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प्रदेश नं. १¸ प्रदेश सिकािद्वािा प्रकाशशि 
खण्ड ४) वििाटनगि, नेपाल, श्रािण २५ गिे, २०७७ साल (अतिरिक्ताङ्क २० 

भाग १ 
प्रदेश सिकाि  

प्रदेश नं. १¸ वििाटनगि¸ नेपाल 

आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संविधानको धािा १७५ बिोशजिको प्रदेश सभाले बनाएको िल 
लेशखए बिोशजिको ऐन सिवसाधािणको जानकािीको लातग प्रकाशन गरिएको 
छ ।  

संिि ्२०७७ सालको ऐन नं. ९ 
 

प्रदेश स्िििा फिव दिाव, निीकिण िथा िि ्सम्िन्धी अन्य व्यिस्था गनवका लातग 
बनकेो ऐन 

 

प्रदेश िाजपत्र 
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प्रस्िािनााः प्रदेशतभत्र एक िा एकभन्दा बढी उदे्दश्य तलई व्यापाि व्यिसाय गनव चाहन ेनीशज 
व्यशक्त िा साझेदािलाई नीशज िथा साझेदािी फिव दिाव गिी व्यापाि व्यिसाय गनव पाउन े
संिैधातनक अतधकािको िक्षा गदै प्रदेशको व्यापाि व्यिसायलाई स्िच्छ, प्रतिष्पधी ि 
व्यिशस्थि िनाउन िथा उपलब्ध िानिीय, वित्तीय, प्राकृतिक िथा भौतिक स्रोिको ददगो 
उपयोगबाट प्रादेशशक व्यापािको प्रिर्द्वन गदै िाविय अथविन्त्र सदुृढ बनाउन आिश्यक 
कानूनी व्यिस्था गनव िाञ्छनीय भएकोले, 

  प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाई लागू गिेको छ । 

परिच्छेद–१ 

प्रािशम्भक 

१.  संशक्षप्त नाि ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाि “प्रदेश नं. १ नीशज िथा साझेदािी 
फिव दिाव ऐन, २०७7” िहेको छ।  

(२) यो ऐन प्रदेश िाजपत्रिा प्रकाशशि भएपतछ प्रािम्भ हनुेछ।  

२.  परिभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागिेा यस ऐनिा,– 

(क) ''ओसाि पसाि'' भन्नाले फिवले एक प्रदेशबाट अको प्रदेशिा िा एक 
स्थानीय िहबाट अको स्थानीय िह िा प्रदेशिा प्राकृतिक िस्ि ुिा 
उद्योगबाट उत्पाददि िा तनतिवि िस्ि ुिा सेिा उपभोक्तासम्ि परु् याउन े
िा हस्िान्ििण िा विििण िा खरिद विक्री गने जस्िा व्यापारिक 
वक्रयाकलापलाई सम्झनपुछव। 

(ख) ''उद्योग'' भन्नाले यस ऐन िा प्रचतलि कानून बिोशजि दिाव भई 
सञ्चालनिा िहेका िस्ि ु उत्पादन गने िा सेिा प्रिाह गने उद्योग 
सम्झनपुछव ि सो शब्दले उद्योग ि उद्योगसँग सम्िशन्धि घि, जग्गा, 
कािखाना ि गोदाि सिेिलाई जनाउँछ। 

(ग)  ''कम्पनी'' भन्नाले प्रचतलि कानून बिोशजि स्थापना भएको कम्पनी 
सम्झनपुछव ि सो शब्दले त्यस्िो कम्पनीको संस्थापक िथा संचालक 
सिेि सम्झनपुछव । 

(घ) ''िोवकए'' िा ''िोवकए बिोशजि'' भन्नाले यस ऐन अन्िगवि बनेको 
तनयिहरुिा िोवकएको िा िोवकए बिोशजि सम्झनपुछव। 
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(ङ)  ''नीशज फिव'' भन्नाले कसैले व्यशक्तगि नािबाट कुनै एक ब्यशक्तले 
व्यापाि व्यिसायका लातग स्थापना गिेको फिव िा कम्पनी सम्झनपुछव। 

(च) ''तनदेशनालय'' भन्नाले िन्त्रालय अन्िगवि िहने तनदेशनालयलाई 
सम्झनपुछव । 

(छ) ''प्रदेश'' भन्नाले प्रदेश नं. १ लाई सम्झनपुछव। 

(ज) ''प्रदेश सिकाि'' भन्नाले प्रदेश नं. १ को िशन्त्रपरिषद्लाई सम्झनपुछव। 

(झ)  ''फिव'' भन्नाले यस ऐन बिोशजि स्थापना भएको नीशज फिव िथा 
साझेदािी फिव सम्झनपुछव ि सो शब्दले प्रचतलि संघीय, प्रादेशशक ि 
स्थानीय कानून बिोशजि स्थापना भएको फिवसँग सम्िशन्धि उद्योग िा 
अन्य फिव सिेिलाई सम्झनपुछव। 

(ञ) ''िन्त्रालय'' भन्नाले प्रदेश सिकािको उद्योग, िाशणज्यसँग सम्िशन्धि 
िन्त्रालय सम्झनपुछव।  

(ट) ''व्यापाि'' भन्नाले प्राकृतिक िस्ि ुिा उद्योगबाट उत्पाददि िा तनतिवि 
िस्ि ुिा सेिा खरिद विक्री िा वितनियका लातग उद्योग, कम्पनी िा 
फिवले गनेव्यापाि िथा िाशणज्य अन्िगविको वक्रयाकलाप िा कािोबाि 
सम्झनपुछव। 

(ठ) ''व्यिसाय'' भन्नाले उद्योग, व्यापाि िा िाशणज्य सम्िन्धी पेशा िा 
व्यिसायलाई सिेि जनाउँदछ। 

(ड) ''व्यापाि व्यिसाय'' भन्नाले यस ऐन ि प्रचतलि कानून बिोशजि स्थापना 
गरिएको कम्पनी, उद्योग िा फिवले गने व्यापाि िा िाशणज्य सम्िन्धी 
व्यिसायलाई सम्झनपुछव।  

(ढ) ''िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकाय'' भन्नाले िाशणज्य, आपूतिव 
िथा उद्योगसँग सम्िशन्धि फिवको विषय हेने िन्त्रालय ि िािहिको 
तनदेशनालय िा कायावलय िा स्थानीय िहलाई सम्झनपुछव। 

(ण) ''साझेदािी फिव'' भन्नाले एकाघि सगोलका अंशशयािहरु िाहेकका 
व्यशक्तहरुले एउटै नाि िाखी घाटा िा नाफाको िनुातसि विििण हनु े
गिी सबै साझेदािले प्रत्येक साझेदािका लातग िा कुनै साझेदािले सबै 
साझेदािका लातग सबै कािोबाििा भाग तलन आपसिा सम्झौिा गिी 
यस ऐन बिोशजि प्रदेश सिकािको िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा 
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तनकायिा दिाव गिाएको कुनै फिव सम्झनपुछव । सो शब्दले सम्झौिा 
गने व्यशक्तहरुलाई एक अकावको सम्िन्धिा साझेदाि ि सबै 
साझेदािलाई सािूवहक रुपले फिव ि जनु एक नािबाट कािोबाि चल्छ 
सो लाई सिेि फिव भनी बझु्नपुदवछ। 

(ि)  ''स्थानीय िह'' भन्नाले नेपालको संविधान बिोशजि गठन भएका 
गाउँपातलका िा नगिपातलका सम्झनपुछव। 

(थ) ''संस्था'' भन्नाले फिव, कम्पनी िाहेक प्रचतलि संघीय िथा प्रदेश कानून 
बिोशजि स्थापना भएको नीशज, सहकािी, सिकािी, गैिसिकािी संस्था 
सम्झनपुछव।   

