साझेदारी व्यवसाय दर्ाा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ना बर्नेको ववद्ये यक
प्रस्र्ावर्ना : व्यापार र उद्योग व्यवसाय गर्ने साझेदारी व्यवसायहरुको दर्ाा, नर्नयमर्न, सहजीकरण र

र्त्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरी सुदूरपश्चिम प्रदे शको आनथाक समृद्धी र आमजर्नर्ाको वहर् प्रवद्धार्न गर्ना
वाञ्छर्नीय भएकोले,

प्रदे श सभाले यो ऐर्न बर्नाएको छ।
पररच्छे द - १
प्रारश्चम्भक

१.

रहे को

२.

सं श्चिप्त र्नाम, ववस्र्ार र प्रारम्भ : (१) यस ऐर्नको र्नाम “साझेदारी व्यवसाय दर्ाा ऐर्न, २०७६”
छ ।
(२)

यो ऐर्न सुदूरपश्चिम प्रदे श भर लागू हुर्नेछ ।

(३)

यो ऐर्न र्ुरुन्र् प्रारम्भ हुर्नेछ ।

पररभाषा : ववषय वा प्रसं गले अन्य अथा र्नलागेमा यस ऐर्नमा, (क)

“अदालर्” भन्नाले प्रचनलर् कार्नूर्न बमोश्चजम र्ोवकएको अदालर्को इजलास सम्झर्नु

(ख)

“र्ेस्रो पि” भन्नाले साझेदारी व्यवसायका सम्बन्धमा साझेदार बाहे कका अरु कुर्नै

(ग)

“र्ोवकएको वा र्ोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐर्न वा यस ऐर्न अन्र्गार् बर्नेको

(घ)

“प्रदे श” भन्नाले सुदूरपश्चिम प्रदे श सम्झर्नु पछा।

(ङ)

“फमा” भन्नाले दफा ६ बमोश्चजम दर्ाा भएको साझेदारी व्यवसाय सम्झर्नु पछा।

(च)

“व्यवसाय” भन्नाले कार्नूर्न बमोश्चजम कुर्नै उद्योग, व्यापार वा अन्य पेशा सञ्चालर्न

(छ)

"मन्रालय" भन्नाले उद्योग, पयाटर्न, वर्न र्था वार्ावरण मन्रालय सम्झर्नु पछा ।

पछा।

व्यश्चि सम्झर्नु पछा।

नर्नयममा र्ोवकएको वा र्ोवकए बमोश्चजम सम्झर्नु पछा।

गर्ने काम सम्झर्नु पछा।
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३.

(ज)

“सम्बश्चन्धर् नर्नकाय” भन्नाले प्रदे श सरकारले र्ोकेको वाश्चणज्य र्था उद्योग हे र्ने

(झ)

“साझेदारी” भन्नाले

नर्नदे शर्नालय वा कायाालय वा सनमनर्लाई जर्नाउँ छ।

सम्झर्नु पछा।

दफा

६

बमोश्चजम

दर्ाा

भई

सञ्चालर्न

हुर्ने

व्यवसाय

साझेदारी कायम हुर्ने : (१) दुई वा दुई भन्दा बढी व्यश्चिले मुर्नाफाको उद्देश्य नलई एउटै साझा

र्नाम राखी कुर्नै साझेदारले सबै साझेदारका लानग वा सबै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका लानग
कुर्नै व्यवसाय सञ्चालर्न गर्ने गरी कबुनलयर् गरे मा साझेदारी कायम भएको मानर्नर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कबुनलयर् गर्ने व्यश्चिलाई एक अकााको सम्बन्धमा साझेदार

भनर्नर्नेछ।

(३) साझेदारले सामुवहक रुपमा व्यवसाय सञ्चालर्न गदाा व्यवसायको र्नामबाट गर्नुा पर्नेछ

र त्यस्र्ो व्यवसाय दफा ६ बमोश्चजम दर्ाा गराउर्नु पर्नेछ।

(४) साझेदार बाहे क साझेदारी व्यवसाय व्यश्चि हुंदैर्न ।
४.

सं गठिर् सं स्था साझेदार र्नहुर्ने : दफा ३ मा जुर्नसुकै कुरा लेश्चखएको भएर्ा पनर्न सं गठिर् सं स्था कुर्नै

५.

एकाघर सगोलको कारोवार साझेदारी भन्न र्नहुर्ने : (१) एकाघर सगोलको व्यवसायलाई साझेदारी

साझेदारी व्यवसायको साझेदार हुर्न सक्र्ने छै र्न।

मानर्नर्ने छै र्न।

(२) उपदफा (१) मा जुर्नसुकै कुरा लेश्चखएको भएर्ा पनर्न एकाघर सगोलका अंश्चशयार

एक आपसमा अंश नलई छु विएर बसेको भएमा कबुनलयर् गरी साझेदारी व्यवसाय सं चालर्न गर्ना
सक्र्नेछर्न्।

पररच्छे द -२

व्यवसायहरु सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा दर्ाा गर्नुप
ा र्ने
६.

