
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, चैत 0६ गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क ३७ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

नेपालको संववधान बमोशजम कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको 
छ। 

संम्वत ्२०७८ सालको ऐन नं. 0५ 

कर्ााली प्रदेशमा व्यापार-व्यवसायको दताा तथा सञ् चालनका सम्बन्द्धमा 
व्यवस्था गना बनकेो ऐन 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३७ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६ 

 

 

 
2 

 

प्रस्तावनााः प्रदेशतभत्र सञ् चालन हनुे व्यापार-व्यवसायको दताा तथा 
सञ् चालनसम्बन्द्धी व्यवस्थालाई सरल, सहज तथा पहुुँचयोग्य बनाई 
व्यापार-व्यवसाय र त्यसबाट हनुे कारोवारको व्यवस्थापन तथा तनयमन 
गने सम्बन्द्धमा कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकाले, 

     कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१.  संशिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश 
व्यापार-व्यवसाय (दताा तथा सञ् चालन) ऐन, २०७८" रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क)  "उनाउ व्यशक्त" भन्द् नाले साझेदारी फमाको 

सम्बन्द्धमा साझेदार बाहेकका अरु कुनै व्यशक्त 
सम्झन ुपछा। 

(ख)  "एजेन्द्ट"  भन्द् नाले प्रदेशको भौगोतलक सीमा 
िेत्रतभत्र कुनै स्वदेशी वा ववदेशी फमा, कम्पनी वा 
संस्थाको एजेन्द्सी तलई एजेन्द्टको कामकाज गनाका 
तनतमत्त दफा ५९ बमोशजम नाम दताा गरेको 
व्यशक्त वा फमा सम्झन ुपछा। 

(ग)  "शजम्मेवार व्यशक्त"  भन्द् नाले तनजी फमाको धनी, 
साझेदारी फमाको साझेदार, एजेन्द्ट वा त्यस्तो  फमा 
वा एजेन्द्टका तफा बाट काम गने आतधकाररक 
व्यशक्त सम्झन ुपछा। 
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(घ)  "तोवकएको" वा "तोवकएबमोशजम"  भन्द् नाले यस 
ऐनअन्द्तगात बनकेो तनयममा तोवकएको वा 
तोवकएबमोशजम सम्झन ुपछा। 

(ङ)  "दताा वकताब" भन्द् नाले तनजी फमा, साझेदारी फमा 
वा एजेन्द्टको नाम दताा गने प्रयोजनको लातग 
खडा गरी राखेको वकताब सम्झन ुपछा। 

(च)  "दतााको प्रमार्पत्र" भन्द् नाले यस ऐनबमोशजम दताा 
भएका फमा वा एजेन्द्टले प्राप्त गरेको प्रमार्पत्र 
सम्झन ुपछा। 

(छ) "तनदेशनालय" भन्द् नाले मन्द्त्रालय मातहतको 
उद्योग तथा वाशर्ज्य सम्बन्द्धी ववषय हेने 
तनदेशनालय सम्झन ुपछा । 

(ज)  "तनरीिक"  भन्द् नाले यस ऐनबमोशजम फमा वा 
एजेन्द्टले गने व्यापार-व्यवसाय सम्बन्द्धी कामको 
तनरीिर् गने प्रयोजनको दफा ६९ बमोशजम 
सम्बशन्द्धत तनकायले खटाएको व्यशक्त सम्झन ु
पछा। 

(झ)  "प्रदेश सरकार"  भन्द् नाले कर्ााली प्रदेश सरकार 
सम्झन ुपछा। 

(ञ)  "तनजी फमा" भन्द् नाले तनजी वा अन्द्य नामबाट 
व्यापार-व्यवसाय गनाको लातग दफा ४ बमोशजम 
दताा भएको एकल स्वातमत्वको फमा सम्झन ु
पछा। 
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(ट) "फमा"  भन्द् नाले व्यापार-व्यवसाय गने प्रयोजनको 
लातग यस ऐनबमोशजम दताा भएको तनजी फमा वा 
साझेदारी फमा सम्झन ुपछा। 

(ठ)  "व्यापार-व्यवसाय" भन्द् नाले उद्योग, वाशर्ज्य, पेशा 
वा वशृत्त गनाका लातग यस ऐन वा प्रचतलत 
कानूनबमोशजम दताा भएको फमा वा एजेन्द्टले गने 
व्यापार-व्यवसाय सम्झन ुपछा। 

(ड)  "मन्द्त्रालय" भन्द् नाले प्रदेशतभत्रको व्यापार-
व्यवसायसुँग सम्बशन्द्धत ववषय हेने प्रदेश 
सरकारको  मन्द्त्रालय सम्झन ुपछा। 

(ढ)  "सम्बशन्द्धत तनकाय"  भन्द् नाले व्यापार-व्यवसायको 
दताा, तनयमन र सहजीकरर् गनाका लातग पूुँजीको 
सीमा अनसुार तोवकएबमोशजमका तनकाय सम्झन ु
पछा । 

(र्)  "साझेदारी फमा"  भन्द् नाले दईु वा दईु भन्द्दा बढी 
व्यशक्तहरूले एउटै नाम राखी मनुाफा वण्डा 
लगाउने गरी सबै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका 
लातग वा कुनै साझेदारले सबै साझेदारका लातग 
सबै कारोबारमा भाग तलन आपसमा सम्झौता गरी 
दफा १७ बमोशजम दताा भएको साझेदारी फमा 
सम्झन ुपछा।  

(त)  "स्थानीय तह" भन्द् नाले गाउुँपातलका वा 
नगरपातलका सम्झन ुपछा ।       

पररच्छेद -२ 
तनजी फमा दताा तथा सञ् चालन सम्बन्द्धी व्यवस्था 
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३.  दताा नगरी तनजी फमा सञ् चालन गना नहनुाेः (१) यो ऐन प्रारम्भ 
भएपतछ यो ऐनबमोशजम दताा नगराई कसैले पतन तनजी फमा 
सञ् चालन गना र त्यस्तो दताा नभएको तनजी फमाको नामबाट कुनै 
पतन वकतसमको व्यापार-व्यवसाय गना पाउने छैन। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ प्रचतलत कानूनबमोशजम दताा 
भएका फमाले एक वषातभत्र सम्बशन्द्धत तनकायमा दताा अद्यावतधक 
गनुापनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम अद्यावतधक नगरेमा 
तोवकएबमोशजमको जररवाना ततरी अद्यावतधक गना सवकनछे ।  

४.  तनजी फमा दताा सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनबमोशजम तनजी 
फमा दताा गना चाहने व्यशक्तले देहायका कागजात तथा वववरर् र 
तोवकए बमोशजमको दस्तरु संलग्न राखी तोवकएबमोशजमको ढाुँचामा 
 सम्बशन्द्धत तनकायसमि दरखास्त ददनपुनेछाः- 

(क)  तनजी फमाको नाम, 

(ख)  तनजी फमाको ठेगाना, सम्पका  टेतलफोन वा 
मोबाइल नं. र इमेल ठेगाना, 

(ग)  व्यापार-व्यवसाय गने ठाउुँ एक भन्द्दा बढी 
भएमा व्यापार-व्यवसाय गने मखु्य स्थानबाहेक 
अन्द्य शाखाको ठेगाना, सम्पका  टेतलफोन वा 
मोबाइल नं. र इमेल ठेगाना, 

(घ)  तनजी फमाको उद्देश्य तथा त्यसले कारोबार गने 
कारोबारको प्रकृतत तथा  प्रदान गने सेवा तथा 
तत्सम्बन्द्धी वववरर्, 

(ङ)  व्यापार-व्यवसाय तथा तत्सम्बन्द्धी कारोबार 
सञ् चालन गने तमतत, 
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(च)  तनजी फमाको धनीको नाम, ठेगाना तथा तीनपसु्ते 
वववरर्, 

(छ)  नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रतततलवप, 

(ज)  दतााको सम्बन्द्धमा आवश्यक ठानी सम्बशन्द्धत 
तनकायले मांगेको आवश्यक वववरर्, 

(झ)  तोवकएबमोशजमको अन्द्य वववरर्। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कसैको दरखास्त परेमा 
सम्बशन्द्धत तनकायले सात ददनतभत्र तोवकएबमोशजम आवश्यक 
जाुँचबुझ गरी फमा दताा गना मनातसब देखेमा 
तोवकएबमोशजमको ढाुँचामा दताा वकताब खडा गरी फमाको 
नाम दताा गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजम तनजी फमाको 
नाम भ्रमपूर्ा, दोहोरो अथा लाग्ने तथा पवहले दताा भइसकेका अरु 
फमाको नाम र प्रचतलत कम्पनी ऐनबमोशजम दताा भइराखेको 
 तलतमटेड कम्पनीको नाम तमल्ने गरी नाम राखी दताा हनु ेछैन।  

(४) उपदफा (२) बमोशजमको फमालाई तोवकएको ढाुँचामा 
प्रमार्पत्र ददनपुनेछ। 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन एउटै व्यशक्तको नाममा समान उद्दशे्य भएको एक भन्द्दा 
बढी वाशर्ज्यसम्बन्द्धी तनजी फमा दताा गररने छैन।  

