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साझेदारी ऐन, २०२० 

 

           लालमोहर र प्रकाशन मममि 

         २०२०।११।१६ 

संशोधन गने ऐन            

१. न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३  २०४३।७।२४ 

२. साझेदारी (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४४   २०४४।७।१ 

३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८     २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

४. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून  

 संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२   २०७२।११।१३  

६.    नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नपेाल  

 ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५    २०७५।११।१९ 

 

२०२० सालको ऐन नं. ३६ 

 ..................... 

साझेदारीको व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िािनााः सबनसाधारण जनिाको हहि िथा समुबधाका लामग साझेदारी सम्बन्धी कानूनी ब्यबस्था 
गनुन बाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजमधराज बीरेन्र बीर मबक्रम शाहदेिबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह र 
सम्ममिले यो ऐन बनाबब्सेकोछ । 

 

                                                 
   यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देखि लागू भएको ।  

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझहकएको । 
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पररच्छेद–१ 

प्रारखम्भक 

१. संखिप्त नाम, हिस्िार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “साझेदारी ऐन, २०२०” रहेको  
छ । 

  (२) यो ऐन नेपाल ........... भर हनुेछ । 

  (३) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुछे । 

 

२. पररभाषााः हिषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “व्यिसाय” भन्नाले उद्योग िाखणज्य पेशा िा िखृिलाई समेि जनाउँछ । 

(ि) “िोहकएको” िा “िोहकए बमोखजमको” भन्नाले यस ऐन िा यस ऐन 
अन्िगनि बनेको मनयममा िोहकएको िा िोहकए बमोखजमको सम्झनपुछन । 

(ग) “उनाउ व्यखि” भन्नाले साझेदारी फमनका सम्बन्धमा साझेदार िाहेकका 
अरु कुनै व्यखिलाई सम्झनपुछन । 

(घ) “सूखचि आदेश” भन्नाले नेपाल सरकारले नपेाल राजपरमा प्रकाखशि 
गरेको कुनै आदेश सम्झन ुपछन 

(ङ) “सम्बखन्धि हिभाग“ भन्नाले िाखणज्य सम्बन्धी फमनको हिषयको लामग 
िाखणज्य, आपूमिन िथा उपभोिा हहि संरिण हिभाग र सो बाहेकका 
अन्य उद्योगको हिषयका लामग उद्योग हिभाग सम्झन ुपछन र सो शब्दले 
िाखणज्य सम्बन्धी हिषय र घरेल ु िथा साना उद्योगको हिषयको लामग 
प्रदेश सरकारको िाखणज्य िथा उद्योग हेने हिभाग िा कायानलयलाई समेि 
जनाउनेछ । 

 

३. साझेदारी भन्नालेाः (१) कुनै व्यखिहरुले एउटै नाम रािी मनुाफा बण्डा लगाउने गरी 
सबै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका लामग िा कुनै साझेदारले सबै साझेदारका लामग सबै 

                                                 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खझहकएको । 

   नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि ।                                       
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कारोिारमा भाग मलन आपसमा कबमुलयि गरी यस ऐन बमोखजम नेपाल सरकारको 
लगिमा दिान गराएको कुनै कारोिारलाई सम्झन ुपछन । 

(२) कुबमलयि गने व्यखिहरुलाई एक अकानको सम्बन्धमा साझेदार र सबै 
साझेदारलाई सामहुहक रुपले फमन र जनु एक नामबाट कारोिार चल्दछ त्यसलाई 
फमनको नाम भन्नु पछन । 

(३) साझेदार बाहेक साझेदारी फमन व्यखि हदैुन । 

 

४. एका सगोलका कारोिार साझेदारी भन्न नहनुाेः एकाघर सगोलका अंखशयारहरुले 
कबमुलयि गरी साझेदारीमा कारोिार चलाएका रहेनछन भने सगोलको कारोिार यस 
ऐनको िात्पयनका लामग साझेदारी मामनने छैन । 

 

पररच्छेद–२ 

फमनहरु सम्बखन्धि हिभागको लगिमा दिान गराई प्रमाण ददन ुपने 

५. सम्बखन्धि हिभागको लगिमा दिान गराउन ुपनेाः साझेदारी िडा भएको ६ महहना मभर सो 
साझेदारीलाई यस ऐन बमोखजम सम्बखन्धि हिभागको लगिमा दिान गराउन ुपछन । 

  िर सो बमोखजम दिान नभएको अिमधमभर सो साझेदारीले िा सो साझेदारीका 
मनममि गरेको कुनै काम िा कारोिारलाई यस ऐन िमोखजमको कानूनी मान्यिा हनु े 
छैन । 

 

