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नीजि व्यवसाय दर्ाा गने सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक 

प्रस्र्ावना: व्यापार र उद्योग व्यवसाय गने नीजि व्यवसायहरुको दर्ाा, ननयमन र र्र् ् सम्बन्धी 
व्यवस्था गरी सदूुरपजिम प्रदेशको आनथाक समदृ्धी र आमिनर्ाको वहर् प्रवद्धान गना वाञ्छनीय 
भएकाले, 

 नेपालको संववधानको धारा १९७ बमोजिम सदूुर पजिम प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको    
छ । 

१. संजिप्त नाम, ववस्र्ार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नीजि व्यवसाय दर्ाा ऐन, २०७६” 

रहेको छ । 

  (२) यो ऐन सदूुरपजिम प्रदेश भर लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन र्रुुन्र् प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 

 (क) “अदालर्” भन्नाले प्रचनलर् कानून वमोजिम र्ोवकएको अदालर्लाई 
 सम्झन ुपछा । 

 (ख) “र्ोवकएको” वा “र्ोवकए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्र्गार् बनकेो 
 ननयममा र्ोवकएको वा र्ोवकए बमोजिमका सम्झन ुपछा । 

 (ग) “नीजि व्यवसाय” भन्नाले नीजि वा अन्य नामबाट कुनै एक व्यजिले गने 
 उद्योग,  व्यापार वा व्यवसायलाई सम्झन ुपछा । 

 (घ) “प्रदेश” भन्नाले सदूुरपजिम प्रदेशलाई िनाउंदछ ।  

 (ङ) "प्राइभेट फमा" भन्नाले यस ऐन बमोजिमको नीजि व्यवसायलाई 
 िनाउंदछ ।  

  (च) “ब्यवसाय” भन्नाले कानून बमोजिम कुनै उद्योग, व्यापार वा अन्य पेशा 
  सञ्चालन गने काम सम्झन ुपछा। 

 

 (छ) "मन्रालय" भन्नाले उद्योग, पयाटन, वन र्था वार्ावरण मन्रालय 
सम्झन ु पछा । 

 

 (ि) “सम्बजन्धर् ननकाय” भन्नाले नीजि व्यवसायको दर्ाा, ननयमन र 
सहिीकरण  गनाका लानग प्रदेश सरकारले र्ोकेको ननकाय सम्झनपुछा । 
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३. दर्ाा नगरी नीजि व्यवसाय खोल्न नहनुे : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ यो ऐन बमोजिम 
दर्ाा नगराई कसैले पनन नीजि व्यवसाय खोल्न पाउने छैन । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ प्रचनलर् कानून बमोजिम दर्ाा भएका व्यवसायले 
एक वषा नभर सम्बजन्धर् ननकायमा दर्ाा अद्यावनधक गनुा पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम अद्यावनधक नगरेमा र्ोवकए बमोजिमको िररवाना 
नर्री अद्यावनधक गना सक्नछे ।  

४. नीजि व्यवसाय दर्ााको ननवेदन र दस्र्रु : (१) कुनै नीजि व्यवसाय दर्ाा गना चाहने 
व्यजिले र्ोवकए बमोजिमको दस्र्रु संलग्न राखी देहायको वववरण सवहर् र्ोवकए 
बमोजिमको ढांचामा सम्बजन्धर् ननकायमा दरखास्र् ददन ुपनेछ:- 

   (क) व्यवसायको नाम, 

 (ख) व्यवसायको ठेगाना, सम्पका  नं. र इमले,  

 (ग) व्यवसायको उद्देश्य र्था त्यसले कारोवार गने वस्र् ुर्था  
   सेवाको वववरण, 

 (घ) व्यवसायको धनीको नाम, ठेगाना र्था बाब,ु आमा र  
   बािे/बज्यैको नाम,  

 (ङ) नेपाली नागररकर्ाको प्रमाणपरको प्रनर्नलवप, 

 (च) र्ोवकए वमोजिमको अन्य वववरणहरू । 

(२)  उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्र् परेमा सम्बजन्धर् ननकायले सार् 
ददन नभर र्ोवकए बमोजिम आवश्यक िााँचबझु गरी व्यवसाय दर्ाा गना मनानसव देखेमा 
सम्बजन्धर् ननकायकको दर्ाा वकर्ाबमा व्यवसायको नाम दर्ाा गनुा पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिमको व्यवसायलाई र्ोवकएको ढााँचाको प्रमाणपर 
ददनपुनेछ । 

