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मस्यौदा प्रति 
प्रादेशिक व्यापार िथा व्यवसाय सम्बन्धी ववधेयक  

 

प्रस्िावनााः प्रदेिको के्षत्रातधकारमा पने व्यापार व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पधी र व्यवशस्थि गरी  व्यापार व्यवसायमैत्री 
वािावरण सजृना गनन हनुे व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थापन र तनयमन गने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय 
भएकोले,  

 प्रदेि सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो ऐन को नाम “प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, 2075”  रहेकोछ ।  

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा:ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अनमुति” भन्नाले यस ऐन बमोशजम प्रदेितभत्र व्यापार व्यवसाय संचालनको लातग प्रदान गररएको अनमुति 
सम्झन ुपछन। 

(ख) “अनगुमन सतमति”  भन्नाले दफा ७०बमोशजमको अनगुमन सतमति सम्झन ुपछन । 

(ग) “इजाजि पत्र” भन्नाले दफा ४७ बमोशजमको इजाजि पत्र सम्झन ुपछन 
(घ) “इजाजिपत्रवाला ” भन्नाले दफा ४७ बमोशजमको इजाजि पत्र प्राप्त कम्पनी सम्झन ुपछन 
(ङ) “कम्पनी” भन्नाले प्रचतलि कानून बमोशजम स्थापना भएको कम्पनी सम्झन ु पछन र सो िब्दले त्यस्िो 

कम्पनीको संस्थापक िथा संचालक समेि सम्झन ुपछन। 

(च) “कायानलय” भन्नाले शजल्ला शस्थि घरेल ुिथा साना उद्योग कायानलय सम्झनपुछन।सो िब्दले शजल्लाशस्थि 
घरेल ुिथा साना उद्योग ववकास सतमति समेिलाई बझुाउँछ । 

(छ) “िोवकएको” वा “िोवकए वमोशजम” भन्नाले यो ऐन अन्िगनि बनेका तनयममा िोवकएको वा िोवकए वमोशजम 
सम्झन ुपछन । 

(ज) “दिान गने तनकाय” भन्नाले प्रदेि सरकारले प्रदेि राजपत्रमा सूचना प्रकाशिि गरी िोवकएको तनकायलाई 
जनाउँनछे । 

(झ)  “उनाउ व्यशि “ भन्नाले साझेदारी बाहेकका अरु कुनै व्याशिलाई सम्झनपुछन । 

(ञ) “तनदेिक सतमति”  भन्नाले दफा ६६ बमोशजमको तनदेिक सतमति सम्झन ुपछन । 

(ट) “तनदेिनालय” भन्नाले प्रदेि उद्योग, वाशणज्य िथा उपभोिा वहि संरक्षण तनदेिनालय सम्झन ुपनेछ । 

(ठ) “तनररक्षण अतधकृि” भन्नाले दफा ६३ बमोशजमको तनररक्षण अतधकृि सम्झन ुपछन ।  

(ड) “प्रदेितभत्रको व्यापार” भन्नाले प्रदेि नं. ३ को भौगतलक तसमा के्षत्रतभत्र यस ऐन बमोशजम संचालन गररन े
उद्योग व्यवसायलाई सम्झन ुपछन । 

(ढ) “प्रमाणपत्र”  भन्नाले दिान प्रमाणपत्र वा अनमुति प्रमाणपत्र भने्न सम्झन ुपछन । 

(ण) “बैंक ग्यारेणटी ”  भन्नाले तनदेिनालयले माग गनान साथ बैंकले नगद भिुानी गनुन पने गरी तनदेिनालयले 
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 िोकेको बैकवाट जारी भएको बैंक ग्यारेण्टी सम्झन ुपछन । 

(ि) “मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग, पयनटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय सम्झन ुपछन। 

(थ) “वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा िथा वविरक” भन्नाले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री सम्बशन्ध बजारीकरण वा बजार प्रवर्द्नन 
गननको लातग इजाजिपत्रवालाले सम्झौिा गरी तनयिु गरेको कशम्िमा अठार वषन परुा भएको व्यशि वा 
प्रतितनतध सम्झन ुपछन । 

(द) “वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा िथा वविरण” भन्नाले इजाजिपत्रवालाले कुनै उत्पादक कम्पनी वा वविरक 
कम्पनीवाट उपलब्ध वस्ि ुप्रत्यक्ष रुपमा उपभोिालाई तबक्री वा वविरण गने कायनलाई सम्झन ुपछन । 

(ध) “व्यवसाय” भन्नाले यस ऐन र प्रचतलि कानून बमोशजम स्थापना गररएको फमन वा  कम्पनीद्वारा गने उद्योग 
िथा  व्यापार सम्बन्धी व्यवसायलाई सम्झन ुपछन। 

(न)  “साझेदारी “ भन्नाले कुनै व्यशिहरुले एउटै नाम राखी मनुाफा बण्डा लगाउने गरी सबै साझेदारले प्रत्येक 
साझेदारका लातग वा कुनै साझेदारले सबै साझेदारका लातग सबै कारोवारमा भाग तलन आपसमा कबतुलयि 
गरी यस ऐन बमोशजम प्रदेि सरकारको लगिमा दिान गराएको कुनै कारोवारलाई सम्झनपुछन। 

पररच्छेद – २ 

प्राइभेट फमन दिान सम्बन्धी व्यवस्था 
३. प्राइभेट फमन खोल्न दिान गराउनपुनेाः यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ यो ऐन बमोशजम दिान नगराई कसैले पतन प्राइभेट फमन 

खोल्न हुदैँन ।    

४. प्राइभेट फमन दिान गननलाई दरखास्ि िदनपुनेाः (१) प्राइभेट फमन दिान गराउन चाहने व्यशिले दिान गने तनकायमा 
िोवकएको दस्िूर सवहि िोवकएको ढाँचाको दरखास्ि िदन सक्नेछ । त्यस्िो दरखास्िमा देहायका वववरण उल्लेख 
भएको हनु ुपनेछ। 

(क) प्राइभेट फमनको नाम, 

(ख) प्राइभेट फमनको ठेगाना र सम्पकन  नम्वर 

 (ग) प्राइभेट फमनको उदेश्य िथा त्यसले कारोवार गने वस्ि ुिथा सेवाको वववरण, 

(घ) प्राइभेट फमन धनीको नाम ठेगाना र आमा बाब ुर बाजे बज्यैको नाम िथा पति वा पत्नीको नाम र 
(ङ) िोवकए बमोशजमका अन्य वववरणहरु । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्ि दिान भएपतछ दिान गने तनकायले छानववन गदान यो ऐन वा यस ऐन 
अन्िगनि बनेको तनयमको बमोशजम  प्रकृया परुा गरेको देशखएमा प्राइभेट फमन दिान गरी िोवकएको ढाँचामा दिान प्रमाणपत्र 
िदन ुपनेछ । 

िर उद्योग सम्वन्धी दिान हनुे प्राइभेट फमनको प्रमाण पत्र जारी गदान प्रचतलि प्रदेि औद्योतगक व्यवसाय ऐन 
बमोशजम उद्योगको स्िर वकतसम समेि खलुाउन ुपनेछ । 
(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापतन एउटै व्यशिको नाममा एउटै उ्ेश्य भएको 
 एकभन्दा बढी प्राइभेट फमन दिान गररने छैन । 

(४)  यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघ यस प्रदेि तभत्र प्रचतलि कानून बमोशजम दिान भई सञ्चालनमा रहेका प्राइभेट  
 फमन यसै ऐन बमोशजम दिान भएको मातननछे । 
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   िर, त्यस्िो प्राइभेट फमनले यो ऐन प्रारम्भ भएको तमतिले एक वषनतभत्र दिान गने तनकायमा अतभलेशखकरण 
गररसक्न ुपनेछ । 

५. प्राइभेट फमनको नववकरणाः  

 (१)यो ऐन बमोशजम  दिान भएका प्रत्येक प्राइभेट फमनको नववकरण गने अवतध र नववकरण गराउँदा लाग्ने दस्िूर िोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 

(२) यो ऐन जारी हनुभुन्दा अतध प्रचतलि कानून वमोशजम दिान भएका िर नववकारण गनन छुट भएका प्राइभेट फमनले 
नववकरण गनन चाहेमा तमिी २०७६ असार तभत्र दिान गने तनकायले िोवकए बमोशजम जररवाना तलई नववकरण गनन 
सक्ने छ । 

    

६. वववरणमा हेरफेर गनुन परेमा स्वीकृति तलन ुपनेाः दफा ४ को उपदफा (१) बमोशजम दिान गने तनकाय समक्ष िदएको 
वववरणमा कुनै हेरफेर गनुनपरेमा सम्बशन्धि प्राइभेट फमनले दिान गने तनकाय समक्ष िोवकए बमोशजमको दरखास्ि िदन ु
पनेछ र दिान गने तनकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएपतछ मात्र फमनले वववरण हेरफेर गनन सक्नेछ ।  

७.  कानूनी मान्यिा निदइनाेः यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ यस ऐन बमोशजम दिान नभएको प्राइभेट फमनको नामबाट गरेको कुनै 
पतन लेनदेन वा अरु कारोबारलाई कानूनी मान्यिा िदइन ेछैन । 

८.  वववरण माग गनन सक्नाेः  (१ ) यस  ऐन बमोशजम दिान भएको कुनै प्राइभेट फमनसँग दिान गने तनकायले त्यस्िो 
प्राइभेट फमनको कारोवारको वववरण लगायि अन्य वववरण अवतध िोकी माग गनन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम माग गररएको वववरण प्राइभेट फमनले िोवकएको समय अवतधतभत्र पेि गनुन पनेछ। 

9.  प्राइभेट फमन खारेज गनन सवकनाेः (१) देहायको अवस्थामा दिान गने तनकायले प्राइभेट फमन खारेज गनन सक्नछेाः  

(क) िोवकएको अवतधतभत्र नववकरण नगराएमा,   

(ख) मनुातसब कारण देखाई आफनो प्राइभेट फमन खारेज गरी पाउँ भनी प्राइभेट फमनधनीले िोवकए वमोशजम 
 दिान गने तनकायमा तनवेदन िदएमा, 

(ग) दफा ४ को उपदफा (३) को ववपररि हनुेगरी कुनै कुरा ढाँटी प्राइभेट फमन दिान गरेको ठहररएमा । 

(घ)  दिान गने तनकायले दफा ८ बमोशजमको वववरण माग गदान सम्बशन्धि प्राइभेट फमनले िोवकएको 
 अवतधतभत्र सो वववरण पेि नगरेमा, 

(ङ) प्रचतलि कानून बमोशजम दिान गने तनकायलाई जानकारी निदई व्यापार व्यवसाय बन्द गरेमा, 
(च) यस ऐन िथा प्रचतलि कानून बमोशजम अनमुति तलनपुने व्यापार व्यवसायले अनमुतिमा उल्लेख भए 

