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संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. १९ 

प्रादेशशक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन 

प्रस्तावना: व्यापार व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रमतस्पधी र व्यवशस्थत बनाई 
उपभोक्ता तथा व्यापार व्यवसाय मैरी वातावरण सृजना गनिका लामग प्रदेश 
मभर हनेु व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थापन र मनयमन गने सम्बन्धमा 
आवश्यक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रादेशशक व्यापार 
 तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, 207६"  रहेको छ।  

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गगले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,- 
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(क) "अनगुमन समममत" भन्नाले दफा ५4 र ५5 
बमोशजमको अनगुमन समममत सम्झन ुपछि। 

(ख) "अनशुित व्यापाररक तथा व्यवसायजन्य वियाकलाप" 
भन्नाले दफा ३८ बमोशजमको कुनै वियाकलापलाई 
सम्झन ुपछि। 

(ग) "अनमुमत" भन्नाले यस ऐन बमोशजम प्रदेशमभर व्यापार 
व्यवसाय सञ्चालनको लामग प्रदान गररएको अनमुमत 
सम्झन ुपछि। 

(घ) "उत्पादन" भन्नाले वस्त ुबनाउने, तयार गने, प्रशोधन 
गने, पररणत गने, सशम्मश्रण गने, प्यावकंग वा पनु: 
प्यावकंग गने, एसेम्बेमलंग गने, लेबल लगाउने प्रविया 
वा त्यस सम्बन्धमा अपनाइने कुनै वा सबै प्रविया 
सम्झन ुपछि। 

(ङ) "उनाउ व्यशक्त" भन्नाले साझेदारी बाहेकका अरु कुनै 
व्यशक्तलाई सम्झन ुपछि। 

(ि) "उपभोक्ता" भन्नाले कुनै वस्त ुवा सेवा उपभोग वा 
प्रयोग गने व्यशक्त वा संस्था सम्झन ुपछि। 

(छ) "कम्पनी" भन्नाले प्रिमलत कानून बमोशजम स्थापना 
भएको कम्पनी सम्झन ु पछि र सो शब्दले त्यस्तो 
कम्पनीको संस्थापक तथा सञ्चालक समेत सम्झन ु
पछि। 

(ज) "कायािलय" भन्नाले शजल्ला शस्थत घरेल ुतथा साना 
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उद्योग कायािलय सम्झनपुछि। सो शब्दले शजल्ला 
शस्थत घरेल ु तथा साना उद्योग ववकास समममत 
समेतलाई बझुाउँछ। 

(झ) "गणुस्तरहीन वस्त"ु भन्नाले देहायको कुनै वस्त ु
सम्झन ुपछि:- 

(1) लेबल लगाइएकोमा लेबलमा उल्लेख 
गररएको भन्दा कम गणुस्तर भएको वा 
त्यस्तो वस्तमुा हनुपुने आवश्यक तत्व वा 
पदाथिको पररमाण घटाइएको वा अको कुनै 
पदाथिको ममसावट गररएको वस्त,ु 

(2) मानव स्वास््यलाई हामन हनेु गरी सडेको 
गलेको, फोहोरमैला, मबषादी ममश्रण गरी 
तयार गररएको वा स्वास््यलाई हामन हनेु 
कुनै रसायन, रङ्ग वा सगुन्ध प्रयोग गररएको 
वस्त,ु 

(3) वस्तकुो केही भाग वा सब ैभाग कुनै रोगी 
वा रोगकारक पश,ु पन्छी वा हामनकारक 

वनस्पमतबाट बनाइएको वस्त,ु 

(4) तोवकएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, 
ढुवानी, सञ्चय वा मबिी गररएको वस्त,ु  

(5) उपभोग्य वस्तकुो गणुस्तर तोवकएकोमा सोही 
बमोशजम र नतोवकएकोमा उत्पादकले उल्लेख 
गरे बमोशजमको गणुस्तर नभएको वस्त,ु 

(6) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयममा 
तोवकएको न्यूनतम भन्दा कम गणुस्तर वा 
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अमधकतम गणुस्तर तोवकएकोमा त्यस्तो 
गणुस्तर भन्दा बढी भएको वस्त।ु   

(ञ) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस ऐन 
अन्तगित बनेका मनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोशजम सम्झन ुपछि। 

(ट) "दताि गने मनकाय" भन्नाले अनसूुिी- ६ बमोशजमको 
फमि दताि गने मनकायलाई जनाउँछ।  

(ठ) "मनदेशनालय" भन्नाले उद्योग, वाशणज्य तथा उपभोक्ता 
वहत संरिण मनदेशनालय सम्झन ुपछि। 

(ड) "मनरीिण अमधकृत" भन्नाले दफा ४७ बमोशजमको 
मनरीिण अमधकृत सम्झन ुपछि।  

(ड१) “प्रदेश” भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछि। 

(ढ) "प्रदेश मभरको व्यापार" भन्नाले बागमती प्रदेश को 
भौगोमलक सीमा िेर मभर यस ऐन बमोशजम सञ्चालन 
गररने व्यापार व्यवसायलाई सम्झन ुपछि। 

(ण) "प्रदेश सरकार" भन्नाले बागमती प्रदेशको 
मशन्रपररषदलाई सम्झन ुपछि। 

(त) "प्रमाणपर" भन्नाले दताि प्रमाणपर वा अनमुमत 
प्रमाणपर सम्झन ुपछि। 

(थ) "मबिेता" भन्नाले वस्त ुवा सेवा मबिी ववतरण गने 
व्यशक्त, फमि, कम्पनी वा संस्था सम्झन ुपछि। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा थप। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(द) "मन्रालय" भन्नाले उद्योग व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी 
हेने मन्रालय सम्झन ुपछि। 

(ध) "लेबल" भन्नाले वस्त ु वा वस्तमुा लेशखएको, 
छावपएको, मलथो गररएको, शिन्ह लगाइएको, इम्बोसि 
गररएको, समावेश गररएको वा अन्य कुनै वकमसमले 
ट्याग, शिन्ह, तस्वीर वा अन्य वववरणात्मक वस्त ु
सम्झन ुपछि। 

(न) "वस्त"ु भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गने 
वस्त ुवा वस्तहुरुको सममश्रणबाट बनेको स्वास््यलाई 
हामन नोक्सानी वा कुनै वकमसमको नकारात्मक प्रभाव 
(साइड इफेक्ट) नगने पदाथि सम्झन ु पछि र सो 
शब्दले त्यस्तो वस्तकुो मनमािणमा प्रयोग हनेु कच्िा 
पदाथि, रङ्ग, सगुन्ध वा रसायनलाई समेत जनाउँछ। 

(प) "व्यवसाय" भन्नाले यस ऐन र प्रिमलत कानून 
बमोशजम स्थापना गररएको फमि वा कम्पनीद्वारा 
स्थापना भएको उद्योग तथा व्यापार सम्बन्धी 
व्यवसायलाई सम्झन ुपछि। 

(फ) "साझेदारी" भन्नाले दईु वा दईुभन्दा बढी व्यशक्तहरुले 
एउटै नाम राखी मनुाफा बण्डा लगाउने गरी सब ै
कारोबारमा भाग मलन आपसमा कबमुलयत गरी यस 
ऐन बमोशजम दताि गने मनकायको लगतमा दताि 
गराएको कुनै कारोबारलाई सम्झन ुपछि। 

(ब) "सेवा" भन्नाले ववद्यतु, खानेपानी, टेमलफोन, सूिना 
प्रववमध, स्वास््य, शशिा तथा परामशि, यातायात, ढल 
मनकास, बैवकङ्ग वा यस्तै प्रकृमतका अन्य सेवा सम्झन ु
पछि र सो शब्दले कानून, शिवकत्सा वा इशन्जमनयररङ्ग 
सेवालाई समेत जनाउँछ। 
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(भ) "सेवा प्रदायक" भन्नाले खण्ड (ब) मा उल्लेख भए 
बमोशजमको सेवा प्रदान गने व्यशक्त वा संस्थालाई 
जनाउँछ। 

(म) "रटुीपूणि उत्पादन" भन्नाले कुनै उत्पादन उपभोग 
गनि सामान्य मामनसले मनामसब तवरले अपेिा गने 
न्यूनतम सरुिाका उपायहरु देहायको कुनै कारणले 
नभएको कुनै वस्त ुवा सेवा सम्झन ुपछि:- 
(1) रटुीपूणि-मडजाइन, मनमािण, प्रशोधन, ममश्रण वा 

जडान, 
(2) रटुीपूणि–प्यावकंग,संरिण वा भण्डारण, 
(3) रटुीपूणि प्रस्ततुी, 
(4) उत्पाददत सेवा वा प्रकृमत अनसुार सम्भाववत 

जोशखम वा खतरालाई मनयन्रण गनि, पयािप्त 
उपाय वा पवूि सावधानीको अभाव, 

(5) बौविक सम्पशिको अमधकार प्राप्त उत्पादन 
कम्पनीले उत्पादन गरेको भन्दा फरक वा 
िोरी वा नक्कल गरेको उत्पादन। 
पररच्छेद- २ 

प्राइभेट फमि सम्बन्धी व्यवस्था 
3. प्राइभेट फमि खोल्न दताि गराउन ु पने: (१) व्यापार व्यवसाय 
 सञ्चालन गनि िाहने व्यशक्त वा व्यशक्तहरुले यस ऐन बमोशजम दताि 
 गने मनकायमा प्राइभटे फमि दताि गराउन ु पनेछ। दताि नगराई 
 कसैले प्राइभटे फमि खोल्न पाइने छैन। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघ यस प्रदेशमभर प्रिमलत 
कानून बमोशजम दताि भई सञ्चालनमा रहेका प्राइभटे फमि यसै ऐन 
बमोशजम दताि भएको मामननेछ। 



 

8 
 

  तर त्यस्तो प्राइभटे फमिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले 
 एक वषिमभर दताि गने मनकायमा अमभलेखीकरण गनुि पनेछ। 

  (३) अन्य प्रदेशमा दताि भएका कुनै प्राइभटे फमिले यस 
 प्रदेशमा कारोबार गनिको लामग दताि गने मनकायमा अमभलेखीकरण 
 गनुि पनेछ। 

4. प्राइभेट फमि दताि गनि दरखास्त ददन ुपने: (१) प्राइभेट फमि दताि 
 गराउन  िाहने व्यशक्तले तोवकएको दस्तरु सवहत देहायका वववरण 
 उल्लेख  गरी अनसूुिी- १ बमोशजमको ढािँामा दताि गने मनकाय 
 समि दरखास्त  ददन ुपनेछ:- 

(क) फमिको नाम, 
(ख) फमिको ठेगाना, सम्पकि  नम्बर र ईमेल, 
(ग) फमिको उदे्दश्य तथा त्यसले कारोबार गने वस्त ुतथा 

सेवाको वववरण, 
(घ) फमि धनीको नाम, ठेगाना, आमा र बाब,ु बाजे र बज्यै 

तथा पमत/पत्नीको नाम, 

(ङ) नेपाली नागररकताको प्रमाणपर वा राविय पररिय 
परको प्रमाशणत प्रमतमलवप, 

(ि) दताि गने मनकायले तोकेको अन्य वववरणहरु। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त दताि भएपमछ दताि  
 गने मनकायले छानववन गदाि यस ऐन बमोशजमको प्रविया पूरा 
 गरेको देशखएमा अनसूुिी- २ बमोशजमको दस्तरु मलई प्राइभेट फमि 
 दताि गरी प्रविया पगुेको पन्र ददन मभर अनसूुिी- ३ बमोशजमको 
 ढाँिामा दताि प्रमाणपर ददन ुपनेछ। 

  (३) उद्योग सम्बन्धी दताि हनेु प्राइभेट फमिको प्रमाणपर 
 जारी गदाि प्रिमलत प्रदेश औद्योमगक व्यवसाय ऐन बमोशजम 
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 उद्योगको स्तर, वकमसम र उद्योग स्थापना हनेु स्थानको जग्गाको 
 वकिा नम्बर समेत खुलाउन ुपनेछ। 

  (४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको 
 भए तापमन एउटै व्यशक्तको नाममा एउटै उदे्दश्य भएको एकभन्दा 
 बढी प्राइभेट फमि दताि गररने छैन। 

5.  प्राइभेट फमिको अवमध र नवीीकरण: (१) यस ऐन बमोशजम दताि 
 भएका प्राइभटे फमिको अवमध पाँि वषिको हनेुछ र अवमध सवकए 
 पमछ नवीकरण गराउन ु पनेछ। नवीकरणको अवमध दईु वषिको 
 हनेुछ र दईु वषिपमछ पनु: नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

  (२) प्राइभेट फमि नवीकरण गराउन िाहने प्राइभटे 
 फमिको  धनीले देहायका कागजात संलग्न गरी दताि गने मनकायमा 
 दरखास्त ददन ुपनेछः- 

(क) आयकर (स्थायी लेखा नम्बर) दताि प्रमाणपरको 
प्रमतमलवप, 

(ख) अशघल्लो आमथिक वषिको कर मतरेको मनस्सा  र 

(ग) बीस लाख रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी पुँजी भएको 
प्राईभटे फमिको हकमा लेखापरीिण सम्बन्धी 
प्रमतवेदन। 

  (३) यस ऐन बमोशजम दताि भएका प्राइभेट फमिले 
 नवीकरण गराउँदा अनसूुिी- ४ बमोशजमको दस्तरु लाग्नेछ। 

  (४) यो ऐन जारी हनुभुन्दा अशघ प्रिमलत कानून बमोशजम 
 दताि भएका तर एक वषि मभर नवीकरण हनु नसकेका प्राइभटे 
 फमिले नवीकरण गनि िाहेमा दताि गने मनकायले अनसूुिी- ४ 
 बमोशजमको दस्तरु र जररबाना मलई नवीकरण गरी ददन सक्नेछ। 
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6. वववरणमा हेरफेर गनुि परेमा स्वीकृमत मलन ुपने: (१) दफा ४ को 
 उपदफा (१) बमोशजम दताि गने मनकाय समि ददएको वववरणमा 
 कुनै हेरफेर गनुि परेमा सम्बशन्धत प्राइभेट फमिले दताि गने मनकाय 
 समि दरखास्त ददन ुपनेछ र दताि गने मनकायबाट स्वीकृमत प्राप्त 
 भएपमछ मार फमिले वववरण हेरफेर गनि सक्नेछ। 

