
 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ०2) ऩोखया, असोज 09 गते, २०७6 सार (सॊख्मा ०3 
 

बाग २ 
प्रदेश सयकाय 

 उद्योग, ऩमयटन, वन तथा वातावयण भन्त्त्रारमको सूचना
फजाय अनङ्टगभन ङ्झनमभावरी¸ २०७६ 

 

सॊघीम सॊसदरे फनाएको उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, २०७५ को दपा ६३ को उऩदपा 
(२) रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी गण्डकी प्रदेश सयकायरे देहामका ङ्झनमभहरु फनाएको 
छ ।  



खण्ड ०2) सॊख्मा ०3  प्रदेश याजऩत्र बाग २ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।०९ 

2 

 

ऩङ्चयच्छेद -१ 

प्रायङ्ञभबक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब: (१)  मस ङ्झनमभावरीको नाभ "फजाय अनङ्टगभन ङ्झनमभावरी¸ 
२०७६" यहेको छ।  

(२)  मो ङ्झनमभावरी तङ्टरुन्त्त प्रायभब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागभेा मस ङ्झनमभावरीभा, 
(क) "अनङ्टगभन सॊमन्त्त्र" बङ्ङारे प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत, फजाय 

अनङ्टगभन टोरी तथा ङ्झनयीऺक सभझनङ्ट ऩछय । 

(ख) "ऐन" बङ्ङारे सॊघीम सॊसदरे फनाएको "उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, 
२०७५" सभझनङ्ट ऩछय । 

(ग) "प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ऐनको दपा २७ वभोङ्ञजभको 
सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछय । 

(घ) "भन्त्त्रारम" बङ्ङारे गण्डकी प्रदेश सयकायको उद्योग, ऩमयटन, वन 
तथा वातावयण भन्त्त्रारम सभझनङ्ट ऩछय । 

(ङ) "ङ्झनदेशनारम" बङ्ङारे भन्त्त्रारम अन्त्तगयतको उद्योग वाङ्ञणज्म तथा 
उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण ङ्झनदेशनारम   सभझनङ्ट ऩछय । 

(च) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ङ्झनमभ ३ वभोङ्ञजभ गङ्छठत प्रदेश फजाय अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछय । 

(छ) फजाय अनङ्टगभन टोरी बङ्ङारे ङ्झनमभ ६ वभोङ्ञजभ गङ्छठत प्रदेश फजाय 
अनङ्टगभन टोरी सभझनङ्ट ऩछय । 

(ज) "स्थानीम फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ऐनको दपा २८ 

वभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछय । 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत  सभवन्त्धी व्मवस्था 
३. प्रदेश फजाय अनङ्टगभन  सङ्झभङ्झत् (१) उऩबोक्ताको हक, ङ्जहत सॊयऺणका राङ्झग 

आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन तथा वस्तङ्ट वा सेवाको आऩूङ्झतय व्मवस्था, भूल्म, गङ्टणस्तय, 
शङ्टद्धता सभफन्त्धी ङ्जवषमभा सङ्टऩयीवेऺण तथा अनङ्टगभन गनय उऩङ्झनमभ (२) वभोङ्ञजभ 
प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएको छ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतभा देहाम 
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फभोङ्ञजभका ऩदाङ्झधकायीहरु यहनेछन ्। 

(क) सङ्ञचव, उद्योग, ऩमयटन वन तथा वातावयण भन्त्त्रारम                               
- सॊमोजक  

(ख) सङ्ञचव, आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्त्रारम                                      
-सदस्म 

(ग) सङ्ञचव (कानून), भङ्टख्म भन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषदको कामायरम                                   
- सदस्म  

(घ) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख, गण्डकी प्रदेश                                             
- सदस्म 

(ङ) ङ्झनदेशक, उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण 
ङ्झनदेशनारम                             - सदस्म 

(च) अध्मऺ, प्रदेश उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघ, गण्डकी प्रदेश   - सदस्म                              
(छ) उऩबोक्ता हक, ङ्जहत तथा सॊयऺणको ऺेत्रभा कङ्ञभतभा २ वषय 

ङ्जिमाशीर सॊघ सॊस्था भध्मेफाट भन्त्त्रारमरे भनोनमन गने 
(कङ्ञभतभा एक जना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टई जना)       - सदस्म 

(ज) भन्त्त्रारमको सभफङ्ञन्त्धत भहाशाखा प्रभङ्टख      -सदस्म- सङ्ञचव                            

(३) प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे वैठकभा आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवषम 
ङ्जवऻराइय आभन्त्त्रण गनय सक्नेछ । 

 ४. प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय : (१) प्रदेश फजाय अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺणको राङ्झग आवश्मक नीङ्झतगत व्मवस्था गनय 
प्रदेश सयकायराई आवश्मक सङ्टझाव ङ्छदन े। 

(ख) वस्तङ्ट वा सेवाको दताय, आऩूङ्झतय व्मवस्था, भूल्म, नाऩतौर, गङ्टणस्तय 
शङ्टद्धता ङ्जवऻाऩन रगामत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩको अनङ्टगभन 
तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गने, गयाउने। 

(ग) अत्मावश्मक वस्तङ्टहरूको भाग य आऩूङ्झतयको अवस्था ङ्जवश्लषेण तथा  
प्रऺेऩण गने, गयाउने । 

(घ) कारोवजायी, एकाङ्झधकाय (ङ्झसङ्ञण्डकेट), ङ्झभरोभतोऩूणय भूल्म ङ्झनधाययण 
(काटेङ्झरङ) तथा फजाय प्रवेशभा अवयोध गने जस्ता गैह्र 
प्रङ्झतस्ऩधी ङ्जिमाकराऩ बए नबएको अनङ्टगभन गने, गयाउने।  
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(ङ) उऩबोक्ता ङ्जहतका ङ्जवषमभा सयकायी ङ्झनकाम, व्मङ्ञक्त वा सॊस्थावाट 
प्राप्त सूचना वा उजूयी उऩय आवश्मक कायवाही गने, गयाउने। 

(च) सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे ङ्छदएका अन्त्म ङ्झनदेशनको 
कामायन्त्वमन गने, गयाउने । 

(छ) प्रदेश स्तयभा सयकायी ङ्झनकाम, गैयसयकायी तथा ङ्झनजी वा 
साभङ्टदाङ्जमक सॊघ/सॊस्थाहरुवाट सॊचारन हङ्टन े उऩबोक्ता ङ्ञशऺा 
तथा सचेतना सभवन्त्धी कामयिभभा सभन्त्वम तथा सहजीकयण 
गने । 

(ज) सॊघीम सयकाय तथा स्थानीम तहवाट हङ्टने फजाय अनङ्टगभन 
सभवन्त्धी काभ कायवाहीको सभन्त्वम तथा सहजीकयण गने । 

(झ) सावयजङ्झनक ङ्जहतको राङ्झग आवश्मक एवॊ उङ्ञचत रागभेा प्रदेश 
सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत आदेश द्धाया सोही 
आदेशभा तोङ्जकएको अन्त्म आवश्मक सेवाभा हड्तार ङ्झनषेध गनय 
सक्नेछ । 

(ञ) आवश्मकता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झत तथा उऩसङ्झभङ्झतहरुको गठन गयी 
ङ्झनदेशन ङ्छदन े। 

(ट) प्रदेश फजाय अनङ्टगभन कामयमोजना स्वीकृत गने । 

(ठ) उत्कृष्ट काभ गने तथा सेवा ऩङ्टमायउने व्मवसामीराई ऩङ्टयस्कृत गने 
। 

(ड)  तोङ्जकए वभोङ्ञजभको अन्त्म कामय गने । 

(२) सङ्झभङ्झतरे आपूभा ङ्झनङ्जहत अङ्झधकाय प्रदेश सयकाय अन्त्तगयतका कङ्ट नै 
कामायरम, ऩदाङ्झधकायी, उऩसङ्झभङ्झत, फजाय अनङ्टगभन टोरी तथा स्थानीम तह सभेतराई 
प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतको फैठक साभान्त्मतमा दङ्टई भङ्जहनाभा एक ऩटक फस्नछे । 

सङ्झभङ्झतरे वैठकको कामयङ्जवङ्झध आपैं  ङ्झनधाययण गनेछ ।  

(४) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम भन्त्त्रारमभा यहन ेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद -३ 

फजाय अनङ्टगभन सभफन्त्धी व्मवस्था 
 

५. फजाय अनङ्टगभन सभफन्त्धभा भन्त्त्रारमको बङू्झभका : वस्तङ्ट वा सेवाको दताय, आऩूङ्झतय, भूल्म, 
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गङ्टणस्तय, शङ्टद्धता, नाऩ तौर, ङ्जवऻाऩन रगामतका व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩराई उऩबोक्ता 
भैत्री फनाउन भन्त्त्रारमरे देहाम वभोङ्ञजभको व्मवस्था गनेछ:- 

(क) उऩबोक्ता हक, ङ्जहत तथा अङ्झधकाय सॊयऺण गनय फजाय अनङ्टगभन 
सभवन्त्धी नीङ्झत, कामयिभ तथा कामयमोजना तजङ्टयभा गने । 

(ख) सावयजङ्झनक सेवा, अत्मावश्मक सेवा य वस्तङ्ट आऩूङ्झतय सभवन्त्धी कानून 
तथा भाऩदण्ड ङ्झनधाययण कामायन्त्वमन य ङ्झनमभन गने। 

(ग) वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झतय व्मवङ्ञस्थत गनय प्रबावकायी फजाय 
अनङ्टगभनको व्मवस्था गने, गयाउने। 

(घ) गङ्टणस्तयीम उऩबोग्म वस्तङ्ट तथा सेवाको सहज य सवयसङ्टरब आऩूङ्झतय हङ्टन े
वातावयणको सङ्टङ्झनङ्ञितता गने गयाउने । 

(ङ) फजाय प्रणारीराई प्रङ्झतस्ऩधी य उऩबोक्ताप्रङ्झत ङ्ञजभभेवाय तङ्टल्माउन प्रचङ्झरत 

कानूनको कामायन्त्वमन गने गयाउने । 

(च) उऩबोक्ता हक ङ्जहत, ङ्ञशऺा तथा सचेतना कामयिभ कामायन्त्वमन तथा 
अनङ्टगभन गने गयाउने । 

