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भाग १ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

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

सम्वत ्२०७६ सालको ऐन नं. २५ 

साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन 
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प्रस्तावनााः व्यापार र उद्योग व्यवसाय गने साझेदारी फमवहरुको दताव, तनयमन, 

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

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

 

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

१.  संशिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "साझेदारी ऐन, 

२०७६" रहेको छ। 

 (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

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

वाशणज्य इजलास सम्झन ुपछव । 

(ख)  "तेस्रो पि" भन्नाले साझेदारी फमवका सम्बन्धमा साझेदार बाहेकका 
अरु कुनै व्यशक्त सम्झन ुपछव ।  

(ग)  "तोवकएको वा तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन 
अन्तगवत बनकेो तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम 
सम्झनपुछव। 

(घ)  "व्यवसाय" भन्नाले कानून बमोशजम कुनै उद्योग, व्यापार वा अन्य 
पेशा सञ्चालन गने काम सम्झन ुपछव । 

(ङ)  "फमव" भन्नाले दफा ६ बमोशजम दताव भएको साझेदारी फमव सम्झन ु
पछव । 

(च) "सम्बशन्धत तनकाय" भन्नाले साझेदारी फमवको दताव, तनयमन र 
सहजीकरण गने तनकायलाई जनाउँछ । 

(छ)  "साझेदारी" भन्नाले दफा ६ बमोशजम दताव भएको फमवबाट गररने 
व्यवसाय सम्झन ुपछव । 
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३. साझेदारी कायम हनुाेः (१) दईु वा दईु भन्दा बढी व्यशक्तले मनुाफाको 
उद्देश्य तलई एउटै साझा नाम राखी कुनै साझेदारले सबै साझेदारका 
लातग वा सबै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका लातग कुनै व्यवसाय सञ्चालन 
गने गरी कबतुलयत गरेमा साझेदारी कायम भएको मातननछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कबतुलयत गने व्यशक्तलाई एक 
अकावको सम्बन्धमा साझेदार भतननछे । 

(३) साझेदारले सामवुहक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गदाव फमवको 
नामबाट गनुव पनेछ र त्यस्तो फमव दफा ६ वमोशजम दताव गराउन ु
पनेछ। 

४. संगठित संस्था साझेदार नहनुाेः दफा ३ मा  जनु सकैु कुरा लेशखएको 
भएता पतन संगठित संस्था कुनै साझेदारी फमवको साझेदार हनु सक्न े
छैन। 

५. एकाघर सगोलको साझेदार सम्बन्धमााः एकाघर सगोलका अंशशयारले 
आपसमा कबतुलयत गरी साझेदारी व्यवसाय संचालन गनव सक्ने छन।् 

 

पररच्छेद- २ 

फमवहरु सम्बशन्धत तनकायमा दताव गनपुने 

६. साझेदारी फमव दताव गनुव पनेाः (१) दफा ३ बमोशजम साझेदारी फमव 
स्थापना भएको एक मवहनातभत्र त्यस्तो फमव दतावको लातग दफा (७) 
बमोशजम सम्बशन्धत तनकायमा तोवकए बमोशजमको दरखास्त ठदनपुने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त परेमा सम्बशन्धत तनकायले 
सातठदन तभत्र दरखास्तसँग सम्बशन्धत वववरण जाचँी फमव दताव हनु सक्न े
देशखएमा यस ऐन बमोशजम फमव दताव गनुवपने छ। 
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(३) यस दफा बमोशजम साझेदारी फमव दताव नगरी कुनै व्यवसाय 
सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यवसायले यस ऐन बमोशजम कानूनी मान्यता प्राप्त 
गने छैन। 

(४) उपदफा (२) बमोशजम दरखास्त जाँच गदाव फमव दताव हनु 
नसक्ने देशखएमा सम्वशन्धत तनकायले सो को कारण सवहत सात ठदन 
तभत्र दरखास्तवालालाई जानकारी ठदनपुनेछ । 

७. फमव दतावको तनवेदन र दस्तरुाः (१) दफा ६ बमोशजम फमव दतावको लातग 
ठदने दरखास्तमा देहायका कुराहरु उल्लेख गनुव पनेछाः 

(क)  फमवको पूरा नाम, 

(ख)  फमवको व्यवसाय गने मखु्य िेगाना, 
(ग) फमवले आफ्नो उद्दशे्य र कायावन्वयन गनव खोजेको 

व्यवसायको छोटकरी वववरण, 

(घ)  प्रत्येक साझेदारको पूरा नाम, थर र तनजको स्थायी िेगाना, 
(ङ)  साझेदारको वकतसम र प्रत्येक साझेदारले लगानी गरेको 

पूजँी रकम, 

(च)  कुनै साझेदारको अतधकार उपर कुनै बन्देज लगाएको भए 
सो कुरा, 

(छ) सीतमत दावयत्व भएको साझेदारी भए प्रत्येक साझेदारको 
दावयत्वको वववरण र त्यसको सीमा, 

(ज) फमवको सञ्चालन वा व्यवस्थापन गने र प्रतततनतधत्व गने 
साझेदार वा साझेदारहरुको नाम, 

(झ)  मनुाफा तनधावरण गने तररका, 
(ञ)  साझेदारहरु तबच मनुाफा तथा नोक्सान बाँडफाँड गने 

तररका, 
(ट)  तोवकए वमोशजमको अन्य वववरण। 
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(२) दफा ६ बमोशजम फमव दतावको लातग लाग्ने दस्तरु तोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 