  (२) प्राइभटे फमिको प्रोप्राइटरको नाम पररवतिन गनि 
 परेमा दताि गने मनकाय समि नाम पररवतिन गनुि पनािको कारण 
 सवहत दरखास्त ददन ु पनेछ र दताि गने मनकायबाट आवश्यक 
 छानमबन गरी प्रोप्राइटरको नाम पररवतिनका लामग स्वीकृमत ददन 
 सक्नेछ। 

  (३) प्राइभेट फमिको नाम पररवतिन गनुि परेमा दताि गने
 मनकाय  समि नाम पररवतिन गनुि पनािको कारण सवहत दरखास्त 
 ददन ुपनेछ र दताि गने मनकायबाट आवश्यक छानमबन गरी नाम 
 पररवतिनका लामग स्वीकृमत ददन सक्नेछ। 

  (४) प्राइभेट फमिले कारोबारको ठाउँसारी गनि िाहेमा 
 दताि गने मनकाय समि ठाउँसारी गनुि पनािको कारण सवहत 
 दरखास्त ददन ु पनेछ र दताि गने मनकायबाट आवश्यक छानमबन 
 गरी ठाउँसारीको लामग स्वीकृमत ददन सक्नेछ। 

7. मान्यता नददइने: यस ऐन प्रारम्भ भएपमछ दफा ३ को उपदफा 
 (२)  र (३) बमोशजम अमभलेखीकरण नभएका प्रीाइभेट फमिको 
 नामबाट गरेको कुनै पमन लेनदेन वा अरु कारोबारलाई मान्यता 
 ददइने छैन। 

8. वववरण माग गनि सक्ने: (१) यस ऐन बमोशजम दताि भएको कुनै 
 प्राइभटे फमिसँग दताि गने मनकायले त्यस्तो प्राइभटे फमिको 
 कारोबारको वववरण लगायत अन्य वववरण अवमध तोकी माग गनि 
 सक्नेछ। 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजम दताि गने मनकायले माग 
 गरेको अवमध मभर प्राइभटे फमिले वववरण पेश गनुि पनेछ।  

9. प्राइभेट फमि खारेज गनि सवकने: (१) देहायको अवस्थामा दताि गने 
मनकायले प्राइभेट फमि खारेज गनि सक्नेछः- 

(क) म्याद समाप्त भएको पाँि वषिसम्म नवीकरण 
नगराएमा, 

(ख) मनामसब कारण देखाई आफ्नो प्राइभेट फमि 
खारेज गरी पाउँ भनी प्राइभेट फमि धनीले दताि 
गने मनकायमा मनवेदन ददएमा, 

(ग) दफा ४ को उपदफा (३) को ववपरीत हनेु गरी 
कुनै कुरा ढाँटी प्राइभेट फमि दताि गरेको 
ठहररएमा, 

(घ) दताि गने मनकायले दफा ८ बमोशजमको वववरण 
माग गदाि सम्बशन्धत प्राइभटे फमिले तोवकएको 
अवमधमभर सो वववरण पेश नगरेमा, 

(ङ)   प्रिमलत कानून बमोशजम दताि गने मनकायलाई 
 जानकारी नददई व्यापार व्यवसाय बन्द गरेमा, 

(ि) यो ऐन तथा प्रिमलत कानून बमोशजम अनमुमत 
मलनपुने व्यापार व्यवसायले अनमुमतमा उल्लेख 
भए बमोशजमका शतिहरु पालना नगरेमा वा 

(छ) प्राइभटे फमिले यो ऐन वा यो ऐन अन्तगित जारी 
हनेु मनयमहरुको ववपरीत हनेु गरी कुनै कायि 
गरेमा। 
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  (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (ि) 
 वा (छ) बमोशजम प्राइभेट फमिको दताि खारेज गनुि अशघ सम्बन्धशीत 
 प्राइभटे फमिलाई सफाइको सबदु पेश गने अवसर ददन ुपनेछ। 

  (३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (ि) 
 वा (छ) बमोशजम प्राइभेट फमि खारेज भएमा त्यसरी खारेज भएको 
 फमि धनीको नाममा एक वषिसम्म सोही उदे्दश्य भएको अको 
 प्राइभटे  फमि दताि गररने छैन। 

  (४) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजम प्राइभेट 
 फमिको  दताि खारेज गनुि अशघ सम्बशन्धत प्राइभेट फमिलाई 
 सफाइको सबदु पेश गने अवसर ददंदा उक्त प्राईभटे फमिले 
 मनामसब मावफकको प्रमाण पेश गरी नवीकरण हनु िाहेमा 
 अनसूिी- ४ बमोशजमको दस्तरु र दोब्बर जररबाना मलई दताि गने 
 मनकायले फमिको नवीकरण गररददन सक्नेछ। 

  (५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजम प्राइभटे फमि 
खारेज  गरी पाउँ भनी कुनै प्राइभटे फमिको धनीले मनामसब कारण 
दशािई मनवेदन ददएमा दताि गने मनकायले मनजलाई अशघल्लो आमथिक 
वषिसम्मको कर मतरेको प्रमाण पेश गनि लगाई त्यस्तो प्राइभेट फमिले 
मतनि बझुाउन बाकँी रहेको यस ऐन बमोशजम लाग्ने नवीकरण दस्तरु 
तथा जररबाना समेत मनजबाट असलु गरी प्राइभटे फमि खारेज गनुि 
पनेछ। 

पररच्छेद- २क. 
 

कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था 
9क.  व्यवसाय गनि अनमुमत मलन ुपने: (1) कुनै व्यवसाय गने उदे्दश्य 

मलई संस्थावपत कम्पनीले प्रिमलत कानून बमोशजम मनयमन गने 
मनकायबाट दताि अनमुमत मलएर मार व्यवसाय सञ्चालन गनुि पनेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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(2) उपदफा (1) बमोशजम दताि अनमुमतको लामग अनसूुिी- 
२ बमोशजमको दताि दस्तरु संलग्न गरी तोवकए बमोशजमको ढाँिामा 
दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(3) दताि गने मनकायले आवश्यक जािँबझु गरी मनवेदकले 
कागजात पेस गरेको बढीमा पन्र ददनमभर तोवकए बमोशजमको 
ढाँिामा दताि अनमुमतपरको प्रमाणपर ददन ुपनेछ। 

9ख. अनमुमतपरको अवमध र नवीकरण: (1) यस दफा बमोशजम दताि 
भएका कम्पनीको व्यावसावयक अनमुमतपरको सरुु अवमध पाँि 
वषिको हनेुछ र सो अवमध पूरा भए पश्चात नवीकरण गराउन ुपनेछ। 
यसपमछ नवीकरणको अवमध पाँि वषिको हनेुछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोशजम नवीकरण गराउँदा लाग्ने दस्तरु 
र जरीबाना अनसूुिी- ४ मा उल्लेख भए बमोशजम हनेुछ। 

(3) यस दफा बमोशजम नवीकरण गराउन िाहने कम्पनीले 
देहायका कागजात संलग्न गरी दताि गने मनकायमा दरखास्त ददन ु
पनेछ:- 

(क)  कर िकु्ताको प्रमाणपर, 

(ख) तीस लाखभन्दा बढी अमधकृत पुँजी भएमा 
लेखापरीिण प्रमतवदेन, 

(ग)  कम्पनीको अद्यावमधक वववरण, 

(घ)  मनकासी पैठारी गने भए Exim Code, 

(4) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन यो 
दफा प्रारम्भ हनुअुशघ व्यापार व्यवसाय गने गरी सञ्चालनमा रहेका 
कम्पनीले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वषिमभर वा कम्पनी 
अध्यावमधक गराउन ुपवूि जनु समय अशघ आउँछ सोहीलाई आधार 
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मानी अनसूुिी- २ बमोशजमको दस्तरु मतरी यो ऐन बमोशजमको दताि 
अनमुमतपर मलन ुपनेछ। 

 (५) यस पररच्छेद बमोशजम दताि एवं नवीकरण नगरी 
व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गने कम्पनीलाई दताि गने मनकायले 
कुनैपमन वकमसमको सवुवधा एवं अध्यावमधक वववरण उपलब्ध गराउने 
छैन। 

पररच्छेद- ३ 

साझेदारी फमि सम्बन्धी व्यवस्था 

10. दताि गराउन ु पने: (१) दईु वा दईुभन्दा बढी साझेदारले एक 
 आपसमा कबमुलयत गरी साझदेारी फमि खडा गनि सक्नेछन।् 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम साझदेारी फमि खडा भएपमछ 
 यो ऐन बमोशजम दताि गने मनकायमा दताि गराउन ुपनेछ। 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम साझदेारी फमि दताि नभएसम्म 
 साझदेारीले वा सो साझदेारीका मनममि गरेको कुनै काम वा 
 कारोबारलाई यस ऐन बमोशजम मान्यता ददइने छैन। 

  (४) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघ यस प्रदेश मभर 
 प्रिमलत कानून बमोशजम दताि भई सञ्चालनमा रहेका साझदेारी फमि 
 यसै ऐन बमोशजम दताि भएको मामननेछ। 

  तर त्यस्तो साझेदारी फमिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले 
 एक वषिमभर दताि गने मनकायमा मनःशलु्क अमभलेखीकरण गनुि 
 पनेछ। 

  (५) अन्य प्रदेशमा दताि भएका साझेदारी फमिले यस 
 प्रदेशमा कारोबार गनिको लामग यस प्रदेशमा मनःशलु्क 
 अमभलेखीकरण गनुि पनेछ। 
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  (६) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ उपदफा (४) र (५) 
 बमोशजम अमभलेखीकरण नभएका फमिको नामबाट गरेको कुनै पमन 
 लेनदेन वा अरु  कारोबारलाई मान्यता ददइने छैन। 

11. सगोलको कारोबारलाई साझेदारी मामनने: एकाघर सगोलका 
 अंशशयारहरुले कबमुलयत गरी साझदेारीमा कारोबार िलाएका 
 रहेछन ्भने त्यस्तो सगोलको कारोबारलाई पमन यो ऐन बमोशजम 
 साझदेारी फमि मामननेछ। 

12. दरखास्तमा खलुाउन ु पने वववरण र दस्तरु: (१) साझदेारी फमि 
 दताि गराउन तोवकए बमोशजमको दस्तरु र साझेदारहरुले आपसमा 
 गरेको कबमुलयतको एक प्रमत समेत राखी देहायको वववरण समेत 
 खुलाई दताि गने मनकायमा दरखास्त ददनपुनेछ:- 

(क) फमिको पूरा नाम, 

(ख) फमिको कारोबार गने मखु्य ठेगाना, 

(ग) फमिको उदे्दश्य र त्यसले कारोबार गने वस्त ुतथा 
सेवाको वववरण, 

(घ) साझदेारको पूरा नाम, थर र स्थायी ठेगाना, 

(ङ) सबै साझदेारको नागररकताको प्रमाणपरको प्रमतमलवप, 

(ि) कुनै साझेदारको अमधकार उपर बन्देज लगाएको भए 
सो कुरा,  

(छ) साझदेारको वकमसम र प्रत्येक साझेदारले लगानी 
गरेको पुँजी, 

(ज) फमिको प्रमतमनमधत्व गने साझेदार वा साझेदारहरुको 
नाम, 
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(झ) मनुाफा मनशश्चत गने तररका, 

(ञ) नाफा नोक्सान भागबन्डा लगाउने तररका, 

(ट) तोवकए बमोशजमका अन्य वववरणहरु। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त दताि भएपमछ दताि 
 गने मनकायले छानमबन गदाि यो ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेका 
 मनयमको प्रविया पूरा गरेको देशखएमा अनसूुिी- २ बमोशजमको 
 दस्तरु मलई साझेदारी फमि दताि गरी अनसूुिी- ३ बमोशजमको 
 ढाँिामा दताि प्रमाणपर ददन ुपनेछ। 

  (३) उद्योग सम्बन्धी दताि हनेु साझदेारी फमिको प्रमाणपर 
 जारी गदाि प्रिमलत प्रदेश औद्योमगक व्यवसाय ऐन बमोशजम 
 उद्योगको स्तर, वकमसम र उद्योग स्थापना हनेु जग्गाको वकिा 
 नम्बर समेत खुलाउन ुपनेछ। 

13.  साझेदारी फमिको नाम: पवहले दताि भइसकेका अरु फमिको नाम र 
प्रिमलत कम्पनी ऐन अन्तगित दताि भै राखेको मलममटेड 
 कम्पनीको नाम ममल्ने गरी साझेदारी फमिको नाम राखी दताि हनेु 
छैन। 

14. वववरण हेरफेर गनुि परेमा स्वीकृमत मलन ुपने: (१) साझदेारी फमि 
 दताि गदाि दफा १२ बमोशजम पेश गरेको दरखास्त र कबमुलयतको 
 वववरणमा कुनै हेरफेर गनुि परेमा सो कुरा जनाई दताि गने 
 मनकायमा दरखास्त ददन ु पनेछ र दताि गने मनकायबाट स्वीकृमत 
 प्राप्त भएपमछ मार सो वववरण हेरफेर गनि सवकनेछ। 

  (२) साझदेारी फमिले आफ्नो फमिको नाम पररवतिन गनि 
 िाहेमा दताि गने मनकाय समि दरखास्त ददन ुपनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम दरखास्त जािँबझु गरी दताि 
 गने मनकायले नाम पररवतिनका लामग स्वीकृमत ददन सक्नेछ। 
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  (४) साझेदारी फमिले कारोबार स्थलको ठाउँ सारी गनि 
 िाहेमा दताि गने मनकाय समि दरखास्त ददन ुपनेछ र दताि गने 
 मनकायले आवश्यक जाँिबझु गरी स्वीकृमत ददन सक्नेछ। 