६. दिानको दरिास्िमा िलुाउन ुपने हिषय र दस्िूराः फमन लगिमा दिान गराउन अनसूुची-२ 
(क) मा िोहकएको दस्िूर सामेल रािी साझेदारहरुको आपसमा कबमुलयि भएको भए 
त्यसको रीिपूिनकको नक्कल एक प्रमि समेि रािी अनसूुची-१ (क) को ढाँचामा देहायको 
हिषय समेि िलुाई सम्बखन्धि हिभागमा दरिास्ि ददन ु पछन । 

(क) फमनको पूरा नाम, 

(ि) फमनको कारोिार गने मूख्य ठेगाना, 

(ग) फमनले काम गनन चाहेको चीज िस्ि ुिा गनन िोजेको सेिाको छोटकरी 
ियान सहहि फमनको उदे्दश्य, 
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(घ) साझेदारहरुको पूरा नाम, थर र स्थायी ठेगाना, 

(ङ) कुनै साझेदारको अमधकार उपर बन्देज लगाएको भए सो कुरा, 

(च) साझेदारको हकमसम र प्रत्येक साझेदारले लगाएको पूजँी, 

(छ) फमनको प्रमिमनमधत्ि गने साझेदार िा साझेदारहरुको नाम, 

(ज) नाफा नो्सान िण्डा लगाउने िररका, 

(झ) नाफा मनखिि गने िररका, 

(ञ) सम्बखन्धि हिभागले िलुाउन ु पने भनी िोहकददएको अरु कुनै    
हिषयहरु । 

 

७. फमनको नामाः पहहले रखजिेशन भैरािेको अरु फमनको नाम र कम्पनी ऐन अन्िगनि 
रखजिेशन भैरािेको मलममटेड कम्पनीको नाम ममल्ने गरी फमनको नाम राख्न ुहुँदैन । 

 

८. फमन दिानको मनस्सााः दफा ६ र ७ को शिनहरु बमोखजम छ भने यस ऐनबमोखजम 
सम्िखन्धि हिभागको लगि हकिाबमा फमनको नाम दिान भैसकेपमछ साझेदारको नाममा 
सम्िखन्धि हिभागबाट अनसूुची ३ (क) को ढाँचाको मनस्सा (प्रमाणपर) ददबनछे । 

 

९. अखघको फमन दिान गराउन नपनेाः प्राईभेट फमन रखजिेशन ऐन, २०१४ अन्िगनि रखजिेशन 
भई रािेको फमनहरु फेरर यस ऐन अन्िगनि दिान गराउन ु पदैन । िर दफा ६ मा 
उल्लेि भएको अनसूुची १ (क) मा िोहकएको हििरण पहहले उल्लेि नभएको रहेछ 
भने सम्िखन्धि हिभागबाट मागेमा साझेदारहरुले त्यस्िो हििरण पेश गनुनपछन । 

 

१०. हििरणमा हेरफेर गनुन परेमा स्िीकृमि मलन ुपनेाः फमन दिान गदान दफा ६ बमोखजम पेश 
गरेको दरिास्ि र कबमुलयिको हििरणमा कुनै हेरफेर गनुन परेमा सो कुरा जनाई 
सम्िखन्धि हिभागमा दरिास्ि ददन ुपनेछ र सम्िखन्धि हिभागबाट स्िीकृमि प्राप्त भएपमछ 
मार सो हििरण हेरफेर गनन सहकन्छ । 

 

                                                 
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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११. निीकरण गनुन पनेाः यस ऐनबमोखजम दिान भएको फमनको आमथनक िषन भिुान भएको 
पैंिीस ददनमभर अनसूुची २ (ि) मा िोहकएको दस्िूर साथ अनसूुची १ (ि) को 
ढाँचाको फारममा सम्िखन्धि हिभागमा दरिास्ि ददन ुपनेछ । सो म्यादमभर दस्िूरसाथ 
दरिास्ि परेमा सम्िखन्धि हिभागले त्यस्िो फमनको दिान लगिमा र दिान प्रमाणपरमा 
निीकरणको व्यहोरा जनाई ददन ु पनेछ । निीकरण नगराई सोही नामबाट कुनै फमन 
चलाउन ु हुँदैन । 

 

११क.सम्िखन्धि हिभागले हििरण माग गनन स्नाेः (१) यस ऐन अन्िगनि दिान भएको कुनै 
फमनसँग सम्िखन्धि हिभागले त्यस्िो फमनको हहसाबको हििरण माग गनन स्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम माग गररएको हहसाबको हििरण सम्िखन्धि 
हिभागलाई पेश गनुन त्यस्िो फमनको किनव्य हनुेछ । 

 

११ि.फमन िारेज गनन स्नाेः (१) देहायको अिस्थामा यस ऐनबमोखजम दिान भएको फमन 
सम्िखन्धि हिभागले िारेज गनन स्नेछाः 