८. फमवको नाम भ्रमपूणव नहनुाेः (१) कुनै फमवको नाम राख्दा पवहले दताव 
भइवसकेको कुनै फमव, कम्पनी, रशजष्ट्रडव, टे्रडमाकव , पेटेण्ट, तडजाइन वा 
अन्तराववष्ट्रय रुपमा ख्याती प्राप्त व्यापाररक नाम वा शचन्हसँग तमल्ने वा भ्रम 
सजृना हनुे गरी वा साववजतनक वहत, नैततकता, सदाचार, शशष्टाचारको दृवष्टले 
अनपुयकु्त हनुे वा रावष्ट्रय शचन्ह, रावष्ट्रय ववभतूत, रावष्ट्रय सम्पदा आठदसगँ भ्रम 
तसजवना हनु ेगरी राख्न हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम भ्रमपूणव हनुे वा अनपुयकु्त हनुे नाम 
राखी कुनै फमव दताव गनव दफा ७ बमोशजम दरखास्त परेमा सम्बशन्धत 
तनकायले त्यस्तो नाम राखी फमव दताव गनव इन्कार गनव सक्नेछ र 
त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई ठदन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम जानकारी प्राप्त भएमा 
दरखास्तवालाले सच्याई फमव दताव गनव पनुाः दरखास्त ठदएमा दफा ७ 
बमोशजम सम्बशन्धत तनकायले फमव दताव गनुव पनेछ। 

(४) दताव भइसकेको कुनै फमवको नाम उपदफा (१) बमोशजम 
भ्रमपूणव रहेको भनी सम्बशन्धत सरोकारवालाको दरखास्त परेमा सम्बशन्धत 
तनकायले तोवकए बमोशजम त्यसको छानतबन गनेछ र त्यसरी छानववन 
गदाव फमवको नाम भ्रमपूणव रहेको देशखएमा त्यस्तो नाम पररवतवन गनव 
सम्बशन्धत साझेदारलाई आदेश ठदन सक्नछे। 

९. फमव दतावको प्रमाण पत्र ठदनपुने: (१) दफा ७ बमोशजम फमव दतावको लातग 
दरखास्त परेमा यस ऐन बमोशजम सम्बशन्धत तनकायको दताव वकताबमा 
फमवको नाम दताव गरी साझेदारको नाममा तोवकएको ढाँचामा प्रमाणपत्र 
ठदन ुपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको फमव दतावको लगत ववद्यतुीय 
स्वरुपमा पतन राख्न सवकनेछ। 

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

११. यस ऐन बमोशजम व्यवसाय गनुवपनेाः (१) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ प्रचतलत 
कानून बमोशजम दताव भएका साझेदारी फमव यसै ऐन बमोशजम दताव भएको 
मातननेछ ।  

  तर यो दफा प्रारम्भ भएको तमततले एक वषवतभत्र सम्बशन्धत 
तनकायमा अतभलेखीकरण हनुपुने छ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम अतभलेखीकरणको लातग पेश 
भएकोमा सम्बशन्धत तनकायले सात ठदनतभत्र अतभलेखीकरण गरी जानकारी 
गराउन ुपनेछ।  

  (३) उपदफा (२) बमोशजम अतभलेशखकरण नगरे त्यस्तो फमवले 
यस ऐन बमोशजम कुनै व्यवसाय सञ्चालन गनव सक्ने छैन ।  

१२. वववरणमा हेरफेर गनुव परेमा स्वीकृतत तलनपुनेाः फमव दताव गनवको लातग 
दफा ७ बमोशजम पेश गरेको दरखास्त र कबतुलयतको वववरणमा पतछ 
कुनै हेरफेर गनुव परेमा सो कुरा जनाई सम्बशन्धत तनकायमा दरखास्त 
ठदनपुने छ र  सम्बशन्धत तनकायबाट स्वीकृतत प्राप्त भएपतछ मात्र त्यस्तो 
वववरण हेरफेर भएको मातनन ेछ। 
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१३. नवीकरण गनुव पनेाः (१) यस ऐन बमोशजम दताव भएको फमव प्रत्येक 
आतथवक वषव समाप्त भएको तमततले तीन मवहनातभत्र नववकरण गनुव पनेछ। 

  (२) फमव नवीकरणका लातग तोवकएको दस्तरु साथ तोवकएका 
कागजात र वववरण संलग्न राखी तोवकएको ढाँचाको फारममा सम्बशन्धत 
तनकायमा दरखास्त ठदनपुनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम दरखास्त परेमा सम्बशन्धत तनकायले 
त्यस्तो फमवको दताव वकताब,  दताव लगत र दताव प्रमाण पत्रमा 
नवीकरणको व्यहोरा जनाउन ुपनेछ। 

  (४) उपदफा (१) बमोशजम फमव नववकरण नगराई सोही 
नामबाट कुनै फमव वा व्यवसाय सञ्चालन गनव सवकने छैन। 

  (५) फमव नवीकरण गनवको लातग तोवकएको आतथवक वववरण 
सवहत लेखा परीिण प्रततवेदन समेत पेश गनुवपनेछ। 

  (६) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन फमव 
नवीकरणको लातग तोवकएको दस्तरु ततरी बढीमा पाँच वषवसम्मको लातग 
एकै पटक फमवको दताव नववकरण गनव सवकनेछ। 

  (७) उपदफा (६) बमोशजम एक वषव भन्दा बढी अवतधको लातग 
नववकरण भएको फमवले प्रत्येक वषवको तोवकएको अवतधतभत्र उपदफा 
(५) बमोशजमको वववरण पेश गनुवपनेछ र नवीकरण भएको कारणले 
दफा १४ बमोशजमको वववरण पेश गनवबाट छुट पाएको मातनने छैन। 

