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गण्डकी प्रदेशमा प्राइभेट फमम दर्ाम गरे्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नम बर्नकेो ववधेयक 

प्रस्र्ावर्नााः  उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालर्न गर्नम स्थावपर् प्राइभेट फममको दर्ाम, र्नववकरण 
सम्बन्धमा व्यवस्था गरी र्नागररकको आर्थमक विर् र सवुवधा प्रवधमर्न गदै प्रदेशको आर्थमक समवृि 
िार्सल गर्नम वाञ् छर्नीय भएकोले, 

गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐर्न बर्नाएको छ । 

१.    संक्षिप्त र्नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐर्नको र्नाम “ गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फमम दर्ाम ऐर्न, २०७७”  
रिेको छ । 

(२) यो ऐर्न र्रुुन्र् प्रारम्भ िरु्नेछ । 

२.   पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम र्नलागेमा यस ऐर्नमा,–   

(क)  "कायामलय" भन्नाले मन्रालय अन्र्गमर्को क्षिल्लाक्षस्थर् घरेल ुर्था सार्ना 
उद्योग कायामलय सम्झर्न ुपछम ।  

(ख)  “र्ोवकएको” वा “र्ोवकए बमोक्षिम" भन्नाले यो ऐर्न अन्र्गमर् बर्नेको 
र्र्नयममा र्ोवकएको वा र्ोवकए बमोक्षिम सम्झर्न ुपछम ।   

(ग)  “प्राइभेट फमम” भन्नाले र्र्निी वा अन्य र्नामबाट एक व्यक्षिले उद्योग, 
व्यापार वा व्यवसाय गरे्न फमम वा कम्पर्नी सम्झर्न ुपछम । 

(घ)  "मन्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय िेर 
िेरे्न मन्रालय सम्झर्न ुपछम ।         

३.   दर्ाम र्नगरी प्राइभेट फमम सञ्चालर्न गर्नम र्निरु्नाेः (१) यस ऐर्न बमोक्षिम दर्ाम र्नगरी कसैले पर्र्न 
प्राइभेट फमम सञ्चालर्न गर्नम िुुँदैर्न ।   

    (२) प्रचर्लर् कारू्नर्न बमोक्षिम दर्ाम भई सञ्चालर्नमा रिेका प्राइभेट फममले यो ऐर्न प्रारम्भ 
भएको र्मर्र्ले एक वषमर्भर र्ोवकए बमोक्षिम दर्ाम अद्यावर्धक गर्नुम परे्नछ ।  
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      (३) उपदफा (२) बमोक्षिम अद्यावर्धक भएको प्राइभेट फमम यसै ऐर्न बमोक्षिम दर्ाम 
भएको मार्र्नर्नेछ ।   

४.   प्राइभेट फमम दर्ाम गर्नम दरखास्र् ददर्नपुरे्नाः (१) प्राइभेट फमम दर्ाम गराउर्न चािर्ने व्यक्षिले र्ोवकए 
बमोक्षिमको कायामलयमा देिायका वववरण खलुाई दरखास्र् ददर्न ुपरे्नछाः- 

                    (क) प्राइभेट फममको र्नाम र ठेगार्ना, 

                    (ख) प्राइभेट फममको उदे्दश्य र्था कारोबार गरे्न वस्र् ुर्था सेवाको वववरण, 

    (ग) प्राइभेट फममको धर्नीको र्नाम र ठेगार्ना 

   (घ) मन्रालयले र्ोकेका अन्य वववरण । 

             (२) प्राईभेट फमम दर्ाम गदाम लाग्र्ने दस्र्रु र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र्ोवकए 
बमोक्षिम िरु्नेछ ।  

     र्र, मविला,अपाङ्ग,दर्लर् समदुाय, ववपन्न वगम, वपछर्डएको िेर र र्समाक्षन्र्कृर् 
समदुायका व्यक्षिलाई र्ोवकए बमोक्षिम लाग्र्ने दस्र्रुमा पचास प्रर्र्शर् छुट िरु्नेछ।  