साझेदारी व्यवसाय दर्ाा गर्नुा पर्नेेः (१) साझेदारी व्यवसाय स्थापर्ना भएकोमा ६ मवहर्ना नभर यस

ऐर्न बमोश्चजम सम्बश्चन्धर् नर्नकायको लगर्मा दर्ाा गराउर्नु पर्नेछ र र्नयां स्थापर्ना हुर्ने भएमा त्यस्र्ो
व्यवसाय दर्ााको लानग दफा (७) बमोश्चजमको वववरण सवहर् सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा र्ोवकए
बमोश्चजमको दरखास्र् ठदर्नुपर्ने छ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम दरखास्र् परे मा सम्बश्चन्धर् नर्नकायले सार् ठदर्न नभर

दरखास्र्सँग सम्बश्चन्धर् वववरण जाँची व्यवसाय दर्ाा हुर्न सक्र्ने दे श्चखएमा यस ऐर्न बमोश्चजम
व्यवसाय दर्ाा गर्नुा पर्नेछ।
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(३) यस दफा बमोश्चजम साझेदारी व्यवसाय दर्ाा र्नगरी कुर्नै व्यवसाय सञ्चालर्न गरे मा

त्यस्र्ो व्यवसायले यस ऐर्न बमोश्चजम कार्नूर्नी मान्यर्ा प्राप्त गर्ने छै र्न।

(४) उपदफा (२) बमोश्चजम दरखास्र् चेकजाँच गदाा व्यवसाय दर्ाा हुर्न र्नसक्र्ने वा

आवश्यक

कागजार्

र्नपुगेमा

सम्बश्चन्धर्

नर्नकायले

दरखास्र्वालालाई जार्नकारी ठदर्नुपर्ने छ।
७.

सोको

कारण

सवहर्

सार्

ठदर्न

नभर

व्यवसाय दर्ााको नर्नवेदर्न र दस्र्ुर : (१) दफा ६ बमोश्चजम व्यवसाय दर्ााको लानग र्ोवकए
बमोश्चजमको

दस्र्ुर

सं लग्र्न

राखी

साझेदारहरुको

आपसी

कबुनलयर्

भएको

भए

त्यसको

ररर्पूवक
ा को प्रमाश्चणर् र्नक्कल प्रनर् समेर् राखी र्ोवकए बमोश्चजमको ढांचामा दे हायको वववरण समेर्
खुलाई सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा दरखास्र् ठदर्नु पर्नेछ :-

८.

(क)

व्यवसायको पुरा र्नाम,

(ख)

व्यवसायको कारोबार गर्ने िे गार्ना,

(ग)

व्यवसायको

(घ)

प्रत्येक साझेदारको पुरा र्नाम, थर र स्थायी िे गार्ना,

(ङ)

ँ ी रकम र
साझेदारको वकनसम र प्रत्येक साझेदारले लगार्नी गरे को पूज

(च)

कुर्नै साझेदारको अनधकार उपर कुर्नै बन्दे ज लगाएको भए सो कुरा,

(छ)

नसनमर् दावयत्व भएको साझेदारी भए प्रत्येक साझेदारको दावयत्वको

(ज)

व्यवसायको सञ्चालर्न वा व्यवस्थापर्न गर्ने र प्रनर्नर्ननधत्व गर्ने साझेदार वा

(झ)

मुर्नाफा नर्नधाारण गर्ने र्ररका,

(ञ)

साझेदारहरु बीच मुर्नाफा र्था र्नोक्सार्न बाँडफाँड गर्ने र्ररका,

(ट)

र्ोवकए बमोश्चजमको अन्य वववरणहरू ।

उद्देश्य

छोटकरी वववरण,

र

कायाान्वयर्न

गर्ना

खोजेको

व्यवसायको

अंश,

वववरण र त्यसको नसमा,

साझेदारहरुको र्नाम,

व्यवसायको र्नाम भ्रमपूणा हुर्न र्नहुर्ने : (१) कुर्नै व्यवसायको र्नाम राख्दा दोहोरो अथा लाग्र्ने र्नभई
स्पष्ट अथा लाग्र्ने गरी प्रष्ट र्नाम राख्नु पर्नेछ ।
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(२)

उपदफा (१) बमोश्चजम कुर्नै व्यवसायको र्नाम राख्दा पवहले दर्ाा भैसकेको कुर्नै

व्यवसाय, कम्पर्नी, रश्चजष्टडा, ट्रेडमाका, पेटेण्ट, नडजाइर्न वा अन्र्रााविय रुपमा ख्यार्ी प्राप्त व्यापाररक