(क)  िाखणज्य व्यिसायको लामग दिान भएको फमनले िोहकएको 
अिमधमभर निीकरण नगराएमा, 

(ि)  साझेदारहरुले मनुामसब कारण दशानई फमन िारेज गरी पाउँ भनी 
सम्िखन्धि हिभागमा मनिदेन ददएमा, 

(ग) सम्िखन्धि हिभागले दफा ११क बमोखजमको हििरण माग गदान 
सम्िखन्धि फमनले िोहकएको अिमधमभर सो हििरण पेश नगरेमा, 

(घ) उद्योगसम्िन्धी फमनले कायन सञ्चालन गरी सम्िखन्धि हिभागलाई 
जानकारी ददई िा नददई उद्योग बन्द गरेमा, 

(ङ) उद्योगसम्िन्धी फमनले निीकरण गने म्याद समाप्त भएको मममिले 
िोहकएको अिमधमभर निीकरण नगराएमा िा निीकरण गराएर 
पमन बजाजिको शिन अनसुार उद्योग स्थापना र सञ्चालनको 
गननको लामग कारिाना मनमानण, मेखशनरी औजार, उपकरणको 

                                                 
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
   पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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िरीद िा उद्योग सञ्चालनको लामग आिश्यक कायन गरेको 
मलखिि प्रगमि हििरण सम्िखन्धि हिभागमा नददएमा, िा 

(च) फमनले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको हिपरीि हनु े
गरी अन्य कुनै काम गरेमा । 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) िा (च) बमोखजम सम्िखन्धि 
हिभागबाट फमन िारेज गनुन अखघ सम्िखन्धि फमनलाई सबूद पेश गने उखचि अिसर ददन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) िा (च) बमोखजम सम्िखन्धि 
हिभागबाट फमन िारेज भएमा त्यसरी िारेज भएको फमनका साझेदारहरुको नाममा एक 
िषनसम्म सोही उदे्दश्य भएको अको फमन दिान गररने छैन । 

 

११ग. प्रदेशमा साझेदारीको दिानाः प्रदेशस्िरमा साझेदारीको दिान, निीकरण िथा िि ्सम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश कानूनमा व्यिस्था भए बमोखजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

साझेदारको पारस्पररक सम्बन्ध 

१२. साझेदारको आपसी सम्िन्धाः (१) साझेदारहरुको आपसमा भएको कबमुलयिद्वारा 
साझेदारीमा हक र दाहयत्ि कायम हनु्छ । यस्िो कबमुलयि आपसको व्यिहारबाट 
अंहकि भएको िा मलखिि रुपमा पमन हनु स्छ । 

(२) साझेदारीको कबमुलयि भएकोमा सो कबमुलयिमा लेखिए बमोखजम र सो 
नभएकोमा यस ऐनका दफा १३ देखि २६ सम्मको दफाहरु साझेदारीलाई लागू  
गनुनपछन । 

 

१३. साझेदारीमा रहेको जायज्येथााः साझेदारीको जम्मा जायज्येथा देहाय बमोखजम हनुेछाः 

(क)  साझा कारोबार शरुु हुँदा त्यसको लामग जम्मा गररएको सबै जायज्येथा,  

                                                 
      नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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(ि)  साझेदारीको लामग िा त्यसका मनममि िा त्यसका प्रयोजनमा प्राप्त गरेको 
जायज्येथा, 

(ग)  साझेदारीले कारोबार गरी कमाएको धन, र 

(घ)  साझेदारीमा चलाएको कारोबारबाट प्राप्त हनु आएको ख्यामि (गडु   
िील) । 

स्पष्टीकरणाः प्रसङ्गबाट अन्य बरादा देखिएकोमा बाहेक फमनको धन हाली प्राप्त गरेको सबै 
सम्पखि र हकहरु फमनको मनममि प्राप्त गरेको मामननेछ । 

 

१४. साझेदारी जायज्येथाको प्रयोगाः साझेदारी कारोबारको प्रयोगमा बाहेक साझेदारी धनमाल 
साझेदारीहरुले अरु काममा लगाउन र लगाउन ददन हुँदैन । 

 

१५. पूजँी थप्न कर नलागनाेः अरु साझेदारले माग गरे पमन साझेदारी कबमुलयिमा िोकेको 
अंक भन्दा बढी पूजँी थप्न कुनै साझेदारलाई कर लागदैन । 

 

१६. साटोमा राख्न नपाउनाेः साझेदार कसैले पमन अन्य साझेदारको मञ्जुरी बेगर अरु कुनै 
व्यखिलाई आफ्नो सट्टामा साझेदार गराउन र राख्न पाउँदैन । 

 