परिच्छेद –२ 

फिव दिाव िथा तनयिन सम्िन्धी व्यिस्था 

३.  दिाव नगिी व्यापाि व्यिसाय गनव नहनु:े कसैले यस ऐन बिोशजि दिाव नगिाई िा 
अनिुति नतलई प्रदेश तभत्रको व्यापाि व्यिसाय संचालन गनव िा गिाउन हुँदैन ि 
त्यसिी दिाव नभएको िा अनिुति नतलई फिव, कम्पनी िा संस्थाको नािबाट 
गरिएको व्यापाि व्यिसायसँग सम्िशन्धि लेनदेन ि अन्य कािोबािलाई कानूनी 
िान्यिा ददइन ेछैन। 

  िि संघीय सिकाि, प्रदेश सिकाि िा स्थानीय िहले व्यापारिक 
बाहेकको प्रयोजनका लातग प्रचतलि संघीय कानून बिोशजि दिाव भई संचालन 
भएका व्यापाि व्यिसाय सम्िन्धी फिव, कम्पनी िा संस्थालाई ि प्रचतलि कानून 
बिोशजि दिाव भई संचालन भएका िाशणज्य सम्िन्धी बैंक िथा वित्तीय िा बीिा 
िा विज्ञापन व्यिसायको लातग लागू हनुे छैन।  

४.  फिव दिाव सम्िन्धी प्रकृयााः(१) यो ऐन प्रािम्भ भएपतछ िनुाफाको उदे्दश्य तलई 
प्रदेश तभत्र एक िा एकभन्दा बढी उदे्दश्यको व्यापाि व्यिसाय गनव चाहन ेकम्पनी, 
नीशज व्यशक्त िा साझेदािले िन्त्रालयले िोकेको तनकायबाट फिव दिाव गनुवपनेछ।
  

  (२) उपदफा (१) बिोशजि फिव दिाव गनव िोवकए बिोशजिको विििण 
ि कागजाि सवहि िोवकएको ढाँचािा िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकाय 
सिक्ष दिखास्ि ददनपुनेछ।  
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  (३) प्रदेशिा नीशज फिवको रुपिा दिाव भै काि गरििहेको फिवले 
साझेदािसँग सम्झौिा गिी यस ऐन अन्िगवि नीशज फिवलाई साझेदािी फिविा 
रुपान्ििण गनव चाहेिा पनुाः दिाव गिाउन ुपने छैन। 

(४) साझेदाि फिवका अन्य साझेदािले कुनै एक जना साझेदाि िात्र 
फिव संचालन गनव आपसिा सहिि भै सम्झौिा गिी साझेदािी छाड्न िञ्जुि भई 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकाय सिक्ष दिखास्ि ददई त्यस्िो दिखास्ििा 
सनाखि गिेिा त्यस्िो साझेदािी फिव नीशज फिविा रुपान्ििण हनुेछ। 

(५) उपदफा (३) ि (४) बिोशजि फिवलाई साझेदािी फिविा 
रुपान्ििण गनव चाहेिा साझेदािले िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकाय सिक्ष 
िोवकए बिोशजिको विििण सवहि िोवकएको ढाँचािा दिखास्ि ददनपुनेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोशजि िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा 
तनकायिा प्राप्त भएको दिखास्ि सवहि साझेदाि िा नीशज व्यशक्तले पशे गिेका 
कागजािका आधाििा साझेदािी िा नीशज फिव दिाव गनव प्रचतलि कानूनले  िोक 
नलगाएको भए िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले त्यस्िो फिवलाई 
साझेदािी िा नीशज फिवको रुपिा रुपान्ििण गिी अद्याितधक गनुवपनेछ।  

५.  फिव दिाव गिी प्रिाणपत्र ददनपुने: (१) दफा ४ बिोशजि कसैको दिखास्ि प्राप्त 
भएिा िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले जाँचबझु गदाव दिखास्ििा 
खलुाइएको विििण साँचो देशखएिा दिखास्ि प्राप्त भएको साि ददन तभत्र अनसूुची-
१ बिोशजिको दिाव िा रुपान्ििण शलु्क तलई फिव दिाव िा रुपान्ििण गिी 
िोवकए बिोशजिको ढाँचािा दिखास्ििालालाई व्यिसाय सरुु गनुवपने शिव सिेि 
उल्लेख गिी फिव दिाव प्रिाणपत्र ददनपुनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि दिखास्ि जाँचबझु गदाव थप विििण िा 
कागजाि आिश्यक देशखएिा िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले 
सम्िशन्धि दिखास्ििालालाई त्यस्िो थप विििण िा कागजाि पेश गनव कशम्ििा 
साि ददनको सियािधी िोकी आदेश ददन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजि फिव दिावको प्रिाणपत्र ददँदा अन्य कुिाका 
अतिरिक्त देहायका विििणहरु सिेि त्यस्िो प्रिाणपत्रिा खलुाउनपुनेछाः- 

   (क) फिवको अतधकृि पूजँी  

(ख) फिव दिावको प्रिाणपत्र जािी भएको तिति, 
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   (ग) फिव स्थापना गनुवको उदे्दश्य, 

(घ) फिवले गने कािोबािको उदे्दश्य िा प्रकृति अनसुाि 
िोवकए बिोशजिका शिवहरु। 

  (४) उपदफा (1) बिोशजि दिाव भई प्रिाणपत्र प्राप्त गिेको फिवले 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले सिय सियिा ददएको तनदेशन िथा 
दिाव प्रिाणपत्रिा उशल्लशखि शिवहरुको पालना गनुवपनेछ। 

६.  फिव दिाव गनव इन्काि गनव सवकन:े (१) दफा ४ बिोशजि फिव दिाव िा 
रुपान्ििणका लातग पिेको दिखास्ि जाँचबझु गदाव देहायको कुनै अिस्था देशखएिा 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले फिव दिाव िा रुपान्ििण गनव इन्काि 
गनव सक्नेछाः- 

(क)  प्रस्िाविि फिवको नाि यस अशघ दिाव भई कायि िहेको 
कुनै फिवको नािसँग तिल्ने देशखएिा,  

(ख)  प्रस्िाविि फिवको नाि िा उदे्दश्य प्रचतलि कानून 
विपरिि भएिा िा सािवजतनक वहि, नैतिकिा, सदाचाि, 
शशष्टाचाि आदद कुनै दृष्टकोणले अनपुयकु्त िा 
अिाञ्छनीय देशखएिा िा त्यस्िो फिवको उदे्दश्य 
फौजदािी कायवलाई प्रोत्सावहि गने देशखएिा, 

(ग)  प्रस्िाविि फिवको नाि यस ऐन बिोशजि दिाव खािेजीिा 
पिेको िा प्रचतलि कानून बिोशजि दािासाहीिा पिेको 
फिवको नािसँग तिल्ने भएिा िा दािासाहीिा पिेको 
अितध िीन िषव पूिा भई नसकेको भएिा, 

(घ)  यस ऐन िा ऐन अन्िगविको तनयिािली बिोशजि फिव 
दिाव हनुको तनतित्त िोवकएका  अन्य आिश्यक शिवहरु 
पूिा भएको नदेशखएिा।  

  (२) उपदफा (१) िा उल्लेशखि अिस्थाका कािण फिव दिाव गनव 
नसवकने भए नसक्नकुो आधाि ि कािण खोली सम्िशन्धि अतधकािीले 
दिखास्ििालालाई दिखास्ि पिेको साि ददन तभत्रिा तलशखि जानकािी ददन ु
पनेछ। 
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  (३) उपदफा (२) बिोशजिको तलशखि जानकािी प्राप्त गने 
दिखास्ििालालाई सो कुिािा शचत्त नबझेु िीस ददन तभत्रिा िन्त्रालयिा उजिुी 
ददन सक्नेछ ि िन्त्रालयले त्यस्िो उजिुी उपि छानविन गिी िीस ददन तभत्र 
आिश्यक तनणवय गनेछ। 

