प्रदे श नं. १ नीजि तथा साझेदारी फर्म दताम ऐन, २०७7

प्रर्ाणीकरण मर्मत

२०७७।०४।२५
संवत् २०७७ सालको ऐन नं. ९
प्रदे श स्तरर्ा फर्म दताम, नवीकरण तथा तत् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था गनमका लामग बनेको ऐन
प्रस्तावनााः प्रदे शमित्र एक वा एकिन्दा बढी उद्देश्य मलई व्यापार व्यवसाय गनम चाहने नीजि व्यजि वा
साझेदारलाई नीजि तथा साझेदारी फर्म दताम गरी व्यापार व्यवसाय गनम पाउने सं वैधामनक अमधकारको रक्षा
गदै प्रदे शको व्यापार व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रमतष्पधी र व्यवजस्थत वनाउन तथा उपलब्ध र्ानवीय, ववत्तीय,

प्राकृमतक तथा िौमतक स्रोतको ददगो उपयोगबाट प्रादे जशक व्यापारको प्रवर्द्मन गदै राविय अथमतन्त्र सुदृढ
बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनम वाञ्छनीय िएकोले,
प्रदे श नं.१ को प्रदे श सिाले यो ऐन बनाई लागू गरे को छ ।
पररच्छे द–१
प्रारजम्िक
१.

संजक्षप्त नार् र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नार् “प्रदे श नं. १ नीजि तथा साझेदारी फर्म दताम ऐन,
२०७7” रहेको छ।
(२) यो ऐन प्रदे श रािपत्रर्ा प्रकाजशत िएपमछ प्रारम्ि हुनेछ।

२.

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलागेर्ा यस ऐनर्ा,–
(क)

''ओसार पसार'' िन्नाले फर्मले एक प्रदे शबाट अको प्रदे शर्ा वा एक स्थानीय तहबाट अको
स्थानीय तह वा प्रदे शर्ा प्राकृमतक वस्तु वा उद्योगबाट उत्पाददत वा मनमर्मत वस्तु वा सेवा

उपिोिासम्र् पुर्याउने वा हस्तान्तरण वा ववतरण वा िररद ववरी ग गनज िस्ता व्यापाररक
वरी याकलापलाई सम्झनुपछम।
(ि)

''उद्योग'' िन्नाले यस ऐन वा प्रचमलत कानून बर्ोजिर् दताम िई सञ्चालनर्ा रहे का वस्तु
उत्पादन गनज वा सेवा प्रवाह गनज उद्योग सम्झनुपछम र सो शब्दले उद्योग र उद्योगसँग
सम्वजन्धत घर, िग्गा, कारिाना र गोदार् सर्ेतलाई िनाउँछ।

(ग)

''कम्पनी'' िन्नाले प्रचमलत कानून बर्ोजिर् स्थापना िएको कम्पनी सम्झनुपछम र सो शब्दले
त्यस्तो कम्पनीको सं स्थापक तथा सं चालक सर्ेत सम्झनुपछम ।

(घ)

''तोवकए'' वा ''तोवकए बर्ोजिर्'' िन्नाले यस ऐन अन्तगमत बनेको मनयर्हरुर्ा तोवकएको वा
तोवकए बर्ोजिर् सम्झनुपछम।

(ङ)

''नीजि फर्म'' िन्नाले कसै ले व्यजिगत नार्बाट कुनै एक ब्यजिले व्यापार व्यवसायका लामग
स्थापना गरे को फर्म वा कम्पनी सम्झनुपछम।

(च)

''मनदज शनालय'' िन्नाले र्न्त्रालय अन्तगमत रहने मनदज शनालयलाई सम्झनुपछम ।

(छ)

''प्रदे श'' िन्नाले प्रदे श नं. १ लाई सम्झनुपछम।
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(ि)

''प्रदे श सरकार'' िन्नाले प्रदे श नं. १ को र्जन्त्रपररषद्लाई सम्झनुपछम।

(झ)

''फर्म'' िन्नाले यस ऐन बर्ोजिर् स्थापना िएको नीजि फर्म तथा साझेदारी फर्म सम्झनुपछम

र सो शब्दले प्रचमलत सं घीय, प्रादे जशक र स्थानीय कानून बर्ोजिर् स्थापना िएको फर्मसँग
सम्वजन्धत उद्योग वा अन्य फर्म सर्ेतलाई सम्झनुपछम।

(ञ)

''र्न्त्रालय'' िन्नाले प्रदे श सरकारको उद्योग, वाजणज्यसँग सम्वजन्धत र्न्त्रालय सम्झनुपछम।

(ट)

''व्यापार'' िन्नाले प्राकृमतक वस्तु वा उद्योगबाट उत्पाददत वा मनमर्मत वस्तु वा सेवा िररद
ववरी ग वा ववमनर्यका लामग उद्योग, कम्पनी वा फर्मले गनजव्यापार तथा वाजणज्य अन्तगमतको
वरी याकलाप वा कारोबार सम्झनुपछम।

(ठ)

''व्यवसाय'' िन्नाले उद्योग, व्यापार वा वाजणज्य सम्वन्धी पेशा वा व्यवसायलाई सर्ेत

(ड)

''व्यापार व्यवसाय'' िन्नाले यस ऐन र प्रचमलत कानून बर्ोजिर् स्थापना गररएको कम्पनी,

िनाउँदछ।

उद्योग वा फर्मले गनज व्यापार वा वाजणज्य सम्वन्धी व्यवसायलाई सम्झनुपछम।
(ढ)

''र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकाय'' िन्नाले वाजणज्य, आपूमतम तथा उद्योगसँग
सम्वजन्धत फर्मको ववषय हेनज र्न्त्रालय र र्ातहतको मनदज शनालय वा कायामलय वा स्थानीय
तहलाई सम्झनुपछम।

(ण)

''साझेदारी फर्म'' िन्नाले एकाघर सगोलका अं जशयारहरु वाहे कका व्यजिहरुले एउटै नार्
रािी घाटा वा नाफाको र्ुनामसव ववतरण हुने गरी सबै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका लामग
वा कुनै साझेदारले सबै साझेदारका लामग सबै कारोबारर्ा िाग मलन आपसर्ा सम्झौता

गरी यस ऐन बर्ोजिर् प्रदे श सरकारको र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायर्ा दताम
गराएको कुनै फर्म सम्झनुपछम । सो शब्दले सम्झौता गनज व्यजिहरुलाई एक अकामको
सम्वन्धर्ा साझेदार र सबै साझेदारलाई सार्ूवहक रुपले फर्म र िुन एक नार्बाट कारोबार
चल्छ सो लाई सर्ेत फर्म िनी बुझ्नुपदमछ।
(त)

''स्थानीय तह'' िन्नाले नेपालको सं ववधान बर्ोजिर् गठन िएका गाउँपामलका वा नगरपामलका
सम्झनुपछम।

(थ)

''संस्था'' िन्नाले फर्म, कम्पनी वाहे क प्रचमलत सं घीय तथा प्रदे श कानून बर्ोजिर् स्थापना
िएको नीजि, सहकारी, सरकारी, गैरसरकारी सं स्था सम्झनुपछम।
पररच्छे द –२
फर्म दताम तथा मनयर्न सम्वन्धी व्यवस्था

३.

दताम नगरी व्यापार व्यवसाय गनम नहुन:े कसै ले यस ऐन बर्ोजिर् दताम नगराई वा अनुर्मत नमलई
प्रदे श मित्रको व्यापार व्यवसाय सं चालन गनम वा गराउन हुँदैन र त्यसरी दताम निएको वा अनुर्मत

नमलई फर्म, कम्पनी वा सं स्थाको नार्बाट गररएको व्यापार व्यवसायसँग सम्वजन्धत ले नदे न र अन्य
कारोबारलाई कानूनी र्ान्यता ददइने छै न।
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तर सं घीय सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले व्यापाररक बाहे कको प्रयोिनका लामग
प्रचमलत सं घीय कानून बर्ोजिर् दताम िई सं चालन िएका व्यापार व्यवसाय सम्वन्धी फर्म, कम्पनी
वा सं स्थालाई र प्रचमलत कानून बर्ोजिर् दताम िई सं चालन िएका वाजणज्य सम्वन्धी बैंक तथा
ववत्तीय वा बीर्ा वा ववज्ञापन व्यवसायको लामग लागू हुने छै न।
४.

