
 
 

 
 

कणाल  देशमा यापार- यवसायको दता तथा स ालनका स ब धमा यव था गन बनकेो वधेयक 2077 

तावनाः देश भ  स ालन हनुे यापार- यवसायको दता तथा स ालन स ब धी यव थालाई सरल, सहज 

तथा पहुँचयो य बनाई यापार- यवसाय र यसबाट हनुे कारोवारको यव थापन तथा नयमन गन स ब धमा 

कानूनी यव था गन वा छनीय भएकाले, 

         कणाल  देश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

प र छेद- १ 

ारि भक 

१.  संि  नाम, व तार र ार भः (१) यस ऐनको नाम " देश यापार- यवसाय (दता तथा स ालन) 

ऐन, २०७६" रहेको छ। 

(२) यो ऐन तु त ार भ हनुेछ। 

२.  प रभाषाः वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  "उनाउ यि " भ ाले साझेदार  फमको स ब धमा साझेदार बाहेकका अ  कुनै यि  
स झन ुपछ। 

(ख)  "एजे ट" भ ाले देशको भौगो लक सीमा े  भ  कुनै वदेशी वा वदेशी फम, क पनी 
वा सं थाको एजे सी लई एजे टको कामकाज गनका न म  दफा ५९ बमोिजम नाम दता 
गरेको यि  वा फम स झन ुपछ। 

(ग)  "िज मेवार यि " भ ाले नजी फमको धनी, साझेदार  फमको साझेदार, एजे ट वा य तो 
फम वा एजे टका तफबाट काम गन आ धका रक यि  स झन ुपछ। 

(घ)  "तो कएको" वा "तो कए बमोिजम" भ ाले यस ऐन अ तगत बनकेो नयममा तो कएको वा 
तो कए बमोिजम स झन ुपछ 

(ङ) "दता कताब" भ ाले नजी फम, साझेदार  फम वा एजे टको नाम दता गन योजनको ला ग 
खडा गर  राखेको कताब स झन ुपछ। 

(च)  "दताको माणप " भ ाले यस ऐन बमोिजम दता भएका फम वा एजे टले ा  गरेको 
माणप  स झन ुपछ। 

(छ)  " नर क" भ ाले यस ऐन बमोिजम फम वा एजे टले गन यापार- यवसाय स ब धी 
कामको नर ण गन योजनको दफा ६८ बमोिजम स बि धत नकायले खटाएको यि  
स झन ुपछ। 

       (ज)  " देश सरकार" भ ाले कणाल  देश सरकार स झन ुपछ। 

       (झ)  " नजी फम" भ ाले नजी वा अ य नामबाट यापार- यवसाय गनको ला ग दफा ४ 
बमोिजम दता भएको एकल वा म वको फम स झन ुपछ। 



 
 

 
 

(ञ) "फम " भ ाले यापार- यवसाय गन योजनको ला ग यस ऐन बमोिजम दता भएको नजी 
फम वा साझेदार  फम स झन ुपछ। 

(ट)  " यापार- यवसाय" भ ाले उ ोग, वािण य, पशेा वा वृि  गनका ला ग यस ऐन वा च लत 
कानून बमोिजम दता भएको फम वा एजे टले गन यापार- यवसाय स झन ुपछ। 

(ठ)  "म ालय" भ ाले देश भ को यापार- यवसायसँग स बि धत वषय हेन देश सरकारको 
म ालय स झन ुपछ। 

(ड)  "स बि धत नकाय" भ ाले यापार- यवसायको दता, नयमन र सहजीकरण गनका ला ग 
म ालयले तोकेको नकाय स झनपुछ । 

(ढ)  "साझेदार  फम" भ ाले दईु वा दईु भ दा बढ  यि ह ले एउटै नाम राखी मनुाफा व डा 
लगाउने गर  सवै साझेदारले येक साझेदारका ला ग वा कुनै साझेदारले सवै साझेदारका 
ला ग सवै कारोबारमा भाग लन आपसमा स झौता गर  दफा १७ बमोिजम दता भएको 
साझेदार  फम स झन ुपछ।             

प र छेद - २ 

नजी फम दता तथा स ालन स ब धी यव था 

३.  दता नगर  नजी फम स ालन गन नहनुःे (१) यो ऐन ार भ भएप छ यो ऐन बमोिजम दता नगराई 
कसैले प न नजी फम स ालन गन र य तो दता नभएको नजी फमको नामबाट कुनै प न 
क समको यापार- यवसाय गन पाउने छैन। 

(२) यो ऐन ार भ हनु ुअिघ च लत कानून बमोिजम दता भएका फमले एक वष भ  

स बि धत नकायमा दता अ ाव धक गन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम अ ाव धक नगरेमा तो कए बमोिजमको ज रबाना तर  

अ ाव धक गन स कनछे ।  

४.  नजी फम दता स व धी यव था: (१) यस ऐन बमोिजम नजी फम दता गन चाहने यि ले 
देहायका कागजात तथा ववरण र तो कए  बमोिजमको द तूर संल न राखी तो कए बमोिजमको 
ढाँचामा स बि धत नकाय सम  दरखा त दन ुपनछः- 

          (क)  नजी फमको नाम, 

          (ख)  नजी फमको ठेगाना, स पक टे लफोन वा मोबाइल नं. र ई-मेल 
ठेगाना, 

    (ग)  यापार- यवसाय गन ठाँउ एक भ दा बढ  भएमा यापार- यवसाय 
गन मु य थान बाहेक अ य शाखाको ठेगाना, स पक टे लफोन वा 
मोबाइल नं र ई-मेल ठेगाना, 



 
 

 
 

(घ)  नजी फमको उ े य तथा यसले कारोबार गन कारोबारको कृ त 
तथा दान गन सेवा तथा त स ब धी ववरण, 

          (ङ)  यापार- यवसाय तथा त स ब धी कारोबार स ालन गन म त, 

          (च)  नजी फमको धनीको नाम, ठेगाना तथा बाब,ु आमा र बाजे, 
ब यैको नाम, 

          (छ)   नेपाल  नाग रकताको माणप को त ल प, 

          (ज)  दताको स ब धमा आव यक ठानी स बि धत नकायले मांगेको 
अ य कागजात वा ववरण, 

          (झ)   तो कए बमोिजमको अ य ववरण। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कसैको दरखा त परेमा स बि धत नकायले सात दन भ  
तो कए बमोिजम आव यक जाँचबझु गर  फम दता गन मना सव देखेमा तो कए बमोिजमको ढाचँामा 
दता कताब खडा गर  फमको नाम दता गन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) को ख ड (क) बमोिजम नजी फमको नाम मपूण, दोहोरो अथ ला न े
तथा प हले दता भइसकेका अ  फमको नाम र च लत क पनी ऐन बमोिजम दता भै राखेको 
ल मटेड क पनीको नाम म ने गर  नाम राखी दता हनु ेछैन ्।  

(४) उपदफा (२) बमोिजमको फमलाई तो कएको ढाँचामा माणप  दन ुपनछ। 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न एउटै यि को नाममा 
समान उ े य भएको एक भ दा बढ  वािण य स ब धी नजी फम दता ग रने छैन।  

 (६) उपदफा (१) बमोिजम दरखा त जाँचबझु गदा नीिज फम दता गन नस कने भएमा 
स बि धत नकायले सोको कारण स हतको जानकार  स बि धत दरखा तवालालाई दन ुपनछ । 