र्नाम वा श्चचन्हसँग नमल्र्ने वा भ्रम सृजर्ना हुर्ने गरी वा सावाजनर्नक वहर्, र्नैनर्कर्ा, सदाचार, श्चशष्टाचारको
दृवष्टले अर्नुपयुि हुर्ने वा राविय श्चचन्ह, राविय ववभूनर्, राविय सम्पदा आठदसँग भ्रम नसजार्ना हुर्ने गरी
राख्न हुँदैर्न।

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको र्नाम भ्रमपूणा वा अर्नुपयुि हुर्ने गरी राखी कुर्नै व्यवसाय

दर्ाा गर्ना दफा ७ बमोश्चजम दरखास्र् परे मा सम्बश्चन्धर् नर्नकायले त्यस्र्ो र्नाम राखी व्यवसाय दर्ाा
गर्ना इन्कार गर्ना सक्र्नेछ र त्यसको जार्नकारी दरखास्र्वालालाई ठदर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोश्चजम जार्नकारी प्राप्त भएमा दरखास्र्वालाले सच्याई व्यवसाय दर्ाा

गर्ना पुर्नेः दरखास्र् ठदएमा दफा ७ बमोश्चजम सम्बश्चन्धर् नर्नकायले व्यवसाय दर्ाा गर्नुा पर्नेछ।

(५) दर्ाा भइसकेको कुर्नै व्यवसायको र्नाम उपदफा (१) बमोश्चजम भ्रमपूणा रहे को भर्नी

सम्बश्चन्धर् सरोकारवालाको दरखास्र् परे मा सम्बश्चन्धर् नर्नकायले र्ोवकए बमोश्चजम छार्ननबर्न
गर्नेछ ।

(६)

उपदफा (४) बमोश्चजम छार्नववर्न गदाा व्यवसायको र्नाम भ्रमपूणा रहे को दे श्चखएमा

त्यस्र्ो र्नाम पररवर्ार्न गर्ना सम्बश्चन्धर् साझेदारलाई आदे श ठदर्न सक्र्नेछ।
९.

व्यवसाय दर्ााको प्रमाण पर ठदर्नु पर्ने : (१) यस ऐर्न बमोश्चजम सम्बश्चन्धर् नर्नकायको दर्ाा वकर्ाबमा
व्यवसायको र्नाम दर्ाा भइसकेपनछ साझेदारहरुको र्नाममा र्ोवकए बमोश्चजमको ढाँचामा प्रमाणपर
ठदर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको व्यवसाय दर्ााको लगर् ववद्युर्ीय स्वरुपमा पनर्न राख्न

सवकर्नेछ।
१०.

अर्नुमनर्पर वा इजाजर्पर नलर्नुपर्ने : (१) यस ऐर्नमा अन्यर जुर्नसुकै कुरा लेश्चखएको भएर्ापनर्न

यस ऐर्न बमोश्चजम दर्ाा भएको कुर्नै व्यवसायले कुर्नै व्यवसाय सञ्चालर्न गर्ना प्रचनलर् कार्नूर्न

बमोश्चजम कुर्नै अनधकारी वा नर्नकायको अर्नुमनर्पर वा इजाजर्पर नलर्नुपर्ने रहे छ भर्ने त्यस्र्ो
अर्नुमनर्पर वा इजाजर्पर र्ननलई आफ्र्नो व्यवसाय शुरु गर्ना सक्र्ने छै र्न ।
(२)

यस ऐर्न बमोश्चजम साझेदारी व्यवसाय दर्ाा भएकै आधारमा त्यस्र्ो व्यवसाय

सञ्चालर्न गर्ना अर्नुमनर् प्राप्त गरे को मानर्नर्ने छै र्न।
११.

यस ऐर्न बमोश्चजम व्यवसाय गर्नुप
ा र्ने : (१) यो ऐर्न प्रारम्भ हुर्न ु अश्चघ साझेदारी ऐर्न, २०२० बमोश्चजम
दर्ाा भएका साझेदारी व्यवसायले यस ऐर्न बमोश्चजम व्यवसाय सञ्चालर्न गर्नाको लानग यो ऐर्न प्रारम्भ

भएको नमनर्ले १ वषा नभर यस ऐर्न बमोश्चजम व्यवसायको कबुनलयर् पररवर्ार्न गरी स्वीकृनर्को
लानग सम्बश्चन्धर् नर्नकाय समि पेश गर्नुा पर्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कबुनलयर् पेश भएकोमा सम्बश्चन्धर् नर्नकायले सार् ठदर्न नभर

व्यवसायको कबुनलयर् स्वीकृर् गरी व्यवसाय सञ्चालर्नको लानग जार्नकारी गराउर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम स्वीकृनर् प्राप्त र्नगरे सम्म त्यस्र्ो व्यवसायले यस ऐर्न

बमोश्चजम कुर्नै व्यवसाय सञ्चालर्न गर्ना सक्र्ने छै र्न।
१२.