फर्म दताम सम्वन्धी प्रकृयााः(१) यो ऐन प्रारम्ि िएपमछ र्ुनाफाको उद्देश्य मलई प्रदे श मित्र एक वा
एकिन्दा बढी उद्देश्यको व्यापार व्यवसाय गनम चाहने कम्पनी, नीजि व्यजि वा साझेदारले
र्न्त्रालयले तोकेको मनकायबाट फर्म दताम गनुप
म नजछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर् फर्म दताम गनम तोवकए बर्ोजिर्को वववरण र कागिात सवहत
तोवकएको ढाँचार्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकाय सर्क्ष दरिास्त ददनुपनजछ।
(३) प्रदे शर्ा नीजि फर्मको रुपर्ा दताम िै कार् गरररहे को फर्मले साझेदारसँग सम्झौता गरी

यस ऐन अन्तगमत नीजि फर्मलाई साझेदारी फर्मर्ा रुपान्तरण गनम चाहे र्ा पुनाः दताम गराउनु पनज
छै न।

(४) साझेदार फर्मका अन्य साझेदारले कुनै एक िना साझेदार र्ात्र फर्म सं चालन गनम
आपसर्ा सहर्त िै सम्झौता गरी साझेदारी छाड्न र्ञ्जुर िई र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा
मनकाय सर्क्ष दरिास्त ददई त्यस्तो दरिास्तर्ा सनाित गरे र्ा त्यस्तो साझेदारी फर्म नीजि फर्मर्ा
रुपान्तरण हुनेछ।
(५) उपदफा (३) र (४) बर्ोजिर् फर्मलाई साझेदारी फर्मर्ा रुपान्तरण गनम चाहे र्ा
साझेदारले र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकाय सर्क्ष तोवकए बर्ोजिर्को वववरण सवहत
तोवकएको ढाँचार्ा दरिास्त ददनुपनजछ।
(६) उपदफा (५) बर्ोजिर् र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायर्ा प्राप्त िएको

दरिास्त सवहत साझेदार वा नीजि व्यजिले पेश गरे का कागिातका आधारर्ा साझेदारी वा नीजि
फर्म दताम गनम प्रचमलत कानूनले

रोक नलगाएको िए र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले

त्यस्तो फर्मलाई साझेदारी वा नीजि फर्मको रुपर्ा रुपान्तरण गरी अद्यावमधक गनुप
म नजछ।
५.

फर्म दताम गरी प्रर्ाणपत्र ददनुपनज: (१) दफा ४ बर्ोजिर् कसै को दरिास्त प्राप्त िएर्ा र्न्त्रालयले
तोकेको अमधकारी वा मनकायले िाँचबुझ गदाम दरिास्तर्ा िुलाइएको वववरण साँचो दे जिएर्ा

दरिास्त प्राप्त िएको सात ददन मित्र अनुसूची-१ बर्ोजिर्को दताम वा रुपान्तरण शुल्क मलई फर्म
दताम वा रुपान्तरण गरी तोवकए बर्ोजिर्को ढाँचार्ा दरिास्तवालालाई व्यवसाय सुरु गनुप
म नज शतम
सर्ेत उल्ले ि गरी फर्म दताम प्रर्ाणपत्र ददनुपनजछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर् दरिास्त िाँचबुझ गदाम थप वववरण वा कागिात आवश्यक
दे जिएर्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले सम्वजन्धत दरिास्तवालालाई त्यस्तो थप
वववरण वा कागिात पेश गनम कजम्तर्ा सात ददनको सर्यावधी तोकग आदे श ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बर्ोजिर् फर्म दतामको प्रर्ाणपत्र ददँदा अन्य कुराका अमतररि दे हायका
वववरणहरु सर्ेत त्यस्तो प्रर्ाणपत्रर्ा िुलाउनुपनजछाःँ ी
(क) फर्मको अमधकृत पूि
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(ि) फर्म दतामको प्रर्ाणपत्र िारी िएको मर्मत,
(ग) फर्म स्थापना गनुक
म ो उद्देश्य,
(घ) फर्मले गनज कारोबारको उद्देश्य वा प्रकृमत अनुसार तोवकए बर्ोजिर्का शतमहरु।
(४) उपदफा (1) बर्ोजिर् दताम िई प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरे को फर्मले र्न्त्रालयले तोकेको

अमधकारी वा मनकायले सर्य सर्यर्ा ददएको मनदज शन तथा दताम प्रर्ाणपत्रर्ा उजल्लजित शतमहरुको
पालना गनुप
म नजछ।
६.

फर्म दताम गनम इन्कार गनम सवकने: (१) दफा ४ बर्ोजिर् फर्म दताम वा रुपान्तरणका लामग परे को
दरिास्त िाँचबुझ गदाम दे हायको कुनै अवस्था दे जिएर्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले
फर्म दताम वा रुपान्तरण गनम इन्कार गनम सक्नेछाः(क)

प्रस्ताववत फर्मको नार् यस अजघ दताम िई कायर् रहे को कुनै फर्मको नार्सँग
मर्ल्ने दे जिएर्ा,

(ि)

प्रस्ताववत फर्मको नार् वा उद्देश्य प्रचमलत कानून ववपररत िएर्ा वा सावमिमनक

वहत, नैमतकता, सदाचार, जशष्टाचार आदद कुनै दृष्टकोणले अनुपयुि वा
अवाञ्छनीय दे जिएर्ा वा त्यस्तो फर्मको उद्देश्य फौिदारी कायमलाई प्रोत्सावहत
गनज दे जिएर्ा,

(ग)

प्रस्ताववत फर्मको नार् यस ऐन बर्ोजिर् दताम िारे िीर्ा परे को वा प्रचमलत कानून

बर्ोजिर् दार्ासाहीर्ा परे को फर्मको नार्सँग मर्ल्ने िएर्ा वा दार्ासाहीर्ा परे को
अवमध तीन वषम पूरा िई नसकेको िएर्ा,

(घ)

यस ऐन वा ऐन अन्तगमतको मनयर्ावली बर्ोजिर् फर्म दताम हुनको मनमर्त्त
तोवकएका अन्य आवश्यक शतमहरु पूरा िएको नदे जिएर्ा।

(२) उपदफा (१) र्ा उल्ले जित अवस्थाका कारण फर्म दताम गनम नसवकने िए नसक्नुको
आधार र कारण िोली सम्वजन्धत अमधकारीले दरिास्तवालालाई दरिास्त परे को सात ददन मित्रर्ा
मलजित िानकारी ददनु पनजछ।
(३) उपदफा (२) बर्ोजिर्को मलजित िानकारी प्राप्त गनज दरिास्तवालालाई सो कुरार्ा
जचत्त नबुझे तीस ददन मित्रर्ा र्न्त्रालयर्ा उिुरी ददन सक्नेछ र र्न्त्रालयले त्यस्तो उिुरी उपर
छानववन गरी तीस ददन मित्र आवश्यक मनणमय गनजछ।
७.

अनुर्मत मलनुपनजाः (१) दफा ५ बर्ोजिर् फर्मलाई प्रदान गररएको प्रर्ाणपत्रर्ा उल्ले जित उद्देश्य
िन्दा फरक प्रकृमतको व्यापार व्यवसाय गनम वा व्यवसाय सं चालन गनम अनुर्मत मलनका लामग

तोवकए बर्ोजिर्को ढाँचार्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकाय सर्क्ष दरिास्त ददनुपनजछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर् दरिास्त दददा फर्मले तोवकए बर्ोजिर्को वववरणर कागिात
सर्ेत पेश गनुप
म नजछ।
(३) उद्योग सञ्चालन गनज उद्देश्यले दताम िै सञ्चालनर्ा रहे को उद्योगले वाजणज्य सम्वन्धी
कारोबार गनुप
म नज िएर्ा त्यस्तो उद्योगले यस ऐन बर्ोजिर् छु ट्टै फर्म दताम गनुम पनजछ।
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(४) अनुर्मतपत्र सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बर्ोजिर् हुनेछ।
८.

अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र ददनुपनज: (१) दफा ७ बर्ोजिर् कसै को दरिास्त प्राप्त िएर्ा र्न्त्रालयले
तोकेको अमधकारी वा मनकायले िाँचबुझ गदाम दरिास्तर्ा िुलाइएको वववरण साँचो हो िन्ने दे जिएर्ा

तोवकए बर्ोजिर्को शुल्क मलई दरिास्तवालालाई तीन वषमका लामग तोवकएको ढाँचार्ा व्यवसाय
शुरु गनुप
म नज अवमध सर्ेत तोकग शतम सवहतको अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र ददनुपनजछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर् दरिास्त िाँचबुझ गदाम थप वववरण वा कागिात आवश्यक
दे जिएर्ा अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र ददनु पूव म र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले सम्वजन्धत
दरिास्तवालालाई त्यस्तो थप वववरण वा कागिात पेश गनम लगाउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बर्ोजिर् थप वववरण वा कागिात र्ाग िएर्ा दरिास्तवालाले तोकेको
अवमधमित्र त्यस्तो वववरण वा कागिात पेश गनुम पनजछ।
(४) उपदफा (१) बर्ोजिर् अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र ददँदा अन्य कुराका अमतररि दे हायका
वववरणहरु सर्ेत त्यस्तो अनुर्मतको प्रर्ाणपत्रर्ा िुलाउनु पनजछाःँ ी हुने िए त्यस्तो
(क) फर्मको फरक अमधकृत पूि

ँ ी,
अमधकृत पूि

(ि) अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र िारी िएको मर्मत,
(ग) अनुर्मत ददनुको उद्देश्य,
(घ) फर्मले गनज कारोबारको उद्देश्य वा प्रकृमत अनुसार तोवकए बर्ोजिर्का शतमहरु।
(५) यस दफा बर्ोजिर् दताम िई अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरे को फर्मले र्न्त्रालयले

तोकेको अमधकारी वा मनकायले सर्य सर्यर्ा ददएको मनदज शन तथा दताम प्रर्ाणपत्रर्ा उजल्लजित
शतमहरुको पालना गनुप
म नजछ ।
९.

अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र ददन इन्कार गनम सवकनेाः(१) दफा ७ बर्ोजिर् अनुर्मतका लामग परे को
दरिास्त िाँचबुझ गदाम दे हायको कुनै अवस्था दे जिएर्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले
अनुर्मतको प्रर्ाण पत्र ददन इन्कार गनम सक्नेछाः(क) दरिास्तवाला कालो सूचीर्ा परे को िएर्ा वा कालो सू चीबाट हटे को छ र्वहना
अवमध व्यमतत निएर्ा,
(ि) प्रचमलत कानून बर्ोजिर् दफा ७ को उपदफा (१) र्ा उजल्लजित कुनै
व्यापार व्यवसाय सं चालन गनम नमर्ल्ने वा नपाउने िएर्ा सो व्यवसायको
हकर्ा।
(ग) यस ऐन र ऐन अन्तगमतको मनयर्ावली बर्ोजिर् अनुर्मत प्रदानको मनमर्त्त
आवश्यक शतमहरु पूरा नगरे को िएर्ा।
(२) उपदफा (१) र्ा उल्ले जित अवस्थाका कारण अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र ददन नसवकने िए
नसक्नुको आधार र कारण िोली सम्वजन्धत अमधकारीले दरिास्तवालालाई दरिास्त ददएको सात
ददन मित्र मलजित िानकारी ददनुपनजछ।
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(३) उपदफा (२) बर्ोजिर्को मलजित िानकारी प्राप्त गनज दरिास्तवालालाई सो कुरार्ा
जचत्त नबुझेर्ा तीस ददन मित्र र्न्त्रालयर्ा उिुरी ददन सक्नेछ र र्न्त्रालयले त्यस्तो उिुरी उपर
छानववन गरी तीस ददन मित्र आवश्यक मनणमय गनजछ।
१०.

फर्मले व्यवसाय प्रारम्ि गरे को िानकारी ददनुपनज: यस ऐन बर्ोजिर् दताम िई अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र
पाएको फर्मले प्रर्ाणपत्रर्ा उल्ले ि िएको अवमधमित्रर्ा आफ्नो व्यवसाय प्रारम्ि गनुम पनजछ र

व्यापार व्यवसाय प्रारम्ि गरे को पैँ तीस ददन मित्रर्ा सोको िानकारी र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी
वा मनकाय र सम्वजन्धत स्थानीय तहलाई सर्ेत ददनु पनजछ।
११.

प्रमतमलपीको लामग दरिास्त ददनुपनज: (१) दफा ५ बर्ोजिर् प्रदान गररएको फर्म दतामको प्रर्ाणपत्र
हराएर्ा, नष्ट िएर्ा वा अन्य कुनै कारणबाट कार् नलाग्ने िएर्ा सो वववरण िुलाई फर्मले
तोवकएको कागिात सवहत तोवकएको अवमधमित्र र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकाय सर्क्ष
तोवकएको ढाँचार्ा दरिास्त ददनुपनजछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर् र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकाय सर्क्ष परे को

दरिास्तको ब्यहोरा र्ुनामसब दे िेर्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले तोवकएको दस्तुर
मलई दरिास्तवालालाई फर्म दताम प्रर्ाणपत्रको प्रमतमलपी ददनुपनजछ।
१२.

ु न्दा अगावै सं घीय कानून बर्ोजिर्
फर्म अमिलेिीकरण सम्वन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्ि हुनि
दताम िई सं चालनर्ा रहेका फर्मको अमिलेिीकरणका लामग यो ऐन प्रारम्ि िएको मर्मतले एक
र्वहना मित्रर्ा र्न्त्रालयले सावमिमनक सञ्चार र्ाध्यर्बाट सूचना िारी गनजछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर् सूचना प्रकाशन िए पश्चात सूचना प्रकाशन िएको आमथमक
बषमको असार र्सान्त मित्रर्ा त्यस्ता फर्मले तोवकएको कागिात सं लग्न गरी र्न्त्रालयले तोकेको

अमधकारी वा मनकायर्ा गई फर्मको अमिले िीकरण गराउन तोवकएको ढाँचार्ा मनवेदन दस्तुर सवहत
दरिास्त ददनुपनजछ।
(३) उपदफा (२) बर्ोजिर् फर्म अमिले िीकरणका लामग दरिास्त प्राप्त िएर्ा र्न्त्रालयले

तोकेको अमधकारी वा मनकायले तोवकए बर्ोजिर्को अमिले िीकरणको मनस्सा दरिास्त वालालाई
ददनुपनजछ।
(४) यो ऐन प्रारम्ि िएपमछ स्थापना हुने तथा उपदफा (१) बर्ोजिर् तोवकएको अवमधर्ा

र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायर्ा अमिलेिीकरण निएको फर्मको नार्बाट कुनै पमन
व्यवसाय गनम पाइने छै न।
१३. प्रर्ाणपत्रको अवमध र नवीकरण सम्वन्धी व्यवस्थााः (१) ऐनको दफा ५ बर्ोजिर् दताम वा दफा १२
बर्ोजिर् अमिले िीकरण िएका फर्मको अवमध तीन बषमको हुनेछ र उि अवमध सवकए पमछ
नवीकरण नगराई सोही फर्मको नार्बाट कुनै पमन व्यवसाय गनम पाइने छै न।

(२) फर्म नवीकरण गराउन चाहने फर्मले उपदफा (१) बर्ोजिर्को अवमध सर्ाप्त िएको

मर्मतले तीन र्वहना मित्र र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायर्ा नवीकरणको लामग तोवकएको
ढाँचार्ा दरिास्त ददनुपनजछ।
(३) नवीकरण गराउन चाहने फर्मले दरिास्त ददं दा दे हायको कागिात सं लग्न गनुम पनजछाः6

ँ ी िएको फर्मको हकर्ा अजघल्लो आमथमक वषमको
(क) पचास लाि िन्दा र्ामथ पुि
ले िा परीक्षण प्रमतवेदनको प्रमतमलपी,
(ि) कर बुझाएको मनस्साको प्रमतमलपी,
(ग) तोवकए बर्ोजिर्का अन्य आवश्यक कागिात।
(४) उपदफा (2) बर्ोजिर् दरिास्त प्राप्त िएर्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले

अनुसूची १ बर्ोजिर्को नवीकरण दस्तुर मलई त्यस्तो फर्म नवीकरण गनुम पनजछ।
(5) फर्म नवीकरण सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बर्ोजिर् हुनेछ।
१४.