(७) उपदफा (२) बमोिजमको फम दताको लगत व तुीय व पमा समेत रा  ुपनछ ।  

५.  मु य थान बाहेक शाखाबाट समेत यापार- यवसाय हनुस न ेगर  दता गन सकनःे (१) यस ऐन 
बमोिजम दता हनुे कुनै नजी फमले आ नो यापार- यवसाय गन मु य थान बाहेक अ य थानबाट 
समेत यापार- यवसाय स ब धी कारोबार गन चाहेमा स बि धत नकायले यापार- यवसाय गन 
चाहने येक शाखाको ला ग तो कए बमोिजमको द तरू लई दता कताबमा सोह  यहोरा जनाई 
शाखालाई समेत तो कए बमोिजम दताको माणप  दन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम शाखालाई दइएको दताको माणप  नजी फमको दताको 
माणप को अव धस म मा  कायम रहनेछ। शाखाको अि थ व नजी फमको अि थ व भ दा भ  

रहने छैन। 

६. म हला, द लत, पछ डएका बग तथा अपा ता भएका यि लाई छूटः यापार- यवसाय गन 
योजनका ला ग यस ऐन बमोिजम नजी फम दता गन चाहने म हला, द लत, पछ डएका वग तथा 



 
 

 
 

अपा ता भएका यि लाई नजी फम दता गन र सो को नवीकरण गनका ला ग यस ऐन बमोिजम 
ला ने द तूरमा पचास तशत छूट दइनेछ। 

७.  दताको माणप को अव ध र नवीकरणः (१) यो ऐन बमोिजम दता र अ ाव धक भएका नजी  

फमको माणप को अव ध र नवीकरण स ब धी यव था तो कए बमोिजम हनुेछ । 

(२)  यो दफा ार भ हनु ुअिघ कुनै कारणवस नवीकरण गन याद समा  भई नवीकरण 

हनु नसकेका फम भएमा ज तसकैु अव ध य तत भएको भए ताप न एक पटकका ला ग यो ऐन 

ार भ भएको म तले एक वष भ  तो कए बमोिजम न वकरण गन स कनेछ ।    

८.  अनमु त वा इजाजत लन ु पनः यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यस ऐन 
बमोिजम दता भएको कुनै नजी फमले कुनै यवसाय स ालन गन च लत कानून बमोिजम 
अनमु तप  वा इजाजतप  लनपुन रहेछ भने य तो अनमु तप  वा इजाजतप  न लई िज मेवार 
यि ले य तो नजी फमको नामबाट यापार- यवसाय स ालन शु  गन स ने छैन र यस ऐन 
बमोिजम नजी फम दता भएकै आधारमा य तो यवसाय स ालन गन अनमु त वा इजाजत ा  
गरेको मा नने छैन। 

९.  ववरण हेरफेर गन ु परेमा वीकृ त लनपुनः  दफा ४ को उपदफा (१) बमोिजम पशे गरेको 
ववरणमा कुनै हेरफेर गन ु पन भएमा िज मेवार यि ले तो कए बमोिजम स बि धत नकायको 
वीकृ त लन ुपनछ। 

१०.  कानूनी मा यता नपाउनःे यो ऐन ार भ भएप छ यो ऐन बमोिजम दता नगर  नजी फमको नामबाट 
गरेको कुनै प न लेनदेन वा अ  कुनै प न कारोबारले कानूनी मा यता पाउने छैन। 

११.  स बि धत नकायले ववरण माग गन स नःे (१) यो ऐन बमोिजम दता भएको कुनै नजी फमसगँ 
स बि धत नकायले आव यक ववरण माग गन स नेछ। 

(२) उपपदफा (१) बमोिजम माग ग रएको ववरण तो कएको समय भ  पेश गन ु य तो 
नजी फमको कत य हनुेछ ।  

१२.  नजी फम खारेज गन सकनःे (१) देहायको अव थामा स बि धत नकायले नजी फम खारेज गन 
स नेछः- 

    (क) तो कएको अव ध भ  नवीकरण नगराएमा, 

(ख) नजी फमको धनीले मना सव कारण दशाई आ नो फम खारेज गर  पाँउ 
भनी स बि धत नकायमा नवेदन दएमा, 

(ग)  दफा ४ को उपदफा (४) को वपर त हनुे गर  कुनै कुरा ढाँट  फम दता 
गरेको ठह रएमा, 

(घ) स बि धत नकायले माग गरेको दफा ११ बमोिजमको ववरण तो कएको 
अव ध भ  पेश नगरेमा, 



 
 

 
 

(ङ)  उ ोग स ब धी नजी फमले स बि धत नकायलाई जानकार  दई वा  
न दई उ ोग ब द गरेमा, 

(च)  उ ोग स ब धी नजी फमले इजाजतको शत बमोिजम उ ोग थापना र 
स ालन गनको ला ग कारखाना नमाण, मेिशनर  औजार वा उपकरण 
ख रद  गरेको वा उ ोग स ालनको ला ग आव यक काय गरेको लिखत 
ग त ववरणस बि धत नकायमा पेश नगरेमा, वा 

(छ)  यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयमको वपर त हनुे गर  अ य कुनै 
काय गरेमा। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम दता खारेज ग रएमा स बि धत नकायले दता कताबमा सोह  
यहोरा जनाई य तो फमको नाम र मा यता दता कताबबाट तो कए बमोिजम हटाउन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (१) को ख ड (क), (ग), (घ), (च) वा (छ) वा उपदफा (२) बमोिजम 
स बि धत नकायले कुनै नजी फम खारेज गन ुअिघ य तो फम खारेज गन ुपन आधार र कारण 
खलुाई िज मेवार यि लाई सफाई पशे गन अवसर दन ुपनछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजम स बि धत नकायबाट फम खारेज भएमा यसर  खारेज भएको 

फमका धनीको नाममा एक वषस म सोह  उ े य भएको अक  नजी फम दता ग रन ेछैन । 

१३. दताको भावः(१) यस ऐन बमोिजम दता कताबमा कुनै नजी फमको धनीको पमा दता भएको 
यि लाई सो नजी फमले गरेको जनुसकैु काम कारोबारको न म  सिजत हनुे एकल अ स मत 
दा य व यहोन ुपन यि  मा ननेछ।  

(२) नजी फमको धनीको मृ य ुप ात य तो नजी फमले यहोन ुपन दा य व त नजको 
स पि  वा य तो नजी फमको यापार- यवसाय वा सो को जायजेथा वा मनुाफाबाट य  वा 
अ य  जनुसकैु क समले कुनैप न क समको लाभ लने वा सोको दावी गन यि  बाहेक अ  
कुनै प न यि  िज मेवार हनुे छैन। 

प र छेद- ३ 

साझेदार  फमको दता र स ालन स ब धी यव था 

१४.  साझेदार  कायम हनुःे (१) दईु वा दईु भ दा बढ  यि ह ले एउटै नाम राखी मनुाफा ब डा 
लगाउन ेगर  कुनै साझेदारले सबै साझेदारका ला ग वा सबै साझेदारले येक साझेदारका ला ग कुनै 
यापार- यवसाय स ालन गन आपसमा स झौता गरेमा तनीह का बीच सो यापार- यवसाय गन 
साझेदार  कायम भएको मा ननेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स झौता गन यि ह लाई एक अकाको स ब धमा साझेदार 
भ ननेछ। 