        (३) उपदफा (१) बमोक्षिम प्राप्त दरखास्र् िाुँचबझु गदाम प्राईभेट फमम दर्ाम गर्नम  
मर्नार्सव देक्षखएमा कायामलयले र्ोवकए बमोक्षिम दर्ाम गरी दरखास्र्वालालाई र्ोवकएको ढाुँचामा 
प्रमाणपर ददर्न ुपरे्नछ ।   

(४) उफदफा (३) मा िरु्नसकैु कुरा लेक्षखएको भए र्ापर्र्न एउटै व्यक्षिको र्नाममा एउटै 
उदे्दश्य भएको एक भन्दा बढी प्राइभेट फमम दर्ाम गररर्ने छैर्न । 

 र्र, र्ोवकए बमोक्षिमको अर्नमुर्र् र्लई प्राइभेट फममको शाखा खोली सञ्चालर्न गर्नम वाधा 
परे्न छैर्न।  

(५) उपदफा (१) बमोक्षिमको दरखास्र् िाुँचबझु गदाम थप वववरण वा कागिार् 
आवश्यक देक्षखएमा त्यस्र्ो वववरण वा कागिार् माग गर्नम सवकर्नेछ । 
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(६) उपदफा (१) बमोक्षिमको दरखास्र् िाुँचबझु गदाम प्राइभेट फमम दर्ाम गर्नम र्नसवकर्न े
भएमा कायामलयले सार् ददर्न र्भर सोको कारण सविर्को िार्नकारी सम्बक्षन्धर् दरखास्र्वालालाई 
ददर्न ुपरे्नछ । 

५.  प्राइभेट फममको र्नवीकरणाः  (१) यो ऐर्न बमोक्षिम दर्ाम भएका प्राइभेट फमम प्रत्येक दईु वषममा 
र्ोवकएको शलु्क र्लइम र्नवीकरण गर्नुम परे्नछ । 

       (२) यो ऐर्न प्रारम्भ िरु्न ुअक्षघ कुरै्न कारणवस र्नवीकरण गरे्न म्याद समाप्त भई र्नवीकरण 
िरु्न र्नसकेका फमम भए िर्र्सकैु अवर्ध व्यर्र्र् भएको भए र्ापर्र्न एक पटकका लार्ग यो ऐर्न 
प्रारम्भ भएको र्मर्र्ले एक वषम र्भर र्ोवकए बमोक्षिमको शलु्क र्लई र्नवीकरण गर्नम सवकर्नेछ । 

            (३) उपदफा (२) बमोक्षिम ददइएको अवर्धमा समेर् र्नववकरण िरु्न र्नसकेका प्राइभेट 
फमम भएमा परु्नाः एक बषम अवर्ध थप गरर र्ोवकएको थप शलु्क र िररवार्ना गरर र्नववकरण गर्नम 
सवकर्नेछ ।  

       (४) प्राइभेट फममको दर्ाम, र्नवीकरण शलु्क लगायर्का अन्य व्यवस्था र्ोवकए बमोक्षिम 
िरु्नेछ ।  

     र्र, मविला,अपाङ्ग,दर्लर् समदुाय, ववपन्न वगम, वपछर्डएको िेर र र्समाक्षन्र्कृर् 
समदुायका व्यक्षिलाई र्ोवकए बमोक्षिम लाग्र्ने शलु्कमा पविलो पटकको लार्ग  पचास प्रर्र्शर् 
छुट िरु्नेछ।  

 

६.   वववरणमा िेरफेर गर्नुम परेमा स्वीकृर् र्लर्नपुरे्नाः- (१) कुरै्न प्राईभेट फममले दफा ४ को उपदफा 
(१) बमोक्षिमको वववरणमा िेरफेर गर्नुम परेमा कायामलयको स्वीकृर्र् र्लर्न ुपरे्नछ। 

 

         (२) वववरण िेरफेर शलु्क लगायर् अन्य व्यवस्था र्ोवकए बमोक्षिम िरु्नेछ ।     

 

