्टनसङ्टकै सभमभा जङ्टनसङ्टकै साझेदायरे अरु 
 साझेदायहरुराई ङ्झरङ्ञखत सूचना ङ्छदई साझेदायहरुको सहभङ्झतभा 
 साझेदायीफाट अरग हङ्टन सक्नेछ। 

  (३) साझेदायीफाट अरग हङ्टने साझेदाय, साझेदायी पभनको 
 अङ्ञघको काभभा उनाउ व्मङ्ञक्त प्रङ्झतको जवापदेहीफाट सो उनाउ 
 व्मङ्ञक्तसॉगको कफङ्टङ्झरमतद्वाया य साझेदायी कामभ यहेका फाॉकी 
 साझेदायहरुको भञ्जङ्टयीरे भार अरग हङ्टन सक्नेछ। 

  (४) कङ्ट नै साझेदाय साझेदायीफाट अरग बई सकेऩङ्झछ अरु 
 साझेदायरे साझेदायी पभनको नाभफाट बए गयेका काभ प्रङ्झत ङ्झनज 
 जवापदेही हङ्टने छैन। 

29. उनाउ व्मङ्ञक्त प्रङ्झतको दाङ्जमत्म ऩूया गनङ्टन ऩने: साझेदायी ङ्जवघटन 
 बएको प्रचाय प्रसाय नगङ्चयएको वा त्मस्ता ङ्जवघटनको जानकायी 
 साझेदायी पभनसॉग सम्फङ्ञन्धत उनाउ व्मङ्ञक्तराई नबएभा साझेदायी 
 ङ्जवघटन बएऩङ्झन साझेदायी पभनको नाभभा गयेको काभ 
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 कायफाहीफाट उनाउ व्मङ्ञक्त प्रङ्झतको दाङ्जमत्व सफै साझेदायरे ऩूया 
 गनङ्टनऩनेछ। 

  तय भतृ्मङ्ट बएका वा दाभासाहीभा ऩयेका साझेदायको 
 जेथाफाट ङ्झनज भतृ्मङ्ट बएको वा दाभासाहीभा ऩयेका ङ्झभङ्झतऩङ्झछको 
 काभ कायफाही वाऩत ङ्झतनङ्टन ऩने छैन। 

30. वायेस तोक्न सक्न:े मो ऐनको अधीनभा यही साझेदायरे आपू वा 
 आफ्नो वायेसद्वाया साझेदायी सम्फन्धी कायोफायको राङ्झग वायेस 
 तोक्न सक्नछे। 

31. ङ्जवघटन बएऩङ्झछ ऩङ्झन कामभ यहन:े साझेदायी पभनको ङ्जवघटनको 
 काभ टङ्टॉग्माउनराई चाङ्जहने काभ कायफाही य ङ्जवघटन हङ्टन ङ्ट ऩङ्जहरे 
 िङ्टरु गयेको अऩूयो काभ ऩूया गननराई साझेदायी ङ्जवघटन बैसकेऩङ्झछ 
 ऩङ्झन साझेदायी पभनराई फाध्म गनन य साझेदायहरुको आऩसको हक 
 दाङ्जमत्व ङ्झनङ्ञित गने अङ्झधकाय साङ्झफक फभोङ्ञजभ कामभ यहनेछ। 

32. साझेदायी पभनको ङ्जहसाफ पर्छ्यौट गने: साझेदायहरुको ङ्झफचभा 
 बएको कफङ्टङ्झरमत य मस ऐनको अधीनभा यही ङ्जवघटन बएका 
 साझेदायी पभनको ङ्जहसाफ पर्छ्यौट गदान देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टनऩनेछ् 

(क) पभनको ङ्जहतभा फाधा नऩने गयी साझेदायी पभनको 
जामजेथाको नगदभा ऩङ्चयणत गने, 

(ख) ऩङ्टॉजी घटेको सभेतको नोक्सानी सफबन्दा ऩङ्जहरे 
भङ्टनापाफाट य त्मसफाट नऩङ्टगे ऩ ङ्टॉजीफाट य त्मसवाट 
ऩङ्झन नऩङ्टगे प्रत्मेक साझेदायको घय घयानावाट असङ्टर 
उऩय गनङ्टन ऩनेछ, 

(ग) दाङ्जमत्व पर्छ्यौट गनन देहामका िभ य तङ्चयकाफाट 
गनङ्टन ऩनेछ्- 
(1) साझेदायी पभनरे उनाउ व्मङ्ञक्तहरुराई 



 

23 
 

ङ्झतनङ्टनऩने ऋण, 

(2) ऩङ्टॉजी फाहेकको साझेदायरे ङ्छदएका थऩ 
कजानको दाभासाहीरे, 

(3) साझेदायरे फङ्टझाएका ऩङ्टॉजीको दाभासाही य 

(4) िेष फाॉकी जेथाफाट साझेदायहरुको बाग 
ङ्जहस्सा फभोङ्ञजभ भङ्टनापा फाॉड्नभा। 

33. जामजेथा बाग नराग्न:े साझेदायका फीचभा कफङ्टङ्झरमत बएको बए 
 ताऩङ्झन साझेदायी पभनको ऋण ब ङ्टक्तान नगयी साझेदायभा बागफण्डा 
 गनन ऩाइने छैन। 

34. ङ्झरङ्ञक्वडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गने: (१) साझेदायी पभनको ङ्जहसाफ ङ्जकताफ 
 पछमौट गनन अनावश्मक ङ्जढरो बमो बङे्ङ सफङ्टद प्रभाण सङ्जहत कङ्ट नै 
 साझेदायरे उजङ्टय गयेभा दतान गने ङ्झनकामरे साझेदायी पभन ङ्जवघटन 
 गने कामन गनन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञक्वडेटय ङ्झनमङ्टक्त गनन 
 सक्नेछ।ङ्झरङ्ञक्वडेटयरे साझेदायी कफङ्टङ्झरमत य मस ऐन फभोङ्ञजभ 
 ङ्जवघटनको कामन य ङ्जहसाफ ङ्जकताफको पछमौट गनङ्टन ऩनेछ। 

  (२) ङ्झरङ्ञक्वडेिन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचङ्झरत कानून 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

व्माऩाय व्मवसाम ङ्झनमभन सम्फन्धी व्मवस्था 

35. उऩबोक्ता अङ्झधकाय: (1) प्रत्मेक उऩबोक्ताराई गङ्टणस्तयीम वस्तङ्ट वा 
 सेवा प्राप्त गने अङ्झधकाय  हङ्टनेछ। 

  (2) उऩदपा (1) को सवनभान्मताभा प्रङ्झतकूर प्रबाव नऩने 
 गयी उऩबोक्ताको हक, ङ्जहत य सयोकाय सॊयऺण गने प्रमोजनको 
 राङ्झग प्रत्मेक उऩबोक्ताराई देहामको अङ्झधकाय हङ्टनेछ:- 
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(क) वस्तङ्ट वा सेवाभा सहज ऩहङ्टॉचको अङ्झधकाय, 

(ख) स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधानत्भक भूल्मभा गङ्टणस्तयीम वस्तङ्ट 
वा सेवाको छनौट गनन ऩाउन ेअङ्झधकाय, 

(ग) वस्तङ्ट वा सेवाको भूल्म, ऩङ्चयभाण, िङ्टिता, गङ्टणस्तय 
आङ्छद फाये सूङ्ञचत हङ्टने अङ्झधकाय, 

(घ) दङ्टई वा दङ्टई बन्दा फढी ऩदाथनको सङ्झभश्रणफाट 
फनेको वा उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टभा यहेका त्मस्ता 
ऩदाथनको भारा, तत्व वा प्रङ्झतितको सम्फन्धभा 
उत्ऩादक वा ङ्झफिेताफाट जानकायी ऩाउने 
अङ्झधकाय, 

(ङ) भानव जीउ, ज्मान, स्वास््म तथा सम्ऩङ्ञिभा हाङ्झन 
ऩङ्टर् माउने वस्तङ्ट तथा सेवाको ङ्झफिी ङ्जवतयणफाट 
सङ्टयङ्ञऺत हङ्टन ऩाउने अङ्झधकाय, 

(च) वस्तङ्ट वा सेवाको प्रमोगवाट बएको हाङ्झन, 

नोक्सानी ङ्जवरुि ऺङ्झतऩूङ्झतन ऩाउने अङ्झधकाय, 

(छ) उऩबोक्ताको हक, ङ्जहतको सॊयऺणका सम्फन्धभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा ङ्झनकामवाट उऩचाय 
ऩाउने वा सङ्टन ङ्टवाई हङ्टने अङ्झधकाय । 

36. वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्झनमभन: (१) प्रदेि सयकायरे उऩबोक्ताको 
 अङ्झधकायको सॊयऺण गनन ङ्झनमङ्झभत रुऩभा वस्तङ्ट वा सेवाको आऩूङ्झतन 
 भूल्म, गङ्टणस्तय, रेवर, नाऩतौर, ङ्जवऻाऩन आङ्छदको ङ्झनमभन गनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमभन गदान भन्रारमरे 
 देहामको काभ गनेछ:- 

(क) वस्तङ्ट वा सेवाको गङ्टणस्तय, भूल्म, ङ्झनधानयण य 
आऩूङ्झतन व्मवस्था सम्फन्धी नीङ्झत कामानन्वमन 
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गने,   

(ख) उऩबोक्ताको हक, ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय ऩने 
गयी वा ऩनन सक्न ेगयी गङ्चयएको एकाङ्झधकाय वा 
अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩको योकथाभ य 
ङ्झनमन्रण गने वा त्मस सम्फन्धभा कामनमोजना 
फनाई कामानन्वमन गने, 

(ग) प्रदेिङ्झबर खऩत हङ्टने वस्तङ्ट वा सेवाको भाग य 
आऩूङ्झतन ङ्ञस्थङ्झतको ङ्झनयन्तय ङ्जवश्लषेण तथा सभीऺा 
गयी स्वच्छ फजाय कामभ गने, 