 (५) उपदफा (२) र (३) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएर्ापनन एउटै 
व्यजिको नाममा समान उद्दशे्य भएको एक भन्दा बढी वाजणज्य सम्बन्धी नीजि व्यवसाय 
दर्ाा गररने छैन । 
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(६) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्र् िााँचबझु गदाा नीजि व्यवसाय दर्ाा गना 
नसवकन ेभएमा सम्बजन्धर् ननकायले सार् ददन नभर सो को कारण सवहर्को िानकारी 
सम्बजन्धर् दरखास्र्वालालाई ददनपुने छ । 

(७) उपदफा (२) बमोजिमको व्यवसाय दर्ााको लगर् ववद्यरु्ीय स्वरुपमा 
पनन राख्न सवकनछे। 

 

५. नीजि व्यवसायको प्रमाणपरको अवधी र नवीकरण : (१) यो ऐन बमोजिम दर्ाा र 
अद्यावनधक भएका नीजि व्यवसायको प्रमाणपरको अवधी र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 
र्ोवकए बमोजिम हनुेछ । 

(२) यो दफा प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै कारणबस नवीकरण गने म्याद समाप्त भई 
नवीकरण हनु नसकेका व्यवसाय भएमा िनर्सकैु अवनध व्यनर्र् भएको भए र्ापनन एक 
पटकका लानग यो ऐन प्रारम्भ भएको नमनर्ले १ वषा नभर र्ोवकए बमोजिम नवीकरण गना 
सवकनछे । 

६. स्थानीय र्हमा नीजि व्यवसाय दर्ाा : स्थानीय र्हमा नीजि व्यवसायको दर्ाा, नवीकरण र 
र्त्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र्ोवकए बमोजिम हनुछे । 

७. अनमुनर् वा इिािर्पर नलनपुने : यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेजखएको भएर्ापनन 
यस ऐन बमोजिम दर्ाा भएको कुनै व्यवसायले कुन ै व्यवसाय सञ्चालन गना प्रचनलर् 
कानून बमोजिम कुनै अनधकारी वा ननकायको अनमुनर्पर वा इिािर्पर नलनपुने रहेछ 
भने त्यस्र्ो अनमुनर्पर वा इिािर्पर ननलई आफ्नो व्यवसाय शरुु गना सक्न े छैन र 
यस ऐन बमोजिम नीजि व्यवसाय दर्ाा भएकै आधारमा त्यस्र्ो व्यवसाय सञ्चालन गना 
अनमुनर् प्राप्त गरेको माननने छैन । 

८. वववरणमा हेरफेर गनुा परेमा स्वीकृनर् नलनपुने : दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको 
वववरणमा कुनै हेरफेर गने सम्बन्धी व्यवस्था र्ोवकए बमोजिम हनुेछ । 

९. कानूनी मान्यर्ा नपाउने : यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ यो ऐन बमोजिम दर्ाा नगरी नीजि 
व्यवसायको नामबाट गरेको कुनै पनन लेनदेन वा अरु कुनै पनन कारोबारले कानूनी 
मान्यर्ा पाउन ेछैन । 

१०. सम्बजन्धर् ननकायले वववरण माग गना सक्ने : (१) यो ऐन बमोजिम दर्ाा भएको कुन ै
नीजि व्यवसायसाँग सम्बजन्धर् ननकायले आवश्यक वववरण माग गना सक्नछे । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गररएको वववरण र्ोवकएको समय नभर पेश 
गनुा त्यस्र्ो नीजि व्यवसायको कर्ाव्य हनुेछ । 

११. नीजि व्यवसाय खारेि गना सवकने : (१) देहायको अवस्थामा सम्बजन्धर् ननकायले नीजि 
व्यवसाय खारेि गना सक्नेछ :- 