वववरण हेरफेर गनम तथा स्थानान्तरणको लामग अनुर्मत मलनु पनज: (१) यस ऐन बर्ोजिर्को फर्म
दताम गनम वा अमिलेिीकरणका लामग र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकाय सर्क्ष ददएको
वववरणर्ा कुनै हेरफेर गनुम परे र्ा हे रफेर गनुम पनज कारण सवहतको वववरण िुलाई तोवकए बर्ोजिर्का

कागिात सं लग्न गरी र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकाय सर्क्ष अनुर्मतका लामग तोवकएको
ढाँचार्ा दरिास्त ददनु पनजछ र र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायबाट िाँचबुझ गरी अनुर्मत
ददन र्ुनामसव दे जिएर्ा तोवकए बर्ोजिर् वववरण हेरफेर गररददनु पनजछ।
(२) कुनै पमन फर्मले प्रदे शमित्रको एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहर्ा फर्म

स्थानान्तरण गनम चाहेर्ा स्थानान्तरण गनम तोवकए बर्ोजिर्का कागिात सं लग्न गरी र्न्त्रालयले
तोकेको अमधकारी वा मनकायर्ा तोवकए बर्ोजिर्को ढाँचार्ा दरिास्त ददनु पनजछ र र्न्त्रालयले

तोकेको अमधकारी वा मनकायले तोवकए बर्ोजिर्को शुल्क मलई फर्म स्थानान्तरण गनम अनुर्मत
ददनेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बर्ोजिर् फर्मको वववरणर्ा गररएको हे रफेरको िानकारी फर्मको
कायामलय रहेको सम्वजन्धत स्थानीय तहलाई सर्ेत ददनुपनजछ।
(४) उपदफा (२) बर्ोजिर् फर्मको कायामलय स्थानान्तरण िएर्ा र्न्त्रालयले तोकेको

अमधकारी वा मनकायले फर्म दताम रहे को र स्थानान्तरण िएको दुवै स्थानीय तहलाई िानकारी
ददनुपनजछ।
(५) फर्मको सम्पकम कायामलय वा एकाई िोल्ने सम्वन्धी व्यवस्था तोवकए बर्ोजिर् हुनेछ।

१५. वववरण उपलब्ध गराउनुपनज: यस ऐन बर्ोजिर् दताम तथा अमिले िीकरण िएका फर्मले आफ्नो
व्यवसाय प्रारम्ि गरे पमछ आफूले गरे को कारोबारको वववरण प्रत्येक आमथमक वषम सर्ाप्त िएको
मर्मतले सात र्वहनामित्र फर्म दताम गनज मनकाय सर्क्ष तोवकए बर्ोजिर् पेश गनुप
म नजछ।
१६.

सूचना पाटी राख्नु पनजाः फर्म दताम िई कायम सं चालन प्रारम्ि गरे को एक र्वहना मित्र त्यस्तो फर्मले

फर्मको नार्, ठे गाना, साझेदार फर्म िए साझेदारहरुको नार् र ठे गाना, दताम नम्बर, मर्मत वस्तु
सेवाको वववरण सवहतको सूचना पाटी फर्म सञ्चालन रहे को स्थानर्ा राख्नु पनजछ।
पररच्छे द –३
फर्मको िारे िी र प्रमतवेदन सम्वन्धी व्यवस्था
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१७.

नीजि फर्मको िारे िी सम्वन्धी व्यवस्था: (१) दे हायको अवस्थार्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी
वा मनकायले नीजि फर्म िारे ि गनम सक्नेछाः(क)

फर्मले तोवकएको अवमधमित्र नवीकरण नगराएर्ा,

(ि)

फर्म धनीले र्ुनामसब कारण दशामई आफ्नो फर्म िारे ि गरर पाउँ िनी र्न्त्रालयले
तोकेको अमधकारी वा मनकायर्ा दरिास्त ददएर्ा,

(ग)

कुनै कुरा ढाँटी फर्म दताम गराएको ठहरे र्ा,

(घ)

फर्मले कायम सञ्चालन गरी र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायलाई िानकारी
ददई वा नददई व्यवसाय वन्द गरे र्ा वा दफा १० बर्ोजिर् कारोबारको िानकारी
नगराएर्ा,

(ङ)

फर्मले इिाितपत्रर्ा उजल्लजित शतमको पालना नगरे र्ा वा फर्मले गरे को कारोबारको
मलजित प्रगमत वववरण र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायर्ा नददएर्ा,

(च)

दफा ७ बर्ोजिर् अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र नमलई व्यापार व्यवसाय गरे र्ा,

(छ)

दफा १५ र्ा तोवकएको अवमध मित्र वववरण उपलब्ध नगराएर्ा वा वववरण उपलब्ध
गराएको िए पमन त्यस्तो वववरण झू ठ्ठो ठहररएर्ा वा,

(ि)

फर्मले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगमत बनेको मनयर्को ववपररत हुने गरी अन्य कुनै
कायम गरे र्ा।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) वा (ि) बर्ोजिर्
र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले फर्म िारे ि गनुम अजघ त्यस्तो फर्मलाई आफ्नो सफाई
पेश गनज र्ौका ददनुपनजछ।
(३) उपदफा (१) को िण्ड (ि) बाहेक अन्य िण्डहरुर्ा उल्ले ि िए बर्ोजिर् र्न्त्रालयले
तोकेको अमधकारी वा मनकायबाट फर्म िारे ि िएर्ा त्यसरी िारे ि िएको फर्मका धनीको नार्र्ा
एक वषमसम्र् सोही उद्देश्य िएको अको फर्म दताम गररने छै न।
(४) उपदफा (३) र्ा िुनसुकै कुरा ले जिएको िए तापमन िारे ि िएका फर्मले नेपाल

सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहलाई बुझाउनु पनज कर, दस्तुर, शुल्क च ुिा गरे को प्रर्ाण
पेश नगरे र्ा एक वषम पमछ पमन नयाँ फर्म दताम गररने छै न।
(५) फर्म िारे ि गरर पाउँ िनी कुनै फर्मले र्ुनामसब कारण दशामई र्न्त्रालयले तोकेको

अमधकारी वा मनकायर्ा दरिास्त ददएर्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले त्यस्तो फर्मलाई
तोवकएको प्रर्ाण कागिात पेश गनम लगाई फर्मले मतनम बुझाउन बाँकग रहे को यस ऐन तथा ऐन

अन्तगमत वन्ने मनयर्ावली बर्ोजिर् लाग्ने नवीकरण दस्तुर तथा िररवाना सर्ेत असूल गरी फर्म
िारे ि गरी त्यस्तो िारे िीको ब्यहोरा दताम अमिले िर्ा िनाई दरिास्तवालालाई तोवकए बर्ोजिर्
मनस्सा ददनु पनजछ।
१८. साझेदारी फर्मको िारे िी सम्वन्धी ब्यवस्थााः (१) दे हायको अवस्थार्ा यस ऐन बर्ोजिर् दताम िएको
साझेदारी फर्मलाई र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले िारे ि गनम सक्नेछाः8

(क) फर्मले तोवकएको अवमध मित्र नवीकरण नगराएर्ा,
(ि) साझेदारहरुले र्ुनामसव कारण दशामई फर्म िारे ि गरी पाउँ िनी र्न्त्रालयले तोकेको
अमधकारी वा मनकायर्ा मनवेदन ददएर्ा,
(ग)

फर्मले कायम सञ्चालन गरी र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायलाई िानकारी
ददई वा नददई व्यवसाय बन्द गरे र्ा वा दफा १० बर्ोजिर्को िानकारी र्न्त्रालयले
तोकेको अमधकारी वा मनकायलाई नगराएर्ा,

(घ)

फर्मले इिाितको शतम अनुसार व्यवसाय सं चालन नगरे र्ा वा फर्मले गरे को कायमको
मलजित प्रगमत वववरण र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायर्ा नददएर्ा,

(ङ)

दफा ७ बर्ोजिर् अनुर्मतको प्रर्ाणपत्र नमलई व्यापार व्यवसाय गरे र्ा,

(च)