(६) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त जाुँचबझु गदाा तनजी 
फमा दताा गना नसवकन े भएमा सम्बशन्द्धत तनकायले सोको 
कारर्सवहतको जानकारी सम्बशन्द्धत दरखास्तवालालाई ददनपुनेछ 
। 
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(७) उपदफा (२) बमोशजमको फमा दतााको लगत ववद्यतुीय 
स्वरूपमा समेत राख् नपुनेछ ।  

५.  मखु्य स्थानबाहेक शाखाबाट समेत व्यापार-व्यवसाय हनुसक्न ेगरी 
दताा गना सवकनाेः (१) यस ऐनबमोशजम दताा हनुे कुनै तनजी फमाले 
आफ्नो व्यापार-व्यवसाय गने मखु्य स्थानबाहेक अन्द्य स्थानबाट 
समेत व्यापार-व्यवसाय सम्बन्द्धी कारोबार गना चाहेमा सम्बशन्द्धत 
तनकायले व्यापार-व्यवसाय गना चाहने प्रत्येक शाखाको लातग 
तोवकएबमोशजमको दस्तरु तलई दताा वकताबमा सोही व्यहोरा जनाई 
शाखालाई समेत तोवकएबमोशजम दतााको प्रमार्पत्र ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम शाखालाई ददइएको दतााको 
प्रमार्पत्र तनजी फमाको दतााको प्रमार्पत्रको अवतधसम्म मात्र 
कायम रहनेछ। शाखाको अशस्तत्व तनजी फमाको अशस्तत्वभन्द्दा 
तभन्न रहने छैन। 

६. मवहला, दतलत, वपछतडएका वगा तथा अपाङ्गता भएका व्यशक्तलाई 
छुटाः व्यापार-व्यवसाय गने प्रयोजनका लातग यस ऐनबमोशजम 
तनजी फमा दताा गना चाहने मवहला, दतलत, वपछतडएका वगा तथा 
अपाङ्गता भएका व्यशक्तलाई तनजी फमा दताा गना र सो को 
नवीकरर् गनाका लातग यस ऐनबमोशजम लाग्ने दस्तरुमा पचास 
प्रततशत छुट ददइनेछ। 

७.  दतााको प्रमार्पत्रको अवतध र नवीकरर्ाः (१) यो ऐनबमोशजम दताा 
र अद्यावतधक भएका तनजी फमाको प्रमार्पत्रको अवतध र 
नवीकरर्सम्बन्द्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

(२) यो दफा प्रारम्भ हनुअुशघ कुनै कारर्वश नवीकरर् 
गने म्याद समाप्त भई नवीकरर् हनु नसकेका फमा भएमा 
जततसकैु अवतध व्यतीत भएको भए तापतन एक पटकका लातग यो 
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ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक वषातभत्र तोवकएबमोशजमको प्रविया 
परु् याई नवीकरर् गना सवकनछे ।    

८.  अनमुतत वा इजाजत तलनपुनेाः यस ऐनमा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन यस ऐनबमोशजम दताा भएको कुनै तनजी 
फमाले कुनै व्यवसाय सञ् चालन गना प्रचतलत कानूनबमोशजम 
अनमुततपत्र वा इजाजतपत्र तलनपुने रहेछ भने त्यस्तो अनमुततपत्र 
वा इजाजतपत्र नतलई शजम्मेवार व्यशक्तले त्यस्तो तनजी फमाको 
नामबाट व्यापार-व्यवसाय सञ् चालन शरुु गना सक्ने छैन र यस 
ऐनबमोशजम तनजी फमा दताा भएकै आधारमा त्यस्तो व्यवसाय 
सञ् चालन गना अनमुतत वा इजाजत प्राप्त गरेको मातनन ेछैन। 

९.  वववरर् हेरफेर गनुा परेमा स्वीकृतत तलनपुनेाः दफा ४ को उपदफा 
(१) बमोशजम पेश गरेको  वववरर्मा कुनै हेरफेर गनुापने भएमा 
शजम्मेवार व्यशक्तले तोवकएबमोशजम सम्बशन्द्धत तनकायको स्वीकृतत 
तलनपुनेछ। 

१०.  कानूनी मान्द्यता नपाउनाेः यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ यो ऐनबमोशजम 
दताा नगरी तनजी फमाको नामबाट गरेको कुनै पतन लेनदेन वा 
अरु कुनै पतन कारोबारले कानूनी मान्द्यता पाउने छैन। 

११.  सम्बशन्द्धत तनकायले वववरर् माग गना सक्नाेः (१) यो ऐनबमोशजम 
दताा भएको कुनै तनजी फमासुँग सम्बशन्द्धत तनकायले आवश्यक 
वववरर् माग गना सक्नेछ। 

(२) उपपदफा (१) बमोशजम माग गररएको वववरर् 
तोवकएको समयतभत्र पेश गनुा त्यस्तो तनजी फमाको कताव्य 
हनुेछ।  

१२.  तनजी फमा खारेज गना सवकनाेः (१) देहायको अवस्थामा सम्बशन्द्धत 
तनकायले तनजी फमा खारेज गना सक्नेछाः- 
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(क) तोवकएको अवतधतभत्र नवीकरर् नगराएमा, 
(ख) तनजी फमाको धनीले मनातसव कारर् दशााई 

आफ्नो फमा खारेज गरी पाऊुँ  भनी सम्बशन्द्धत 
तनकायमा तनवेदन ददएमा, 

(ग)  दफा ४ को उपदफा (४) को ववपरीत हनुे गरी 
कुनै कुरा ढाुँटी फमा दताा गरेको ठहररएमा, 

(घ) सम्बशन्द्धत तनकायले माग गरेको दफा ११ 
बमोशजमको वववरर् तोवकएको अवतधतभत्र पेश 
नगरेमा, 

(ङ)  उद्योग सम्बन्द्धी तनजी फमाले सम्बशन्द्धत 
तनकायलाई जानकारी ददई वा नददई उद्योग बन्द्द 
गरेमा, 

(च)  उद्योग सम्बन्द्धी तनजी फमाले इजाजतको 
शताबमोशजम उद्योग स्थापना र सञ् चालन गनाको 
लातग कारखाना तनमाार्, मेतसनरी औजार वा 
उपकरर् खररद गरेको वा उद्योग सञ् चालनको 
लातग आवश्यक काया गरेको तलशखत प्रगतत 
वववरर् सम्बशन्द्धत तनकायमा पेश नगरेमा, वा 

(छ)  यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयमको 
ववपरीत हनुे गरी अन्द्य कुनै काया गरेमा। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दताा खारेज गररएमा सम्बशन्द्धत 
तनकायले दताा वकताबमा सोही व्यहोरा जनाई त्यस्तो फमाको नाम 
र मान्द्यता दताा वकताबबाट तोवकएबमोशजम हटाउनपुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (च) वा (छ) 
वा उपदफा (२) बमोशजम सम्बशन्द्धत तनकायले कुनै तनजी फमा 
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खारेज गनुाअशघ त्यस्तो फमा खारेज गनुा पने आधार र कारर् 
खलुाई शजम्मेवार व्यशक्तलाई सफाइ पेश गने अवसर ददनपुनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम सम्बशन्द्धत तनकायबाट फमा 
खारेज भएमा त्यसरी खारेज भएको फमाका धनीको नाममा एक 
वषासम्म सोही उद्देश्य भएको अको तनजी फमा दताा गररन ेछैन । 

१३. दतााको प्रभावाः(१) यस ऐनबमोशजम दताा वकताबमा कुनै तनजी 
फमाको धनीको रूपमा दताा भएको  व्यशक्तलाई सो तनजी फमाले 
गरेको जनुसकैु काम कारोबारको तनतमत्त तसशजात हनुे एकल 
असीतमत  दावयत्व व्यहोनुापने व्यशक्त मातननेछ।  

(२) तनजी फमाको धनीको मतृ्य ुपश्चात त्यस्तो तनजी फमाले 
व्यहोनुापने दावयत्वप्रतत तनजको सम्पशत्त वा त्यस्तो तनजी फमाको 
व्यापार-व्यवसाय वा सो को जायजेथा वा मनुाफाबाट प्रत्यि वा 
अप्रत्यि जनुसकैु वकतसमले कुनै पतन वकतसमको लाभ तलन े वा 
सोको दावी गने व्यशक्तबाहेक अरु कुनै पतन व्यशक्त शजम्मेवार हनु े
छैन। 

पररच्छेद-३ 

साझेदारी फमाको दताा र सञ् चालनसम्बन्द्धी व्यवस्था 
१४.  साझेदारी कायम हनुाेः (१) दईु वा दईु भन्द्दा बढी व्यशक्तहरूले 

