नीजि व्यवसाय दर्ाा गने सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक
प्रस्र्ावना: व्यापार र उद्योग व्यवसाय गने नीजि व्यवसायहरुको दर्ाा, ननयमन र र्र्् सम्बन्धी
व्यवस्था गरी सुदूरपजिम प्रदे शको आनथाक समृद्धी र आमिनर्ाको वहर् प्रवद्धान गना वाञ्छनीय
भएकाले,
नेपालको सं ववधानको धारा १९७ बमोजिम सुदूर पजिम प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको
छ ।
१.

सं जिप्त नाम, ववस्र्ार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नीजि व्यवसाय दर्ाा ऐन, २०७६”
रहे को छ ।
(२) यो ऐन सुदूरपजिम प्रदे श भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन र्ुरुन्र् प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अदालर्” भन्नाले प्रचनलर् कानून वमोजिम र्ोवकएको अदालर्लाई
सम्झनु पछा ।

(ख)

“र्ोवकएको” वा “र्ोवकए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्र्गार् बनेको
ननयममा र्ोवकएको वा र्ोवकए बमोजिमका सम्झनु पछा ।

(ग)

“नीजि व्यवसाय” भन्नाले नीजि वा अन्य नामबाट कुनै एक व्यजिले गने
उद्योग, व्यापार वा व्यवसायलाई सम्झनु पछा ।

(घ)

“प्रदे श” भन्नाले सुदूरपजिम प्रदे शलाई िनाउं दछ ।

(ङ)

"प्राइभेट

फमा"

भन्नाले

यस

ऐन

बमोजिमको

नीजि

व्यवसायलाई

िनाउं दछ ।
(च)

“ब्यवसाय” भन्नाले कानून बमोजिम कुनै उद्योग, व्यापार वा अन्य पेशा

(छ)

"मन्रालय" भन्नाले उद्योग, पयाटन, वन र्था वार्ावरण मन्रालय

(ि)

“सम्बजन्धर्

सञ्चालन गने काम सम्झनु पछा।

सम्झनु पछा ।

सहिीकरण

ननकाय” भन्नाले

नीजि

व्यवसायको

दर्ाा, ननयमन

गनाका लानग प्रदे श सरकारले र्ोकेको ननकाय सम्झनुपछा ।
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३.

दर्ाा नगरी नीजि व्यवसाय खोल्न नहुने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ यो ऐन बमोजिम
दर्ाा नगराई कसैले पनन नीजि व्यवसाय खोल्न पाउने छै न ।
(२)

यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ प्रचनलर् कानून बमोजिम दर्ाा भएका व्यवसायले

एक वषा नभर सम्बजन्धर् ननकायमा दर्ाा अद्यावनधक गनुा पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोजिम अद्यावनधक नगरे मा र्ोवकए बमोजिमको िररवाना

नर्री अद्यावनधक गना सक्नेछ ।
४.

नीजि व्यवसाय दर्ााको ननवेदन र दस्र्ुर : (१) कुनै नीजि व्यवसाय दर्ाा गना चाहने
व्यजिले र्ोवकए बमोजिमको दस्र्ुर सं लग्न राखी दे हायको वववरण सवहर् र्ोवकए
बमोजिमको ढांचामा सम्बजन्धर् ननकायमा दरखास्र् ददनु पनेछ:(क)

व्यवसायको नाम,

(ख)

व्यवसायको ठे गाना, सम्पका नं. र इमेल,

(ग)

व्यवसायको उद्देश्य र्था त्यसले कारोवार गने वस्र्ु र्था
सेवाको वववरण,

(घ)

व्यवसायको धनीको नाम, ठे गाना र्था बाबु, आमा र
बािे/बज्यैको नाम,

(ङ)

नेपाली नागररकर्ाको प्रमाणपरको प्रनर्नलवप,

(च)