७.  अनिुति तलनपुनेाः (१) दफा ५ बिोशजि फिवलाई प्रदान गरिएको प्रिाणपत्रिा 
उल्लेशखि उदे्दश्य भन्दा फिक प्रकृतिको व्यापाि व्यिसाय गनव िा व्यिसाय 
संचालन गनव अनिुति तलनका लातग िोवकए बिोशजिको ढाँचािा िन्त्रालयले 
िोकेको अतधकािी िा तनकाय सिक्ष दिखास्ि ददनपुनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बिोशजि दिखास्ि दददा फिवले िोवकए बिोशजिको 
विििणि कागजाि सिेि पेश गनुवपनेछ। 

  (३) उद्योग सञ्चालन गने उदे्दश्यले दिाव भै सञ्चालनिा िहेको उद्योगले 
िाशणज्य सम्िन्धी कािोबाि गनुवपने भएिा त्यस्िो उद्योगले यस ऐन बिोशजि छुटै्ट 
फिव दिाव गनुव पनेछ। 

  (४) अनिुतिपत्र सम्िन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ। 
   

८.  अनिुतिको प्रिाणपत्र ददनपुने: (१) दफा ७ बिोशजि कसैको दिखास्ि प्राप्त भएिा 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले जाँचबझु गदाव दिखास्ििा खलुाइएको 
विििण साँचो हो भने्न देशखएिा िोवकए बिोशजिको शलु्क तलई दिखास्ििालालाई 
िीन िषवका लातग िोवकएको ढाँचािा व्यिसाय शरुु गनुवपने अितध सिेि िोकी 
शिव सवहिको अनिुतिको प्रिाणपत्र ददनपुनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि दिखास्ि जाँचबझु गदाव थप विििण िा 
कागजाि आिश्यक देशखएिा अनिुतिको प्रिाणपत्र ददन ुपूिव िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले सम्िशन्धि दिखास्ििालालाई त्यस्िो थप विििण िा 
कागजाि पेश गनव लगाउन सक्नेछ। 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि थप विििण िा कागजाि िाग भएिा 
दिखास्ििालाले िोकेको अितधतभत्र त्यस्िो विििण िा कागजाि पेश गनुव पनेछ। 

  (४) उपदफा (१) बिोशजि अनिुतिको प्रिाणपत्र ददँदा अन्य कुिाका 
अतिरिक्त देहायका विििणहरु सिेि त्यस्िो अनिुतिको प्रिाणपत्रिा खलुाउन ु
पनेछाः- 
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(क) फिवको फिक अतधकृि पूजँी हनुे भए त्यस्िो  अतधकृि 
पूजँी, 

(ख) अनिुतिको प्रिाणपत्र जािी भएको तिति, 

   (ग) अनिुति ददनकुो उदे्दश्य, 

(घ) फिवले गने कािोबािको उदे्दश्य िा प्रकृति अनसुाि 
िोवकए बिोशजिका शिवहरु। 

  (५) यस दफा बिोशजि दिाव भई अनिुतिको प्रिाणपत्र प्राप्त गिेको 
फिवले िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले सिय सियिा ददएको तनदेशन 
िथा दिाव प्रिाणपत्रिा उशल्लशखि शिवहरुको पालना गनुवपनेछ ।  

९.  अनिुतिको प्रिाणपत्र ददन इन्काि गनव सवकनाेः(१) दफा ७ बिोशजि अनिुतिका 
लातग पिेको दिखास्ि जाँचबझु गदाव देहायको कुनै अिस्था देशखएिा िन्त्रालयले 
िोकेको अतधकािी िा तनकायले अनिुतिको प्रिाण पत्र ददन इन्काि गनव सक्नेछाः- 

(क)  दिखास्ििाला कालो सूचीिा पिेको भएिा िा कालो 
सूचीबाट हटेको छ िवहना अितध व्यतिि नभएिा, 

(ख)  प्रचतलि कानून बिोशजि दफा ७ को उपदफा (१) 
िा उशल्लशखि कुनै व्यापाि व्यिसाय संचालन गनव 
नतिल्ने िा नपाउन ेभएिा सो व्यिसायको हकिा।  

(ग)  यस ऐन ि ऐन अन्िगविको तनयिािली बिोशजि 
अनिुति प्रदानको तनतित्त आिश्यक शिवहरु पूिा 
नगिेको भएिा।  

  (२) उपदफा (१) िा उल्लेशखि अिस्थाका कािण अनिुतिको 
प्रिाणपत्र ददन नसवकन े भए नसक्नकुो आधाि ि कािण खोली सम्िशन्धि 
अतधकािीले दिखास्ििालालाई दिखास्ि ददएको साि ददन तभत्र तलशखि जानकािी  
ददनपुनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बिोशजिको तलशखि जानकािी प्राप्त गने 
दिखास्ििालालाई सो कुिािा शचत्त नबझेुिा िीस ददन तभत्र िन्त्रालयिा उजिुी 
ददन सक्नेछ ि िन्त्रालयले त्यस्िो उजिुी उपि छानविन गिी िीस ददन तभत्र 
आिश्यक तनणवय गनेछ। 
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१०.  फिवले व्यिसाय प्रािम्भ गिेको जानकािी ददनपुने: यस ऐन बिोशजि दिाव भई 
अनिुतिको प्रिाणपत्र पाएको फिवले प्रिाणपत्रिा उल्लेख भएको अितधतभत्रिा 
आफ्नो व्यिसाय प्रािम्भ गनुव पनेछ ि व्यापाि व्यिसाय प्रािम्भ गिेको पैँिीस ददन 
तभत्रिा सोको जानकािी िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकाय ि सम्िशन्धि 
स्थानीय िहलाई सिेि ददन ुपनेछ। 

११.  प्रतितलपीको लातग दिखास्ि ददनपुने: (१) दफा ५ बिोशजि प्रदान गरिएको फिव 
दिावको प्रिाणपत्र हिाएिा, नष्ट भएिा िा अन्य कुनै कािणबाट काि नलाग्न े
भएिा सो विििण खलुाई फिवले िोवकएको कागजाि सवहि िोवकएको अितधतभत्र 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकाय सिक्ष िोवकएको ढाँचािा दिखास्ि 
ददनपुनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकाय 
सिक्ष पिेको दिखास्िको ब्यहोिा िनुातसब देखेिा िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी 
िा तनकायले िोवकएको दस्ििु तलई दिखास्ििालालाई फिव दिाव प्रिाणपत्रको 
प्रतितलपी ददनपुनेछ। 

१२.  फिव अतभलेखीकिण सम्िन्धी व्यिस्था: (१) यो ऐन प्रािम्भ हनुभुन्दा अगािै संघीय 
कानून बिोशजि दिाव भई संचालनिा िहेका फिवको अतभलेखीकिणका लातग यो 
ऐन प्रािम्भ भएको तितिले एक िवहना तभत्रिा िन्त्रालयले सािवजतनक सञ्चाि 
िाध्यिबाट सूचना जािी गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि सूचना प्रकाशन भए पश् चाि सूचना 
प्रकाशन भएको आतथवक बषवको असाि िसान्ि तभत्रिा त्यस्िा फिवले िोवकएको 
कागजाि संलग्न गिी िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायिा गई फिवको 
अतभलेखीकिण गिाउन िोवकएको ढाँचािा तनिेदन दस्ििु सवहि दिखास्ि 
ददनपुनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि फिव अतभलेखीकिणका लातग दिखास्ि 
प्राप्त भएिा िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले िोवकए बिोशजिको 
अतभलेखीकिणको तनस्सा दिखास्ि िालालाई ददनपुनेछ। 

  (४) यो ऐन प्रािम्भ भएपतछ स्थापना हनुे िथा उपदफा (१) बिोशजि 
िोवकएको अितधिा िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायिा अतभलेखीकिण 
नभएको फिवको नािबाट कुनै पतन व्यिसाय गनव पाइने छैन।   
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१३.  प्रिाणपत्रको अितध ि निीकिण सम्िन्धी व्यिस्थााः (१) ऐनको दफा ५ बिोशजि 
दिाव िा दफा १२ बिोशजि अतभलेखीकिण भएका फिवको अितध िीन बषवको 
हनुेछ ि उक्त अितध सवकए पतछ निीकिण नगिाई सोही फिवको नािबाट कुनै 
पतन व्यिसाय गनव पाइन ेछैन। 