एउटै नाम राखी मनुाफा बण्डा लगाउने गरी कुनै साझेदारले सबै 
साझेदारका लातग वा सबै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका लातग 
कुनै व्यापार-व्यवसाय सञ् चालन गना आपसमा सम्झौता गरेमा 
ततनीहरूका बीच सो व्यापार-व्यवसाय गना साझेदारी कायम 
भएको मातननछे।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सम्झौता गने व्यशक्तहरूलाई 
एक अकााको सम्बन्द्धमा साझेदार भतननेछ। 
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(३) साझेदारले सामूवहक रूपमा व्यापार-व्यवसाय 
सञ् चालन गदाा साझेदारी फमाको नामबाट गनुापनेछ र त्यस्तो फमा 
दफा १७ बमोशजम दताा गनुापनेछ।    

१५.  संगदठत संस्था साझेदार नहनुाेः दफा १८ मा जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन कुनै संगदठत संस्था साझेदारी फमाको 
साझेदार हनु सक्ने छैन। 

१६.  एकाघर सगोलको कारोबार साझेदारी भन्न नहनुाेः (१) एकाघर 
सगोलको व्यापार-व्यवसायलाई साझेदारी मातनने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
एकाघर सगोलका अंशशयार एक आपसमा अंश तलई छुविएर 
बसेको भएमा आपसमा सम्झौता गरी साझेदारी व्यवसाय 
सञ् चालन गना सक्नछेन ्। 

१७.  साझेदारी फमा दताासम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) दफा १४ बमोशजम 
साझेदारी कायम गने सम्झौता भएको एक मवहनातभत्र 
साझेदारहरूले त्यस्तो साझेदारी फमा दतााको लातग देहायका 
कागजात तथा वववरर् र तोवकएको दस्तरुसमेत संलग्न राखी 
तोवकएको ढाुँचामा सम्बशन्द्धत तनकायसमि दरखास्त ददन ुपनेछाः- 

(क) साझेदारी फमाको पूरा नाम, 

(ख)  साझेदारी फमाको व्यापार-व्यवसाय गने मखु्य 
ठेगाना, सम्पका  टेतलफोन वा मोबाइल नं. र 
इमेल ठेगाना,   

(ग)  व्यापार-व्यवसाय गने ठाउुँ एकभन्द्दा बढी भएमा 
व्यापार-व्यवसाय गना मखु्य स्थानबाहेक अन्द्य 
शाखाको ठेगाना, सम्पका  टेतलफोन वा मोबाइल 
नं. र इमेल ठेगाना, 
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(घ) साझेदारी फमाले आफ्नो उद्देश्य र कायाान्द्वयन 
गना खोजेको व्यवसायको छोटकरी वववरर्, 

(ङ)  प्रत्येक साझेदारको पूरा नाम, थर र तनजको 
स्थायी ठेगाना, 

(च)  साझेदारको वकतसम र प्रत्येक साझेदारले लगानी 
गरेको पूुँजी रकम, 

(छ)  कुनै साझेदारको अतधकारउपर कुनै बन्द्देज 
लगाएको भए सो कुरा, 

(ज) साझेदारी फमाको सञ् चालन वा व्यवस्थापन गने 
र प्रतततनतधत्व गने साझेदार वा साझेदारहरूको 
नाम वा शजम्मेवार व्यशक्तको नाम, 

(झ)  मनुाफा तनधाारर् गने तररका, 
(ञ)  साझेदारहरू बीच मनुाफा तथा नोक्सान बाुँडफाुँड 

गने तररका, 
(ट)  साझेदारहरू बीच साझेदारीका सम्बन्द्धमा भएको 

सम्झौताको प्रमाशर्त प्रतततलवप, 

(ठ)  दतााका सम्बन्द्धमा आवश्यक ठानी सम्बशन्द्धत 
तनकायले मागेको अन्द्य कागजात तथा वववरर्, 

(ड)  तोवकएबमोशजमको अन्द्य वववरर्।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त परेमा सम्बशन्द्धत 
तनकायले सात ददनतभत्र दरखास्तसुँग सम्बशन्द्धत वववरर् जाुँची 
फमा दताा हनु सक्न े देशखएमा यस तोवकएबमोशजम दताा वकताब 
खडा गरी साझेदारी फमा दताा गनुापनेछ । 
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(३) यस दफाबमोशजम साझेदारी व्यवसाय दताा नगरी कुनै 
व्यवसाय सञ् चालन गरेमा त्यस्तो व्यवसायले यस ऐनबमोशजम 
कानूनी मान्द्यता प्राप्त गने छैन ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजम दरखास्त जाुँचबझु गदाा 
साझेदारी फमा दताा हनु नसक्ने वा आवश्यक कागजात नपगेुमा 
सम्बशन्द्धत तनकायले सोको कारर्सवहत पाुँच ददनतभत्र 
दरखास्तवालालाई जानकारी ददनपुनेछ ।        

१८.  दतााको प्रमार्पत्र ददनपुनेाः (१) यस ऐनबमोशजम सम्बशन्द्धत 
तनकायको दताा वकताबमा फमाको नाम दताा भै सकेपतछ 
साझेदारहरूको नाममा तोवकएबमोशजमको ढाुँचामा दताा प्रमार्पत्र 
ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको साझेदारी फमा दतााको 
लगत ववद्यतुीय स्वरूपमा समेत राख् नपुनेछ । 

१९.  मखु्य स्थानबाहेक शाखाबाट समेत व्यापार-व्यवसाय हनुसक्न ेगरी 
दताा गना सवकनाेः (१) यस ऐनबमोशजम दताा हनुे कुनै साझेदारी 
फमाले आफ्नो व्यापार-व्यवसाय गने मखु्य स्थानबाहेक अन्द्य 
स्थानबाट समेत व्यापार-व्यवसाय सम्बन्द्धी कारोबार गना चाहेमा 
सम्बशन्द्धत तनकायले व्यापार-व्यवसाय गना चाहने प्रत्येक शाखाको 
लातग तोवकएबमोशजमको दस्तरु तलई दताा वकताबमा सोही व्यहोरा 
जनाई शाखालाई समेत तोवकएबमोशजम दतााको प्रमार्पत्र 
ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम शाखालाई ददइएको दतााको 
प्रमार्पत्र साझेदारी फमाको दतााको प्रमार्पत्रको अवतधसम्म मात्र 
कायम रहनेछ। शाखाको अशस्तत्व साझेदारी फमाको 
अशस्तत्वभन्द्दा तभन्न रहने छैन। 
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२०. मवहला दतलत, वपछतडएको वगा तथा अपाङ्गता भएका व्यशक्तलाई 
छुटाः व्यापार-व्यवसाय गने प्रयोजनको लातग यस ऐनबमोशजम 
साझेदारी फमा दताा गना चाहने मवहला, दतलत, वपछतडएको वगा 
तथा अपाङ्गता भएका व्यशक्तलाई साझेदारी फमा दताा तथा 
नवीकरर् गनाको लातग लाग्ने दस्तरुमा पचास प्रततशत छुट 
ददइनेछ। 

२१.  साझेदारी फमाको नाम भ्रमपूर्ा हनु नहनुाेः (१) कुनै साझेदारी 
फमाको नाम राख्दा दोहोरो अथा लाग्ने नभई स्पष्ट अथा लाग्ने गरी 
प्रष्ट नाम राख् नपुनेछ ।  

(२) कुनै साझेदारी फमाको नाम राख्दा पवहले दताा 
भैसकेको कुनै फमा, कम्पनी, रशजष्ट्रडा, टे्रडमाका , पेटेन्द्ट, तडजाइन वा 
अन्द्तराावष्ट्रय रूपमा ख्याततप्राप्त व्यापाररक नाम वा शचन्द्हसुँग तमल्न े
वा भ्रम सजृना हनुे गरी वा सावाजतनक वहत, नैततकता, सदाचार, 

शशष्टाचारको दृवष्टले अनपुयकु्त हनुे वा रावष्ट्रय शचन्द्ह, रावष्ट्रय ववभतूत, 

रावष्ट्रय सम्पदा आददसुँग भ्रम सजृना हनु ेगरी राख् न पाइने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम भ्रमपूर्ा हनुे वा अनपुयकु्त हनुे 
नाम राखी कुनै साझेदारी फमा दताा गना दफा १७ बमोशजम 
दरखास्त परेमा सम्बशन्द्धत तनकायले त्यस्तो नाम राखी साझेदारी 
फमा दताा गना इन्द्कार गरी त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई 
ददनपुनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम जानकारी प्राप्त भएमा 
दरखास्तवालाले नाम सच्याई साझेदारी फमा दताा गना पनुाः 
दरखास्त ददएमा सम्बशन्द्धत तनकायले सच्याइए बमोशजमको 
साझेदारी फमा दताा गनुापनेछ। 
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(५) दताा भइसकेको कुनै साझेदारी फमाको नाम उपदफा 
(१) बमोशजम भ्रमपूर्ा रहेको भनी सम्बशन्द्धत सरोकारवालाको 
दरखास्त परेमा सम्बशन्द्धत तनकायले तोवकएबमोशजम त्यसको 
छानतबन गनेछ र त्यसरी छानतबन गदाा त्यस्तो फमाको नाम 
भ्रमपूर्ा रहेको देशखएमा त्यस्तो नाम पररवतान गना शजम्मेवार 
व्यशक्तलाई आदेश ददन सक्नछे। 