दफा १५ बर्ोजिर्को वववरण पेश नगरे र्ा वा

(छ) फर्मले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगमत बनेको मनयर्को ववपरीत हुने गरी अन्य कुनै कार्
गरे र्ा।
(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ग), (घ), (ङ),(च) वा (छ) बर्ोजिर् र्न्त्रालयले
तोकेको अमधकारी वा मनकायले फर्म िारे ि गनुअ
म जघ सम्वजन्धत फर्मलाई सफाई पेश गनज र्ौका
ददनु पनजछ।
(३) उपदफा (१) को िण्ड (ि) बाहेक अन्य िण्डहरुर्ा उल्लेि िए बर्ोजिर् र्न्त्रालयले
तोकेको अमधकारी वा मनकायबाट फर्म िारे ि िएर्ा त्यसरी िारे ि िएको फर्मका साझेदारहरुको
नार्र्ा एक वषमसम्र् सोही उद्देश्य िएको अको फर्म दताम गररने छै न।
(४) उपदफा (३) र्ा िुनसुकै कुरा ले जिएको िए तापमन िारे ि िएका फर्मले नेपाल

सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहलाई बुझाउनु पनज कर, दस्तुर, शुल्क च ुिा गरे को प्रर्ाण
पेश नगरे र्ा एक वषम पमछ पमन नयाँ फर्म दताम गररने छै न।
(५) फर्म िारे ि गरी पाउँ िनी कुनै फर्मले र्ुनामसब कारण दशामई र्न्त्रालयले तोकेको

अमधकारी वा मनकायर्ा दरिास्त ददएर्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले त्यस्तो फर्मलाई
तोवकए बर्ोजिर्को कागि प्रर्ाण पेश गनम लगाई फर्मले मतनम बुझाउन बाँकग रहे को यस ऐन र

ऐन अन्तगमत वन्ने मनयर्ावली बर्ोजिर् लाग्ने नवीकरण दस्तुर तथा िररवाना सर्ेत असूल गरी
फर्म िारे ि िएको ब्यहोरा दताम अमिले िर्ा िनाई तोवकए बर्ोजिर् दरिास्तवालालाई मनस्सा
ददनुपनजछ।
१९.

प्रमतवेदन ददनुपनज: (१) र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायर्ा दताम िएको वा अमिले िीकरण
िएको फर्मको तोवकए बर्ोजिर्को वववरण र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले प्रत्येक

र्वहनार्ा तोवकएको ढाँचार्ा मनदज शनालयले र्न्त्रालयर्ा र मनदज शनालय बाहे क अन्य मनकाय िए
मनदज शनालय र्ाफमत र्न्त्रालयर्ा प्रमतवेदन पठाउनु पनजछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर्को वववरणका आधारर्ा र्न्त्रालय र मनदज शनालयले स्थावपत
फर्मको अनुगर्न तथा मनरीक्षण गरी सम्वजन्धत फर्मलाई आवश्यक मनदज शन ददन सक्नेछ।
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पररच्छे द–४
साझेदारको आपसी सम्वन्ध सम्वन्धी व्यवस्था
२०.

सम्झौता गनुप
म नजाः (१) साझेदारको हक र दावयत्व कायर् गनम साझेदारले आपसर्ा मलजित रुपर्ा
सम्झौता गनुम पनजछ र त्यस्तो सम्झौता पत्र सम्वजन्धत स्थानीय तहबाट प्रर्ाजणत गरे को हुन ु पनजछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर् सम्झौता गदाम सम्झौतार्ा दे हायका ववषय उल्ले ि गनुप
म नजछाः(क) साझेदारीर्ा हुने लगानीको अं क वा प्रमतशत,
(ि) साझेदारीबाट प्राप्त धन सम्पजत्त,
(ग) प्राप्त धन सम्पजत्त अन्य कार्र्ा लाउन पाइने नपाउने, पाउने िए सोको हद,
ँ ी थपघटको ववषय,
(घ) पूि
(ङ) दुई र्ात्र साझेदार िएको फर्मर्ा आपसर्ा र्त वविािन िएर्ा के गनज िन्ने
ववषय,
(च) दुई िन्दा बढी साझेदार िएको फर्मर्ा र्त वविािन हुँदा र्त बराबर वा र्त
बहुर्त वा अल्पर्त िए के गनज िन्ने ववषय,
(छ) साझेदार सवै फर्मसँग सम्वजन्धत ववषयर्ा प्रत्यक्ष सं लग्न हुने वा कुनै एक वा
एक िन्दा बढी व्यजि र्ात्र सं लग्न हुने ववषय,
(ि) यस ऐन र मनयर्ावली बर्ोजिर्का अन्य ववषय।

२१.

साझेदारीर्ा रहेको िायिेथा र त्यसको प्रयोगाः साझेदारीको िायिेथा दे हाय बर्ोजिर् हुनेछाः(क) साझा व्यवसाय सुरु हुँदा त्यसको लामग िम्र्ा गररएको सबै िायिेथा,
(ि) साझेदारीको लामग वा त्यसका मनमर्त्त वा त्यसको प्रयोिनर्ा प्राप्त गरे को िायिेथा,
(ग) साझेदारीले व्यवसाय गरी कर्ाएको धन,
(घ) साझेदारीर्ा चलाएको व्यवसायबाट प्राप्त हुन आएको ख्यामत।
स्पष्टीकरणाः ववषय वा प्रसङ्गबाट अन्यथा अथम नलागेर्ा साझेदारी फर्मले लगानी गरी प्राप्त
गरे को सबै सम्पजत्त र हक साझेदारी फर्मको मनमर्त्त प्राप्त गरे को र्ामननेछ।

२२.

सट्टार्ा साझेदार वनाउन नपाइनेाः साझेदार कसै ले पमन अन्य साझेदारको र्ञ्जुरी बेगर अरु कुनै
व्यजिलाई आफ्नो सट्टार्ा साझेदार वनाउन वा राख्न पाइने छै न।

२३.

श्रे स्ता हेन म र नक्कल मलन पाउने: साझेदारीको वहसाब वकताब वा श्रे स्ता हे न म चाहने साझेदारले त्यस्तो
श्रे स्ता हेन म िुनसुकै वित पाउनेछन् र नक्कल मलन चाहे र्ा सो श्रे स्ता जिम्र्ा मलने साझेदारले सक्कल
बर्ोजिर्को नक्कल ठीक छ िनी प्रर्ाजणत गरी तत्काल नक्कल ददनुपनजछ।

२४.

पाररश्रमर्क, ब्याि तथा र्ुनाफााः (१) सम्झौताद्वारा मनधामरण िए बर्ोजिर् हरे क साझेदारले साझा
ँ ी
कार् गरे बापतको पाररश्रमर्क मलन पाउनेछन् र मनिले सम्झौतार्ा तोवकए िन्दा बढी पूि

लगाएको िए मलजित सम्झौतावा साझेदारहरुले गरे को मनणमय बर्ोजिर्को ब्याि पमन मलन सक्नेछ।
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(२) कुनै साझेदारले िानी िानी लापरवाही गरी हानी नोक्सानी गरे र्ा त्यसको ववगो मनिले
मनिको घर घरानाबाट फर्मलाई मतनुम बुझाउनु पनजछ।
(३) साझेदारी फर्मको कुनै व्यवसाय गरी वा साझेदारी फर्मको धनर्ालको उपयोग गरी

वा साझेदारी फर्मको नार्र्ा कुनै साझेदारले प्राप्त गरे को नाफा सोही फर्मको स्वताः हुनेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बर्ोजिर् कुनै साझेदारले नाफा प्राप्त गरी साझेदारी
फर्मलाई बुझाएको नाफा रकर् त्यस्तो साझेदारी फर्मको आमथमक वषमको नाफा नोक्सानको वहसाब
श्रे स्तार्ा स्पष्ट िुल्ने गरी दे िाउनु पनजछ।
२५.