वववरणमा हे रफेर गर्नुा परे मा स्वीकृनर् नलर्नुपर्ने : (१) व्यवसाय दर्ाा गर्नाको लानग दफा ७

बमोश्चजम पेश गरे को दरखास्र् र कबुनलयर्को वववरणमा पनछ कुर्नै हे रफेर गर्नुा परे मा सो कुरा
जर्नाई सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा दरखास्र् ठदर्नु पर्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोश्चजमको वववरण हे रफेर गर्ना सम्बश्चन्धर् नर्नकायवाट स्वीकृनर्

प्राप्त भएपनछ मार त्यस्र्ो वववरण हे रफेर भएको मानर्नर्नेछ।

१३. र्नवीकरण गर्नुा पर्ने : (१) यस ऐर्न बमोश्चजम दर्ाा भएको व्यवसाय र्नवीकरणको लानग र्ोवकए

बमोश्चजमको समयमा र्ोवकए बमोश्चजमको दस्र्ुर सं लग्र्न राखी र्ोवकएको ढांचामा सम्बश्चन्धर्
नर्नकायमा दरखास्र् ठदर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम दरखास्र् परे मा सम्बश्चन्धर् नर्नकायले त्यस्र्ो व्यवसायको दर्ाा

वकर्ाब, दर्ाा लगर् र दर्ाा प्रमाणपरमा र्नवीकरणको व्यहोरा जर्नाउर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम व्यवसाय र्नवीकरण र्नगराई सोही र्नामबाट कुर्नै व्यवसाय

सञ्चालर्न गर्ना सवकर्ने छै र्न।

(४) व्यवसाय र्नवीकरण गर्नाको लानग र्ोवकएको आनथाक वववरण सवहर् लेखा परीिण

प्रनर्वेदर्न समेर् पेश गर्नुप
ा र्नेछ।

(५) यस दफा बमोश्चजम र्ोवकएको अवनधमा व्यवसाय र्नवीकरण र्नगरे मा वा दफा १५

बमोश्चजम र्ोवकएको वववरण पेश र्नगरे मा त्यस्र्ो व्यवसायले प्रत्येक वषाको लानग लाग्र्ने र्नवीकरण
दस्र्ुरको दोब्वर दस्र्ुर बराबरको ववलम्ब दस्र्ुर नर्री आवश्यक वववरण सं लग्र्न गरी र्नवीकरण
गर्नुप
ा र्ने नमनर् व्यनर्र् भएको पाँच वषा नभर व्यवसाय र्नवीकरणका लानग दरखास्र् ठदर्न सक्र्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोश्चजम दरखास्र् ठदएमा सम्बश्चन्धर् नर्नकायले त्यस्र्ो व्यवसाय

र्नवीकरण गर्ना सक्र्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोश्चजमको अवनधनभर पनर्न र्नवीकरण र्नगराएको व्यवसाय स्वर्ेः रद्द

भएको मानर्नर्नेछ।

(८) यस दफामा अन्यर जुर्नसुकै कुरा लेश्चखएको भएर्ा पनर्न यो ऐर्न प्रारम्भ हुर्न ु अश्चघ

कुर्नै कारणवस र्नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भई र्नवीकरण हुर्न र्नसकेका व्यवसाय भए जनर्सुकै
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अवनध व्यनर्र् भएको भएर्ापनर्न एक पटकका लानग यो ऐर्न प्रारम्भ भएको नमनर्ले एक वषा नभर
र्ोवकए बमोश्चजम र्नवीकरण गर्ना सवकर्नेछ।
१४.

स्थार्नीय र्हमा र्नीश्चज व्यवसाय दर्ाा : स्थार्नीय र्हमा साझेदारी व्यवसायको दर्ाा, र्नवीकरण र
र्त्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र्ोवकए बमोश्चजम हुर्नछ
े ।

१५.

सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा वववरण पेश गर्नुप
ा र्ने : यस ऐर्न बमोश्चजम दर्ाा भएको व्यवसायले र्ोवकएको
ढाँचामा प्रत्येक वषा आनथाक वववरण र लेखा परीिण गराई वावषाक लेखा परीिण प्रनर्वेदर्न
सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा पेश गर्नुा पर्नेछ।

१६. व्यवसाय खारे ज गर्ना सक्र्ने : (१) दे हायको अवस्थामा यस ऐर्न बमोश्चजम दर्ाा भएको व्यवसाय
सम्बश्चन्धर् नर्नकायले खारे ज गर्ना सक्र्नेछ।
(क)