२२.  अनमुतत वा इजाजत तलनपुनेाः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जनुसकैु 
कुरा लेशखएको भए तापतन यस ऐनबमोशजम दताा भएको कुनै 
साझेदारी फमाले कुनै व्यवसाय सञ् चालन गना प्रचतलत 
कानूनबमोशजम कुनै अतधकारी वा तनकायको अनमुततपत्र वा 
इजाजतपत्र तलनपुने रहेछ भने त्यस्तो अनमुततपत्र वा इजाजतपत्र 
नतलई शजम्मेवार व्यशक्तले साझेदारी फमाको नामबाट व्यापार-
व्यवसाय सञ् चालन गना सक्ने छैन । 

(२) यस ऐनबमोशजम साझेदारी फमा दताा भएकै आधारमा 
त्यस्तो व्यापार-व्यवसाय सञ् चालन गना अनमुतत वा इजाजत प्राप्त 
गरेको मातनने छैन। 

२३.  यस ऐनबमोशजम व्यापार-व्यवसाय गनुापनेाः (१) यो ऐन प्रारम्भ 
हनुअुशघ दताा भएका साझेदारी फमाले यस ऐनबमोशजम व्यापार-
व्यवसाय सञ् चालन गनाको लातग यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले छ 
मवहनातभत्र यस ऐनबमोशजम साझेदारहरूका बीच भएको 
सम्झौतामा पररवतान गरी स्वीकृततका लातग सम्बशन्द्धतमा 
तनकायसमि पेश गनुापनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सम्झौता पेश भएकोमा 
सम्बशन्द्धत तनकायले सात ददनतभत्र त्यस्तो सम्झौता स्वीकृत गरी 
सम्बशन्द्धत साझेदारी फमालाई सो को जानकारी गराउनपुनेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम स्वीकृतत प्राप्त नगरेसम्म 
त्यस्तो साझेदारी फमाले यस ऐनबमोशजम कुनै व्यापार-व्यवसाय 
सञ् चालन गना सक्न ेछैन। 

२४.  वववरर्मा हेरफेर गनुापरेमा स्वीकृतत तलनपुनेाः (१) साझेदारी फमा 
दताा गनाको लातग दफा १७ बमोशजम पेश गरेको दरखास्त, सो 
साथ संलग्न वववरर् तथा कागजात र सम्झौतामा पतछ कुनै 
हेरफेर गनुापरेमा सो कुरा जनाई शजम्मेवार व्यशक्तले सम्बशन्द्धत 
तनकायमा दरखास्त ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको वववरर् हेरफेर गना 
सम्बशन्द्धत तनकायबाट स्वीकृतत प्राप्त भएपतछ मात्र त्यस्तो वववरर् 
हेरफेर भएको मातननेछ। 

२५. नवीकरर् गनुापनेाः (१) यस ऐनबमोशजम दताा भएको साझेदारी 
फमा नवीकरर्को लातग तोवकएबमोशजमको समयमा 
तोवकएबमोशजमको दस्तरु संलग्न राखी तोवकएको ढाुँचामा 
सम्बशन्द्धत तनकायमा दरखास्त ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त परेमा सम्बशन्द्धत 
तनकायले त्यस्तो साझेदारी फमाको दताा वकताब, दताा लगत र दताा 
प्रमार्पत्रमा नवीकरर्को व्यहोरा जनाउनपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम साझेदारी फमा नवीकरर् 
नगराई सोही नामबाट कुनै साझेदारी फमा सञ् चालन गना सवकन े
छैन। 

(४) साझेदारी फमा नवीकरर् गनाको लातग तोवकएको 
आतथाक वववरर्सवहत लेखा परीिर् प्रततवेदनसमेत पेश गनुापनेछ। 

(५) यस दफाबमोशजम तोवकएको अवतधमा साझेदारी फमा 
नवीकरर् नगरेमा वा दफा २६ बमोशजम तोवकएको वववरर् पेश 
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नगरेमा त्यस्तो व्यवसायले प्रत्येक वषाको लातग लाग्ने नवीकरर् 
दस्तरुको दोब्बर दस्तरु बराबरको ववलम्ब दस्तरु ततरी आवश्यक 
वववरर् संलग्न राखी नवीकरर् गनुापने तमतत व्यतीत भएको पाुँच 
वषा तभत्र साझेदारी फमा नवीकरर्का लातग दरखास्त ददन 
सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजम दरखास्त ददएमा सम्बशन्द्धत 
तनकायले त्यस्तो साझेदारी फमा नवीकरर् गना सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोशजमको अवतधतभत्र पतन नवीकरर् 
नगराएको साझेदारी फमाको दताा स्वताः रद्द भएको मातननछे।  

(८) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ कुनै कारर्वस नवीकरर् गने 
म्याद समाप्त भई नवीकरर् हनु नसकेका साझेदारी फमा भए 
जततसकैु अवतध व्यतीत भएको भए तापतन एक पटकका लातग यो 
ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक वषातभत्र तोवकएबमोशजम नवीकरर् 
गना सवकनेछ। 

२६.  सम्बशन्द्धत तनकायमा वववरर् पेश गनुापनेाः (१) साझेदारी फमाले 
तोवकएको ढाुँचामा प्रत्येक वषा आतथाक वववरर् र लेखा परीिर् 
गराई वावषाक लेखा परीिर् प्रततवेदन सम्बशन्द्धत तनकायमा पेश 
गनुापनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तोवकएको रकम भन्द्दा कम रकमको कारोबार गने साझेदारी 
फमाले सम्बशन्द्धत तनकायमा वावषाक आतथाक वववरर् मात्र पेश गना 
सक्नेछ। 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३७ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/१२/०६ 

 

 

 
18 
 

२७. साझेदारी फमा खारेज गना सक्नाेः (१) देहायको अवस्थामा यस 
ऐनबमोशजम दताा भएको साझेदारी फमा सम्बशन्द्धत तनकायले 
खारेज गना सक्नेछाः- 

(क) कुनै साझेदारी फमाले दफा २५ को अधीनमा 
रही तोवकएको अवतधतभत्र नवीकरर् नगराएमा, 

(ख) साझेदारहरूले मनातसब कारर् दशााई साझेदारी 
फमा खारेज गरी पाउुँ भनी सम्बशन्द्धत तनकायमा 
तनवेदन ददएमा, 

(ग)  कुनै साझेदारी फमाले यस ऐनबमोशजम पेश 
गनुापने वववरर् सम्बशन्द्धत तनकायमा पेश नगरेमा, 

(घ)  कुनै साझेदारी फमाले फमा दताा हुुँदा पेश गरेको 
सम्झौतामा उशल्लशखत उद्देश्य भन्द्दा फरक 
उद्देश्यको व्यापार-व्यवसाय सञ् चालन गरेमा,   

(ङ)  उद्योग सम्बशन्द्धत साझेदारी फमाले काया 
सञ् चालन गरी सम्बशन्द्धत तनकायलाई जानकारी 
ददई वा नददई उद्योग बन्द्द गरेमा, 

(च)  उद्योग सम्बन्द्धी साझेदारी फमाले नवीकरर् गने 
म्याद समाप्त भएको तमततले तोवकएको अवतधतभत्र 
नवीकरर् नगराएमा वा नवीकरर् गराए पतन 
इजाजतको शताअनसुार उद्योग स्थापना र 
सञ् चालन गनाको लातग कारखाना तनमाार्, 
मेशशनरी औजार, उपकरर्को खरीद वा उद्योग 
सञ् चालनको लातग आवश्यक काया गरेको 
तलशखत प्रगतत वववरर् सम्बशन्द्धत तनकायमा 
नददएमा, वा 
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(छ) साझेदारी फमा वा शजम्मेवार व्यशक्तले यो ऐन वा 
यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयमको ववपरीत हनु े
गरी अन्द्य कुनै काम गरेमा। 

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) 
वा (छ) बमोशजम सम्बशन्द्धत तनकायबाट साझेदारी फमा खारेज 
गनुाअशघ सम्बशन्द्धत साझेदारी फमालाई सफाइ पेश गना उशचत 
अवसर ददनपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा 
(छ) बमोशजम सम्बशन्द्धत तनकायबाट खारेज भएका साझेदारी 
फमाका साझेदारहरू कसैको नाममा पतन एक वषासम्म सोही 
उद्देश्य भएको अको फमा दताा गररने छैन। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम साझेदारी फमा खारेज गररएमा 
सम्बशन्द्धत तनकायले दताा वकताबमा सोही व्यहोरा जनाई त्यस्तो 
फमाको नाम र मान्द्यता दताा वकताबबाट हटाउनपुनेछ। 

पररच्छेद-४ 

साझेदारहरूको आपसी सम्बन्द्ध 

२८.  साझेदारहरूको आपसी सम्बन्द्धाः (१) साझेदारहरूको आपसमा 
भएको सम्झौताबमोशजम साझेदारीहरूमा हक र दावयत्व कायम 
हनुेछ। यस्तो सम्झौता तलशखत रूपमा भएको हनुपुनेछ। 