(छ) भाऩदण्ड अनङ्टसाय स्याण्डडय वगीकयण, गङ्टणस्तय, शङ्टद्धता, ऩयीऺण एवॊ 
ङ्झनमभन गने, गयाउने । 

(ज) अनाङ्झधकृत भूल्म, कारोवजायी तथा कृङ्झत्रभ अबाव ङ्झनमन्त्त्रण गने । 

६. प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरी गठन्  (१) वस्तङ्ट वा सेवा प्रदान गने व्मवसामको दताय, 
नवीकयण, वस्तङ्ट तथा सेवाको आऩूङ्झतय, भूल्म, गङ्टणस्तय, शङ्टद्धता, नाऩतौर, ङ्जवऻाऩन रगामत 

व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩको ङ्झनमङ्झभत एॊव आकङ्ञस्भक अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभनको राङ्झग देहाम 
अनङ्टसायको फजाय अनङ्टगभन टोरी  गठन गङ्चयएकोछ्- 

(क) ङ्झनदेशक, उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण 
ङ्झनदेशनारम                              - सॊमोजक 

(ख) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, सभफङ्ञन्त्धत ङ्जवषमगत कामायरम           - सदस्म                                         

(ग) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, सभफङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्रा प्रशासन कामायरम - सदस्म                                        

(घ) ङ्झनयीऺण अङ्झधकृत         - सदस्म                                                 

(ङ) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, सभफङ्ञन्त्धत स्थानीम तह           - सदस्म                                           

(च)  प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदेशभा उऩबोक्ता हक, ङ्जहत सॊयऺणभा कभतीभा २ वषय 
ङ्जिमाशीर सॊस्था  भध्मेफाट ङ्झनदेशनारमरे तोकेको १ जना
                                               - सदस्म 

(छ)  प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदेश उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघ                        - सदस्म                               
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(ज)  प्रङ्झतङ्झनङ्झध, गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर कामायरम           - सदस्म                                                             

(झ)  प्रङ्झतङ्झनङ्झध खाद्य तथा गङ्टणङ्झनमन्त्त्रण कामायरम                 - सदस्म                                        

(ञ) अङ्झधकृत, प्रङ्झतङ्झनधी प्रदेश प्रहयी कामायरम                - सदस्म                                         

(ट) प्रङ्झतङ्झनधी, नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ गण्डकी प्रदेश        - सदस्म                                                                                            

(ठ)  ङ्झनदेशनारमको, उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण शाखा हेने प्रभङ्टख  

  -सदस्म सङ्ञचव                                      

(२) प्रदेश अनङ्टगभन टोरीभा आवश्मकतानङ्टसाय ङ्जवषम ङ्जवशेषऻराई 
आभन्त्त्रण गनय सङ्जकनेछ । 

(३) अनङ्टगभन टोरीभा सॊमोजक य सभफङ्ञन्त्धत ङ्जवषमगत कामायरमको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सङ्जहत कभतीभा ५ जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध सहबागी बएभा फजाय अनङ्टगभन गनय 
सङ्जकनेछ । 

(४) उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण ङ्झनदेशनारमरे भाङ्झसक 

रूऩभा अनङ्टसूची (१) वभोङ्ञजभको ढाॉचाभा फजाय अनङ्टगभनको प्रङ्झतवेदन भन्त्त्रारम तथा 
फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ ।   

(५) प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरीको वैठक कभतीभा भङ्जहनाभा एक ऩटक 
वस्नेछ । 

(६) प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरीरे प्रदेश अन्त्तगयतका सवै ङ्ञजल्राहरुभा 
अनङ्टगभन गनय सक्नेछ । 

७. प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरीको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् (१) प्रदेश फजाय अनङ्टगभन 

टोरीको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:-   

 (क) फजाय अनङ्टगभनको ऩूवय कामयमोजना य भाङ्झसक अनङ्टगभन कामय 
ताङ्झरका फनाई प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने,  

(ख)  कामयमोजना फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत रूऩभा फजाय अनङ्टगभन गने य 

आवश्मकता फभोङ्ञजभ आकङ्ञस्भक वा ङ्जवशेष अनङ्टगभन गने,  

(ग)  वस्तङ्ट वा सेवाको दताय, आऩूङ्झतय, भूल्म, गङ्टणस्तय, शङ्टद्धता, नाऩतौर, 

ङ्जवऻाऩन रगामतका व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩहरु प्रचङ्झरत कानून 
वभोङ्ञजभ बए नबएको अनङ्टगभन गने य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
नबएको ऩाइएभा ङ्झनमङ्झभत गनय ङ्झरङ्ञखत ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(घ)  कारो फजायी, एकाङ्झधकाय (ङ्झसङ्ञन्त्डकेट), ङ्झभरेभतोऩूणय बाउ ङ्झनधाययण 

(काटेङ्झरङ्ग), कृङ्झत्रभ अबाव तथा फजाय प्रवेशभा अवयोध गने जस्ता 
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गैय प्रङ्झतस्ऩधी व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ बए/नबएको अनङ्टगभन गने य 

बएको देङ्ञखएभा प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख गयी फजाय अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतभा आवश्मक कानूनी कायवाहीको राङ्झग ऩेश गने, 

(ङ)  कङ्ट नै वस्तङ्टको अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ (ङ्झभसावट / 
गङ्टणस्तयहीन) कभ तौर बएको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानून वभोङ्ञजभ 
त्मस्ता वस्तङ्ट जपत गने, नष्ट गने, कायोवाय योक्का वा फन्त्द 
(ङ्ञशरवन्त्दी) गने, 

(च)  प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतवाट सभम-सभमभा ङ्छदइएका ङ्झनदेशन 

एवॊ आदेश फभोङ्ञजभका काभहरू गने ।  

(छ)  ङ्जविेतारे अङ्झधकतभ २० प्रङ्झतशत बन्त्दा वढी भङ्टनापा ङ्झरई 
भारसाभान ङ्जविी गनय ऩाइन े छैन । सोबन्त्दा वढी भङ्टनापा ङ्झरई 
ङ्जविी गयेको ऩाइएभा सभफङ्ञन्त्धत व्मवसाम वा ऩसर फन्त्द गयाइ 
ङ्ञशरवन्त्दी गयी ङ्झनमभानङ्टसाय कायवाई प्रकृमा अगाङ्झड फढाउन 
सङ्जकनेछ ।  

(ज) ङ्ञजल्रा अनङ्टगभन टोरीराई आवश्मक सहमोग सङ्टझाव एवभ ्
ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(झ) फजाय अनङ्टगभनको प्रङ्झतवेदन दश ङ्छदन ङ्झबत्र प्रदेश फजाय अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने । 

(ञ) प्रचङ्झरत कानून वभोङ्ञजभ तोङ्जकएका अन्त्म कामयहरु गने । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) वभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदाय उऩङ्झनमभ (१) खण्ड (क) 
देङ्ञख (छ) सभभ उल्रेख बएका कङ्ट नै ङ्जिमाकराऩ वा अङ्झनमङ्झभतता बएको देङ्ञखएभा 
प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरीरे त्मस्तो कायोवाय योक्का याख्न वा त्मस्तो ऩसर वा 
गोदाभघयराई ङ्ञशरवन्त्दी गनय सक्नछे । 

(३) प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरीरे फजाय अनङ्टगभन गयी भाङ्झसक रुऩभा 
फजाय अनङ्टगभन प्रङ्झतवदेन भन्त्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरीको वैठक साभान्त्मतमा भङ्जहनाभा एक 
ऩटक वस्नेछ । 

 

८. ङ्ञजल्रा फजाय अनङ्टगभन टोरी् (१) वस्तङ्ट वा सेवा प्रदामक व्मवसाम दताय ,भूल्म, 
गङ्टणस्तय, शङ्टद्धता, नाऩतौर, सेवा  आऩूङ्झतय, नवीकयण, रगामतका व्माऩाङ्चयक 
ङ्झत्रमाकराऩको ङ्झनमङ्झभत एवॊ आकङ्ञस्भक अनङ्टगभनको राङ्झग देहाम वभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा 
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अनङ्टगभन टोरी गठन गङ्चयएको छ:- 
(क) प्रभङ्टख, घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामायरम        - सॊमोजक                                         

(ख) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, सभवङ्ञन्त्धत ङ्जवषमगत कामायरम       - सदस्म                                              

(ग) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामायरम              - सदस्म                                            

(घ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, सभवङ्ञन्त्धत स्थानीम तह                  - सदस्म                                              

(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, सभवङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्राभा उऩबोत्ता ङ्जहत सॊयऺणको ऺेत्रभा 
कभतीभा २ वषय ङ्जिमाङ्ञशर सॊस्था भध्मे सॊमोजकरे तोकेको १ 
जना                                      - सदस्म 

(च) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघ                        - सदस्म                                             

(छ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर कामायरम         - सदस्म         
 (ज) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, खाद्य तथा गङ्टण ङ्झनमन्त्त्रण कामायरम          - सदस्म                          
               

(झ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रहयी कामायरम      -सदस्म                                                        

(ञ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ ङ्ञजल्रा सङ्झभङ्झत  -सदस्म                                                        

(ट) घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामायरम सभवङ्ञन्त्धत शाखा हेने कभयचायी  

                        -सदस्म सङ्ञचव                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(२) अनङ्टगभन टोरीभा सॊमोजक य सभफङ्ञन्त्धत ङ्जवषमगत कामायरमको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सङ्जहत कभतीभा ५ जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध सहबागी बएभा फजाय अनङ्टगभन गनय 
सङ्जकनेछ ।  

९. ङ्ञजल्रा फजाय अनङ्टगभन टोरीको काभ कतयव्म य अङ्झधकाय : (१) ङ्ञजल्रा फजाय 
अनङ्टगभन टोरीका काभ कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्-   

(क) फजाय अनङ्टगभनको ऩूवय कामय मोजना य भाङ्झसक अनङ्टगभन कामय 
ताङ्झरका  फनाई प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरीभा  ऩेश गने,  

  (ख) कामय मोजना फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत रूऩभा फजाय अनङ्टगभन गने य 

