
साझेदारी फर्म 

कबलुियतनार्ाको नर्नुा 

हार्ी देहाय बर्ोजिर्को नार्, थर र वतन भएका व्यजिहरू एक आपसर्ा साझेदार भई देहायका शतम र वन्देिको अधीनर्ा 
रही साझेदारी ऐन, 2020 बर्ोजिर् वाजिज्य व्यवसायको रुपर्ा साझेदारी फर्म सञ्चािन गनम र्ञ्जुर भई तपलसि बर्ोजिर्का 
साक्षीको रोहवरर्ा िेखात्र्क र रेखात्र्क सहहछाप सहहत यो कबलुियतनार्ा तयार गरी एकप्रलत हवभागर्ा पेश गरी एक 
एकप्रलत सबै साझेदारिे बजुझ लियौं ददयौं ।  
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ख. साझेदार (२) 

बािेको नार्ः  

बाबकुो नार्ः  

आर्ाको नार्ः  

साझेदारको नार्ः  

नागररकता प्रर्ाि पत्र नं.  

स्थायी ठेगानाः  

(यसैगरी साझेदारहरूको संख्या अनसुार हववरि थप गदै िाने ।) 

४. फर्मको हकलसर्ः यो साझेदारी ऐन, 2020 को अधीनर्ा रही सञ्चािन हनुे साझेदारी फर्म हनुेछ ।  

५. फर्मको उद्देश्य र कारोबारः (आफूिे गने उद्देश्य वा कारोबार िेख्न े।) 

६. पूूँिीको व्यवस्थाः फर्मको कूि पूूँिी............................ हनुेछ । िसर्ा साझेदार (क. नार् थर...........) को 
रु. ..................... (.....प्रलतशत हहस्सा), साझेदार (ख. नार् थर...............) को रु. ..................... 
(.....प्रलतशत हहस्सा) (यस्तै साझेदारको संख्या अनसुार थप गदै िाने ।) रहनेछ । 

७. हहस्साको अंक र दाहयत्वः यस फर्मर्ा साझेदारहरूिे िगानी गरेको पूूँिीको अंकका आधारर्ा लनिहरूको दाहयत्व 
कायर् रहनेछ ।   

८. फर्मको प्रलतलनलधत्व गने साझेदारः (साझेदारहरुको आपसी सहर्लत, सर्झदारी र सल्िाहर्ा फर्मको प्रलतलनलधको 
रुपर्ा छनौट भएको साझेदार प्रलतलनलधको नार् उल्िेख गने।) 



९. नाफा नोक्सान वण्डा िगाउने तररकाः यस फर्मको नाफा नोक्सान पूूँिीको िगानीको आधारर्ा सर्ानपुालतक 
तवरिे प्रत्येक साझेदारबीच वण्डा गररनेछ ।(साझेदारबीचको सर्झदारी र कबलुियत अनरुुप फर्मको खचम वा 
िगानीको व्याि आदद सरे्त उल्िेख गनम सहकने ।) 

१०. बैंक खाता सञ्चािनः यस फर्मको कारोबार गनमको िालग फर्मको नार्र्ा बैंक खाता खोिी सञ्चािन गररनेछ । 
(बैंक खाता सञ्चािन र दस्तखत क-कसको रहने हो सो सरे्त खिुाउने ।) 

११. शे्रस्ता राख्नःे फर्मको हहसाब हकताब प्रचलित कानून बर्ोजिर् नेपािी भाषार्ा राजखनेछ ।  

१२. पाररश्रलर्कः साझेदारहरू र्ध्ये (नार् थर खिुाउने) िे यस फर्मर्ा पूरा सर्य ददई कार् गनेछन ्र फर्मर्ा पूरा 
सर्य ददई कार् गरे बापत लनििे रु. ............ पाररश्रलर्क वा उजचत पाररश्रलर्क पाउने छन ्।   

१३. थपघट वा हववरि हेरफेरः यस फर्मको साझेदार, ठेगाना, पूूँिी, उद्देश्य वा कारोबार आदद कुराहरू थपघट वा 
हेरफेर सम्बजन्धत हवभागको स्वीकृलत लिई गनुम पनेछ ।   

१४. साझेदारी छोड्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः कुनै साझेदारिे उजचत कारि देखाई आफूिे साझेदारी छोडी अिग बस्न 
चाहेर्ा बाूँकी साझेदारको र्ञ्जुरीर्ा सम्बजन्धत हवभागको स्वीकृलत लिई साझेदारी छोड्न सक्नेछ । (साझेदारी 
छोड्दाको दाहयत्व वहन के कसरी हनुे उल्िेख गने ।) 

१५. साझेदारी हवघटन हनुे सम्बन्धी व्यवस्थाः   

१६. अन्य व्यवस्थाः (साझेदारी ऐन, 2020 र प्रचलित नेपाि कानून बर्ोजिर् साझेदारहरूिे राख्न चाहेका अन्य 
कुराहरू उल्िेख गने ।) 

१७. यस कबलुियतनार्ार्ा िेजखएका कुराहरुको हकर्ा यसै बर्ोजिर् र यसर्ा निेजखएका वा िेख्न छुट भएका 
कुराहरूको हकर्ा साझेदारी ऐन, 2020 र प्रचलित नेपाि कानून बर्ोजिर् हनुेछ ।  
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तपलसि  

साक्षीको 

नार्, थरः  

 

नार्, थरः  

 

ठेगानाः  

 

ठेगानाः  

 

सहीः  सहीः  

 

ईलत सम्वत ्20... साि ........ र्हहना ..... गते रोि....... शभुर्.्............................................।  