नाफा नोक्सानको बाँडफाँडाः (१) साझेदारहरुर्ा नाफा नोक्सानको वहसाब गरी बाँडफाँड गदाम
सम्झौतार्ा उल्ले ि िएकोर्ा सोही बर्ोजिर् र निएकोर्ा बराबर िाग लगाउनु पनजछ।
ँ ीर्ा ब्याि ददने मलने सम्झौता
(२) कुनै साझेदारले साझेदारीर्ा सं लग्न हुँदा लगाएको पूि
िएको िए सोको ब्याि साझेदारी फर्मको र्ुनाफाबाट र्ात्र मतनु पनजछ।
ँ ी फर्मलाई मतरी वा बुझाई सकेको
(३) कुनै साझेदारले आफ्नो िागको बुझाउनु पनज पूि

रहेनछ िने सो बुझाउन पनज बाँकग रकर् च ुिा निए सम्र् उपदफा (१) बर्ोजिर् वहसाब गदाम
ँ ीर्ा
साझेदारले र्ुनाफा रकर् प्राप्त गनज रहे छ िनेपमन त्यस्तो र्ुनाफा रकर् च ुिा हुन बाँकग पूि
कट्टा गररनेछ।
(४) नाफा नोक्सान बाँडफाँड सम्वन्धी अन्य ववषय तोवकए बर्ोजिर् हुनेछ।
पररच्छे द – ५
फर्म र साझेदार बाहेकका व्यजिको सम्बन्ध
२६.

साझेदारले कार् गनम हुनाःे (१) दफा २० र्ा उल्ले जित सम्झौताको अमधनर्ा रही प्रत्येक साझेदारले

फर्मको प्रमतमनमधत्व गनम सक्नेछ र फर्मको व्यवसाय चलाउनलाई साझेदारले गरे को कार्को
जिम्र्ेवारी मलन फर्म बाध्य हुनेछ। कुनै साझेदारले फर्मको कार् कारवाहीको मसलमसलार्ा िालसाि
गरे को िनी अरु साझेदारको उिूर पनम आए तोवकए बर्ोजिर्को अमधकारीले यस्तो साझेदारलाई
फर्मको प्रमतमनमधत्व गनमबाट बजञ्चत गनम सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर् कुनै साझेदारलाई फर्मको प्रमतमनमधत्व गनमबाट वजञ्चत गनुप
म ूव म
त्यस्तो साझेदारलाई आफ्नो सफाईको र्ौका ददनुपनजछ।
२७.

साझेदारले गरे को कारबाही पालना गनम फर्म बाध्य हुनाःे साझेदारले सम्झौता वा साझेदारहरुको
मनणमयबाट साझेदारीको प्रमतमनमधत्व गनज ववषयर्ा बन्दे ि लगाउन सक्नेछ र सम्झौतार्ा िुनसुकै
कुरा लेजिएको िए तापमन फर्मसँग कारोवार गनज साझेदार बाहे कका व्यजिलाई सो बन्दे िको

बारे र्ा थाहा रहेनछ िने त्यस्तो साझेदारले साझेदार वाहे कका व्यजिसँग गरे को कारवाही पालना
गनम फर्म बाध्य हुनेछ।
२८.

ु न्दा अगामड फर्मको
नयाँ साझेदार िवाफदे ही नहुनाःे (१) नयाँ साझेदारले आफू साझेदार हुनि
तफमबाट िए गरे को साझेदारी कार्को हकर्ा िवाफदे ही हुने छै न तर सम्झौतार्ा िवाफदे ही हुने
उल्ले ि िए िवाफदे वहताको ववषय सम्झौता बर्ोजिर् हुनेछ।
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(२) साझेदारीबाट अलग हुने साझेदारलाई फर्मबाट अलग हुन ु अजघको कार्र्ा साझेदार

बाहेकका व्यजि प्रमतको िवाफदे हीताबाट सो साझेदार बाहे कका व्यजिसँग गररएको सम्झौताद्वारा
र साझेदारी कायर् रहे का बाँकग साझेदारहरुको र्ञ्जुरीले र्ात्र अलग हुनपाउनेछ।
(३) साझेदार बाहेकका व्यजिलाई कुनै साझेदार साझेदारीबाट अलग हुन चाहे को छ िन्ने

थाहा िएर्ा आफू अलग िइसकेपमछ अरु साझेदारले फर्मको नार्बाट िए गरे का कार् प्रमत अलग
हुने साझेदार िवाफदे ही हुने छै न।
२९.

साझेदारले आफ्नो हक मबरी ग गनजाः (१) कुनै साझेदारले फर्मर्ा रहे को आफ्नो सबै हक अरु
कसैलाई मबरी ग गरी वा बन्धक रािी वा अरु कुनै प्रकारले हक छोडी ददएर्ा सो साझेदारले आफू

साझेदार िएको अजघको साझेदारी व्यवसायबाट पाउने र्ुनाफा वा अन्य कुनै रकर्र्ा त्यस्तो
साझेदारले दाबी गनम सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजिर् साझेदारले दावी गनम सक्ने िएपमन मनि फर्मको साझेदार
र्ामनने छै न र कायर् रहे का साझेदारको र्ञ्जुरी बेगर वहसाव वकताव िाँच्न पाउने छै न।
पररच्छे द–६
साझेदारीको मबघटन सम्वन्धी व्यवस्था
3०.

साझेदारी ववघटन हुन वा गराउन सवकनेाः (१) सवै साझेदारका र्ञ्जुरीले वा मनिहरुका वीचर्ा
िएको सम्झौता बर्ोजिर्, सम्झौता निएकोर्ा साझेदारहरुको मनणमय बर्ोजिर् साझेदारी मबघटन
हुन सक्नेछ।
(२) साझेदारहरुर्ा िुनसुकै ब्यहोराको सम्झौता िएको िए पमन दुई िना र्ात्र साझेदार

िएको हकर्ा कुनै साझेदारले दे हायका पररजस्थमतर्ा साझेदारी मबघटन गराउन सक्नेछाः-

(क) कुनै साझेदार आफूले गरे को सम्झौता बर्ोजिर्को साझेदारीको कायमिार सम्हाल्न
असर्थम िएर्ा,
(ि) अको साझेदारले फर्मलाई मतनम बुझाउन पनज रकर् नमतरे र्ा वा आफूले
साझेदारीको वहस्सा अरु साझेदारको र्ञ्जुरी बेगर कसै लाई हक छाडी ददएर्ा,
(ग) अको साझेदारको हक अदालतबाट िरी िराउर्ा परे र्ा,
(घ) अको साझेदारले फर्मको कार् कारवाहीर्ा िालसाि वा लापरवाही गरे र्ा।
(३) दुई िना साझेदारहरुको बीचर्ा अन्यथा र्ञ्जूरी निएको िए त्यस्तो साझेदारले सूचनार्ा
लेजिएको मर्मतदे जि वा मर्मत नतोवकएको िए साझेदारले सूचना गरे को मर्मतदे जि साझेदारी मबघटन
िएको र्ामननेछ।
ु ान नगरी साझेदारर्ा
(४) साझेदारका वीचर्ा सम्झौता िएको िएपमन फर्मको ऋण िि
बण्डा गररने छै न।
3१.

हकवाला सम्वन्धी व्यवस्थााः कुनै साझेदारको र्ृत्यू िएर्ा वा तीन र्वहना िन्दा बढी कैदको सिाय
िएर्ा मनिले र्ञ्जुरी ददएको नजिकको हकवाला साझेदार हुनेछ।
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3२.

साझेदारी स्वताः ववघटन हुनाःे (१) साझेदारहरुर्ा आपसर्ा िएका सम्झौताको अधीनर्ा रही कुनै

साझेदारी सीमर्त सर्यको लामग स्थापना िएकोर्ा सो अवमध नाघेपमछ वा कुनै एक वा एक िन्दा
बढी कार्को मनमर्त्त स्थापना िएकोर्ा सो कार् पूरा िएपमछ साझेदारी स्वताः ववघटन हुनेछ।
(२) साझेदारी फर्मले साहुको ऋण मतनम नसक्ने िई दार्ासाहीर्ा परे र्ा साझेदारी स्वताः
ववघटन हुनेछ।
(३) उपदफा (१) को अमधनर्ा रही हरे क साझेदारले आफू वा आफ्नो अमधकृत वारे सद्वारा
साझेदारी ववघटनर्ा िाग मलन सक्नेछ।

३३.