 बमोशजमका ििनहरु पालना नगरेमा वा 
(छ) प्राइभेट फमनले यो ऐन वा यो ऐन अन्िगनि जारी हनुे तनयमहरुको ववपररि हनुे गरी कुनै कायन गरेमा। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) (च) वा (छ) बमोशजम दिान गने तनकायले प्राइभेट फमनको दिान 
खारेज गनुन अशघ सम्बशन्धि प्राइभेट फमनलाई सफाईको सबूद पेि गने उशचि अवसर िदन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) (च) वा (छ) बमोशजम दिान गने तनकायबाट प्राइभेट फमन खारेज 
भएमा त्यसरी खारेज भएको फमनधनीको नाममा एक वषनसम्म सोही उ्शे्य भएको अको प्राइभेट फमन दिान 
गररने छैन । 
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पररच्छेद -३ 

साझेदारी फमन सम्वन्धी व्यवस्था 
१०. सगोलको कारोवारलाई साझेदारी नमातननाेः एकाघर सगोलका अंशियारहरुले कबतुलयि गरी साझेदारीमा कारोवार 

चलाएका रहेछन ्भने त्यस्िो सगोलको कारोवारलाई यस ऐन वमोशजम साझेदारी फमन मातनने छैन। 

११.  दिान गराउन ुपनेाः (१)  साझेदारी फमन खडा भएपतछ यस ऐन बमोशजम दिान गने तनकायमा दिान गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम साझेदारी फमन दिान नभएसम्म साझेदारीले वा सो साझेदारीका तनतमत्त गरेको कुनै काम 
वा कारोवारलाई यस ऐन वमोशजमको कानूनी मान्यिा िदइने छैन । 

१२. दरखास्िमा खलुाउन ु पने वववरण र दस्िरूाः (१) साझेदारी फमन दिान गराउन िोवकए बमोशजमको दस्िूर र 
साझेदारहरुको आपसमा कबतुलयिको नक्कलको एक प्रति समेि िोवकएको ढाँचामा देहायको वववरण समेि खलुाई 
दिान गने तनकायमा दरखास्ि िदनपुनेछ । 

(क) साझेदार फमनको पूरा नाम,  

(ख) साझेदार फमनको कारोवार गने मखु्य ठेगाना,  

(ग) साझेदार फमनको उ्ेश्य र त्यसले कारोवार गने वस्ि ुिथा सेवाको वववरण, 
(घ) साझेदारहरुको पूरा नाम, थर र स्थायी ठेगाना, 
(ङ) कुनै साझेदारको अतधकार उपर बन्देज लगाएको भए सो कुरा,  

(च) साझेदारको वकतसम र प्रत्येक साझेदारले लगानी गरेको पुजँी, 
(छ) साझेदार फमनको प्रतितनतधत्व गने साझेदार वा साझेदारहरुको नाम, 

(ज) नाफा तनशिि गने िररका, 
(झ) नाफा नोक्सान भागवण्डा लगाउन ेिरीका,  

 (ञ) िोवकए बमोशजमका अन्य वववरणहरु । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघ यस प्रदेि तभत्र प्रचतलि कानून बमोशजम दिान भई सञ्चालनमा रहेका साझेदारी 
फमन यसै ऐन बमोशजम दिान भएको मातननछे । 

  िर, त्यस्िो साझेदारी फमनले यो ऐन प्रारम्भ भएको तमतिले एकवषनतभत्र दिान गने तनकायमा 
अतभलेशखकरण गररसक्न ुपनेछ । 

१३. साझेदारी फमनको नामाः पवहले दिान  भइसकेका अरु फमनको नाम र प्रचतलि कम्पनी ऐन अन्िगनि दिान भैराखेको 
तलतमटेड कम्पनीको नाम तमल्ने गरी साझेदारी फमनको नाम राखी साझेदारी फमन दिान गराउन सवकने छैन । 

१४. प्रमाणपत्र िदनपुनेाः (१) दफा १२ बमोशजम दरखास्ि दिान भएपतछ दिान गने तनकायले छानववन गदान यो ऐन वा यस 
ऐन अन्िगनि बनेको तनयमको प्रकृया परुा गरेको देशखएमा साझेदारी फमन दिान गरी िोवकएको ढाँचामा दिान प्रमाणपत्र 
िदन ुपनेछ । 

िर उद्योग सम्वन्धी दिान हनुे साझेदारी फमनको प्रमाण पत्र जारी गदान प्रचतलि प्रदेि औद्योतगक व्यवसाय ऐन 
बमोशजम उद्योगको स्िर वकतसम समेि खलुाउन ुपनेछ । 



5 

 

 

१५.  वववरण हेरफेर गनुनपरेमा स्वीकृति तलन ुपनेाः  साझेदारी फमन दिान गदान दफा १२ बमोशजम पेि गरेको दरखास्ि र 
कबतुलयिको वववरणमा कुनै हेरफेर गनुन परेमा सो कुरा जनाई दिान गने तनकायमा दरखास्ि िदन ुपनेछ र दिान गने 
तनकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएपतछ मात्र सो वववरण हेरफेर गनन सवकनेछ । 

१६. नववकरण गनुनपनेाः यस ऐनबमोशजम दिान भएको साझेदारी फमनको नववकरण अवतध र नववकरण गदान लाग्ने दस्िरु 
िोवकए वमोशजम हनुेछ ।  

१७. वववरण माग गनन सक्नाेः  (१) यस ऐन अन्िरगि दिान भएको कुनै साझेदारी  फमनसँग दिान गने तनकायले त्यस्िो 
साझेदारी फमनको कारोबारको वववरण अवतध िोकी माग गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम माग गररएको वववरण िोवकएको अवतध तभत्र साझेदारी फमनले पेि गनुन पनेछ । 

१८. साझेदारी फमन खारेज गनन सक्नाेः (१)  देहायको अवस्थामा यस ऐन वमोशजम दिान भएको साझेदारी फमन दिान गने 
तनकायले खारेज गनन सक्नछेाः 

(क) िोवकएको अवतधतभत्र नवीकरण नगराएमा, 
(ख) साझेदारहरुले मनुातसब कारण दिानई साझेदारी फमन खारेज गरी पाउँ भनी दिान गने तनकाय मा तनवदेन 

िदएमा, 
(ग) दिान गने तनकायले दफा १७ बमोशजमको वववरण माग गदान सम्वशन्धि साझेदारी फमनले िोवकएको अवतधतभत्र 

सो वववरण पेि नगरेमा, 
(घ)  साझेदारी फमनले कायन सञ्चालन गरी दिान गने तनकायलाई जानकारी िदई वा निदई व्यापार व्यवसाय बन्द 

गरेमा, 
(ङ) यो ऐन िथा प्रचतलि कानून वमोशजम अनमुति तलन ुपने व्यापार व्यवसायले अनमुति पत्रमा िोवकएको 
 ििन पालना नगरेमा वा  

(च) साझेदारी फमनले यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनकेो तनयमको ववपररि कुनै काम गरेमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च) वमोशजम दिान गने तनकायले साझेदारी फमनको दिान खारेज 
गनुन अशघ सम्वशन्धि साझेदारी फमनलाई सफाईको सबूद पेि गने उशचि अवसर िदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च)  दिान गने तनकाय बाट साझेदारी फमन खारेज भएमा त्यसरी 
खारेज भएको साझेदारी फमनका साझेदारहरुको नाममा एक वषनसम्म सोही उ्ेश्य भएको अको साझेदारी फमन 
दिान गररने छैन । 

१९. साझेदारको हक र दावयत्याः (१) साझेदारको आपसमा भएको कबतुलयिद्वारा साझेदारीमा हक र दावयत्व कायम 
हनुेछ। यस्िो कबतुलयि तलशखि रुपमा  हनु ुपनेछ। 

(२)  दफा १९ बमोशजम कबतुलयि भएकोमा सो कबतुलयि बमोशजम नै र सो नभएमा यस ऐनको दफा २० देशख 
३४ सम्मका दफाहरु साझेदारीका हकमा लाग ुहनुछेन ्। 

२०.  साझेदारीमा रहेको जायजेथााः साझेदार फमनको जायजेथा देहाय बमोशजम हनुछे; 
(क) साझा कारोबार िरुु हुँदा त्यसको लातग जम्मा गररएको सबै जायजेथा,  

(ख) साझेदारीको वा त्यसको तनतमत्त वा त्यसको प्रयोजनमा प्राप्त गरेको जायजेथा,  
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(ग)  साझेदारीले कारोबार गरी कमाएको धन  र 

(घ) साझेदारीमा चलाएको कारोबारवाट प्राप्त हनु आएको ख्याति  (Goodwill)  

(स्पविकरणाः ववषय वा प्रसंगवाट अन्य उदेश्य देशखएकोमा बाहेक साझेदारी फमनको लगानी गरी प्राप्त गरेको 
 सबै सम्पशत्त र हकहरु साझेदारी फमनको तनतमत्त प्राप्त गरेको मातननेछ ।) 

२१. साझेदारी जायजेथाको प्रयोगाः साझेदारी कारोबारको प्रयोगमा बाहेक साझेदारीको सम्पति साझेदारीहरुले अरु काममा 
लगाउन र लगाउन िदन हुदैँन । 

२२. पुजँी थप्न वाध्य नहनुाेः कुनै साझेदारले माग गरे पतन साझेदारी कबतुलयिमा िोकेको अंक भन्दा बढी पुजँी थप्न 
कुनै साझेदार वाध्य हनुेछैन। 

२३. सट्टामा राख्न नपाउनाेः साझेदार कसैले पतन अन्य साझेदारको मञु्जरी बेगर अरु कुनै व्यशिलाई आफ्नो सट्टामा साझेदार 
गराउन र राख्न पाउँदैन । 

२४. साझेदारले काममा भाग तलन पाउनाेः (१) कबतुलयिमा भाग तलन नपाउन ेभतन उल्लेख भएको साझेदारले बाहेक 
अन्य साझेदारले तबरोध नगरेसम्म प्रत्येक साझेदारले साझा कारोबारको बन्दोबस्िमा भाग तलन पाउँछ । 

िर, सबै साझेदारको मञु्जरी बेगर साझा कारोबारसँग सम्वन्ध नभएको अरु काम साझेदारीको नामबाट गनन भन े
हुँदैन । 

(२) साझेदारको सबै वा कुनै कामा सबै साझेदारले वा सो मध्ये कुनै दईु वा दईु भन्दा बढी साझेदारहरुले संयिु 
रुपमा गने कबतुलयि भएकोमा कुनै मनातसब मावफकको कारणले कबतुलयि बमोशजम यस्िा सबै साझेदारहरुले 
सो काम गनन नभ्याउने भएमा तनजहरुले आफू मध्ये कसैलाई सो काम गनन अतधकार िदन सक्नेछन ्। 