(३) साझेदारले सामु हक पमा यापार- यवसाय स ालन गदा साझेदार  फमको नामबाट 
गन ुपनछ र य तो फम दफा १७ बमोिजम दता गन ुपनछ ।    



 
 

 
 

१५.  संग ठत सं था साझेदार नहनुःे दफा १८ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न कुनै संग ठत सं था  
साझेदार  फमको साझेदार हनु स ने छैन। 

१६.  एकाघर सगोलको कारोबार साझेदार  भ  नहनेुः (१) एकाघर संगोलको यापार- यवसायलाई 
साझेदार  मा नने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न एकाघर संगोलका अंिशयार एक 
आपसमा अंश लई छु एर बसेको भएमा आपसमा स झौता गर  साझेदार  यवसाय स ालन गन 
स नेछन ्। 

१७.  साझेदार  फम दता स व धी यव था: (१) दफा १४ बमोिजम साझेदार  कायम गन स झौता भएको 
एक म हना भ  साझेदारह ले य तो साझेदार  फम दताको ला ग देहायका कागजात तथा ववरण 
र तो कएको द तूर समेत संल न राखी तो कएको ढाँचामा स बि धत नकाय सम  दरखा त दन ु
पनछः-  

            (क) साझेदार  फमको पूरा नाम, 

            (ख)  साझेदार  फमको यापार- यवसाय गन मु य ठेगाना, स पक टे लफोन वा 
मोबाइल नं. र ई-मेल ठेगाना,     

(ग)  यापार- यवसाय गन ठाँउ एक भ दा बढ  भएमा यापार- यवसाय गन 
मु य थान बाहेक अ य शाखाको ठेगाना, स पक टे लफोन वा मोबाइल नं 
र ई-मेल ठेगाना, 

(घ) साझेदार  फमले आ नो उ े य र काया वयन गन खोजेको यवसायको 
छोटकर  ववरण, 

            (ङ)  येक साझेदारको पूरा नाम, थर र नजको थायी ठेगाना, 

            (च)  साझेदारको क सम र येक साझेदारले लगानी गरेको पंूजी रकम, 

            (छ)  कुनै साझेदारको अ धकार उपर कुनै ब देज लगाएको भए सो कुरा, 

            (ज) साझेदार  फमको स ालन वा यव थापन गन र त न ध व गन साझेदार 
वा साझेदारह को नाम वा िज मेवार यि को नाम, 

            (झ)  मनुाफा नधारण गन त रका, 

            (ञ)  साझेदारह  बीच मनुाफा तथा नो सान बाँडफाँड गन त रका, 

            (ट)  साझेदारह  बीच साझेदार का स ब धमा भएको स झौताको मािणत 
त ल प, 

(ठ)  दताका स ब धमा आव यक ठानी स बि धत नकायले मांगेको अ य 
कागजात तथा ववरण, 

            (ठ)  तो कए बमोिजमको अ य ववरण।   



 
 

 
 

(२) उपदफा (१) बमोिजम दरखा त परेमा स बि धत नकायले सात दन भ  दरखा तसँग 
स बि धत ववरण जाँची फम दता हनु स न ेदेिखएमा यस तो कए बमोिजम दता कताब खडा गर   
साझेदार  फम दता गन ुपनछ । 

(३) यस दफा बमोिजम साझेदार  यवसाय दता नग र कुनै यवसाय स ालन गरेमा य तो 
यवसायले यस ऐन बमोिजम कानूनी मा यता ा  गन छैन ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम दरखा त जाँचबझु गदा साझेदार  फम दता हनु नस ने वा 
आव यक कागजात नपगेुमा स बि धत नकायले सोको कारण स हत पाँच दन भ  
दरखा तवालालाई जानकार  दन ुपनछ ।               

१८.  दताको माणप  दन ुपनः (१) यस ऐन बमोिजम स बि धत नकायको दता कताबमा फमको नाम 
दता भै सकेप छ साझेदारह को नाममा तो कए बमोिजमको ढाचँामा दता माणप  दन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको साझेदार  फम दताको लगत व तुीय व पमा समेत रा  ु
पनछ। 

१९.  मु य थान बाहेक शाखाबाट समेत यापार- यवसाय हनुस न ेगर  दता गन सकनःे (१) यस ऐन 
बमोिजम दता हनेु कुनै साझेदार  फमले आ नो यापार- यवसाय गन मु य थान बाहेक अ य 
थानबाट समेत यापार- यवसाय स ब धी कारोबार गन चाहेमा स बि धत नकायले यापार- यवसाय 
गन चाहने येक शाखाको ला ग तो कए बमोिजमको द तूर लई दता कताबमा सोह  यहोरा जनाई 
शाखालाई समेत तो कए बमोिजम दताको माणप  दन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम शाखालाई दइएको दताको माणप  साझेदार  फमको दताको 
माणप को अव धस म मा  कायम रहनेछ। शाखाको अि त व साझेदार  फमको अि त व भ दा 
भ  रहने छैन। 

२०. म हला द लत, पछ डएको वग तथा अपा ता भएका यि लाई छूटः यापार- यवसाय गन योजनको 
ला ग यस ऐन बमोिजम साझेदार  फम दता गन चाहन ेम हला, द लत, पछ डएको वग तथा अपा ता 
भएका यि लाई साझेदार  फम दता तथा नवीकरण गनको ला ग ला ने द तूरमा पचास तशत 
छूट दइनछे। 

२१.  साझेदार  फमको नाम मपणू हनु नहनुःे (१) कुनै साझेदार  फमको नाम रा दा दोहोरो अथ ला न े
नभई प  अथ ला ने गर   नाम रा  ुपनछ ।  

(२) कुनै साझेदार  फमको नाम रा दा प हले दता भैसकेको कुनै फम, क पनी, रिज ड, 
ेडमाक, पेटे ट, डजाइन वा अ तरा य पमा याती ा  यापा रक नाम वा िच हसगँ म ने वा 
म सजृना हनुे गर  वा सावज नक हत, नै तकता, सदाचार, िश ाचारको ले अनपयु  हनुे वा 

रा य िच ह, रा य वभू त, रा य स पदा आ दसँग म सजृना हनु ेगर  रा  ुहदुन। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम मपूण हनुे वा अनउुपयु  हनुे नाम राखी कुनै साझेदार  फम 
दता गन दफा १७ बमोिजम दरखा त परेमा स बि धत नकायले य तो नाम राखी साझेदार  फम 
दता गन इ कार गर  यसको जानकार  दरखा तवालालाई दन ुपनछ। 



 
 

 
 

(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकार  ा  भएमा दरखा तवालाले नाम स याई साझेदार  
फम दता गन पनुः दरखा त दएमा स बि धत नकायले स याइए बमोिजमको साझेदार  फम दता 
गन ुपनछ। 

(५) दता भइसकेको कुनै साझेदार  फमको नाम उपदफा (१) बमोिजम मपूण रहेको भनी 
स बि धत सरोकारवालाको दरखा त परेमा स बि धत नकायले तो कए बमोिजम यसको छानबीन 
गनछ र यसर  छानबीन गदा य तो फमको नाम मपूण रहेको देिखएमा य तो नाम प रवतन गन 
िज मेवार यि लाई आदेश दन स नेछ। 