   (२) फिव निीकिण गिाउन चाहन ेफिवले उपदफा (१) बिोशजिको 
अितध सिाप्त भएको तितिले िीन िवहना तभत्र िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा 
तनकायिा निीकिणको लातग िोवकएको ढाँचािा दिखास्ि ददनपुनेछ। 

   (३) निीकिण गिाउन चाहने फिवले दिखास्ि ददंदा देहायको कागजाि 
संलग्न गनुव पनेछाः- 

(क) पचास लाख भन्दा िातथ पुजँी भएको फिवको हकिा 
अशघल्लो आतथवक िषवको लेखा पिीक्षण प्रतििेदनको 
प्रतितलपी, 

(ख) कि बझुाएको तनस्साको प्रतितलपी, 

(ग) िोवकए बिोशजिका अन्य आिश्यक कागजाि। 
  

   (४) उपदफा (2) बिोशजि दिखास्ि प्राप्त भएिा िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले अनसूुची १ बिोशजिको निीकिण दस्ििु तलई त्यस्िो फिव 
निीकिण गनुव पनेछ। 

   (5) फिव निीकिण सम्िन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

१४.  विििण हेिफेि गनव िथा स्थानान्ििणको लातग अनिुति तलन ुपने: (१) यस ऐन 
बिोशजिको फिव दिाव गनव िा अतभलेखीकिणका लातग िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकाय सिक्ष ददएको विििणिा कुनै हेिफेि गनुव पिेिा हेिफेि गनुव 
पने कािण सवहिको विििण खलुाई िोवकए बिोशजिका कागजाि संलग्न गिी 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकाय सिक्ष अनिुतिका लातग िोवकएको 
ढाँचािा दिखास्ि ददन ुपनेछ ि िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायबाट 
जाँचबझु गिी अनिुति ददन िनुातसि देशखएिा िोवकए बिोशजि विििण हेिफेि 
गरिददन ुपनेछ।  

   (२) कुनै पतन फिवले प्रदेशतभत्रको एक स्थानीय िहबाट अको स्थानीय 
िहिा फिव स्थानान्ििण गनव चाहेिा स्थानान्ििण गनव िोवकए बिोशजिका कागजाि 
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संलग्न गिी िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायिा िोवकए बिोशजिको 
ढाँचािा दिखास्ि ददन ुपनेछ ि िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले िोवकए 
बिोशजिको शलु्क तलई फिव स्थानान्ििण गनव अनिुति ददनेछ। 

   (३) उपदफा (१) ि (२) बिोशजि फिवको विििणिा गरिएको 
हेिफेिको जानकािी फिवको कायावलय िहेको सम्िशन्धि स्थानीय िहलाई सिेि 
ददनपुनेछ। 

   (४) उपदफा (२) बिोशजि फिवको कायावलय स्थानान्ििण भएिा 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले फिव दिाव िहेको ि स्थानान्ििण भएको 
दिैु स्थानीय िहलाई जानकािी ददनपुनेछ। 

   (५) फिवको सम्पकव  कायावलय िा एकाई खोल्ने सम्िन्धी व्यिस्था 
िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

१५.  विििण उपलब्ध गिाउनपुने: यस ऐन बिोशजि दिाव िथा अतभलेखीकिण भएका 
फिवले आफ्नो व्यिसाय प्रािम्भ गिेपतछ आफूले गिेको कािोबािको विििण प्रत्येक 
आतथवक िषव सिाप्त भएको तितिले साि िवहनातभत्र फिव दिाव गने तनकाय सिक्ष 
िोवकए बिोशजि पेश गनुवपनेछ।     

१६.  सूचना पाटी िाख्न ुपनेाः फिव दिाव भई कायव संचालन प्रािम्भ गिेको एक िवहना 
तभत्र त्यस्िो फिवले फिवको नाि, ठेगाना, साझेदाि फिव भए साझेदािहरुको नाि 
ि ठेगाना, दिाव नम्बि, तिति िस्ि ुसेिाको विििण सवहिको सूचना पाटी फिव 
सञ्चालन िहेको स्थानिा िाख्न ुपनेछ। 

परिच्छेद –३ 

फिवको खािेजी ि प्रतििेदन सम्िन्धी व्यिस्था 

१७. नीशज फिवको खािेजी सम्िन्धी व्यिस्था: (१) देहायको अिस्थािा िन्त्रालयले 
िोकेको अतधकािी िा तनकायले नीशज फिव खािेज गनव सक्नेछाः- 

(क) फिवले िोवकएको अितधतभत्र निीकिण नगिाएिा, 

(ख) फिव धनीले िनुातसब कािण दशावई आफ्नो फिव खािेज गरि 
पाउँ भनी िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायिा दिखास्ि 
ददएिा, 

(ग) कुनै कुिा ढाँटी फिव दिाव गिाएको ठहिेिा, 
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(घ) फिवले कायव सञ्चालन गिी िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा 
तनकायलाई जानकािी ददई िा नददई व्यिसाय िन्द गिेिा िा 
दफा १० बिोशजि कािोबािको जानकािी नगिाएिा, 

(ङ) फिवले इजाजिपत्रिा उशल्लशखि शिवको पालना नगिेिा िा 
फिवले गिेको कािोबािको तलशखि प्रगति विििण िन्त्रालयले 
िोकेको अतधकािी िा तनकायिा नददएिा, 

(च) दफा ७ बिोशजि अनिुतिको प्रिाणपत्र नतलई व्यापाि व्यिसाय 
गिेिा, 

(छ) दफा १५ िा िोवकएको अितध तभत्र विििण उपलब्ध नगिाएिा 
िा विििण उपलब्ध गिाएको भए पतन त्यस्िो विििण झूठ्ठो 
ठहरिएिा िा, 

(ज) फिवले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयिको विपरिि 
हनुे गिी अन्य कुनै कायव गिेिा। 

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) िा 
(ज) बिोशजि िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले फिव खािेज गनुव अशघ 
त्यस्िो फिवलाई आफ्नो सफाई पेश गने िौका ददनपुनेछ। 

  (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बाहेक अन्य खण्डहरुिा उल्लेख 
भए बिोशजि िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायबाट फिव खािेज भएिा 
त्यसिी खािेज भएको फिवका धनीको नाििा एक िषवसम्ि सोही उद्दशे्य भएको 
अको फिव दिाव गरिन ेछैन। 

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुिा लेशखएको भए िापतन खािेज 
भएका फिवले नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि िा स्थानीय िहलाई बझुाउन ुपने 
कि, दस्ििु, शलु्क चकु्ता गिेको प्रिाण पेश नगिेिा एक िषव पतछ पतन नया ँ
फिव दिाव गरिने छैन। 

  (५) फिव खािेज गरि पाउँ भनी कुनै फिवले िनुातसब कािण दशावई 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायिा दिखास्ि ददएिा िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले त्यस्िो फिवलाई िोवकएको प्रिाण कागजाि पेश गनव 
लगाई फिवले तिनव बझुाउन बाँकी िहेको यस ऐन िथा ऐन अन्िगवि िन्ने 
तनयिािली बिोशजि लाग्न े निीकिण दस्ििु िथा जरििाना सिेि असूल गिी 
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फिव खािेज गिी त्यस्िो खािेजीको ब्यहोिा दिाव अतभलेखिा जनाई 
दिखास्ििालालाई िोवकए बिोशजि तनस्सा ददन ुपनेछ।  

१८. साझेदािी फिवको खािेजी सम्िन्धी ब्यिस्थााः (१) देहायको अिस्थािा यस ऐन 
बिोशजि दिाव भएको साझेदािी फिवलाई िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले 
खािेज गनव सक्नेछाः- 

(क)  फिवले िोवकएको अितध तभत्र निीकिण नगिाएिा, 

(ख)  साझेदािहरुले िनुातसि कािण दशावई फिव खािेज गिी पाउँ भनी 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायिा तनिेदन ददएिा, 