२५.  शे्रस्िा हेनन नक्कल तलन पाउनाेः हरेक साझेदारले साझेदारीको वहसाब वकिाब लगायिको शे्रस्िा साझेदारले हेनन चाहेमा 
हेनन पाउनेछन ्र नक्कल तलन चाहेमा सो शे्रस्िा शजम्मा तलन ेसाझेदारले सक्कल बमोशजमको नक्कल उिार गरी आफ्नो 
सवहछाप गरी िदन ुपनेछ । 

२६. पाररश्रतमक र ब्याजाः (१) साझा कामको बन्दबस्ि गरे बापिको पाररश्रतमक कबतुलयिद्वारा िोवकए बमोशजम  हरेक 
साझेदारले पाउनछेन ्र तनजले कबूल गरेभन्दा बढी पुजँी लगाएको भए दि प्रतिििमा नबढाई तलखि बमोशजमको 
ब्याज पतन पाउँछ । 

(२) कुनै  साझेदारले जानीजानी लापरवाही गरी हानी नोक्सानी गरेमा सोको हजनना वापिको रकम साझेदारी फमनले 
असलु गनन सक्नेछ र हानी नोक्सानी गने साझेदारले पतन सो अनसुार तिनुन बझुाउन ुपनेछ।िर यसरी असलु 
गनुन अशघ तनजलाई सफाईको मौका िदन ुपनेछ । 

२७. साझेदारले आजेको मनुाफा साझेदारी फमनको हनुाेः साझेदारी फमनको कुनै करोबारको तसलतसलामा वा साझेदारी फमनको 
सम्पतिको उपयोग गरी वा साझेदारीको कारोबारको सम्वन्धबाट वा साझेदारी फमनको नाममा कुनै साझेदारले नाफा 
प्राप्त गरेमा सो नाफा र त्यसको वहसाब समेि साझेदारी फमनको हनुेछ । 

२८. साझेदारले बझुाएको रकम वहसाबमा देखाउन ुपनेाः दफा २६ र २७ बमोशजम कुनै साझेदारले तिरे बझुाएमा सो रकम 
साझेदारी फमनको सो आतथनक वषनको नाफा नोक्सानको वहसाब शे्रस्िामा स्पि देखाउन ुपनेछ । 

२९. नाफा नोक्सानको बाडँफाडाः (१)  साझेदारहरुमा नाफा नोक्सानको वहसाब गरी बाँडफाँड गदान कबतुलयिमा व्यवस्था,  
भएकोमा सोही बमोशजम र नभएकोमा बराबर दरले भागवण्डा लगाइनछे । 
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(२) कुनै साझेदारले साझेदारी खडा गदान लगाएको पुजँीमा ब्याज तलने िदने गरी कबतुलयि गरेको भए सो ब्याज 
मनुाफाबाट मात्र तिनुनपनेछ । 

३०. मनुाफा प्राप्त नहनुाेः  कुनै साझेदारले आफ्नो भागको बझुाउन पने पुजँी साझेदारी फमनलाई बझुाउन पने रकम चिुा 
नभएसम्म तनजले पाउन पने मनुाफा पाउन सक्नछैेन । 

३१. साझेदारले काम गनन हनुाेः (१) दफा २४ मा उल्लेशखि कबतुलयिका अतधनमा रही प्रत्येक साझेदारले साझेदारी 
फमनको प्रतितनतधत्व गनन र साझेदारी फमनको कारोबार गरन्लाई साझेदारले गरेको कामबाट साझेदारी फमन बाध्य 
हनुेछ । 

(२)  कुनै साझेदारले साझेदारी फमनको काम कारवाहीको तसलतसलामा जालसाज गरेमा अन्य साझेदारको उजूर पनन 
आएमा अदालिले यस्िो साझेदारलाई साझेदारी फमनको प्रतितनतधत्व गननबाट रोक लगाएमा सोही वमोशजम हनुेछ। 

३२. साझेदारले गरेको  कारबाहीमा साझेदारी फमन बाध्य हनुाेः साझेदारीले कबतुलयिद्वारा साझेदारीको प्रतितनतधत्व गने 
ववषयमा बन्देज लगाउन सक्नेछ। यस्िो बन्देजी कबतुलयिमा जेसकैु लेशखएको भए िापतन साझेदारी फमनसगँ 
कारोबार गने  उनाउ व्यशिलाई सो बन्देजको जानकारी रहेनछ भन ेहरेक साझेदारले साझेदार फमनको तनतमत्त गरेको 
कारवाहीको लातग साझेदारी फमन बाध्य हनुेछ । 

३३. जवाफदेही हनुेाः आफू साझेदार छँदा साझेदारी फमनको तनतमत्त गररएका सबै काम उपर संयिु वा व्यशिगि रुपमा 
प्रत्येक साझेदार जवाफदेही हनुेछ । 

३४. नया ँसाझेदार जवाफदेही नहनुाेः आफू साझेदार हनुभुन्दा अशघ भए गरेको साझेदारी कामको हकमा नयाँ प्रवेि हनुे 
साझेदार जवाफदेही हनुे छैन। 

(२) साझेदारीबाट अलग हनु ेसाझेदारलाई साझेदारी फमनको अशघको काममा उनाउ व्यशि प्रतिको जवाफदेहीवाट 
सो उनाउ व्यशिसँगको कबतुलयिद्वारा र साझेदारी कायम रहेका बाँकी साझेदारहरुको मञू्जरीले मात्र अलग 
हनु सक्नेछ। 

(३) उनाउ व्यशिलाई कुनै साझेदार साझेदारीबाट अलग भएको छ भने्न जानकारी भएमा अलग हनु ेसाझेदार आफू 
अलग भईसकेपतछ अरु साझेदारले साझेदारी फमनको नामबाट भए गरेका काम प्रति तनज जवाफदेही हनुे छैन 
। 

३५. साझेदारले आफ्नो हक तबक्री इत्यािद गनेाः कुनै साझेदारले साझेदारी फमनमा रहेको आफ्नो सबै हक अरु कसैलाई 
यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि वनेको तनयम वमोशजम  तबक्री गरी वा बन्धक राखी वा अरु कुनै प्रकारले िदएमा सो 
साझेदारले सो अवतधतभत्र साझेदारी कारोबारबाट पाउन ेमनुाफा वा अन्य कुनै रकममा सो व्यशिले दाबी गनन 
सक्नेछ । 

िर,  

क)  त्यस्िो व्यशि सो साझेदारी फमनको साझेदार मातनन ेछैन, र 

(ख)  सबै साझेदारीहरुको मञू्जरी बेगर तनजलाई सो फमनको वहसाब वकिाब जाँच्ने अतधकार हनुेछैन । 

३६. साझेदारी ववघटन हनुाेः सबै साझेदारका मञू्जरीले वा तनजहरुका बीचमा भएका कबतुलयि बमोशजम साझेदारी तबघटन 
हनु सक्नेछ । 
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३७. तलशखि सूचनाद्वारा तबघटन हनुाेः कुनै साझेदारी अतनशिि समयको तनतमत्त चलाईएको छ भने जनुसकैु समयमा जनुसकैु 
साझेदारले अरु साझेदारहरुलाई तलशखि सूचना िदई साझेदारहरुको सहमतिमा साझेदारी तबघटन गराउन सक्नेछ । 

38. जनुसकैु बखि साझेदारी तबघटन हनु सक्नाेः साझेदारहरुमा जनुसकैु व्यहोराको कबतुलयि भएको भए िापतन कुनै 
साझेदारले तबिषे कारणबि र खासगरी देहायका पररशस्थतिमा साझेदारहरुको सहमतिमा साझेदारी तबघटन गराउन 
सक्नेछाः 

(क) कुनै साझेदार आफूले गरेको कबतुलयि बमोशजमको साझेदारी कायनभार सम्हाल्न असमथन भएमा, वा 
(ख)  अको साझेदारले फमनलाई तिनन बझुाउन पने रकम नतिरेमा वा आफूले साझेदारीको वहस्सा अन्य 

साझेदारको मञू्जरी बेगर कसैलाई हक छाडी िदएमा,  
(ग)  अको साझेदारको हक अदालिबाट भरी भराउमा परेमा,  
(घ)  अको साझेदारले फमनको काम कारबाहीमा जालसाज वा लापरवाही गरी साझेदारी फमनलाई 

हानीनोक्सानी गरेमा, वा 
(ङ)  अको साझेदारले कैदको सजाय पाएमा । 

(च) कुनै साझेदार मरेमा वा साहकुो ऋण तिनन नसक्ने भई दामासाहीमा परेमा  

िर, कुनै साझेदार मातथका कारणले साझेदारीवाट अलग हनु ुपने अवस्था भएमा र बाँकी साझेदारहरु 
त्यस्िो साझेदारी फमन सञ्चालन गनन सहमति भएमा यो ऐन र यो अन्िगनि बनेको तनयम बमोशजमको प्रकृया 
परुा गरी साझेदारी फमन सञ्चालन गनन सक्नेछन ्। 

३९. उनाउ व्यशि प्रतिको दावयत्य पूरा गनुन पनेाः साझेदारी तबघटन भएको प्रचार प्रसार नगररएको वा त्यस्िा ववघटनको 
जानकारी साझेदारी फमनसँग सम्वशन्धि उनाउ व्यशिलाई नभएमा साझेदारी ववघटन भएपतन साझेदारी फमनको नाममा 
गरेको काम कारवाईबाट उनाउ व्यशि प्रतिको दावयत्व सबै साझेदारले पूरा गनुनपछन । 

िर, मतृ्य ुभएका  वा दामासाहीमा परेका साझेदारको ज्येथाबाट तनज मतृ्य ुभएको वा दामासाहीमा परेका तमति 
पतछको काम कारवाई बापि तिनन पने छैन । 

4०. वारेसद्बारा भाग तलन हनुाेः यस ऐनको अतधनमा रही हरेक साझेदारले आफू वा आफ्नो वारेसद्वारा साझेदारी ववघटनमा 
भाग तलन पाउनछे । 

4१. ववघटन भएपतछ पतन कायम रहनाेः साझेदारी फमनको ववघटनको काम टँुग्याउनलाई जो चावहने काम कारवाही र 
ववघटन हनु ुपवहले िरुु गरेको अपूरो काम पूरा गननलाई साझेदारी ववघटन भैसकेपतछ पतन साझेदारी फमनलाई बाध्य 
गनन र साझेदारहरुको आपसको हक दावयत्व तनशिि गने अतधकार सातबक बमोशजम कायम रहनछे । 