२२.  अनमु त वा इजाजत लन ुपनः (१) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यस ऐन 
बमोिजम दता भएको कुनै साझेदार  फमले कुनै यवसाय स ालन गन च लत कानून बमोिजम कुनै 
अ धकार  वा नकायको अनमु तप  वा इजाजतप  लन ु पन रहेछ भने य तो अनमु तप  वा 
इजाजतप  न लई िज मेवार यि ले साझेदार  फमको नामबाट यापार- यवसाय स ालन गन 
स ने छैन । 

(२) यस ऐन बमोिजम साझेदार  फम दता भएकै आधारमा य तो यापार- यवसाय स ालन 
गन अनमु त वा इजाजत ा  गरेको मा नने छैन। 

२३.  यस ऐन बमोिजम यापार- यवसाय गन ु पनः (१) यो ऐन ार भ हनु ु अिघ दता भएका साझेदार  
फमले यस ऐन बमोिजम यापार- यवसाय स ालन गनको ला ग यो ऐन ार भ भएको म तले छ 
म हना भ  यस ऐन बमोिजम साझेदारह का बीच भएको स झौतामा प रवतन गर  वीकृ तका ला ग 
स बि धतमा नकाय सम  पेश गन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स झौता पेश भएकोमा स बि धत नकायले सात दन भ  य तो 
स झौता वीकृत गर  स बि धत साझेदार  फमलाई सो को जानकार  गराउन ुपनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम वीकृ त ा  नगरेस म य तो साझेदार  फमले यस ऐन 
बमोिजम कुनै यापार- यवसाय स ालन गन स ने छैन। 

२४.  ववरणमा हेरफेर गन ुपरेमा वीकृ त लन ुपनः  (१) साझेदार  फम दता गनको ला ग दफा १७ 
बमोिजम पेश गरेको दरखा त, सो साथ संल न ववरण तथा कागजात र स झौतामा प छ कुनै 
हेरफेर गन ुपरेमा सो कुरा जनाई िज मेवार यि ले स बि धत नकायमा दरखा त दन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ववरण हेरफेर गन स बि धत नकायबाट वीकृ त ा  
भएप छ मा  य तो ववरण हेरफेर भएको मा ननेछ। 

२५.  नवीकरण गन ु पनः (१) यस ऐन बमोिजम दता भएको साझेदार  फम नवीकरणको ला ग तो कए 
बमोिजमको समयमा तो कए बमोिजमको द तरु संल न राखी तो कएको ढाचँामा स बि धत नकायमा 
दरखा त दनपुनछ। 

 
(२) उपदफा (१) बमोिजम दरखा त परेमा स बि धत नकायले य तो साझेदार  फमको 

दता कताब, दता लगत र दता माणप मा नवीकरणको यहोरा जनाउन ुपनछ। 



 
 

 
 

 
(३) उपदफा (१) बमोिजम साझेदार  फम नवीकरण नगराई सोह  नामबाट कुनै साझेदार  

फम स ालन गन स कन ेछैन। 
 
(४) साझेदार  फम नवीकरण गनको ला ग तो कएको आ थक ववरण स हत लेखा पर ण 

तवेदन समेत पेश गनपुनछ। 
 
(५) यस दफा बमोिजम तो कएको अव धमा साझेदार  फम नवीकरण नगरेमा वा दफा २६ 

बमोिजम तो कएको ववरण पेश नगरेमा य तो यवसायले येक वषको ला ग ला न े नवीकरण 
द तरुको दो वर द तरु बराबरको वल ब द तरु तर  आव यक ववरण संल न राखी नवीकरण 
गनपुन म त य तत भएको पाँच वष भ  साझेदार  फम नवीकरणका ला ग दरखा त दन स नेछ। 

 
(६) उपदफा (५) बमोिजम दरखा त दएमा स बि धत नकायले य तो साझेदार  फम 

नवीकरण गन स नेछ। 
 
(७) उपदफा (६) बमोिजमको अव ध भ  प न नवीकरण नगराएको साझेदार  फमको दता  

वतः र  भएको मा ननेछ।  
 
(८) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न यो ऐन ार भ हनु ुअिघ कुनै 

कारणवस नवीकरण गन याद समा  भई नवीकरण हनु नसकेका साझेदार  फम भए ज तसकैु अव ध 
य तत भएको भएताप न एक पटकका ला ग यो ऐन ार भ भएको म तले एक वष भ  तो कए 
बमोिजम नवीकरण गन स कनेछ। 

२६.  स बि धत नकायमा ववरण पशे गन ु पनः (१) साझदेार  फमले तो कएको ढाचँामा येक वष 
आ थक ववरण र लेखा पर ण गराई वाष क लेखा पर ण तवेदन स बि धत नकायमा पेश गन ु
पनछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न तो कएको रकम भ दा कम 
रकमको कारोबार गन साझेदार  फमले स बि धत नकायमा वाष क आ थक ववरण मा  पेश गन 
स नेछ। 

२७. साझेदार  फम खारेज गन स नःे (१) देहायको अव थामा यस ऐन बमोिजम दता भएको साझेदार  
फम स बि धत नकायले खारेज गन स नछेः- 

(क) कुनै साझेदार  फमले दफा २५ को अधीनमा रह  तो कएको अव ध भ  

नवीकरण नगराएमा, 

(ख) साझेदारह ले मना सव कारण दशाई साझेदार  फम खारेज गर  पाउँ भनी 
स बि धत नकायमा नवेदन दएमा, 

(ग)  कुनै साझेदार  फमले यस ऐन बमोिजम पेश गन ु पन ववरण स बि धत  

नकायमा पेश नगरेमा, 



 
 

 
 

(घ)  कुनै साझेदार  फमले फम दता हुदँा पेश गरेको स झौतामा उि लिखत 
उ े य भ दा फरक उ े यको यापार- यवसाय स ालन गरेमा,     

(ङ)  उ ोग स बि धत साझेदार  फमले काय स ालन गर  स बि धत 
नकायलाई जानकार  दई वा न दई उ ोग ब द गरेमा, 

(च)  उ ोग स ब धी साझेदार  फमले नवीकरण गन याद समा  भएको म तले 
तो कएको अव ध भ  नवीकरण नगराएमा वा नवीकरण गराए प न 
इजाजतको शत अनसुार उ ोग थापना र स ालन गनको ला ग कारखाना 
नमाण, मेिशनर  औजार, उपकरणको खर द वा उ ोग स ालनको ला ग 
आव यक काय गरेको लिखत ग त ववरण स बि धत  नकायमा 
न दएमा, वा 

(छ) साझेदार  फम वा िज मेवार यि ले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनकेो 
नयमको वपर त हनुे गर  अ य कुनै काम गरेमा। 

 (३) उपदफा (१) को ख ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोिजम स बि धत 
नकायबाट साझेदार  फम खारेज गन ु अिघ स बि धत साझेदार  फमलाई सफाई पेश गन उिचत 
अवसर दन ुपनछ। 

(४) उपदफा (१) को ख ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोिजम स बि धत 
नकायबाट खारेज भएका साझेदार  फमका साझेदारह  कसैको नाममा प न एक वषस म सोह  
उ े य भएको अक  फम दता ग रने छैन। 

(५) उपदफा (१) बमोिजम साझेदार  फम खारेज ग रएमा स बि धत नकायले दता 
कताबमा सोह  यहोरा जनाई य तो फमको नाम र मा यता दता कताबबाट हटाउन ुपनछ। 