(ग)  फिवले कायव सञ्चालन गिी िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा 
तनकायलाई जानकािी ददई िा नददई व्यिसाय बन्द गिेिा िा 
दफा १० बिोशजिको जानकािी िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी 
िा तनकायलाई नगिाएिा, 

(घ)  फिवले इजाजिको शिव अनसुाि व्यिसाय संचालन नगिेिा िा  
फिवले गिेको कायवको तलशखि प्रगति विििण िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायिा नददएिा, 

(ङ) दफा ७ बिोशजि अनिुतिको प्रिाणपत्र नतलई व्यापाि व्यिसाय 
गिेिा, 

(च) दफा १५ बिोशजिको विििण पेश नगिेिा िा 

(छ)  फिवले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयिको विपिीि 
हनुे गिी अन्य कुनै काि गिेिा। 

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ),(च) िा (छ) 
बिोशजि िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले फिव खािेज गनुवअशघ 
सम्िशन्धि फिवलाई सफाई पेश गने िौका ददन ुपनेछ। 

  (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बाहेक अन्य खण्डहरुिा उल्लेख 
भए बिोशजि िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायबाट फिव खािेज भएिा 
त्यसिी खािेज भएको फिवका साझेदािहरुको नाििा एक िषवसम्ि सोही उदे्दश्य 
भएको अको फिव दिाव गरिने छैन। 
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  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुिा लेशखएको भए िापतन खािेज 
भएका फिवले नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि िा स्थानीय िहलाई बझुाउन ुपने 
कि, दस्ििु, शलु्क चकु्ता गिेको प्रिाण पेश नगिेिा एक िषव पतछ पतन नया ँ
फिव दिाव गरिने छैन। 

  (५) फिव खािेज गिी पाउँ भनी कुनै फिवले िनुातसब कािण दशावई 
िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायिा दिखास्ि ददएिा िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले त्यस्िो फिवलाई िोवकए बिोशजिको कागज प्रिाण पेश 
गनव लगाई फिवले तिनव बझुाउन बाँकी िहेको यस ऐन ि ऐन अन्िगवि िने्न 
तनयिािली बिोशजि लाग्न े निीकिण दस्ििु िथा जरििाना सिेि असूल गिी 
फिव खािेज भएको ब्यहोिा दिाव अतभलेखिा जनाई िोवकए बिोशजि 
दिखास्ििालालाई तनस्सा ददनपुनेछ।  

१९.  प्रतििेदन ददनपुने: (१) िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायिा दिाव भएको 
िा अतभलेखीकिण भएको फिवको िोवकए बिोशजिको विििण िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले प्रत्येक िवहनािा िोवकएको ढाँचािा तनदेशनालयले 
िन्त्रालयिा ि तनदेशनालय बाहेक अन्य तनकाय भए तनदेशनालय िाफव ि 
िन्त्रालयिा प्रतििेदन पठाउन ुपनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको विििणका आधाििा िन्त्रालय ि 
तनदेशनालयले स्थावपि फिवको अनगुिन िथा तनिीक्षण गिी सम्िशन्धि फिवलाई 
आिश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ। 

परिच्छेद–४ 

साझेदािको आपसी सम्िन्ध सम्िन्धी व्यिस्था 

२०.  सम्झौिा गनुवपनेाः (१) साझेदािको हक ि दावयत्ि कायि गनव साझेदािले आपसिा 
तलशखि रुपिा सम्झौिा गनुव पनेछ ि त्यस्िो सम्झौिा पत्र सम्िशन्धि स्थानीय 
िहबाट प्रिाशणि गिेको हनु ुपनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि सम्झौिा गदाव सम्झौिािा देहायका विषय 
उल्लेख गनुवपनेछाः- 

(क) साझेदािीिा हनुे लगानीको अंक िा प्रतिशि, 

(ख) साझेदािीबाट प्राप्त धन सम्पशत्त, 
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(ग) प्राप्त धन सम्पशत्त अन्य काििा लाउन पाइने नपाउने, 
पाउने भए सोको हद, 

(घ) पूजँी थपघटको विषय, 

(ङ) दईु िात्र साझेदाि भएको फिविा आपसिा िि विभाजन 
भएिा के गने भने्न विषय, 

(च) दईु भन्दा बढी साझेदाि भएको फिविा िि विभाजन 
हुँदा िि बिाबि िा िि बहिुि िा अल्पिि भए के 
गने भने्न विषय, 

(छ) साझेदाि सिै फिवसँग सम्िशन्धि विषयिा प्रत्यक्ष 
संलग्न हनु ेिा कुनै एक िा एक भन्दा बढी व्यशक्त 
िात्र संलग्न हनुे विषय, 

(ज) यस ऐन ि तनयिािली बिोशजिका अन्य विषय। 

२१.  साझेदािीिा िहेको जायजेथा ि त्यसको प्रयोगाः साझेदािीको जायजेथा देहाय 
बिोशजि हनुेछाः- 

 (क) साझा व्यिसाय सरुु हुँदा त्यसको लातग जम्िा गरिएको सबै 
जायजेथा, 

 (ख) साझेदािीको लातग िा त्यसका तनतित्त िा त्यसको प्रयोजनिा प्राप्त 
गिेको जायजेथा, 

 (ग) साझेदािीले व्यिसाय गिी किाएको धन, 

 (घ) साझेदािीिा चलाएको व्यिसायबाट प्राप्त हनु आएको ख्याति। 

  स्पष्टीकिणाः विषय िा प्रसङ्गबाट अन्यथा अथव नलागिेा साझेदािी फिवले 
लगानी गिी प्राप्त गिेको सबै सम्पशत्त ि हक साझेदािी फिवको तनतित्त प्राप्त गिेको 
िातननेछ।    

२२.  सट्टािा साझेदाि िनाउन नपाइनेाः साझेदाि कसैले पतन अन्य साझेदािको िञ्जुिी 
बेगि अरु कुनै व्यशक्तलाई आफ्नो सट्टािा साझेदाि िनाउन िा िाख्न पाइने छैन।
   

२३.  शे्रस्िा हेनव ि नक्कल तलन पाउन:े साझेदािीको वहसाब वकिाब िा शे्रस्िा हेनव चाहने 
साझेदािले त्यस्िो शे्रस्िा हेनव जनुसकैु िखि पाउनेछन ्ि नक्कल तलन चाहेिा सो 
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शे्रस्िा शजम्िा तलने साझेदािले सक्कल बिोशजिको नक्कल ठीक छ भनी प्रिाशणि 
गिी ित्काल नक्कल ददनपुनेछ। 

२४.  पारिश्रतिक, ब्याज िथा िनुाफााः (१) सम्झौिाद्वािा तनधाविण भए बिोशजि हिेक 
साझेदािले साझा काि गिे बापिको पारिश्रतिक तलन पाउनेछन ् ि तनजले 
सम्झौिािा िोवकए भन्दा बढी पूजँी लगाएको भए तलशखि सम्झौिािा 
साझेदािहरुले गिेको तनणवय बिोशजिको ब्याज पतन तलन सक्नेछ। 

(२) कुनै साझेदािले जानी जानी लापििाही गिी हानी नोक्सानी गिेिा 
त्यसको विगो तनजले तनजको घि घिानाबाट फिवलाई तिनुव बझुाउन ुपनेछ। 

(३) साझेदािी फिवको कुनै व्यिसाय गिी िा साझेदािी फिवको 
धनिालको उपयोग गिी िा साझेदािी फिवको नाििा कुनै साझेदािले प्राप्त गिेको 
नाफा सोही फिवको स्ििाः हनुेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) ि (३) बिोशजि कुनै साझेदािले नाफा प्राप्त 
गिी साझेदािी फिवलाई बझुाएको नाफा िकि त्यस्िो साझेदािी फिवको आतथवक 
िषवको नाफा नोक्सानको वहसाब शे्रस्िािा स्पष्ट खलु्ने गिी देखाउन ुपनेछ। 