  (८) यस दफा बमोशजम तोवकएको अवतधमा फमव नवीकरण 
नगरेमा वा दफा १४ बमोशजम तोवकएको वववरण पेश नगरेमा त्यस्तो 
फमवले प्रत्येक वषवको लातग लाग्न े नवीकरण दस्तरुको दोब्वर दस्तरु 
बराबरको ववलम्ब दस्तरु ततरी आवश्यक वववरण संलग्न गरी नवीकरण 
गनुवपने तमतत व्यततत भएको पाँच वषवतभत्र फमव नवीकरणका लातग 
दरखास्त ठदन सक्नेछ। 
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  (९) उपदफा (८) बमोशजम दरखास्त ठदएमा सम्बशन्धत 
तनकायले त्यस्तो फमव नवीकरण गनव सक्नेछ। 

  (१०) उपदफा (९) बमोशजमको अवतधतभत्र पतन नवीकरण 
नगराएको फमव स्वताः रद्द भएको मातनने छ।  

  (११) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो दफा प्रारम्भ हनु ु अशघ कुनै कारणबस नवीकरण गने म्याद समाप्त 
भई नवीकरण हनु नसकेका फमव भए जततसकैु अवतध व्यततत भएको भए 
तापतन एक पटकका लातग यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक वषवतभत्र 
तोवकए बमोशजम नवीकरण गनव सवकने छ। 

१४. सम्बशन्धत तनकायमा वववरण पेश गनुवपनेाः (१) यस ऐन बमोशजम दताव 
भएको फमवले तोवकएको ढाँचामा प्रत्येक वषव आतथवक वववरण र लेखा 
परीिण गराई वावषवक लेखा परीिण प्रततवेदन सम्बशन्धत तनकायमा पेश 
गनुव पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन 
तोवकएको रकम भन्दा कम रकमको कारोवार गने फमवले सम्बशन्धत 
तनकायमा वावषवक आतथवक वववरण मात्र पेश गनव सक्नेछ । 

१५. फमव खारेज गनव सक्नाेः (१) देहायको अवस्थामा यस ऐन बमोशजम दताव 
भएको फमव सम्बशन्धत तनकायले खारेज गनव सक्ने छ। 

(क)  कुनै फमवले दफा १३ को अधीनमा रही तोवकएको अवतधतभत्र फमव 
नवीकरण नगराएमा, 

(ख)  साझेदारहरुले मनातसव कारण दशावई फमव खारेज गरी पाउँ भनी 
सम्बशन्धत तनकायमा तनवेदन ठदएमा, 

(ग)  कुनै फमवले दफा १४ बमोशजमको वववरण सम्बशन्धत तनकायमा 
पेश नगरेमा, 
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(घ)  कुनै फमवले फमव दताव हुदँा पेश गरेको कबतुलयतमा उल्लेशखत 
उद्देश्य भन्दा फरक उद्देश्यको व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, 

(ङ)  उद्योग सम्बन्धी फमवले कायव सञ्चालन गरी सम्बशन्धत तनकायलाई 
जानकारी ठदई वा नठदई उद्योग बन्द गरेमा, 

(च)  उद्योग सम्बन्धी फमवले नवीकरण गराए पतन ईजाजतको शतव 
अनसुार उद्योग स्थापना र सञ्चालन गनवको लातग कारखाना तनमावण, 

मेशीनरी औजार, उपकरणको खरीद वा उद्योग सञ्चालनको लागी 
आवश्यक कायव गरेको तलशखत प्रगतत वववरण सम्बशन्धत तनकायमा 
नठदएमा,  र  

(छ)  फमवले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनकेो तनयमको ववपररत हनु े
गरी अन्य काम गरेमा, 

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) र 
(छ) बमोशजम सम्बशन्धत तनकायवाट फमव खारेज गनुव अशघ 
सम्बशन्धत फमवलाई सवतु पेश गनव उशचत अवसर ठदनपुने छ। 

  (३) उपदफा (१) को खण्ड (२) को (क), (ग), (घ), (ङ), 
(च) र (छ) बमोशजम सम्बशन्धत तनकायवाट फमव खारेज भएका 
साझेदारहरु कसैको नाममा एक वषवसम्म सोही उद्देश्य भएको अको फमव 
दताव गररने छैन।  

 
 

पररच्छेद- ३ 

साझेदारहरुको आपसी सम्बन्ध 

१६. साझेदारहरुको आपसी सम्बन्धाः (१) साझेदारहरुको आपसमा भएको 
कबतुलयतद्वारा साझेदारीहरुमा हक र दावयत्व कायम हनुेछ। यस्तो 
कबतुलयत आपसको व्यवहारमा अंवकत  भएको वा तलशखत रुपमा भएको 
पतन हनु सक्छ। 
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(२) साझेदारीको कबतुलयतमा उल्लेख भएका ववषयको हकमा 
सोही बमोशजम र नलेशखएकोमा यस ऐन बमोशजमको व्यवस्था लाग ु
हनु्छ। 

१७. साझेदारको दावयत्व तनवावह गनेाः कसैले आफ्नो बचन, तलखत वा 
आचरणबाट जानी जानी कुनै साझेदारी फमवको साझेदारको रुपमा 
आफूलाई प्रतततनतधत्व गरेकोमा तनजले गरेको प्रतततनतधत्वमा ववश्वास गरी 
कसैले त्यस्तो साझेदारी फमवलाई ऋण प्रदान गरेकोमा तनज त्यस्तो 
साझेदारीको साझेदार नभए तापतन त्यस्तो ऋण तनज आफैले वा फमव 
जोसकैुले तलएको भएतापतन त्यस्तो व्यशक्तले त्यस उपरको दावयत्व 
व्यहोनुव पनेछ।  