प र छेद- ४ 

साझेदारह को आपसी स ब ध 

२८.  साझेदारह को आपसी स ब धः (१) साझेदारह को आपसमा भएको स झौता बमोिजम साझेदार ह मा 
हक र दा य व कायम हनुेछ। य तो स झौता लिखत पमा भएको हनु ुपनछ। 

(२) साझेदार को स झौतामा उ लेख भएका वषयको हकमा सोह  बमोिजम र नलेिखएकोमा 
यस ऐन बमोिजमको यव था लागू हनुेछ।  

२९.  साझेदार को दा य व नवाह गनः कसैले आ नो वचन, लखत वा आचरणबाट जानी जानी कुनै 
साझेदार  फमको साझेदारको पमा आफूलाई त न ध व गरेकोमा नजले गरेको त न ध वमा 
व ास गर  कसैले य तो साझेदार  फमलाई ऋण दान गरेकोमा नज य तो साझेदार को साझेदार 
नभए ताप न य तो ऋण नज आफैले वा फम जोसकैुले लएको भए ताप न य तो यि ले यस 
उपरको दा य व यहोन ुपनछ। 



 
 

 
 

तर यसर  व ासमा पार  ऋण लने यि को दा य व उपर तकूल नहनुे गर  य तो 
फम आफैले लएको वा य तो ऋणबाट कुनै आ थक लाभ लएको हदस म स बि धत फमले 
दा य व यहोन ुपनछ। 

३०. येक साझेदार त न ध हनुःे स झौतामा अ यथा यव था भएकोमा बाहेक साझेदार  फमको येक 
साझेदार य तो फमको यवसाय स ालनको योजनका ला ग य तो साझेदार को त न ध (एजे ट) 
मा ननेछ।  

३१.  साझेदार मा रहेको जायजेथाः साझेदार को जायजेथा देहाय बमोिजम हनुेछः- 

           (क) साझेदार  कारोबार शु  हुदँाको स पूण जायजेथा, 

           (ख) साझेदार को ला ग वा यसको न म  वा यसको योजनमा ा  गरेको जायजेथा, 

           (ग) साझेदार ले कारोबार गर  कमाएको धन, र 

           (घ) साझेदार मा चलाएको कारोबारबाट ा  हनु आएको याती (गडु वल)। 

प ीकरणः अ यथा मािणत भएकोमा वाहेक फमको रकम लगानी गर  ा  भएको सबै स पि  र 
हक फमको न म  ा  गरेको मा ननछे। 

३२.  साझेदारको मृ य ु भएप छको दा य वः (१) कुनै साझेदारको मृ य ु भएप छ प न साझेदार  फमको 
यवसाय स ालन जार  रहेकोमा य तो साझेदारको मृ य ु प छ भएको कुनै काम, कारबाह  वा 
कारोबारको कारणबाट सजृना भएको दा य व मतृक साझेदारको हकवालाले यहोन ुपन छैन। 

  (२) साझेदारको मृ य ु प छ हकवालालाई हक ह ता तरण गन या च लत कानून 
बमोिजम हनुेछ ।   

  (३) उपदफा (१) बमोिजम कुनै साझेदारको मृ य ुप छ हक ह ता तरण गन वा साझेदार  
वघटन भई स पि  बाडँफाँड गन कुनै साझेदार उपि थत नहनु े वा बेप ा भएमा च लत कानून 
बमोिजम सूचना जार  गन र याद तामले गन स नेछ ।   

३३.  साझेदार  स पि को योगः साझेदार  कारोबारको योगमा बाहेक साझेदार को स पि  साझेदारह ले 
अ  काममा लगाउन वा लगाउन दन हुँदैन। 

३४.  पूजँी थ न बा य नहनुःे अ  साझेदारले माग गरे प न साझेदार को कबु लयतमा तोकेको अ  भ दा 
बढ  पूजँी थ न कुनै साझेदारलाई वा य गन हुँदैन। 

३५.  स ामा रा  नपाउनःे कुनै साझेदारले अ य साझेदारको म जरु  बना अ  कुनै यि लाई आ नो 
स ामा साझेदार गराउन र रा  पाउँदैन। 

३६.   कारोबारको यव थापनमा भाग लन पाउनेः (१) स झौता ारा साझेदार  कारोबारको ब दोब तमा 
भाग लन नपाउने साझेदार बाहेक अ य साझेदारले वरोध नगरेस म येक साझेदारले साझा 
कारोबारको यव थापनमा भाग लन पाउँनेछ। 



 
 

 
 

तर सवै साझेदारको म जूर  बेगर साझा कारोबारसँग स ब ध नभएको अ  काम साझेदार को 
नामबाट गन हुँदैन। 

(२) साझेदार को सवै वा कुनै काम सवै साझेदारले वा सो म ये कुनै दईु वा दईु भ दा बढ  
साझेदारह ले संयु  पमा गन स झौता भएकोमा कुनै मना सव मा फकको कारण पर  स झौता 
बमोिजम य ता सबै साझेदारह ले सो काम गन नस ने भएमा नजह ले आफू म ये कसैलाई सो 
काम गन अि तयार  दन स नेछन।् 

३७.  े ता हेन र न ल लन पाउनःे साझेदार को हसाब कताबको े ता हेन चाहेमा येक साझेदारले 
य तो े ता हेन पाउनछेन र न ल लन चाहेमा सो े ता िज मा लने साझेदारले सो े ताको 
स ल बमोिजमको न ल उतार  आ नो स हछाप गर  दन ुपनछ।  

३८. पा र मक र याजः (१) साझा कामको यव थापनको काम गरे वापतको पा र मक स झौतामा 
तो कए बमोिजम य ता काम गन साझेदारले पाउनछे। 

(२) कुनै साझेदारले कबूल गरे भ दा बढ  पूजँी लगाएको भए दश तशतमा नबढाई 
लखत बमोिजमको याज पाउँनेछ। 

(३) कुनै साझेदारले जानी जानी लापरवाह  गर  साझेदार  यवसायमा हानी नो सानी 
पु  याएमा यसको बगो नजले यहोन ुपनछ। 

३९.  साझेदारले आजको मनुाफा साझेदार  फमको हनुःे साझेदार  फमको कुनै कारोबारको सल सलामा वा 
साझेदार  फमको धनमालको उपयोग गर  वा य तो फमको कारोबारको स ब धबाट वा सो फमको 
नाममा कुनै साझेदारले नाफा आजन गरेमा सो नाफा र यसको हसाब समेत साझेदार  फमलाई 
बझुाउन ुपनछ। 

४०.  साझेदारले बझुाएको रकम हसाबमा देखाउन ुपनः दफा ३८ र ४२ बमोिजम कुनै साझेदारले कुनै 
रकम तरे बझुाएमा सो रकम साझेदार  फमको आथक वषको नाफा नो सानको हसाब े तामा 
प  देखाउन ुपनछ। 

४१.  नाफा नो सानको बाडँफाडँः (१) साझेदारह मा नाफा नो सानको हसाब बाडँफाडँ गदा स झौतामा 
यव था भएकोमा सोह  बमोिजम र नभएकोमा बराबर दरले व डा ला नेछ। 

(२) कुनै साझेदारले साझेदार  खडा गदा लगाएको पूजँीमा याज दने लने स झौता भए सो 
याज मनुाफाबाट मा  तन ुपनछ। 