कुर्नै व्यवसायले दफा १३ को अधीर्नमा रही र्ोवकएको अवनध नभर

(ख)

साझेदारहरुले मर्नानसव कारण दशााई व्यवसाय खारे ज गरी पाउँ भर्नी

(ग)

कुर्नै व्यवसायले दफा १५ बमोश्चजमको वववरण सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा पेश

(घ)

सम्बश्चन्धर् नर्नकायको सहमनर् बेगर कुर्नै व्यवसायले व्यवसाय दर्ााको

व्यवसाय र्नवीकरण र्नगराएमा,

र्ोवकए बमोश्चजमको ढांचामा सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा नर्नवेदर्न ठदएमा,

र्नगरे मा,

प्रमाण परमा उल्लेश्चखर् उद्देश्य वा फरक िे गार्नामा व्यवसाय सञ्चालर्न
गरे मा,

(ङ)

उद्योग सम्बन्धी व्यवसायले काया सञ्चालर्न गरी सम्बश्चन्धर् नर्नकायलाई

(च)

उद्योग सम्बन्धी व्यवसायले र्नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएको नमनर्ले र्ोवकएको

जार्नकारी र्नठदई उद्योग बन्द गरे मा,

अवनधनभर र्नवीकरण र्नगराएमा वा र्नवीकरण गराए पनर्न ईजाजर्को शर्ा अर्नुसार
उद्योग स्थापर्ना र सञ्चालर्न गर्नाको लानग कारखार्ना नर्नमााण, मेश्चशर्नरी औजार,

उपकरणको खररद वा उद्योग सञ्चालर्नको लागी आवश्यक काया गरे को नलश्चखर्
प्रगनर् वववरण सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा र्नठदएमा,
(छ)

व्यवसायले यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्र्गार् बर्नेको नर्नयमको ववपररर् हुर्ने गरी अन्य
काम गरे मा ।
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोश्चजम सम्बश्चन्धर्

नर्नकायवाट व्यवसाय खारे ज गर्नुा अश्चघ सम्बश्चन्धर् व्यवसायलाई सवुर् पेश गर्ना उश्चचर् अवसर ठदर्नु
पर्ने छ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (२) को (क), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोश्चजम

सम्बश्चन्धर् नर्नकायबाट व्यवसाय खारे ज भएका साझेदारहरु कसैको र्नाममा एक वषासम्म सोही
उद्देश्य भएको अको व्यवसाय दर्ाा गररर्ने छै र्न।

पररच्छे द -३

साझेदारहरुको आपसी सम्बन्ध
१७.

साझेदारहरुको आपसी

सम्बन्ध :

(१)

साझेदारहरुको

आपसमा

भएको

कबुनलयर्द्धारा

साझेदारीहरुमा हक र दावयत्व कायम हुर्नेछ ।यस्र्ो कबुनलयर् नलश्चखर् रुपमा भएको हुर्न ु पर्नेछ।

(२) साझेदारीको कबुनलयर्मा उल्लेख भएका ववषयको हकमा सोही बमोश्चजम र

र्नलेश्चखएकोमा यस ऐर्न बमोश्चजमको व्यवस्था लागु हुर्नेछ।
१८.

प्रत्येक साझेदार प्रनर्नर्ननध हुर्ने : कबुनलयर्मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क साझेदारी प्रत्येक

साझेदार, त्यस्र्ो व्यवसायको व्यवसाय सञ्चालर्नको प्रयोजर्नको लानग साझेदारीको प्रनर्नर्ननध (एजेन्ट)
मानर्नर्नेछ।

१९.

साझेदारीमा रहेको जायजेथा : साझेदारीको जायजेथा दे हाय बमोश्चजम हुर्नेछ,(क) साझेदारी कारोवार सुरु हुँदाको सम्पूणा जायजेथा,
(ख) साझेदारीको लानग वा त्यसको नर्ननमत्त वा त्यसको प्रयोजर्नमा प्राप्त गरे को जायजेथा,
(ग) साझेदारीले कारोवार गरी कमाएको धर्न,
(घ) साझेदारीमा चलाएको कारोवारबाट प्राप्त हुर्न आएको ख्यार्ी (गुड ववल) ।
स्पष्टीकरण: अन्यथा प्रमाश्चणर् भएकोमा वाहे क व्यवसायको रकम लगार्नी गरी प्राप्त भएको सबै
सम्पश्चत्त र हकहरु व्यवसायको नर्ननमत्त प्राप्त गरे को मानर्नर्नेछ।

२०.

