
 
 

 

प्रदेश राजपत्र 

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०४) पोखरा, असोज ८ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क १७ 

भाग १ 

गण्डकी प्रदेश सरकार 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय 

नेपालको संविधान बमोशजम प्रदेश सभाले बनाएको देहाय बमोशजमको ऐन 
सिवसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ । 

संित ्२०७८ सालको ऐन नं. ०३ 

गण्डकी प्रदेशमा प्राइभेट फमव दताव गने सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनव बनकेो ऐन 

प्रस्तािनााः  उद्योग, व्यापार िा व्यिसाय सञ्चालन गनव स्थावपत प्राइभेट फमवको दताव, निीकरण 
सम्बन्त्धमा व्यिस्था गरी नागररकको आतथवक वहत र सवुिधा प्रिधवन गदै प्रदेशको आतथवक 
समवृि हातसल गनव िाञ् छनीय भएकोले, 

गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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१.    संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “ गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फमव दताव ऐन, 

२०७८”  रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.   पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,–   

(क)  "कायावलय" भन्नाले मन्त्त्रालय अन्त्तगवतको शजल्लाशस्थत घरेल ुतथा 
साना उद्योग कायावलय सम्झन ुपछव।  

(ख)  “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम" भन्नाले यो ऐन अन्त्तगवत बनेको 
तनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोशजम सम्झन ुपछव।   

(ग)  “प्राइभेट फमव” भन्नाले तनजी िा अन्त्य नामबाट एक व्यशक्तले 
उद्योग, व्यापार िा व्यिसाय गने फमव िा कम्पनी सम्झन ुपछव। 

(घ)  "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको उद्योग, व्यापार िा व्यिसाय 
िेत्र हेने मन्त्त्रालय सम्झन ुपछव ।         

३.   दताव नगरी प्राइभेट फमव सञ्चालन गनव नहनुेाः (१) यस ऐन बमोशजम दताव नगरी कसैले 
पतन प्राइभेट फमव सञ्चालन गनव हुुँदैन।   

(२) प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भई सञ्चालनमा रहेका प्राइभेट फमवले यो 
ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक िषवतभत्र तोवकए बमोशजम दताव अद्याितधक गनुव पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम अद्याितधक भएको प्राइभेट फमव यसै ऐन बमोशजम 
दताव भएको मातननेछ ।   

४.   प्राइभेट फमव दताव गनव दरखास्त ददनपुनेाः (१) प्राइभेट फमव दताव गराउन चाहने व्यशक्तले 
तोवकए बमोशजमको कायावलयमा देहायका वििरण खलुाई दरखास्त ददन ुपनेछाः- 

(क) प्राइभेट फमवको नाम र ठेगाना, 
(ख) प्राइभेट फमवको उदे्दश्य तथा कारोबार गने िस्त ुतथा सेिाको 

वििरण, 
(ग) प्राइभेट फमवको धनीको नाम र ठेगाना 
(घ) मन्त्त्रालयले तोकेका अन्त्य वििरण । 
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(२) प्राईभेट फमव दताव गदाव लाग्ने दस्तरु र सो सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

तर, मवहला, अपाङ्ग, दतलत समदुाय, विपन्न िगव, वपछतडएको िेत्र र सीमाशन्त्तकृत 
समदुायका व्यशक्तलाई तोवकए बमोशजम लाग्ने दस्तरुमा पचास प्रततशत छुट हनुेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त दरखास्त जाुँचबझु गदाव प्राईभेट फमव दताव 
गनव  मनातसि देशखएमा कायावलयले तोवकए बमोशजम दताव गरी दरखास्तिालालाई 
तोवकएको ढाुँचामा प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ ।   

(४) उफदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन एउटै व्यशक्तको 
नाममा एउटै उद्देश्य भएको एक भन्त्दा बढी प्राइभेट फमव दताव गररने छैन । 

 तर, तोवकए बमोशजमको अनमुतत तलई प्राइभेट फमवको शाखा खोली सञ्चालन 
गनव िाधा पने छैन।  