२५.  नाफा नोक्सानको बाडँफाडँाः (१) साझेदािहरुिा नाफा नोक्सानको वहसाब गिी 
बाँडफाँड गदाव सम्झौिािा उल्लेख भएकोिा सोही बिोशजि ि नभएकोिा बिाबि 
भाग लगाउन ुपनेछ। 

  (२) कुनै साझेदािले साझेदािीिा संलग्न हुँदा लगाएको पूजँीिा ब्याज 
ददने तलन ेसम्झौिा भएको भए सोको ब्याज साझेदािी फिवको िनुाफाबाट िात्र 
तिन ुपनेछ। 

  (३) कुनै साझेदािले आफ्नो भागको बझुाउन ुपने पूजँी फिवलाई तििी 
िा बझुाई सकेको िहेनछ भन ेसो बझुाउन पने बाँकी िकि चकु्ता नभए सम्ि 
उपदफा (१) बिोशजि वहसाब गदाव साझेदािले िनुाफा िकि प्राप्त गने िहेछ 
भनेपतन त्यस्िो िनुाफा िकि चकु्ता हनु बाँकी पूजँीिा कट्टा गरिनेछ। 

  (४) नाफा नोक्सान बाँडफाँड सम्िन्धी अन्य विषय िोवकए बिोशजि 
हनुेछ। 
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परिच्छेद – ५ 

फिव ि साझेदाि बाहेकका व्यशक्तको सम्बन्ध 

२६.  साझेदािले काि गनव हनुाेः (१) दफा २० िा उल्लेशखि सम्झौिाको अतधनिा 
िही प्रत्येक साझेदािले फिवको प्रतितनतधत्ि गनव सक्नेछ ि फिवको व्यिसाय 
चलाउनलाई साझेदािले गिेको कािको शजम्िेिािी तलन फिव बाध्य हनुेछ। कुनै 
साझेदािले फिवको काि काििाहीको तसलतसलािा जालसाज गिेको भनी अरु 
साझेदािको उजूि पनव आए िोवकए बिोशजिको अतधकािीले यस्िो साझेदािलाई 
फिवको प्रतितनतधत्ि गनवबाट बशञ्चि गनव सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि कुनै साझेदािलाई फिवको प्रतितनतधत्ि 
गनवबाट िशञ्चि गनुवपूिव त्यस्िो साझेदािलाई आफ्नो सफाईको िौका ददनपुनेछ। 

२७.  साझेदािले गिेको कािबाही पालना गनव फिव बाध्य हनुाेः साझेदािले सम्झौिा िा 
साझेदािहरुको तनणवयबाट साझेदािीको प्रतितनतधत्ि गने विषयिा बन्देज लगाउन 
सक्नेछ ि सम्झौिािा जनुसकैु कुिा लेशखएको भए िापतन फिवसँग कािोिाि गने 
साझेदाि बाहेकका व्यशक्तलाई सो बन्देजको बािेिा थाहा िहेनछ भने त्यस्िो 
साझेदािले साझेदाि िाहेकका व्यशक्तसँग गिेको काििाही पालना गनव फिव बाध्य 
हनुेछ।   

२८.  नया ँसाझेदाि जिाफदेही नहनुाेः (१) नयाँ साझेदािले आफू साझेदाि हनुभुन्दा 
अगातड फिवको िफव बाट भए गिेको साझेदािी कािको हकिा जिाफदेही हनु ेछैन 
िि सम्झौिािा जिाफदेही हनुे उल्लेख भए जिाफदेवहिाको विषय सम्झौिा 
बिोशजि हनुेछ।   

  (२) साझेदािीबाट अलग हनुे साझेदािलाई फिवबाट अलग हनु ुअशघको 
काििा साझेदाि बाहेकका व्यशक्त प्रतिको जिाफदेहीिाबाट सो साझेदाि बाहेकका 
व्यशक्तसँग गरिएको सम्झौिाद्वािा ि साझेदािी कायि िहेका बाकँी साझेदािहरुको 
िञ्जुिीले िात्र अलग हनुपाउनेछ। 

  (३) साझेदाि बाहेकका व्यशक्तलाई कुनै साझेदाि साझेदािीबाट अलग 
हनु चाहेको छ भने्न थाहा भएिा आफू अलग भइसकेपतछ अरु साझेदािले फिवको 
नािबाट भए गिेका काि प्रति अलग हनुे साझेदाि जिाफदेही हनु ेछैन। 

२९.  साझेदािले आफ्नो हक तबक्री गनेाः (१) कुनै साझेदािले फिविा िहेको आफ्नो 
सबै हक अरु कसैलाई तबक्री गिी िा बन्धक िाखी िा अरु कुनै प्रकािले हक 
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छोडी ददएिा सो साझेदािले आफू साझेदाि भएको अशघको साझेदािी व्यिसायबाट 
पाउने िनुाफा िा अन्य कुनै िकििा त्यस्िो साझेदािले दाबी गनव सक्नेछ।  

  (२) उपदफा (१) बिोशजि साझेदािले दािी गनव सक्ने भएपतन तनज 
फिवको साझेदाि िातनने छैन ि कायि िहेका साझेदािको िञ्जुिी बेगि वहसाि 
वकिाि जाँच्न पाउने छैन।  

परिच्छेद–६ 

साझेदािीको तबघटन सम्िन्धी व्यिस्था 

3०.  साझेदािी विघटन हनु िा गिाउन सवकनाेः (१) सिै साझेदािका िञ्जुिीले िा 
तनजहरुका िीचिा भएको सम्झौिा बिोशजि, सम्झौिा नभएकोिा साझेदािहरुको 
तनणवय बिोशजि साझेदािी तबघटन हनु सक्नेछ। 

(२) साझेदािहरुिा जनुसकैु ब्यहोिाको सम्झौिा भएको भए पतन दईु 
जना िात्र साझेदाि भएको हकिा कुनै साझेदािले देहायका परिशस्थतििा साझेदािी 
तबघटन गिाउन सक्नेछाः- 

(क) कुनै साझेदाि आफूले गिेको सम्झौिा बिोशजिको 
साझेदािीको कायवभाि सम्हाल्न असिथव भएिा,  

(ख) अको साझेदािले फिवलाई तिनव बझुाउन पने िकि 
नतििेिा िा आफूले साझेदािीको वहस्सा अरु 
साझेदािको िञ्जुिी बेगि कसैलाई हक छाडी ददएिा,  

(ग) अको साझेदािको हक अदालिबाट भिी भिाउिा पिेिा,  

(घ) अको साझेदािले फिवको काि काििाहीिा जालसाज िा 
लापििाही गिेिा। 

(३) दईु जना साझेदािहरुको बीचिा अन्यथा िञ्जूिी नभएको भए 
त्यस्िो साझेदािले सूचनािा लेशखएको तितिदेशख िा तिति निोवकएको भए 
साझेदािले सूचना गिेको तितिदेशख साझेदािी तबघटन भएको िातननेछ। 

(४) साझेदािका िीचिा सम्झौिा भएको भएपतन फिवको ऋण भकु्तान 
नगिी साझेदाििा बण्डा गरिने छैन। 
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3१.  हकिाला सम्िन्धी व्यिस्थााः कुनै साझेदािको ितृ्यू भएिा िा िीन िवहना भन्दा 
बढी कैदको सजाय भएिा तनजले िञ्जुिी ददएको नशजकको हकिाला साझेदाि 
हनुेछ। 

3२. साझेदािी स्ििाः विघटन हनुाेः (१) साझेदािहरुिा आपसिा भएका सम्झौिाको 
अधीनिा िही कुनै साझेदािी सीतिि सियको लातग स्थापना भएकोिा सो अितध 
नाघेपतछ िा कुनै एक िा एक भन्दा बढी कािको तनतित्त स्थापना भएकोिा सो 
काि पूिा भएपतछ साझेदािी स्ििाः विघटन हनुेछ। 

(२) साझेदािी फिवले साहकुो ऋण तिनव नसक्न ेभई दािासाहीिा पिेिा 
साझेदािी स्ििाः विघटन हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) को अतधनिा िही हिेक साझेदािले आफू िा आफ्नो 
अतधकृि िािेसद्वािा साझेदािी विघटनिा भाग तलन सक्नेछ।   