र्ोवकए वमोजिमको अन्य वववरणहरू ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्र् परे मा सम्बजन्धर् ननकायले सार्
ददन नभर र्ोवकए बमोजिम आवश्यक िााँचबुझ गरी व्यवसाय दर्ाा गना मनानसव दे खेमा
सम्बजन्धर् ननकायकको दर्ाा वकर्ाबमा व्यवसायको नाम दर्ाा गनुा पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोजिमको व्यवसायलाई र्ोवकएको ढााँचाको प्रमाणपर

ददनुपनेछ ।
(५) उपदफा (२) र (३) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भएर्ापनन एउटै
व्यजिको नाममा समान उद्देश्य भएको एक भन्दा बढी वाजणज्य सम्बन्धी नीजि व्यवसाय
दर्ाा गररने छै न ।

2

(६) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्र् िााँचबुझ गदाा नीजि व्यवसाय दर्ाा गना
नसवकने भएमा सम्बजन्धर् ननकायले सार् ददन नभर सो को कारण सवहर्को िानकारी
सम्बजन्धर् दरखास्र्वालालाई ददनुपने छ ।
(७)

उपदफा (२) बमोजिमको व्यवसाय दर्ााको लगर् ववद्युर्ीय स्वरुपमा

पनन राख्न सवकनेछ।
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 हुनेछ ।
(२) यो दफा प्रारम्भ हुन ु अजघ कुनै कारणबस नवीकरण गने म्याद समाप्त भई
नवीकरण हुन नसकेका व्यवसाय भएमा िनर्सुकै अवनध व्यनर्र् भएको भए र्ापनन एक
पटकका लानग यो ऐन प्रारम्भ भएको नमनर्ले १ वषा नभर र्ोवकए बमोजिम नवीकरण गना
सवकनेछ ।

६.

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

७.

अनुमनर् वा इिािर्पर नलनुपने : यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा लेजखएको भएर्ापनन
यस ऐन बमोजिम दर्ाा भएको कुनै व्यवसायले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गना प्रचनलर्
कानून बमोजिम कुनै अनधकारी वा ननकायको अनुमनर्पर वा इिािर्पर नलनुपने रहे छ
भने त्यस्र्ो अनुमनर्पर वा इिािर्पर ननलई आफ्नो व्यवसाय शुरु गना सक्ने छै न र
यस ऐन बमोजिम नीजि व्यवसाय दर्ाा भएकै आधारमा त्यस्र्ो व्यवसाय सञ्चालन गना
अनुमनर् प्राप्त गरे को माननने छै न ।

८.

वववरणमा हे रफेर गनुा परे मा स्वीकृनर् नलनुपने : दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको
वववरणमा कुनै हे रफेर गने सम्बन्धी व्यवस्था र्ोवकए बमोजिम हुनेछ ।

९.

कानूनी मान्यर्ा नपाउने : यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ यो ऐन बमोजिम दर्ाा नगरी नीजि
व्यवसायको नामबाट गरे को कुनै पनन लेनदे न वा अरु कुनै पनन कारोबारले कानूनी
मान्यर्ा पाउने छै न ।

१०.

सम्बजन्धर् ननकायले वववरण माग गना सक्ने : (१) यो ऐन बमोजिम दर्ाा भएको कुनै
नीजि व्यवसायसाँग सम्बजन्धर् ननकायले आवश्यक वववरण माग गना सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गररएको वववरण र्ोवकएको समय नभर पेश
गनुा त्यस्र्ो नीजि व्यवसायको कर्ाव्य हुनेछ ।
११.

नीजि व्यवसाय खारे ि गना सवकने : (१) दे हायको अवस्थामा सम्बजन्धर् ननकायले नीजि
व्यवसाय खारे ि गना सक्नेछ :(क)

र्ोवकएको अवनध नभर नवीकरण नगराएमा,

(ख)

व्यवसायको धनीले मनानसब कारण दशााइ आफ्नो व्यवसाय
खारे ि गरी पाउाँ भनी सम्बजन्धर् ननकायमा ननवेदन ददएमा,

(ग)

दफा ४ को उपदफा (३) को ववपरीर् हुने गरी कुनै कुरा
ढााँटी व्यवसाय दर्ाा गरे को ठहररएमा,

(घ)