आवश्मकता फभोङ्ञजभ आकङ्ञस्भक वा ङ्जवशेष अनङ्टगभन गने, 

  (ग) वस्तङ्ट वा सेवाको दताय, आऩूङ्झतय, भूल्म, गङ्टणस्तय, शङ्टद्धता, नाऩतौर, 

ङ्जवऻाऩन रगामतका व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩहरु प्रचङ्झरत कानून 
वभोङ्ञजभ बए नबएको अनङ्टगभन गने य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
नबएको ऩाइएभा ङ्झनमङ्झभत गनय ङ्झरङ्ञखत ङ्झनदेशन ङ्छदन,े  

  (घ) कारो फजायी, एकाङ्झधकाय (ङ्झसङ्ञन्त्डकेट), ङ्झभरेभतोऩूणय भूल्म 
ङ्झनधाययण (काटेङ्झरङ्ग), कृङ्झत्रभ अबाव तथा फजाय प्रवेशभा अवयोध गने 



खण्ड ०2) सॊख्मा ०3  प्रदेश याजऩत्र बाग २ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।०९ 

9 

 

जस्ता गैह्र प्रङ्झतस्ऩधी व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ बए/नबएको तथा 
भमाद नाघकेो उऩबोग्म साभाग्री ङ्जविी गये/नगयेको अनङ्टगभन गने 
य अङ्झनमङ्झभतता बएको देङ्ञखएभा प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख गयी प्रदेश 
फजाय अनङ्टगभन टोरीभा आवश्मक कानूनी कायफाहीको राङ्झग 
ऩेश गने, 

 (ङ) कङ्ट नै वस्तङ्टको अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ (ङ्झभसावट / 
गङ्टणस्तयहीन) बएको वा कभ तौर बएको देङ्ञखएभा / बेङ्जटएभा 
ङ्झनमभानङ्टसाय  त्मस्ता  वस्तङ्ट  जपत  गने वा नष्ट गने, 

(च) प्रचङ्झरत फजाय भूल्म बन्त्दा फढी भूल्मभा सेवा वा साभान ङ्जविी 
गये/नगयेको अनङ्टगभन गने,     

(छ) ङ्जविेतारे अङ्झधकतभ २० प्रङ्झतशत बन्त्दा वढी भङ्टनापा ङ्झरई 
भार साभान ङ्जविी गनय ऩाइनेछैन।सो बन्त्दा वढी भङ्टनापा ङ्झरई 
ङ्जविी गयेको ऩाइएभा सभफङ्ञन्त्धत व्मवसाम वा ऩसर ङ्ञशरवन्त्दी 
गनय सङ्जकनेछ । 

(ज) प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरीवाट सभम-सभमभा ङ्छदइएका ङ्झनदेशन 

एवॊ आदेश फभोङ्ञजभका काभहरू गने ,  

(झ) ऐन तथा प्रचङ्झरत अन्त्म कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका कामयहरु गने 
।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) वभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदाय उऩङ्झनमभ (१) खण्ड (क) 
देङ्ञख (छ) सभभ उल्रेख बएका कङ्ट नै ङ्जिमाकराऩ वा अङ्झनमङ्झभतता बएको देङ्ञखएभा 
ङ्ञजल्रा फजाय अनङ्टगभन टोरीरे त्मस्तो कायोवाय योक्का याख्न वा त्मस्तो ऩसर वा 
गोदाभघयराई ङ्ञशरवन्त्दी गनय सक्नछे । 

(३) ङ्ञजल्रा फजाय अनङ्टगभन टोरीरे कभतीभा ऩाङ्ञऺक रुऩभा फजाय 
अनङ्टगभन गयी भाङ्झसक रुऩभा फजाय अनङ्टगभन प्रङ्झतवदेन ङ्झनदेशनारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ 
। 

(४) ङ्ञजल्रा फजाय अनङ्टगभन टोरीको वैठक साभान्त्मतमा भङ्जहनाभा एक 
ऩटक वस्नेछ । 

 

१०. फजाय अनङ्टगभन कामयङ्जवङ्झध् (१)  फजाय अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे अनङ्टसूची २ भा उल्रेङ्ञखत वस्तङ्ट 
य  सेवाहरुको  अनङ्टगभन  सभफन्त्धी कामय गनङ्टय ऩनेछ।  

(२) फजाय अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे फजाय अनङ्टगभन गदाय ङ्झनभन ङ्जवषमभा ङ्जवशेष ध्मान 
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ङ्छदनङ्टऩनेछ:- 
(क) ङ्झफिेता वा सेवा प्रदामकरे ङ्झनमाभक ङ्झनकामफाट कानून फभोङ्ञजभ 

प्रदान गङ्चयने गयेको व्मवसाम दताय प्रभाण-ऩत्र, स्थामी रेखा नभफय 

(PAN) प्रभाण ऩत्र, खाद्य अनङ्टऻा-ऩत्र, ऩोरी ङ्ञक्रङ्झनक, नङ्झसयङ होभ, 
अस्ऩतार, सूचना गहृ, औषधी ऩसर दताय प्रभाण-ऩत्र रगामतका 
आवश्मक कागजातहरू ङ्झरएको छ / छैन हेने । साथै प्रभाणऩत्र 

ङ्झनमङ्झभत रूऩभा नवीकयण बए / नबएको हेने । प्रभाणऩत्र  
नङ्झरएको वा नवीकयण गयेको नदेङ्ञखएभा फढीभा ७ ङ्छदन ङ्झबत्र सो 
कामय गयी ङ्झनदेशनारमभा / स्थानीम सयकाय / सभफङ्ञन्त्धत घयेरङ्ट 
तथा साना उद्योग कामायरम / सङ्झभङ्झतभा  ऩेश गनय ङ्झरङ्ञखत 
ङ्झनदेशन ङ्छदन े  ङ्झनयीऺणको िभभा अनङ्टभती ङ्झरन ऩाउने आधाय 
नबइकन अनङ्टभती ङ्झरएको ऩाइएभा, अनङ्टभङ्झत ङ्झरदा बएका 
ऩूवायधाय हार नदेङ्ञखएभा सभवङ्ञन्त्धत ङ्झनकामराइय जानकायी 
गयाउने । 

(ख)  ङ्झफिेता वा सेवा प्रदामकरे आफ्नो व्मवसामको साइनफोडय याखेको 
छ /छैन हेने । नयाखेको बए ३ ङ्छदनङ्झबत्रभा याखी सभफङ्ञन्त्धत 

कामायरमभा  जानकायी  ङ्छदन  ङ्झरङ्ञखत ङ्झनदेशन ङ्छदने। 

(ग) प्रदामकरे वस्तङ्टको ङ्झफिी कऺभा भूल्म सूची याखेको छ/ छैन हेने य 
नयाखेको बए ३ ङ्छदनङ्झबत्रभा याखी सभफङ्ञन्त्धत कामायरमराई सोको 
जानकायी  ङ्छदन  ङ्झरङ्ञखत ङ्झनदेशन ङ्छदने । 

 (घ) भार, वस्तङ्टको ऩङ्चयभाण, भूल्म, गङ्टणस्तय य तौर ठीक छ/छैन हेने य 
आवश्मकता अनङ्टसाय वस्तङ्टका नभूना सॊकरन गयी ऩयीऺणका 
राङ्झग तोङ्जकएको प्रमोगशाराभा ऩठाउने । 

 (ङ) प्माकेङ्ञजङ्ग गङ्चयएको वस्तङ्टको भार उत्ऩादक वा ऩैठायीकतायको  नाभ, 

उत्ऩादन ङ्झभङ्झत, उऩबोग्म अवङ्झध वा ङ्झभङ्झत, अङ्झधकतभ खङ्टद्रा भूल्म, 

ङ्झभश्रण, बण्डायण य उऩबोग गने तङ्चयका उल्रेख गङ्चयएको छ /छैन 

हेने य आवश्मकता अनङ्टसाय वस्तङ्टका नभूना सॊकरन गयी 
ऩयीऺणका राङ्झग तोङ्जकएको प्रमोगशाराभा ऩठाउन े। 

(छ) औषधी वा औषधीमङ्टक्त ऩदाथय बए सोको प्माङ्जकङ्ग,  प्रमोग गने तङ्चयका 
उल्रेख छ/छैन हेने । औषधीॊ ङ्जवऻ (पाभायङ्झसष्ट) औषधी ङ्झफिी 
स्थरभा बए/नबएको एवॊ औषधी ङ्झफिेता प्रभाणऩत्र सभेत हेने ।  
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(ज) उऩबोग्म ङ्झभङ्झत नाघकेो औषधी, प्रशोङ्झधत ऩानी, ङ्झफस्कङ्ट ट, ऩाउयोटी 
रगामतका खाद्य तथा उऩबोग्म वस्तङ्टहरू पेरा ऩयेभा नष्ट गने य 
आवश्मकता अनङ्टसाय वस्तङ्टका नभूना सॊकरन गयी ऩयीऺणका 
राङ्झग तोङ्जकएको प्रमोगशाराभा ऩठाउने । 

(झ) उत्ऩादन ङ्झभङ्झत, उऩबोग्म ङ्झभङ्झत केयभेट गयेको वा ऩङ्टन् रेफङ्झरङ्ग वा 
छऩाइ गयेको छ छैन हेने । ऩङ्टन् रेफङ्झरङ्ग वा छऩाइ गयेको ऩाइएभा 
त्मस्तो वस्तङ्ट जपत गने, वस्तङ्टको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय भङ्टच ङ्टल्का गयी नष्ट 

गने । 

(ञ) भाछा, भासङ्ट, परपूर, तयकायी, ङ्झभठाई ऩसर, डेयी य होटर 

वधशारा वा भाछा, भासङ्ट ङ्झफिीस्थर सपा सङ्टग्घय य भाऩदण्ड 

अनङ्टसाय छ छैन हेने य आवश्मकता अनङ्टसाय वस्तङ्टका नभूना 
सॊकरन गयी ऩयीऺणका राङ्झग तोङ्जकएको प्रमोगशाराभा ऩठाउन े
। 

(ट) ङ्झफिेतारे िेताराई वस्तङ्ट तथा सेवाको ङ्जवरङ्जवजक जायी गयेको छ 

छैन हेने, ङ्जवरङ्जवजक अङ्झनवामय रुऩभा जायी गनय ङ्झनदेशन ङ्छदने । 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

उजङ्टयी सभफन्त्धी व्मवस्था 
 

११.  उजङ्टयी ङ्छदन सक्ने्  (१) कङ्ट नै वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्झफिेता वा प्रदामकरे उऩबोक्ताको ङ्जहत 