4२. साझेदारी फमनको वहसाब फर्छ्यौट गने: साझेदारहरुको बीचमा भएको कबतुलयि र यस ऐनको अतधनमा रही तबघटन 
भएका साझेदारी फमनको वहसाब फर्छ्यौट गदान देहाय बमोशजम गनुनपनेछाः 

(क)  फमनको वहिमा बाधा नपने गरी साझेदारी फमनको जायजेथाको नगदमा पररणि गने, 
(ख ) पुजँी घटेको समेिको नोक्सानी सबभन्दा पवहले मनुाफाबाट र त्यसबाट नपगेु पुजँीबाट र त्यसवाट पतन 

नपगेु प्रत्येक साझेदारको घर घरानावाट असलु उपर गनुनपनेछ। 

(ग)  दावयत्य फर्छ्यौट गनन देहायका क्रम र िरीकाबाट गनुनपनेछाः 
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१. साझेदारी फमनले उनाउ व्यशिहरुलाई तिननपने ऋण, 

 २. पुजँी बाहेकको साझेदारले िदएका थप कजानको दामासाहीले 

 3.  साझेदारले बझुाएका पुजँीको दामासाही र 

४.  िषे बाँकी ज्येथाबाट साझेदारहरुको भाग वहस्सा बमोशजम मनुाफा बाँड्नमा । 

4३. जायजेथा भाग नलाग्नाेः साझेदारका बीचमा कबतुलयि भएको भए िापतन साझेदारी फमनको ऋण भिुान नगरी 
साझेदारमा भागबण्डा गनन पाइनेछैन । 

4४. तलशक्वडेटर तनयशुि गनेाः साझेदारी फमनको वहसाब वकिाब फर्छ्यौट गनन अनावाश्यक वढलो भयो भने्न सबूद प्रमाण 
सवहि कुनै साझेदारले उजूर गरेमा दिान गने तनकायले साझेदारी फमन तबघटन गने कायन गनन िोवकए वमोशजम 
तलशक्वडेटर तनयिु गनन सक्नेछ ।तलशक्वडेटरले साझेदारी कबतुलयि र यो ऐन बमोशजम तबघटनको कायन र वहसाब 
वकिाबको फर्छ्यौट गनुनपनेछ ।तलशक्वडेटरहरुको काम कारवाई दिान गने तनकायको तनयन्त्रणमा रहनेछ। 

पररच्छेद ४ 

वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री व्यवस्थापन िथा तनयमन सम्वन्धी व्यस्था 
4५. इजाजि प्राप्त नगरी वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी कायन गनन नहनुाेः यस ऐन बमोशजम इजाजिपत्र प्राप्त 

नगरी कसैले पतन िोवकएका वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी कायन गनन वा गराउन हुँदैन ।  
4६. इजाजिपत्र प्राप्त गनन तनवेदन िदन ुपनेाः (१) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गनन चाहने 

कम्पनीले इजाजिपत्र प्राप्त गननका लातग देहाय बमोशजमको कागजाि वा वववरण खलुाई िोवकएको ढाँचामा 
तनदेिनालयमा तनवेदन िदन ुपनेछाः– 

(क) कम्पनीको नाम,  
(ख) कम्पनी दिानको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र तनयमावलीको प्रमाशणि प्रतितलवप,  
(ग) प्रचतलि कानून बमोशजम मूल्य अतभबवृर्द् कर दिान प्रमाणपत्रको प्रतितलवप,  
(घ) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री सम्बन्धी ववस्ििृ कायन योजना, लाभांि, कतमिन बाडँफाटँ योजना,  
(ङ) िोवकए बमोशजमका अन्य वववरण ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम इजाजिपत्र माग गने कम्पनीको चिुा पुजँी कम्िीमा एक करोड रुपैयाँ हनु ुपनेछ।  
4७. इजाजिपत्र प्रदान गनन सक्नाेः (१)  तनदेिनालयले दफा ४६ बमोशजम प्राप्त तनवेदनसाथ संलग्न कागजाि िथा 

वववरणको अध्ययन गदान त्यस्िो कम्पनीलाई वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गनन 
इजाजिपत्र प्रदान गनन उपयिु देशखएमा तनवेदन प्राप्त भएको तमतिले नब्बे िदनतभत्र िोवकए बमोशजमको इजाजिपत्र 
दस्िरु र चिुा पुजँीको कम्िीमा पचास प्रतििि नगद धरौटी वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी तलई िोवकए बमोशजमको 
ढाँचामा इजाजिपत्र प्रदान गनन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदनसाथ संलग्न कागजाि िथा वववरण अध्ययन गदान तनवेदकसँग थप कागजाि 

वा वववरण माग गनुनपने वा पेि भएको कागजाि वा वववरणका सम्बन्धमा थप स्पि गनुनपने देशखएमा  
तनदेिनालयले त्यस्िो कागजाि वा वववरण माग गनन वा पेि भएको कागजाि वा वववरणका सम्बन्धमा थप 
स्पि गननको लातग अवतध िोकी आदेि िदन सक्नछे ।  
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(३) उपदफा (२) बमोशजम आदेि भएमा सम्बशन्धि तनवेदकले त्यस्िो आदेि बमोशजम िोवकएको अवतधतभत्र  
तनदेिनालयमा आवश्यक कागजाि वा वववरण पेि गनन वा पेि भएको कागजाि वा वववरणमा थप स्पि गनुन 
पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोशजम इजाजिपत्र प्रदान गदान तनदेिनालयले यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनकेो तनयममा 
उशल्लशखि ििनका अतिररि अन्य आवश्यक ििन िोक्न सक्नेछ ।  

४८. इजाजिपत्र प्रदान नगररनाेः (१) दफा ४६ बमोशजम प्राप्त तनवेदन साथ संलग्न कागजाि िथा वववरण अध्ययन गदान 
इजाजिपत्र प्रदान गनुन पने मनातसब आधार र कारण नदेखेमा त्यस्िो तनवेदकलाई इजाजिपत्र प्रदान गररन ेछैन। 
तनदेिनालयले त्यसरी इजाजिपत्र प्रदान नगनुनको आधार र कारण सवहिको तलशखि जानकारी िीस िदनतभत्र 
तनवेदकलाई िदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनदेिनालयले गरेको तनणनयमा शचत्त नबझु्न ेतनवेदकले त्यस्िो तनणनयको जानकारी पाएको 
तमतिले एक्काईस िदनतभत्र मन्त्रालयमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम पनुरावेदन पनन आएमा पनुरावेदन परेको पैँिीस िदनतभत्र मन्त्रालयले तनणनय गनुन पनेछ। 
मन्त्रालयले गरेको तनणनय अशन्िम हनुछे । 

४९. चिुा पुजँी ववृर्द् गनन वा धरौटी थप गनन आदेि िदन सक्नाेः (१) दफा ४६ र ४७ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
िापतन इजाजिपत्रवालाको चिुा पुजँी र इजाजिपत्र प्राप्त गदानको बखि राखेको धरौटी इजाजिपत्रवालाको कारोबारमा 
भएको वृवर्द्को अनपुािमा कतम देशखन आएमा तनदेिनालयले आवश्यकिा अनसुार त्यस्िो चिुा पुजँीमा वृवर्द् गनन 
वा थप धरौटी दाशखला गनन इजाजिपत्रवालालाई आदेि िदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम आदेि भएमा सम्बशन्धि इजाजिपत्रवालाले  तनदेिनालयले िदएको आदेि बमोशजम 
िोवकएको समय तसमातभत्र कम्पनीको चिुा पुजँीमा ववृर्द् गनन वा थप धरौटी दाशखला गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम वृवर्द् गनुन पने चिुा पुजँी र थप धरौटी रकम तनधानरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

५०. इजाजिपत्रको अवतध र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थााः(१) यस ऐन बमोशजम प्रदान गररएको इजाजिपत्र  दईुवषनसम्म 
बहाल रहनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम इजाजिपत्रको अवतध समाप्त हनुभुन्दा साठी िदन अगावै इजाजिपत्रवालाले इजाजिपत्र 
नवीकरणका लातग िोवकए बमोशजमको दस्िरु सवहि िोवकए बमोशजमको ढाँचामा  तनदेिनालयमा तनवेदन िदन ु
पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापतन इजाजिपत्रको अवतध समाप्त हनुभुन्दा कम्िीमा पन्र िदन 
अगावै इजाजिपत्र नवीकरणका लातग लाग्ने दस्िरुको दोब्बर दस्िरु सवहि िोवकए बमोशजमको ढाँचामा 
तनदेिनालयमा तनवेदन िदन सवकनछे । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम नवीकरणका लातग तनवेदन प्राप्त भएमा  तनदेिनालयले तनवेदन प्राप्त भएको 
तमतिले पन्र िदनतभत्र दईु वषनका लातग इजाजिपत्र नवीकरण गरी त्यसको जानकारी इजाजिपत्रवालालाई िदन ु
पनेछ । 
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 (५) यस दफा बमोशजम इजाजिपत्र नवीकरण नभई अवतध समाप्त भएमा त्यस्िो इजाजिपत्र स्विाः र् हनुेछ । 
 5१. इजाजिपत्र र् गनन सक्नाेः (१) तनदेिनालयले देहायको कुनै अवस्थामा यस ऐन बमोशजम प्रदान गररएको इजाजिपत्र 

र् गनन सक्नछेाः 
(क) झटु्टा कागजाि वा वववरण पेि गरी इजाजिपत्र प्राप्त गरेको देशखएमा,  
(ख) दफा ४९ बमोशजम  तनदेिनालयले िदएको आदेि बमोशजम िोवकएको अवतधतभत्र चिुा पुजँी बवृर्द् 

नगरेमा वा थप धरौटी दाशखला नगरेमा,  
(ग)  दफा ५३ ववपरीि हनु ेगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,  
(घ)  दफा ५६ बमोशजम सम्झौिा नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,  
(ङ)  दफा ६५ बमोशजम उपभोिालाई िदन ुपने क्षतिपूतिन िोवकएको अवतधतभत्र निदएमा,  
(च)  दफा ७३ बमोशजम तिनुन पने जररबाना िीन मवहनातभत्र नतिरेमा,  
(छ) दईुवषनतभत्र िेश्रो पटक दफा ७३ बमोशजम जररबाना हनुे कसरु गरेमा, 
 (ज)  यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम ववपररि अन्य कुनै कायन गरेमा ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम इजाजिपत्र र् गनुन अशघ तनदेिनालयले सम्बशन्धि इजाजिपत्रवालालाई आफ्नो सफाइ 
पेि गने मनातसब मौका िदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम इजाजिपत्र र् गने तनदेिनालयको तनणनय उपर शचत्त नबझु्ने पक्षले इजाजिपत्र र् 
गने तनणनयको जानकारी पाएको तमतिले पैँिीस िदनतभत्र मन्त्रालयमा पनुरावेदन िदन सक्नेछ ।  