७.  वववरण माग गर्नम सकर्नाेः (१) यस ऐर्न बमोक्षिम दर्ाम भएको कुरै्न प्राइभेट फममसुँग कायामलयले 
आवश्यक वववरण माग गर्नम सकर्नेछ । 
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       (२) उपदफा (१) बमोक्षिम माग भएको वववरण र्ोवकएको समय र्भर पेश गर्नुम  
सम्बक्षन्धर् प्राइभेट फममको कर्मव्य िरु्नेछ । 

८.  अर्नलाइर्न माध्यमको प्रयोगाः (१) प्राइभेट फममको दर्ाम, र्नवीकरण, र्नामसारी, ठाउुँसारी र खारेिी 
लगायर्का कायम गदाम अर्नलाईर्न माध्यमको प्रयोग गर्नम सवकर्नेछ ।  

(२) अर्नलाईर्न माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र्ोवकए बमोक्षिम िरु्नेछ । 

९.  अर्नमुर्र् वा इिािर्पर र्लर्नपुरे्नाः यस ऐर्नमा अन्यर िरु्नसकैु कुरा लेक्षखएको भए र्ापर्र्न यस ऐर्न 
बमोक्षिम दर्ाम भएको कुरै्न फममले कुरै्न उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालर्न गर्नम प्रचर्लर् कारू्नर्न 
बमोक्षिम कुरै्न अर्धकारी वा र्र्नकायको अर्नमुर्र्पर वा इिािर्पर र्लर्नपुरे्न रिेछ भर्ने त्यस्र्ो 
अर्नमुर्र्पर वा इिािर्पर र्नर्लई आफ्र्नो व्यवसाय शरुु गर्नम पाउर्न ेछैर्न।   

१०.  प्राइभेट फमम खारेि गर्नम सवकर्नाेः- (१) देिायको अवस्थामा कायामलयले प्राइभेट फमम खारेि गर्नम 
सकर्नेछाः- 

                    (क)  र्ोवकएको अवर्धर्भर र्नवीकरण र्नगरेमा, 

            (ख)  प्राइभेट फममको धर्नीले मरु्नार्सव कारण दशामई आफ्र्नो प्राइभेट फमम खारेि गरी 
पाउुँ भर्नी कायामलय समि र्र्नवेदर्न ददएमा, 

   (ग)  दफा ४ को उपदफा (१) को ववपररर् िरु्न ेगरी झूठा वववरण पेश गरी प्राइभेट 
फमम दर्ाम गरेको ठिररएमा,  

   (घ) सम्बक्षन्धर् कायामलयले दफा ७ बमोक्षिम माग गरेको वववरण सम्बक्षन्धर् प्राइभेट फममले 
र्ोवकएको अवर्धर्भर पेश र्नगरेमा, 

   (ङ) प्राइभेट फममले सम्बक्षन्धर् कायामलयलाई िार्नकारी ददई वा र्नददई उद्योग व्यवसाय बन्द 
गरेमा, 

         (च) प्राइभेट फममले दर्ाम गदामको बखर् र्ोवकएको शर्म बमोक्षिम कायम गरेको र्लक्षखर् प्रगर्र् 
वववरण सम्बक्षन्धर् कायामलयमा पेश र्नगरेमा, वा 
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          (छ) प्राइभेट फममले यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्र्गमर् बर्नेको र्र्नयम ववपररर् िरु्ने गरी अन्य कुरै्न 
कायम गरेमा । 

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोक्षिम प्राइभेट फमम खारेि 
गर्नुम अक्षघ सफाईको उक्षचर् मौका ददर्नपुरे्नछ । 

११.  सिाय र परु्नरावेदर्नाः (१) यो ऐर्न बमोक्षिम र्ोवकएको अवर्धर्भर दर्ाम र्नगराई खोर्लएको प्राइभेट 
फमम धर्नीलाई फममको पुुँिी लगार्नीको आधारमा कायामलय प्रमखुले पाुँच ििार रुपैयाुँ देक्षख पन्र 
ििार रुपैयाुँसम्म िररबार्ना गरी दर्ाम गर्नमको लार्ग र्ीर्न मविर्नाको अवर्ध ददर्न सकर्नेछ ।  