४२.  मनुाफा पाउन नस नःे (१) कुनै साझेदारले आ नो भागको बझुाउन पन पूजँी साझेदार  फमलाई तर  
बझुाई सकेको रहेनछ भने सो बझुाउन पन बाकँ  रकम च ु ा नभएस म नजले पाउन ुपन मनुाफा 
बिुझ लन पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएको कुराले कुनै साझेदारले बझुाएको पूजँी रकम बराबर हनु 
आउने मनुाफाको ह सा नजलाई बाँडफाँड गन रोक लगाएको मा नने छैन। 

 



 
 

 
 

प र छेद - ५ 

साझेदार  फम र उनाउ यि  बीचको स ब ध 

४३. साझेदार  फमको दा य व हनुःे (१) दफा २९ को अधीनमा रह  येक साझेदारले साझेदार  फमको 
त न ध व गन स नेछ र कुनै साझेदारले आ नो फमको तफबाट गरेको कारोबारको स ब धमा 

सजना भएको दा य व य तो फमको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कारोबार गदा कुनै साझेदारले जालसाजी गरेमा य तो 
साझेदारलाई सो फमको त न ध व गनबाट वि त गन कुनै साझेदारको उजरु  परेमा स बि धत 
िज ला अदालतले नजलाई य तो फमको त न ध व गनबाट वि त गन स नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै साझेदारले साझेदार को 
त न ध व गन वषयमा नजह  बीच भएको स झौतामा ब देज लगाउन स कनछे। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम ब देज लगाएकोमा सो कुराको जानकार  नपाउने उनाउ 
यि ले य तो साझेदार  फमसँग गरेको कारोबारको स ब धमा य तो फमले य तो दा य वको 
नवाह गन ुपनछ। 

४४.  नया ँसाझेदार जवाफदेह  नहनुःे (१) आफू साझेदार हनु ुभ दा अगा ड भए गरेको साझेदार  कामको 
स ब धमा नयँा हनुे साझेदार जवाफदेह  हनुे छैन। 

(२) साझेदार बाट अलग हनुे साझेदारलाई नज अलग हनु ु अिघ फमबाट भएको काममा 
उनाउ यि  तको दा य वबाट उ  यि को लिखत सहम त भएमा उ मिु  ा  हनुेछ। 

(३) उनाउ यि लाई कुनै साझेदार साझेदार बाट अलग भएको छ भ े जानकार  भएमा 
अलग हनुे साझेदार आफू अलग भईसके प छ अ  साझेदारले साझेदार  फमको नामबाट भए गरेका 
काम त नज जवाफदेह  हनुे छैन। 

४५.  साझेदारले आ नो हक ब  गन स नःे कुनै साझेदारले साझेदार   फममा रहेको आ नो सबै हक 
अ  कसैलाई ब  गर  वा ब धक राखी वा अ  कुनै कारले दएमा सो साझेदारले सो अव ध 
भ  साझेदार  कारोबारबाट पाउने मनुाफा वा अ य कुनै रकममा सो यि ले दाबी गन स नेछ। 

तर य तो यि  सो फमको साझेदार मा नने छैन र सवै साझेदारह को म ुर  वना 
नजलाई सो फमको हसाब कताब जाँ न ेअ धकार हनुे छैन। 

४६. जवाफदेह  हनुःे आफू साझेदार रहँदा साझेदार  फमको न म  ग रएका सवै काम उपर संयु  वा 
यि गत पमा येक साझेदार जवाफदेह  हनुेछन। 

प र छेद - ६ 

साझेदार को वघटन 

४७.  साझेदार  वघटन हनुःे (१) साझेदारह को म ुर  वा स झौता बमोिजम जनुसकैु बखत साझेदार  
वघटन हनु स नेछ। 



 
 

 
 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साझेदार  वघटन गदा साझेदारह ले नधारण गरे बमोिजम 
साझेदार को दा य व फछयौ  गर  साझेदार  वघटन गन स नेछन।् 

तर साझेदारबीच दा य व फछ ट गन कुनै ववाद उ प  भएमा च लत कानून बमोिजम 
ल वीडेटर नयिु  गन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम नयु  ल वीडेटरले च लत कानून बमोिजम  
साझेदार  फमको स पि  तथा दा य वको मू या न गर  यसको तवेदन स बि धत नकायमा पेश 
गन ुपनछ। 

४८. लिखत सूचना ारा वघटन हनुःे (१) कुनै साझेदार  अ नि त समयको न म  चलाईएको छ भन े
जनुसकैु साझेदारले अ  साझेदारह लाई लिखत सूचना दई साझेदार  वघटन गराउन स नछे । 

(२) साझेदारह को बीचमा अ यथा म ुर  नभएको भए य तो सूचनामा लेिखएको म तदेिख 
वा म त नतो कएको भए सूचना तामेल भएको म तदेिख साझेदार  वघटन भएको मा ननेछ। 

४९. जनुसकैु बखत साझेदार  वघटन हनु स नःे साझेदारह मा जनुसकैु यहोराको स झौता भएको भए 
प न कुनै साझेदारले वशषे कारणवस र खास गर  देहायका प रि थ तमा साझेदार  वघटन गराउन 
स नेछनः- 

(क)  कुनै साझेदार आफूले गरेको स झौता बमोिजमको साझेदार  कायभार 
स हा न असमथ भएमा, वा 

(ख)  अक  साझेदारले फमलाई तन बझुाउन पन रकम न तरेमा, वा आफूले 
साझेदार को ह सा अ  साझेदारको म ुर  बेगर कसैलाई हक छा ड दएमा, 
वा 

(ग)  अक  साझेदारको हक स बि धत िज ला अदालतबाट भर  भराउमा परेमा, 
वा 

                   (घ)  अक  साझेदारले फमको कामकारवाह मा जालसाज वा लापरवाह  गरेमा, वा 

                   (ङ)  कुनै अक  साझेदारले कैदको सजाय पाएमा। 

५०.  कायकाल प छ वतः वघटन हनेुः साझेदारह का बीच एक आपसमा भएको स झौताको अधीनमा 
रह  कुनै साझेदार  सी मत समयको ला ग खडा भएकोमा सो अव ध नाघेप छ वा कुनै एक वा एक 
भ दा बढ  कामको न म  खडा भएकोमा सो काम परुा भएप छ साझेदार  वतः वघटन हनुेछ। 

५१.  साझेदार  वतः वघटन हनुःे कुनै साझेदारको मृ य ु भएमा वा साहकुो ऋण तन नस ने भई 
दामासाह मा परेमा साझेदार  वतः वघटन हनुेछ। 

५२.  उनाउ यि  तको दा य व पूरा गन ु पनः साझेदार  वघटन भएको कुरा सावज नक नग रएको 
कारण य ता वघटनको जानकार  साझेदार  फमसगँ स बि धत उनाउ यि लाई  नभएमा साझेदार  
वघटन भए प न साझेदार  फमको नाममा गरेको काम कारवाह बाट उनाउ यि  तको दा य व 
सवै साझेदारले पूरा गन ुपनछ। 



 
 

 
 

तर मृ य ुभएका वा दामासाह मा परेका साझेदारको जेथाबाट नज मरेमा वा दामासाह मा परेका 
म त प छको काम कारवाह  बापत तन पन छैन। 