ङ्जवऩयीत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ गयेको बनी कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे ङ्झनदेशनारम, 
सङ्झभङ्झत, फजाय अनङ्टगभन टोरी वा भन्त्त्रारमको वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतय भहाशाखाभा 
भौङ्ञखक वा ङ्झरङ्ञखत रुऩभा सूचना वा उजङ्टयी ङ्छदन सक्नेछ  । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभका ङ्झनकामरे सावयजङ्झनक सञ्चाय भाध्मभ, 

साभाङ्ञजक सॊजार आङ्छदफाट प्राप्त सूचनाराई सभेत उजङ्टयीको रूऩभा ग्रहण गनय सक्नछेन ्
।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) वा (२) फभोङ्ञजभको उजङ्टयी वा अन्त्म कङ्ट नै सयकायी 
ङ्झनकामफाट रेखी आएभा सो सभेत राई उजङ्टयीको रूऩभा ग्रहण गयी सङ्झभङ्झत /उऩसङ्झभङ्झत 
/फजाय अनङ्टगभन टोरीरे अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गनङ्टय ऩनेछ । 

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गदाय ङ्झफिेता वा सेवा 
प्रदामकरे प्रचङ्झरत कानून वा भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ गयेको ऩाइएभा 
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तत्कार कायफाही चराउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन टोरीरे गयेको काभ कायफाहीभा गङ्टनासो 
ङ्झसकामत बएभा ङ्झफिेता वा सेवा प्रदामकरे सङ्झभङ्झत वा प्रदेश फजाय अनङ्टगभन टोरी 
सभऺ  ङ्झरङ्ञखत रूऩभा जानकायी गयाउन  सक्नेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

भूल्म अनङ्टगभन सभफधी व्मवस्था 
 

१२. प्रदेश भूल्म अनङ्टगभन टोरी :  (१) उऩबोग्म वस्तङ्ट तथा सेवाको भूल्म अनङ्टगभन, 
ङ्झनमभन गनय देहामको प्रदेश भूल्म अनङ्टगभन टोरी गठन गङ्चयएको छ्- 

(क) उद्योग वाङ्ञणज्म तथा उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण ङ्झनदेशनारमको 
वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतय हेने अङ्झधकृत      -सॊमोजक 

(ख) खाद्य प्रङ्जवङ्झध तथा गङ्टण ङ्झनमन्त्त्रण कामायरमको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध                               
- सदस्म 

(ग) गङ्टणस्तय तथा नाऩ तौर कामायरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध   - सदस्म                                     

(घ) सभफङ्ञन्त्धत स्थानीम ङ्झनकामको उऩबोक्ता ङ्जहत हेने प्रङ्झतङ्झनङ्झध                                 
- सदस्म 

(ङ) उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध     - सदस्म                                                    

(च)  स्थानीम उऩबोक्ता हक ङ्जहत सॊस्थाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध   - सदस्म                                       

(छ)  प्रदेश स्तयीम ङ्जवषमगत कामायरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध    - सदस्म                                     

(ज) ऩत्रकाय भहासॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                 - सदस्म                                        

(झ) सभफङ्ञन्त्धत प्रहयी कामायरमको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध   - सदस्म                                      

(२) प्रदेश भूल्म अनङ्टगभन टोरीको फैठकभा आवश्मकता अनङ्टसाय 
सभफङ्ञन्त्धत ङ्जवऻराई सभेत आभन्त्त्रण गनय सङ्जकनेछ । 

(३) भूल्म अनङ्टगभन टोरीको फैठक साभान्त्मतमा प्रत्मेक भङ्जहनाभा फस्नेछ 
। 

(४) भूल्म अनङ्टगभन टोरीको सङ्ञचवारम उद्योग वाङ्ञणज्म तथा उऩबोक्ता 
ङ्जहत सॊयऺण ङ्झनदेशनारमभा यहनेछ। 

(५) भूल्म अनङ्टगभन टोरीरे प्रचङ्झरत कानून वभोङ्ञजभ कामभ गयेको 
भूल्मको सूचना प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ य व्मवसामीरे ऩङ्झन अङ्झनवामय रुऩभा  उऩबोक्तारे 
सङ्ञजरै देख्न ेस्थानभा याख्नङ्ट ऩनेछ । 
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(६) प्रदेश स्तयभा भूल्मको थऩघट गनङ्टयऩयेभा सभफङ्ञन्त्धत व्मवसामी 
सङ्झभङ्झतरे सोको थऩघट गनङ्टयऩनायको तथ्मऩयक आधाय य कायण सङ्जहत ङ्झनदेशनारमभा 
ङ्झनवेदन ऩेश गनङ्टय ऩनेछ य ङ्झनदेशनारमरे १५ ङ्छदन ङ्झबत्र भूल्म अनङ्टगभन टोरीको 
फैठक वसी फैठकरे कामभ गङ्चयङ्छदए फभोङ्ञजभ भूल्म भान्त्म हङ्टनेछ । 

(७) मस टोरीरे प्रदेश ङ्झबत्रका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानको राङ्झग उत्ऩादन रागत, 
ढङ्टवानी खचय, ऩैठायी कतायरे कानङ्टन फभोङ्ञजभ फङ्टझाएको बन्त्साय कय, दस्तङ्टय य 
ङ्झफिेतारे ङ्झरन ऩाउने भङ्टनापा यकभ य स्थाङ्झनम उऩरब्त्त्रताको आधायभा भूल्म 
भाऩदण्ड कामभ गनय सक्नेछ ।  

(८) कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्त्म वस्तङ्टको भूल्म कामभ गदाय स्थाङ्झनम कृषकको 
ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । 

(९) उत्ऩादनको ङ्जविी भूल्म, थोक भूल्म य खङ्टद्रा भूल्म कामभ गनय 
सङ्जकनेछ । 

(१०) वस्तङ्ट तथा सेवाको अङ्झधकतभ भूल्म सभेत तोक्न सङ्जकनेछ । 

(११) व्मवसामी सॊस्थारे काटेङ्झरङ गयी तोङ्जकएको भूल्मराई भान्त्मता 
ङ्छदइने छैन । 

(१२) कामभ बएको भूल्मभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने उत्ऩादक वा ङ्जविेतारे 
ङ्झनदेशनारमभा ङ्झनवेदन ऩेश गनय सक्नेछ । उक्त ङ्झनवेदन उऩय ७ ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्झनणयम 
गनङ्टयऩनेछ । 

(१३) भूल्म अनङ्टगभन टोरीको फैठकका ङ्झनणयमहरु ३ ङ्छदन ङ्झबत्र 
ङ्झनदेशनारमभा ऩेश गनङ्टयऩनेछ । 

(१४) भूल्म सभफङ्ञन्त्ध अन्त्म कङ्ट याहरु प्रचङ्झरत ऐन ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ हङ्टनछे ।  

(१५) कङ्ट नै ऩङ्झन वस्तङ्ट वा सेवाको भूल्मभा घटवढ वा कामभ गनङ्टयऩने 
ङ्जवशेष अवस्था बएभा ङ्झनदेशनारमरे टोरीको वैठक वोराई फैठकको ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ 
गनेछ । 

  

१३. ङ्ञजल्रा भूल्म अनङ्टगभन टोरी : उऩबोग्म वस्तङ्ट तथा सेवाको भूल्म अनङ्टगभन ङ्झनमभन 
गनय, ङ्ञजल्राभा देहाम फभोङ्ञजभको भूल्म अनङ्टगभन टोरी गठन गङ्चयएको छ्-     

(क) घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामायरको कामायरम प्रभङ्टख     -सॊमोजक                      

(ख) ङ्जवषमगत कामायरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                    -सदस्म                                     

(ग) खाद्य तथा गङ्टण ङ्झनमन्त्त्रक कामायरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध        -सदस्म                                   
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(घ) सभवङ्ञन्त्धत स्थानीम तहको उऩबोक्ता हकङ्जहत हेने शाखाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                         
-सदस्म 

(ङ) सभवङ्ञन्त्धत उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध            -सदस्म                                    

(च) सभवङ्ञन्त्धत व्मवसामी प्रङ्झतङ्झनङ्झध वढीभा तीन जना        -सदस्म                                     

(छ) स्थानीम उऩबोक्ता हक ङ्जहत सॊस्थाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध         -सदस्म                                   

(ज) ऩत्रकाय भहासॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                       -सदस्म                                 

(झ) स्थानीम प्रहयी कामायरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                 -सदस्म                                  

(ञ) सभवङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्रा प्रशासन कामायरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध        -सदस्म                                    

(ट) ऩूवायधाय ङ्जवकास कामायरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                 -सदस्म                                   

 

१४. वस्तङ्ट तथा सेवाको भूल्म कामभ गने प्रकृमा : प्रदेश तथा ङ्ञजल्रा भूल्म अनङ्टगभन 
टोरीरे देहामका प्रकृमा अवरभवन गयी वस्तङ्ट तथा सेवाको भूल्म कामभ गने छ्- 

(१) प्रङ्ञभवङ्ग, इरेङ्ञक्िङ्झसमन, ङ्झभस्त्री, ज्माभी, रेखाऩढी व्मवसामी, ङ्झनजी 
ऺेत्रको ङ्ञशऺण शङ्टल्क, ङ्ञशऺा इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ्ग, कऩार काट्न ेनाई, व्मङ्टटी 
ऩारयय, होटर येष्टङ्टया स्तय हेयी, कृङ्जष भजदङ्टय तथा अन्त्म व्मङ्ञक्तगत 
व्मवसामहरु भूल्म वा दययेट कामभ गदाय वाङ्जषयक रुऩभा गने । 

(२) दङ्टग्ध तथा भासङ्टजन्त्म वस्तङ्टको भूल्म अधय वाङ्जषयक रुऩभा स्थानीम 
उत्ऩादनराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई कामभ गने।  

(३) अन्त्म खाद्य तथा ङ्झनभायण साभग्री य अन्त्म भूल्म कामभ गनय सङ्जकन े
भूल्म नतोङ्जकएका वस्तङ्टको आवश्मकतानङ्टसाय भूल्म कामभ गने। 

(४) भूल्म कामभ गदाय ङ्जवचौङ्झरमा प्रणारीराई ङ्झनरुत्साही गने । 

(५) ढङ्टङ्गा, ङ्झगटी, वारङ्टवा जस्ता खानी जन्त्म वस्तङ्टको भूल्म अधयवाङ्जषयक रुऩभा 
कामभ गने । 