तर त्यसरी ववश्वासमा पारी ऋण तलन े व्यशक्तको दावयत्व उपर 
प्रततकूल नहनु ेगरी त्यस्तो फमव आफैले तलएको वा त्यस्तो ऋणबाट कुनै 
आतथवक लाभ तलएको हदसम्म सम्बशन्धत फमवले दावयत्व व्यहोनुव पनेछ। 

१८. प्रत्येक साझेदार प्रतततनतध हनुाेः कबतुलयतमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
बाहेक साझेदारी फमवको प्रत्येक साझेदार, त्यस्तो फमवको व्यवसाय 
सञ्चालनको प्रयोजनका लातग त्यस्तो साझेदारीको प्रतततनतध (एजेन्ट) 
भएको मातननछे। 

१९. साझेदारीमा रहेको जायजेथााः साझेदारीको जायजेथा देहाय  बमोशजम 
हनुेछ- 

(क)  साझेदारी कारोबार सरुु हुँदाको सम्पूणव जायजेथा, 
(ख)  साझेदारीको लातग वा त्यसको तनतमत्त वा त्यसको प्रयोजनमा 

प्राप्त गरेको जायजेथा,  
(ग)  साझेदारीले कारोबार गरी कमाएको धन,  र  
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(घ) साझेदारीमा चलाएको कारोबारबाट प्राप्त हनु आएको ख्याती 
(गडु ववल) 

स्पष्टीकरणाः अन्यथा प्रमाशणत भएकोमा बाहेक फमवको रकम 
लगानी गरी प्राप्त भएको सबै सम्पशत्त र हक फमवको मातनने छ। 

२०. साझेदारको मतृ्य ुभए पतछको दावयत्वाः कुनै साझेदारको मतृ्यभुए पतछ पतन 
साझेदारी फमवको व्यवसाय सञ्चालन जारी रहेकोमा त्यस्तो साझेदारको 
मतृ्य ुपतछ भएको कुनै काम, कारवाही वा कारोवारको कारणबाट तसजवना 
भएको दावयत्व मतृक साझेदारको हकवालाले व्यहोनुव पने छैन। 

२१. साझेदारी सम्पशत्तको प्रयोगाः साझेदारी कारोबारको प्रयोगमा बाहेक 
साझेदारीको सम्पशत्त साझेदारहरुले अरु काममा लगाउन वा लगाउन ठदन 
हुँदैन। 

२२. पूजँी थप्न बाध्य नहनुाेः अरु साझेदारले माग गरे पतन साझेदारीको 
कबतुलयतमा तोकेको अंक भन्दा बढी पूजँी थप्न कुनै साझेदारलाई वाध्य 
गनव हुँदैन। 

२३. सट्टामा राख्न नपाउनाेः कुनै साझेदारले अन्य साझेदारको मञु्जरी ववना अरु 
कुनै व्यशक्तलाई आफ्नो सट्टामा साझेदार गराउन र राख्न पाउँदैन। 

२४. कारोबारको व्यवस्थापनमा भाग तलन पाउनाेः (१) कबतुलयतद्वारा साझेदारी 
कारोबारको बन्दोबस्तमा भाग तलन नपाउने साझेदार बाहेक प्रत्येक 
साझेदारले साझा कारोबारको व्यवस्थापनमा भाग तलन पाउँछ। 

तर, सबै साझेदारको मञु्जरी बेगर साझा कारोबारसँग सम्बन्ध 
नभएको अरु काम साझेदारीको नामबाट गनव हुँदैन।  

(२) साझेदारीको सबै वा कुनै काम सबै साझेदारले वा सो मध्ये 
कुनै दईु वा दईु भन्दा बढी साझेदारहरुले संयकु्त रुपमा गने कबतुलयत 
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भएकोमा कुनै मनातसब मावफकको कारण परी कबतुलयत बमोशजम यस्ता 
सबै साझेदारहरुले सो काम गनव नभ्याउने भएमा तनजहरुले आफू मध्ये 
कसैलाई सो काम गनव अशख्तयारी ठदन सक्नछेन। 

२५. शे्रस्ता हेनव नक्कल तलन पाउनाेः साझेदारीको वहसाब वकताबको शे्रस्ता हेनव 
चाहेमा हरेक साझेदारले त्यस्तो शे्रस्ता हेनव पाउछन र नक्कल तलन चाहेमा 
सो शे्रस्ता शजम्मा तलने साझेदारले सो शे्रस्ताको सक्कल बमोशजमको नक्कल 
उतारी आफ्नो सवहछाप गरी ठदनपुछव। 

२६. पाररश्रतमक र ब्याजाः (१) साझा कामको व्यवस्थापनको काम गरे 
बापतको पाररश्रतमक कबतुलयतमा तोवकए बमोशजम त्यस्तो काम गने 
साझेदारले पाउनेछ।  

(२) कुनै साझेदारले कबलु गरे भन्दा बढी पूजँी लगाएको भए 
दश प्रततशतमा नबढाई तलखत बमोशजमको ब्याज पाउँछ। 

(३) कुनै साझेदारले जानी जानी लापरवाही गरी  साझेदारी 
व्यवसायमा हानी नोक्सानी प-ुयाएमा त्यसको तबगो तनजले व्यहोनुव 
पनेछ। 

२७. साझेदारले आजेको मनुाफा फमवको हनुाेः फमवको कुनै करोबारको 
तसलतसलामा वा फमवको धनमालको उपयोग गरी वा फमवको कारोबारको 
सम्बन्धबाट वा फमवको नाममा कुनै साझेदारले नाफा आजवन गरेमा सो 
नाफा र त्यसको वहसाब समेत फमवलाई बझुाउन ुपछव। 