साझेदार बाहेकका व्यजि प्रमतको दावयत्व पूरा गनुपम नजाः साझेदारी मबघटन िएको सूचना प्रकाशन
नगररएर्ा वा त्यस्ता ववघटनको िानकारी फर्मसँग सम्वजन्धत साझेदार बाहे कका व्यजिलाई निएर्ा

साझेदारी ववघटन िए पमन फर्मको नार्र्ा गरे को कार् कारवाहीबाट साझेदार बाहे कका ब्यजि
प्रमतको दावयत्व सबै साझेदारले पूरागनुप
म नजछ।
तर दार्ासाहीर्ा परे का साझेदारको िायिेथाबाट मनि दार्ासाहीर्ा परे का मर्मत पमछको
कार् कारवाही बापत दावयत्व मतनुम बुझाउनु पनज छै न।
३४.

ववघटन िएपमछ पमन कायर् रहनेाः फर्मको ववघटनको कार् टु ङ्गग्याउनलाई आवश्यक कार्

कारवाहीगनम र ववघटन हुन ु पवहले शुरु गरे को अपूरो कार् पूरा गनमलाई साझेदारी ववघटन िै सकेपमछ
पमन फर्मलाई बाध्य गनम र साझेदारहरुको आपसको हक दावयत्व मनजश्चत गनज अमधकार सामबक
बर्ोजिर् कायर् रहे को र्ामननेछ।

३५.

फर्मको वहसाब वकतावको फर्छ्यौटाः साझेदारको वीचर्ा िएको सम्झौता र दफा ३० को उपदफा
(१) को अमधनर्ा रही मबघटन िएका फर्मको वहसाब फर्छ्यौट सम्वन्धी व्यवस्था तोवकए बर्ोजिर्
हुनेछ।

३६.

मलजक्वडेटर मनयुिी गनजM: फर्मको वहसाब वकताब फर्छ्यौट गनम अनावश्यक वढलो िएको िन्ने सबू द

प्रर्ाण सवहत कुनै साझेदारले उिूर गरे र्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले फर्म मबघटन
गनज कायम गनम एक िना मलजक्वडे टर मनयुि गनम सक्नेछ र मलजक्वडे टर वा मलजक्वडे टरहरुले

साझेदारीहरुले गरे को मनणमय वा सम्झौता र यो ऐन बर्ोजिर् मबघटनको कायम र वहसाब वकताबको
फर्छ्यौट प्रचमलत कानून र तोवकए बर्ोजिर् हुनेछ।
पररच्छे द–७
कसूर र सिायसम्वन्धी व्यवस्था
३७.

कसूराः कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगमत बनेका मनयर्र्ा अन्यथा व्यवस्था िएकोर्ा बाहे क
दे हायका कायम गरे वा गराएर्ा वा सोको उद्योग गरे र्ा यस ऐन बर्ोजिको कसूर गरे को र्ामननेछाः(क) फर्म दताम नगराई फर्म सञ्चालनर्ा ल्याएर्ा,
(ि) अमिलेिीकरण नगराई व्यवसाय सञ्चालन गरे र्ा,
(ग) फर्म दतामका लामग दरिास्त ददँदा झुठ्ठा वववरण ददएको पाइएर्ा,
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(घ) दताम िएको फर्मले अनुर्मत नमलई फर्म दताम प्रर्ाणपत्रर्ा तोवकएिन्दा बाहे कको व्यवसाय
गरे र्ा,
(ङ) फर्मले तोवकएको म्यादमित्र सूचना नददएर्ा वा झुठ्ठा सूचना ददएर्ा,
(च) यो ऐन बर्ोजिर् नवीकरण नगराई फर्म वा कुनै पमन व्यजिले फर्म सम्वन्धी व्यवसाय
गरे र्ा,
(छ) स्वीकृमत नमलई स्थानान्तरण गरे र्ा,
(ि) सूचनापाटी र प्रचमलत कानून बर्ोजिर् र्ूल्य सूची व्यवसाय स्थलर्ा नरािेर्ा र
(झ) यो ऐन र यस ऐन अन्तगमत बनेका मनयर्को ववपररत अन्य कुनै कायम गरे र्ा।
३८.

सिायाः (१) दफा ३७ को िण्ड (क) अन्तगमतको कसूर गनज नीजि फर्म वा साझेदारी फर्मका
प्रत्येक साझेदारलाई पवहलो पटकका लामग र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले पच्चीस
हिार रुपैयाँ िररवाना गनम सक्नेछ र सोही कसूर फेरी गरे र्ा तीन पटकसम्र् पटकै वपच्छे शुरुर्ा
हुने िररवानार्ा दश हिार रुपैयाँ थप हुनेछ। चौथो पटक पमन त्यस्तो कायम गरे र्ा मनि सं लग्न
रहेको कुनै पमन फर्म दताम गनम रोक लगाइनेछ।
(२) दफा ३७ को िण्ड (ि) अन्तगमतको कसूर गरे र्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा
मनकायका प्रर्ुिले त्यस्तो फर्म वन्द गरी पचास हिार रुपैयाँ िररवाना गनम सक्नेछ।
(३) दफा ३७ को िण्ड (ग), (घ) र (ङ) अन्तगमतको कसूर गनज नीजि फर्म वा साझेदारी
फर्मका प्रत्येक साझेदारलाई र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले पच्चीस हिार रुपैयाँ
िररवाना गनम सक्नेछ।
(४) दफा ३७ को िण्ड (च) अन्तगमतको कसूर गनज नीजि फर्म वा साझेदारी फर्मका
प्रत्येक साझेदारलाई र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले बीसहिार रुपैयाँ िररवाना वा
व्यवसाय गनम नपाउने गरी प्रदे श सरकारले रािपत्रर्ा सूचना प्रकाशन गरी रोक लगाउन सक्नेछ।
(५) दफा ३७ को िण्ड (छ),(ि) र (झ) अन्तगमतको कसूर गनज नीजि फर्म वा साझेदारी
फर्मका प्रत्येक साझेदारलाई र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले दशहिार रुपैयाँ िररवाना
गरी कानून बर्ोजिर् गनम मनदज शन ददन सक्नेछ।
(६) साझेदारले गरे को कुनै कसूरका सम्वन्धका प्रचमलत सं घीय तथा प्रदे श कानून बर्ोजिर्
कारवाही र सिाय गनम यस दफाले कुनै बाधा पानज छै न।

३९.

पुनरावेदन सम्वन्धी ब्यवस्थााः (१) यस ऐनको ववमिन्न दफार्ा गररएको पुनरावेदन सम्वन्धी व्यवस्था
सोही दफा बर्ोजिर् हुनेछ।
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तर कुनै दफार्ा सिाय उल्ले ि निएको तर सम्वजन्धत अमधकारी वा मनकायले गरे को कुनै
मनणमय उपर जचत्त नबुझाउने पक्षले मनणमयको िानकारी पाएको मर्मतले पैमतस ददन मित्र र्न्त्रालय
सर्क्ष पुनरावेदन गनम सक्नेछ।
(२) पुनरावेदन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बर्ोजिर् हुनेछ।
पररच्छे द–८
ववववध
४०.

वातावरणर्ा प्रमतकूल असरको मनराकरण गनुम पनजाः फर्म दताम गरे पमछ व्यापार व्यवसाय सं चालनका
री र्र्ा वातावरणर्ा परे को वा पनम सक्ने प्रमतकूल वातावरणीय असरको मनराकरण गनज जिम्र्ेवारी
सम्वजन्धत फर्मको हुनेछ । वातावरण परीक्षणबाट सो व्यापार व्यवसाय प्रचमलत सं घीय तथा प्रदे श
वातावरण कानून तथा र्ापदण्ड ववपररत दे जिएर्ा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले दताम
िारे ि गनम सक्नेछ।
तर त्यसरी दताम िारे ि गनुअ
म जघ त्यस्तो वातावरण कानून र र्ापदण्ड पालना गनज र्ुनामसव
र्ावफकको सर्य ददनु पनजछ।

४१.

व्यवसायीलाई सहुमलयताः प्रचमलत कानूनर्ा िुनसुकै कुरा ले जिएको िए तापमन व्यापार व्यवसायको
लामग स्थापना हुने फर्मलाई फर्म दताम र नवीकरण गदाम लाग्ने दस्तुरर्ा तोवकए बर्ोजिर्को रकर्
छु ट ददइनेछ।

४२.