(६) न्त्मून ङ्जवजकीकयण गयी भार वस्तङ्ट खङ्चयद गयी ङ्जविी गनय ऩाइन ेछैन 
। खङ्चयद गदाय ङ्झतयेको भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध वा बॊसाय प्रऻाऩन ऩत्रभा 
उल्रेख गयेको भूल्म नै खङ्चयद भूल्मको रुऩभा ङ्झरन सक्ने । 

(७) इरेक्िोङ्झनक्स, ङ्झसभेन्त्ट, छड, औषधी जन्त्म रगामतको वस्तङ्ट खङ्चयद 
ङ्जविी गदाय N.S ङ्ञचन्त्ह प्राप्त गयेकोराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई भूल्म कामभ 
गने । 



खण्ड ०2) सॊख्मा ०3  प्रदेश याजऩत्र बाग २ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।०९ 

15 

 

(८) तयकायी तथा परपूरको भूल्म कामभ गदाय स्थानीम उऩरव्धता, 
भाग तथा आऩूङ्झतय, ङ्झसजन तथा अन्त्म ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत जन्त्म अवस्थाराई 
ख्मार गयेय उत्ऩादक, ङ्जविेता तथा उऩबोक्ताको ङ्जहत अनङ्टकङ्ट र हङ्टन े
गयी तम गनय सक्ने । 

(९) अन्त्म वस्तङ्ट तथा सेवाको भूल्म आवश्मकता अनङ्टसाय कामभ गने । 

(१०) वस्तङ्ट तथा सेवाको ङ्जविी भूल्म कामभ गदाय प्रचरन अनङ्टसाय   
समकडा २० बन्त्दा कभ भङ्टनापा हङ्टनेगयी गने। 

(११) कामभ गङ्चयएको भूल्म सूचनाको भाध्माभवाट सावयजङ्झनक गनय सक्न े
। 

१५.अनङ्टगभनको ऩूवय तमायी्  अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे अनङ्टगभन गनङ्टय ऩूवय देहामको तमायी गनङ्टयऩनेछ :- 
(१) ङ्झनयीऺण वा अनङ्टगभनभा जानङ्ट ऩूवय अत्मावश्मक वस्तङ्ट तथा सेवा भध्मे कङ्ट न 

कङ्ट न ङ्जवषमराई ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा याख्न ेबङे्ङ ङ्जकटान गयी ङ्जवषम सूची 
तमाय गनङ्टयऩनेछ । 

(२) अनङ्टगभनभा जाॉदा अनङ्टगभन गङ्चयने वस्तङ्ट वा सोसॉग सभफङ्ञन्त्धत ऐन ङ्झनमभहरू,  

ङ्जववयण य चेक ङ्झरस्ट साथै ङ्झरई जानङ्ट ऩनेछ ।  

(३) वस्तङ्ट तथा सेवाको आऩूङ्झतय, ङ्झफिी ङ्जवतयण, भूल्म, गङ्टणस्तय आङ्छदको फायेभा 
ऩमायप्त सूचना य जानकायी हाङ्झसर गनङ्टय ऩनेछ । 

(४) अनङ्टगभन वा ङ्झनयीऺण गनय जानङ्ट अगावै ताङ्झरका फनाई आवश्मक ऩने साधन 

सङ्टयऺा आङ्छदको ऩूवय तमायी गनङ्टय ऩनेछ । 

 

१६. फजाय अनङ्टगभन गने प्रकृमा् (१) फजाय अनङ्टगभन गदाय अनङ्टगभनभा खङ्जटई जान ेव्मङ्ञक्तरे 

आफ्नो ऩङ्चयचम ऩत्र देखाई फजाय अनङ्टगभन गनङ्टय ऩनेछ य सभफङ्ञन्त्धत व्मवसामीरे ङ्झफना कङ्ट नै 

अवयोध अनङ्टगभन गनय ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ फजाय अनङ्टगभन गदाय सभफङ्ञन्त्धत व्मवसामीरे फाधा 
ङ्जवयोध गयेभा फाधा ङ्जवयोध गनेराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाहीको राङ्झग सभफङ्ञन्त्धत 

ङ्झनकामभा अनङ्टयोध गनय वा रेखी ऩठाउन सक्नेछ । 

(३) अनङ्टगभन टोरीरे फजाय अनङ्टगभन गदाय वस्तङ्ट वा सेवाको नभूना सङ्करन 

गनङ्टयऩने देङ्ञखएभा प्रचङ्झरत  कानून फभोङ्ञजभ नभूना सङ्करन गयी सोको मथाथय ङ्जववयण खङ्टराई 

सभबव बएसभभ सभफङ्ञन्त्धत व्मवसामीको सभेत दस्तखत बएको स्थरगत भङ्टच ङ्टल्का फनाउनङ्ट 
ऩनेछ । सभफङ्ञन्त्धत व्मवसामीरे भङ्टचल्का दस्तखत गनय नभानेभा सोही व्महोया जनाई 

उऩङ्ञस्थत व्मङ्ञक्तहरूको योहफयभा भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झसरफन्त्दी 
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सभेत गयी ऩयीऺणको राङ्झग मथाशीघ्र सभफङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा नभूना सङ्जहत रेखी ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे फजाय अनङ्टगभन गदाय तत्कार केही सङ्टधाय गनङ्टयऩने 

देखेभा सभफङ्ञन्त्धत व्मवसामीराई अवङ्झध तोकी अनङ्टसूची ३ फभोङ्ञजभ स्थरगत ङ्झरङ्ञखत 

ङ्झनदेशन ङ्छदई सङ्टधाय गनय रगाउन सक्नेछ ।  

(५) फजाय अनङ्टगभन टोरीरे फजाय अनङ्टगभन गदाय कङ्ट नै वस्तङ्ट तत्कार नष्ट नगये 

जनस्वास्थ्मभा असयऩने देङ्ञखएभा त्मस्ता वस्तङ्टको नभूना सङ्करन गयी प्रभाणको रूऩभा 
सङ्टयङ्ञऺत याखी अरू प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आवश्मक प्रङ्जिमा ऩङ्टमायई सभफङ्ञन्त्धत व्मवसामी 
य उऩङ्ञस्थत व्मङ्ञक्तहरूको योहफयभा अनङ्टसूची ४ फभोङ्ञजभको भङ्टच ङ्टल्का गयी वातावयणभा 
असय नऩने गयी त्मस्तो वस्तङ्ट नष्ट गनङ्टय ऩनेछ । सङ्कङ्झरत नभूना आवश्मकता अनङ्टसाय 

ऩयीऺणका राङ्झग प्रमोगशाराभा ऩठाउन सङ्जकन ेछ ।  

(६) फजाय अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे फजाय अनङ्टगभन गदाय वस्तङ्ट वा सेवा याखेको 
स्थानको ङ्झनमभानङ्टसाय जाॉचवङ्टझ वा खानतरासी गनय सक्नेछ ।खानतरासीवाट वस्तङ्ट 
वा सेवाको ङ्जविीङ्जवतयणभा अनङ्टङ्ञचत वा अङ्झनमङ्झभत कामय गयेको ऩाईएभा 
आवश्मकताअनङ्टसाय त्मस्तो सेवा वा वस्तङ्टको प्रमोग वा ङ्जविी ङ्जवतयणभा योक 
रगाउन सक्नेछ । 

(७) अनङ्टगभन गदाय कङ्ट नै कानूनी कायफाही गनङ्टयऩने देङ्ञखएभा अनङ्टगभन 
सॊमन्त्त्ररे सभफङ्ञन्त्धत व्मावसामीसॊग तङ्टरुन्त्त स्ऩष्टीकयण भाग गनय सक्नछे । 

(८) अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे फजाय अनङ्टगभन गदाय भङ्टद्दा दामय गनङ्टयऩने देङ्ञखएभा 
अनङ्टसन्त्धान य तहङ्जककात गनय प्रचङ्झरत कानून वभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी 
सभऺ रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(९) उऩङ्झनमभ (८) वभोङ्ञजभ रेङ्ञखआएभा सभफङ्ञन्त्धत अङ्झधकायीरे प्रचङ्झरत 
कानून वभोङ्ञजभ प्रकृमा ऩङ्टया गयी सभफन्त्धीत ङ्झनकामभा भङ्टद्दा दामय गनङ्टयऩनेछ । 

(१०) उऩङ्झनमभ (५) वभोङ्ञजभ अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे अखाद्य वस्तङ्ट वा अन्त्म 
वस्तङ्ट नष्ट गदाय रागकेो खचय सभफङ्ञन्त्धत व्मावसामीरे व्महोनङ्टय ऩनेछ । 

(११) अनङ्टगभन गदाय प्रचङ्झरत ऐन ङ्झनमभ अनङ्टसाय तमाय गङ्चयएका 
चेकङ्झरष्टका ङ्जवषमभा उद्यभी व्मावसामी ऩसरहरुराई जानकायी प्रदान गयी दङ्टवै 
ऩऺको उऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्जववयण तमाय गनङ्टयऩनेछ । 

(१२) अनङ्टगभन गङ्चयएका वस्तङ्ट भारसाभानहरुको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय भङ्टच ङ्टल्का 
उठाउनङ्ट ऩनेभा भङ्टच ङ्टल्का चेकङ्झरष्ट अनङ्टसाय बए नबएको हेने य नभूना ऩयीऺण ङ्झरनङ्टने 
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बएभा प्रचङ्झरत कानून वभोङ्ञजभ नभूना सॊकरन गनङ्टयऩनेछ । 

(१३) ङ्झनयीऺण जाॉचवङ्टझ वा खानतरासी गदाय उऩबोग्म वस्तङ्ट योक्का याख्नङ्टऩने 
बएभा प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय गनङ्टयऩनेछ । 