३३. साझेदाि बाहेकका व्यशक्त प्रतिको दावयत्ि पूिा गनुवपनेाः साझेदािी तबघटन भएको 
सूचना प्रकाशन नगरिएिा िा त्यस्िा विघटनको जानकािी फिवसँग सम्िशन्धि 
साझेदाि बाहेकका व्यशक्तलाई नभएिा साझेदािी विघटन भए पतन फिवको नाििा 
गिेको काि काििाहीबाट साझेदाि बाहेकका ब्यशक्त प्रतिको दावयत्ि सबै 
साझेदािले पूिागनुवपनेछ। 

  िि दािासाहीिा पिेका साझेदािको जायजेथाबाट तनज दािासाहीिा 
पिेका तिति पतछको काि काििाही बापि दावयत्ि तिनुव बझुाउन ुपने छैन। 

३४.  विघटन भएपतछ पतन कायि िहनाेः फिवको विघटनको काि टुङ्गग्याउनलाई 
आिश्यक काि काििाहीगनव ि विघटन हनु ुपवहले शरुु गिेको अपूिो काि पूिा 
गनवलाई साझेदािी विघटन भैसकेपतछ पतन फिवलाई बाध्य गनव ि साझेदािहरुको 
आपसको हक दावयत्ि तनशश् चि गने अतधकाि सातबक बिोशजि कायि िहेको 
िातननेछ। 

३५. फिवको वहसाब वकिािको फर्छ्यौटाः साझेदािको िीचिा भएको सम्झौिा ि दफा 
३० को उपदफा (१) को अतधनिा िही तबघटन भएका फिवको वहसाब फर्छ्यौट 
सम्िन्धी व्यिस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

३६.  तलशक्िडेटि तनयकु्ती गनेM: फिवको वहसाब वकिाब फर्छ्यौट गनव अनािश्यक वढलो 
भएको भने्न सबूद प्रिाण सवहि कुनै साझेदािले उजूि गिेिा िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले फिव तबघटन गने कायव गनव एक जना तलशक्िडेटि तनयकु्त 
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गनव सक्नेछ ि तलशक्िडेटि िा तलशक्िडेटिहरुले साझेदािीहरुले गिेको तनणवय िा 
सम्झौिा ि यो ऐन बिोशजि तबघटनको कायव ि वहसाब वकिाबको फर्छ्यौट 
प्रचतलि कानून ि िोवकए बिोशजि हनुेछ।  

परिच्छेद–७ 

कसूि ि सजायसम्िन्धी व्यिस्था 

३७.  कसूिाः कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि बनेका तनयििा अन्यथा व्यिस्था 
भएकोिा बाहेक देहायका कायव गिे िा गिाएिा िा सोको उद्योग गिेिा यस ऐन 
बिोशजको कसूि गिेको िातननेछाः- 

 (क) फिव दिाव नगिाई फिव सञ्चालनिा ल्याएिा, 

 (ख) अतभलेखीकिण नगिाई व्यिसाय सञ्चालन गिेिा, 

 (ग) फिव दिावका लातग दिखास्ि ददँदा झठु्ठा विििण ददएको पाइएिा, 

(घ)  दिाव भएको फिवले अनिुति नतलई फिव दिाव प्रिाणपत्रिा 
िोवकएभन्दा बाहेकको व्यिसाय गिेिा, 

(ङ)  फिवले िोवकएको म्यादतभत्र सूचना नददएिा िा झठु्ठा सूचना ददएिा, 

(च)  यो ऐन बिोशजि निीकिण नगिाई फिव िा कुनै पतन व्यशक्तले 
फिव सम्िन्धी व्यिसाय गिेिा, 

(छ)  स्िीकृति नतलई स्थानान्ििण गिेिा, 

(ज)  सूचनापाटी ि प्रचतलि कानून बिोशजि िूल्य सूची व्यिसाय 
स्थलिा निाखेिा ि 

(झ)  यो ऐन ि यस ऐन अन्िगवि बनेका तनयिको विपरिि अन्य कुनै 
कायव गिेिा। 

३८.  सजायाः (१) दफा ३७ को खण्ड (क) अन्िगविको कसूि गने नीशज फिव िा 
साझेदािी फिवका प्रत्येक साझेदािलाई पवहलो पटकका लातग िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले पच्चीस हजाि रुपैयाँ जरििाना गनव सक्नेछ ि सोही कसूि 
फेिी गिेिा िीन पटकसम्ि पटकै वपच्छे शरुुिा हनु ेजरििानािा दश हजाि रुपैयाँ 
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थप हनुेछ। चौथो पटक पतन त्यस्िो कायव गिेिा तनज संलग्न िहेको कुनै पतन 
फिव दिाव गनव िोक लगाइनेछ। 

  (२) दफा ३७ को खण्ड (ख) अन्िगविको कसूि गिेिा िन्त्रालयले 
िोकेको अतधकािी िा तनकायका प्रिखुले त्यस्िो फिव िन्द गिी पचास हजाि 
रुपैयाँ जरििाना गनव सक्नेछ। 

  (३) दफा ३७ को खण्ड (ग), (घ) ि (ङ) अन्िगविको कसूि गने 
नीशज फिव िा साझेदािी फिवका प्रत्येक साझेदािलाई िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले पच्चीस हजाि रुपैयाँ जरििाना गनव सक्नेछ। 

  (४) दफा ३७ को खण्ड (च) अन्िगविको कसूि गने नीशज फिव िा 
साझेदािी फिवका प्रत्येक साझेदािलाई िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले 
बीसहजाि रुपैया ँ जरििाना िा व्यिसाय गनव नपाउन े गिी प्रदेश सिकािले 
िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी िोक लगाउन सक्नेछ। 

  (५) दफा ३७ को खण्ड (छ),(ज) ि (झ) अन्िगविको कसूि गने 
नीशज फिव िा साझेदािी फिवका प्रत्येक साझेदािलाई िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले दशहजाि रुपैयाँ जरििाना गिी कानून बिोशजि गनव 
तनदेशन ददन सक्नेछ। 

  (६) साझेदािले गिेको कुनै कसूिका सम्िन्धका प्रचतलि संघीय िथा 
प्रदेश कानून बिोशजि काििाही ि सजाय गनव यस दफाले कुनै बाधा पाने छैन।
   

३९.  पनुिािेदन सम्िन्धी ब्यिस्थााः (१) यस ऐनको वितभन्न दफािा गरिएको पनुिािेदन 
सम्िन्धी व्यिस्था सोही दफा बिोशजि हनुेछ। 

  िि कुनै दफािा सजाय उल्लेख नभएको िि सम्िशन्धि अतधकािी िा 
तनकायले गिेको कुनै तनणवय उपि शचत्त नबझुाउन े पक्षले तनणवयको जानकािी 
पाएको तितिले पैतिस ददन तभत्र िन्त्रालय सिक्ष पनुिािेदन गनव सक्नछे। 

  (२) पनुिािेदन सम्िन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ।  
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परिच्छेद–८ 

विविध 

४०.  िािाििणिा प्रतिकूल असिको तनिाकिण गनुव पनेाः फिव दिाव गिे पतछ व्यापाि 
व्यिसाय संचालनका क्रििा िािाििणिा पिेको िा पनव सक्न े प्रतिकूल 
िािाििणीय असिको तनिाकिण गने शजम्िेिािी सम्िशन्धि फिवको हनुेछ । 
िािाििण पिीक्षणबाट सो व्यापाि व्यिसाय प्रचतलि संघीय िथा प्रदेश िािाििण 
कानून िथा िापदण्ड विपरिि देशखएिा िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले 
दिाव खािेज गनव सक्नेछ।  

  िि त्यसिी दिाव खािेज गनुवअशघ त्यस्िो िािाििण कानून ि िापदण्ड 
पालना गने िनुातसि िावफकको सिय ददन ुपनेछ। 