(२) साझेदारीको सम्झौतामा उल्लेख भएका ववषयको 
हकमा सोहीबमोशजम र नलेशखएकोमा यस ऐनबमोशजमको व्यवस्था 
लागू हनुेछ।  

२९.  साझेदारीको दावयत्व तनवााह गनेाः कसैले आफ्नो वचन, तलखत वा 
आचरर्बाट जानी जानी कुनै साझेदारी फमाको साझेदारको रूपमा 
आफूलाई प्रतततनतधत्व गरेकोमा तनजले गरेको प्रतततनतधत्वमा 
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ववश्वास गरी कसैले त्यस्तो साझेदारी फमालाई ऋर् प्रदान 
गरेकोमा तनज त्यस्तो साझेदारीको साझेदार नभए तापतन त्यस्तो 
ऋर् तनज आफैले वा फमा जोसकैुले तलएको भए तापतन त्यस्तो 
व्यशक्तले त्यस उपरको दावयत्व व्यहोनुापनेछ। 

तर त्यसरी ववश्वासमा पारी ऋर् तलने व्यशक्तको दावयत्व 
उपर प्रततकूल नहनुे गरी त्यस्तो फमा आफैँ ले तलएको वा त्यस्तो 
ऋर्बाट कुनै आतथाक लाभ तलएको हदसम्म सम्बशन्द्धत फमाले 
दावयत्व व्यहोनुापनेछ। 

३०. प्रत्येक साझेदार प्रतततनतध हनुाेः सम्झौतामा अन्द्यथा व्यवस्था 
भएकोमा बाहेक साझेदारी फमाको प्रत्येक साझेदार त्यस्तो फमाको 
व्यवसाय सञ् चालनको प्रयोजनका लातग त्यस्तो साझेदारीको 
प्रतततनतध (एजेन्द्ट) मातननेछ।  

३१.  साझेदारीमा रहेको जायजेथााः साझेदारीको जायजेथा देहायबमोशजम 
हनुेछाः- 

(क)  साझेदारी कारोबार शरुु हुुँदाको सम्पूर्ा जायजेथा, 
(ख)  साझेदारीको लातग वा त्यसको तनतमत्त वा 

त्यसको प्रयोजनमा प्राप्त गरेको जायजेथा, 
(ग)  साझेदारीले कारोबार गरी कमाएको धन, र 

(घ)  साझेदारीमा चलाएको कारोबारबाट प्राप्त हनु 
आएको ख्यातत (गडु ववल)। 

स्पष्टीकरर्ाः अन्द्यथा प्रमाशर्त भएकोमा बाहेक फमाको रकम 
लगानी गरी प्राप्त भएको सबै सम्पशत्त र हक फमाको तनतमत्त प्राप्त 
गरेको मातननेछ। 

३२.  साझेदारको मतृ्य ुभएपतछको दावयत्वाः (१) कुनै साझेदारको मतृ्य ु
भएपतछ पतन साझेदारी फमाको व्यवसाय सञ् चालन जारी रहेकोमा 
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त्यस्तो साझेदारको मतृ्यपुतछ भएको कुनै काम, कारबाही वा 
कारोबारको कारर्बाट सजृना भएको दावयत्व मतृक साझेदारको 
हकवालाले व्यहोनुा पने छैन। 

(२) साझेदारको मतृ्यपुतछ हकवालालाई हक हस्तान्द्तरर् 
गने प्रविया प्रचतलत कानूनबमोशजम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम कुनै साझेदारको मतृ्यपुतछ हक 
हस्तान्द्तरर् गना वा साझेदारी ववघटन भई सम्पशत्त बाुँडफाुँड गना 
कुनै साझेदार उपशस्थत नहनुे वा बेपत्ता भएमा प्रचतलत 
कानूनबमोशजम सूचना जारी गने र म्याद तामेल गना सक्नेछ ।  

३३.  साझेदारी सम्पशत्तको प्रयोगाः साझेदारी कारोबारको प्रयोगमा बाहेक 
साझेदारीको सम्पशत्त साझेदारहरूले अरु काममा लगाउन वा 
लगाउन ददन हुुँदैन। 

३४.  पूुँजी थप्न बाध्य नहनुाेः अरु साझेदारले माग गरे पतन साझेदारीको 
कबतुलयतमा तोकेको अङ्कभन्द्दा बढी पूुँजी थप्न कुनै साझेदारलाई 
बाध्य गना हुुँदैन। 

३५.  सिामा राख्न नपाउनाेः कुनै साझेदारले अन्द्य साझेदारको 
मन्द्जरुीववना अरु कुनै व्यशक्तलाई आफ्नो सिामा साझेदार गराउन 
र राख्न पाउुँदैन। 

३६.  कारोबारको व्यवस्थापनमा भाग तलन पाउनाेः (१) सम्झौताद्वारा 
साझेदारी कारोबारको बन्द्दोबस्तमा भाग तलन नपाउन े
साझेदारबाहेक अन्द्य साझेदारले ववरोध नगरेसम्म प्रत्येक 
साझेदारले साझा कारोबारको व्यवस्थापनमा भाग तलन पाउनेछ। 

तर सवै साझेदारको मन्द्जरुी बेगर साझा कारोबारसुँग 
सम्बन्द्ध नभएको अरु काम साझेदारीको नामबाट गना हुुँदैन। 
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(२) साझेदारीको सबै वा कुनै काम सबै साझेदारले वा सो 
मध्ये कुनै दईु वा दईु भन्द्दा बढी साझेदारहरूले संयकु्त रूपमा 
गने सम्झौता भएकोमा कुनै मनातसव मावफकको कारर् परी 
सम्झौताबमोशजम यस्ता सबै साझेदारहरूले सो काम गना नसक्न े
भएमा तनजहरूले आफूमध्ये कसैलाई सो काम गना अशख्तयारी 
ददन सक्नेछन।् 

३७.  शे्रस्ता हेना र नक्कल तलन पाउनाेः साझेदारीको वहसाबवकताबको 
शे्रस्ता हेना चाहेमा प्रत्येक साझेदारले त्यस्तो शे्रस्ता हेना पाउनेछन ्
र नक्कल तलन चाहेमा सो शे्रस्ता शजम्मा तलने साझेदारले सो 
शे्रस्ताको सक्कलबमोशजमको नक्कल उतारी आफ्नो सहीछाप गरी 
ददनपुनेछ।  

३८. पाररश्रतमक र ब्याजाः (१) साझा कामको व्यवस्थापनको काम 
गरेवापतको पाररश्रतमक सम्झौतामा तोवकएबमोशजम त्यस्ता काम 
गने साझेदारले पाउनेछ। 

(२) कुनै साझेदारले कबलु गरे भन्द्दा बढी पूुँजी लगाएको 
भए दश प्रततशतमा नबढाई तलखतबमोशजमको ब्याज पाउनेछ। 

(३) कुनै साझेदारले जानी जानी लापरवाही गरी साझेदारी 
व्यवसायमा हानी नोक्सानी परु् याएमा त्यसको तबगो तनजले 
व्यहोनुापनेछ। 

३९.  साझेदारले आजेको मनुाफा साझेदारी फमाको हनुाेः साझेदारी 
फमाको कुनै कारोबारको तसलतसलामा वा साझेदारी फमाको 
धनमालको उपयोग गरी वा त्यस्तो फमाको कारोबारको 
सम्बन्द्धबाट वा सो फमाको नाममा कुनै साझेदारले नाफा आजान 
गरेमा सो नाफा र त्यसको वहसाब समेत साझेदारी फमालाई 
बझुाउनपुनेछ। 
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४०.  साझेदारले बझुाएको रकम वहसाबमा देखाउनपुनेाः दफा ३८ र ४२ 
बमोशजम कुनै साझेदारले कुनै रकम ततरे बझुाएमा सो रकम 
साझेदारी फमाको आतथाक वषाको नाफा नोक्सानको वहसाब 
शे्रस्तामा स्पष्ट देखाउनपुनेछ। 

४१.  नाफा नोक्सानको बाुँडफाुँडाः (१) साझेदारहरूमा नाफा नोक्सानको 
वहसाब बाुँडफाुँड गदाा सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोशजम 
र नभएकोमा बराबर दरले बण्डा लाग्नछे। 

(२) कुनै साझेदारले साझेदारी खडा गदाा लगाएको पूुँजीमा 
ब्याज ददने तलने सम्झौता भए सो ब्याज मनुाफाबाट मात्र 
ततनुापनेछ। 

४२.  मनुाफा पाउन नसक्नाेः (१) कुनै साझेदारले आफ्नो भागको 
बझुाउनपुने पूुँजी साझेदारी फमालाई ततरी बझुाई सकेको रहेनछ 
भने सो बझुाउन पने बाुँकी रकम चकु्ता नभएसम्म तनजले 
पाउनपुने मनुाफा बशुझतलन पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा लेशखएको कुराले कुनै साझेदारले 
बझुाएको पूुँजी रकम बराबर हनु आउने मनुाफाको वहस्सा 
तनजलाई बाुँडफाुँड गना रोक लगाएको मातनने छैन। 