२८. साझेदारले बझुाएको रकम वहसावमा देखाउन ु पनेाः दफा २६ र २७ 
वमोशजम कुनै साझेदारले ततरे बझुाएमा सो रकम फमवको आतथवक वषवको 
नाफा नोक्सानको वहसाव शे्रस्तामा स्पष्ट देखाउन ुपछव। 
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२९. नाफा नोक्सानको बाडँफाडँाः (१) साझेदारहरुमा नाफा नोक्सानको वहसाब 
गरी वाँडफाडँ गदाव कबतुलयतमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोशजम र 
नभएकोमा बराबर दरले वण्डा लाग्नछे। 

(२) कुनै साझेदारले साझेदारी खडा गदाव लगाएको पूजँीमा व्याज 
ठदने तलन ेकबतुलयत भए सो व्याज मनुाफाबाट मात्र ततनुव पछव। 

३०. मनुाफा पाउन नसक्नाेः (१) कुनै साझेदारले आफ्नो भागको बझुाउन पने 
पूजँी फमवलाई ततरी बझुाइ सकेको रहेनछ भने सो बझुाउन पने बाँकी 
रकम चकु्ता नभएसम्म तनजले पाउन ुपने मनुाफा  बशुझतलन पाउनेछैन। 

(२) उपदफा (१) मा लेशखएको कुराले कुनै साझेदारले 
बझुाएको पूजँी रकम बराबर हनु आउने मनुाफाको वहस्सा तनजलाई 
बाडँफाँड गनव रोक लगाएको मातनने छैन। 

 

पररच्छेद- ४ 

फमव र तेस्रो पि बीचको सम्बन्ध 

३१. फमवको दावयत्व हनुाेः (१) दफा १८ को अधीनमा रही प्रत्येक साझेदारले 
फमवको प्रतततनतधत्व गनव सक्नेछ र कुनै साझेदारले फमवको तफव बाट 
गरेको कारोवारका सम्बन्धमा तसजवना भएको दावयत्व फमवको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कारोवार गदाव कुनै साझेदारले 
जालसाजी गरेमा त्यस्तो साझेदारलाई फमवको प्रतततनतधत्व गनवबाट वशञ्चत 
गनव कुनै साझेदारको उजरुी परेमा अदालतले तनजलाई फमवको 
प्रतततनतधत्व गनवबाट वशञ्चत गनव सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन कुनै 
साझेदारले साझेदारीको प्रतततनतधत्व गने ववषयमा कबतुलयत बमोशजम 
बन्देज लगाउन सवकनछे। 
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(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम बन्देज लगाएकोमा सो 
कुराको जानकारी नपाउन े तेस्रो पिले फमवसँग गरेको कारोवारको 
सम्बन्धमा फमवको दावयत्व हनुेछ। 

३२. नया ँसाझेदार जवाफदेही नहनुाेः (१) आफू साझेदार हनुभुन्दा अगातड भए 
गरेको साझेदारी कामको सम्बन्धमा नयाँ हनु े साझेदार जवाफदेही 
हनुेछैन।  

(२) साझेदारीबाट अलग हनुे साझेदारलाई तनज अलग हनु ुअशघ 
फमवबाट भएको काममा  तेस्रोपि प्रततको दावयत्वबाट उक्त तेस्रो पिको 
तलशखत सहमतत भएमा उन्मशुक्त प्राप्त हनुेछ। 

(३) तेस्रो पि लाई कुनै साझेदार साझेदारीबाट अलग भएको छ 
भने्न थाहा भएमा अलग हनुे साझेदार आफू अलग भई सकेपतछ अरु 
साझेदारले फमवको नामबाट भए गरेका कामप्रतत तनजको जवाफदेही हनु े
छैन। 

३३. साझेदारले आफ्नो हक तबक्री गनेाः कुनै साझेदारले फमवमा रहेको आफ्नो 
सबै हक अरु कसैलाई तबक्री गरी वा बन्धक राखी वा अरु कुनै 
प्रकारले ठदएमा सो साझेदारले सो अवतधतभत्र साझेदारी कारोबारबाट 
पाउने मनुाफा वा अन्य कुनै रकममा सो व्यशक्तले दाबी गनव सक्नेछ। 

तर त्यस्तो व्यशक्त सो फमवको साझेदार मातनने छैन, र सबै 
साझेदारहरुको मञू्जरी ववना तनजलाई सो फमवको वहसाब वकताब जाँच्न े
अतधकार हनुे छैन। 

३४. जवाफदेही हनुाेः आफू साझेदार छँदा फमवको तनतमत्त गररएका सबै काम 
उपर संयकु्त वा व्यशक्तगत रुपमा प्रत्येक साझेदार जवाफदेही हनुेछन। 
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पररच्छेद- ५ 

सीतमत दावयत्व भएको साझेदारी स्थापना र सञ्चालन 

३५. सीतमत दावयत्व भएको साझेदारी स्थापना गनव सवकनाेः (१) यस ऐनमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन प्रत्येक साझेदारको दावयत्व 
तनजले साझेदारीमा गरेको लगानीको वहस्साको अनपुातमा हनुे गरी सीतमत 
दावयत्व भएको साझेदारी स्थापना गनव सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम साझेदारीमा लगानी गने साझेदारको 
दावयत्व तनजले लगानी गरेको वा लगानी गनव कबलु गरेको साझेदारीको 
रकमको हदसम्म सीतमत हनुछे। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको साझेदारले तनजले गरेको 
लगानीको अनपुातमा मनुाफा प्राप्त गनेछ। 