साझेदारको मृत्यु भए पनछको दावयत्व : (१) कुर्नै साझेदारको मृत्यु भए पनछ पनर्न साझेदारी
व्यवसायको व्यवसाय सञ्चालर्न जारी रहे कोमा त्यस्र्ो साझेदारको मृत्यु पनछ भएको कुर्नै काम,

कारबाही वा कारोवारको कारणबाट सृजर्ना भएको दावयत्व मृर्क साझेदारको हकवालाले व्यहोर्नुा
पर्ने छै र्न।

(२)

साझेदारको मृत्यु पनछ हकवालालाई हक हस्र्ान्र्रण गर्ने प्रकृया प्रचनलर् कार्नूर्न

बमोश्चजम हुर्नेछ ।
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(३)

उपदफा (१) बमोश्चजम कुर्नै साझेदारको मृत्यु पनछ हक हस्र्ान्र्रण गर्ना वा

साझेदारी ववघटर्न भई सम्पश्चत्त बांडफाड गर्ना कुर्नै साझेदार उपश्चस्थर् र्नहुर्ने वा बेपत्ता भएमा
प्रचनलर् कार्नूर्न बमोश्चजम सूचर्ना जारी गर्ने र म्याद र्ामेल गर्ना सक्र्नेछ ।
२१.

साझेदारी सम्पश्चत्तको प्रयोग : साझेदारीको सम्पश्चत्त साझेदारी कारोबारको प्रयोगमा बाहे क

२२.

ँ ी थप्र्न वाध्य र्नहुर्ने : अरु साझेदारले माग गरे पनर्न साझेदारीको कबुनलयर्मा र्ोकेको अंक
पूज

२३.

सिामा राख्न र्नपाउर्ने : कुर्नै साझेदारले अन्य साझेदारको मञ्जुरी ववर्ना अरु कुर्नै व्यश्चिलाई आफ्र्नो

२४.

साझेदारको कारोबारको बन्दोबस्र्मा भाग नलर्न पाउर्ने : (१) कबुनलयर्द्वारा साझेदारी कारोबारको

साझेदारहरुले अरु काममा लगाउर्न वा लगाउर्न ठदर्न हुँदैर्न।

ँ ी थप्र्न कुर्नै साझेदार वाध्य हुँदैर्न।
भन्दा बढी पूज

सिामा साझेदार कायम राख्न पाउँ दैर्न।

बन्दोबस्र्मा भाग नलर्न र्नपाउर्ने साझेदार बाहे क अन्य साझेदारले नबरोध र्नगरे सम्म प्रत्येक
साझेदारले साझा कारोबारको बन्दोबस्र्मा भाग नलर्न पाउँ छ।

र्र, सबै साझेदारको मञ्जुरी बेगर साझा कारोबारसँग सम्वन्ध र्नभएको अरु काम

साझेदारीको र्नामबाट गर्नुा हुँदैर्न।

(२) साझेदारीको सबै वा कुर्नै काम सबै साझेदारले वा सो मध्ये कुर्नै दुई वा दुई भन्दा

ु
बढी साझेदारहरुले सं यि
रुपमा गर्ने कबुनलयर् भएकोमा कुर्नै मर्नानसब मावफकको कारण परी

कबुनलयर् बमोश्चजम काम गर्ना र्नभ्याउर्ने भएमा नर्नजहरुले आफु मध्ये कसैलाई सो काम गर्ना
अश्चख्र्यारी ठदर्न सक्र्नेछर्न्।
२५.

श्रे स्र्ा हेर्न ा र्नक्कल नलर्न पाउर्ने : साझेदारीको वहसाब वकर्ाबको श्रे स्र्ा हे र्न ा चाहे मा हरे क साझेदारले

त्यस्र्ो श्रे स्र्ा हे र्न ा पाउर्ने छर्न् र र्नक्कल नलर्न चाहे मा सो श्रे स्र्ा श्चजम्मा नलर्ने साझेदारले सो
श्रे स्र्ाको सक्कल बमोश्चजमको र्नक्कल उर्ारी आफ्र्नो सवहछाप गरी ठदर्नुपछा।

२६.

पाररश्रनमक र ब्याज : (१) साझा कामको व्यवस्थापर्नको काम गरे वापर्को पाररश्रनमक
कबुनलयर्मा र्ोवकए बमोश्चजम हरे क साझेदारले पाउर्नेछ।

ँ ी लगाएको भए दश प्रनर्शर्मा
(२) कुर्नै साझेदारले एक आपसमा सम्झौर्ा गरे र बढी पूज

र्नबढाई सम्झौर्ा बमोश्चजमको ब्याज पाउर्नेछ ।

(३) कुर्नै साझेदारले जार्नी जार्नी लापरवाही गरी साझेदारी व्यवसायमा हार्नी र्नोक्सार्नी

पु-याएमा त्यसको नबगो नर्नजले र्नै व्यहोर्नुा पर्नेछ।
२७.