१७.  साझेदारले कममा भाग मलन पाउनाेः (१) कबमुलयिद्वारा साझेदारी कारोबारको 
बन्दोबस्िमा भाग मलन नपाउने साझेदारले बाहेक अन्य साझेदारले मबरोध नगरेसम्म 
प्रत्येक साझेदारले साझा कारोबारको बन्दोबस्िमा भाग मलन पाउँछ । 

  िर, सबै साझेदारको मञ्जुरी बेगर साझा कारोबारसँग सम्िन्ध नभएको अरु काम 
साझेदारीको नामबाट गनन भने हुँदैन । 

(२) साझेदारीको सबै िा कुनै काम सबै साझेदारले िा सो मध्ये कुनै दईु िा 
दईु भन्दा बढी साझेदारहरुले संयिु रुपमा गने कबमुलयि भएकोमा कुनै मनामसब 
माहफकको कारण परी कबमुलयिबमोखजम यस्िा सबै साझेदारहरुले सो काम गनन 
नभ्याउने भएमा मनजहरुले आफू मध्ये कसैलाई सो काम गनन अमधकृि गनन स्नेछन ्। 
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१८. शे्रस्िा हेनन नक्कल मलन पाउनाेः साझेदारीको हहसाब हकिाब शे्रस्िा हेनन चाहेमा हरेक 
साझेदारले हेनन पाउनेछन ्र नक्कल मलन चाहेमा सो शे्रस्िा खजम्मा मलने साझेदारले सक्कल 
बमोखजमको नक्कल उिारी आफ्नो सहहछाप गरी ददनपुछन । 

 

१९. पाररश्रममक र ब्याजाः (१) साझा कामको बन्दोबस्ि गरे बापिको पाररश्रममक 
कबमुलयिद्वारा िोहकएबमोखजम हरेक साझेदारले पाउनेछन ् र मनजले कबूल गरे भन्दा 
बढी पूजँी लगाएको भए दश प्रमिशिमा नबढाई मलिि बमोखजमको ब्याज पमन    
पाउँछ । 

(२) कुनै साझेदारले जानी जानी लापरिाही गरी हानी नो्सानी गरे पारेमा 
त्यसको मबगो मनजले मिनुनपछन । 

 

२०. साझेदारले आजेको मनुाफा फमनको हनुाेः फमनको कुनै करोबारको मसलमसलामा िा फमनको 
धनमालको उपयोग गरी िा फमनको कारोबारको सम्िन्धबाट िा फमनको नाममा कुनै 
साझेदारले नाफा बनाएमा सो नाफा र त्यसको हहसाब समेि फमनलाई बझुाउन ु पछन । 

 

२१. साझेदारले बझुाएको रकम हहसाबमा देिाउन ु पनेाः दफा १९ र २० बमोखजम कुनै 
साझेदारले मिरे बझुाएमा सो रकम फमनको आमथनक िषनको नाफा नो्सानको हहसाब 
शे्रस्िामा स्पष्ट देिाउन ुपछन । 

 

२२. नाफा नो्सानको बाडँफाडँाः (१) साझेदारहरुमा नाफा नो्सानको हहसाब गरी बाँडफाँड 
गदान कबमुलयिमा व्यिस्था, भएकोमा सोही बमोखजम र नभएकोमा बराबर दरले बण्डा 
लगाबनेछ । 

(२) कुनै साझेदारले साझेदारी िडा गदान लगाएको पूजँीमा ब्याज ददने मलन े
कबमुलयि भए सो ब्याज मनुाफाबाट मार मिनन पछन । 

 

२३. मनुाफा पाउन नस्नाेः कुनै साझेदारले आफ्नो भागको बझुाउन पने पूजँी फमनलाई मिरी 
बझुाब सकेको रहेनछ भने सो बझुाउन पने बाँकी अंक चिुा भनान नभएसम्म मनजले 
पाउन पने मनुाफा पाउन स्नेछैन । 
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पररच्छेद ४ 

फमन र उनाउ व्यखिको सम्िन्ध 

२४. साझेदारले काम गनन हनुाेः दफा १७ मा उल्लेखिि कबमुलयिका अधीनमा रही प्रत्येक 
साझेदारले फमनको प्रमिमनमधत्ि गनन हनु्छ र फमनको कारोबार चलाउनलाई साझेदारले 
गरेको कामबाट फमन बाध्य हनुेछ । कुनै साझेदारले फमनको काम कारिाईको 
मसलमसलामा जालसाज गरेमा अरु साझेदारको उजूर पनन आए अमधकार प्राप्त अदालिले 
यस्िो साझेदारलाई फमनको प्रमिमनमधत्ि गननबाट बाहेक गरी ददन हनु्छ । 

 