(घ) वस्तङ्ट वा सेवाका, ङ्जविेता वा ङ्जवतयकरे 
अवाङ्ञञ्छत तङ्चयकारे गयेको भूल्म ङ्झनधानयण वा 
वृङ्जिराई योक्न य ङ्झनमन्रण गनन आवश्मक 
व्मवस्था गने,  

(ङ) उऩबोक्ताराई उङ्ञचत भूल्म य सहज रुऩभा खाद्य 
तथा अन्म वस्तङ्टको आऩूङ्झतन सङ्टङ्झनङ्ञित गनन प्रदेि 
सयकायको आॊङ्ञिक वा ऩूणन स्वाङ्झभत्व बएका 
सॊस्था वा ङ्झनजी पभन वा कम्ऩनी भापन त 
आऩूङ्झतनको व्मवस्था सहज गने, 

(च) कङ्ट नै ङ्जविेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा वा कङ्ट नै ठाॉउ ङ्जविषेभा 
तोङ्जकएको अवङ्झधका राङ्झग वस्तङ्टको अङ्झधकतभ 
भौज्दातको ऩङ्चयभाण तोक्न,े 

(छ) प्रदेिङ्झबर उत्ऩाङ्छदत कङ्ट नै खाद्य वस्तङ्टको अबाव 
बएभा त्मस्तो खाद्य वस्तङ्टको ङ्झनङ्ञित ऩङ्चयभाण 
ङ्झनधानयण गयी तोङ्जकएको भूल्मभा उत्ऩादकफाट 
खाद्य वस्तङ्ट प्राप्त गने य सवनसाधायणराई ङ्झफिी 
गने, 
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(ज) थोक तथा खङ्टद्रा व्मवसामराई व्मवङ्ञस्थत गयी 
साभान्मतमा् भूल्मभा एकरुऩता कामभ गनन 
आवश्मक व्मवस्था गने,  

(झ) उऩबोक्ताको अङ्झधकाय सॊयऺण गनन य आऩूङ्झतन 
व्मवस्थाराई ङ्झनमङ्झभत गननको राङ्झग कङ्ट नै वस्तङ्ट 
वा सेवाको कृङ्झरभ अबाव हङ्टन नङ्छदन वा सफै 
ठाउॉभा ङ्झनमङ्झभत वस्तङ्ट ङ्जवतयण गनन सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामहरुसॉग सभन्वम गने,  

(ञ) वस्तङ्टको ङ्झफिी ङ्जवतयण प्रणारीराई ङ्झनमङ्झभत य 
अनङ्टऩमङ्टक्त तवयरे अबाव सजृना गने काभ 
ङ्झनमन्रण गने। 

  (३) उऩबोक्ताको अङ्झधकाय सॊयऺण, आऩूङ्झतन व्मवस्था  
 ङ्झनमङ्झभत य वस्तङ्ट तथा सेवाको भूल्म एवॊ गङ्टणस्तय ङ्झनमन्रण गनन 
 प्रदेि सयकायरे सभम सभमभा आवश्मक नीङ्झतगत य सॊस्थागत 
 व्मवस्था गनेछ। 

37. रेफर रगाउनङ्ट ऩने: (१) उत्ऩादकरे आपूरे उत्ऩादन गयेको 
 वस्तङ्टभा रेफर रगाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको रेफरभा देहामका कङ्ट याहरु 
 उल्रेख गनङ्टन ऩनेछ्- 

(क) उत्ऩादनको नाभ, ठेगाना य उद्योगको दतान 
नम्फय, 

(ख) खाद्य ऩदाथन, औषङ्झध य सौन्दमन साभाग्री जस्ता 
वस्तङ्टभा त्मस्ता वस्तङ्टको ङ्झभश्रण, ङ्झभश्रणका तत्व, 

ऩङ्चयभाण य तौर, 

(ग) गङ्टणस्तय ङ्झनधानयण बएको वस्तङ्ट बएभा त्मस्ता 
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वस्तङ्टको गङ्टणस्तय, 

(घ) वस्तङ्ट उऩबोग गने तङ्चयका य त्मस्तो वस्तङ्ट 
उऩबोग गयेफाट हङ्टन सक्न े नकायात्भक प्रबाव 
(साइड इपेक्ट), 

(ङ) ङ्झनङ्ञित अवङ्झधङ्झबर उऩबोग गङ्चयसक्नङ्ट ऩने वस्तङ्ट 
बए त्मस्तो अवङ्झध, 

(च) वस्तङ्टको ङ्झफिी भूल्म, व्माच नम्फय य उत्ऩादन 
ङ्झभङ्झत, 

(छ) इरेक्रोङ्झनक्स, हाडनवेमय, ङ्जवद्यङ्टतीम वा माङ्ञन्रक वा 
राभो सभमसम्भ प्रमोगभा यहने वस्तङ्ट बए 
त्मस्तो वस्तङ्टको ग्मायेण्टी वा वायेन्टी य ग्मायेन्टी 
य वायेन्टी ङ्झभङ्झत तथा सो वस्तङ्टसॉग सम्फङ्ञन्धत 
कानून फभोङ्ञजभ अन्म आवश्मक कङ्ट या,  

(ज) खण्ड (छ) फभोङ्ञजभका अवस्थाभा कङ्ट नै र ङ्टटी 
देङ्ञखएभा त्मसको िोध बनान ङ्छदने वा ङ्झनङ्ञित 
अवङ्झधसम्भ भभनत गङ्चयङ्छदने व्मवस्था, 

(झ) प्रज्वरनिीर, दङ्टघनटनाजन्म वा सङ्ञजरैसॉग 
टङ्टटपङ्ट ट हङ्टन सक्न े वस्तङ्ट बए त्मस्तो वस्तङ्टको 
सङ्टयऺाको राङ्झग अऩनाउन ऩने ऩूवन सावधानी 
सम्फन्धी ङ्जववयण, 

(ञ) कङ्ट नै वस्तङ्ट प्रमोग गनङ्टनऩूवन कङ्ट नै प्रङ्जिमा 
नऩङ्टर् माई  प्रमोग गदान हङ्टन सक्ने हाङ्झन नोक्सानी,  

(ट) भानव स्वास््मराई हाङ्झन ऩङ्टयमाउने खारका 
ऩदाथनहरुको रेफरभा चेतनाभूरक सन्देि, ङ्ञचर 
वा ङ्ञचन्हको प्रमोग,  

(ठ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कङ्ट या। 
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38. अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक तथा व्मवसामजन्म ङ्जिमाकराऩ गनन नहङ्टन:े  
  (१) कसैरे ऩङ्झन अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक तथा व्मवसामजन्म 
 ङ्जिमाकराऩ गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन। 

  (२) कसैरे उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग देहामको 
 कङ्ट नै काभ गयेभा अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक तथा व्मवसामजन्म 
 ङ्जिमाकराऩ गयेको भाङ्झननेछ्- 

(क) वस्तङ्ट वा सेवाको वास्तङ्जवक गङ्टणस्तय, ऩङ्चयभाण, 
भूल्म नाऩतौर, ढाॉचा वा फनावट आङ्छद ढाॉटी, 
रङ्टकाई, ङ्झछऩाई वा झङ्टक्माई त्मस्तो वस्तङ्ट वा 
सेवा ङ्झफिी वा प्रदान गने, 

(ख) झङ्टट्ठा वा भ्रभऩूणन ङ्झफऻाऩन गयी वस्तङ्ट ङ्झफिी गने, 
(ग) वस्तङ्ट वा सेवाको हकभा भौङ्ञखक ङ्झरङ्ञखत वा 

दृश्मफाट देहामका कङ्ट नै काभ गने्- 

(1) कभसर वस्तङ्टराई ङ्जवङ्ञिष्ठ वा गङ्टणस्तय 
बएको स्तयभान, गङ्टणस्तय, भारा, शे्रणी 
सॊयचना, ङ्झडजाइन देखाई ङ्झफिी गने, 

(2) ऩङ्टन्ङ्झनङ्झभनत वा ऩङ्टयाना वस्तङ्टराई नमाॉ हो 
बनी देखाई वा झङ्टक्माई ङ्झफिीगने, 

(3) घोङ्जषत गङ्चयएका कङ्ट नै पाइदा नहङ्टन े
अवस्थाभा ऩङ्झन वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्झफिी 
गदान झङ्टट्ठा य भ्रभऩूणन रुऩभा सूचना वा 
ङ्झफऻाऩन सूचना प्रचाय, प्रसाय गने, 

(4) त्मगत आधाय ङ्झफना कङ्ट नै वस्तङ्टको 
उऩबोग वा प्रमोगफाट त्मस्तो वस्तङ्टको 
दावी वा प्रत्माबङू्झत गने वा ङ्झफिी गने। 
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(घ) कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवाको वास्तङ्जवक रागतको 
आधाय बन्दा पयक आधायभा उऩबोक्ता भूल्मभा 
बाय ऩने गयी भूल्म ङ्झनधानयण गने वा कङ्ट नै 
प्रङ्झतमोङ्झगता, ङ्ञचट्ठा, अवसय आङ्छदको रागत सभेत 
सभावेि गयी भूल्म तम गने वा त्मस्तो भूल्मभा 
ङ्झफिी गने, 

(ङ) कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवाको भूल्मभा दान इनाभ वा 
ङ्झन्िङ्टल्क ऩाइने अन्म वस्तङ्टको भूल्म वा रागत 
सभावेि गयी भूल्म ङ्झनधानयण गने वा त्मस्तो 
भूल्मभा त्मस्तो वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्झफिी गने, 

(च) कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवाभा तोङ्जकएको गङ्टणस्तय वा 
भानक बन्दा घटी हङ्टने वा फढी हङ्टने गयी वा 
त्मस्तो वस्तङ्ट वा सेवा उऩबोगफाट उऩबोक्ताराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टमानउने गयी त्मस्तो वस्तङ्ट 
उत्ऩादन, ङ्झभश्रण वा आऩूङ्झतन वा ओसाय ऩसाय 
वासञ्चम वा ङ्झफिी गने, 