४१.  व्यिसायीलाई सहतुलयिाः प्रचतलि कानूनिा जनुसकैु कुिा लेशखएको भए िापतन 
व्यापाि व्यिसायको लातग स्थापना हनुे फिवलाई फिव दिाव ि निीकिण गदाव 
लाग्ने दस्ििुिा िोवकए बिोशजिको िकि छुट ददइनेछ। 

४२.  विशेष व्यिस्थााः (१) यस ऐनका वितभन्न दफािा जनुसकैु कुिा लेशखएको भए 
िापतन पाँच लाख रुपैयाँ सम्िको अतधकृि पूजँी भएको ि सम्िशन्धि स्थानीय 
िहिा संचालन हनुे कुनै फिव दिाव गनुव पदाव त्यस्िो फिव यस ऐन बिोशजिको 
अतधकािी िा तनकाय िा स्थानीय िहको कायावलय जहासकैु दिाव गिी प्रिाण तलन 
सवकनेछ।  

  (२) विशेष व्यिस्था सम्िन्धी अन्य प्रकृया िोवकए बिोशजि हनुेछ।  

४३.  विद्यिुीय िाध्यिको उपयोगाः (१) फिव दिावको दिखास्ि, दिखास्ि सवहि पेश 
गनुवपने कागजाि िथा दफा १५ बिोशजि विििण पेश गदाव विद्यिुीय िाध्यिको 
प्रयोग गनव सक्नेछ।  

(२) िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले स्िीकृति सम्िशन्ध 
कागजािहरु प्रिाशणकिण गदाव विद्यिुीय हस्िाक्षिको प्रयोग गनव सक्नेछ ि त्यस्िा 
कागजािहरु विद्यिुीय िाध्यिबाट सिेि आदान प्रदान गनव सक्नेछ। 
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िि यो व्यिस्था प्रदेश सिकािले सूचना प्रकाशन गिेको तितिबाट लागू 
हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) ि (२) िा जनुसकैु कुिा लेशखएको भए िापतन फिव 
दिावको प्रिाणपत्र तलदाँका िखि विद्यिुीय िाध्यिबाट पेश गरिएका कागजािको 
सक्कल प्रति िन्त्रालयले िोकेको अतधकािी िा तनकायले आदेश ददएिा 
दिखास्ििालाले पेश गनुवपनेछ। 

४४.  असल तनयिले काि गिेकोिा बचाउाः यस ऐनले ददएको अतधकािको प्रयोग असल 
तनयिले गिेकोिा कुनै पतन सिकािी किवचािी व्यशक्तगि िििले उत्तिदायी 
हनुेछैन। 

  िि असल तनयिले कायव गिेको हो भने्न प्रिाण परु् याउने भाि सम्िशन्धि 
ब्यशक्तिा िहनेछ। 

४५. अनगुिन िथा िूल्याङ्कनाः िन्त्रालय िा तनदेशनालय िा िन्त्रालयले िोकेको 
अतधकािी िा तनकायले सिय सियिा यस ऐन बिोशजि स्थापना भएका फिवले 
पालना गनुवपने िापदण्ड िथा फिव दिाव प्रिाणपत्रिा उल्लेशखि शिवको पालना 
गिे नगिेको सम्िन्धिा तनयतिि अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गनव, अनगुिनका क्रििा 
कुनै जानकािी िा विििण िाग गिी िा नगिी कानून बिोशजि आिश्यक तनदेशन 
ददन सक्नेछ। 

४६.  अतधकाि प्रत्यायोजनाः िन्त्रालय िा तनदेशनालयले यस ऐन बिोशजि आफूलाई 
प्राप्त अतधकाििध्ये केही अतधकाि आफू िािहिको कुनै अतधकािी िा तनकायले 
प्रयोग गनव पाउन ेगिी प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ। 

४७.  बाधा अड्काउ फुकाउन े अतधकािाः यस ऐनको कायावन्ियन गदाव कुनै बाधा 
अड्काउ पिेिा प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी त्यस्िो 
बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  

४८.  तनयि बनाउन ेअतधकािाः यस ऐनका वितभन्न परिच्छेदिा उल्लेशखि उदे्दश्य पूतिव 
गनवका लातग प्रदेश सिकािले आिश्यक तनयिहरु बनाउन सक्नेछ। 
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४९.  कायववितध, तनदेशशका िथा िापदण्ड बनाउन सक्नाेः यस ऐन िथा यस ऐन अन्िगवि 
बनेको तनयिािलीको कायावन्ियन गनव िन्त्रालयले आिश्यक कायववितध, तनदेशशका 
िथा िापदण्ड बनाई लागू गनव सक्नेछ। 

५०.  यसै ऐन बिोशजि हनु:े यो ऐन िा यस ऐन अन्िगवि बनेका तनयििा उल्लेशखि 
विषयिा यसै ऐन बिोशजि ि अन्य विषयिा प्रचतलि कानून बिोशजि हनुेछ। 

५१.  अनसूुची संशोधन िा थपघट: यस ऐन बिोशजिका अनसूुची आिश्यकिा अनसुाि 
सिय सियिा प्रदेश सिकािले तनणवय गिी संशोधन िा थपघट गनव सक्नेछ। 

५२. बचाउाः यो ऐन प्रािम्भ हनुभुन्दा अशघ प्राइभेट फिव िशजिेसन ऐन, २०१४ ि 
साझेदािी फिव दिाव ऐन, २०२० बिोशजि दिाव भएका फिव ि िि ्सम्िन्धी 
काि काििाहीहरु यसै ऐन अन्िगवि भए गिेको िातननेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) ि दफा १३ को उपदफा (३) सँग सम्िशन्धि) 
 

(१) फिव दिाव गदाव लाग्न ेदस्ििु 
 

(क) पाँच लाख रुपैयाँ सम्ि अतधकृि पूजँी भए  -दईु हजाि रुपैँया 
(ख) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बीस लाख रुपैयाँ सम्ि अतधकृि पूजँी भए  
      -चाि हजाि रुपैया 
(ग) बीस लाख रुपैया ँभन्दा बढी पचास लाख रुपैया ँसम्ि अतधकृि पूजँी भए -

साि हजाि रुपैया ँ
(घ) पचास लाख रुपैया ँभन्दा बढी एक किोड रुपैयाँ सम्ि अतधकृि पूजँी भए -

पन्र हजाि रुपैया ँ
(ङ) एक किोड रुपैया ँभन्दा बढी पाँच किोड रुपैया ँसम्ि अतधकृि पूजँी भए  -

पच्चीसहजाि रुपैया ँ
(च) पाँच किोड रुपैयाँ भन्दा बढी दश किोड रुपैयाँ सम्ि अतधकृि पूजँी भए  -

पैिीस हजाि रुपैया ँ
(छ) दश किोड रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसकैु भएपतन अतधकृि पूजँी भए    

  -साठी हजाि रुपैया ँ
 

 

(२) फिव निीकिण गदाव लाग्न ेदस्ििु 
 

(क)  पाँच लाख रुपैयाँ सम्ि अतधकृि पूजँी भए -दईु हजाि रुपैँया 
(ख) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बीसलाख रुपैयाँसम्ि अतधकृि पूजँी भए  

  -चाि हजाि रुपैया 
(ग) बीस लाख रुपैया ँभन्दा बढी पचासलाख रुपैयाँसम्ि अतधकृि पूजँी भए 

 -पाँच हजाि रुपैया ँ
(घ) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी एक किोड रुपैयाँसम्ि अतधकृि पूजँी भए -

दश हजाि रुपैयाँ 
(ङ) एक किोड रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच किोड रुपैयाँसम्ि अतधकृि पूजँी भए 
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  -पन्र हजाि रुपैया ँ
(च) पाँच किोड रुपैयाँ भन्दा बढी दश किोड रुपैयाँसम्ि अतधकृि पूजँी भए 

-बीस हजाि रुपैयाँ 
(छ) दश किोड रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसकैु भएपतन अतधकृि पूजँी भए  

-िीस हजाि रुपैया ँ
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आज्ञाले, 
किल बहादिु थापा 

                                             तन. प्रदेश सशचि 
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