२५. साझेदारले गरेको कारिाईमा फमन बाध्य हनुाेः साझेदारले कबमुलयिद्वारा साझेदारीको 
प्रमिमनमधत्ि गने हिषयमा बन्देज लगाउन हनु्छ । यस्िो बन्देजी कबमुलयिमा जेसकैु 
लेखिएको भए पमन फमनसँग कारोबार गने उनाउ व्यखिलाई सो बन्देजको थाहा रहेनछ 
भने हरेक साझेदारले फमनको मनममि गरेको कारिाईले फमन बाध्य हनुेछ । 

 

२६. जिाफदेही हनुाेः आफू साझेदार छँदा फमनको मनममि गररएका सबै काम उपर संयिु िा 
व्यखिगि रुपमा प्रत्येक साझेदार जिाफदेही हनुेछ । 

 

२७. नया ँ साझदार जिाफदेही नहनुाेः (१) आफू साझेदार हनुभुन्दा अगामड भएको गरेको 
साझेदारी कामको हकमा नयाँ हनुे साझेदार जिाफदेही हनुेछैन । 

(२) साझेदारीबाट अलग हनुे साझेदारलाई फमनको अखघको काममा उनाउ 
व्यखि प्रमिको जिाफदेहीबाट सो उनाउ व्यखिसँगको कबमुलयिद्वारा र साझेदारी कायम 
रहेका बाँकी साझेदारहरुको मञ्जूरीले मार फूसनि हनु स्नेछ । 

(३) उनाउ व्यखिलाई कुनै साझेदार साझेदारीबाट अलग हनुे भएको छ भने्न 
थाहा भएमा अलग हनुे साझेदार आफू अलग भईसकेपमछ अरु साझेदारले फमनको 
नामबाट गरे भएका काम प्रमि मनजको जिाफदेही हनुे छैन । 

 

२८. साझेदारले आफ्नो हक मबक्री बत्यादद गनेाः कुनै साझेदारले फमनमा रहेको आफ्नो सबै 
हक अरु कसैलाई मबक्री गरी िा बन्धक रािी िा अरु कुनै प्रकारले ददएमा सो 
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साझेदारले सो अिमधमभर साझेदारी कारोबारबाट पाउने मनुाफा िा अन्य कुनै रकममा 
सो व्यखिले दाबी गनन स्नेछ । 

  िर– 

(क)  त्यस्िो व्यखि सो फमनको साझेदार मामनने छैन, र 

(ि)  सबै साझेदारीहरुको मञ्जूरी बेगर मनजलाई सो फमनको हहसाब 
हकिाब जाँच्ने अमधकार हनुे छैन । 

पररच्छेद ५ 

साझेदारीको मबघटन 

२९. साझेदारी मबघटन हनुाेः सबै साझेदारका मञ्जूरीले िा मनजहरुका बीचमा भएका 
कबमुलयिबमोखजम साझेदारी मबघटन हनु स्नेछ । 

 

३०. मलखिि सूचनाद्वारा मबघटन हनुाेः कुनै साझेदारी अमनखिि समयको मनममि चलाईएको छ 
भने जनुसकैु समयमा जनुसकैु साझेदारले अरु साझेदारहरुलाई मलखिि सूचना ददई 
साझेदारी मबघटन गराउन स्नेछ । साझेदारहरुको बीचमा अन्यथा मञ्जूरी नभएको भए 
त्यस्िो सूचनामा लेखिएको मममिदेखि िा मममि निोहकएको भए सूचना िामेल भएको 
मममिदेखि साझेदारी मबघटन भएको मामननेछ । 

 

३१. जनुसकैु बिि साझेदारी मबघटन हनु स्नाेः साझेदारहरुमा जनुसकैु व्यहोराको कबमुलयि 
भएको भए पमन कुनै साझेदारले मबशेष कारणबश र िासगरी देहायका पररखस्थमिमा 
साझेदारी मबघटन गराउन स्नेछाः 

(क) कुनै साझेदार आफूले गरेको कबमुलयि बमोखजमको साझेदारी कायनभार 
सम्हाल्न असमथन भएमा, िा 

(ि) अको साझेदारले फमनलाई मिनन बझुाउन पने रकम नमिरेमा िा आफूले 
साझेदारीको हहस्सा अरु साझेदारको मञ्जूरी बेगर कसैलाई हक छाडी 
ददएमा, िा 

(ग) अको साझेदारको हक अदालिबाट भरी भराउमा परेमा, िा 
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(घ) अको साझेदारले फमनको काम कारिाईमा जालसाज िा असाध्य 
लापरिाही गरेमा, िा 

(ङ) अको साझेदारले कैदको सजाय पाएमा । 

 