(छ) कङ्ट नै वस्तङ्टको कृङ्झरभ अबाव सजृना, जम्भाखोयी 
वा ङ्झफिी गने, 

(ज) रङ्टटीऩूणन उत्ऩादनफाट नष्ट बएको वस्तङ्टको भूल्म 
वा व्माऩाङ्चयक कायोफायको ङ्झसरङ्झसराभा कयाय 
बएको वस्तङ्टको भूल्म सभेत अन्म वस्तङ्टको 
रागत भूल्मभा सभावेि गयी ङ्झफिी गने, 

(झ) कङ्ट नै वस्तङ्टराई ङ्जवस्थाङ्जऩत गनन नक्करी वस्तङ्ट 
उत्ऩादन वा ऩैठायी गनन वा त्मस्तो वस्तङ्टको 
ङ्झफिी गने, 

(ञ) ङ्झफिी गयेको वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्झफर वा फीजक 
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जायी गनन इन्काय गने वा ङ्झफर फीजक जायी 
नगने वा ङ्झफर फीजक जायी गदान थऩ यकभ 
भाग गने, 

(ट) कङ्ट नै वस्तङ्टको उऩबोग गदान उऩबोक्ताराई हाङ्झन 
नोक्सानी वा ऺङ्झत ऩङ्टग्ने गयी ङ्झफषादी वा कङ्ट नै 
यसामनको प्रमोग गने वा त्मसयी प्रमोग बएको 
वस्तङ्टङ्झफिी गने, 

(ठ) उऩबोग गनङ्टनऩने अफङ्झध व्मङ्झतत बै सकेको 
उऩबोग्म वस्तङ्ट वा उऩबोग गनन नङ्झभल्ने  वस्तङ्टभा 
नमाॉ रेफर रगाई त्मस्तो वस्तङ्ट ङ्झफिी गने, 

(ड) उऩबोग गनन नसङ्जकने गङ्टणस्तयहीन वस्तङ्ट ऩैठायी, 
उत्ऩादन वा ङ्झफिी गने, 

(ढ) व्मावसाङ्जमक सेवा प्रदामकरे सेवाको भूल्म, 
गङ्टणस्तय, सेवा उऩरब्ध गयाउने स्थान य सभम 
उल्रेख नगयी सेवा प्रदान गने, 

(ण) उत्ऩादक, सञ्चमकतान वा ङ्झफिेता वा त्मस्ता 
व्मङ्ञक्त य अन्म व्मङ्ञक्त, सॊघ, सॊस्थाको 
ङ्झभरेभतोफाट दपा ३५ को उऩदपा (१) 
प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी ङ्झफिी गने, 

(त) कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवा ङ्झफिी गनन वा प्रदान गदान 
तोङ्जकएको व्माऩाङ्चयक तह बन्दा फढी तह वा 
िङृ्खरा खडा गयी ङ्झफिी वा प्रदान गने, 

(थ) कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवा ङ्झफिी वा प्रदान गनन कङ्ट नै 
सॊयचना, भानक वा भाऩदण्ड तोङ्जकएकोभा त्मस्तो 
सॊयचना, भानक वा भाऩदण्ड ऩूया नगयी ङ्झफिी 
गने। 
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39. भाग आऩूङ्झतन वा भूल्मभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩानन नहङ्टन:े (१) कसैरे 
 कङ्ट नै वस्तङ्टको उत्ऩादन, ऩैठायी, ढङ्टवानी सञ्चम, वा ङ्झफिी ङ्जवतयणभा 
 रागेको रागत य तोङ्जकए फभोङ्ञजभ बन्दा फढी भङ्टनापा ङ्झरई ङ्झफिी 
 ङ्जवतयण वा ढङ्टवानी वा ङ्झफिी ङ्जवतयणभा अवयोध गनङ्टन हङ्टॉदैन। 

  (२) कसैरे कङ्ट नै व्मङ्ञक्त सॊस्था वा अन्म कसैसॉग ङ्झभरी 
 देहामका कङ्ट नै काभ गयी कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवाको भाग आऩूङ्झतन वा 
 भूल्मभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩानङ्टन हङ्टॉदैन:- 

(क) कङ्ट नै वस्तङ्टको उत्ऩादनको राङ्झग चाङ्जहने कच्चा 
ऩदाथनको कोटा ङ्झनधानयण गने वा कङ्ट नै वस्तङ्टको 
उत्ऩादन घटाउन े वा त्मस्तै अन्म कङ्ट नै काभ 
गने, 

(ख) कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवा सङ्ञञ्चत गयी वा अन्म कङ्ट नै 
तङ्चयकारे कृङ्झतभ अबाव खडा गने, 

(ग) ङ्झनधानङ्चयत सभम वा स्थानभा भार वस्तङ्ट वा सेवा 
ङ्झफिी गने वा त्मस्तै प्रकृङ्झतको अन्म कङ्ट नै काभ 
गने। 

40. वस्तङ्ट वा सेवाको सम्फन्धभा गनन नहङ्टन े अन्म काभ: कसैरे कङ्ट नै 
 वस्तङ्ट वा सेवाको सम्फन्धभा देहामको कङ्ट नै काभ गनङ्टन वा गयाउनङ्ट 
 हङ्टॉदैन:- 

(क) जानी जानी कभसर वस्तङ्टको उत्ऩादन, ङ्झफिी वा 
ऩैठायी गनन, 

(ख) कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवाराई अको वस्तङ्ट वा सेवा हो बनी 
वा न्मून स्तयको वस्तङ्ट वा सेवाराई उच्च स्तयको 
वस्तङ्ट वा सेवा हो बनी ढाॉटी वा झङ्टक्माई ङ्झफिी गनन, 

(ग) उऩबोक्ताको स्वास््मभा प्रङ्झतकूर असय ऩने वस्तङ्ट वा 
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सेवाको उत्ऩादन वा ङ्झफिी गनन, 
(घ) एकै प्रकृङ्झतका ङ्झफङ्झबङ्ङ वस्तङ्ट उत्ऩादन, ऩैठायी वा 

ङ्झफिी गनन, व्माऩायी तथा व्माऩाङ्चयक सभूह ङ्झभरी 
त्मस्तो वस्तङ्टको अबाव सजृना गयी भूल्म तथा 
आऩूङ्झतन व्मवस्थाभा प्रबाव ऩानन, 

(ङ) एकै प्रकृङ्झतको कङ्ट नै सेवा प्रदान गने एक बन्दा फढी 
व्माऩायी वा व्माऩाङ्चयक सभूहको ङ्झभरेभतोफाट चि 
प्रणारी, कोटा प्रणारी, आरोऩारो,  खेऩ प्रणारी वा 
टोकन प्रणारी अऩनाई सेवा सञ्चारन गनन, 

(च) एउटा वस्तङ्ट खङ्चयद गदान अको वस्तङ्ट ऩङ्झन खङ्चयद गनङ्टन 
ऩने व्मवस्था गनन। 

41. उत्ऩादकको दाङ्जमत्व: (१) उत्ऩादकरे वस्तङ्ट वा सेवा उत्ऩादन गदान 
 प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩूया गनङ्टन ऩने दाङ्जमत्वको अङ्झतङ्चयक्त देहामको 
 दाङ्जमत्व ऩूया गनङ्टन ऩनेछ्- 

(क) गङ्टणस्तयीम वस्तङ्ट वा सेवा उत्ऩादन गने, 
(ख) वस्तङ्टको रेफर ङ्झनधानयण गने, 
(ग) रेफरभा दपा ३७ फभोङ्ञजभका कङ्ट या उल्रेख गने, 
(घ) रङ्टटीऩूणन उत्ऩादन नगने, 
(ङ) आपूरे उत्ऩादन गयेको वस्तङ्ट र ङ्टटीऩूणन उत्ऩादन बै 

त्मस्तो वस्तङ्ट फजायभा यहेको कङ्ट या जानकायीभा 
आएभा त्मस्तो वस्तङ्ट सॊकरन गयी नष्ट गने, 

(च) वस्तङ्ट वा सेवाको उत्ऩादनको कायण उऩबोक्ताराई 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झत बए सो को भनाङ्झसफ ऺङ्झतऩूङ्झतन 
ङ्छदने, 

(छ) वस्तङ्ट वा सेवाको गरत वा भ्राभक ङ्झफऻाऩन वा 
प्रचाय प्रसाय नगने, 
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(ज) दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी ऩदाथनको सङ्झभश्रणफाट फनेको 
वा उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टभा यहेको त्मस्ता ऩदाथनको भारा, 
तत्व वा प्रङ्झतितको उऩबोक्ताराई जानाकायी ङ्छदनङ्ट 
ऩने, 

(झ) कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका अन्म ितन ऩूया गने। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दाङ्जमत्व ऩूया नगयेको वा 
 कङ्ट नै वस्तङ्टको उत्ऩादन, ङ्झनभानण, प्रिोधन, ङ्झडजाईन, सूर, तमायी, 
 ऩैठायी, प्माङ्जकङ्ग, रेफङ्झरङ्गको िभभा बएको कङ्ट नै र ङ्टटी, कभजोयी 
 (डीपेक्ट) को कायण त्मस्तो वस्तङ्ट वा सेवा उऩबोग गदान कसैको 
 जीउ, ज्मान, सम्ऩङ्ञिभा हाङ्झन, नोक्सानी फाऩत त्मस्तो वस्तङ्ट वा 
 सेवाको उत्ऩादक ङ्ञजम्भेफाय हङ्टनेछ य त्मस फाऩत प्रचङ्झरत कानून 
 फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्छदने दाङ्जमत्व ङ्झनजको हङ्टनेछ। 

  तय,     

(क) जङ्टन वस्तङ्ट वा सेवाको उऩबोगको कायण हाङ्झन, 
नोक्सानी ऩङ्टगेको हो त्मस्तो वस्तङ्टको वास्तङ्जवक 
उत्ऩादक हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ख) जङ्टन वस्तङ्ट वा सेवाको उऩबोग वा प्रमोगफाट 
त्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टगेको बङ्झनएको हो सोही  
वस्तङ्ट वा सेवाको उऩबोग वा प्रमोगफाट  हाङ्झन-
नोक्सानी ऩङ्टगेको प्रत्मऺ कायण ऩङ्टङ्जष्ट बएको हङ्टन ङ्ट 
ऩने। 