५३.  वारेस ारा भाग लन हनुःे दफा ५१ को अधीनमा रह  येक साझेदारले आफू वा आ नो वारेस ारा 
साझेदार  वघटनको यामा भाग लन स नेछ। 

५४. वघटन भए प छ प न कायम रहनःे साझेदार  फमको वघटनको काम टँु याउनलाई जो आव यक 
काम कारवाह  र वघटन हनु ु प हले शु  गरेको अपूरो काम पूरा गनलाई साझेदार  वघटन 
भैसकेप छ प न साझेदार  फमलाई बा य गन र साझेदारह को आपसको हक दा य व नि त गन 
अ धकार सा वक बमोिजम कायम रहनछे। 

५५. साझेदार  फमको हसाब फछयौ  गनः साझेदारह को बीचमा भएको स झौता र दफा ५० को 
अधीनमा रह  वघटन भएका साझेदार  फमको हसाब फछयौ  गदा देहाय बमोिजम गन ुपनछः- 

(क)  साझेदार  फमको हतमा बाधा नपन गर  सो फमको स पूण स पि  नगदमा प रणत 
गन, 

(ख)  पूजँी घटेको समेतको नो सानी सबभ दा प हले मनुाफाबाट र यसबाट नपगेु 
पूजँीबाट र यसबाट प न नपगेु येक साझेदारको घर घरानाबाट असूल उपर 
गनपुन, 

(ग)  पूजँीको कमी भना गन लगायत साझेदार  फमको जेथा देहायका म र  त रकाबाट 
उपयोग गन ुपन:- 

             (१)  साझेदार  फमले उनाउ यि लाई तनपुन ऋण रकम रहेछ भने, 

             (२)  पूजँी बाहेकको साझेदारले दएको कजा दामासाह ले, 

             (३)  साझेदारले बझुाएको पूजँीको दामासाह ले,र 

(४)  शेष बाँक  येथाबाट साझेदारह को भाग ह सा बमोिजम मनुाफा 
बाँ नमा।    

५६. जायजेथा भाग नला नःे  साझेदारका बीचमा स झौता भएको भए प न साझेदार  फमको बाँक  ऋण र 
दा य व च ु ा नगर  साझेदार  बीच जाय येथा ब डा गन हुँदैन। 

५७.  स बि धत नकायले ल वीडेटर नयिु  गन स नःे (१) साझेदार  फमको हसाब कताब स ब धमा 
साझेदारह  बीच ववाद परेमा सो यहोरा उ लेख गर  कुनै साझेदारले नवेदन दएमा स बि धत 
नकायले य तो फमको हसाब जाँच गन लेखा पर क नयु  गन स नेछ। 

(२) लेखा पर कले पेश गरेको हसाब कताब वा तवेदनबाट साझेदार  वघटन गन ुपन 
देिखए स बि धत नकायले च लत कानून बमोिजम ल वीडेटर नयु  गन स नेछ। 



 
 

 
 

(३) दफा ४७ वा यस दफा बमोिजम नयु  ल वीडेटरले आ नो काय स पादन गदा 
च लत कानून बमोिजम फम दामासाह मा परेका बखत ल वीडेटरले क पनी खारेज गदा योग गन 

स ने अ धकार योग गन स नेछ। 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोिजम नयु  लेखा पर क र  ल वीडेटर स बि धत नकाय 
त उ रदायी हनु ुपनछ। 

५८.  साझेदारह  बीचको ववादः (१) दफा ४६ मा उ लेख भएको अव थामा बाहेक साझेदारह  बीच 
साझेदार का स ब धमा कुनै ववाद उ प  भई स बि धत नकायमा उजरु  परेमा य तो नकायले 
ववाद समाधान गन तो कए बमोिजमको काय व ध पूरा गर  आव यक आदेश दन स नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स बि धत नकायले दएको आदेशमा िच  नबझेुमा पतीस 
दन भ  स वि धत उ च अदालतमा पनुरावेदन दन स कनेछ। 

प र छेद- ७ 

एजे सी स ब धमा 

५९.  एजे ट भई काम गन नाम दता गराउन ुपनः  (१) यो ऐन बमोिजम स बि धत नकायमा एजे ट भई 
काम गन एजे टको नाम दता गराउन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम एजे ट भई काम गन चाहने यि ले एजे टमा आ नो नाम 
दता गराउन स बि धत नकाय सम  तो कए बमोिजमका ववरणह  खलुाई तो कएको ढाँचामा 
दरखा त दन ुपनछ। 

६०.  एजे टको नाम दता गर  दताको माणप  दन ुपनः (१) दफा ५९ बमोिजम एजे टको काम गन 
कसैको दरखा त पन आएमा स बि धत नकायले तो कएको द तरु र धरौट  दािखल गराई एजे टको 
काम गन तो कए बमोिजमको दता कताब खडा गर  नाम दता गर  तो कए बमोिजम दताको 
माणप  दन ुपनछ।  

(२) स बि धत नकायले उपदफा (१) बमोिजम एजे टको काम गन नाम दता गन ुअगावै 
य तो यि सँग तो कए बमोिजम स झौता गन ुपनछ। 

(३) यस ऐन बमोिजम एजे टमा नाम दता गदा नपेाल  नाग रकलाई ाथ मकता दन ु
पनछ। 

६१.  फाटँवार  दािखल गन ुपनः येक एजे टले आएको, ब  भएको, मौ दातमा रहेको मालसामान र 
यसको दर भाउको फाँटवार  तो कएको ढाँचामा तो कएको समयमा स बि धत नकायमा पेश गन ु
पनछ। 

६२.  यो ऐन ार भ हनु ु अिघ भई राखेको एजे टको मा यताः यो ऐन ार भ हनु ु भ दा अिघ नेपाल 
सरकारबाट एजे ट भई काम गन स ब धमा दई राखेको सवै वीकृ तह  म ालयले देश 
राजप मा सूचना काशन गर  तोकेको याद भ  नवीकरण गराउन ु पनछ। सो याद भ  
नवीकरण नभए सो वीकृ तह  कायम रहने छैन। 



 
 

 
 

प र छेद- ८ 

कसूर तथा सजाय 

६३.  कसूर गरेको मा ननःे कसैले देहायका काम गरेमा नजले यस ऐन बमोिजम कसूर गरेको मा ननेछः- 

(क) दफा ३ र १७ बमोिजम नजी फम वा साझेदार  फम दता नगराई यापार-
यवसायको स ालन गरे गराएमा, 

(ख)  दफा ५८ बमोिजम एजे टको काम गन नाम दता नगराई यापार- यवसाय स ब धी 
काम एजे टको है सयतबाट गरे गराएमा, 

(ग)  नवीकरण गन ु पन याद भ  नवीकरण नगराई नजी फम, साझेदार  फम वा 
एजे टको है सयतमा आफूले गद आएको काम कारोबार गरे गराएमा, 

(घ)  यो ऐन ार भ हनु ुअिघ दता भई गद आएको यापार- यवसाय स ब धी काम यो 
ऐन बमोिजम अ ाव धक नगराई सो काम कारोबार गरे गराएमा, 

(ङ)  नजी फम, साझेदार  फम वा एजे ट दता गन पेश गरेको ववरण, कागजात वा 
स झौताका ावधानमा स बि धत नकायको वीकृ त न लई हेरफेर गरेमा,   