5२.  स्वातमत्व वा दावयत्व हस्िान्िरण वा पररविनन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) इजाजिपत्रवालाले आफ्नो कम्पनीको स्वातमत्व 
वा दावयत्व हस्िान्िरण गनन वा पररविनन गनन चाहेमा त्यसको स्पि आधार र कारण खलुाई स्वीकृतिका लातग  
तनदेिनालयमा तनवेदन िदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त तनवेदनको व्यहोरा मनातसब देशखएमा  तनदेिनालयले त्यस्िो कम्पनीको स्वातमत्व 
वा दावयत्व हस्िान्िरण गनन वा पररविनन गनन स्वीकृति िदन सक्नेछ । 

5३. वपरातमडमा आधाररि व्यवसाय गनन नहनुाेः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापतन कसैले पतन वपरातमडमा 
आधाररि व्यवसाय सञ्चालन गनन हुँदैन ।  
स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लातग “वपरातमडमा आधाररि व्यवसाय” भन्नाले देहायको कुनै कायनसँग सम्बशन्धि 
व्यवसाय सम्झन ुपछनाः- 

(क) वस्ि ुखररद गनुन पूवन अतनवायन रुपमा कुनै वकतसमको सदस्यिा तलन ुपने अवस्था भएको सञ्जालयिु 
कायन,  

(ख)  एक वस्ि ुखररद गदान अन्य वस्ि ुसमेि एकमिु प्याकेजमा खररद गनुन पने सञ्जालयिु कायन,  
(ग) वस्ि ुखररद गने व्यशिले आफू मािहि अको प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरक बनाउन नसकेको अवस्थामा 

आफूले भिुानी गरेको रकम वा लाभ बराबरको वस्ि ुप्राप्त गनन नसक्न ेशस्थतिको सञ्जालयिु कायन,  
(घ)  वस्िकुो कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरक बनाई िलु्क मात्र तलने गरी गररन े

सञ्जालयिु कायन,  
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(ङ)  कम्पनीले वस्ि ुतबक्री गने प्रयोजनको लातग व्यावसावयक दृविले अनशुचि र असम्भव देशखने आकषनक 
उपहार िदई वा कतमिनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महङ्गो वस्ि ुखररद गनन लगाउने 
सञ्जालयिु कायन, 

(च)  वस्िकुो खदु्रा तबक्रीलाई तनरुत्सावहि गने व्यापाररक कायनयोजना भएको सञ्जालयिु कायन, वा  
(छ)  कुनै वस्िलुाई अप्रत्याशिि लाभ हनुे वा शचवकत्सा ववज्ञानबाट तनको नहनुे भनी प्रमाशणि भएको रोग 

तनको हनुे अलौवकक वस्ि ुहो भनी ववश्वासमा पारी तबक्री वा वविरण गने सञ्जालयिु कायन । 
5४. इजाजिपत्रवालाले ििन पालना गनुन पनेाः यो ऐन, यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम िथा इजाजिपत्रमा लेशखएका 

ििनका अतिररि इजाजिपत्रवालाले देहाय बमोशजमका ििन पालना गनुन पनेछाः–  
(क) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी कायन गदान असीतमि दावयत्व सजृना गने खालको प्याकेज बनाई 

वस्िकुो तबक्री गनन नहनु,े  
(ख) तनशिि पररमाणको वस्ि ुखररद गनुन पने र त्यस्िो वस्ि ुखररद नगरे इजाजिपत्रवालाको व्यावसावयक योजना 

अनसुार बोनस वा कतमिन प्राप्त नगने खालको बन्धनकारी व्यवस्था राख्न नहनु,े  
(ग) उपभोिालाई आफ्नो इच्छा अनसुारको छुट्टाछुटै्ट सामान खररद गनन िदन ुपने,  
(घ) इजाजिपत्रवालाले वस्िकुो कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरक मात्र बनाउने कायन गनन नहनु,े  
(ङ) उपभोिाको स्वास््यमा प्रतिकूल असर पने वकतसमका उपभोग्य वस्िकुो उत्पादन, प्रचार प्रसार वा तबक्री 

वविरण गनन नहनु,े  
(च) िोवकए बमोशजमका अन्य ििन । 

5५. भौतिक पूवानधार सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कुनै वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गनन छुटै्ट 
भौतिक पूवानधारको आवश्यकिा पने रहेछ भन ेइजाजिपत्रवालाले त्यस्िो भौतिक पूवानधारको व्यवस्था गरेर मात्र 
व्यवसाय सञ्चालन गनुन पनेछ । 

 (२) भौतिक पूवानधार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  
5६. सम्झौिा गनुन पनेाः(१) इजाजिपत्रवालाले प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी 

कारोबार गनन लगाउन ुपूवन तनजसँग ित्सम्बन्धी सम्झौिा गनुन पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोशजम सम्झौिा गदान प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकले वस्ि ुतबक्री वविरण गरे वा गराए बापि 

इजाजिपत्रवालाबाट पाउने सेवा, सवुवधा, कतमिन वा बोनसको सम्बन्धमा स्पि रूपमा खलुाउन ुपनेछ ।  
5७. कतमिन वा बोनस सम्बन्धी वववरण पेि गनुनपनेाः (१) इजाजिपत्रवालाले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण गरे 

बापि प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकले प्राप्त गने सेवा, सवुवधा, कतमिन वा बोनस सम्बन्धी  तनधानरण गरी त्यस्िो 
व्यवस्था लागू गनुन पूवन त्यसको वववरण तनदेिनालयमा पेि गनुन पनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम पेि भएको वववरणमा आवश्यकिा अनसुार पररमाजनन गनन  तनदेिनालयले तनदेिन िदन 

सक्नेछ र इजाजिपत्रवालाले  तनदेिनालयले िदएको तनदेिनको पालना गनुन पनेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोशजम तनधानररि वववरणमा कुनै हेरफेर गरेमा त्यसरी हेरफेर गरेको िीस िदनतभत्र त्यस्िो 

वववरण तनदेिनालयमा पेि गनुन पनेछ ।  
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५८.  स्वदेिी वस्ि ुतबक्री वा वविरण गनुन पनेाः (१) इजाजिपत्रवालाले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण गदान कम्िीमा 
पचास प्रतििि स्वदेिी वस्िकुो तबक्री वा वविरण गनुन पनेछ ।िर नेपालमा उत्पादन नहनुे वस्िकुो हकमा यो 
व्यवस्था लागू हनुे छैन ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम तबक्री वा वविरण गरेको वववरण आतथनक वषन समाप्त भएको साठी िदनतभत्र तनदेिनालयमा 

पेि गनुन पनेछ ।  
५९.  खररद गरेको वस्ि ुवफिान गनन सक्नाेः (१) प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकबाट खररद गरेको वस्िकुो मूल्य, गणुस्िर, 

पररमाण वा उपयोतगिामा शचत्त नबझेुमा उपभोिाले त्यस्िो वस्ि ुखररद गरेको तमतिले िीस िदनतभत्र सम्बशन्धि 
प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई वफिान गनन सक्नछे ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम उपभोिाले खररद गरेको वस्ि ु वफिान गरेमा इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष 

तबके्रिा वा वविरकले वस्ि ुतबक्री वा वविरण गदानका  बखि तलई सकेको सेवा िलु्क र कानून बमोशजम 
लाग्ने कर कट्टी गरी बाँकी रकम वफिान गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम कर कट्टी गरेको रकम सम्बशन्धि कर कायानलयमा दाशखला गनुन पनेछ ।  
(४) उपभोिाले खररद गरेको वस्ि ुवफिान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोशजम हनुेछ । 

6०. तबमा गराउन ुपनेाः इजाजपत्रवालाले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी व्यवसायको प्रचतलि कानून बमोशजम 
बीमा गराउन ुपनेछ ।  

६१. तनदेिनालयको काम, किनव्य र अतधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र लेशखएको काम, किनव्य र अतधकारको अतिररि 
तनदेिनालयको अन्य काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछाः 

(क) यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयमको अतधनमा रही वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी 
व्यवसाय सञ्चालन गनन इजाजिपत्र प्रदान गने,  

(ख) इजाजिपत्रवालाको अनगुमन िथा तनरीक्षण गने,  
(ग)  वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धमा उपभोिाको गनुासो सनेु्न र सम्बोधन गने,  
(घ)  अनशुचि व्यावसावयक वक्रयाकलाप गने इजाजिपत्रवालालाई कारबाही गने,  
(ङ)  वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी व्यवसायको सम्बन्धमा सवनसाधारणलाई ववतभन्न माध्यमद्वारा 

जानकारी गराउन,े  
(च) िोवकए बमोशजमका अन्य कायन गने । 

६२. तनरीक्षण वा जाचँबझु गराउन ुपनेाः (१) तनदेिनालयले इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकको 
कारोबारको तनयतमि रूपमा तनरीक्षण वा जाँचबझु गराउन ुपनेछ । 
 (२) कुनै इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकले उपभोिालाई हातन, नोक्सानी हनुे वा 

उपभोिाको हक वहिमा प्रतिकूल असर पने गरी कुनै अनशुचि व्यापाररक वक्रयाकलाप गरी एकातधकार कायम 
गने, उपभोग्य वस्िकुो मूल्य वा आपूतिन व्यवस्थालाई प्रभाववि पाने वा गणुस्िरहीन उपभोग्य वस्िकुो उत्पादन 
वा तबक्री वविरण गरेको कारणबाट आफूलाई कुनै हातन, नोक्सानी भएको वा कुनै क्षति पगेुको भनी िोवकएको 
ढाँचामा तनदेिनालयमा उजरुी िदएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनकेो तनयम ववपरीि काम कारबाही 
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भइरहेको वा हनु सक्ने मनातसब कारण भएमा तनदेिनालयले जनुसकैु बखि तनरीक्षण वा जाँचबझु गनन वा 
गराउन सक्नछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम तनरीक्षण वा जाँचबझु गदान उजरुीको व्यहोरा मनातसब देशखएमा वा कसैले यो ऐन वा 
यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम ववपरीि काम कारबाही गरेको पाइएमा त्यस्िो इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो 
प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई तनदेिनालयले प्रचतलि कानून बमोशजम आफै कारबाही गनन वा कारबाहीका 
लातग सम्बशन्धि तनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

६३. तनरीक्षण अतधकृि िोक्न सक्नाेः (१) दफा ६२ को प्रयोजनको लातग प्रदेि सरकारले कुनै राजपत्रावङ्कि वा सोसरहको 
अतधकृि कमनचारीलाई तनरीक्षण अतधकृिको रूपमा काम गनन िोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तनरीक्षण अतधकृि िोक्दा तनजको कायनके्षत्र समेि िोक्न ुपनेछ । 