साझेदारले आजे को मुर्नाफा व्यवसायको हुर्ने : व्यवसायको कुर्नै कारोबारको नसलनसलामा वा

व्यवसायको धर्नमालको उपयोग गरी वा व्यवसायको कारोबारको सम्बन्धबाट वा व्यवसायको
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र्नाममा कुर्नै साझेदारले र्नाफा आजार्न गरे मा सो र्नाफा र त्यसको वहसाब समेर् व्यवसायलाई
बुझाउर्नु पछा।
२८.

साझेदारले वुझाएको रकम वहसावमा दे खाउर्नु पर्ने : दफा २६ र २७ बमोश्चजम कुर्नै साझेदारले

रकम नर्रे वुझाएमा सो रकम व्यवसायको आनथाक वषाको र्नाफा र्नोक्सार्नको वहसाव श्रे स्र्ामा स्पष्ट
दे खाउर्नु पछा।

२९.

र्नाफा र्नोक्सार्नको वाँडफाँडेः (१) साझेदारहरुमा र्नाफा र्नोक्सार्नको वहसाव गरी वाँडफाँड गदाा
कबुनलयर्मा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोश्चजम र र्नभएकोमा बराबर दरले वण्डा लाग्र्नेछ।

ँ ीको ब्याज ठदर्ने नलर्ने कबुनलयर् भएको भए
(२) कुर्नै साझेदारले साझेदारी खडा गदााको पूज

सो बापर्को ब्याज १० प्रनर्शर्मा र्नबढाई मुर्नाफावाट मार नर्र्नुा पछा।
३०.

दावयत्व

र्था

मुर्नाफा

:

साझेदारी

व्यवसायको

दावयत्वको

सृजर्ना

र्था

ँ ी लगार्नीको अर्नुपार्मा हुर्नेछ ।
साझेदारहरुले साझेदारी व्यवसायमा गरे को पूज

मुर्नाफा

ववर्रण

पररच्छे द - ४

व्यवसाय र र्ेस्रो पि बीचको सम्बन्ध
३१.

साझेदारले काम गर्ना हुर्ने : (१) दफा १८ को अनधर्नमा रही प्रत्येक साझेदारले व्यवसायको
प्रनर्नर्ननधत्व गर्ना सक्र्नेछ र कुर्नै साझेदारले व्यवसायको कारोबार चलाउर्नलाई गरे को कामबाट
सृजर्ना भएको दावयत्व व्यवसायको हुर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कारोवार गदाा कुर्नै साझेदारले जालसाजी गरे मा त्यस्र्ो

साझेदारलाई व्यवसायको प्रनर्नर्ननधत्व गर्नाबाट वश्चञ्चर् गर्ना कुर्नै साझेदारले उजुरी गरे मा सम्बश्चन्धर्
अदालर्ले नर्नजलाई व्यवसायको प्रनर्नर्ननधत्व गर्नाबाट वश्चञ्चर् गर्ना सक्र्नेछ।
३२.

साझेदारले गरे को काममा व्यवसाय बाध्य हुर्ने : (१) साझेदारले कबुनलयर्द्धारा साझेदारीको
प्रनर्नर्ननधत्व गर्ने ववषयमा बन्दे ज लगाउर्न सक्छ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोश्चजमको

बन्दे ज

कबुनलयर्मा

ु ै
जेसक

लेश्चखएको

भएपनर्न

व्यवसायसं ग कारोबार गर्ना र्ेस्रो व्यश्चिलाई सो बन्दे जको थाहा रहे र्नछ भर्ने हरे क साझेदारले
ु रुपमा श्चजम्मेवार हुर्नछ
व्यवसायको नर्ननमत्त गरे को कारबाहीको नर्नम्र्ी साझेदार सं यि
े र्न् ।
३३.

ु न्दा अगानड भए गरे को साझेदारी
र्नयाँ साझेदार जवाफदे ही र्नहुर्ने : (१) आफू साझेदार हुर्नभ
कामको सम्वन्धमा र्नयाँ हुर्ने साझेदार जवाफदे ही हुर्ने छै र्न।

(२) साझेदारीबाट अलग हुर्ने साझेदारलाई व्यवसायको अश्चघको काममा र्ेश्रो व्यश्चि

प्रनर्को जवाफदे हीबाट सो र्ेश्रो व्यश्चिसं गको कबुनलयर् कायम रहे का बांकी साझेदारीहरुको
मञ्जुरीले मार फुसार् हुर्न सक्र्नेछ ।
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(३) र्ेश्रो पिलाई कुर्नै साझेदार साझेदारीबाट अलग हुर्ने भएको छ भर्ने थाहा भएमा

अलग हुर्ने साझेदार आफु अलग भई सकेपनछ अरु साझेदारले व्यवसायको र्नामबाट गरे भएका
काम प्रनर् नर्नजको जवाफदे ही हुर्ने छै र्न ।
३४.