(च)  जानी जानी च लत कानूनको उ लंघन गर  वा च लत कानून वपर त यापार 
यवसाय स ालन गरे वा गराएमा, 

          (छ)  देश सरकार, म ालय, स बि धत नकाय वा नर कले दएको आदेश वा  

               नदशनको पालना नगरेमा वा सो नदशन वपर त हनु ेगर  काम गरेमा, 

          (ज)  यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम वपर त कुनै काम कारोबार गरे  

               गराएमा। 

६४.  सजायः देहाय बमोिजमको कसूर गनलाई देहाय बमोिजमको सजाय हनुेछः- 

(क)  दफा ६३ को ख ड (क) बमोिजमको कसूर गनलाई प चीस हजार पैयाँस म 
ज रबाना 

          (ख)  दफा ६३ को ख ड (ख) बमोिजमको कसूर गनलाई पचास हजार पैयासँ म  

               ज रबाना 

(ग)  दफा ६३ को ख ड (ग) बमोिजमको कसूर गन नजी फम, साझेदार  फम वा 
एजे टको दता माणप  र  गर  दश हजार पैया ँस म ज रबाना । 

(घ)  दफा ६३ को ख ड (घ) बमोिजमको कसूर गन नजी फम, साझेदार  फम वा 
एजे टको दता र  गर  दश हजार पैयाँस म ज रबाना । 

(ङ)  दफा ६३ को ख ड (ङ) बमोिजमको कसूर गनलाई प चीस हजार ज रबाना गर  
पाँच वषस म य तो यापार- यवसाय गन दताको माणप  लनमा रोक लगाउन।े 



 
 

 
 

(च)  दफा ६३ को ख ड (च) बमोिजमको कसूर गनलाई पचास हजार पैयासँ म 
ज रवाना गर  दताको माणप  र  गन र पाचँ वषस म यापार- यवसाय गन 
दताको माणप  लनमा रोक लगाउने। 

(छ)  दफा ६३ को ख ड (छ) बमोिजमको कसूर गनलाई पट ै  प छे दश हजार पैया ँ
ज रबाना । 

(ज)  दफा ६३ को ख ड (ज) को कसूर गनलाई प चीस हजार पैयाँस म ज रबाना गर  
दताको माणप  केह  समयका ला ग नल बन वा र  गन। 

६५.  मु ा हेन अ धकार ः यस ऐन बमोिजमको कसूर स ब धी मु ाको मु ा हेन अ धकार स बि धत िज ला 
अदालतलाई हनुेछ। 

६६.  पनुरावेदन हेन अ धकारः यस ऐन बमोिजमको कसूरमा मु ा हेन अ धकार ले गरेको नणय, स बि धत 
नकायले गरेको नणय वा आदेश उपर िच  नवु ने प ले नणय पाएको म तले पतीस दन भ  
स बि धत उ च अदालतमा पनुरावेदन गन स नेछ।      

प र छेद- ९ 

व वध 

६७.  थानीय तहमा फम दता : (१) यस ऐन बमोिजम थानीय तहले कुल तीन लाख पैयास मको पूजँी 
समा भ  रह  नजी वा साझेदार  फमको दता तथा नवीकरण गन स नछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमका फम दता, नवीकरण र त स व धी अ य यव था तो कए 
बमोिजम हनुेछ।  

६८.  नर क खटाउन स नःे (१) स बि धत नकायले नजी फम, साझेदार  फम वा एजे टले यस ऐन 
वा च लत कानूनको पालना गर  आफूले स ालन गन ुपन यापार- यवसाय स ालन गरे नगरेको 
कुराको नर ण गन योजनको ला ग आफू मातहतको कुनै कमचार लाई नर कको काम गन गर  
खटाउन स नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम खटाइएका नर कले आफुलाई खटाइए बमोिजमको नर ण 
काय स प  गर  सकेप छ सोको तवेदन स बि धत नकाय सम  पशे गन ुपनछ।                  

६९.  देश सरकारको पवू वीकृ त लन ुपन : यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप न यो ऐन 
काया वयन हुँदा देश सरकारलाई सारभतु पमा आ थक दा य व पन वषय भएमा सो वषयमा 
देश सरकारको पूव वीकृ त लन ुपनछ ।  

७०. स म त वा उपस म त गठन गन स नःे यस ऐनको उ े य काया वयन गन म ालयले आव यकता 
अनसुार स म त वा उपस म तह  गठन गन स नेछ। यसर  गठन ग रएको स म त वा उपस म तको 
कायादेश, काय अव ध, शत तथा सु वधा य ता स म त वा उपस म त गठन गदाको नणयमा तो कए 
बमोिजम हनुेछ। 



 
 

 
 

७१.  देश सरकारले नदशन दन स नःे यस ऐनको उ े य काया वयन गनको ला ग देश सरकारले 
देश सरकारको कुनै म ालय, नदशनालय, कायालय वा अ य स बि धत सरोकारवालालाई 

आव यक नदशन दन स नेछ। यसर  देश सरकारले दएको नदशनको पालना गन ुस बि धत 
सबैको कत य हनुेछ। 

७२.  स बि धत नकायले ववरण सावज नक गन ुपनः यस ऐन बमोिजम स बि धत नकायले दता गरेको 
फम र एजे टको ववरण स बि धत सवैको जानकार को ला ग सावज नक गन ुपनछ। 

७३.  सरकार  बाकँ  सरह असूल उपर गनः म ालयले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको नयम, 
नदिशका वा काय व ध बमोिजम कुनै यि , फम वा एजे टसँग लन ुपन द तूर, शु क ज रवानाको 
रकम सरकार  बाँक  सरह असूल उपर गर  लन ुपनछ। 

७४.  च लत कानून बमोिजम हनुःे (१) यस ऐनमा लेिखए ज त कुरामा यसै ऐन बमोिजम र अ य कुराका 
हकमा च लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

(२) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यस ऐन बमोिजम कसूर मानी 
कारवाह  तथा सजाय हनु ेकसूरमा अ य च लत कानून बमोिजम समेत सजाय हनुे रहेछ भन ेयस 
ऐन बमोिजम कारवाह  र सजाय हनु े भएको कारणले च लत कानून बमोिजम मु ा चलाउन वा 
सजाय गन कुनै बाधा परेको मा नने छैन। 

७५.  अ धकार यायोजनः यस ऐनको उ े य काया वयन गन देश सरकार, म ालय वा स बि धत 
नकायले आफूलाई ा  अ धकार म ये केह  अ धकार कुनै उपयु  नकाय, कायालय वा 
अ धकार लाई यायोजन गन स नेछ। 

७६.  नयम बनाउन े अ धकारः यस ऐनको उ े य काया वयन गनको ला ग देश सरकारले आव यक 
नयमह  बनाउन स नेछ। 

७७.  नदिशका तथा काय व ध बनाउन स नःे म ालयले यो ऐन काया वयन गनका ला ग यस ऐन तथा 
यस ऐन अ तगत बनकेो नयमका अधीनमा रह  आव यक नदिशका तथा काय व ध बनाउन 
स नेछ। 

७८.  बचाउः च लत कानून बमोिजम दता भएको फम वा एजे टले गरेको यापार- यवसाय र सोसगँ 
स बि धत सवै काम कारवाह  यसै ऐन बमोिजम भए गरेको मा ननेछ। 

                  