६४. तनरीक्षण अतधकृिको काम, किनव्य र अतधकाराः(१) यस ऐनमा अन्यत्र लेशखएको काम, किनव्य र अतधकारको 
अतिररि तनरीक्षण अतधकृिको अन्य काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुछेाः–  
(क) इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकले असरुशक्षि, हातनकारक वा गणुस्िरहीन वस्िकुो 

उत्पादन वा तबक्री वविरण गरररहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम ववपरीि कुनै काम 
कारबाही भइरहेको वा हनुसक्ने मनातसब कारण भएमा त्यस्िो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक 
तनरीक्षण वा जाँचबझु गने,  

(ख)  खण्ड (क) बमोशजम तनरीक्षण वा जाँचबझु गदान कुनै हातनकारक वा गणुस्िरहीन वस्िकुो उत्पादन वा तबक्री 
वविरण भइरहेको वा यो ऐन अन्िगनि बनेको तनयम ववपरीि कुनै काम कारबाही भइरहेको पाएमा वा 
त्यस्िो काम कारबाही हनु सक्ने मनातसब आधार र कारण भएमा त्यस्िो वस्ि ुभण्डारण गररएको स्थानमा 
खानिलासी गने र त्यस्िो वस्िकुो नमूना सङ्कलन गने,  

(ग) खण्ड (क) बमोशजम तनरीक्षण वा जाँचबझु गदान वा खण्ड (ख) बमोशजम खानिलासी गदान कुनै हातनकारक 
वा गणुस्िरहीन वस्िकुो उत्पादन वा तबक्री वविरण भइरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम 
ववपरीि काम कारबाही भइरहेको देशखएमा िोवकएको अवतधको लातग त्यस्िो उपभोग्य वस्िकुो उत्पादन वा 
तबक्री वविरण गनन रोक लगाउन,े  

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशजम गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन साि िदनतभत्र तनदेिनालयमा 
पेि गने ।  

(२) यस दफा बमोशजम तनरीक्षण, जाँचबझु वा खानिलासी गदानका बखि तनरीक्षण अतधकृिले माग गरे बमोशजमको 
वववरण वा अतभलेख उपलब्ध गराउन ुइजाजिपत्रवाला िथा प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकको किनव्य हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम तनरीक्षण, जाँचबझु वा खानिलासी गदान अपनाउन ुपने कायनववतध र तनरीक्षण अतधकृिको 
अन्य काम, किनव्य र अतधकार सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोशजम हनुछे । 

6५. क्षतिपूतिन भराई िदन सक्नाेः (१) दफा ६४ बमोशजम गरेको तनरीक्षण वा जाँचबझुबाट कुनै उपभोिालाई हातन, 
नोक्सानी भएको वा क्षति पगेुको देशखएमा तनदेिनालयले त्यस्िो उपभोिालाई मनातसब रकम क्षतिपूतिन भराइिदन 
सम्बशन्धि इजाजिपत्रवाला, वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई आदेि िदन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम आदेि प्राप्त भएमा इजाजिपत्रवाला, वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकले त्यस्िो 
आदेि बमोशजमको रकम आदेि प्राप्त भएको पन्र िदनतभत्र सम्बशन्धि उपभोिालाई प्रदान गरी त्यसको 
जानकारी तनदेिनालयलाई िदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको अवतधतभत्र क्षतिपूतिनको रकम उपलब्ध नगराएमा तनदेिनालयले त्यस्िो 
इजाजिपत्रवालाले राखेको धरौटीबाट वपतडि उपभोिालाई क्षतिपूतिनको रकम प्रदान गनेछ ।  

६६.  तनदेिक सतमतिको गठनाः (१) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सरुशक्षि, व्यवशस्थि एवं 
मयानिदि बनाई उपभोिाको हक वहिको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक काम गनन प्रदेिस्िरमा एक तनदेिक सतमति 
रहनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजमको तनदेिक सतमतिमा देहायका सदस्य रहने छना्ः  

(क) सशचव, मन्त्रालय          -अध्यक्ष  
(ख) प्रतितनतध (pkसशचवस्िर), आतथनक मातमला िथा योजना मन्त्रालय    -;bस्य 

  (ग) प्रतितनतध, (pkसशचवस्िर), आन्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालय  -;bस्य 
  (घ) प्रतितनतध,उपभोिा हक वहिसँग सम्बशन्धि प्रतितनतधमूलक संस्थाको िफन बाट  

मन्त्रालयबाट मनोनीि एक जना       -;bस्य 
  (ङ) प्रतितनतध,वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरणसँग सम्बर्द् प्रतितनतधमूलक संस्थाकोिफन बाट  

मन्त्रालयबाट मनोनीि एक जना        -;bस्य 
(च) प्रतितनतध, वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरणसँग सम्बन्धी अनभुव भएका ववज्ञमध्ये  

मन्त्रालयबाट मनोतनि एक जना        - ;bस्य 
(छ) तनदेिक, तनदेिनालय           –सदस्य सशचव  

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ), (ङ) र (r) बमोशजम मनोनीि सदस्यको पदावतध दईु वषनको हनुछे र तनजहरू 
पनुाः मनोनीि हनु सक्ने छन।् 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापतन मनोनीि सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको काम नगरेमा 
मन्त्रालयले तनजलाई जनुसकैु बखि हटाउन सक्नेछ । िर त्यसरी हटाउन ुअशघ तनजलाई आफ्नो सफाइ पेि 
गने मनातसब मौका िदन ुपनेछ । 

(५) तनदेिक सतमतिको सदस्यको पद कुनै कारणबाट ररि हनु आएमा जनु िररकाले त्यस्िो पदमा मनोनयन 
भएको हो सोही िररकाबाट ररि पदको पूतिन गररनछे । 

(६) तनदेिक सतमतिको सशचवालयको काम तनदेिनालयले गनेछ । 
६७. तनदेिक सतमतिको काम, किनव्य र अतधकाराः(१) तनदेिक सतमतिको काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोशजम 

हनुेछाः–  
(क) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सरल र सहज रूपमा सञ्चालन गराउन त्यसको 

आतथनक िथा प्राववतधक पक्षको अध्ययन अनसुन्धान गराउन,े  
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(ख) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी कानून कायानन्वयनको अवस्था हेरी त्यस्िो कानूनमा 
समायानकुुल पररमाजननको लातग आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान कायन गनन तनदेिनालयलाई तनदेिन िदन,े  

(ग) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरणलाई सरुशक्षि, व्यवशस्थि र मयानिदि बनाई उपभोिाको हकवहिको 
संरक्षण गने सम्बन्धमा अवलम्बन गनुन पने अल्पकालीन र दीघनकालीन नीति िजुनमा गरी नेपाल सरकार 
समक्ष पेि गने, (घ) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी अनशुचि व्यावसावयक वक्रयाकलाप 
रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गनन तनदेिनालयलाई तनदेिन िदन,े  

(घ) अनगुमन सतमतिले गने काम कारबाहीमा समन्वय एवं सपुररवेक्षण गरी आवश्यकिा अनसुार तनदेिन 
िदन,े 

 (ङ) िोवकए बमोशजमका अन्य कायन गने । 
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कुनै कायन सम्पादन गनन तनदेिक सतमतिले आवश्यकिा अनसुार उपसतमति गठन 

गनन सक्नेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोशजम गठन गररने उपसतमतिको काम, किनव्य र अतधकार तनदेिक सतमतिले िोके बमोशजम 

हनुेछ । 
६८.  तनदेिक सतमतिको बैठक र तनणनयाः (१) तनदेिक सतमतिको बैठक आवश्यकिा अनसुार बस्नेछ । 

 (२) तनदेिक सतमतिको बैठक अध्यक्षले िोकेको तमति, समय र स्थानमा बस्नछे । 
 (३) तनदेिक सतमतिको कुल सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रतिििभन्दा बढी सदस्य उपशस्थि भएमा तनदेिक सतमतिको 

बैठकको लातग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मातननेछ ।  
(४) तनदेिकसतमतिको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षिा गने व्यशिले 

तनणानयक मि िदनछे ।  
(५) अध्यक्षले वस्िकुोप्रत्यक्ष तबक्री वा वविरणसँग सम्बशन्धि कुनै ववज्ञलाई तनदेिक सतमतिको बैठकमा आमन्त्रण 

गनन सक्नेछ ।  
 (६) तनदेिक सतमतिको तनणनय सतमतिको सदस्य–सशचवले प्रमाशणि गरी राख्नछे । 
 (७) तनदेिक सतमतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववतध सतमति आफैले तनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ । 
 (८) तनदेिक सतमतिको अध्यक्ष िथा सदस्यलेसतमतिको बैठकमा भाग तलए बापि िोके बमोशजमको बैठक भत्ता 

पाउने छन।् 
६९. अनगुमन सतमतिाः (१) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी व्यवसायको अनगुमन गनन शजल्लास्िरमा एक 

अनगुमन सतमति रहनेछ । 
(क) सहायक प्रमखु शजल्ला अतधकारी       –संयोजक 

(ख)  प्रतितनतध (अतधकृिस्िर),  शजल्ला समन्वय सतमतिको   –सदस्य 
(ग)  प्रतितनतध (अतधकृिस्िर), कोष िथा लेखा तनयन्त्रक कायानलय   –सदस्य 

(घ)  ववषयगि ववज्ञ                     –सदस्य 
(ङ)  प्रतितनतध (अतधकृिस्िर), सम्वशन्धि स्थानीय िह    –सदस्य 
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(च) प्रतितनतध (अतधकृिस्िर), स्थानीय सरुक्षा तनकाय (नेपाल प्रहरी)  –सदस्य 

(छ) प्रतितनतध, उपभोिा वहि संरक्षणमा वक्रयाशिल संस्था     –सदस्य 

(ज) प्रतितनतध, उद्योग वाशणज्य संघ      –सदस्य 

(झ) प्रतितनतध, नेपाल पत्रकार महासंघ÷संचारकमी एक जना   –सदस्य 
(ञ) सम्वशन्धि कर कायानलयको अतधकृि प्रतितनतध                  –सदस्य 
(ञ) कायानलय प्रमखु, कायानलय                  –सदस्य सशचव 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोशजम मनोनीि सदस्यको पदावतध दईु वषनको हनुेछ र तनजहरु पनुाः मनोनीि 
हनु सक्नेछन।् 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापतन मनोनीि सदस्यले आफ्नो पद अनसुारको काम नगरेमा 
अध्यक्षले तनजलाई जनुसकैु बखि हटाउन सक्नछे । िर त्यसरी हटाउन ुअशघ तनजलाई आफ्नो सफाइ पेि 
गने मनातसब मौका िदन ुपनेछ । 