15. नवीकरण गनुिपने: (१) यस ऐन बमोशजम दताि भएका साझेदारी 
 फमिको  अवमध एक वषिको हनेुछ र प्रत्येक वषि अवमध सवकएको 
 पैँतीस ददनमभर अनसूुिी- ५ बमोशजमको दस्तरु मतरी नवीकरण 
 गराउन ुपनेछ।  

  (२) साझेदारी फमि नवीकरण गराउन िाहने साझेदारी 
 फमिको धनीले देहायका कागजात संलग्न गरी दताि गने मनकायमा 
 दरखास्त ददन ुपनेछ:- 

(क) आयकर (स्थायी लेखा नम्बर) दताि प्रमाणपरको 
प्रमतमलवप, 

(ख)  अशघल्लो आमथिक वषिको कर मतरेको मनस्सा, 

(ग) बीसलाख रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी पुँजी भएको   

फमिको हकमा लेखापरीिण सम्बन्धी प्रमतवेदन, 

(घ)   दताि गने मनकायले माग गरेको अन्य कागजात। 

   (३) यदद कुनै साझेदारी फमिले काब ु बावहरको 
 पररशस्थमत सृजना भई पैँतीस ददनमभर फमिको नवीकरण गनि 
 नसकेमा दताि गने मनकायले अनसूुिी- ५ बमोशजमको दस्तरु मलई 
 नवीकरण गररददन सक्नेछ। 

(4) यस पररच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म नवीकरण हनु नसकेका 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७९ द्बारा संशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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साझदेारी फमिले यो उपदफा प्रारम्भ भएको नब्बे ददनमभर लाग्ने 
दस्तरुमा प्रत्येक वषि लाग्ने सरुु दताि दस्तरुको शतप्रमतशत थप दस्तरु 
बझुाई नवीकरण गनि मनवेदन ददएमा दताि गने मनकायले एक पटकको 
लामग नवीकरण गरी ददन सक्नेछ। यसरी प्रदान गररएको अवमधमभर 
नवीकरण नगराएमा सम्बशन्धत साझेदारी फमि स्वतः खारेज हनेुछ र 
यसको अमभलेख दताि गने मनकायले अद्यावमधक गरी राख्न ुपनेछ। 

16. वववरण माग गनि सक्ने: (१) यस ऐन अन्तगित दताि भएको कुनै 
 साझदेारी फमिसँग दताि गने मनकायले त्यस्तो साझेदारी फमिको 
 कारोबारको वववरण अवमध तोकी माग गनि सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम माग गररएको वववरण 
 तोवकएको अवमधमभर साझेदारी फमिले पेश गनुि पनेछ। 

17. साझेदारी फमि खारेज गनि सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा यस ऐन 
 बमोशजम दताि भएको साझेदारी फमि दताि गने मनकायले खारेज गनि 
 सक्नेछः- 

(क)  दफा 15 बमोशजमको अवमधसम्म नवीकरण 
नगराएमा, 

(ख)  साझदेारहरुले मनामसब कारण दशािई साझदेारी फमि 
खारेज गरी पाऊँ भनी दताि गने मनकायमा मनवीेदन 
ददएमा, 

(ग)  दताि गने मनकायले दफा १६ बमोशजमको वववरण 
माग गदाि सम्बशन्धत साझेदारी फमिले तोवकएको 
अवमधमभर सो वववरण पेश नगरेमा, 

(घ)  साझदेारी फमिले कायि सञ्चालन गरी दताि गने 
मनकायलाई जानकारी ददई वा नददई उद्योग वा 
व्यापार व्यवसाय बन्द गरेमा, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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(ङ)  यो ऐन तथा प्रिमलत कानून बमोशजम अनमुमत मलन ु
पने व्यापार व्यवसायले अनमुमत परमा तोवकएको 
शति पालना नगरेमा वा  

(ि)  साझदेारी फमिले यो ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको 
मनयमको ववपरीत कुनै काम गरेमा। 

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा 
 (ि) बमोशजम दताि गने मनकायले साझेदारी फमिको दताि खारेज 
 गनुि अशघ सम्बशन्धत साझेदारी फमिलाई सफाइको सबदु पेश गने 
 उशित अवसर ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा 
(ि) दताि गने मनकायबाट साझेदारी फमि खारेज भएमा त्यसरी खारेज 

भएको साझेदारी फमिका साझेदारहरुको नाममा एक वषिसम्म सोही 
उदे्दश्य भएको अको साझेदारी फमि दताि गररने छैन। 

18. साझेदारको हक र दावयत्व: (१) साझेदारको आपसमा भएको 
 कबमुलयतद्वारा साझेदारीमा हक र दावयत्व कायम हनेुछ। यस्तो 
 कबमुलयतनामा मलशखत रूपमा हनु ुपनेछ। 

  (२) साझेदार फमिको जायजेथा देहाय बमोशजम हनेुछ:- 

(क) साझा कारोबार शरुु हुँदा त्यसको लामग जम्मा 
गररएको सबै जायजेथा, 

(ख) साझदेारीको वा त्यसको मनममि वा त्यसको 
प्रयोजनमा प्राप्त गरेको जायजेथा, 

(ग) साझदेारले कारोबार गरी कमाएको धन, 

(घ) साझदेारीमा िलाएको कारोबारवाट प्राप्त हनु 
आएको ख्यामत। 
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  (३) कुनै अन्य उदे्दश्य देशखएकोमा बाहेक साझेदारी 
 फमिको  लगानी गरी प्राप्त गरेको सबै सम्पशि र हक साझेदारी 
 फमिको मनममि प्राप्त गरेको मामननेछ। 

  (४) साझदेारी कारोबारको प्रयोगमा बाहेक साझेदारीको 
 सम्पमत साझदेारहरुले अन्य काममा लगाउन ददन हुँदैन। 

  (५) कुनै साझेदारले माग गरे पमन साझेदारी कबमुलयतमा 
 तोकेको अंक भन्दा बढी पुँजी थप्न कुनै साझदेार बाध्य हनेुछैन। 

  (६) साझेदार कसैले पमन अन्य साझेदारको मञ्जुरी बेगर 
 अरु कुनै व्यशक्तलाई आफ्नो सट्टामा साझदेार गराउन र राख्न 
 पाउने छैन। 

  (७) कुनै साझेदारले आफ्नो भागको बझुाउन ु पने पुँजी 
 साझदेारी फमिलाई नबझुाएसम्म मनजले पाउनपुने मनुाफा 
 पाउनेछैन। 

  (८) आफू साझेदार छँदा साझेदारी फमिको मनममि 
 गररएका सबै काम उपर संयकु्त वा व्यशक्तगत रूपमा प्रत्येक 
 साझदेार जवाफदेही हनेुछ। 

19. साझेदारले काममा भाग मलन पाउने: (१) कबमुलयतमा भाग मलन 
 पाउने भनी उल्लेख भएको साझेदारले बाहेक अन्य साझदेारले 
 ववरोध नगरेसम्म प्रत्येक साझदेारले साझा कारोबारको बन्दोबस्तमा 
 भाग मलन पाउँछ। 

  तर सब ै साझेदारको मञ्जुरी बेगर साझा कारोबारसगँ 
 सम्बन्ध नभएको अरु काम साझेदारीको नामबाट गनि भने हुँदैन। 

  (२) साझेदारको सब ैवा कुनै काममा सबै साझेदारले वा 
 सो मध्ये कुनै दईु वा दईुभन्दा बढी साझेदारहरुले संयकु्त रूपमा 
 गने कबमुलयत भएकोमा कुनै मनामसब मावफकको कारणले 
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 कबमुलयत बमोशजम यस्ता सबै साझेदारहरुले सो काम गनि 
 नभ्याउने भएमा  मनजहरुले आफूमध्ये कसैलाई सो काम गनि 
 कबमुलयत गरेर अमधकार ददन सक्नेछन।् 

20. शे्रस्ता हेनि र नक्कल मलन पाउने: हरेक साझेदारले साझेदारीको 
 वहसाब वकताब लगायतको शे्रस्ता हेनि िाहेमा हेनि पाउनेछन ् र 
 नक्कल मलन िाहेमा सो शे्रस्ता शजम्मा मलने साझेदारले सक्कल 
 बमोशजमको नक्कल उतार गरी ददन ुपनेछ। 

21. पाररश्रममक र ब्याज: साझा कामको बन्दोबस्त गरे बापतको 
 पाररश्रममक कबमुलयतद्वारा तोवकए बमोशजम हरेक साझदेारले 
 पाउनेछन ्र मनजले कबलु गरेभन्दा बढी पुँजी लगाएको भए दश 
 प्रमतशतमा नबढाई मलखत बमोशजमको ब्याज पमन पाउँनेछ। 

22. मनुाफा वा हजािना साझेदारी फमिको हनेु: (१) साझदेारी फमिको       
 कुनै कारोबारको मसलमसलामा वा साझदेारी फमिको सम्पमतको 
 उपयोग गरी वा  साझदेारीको कारोबारको सम्बन्धबाट वा साझेदारी 
 फमिको  नाममा कुनै साझेदारले नाफा प्राप्त गरेमा सो नाफा र 
 त्यसको वहसाब समेत साझेदारी फमिको हनेुछ। 

  (२) कुनै साझेदारले जानीजानी लापरवाही गरी हामन 
 नोक्सानी गरेमा सोको हजािना बापतको रकम साझेदारी फमिले 
 असलु गनि सक्नेछ र हामन नोक्सानी गने साझदेारले पमन सो 
 अनसुार मतनुि बझुाउन ुपनेछ। 

  तर यसरी असलु गनुि अशघ मनजलाई सफाइको मौका ददन ु
 पनेछ। 

  (३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम कुनै साझेदारले मतरे 
 बझुाएमा सो रकम साझदेारी फमिको सो आमथिक वषिको नाफा 
 नोक्सानको वहसाब शे्रस्तामा स्पष्ट देखाउन ुपनेछ। 
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23. नाफा नोक्सानको बाडँफाटँ: (१) साझेदारहरुमा नाफा नोक्सानको 
 वहसाब गरी बाँडफाटँ गदाि कबमुलयतमा व्यवस्था भएकोमा सोही 
 बमोशजम र नभएकोमा दामासाहीले भागबण्डा लाग्नेछ। 

  (२) कुनै साझेदारले साझेदारी खडा गदाि लगाएको पुँजीमा 
 ब्याज मलने ददने गरी कबमुलयत गरेको भए सो ब्याज मनुाफाबाट 
 मार मतनुि पनेछ। 

  (३) कुनै साझेदारले आफ्नो भागको बझुाउन पने पुँजी 
 फमिलाई मतरी बझुाई सकेको रहेनछ भने सो बझुाउन पने बाँकी 
 अंक िकु्ता भनाि  नभएसम्म मनजले पाउन पने मनुाफा पाउन 
 सक्नेछैन। 

24. साझेदारले गरेको कारबाहीमा साझेदारी फमि बाध्य हनेु: साझेदारी 
 फमिले  कबमुलयतद्वारा साझेदारीको प्रमतमनमधत्व गने ववषयमा 
 बन्देज  लगाउन सक्नेछ। यस्तो बन्देजी कबमुलयतमा जेसकैु 
 लेशखएको भए तापमन साझेदारी फमिसँग कारोबार गने उनाउ 
 व्यशक्तलाई सो बन्देजको जानकारी रहेनछ भने हरेक साझदेारले 
 साझदेार फमिको मनममि गरेको कारबाहीको लामग साझदेारी फमि 
 बाध्य हनेुछ। 

25. नया ँसाझेदार जवाफदेही नहनेु: आफू साझदेार हनुभुन्दा अशघ भए 
 गरेको साझेदारी कामको हकमा नयाँ प्रवेश हनेु साझेदार 
 जवाफदेही हनेु छैन। 

26. साझेदारले आफ्नो हक मबिी गने: कुनै साझेदारले साझेदारी 
 फमिमा  रहेको आफ्नो सबै हक अरु कसैलाई मबिी गरी वा अरु 
 कुनै प्रकारले ददएमा सो साझेदारले सो अवमधमभर साझेदारी 
 कारोबारबाट पाउने मनुाफा वा अन्य कुनै रकममा सो व्यशक्तले 
 दाबी गनि सक्नेछ। 
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  तर,  

(क) त्यस्तो व्यशक्त सो साझेदारी फमिको साझेदार 
मामनने छैन  र 

(ख) सबै साझेदारहरुको मञ्जुरी बगेर मनजलाइि सो 
फमिको वहसाब वकताब जाँच्ने अमधकार हनेुछैन। 

27. साझेदारी ववघटन हनेु: (१) सबै साझेदारका मञ्जूरीले वा 
 मनजहरुका बीिमा भएका कबमुलयत बमोशजम साझदेारी ववघटन 
 हनु सक्नेछ। 

  (२) साझदेारहरुमा आपसमा भएका कबमुलयतको 
 अधीनमा रही कुनै साझेदारी सीममत कालको लामग खडा भएकोमा 
 सो अवमध नाघेपमछ वा कुनै एक वा एकभन्दा बढी कामको 
 मनममि खडा भएकोमा सो काम पूरा भएपमछ साझेदारी स्वतः 
 ववघटन हनेुछ। 

28. साझेदारीबाट अलग हनु सक्ने: (१) साझेदारहरुमा जनुसकैु 
 व्यहोराको कबमुलयतनामा भएको भए तापमन कुनै साझेदारले ववशेष 
 कारणबश र खासगरी देहायका पररशस्थमतमा साझेदारीबाट अलग 
 गराउन/हनु सवकनेछः- 

(क) कुनै साझेदार आफूले गरेको कबमुलयत 
बमोशजमको साझेदारी कायिभार सम्हाल्न असमथि 
भएमा  वा 

(ख) कुनै साझदेारले फमिलाई मतनि बझुाउन पने रकम 
नमतरेमा वा आफूले साझेदारीको वहस्सा अन्य 
साझदेारको मञु्जरी बेगर कसैलाई हक छोडी 
ददएमा वा 