(५) उपदफा (१) बमोशजमको दरखास्त जाुँचबझु गदाव थप वििरण िा 
कागजात आिश्यक देशखएमा त्यस्तो वििरण िा कागजात माग गनव सवकनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोशजमको दरखास्त जाुँचबझु गदाव प्राइभेट फमव दताव गनव 
नसवकने भएमा कायावलयले सात ददन तभत्र सोको कारण सवहतको जानकारी सम्बशन्त्धत 
दरखास्तिालालाई ददन ुपनेछ । 

५.   प्राइभेट फमवको निीकरणाः  (१) यो ऐन बमोशजम दताव भएका प्राइभेट फमव प्रत्येक 
दईु िषवमा तोवकएको शलु्क तलइव निीकरण गनुव पनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ कुन ैकारणिस निीकरण गने म्याद समाप्त भई 
निीकरण हनु नसकेका फमव भए जततसकैु अितध व्यततत भएको भए तापतन एक 
पटकका लातग यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक िषव तभत्र तोवकए बमोशजमको शलु्क 
तलई निीकरण गनव सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम ददइएको अितधमा समेत नविकरण हनु नसकेका 
प्राइभेट फमव भएमा पनुाः एक बषव अितध थप गरर तोवकएको थप शलु्क र जररिाना 
गरर नविकरण गनव सवकनेछ ।  
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(४) प्राइभेट फमवको दताव, निीकरण शलु्क लगायतका अन्त्य व्यिस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ ।  

तर, मवहला,अपाङ्ग,दतलत समदुाय, विपन्न िगव, वपछतडएको िेत्र र तसमाशन्त्तकृत 
समदुायका व्यशक्तलाई तोवकए बमोशजम लाग्न ेशलु्कमा पवहलो पटकको लातग  पचास 
प्रततशत छुट हनुेछ।  

६.   वििरणमा हेरफेर गनुव परेमा स्िीकृत तलनपुनेाः- (१) कुन ैप्राईभेट फमवले दफा ४ को 
उपदफा (१) बमोशजमको वििरणमा हेरफेर गनुव परेमा कायावलयको स्िीकृतत तलन ु
पनेछ। 

(२) वििरण हेरफेर शलु्क लगायत अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ।     

७.   वििरण माग गनव सकनेाः (१) यस ऐन बमोशजम दताव भएको कुन ैप्राइभेट फमवसुँग 
कायावलयले आिश्यक वििरण माग गनव सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम माग भएको वििरण तोवकएको समय तभत्र पेश 
गनुव  सम्बशन्त्धत प्राइभेट फमवको कतवव्य हनुेछ । 

८.   अनलाइन माध्यमको प्रयोगाः (१) प्राइभेट फमवको दताव, निीकरण, नामसारी, ठाउुँसारी 
र खारेजी लगायतका कायव गदाव अनलाईन माध्यमको प्रयोग गनव सवकनेछ।  

(२) अनलाईन माध्यमको प्रयोग सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ । 

९.   अनमुतत िा इजाजतपत्र तलनपुनेाः यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यस ऐन बमोशजम दताव भएको कुन ैफमवले कुन ैउद्योग, व्यापार िा व्यिसाय सञ्चालन 
गनव प्रचतलत कानून बमोशजम कुन ैअतधकारी िा तनकायको अनमुततपत्र िा इजाजतपत्र 
तलनपुने रहेछ भन ेत्यस्तो अनमुततपत्र िा इजाजतपत्र नतलई आफ्नो व्यिसाय शरुु 
गनव पाउने छैन।   

१०.   प्राइभेट फमव खारेज गनव सवकनेाः (१) देहायको अिस्थामा कायावलयले प्राइभेट फमव 
खारेज गनव सकनेछाः- 

(क) तोवकएको अितधतभत्र निीकरण नगरेमा, 
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(ख)  प्राइभेट फमवको धनीले मनुातसि कारण दशावई आफ्नो प्राइभेट 
फमव खारेज गरी पाउुँ भनी कायावलय समि तनिेदन ददएमा, 

(ग)   दफा ४ को उपदफा (१) को विपरीत हनुे गरी झूठा वििरण 
पेश गरी प्राइभेट फमव दताव गरेको ठहररएमा,  