(१४) खाद्य प्रशोधन गनय आवश्मक ऩने कङ्ट नै उऩकयण जडान बई कङ्ट नै 
वस्तङ्ट वा ऩदाथयको उत्ऩादन गङ्चयएकोभा अनङ्टगभन गने ङ्झनकामरे उत्ऩादन प्रशोधन 
कानून सभभत बए नबएको हेयी नबएको बए त्मस्तो स्थानभा ङ्झसरवन्त्दी गनय सक्नेछ 
मसयी ङ्झसरवन्त्दी गङ्चयएकोभा प्रशोधन उद्योगराई ङ्झनङ्ञित सभामावङ्झध ङ्छदई आवश्मक 
भाऩदण्ड ऩूया गयी सङ्टधाय गनय ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(१५) उद्योगरे सङ्टधायात्भक कामयहरु गनय ङ्झसरवन्त्दी हटाई ऩाॉउ बनी 
ङ्झसरवन्त्दी गने ङ्झनकामभा ङ्झनवेदन ङ्छदएभा सभफङ्ञन्त्धत ङ्झनकामरे सङ्टधायात्भक कामय गनय 
ङ्झसरवन्त्दी हटाई ङ्छदन सक्नेछ । ऩङ्टन: अनङ्टगभन गदाय सङ्टधाय बएको नऩाईएभा कानून 
वभोङ्ञजभ कायफाही अगाङ्झड वढाउनछे । 

(१६) वस्तङ्ट वा सेवाको आऩूङ्झतय व्मवस्था ङ्झनमङ्झभत बए नबएको, उऩरव्धता 
सहज बए नबएको, साभाङ्ञजक रुऩभा स्वीकामय बए नबएको, उङ्ञचत भूल्म य सङ्टरब 
ऩहङ्टॉच बए नबएको, सेवा तथा वस्तङ्टको भाऩदण्ड तोङ्जकए नतोङ्जकएको वा भाऩदण्ड 
अनङ्टसाय गङ्टणस्तय बए नबएको, नाऩतौर साभग्री दङ्टरुस्त बए नबएको, वस्तङ्टभा भूल्म य 
रेवर बए नबएको तथा ङ्जविीस्थरभा भूल्मसूची य साइनवोडय बए नबएको ङ्जवषमभा 
अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे हेनङ्टयऩनेछ । 

(१७) वस्तङ्ट वा सेवा ऺेत्रभा अनङ्टङ्ञचत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ (Unfair 

trade Practices), कानूनद्धाया ङ्झनमङ्ञन्त्त्रत वा ङ्झनषेङ्झधत व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ 
(Restrictive Trade Practices) य एकाङ्झधकायऩूणय व्माऩाङ्चयक ङ्जिमाकराऩ 
(Monopolistic Trade Practices) बए नबएको ङ्जवषमभा सभेत अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे 
हेनङ्टय ऩनेछ । 

(१८) खान मोग्म प्रभाङ्ञणत बएभा स्त्री जाङ्झत चौऩाम सभेत वध गनय 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरई भूल्म सूङ्ञचभा उल्रेख गयी ङ्झफिी ङ्झफतयण गनय ऩाइनेछ तय भासङ्ट 
ऩसरेरे झङ्टक्काएय स्त्री जाङ्झत चौऩाएराई बारे जातको रुऩभा ङ्जविी ङ्जवतयण गयेभा वा 
स्त्री जाती चौऩाम वध गनय अनङ्टभङ्झत नङ्झरइ वध गयेभा ङ्झनमभानङ्टसाय कायफाही गङ्चयने छ 
। 

(१९) अनङ्टगभन गदाय कसैको व्मवसामभा त्र ङ्टटीराई सङ्टधाय गने अवस्था 
देङ्ञखएभा सङ्टधाय गने अवसय ङ्छदइ ऩङ्टन ३ भङ्जहनाभा ङ्झबत्रभा अनङ्टगभन गङ्चय कैङ्जपमत 
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जनाई ऩङ्टन ऩटकेको रुऩभा कायफाहीको रागी ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने छ । 

(२०) कङ्ट नै ऩङ्झन वस्तङ्ट वा सेवाभा भूल्म ङ्झतये ऩङ्झछ थऩ सेवा शङ्टल्क वा 
सङ्झबयस चाजय भानेय ङ्झरन ऩाइन ेछैन। 

(२१) भूल्म अनङ्टगभन टोरीरे कामभ गयेको भूल्म वा प्रचङ्झरत दयभा 
तोङ्जकएके भूल्मभा साभान फेच्न अटेयी गने व्मवसामीराइ कारो फजायी ऐन अनङ्टसाय 
कायफाही गङ्चयने छ। 

 

१७. अत्मावश्मक वस्तङ्ट य सेवाहरुको अनङ्टगभन गदाय थऩ ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट याहरु : 
आवश्मक वस्तङ्ट सॊयऺण ऐन, २०१२ तथा आवश्मक सेवा सॊचारन ऐन, २०१४ 
वभोङ्ञजभ अत्मावश्मक वस्तङ्ट य सेवाहरुको अनङ्टगभन गदाय देहाम फभोङ्ञजभ ध्मान 
ङ्छदनङ्टऩनेछ्- 

-1_ उऩबोक्ताको ङ्ञजउज्मान,  स्वास्थ्म य सभऩङ्झतको सङ्टयऺाभा प्रङ्झतकूर 
असय ऩये नऩयेको,  

-2_ उत्ऩादन ङ्जविीङ्जवतयण गदाय कानूनी प्रकृमा ऩूया गये नगयेको, 
-3_ नाऩतौर गङ्टणस्तय य भूल्म ठीक बए नबएको, वस्तङ्ट वा सेवा भाऩनका 

उऩकयण ठीक नबएको य उऩबोक्ताराई सो सभवन्त्धभा सूचना ङ्छदए 
नङ्छदएको, 

-4_ उत्ऩादन य आऩूङ्झतय हङ्टन ेस्थान य सोको वातावयणीम ऩऺहरु ठीक बए 
नबएको,  

-5_ प्रङ्झतस्ऩधाय य स्वच्छ फजाय प्रवद्वयन िेडभाकय  रेवर य ङ्जवऻाऩन प्रचाय 
प्रसायको सत्मता बए नबएको,  

-6_ खाद्य वस्तङ्टभा स्वास्थ्मराई प्रङ्झतकूर असय ऩाने  औषधी ङ्जवषादी य 
यसामनको प्रमोग बए नबएको, 

-7_ उत्ऩादनको स्वीकृङ्झत ङ्झरदाको अवस्थाभा ऩेश बएका न्त्मूनतभ 
ऩङ्टवायधायहरु हार बए नबएको । 

-8_ आवश्मक देङ्ञखएका अन्त्म कङ्ट याहरु । 

 

ऩङ्चयच्छेद -६ 

आचाय सॊङ्जहता 
 

१८.  आचाय सॊङ्जहता्  फजाय अनङ्टगभन गनय जान े अनङ्टगभन टोरीरे ङ्झनभन फभोङ्ञजभको आचाय 

सॊङ्जहता ऩारना गनङ्टयऩनेछ्- 
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-1_ अनङ्टगभन टोरीरे अनङ्टगभन गने स्थर य अनङ्टगभन गङ्चयने वस्तङ्टको फायेभा सो 
कामयभा सॊरग्न सदस्महरू फाहेक अरू कसैराई ऩङ्झन सो फायेभा ऩूवय सूचना 
वा ऩूवय जानकायी गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन, 

-2_ अनङ्टगभनभा खङ्जटने व्मङ्ञक्तरे आफ्नो नाता वा इष्टङ्झभत्र कहाॉ अनङ्टगभन गनय 
जानङ्ट हङ्टॉदैन, 

-3_ अनङ्टगभन कामयभा सॊरग्न कङ्ट नैऩङ्झन सदस्मरे अनङ्टगभन गने ङ्झफिेता 
व्मवसामीफाट कङ्ट नैऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको चन्त्दा, दान, दातव्म वा उऩहाय स्वीकाय 

गनङ्टय हङ्टॉदैन,  

-4_ अनङ्टगभन गनय जाॉदा प्रदामकहरूरे ङ्छदएको सङ्टङ्जवधा तथा आङ्झतथ्म स्वीकाय 

गनङ्टय  हङ्टदैन, 
-5_ कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको प्ररोबन वा भोर भोराङ्जहजाभा ऩनङ्टय हङ्टॉदैन, 

-6_ अनङ्टगभनको कायफाही सभफन्त्धी सूचना प्रवाह गदाय अनङ्टगभन टोरीको 
नेततृ्व गने व्मङ्ञक्तफाट भात्र प्रवाह गनङ्टय ऩनेछ । 

-7_ फजाय अनङ्टगभन गदाय अनङ्टगभन टोरीका ऩदाङ्झधकायीहरू ङ्जविेता तथा 
प्रदामक सभऺ भमायङ्छदत तङ्चयकारे प्रस्तङ्टत हङ्टन ङ्टऩने य व्मवसामीको बण्डायण 

स्थर वा ऩसरफाट जथाबावी तङ्चयकारे भार वस्तङ्ट ङ्झनकाल्नङ्ट हङ्टॉदैन,  

-8_ अनङ्टगभन टोरीका कङ्ट नै सदस्मरे अनङ्टगभन सभफन्त्धी कामय गदाय गोप्मता 
बङ्ग गने रगामत अन्त्म कङ्ट नै गैयकानूनी काभ गयेभा कभयचायी बए प्रचङ्झरत 

कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही गनय य अन्त्म व्मङ्ञक्त बए टोरीफाट 

हटाई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गनय सङ्जकनेछ, 

-9_  साभान जपत गने, धङ्टल्माउने वा नष्ट गने वा ङ्झसरफन्त्दी गने कामयभा 
सभफङ्ञन्त्धत आङ्झधकाङ्चयक कभयचायी वा प्रहयीद्वाया   नै कामय सभऩङ्ङ गनङ्टय ऩनेछ 

।  

 

ऩङ्चयच्छेद -७ 

ङ्जवङ्जवध 

 

१९. फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत एवॊ टोरीको कामयिभ तथा फजेट् (१) भन्त्त्रारमरे फजाय 
अनङ्टगभनका राङ्झग आवश्मक कामयिभ य वजेट प्राथङ्झभकताका साथ वाङ्जषयक 
कामयिभभा सभावेश गनेछ । वाङ्जषयक कामयिभभा उऩबोक्ता सचेतनाको कामयिभ सभेत 



खण्ड ०2) सॊख्मा ०3  प्रदेश याजऩत्र बाग २ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।०९ 

20 

 