३२. कायनकाल पमछ स्ििाः मबघटन हनुाेः साझेदारहरुमा आपसमा भएका कबमुलयिको अधीनमा 
रही कुनै साझेदारी सीममि कालको लामग िडा भएकोमा सो अिमध नाघेपमछ िा कुनै 
एक िा एक भन्दा बढी कामको मनममि िडा भएकोमा सो काम पूरा भएपमछ साझेदारी 
स्ििाः मबघटन   हनुेछ । 

३३. साझेदारी िरुुन्ि मबघटन हनुाेः कुनै साझेदार मरेमा िा साहकुो ऋण मिनन नस्ने भई 
दामासाहीमा परेमा साझेदारी िरुुन्ि मबघटन हनुेछ । 

 

३४. उनाउ व्यखि प्रमिको दाहयत्ि पूरा गनुन पनेाः साझेदारी मबघटन भएको प्रचार प्रकाश 
नगररएको िा त्यस्िा हिघटनको थाहा जानकारी फमनसँग सम्िखन्धि उनाउ व्यखिलाई 
नभएमा साझेदारी हिघटन भएपमन फमनको नाममा गरेको काम कारिाईबाट उनाउ 
व्यखि प्रमिको दाहयत्ि सबै साझेदारले पूरा गनुनपछन । 

  िर, मरेका िा दामासाहीमा परेका साझेदारको ज्येथाबाट मनज मरेका िा 
दामासाहीमा परेका मममि पमछको काम कारिाई बापि मिनन पने छैन । 

 

३५. िारेसद्वारा भाग मलन हनुाेः दफा ३२ को अमधनमा रही हरेक साझेदारले आफू िा आफ्नो 
िारेसद्वारा साझेदारी हिघटनमा भाग मलन हनु्छ । 

 

३६. मबघटन भएपमछ पमन कायम रहनाेः फमनको हिघटनको काम टँुगयाउनलाई जो चाहहने 
काम कारिाई र हिघटन हनु ु पहहले शरुु गरेको अपूरो काम पूरा गननलाई साझेदारी 
हिघटन भैसकेपमछ पमन फमनलाई बाध्य गनन र साझेदारहरुको आपसको हक दाहयत्ि 
मनखिि गने अमधकार सामबक बमोखजम कायम रहनेछ । 

 

३७. फमनको हहसाब फस्र्याउनाेः साझेदारहरुको बीचमा भएको कबमुलयि र दफा ३२ को 
अधीनमा रही मबघटन भएका फमनको हहसाब फछ्यौट गदान देहाय बमोखजम गनुनपछनाः 
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(क) फमनको हहिमा बाधा नपने गरी फमनको जायज्येथाको नगदमा पररणि 
गने, 

(ि) पूजँी घटेको समेिको नो्सानी सबभन्दा पहहले मनुाफाबाट र त्यसबाट 
नपगेु पूजँीबाट र त्यसबाट पमन नपगेु प्रत्येक साझेदारका घर घरानाबाट 
भनान  गनुनपछन । 

(ग) पूजँीको कमी भनान गनन लगायि फमनको ज्येथा देहायका क्रम र 
िरीकाबाट उपयोग गनुनपछनाः 

(१) फमनले उनाउ व्यखिहरुलाई मिननपने ऋण, 

(२) पूजँी बाहेकको साझेदारले ददएका थप कजानको दामासाहीले, 

(३) साझेदारले बझुाएका पूजँीको दामासाही, र 

(४) शेष बाँकी ज्येथाबाट साझेदारहरुको भाग हहस्साबमोखजम मनुाफा 
बाँड्नमा । 

 

३८. जायज्येथा भाग नलागनाेः साझेदारका बीचमा कबमुलयि भएको भएपमन फमनको ऋण 
भिुान नगरी साझेदारमा बण्डा गनन हुँदैन । 

 

३९. मलख्िडेटर मनयिुी गनेाः फमनको हहसाब हकिाब फछ्यौट गनन नचाहहदो ससु्िी भयो भने्न 
सबूद प्रमाण सहहि कुनै साझेदारले उजूर गरेमा सम्िखन्धि हिभागले फमन मबघटन गने 
कायन गनन एक िा बढी मलख्िडेटर मनयिु गनन स्नेछ । मलख्िडेटर िा 
मलख्िडेटरहरुले साझेदारी कबमुलयि र यो ऐनबमोखजम मबघटनको कायन र हहसाब 
हकिाबको फछ्यौट गनुनपछन । मलख्िडेटरहरुको काम कारिाई सम्िखन्धि हिभागको 
मनयन्रणमा रहनेछ । 

 