पररच्छेद-५ 

साझेदारी फमा र उनाउ व्यशक्तबीचको सम्बन्द्ध 

४३. साझेदारी फमाको दावयत्व हनुाेः (१) दफा २९ को अधीनमा रही 
प्रत्येक साझेदारले साझेदारी फमाको प्रतततनतधत्व गना सक्नेछ र 
कुनै साझेदारले आफ्नो फमाको तफा बाट गरेको कारोबारको 
सम्बन्द्धमा तसजाना भएको दावयत्व त्यस्तो फमाको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कारोबार गदाा कुनै 
साझेदारले जालसाजी गरेमा त्यस्तो साझेदारलाई सो फमाको 
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प्रतततनतधत्व गनाबाट वशित गना कुनै साझेदारको उजरुी परेमा 
सम्बशन्द्धत शजल्ला अदालतले तनजलाई त्यस्तो फमाको प्रतततनतधत्व 
गनाबाट वशित गना सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कुनै साझेदारले साझेदारीको प्रतततनतधत्व गने ववषयमा तनजहरू 
बीच भएको सम्झौतामा बन्द्देज लगाउन सवकनछे। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम बन्द्देज लगाएकोमा सो 
कुराको जानकारी नपाउन े उनाउ व्यशक्तले त्यस्तो साझेदारी 
फमासुँग गरेको कारोबारको सम्बन्द्धमा त्यस्तो फमाले त्यस्तो 
दावयत्वको तनवााह गनुापनेछ। 

४४.  नयाुँ साझेदार जवाफदेही नहनुाेः (१) आफू साझेदार हनुभुन्द्दा 
अगातड भए गरेको साझेदारी कामको सम्बन्द्धमा नयाुँ हनुे साझेदार 
जवाफदेही हनुे छैन। 

(२) साझेदारीबाट अलग हनुे साझेदारलाई तनज अलग 
हनुअुशघ फमाबाट भएको काममा उनाउ व्यशक्तप्रततको दावयत्वबाट 
उक्त व्यशक्तको तलशखत सहमतत भएमा उन्द्मशुक्त प्राप्त हनुछे। 

(३) उनाउ व्यशक्तलाई कुनै साझेदार साझेदारीबाट अलग 
भएको छ भने्न जानकारी भएमा अलग हनु ेसाझेदार आफू अलग 
भइसकेपतछ अरु साझेदारले साझेदारी फमाको नामबाट भए गरेका 
कामप्रतत तनज जवाफदेही हनुे छैन। 

४५.  साझेदारले आफ्नो हक तबिी गना सक्नाेः कुनै साझेदारले साझेदारी 
फमामा रहेको आफ्नो सबै हक अरु कसैलाई तबिी गरी वा 
बन्द्धक राखी वा अरु कुनै प्रकारले ददएमा सो साझेदारले सो 
अवतधतभत्र साझेदारी कारोबारबाट पाउने मनुाफा वा अन्द्य कुनै 
रकममा सो व्यशक्तले दाबी गना सक्नेछ। 
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तर त्यस्तो व्यशक्त सो फमाको साझेदार मातनने छैन र सबै 
साझेदारहरूको मञ् जरुीववना तनजलाई सो फमाको वहसाबवकताब 
जाुँच्ने अतधकार हनु ेछैन। 

४६. जवाफदेही हनुाेः आफू साझेदार रहुँदा साझेदारी फमाको तनतमत्त 
गररएका सवै कामउपर संयकु्त वा व्यशक्तगत रूपमा प्रत्येक 
साझेदार जवाफदेही हनुछेन।् 

पररच्छेद-६ 

साझेदारीको ववघटन 

४७.  साझेदारी ववघटन हनुाेः (१) साझेदारहरूको मञ् जरुी वा 
सम्झौताबमोशजम जनुसकैु बखत साझेदारी ववघटन हनु सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम साझेदारी ववघटन गदाा 
साझेदारहरूले तनधाारर् गरेबमोशजम साझेदारीको दावयत्व फर्छ्यौट 
गरी साझेदारी ववघटन गना सक्नेछन।् 

तर साझेदारबीच दावयत्व फर्छ्यौट गना कुनै वववाद उत्पन्न 
भएमा प्रचतलत कानूनबमोशजम तलशक्वडेटर तनयशुक्त गनुापनेछ। 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम तनयकु्त तलशक्वडेटरले 
प्रचतलत कानूनबमोशजम साझेदारी फमाको सम्पशत्त तथा दावयत्वको 
मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रततवेदन सम्बशन्द्धत तनकायमा पेश 
गनुापनेछ। 

४८. तलशखत सूचनाद्वारा ववघटन हनुाेः (१) कुनै साझेदारी अतनशश्चत 
समयको तनतमत्त चलाइएको छ भने जनुसकैु साझेदारले अरु 
साझेदारहरूलाई तलशखत सूचना ददई साझेदारी ववघटन गराउन 
सक्नेछ । 

(२) साझेदारहरूको बीचमा अन्द्यथा मञ् जरुी नभएको भए 
त्यस्तो सूचनामा लेशखएको तमततदेशख वा तमतत नतोवकएको भए 
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सूचना तामेल भएको तमततदेशख साझेदारी ववघटन भएको 
मातननेछ। 

४९. जनुसकैु बखत साझेदारी ववघटन हनु सक्नाेः साझेदारहरूमा 
जनुसकैु व्यहोराको सम्झौता भएको भए पतन कुनै साझेदारले 
ववशेष कारर्वस र खास गरी देहायका पररशस्थततमा साझेदारी 
ववघटन गराउन सक्नछेन:्- 

(क)  कुनै साझेदार आफूले गरेको सम्झौताबमोशजमको 
साझेदारी कायाभार सम्हाल्न असमथा भएमा, वा 

(ख)  अको साझेदारले फमालाई ततना बझुाउनपने रकम 
नततरेमा, वा आफूले साझेदारीको वहस्सा अरु 
साझेदारको मञ् जरुीबेगर कसैलाई हक 
छातडददएमा, वा 

(ग)  अको साझेदारको हक सम्बशन्द्धत शजल्ला 
अदालतबाट भरी भराउमा परेमा, वा 

(घ)  अको साझेदारले फमाको कामकारवाहीमा 
जालसाज वा लापरवाही गरेमा, वा 

(ङ)  कुनै अको साझेदारले कैदको सजाय पाएमा। 

५०.  कायाकाल पतछ स्वताः ववघटन हनुाेः साझेदारहरूका बीच एक 
आपसमा भएको सम्झौताको अधीनमा रही कुनै साझेदारी सीतमत 
समयको लातग खडा भएकोमा सो अवतध नाघेपतछ वा कुनै एक 
वा एकभन्द्दा बढी कामको तनतमत्त खडा भएकोमा सो काम पूरा 
भएपतछ साझेदारी स्वताः ववघटन हनुेछ। 

५१.  साझेदारी स्वताः ववघटन हनुाेः कुनै साझेदारको मतृ्य ु भएमा वा 
साहकुो ऋर् ततना नसक्न ेभई दामासाहीमा परेमा साझेदारी स्वताः 
ववघटन हनुछे। 
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५२.  उनाउ व्यशक्त प्रततको दावयत्व पूरा गनुापनेाः साझेदारी ववघटन 
भएको कुरा सावाजतनक नगररएको कारर् त्यस्ता ववघटनको 
जानकारी साझेदारी फमासुँग सम्बशन्द्धत उनाउ व्यशक्तलाई नभएमा 
साझेदारी ववघटन भए पतन साझेदारी फमाको नाममा गरेको काम 
कारवाहीबाट उनाउ व्यशक्तप्रततको दावयत्व सवै साझेदारले पूरा 
गनुापनेछ। 

तर मतृ्य ु भएका वा दामासाहीमा परेका साझेदारको 
जेथाबाट तनजको मतृ्य ुभएमा वा दामासाहीमा परेका तमतत पतछको 
काम कारवाहीबापत ततनुापने छैन। 

५३.  वारेसद्वारा भाग तलन हनुाेः दफा ५१ को अधीनमा रही प्रत्येक 
साझेदारले आफू वा आफ्नो वारेसद्वारा साझेदारी ववघटनको 
प्रवियामा भाग तलन सक्नेछ। 

५४. ववघटन भए पतछ पतन कायम रहनाेः साझेदारी फमाको ववघटनको 
काम टुङ्गग्याउनलाई जो आवश्यक काम कारवाही र ववघटन हनु ु
पवहले शरुु गरेको अपूरो काम पूरा गनालाई साझेदारी ववघटन 
भैसकेपतछ पतन साझेदारी फमालाई बाध्य गना र साझेदारहरूको 
आपसको हक दावयत्व तनशश्चत गने अतधकार साववकबमोशजम 
कायम रहनछे। 