सम्बजन्धर् ननकायले माग गरे को दफा १० बमोजिमको वववरण
र्ोवकएको अवनध नभर पेश नगरे मा,

(ङ)

उद्योग सम्बन्धी नीजि व्यवसायले सम्बजन्धर् ननकायलाई
िानकारी ददई वा नददई उद्योग बन्द गरे मा,

(च)

उद्योग सम्बन्धी व्यवसायले इिािर्को शर्ा बमोजिम उद्योग
स्थापना र सञ्चालन गनाको लानग कारखाना ननमााण, मेजशनरी
औिार वा उपकरणका खररद गरे को वा उद्योग सञ्चालनको
लानग आवश्यक काया गरे को नलजखर् प्रगनर् वववरण सम्बजन्धर्
ननकायमा पेश नगरे मा,

(छ)

यो ऐन वा यस ऐन अन्र्गार् बनेको ननयमको ववपररर् हुने गरी
अन्य कुनै काया गरे मा ।

(२) उपदफा (१) खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिम सम्बजन्धर्
ननकायले व्यवसाय खारे ि गनुा अजघ सफाईको उजचर् अवसर ददनुपनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सम्बजन्धर् ननकायबाट व्यवसाय खारे ि भएमा
त्यसरी खारे ि भएको व्यवसायका धनीको नाममा एक वषासम्म सोही उद्देश्य भएको अको
नीजि व्यवसाय दर्ाा गररने छै न ।
१२.

िररवाना हुने: (१) यो ऐन बमोजिम दर्ाा नगराई खोनलएको नीजि व्यवसायको धनीलाई
सम्बजन्धर् ननकायको प्रमुखले पााँच हिारदे जख दशहिार रुपैयााँसम्म िररवाना गना सक्नेछ
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र सोही कसूर पुनः दोहोररएमा पटकै वपच्छे शुरुमा हुने िररवानामा थप दश हिार
रुपैंयासम्म िररवाना हुनेछ।
(२) दफा ४ बमोजिम दरखास्र् ददं दा झुठ्ठा वववरण दाजखल गने वा दफा १०
को उपदफा (२) बमोजिम वववरण पेश नगने वा झुठ्ठा वववरण पेश गने व्यवसायको
धनीलाइा सम्बजन्धर् ननकायको प्रमुखले पन्र हिार रुपैयााँदेजख पच्चीस हिार रुपैयााँसम्म
िररवाना गना सक्नेछ।
(३) यो दफा बमोजिम सम्बजन्धर् ननकायले गरे को िररवानामा जचत्त नबुझ्ने
व्यजिले सो गरे भएको सूचना पाएका नमनर्ले पैंर्ीस ददननभर सम्वजन्धर् ननकाय उपर
जिल्ला अदालर्मा पुनरावेदन गना सक्नेछ ।
१३.

यस ऐन बमोजिम हुने : यो ऐनमा लेजखएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचनलर्

१४.

ननयम बनाउने अनधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायाान्वयन गना प्रदे श सरकारले ननयमहरु

१५.

बचाउ : यो ऐन बन्नु पूव ा प्राइभेट फमा रजिष्ट्रेशि ऐन, २०१४ र प्रचनलर् कानून

कानून बमोजिम हुनेछ ।

बनाउन सक्नेछ ।

बमोजिम भए गरे का काम यसै ऐन अनुसार भए गरे को मानननेछ।

प्रदे श सभाको सम्बर्् २०७६ फागुन २ गर्े शुक्रबारका ददन बसेको बैठकले नेपालको
सं ववधानको धारा १९९ बमोजिम यो ववधेयक पाररर् गरे को हुदा नेपालको सं ववधानको धारा
२०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाजणर् गदाछु ।

...................................
माननीय अिुन
ा बहादुर थापा
सभामुख
सुदूरपजिम प्रदे श

सुदूरपजिम प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाजणर् यो ववधेयक

नमनर् २०७६।11।13

नेपालको सं ववधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम
प्रमाजणकरण गदाछु ।
नमनर् :- ......................... माननीय समीला कुमारी पन्र्
प्रदे श प्रमुख
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