४०. पनुरािेदन गनन स्नाेः सम्िखन्धि हिभागले गरेको मनणनय उपर खचि नबझु्न े साझेदारले 
त्यसको सूचना पाएको पैंिीस ददनमभर सम्िखन्धि हिभाग उपर उच्च अदालिमा 
पनुरािेदन गनन स्नेछ । 
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पररच्छेद ६ 

हिहिध हिषय 

४१. दण्ड सजायाः देहायका कलममा सम्िखन्धि हिभागको आदेशले देहाय बमोखजमको सजाय 
हनु स्नेछाः 

(क) दफा ५ को बखिनलाप कुनै साझेदारी दिान नगराई कारोबार गरेमा प्रत्येक 
साझेदारलाई रु. ५०।- पचास रुपैयाँसम्म जररिाना, 

(ि) दफा ६ बमोखजम दरिास्िमा झटुो व्यहोरा लेिेको देखिएमा सो 
बमोखजम दिान भएको फमनको प्रत्येक साझेदारलाई रु. १००÷– एक 
सयसम्म, 

(ग) दफा १० बमोखजम ददन पने सूचना नददने फमनलाई रु. १००÷– एक 
सयसम्म, 

(घ) दफा ११ को बखिनलाप गरेमा प्रत्येक साझेदारलाई रु. ५०÷– पचास 
रुपैयाँसम्म जररिाना । 

 

४२ पनुरािेदन गनेाः दफा ४१ का िण्डहरु बमोखजमको सजाय सम्िखन्धि हिभागबाट 
गरेकोमा खचि नबझु्नेले सो गरे भएको सूचना पाएका पैंिीस ददनमभर सम्िखन्धि हिभाग 
उपर उच्च अदालिमा पनुरािेदन गनन  स्नेछ । 

 

४२क.अनसूुची हेरफेर गनन स्नाेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
अनसूुची हेरफेर गनन स्नेछ । 

                                                 
    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  

    पहहलो संशोधनद्वारा  थप । 

रष्टव्याः (१) नेपाल कानून संशोधन ऐन २०२४ द्वारा रुपान्िरण भएको शब्द ःाः  
  “अहपल” को सट्टा “पनुरािेदन” । 

       (२) साझेदारी (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४४ द्वारा रुपान्िरण भएका शब्दहरु ःाः 
  “िालकु अड्डा” को सट्टा “सम्िखन्धि हिभाग” । 

        (३) केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु ःाः– 

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

        (४) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरुाः– 

  “पनुरािेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” । 
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४३. यो ऐन बमोखजम हनुाेः यो ऐनमा लेखिएको कुरामा सोही बमोखजम र अरुमा प्रचमलि 
नेपाल कानून बमोखजम गनुनपछन । 

 

४४. मनयम बनाउन ेअमधकाराः यस ऐनको उदे्दश्य कायानखन्िि गनन नेपाल सरकारले मनयमहरु 
बनाउन स्नेछ । 
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अनसूुची १ (क) 

फमन दिानको मनममि ददन ेदरिास्िको ढाचँा 
 

श्रीमान ्महा–मनदेशकज्यू, 

उद्योग÷िाखणज्य मन्रालय, 

उद्योग÷
घरेल ुिथा साना उद्योग÷िाखणज्य हिभाग, 

काठमाण्डौं, नेपाल । 

 

 

महोदय, 

 हामीहरुले साझेदारी फमन िोली िपसीलमा लेखिए बमोखजमको व्यिसाय चलाउन मञ्जूर 
गरेकोले मञ्जूरीको कागि समेि सामेल रािी मनिेदन गनन आएको छौं । लागने सरकारी दस्िूर 
मलई िल लेखिएको नामको फमन हामीहरुका नाममा दिान गरी पाऊँ । लेखिएको व्यहोरामा 
कुनै कुरा झटुा ठहरे कानूनबमोखजम सहुँला  बझुाउँला । 

 िपसील 

 १. हहस्साको अंक 

 २. साझेदारहरुको िीन पसु्िा नाम, थर र ििन । 

 

सािीाः 

दरिास्ििालाको मामथ लेखिए बमोखजमको  

नाम, थर, ििन ठीक दरुुस्ि छ भनी सनािि गनेाः 
 

 

          भिदीय, 

         दरिास्ििालाको सहीछाप 

                                                 
   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   मममि २०६१।४।१८ मा नेपाल राजपरमा प्रकाखशि सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । 
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अनसूुची १ (ि) 

फमन निीकरण गननको मनममि ददन ेदरिास्िको ढाचँा 
  

 

 

मममिाः ...................... 
 