             (२) उपदफा (१) बमोक्षिम ददईएको अवर्धर्भर पर्र्न प्राइभेट फमम दर्ाम गर्नम र्नआएमा 
त्यस्र्ो प्राइभेट फममलाई कायामलय प्रमखुले शरुु िररबार्नामा थप दश ििार रुपैया िररबार्ना 
र्लई दर्ामको लार्ग एक मविर्नाको अवर्ध ददर्न सकर्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षिम ददईएको अवर्धमा समेर् दर्ाम र्नगराई प्राइभेट फमम सञ्चालर्न 
गरेमा परु्न थप बीस ििार रुपैया िररबार्ना गरी दर्ामको लार्ग एक मविर्नाको अवर्ध ददर्न 
सकर्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षिम ददईएको अवर्धमा समेर् दर्ाम र्नगराई प्राइभेट फमम सञ्चालर्न 
गरेमा त्यस्र्ो फमम बन्द गरी उि प्राइभेट फमम धर्नीको र्नामबाट दईु वषमसम्म कुरै्न पर्र्न प्राइभेट 
फमम दर्ाम गररर्ने छैर्न ।  

(५) दफा ४ को उपदफा (१) बमोक्षिम वववरण पेश गदाम झटु्टा वववरण ददर्ने व्यक्षिलाई 
सम्बक्षन्धर् कायामलयको प्रमखुले पन्र ििार रुपैयाुँ देक्षख पच्चीस ििार रुपैयाुँसम्म िररबार्ना 
गर्नम सकर्नेछ। 

      (६) यस दफा बमोक्षिम गरेको िररबार्नामा क्षचत्त र्नबुझु्र्ने व्यक्षिले र्र्नणमयको सूचर्ना 
पाएको र्मर्र्ले पैंर्र्स ददर्नर्भर मन्रालयको सक्षचव समि परु्नरावेदर्न गर्नम सकर्नेछ । 

१२.  र्र्नयम, र्र्नदेक्षशका, कायमववर्ध, मापदण्ड बर्नाउर्न ेअर्धकाराः (१) यो ऐर्नको उदे्दश्य कायामन्वयर्न 
गर्नम प्रदेश सरकारले आवश्यक र्र्नयम बर्नाउर्न सकर्नेछ ।  
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        (२) यो ऐर्न र्था यस ऐर्न अन्र्गमर् बर्नेको र्र्नयमावलीको अधीर्नमा रवि मन्रालयले 
आवश्यक र्र्नदेक्षशका, कायमववर्ध र मापदण्ड बर्नाउर्न सकर्नेछ ।  

१३.  बचाउाः यो ऐर्न प्रारम्भ िरु्न ुअक्षघ प्रचर्लर् कारू्नर्न बमोक्षिम भए गरेका काम कारबािीिरू यसै 
ऐर्न बमोक्षिम भए गरेको मार्र्नर्नेछ ।  

 

प्रदेश सभाको सम्वर् ्२०७८ साल आक्षिर्न ५ गरे् बसेको बैठकले रे्नपालको संववधार्नको धारा १९९ 
बमोक्षिम यो ववधेयक पाररर् गरेको ब्यिोरा संववधार्नको धारा २०१ बमोक्षिम प्रमाक्षणर् गदमछु । 

 
 

रे्नरर्नाथ अर्धकारी 
सभामखु 
गण्डकी प्रदेश  

र्मर्र्ाः २०७८।०६।०५ 

 
 

 

 

   

प्रदेश सभाका सभामखुबाट प्रमाक्षणर् यो ववधेयक 
रे्नपालको संववधार्नको धारा २०१ को उपधारा 
(२) बमोक्षिम प्रमाणीकरण गदमछु । 

 

      पथृ्वीमार्न गरुुङ्ग 
              प्रदेश प्रमखु 

 