(ग) कुनै साझदेारको हक अदालतबाट भरी भराउमा 
परेमा वा 
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(घ) कुनै साझेदारले फमिको काम कारबाहीमा 
जालसाज वा लापरबाही गरी साझेदारी फमिलाई 
हामन नोक्सानी गरेमा  वा 

(ङ) कुनै साझदेारले कैदको सजाय पाएमा  वा 
(ि) कुनै साझदेारको मतृ्य ुभएमा वा  

(छ) कुनै साझदेारले साहकुो ऋण मतनि नसक्ने भई 
दामासाहीमा परेमा। 

  (२) जनुसकैु समयमा जनुसकैु साझेदारले अरु 
 साझदेारहरुलाई  मलशखत सूिना ददई साझेदारहरुको सहममतमा 
 साझदेारीबाट अलग हनु सक्नेछ। 

  (३) साझदेारीबाट अलग हनेु साझेदार, साझेदारी फमिको 
 अशघको काममा उनाउ व्यशक्त प्रमतको जवाफदेहीबाट सो उनाउ 
 व्यशक्तसँगको कबमुलयतद्वारा र साझेदारी कायम रहेका बाँकी 
 साझदेारहरुको मञु्जरीले मार अलग हनु सक्नेछ। 

  (४) कुनै साझेदार साझदेारीबाट अलग भई सकेपमछ अरु 
 साझदेारले साझदेारी फमिको नामबाट भए गरेका काम प्रमत मनज 
 जवाफदेही हनेु छैन। 

29. उनाउ व्यशक्त प्रमतको दावयत्य पूरा गनुि पने: साझेदारी ववघटन 

 भएको  प्रिार प्रसार नगररएको वा त्यस्ता ववघटनको जानकारी 
 साझदेारी फमिसँग सम्बशन्धत उनाउ व्यशक्तलाई नभएमा साझदेारी 
 ववघटन भएपमन साझदेारी फमिको नाममा गरेको काम 
 कारबाहीबाट उनाउ व्यशक्त प्रमतको दावयत्व सब ै साझदेारले पूरा 
 गनुिपनेछ। 

  तर मतृ्य ु भएका वा दामासाहीमा परेका साझेदारको 
 जेथाबाट मनज मतृ्य ु भएको वा दामासाहीमा परेका मममतपमछको 
 काम कारबाही वापत मतनुि पने छैन। 
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30. वारेस तोक्न सक्ने: यो ऐनको अधीनमा रही साझदेारले आफू वा 
 आफ्नो वारेसद्वारा साझेदारी सम्बन्धी कारोबारको लामग वारेस 
 तोक्न सक्नेछ। 

31. ववघटन भएपमछ पमन कायम रहने: साझेदारी फमिको ववघटनको 
 काम टँुग्याउनलाई िावहने काम कारबाही र ववघटन हनु ु पवहले 
 शरुु गरेको अपूरो काम पूरा गनिलाई साझेदारी ववघटन भैसकेपमछ 
 पमन साझेदारी फमिलाई बाध्य गनि र साझदेारहरुको आपसको हक 
 दावयत्व मनशश्चत गने अमधकार सामबक बमोशजम कायम रहनेछ। 

32. साझेदारी फमिको वहसाब फर्छ्यौट गने: साझदेारहरुको मबिमा 
 भएको  कबमुलयत र यस ऐनको अधीनमा रही ववघटन भएका 
 साझदेारी फमिको वहसाब फर्छ्यौट गदाि देहाय बमोशजम गनुिपनेछः 

(क) फमिको वहतमा बाधा नपने गरी साझेदारी फमिको 
जायजेथाको नगदमा पररणत गने, 

(ख) पुँजी घटेको समेतको नोक्सानी सबभन्दा पवहले 
मनुाफाबाट र त्यसबाट नपगुे प ुँजीबाट र त्यसवाट 
पमन नपगुे प्रत्येक साझेदारको घर घरानावाट असलु 
उपर गनुि पनेछ, 

(ग) दावयत्व फर्छ्यौट गनि देहायका िम र तररकाबाट 
गनुि पनेछः- 

(1) साझदेारी फमिले उनाउ व्यशक्तहरुलाई 
मतनुिपने ऋण, 

(2) पुँजी बाहेकको साझदेारले ददएका थप 
कजािको दामासाहीले, 

(3) साझदेारले बझुाएका पुँजीको दामासाही र 
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(4) शेष बाँकी जेथाबाट साझदेारहरुको भाग 
वहस्सा बमोशजम मनुाफा बाँड्नमा। 

33. जायजेथा भाग नलाग्ने: साझदेारका बीिमा कबमुलयत भएको भए 
 तापमन साझदेारी फमिको ऋण भकु्तान नगरी साझदेारमा भागबण्डा 
 गनि पाइने छैन। 

34. मलशक्वडेटर मनयशुक्त गने: (१) साझेदारी फमिको वहसाब वकताब 
 फछयौट गनि अनावश्यक वढलो भयो भने्न सबदु प्रमाण सवहत कुनै 
 साझदेारले उजरु गरेमा दताि गने मनकायले साझदेारी फमि ववघटन 
 गने कायि गनि तोवकए बमोशजम मलशक्वडेटर मनयकु्त गनि सक्नेछ। 

 मलशक्वडेटरले साझेदारी कबमुलयत र यस ऐन बमोशजम ववघटनको 
 कायि र वहसाब वकताबको फछयौट गनुि पनेछ। 

  (२) मलशक्वडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिमलत कानून 
 बमोशजम हनेुछ। 

पररच्छेद- ४ 

व्यापार व्यवसाय मनयमन सम्बन्धी व्यवस्था 
35. उपभोक्ता अमधकार: (1) प्रत्येक उपभोक्तालाई गणुस्तरीय वस्त ुवा 
 सेवा प्राप्त गने अमधकार हनेुछ। 

  (2) उपदफा (1) को सविमान्यतामा प्रमतकूल प्रभाव नपने 
 गरी उपभोक्ताको हक, वहत र सरोकार संरिण गने प्रयोजनको 
 लामग प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायको अमधकार हनेुछ:- 

(क) वस्त ुवा सेवामा सहज पहुँिको अमधकार, 
(ख) स्वच्छ प्रमतस्पधाित्मक मूल्यमा गणुस्तरीय वस्त ु

वा सेवाको छनौट गनि पाउने अमधकार, 
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(ग) वस्त ुवा सेवाको मूल्य, पररमाण, शिुता, गणुस्तर 
आदद बारे सूशित हनेु अमधकार, 

(घ) दईु वा दईु भन्दा बढी पदाथिको सममश्रणबाट 
बनेको वा उत्पाददत वस्तमुा रहेका त्यस्ता 
पदाथिको मारा, तत्व वा प्रमतशतको सम्बन्धमा 
उत्पादक वा मबिेताबाट जानकारी पाउने 
अमधकार, 

(ङ) मानव जीउ, ज्यान, स्वास््य तथा सम्पशिमा हामन 
परु् याउने वस्त ु तथा सेवाको मबिी ववतरणबाट 
सरुशित हनु पाउने अमधकार, 

(ि) वस्त ुवा सेवाको प्रयोगवाट भएको हामन, नोक्सानी 
ववरुि िमतपूमति पाउने अमधकार, 

(छ) उपभोक्ताको हक, वहतको संरिणका सम्बन्धमा 
अमधकार प्राप्त अमधकारी वा मनकायवाट उपिार 
पाउने वा सनुवुाई हनेु अमधकार। 

36. वस्त ु वा सेवाको मनयमन: (१) प्रदेश सरकारले उपभोक्ताको 
 अमधकारको संरिण गनि मनयममत रूपमा वस्त ुवा सेवाको आपूमति 
 मूल्य, गणुस्तर, लेवल, नापतौल, ववज्ञापन आददको मनयमन गनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम मनयमन गदाि मन्रालयले 
 देहायको काम गनेछ:- 

(क) वस्त ु वा सेवाको गणुस्तर, मूल्य, मनधािरण र 
आपूमति व्यवस्था सम्बन्धी नीमत कायािन्वयन गने,   

(ख) उपभोक्ताको हक, वहतमा प्रमतकूल असर पने गरी 
वा पनि सक्ने गरी गररएको एकामधकार वा 
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अनशुित व्यापाररक वियाकलापको रोकथाम र 
मनयन्रण गने वा त्यस सम्बन्धमा कायियोजना 
बनाई कायािन्वयन गने, 

(ग) प्रदेशमभर खपत हनेु वस्त ु वा सेवाको माग र 
आपूमति शस्थमतको मनरन्तर ववश्लषेण तथा समीिा 
गरी स्वच्छ बजार कायम गने, 

(घ) वस्त ुवा सेवाका, वविेता वा ववतरकले अवाशञ्छत 
तररकाले गरेको मूल्य मनधािरण वा वृविलाई रोक्न 
र मनयन्रण गनि आवश्यक व्यवस्था गने,  

(ङ) उपभोक्तालाई उशित मूल्य र सहज रूपमा खाद्य 
तथा अन्य वस्तकुो आपूमति समुनशश्चत गनि प्रदेश 
सरकारको आंशशक वा पूणि स्वाममत्व भएका 
संस्था वा मनजी फमि वा कम्पनी माफि त आपूमतिको 
व्यवस्था सहज गने, 

(ि) कुनै ववशेष पररशस्थमतमा वा कुनै ठाँउ ववशेषमा 
तोवकएको अवमधका लामग वस्तकुो अमधकतम 
मौज्दातको पररमाण तोक्ने, 

(छ) प्रदेशमभर उत्पाददत कुनै खाद्य वस्तकुो अभाव 
भएमा त्यस्तो खाद्य वस्तकुो मनशश्चत पररमाण 
मनधािरण गरी तोवकएको मूल्यमा उत्पादकबाट 
खाद्य वस्त ुप्राप्त गने र सविसाधारणलाई मबिी 
गने, 
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(ज) थोक तथा खुद्रा व्यवसायलाई व्यवशस्थत गरी 
सामान्यतयाः मूल्यमा एकरुपता कायम गनि 
आवश्यक व्यवस्था गने,  

(झ) उपभोक्ताको अमधकार संरिण गनि र आपूमति 
व्यवस्थालाई मनयममत गनिको लामग कुनै वस्त ुवा 
सेवाको कृमरम अभाव हनु नददन वा सबै ठाउँमा 
मनयममत वस्त ु ववतरण गनि सम्बशन्धत 
मनकायहरुसँग समन्वय गने,  

(ञ) वस्तकुो मबिी ववतरण प्रणालीलाई मनयममत र 
अनपुयकु्त तवरले अभाव सृजना गने काम 
मनयन्रण गने। 

  (३) उपभोक्ताको अमधकार संरिण, आपूमति व्यवस्था 
 मनयममत र वस्त ु तथा सेवाको मूल्य एवं गणुस्तर मनयन्रण गनि 
 प्रदेश सरकारले समय समयमा आवश्यक नीमतगत र संस्थागत 
 व्यवस्था गनेछ। 

37. लेबल लगाउन ु पने: (१) उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको 
 वस्तमुा  लेबल लगाउन ुपनेछ। 

  (२) उपदफा (1) बमोशजमको लेबलमा देहायका कुराहरु 
 उल्लेख गनुि पनेछः- 

(क) उत्पादनको नाम, ठेगाना र उद्योगको दताि नम्बर, 

(ख) खाद्य पदाथि, औषमध र सौन्दयि सामाग्री जस्ता 
वस्तमुा त्यस्ता वस्तकुो ममश्रण, ममश्रणका तत्व, 
पररमाण र तौल, 

(ग) गणुस्तर मनधािरण भएको वस्त ु भएमा त्यस्ता 
वस्तकुो गणुस्तर, 
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(घ) वस्त ुउपभोग गने तररका र त्यस्तो वस्त ुउपभोग 
गरेबाट हनु सक्ने नकारात्मक प्रभाव (साइड 
इफेक्ट), 

(ङ) मनशश्चत अवमधमभर उपभोग गररसक्न ु पने वस्त ु
भए त्यस्तो अवमध, 

(ि) वस्तकुो मबिी मूल्य, व्याि नम्बर र उत्पादन 
मममत, 

(छ) इलेक्रोमनक्स, हाडिवेयर, ववद्यतुीय वा याशन्रक वा 
लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्त ुभए त्यस्तो 
वस्तकुो ग्यारेण्टी वा वारेन्टी र ग्यारेन्टी र 
वारेन्टी मममत तथा सो वस्तसुगँ सम्बशन्धत कानून 
बमोशजम अन्य आवश्यक कुरा,  

(ज) खण्ड (छ) बमोशजमका अवस्थामा कुनै रटुी 
देशखएमा त्यसको शोध भनाि ददने वा मनशश्चत 
अवमधसम्म ममित गररददने व्यवस्था, 

(झ) प्रज्वलनशील, दघुिटनाजन्य वा सशजलैसँग टुटफुट 
हनु सक्ने वस्त ुभए त्यस्तो वस्तकुो सरुिाको 
लामग अपनाउन पने पूवि सावधानी सम्बन्धी 
वववरण, 

(ञ) कुनै वस्त ु प्रयोग गनुिपूवि कुनै प्रविया 
नपरु् याई प्रयोग गदाि हनु सक्ने हामन नोक्सानी, 

(ट) मानव स्वास््यलाई हामन परुयाउने खालका 
पदाथिहरुको लेबलमा ितेनामूलक सन्देश, शिर 
वा शिन्हको प्रयोग,  

(ठ) तोवकए बमोशजमका अन्य कुरा। 
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38. अनशुित व्यापाररक तथा व्यवसायजन्य वियाकलाप गनि नहनेु: 
 (१) कसैले पमन अनशुित व्यापाररक तथा व्यवसायजन्य 
 वियाकलाप  गनि वा गराउन हुँदैन। 

  (२) कसैले उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग देहायको 
 कुनै काम गरेमा अनशुित व्यापाररक तथा व्यवसायजन्य 
 वियाकलाप गरेको मामननेछः- 