श्रीमान ्महामनदेशकज्यू, 

उद्योग÷िाखणज्य मन्रालय, 

उद्योग÷घरेल ुिथा ग्रामीण उद्योग÷बाखणज्य हिभाग, 

काठमाण्डौं, नेपाल । 

 

 

 

 

महोदय,  

 यस फमनले ............ ..................................................... व्यिसाय चलाउन 
त्यस हिभागबाट ............................ मा दिान नं. ........................ को प्रमाण पर 
पाएकोले त्यसको निीकरणको मनममि दरिास्ि गरेका छौं । सो प्रमाण पर निीकरण गरी 
ददन अनरुोध गदनछौं । 

 

 

 

       भिदीय, 

साझेदारमा मखु्यको सहहछाप 

     (फमनको नाम) 
  

                                                 
   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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अनसूुची २ (क) 

फमनको दिान दस्िरु 
 

देहायको पूजँी भएको साझेदारी फमन रखजिेशन गदान देहाय बमोखजको रखजिेशन दस्िूर 
लागनेछाः– 

 

(क) एक लाि रुपैयाँ सम्म      छ सय रुपैयाँ । 

(ि) एक लाि रुपैयाँ भन्दा बढी िीन लाि रुपैयाँ सम्म  दईु हजार रुपैयाँ । 

(ग) िीन लाि रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाि रुपैयाँ सम्म  चार हजार रुपैयाँ । 

(घ) पाँच लाि रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाि रुपैयाँ सम्म  साि हजार पाँच  
        सय रुपैयाँ । 

(ङ) दश लाि रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाि रुपैयाँ सम्म  दश हजार रुपैयाँ । 

(च) पचास लाि रुपैयाँ भन्दा बढी जमिसकैु भएपमन  पन्र हजार रुपैयाँ । 

  

                                                 
   पहहलो संशोधनद्वारा संशोधन भई मममि २०६१।४।१८ मा नेपाल राजपरमा प्रकाखशि सूचनाद्वारा हेरफेर 

भएको । 
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अनसूुची २ (ि) 

फमनको निीकरण दस्िरु 
 

 

(क) एक लाि रुपैयाँ सम्म पूजँी भएको फमनलाई    एक सय रुपैयाँ । 

(ि) एक लाि रुपैयाँ भन्दा बढी िीन लाि रुपैयाँ सम्म   

पूजँी भएको फमनलाई      एक सय पच्चीस रुपैयाँ । 

(ग) िीन लाि रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाि रुपैयाँ सम्म  

पूजँी भएको फमनलाई      एक सय पचास रुपैयाँ । 

(घ) पाँच लाि रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाि रुपैयाँ सम्म  

  पूजँी भएको फमनलाई       दईु सय रुपैयाँ । 

(ङ) दश लाि रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाि रुपैयाँ सम्म  

पूजँी भएको फमनलाई      दईु सय पचास रुपैयाँ । 

(च) पचास लाि रुपैयाँ भन्दा बढी जमिसकैु  

भएपमन पूजँी भएको फमनलाई      िीन सय रुपैयाँ । 

  

                                                 
   पहहलो संशोधनद्वारा संशोधन भई मममि २०६१।४।१८ मा नेपाल राजपरमा प्रकाखशि सूचनाद्वारा हेरफेर 

भएको । 
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अनसूुची ३ (क) 

फमन दिानको प्रमाण परको ढाचँा 
 

नेपाल सरकार 

उद्योग÷बाखणज्य मन्रालय 

उद्योग÷
घरेल ुिथा साना उद्योग÷बाखणज्य हिभाग 

फमन दिानको प्रमाण पर 

 

 ........................फमन यस हिभागमा नं. ................. मा मममि ...................... मा 
साझेदारी ऐन, २०२० अनसुार दिान भएकोले यो प्रमाण पर ददबएको छ । 

 

साझेदारको नामाः 

ठेगानााः 

कूल पूजँीाः 

उदे्दश्याः 

फमनको ठेगानााः 
 

मममिाः          ............................. 

             महा मनदेशक 

 

नोटाः यो प्रमाण पर आमथनक िषन भिुान भएको मममिले पैंिीस ददनमभरमा निीकरण गराउन ु
पनेछ । उदे्दश्यमा लेखिए बाहेक यो फमनबाट अरु काम गनन हुँदैन । निीकरण 
गराउँदा यो प्रमाण पर साथमा मलएर आउन ु पनेछ । यसको निीकरण सम्िखन्धि 
हिभागबाट हनुेछ । 

 

                                                 
   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   मममि २०६१।४।१८ मा नेपाल राजपरमा प्रकाखशि सूचनाद्वारा हेरफेर भएको । 
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फमन दिानको प्रमाण पर पछामड 

निीकरण गरेको मममि निीकरणको म्याद समाप्त 
हनुे मममि 

निीकरण गने अमधकारीको 
सहहछाप 
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अनसूुची ३ (ि) 

........................ 

                                                 


    पहहलो संशोधनद्वारा खझहकएको । 