सभावेश गनङ्टयऩनेछ । 

(२) नेऩार सयकाय वा अन्त्म कङ्ट नै श्रोतफाट फजाय अनङ्टगभनका राङ्झग अनङ्टदान 

प्राप्त बएभा सोही अनङ्टसाय कामयिभभा सभावेश गनङ्टयऩनेछ । 

(३) फजाय अनङ्टगभनको िभभा नभूना सङ्करन गदाय वस्तङ्ट तथा सेवा 
प्रदामकराई वस्तङ्टको भूल्म ब ङ्टक्तानी गयी ङ्झफर ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(४) फजाय अनङ्टगभन टोरीभा खङ्जटएका व्मङ्ञक्तहरूराई खचयको भाऩदण्ड, 

२०७५ फभोङ्ञजभको यकभ उऩरब्त्ध गयाईनेछ ।  

 (५) उऩबोक्ता हकङ्जहतसॉग सभफङ्ञन्त्धत सॊस्थाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सॊचायकभी य 
स्वमसेवकहरुको सभवन्त्धभा वढीभा तीन जनाराई अनङ्टगभन कामयभा खङ्जटएको प्रत्मेक 
ङ्छदनको राङ्झग खचयको भाऩदण्ड, २०७५ फभोङ्ञजभको यकभ खाजा खचय वाऩत 
उऩरव्ध गयाइनेछ । 

२०. ऩङ्टयस्कृत गनय सङ्जकन:े फजायभा वस्तङ्ट वा सेवाको सभवन्त्धभा अनङ्टङ्ञचत ङ्जिमाकराऩ 
बएको सही सूचना ङ्छदन,ेअनङ्टगभन कामयभा सहबाङ्झगता जनाई उत्कृष्ट कामय गने 
कभयचायी, व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा 
भन्त्त्रारमरे ऩङ्टयस्कृत गनय सक्नेछ ।  

२१. स्थानीम प्रशासनको कतयव्म् फजाय अनङ्टगभन गदाय अनङ्टगभन सॊमन्त्त्ररे सङ्टयऺा रगामतका 
आवश्मक सहमोग भाग गयेभा तत्कार त्मस्तो सङ्टयऺा तथा सहमोग उऩरब्त्ध गयाउनङ्ट 
स्थानीम प्रशासनको कतयव्म हङ्टनेछ । 

२२. प्रङ्झतवेदन ऩशे गने : अनङ्टगभन गने ङ्ञजभभेवायी ऩाएको सॊमन्त्त्ररे अनङ्टगभन एवॊ 
ङ्झनयीऺणको प्रङ्झतवेदन सात ङ्छदनभा अनङ्टसङ्टची ३ को ढाॉचाभा तमाय गयी प्रदेश फजाय 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टयऩनेछ य सो को वोधाथय भन्त्त्रारमभा ङ्छदनङ्टऩनेछ । फजाय 

अनङ्टगभनको भाङ्झसक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन अनङ्टसूची -१ अनङ्टसाय तमाय गनङ्टय ऩनेछ। 

२३. वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन सावयजङ्झनक गने:   भन्त्त्रारमरे प्रत्मेक वषय भाचय १५ भा भनाईने 
उऩबोक्ता ङ्छदवसको ङ्छदन उऩबोक्ता सचेतना कामयिभ सभेतको सभीऺा सभावेश गयी 
फजाय अनङ्टगभनको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन सावयजङ्झनक गनङ्टय ऩनेछ ।   

२४. असर ङ्झनमतरे गयेका काभ फचाउ् मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ फजाय अनङ्टगभन गदाय असर 

ङ्झनमतरे गयेका काभको सभफन्त्धभा सङ्झभङ्झत वा टोरीका सॊमोजक तथा सदस्महरू उऩय कङ्ट नै 

कायफाही  हङ्टन ेछैन । 

 २५. प्रचङ्झरत  कानून  फभोङ्ञजभ  हङ्टने्   मस ङ्झनमभावरीभा बएको व्मवस्थारे प्रचङ्झरत कानून 

फभोङ्ञजभ हङ्टन ेअन्त्म अनङ्टगभन कामयराई फाधा ऩङ्टय ् माएको भाङ्झनन ेछैन । 

 २६. दण्ड सजाम्  उऩबोक्ता सॊयऺण  ऐन, २०७५ एवॊ प्रचङ्झरत सॊघीम तथा प्रदेश 
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कानूनको अधीनभा यही फजाय अनङ्टगभनफाट दोषी ऩाइएका सॊघ, सॊस्था, व्मङ्ञक्त उऩय 

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाही  य दण्ड सजाम हङ्टनेछ ।  

२७. फाधा अड्काउ पङ्ट काउन ेअङ्झधकाय्  मस ङ्झनमभावरीको कामायन्त्वमनभा कङ्ट नै वाधा अड्काउ 

ऩयेभा प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा भन्त्त्रारमरे फाधा अड्काउ पङ्ट काउन 
सक्नेछ ।  

२८. सॊशोधन्  मस ङ्झनमभावरीभा सॊशोधन गने अङ्झधकाय प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही प्रदेश 
सयकायको हङ्टनेछ । 
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अनङ्टसूची -१ 

(ङ्झनमभ २२ सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 

फजाय अनङ्टगभनको भाङ्झसक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 
श्री उद्योग ऩमयटन, वन तथा वातावयण भन्त्त्रारम गण्डकी प्रदेश, ऩोखया । 

 
ङ्जवषम्- फजाय अनङ्टगभनको भाङ्झसक प्रङ्झतवेदन । 

 

आज ङ्झभङ्झत २०  /  / देङ्ञख २० /   / सभभ ङ्झनभन स्थानहरूभा फजाय अनङ्टगभन गदाय 
ङ्झनभनानङ्टसाय देङ्ञखएको व्महोया अनङ्टयोध छ । 

  

ङ्झस.नॊ
. 
अनङ्टगभन 
गङ्चयएको स्थान 

अनङ्टगभन 
गङ्चयएको ऺेत्र / 
प्रकृङ्झत/ 
वस्तङ्टहरु 

अनङ्टगभनको 
ङ्जववयण (ऩङ्चयभाण, 

अफस्था य अन्त्म 

कङ्ट या) व्मवसाङ्जमक 

प्रङ्झतष्ठान सॊस्था  
 

साभानको 
जपत / 
वयाभद नाभ 
/ ऩङ्चयभाण 

नष्ट गङ्चयएको 
वस्तङ्ट / 
ऩङ्चयभाण 

ङ्झसरफन्त्दी 
गङ्चयएको 
भात्रा / 
सॊख्मा 

गङ्चयएको 
नभूना 
सॊङ्करन 
भात्रा / 
सॊख्मा 

कैङ्जपमत  

 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

 

 फोधाथय्  
 

श्री सॊमोजकज्मू 

प्रदेश फजाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत। 
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अनङ्टसूची -२ 

 

(ङ्झनमभ १0 को उऩङ्झनमभ (१) सॊग सभफङ्ञन्त्धत) 
अनङ्टगभन गङ्चयन ेवस्तङ्ट य सेवाको वगीकयण 

 

 (अ) फजाय अनङ्टगभनको िभभा ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩबोग्म वस्तङ्ट तथा सेवाको अनङ्टगभन गनङ्टयऩने बएकारे 

उऩबोग्म वस्तङ्ट तथा सेवाको ङ्झनभनानङ्टसाय वगीकयण गङ्चयएको छ । 

 सभूह "क" खाद्याङ्ङ भाछा/भासङ्टजन्त्म/तयकायी परपूर/ दैङ्झनक उऩबोग्म  

(१)  खाद्याङ्ङ तथा खाद्य ऩदाथयहरू नून, ङ्ञचनी, ङ्ञचमा, कपी, भह, अङ्झभरो, प्रशोङ्झधत ऩानी आङ्छद । 

(२)  अप्रशोङ्झधत, अधयप्रशोङ्झधत वा प्रशोङ्झधत खाद्य ऩदाथयहरू, 

 (३) प्रशोङ्झधत खाद्य ऩदाथय उत्ऩादन गनय प्रमोग गङ्चयने कच्चा ऩदाथय,  
(४)  खाद्य ऩदाथय उत्ऩादन गने उद्योग, 

 (५) खाद्य ऩदाथय ङ्जविी ङ्जवतयण गङ्चयने ङ्झफिीस्थर य बण्डायगहृ वा सञ्चम स्थर,  

(६)  खान ेतेर, ङ्ञघउ वनस्ऩङ्झत ङ्ञघउ सभेत),  

 (७) दङ्टध तथा दङ्टग्ध ऩदाथयहरू य दङ्टध प्माङ्जकङ्ग गनय प्रमोग हङ्टने प्राङ्जष्टक ऩाउचहरू  

(8)  भाछा, भासङ्ट, अण्डा,  
(९) भसराजन्त्म ऩदाथयहरू (ङ्ञजया, भङ्चयच, अदङ्टवा, रसङ्टन, धङ्झनमा, फेसाय, ज्वानो, भेथी, ल्वाङ, 

सङ्टकङ्ट भेर, अरैंची, दाङ्ञल्चनी य खङ्टसायनी रगामतका भसराको रूऩभा उऩबोग गङ्चयन ेऩदाथयहरू) 

 सभूह "ख" औषधी एवॊ स्वास्थ्म सेवा 
 (१) औषधी तथा औषधीजन्त्म ऩदाथयहरू (ऩशङ्टऩऺी औषधी तथा जङ्झडफङ्टटीभा आधाङ्चयत औषधी 

सभेत),  

(२)  औषधी उत्ऩादन गने उद्योग तथा ङ्झफिी ङ्जवतयण गङ्चयने स्थर,  

(३)  अस्ऩतार, नङ्झसयङहोभ, ङ्ञक्रङ्झनक आङ्छद स्वास्थ्म सेवा प्रदामक सॊस्थाहरू । 

 सभूह “ग” यासामङ्झनक भर/ङ्जवषादी/ङ्झफउ ङ्जवजन/कृङ्जष औजाय् 
 (१) ऩशङ्टऩऺी आहाय य त्मसभा प्रमोग हङ्टने कच्चा ऩदाथयहरु सभेत, 

 (२) यासामङ्झनक भर, ङ्जवषादी, ङ्झफउ ङ्जवजन, कृङ्जष औजायहरू,  
सभूह “घ" इन्त्धन् 
 (१) इन्त्धन बण्डायण, ऩेिोङ्झरमभ ऩदाथयको नाऩतौर, गङ्टणस्तय भूल्म तथा भाऩदण्डहरूको 