(क) वस्त ु वा सेवाको वास्तववक गणुस्तर, पररमाण, 
मूल्य नापतौल, ढाँिा वा बनावट आदद ढाटँी, 
लकुाई, मछपाई वा झकु्याई त्यस्तो वस्त ुवा सेवा 
मबिी वा प्रदान गने, 

(ख) झटु्ठा वा भ्रमपूणि मबज्ञापन गरी वस्त ुमबिी गने, 

(ग) वस्त ु वा सेवाको हकमा मौशखक मलशखत वा 
दृश्यबाट देहायका कुनै काम गनेः- 

(1) कमसल वस्तलुाई ववशशष्ठ वा गणुस्तर 
भएको स्तरमान, गणुस्तर, मारा, शे्रणी 
संरिना, मडजाइन देखाई मबिी गने, 

(2) पनुःमनममित वा परुाना वस्तलुाई नयाँ हो 
भनी देखाई वा झकु्याई मबिी गने, 

(3) घोवषत गररएका कुनै फाइदा नहनेु 
अवस्थामा पमन वस्त ुवा सेवाको मबिी 
गदाि झटु्ठा र भ्रमपूणि रूपमा सूिना वा 
मबज्ञापन सूिना प्रिार, प्रसार गने, 
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(4) त्यगत आधार मबना कुनै वस्तकुो 
उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तकुो 
दावी वा प्रत्याभूमत गने वा मबिी गने। 

(घ) कुनै वस्त ुवा सेवाको वास्तववक लागतको आधार 
भन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पने 
गरी मूल्य मनधािरण गने वा कुनै प्रमतयोमगता, 
शिट्ठा, अवसर आददको लागत समेत समावेश गरी 
मूल्य तय गने वा त्यस्तो मूल्यमा मबिी गने, 

(ङ) कुनै वस्त ु वा सेवाको मूल्यमा दान इनाम वा 
मनःशलु्क पाइने अन्य वस्तकुो मूल्य वा लागत 
समावेश गरी मूल्य मनधािरण गने वा त्यस्तो 
मूल्यमा त्यस्तो वस्त ुवा सेवाको मबिी गने, 

(ि) कुनै वस्त ु वा सेवामा तोवकएको गणुस्तर वा 
मानक भन्दा घटी हनेु वा बढी हनेु गरी वा 
त्यस्तो वस्त ुवा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई 
हामन नोक्सानी पयुािउने गरी त्यस्तो वस्त ु
उत्पादन, ममश्रण वा आपूमति वा ओसार पसार 
वासञ्चय वा मबिी गने, 

(छ) कुनै वस्तकुो कृमरम अभाव सृजना, जम्माखोरी 
वा मबिी गने, 

(ज) रटुीपूणि उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तकुो मूल्य 
वा व्यापाररक कारोबारको मसलमसलामा करार 
भएको वस्तकुो मूल्य समेत अन्य वस्तकुो लागत 
मूल्यमा समावेश गरी मबिी गने, 
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(झ) कुनै वस्तलुाई ववस्थावपत गनि नक्कली वस्त ु
उत्पादन वा पैठारी गनि वा त्यस्तो वस्तकुो मबिी 
गने, 

(ञ) मबिी गरेको वस्त ुवा सेवाको मबल वा बीजक 
जारी गनि इन्कार गने वा मबल बीजक जारी नगने 
वा मबल बीजक जारी गदाि थप रकम माग गने, 

(ट) कुनै वस्तकुो उपभोग गदाि उपभोक्तालाई हामन 
नोक्सानी वा िमत पगु्ने गरी ववषादी वा कुनै 
रसायनको प्रयोग गने वा त्यसरी प्रयोग भएको 
वस्त ुमबिी गने, 

(ठ) उपभोग गनुि पने अबमध व्यमतत भै सकेको 
उपभोग्य वस्त ुवा उपभोग गनि नममल्ने वस्तमुा 
नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्त ुमबिी गने, 

(ड) उपभोग गनि नसवकने गणुस्तरहीन वस्त ुपैठारी, 
उत्पादन वा मबिी गने, 

(ढ) व्यावसावयक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, 
गणुस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय 
उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गने, 

(ण) उत्पादक, सञ्चयकताि वा मबिेता वा त्यस्ता व्यशक्त 
र अन्य व्यशक्त, संघ, संस्थाको ममलेमतोबाट दफा 
३५ को उपदफा (१) प्रमतकूल हनेु गरी मबिी 
गने, 

(त) कुनै वस्त ु वा सेवा मबिी गनि वा प्रदान गदाि 
तोवकएको व्यापाररक तह भन्दा बढी तह वा 
शृङ्खला खडा गरी मबिी वा प्रदान गने, 
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(थ) कुनै वस्त ु वा सेवा मबिी वा प्रदान गनि कुनै 
संरिना, मानक वा मापदण्ड तोवकएकोमा त्यस्तो 
संरिना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी मबिी 
गने। 

39. माग आपूमति वा मूल्यमा प्रमतकूल प्रभाव पानि नहनेु: (१) कसैले 
 कुनै वस्तकुो उत्पादन, पैठारी, ढुवानी सञ्चय, वा मबिी ववतरणमा 
 लागेको लागत र तोवकए बमोशजम भन्दा बढी मनुाफा मलई मबिी 
 ववतरण वा ढुवानी वा मबिी ववतरणमा अवरोध गनुि हुँदैन। 

  (२) कसैले कुनै व्यशक्त संस्था वा अन्य कसैसगँ ममली 
 देहायका कुनै काम गरी कुनै वस्त ु वा सेवाको माग आपूमति वा 
 मूल्यमा प्रमतकूल प्रभाव पानुि हुँदैन:- 

(क) कुनै वस्तकुो उत्पादनको लामग िावहने कच्िा 
पदाथिको कोटा मनधािरण गने वा कुनै वस्तकुो 
उत्पादन घटाउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गने, 

(ख) कुनै वस्त ु वा सेवा सशञ्चत गरी वा अन्य कुनै 
तररकाले कृमतम अभाव खडा गने, 

(ग) मनधािररत समय वा स्थानमा मार वस्त ुवा सेवा 
मबिी गने वा त्यस्तै प्रकृमतको अन्य कुनै काम 
गने। 

40. वस्त ु वा सेवाको सम्बन्धमा गनि नहनेु अन्य काम: कसैले कुनै 
 वस्त ुवा सेवाको सम्बन्धमा देहायको कुनै काम गनुि वा गराउन ु
 हुँदैन:- 

(क) जानी जानी कमसल वस्तकुो उत्पादन, मबिी वा 
पैठारी गनि, 

(ख) कुनै वस्त ुवा सेवालाई अको वस्त ुवा सेवा हो भनी 
वा न्यून स्तरको वस्त ु वा सेवालाई उच्ि स्तरको 
वस्त ुवा सेवा हो भनी ढाँटी वा झकु्याई मबिी गनि, 
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(ग) उपभोक्ताको स्वास््यमा प्रमतकूल असर पने वस्त ुवा 
सेवाको उत्पादन वा मबिी गनि, 

(घ) एकै प्रकृमतका मबमभन्न वस्त ुउत्पादन, पैठारी वा मबिी 
गनि, व्यापारी तथा व्यापाररक समूह ममली त्यस्तो 
वस्तकुो अभाव सृजना गरी मूल्य तथा आपूमति 
व्यवस्थामा प्रभाव पानि, 

(ङ) एकै प्रकृमतको कुनै सेवा प्रदान गने एक भन्दा बढी 
व्यापारी वा व्यापाररक समूहको ममलेमतोबाट िि 
प्रणाली, कोटा प्रणाली, आलोपालो,  खेप प्रणाली वा 
टोकन प्रणाली अपनाई सेवा सञ्चालन गनि, 

(ि) एउटा वस्त ुखररद गदाि अको वस्त ुपमन खररद गनुि 
पने व्यवस्था गनि। 

41. उत्पादकको दावयत्व: (१) उत्पादकले वस्त ुवा सेवा उत्पादन गदाि 
 प्रिमलत कानून बमोशजम पूरा गनुि पने दावयत्वको अमतररक्त देहायको 
 दावयत्व पूरा गनुि पनेछः- 

(क) गणुस्तरीय वस्त ुवा सेवा उत्पादन गने, 

(ख) वस्तकुो लेबल मनधािरण गने, 
(ग) लेबलमा दफा ३७ बमोशजमका कुरा उल्लेख गने, 

(घ) रटुीपूणि उत्पादन नगने, 
(ङ) आफूले उत्पादन गरेको वस्त ुरटुीपूणि उत्पादन भै 

त्यस्तो वस्त ुबजारमा रहेको कुरा जानकारीमा आएमा 
त्यस्तो वस्त ुसंकलन गरी नष्ट गने, 

(ि) वस्त ुवा सेवाको उत्पादनको कारण उपभोक्तालाई 
कुनै वकमसमको िमत भए सो को मनामसब िमतपूमति 
ददने, 
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(छ) वस्त ुवा सेवाको गलत वा भ्रामक मबज्ञापन वा प्रिार 
प्रसार नगने, 

(ज) दईु वा दईुभन्दा बढी पदाथिको सममश्रणबाट बनेको 
वा उत्पाददत वस्तमुा रहेको त्यस्ता पदाथिको मारा, 
तत्व वा प्रमतशतको उपभोक्तालाई जानाकारी ददन ुपने, 

(झ) कानून बमोशजम तोवकएका अन्य शति पूरा गने। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको दावयत्व पूरा नगरेको वा 
 कुनै वस्तकुो उत्पादन, मनमािण, प्रशोधन, मडजाईन, सूर, तयारी, 
 पैठारी,  प्यावकङ्ग, लेबमलङ्गको िममा भएको कुनै रटुी, कमजोरी 
 (डीफेक्ट) को कारण त्यस्तो वस्त ुवा सेवा उपभोग गदाि कसैको 
 जीउ, ज्यान, सम्पशिमा हामन, नोक्सानी बापत त्यस्तो वस्त ु वा 
 सेवाको उत्पादक शजम्मेबार हनेुछ र त्यस बापत प्रिमलत कानून 
 बमोशजम तोवकएको िमतपूमति ददने दावयत्व मनजको हनेुछ। 

  तर,     

(क) जनु वस्त ु वा सेवाको उपभोगको कारण हामन, 
नोक्सानी पगुकेो हो त्यस्तो वस्तकुो वास्तववक 
उत्पादक हनु ुपने, 

(ख) जनु वस्त ु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोगबाट 
त्यस्तो हामन नोक्सानी पगुेको भमनएको हो सोही  
वस्त ुवा सेवाको उपभोग वा प्रयोगबाट  हामन-नोक्सानी 
पगुेको प्रत्यि कारण पवुष्ट भएको हनु ुपने। 

42. मबिेताको दावयत्व: वस्तकुो मबिी गने मबिेताले कानून बमोशजम 
 पूरा गनुि पने अन्य दावयत्वको अमतररक्त देहायको दावयत्व पूरा गनुि 
 पनेछः- 

(क) मबना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तकुो मबिी गने, 
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(ख) वस्तकुो वकमसम वा प्रवृशि अनसुार गणुस्तरमा ह्रास 
नआउने गरी सरुशित रूपमा राखे्न र सरुशित रूपमा 
मबिी गने, 

(ग) सविसाधारणले प्रष्ट रूपमा देखे्न बझु्ने गरी वस्तकुो 
मूल्यसूिी राखे्न,  

(घ) सम्बशन्धत मनकाय वा पदामधकारीले मागेका बखत 
आफूसँग रहेको वस्तकुो मौज्दात वा वववरण उपलब्ध 
गराउने,  

(ङ) वस्तकुो कुनै वकमसमको ग्यारेन्टीको व्यवस्था भएमा 
त्यस्तो व्यवस्थाको पालना गने, 

(ि) पवहले आउने उपभोक्तालाई पवहले सामान मबिी गने,  

(छ) उपभोग्य वस्त ुमबिी गरेपमछ त्यसको मबल वा रमसद 
ददने,  

(ज) तोवकए बमोशजमको अन्य दावयत्व पूरा गने। 

43. सेवा प्रदायकको दावयत्व: उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गने सेवा 
 प्रदायकले कानून बमोशजम पूरा गनुि पने अन्य दावयत्वको अमतररक्त 
 देहायको दावयत्व पूरा गनुि पनेछ। 

(क) मबना भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गने, 

(ख) सविसाधारणले स्पष्ट बझु्ने गरी सबैले देखे्न ठाँउमा 
आफूले प्रदान गने सेवाको प्रकृमत र सो सेवा प्राप्त 
गरे बापत उपभोक्ताले मतनुि पने मूल्यको सूिी राखे्न, 
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(ग) सम्बशन्धत मनकाय वा अमधकारीले माग गरेको बखत 
आफूले प्रदान गने सेवासगँ सम्बशन्धत वववरण तथा 
कागजात उपलब्ध गराउने, 

(घ) पवहले आउने उपभोक्तालाई पवहले सेवा प्रदान गने, 

(ङ) उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे बापतको रकम मलए 
पमछ  त्यसको मबल वा रमसद ददने, 

(ि) तोवकए बमोशजम अन्य दावयत्व पूरा गने। 

44. मबल वा बीजक राख्न ु पने: (१) पैठारीकताि, ढुवानीकताि, 
 सञ्चयकताि र मबिेताले मबिी प्रयोजनको लामग खररद गरेको वस्त ु
 वा सेवाको उत्पादक वा खररद मबल वा बीजक आफूसँग राख्न ु
 पनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको मबल वा बीजक सम्बशन्धत 
 अमधकारीले मागेका बखत उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

45. वस्त ुवफताि गनि सवकने: (१) कसैले मबिेतावाट खररद गरेको कुनै 
 वस्त ु शिि नबझुी वफताि गनि िाहेमा सात ददनमभर मबिेता समि 
 वफताि गनि वा त्यस्तो वस्तकुो सट्टा सोही मूल्य बरावरको त्यस्तै 
 अको वस्त ु वा आफूले त्यस्तो वस्त ु खररद गदाि मतरेको रकम 
 भकु्तानी मलन सक्नेछ। 