(४) सीतमत दावयत्व भएको साझेदारी फमवले कुनै व्यवसाय 
सञ्चालन गदाव त्यस्तो फमवको नामको पछातड "(सीतमत दावयत्व भएको)"  

वाक्यांश लेख्न ुपनेछ। 

३६. सीतमत दावयत्व भएको साझेदारी सञ्चालनाः (१) सीतमत दावयत्वको 
साझेदारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कबतुलयतमा उल्लेख भए बमोशजम 
हनुेछ।  

(२) फमव दताव भइसके पतछ उपदफा (१) बमोशजमको 
कबतुलयतमा कुनै कुरा हेरफेर भएमा त्यसको जानकारी सम्बशन्धत 
तनकायमा ठदन ुपनेछ। 

३७. सीतमत दावयत्व भएको साझेदारीको िेगानााः (१) सीतमत दावयत्व भएको 
साझेदारी फमवले आफ्नो रशजष्ट्रडव कायावलय रहने िेगाना सम्बशन्धत 
तनकायमा पेश गनुव पनेछ र त्यस्तो िेगानामा गररएको पत्राचार साझेदारी 
फमवको नाममा भएको मातननेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको िेगानामा पररवतवन वा हेरफेर 
भएमा पररवतवन वा हेरफेर भएको पन्र ठदन तभत्र सम्बशन्धत तनकायमा 
त्यसको जानकारी गराउन ुपनेछ। 

३८. सीतमत दावयत्व भएको साझेदारीमा पररवतवन गनव सवकनाेः यस ऐन बमोशजम 
असीतमत दावयत्व भएको साझेदारीको रुपमा दताव भएको कुनै फमवसँग 
सम्बशन्धत कबतुलयतमा संशोधन गरी सीतमत दावयत्वको साझेदारीमा 
संलग्न गराउने गरी साझेदारहरु तबच सहमतत भएमा त्यस्तो साझेदारी 
सीतमत दावयत्वको साझेदारीमा पररवतवन गनव सवकनेछ। 

३९. कबतुलयतनामा तलशखत हनुपुनेाः प्रचतलत कानून वा यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन सीतमत दावयत्व भएको साझेदारी फमव 
दताव गनव साझेदार वीच हनुे कवतुलयतनामा तलशखत रुपमा हनु ुपनेछ। 

४०. सीतमत दावयत्व हनुाेः (१) यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापतन कुनै साझेदारीमा कुनै साझेदारको दावयत्वको वहस्सा सीतमत 
हनुे गरी र बाँकी साझेदारको वहस्सा असीतमत हनुे गरी साझेदारी फमव 
दताव भएको रहेछ भने त्यस्तो साझेदारी फमव असीतमत दावयत्व भएको 
साझेदारी फमव मातननेछ। 

तर कबतुलयतमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सीतमत 
दावयत्व भएको साझेदारको दावयत्व तनजले भकु्तानी गरेको वा भकु्तानी 
गनव कबलु गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीतमत रहनछे। 

४१. जालसाजपूणव कारोबार गरेमा असीतमत दावयत्व हनुाेः (१) यस पररच्छेदमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन सीतमत दावयत्व भएको कुनै 
साझेदारी फमवले साह ुवा अन्य कुनै व्यशक्तलाई धोका ठदने तनयतले कुनै 
जालसाजपूणव कारोबार गरेमा साझेदारी फमव र त्यस्तो काम गने 
साझेदारको त्यस्ता साहहुरुको ऋण र अन्य दावयत्व उपर व्यशक्तगत 
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रुपमा दावयत्व रहनछे र तनजले साझेदारीमा गरेको लगानी रकमबाट 
त्यस्तो दावयत्व पूरा नभएमा तनजको घर घरानाबाट असलु उपर हनुछे। 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लातग "जालसाजपूणव 
कारोबार" भन्नाले साहलुाई साझेदारी फमवको गलत सूचना ठदई ऋण तलन,े 

ऋणको साँवा वा व्याज र अन्य शलु्क भकु्तानी नगरी िग्ने वा साहकुो 
अनमुतत तबना भकु्तानी ठदन अनशुचत वढलो गने वा साहकुो ऋण असलु 
उपर गने अतधकार वा अन्य कुनै व्यशक्तप्रतत रहेको दावयत्वलाई प्रततकुल 
हनुे वा साहलुाई ठदएको तधतो जमानतमा नोक्सान पगु्ने गरी 
बदतनयतपूववक गरेको फमवको कारोबार सम्झन ुपछव। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन फमव 
वा त्यसको कुनै साझेदारले जालसाजपूणव कारोबार गदाव अन्य 
साझेदारलाई त्यसको जानकारी भएको वा त्यस्तो कारोबार गनव 
अशख्तयारी वा सहमतत ठदएको रहेछ भने त्यसरी जानकारी प्राप्त गने वा 
अशख्तयारी ठदन े वा सहमतत ठदने साझेदारको पतन दावयत्व असीतमत 
हनुेछ। 

तर फमवको व्यवसाय सञ्चालनमा भाग नतलने वा फमवको 
व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको साझेदारलाई यो व्यवस्था लागू हनुे छैन। 

४२. सीतमत दावयत्व भएको साझेदारीको दावयत्वाः (१) सीतमत दावयत्व भएको 
साझेदारी फमवको कारोबार गदाव वा कुनै साझेदारलाई प्राप्त अशख्तयारी 
प्रयोग गदाव तसजवना भएको कुनै पतन दावयत्व साझेदारी फमवको दावयत्व 
मातननेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
साझेदारले गरेको देहायको कारोबारका सम्बन्धमा साझेदारी फमवको 
दावयत्व तसजवना हनुे छैनाः 