कामायन्त्वम। 

 सभूह  "ड"  ङ्झनभायण साभग्री् 
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 (१) ढङ्टङ्गा, इटा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा रगामतका ङ्झनभायण साभग्री तथा सोसॉग सभफङ्ञन्त्धत उद्योग, बण्डायण 

स्थर य ङ्झफिी ङ्जवतयण स्थर य ऩङ्चयभाण सभेत 

सभूह  "च'  शैङ्ञऺक साभग्री: 
 

 (१) ऩाठ्यसाभग्री, स्टेशनयी रगामतका शैङ्ञऺक साभग्रीहरू तथा सेवा शङ्टल्क सभेत 

(२)  ङ्ञशऺा ङ्झनदेङ्ञशकाअनङ्टसाय ङ्जवद्यारमहरूको शङ्टल्क आङ्छद ।  

 

सभूह “छ" होटर/रज/येष्टङ्टया/खाजाघय/चभेना गहृ/रज् 
 (१) होटर येष्टङ्टया (दोहयी गीत गाउने य नाचगान गने डान्त्स येष्टङ्ट येण्ट सभेत)/ खाजाघय 

चभेना गहृ/रजको सयसपाई तथा अन्त्म व्मवस्थाऩन 

 (२)  प्रशोङ्झधत य अप्रशोङ्झधत वस्तङ्टहरूको बण्डायण  

(३) होटर, येष्टङ्टया तथा ङ्झभठाई ऩसरहरूभा ङ्झफिी हङ्टने ऩकवान तथा प्माकेङ्ञजङ्ग गयी ङ्जविी हङ्टने  
खाद्य ऩदाथयहरू, हल्का ऩेम ऩदाथयहरू, भङ्छदयाजन्त्म ऩदाथय,  

(४ ) ध्वनी प्रदङ्टषण  

(५ ) साभाङ्ञजक ङ्जवशृ्रखरता । 

 

सभूह “ज” सङ्टतीजन्त्म तथा भङ्छदया जन्त्म ऩदाथय्  । 

 (१)  सङ्टऩायी, ऩानऩयाग, सङ्टती, ङ्झफडी, च ङ्टयोट तथा सङ्टतीजन्त्म ऩदाथय । 

 सभूह “झ” नाऩ तौर् 
 (१)  ढक, तयाजङ्ट रगामतका नाऩ तौरभा प्रमोग हङ्टने उऩकयणहरू । 

 सभूह "ञ" ऩशङ्टऩॊऺी हाट फजाय्  
(१)   ऩशङ्टऩॊऺी हाटफजाय तथा ङ्झफिी स्थर । 

 सभूह “ट” सौन्त्दमय साभग्री: 
 (१)  ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका सौन्त्दमय साभग्रीहरू  

(२)   व्मूटी ऩारयय/ सैरङ्टन आङ्छद । 

 सभङ्टह ठ” ङ्जवद्यङ्टतीम साभानहरू: 

 (१)  ङ्जवद्यङ्टतीम साभानहरू  

(२)  इरेक्िोङ्झनक्स साभानहरू । 

 सभूह “ड” यङयोगन: 

 (१)  ङ्जवङ्झबङ्ङ कभऩनीका बवन सभफन्त्धी यङ य यङ योगन सभफन्त्धी साभग्रीहरू । 

 सभूह  "ड"  गय गहना् 
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(१)  सङ्टन, चाॉदी, हीया, भोती, जवाहयत तथा सोफाट ङ्झनङ्झभयत गय गहनाहरूको नाऩतौर एवॊ गङ्टणस्तय 

।  

सभूह “ण” सवायी साधन 

 (१) याक्सी ङ्झभटय शङ्टल्क य ङ्चयक्सा, नगय फस आङ्छदको बाडा आङ्छद ।  

सभूह "त" अन्त्म् 
 (१) अन्त्म उऩबोग्म वस्तङ्टहरूको उत्ऩादन स्थर, प्रशोधन स्थर, ढङ्टवानीको अवस्था, ङ्झफिी 

स्थरहरू, 

 (आ)  अनङ्टगभन गङ्चयन ेसेवाको ङ्जववयण्  
(१) व्माऩाङ्चयक सेवा (२)सञ्चाय सेवा, (३) स्थर मातामात तथा हवाई सेवा, (४) ङ्जवद्यङ्टत सेवा, (५) 

खानेऩानी सेवा, (६) ङ्जवऻाऩन सेवा अन्त्म उऩबोग्म सेवाहरू, (७) स्वास्थ्म सेवा, (८) ङ्ञशऺा 
सेवा, (९) ङ्जवत्तीम सेवाहरू (१०) सफ्टवेमय सेवाहरु (११) ऩयाभशय सेवाहरु (१२) ऩमयटन 
सेवा (१३) भनोयञ्जन तथा खेरकङ्ट द सेवा (१४) मातामात सेवा (१५) ङ्झनभायण सेवा 
रगामतका भङ्टनापा ङ्झरई वा नङ्झरई प्रदान गङ्चयने अन्त्म सेवा 
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अनङ्टसूची -३ 

(ङ्झनमभ १६ को उऩङ्झनमभ (४) तथा ङ्झनमभ २२ सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 
दैङ्झनक फजाय अनङ्टगभन पायाभ 

 

(फजाय अनङ्टगभन पायभको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झत सभफङ्ञन्त्धत व्मवसामीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ)  

        ङ्झभङ्झत:  

व्माऩाङ्चयक प्रङ्झतष्ठानको नाभ् श्री 
 ठेगाना्  
प्रोऩाइटय वा पभय धनीको नाभ्  
पोन नॊ:  
मस भन्त्त्रारमको नेततृ्वभा खङ्जटएको फजाय अनङ्टगभन टोरीफाट तऩाईको ङ्झफिीस्थर 

/गोदाभ/उद्योगको ङ्झनयीऺण गदाय ङ्झनभन अनङ्टरूऩको ङ्ञस्थङ्झत बेङ्जटएकोरे देहाम अनङ्टसाय गनङ्टय 
गयाउनङ्ट ङ्झनदेशन ङ्छदइएको छ ।  

 

ि.सॊ. ङ्जववयण बएको नबएको टोरीफाट  

ङ्छदइएको  
ङ्झनदेशन  

 

कैङ्जपमत 

१ भूल्म सूची     

२ 

साइन फोडय  
    

३ व्मवसाम दताय/ नवीकयण     

४ नाऩतौरको प्रभाण     

५ रेवरभा खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरू 

स्ऩष्ट उल्रेख बए/नबएको 
    

६ भमाद नाघकेो साभग्री  
 

    

७ स्थामी रेखा PAN नभफय/ Vat 

भा  दताय 
    

८ ङ्झफिी ङ्झफर ङ्छदन ेप्रङ्जिमा  बए / 
नबएको  
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९ खाद्य अनङ्टऻा-ऩत्र (खाद्य उद्योगको 
राङ्झग) 

    

१० भासङ्टको गङ्टणस्तय सन्त्तोषजनक 

बए नबएको 
    

११ ङ्झभठाईको गङ्टणस्तय रगामतका 
ऩऺहरू सन्त्तोषजनक 

    

१२ ग्माॉसको तौर, भूल्म रगामतका 
ङ्जवषम सन्त्तोषजनक 

    

१३ खङ्चयद ङ्झफर /नबएको     

१४ मस अगाङ्झडको ङ्झनदेशनभा ऩारना     

१५ अन्त्म कैङ्जपमतऩूणय ङ्ञस्थङ्झत 

(खङ्टराउन)े 

    

 

एक ऩटक ङ्छदइएका ङ्झनदेशनहरू ऩङ्टन् अनङ्टगभन गदाय ऩारना नबएको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानून 

फभोङ्ञजभ कडा कायफाही हङ्टनेछ ।  

ङ्झनयीऺण टोरी  
१.  सॊमोजक श्री ...  
2. सदस्म श्री  
3. सदस्म श्री  
4.  सदस्म श्री  
5. सदस्म श्री  
6.  सदस्म श्री 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत ङ्जववयण ठीक छ बनी उत्ऩादक/ङ्झफिेताको  
नाभ थय 

सही 
ठेगना 
भो:नॊ.  
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प्रङ्झतष्ठानको छाऩ 

 

 

अनङ्टसूची- ४ 

(ङ्झनमभ १६ को उऩङ्झनमभ (५) सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 

भङ्टच ङ्टल्का 
........ ङ्ञजल्रा ......    नगयऩाङ्झरका ......................... वडा नॊ. ................ टोर ............... भा 

खडा गयेको घटनास्थर/ वयाभदी/खान तरासी/ङ्झसर छाऩ रगाएको भङ्टच ङ्टल्का्  

१. उजङ्टयी वा सूचनाको छोटकयी ङ्जववयण: 

२. चाय ङ्जकल्रा सङ्जहत खानतरासी /फयाभदी गङ्चयएको ङ्ञचज वस्तङ्टको नभूना तथा ठाउॉको ङ्जववयण:  

३ फयाभद बएको साभान / दसीको ङ्जववयण / ङ्झसरछाऩ गङ्चयएको ङ्जववयण:  

(क)  

(ख)  

(ग) 

४. खानतरासी/फयाभदी बएको देखे फभोङ्ञजभ सही छाऩ गने साऺी्- (नाभ, वतन सभेत)  

(क)  

(ख)  

(ग) 

५. योहवयभा फस्नेहरूको नाभ, थय, उभेय, वतन य सही छाऩ् 

(क)  

(ख)  

(ग) 

६.  ङ्झनयीऺण टोरीरे भेयो/ उद्योग/गोदाभ/ऩसरभा अनङ्टगभन गदाय कङ्ट नै साभान ङ्जहनाङ्झभना बएको 
छैन । भाङ्झथ प्रकयण ३ भा उल्रेख बएको ङ्ञचज वस्तङ्ट तथा साभानहरू उद्योग, गोदाभ, 

ऩसरफाट फयाभद बएको हो । साथै टोरीरे रगाएको ङ्झसर थान ्..... छाऩ बएको ठीक साॉचो 
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हो बनी सङ्जहछाऩ गने:  

(क)  

(ख)  

(ग) 

७. कामय  ताभेरी  गने: 

(क)     

( ख) 

(ग)  

ङ्झभङ्झत्  

सभम्  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

आऻारे¸ 

मभ प्रसाद ऩोखयेर 

प्रदेश सयकायको सङ्ञचव 