42. ङ्झफिेताको दाङ्जमत्व: वस्तङ्टको ङ्झफिी गने ङ्झफिेतारे कानून फभोङ्ञजभ 
 ऩूया गनङ्टन ऩने अन्म दाङ्जमत्वको अङ्झतङ्चयक्त देहामको दाङ्जमत्व ऩूया गनङ्टन 
 ऩनेछ्- 
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(क) ङ्झफना बेदबाव उऩबोक्ताराई वस्तङ्टको ङ्झफिी गने,  

(ख) वस्तङ्टको ङ्जकङ्झसभ वा प्रवृङ्ञि अनङ्टसाय गङ्टणस्तयभा ह्रास 
नआउने गयी सङ्टयङ्ञऺत रुऩभा याख्न ेय सङ्टयङ्ञऺत रुऩभा 
ङ्झफिी गने, 

(ग) सवनसाधायणरे प्रष्ट रुऩभा देख्न े फङ्टझ्ने गयी वस्तङ्टको 
भूल्मसूची याख्न,े  

(घ) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा ऩदाङ्झधकायीरे भागेका फखत 
आपूसॉग यहेको वस्तङ्टको भौज्दात वा ङ्जववयण 
उऩरब्ध गयाउन,े  

(ङ) वस्तङ्टको कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ग्मायेन्टीको व्मवस्था बएभा 
त्मस्तो व्मवस्थाको ऩारना गने,  

(च) ऩङ्जहरे आउन े उऩबोक्ताराई ऩङ्जहरे साभान ङ्झफिी 
गने,  

(छ) उऩबोग्म वस्तङ्ट ङ्झफिी गयेऩङ्झछ त्मसको ङ्झफर वा 
यङ्झसद ङ्छदन,े  

(ज) तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म दाङ्जमत्व ऩूया गने। 

43. सेवा प्रदामकको दाङ्जमत्व: उऩबोक्ताराई सेवा प्रदान गने सेवा 
 प्रदामकरे कानून फभोङ्ञजभ ऩूया गनङ्टन ऩने अन्म दाङ्जमत्वको अङ्झतङ्चयक्त 
 देहामको दाङ्जमत्व ऩूया गनङ्टन ऩनेछ। 

(क) ङ्झफना बेदबाव उऩबोक्ताराई सेवा प्रदान गने, 

(ख) सवनसाधायणरे स्ऩष्ट फङ्टझ्ने गयी सफैरे देख्न े ठाॉउभा 
आपूरे प्रदान गने सेवाको प्रकृङ्झत य सो सेवा प्राप्त 
गये फाऩत उऩबोक्तारे ङ्झतनङ्टन ऩने भूल्मको सूची याख्न,े 

(ग) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीरे भाग गयेको 
फखत आपूरे प्रदान गने सेवासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जववयण 
तथा कागजात उऩरब्ध गयाउन,े 
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(घ) ऩङ्जहरे आउने उऩबोक्ताराई ऩङ्जहरे सेवा प्रदान गने, 

(ङ) उऩबोक्ताराई सेवा प्रदान गये फाऩतको यकभ ङ्झरए 
ऩङ्झछ  त्मसको ङ्झफर वा यङ्झसद ङ्छदन,े 

(च) तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अन्म दाङ्जमत्व ऩूया गने। 

44. ङ्झफर वा फीजक याख्नङ्ट ऩने: (१) ऩैठायी कतान, ढङ्टवानीकतान, 
 सञ्चमकतान, य ङ्झफिेतारे ङ्झफिी प्रमोजनको राङ्झग खङ्चयद गयेको 
 वस्तङ्ट वा सेवाको उत्ऩादक वा खङ्चयद ङ्झफर वा फीजक 

 आपूसॉग याख्नङ्ट ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झफर वा फीजक सम्फङ्ञन्धत 
 अङ्झधकायीरे भागेका फखत उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

45. वस्तङ्ट ङ्जपतान गनन सङ्जकन:े (१) कसैरे ङ्झफिेतावाट खङ्चयद गयेको कङ्ट नै 
 वस्तङ्ट ङ्ञचि नफङ्टझी ङ्जपतान गनन चाहेभा सात ङ्छदनङ्झबर ङ्झफिेता सभऺ 
 ङ्जपतान गनन वा त्मस्तो वस्तङ्टको सट्टा सोही भूल्म फयावयको त्मस्तै 
 अको वस्तङ्ट वा आपूरे त्मस्तो वस्तङ्ट खङ्चयद गदान ङ्झतयेको यकभ 
 ब ङ्टक्तानी ङ्झरन सक्नछे। 

  (2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वस्तङ्ट ङ्जपतान गदान ङ्झफिेतारे 
 भूल्मभा कटौङ्झत गनन वा अन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको थऩ िङ्टल्क ङ्झरन 
 ऩाउन ेछैन। 

(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वस्तङ्ट ङ्जपतान गदान त्मस्तो वस्तङ्ट 
खङ्चयद गदानका वखत ङ्झफिेतारे ङ्छदएको ङ्जवर वा यङ्झसद देखाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

  (4) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
 देहामको अवस्थाभा वस्तङ्ट ङ्जपतान गनन वा सट्टा ङ्झरन सङ्जकन ेछैन्- 

(क) खङ्चयद बईसकेऩङ्झछ खङ्चयदकतानरे त्मस्तो वस्तङ्टको 
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गङ्टणस्तय वा ऩङ्चयभाणभा ऩङ्चयवतनन गयेभा, 
(ख) ङ्झनङ्ञित अवङ्झधङ्झबर उऩबोग गङ्चयसक्नङ्टऩने 

प्रकृङ्झतका वस्तङ्ट बए त्मस्तो अवङ्झध व्मङ्झतत 
बइसकेको वस्तङ्ट बएभा, 

(ग) दूध, परपूर, तयकायी, भाछा, भासङ्ट जस्ता 
तङ्टरुन्त उऩबोग नगयेभा सडीगरी जान ेप्रकृङ्झतका 
वस्तङ्ट बएभा, 

(घ) खङ्चयद गयेको वस्तङ्ट प्रमोग गङ्चयसकेको बएभा, 
(ङ) ङ्झसरवन्दी गङ्चयएको वस्तङ्ट बए ङ्झसरवन्दी 

तोङ्झडएको अवस्थाभा। 

(५) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन ङ्झसरवन्द गयेको वस्तङ्ट बए ङ्झसर नतोङ्झडएको अवस्थाभा 
त्मस्तो वस्तङ्ट १५ ङ्छदनङ्झबर ङ्जपतान गनन वा त्मस्तो वस्तङ्टको सट्टा 
सोही  भूल्म फयाफयको त्मस्तै अको वस्तङ्ट ङ्झरन सङ्जकनछे। 

46. भूल्मसूची तथा दतान प्रभाणऩर याख्नङ्ट ऩने: (१) उत्ऩादकरे प्रत्मेक 
 वस्तङ्टको कायखाना भूल्म तथा ङ्झफिेतारे ङ्झफिी ङ्जवतयण गने प्रत्मेक 
 वस्तङ्टको थोक वा खङ्टद्रा भूल्म य सेवा प्रदामकरे प्रदान गने सेवाको 
 भूल्म स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख गयी भूल्मसूची याख्नङ्टऩनेछ। 

  (2) वस्तङ्ट उत्ऩादन गने उद्योग बए उद्योग दतानको 
 प्रभाणऩर तथा व्मवसामको हकभा व्मवसाम दतान, इजाजत ऩर 
 ङ्झफिी स्थरभा सवनसाधायणरे देख्नगेयी याख्नङ्ट ऩदनछ। 

  (3) प्रदेि सयकायरे याजऩरभा सूचना प्रकािन गयी 
 तोङ्जकए फभोङ्ञजभ भूल्म सूचना केन्द्र स्थाऩना गनन सक्नेछ। 

  (४) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत भूल्म सूचना 
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 केन्द्रराई सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राभा यहेको उत्ऩादकरे वस्तङ्टको 
 कायखाना भूल्म य थोक वा खङ्टद्रा व्माऩायीरे सम्फङ्ञन्धत वस्तङ्टको 
 थोक वा खङ्टद्रा भूल्म अङ्झनवामन रुऩभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

47. ङ्झनयीऺण अङ्झधकृत ङ्झनमङ्टक्त गनन वा तोक्न सक्न:े  फजाय तथा आऩूङ्झतन 
 व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाइॊ उऩबोक्ताराई उङ्ञचत भूल्मभा 
 गङ्टणस्तयमङ्टक्त वस्तङ्ट वा सेवा सयर एवॊ सहज रुऩभा उऩरब्ध 
 गयाउने कामनको अनङ्टगभन गनन प्रदेि सयकायरे ङ्झनयीऺण अङ्झधकृत 
 ङ्झनमङ्टक्त गनन वा ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतको रुऩभा काभ गनन प्रदेि 
 सयकाय वा स्थानीम तहको कङ्ट नै अङ्झधकृत कभनचायीराई तोक्न 
 सक्नेछ।  

48. ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय: ङ्झनयीऺण 
 अङ्झधकृतको अन्म काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) उऩबोग्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, ङ्झफिी ङ्जवतयण गने वा 
कङ्ट नै सेवा प्रदान गयेको ठाउॉभा प्रवेि गनन, 

(ख) उऩबोग्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, ङ्झफिी ङ्जवतयण गने वा 
सेवा प्रदान गने व्मङ्ञक्तसॉग आवश्मक ङ्जववयण वा 
जानकायी ङ्झरन, 

(ग) उऩबोग्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, ङ्झफिी ङ्जवतयण गने वा 
कङ्ट नै सेवा प्रदान गने व्मङ्ञक्त वा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत 
अन्म व्मङ्ञक्तसॉग आवश्मक फमान ङ्झरन, 