  (2) उपदफा (१) बमोशजम वस्त ु वफताि गदाि मबिेताले 
 मूल्यमा कटौमत गनि वा अन्य कुनै वकमसमको थप शलु्क मलन 
 पाउने छैन। 

(3) उपदफा (१) बमोशजम वस्त ुवफताि गदाि त्यस्तो वस्त ु
खररद गदािका वखत मबिेताले ददएको ववल वा रमसद देखाउन ु
पनेछ। 
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  (4) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
 देहायको अवस्थामा वस्त ुवफताि गनि वा सट्टा मलन सवकने छैनः- 

(क) खररद भईसकेपमछ खररदकतािले त्यस्तो वस्तकुो 
गणुस्तर वा पररमाणमा पररवतिन गरेमा, 

(ख) मनशश्चत अवमधमभर उपभोग गररसक्नपुने प्रकृमतका 
वस्त ुभए त्यस्तो अवमध व्यमतत भइसकेको वस्त ु
भएमा, 

(ग) दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मास ु जस्ता 
तरुुन्त उपभोग नगरेमा सडीगली जाने प्रकृमतका 
वस्त ुभएमा, 

(घ) खररद गरेको वस्त ुप्रयोग गररसकेको भएमा, 

(ङ) मसलवन्दी गररएको वस्त ुभए मसलवन्दी तोमडएको 
अवस्थामा। 

(५) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
मसलवन्द गरेको वस्त ुभए मसल नतोमडएको अवस्थामा त्यस्तो वस्त ु
१५ ददनमभर वफताि गनि वा त्यस्तो वस्तकुो सट्टा सोही  मूल्य 

बराबरको त्यस्तै अको वस्त ुमलन सवकनेछ। 

46. मूल्यसूिी तथा दताि प्रमाणपर राख्न ुपने: (१) उत्पादकले प्रत्येक 
 वस्तकुो कारखाना मूल्य तथा मबिेताले मबिी ववतरण गने प्रत्येक 
 वस्तकुो थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गने सेवाको 
 मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूिी राख्न ुपनेछ। 

  (2) वस्त ु उत्पादन गने उद्योग भए उद्योग दतािको 
 प्रमाणपर तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दताि, इजाजत पर 
 मबिी स्थलमा सविसाधारणले देखे्नगरी राख्न ुपदिछ। 
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  (3) प्रदेश सरकारले राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी 
 तोवकए  बमोशजम मूल्य सूिना केन्द्र स्थापना गनि सक्नेछ। 

  (४) उपदफा (3) बमोशजम स्थावपत मूल्य सूिना 
 केन्द्रलाई सम्बशन्धत शजल्लामा रहेको उत्पादकले वस्तकुो 
 कारखाना मूल्य र थोक  वा खुद्रा व्यापारीले सम्बशन्धत वस्तकुो 
 थोक वा खुद्रा मूल्य अमनवायि रूपमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

47. मनरीिण अमधकृत मनयकु्त गनि वा तोक्न सक्ने: बजार तथा आपूमति 
 व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उशित मूल्यमा 
 गणुस्तरयकु्त वस्त ु वा सेवा सरल एवं सहज रूपमा उपलब्ध 
 गराउने कायिको अनगुमन गनि प्रदेश सरकारले मनरीिण अमधकृत 

 मनयकु्त गनि वा मनरीिण अमधकृतको रूपमा काम गनि प्रदेश सरकार 
 वा स्थानीय तहको कुनै अमधकृत कमििारीलाई तोक्न सक्नेछ।  

48. मनरीिण अमधकृतको काम, कतिव्य र अमधकार: मनरीिण 
 अमधकृतको अन्य काम, कतिव्य र अमधकार देहाय बमोशजम हनेुछः- 

(क) उपभोग्य वस्तकुो उत्पादन, मबिी ववतरण गने वा कुनै 
सेवा प्रदान गरेको ठाउँमा प्रवेश गनि, 

(ख) उपभोग्य वस्तकुो उत्पादन, मबिी ववतरण गने वा 
सेवा प्रदान गने व्यशक्तसँग आवश्यक वववरण वा 
जानकारी मलन, 

(ग) उपभोग्य वस्तकुो उत्पादन, मबिी ववतरण गने वा कुनै 
सेवा प्रदान गने व्यशक्त वा सोसँग सम्बशन्धत अन्य 
व्यशक्तसँग आवश्यक बयान मलन, 

(घ) कुनै उपभोग्य वस्तकुो परीिण गनि आवश्यक 
देशखएमा आवश्यक पने पररमाणमा नमनुा मलई 
प्रयोगशालामा परीिण गनि लगाउन, 
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(ङ) कुनै उपभोग्य वस्त ु वा सेवाको तत्काल उत्पादन, 
मबिी ववतरण वा सेवा प्रदानमा रोक लगाउन 
आवश्यक देशखएमा सो रोक लगाउन, 

(ि) कुनै उपभोग्य वस्तकुो परीिण गनि आवश्यक 
देशखएको कारणबाट त्यसको परीिणको लामग नमनुा 
मलइएकोमा प्रयोगशालाबाट नमनुाको परीिण भै 
नआएसम्मको लामग त्यस्ता वस्तकुो मबिी ववतरणमा 
रोक लगाउन, 

(छ) मनरीिण वा जािँबझुको मसलमसलामा उत्पादक वा 
वविेतालाई तत्काल कुनै आदेश मलन उपयकु्त 
देशखएमा सो आदेश ददन, 

(ज) कुनै ठाउँमा खानतलासी गनि, 

(झ) मनरीिण वा जाँिबझुको मसलमसलामा उपयकु्त 
सम्झकेो अन्य कायि गने। 

49. मनरीिण अमधकृतले मनरीिण, जािँबझु वा खानतलासी गनि सक्ने: 
(१) कुनै ठाउँमा सरुशित, असरयकु्त वा गणुस्तर नभएको उपभोग्य 
वस्तकुो उत्पादन वा मबिी ववतरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको 
वा ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम ववपरीत कुनै काम काम 
कारबाही भइरहेको छ भने्न ववश्वास हनेु मनामसब कारण भएमा 
मनरीिण अमधकृतले त्यस्तो ठाउँमा मनरीिण, जाँिबझु वा खानतलासी 
गनि सक्नेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम मनरीिण, जाँिबझु वा 
 खानतलासी गदाि सरुशित, असरयकु्त वा गणुस्तर नभएको उपभोग्य 
 वस्तकुो उत्पादन वा मबिी ववतरण भइरहेको वा सेवा प्रदान 
 गरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम ववपरीत 
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 काम कारबाही भइरहेको देशखएमा मनरीिण अमधकृतले त्यस्तो 
 उपभोग्य वस्तकुो  तोवकए बमोशजम नमनुा मलई तोवकएको अवमधको 
 लामग त्यस्तो उपभोग्य वस्तकुो उत्पादन वा मबिी ववतरण गनि वा 
 सेवा प्रदान गनि रोक लगाउनेछ।  

  (३) उपदफा (२) बमोशजम मनरीिण अमधकृतले गरेको 
 काम कारबाही  सम्बन्धी प्रमतवेदन तीन ददनमभर मनदेशनालयमा पेश 
 गनुि पनेछ।  

50. मनरीिण, जािँबझु वा खानतलासी गदाि अपनाउन ु पने कायिववमध: 
(१) मनरीिण अमधकृतले कुनै ठाउँको मनरीिण, जािँबझु वा 
खानतलासी गदाि देहाय बमोशजमको प्रविया पूरा गनुि पनेछः- 

(क) सम्बशन्धत व्यशक्तलाई सूिना ददएर मार मनरीिण, 
जाँिबझु वा  खानतलासी गनुि पने, 

(ख) मनरीिण, जाँिबझु वा खानतलासी मलंदा यथासम्भव 
सूयोदय भई  सूयािस्त नभएसम्मको समयमा मार गनुि पने, 

(ग) मनरीिण, जाँिबझु वा खानतलासीको मसलमसलामा 
कुनै उपभोग्य वस्तकुो नमनुा परीिणको लामग 
मलएकोमा यथासम्भव कुनै व्यशक्तलाई सािी राख्न ुपने, 

(घ) मनरीिण, जाँिबझु वा खानतलासी गदाि यथा सम्भव 
कुनै वकमसमको हामन नोक्सानी नहनेु गरी मलन ुपने। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम मनरीिण, जाँिबझु वा 
 खानतलासी गने मसलमसलामा मनरीिण अमधकृतले सूिना ददँदा ददँदै 
 पमन सम्बशन्धत व्यशक्त वा अरू कसैले मनरीिण, जािँबझु वा 
 खानतलासी गने अनमुमत नददई बाधा ववरोध गरेमा मनरीिण 
 अमधकृतले स्थानीय जनप्रमतमनमधहरुलाई सािी राखी त्यस्तो 
 मनरीिण, जाँिबझु वा खानतलासी गनि सक्नेछ। 
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51. उपभोग्य वस्त ुरोक्का राख्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोशजम मनरीिण 
 अमधकृतले मनरीिण, जाँिबझु वा खानतलासी गदाि कुनै उपभोग्य 
 वस्त ुरोक्का राख्न ुआवश्यक देखेमा त्यस्तो उपभोग्य वस्त ुमसलबन्दी 
 गरी सम्बशन्धत व्यशक्तको शजम्मा लगाई प्रयोगशालाबाट नमनुा 
 परीिण वा ववश्लेषण भई नआउन्जेलसम्मको अवमधसम्मका लामग 

 रोक्का राख्न सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम मनरीिण अमधकृतले रोक्का 
 राखेको  उपभोग्य वस्त ु सम्बशन्धत व्यशक्तले आफ्नो शजम्मा मलन ु
 पनेछ र त्यसरी  शजम्मा मलँदा त्यसको दईु प्रमत भपािई तयार गरी 
 एक प्रमत मनरीिण अमधकृतले र एक प्रमत सम्बशन्धत व्यशक्तले मलन ु
 पनेछ। 

  (३) यस ऐन बमोशजम रोक्का राशखएको कुनै उपभोग्य 
 वस्त ु सडी गली जाने प्रकृमतको भई रोक्का राशखएको अवमधमा 
 सडीगमल गएमा सोको हामन नोक्सानी प्रमत प्रदेश सरकार वा 
 मनरीिण अमधकृतले कुनै वकमसमको जवाफदेही बहन गनुि पनेछैन। 

  (४) मनरीिण अमधकृतले रोक्का राखेको उपभोग्य वस्त  ु

 सम्बशन्धत व्यशक्तलाई शजम्मा लगाउँदा मलन मञ्जुर नगरेमा मनरीिण 
 अमधकृतले त्यस्तो उपभोग्य वस्त ुआफ्नो कब्जामा मलई सम्बशन्धत 
 व्यशक्तलाई त्यस्तो भपािई ददन ुपनेछ। 

  (५) रोक्का वा कब्जा गररएको कुनै उपभोग्य वस्तकुो 
 नमनुालाई परीिण वा ववश्लेषण गदाि प्रयोगशालाले सो उपभोग्य 
 वस्त ु जन सरुशित, असरयकु्त र गणुयकु्त छ भने्न ठहराएमा 
 कायािलयले रोक्का वा कब्जा भएको उपभोग्य वस्त ुफुकुवा गनेछ। 

52. उपभोग्य वस्तकुो परीिण: (1) मनरीिण अमधकृतले मनरीिणका 
 िममा  मलएको उपभोग्य वस्तकुो नमनुा प्रिमलत कानून बमोशजम 

 परीिणको लामग प्रयोगशालामा पठाउन ुपनेछ। 
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(२) उपभोग्य वस्तकुो नमनुा मलँदा मनरीिण अमधकृतले 

त्यस्तो नमनुा सम्बशन्धत व्यशक्तलाई ददन, परीिण वा ववश्लेषणको 
लामग प्रयोगशालामा पठाउन र कायािलयमा समेत राख्नको लामग छुट्टा 
छुटै्ट भाँडामभर राखी मसलबन्दी गनुि पनेछ। 

  (३) परीिणको लामग पठाइएको उपभोग्य वस्तकुो नमनुा 
 प्रयोगशालामा परीिण हुँदा कमसल उपभोग्य वस्त ु ठहररएमा 
 सम्बशन्धत उपभोग्य वस्तहुरू जफत हनेुछन।् 

53. मनरीिण अमधकृतलाई बाधा ववरोध गनि नहनेु: (१) मनरीिण 

 अमधकृतले मनरीिण, जाँिबझु वा खानतलासी गदाि मनजलाई 
 सम्बशन्धत व्यशक्त वा अरू कसैले बाधा ववरोध गनि हुँदैन। 

  (२) मनरीिण अमधकृतले मनरीिण, जाँिबझु वा 
 खानतलासीको मसलमसलामा सम्बशन्धत व्यशक्तलाई कुनै आदेश 
 ददएकोमा सम्बशन्धत व्यशक्तले मनरीिण अमधकृतले ददएको आदेश 
 पालना गनुि पनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम मनरीिण अमधकृतले ददएको 
 आदेश  उपर शिि नबझु्ने व्यशक्तले त्यस्तो आदेश पाएको 
 तीसददनमभर मन्रालय समि उजूरी ददन सक्नेछ र त्यस्तो 
 उजरुीको सम्बन्धमा मन्रालयले गरेको मनणिय अशन्तम हनेुछ। 

  (४) मनरीिण अमधकृतले मनरीिण जाँिबझु वा खान तलासी 
 गदाि सम्बशन्धत व्यशक्त, स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले आवश्यक 
 सहयोग गनुि पनेछ। 