(घ)  सम्बशन्त्धत कायावलयले दफा ७ बमोशजम माग गरेको वििरण 
सम्बशन्त्धत प्राइभेट फमवले तोवकएको अितधतभत्र पेश नगरेमा, 

(ङ)  प्राइभेट फमवले सम्बशन्त्धत कायावलयलाई जानकारी ददई िा नददई 
उद्योग व्यिसाय बन्त्द गरेमा, 

(च)  प्राइभेट फमवले दताव गदावको बखत तोवकएको शतव बमोशजम कायव 
गरेको तलशखत प्रगतत वििरण सम्बशन्त्धत कायावलयमा पेश नगरेमा, 
िा 

(छ)  प्राइभेट फमवले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगवत बनेको तनयम विपरीत 
हनुे गरी अन्त्य कुनै कायव गरेमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) िा (छ) बमोशजम प्राइभेट 
फमव खारेज गनुव अशघ सफाईको उशचत मौका ददनपुनेछ । 

११.   सजाय र पनुरािेदनाः (१) यो ऐन बमोशजम तोवकएको अितधतभत्र दताव नगराई 
खोतलएको प्राइभेट फमव धनीलाई फमवको पुुँजी लगानीको आधारमा कायावलय प्रमखुले 
पाुँच हजार रुपैयाुँ देशख पन्त्र हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना गरी दताव गनवको लातग तीन 
मवहनाको अितध ददन सकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम ददईएको अितधतभत्र पतन प्राइभेट फमव दताव गनव 
नआएमा त्यस्तो प्राइभेट फमवलाई कायावलय प्रमखुले शरुु जररबानामा थप दश हजार 
रुपैया जररबाना तलई दतावको लातग एक मवहनाको अितध ददन सकनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम ददईएको अितधमा समेत दताव नगराई प्राइभेट 
फमव सञ्चालन गरेमा पनु थप बीस हजार रुपैया जररबाना गरी दतावको लातग एक 
मवहनाको अितध ददन सकनेछ ।  



खण्ड ०४) अरर १७,  प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७८।०६।०८ 

6 
 

(४) उपदफा (३) बमोशजम ददईएको अितधमा समेत दताव नगराई प्राइभेट 
फमव सञ्चालन गरेमा त्यस्तो फमव बन्त्द गरी उक्त प्राइभेट फमव धनीको नामबाट दईु 
िषवसम्म कुनै पतन प्राइभेट फमव दताव गररने छैन ।  

(५) दफा ४ को उपदफा (१) बमोशजम वििरण पेश गदाव झटु्टा वििरण ददन े
व्यशक्तलाई सम्बशन्त्धत कायावलयको प्रमखुले पन्त्र हजार रुपैयाुँ देशख पच्चीस हजार 
रुपैयाुँसम्म जररबाना गनव सकनेछ। 

(६) यस दफा बमोशजम गरेको जररबानामा शचत्त नबझु्ने व्यशक्तले तनणवयको 
सूचना पाएको तमततले पैंततस ददनतभत्र मन्त्त्रालयको सशचि समि पनुरािेदन गनव 
सकनेछ। 

१२.  तनयम, तनदेशशका, कायववितध, मापदण्ड बनाउने अतधकाराः (१) यो ऐनको उद्देश्य 
कायावन्त्ियन गनव प्रदेश सरकारले आिश्यक तनयम बनाउन सकनेछ ।  

(२) यो ऐन तथा यस ऐन अन्त्तगवत बनेको तनयमािलीको अधीनमा रही 
मन्त्त्रालयले आिश्यक तनदेशशका, कायववितध र मापदण्ड बनाउन सकनेछ ।  

१३.  बचाउाः यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ प्रचतलत कानून बमोशजम भए गरेका काम कारबाहीहरू 
यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मातननेछ ।  

 

 

 

प्रमाणीकरण तमतताः२०७८।०६।०८ 

 

 

 

 

 

 

मदु्रकाः कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय, प्रदेश सरकार, गण्डकी  प्रदेश।मूल्य रु.१०।- 

आज्ञाले ̧  

काशीराम गैरे 

प्रदेश सरकारको तन.सशचि 