(क) त्यस्तो साझेदारलाई अशख्तयारी नठदएको कारोबार, 
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(ख) जनु व्यशक्तसँग कारोबार भएको छ त्यस्तो व्यशक्तलाई 
त्यस्तो साझेदारलाई त्यस्तो कारोबार गनव अशख्तयारी 
नभएको जानकारी भएको वा तनजलाई त्यस्तो व्यशक्त 
साझेदार नभएको जानकारी भएको वा जानकारी हनु ुपने 
कारण भएको कारोबार। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको दावयत्व सीतमत दावयत्व भएको 
साझेदारी फमवको सम्पशत्तबाट व्यहोनुव पनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

साझेदारीको ववघटन 

४३. साझेदारी ववघटन हनुाेः (१) साझेदारहरुको मञु्जरी वा कबतुलयत बमोशजम 
जनुसकैु वखत साझेदारी ववघटन हनु सक्नछे। 

तर सीतमत दावयत्व भएको साझेदारी ववघटन गदाव ववघटन गनुव 
अशघ दावयत्व फछयौट गनव तलक्वीडेटर तनयकु्ती गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम साझेदारी ववघटन गदाव 
साझेदारहरुले तनधावरण गरे बमोशजम साझेदारीको दावयत्व फछयौट गरी 
साझेदारी ववघटन गनव सक्नछेन। 

तर साझेदार बीच दावयत्व फछयौट गनव कुनै वववाद उत्पन्न 
भएमा प्रचतलत कानून बमोशजम तलक्वीडेटर तनयकु्ती गनुव पनेछ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम तनयकु्त तलक्वीडेटरले 
प्रचतलत कानून बमोशजम फमवको सम्पशत्त तथा दावयत्वको मूल्याङ्कन गरी 
त्यसको प्रततवेदन सम्बशन्धत  तनकायमा  पेश गनेछ। 

४४. तलशखत सूचनाद्वारा ववघटन हनुाेः कुनै साझेदारी अतनशित समयको तनतमत्त 
चलाईएको छ भने जनुसकैु समयमा जनुसकैु साझेदारले अरु 
साझेदारहरुलाई तलशखत सूचना ठदई साझेदारी ववघटन गराउन 
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सक्नेछ।साझेदारहरुको बीचमा अन्यथा मञु्जरी नभएको भए त्यस्तो 
सूचनामा लेशखएको तमततदेशख वा तमतत नतोवकएको भए सूचना तामेल 
भएको तमततदेशख साझेदारी ववघटन भएको मातननेछ। 

४५. जनुसकैु बखत साझेदारी तबघटन हनु सक्नाेः साझेदारहरुमा जनुसकैु 
व्यहोराको कबतुलयत भएको भए पतन कुनै साझेदारले तबशेष कारणवश र 
खासगरी देहायका पररशस्थततमा साझेदारी ववघटन गराउन सक्नेछन- 

(क) कुनै साझेदार आफूले गरेको कबतुलयत बमोशजमको 
साझेदारी कायवभार सम्हाल्न असमथव भएमा, वा 

(ख) अको साझेदारले फमवलाई ततनव बझुाउन पने रकम नततरेमा 
वा आफूले साझेदारीको वहस्सा अरु साझेदारको मञु्जरी 
बेगर कसैलाई हक छाडी ठदएमा, वा 

(ग)  अको साझेदारको हक अदालतबाट भरी भराउमा परेमा, वा 
(घ) अको साझेदारले फमवको काम कारवाईमा जालसाज वा  

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

४६. कायवकाल पतछ स्वताः ववघटन हनुाेः साझेदारहरुको बीच एक आपसमा 
भएका कबतुलयतको अधीनमा रही कुनै साझेदारी सीतमत कालको लातग 
खडा भएकोमा सो अवतध नाघेपतछ वा कुनै एक वा एक भन्दा बढी 
कामको तनतमत्त खडा भएकोमा सो काम परुा भएपतछ साझेदारी स्वताः 
तबघटन हनुेछ। 

४७. साझेदारी स्वताः ववघटन हनुाेः कुनै साझेदारको मतृ्य भएमा वा साहकुो 
ऋण ततनव नसक्ने भई दामासाहीमा परेमा साझेदारी स्वताः ववघटन 
हनुेछ। 
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४८. तेस्रो पि प्रततको दावयत्व पूरा गनुव पनेाः साझेदारी ववघटन भएको कुरा 
साववजतनक नगररएको कारण त्यस्ता ववघटनको जानकारी फमवसँग 
सम्वशन्धत तेस्रो पिलाई नभएमा साझेदारी ववघटन भएपतन फमवको 
नाममा गरेको काम कारवाहीबाट तेस्रो पि प्रततको दावयत्व सबै 
साझेदारले पूरा गनुवपने छ। 

तर, मतृ्य ु भएका वा दामासाहीमा परेका साझेदारको जेथाबाट 
तनज मरेका वा दामासाहीमा परेका तमतत पतछको काम कारवाई बापत 
ततनव पने छैन। 

४९. वारेसिारा भाग तलन हनुाेः  दफा ४३ को अतधनमा रही हरेक साझेदारले 
आफू वा आफ्नो वारेसद्वारा साझेदारी ववघटनको प्रकृयामा भाग तलन 
हनु्छ। 

५०. ववघटन भएपतछ पतन कायम रहनाेः फमवको ववघटनको काम टुङ्गयाउनलाई 
जो आवश्यक काम कारवाई र ववघटन हनु ु पवहले शरुु गरेको अपूरो 
काम पूरा गनवलाई साझेदारी ववघटन भइसकेपतछ पतन फमवलाई बाध्य 
गनव र साझेदारहरुको आपसको हक दावयत्व तनशित गने अतधकार 
सातबक बमोशजम कायम रहनेछ। 