54. प्रदेश तथा शजल्ला बजार अनगुमन समममत: (1) उपभोक्ताको  
 हक वहत संरिणका लामग आवश्यक व्यवस्था ममलाउन तथा वस्त ु
 वा सेवाको आपूमति व्यवस्था, मूल्य, गणुस्तर, शिुता सम्बन्धी 
 ववषयमा सपुररवेिण तथा अनगुमन गनिको लामग प्रदेश सरकारले 
 प्रदेश राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी प्रदेश बजार अनगुमन समममत 
 तथा शजल्ला बजार अनगुमन समममत गठन गनि सक्नेछ।  
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  (2) उपदफा (1) बमोशजमको बजार अनगुमन समममतले 
 आवश्यकता अनसुार अनगुमन टोली वा उपसमममत गठन गनि 
 सक्नेछ।  

  (3) उपदफा (1) बमोशजमको प्रदेश बजार अनगुमन 
 समममत र शजल्ला बजार अनगुमन समममतको काम, कतिव्य, 
 अमधकार र अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनेुछ।  

55. स्थानीय बजार अनगुमन समममत: (1) यस ऐन बमोशजम 
 उपभोक्ताको अमधकार संरिणका लामग वस्त ु वा सेवाको आपूमति 
 व्यवस्था, मूल्य, गणुस्तर, शिुता सम्बन्धी ववषयमा बजारको 
 स्थलगत सपुररविेण तथा अनगुमन गनिका लामग सम्बशन्धत 
 गाउँपामलका वा नगरपामलकाले स्थानीय बजार अनगुमन समममत 
 गठन गनि सक्नेछ। 

  (2) उपदफा (१) बमोशजमको समममतमा आवश्यक 
 संख्यामा स्थानीय तह अन्तगितका मनकाय तथा  उपभोक्ताको समेत 
 प्रमतमनमधत्व हनु ु पनेछ।  

  (3) उपदफा (1) बमोशजम गठन हनेु स्थानीय बजार 
 अनगुमन समममतको काम, कतिव्य, अमधकार, कायिववमध तथा अन्य 
 आवश्यक कुराहरु तोवकए बमोशजम हनेुछ।  

  (4) उपदफा (१) बमोशजम गठन हनेु स्थानीय बजार 
 अनगुमन समममतले आवश्यकता अनसुार बजार अनगुमन टोली वा 
 उपसमममत गठन गनि सक्नेछ।  

  (५) स्थानीयतहले स्थानीय वजार अनगुमनका लामग 
 आवश्यकता अनसुार मनदेशशका, कायिववमध वा मापदण्ड बनाई लाग ू
 गनि सक्नेछ। 

56. बजार अनगुमन टोली गठन गनि सक्ने: (1) अनशुित         
 व्यापाररक वियाकलाप भए नभएको वा मूल्य सूिी राखे नराखेको 
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 वा वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर जस्ता ववषयमा मनयममत बजारको 
 अनगुमन तथा मनरीिण गनि मन्रालय वा मनदेशनालयले समय 
 समयमा सम्बशन्धत िेरको ववज्ञ समेत रहेको बजार अनगुमन 
 टोली वा ववषयगत अनगुमन टोली वा संयकु्त बजार अनगुमन 
 टोली गठन गनि सक्नेछ।  

  (2) उपदफा (1) बमोशजम बजार अनगुमन टोलीले कुनै 
 वस्त ु वा सेवाको गणुस्तर, पररमाण, मूल्य मनधािरण प्रवियाको 
 सम्बन्धमा जानकारी मलन वा सोधपछु गनि सक्नेछ। 

  (3) उपदफा (१) बमोशजम बजार अनगुमन टोलीले 
 उपदफा (२) बमोशजम जानकारी मलँदा वा सोधपछुको मसलमसलामा 
 सम्बशन्धत उत्पादक वा वविेतासँग आवश्यक कागजात वा प्रमाण 
 माग्न सक्नेछ र त्यस्तो कागजात वा प्रमाण पेश गनुि सम्बशन्धत 
 उत्पादक वा मबिेताको दावयत्व हनेुछ।  

  (4) उपदफा (१) बमोशजम बजार अनगुमन टोलीले यस 
 ऐन बमोशजम मनरीिण अमधकृतलाई भएको सम्पूणि अमधकार प्रयोग 
 गनि सक्नेछ।  

  (5) उपदफा (१) बमोशजमको अनगुमन टोलीले बजार 
 अनगुमन तथा मनरीिण गदाि तोवकए बमोशजम बजार अनगुमन 
 फारमको प्रयोग गनेछ।  

57. जािँबझु वा मनरीिण गनि सक्ने: (1) कसैले अनशुित           
 व्यापाररक वा व्यवसायजन्य वियाकलाप गरेको, बजार एकामधकार 
 कायम गरी वा अन्य कुनै तररकाबाट वस्त ुवा सेवाको मूल्य वा 
 आपूमति  व्यवस्थालाई प्रभाववत पाने काम गरररहेको वा कमसल 
 वस्तकुो उत्पादन वा मबिी ववतरण गरररहेको वा यो ऐन वा यस 
 ऐन अन्तगित बनेको मनयम ववपरीत काम कारबाही गरररहेको छ 
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 भने्न ववश्वास हनेु मनामसब कारण भएमा वा त्यस्ता कुराका 
 सम्बन्धमा कुनै सञ्चार माध्यम वा कुनै उजरुी माफि त वा कुनै 
 मनगरानी गने मनकाय माफि त सूिना आएमा मन्रालय वा 
 मनदेशनालय वा कायािलयले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक  
 जाँिबझु वा मनरीिण गनि गराउन सक्नेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम जाँिबझु वा मनरीिणबाट 
 दोषी देशखएका उत्पादक वा मबिेतालाई यो ऐन वा प्रिमलत 
 कानून बमोशजम कारबाही हनेुछ।  

58. आकशस्मक मनरीिण गनि सक्ने: (१) मनदेशनालय वा कायािलयले 
 उपभोक्ताको हकवहत संरिणको लामग बजारको आकशस्मक 
 मनरीिण गनि सक्नेछ।  

  (2) आकशस्मक मनरीिण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
 बमोशजम हनेुछ। 

59. सहयोग गनुि पने: (1) यो ऐन कायािन्वयन गने मसलमसलामा 
 मनदेशनालयले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा 
 त्यस्तो  सहयोग गनुि स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कतिव्य 
 हनेुछ। 

(2) यस ऐन बमोशजम अनगुमन वा मनरीिण गने िममा 
त्यस्तो अनगुमन वा मनरीिण गने अमधकारी वा यस ऐन बमोशजम 
खटाईएका व्यशक्त, टोली वा मनरीिण अमधकृतलाई आवश्यक 
सहयोग परु् याउन ुसम्बशन्धत सबैको कतिव्य हनेुछ। 

पररच्छेद- ५ 

कसूर तथा जररबाना सम्बन्धी व्यवस्था 

60. कसूर गरेको मामनने: कसैले देहायको काम कारबाही गरे गराएमा 
 यस ऐन अन्तगितको कसूर गरेको मामननेछ:- 
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(क) दफा ३ र दफा १० बमोशजम प्राइभटे वा साझेदारी 
फमि दताि नगरी कुनै काम वा कारबाही गरेमा, 

(ख) दफा ४ र दफा १२ बमोशजम दरखास्त ददंदा झटु्ठा 
वववरण दाशखला गरेमा, 

(ग) दफा ८ को उपदफा (२) र दफा १६ को उपदफा 
(२) बमोशजम ददनपुने वववरण तोवकएको म्यादमभर 
नददएमा वा झटु्ठा वववरण ददएमा, 

(घ) दफा ३७ बमोशजम लेबमलङ्ग नगरेमा वा लेबलमा झटु्ठा 
कुरा उल्लेख गरेमा, 

(ङ) दफा ४१, ४२ र ४३ बमोशजम उत्पादक, मबिेता वा 
सेवा प्रदायकले आफ्नो दावयत्व पूरा नगरेमा वा 
दावयत्वको उल्लङ्घन हनेु काम गरेमा, 

(ि) दफा ४५ बमोशजम मबिेताले तोकेको अबमध मभर 
सामान वफताि नमलएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको 
सामान सट्टा नददएमा वा मूल्य वफताि नगरेमा, 

(छ) दफा ४४ बमोशजम मबल बीजक नराखेमा, 
(ज) दफा ३८ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (छ), (ञ), 

(ठ) बमोशजमको अनशुित व्यापाररक वियाकलाप गरे 
वा गराएमा, 

(झ) दफा ३८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), 
(घ), (ङ), (ि), (ज), (झ), (ट), (ढ), (त) वा (थ) 

बमोशजमको अनशुित व्यापाररक वियाकलाप गरे वा 
गराएमा, 

(ञ)  दफा ३९ को उपदफा (१) वा उपदफा (२) को 
खण्ड (क) बमोशजमको माग आपूमति वा मूल्यमा 
प्रमतकूल प्रभाव पाने काम गरे गराएमा, 
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(ट) दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) 

बमोशजमको काम गरे गराएमा, 

(ठ) दफा ४० को ववपरीत हनेु काम गरे गराएमा, 

(ड) दफा ४६ को उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको काम 
नगरेमा, 

(ढ) दफा ५३ को उपदफा (१) बमोशजम यस ऐन 
बमोशजम जाँिबझु, मनरीिण वा अनगुमनको िममा 
सहयोग नगरेमा, 

(ण) दफा ६५ को उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको 
काम नगरेमा, 

(त) व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा मामथ उशल्लशखत बाहेक 
प्रिमलत कानूनले कसूर मानेका अन्य कसूर गरेमा। 

61. जररबाना  सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले देहायको कुनै कायि गरे 
 वा गराएमा यस ऐन बमोशजम कसूर गरेको मानी देहाय बमोशजमको 
 मनकाय वा अमधकार प्राप्त अमधकारीले देहाय बमोशजम जररबाना गनि 
 सक्नेछ:- 

(क) दफा ६० को खण्ड (क) बमोशजम दताि नगराई 
खोमलएको प्रत्येक प्राइभटे फमि वा साझेदारी फमिको 
प्रत्येक धनीलाई दताि गने मनकायले दस हजार रूपैया ँ
देशख पन्र हजार रूपैयाँसम्म, 

(ख) दफा ६० को खण्ड (ख) बमोशजम फमि दतािको लामग 
दरखास्त ददँदा झठु्ठा वववरण दाशखल गनेलाई दताि 
गने मनकायले पाँि हजार देशख पन्र हजार रूपैयाँसम्म, 
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(ग) दफा ६० को खण्ड (ग) बमोशजम ददनपुने 
सूिना/वववरण तोवकएको म्यादमभर नददने वा झठु्ठा 
वववरण ददने प्राइभेट फमि वा साझदेारी फमिलाई 
तोवकएको मनकायले िालीस हजार रूपैयाँ, 

(घ) बजार अनगुमन, मनरीिणको िममा तत्काल प्राप्त 
प्रमाणबाट वस्तकुो उत्पादक, मबिेता वा सेवा 
प्रदायकले देहायको कुनै कसूर गरेको देशखएमा 
मनजलाई मनरीिण अमधकृतले देहाय बमोशजम 
जररबाना गनि सक्नेछः- 

(1) दफा ६० को खण्ड (छ) बमोशजमको कसूर 
गरे वा गराएमा दस हजारदेशख पन्र हजार 
रूपैयासँम्म, 

(2) दफा ६० को खण्ड (ज) बमोशजमको 
कसूर गरे वा गराएमा दईु लाख पिास 
हजारदेशख तीन लाखसम्म, 

(3) दफा ६० को (ट) बमोशजम कसूर गरे वा 
गराएमा पिास हजारदेशख पिहतर हजार 
रूपैयासँम्म, 

(4) दफा ६० को (ड) बमोशजमको कसूर गरे 
वा गराएमा पिास हजारदेशख पिहिर हजार 
रूपैयासँम्म, 

(5) दफा ६० को (ढ) बमोशजमको कसूर गरेमा 
बीस हजार रूपैयाँ। 

(ङ) दफा ६० को खण्ड (ण) बमोशजमको कसूर गरेमा 
मनरीिण अमधकृतले फोहर व्यवस्थापनमा लाग्ने रकम 
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असलु गरी फोहरमैलाको मारा र प्रकृमत हेरी देहाय 
बमोशजम जररबाना गनेछः- 

(1) साधारण फोहरमैला भएमा पच्िीस हजार 
रूपैयासँम्म, 

(2) रासायमनक फोहरमैला, औद्योमगक फोहरमैला, 
स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला वा 
हामनकारक फोहरमैला भएमा फोहोरको 
मारा र प्रकृमत हेरी दईु लाख रूपैयासँम्म, 

(3) मरेको वा मारेको पशपुिी र सोको लादी, 
प्वाँख, हड्डी तथा माछाको कत्ला आदद 
साविजमनक स्थल, सडक, गल्ली, िोकमा राखे्न, 
फाल्ने वा थपुाने गरेमा पिास हजार 
रूपैयासँम्म।  

  (2) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोशजमको 
 सजाय  हनेु कसूर पटक पटक गरेमा पटकै वपच्छे दोब्बर 
 जररबाना हनेुछ। 

  (3) मनरीिण अमधकृतले यस दफा बमोशजम तत्काल 
 जररबाना गनुिपने कारण र जररबाना गरेको रकम लगायतका 
 सम्पूणि वववरण  खुलाई तीन ददनमभर मनदेशनालयलाई जानकारी 
 गराउन ुपनेछ। 

  (4) उपदफा (1) बमोशजम तत्काल जररबाना गने गरी 
 मनणिय भएको मममतले सात ददनमभर सो जररबाना नमतने, नबझुाउने 
 त्यस्तो वस्तकुो उत्पादक वा मबिेता ववरुि मनरीिण अमधकृतले 
 देहायको कायि गनि सक्नेछ:- 

(क) जररबाना भएको रकम नमतरे, नबझुाएसम्म त्यस्तो 
वस्तकुो मसलबन्दी गरी राखे्न, 
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(ख) जररबाना भएको रकम नमतरे, नबझुाएसम्म त्यस्तो 
वस्तकुो उत्पादक वा मबिेताले उत्पादन वा 
मबिी गने अन्य वस्त ुसमेत रोक्का राखे्न। 