५५. साझेदारी फमाको वहसाब फर्छ्यौट गनेाः साझेदारहरूको बीचमा 
भएको सम्झौता र दफा ५० को अधीनमा रही ववघटन भएका 
साझेदारी फमाको वहसाब फर्छ्यौट गदाा देहायबमोशजम गनुापनेछाः- 

(क)  साझेदारी फमाको वहतमा बाधा नपने गरी सो 
फमाको सम्पूर्ा सम्पशत्त नगदमा पररर्त गने, 

(ख)  पूुँजी घटेको समेतको नोक्सानी सबभन्द्दा पवहले 
मनुाफाबाट र त्यसबाट नपगेु पूुँजीबाट र 
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त्यसबाट पतन नपगेु प्रत्येक साझेदारको घर 
घरानाबाट असलुउपर गनुापने, 

(ग)  पूुँजीको कमी भनाा गने लगायत साझेदारी फमाको 
जेथा देहायका िम र तररकाबाट उपयोग 
गनुापने:- 
(१) साझेदारी फमाले उनाउ व्यशक्तलाई ततनुापने 

ऋर् रकम रहेछ भने, 
(२) पूुँजीबाहेकको साझेदारले ददएको कजाा 

दामासाहीले, 

(३) साझेदारले बझुाएको पूुँजीको दामासाहीले, र 

(४) शेष बाुँकी जेथाबाट साझेदारहरूको भाग 
वहस्साबमोशजम मनुाफा बाुँड्नमा।   

५६. जायजेथा भाग नलाग्नाेः साझेदारका बीचमा सम्झौता भएको भए 
पतन साझेदारी फमाको बाुँकी ऋर् र दावयत्व चकु्ता नगरी 
साझेदारी बीच जायजेथा बण्डा गना हुुँदैन। 

५७.  सम्बशन्द्धत तनकायले तलशक्वडेटर तनयशुक्त गना सक्नाेः (१) साझेदारी 
फमाको वहसाबवकताब सम्बन्द्धमा साझेदारहरूबीच वववाद परेमा सो 
व्यहोरा उल्लेख गरी कुनै साझेदारले तनवेदन ददएमा सम्बशन्द्धत 
तनकायले त्यस्तो फमाको वहसाब जाुँच गना लेखापरीिक तनयकु्त 
गना सक्नेछ। 

(२) लेखापरीिकले पेश गरेको वहसाबवकताब वा 
प्रततवेदनबाट साझेदारी ववघटन गनुापने देशखए सम्बशन्द्धत तनकायले 
प्रचतलत कानूनबमोशजम तलशक्वडेटर तनयकु्त गना सक्नेछ। 

(३) दफा ४७ वा यस दफाबमोशजम तनयकु्त तलशक्वडेटरले 
आफ्नो काया सम्पादन गदाा प्रचतलत कानूनबमोशजम फमा 
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दामासाहीमा परेका बखत तलशक्वडेटरले कम्पनी खारेज गदाा 
प्रयोग गना सक्न ेअतधकार प्रयोग गना सक्नछे। 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोशजम तनयकु्त लेखापरीिक र 
तलशक्वडेटर सम्बशन्द्धत तनकाय प्रतत उत्तरदायी हनुपुनेछ। 

५८.  साझेदारहरू बीचको वववादाः (१) दफा ४६ मा उल्लेख भएको 
अवस्थामा बाहेक साझेदारहरू बीच साझेदारीका सम्बन्द्धमा कुनै 
वववाद उत्पन्न भई सम्बशन्द्धत तनकायमा उजरुी परेमा त्यस्तो 
तनकायले वववाद समाधान गना तोवकएबमोशजमको कायाववतध पूरा 
गरी आवश्यक आदेश ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सम्बशन्द्धत तनकायले ददएको 
आदेशमा शचत्त नबझेुमा पैतीस ददनतभत्र सम्बशन्द्धत उच्च 
अदालतमा पनुरावेदन ददन सवकनेछ। 

 

पररच्छेद- ७ 

एजेन्द्सी सम्बन्द्धमा 
५९.  एजेन्द्ट भई काम गना नाम दताा गराउनपुनेाः (१) यो ऐनबमोशजम 

सम्बशन्द्धत तनकायमा एजेन्द्ट भई काम गना एजेन्द्टको नाम दताा 
गराउनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम एजेन्द्ट भई काम गना चाहन े
व्यशक्तले एजेन्द्टमा आफ्नो नाम दताा गराउन सम्बशन्द्धत 
तनकायसमि तोवकएबमोशजमका वववरर्हरू खलुाई तोवकएको 
ढाुँचामा दरखास्त ददनपुनेछ। 

६०.  एजेन्द्टको नाम दताा गरी दतााको प्रमार्पत्र ददनपुनेाः (१) दफा ५९ 
बमोशजम एजेन्द्टको काम गना कसैको दरखास्त पना आएमा 
सम्बशन्द्धत तनकायले तोवकएको दस्तरु र धरौटी दाशखल गराई 
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एजेन्द्टको काम गना तोवकएबमोशजमको दताा वकताब खडा गरी 
नाम दताा गरी तोवकएबमोशजम दतााको प्रमार्पत्र ददनपुनेछ।  

(२) सम्बशन्द्धत तनकायले उपदफा (१) बमोशजम एजेन्द्टको 
काम गना नाम दताा गनुा अगावै त्यस्तो व्यशक्तसुँग तोवकएबमोशजम 
सम्झौता गनुापनेछ। 

(३) यस ऐनबमोशजम एजेन्द्टमा नाम दताा गदाा नेपाली 
नागररकलाई प्राथतमकता ददनपुनेछ। 

६१.  फाुँटवारी दाशखल गनुापनेाः प्रत्येक एजेन्द्टले आएको, तबिी भएको, 
मौज्दातमा रहेको मालसामान र त्यसको दर भाउको फाुँटवारी 
तोवकएको ढाुँचामा तोवकएको समयमा सम्बशन्द्धत तनकायमा पेश 
गनुापनेछ। 

६२.  यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ भई राखेको एजेन्द्टको मान्द्यतााः यो ऐन 
प्रारम्भ हनुभुन्द्दा अशघ नेपाल सरकारबाट एजेन्द्ट भई काम गने 
सम्बन्द्धमा ददई राखेको सवै स्वीकृततहरू मन्द्त्रालयले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको म्यादतभत्र नवीकरर् 
गराउन ु पनेछ। सो म्यादतभत्र नवीकरर् नभए सो स्वीकृततहरू 
कायम रहने छैन। 

पररच्छेद-८ 

कसूर तथा सजाय 

६३.  कसूर गरेको मातननाेः कसैले देहायका काम गरेमा तनजले यस 
ऐनबमोशजम कसूर गरेको मातननेछाः- 

(क) दफा ३ र १७ बमोशजम तनजी फमा वा साझेदारी 
फमा दताा नगराई व्यापार-व्यवसायको सञ् चालन 
गरे गराएमा, 
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(ख)  दफा ५८ बमोशजम एजेन्द्टको काम गना नाम 
दताा नगराई व्यापार-व्यवसायसम्बन्द्धी काम 
एजेन्द्टको हैतसयतबाट गरे गराएमा, 

(ग)  नवीकरर् गनुापने म्यादतभत्र नवीकरर् नगराई 
तनजी फमा, साझेदारी फमा वा एजेन्द्टको 
हैतसयतमा आफूले गदै आएको काम कारोबार 
गरे गराएमा, 

(घ)  यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ दताा भई गदै आएको 
व्यापार-व्यवसायसम्बन्द्धी काम यो ऐनबमोशजम 
अद्यावतधक नगराई सो काम कारोबार गरे 
गराएमा, 

(ङ)  तनजी फमा, साझेदारी फमा वा एजेन्द्ट दताा गना 
पेश गरेको वववरर्, कागजात वा सम्झौताका 
प्रावधानमा सम्बशन्द्धत तनकायको स्वीकृतत नतलई 
हेरफेर गरेमा,  

(च)  जानी जानी प्रचतलत कानूनको उल्लङ्घन गरी वा 
प्रचतलत कानून ववपरीत व्यापार व्यवसाय 
सञ् चालन गरे वा गराएमा, 

(छ)  प्रदेश सरकार, मन्द्त्रालय, सम्बशन्द्धत तनकाय वा 
तनरीिकले ददएको आदेश वा तनदेशनको पालना 
नगरेमा वा सो तनदेशन ववपरीत हनुे गरी काम 
गरेमा, 

(ज)  यो ऐन वा यस ऐनअन्द्तगात बनेको तनयम 
ववपरीत कुनै काम कारोबार गरे गराएमा। 
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६४.  सजायाः देहायबमोशजमको कसूर गनेलाई देहायबमोशजमको सजाय 
हनुेछाः- 

(क)  दफा ६३ को खण्ड (क) बमोशजमको कसूर 
गनेलाई बाह्र हजार पाुँच सय रुपैयाुँसम्म 
जररवाना, 