(५) अनगुमन सतमतिको सदस्यको पद कुनै कारणबाट ररि हनु आएमा जनु िररकाले त्यस्िो पदमा मनोनयन 
भएको हो सोही िररकाबाट ररि पदपूतिन गररनेछ । 

७०. अनगुमन सतमतिको काम, किनव्य र अतधकाराः (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेशखएको काम, किनव्य र अतधकारको 
अतिररि अनगुमन सतमतिको अन्य काम, किनव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुछेाः– 

(क) आफ्नो शजल्लातभत्र इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकको वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री 
वा वविरण सम्बन्धी व्यवसायको अनगुमन गने,  

(ख) इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकले यस ऐनमा उशल्लशखि कुनै ििनको पालना 
नगरेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम ववपरीि कायन गरेको पाइएमा त्यस्िो 
इजाजिपत्रवाला िथा प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई आवश्यक तनदेिन िदन,े 

 (ग) इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम 
ववपरीि कुनै काम गरेको पाइएमा ित्काल त्यस्िो वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी सम्पूणन 
कारोबार रोक्का राख्न आदेि िदन,े  

(घ) इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुोप्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकले प्रचतलि अन्य कानून ववपरीि काम कारबाही 
गरेको पाइएमा त्यस्िो इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई प्रचतलि कानून 
बमोशजम कारबाही गनन वा यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम ववपरीि कुनै काम गरेको 
कारणबाट कुनै उपभोिालाई हातन, नोक्सानी पगु्न गएको देशखएमा त्यस्िो हातन, नोक्सानीको क्षतिपूतिन 
सम्बशन्धि इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकबाट भराई िदन तनदेिनालयमा 
लेखी पठाउन,े  

(ङ)  तनदेिक सतमतिले िदएको तनदेिन कायानन्वयन गने ।  
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोशजम लेशखआएमा तनदेिनालयले ित्काल सम्बशन्धि इजाजिपत्रवाला िथा 

वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरक उपर यस ऐन बमोशजम कानूनी कारबाहीको प्रवक्रया अशघ बढाउन ुपनेछ।  
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७१.  अनगुमन सतमतिको बैठक र तनणनयाः (१) अनगुमन सतमतिको बैठक आवश्यकिा अनसुार बस्नेछ ।  
(२) अनगुमन सतमतिको बैठक अध्यक्षले िोकेको तमति, समय र स्थानमा बस्नछे ।  
(३) अनगुमन सतमतिको कुल सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रतिििभन्दा बढी सदस्य उपशस्थि भएमा अनगुमन सतमतिको 

बैठकको लातग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मातननेछ । 
(४) अनगुमन सतमतिको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षिा गने व्यशिले 

तनणानयक मि िदनछे ।  
(५) अध्यक्षले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरणसँग सम्बशन्धि कुनै ववज्ञलाई अनगुमन सतमतिको बैठकमा आमन्त्रण 

गनन सक्नेछ ।  
(६) अनगुमन सतमतिको तनणनय सतमतिको सदस्य–सशचवले प्रमाशणि गरी राख्नछे । 
(७) अनगुमन सतमतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववतध सतमति आफैले तनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ । 
(८) अनगुमन सतमतिको अध्यक्ष िथा सदस्यलेसतमतिको बैठकमा भाग तलए बापि िोके बमोशजमको बैठक भत्ता 

पाउने छन।् 
पररच्छेद-५ 

 ;hfय सम्वन्धी व्यवस्था 
७२.  सजाय सम्वन्धी व्यवस्थााः कसैले देहायको कुनै कायन गरे वा गराएमा यस ऐन बमोशजम कसूर गरेको मानी देहाय 

वमोशजम सजाय हनुछेाः 
(क)  यस ऐन वमोशजम दिान नगराई खोतलएको प्रत्येक प्राइभेट फमन वा साझेदारी फमनको प्रत्येक धनीलाई दिान 

गने तनकायले पाँचहजार रुपैयाँदेशख पशच्चसहजार रुपैयाँसम्म जररवाना हनुे,  

(ख) यस ऐन वमोशजम दरखास्ि िददा झठु्ठा वववरण दाशखल गने व्यशिलाई दिान गने तनकायले  पाँचहजार 
रुपैयाँदेशख पशच्चसहजार रुपैयाँसम्म जररवाना हनुे, 

(ग) यस ऐन वमोशजम िदनपुने सूचना/वववरण िोवकएको म्यादतभत्र निदने वा  झठु्ठा वववरण िदन े प्राइभेट फमन वा 
साझेदारी फमनलाई गने व्यशिलाई  िीसहजार रुपैयाँदेशख पचासहजार रुपैयाँसम्म जररवाना हनुेछ,  

७३. जररबाना गनन सक्नाेः (१) दफा ५२ बमोशजम स्वीकृति नतलई कम्पनीको स्वातमत्व वा दावयत्व हस्िान्िरण वा 
पररविनन गने इजाजिपत्रवालालाई तनदेिनालयले पचास हजार रुपैयाँदेशख एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना गनन सक्नछे 
। 
(२) दफा ५४ बमोशजमको ििन पालना नगने इजाजिपत्रवालालाई तनदेिनालयले एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना 

गनन सक्नेछ ।  
(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम ववपरीि कुनै कायन गने वा तनदेिनालयले िदएको आदेि वा 

तनदेिनको पालना नगने इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई तनदेिनालयले पाँच 
लाख रुपैयाँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ । 

(४) कुनै इजाजिपत्रवालाले मनातसब मावफकको कारण बाहेक दफा ७८ बमोशजम िोवकएको अवतधतभत्र पेि गनुन 
पने प्रतिवेदन पेि नगरेमा वा दफा ८१ बमोशजम िदन ुपने जानकारी निदएमा त्यस्िो इजाजिपत्रवालालाई 
तनदेिनालयले प्रतििदन एकसय रुपैयाँका दरले बढीमा दि हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ ।  
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(५) दफा ७० को उपतनयम (१) को  खण्ड (ख) र (ग) बमोशजम िदएको तनदेिन वा आदेि पालना नगरेमा 
त्यस्िो इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई अनगुमन सतमतिले एक लाख रुपैयाँसम्म 
जररबाना गनन सक्नछे । 

(६) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण गने स्थानमा तनरीक्षण गदान वस्िकुो मूल्य, गणुस्िर र पररमाणमा हेरफेर 
गरेको वा मूल्यसूची नराखेको पाएमा त्यस्िो इजाजिपत्रवाला, वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई तनरीक्षण 
अतधकृिले अवस्था हेरी पाँच हजार रुपैयाँदेशख पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ । त्यस्िो कायन 
पनुाः दोहो¥याएमा पटकैवपच्छे दोब्बर जररबाना गनन सक्नछे । 

७४. तनलम्बन गनन सक्नाेः(१) दफा ६४ बमोशजम तनरीक्षण वा जाँचबझु गदान कुनै इजाजिपत्रवाला िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष 
तबके्रिा वा वविरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनकेो तनयमको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा उपभोिाको हक 
वहिमा गम्भीर असर पगु्ने कायन गरेको भनी तनरीक्षण अतधकृिले कानूनी कारबाहीका लातग तनदेिनालयमा तसफाररस 
गरेमा तनदेिनालयले त्यस्िो इजाजिपत्रवालाको इजाजिपत्र िोवकएको अवतधसम्मको लातग तनलम्बन गनन सक्नछे 
।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापतन प्रचतलि कानून बमोशजम मु् ा दायर भएमा त्यस्िो 
इजाजिपत्रवालाको इजाजिपत्र स्विाः तनलम्बन हनुछे । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम इजाजिपत्र तनलम्बन गररएको जानकारी इजाजिपत्रवालालाई िदन ुपनेछ ।  
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम इजाजिपत्र तनलम्बन भएको अवतधभर त्यस्िो इजाजिपत्रवालाले यस ऐन 

बमोशजम वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी कायन गनन पाउने छैन । 
७५. पनुरावेदन सम्वन्धी व्यवस्थााः (१) दफा ६५ ,दफा ७३को उपदफा (१), (२), (३), (४) र दफा ७४ को उप 

दफा (१) वमोशजम भएको सजाय िथा तनलम्वन उपर शचत्त नबझु्न ेपक्षले त्यस्िो तनणनयको जानकारी पाएको 
तमतिले पैंतिस िदनतभत्र सम्वशन्धि उच्च अदालिमा पनुरावेदन िदन सक्नेछ। 

(२) दफा ७२ बमोशजम भएको सजाय उपर शचत्त नबझु्ने पक्षले त्यस्िो सजाय भएको जानकारी पाएको पैतिस िदन 
तभत्र दिान गने तनकाय  कायानलक भएमा  सम्वशन्धि शजल्ला अदालिमा र दिान गने तनकाय तनदेिनालय भएमा  
सम्वशन्धि उच्च अदालिमा पनुरावेदन िदन सवकनछे । 

 

 
 

 

 

 

७६. प्रचतलि कानून बमोशजम हनुाेः (१) वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री सम्वन्धी कसरु, सजाय, दण्ड, जररवाना, मु् ाको अनसुन्धान 
र मु् ाको दायरी जस्िा ववषय यस ऐनमा लेशखएकोमा यसै ऐन बमोशजम र यस ऐनमा उल्लेख नभएका ववषयहरु 
प्रचतलि कानून बमोशजम हनुछे । 

(२) यस ऐन बमोशजम कसरु ठहररने काम कारवाही अन्य प्रचतलि कानून अन्िगनि पतन कसरु ठहररने रहेछ भन े
उि प्रचतलि कानून बमोशजम मु् ा चलाउन यस ऐनले बादा प-ुयाएको मातनने छैन। 
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पररच्छेद-६ 

ववववध 

7७. अतभमखुीकरण िालीम िदन ु पनेाः(१)इजाजिपत्रवालाले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरणसँग सम्बशन्धि ववषयमा 
जानकारी िदन वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकलाई आवश्यकिा अनसुार अतभमखुीकरण िालीम िदनपुनेछ । 

  (२) अतभमखुीकरण िालीम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोशजम हनुछे ।  

७८. सचेिना कायनक्रम सञ्चालन गनेाः(१) इजाजिपत्रवालाले उपभोिाको चेिनाको स्िर र वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा 
वविरणको अवस्था समेिलाई दृविगि गरी आवश्यकिा अनसुार उपभोिा सचेिना सम्बन्धी कायनक्रम सञ्चालन गनुन 
पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको कायनक्रम सञ्चालन गदान स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथतमकिा िदन ुपनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोशजम सचेिना कायनक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोशजम हनुेछ । 