  (5) यस दफा बमोशजम मनरीिण अमधकृतले गरेको कायि 
 उपर शिि नबझुेमा सात ददनमभर मनदेशनालय समि पनुरावलोकन 

 गनि सवकनेछ र मनदेशनालयको मनणिय अशन्तम हुनेछ। 

  (६) यस ऐन बमोशजम मनणिय गनिका लामग मनरीिण 
 अमधकृतलाई सरोकारवाला व्यशक्तहरु शझकाउने,  बझु्ने, म्याद तारेख 
 ददने र मनजहरुबाट मलखत गराउने समेत प्रिमलत कानून बमोशजम 
 अदालतले पाए सरहको अमधकार हनेुछ।  

62. सजाय  सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ६१ मा उल्लेशखत जररबाना 
 सम्बन्धी व्यवस्था बाहेकको दफा ६० बमोशजमको कसूरमा 
 प्रिमलत कानून बमोशजम सजाय हनेुछ। 

  (२) यो ऐन बमोशजम गररएको जररबानाले प्रिमलत कानून 
 बमोशजम सजाय गनि बाधा परु् याएको मामनने छैन।  

पररच्छेद- ६ 

ववववध 

63. दस्तरु जम्मा गने: (१) यस ऐन अन्तगित स्थानीय तहले मलने 
 दस्तरु, शलु्क प्रदेश सशञ्चत कोषमा दाशखल गनुि पनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम प्रदेश सशञ्चत कोषमा दाशखल 
 भएको रकममध्ये स्थानीय तहलाई प्रदान गररने रकम सम्बन्धी 
 प्रदेश आमथिक ऐनमा व्यवस्था भए बमोशजम हनेुछ। 

64. प्रदूषण शलु्क लाग्ने: वातावरणमा प्रदूषण फैलाउने वकमसमका 
 वस्तकुो उत्पादन तथा व्यापार व्यवसाय गने फमि वा कम्पनीले 
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 प्रदेश सरकारले  प्रदेश राजपरमा सूिना प्रकाशशत गरी तोवकददए 
 बमोशजमको प्रदूषण मनयन्रण शलु्क मतनुि पनेछ। 

65. फोहरमैलाको व्यवस्थापन गनुि पने: (१) यो ऐन बमोशजम दताि वा 
 अमभलेखीकरण भएका प्राइभटे तथा साझेदारी फमिले आफूले 
 उत्पादन गरेको फोहरमैला आफैँ ले व्यवस्थापन गनुि पनेछ। 

  (२) प्रिमलत कानून बमोशजम दताि भई यस प्रदेशमा 
 उद्योग,  व्यापार वा व्यवसाय गनि िाहने कम्पनीले आफूले 
 उत्पादन गरेको  फोहरमैला आफैँ ले व्यवस्थापन गनुि पनेछ। 

66. प्रिमलत कानून बमोशजम हनेु: यस ऐनमा लेशखएका कुराहरु यसै 
 ऐन बमोशजम र अन्य कुराको हकमा प्रिमलत प्रदेश वा संघीय 
 कानून  बमोशजम हनेुछ। 

67. मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको कायािन्वयन गनि प्रदेश 
 सरकारले आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ।  

68. मनदेशशका, कायिववमध वा मापदण्ड बनाई लागू गनि सक्ने: (१) 
 मन्रालयले यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको मनयमावलीको 
 कायािन्वयन गनि आवश्यकता अनसुार मनदेशशका, कायिववमध वा 
 मापदण्ड बनाई लागू गनेछ। 

  (२) यो ऐनमा भएको व्यवस्था कायािन्वयनका लामग 
 स्थानीय तहले आवश्यकता अनसुार कायिववमध, मापदण्ड बनाई 
 लागू गनि सक्नेछ। 

69. यो ऐन अन्तगित मामनने: (१) यो ऐनको कायि िेरमभर परेका यो 
 ऐन जारी हनु ुअशघ प्रदेश सरकार र अन्तगितका मनकायबाट भए 
 गरेका  कामहरु यसै ऐन अन्तगित भए गरेको मामननेछ। 

  (२) यसअशघ प्रदेश सरकारले जारी गरेको संयकु्त बजार 
 अनगुमन मनदेशशका २०७५ यसै ऐन अन्तगित जारी भएको 
 मामननेछ। 
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70. अमधकार प्रत्यायोजन: मन्रालय वा मनदेशनालयले यस ऐन 
 बमोशजम आफूलाई प्राप्त भएको अमधकार मध्ये केही अमधकार आफू 
 मातहतको कायािलय तथा अमधकृतस्तरको कमििारीलाई 
 आवश्यकता अनसुार केही अमधकार प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ। 

71. अनसूुिी हेरफेर गनि सक्ने: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा 
 सूिना प्रकाशन गरी अनसूुिी हेरफेर गनि  सक्नेछ। 
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अनसूुिी- १ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 
प्राइभेट फमि दताि दरखास्तको ढािँा 

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

महोदय, 
 तल लेशखए बमोशजम उद्योग व्यापार व्यवसाय गनि मनम्न मलशखत 
नामको प्राइभटे/साझदेारी फमि मेरो/हाम्रो नाममा दताि गराउन इच्छुक 
भएकोले यो मनवेदन पर पेश गरेका छु/छौं। लेशखएको व्यहोरा झठु्ठा ठहरे 
प्रिमलत नेपाल कानून बमोशजम सहुँला वझुाउँला। 

1. फमिको पूरा नामः 
2. फमिको पूरा ठेगाना: 
3. उदे्दश्यः 
4. पूँजीः 
5. कारोबार गने िीज तथा कामको वववरणः 
6. प्राइभटे फमिको धनी वा साझदेारहरुको तीन पसु्ते नाम, थर, 

वतन र वहस्साको अंक यो फमिको हामन नोक्सानी भएमा घर 
घरानाबाट व्यहोनि राजी हनेु (हनेुहरु): 

दरखास्तवाला (दरखास्तवालाहरु) को लेखात्मक र रेखात्मक दवुै औठंाको 
सवहछाप: 
लेखात्मक सवह:                           

वाया ँ       दाया ँ
सािी: दरखास्तवालाको मामथ लेशखए बमोशजमको नाम, थर वतन ठीक 
दरुुस्त छ भनी सनाखत गने। 

 

ईमत सम्वत ्२...... साल...... गते..... रोज शभुम।् 
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अनसूुिी- 2 

(दफा ४ को उपदफा (२) र १२ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत) 
प्राइभेट/साझेदारी फमि/व्यवसाय गने कम्पनीको दताि दस्तरु 

मस.नं. पुँजी दस्तरु रु. कैवफयत 

१. एक लाख रूपैयासँम्म १,०००/-  

२. 
एक लाख रूपैयाभँन्दा बढी तीन 
लाख रूपैयाँसम्म 

३,०००/-  

३. 
तीन लाख रूपैयाँभन्दा बढी पाँि 
लाख रूपैयाँसम्म 

६,०००/-  

४. 
पाँि लाख रूपैयाँभन्दा बढी बीस 
लाख रूपैयाँसम्म 

१२,०००/-  

५. बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी 
एककरोड रूपैयाँसम्म 

२०,०००/-  

६. एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी पाँि 
करोड रूपैयाँसम्म 

३०,०००/-  

७. पाँि करोड रूपैयाँभन्दा बढी  ५०,०००/-  

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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अनसूुिी- 3 
(दफा ४ को उपदफा (२) र १२ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत) 

बागमती प्रदेश सरकार 

उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्रालय 

उद्योग, वाशणज्य तथा उपभोक्ता वहत संरिण मनदेशनालय 

.................................. कायािलय 

प्रा.फा.नं. 
उद्योग/व्यापार व्यवसाय 

प्रमाण-पर 

 मनम्न लेशखएको वववरण भएको प्राइभटे/साझेदारी फमि मममत 
..............मा प्रादेशशक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, 207६ 
बमोशजम दताि गरी यो प्रमाण-पर ददइएको छ। 

वववरण 

फमिको ठेगानाः.................................................. 
गाउँपामलका/नगरपामलका वडा नं........... स्थापना/सञ्चालन हनेु 
स्थान:.......................वकिा नं.: ......... 
धनी (प्रोप्राइटर)/साझेदारको 
नाम, थर:     

वतन: 
कारोबारको उदे्दश्य: 
पुँजी रु: 
वावषिक उत्पादन िमता: 
ववद्यतु शशक्त (वकलोवाट): 
नामसारी/ठाउँसारीको वववरण: 

मनदेशक/कायािलय प्रमखु 

यो प्रमाणपर हराए, च्यामतए वा नष्ट भएमा रु ५००/- मतरी प्रमतमलवप मलन सवकनेछ।
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उद्योग, वाशणज्य तथा उपभोक्ता वहत संरिण मनदेशनालय 

........................................ कायािलय 
बागमती प्रदेश  

नवीकरणको वववरण 

फमिको नाम: 

मममत नवीकरण 
गररएको अवमध 

बझुाएको 
दस्तरु रु.  

भौिर नं 
र मममत 

दस्तखत 

     

 

 

यो प्रमाणपर प्राप्त गनेले आफूले उत्पादन गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन 
नगरी जथाभावी फालेमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा लाग्ने रकम र दईु 
लाखसम्म जररबाना मतनुि पनेछ। 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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अनसूुिी- 4 

(दफा ५ को उपदफा (३) र (४) तथा दफा ९ को उपदफा (४) सँग 
सम्बशन्धत) 

प्राइभेट फमि तथा व्यवसाय गने कम्पनीको अनमुमतपर नवीकरण दस्तरु 
र जररबाना 

 

मस.नं. शस्थर पुजँी 

नवीकरण दस्तरु 

पैँतीस ददन 
मभर 

एक वषि 
सम्म 

एक वषि नाघेपमछ 

दस्तरु 
थप जररबाना 

रु. 

१. 
एक लाख 
रूपैयाँसम्म 

६००/- १,८००/- १,८००/- ६००/- 
प्रमतवषि 

२. 

एक लाख 
रूपैयाँभन्दाबढी 
तीन लाख 
रूपैयाँसम्म 

१,०००/- ३,०००/- ३,०००/- १०००/- 
प्रमतवषि 

३. 

तीन लाख 
रूपैयाँ भन्दा 
बढी पाँि लाख 
रूपैयाँसम्म 

१,६००/- ४८,००/- ४८,००/- १,६००/- 
प्रमतवषि 

४. 

पाँि लाख 
रूपैयाँ भन्दा 
बढी बीस लाख 
रूपैयाँसम्म 

३,०००/- ९,०००/- ९,०००/- ३,०००/- 
प्रमतवषि 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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५. 

बीसलाख 
रूपैयाँभन्दा बढी 
एककरोड 
रूपैयाँसम्म 

५,०००/- १५,०००/- १५,०००/- ५,०००/- 
प्रमतवषि 
 
 

६. 

एक करोड 
रूपैयाँभन्दा बढी 
पाँि करोड 
रूपैयाँसम्म 

८,०००/- २४,०००/- २४,०००/- ८,०००/- 
प्रमतवषि 

७. 
पाँि करोड 
रूपैयाँ भन्दा 
बढी 

१५,०००/- ४५,०००/- ४५,०००/- १५,०००/- 
प्रमतवषि 
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अनसूुिी- ५  
(दफा १५ को उपदफा (१) र (३) सँग सम्बशन्धत) 

साझदेारी फमि नवीकरण दस्तरु 

मस.नी.ं 
शस्थर 
पीीुजँी 

फमि नवीकरण दस्तरु एक वषि नाघेपमछ 

पैतीीस ददन 
मभर 

एक वषि 
सम्म 

दस्तरु 
थप 

जररबाना 
(प्रमतवषि) 

१ . एक लाख 
रूपैयाँसम्म 

150/- 600/- 600/- 150/- 

२ . एक लाख 
रूपैयाँभन्दा 
बढी तीन 
लाख 
रूपैयाँसम्म  

200/- 800/- 800/- 200/- 

३ . तीन लाख 
रूपैयाँभन्दा 
बढी पाँि 
लाख 
रूपैयाँसम्म 

350/- 1400/- 1400/- 350/- 

४ . पाँि लाख 
रूपैयाँभन्दा 
बढी बीस 
लाख 
रूपैयाँसम्म 

600/- 2400/- 2400/- 600/- 

 

 

 
 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७९ द्बारा संशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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५ . बीस लाख 
रूपैयाँभन्दा 
बढी एक 
करोड 
रूपैयाँसम्म 

 
1000/- 

4000/- 4000/- 
 

1000/- 

६ . एक करोड 
रूपैयाँभन्दा 
बढी पाँि 
करोड 
रूपैयाँसम्म 

1600/- 6400/- 6400/- 1600/- 

7. पाँि करोड 
रूपैयाँभन्दा 
बढी  

3000/- 12000/- 12000/- 3000/- 
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अनसूुिी- ६ 

(दफा २ को खण्ड (ट) सँग सम्बशन्धत) 

प्राइभेट/साझेदारी फमि दताि गने मनकाय 

मस.नं. शस्थर पुँजी दताि गने मनकाय कैवफयत 

१ पाँि लाख रूपैयाँसम्म गाउँपामलका वा 
नगरपामलका 

 

२ पाँि लाख रूपैयाँ 
भन्दा बढी पाँि 
करोड रूपैयाँसम्म 

उद्योग कायािलय वा घरेल ु
तथा साना उद्योग/ ववकास 
समममत कायािलय 

 

३ पाँि करोड रूपैयाँ 
भन्दा बढी  

उद्योग वाशणज्य तथा 
उपभोक्ता वहत संरिण 
मनदेशनालय 

 

द्रष्टव्यः मममत २०७८।१०।१७ मा प्रकशशत प्रदेश राजपर सूिना अनसुार 
अनसूुिीहरुमा भएको "प्रदेश सरकार/बागमती प्रदेश" भने्न 
शब्दहरुलाई "बागमती प्रदेश सरकार" भने्न शब्दहरुमा रुपान्तरण 
गररएको छ। 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 