(घ) कङ्ट नै उऩबोग्म वस्तङ्टको ऩयीऺण गनन आवश्मक 
देङ्ञखएभा आवश्मक ऩने ऩङ्चयभाणभा नभङ्टना ङ्झरई 
प्रमोगिाराभा ऩयीऺण गनन रगाउन, 

(ङ) कङ्ट नै उऩबोग्म वस्तङ्ट वा सेवाको तत्कार उत्ऩादन, 

ङ्झफिी ङ्जवतयण वा सेवा प्रदानभा योक रगाउन 
आवश्मक देङ्ञखएभा सो योक रगाउन, 
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(च) कङ्ट नै उऩबोग्म वस्तङ्टको ऩयीऺण गनन आवश्मक 
देङ्ञखएको कायणफाट त्मसको ऩयीऺणको राङ्झग नभङ्टना 
ङ्झरइएकोभा प्रमोगिाराफाट नभङ्टनाको ऩयीऺण बै 
नआएसम्भको राङ्झग त्मस्ता वस्तङ्टको ङ्झफिी ङ्जवतयणभा 
योक रगाउन, 

(छ) ङ्झनयीऺण वा जाॉचफङ्टझको ङ्झसरङ्झसराभा उत्ऩादक वा 
ङ्जविेताराई तत्कार कङ्ट नै आदेि ङ्झरन उऩमङ्टक्त 
देङ्ञखएभा सो आदेि ङ्छदन, 

(ज) कङ्ट नै ठाउॉभा खानतरासी गनन, 
(झ) ङ्झनयीऺण वा जाॉचफङ्टझको ङ्झसरङ्झसराभा उऩमङ्टक्त 

सम्झेको अन्म कामन गने। 
49. ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा खानतरासी गनन सक्न:े 

(१) कङ्ट नै ठाउॉभा सङ्टयङ्ञऺत, असयमङ्टक्त वा गङ्टणस्तय नबएको उऩबोग्म 
वस्तङ्टको उत्ऩादन वा ङ्झफिी ङ्जवतयण बइयहेको वा सेवा प्रदान 
गयेको वा ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत कङ्ट नै 
काभ काभ कायफाही बइयहेको छ बङे्ङ ङ्जवश्वास हङ्टन े भनाङ्झसफ 
कायण बएभा ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे त्मस्तो ठाउॉभा ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ 
वा खानतरासी गनन सक्नछे ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा 
 खानतरासी गदान सङ्टयङ्ञऺत, असयमङ्टक्त वा गङ्टणस्तय नबएको उऩबोग्म 
 वस्तङ्टको उत्ऩादन वा ङ्झफिी ङ्जवतयण बइयहेको वा सेवा प्रदान 
 गयेको वा मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत 
 काभ कायफाही बइयहेको देङ्ञखएभा ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे त्मस्तो 
 उऩबोग्म वस्तङ्टको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नभङ्टना ङ्झरई तोङ्जकएको अवङ्झधको 
 राङ्झग त्मस्तो उऩबोग्म वस्तङ्टको उत्ऩादन वा ङ्झफिी ङ्जवतयण गनन वा 
 सेवा प्रदान गनन योक रगाउनेछ ।  
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  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे गयेको 
 काभ कायफाही  सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन तीन ङ्छदनङ्झबर ङ्झनदेिनारमभा ऩेि 
 गनङ्टन ऩनेछ ।  

50. ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा खानतरासी गदान अऩनाउनङ्ट ऩने कामनङ्जवङ्झध: 
(१) ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे कङ्ट नै ठाउॉको ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा 
खानतरासी गदान देहाम फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया गनङ्टन ऩनेछ्- 

(क) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई सूचना ङ्छदएय भार ङ्झनयीऺण, 

जाॉचफङ्टझ वा  खानतरासी गनङ्टन ऩने, 

(ख) ङ्झनयीऺ ण, जाॉचफङ्टझ वा खानतरासी ङ्झरॊदा मथासम्बव 
सूमोदम बई सूमानस्त  नबएसम्भको सभमभा भार गनङ्टन 
ऩने, 

(ग) ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा खानतरासीको ङ्झसरङ्झसराभा 
कङ्ट नै उऩबोग्म वस्तङ्टको नभङ्टना ऩयीऺणको राङ्झग 
ङ्झरएकोभा मथासम्बव कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई साऺी याख्नङ्ट 
ऩने, 

(घ) ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा खानतरासी गदान मथा सम्बव 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको हाङ्झन नोक्सानी नहङ्टने गयी ङ्झरनङ्ट ऩने। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा 
 खानतरासी गने ङ्झसरङ्झसराभा ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे सूचना ङ्छदॊदा ङ्छदॊदै 
 ऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त वा अरू कसैरे ङ्झनयीऺण,जाॉचफङ्टझ वा 
 खानतरासी गने अनङ्टभङ्झत नङ्छदई फाधा ङ्जवयोध गयेभा ङ्झनयीऺण 
 अङ्झधकृतरे स्थानीम जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई साऺी याखी त्मस्तो 
 ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा खानतरासी गनन सक्नछे । 

51. उऩबोग्म वस्तङ्ट योक्का याख्न सक्न:े (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण 
 अङ्झधकृतरे ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा खानतरासी गदान कङ्ट नै उऩबोग्म 
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 वस्तङ्ट योक्का याख्नङ्ट आवश्मक देखेभा  त्मस्तो उऩबोग्म वस्तङ्ट ङ्झसरफन्दी 
 गयी सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तको ङ्ञजम्भा रगाई प्रमोगिाराफाट नभङ्टना 
 ऩयीऺण वा ङ्जवश्लषेण बई नआउन्जेरसम्भको अवङ्झधसम्भका राङ्झग 

 योक्का याख्न सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे योक्का 
 याखेको उऩबोग्म वस्तङ्ट सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे आफ्नो ङ्ञजम्भा ङ्झरनङ्ट 
 ऩनेछ य त्मसयी ङ्ञजम्भा ङ्झरॉदा त्मसको दङ्टई प्रङ्झत बऩानई तमाय गयी 
 एक प्रङ्झत ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे य एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे ङ्झरनङ्ट 
 ऩनेछ । 

  (३) मस ऐन फभोङ्ञजभ योक्का याङ्ञखएको कङ्ट नै उऩबोग्म 
 वस्तङ्ट सडी गरी जान े प्रकृङ्झतको बई योक्का याङ्ञखएको अवङ्झधभा 
 सडीगङ्झर गएभा सोको हाङ्झन नोक्सानी प्रङ्झत प्रदेि सयकाय वा 
 ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको जवापदेही फहन गनङ्टन ऩनेछैन। 

  (४) ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे योक्का याखेको उऩबोग्म वस्तङ्ट 
 सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई ङ्ञजम्भा रगाउॉदा ङ्झरन भञ्जङ्टय नगयेभा ङ्झनयीऺण 
 अङ्झधकृतरे त्मस्तो उऩबोग्म वस्तङ्ट आफ्नो कब्जाभा ङ्झरई सम्फङ्ञन्धत 
 व्मङ्ञक्तराई त्मस्तो बऩानई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  (५) योक्का वा कब्जा गङ्चयएको कङ्ट नै उऩबोग्म वस्तङ्टको 
 नभङ्टनाराई ऩयीऺण वा ङ्जवश्लषेण गदान प्रमोगिारारे सो उऩबोग्म 
 वस्तङ्ट जन सङ्टयङ्ञऺत, असयमङ्टक्त य गङ्टणमङ्टक्त छ बङे्ङ ठहयाएभा 
 कामानरमरे योक्का वा कब्जा बएको उऩबोग्म वस्तङ्ट पङ्ट कङ्ट वा गनेछ। 

52. उऩबोग्म वस्तङ्टको ऩयीऺण: (1) ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे ङ्झनयीऺणका 
 िभभा ङ्झरएको उऩबोग्म वस्तङ्टको नभङ्टना प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 

 ऩयीऺणको राङ्झग प्रमोगिाराभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
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  (२) उऩबोग्म वस्तङ्टको नभङ्टना ङ्झरॉदा ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे 
 त्मस्तो नभङ्टना सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई ङ्छदन, ऩयीऺण वा ङ्जवश्लषेणको 
 राङ्झग प्रमोगिाराभा ऩठाउन य कामानरमभा सभेत याख्नको राङ्झग 
 छङ्टट्टा छङ्ट टै्ट बाॉडाङ्झबर याखी ङ्झसरफन्दी गनङ्टन ऩनेछ । 

  (३) ऩयीऺणको राङ्झग ऩठाइएको उऩबोग्म वस्तङ्टको नभङ्टना 
 प्रमोगिाराभा ऩयीऺण हङ्टॉदा कभसर उऩबोग्म वस्तङ्ट ठहङ्चयएभा 
 सम्फङ्ञन्धत उऩबोग्म वस्तङ्टहरू जपत हङ्टनेछन ्। 

53. ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतराई फाधा ङ्जवयोध गनन नहङ्टन:े (१) ङ्झनयीऺण 

 अङ्झधकृतरे ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा खानतरासी गदान ङ्झनजराई 
 सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त वा अरू कसैरे फाधा ङ्जवयोध गनन हङ्टॉदैन । 

  (२) ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे ङ्झनयीऺण, जाॉचफङ्टझ वा 
 खानतरासीको ङ्झसरङ्झसराभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई कङ्ट नै आदेि 
 ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे ङ्छदएको आदेि 
 ऩारना गनङ्टन ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे ङ्छदएको 
 आदेि उऩय ङ्ञचि नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो आदेि 
ऩाएको        तीसङ्छदनङ्झबर भन्रारम सभऺ उजूयी ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो 
 उजङ्टयीको सम्फन्धभा भन्रारमरे गयेको ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ । 

  (४) ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे ङ्झनयीऺण जाॉचफङ्टझ वा खान तरासी 
 गदान सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, स्थानीम प्रिासन तथा प्रहयीरे आवश्मक 
 सहमोग गनङ्टनऩनेछ । 

