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भाग १ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

नेपालको संववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले 
बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

सम्वत ्२०७६ सालको ऐन नं. २४ 

 

प्राईभेट फमव दताव गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन 
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प्रस्तावनााः व्यापार र उद्योग व्यवसाय गने प्राइभेट फमवहरुको दताव, तनयमन, 

सहजीकरण र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरी प्रदेशको आतथवक समवृि र आम 
जनताको वहत प्रवधवन गनव वाञ्छनीय भएकोले, 

 प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संशिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्राइभेट फमव दताव 
ऐन, २०७६" रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा- 
(क)  "अदालत" भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम तोवकएको अदालतको 

वाशणज्य इजलास सम्झन ुपछव । 

(ख)  "तोवकएको" वा "तोवकए बमोशजम" भन्नाले यो ऐन अन्तगवत बनेको 
तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झन ुपछव । 

(ग)  "प्राइभेट फमव" भन्नाले तनजी वा अन्य नामबाट कुनै एक व्यशक्तले 
उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गने फमव सम्झन ुपछव । 

(घ) "सम्बशन्धत तनकाय" भन्नाले प्राईभेट फमवको दताव, तनयमन र 
सहजीकरण गनवका लातग प्रदेश सरकारले तोकेको तनकाय 
सम्झनपुछव । 

३. दताव नगरी प्राइभेट फमव खोल्न नहनु:े (१)  यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ यो 
ऐन बमोशजम दताव नगराई कसैले पतन प्राइभेट फमव खोल्न पाइने छैन ।  

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अशघ प्रचतलत कानून बमोशजम दताव 
भएका फमवले एक वषव तभत्र सम्बशन्धत तनकायमा दताव अद्यावतधक गनुव 
पनेछ । 
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४. प्राइभेट फमव दताव गनव दरखास्त ददनपुने: (१) कुनै प्राइभेट फमव दताव गनव 
चाहने व्यशक्तले देहायको वववरण र तोवकएको दस्तूर सवहत तोवकएको 
ढााँचामा सम्बशन्धत तनकाय समि दरखास्त ददनपुनेछ- 
(क)  फमवको नाम, 
(ख)  फमवको ठेगाना, सम्पकव  नं. र इमेल, 
(ग)  फमवको उद्देश्य तथा त्यसले कारोवार गने वस्त ु तथा सेवाको 

वववरण, 
(घ)  फमवको धनीको नाम, ठेगाना तथा बाब,ु आमा र बाजे, बज्यैको 

नाम, 
(ङ)  नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप, 
(च)  तोवकए वमोशजमको अन्य वववरण। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कसैको दरखास्त परेपतछ सम्बशन्धत 
तनकायले सात ददन तभत्र तोवकए बमोशजम आवश्यक जााँचबझु गरी फमव 
दताव गनव मनातसब देखेमा तोवकए बमोशजमको दताव वकताबमा त्यस्तो फमव 
दताव गरी तोवकएको ढााँचाको प्रमाणपत्र दरखास्तवालालाई ददनपुनेछ । 

   (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन एउटै 
व्यशक्तको नाममा समान उद्दशे्य भएको एक भन्दा बढी वाशणज्य सम्बन्धी 
प्राइभेट फमव दताव गररने छैन,  

  तर सोही उद्दशे्यको लातग वाशणज्य सम्बन्धी प्राइभेट फमवको 
शाखा खोली संचालन गनव पाइवने छ ।  

  (४) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त जााँचबझु गदाव प्राइभेट 
फमव दताव गनव नसवकने भएमा सम्बशन्धत तनकायले सात ददन तभत्र सो को 
कारण सवहतको जानकारी सम्बशन्धत दरखास्तवालालाई ददनपुनेछ । 
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५. प्राइभेट फमवको प्रमाण-पत्रको अवतध र नवीकरणाः (१) यो ऐन बमोशजम 
दताव र अद्यावतधक भएका प्राइभेट फमवको प्रमाण-पत्रको अवतध र 
नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

  (२) यो दफा प्रारम्भ हनु ु अशघ कुनै कारणवस नवीकरण गने 
म्याद समाप्त भई नवीकरण हनु नसकेका फमव भए जततसकैु अवतध 
व्यततत भएको भए तापतन एक पटकका लातग यो ऐन प्रारम्भ भएको 
तमततले एक वषव तभत्र तोवकए बमोशजम शलु्क बझुाइव नववकरण गनव 
सवकने छ। 

६. स्थानीय तहमा प्राइभेट फमव दतावाः स्थानीय तहमा प्राइभेट फमवको दताव, 
नवीकरण र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

७. अनमुतत वा इजाजतपत्र तलनपुनेाः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भएता पतन यस ऐन बमोशजम दताव भएको कुनै फमवले कुनै 
व्यवसाय सञ्चालन गनव प्रचतलत कानून बमोशजम कुनै अतधकारी वा 
तनकायको अनमुततपत्र वा इजाजतपत्र तलनपुने रहेछ भन े त्यस्तो 
अनमुततपत्र वा इजाजतपत्र नतलई आफ्नो व्यवसाय शरुु गनव सक्ने छैन र 
यस ऐन बमोशजम प्राइभेट फमव दताव भएकै आधारमा त्यस्तो व्यवसाय 
सञ्चालन गनव अनमुतत प्राप्त गरेको मातनने छैन। 