५१. फमवको वहसाब फछयौट गनेाः साझेदारहरुको बीचमा भएको कबतुलयत र 
दफा ४३ को अधीनमा रही तबघटन भएका फमवको वहसाब फछयौट गदाव 
देहाय बमोशजम गनुवपछव- 
(क) फमवको वहतमा बाधा नपने गरी फमवको सम्पूणव सम्पशत्त नगदमा 

पररणत गने, 

(ख) पूजँी घटेको समेतको नोक्सानी सबभन्दा पवहले मनुाफाबाट र 
त्यसबाट नपगेु पूजँीबाट र त्यसबाट पतन नपगेु प्रत्येक साझेदारको 
घर घरानाबाट असलुउपर  गनुवपछव, 
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(ग) पूजँीको कमी भएमा शोध भनाव गनव लगायत फमवको जेथा देहायका 
क्रम र तरीकाबाट उपयोग गनुवपछवाः 
(१) फमवले तेस्रो पिलाई  ततनवपने ऋण रकम रहेछ भन,े 
(२) पूजँी बाहेकको साझेदारले ठदएको कजाव दामासाहीले, 

(३) साझेदारले बझुाएका पूजँीको दामासाही,  र 

(४) शेष बाँकी सम्पशत्त साझेदारहरुको भाग बमोशजम । 

५२. सम्पशत्त भाग नलाग्नाेः साझेदारका बीचमा कबतुलयत भएको भएपतन 
फमवको ऋण र दावयत्व चकु्ता नगरी साझेदारी ववच सम्पशत्त बण्डा गनव 
हुँदैन। 

५३. सम्बशन्धत तनकायले तलक्वीडेटर तनयकु्ती गनव सक्नाेः (१) साझेदारी 
फमवको वहसाव वकताव सम्बन्धमा साझेदारहरु वीच वववाद परेमा सो 
व्यहोरा उल्लेख गरी कुनै साझेदारले तनवेदन ठदएमा सम्वशन्धत तनकायले 
त्यस्तो फमवको वहसाव जाँच गनव लेखा परीिक तनयकु्त गनव सक्नेछ।  

(२) लेखा परीिकले पेश गरेको वहसाव वकताव वा प्रततवेदनबाट 
साझेदारी ववघटन गनुव पने देशखए सम्बशन्धत तनकायले प्रचतलत कानून 
बमोशजम तलक्वीडेटर तनयकु्त गनव सक्नेछ। 

(३) दफा ४३ वा यस दफा बमोशजम तनयकु्त तलक्वीडेटरले 
आफ्नो कायव सम्पादन गदाव प्रचतलत कानून बमोशजम प्राइभेट कम्पनी 
दामासाहीमा परेका वखत तलक्वीडेटरले कम्पनी खारेज गदाव प्रयोग गनव 
सक्ने अतधकार प्रयोग गनव सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोशजम तनयकु्त लेखा परीिक र 
तलक्वीडेटर सम्बशन्धत तनकाय प्रतत उत्तरदायी हनु ुपनेछ। 

५४. साझेदारहरु बीचको वववादाः (१) दफा ४१ मा उल्लेख भएको अवस्थामा 
बाहेक साझेदारहरु बीच साझेदारीका सम्वन्धमा कुनै वववाद उत्पन्न भई 
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सम्बशन्धत तनकायमा उजरुी परेमा त्यस्तो तनकायले वववाद समाधान गनव 
तोवकए बमोशजमको कायवववतध पूरा गरी आवश्यक आदेश गनव सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सम्बशन्धत तनकायले ठदएको 
आदेशमा शचत्त नबझेुमा पैतीस ठदन तभत्र प्रचतलत कानून वामोशजम 
अदालतमा पनुरावेदन गनव सवकनेछ। 

 

पररच्छेद- ७ 

ववववध 

५५. जररवानााः कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा सम्बशन्धत तनकायले 
देहाय बमोशजमको जररवाना गने आदेश ठदन सक्नछेाः 
(क)  दफा ६ ववपररतको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक 

साझेदारलाई पाँचहजार देखी दश हजार रुपैयासँम्म, 

(ख)  दफा ७ ववपररतको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक 
साझेदारलाई दश हजारदेशख बीस हजार रुपैयासँम्म, 

(ग)  दफा १२ ववपररतको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक 
साझेदारलाई पन्र हजार देखी पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्म, 

(घ)  दफा १४ ववपररतको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक 
साझेदारलाई पच्चीस हजार रुपैयासँम्म, 

(ङ)  दफा २८ को पालना नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म, 

(छ)  दफा ५१ ववपररत कुनै काम गरे वा गराएमा पचास हजार 
रुपैयाँसम्म। 

५६. पनुरावेदन गनव सक्ने: यो ऐन बमोशजमको जररवाना सम्बशन्धत तनकायबाट 
गरेकोमा शचत्त नबझु्नेले सो गरे भएको सूचना पाएका तमततले पैंतीस 
ठदनतभत्र सम्बशन्धत अदालतमा पनुरावेदन गनव  सक्नछे ।                                             
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५७. यो ऐन बमोशजम हनुाेः यो ऐनमा लेशखएको कुरामा सोही बमोशजम र 
अरुमा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ । 

५८. तनयम बनाउन े अतधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायावन्वयन गनव प्रदेश 
सरकारले तनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

५९. बचाउाः यो ऐन बनु्न पूवव भए गरेका काम यसै ऐन अनसुार भए गरेको 
मातनने छ। 
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