54. प्रदेि तथा ङ्ञजल्रा फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत: (1) उऩबोक्ताको  हक 
 ङ्जहत सॊयऺणका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन तथा वस्तङ्ट वा 
 सेवाको आऩूङ्झतन व्मवस्था, भूल्म, गङ्टणस्तय, िङ्टिता सम्फन्धी ङ्जवषमभा 
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 सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा अनङ्टगभन गननको राङ्झग प्रदेि सयकायरे प्रदेि 
 याजऩरभा सूचना प्रकािन गयी प्रदेि फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत तथा 
 ङ्ञजल्रा फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ।  

  (2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे 
 आवश्मकता अनङ्टसाय अनङ्टगभन टोरी वा उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन 
 सक्नेछ।  

  (3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको प्रदेि फजाय अनङ्टगभन 
 सङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म, 
 अङ्झधकाय य अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

55. स्थानीम फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत: (1) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
 उऩबोक्ताको अङ्झधकाय सॊयऺणका राङ्झग वस्तङ्ट वा सेवाको आऩूङ्झतन 
 व्मवस्था, भूल्म, गङ्टणस्तय, िङ्टिता सम्फन्धी ङ्जवषमभा फजायको 
 स्थरगत सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा अनङ्टगभन गननका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
 गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 
 गठन गनन सक्नेछ। 

  (2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा आवश्मक 
 सॊख्माभा स्थानीम तह अन्तगनतका ङ्झनकाम तथा  उऩबोक्ताको सभेत 
 प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

  (3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने स्थानीम फजाय 
 अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म, अङ्झधकाय, कामनङ्जवङ्झध तथा अन्म 
 आवश्मक कङ्ट याहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

  (4) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने स्थानीम फजाय 
 अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय फजाय अनङ्टगभन टोरी वा 
 उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ।  
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  (५) स्थानीमतहरे स्थानीम वजाय अनङ्टगभनका राङ्झग 
 आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनदेङ्ञिका, कामनङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फनाई रागू 
 गनन सक्नेछ। 

56. फजाय अनङ्टगभन टोरी गठन गनन सक्न:े (1) अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक 
 ङ्जिमाकराऩ बए नबएको वा भूल्म सूची याखे नयाखेको वा वस्तङ्ट 
 तथा सेवाको गङ्टणस्तय जस्ता ङ्झफषमभा ङ्झनमङ्झभत फजायको अनङ्टगभन 
 तथा ङ्झनयीऺण गनन भन्रारम वा ङ्झनदेिनारमरे सभम सभमभा 
 सम्फङ्ञन्धत ऺेरको ङ्झफऻ सभेत यहेको फजाय अनङ्टगभन टोरी वा 
 ङ्जवषमगत अनङ्टगभन टोरी वा सॊमङ्टक्त फजाय अनङ्टगभन टोरी गठन 
 गनन सक्नेछ।  

  (2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ फजाय अनङ्टगभन टोरीरे कङ्ट नै 
 वस्तङ्ट वा सेवाको गङ्टणस्तय, ऩङ्चयभाण, भूल्म ङ्झनधानयण प्रङ्जिमाको 
 सम्फन्धभा जानकायी ङ्झरन वा सोधऩङ्टछ गनन सक्नेछ। 

  (3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फजाय अनङ्टगभन टोरीरे 
 उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ जानकायी ङ्झरॉदा वा सोधऩङ्टछको ङ्झसरङ्झसराभा 
 सम्फङ्ञन्धत उत्ऩादक वा ङ्जविेतासॉग आवश्मक कागजात वा प्रभाण 
 भाग्न सक्नेछ य त्मस्तो कागजात वा प्रभाण ऩेि गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत 
 उत्ऩादक वा ङ्झफिेताको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।  

  (4) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फजाय अनङ्टगभन टोरीरे मस 
 ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतराई बएको सम्ऩूणन अङ्झधकाय प्रमोग 
 गनन सक्नेछ।  

  (5) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन टोरीरे फजाय 
 अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फजाय अनङ्टगभन 
 पायभको प्रमोग गनेछ।  

57. जाॉचफङ्टझ वा ङ्झनयीऺण गनन सक्न:े (1) कसैरे अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक 
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 वा व्मवसामजन्म ङ्जिमाकराऩ गयेको, फजाय एकाङ्झधकाय कामभ 
 गयी वा अन्म कङ्ट नै तङ्चयकाफाट वस्तङ्ट वा सेवाको भूल्म वा आऩूङ्झतन 
 व्मवस्थाराई प्रबाङ्जवत ऩाने काभ गङ्चययहेको वा कभसर वस्तङ्टको 
 उत्ऩादन वा ङ्झफिी ङ्जवतयण गङ्चययहेको वा मो ऐन वा मस ऐन 
 अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत काभ कायफाही गङ्चययहेको छ बङे्ङ 
 ङ्जवश्वास हङ्टने भनाङ्झसफ कायण बएभा वा त्मस्ता कङ्ट याका सम्फन्धभा 
 कङ्ट नै सञ्चाय भाध्मभ वा कङ्ट नै उजङ्टयी भापन त वा कङ्ट नै ङ्झनगयानी गने 
 ङ्झनकाम भापन त सूचना आएभा भन्रारम वा ङ्झनदेिनारम वा 
 कामानरमरे सो सम्फन्धभा तत्कार आवश्मक जाॉचफङ्टझ वा ङ्झनयीऺण 
 गनन गयाउन सक्नेछ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ वा ङ्झनयीऺणफाट 
 दोषी देङ्ञखएका उत्ऩादक वा ङ्झफिेताराई  मो ऐन वा प्रचङ्झरत 
 कानून फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टनेछ।  

58. आकङ्ञस्भक ङ्झनयीऺण गनन सक्न:े (१) ङ्झनदेिनारम वा कामानरमरे 
 उऩबोक्ताको हकङ्जहत सॊयऺणको राङ्झग फजायको आकङ्ञस्भक 
 ङ्झनयीऺण गनन सक्नछे।  

  (2) आकङ्ञस्भक ङ्झनयीऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

59. सहमोग गनङ्टनऩने: (1) मो ऐन कामानन्वमन गने ङ्झसरङ्झसराभा 
 ङ्झनदेिनारमरे स्थानीम प्रिासन तथा प्रहयीको सहमोग भागेभा 
 त्मस्तो सहमोग गनङ्टन स्थानीम प्रिासन तथा प्रहयीको कतनव्म 
 हङ्टनेछ। 

  (2) मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन वा ङ्झनयीऺण गने िभभा 
 त्मस्तो अनङ्टगभन वा ङ्झनयीऺण गने अङ्झधकायी वा मस ऐन फभोङ्ञजभ 
 खटाईएका व्मङ्ञक्त, टोरी वा ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतराई आवश्मक 
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 सहमोग ऩङ्टय ् माउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत सफैको कतनव्म हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

कसूय तथा जङ्चयफाना सम्फन्धी व्मवस्था 

60. कसूय गयेको भाङ्झनन:े कसैरे देहामको काभ कायफाही गये गयाएभा 
 मस ऐन अन्तगनतको कसूय गयेको भाङ्झननेछ:- 

(क) दपा ३ य दपा १० फभोङ्ञजभ प्राइबेट वा साझेदायी 
पभन दतान नगयी कङ्ट नै काभ वा कायफाही गयेभा, 

(ख) दपा ४ य दपा १२ फभोङ्ञजभ दयखास्त ङ्छदॊदा झङ्टट्ठा 
ङ्जववयण दाङ्ञखरा गयेभा, 

(ग) दपा ८ को उऩदपा (२) य दपा १६ को 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने ङ्जववयण तोङ्जकएको 
म्मादङ्झबर नङ्छदएभा वा झङ्टट्ठा ङ्जववयण ङ्छदएभा, 

(घ) दपा ३७ फभोङ्ञजभ रेफङ्झरङ्ग नगयेभा वा रेफरभा 
झङ्टट्ठा कङ्ट या उल्रेख गयेभा, 

(ङ) दपा ४१, ४२ य ४३ फभोङ्ञजभ उत्ऩादक, ङ्झफिेता 
वा सेवा प्रदामकरे आफ्नो दाङ्जमत्व ऩूया नगयेभा वा 
दाङ्जमत्वको उल्रङ्घन हङ्टने काभ गयेभा, 

(च) दपा ४५ फभोङ्ञजभ ङ्झफिेतारे तोकेको अफङ्झध ङ्झबर 
साभान ङ्जपतान नङ्झरएभा वा त्मस्तो भूल्म फयाफयको 
साभान सट्टा नङ्छदएभा वा भूल्म ङ्जपतान नगयेभा, 

(छ) दपा ४४ फभोङ्ञजभ ङ्झफर फीजक नयाखेभा, 
(ज) दपा ३८ को उऩदपा (२) को खण्ड (क), (छ), 

(ञ), (ठ) फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक 
ङ्जिमाकराऩ गये वा गयाएभा , 

(झ) दपा ३८ को उऩदपा (२) को खण्ड (ख), (ग), 
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(घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (ट), (ढ), (त) वा (थ) 

फभोङ्ञजभको अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ गये वा 
गयाएभा, 

(ञ)  दपा ३९ को उऩदपा (१) वा उऩदपा (२) को 
खण्ड (क) फभोङ्ञजभको भाग आऩूङ्झतन वा भूल्मभा 
प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने काभ गये गयाएभा, 

(ट) दपा ३९ को उऩदपा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) 

फभोङ्ञजभको काभ गये गयाएभा, 
(ठ) दपा ४० को ङ्जवऩयीत हङ्टने काभ गये गयाएभा, 
(ड) दपा ४६ को उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको 

काभ नगयेभा, 
(ढ) दपा ५३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ मस ऐन 

फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ, ङ्झनयीऺण वा अनङ्टगभनको िभभा 
सहमोग नगयेभा। 

(ण) दपा ६५ को उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको 
काभ नगयेभा, 