   (क) र्ोवकएको अवनध नभर नवीकरण नगराएमा, 

  (ख) व्यवसायको धनीले मनानसब कारण दशााइ आफ्नो व्यवसाय 
  खारेि गरी पाउाँ भनी सम्बजन्धर् ननकायमा ननवदेन ददएमा, 

  (ग) दफा ४ को उपदफा (३) को ववपरीर् हनु े गरी कुनै कुरा  
  ढााँटी व्यवसाय दर्ाा गरेको ठहररएमा, 

  (घ) सम्बजन्धर् ननकायले माग गरेको दफा १० बमोजिमको वववरण 
  र्ोवकएको अवनध नभर पेश नगरेमा, 

  (ङ) उद्योग सम्बन्धी नीजि व्यवसायले सम्बजन्धर् ननकायलाई  
  िानकारी ददई वा नददई उद्योग बन्द गरेमा, 

  (च) उद्योग सम्बन्धी व्यवसायले इिािर्को शर्ा बमोजिम उद्योग 
  स्थापना र सञ्चालन गनाको लानग कारखाना ननमााण, मेजशनरी 
  औिार वा उपकरणका खररद गरेको वा उद्योग सञ्चालनको 
  लानग आवश्यक काया गरेको नलजखर् प्रगनर् वववरण सम्बजन्धर् 
  ननकायमा पेश नगरेमा,  

 (छ) यो ऐन वा यस ऐन अन्र्गार् बनेको ननयमको ववपररर् हनुे गरी 
  अन्य कुनै काया गरेमा । 

 (२) उपदफा (१) खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिम सम्बजन्धर् 
ननकायले व्यवसाय खारेि गनुा अजघ सफाईको उजचर् अवसर ददनपुनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोजिम सम्बजन्धर् ननकायबाट व्यवसाय खारेि भएमा 
त्यसरी खारेि भएको व्यवसायका धनीको नाममा एक वषासम्म सोही उद्देश्य भएको अको 
नीजि व्यवसाय दर्ाा गररने छैन । 

१२. िररवाना हनुे: (१) यो ऐन बमोजिम दर्ाा नगराई खोनलएको नीजि व्यवसायको धनीलाई 
सम्बजन्धर् ननकायको प्रमखुले पााँच हिारदेजख दशहिार रुपैयााँसम्म िररवाना गना सक्नेछ 
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र सोही कसूर पनुः दोहोररएमा पटकै वपच्छे शरुुमा हनुे िररवानामा थप दश हिार 
रुपैंयासम्म िररवाना हनुेछ।  

(२) दफा ४ बमोजिम दरखास्र् ददंदा झठु्ठा वववरण दाजखल गने वा दफा १० 
को उपदफा (२) बमोजिम वववरण पेश नगने वा झठु्ठा वववरण पेश गने व्यवसायको 
धनीलाइा सम्बजन्धर् ननकायको प्रमखुले पन्र हिार रुपैयााँदेजख पच्चीस हिार रुपैयााँसम्म 
िररवाना गना सक्नछे।  

(३) यो दफा बमोजिम सम्बजन्धर् ननकायले गरेको िररवानामा जचत्त नबझु्न े
व्यजिले सो गरे भएको सूचना पाएका नमनर्ले पैंर्ीस ददननभर सम्वजन्धर् ननकाय उपर 
जिल्ला अदालर्मा पनुरावेदन गना सक्नेछ । 

१३. यस ऐन बमोजिम हनुे : यो ऐनमा लेजखएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचनलर् 
कानून बमोजिम हनुेछ । 

 

१४. ननयम बनाउने अनधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायाान्वयन गना प्रदेश सरकारले ननयमहरु 
बनाउन सक्नछे । 

 

१५. बचाउ : यो ऐन बनु्न पूवा प्राइभेट फमा रजिषे्ट्रशि ऐन, २०१४ र प्रचनलर् कानून 
 बमोजिम भए गरेका काम यसै ऐन अनसुार भए गरेको मानननेछ। 

 