८.  वववरणमा हेरफेर गनुव परेमा स्वीकृतत तलनपुने: दफा ४ को उपदफा (१) 
बमोशजमको वववरणमा कुनै हेरफेर गने सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 
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९. कानूनी मान्यता नपाउने: यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ यो ऐन बमोशजम दताव 
नगरी प्राइभेट फमवको नामबाट गरेको कुनै पतन लेनदेन वा अरु 
कारोबारले कानूनी मान्यता पाउने छैन। 

१०. सम्बशन्धत तनकायले वववरण माग गनव सक्न:े (१) यो ऐन बमोशजम दताव 
भएको कुनै प्राइभेट फमवसाँग सम्बशन्धत तनकायले आवश्यक वववरण माग 
गनव सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम माग गररएको वववरण तोवकएको 
समय तभत्र पेश गनुव त्यस्तो प्राइभेट फमवको कतवव्य हनुछे । 

११. प्राइभेट फमव खारेज गनव सवकने:  (१) देहायको अवस्थामा सम्बशन्धत 
तनकायले प्राइभेट फमव खारेज गनव सक्नेछ: 

(क)  तोवकएको अवतध तभत्र नवीकरण नगराएमा, 
(ख) फमवको धनीले मनातसब कारण दशावइव आफनो फमव खारेज गरी 

पाउाँ भनी सम्बशन्धत तनकायमा तनवेदन ददएमा, 
(ग)  दफा ४ को उपदफा (३) को ववपरीत हनु ेगरी कुनै कुरा ढााँटी 

फमव दताव गरेको ठहररएमा, 
(घ)  सम्बशन्धत तनकायले माग गरेको दफा १० बमोशजमको वववरण 

तोवकएको अवतध तभत्र पेश नगरेमा, 
(ङ)  उद्योग सम्बन्धी प्राइभेट फमवले सम्बशन्धत तनकायलाई जानकारी 

ददई वा नददई उद्योग बन्द गरेमा, 
(च)  उद्योग सम्बन्धी फमवले इजाजतको शतव बमोशजम उद्योग स्थापना र 

सञ्चालन गनवको लातग कारखाना तनमावण, मेशशनरी औजार वा 
उपकरण खरीद गरेको वा उद्योग सञ्चालनको लातग आवश्यक 
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कायव गरेको तलशखत प्रगतत वववरण सम्बशन्धत तनकायमा पेश 
नगरेमा, वा 

(छ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमको ववपरीत हनुे गरी 
अन्य कुनै कायव गरेमा, 

  (२) उपदफा (१) खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) 
बमोशजम सम्बशन्धत तनकायले फमव खारेज गनुव अशघ सफाईको उशचत 
अवसर ददनपुनेछ। 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम सम्बशन्धत तनकायबाट फमव खारेज 
भएमा त्यसरी खारेज भएको फमवका धनीको नाममा एक वषवसम्म सोही 
उद्देश्य भएको अको प्राइभेट फमव दताव गररने छैन। 

१२. जररवाना हनु:े (१) यो ऐन बमोशजम दताव नगराई खोतलएको फमवको 
धनीलाई सम्बशन्धत तनकायको प्रमखुले पााँचहजार देशख दशहजार रुपैयााँ 
सम्म जररवाना गनव सक्नछे र सोही कसरु पनुाः दोहोररएमा पटकै वपच्छे 
शरुुमा हनुे जररवानामा थप दश हजार रुपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ।  

  (२) दफा ४ बमोशजम दरखास्त ददाँदा झटु्टा वववरण दाशखल गने 
वा दफा १० को उपदफा (२) बमोशजम वववरण पेश नगने वा झटु्टा 
वववरण पेश गने फमवको धनीलाइव सम्बशन्धत तनकायको प्रमखुले पन्र 
हजार रुपैयााँ देखी पच्चीस हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनव सक्नेछ।  

  (३) यो दफा बमोशजम सम्बशन्धत तनकायले गरेको जररवानामा 
शचत्त नबझु्ने व्यशक्तले सो गरे भएको सूचना पाएको तमततले पैंतीस (३५) 
ददनतभत्र सम्बशन्धत तनकाय उपर अदालतमा पनुरावेदन गनव  सक्नेछ । 
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१३. तनयम बनाउन े अतधकाराः यो ऐनको उद्देश्य कायावन्वयन गनव प्रदेश 
सरकारले आवश्यक तनयम बनाउन सक्नछे। 

१४. बचाउाः यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ प्रचतलत कानून बमोशजम भए गरेका काम 
यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मातनने छ। 
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आज्ञाले, 
शंकरप्रसाद खरेल 

प्रदेश सशचव 

७ 

 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