(त) व्माऩाय व्मवसाम सम्फन्धभा भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत फाहेक 
प्रचङ्झरत कानूनरे कसूय भानकेा अन्म कसूय गयेभा । 

61. जङ्चयफाना  सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कसैरे देहामको कङ्ट नै कामन गये 
 वा गयाएभा मस ऐन फभोङ्ञजभ कसूय गयेको भानी देहाम फभोङ्ञजभको 
 ङ्झनकाम वा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे देहाम फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गनन 
 सक्नेछ:- 

(क) दपा ६० को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ दतान नगयाई 
खोङ्झरएको प्रत्मेक प्राइबेट पभन वा साझेदायी पभनको 
प्रत्मेक धनीराई दतान गने ङ्झनकामरे दस हजाय 
रुऩैमाॉ देङ्ञख ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ, 

(ख) दपा ६० को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ पभन दतानको 
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राङ्झग दयखास्त ङ्छदॉदा झङ्टठ्ठा ङ्जववयण दाङ्ञखर गनेराई 
दतान गने ङ्झनकामरे ऩाॉच हजाय देङ्ञख ऩन्र हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ, 

(ग) दपा ६० को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने 
सूचना/ङ्जववयण तोङ्जकएको म्मादङ्झबर नङ्छदने वा झङ्टठ्ठा 
ङ्जववयण ङ्छदने प्राइबेट पभन वा साझेदायी पभनराई 
तोङ्जकएको ङ्झनकामरे चारीस हजाय रुऩैमाॉ, 

(घ) फजाय अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺणको िभभा तत्कार प्राप्त 
प्रभाणवाट वस्तङ्टको उत्ऩादक, ङ्झफिेता वा सेवा 
प्रदामकरे देहामको कङ्ट नै कसूय गयेको देङ्ञखएभा 
ङ्झनजराई ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे देहाम फभोङ्ञजभ 
जङ्चयफाना गनन सक्नछे्- 

(1) दपा ६० को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभको 
कसूय गये वा गयाएभा दस हजायदेङ्ञख ऩन्र 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ, 

(2) दपा ६० को खण्ड (ज) फभोङ्ञजभको 
कसूय गये वा गयाएभा दङ्टई राख ऩचास 
हजायदेङ्ञख तीन राखसम्भ, 

(3) दपा ६० को (ट) फभोङ्ञजभ कसूय गये वा 
गयाएभा ऩचास हजायदेङ्ञख ऩचहतय हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ, 

(4) दपा ६० को (ड) फभोङ्ञजभको कसूय गये 
वा गयाएभा ऩचास हजायदेङ्ञख ऩचहिय 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ, 

(5) दपा ६० को (ढ) फभोङ्ञजभको कसूय 
गयेभा फीस हजाय रुऩैमाॉ। 

(ङ) दपा ६० को खण्ड (ण) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा 
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ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे पोहय व्मवस्थाऩनभा राग्ने 
यकभ असङ्टर गयी पोहयभैराको भारा य प्रकृङ्झत हेयी 
देहाम फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गनेछ्- 

(1) साधायण पोहयभैरा बएभा ऩच्चीस हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ, 

(2) यासामङ्झनक पोहयभैरा, औद्योङ्झगक पोहयभैरा, 
स्वास््म सॊस्थाजन्म पोहयभैरा वा 
हाङ्झनकायक पोहयभैरा बएभा पोहोयको 
भारा य प्रकृङ्झत हेयी दङ्टई राख रुऩैमाॉसम्भ, 

(3) भयेको वा भायेको ऩिङ्टऩऺी य सोको रादी, 
प्वाॉख, हड्डी तथा भाछाको कत्रा आङ्छद 
सावनजङ्झनक स्थर, सडक, गल्री, चोकभा 
याख्न,े पाल्न े वा थङ्टऩाने गयेभा ऩचास हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ।  

  (2) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) य (ङ) फभोङ्ञजभको 
 सजाम हङ्टने कसूय ऩटक ऩटक गयेभा ऩटकै ङ्जऩच्छे दोब्फय जङ्चयफाना 
 हङ्टनेछ। 

  (3) ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे मस दपा फभोङ्ञजभ तत्कार 
 जङ्चयफाना गनङ्टनऩने कायण य जङ्चयफाना गयेको यकभ रगामतका 
 सम्ऩूणन ङ्जववयण खङ्टराई तीन ङ्छदनङ्झबर ङ्झनदेिनारमराई जानकायी 
 गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (4) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ तत्कार जङ्चयफाना गने गयी 
 ङ्झनणनम बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर सो जङ्चयफाना नङ्झतने, नफङ्टझाउन े
 त्मस्तो वस्तङ्टको उत्ऩादक वा ङ्झफिेता ङ्जवरुि ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे 
 देहामको कामन गनन सक्नछे:- 

(क) जङ्चयफाना बएको यकभ नङ्झतये, नफङ्टझाएसम्भ 
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त्मस्तो वस्तङ्टको ङ्झसरफन्दी गयी याख्न,े 

(ख) जङ्चयफाना बएको यकभ नङ्झतये, नफङ्टझाएसम्भ 
त्मस्तो वस्तङ्टको उत्ऩादक वा ङ्झफिेतारे उत्ऩादन 
वा ङ्झफिी गने अन्म वस्तङ्ट सभेत योक्का याख्न।े 

  (5) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे गयेको कामन 
 उऩय ङ्ञचि नफङ्टझेभा सात ङ्छदनङ्झबर ङ्झनदेिनारम सभऺ ऩङ्टनयावरोकन 

 गनन सङ्जकनेछ य ङ्झनदेिनारमको ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

  (६) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनणनम गननका राङ्झग ङ्झनयीऺण 
 अङ्झधकृतराई सयोकायवारा व्मङ्ञक्तहरु ङ्ञझकाउन,े  फङ्टझ्ने, म्माद तायेख 
 ङ्छदने य ङ्झनजहरुफाट ङ्झरखत गयाउने सभेत प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
 अदारतरे ऩाए सयहको अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

62. सजाम  सम्फन्धी व्मवस्था: (१) दपा ६१ भा उल्रेङ्ञखत जङ्चयफाना 
 सम्फन्धी व्मवस्था फाहेकको दपा ६०  फभोङ्ञजभको कसूयभा 
 प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनेछ। 

  (२) मो ऐन फभोङ्ञजभ गङ्चयएको जङ्चयफानारे प्रचङ्झरत कानून 
 फभोङ्ञजभ सजाम गनन फाधा ऩङ्टय ् माएको भाङ्झनन ेछैन।  

ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्जवङ्जवध 

63. दस्तङ्टय जम्भा गने: (१) मस ऐन अन्तगनत स्थानीम तहरे ङ्झरन े
 दस्तङ्टय, िङ्टल्क प्रदेि सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखर गनङ्टन ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदेि सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखर 
 बएको यकभभध्मे स्थानीम तहराई प्रदान गङ्चयन े यकभ सम्फन्धी 
 प्रदेि आङ्झथनक ऐनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

64. प्रदूषण िङ्टल्क राग्न:े वातावयणभा प्रदूषण पैराउने ङ्जकङ्झसभका 
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 वस्तङ्टको उत्ऩादन तथा व्माऩाय व्मवसाम गने पभन वा कम्ऩनीरे 
 प्रदेि सयकायरे प्रदेि याजऩरभा सूचना प्रकाङ्ञित गयी तोङ्जकङ्छदए 
 फभोङ्ञजभको प्रदूषण ङ्झनमन्रण िङ्टल्क ङ्झतनङ्टन ऩनेछ। 

65. पोहयभैराको व्मवस्थाऩन गनङ्टनऩने: (१) मो ऐन फभोङ्ञजभ दतान वा 
 अङ्झबरेखीकयण बएका प्राइबेट तथा साझेदायी पभनरे आपूरे 
 उत्ऩादन गयेको पोहयभैरा आपैं रे व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩनेछ। 

  (२) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दतान बई मस प्रदेिभा 
 उद्योग, व्माऩाय वा व्मवसाम गनन चाहने कम्ऩनीरे आपूरे उत्ऩादन 
 गयेको पोहयभैरा आपैं रे व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩनेछ। 

66. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन:े मस ऐनभा रेङ्ञखएका कङ्ट याहरु मसै 
 ऐन फभोङ्ञजभ य अन्म कङ्ट याको हकभा प्रचङ्झरत प्रदेि वा सॊघीम 
 कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

67. ङ्झनमभ फनाउन े अङ्झधकाय: मस ऐनको कामानन्वमन गनन प्रदेि 
 सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नछे।  

68. ङ्झनदेङ्ञिका, कामनङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सक्न:े      
  (१) भन्रारमरे मस ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनकेो 
 ङ्झनमभावरीको कामानन्वमन गनन आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनदेङ्ञिका, 
 कामनङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनेछ। 

  (२) मो ऐनभा बएको व्मवस्था कामानन्वमनका राङ्झग 
 स्थानीम तहरे आवश्मकता अनङ्टसाय कामनङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड फनाई 
 रागू गनन सक्नेछ । 

69. मो ऐन अन्तगनत भाङ्झनन:े (१) मो ऐनको कामन ऺेरङ्झबर ऩयेका मो 
 ऐन जायी हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ प्रदेि सयकाय य अन्तगनतका ङ्झनकामफाट बए 
 गयेका काभहरु मसै ऐन अन्तगनत बए गयेको भाङ्झननछे। 
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  (२) मसअङ्ञघ प्रदेि सयकायरे जायी गयेको सॊमङ्टक्त फजाय 
 अनङ्टगभन ङ्झनदेङ्ञिका २०७५ मसै ऐन अन्तगनत जायी बएको 
 भाङ्झननेछ। 

70. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: भन्रारम वा ङ्झनदेिनारमरे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
 आपूराई प्राप्त बएको अङ्झधकाय भध्मे केही अङ्झधकाय आपू 
 भातहतको कामानरम तथा अङ्झधकृतस्तयको कभनचायीराई 
 आवश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्नछे। 