ववशेष व्यवस्थााः (१) यस ऐनका ववमिन्न दफार्ा िुनसुकै कुरा ले जिएको िए तापमन पाँच लाि
ँ ी िएको र सम्वजन्धत स्थानीय तहर्ा सं चालन हुने कुनै फर्म दताम गनुम
रुपैयाँ सम्र्को अमधकृत पूि
पदाम त्यस्तो फर्म यस ऐन बर्ोजिर्को अमधकारी वा मनकाय वा स्थानीय तहको कायामलय िहासुकै
दताम गरी प्रर्ाण मलन सवकनेछ।
(२) ववशेष व्यवस्था सम्वन्धी अन्य प्रकृया तोवकए बर्ोजिर् हुनेछ।

४३.

ववद्युतीय र्ाध्यर्को उपयोगाः (१) फर्म दतामको दरिास्त, दरिास्त सवहत पेश गनुप
म नज कागिात
तथा दफा १५ बर्ोजिर् वववरण पेश गदाम ववद्युतीय र्ाध्यर्को प्रयोग गनम सक्नेछ।
(२) र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले स्वीकृमत सम्वजन्ध कागिातहरु प्रर्ाजणकरण
गदाम ववद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गनम सक्नेछ र त्यस्ता कागिातहरु ववद्युतीय र्ाध्यर्बाट सर्ेत
आदान प्रदान गनम सक्नेछ।
तर यो व्यवस्था प्रदे श सरकारले सूचना प्रकाशन गरे को मर्मतबाट लागू हुनेछ।
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(३) उपदफा (१) र (२) र्ा िुनसुकै कुरा ले जिएको िए तापमन फर्म दतामको प्रर्ाणपत्र

मलदाँका वित ववद्युतीय र्ाध्यर्बाट पेश गररएका कागिातको सक्कल प्रमत र्न्त्रालयले तोकेको
अमधकारी वा मनकायले आदे श ददएर्ा दरिास्तवालाले पेश गनुप
म नजछ।
४४.

असल मनयतले कार् गरे कोर्ा बचाउाः यस ऐनले ददएको अमधकारको प्रयोग असल मनयतले गरे कोर्ा
कुनै पमन सरकारी कर्मचारी व्यजिगत तवरले उत्तरदायी हुनेछैन।

तर असल मनयतले कायम गरे को हो िन्ने प्रर्ाण पुर्याउने िार सम्वजन्धत ब्यजिर्ा रहनेछ।
४५.

अनुगर्न तथा र्ूल्याङ्कनाः र्न्त्रालय वा मनदज शनालय वा र्न्त्रालयले तोकेको अमधकारी वा मनकायले
सर्य सर्यर्ा यस ऐन बर्ोजिर् स्थापना िएका फर्मले पालना गनुप
म नज र्ापदण्ड तथा फर्म दताम
प्रर्ाणपत्रर्ा उल्ले जित शतमको पालना गरे नगरे को सम्वन्धर्ा मनयमर्त अनुगर्न तथा र्ूल्याङ्कन
गनम, अनुगर्नका री र्र्ा कुनै िानकारी वा वववरण र्ाग गरी वा नगरी कानून बर्ोजिर् आवश्यक
मनदज शन ददन सक्नेछ।

४६.

अमधकार प्रत्यायोिनाः र्न्त्रालय वा मनदज शनालयले यस ऐन बर्ोजिर् आफूलाई प्राप्त अमधकारर्ध्ये
केही अमधकार आफू र्ातहतको कुनै अमधकारी वा मनकायले प्रयोग गनम पाउने गरी प्रत्यायोिन गनम
सक्नेछ।

४७.

बाधा अड्काउ फुकाउने अमधकाराः यस ऐनको कायामन्वयन गदाम कुनै बाधा अड्काउ परे र्ा प्रदे श
सरकारले प्रदे श रािपत्रर्ा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।

४८.

मनयर् बनाउने अमधकाराः यस ऐनका ववमिन्न पररच्छे दर्ा उल्ले जित उद्देश्य पूमतम गनमका लामग प्रदे श
सरकारले आवश्यक मनयर्हरु बनाउन सक्नेछ।

४९.

कायमववमध, मनदज जशका तथा र्ापदण्ड बनाउन सक्नेाः यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगमत बनेको
मनयर्ावलीको कायामन्वयन गनम र्न्त्रालयले आवश्यक कायमववमध, मनदज जशका तथा र्ापदण्ड बनाई
लागू गनम सक्नेछ।

५०.

यसै ऐन बर्ोजिर् हुन:े यो ऐन वा यस ऐन अन्तगमत बनेका मनयर्र्ा उल्ले जित ववषयर्ा यसै ऐन
बर्ोजिर् र अन्य ववषयर्ा प्रचमलत कानून बर्ोजिर् हुनेछ।

५१.

अनुसूची संशोधन वा थपघट: यस ऐन बर्ोजिर्का अनुसूची आवश्यकता अनुसार सर्य सर्यर्ा
प्रदे श सरकारले मनणमय गरी सं शोधन वा थपघट गनम सक्नेछ।

५२.

ु न्दा अजघ प्राइिेट फर्म रजििे सन ऐन, २०१४ र साझेदारी फर्म दताम
बचाउाः यो ऐन प्रारम्ि हुनि
ऐन, २०२० बर्ोजिर् दताम िएका फर्म र तत् सम्वन्धी कार् कारवाहीहरु यसै ऐन अन्तगमत िए
गरे को र्ामननेछ।
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अनुसूची-१
(दफा ५ को उपदफा (१) र दफा १३ को उपदफा (३) सँग सम्वजन्धत)
(१) फर्म दताम गदाम लाग्ने दस्तुर
ँ ी िए
(क) पाँच लाि रुपैयाँ सम्र् अमधकृत पूि

-दुई हिार रुपैँ या

ँ ी िए
(ि) पाँच लाि रुपैयाँ िन्दा बढी बीस लाि रुपैयाँ सम्र् अमधकृत पूि

-चार हिार रुपैया

ँ ी िए
(ग) बीस लाि रुपैयाँ िन्दा बढी पचास लाि रुपैयाँ सम्र् अमधकृत पूि

-सात हिार रुपैयाँ

ँ ी िए
(घ) पचास लाि रुपैयाँ िन्दा बढी एक करोड रुपैयाँ सम्र् अमधकृत पूि

-पन्र हिार रुपैयाँ

ँ ी िए -पच्चीसहिार रुपैयाँ
(ङ) एक करोड रुपैयाँ िन्दा बढी पाँच करोड रुपैयाँ सम्र् अमधकृत पूि
ँ ी िए
(च) पाँच करोड रुपैयाँ िन्दा बढी दश करोड रुपैयाँ सम्र् अमधकृत पूि
ँ ी िए
(छ) दश करोड रुपैयाँ िन्दा बढी िमतसुकै िएपमन अमधकृत पूि

-पैतीस हिार रुपैयाँ
-साठी हिार रुपैयाँ

(२) फर्म नवीकरण गदाम लाग्ने दस्तुर
ँ ी िए
(क) पाँच लाि रुपैयाँ सम्र् अमधकृत पूि

-दुई हिार रुपैँ या

ँ ी िए
(ि) पाँच लाि रुपैयाँ िन्दा बढी बीसलाि रुपैयाँसम्र् अमधकृत पूि

-चार हिार रुपैया

ँ ी िए
(ग) बीस लाि रुपैयाँ िन्दा बढी पचासलाि रुपैयाँसम्र् अमधकृत पूि

-पाँच हिार रुपैयाँ

ँ ी िए
(घ) पचास लाि रुपैयाँ िन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्र् अमधकृत पूि

-दश हिार रुपैयाँ

ँ ी िए
(ङ) एक करोड रुपैयाँ िन्दा बढी पाँच करोड रुपैयाँसम्र् अमधकृत पूि

-पन्र हिार रुपैयाँ

ँ ी िए
(च) पाँच करोड रुपैयाँ िन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्र् अमधकृत पूि

-बीस हिार रुपैयाँ

ँ ी िए
(छ) दश करोड रुपैयाँ िन्दा बढी िमतसुकै िएपमन अमधकृत पूि

-तीस हिार रुपैयाँ
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