७९. अतभलेख र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्थााः(१) इजाजिपत्रवालाले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी कारोबार 
िथा वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरक लगायिको वववरणको अतभलेख िोवकए बमोशजमको ढाँचामा राख्न ुपनेछ 
। त्यस्िो अतभलेख तनरीक्षण अतधकृि वा तनदेिनालयले जनुसकैु बखि तनरीक्षण गनन, शझकाउन वा जाँच्न सक्नछे 
।  
(२) इजाजिपत्रवालाले प्रत्येक िीन मवहनामा आफ्नो कारोबारको वववरण सवहिको प्रतिवेदन िोवकएको ढाँचामा 

तनदेिनालयमा पेि गनुन पनेछ । 
(३) इजाजिपत्रवालाले प्रत्येक आतथनक वषन समाप्त भएको िीन मवहनातभत्र वावषनक प्रतिवेदन ियार गरी तनदेिनालयमा 

पेि गनुन पनेछ ।  
(४) यस दफा बमोशजम अतभलेख राख्न ेर प्रतिवेदन सम्बन्धी गने अन्य व्यवस्था िोवकए बमोशजम हनुेछ । 

८०. कालो सूचीमा राख्न सक्नाेः यस ऐन बमोशजम इजाजिपत्र तलनको लातग कुनै कम्पनीले पेि गरेको कागजाि वा 
वववरण झटु्टा ठहररएमा तनदेिनालयले त्यस्िो कम्पनीलाई िोवकए बमोशजम कालो सूचीमा राख्न र आवश्यक 
कारबाहीको लातग सम्बशन्धि तनकायमा लेशख पठाउन सक्नेछ। 

८१. उजरुी िदन सक्न:े (१) यस ऐन िथा प्रचतलि कानून बमोशजम कसरु मातनने कुनै कायन भएको भइरहेको वा हनु 
लागेको थाहा पाएमा जोसकैुले पतन नब्बेिदन तभत्र तनररक्षण अतधकृि समक्ष वा नशजकको प्रहरी कायानलयमा उजरुी 
िदन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रहरी कायानलयमा उजरुी पनन आएमा उि उजरुी प्रहरी कायानलयले यथातसघ्र तनररक्षण 

अतधकृि समक्ष पठाई त्यसको जानकारी उजरुीकिानलाई िदन ुपनेछ । 
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम प्राप्त हनु आएको उजरुी उपर तनररक्षण अतधकृिले िोवकए बमोशजम अनसुन्धान 

िरुु गनुन पनेछ । 
८२. व्यवसाय वन्द गरेमा जानकारी िदन ुपने : (१) इजाजिपत्रवालाले आफ्नो व्यवसाय वन्द गरेमा व्यवसाय वन्द गरेको 

पैंतिस िदनतभत्र तनदेिनालयलाई जानकारी िदन ुपनेछ । 
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८३. धरौटी वफिान वा बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा : (१)  यस ऐन बमोशजम कुनै इजाजिपत्रवालाको इजाजिपत्र र् भएमा वा 
त्यस्िो कम्पनीले इजाजिपत्र बमोशजमको व्यवसाय नगने भएमा त्यस्िो इजाजिपत्रवालाले इजाजिपत्र तलँदा राखेको 
धरौटी रकम वफिान वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गररिदन तनदेिनालयमा तनवेदन िदन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन िदँदा इजाजिपत्रवालाले नेपाल सरकार वा अरु कसैलाई कुनै रकम तिनन 

बझुाउन बाँकी रहे नरहेको व्यहोरा समेि खलुाउन ुपनेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त तनवेदनको व्यहोरा मनातसब देशखएमा तनदेिनालयले त्यस्िो धरौटी रकम वफिान वा 

बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गनन सक्नेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोशजम धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गनुन अशघ तनदेिनालयले त्यस्िो इजाजिपत्रवाला वा 

वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरकबाट कसैले कुनै रकम तलन बाँकी भए सबदु प्रमाण सवहि दाबी गनन आउन ु
भनी िीस िदनको म्याद िदई रावियस्िरको दैतनक पतत्रकामा सूचना प्रकािन गनुन पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम प्रकाशिि सूचनामा िोवकएको म्यादतभत्र कसैको दाबी परी त्यस्िो दाबी उपर जाँचबझु 
गदान व्यहोरा मनातसब देशखएमा वा इजाजिपत्रवालाले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरणको लातग कसैबाट कुनै 
रकम तलएको िर वस्ि ुउपलब्ध नगराएको व्यहोरा प्रमाशणि भएमा तनदेिनालयले त्यस्िो रकम सम्बशन्धि 
व्यशिलाई पन्र िदनतभत्र वफिान गनन सम्बशन्धि इजाजिपत्रवालालाई आदेि िदनछे । 

(६) उपदफा (५) बमोशजम तनदेिनालयले िदएको आदेि अनसुार इजाजिपत्रवालाले सम्बशन्धि व्यशिलाई वफिान 
गनुन पने रकम वफिान नगरेमा त्यस्िो रकम तनदेिनालयले इजाजिपत्रवालाले राखेको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीको 
रकमबाट कट्टा गरी सम्बशन्धि व्यशिलाई भराई िदन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (४) बमोशजम प्रकाशिि सूचनाको म्यादतभत्र कसैको दावी नपरेमा, दावी परी उपदफा (५) बमोशजम 
त्यस्िो रकम इजाजिपत्रवालाले वफिान गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा वा उपदफा (६) बमोशजम सम्बशन्धि व्यशिलाई 
भराई िदएपतछ तनदेिनालयले बाँकी रहेको धरौटी रकम वफिान वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गरी िदन ुपनेछ । 

(८) उपदफा (६) बमोशजम धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीबाट रकम वफिान िदन नपगु भएमा त्यस्िो नपगु भए जति रकम 
इजाजिपत्रवालाको सञ्चालकबाट प्रचतलि कानून बमोशजम भराई िदन सम्बशन्धि तनकायमा लेखी पठाउन ुपनेछ 
। 

(९) उपदफा (४) बमोशजम सूचना प्रकािन गदान लाग्न गएको खचन सम्बशन्धि इजाजिपत्रवालाको बैङ्क ग्यारेण्टीको 
रकमबाट कट्टा गनुन पनेछ ।। 

८४. इजाजिवालाको वतगनकरणाः तनदेिनालयले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी कायन गने इजाजिवालाको 
वतगनकरण िोवकए बमोशजम गनन सक्नेछ । 

८५. सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी व्यवस्थााः इजाजिपत्रवालाले वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण सम्बन्धी व्यवसाय गनुन पूवन 
िोवकए बमोशजमको सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गनुन पनेछ । 

८६. पनु इजाजिपत्र जारी नगररनाेः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापतन कुनै इजाजिपत्रवालाको इजाजिपत्र 
र् भएमा पनुाः सोही कम्पनी वा सोही सञ्चालकको नाममा इजाजिपत्र जारी गररने छैन । 
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8७.वववरण दिान गनुन पनेाः तनदेिनालयले यस ऐन बमोशजम इजाजिपत्रवालाबाट समय समयमा प्राप्त वववरण अद्यावतधक 
गरी िोवकए बमोशजमको ढाँचामा दिान गरी अतभलेख राख्न ुपनेछ । 

८८. वववरण पररविनन गनन सक्नाेः (१) कसैले इजाजिपत्रमा उशल्लशखि कुनै सामान्य वववरण पररविनन गनन चाहेमा िोवकए 
बमोशजमको दस्िरु सवहि िोवकए बमोशजमको ढाँचामा  तनदेिनालयमा तनवेदन िदन ुपनेछ । 

८९. वववरण सावनजतनक गनुनपनेाः (१) तनधेिनालयले समयसमयमा इजाजिपत्रवालाको नाम, ठेगाना, टेतलफोन नम्बर, 
वस्िकुो प्रत्यक्ष तबके्रिा वा वविरक तनयशुि गरेको वा िाखा खोलेको भए त्यसको वववरण र इजाजिपत्रको अवतध 
समेिको वववरण अद्यावतधक गरी कम्िीमा रावियस्िरको दैतनक पतत्रका वा आफ्नो वेबसाइटमापनmि सावनजतनक गनुन 
पनेछ ।  
(२)उपदफा (१) बमोशजम वववरण सावनजतनक गदान कुनै इजाजिपत्रवाला उपर यस ऐन बमोशजमको कसूरमा अनसुन्धान 
वा कारबाही भइरहेको वा कुनै इजाजिपत्रवालाको इजाजिपत्र र् गररएको भए त्यस्िो व्यहोरा समेि उल्लेख गनुन 
पनेछ । 

९०. इजाजिपत्रको प्रतितलवप िदन सक्नाेः इजाजिपत्र हराएमा, कुनै दैवी प्रकोप परी नातसएमा, परुानो भई च्यातिएमा वा 
नवीकरण गने ठाउँ समाप्त भएको कारण देखाई कुनै इजाजिपत्रवालाले प्रतितलवप माग गरेमा  तनदेिनालयले िोवकए 
बमोशजमको दस्िरु तलई त्यस्िो इजाजिपत्रको प्रतितलवप िदन सक्नेछ । 

९१. तनदेिन िदन सक्नाेः (१)  तनदेिनालयले समय समयमा इजाजिपत्रवालालाई वस्िकुो प्रत्यक्ष तबक्री वा वविरण 
सम्बन्धी कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक तनदेिन िदन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम  तनदेिनालयले िदएको तनदेिन पालना गनुन सम्बशन्धि सबै इजाजिपत्रवालाको किनव्य 
हनुेछ ।  

९२. प्रतिवेदन पेि गनुन पनेाः  तनदेिनालयले यस ऐन बमोशजम आपूmले गरेको काम कारबाहीको चौमातसक प्रतिवेदन 
मन्त्रालयमा पेि गनुन पनेछ ।  

९३. तनयम बनाउन ेअतधकाराः यस ऐनको कायानन्वयन गनन प्रदेि सरकारले आवश्यक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  
९४. अतधकार प्रत्यायोजनाः मन्त्रालय वा तनदेिनालयले यस ऐन वमोशजम आफूलाई प्राप्त भएको अतधकार मध्ये आवश्यकिा 

अनसुार केही अतधकार आफू मािहिको कायानलय िथा अतधकृिस्िरको कमनचारीलाई प्रत्ययोजन गनन सक्नछे । 
९५. तनदेशिका बनाई लाग ुगनन सक्नाेः (१) तनदेिनालयले यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयमको अतधनमा रही 

आवश्यक तनदेशिका वनाई लाग ुगनन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोशजम  तनदेशिका मन्त्रालयवाट स्वीकृि भएपतछ लाग ुहनुेछ।  
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