71. अनङ्टसूची हेयपेय गनन सक्न:े प्रदेि सयकायरे प्रदेि याजऩरभा सूचना 
 प्रकािन गयी अनङ्टसूची हेयपेय गननसक्नेछ। 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
प्राइबेट पभन दतान दयखास्तको ढाॉचा 

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

भहोदम, 

 तर रेङ्ञखए फभोङ्ञजभ उद्योग व्माऩाय व्मवसाम गनन ङ्झनम्न 
ङ्झरङ्ञखत नाभको प्राइबेट/साझेदायी पभन भेयो/हाम्रो नाभभा दतान 
गयाउन इच्छङ्टक बएकोरे मो ङ्झनवेदन ऩर ऩेि गयेका 
छङ्ट /छौं।रेङ्ञखएको व्महोया झङ्टठ्ठा ठहये प्रचङ्झरत नेऩार कानून 
फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा वङ्टझाउॉरा। 

1. पभनको ऩूया नाभ् 
2. पभनको ऩूया ठेगाना: 
3. उद्देश्म् 
4. ऩूॉजी् 
5. कायोफाय गने चीज तथा काभको ङ्जववयण् 
6. प्राइबेट पभनको धनी वा साझेदायहरुको तीन ऩङ्टस्ते 

नाभ, थय, वतन य ङ्जहस्साको अॊक मो पभनको हाङ्झन 
नोक्सानी बएभा घय घयानाफाट व्महोनन याजी हङ्टने 
(हङ्टनेहरु): 

दयखास्तवारा (दयखास्तवाराहरु) को रेखात्भक य येखात्भक 
दङ्टवै औ ॊठाको सङ्जहछाऩ: 
रेखात्भक सङ्जह:                           
वामाॉ       दामाॉ 
साऺी: दयखास्तवाराको भाङ्झथ रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको नाभ, थय वतन 
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ठीक दङ्टरुस्त छ बनी सनाखत गने। 
 

ईङ्झत सम्वत २...... सार...... गते..... योज िङ्टबभ।् 
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अनङ्टसूची-2 
(दपा  ४ को उऩदपा (२) य १२ को उऩदपा (२) सॉग 

सम्फङ्ञन्धत) 
प्राइबेट/साझेदायी पभन दतान दस्तङ्टय 

ङ्झस.नॊ. ऩङ्टॉजी दस्तङ्टय रु. कैङ्जपमत 

१. एक राख रुऩैमाॉसम्भ १,०००/-  

२. एक राख रुऩैमाॉबन्दा फढी तीन 
राख रुऩैमाॉसम्भ 

३,०००/-  

३. तीन राख रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩाॉच 
राख रुऩैमाॉसम्भ 

६,०००/-  

४. ऩाॉच राख रुऩैमाॉबन्दा फढी फीस 
राख रुऩैमाॉसम्भ 

१२,०००/-  

५. फीस राख रुऩैमाॉबन्दा फढी 
एककयोड रुऩैमाॉसम्भ 

२०,०००/-  

६. एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩाॉच 
कयोड रुऩैमाॉसम्भ 

३०,०००/-  

७. ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी  ५०,०००/-  
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अनङ्टसूची-3 
(दपा ४ को उऩदपा (२) य १२ को उऩदपा (२) सॉग 

सम्फङ्ञन्धत) 
प्रदेि सयकाय 

उद्योग, ऩमनटन, वन तथा वातावयण भन्रारम 

उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण ङ्झनदेिनारम 

.................................. कामानरम 

 फागभती प्रदेि  
प्रा.पा.नॊ. 

उद्योग/व्माऩाय व्मवसाम 

प्रभाण-ऩर 

 ङ्झनम्न रेङ्ञखएको ङ्जववयण बएको प्राइबेट/साझेदायी पभन 
ङ्झभङ्झत ..............भा प्रादेङ्ञिक व्माऩाय तथा व्मवसाम सम्फन्धी 
ऐन, 207६ फभोङ्ञजभ दतान गयी मो प्रभाण-ऩर ङ्छदइएको छ। 

ङ्जववयण 

पभनको ठेगाना्.................................................. 
गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका वडा नॊ........... स्थाऩना/सञ्चारन हङ्टने 
स्थान:.......................ङ्जकिा नॊ.: ......... 
धनी (प्रोप्राइटय)/साझेदायको 
नाभ, थय:     

वतन: 
कायोफायको उद्देश्म: 
ऩङ्टॉजी रु : 

वाङ्जषनक उत्ऩादन ऺभता: 
                                                           
 केही प्रदेि ऐन सॊिोधन गने ऐन २०७७ द्वाया सॊिोङ्झधत। 
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ङ्जवद्यङ्टत िङ्ञक्त (ङ्जकरोवाट): 
नाभसायी/ठाउॉसायीको ङ्जववयण: 

ङ्झनदेिक / कामानरम प्रभङ्टख 

मो प्रभाणऩर हयाए, च्माङ्झतए वा नष्ट बएभा रु ५००/- 
ङ्झतयी प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरन सङ्जकनेछ। 
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उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण ङ्झनदेिनारम 

........................................ कामानरम 
फागभती प्रदेि  

नवीकयणको ङ्जववयण 

पभनको नाभ: 
ङ्झभङ्झत नवीकयण 

गङ्चयएको अवङ्झध 

फङ्टझाएको 
दस्तङ्टय रु.  

बौचय नॊ 
य ङ्झभङ्झत 

दस्तखत 

     
 
 

 

मो प्रभाणऩर प्राप्त गनेरे आपूरे उत्ऩादन गयेको पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन नगयी जथाबावी पारेभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा 
राग्ने यकभ य दङ्टई राखसम्भ जङ्चयफाना ङ्झतनङ्टन ऩनेछ। 

                                                           
 केही प्रदेि ऐन सॊिोधन गने ऐन २०७७ द्वाया सॊिोङ्झधत। 
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अनङ्टसूची-4 
(दपा  ५ को उऩदपा (३) य (४) तथा दपा ९ को उऩदपा 

(४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
प्राइबेट पभन नवीकयण दस्तङ्टय य जङ्चयफाना 

 

ङ्झस.नॊ. ऩङ्टॉजी 

नवीकयण दस्तङ्टय 

ऩैंतीस ङ्छदन 
ङ्झबर 

एक वषन 
सम्भ 

एक वषन नाघेऩङ्झछ 

दस्तङ्टय 
थऩ 

जङ्चयफाना 
रु. 

१. 
एक राख 
रुऩैमाॉसम्भ 

६००/- १,८००/- १,८००/- ६००/- 
प्रङ्झतवषन 

२. 

एक राख 
रुऩैमाॉबन्दाफढी 
तीन राख 
रुऩैमाॉसम्भ 

१,०००/- ३,०००/- ३,०००/- १०००/- 
प्रङ्झतवषन 

३. 

तीन राख 
रुऩैमाॉ बन्दा 
फढी ऩाॉच राख 
रुऩैमाॉसम्भ 

१,६००/- ४८,००/- ४८,००/- १,६००/- 
प्रङ्झतवषन 

४. 

ऩाॉच राख 
रुऩैमाॉ बन्दा 
फढी फीस राख 
रुऩैमाॉसम्भ 

३,०००/- ९,०००/- ९,०००/- ३,०००/- 
प्रङ्झतवषन 

५. 
फीसराख 
रुऩैमाॉबन्दा फढी 

५,०००/- १५,०००/- १५,०००/- ५,०००/- 
प्रङ्झतवषन 
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एककयोड 
रुऩैमाॉसम्भ 

 
 
 
 
 

६. 

एक कयोड 
रुऩैमाॉबन्दा फढी 
ऩाॉच कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ 

८,०००/- २४,०००/- २४,०००/- ८,०००/- 
प्रङ्झतवषन 

७. 
ऩाॉच कयोड 
रुऩैमाॉ बन्दा 
फढी 

१५,०००/- ४५,०००/- ४५,०००/- १५,०००
/- प्रङ्झतवषन 

 



 

60 
 

अनङ्टसूची-५ 
(दपा  १५ को उऩदपा (१) य (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

साझेदायी पभन नवीकयण दस्तङ्टय 

ङ्झस.नॊ
. ऩङ्टॉजी 

पभन नवीकयण दस्तङ्टय 
कैङ्जपमत ऩैंतीस 

ङ्छदनङ्झबर 
एक वषनङ्झबर 

१. एक राख रुऩैमाॉसम्भ १५०/- ६००/-  

२. 
एक राख रुऩैमाॉबन्दा 
फढी तीन राख 
रुऩैमाॉसम्भ 

२००/- ८००/-  

३. 
तीन राख रुऩैमाॉबन्दा 
फढी ऩाॉच राख 
रुऩैमाॉसम्भ 

३५०/- १,४००/-  

४. 
ऩाॉच राख रुऩैमाॉबन्दा 
फढी फीस राख 
रुऩैमाॉसम्भ 

६००/- २,४००/-  

५. 
फीस राख रुऩैमाॉबन्दा 
फढी एक कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ 

१,०००/- ४,०००/-  

६. 
एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा 
फढी ऩाॉच कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ 

१,६००/- ६,४००/-  

७. ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉ बन्दा 
फढी 

३,०००/- १२,०००/-  
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अनङ्टसूची-६ 
(दपा २ को खण्ड (ट) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
प्राइबेट/साझेदायी पभन दतान गने ङ्झनकाम 

 
ङ्झस.नॊ. ऩङ्टॉजी दतान गने ङ्झनकाम कैङ्जपमत 

१ ऩाॉच राख 
रुऩैमाॉसम्भ 

गाउॉऩाङ्झरका वा 
नगयऩाङ्झरका 

 

२ ऩाॉच राख रुऩैमाॉ 
बन्दा फढी ऩाॉच 
कयोड रुऩैमाॉसम्भ 

उद्योग कामानरम वा 
घयेरङ्ट तथा साना 
उद्योग/ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 
कामानरम 

 

३ ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉ 
बन्दा फढी  

उद्योग वाङ्ञणज्म तथा 
उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण 
ङ्झनदेिनारम 

 

 