(ख)  दफा ६३ को खण्ड (ख) बमोशजमको कसूर 
गनेलाई पच्चीस हजार रुपैयाुँसम्म जररवाना, 

(ग)  दफा ६३ को खण्ड (ग) बमोशजमको कसूर गने 
तनजी फमा, साझेदारी फमा वा एजेन्द्टको दताा 
प्रमार्पत्र रद्द गरी पाुँच हजार रुपैयाुँसम्म 
जररवाना, 

(घ)  दफा ६३ को खण्ड (घ) बमोशजमको कसूर गने 
तनजी फमा, साझेदारी फमा वा एजेन्द्टको दताा रद्द 
गरी पाुँच हजार रुपैयाुँसम्म जररवाना, 

(ङ)  दफा ६३ को खण्ड (ङ) बमोशजमको कसूर 
गनेलाई बाह्र हजार पाुँच सय जररवाना गरी पाुँच 
वषासम्म त्यस्तो व्यापार-व्यवसाय गना दतााको 
प्रमार्पत्र तलनमा रोक लगाउने, 

(च)  दफा ६३ को खण्ड (च) बमोशजमको कसूर 
गनेलाई पच्चीस हजार रुपैयाुँसम्म  जररवाना गरी 
दतााको प्रमार्पत्र रद्द गने र पाुँच वषासम्म 
व्यापार-व्यवसाय गना दतााको प्रमार्पत्र तलनमा 
रोक लगाउन,े 
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(छ)  दफा ६३ को खण्ड (छ) बमोशजमको कसूर 
गनेलाई पटकै्क वपच्छे पाुँच हजार रुपैयाुँ 
 जररवाना, 

(ज)  दफा ६३ को खण्ड (ज) को कसूर गनेलाई 
बाह्र हजार पाुँच सय रुपैयाुँसम्म जररवाना गरी 
दतााको प्रमार्पत्र केही समयका लातग तनलम्बन 
वा रद्द गने। 

६५.  जररवाना गने अतधकाराः (१) यस ऐनबमोशजम जररवाना गने 
अतधकार सम्बशन्द्धत तनकायको प्रमखुलाई हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम जररवाना गदाा सरकारी 
ववकलको राय तलन सवकनछे । 

६६.  पनुरावेदन हेने अतधकाराः यस ऐनबमोशजमको कसूरमा जररवाना 
गने अतधकारीले गरेको तनर्ाय, सम्बशन्द्धत तनकायले गरेको तनर्ाय 
वा आदेश उपर शचत्त नबझु्ने पिले तनर्ाय पाएको तमततले पैतीस 
ददनतभत्र सम्बशन्द्धत शजल्ला अदालतमा पनुरावेदन गना सक्नेछ।    

 

पररच्छेद-९ 

ववववध 

६७.  स्थानीय तहमा फमा दताा: (१) यस ऐनबमोशजम स्थानीय तहले 
कुल दश लाख रुपैँयासम्मको पूुँजी सीमातभत्र रही तनजी वा 
साझेदारी फमाको दताा तथा नवीकरर् गना सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोशजम दताा तथा नवीकरर् भएका 
फमाहरू सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले सम्बशन्द्धत तनकायमा 
अतभलेखको लातग पठाउनपुनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमका फमा दताा, नवीकरर् र 
तत्सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

६८. फमा अतभलेखीकरर् गनुापनेाः (१) अन्द्य प्रदेशमा दताा भएका तनजी 
तथा साझेदारी फमाले यस प्रदेशमा कारोवार गनाका लातग 
तनदेशालयमा तन:शलु्क अतभलेखीकरर् गनुापनेछ । 

(२) तनदेशनालयले प्रदेशभर सञ् चालनमा रहेका फमाहरूको 
वववरर् अद्यावतधक गरी ववद्यतुीय अतभलेखसमेत बनाई 
राख् नपुनेछ। 

६९.  तनरीिक खटाउन सक्नाेः (१) सम्बशन्द्धत तनकायले तनजी फमा, 
साझेदारी फमा वा एजेन्द्टले यस ऐन वा प्रचतलत कानूनको पालना 
गरी आफूले सञ् चालन गनुापने व्यापार-व्यवसाय सञ् चालन गरे 
नगरेको कुराको तनरीिर् गने प्रयोजनको लातग आफू मातहतको 
कुनै कमाचारीलाई तनरीिकको काम गने गरी खटाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम खटाइएका तनरीिकले 
आफूलाई खटाइएबमोशजमको तनरीिर् काया सम्पन्न गरी सकेपतछ 
सोको प्रततवेदन सम्बशन्द्धत तनकायसमि पेश गनुापनेछ।          

७०.  प्रदेश सरकारको पूवा स्वीकृतत तलनपुने: यस ऐनमा अन्द्यत्र जनुसकैु 
कुरा लेशखएको भए तापतन यो ऐन कायाान्द्वयन हुुँदा प्रदेश 
सरकारलाई सारभतू रूपमा आतथाक दावयत्व पने ववषय भएमा सो 
ववषयमा प्रदेश सरकारको पूवा स्वीकृतत तलनपुनेछ ।  

७१. सतमतत वा उपसतमतत गठन गना सक्नाेः यस ऐनको उद्देश्य 
कायाान्द्वयन गना मन्द्त्रालयले आवश्यकताअनसुार सतमतत वा 
उपसतमततहरू गठन गना सक्नेछ। यसरी गठन गररएको सतमतत 
वा उपसतमततको कायाादेश, काया अवतध, शता तथा सवुवधा त्यस्ता 
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सतमतत वा उपसतमतत गठन गदााको तनर्ायमा तोवकएबमोशजम 
हनुेछ। 

७२.  प्रदेश सरकारले तनदेशन ददन सक्नाेः यस ऐनको उद्देश्य 
कायाान्द्वयन गनाको लातग प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको कुनै 
मन्द्त्रालय, तनदेशनालय, कायाालय वा अन्द्य सम्बशन्द्धत 
सरोकारवालालाई आवश्यक तनदेशन ददन सक्नछे। यसरी प्रदेश 
सरकारले ददएको तनदेशनको पालना गनुा सम्बशन्द्धत सबैको 
कताव्य हनुेछ। 

७३.  सम्बशन्द्धत तनकायले वववरर् सावाजतनक गनुापनेाः यस ऐनबमोशजम 
सम्बशन्द्धत तनकायले दताा गरेको फमा र एजेन्द्टको वववरर् 
सम्बशन्द्धत सबैको जानकारीको लातग सावाजतनक गनुापनेछ। 

७४.  सरकारी बाुँकी सरह असलुउपर गनेाः मन्द्त्रालयले यो ऐन वा यस 
ऐनअन्द्तगात बनेको तनयम, तनदेशशका वा कायाववतधबमोशजम कुनै 
व्यशक्त, फमा वा एजेन्द्टसुँग तलनपुने दस्तरु, शलु्क जररवानाको 
रकम सरकारी बाुँकी सरह असलुउपर गरी तलनपुनेछ। 

७५.  प्रचतलत कानूनबमोशजम हनुाेः (१) यस ऐनमा लेशखए जतत कुरामा 
यसै ऐनबमोशजम र अन्द्य कुराका हकमा प्रचतलत कानूनबमोशजम 
हनुेछ। 

(२) यस ऐनमा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यस ऐनबमोशजम कसूर मानी कारवाही तथा सजाय हनु ेकसूरमा 
अन्द्य प्रचतलत कानूनबमोशजम समेत सजाय हनुे रहेछ भने यस 
ऐनबमोशजम कारवाही र सजाय हनु े भएको कारर्ले प्रचतलत 
कानूनबमोशजम मदु्दा चलाउन वा सजाय गना कुनै बाधा परेको 
मातनने छैन। 
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७६.  अतधकार प्रत्यायोजनाः यस ऐनको उद्देश्य कायाान्द्वयन गना प्रदेश 
सरकार, मन्द्त्रालय वा सम्बशन्द्धत तनकायले आफूलाई प्राप्त 
अतधकारमध्ये केही अतधकार कुनै उपयकु्त तनकाय, कायाालय वा 
अतधकारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ। 

७७.  तनयम बनाउन े अतधकाराः यस ऐनको उद्दशे्य कायाान्द्वयन गनाको 
लातग प्रदेश सरकारले आवश्यक तनयमहरू बनाउन सक्नछे। 

७८.  तनदेशशका तथा कायाववतध बनाउन सक्नाेः मन्द्त्रालयले यो ऐन 
कायाान्द्वयन गनाका लातग यस ऐन तथा यस ऐनअन्द्तगात बनेको 
तनयमका अधीनमा रही आवश्यक तनदेशशका तथा कायाववतध 
बनाउन सक्नछे। 

७९.  बचाउाः प्रचतलत कानूनबमोशजम दताा भएको फमा वा एजेन्द्टले 
गरेको व्यापार-व्यवसाय र सोसुँग सम्बशन्द्धत सवै काम कारवाही 
यसै ऐनबमोशजम भए गरेको मातननेछ। 

 
प्रमार्ीकरर् तमतताः २०७८/१२/०६ 

 
   

 

 

 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

   आज्ञाले, 
प्रमे राज तगरी 

प्रदेश सरकारको सशचव 

प्रदेश प्रमखुको 
कायाालयको 

 