साझेदारले आफ्र्नो हक नबक्री गर्ना सक्र्ने : (१) कुर्नै साझेदारले व्यवसायमा रहे को आफ्र्नो सबै

हक अरु कसैलाई नबक्री गरी वा बन्धक राखी वा अरु कुर्नै प्रकारले ठदएमा सो साझेदारले सो

अवनध नभर साझेदारी कारोबारबाट पाउर्ने मुर्नाफा वा अन्य कुर्नै रकममा सो व्यश्चिले दाबी गर्ना
सक्र्नेछ।

र्र त्यस्र्ो व्यश्चि सो व्यवसायको साझेदार मानर्नर्ने छै र्न र सबै साझेदारहरुको मञ्जूरी

ववर्ना नर्नजलाई सो व्यवसायको वहसाब वकर्ाब जाँच्र्ने अनधकार हुर्ने छै र्न।

ु
३५. जवाफदे ही हुर्ने : (१) आफु साझेदार रहं दा व्यवसायको नर्ननमत्त गररएका सबै काम उपर सं यि
वा व्यश्चिगर् रुपमा प्रत्येक साझेदार जवाफदे ही हुर्नछ
े र्न्।
(२)

उपदफा (१) बमोश्चजमको जवाफदे ही साझेदारहरुले साझेदारी व्यवसायमा गरे को

पूंजी लगार्नीको प्रनर्शर् वा कबुनलयर् बमोश्चजम साझेदारी व्यवसायको कारोबार आधारमा
हुर्नेछ ।

पररच्छे द - ५

साझेदारीको ववघटर्न
३६.

साझेदारी ववघटर्न हुर्ने : (१) सबै साझेदारका मञ्जुरीले वा नर्नजहरुका बीचमा भएका कबुनलयर्
बमोश्चजम साझेदारी ववघटर्न हुर्न सक्र्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम साझेदारी ववघटर्न गदाा साझेदारहरुले नर्नधाारण गरे बमोश्चजम

साझेदारीको दावयत्व फस्यौट गरी साझेदारी ववघटर्न गर्ना सक्र्नेछर्न्।

र्र साझेदार वीच दावयत्व फस्यौट गर्ना कुर्नै वववाद उत्पन्न भएमा प्रचनलर् कार्नूर्न

बमोश्चजम नलश्चक्वडेटर नर्नयुश्चि गर्नुा पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोश्चजम नर्नयुि नलश्चक्वडेटरले प्रचनलर् कार्नूर्न बमोश्चजम

व्यवसायको सम्पश्चत्त र्था दावयत्वको मूल्याङ्कर्न गरी त्यसको प्रनर्वेदर्न सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा पेश
गर्नेछ।
३७.

नलश्चखर् सूचर्नाद्वारा ववघटर्न हुर्ने : (१) कुर्नै साझेदारी अनर्नश्चिर् समयको नर्ननमत्त चलाईएको छ भर्ने

जुर्नसुकै समयमा जुर्नसुकै साझेदारले अरु साझेदारहरुलाई नलश्चखर् सूचर्ना ठदई साझेदारी ववघटर्न
गराउर्न सक्र्नेछ।
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(२)

साझेदारहरुको बीचमा अन्यथा मञ्जुरी र्नभएको भए त्यस्र्ो सूचर्नामा लेश्चखएको

नमनर्दे श्चख वा नमनर् र्नर्ोवकएको भए सूचर्ना र्ामेल भएको नमनर्दे श्चख साझेदारी ववघटर्न भएको
मानर्नर्नेछ।
३८.

जुर्नसुकै बखर् साझेदारी ववघटर्न हुर्न सक्र्ने : साझेदारहरुमा जुर्नसुकै व्यहोराको कबुनलयर् भएको
भए पनर्न कुर्नै साझेदारले ववशेष कारणवश दे हायका पररश्चस्थनर्मा साझेदारी ववघटर्न गराउर्न
सक्र्नेछर्न, -

(क)

कुर्नै साझेदार आफूले गरे को कबुनलयर् बमोश्चजमको साझेदारी

(ख)

अको साझेदारले व्यवसायलाई नर्र्ना बुझाउर्न पर्ने रकम र्ननर्रे मा वा

कायाभार सम्हाल्र्न असमथा भएमा,

आफूले साझेदारीको वहस्सा अरु साझेदारको मञ्जुरी बेगर कसैलाई हक
छाडी ठदएमा,

३९.

(ग)

अको साझेदारको हक अदालर्बाट भरी भराउमा परे मा,

(घ)

अको साझेदारले व्यवसायको काम कारवाहीमा जालसाज वा लापरवाही

(ङ)

अको साझेदारले कैदको सजायं पाएमा।

गरे मा,

कायाकाल पनछ स्वर्ेः ववघटर्न हुर्ने : साझेदारहरुको वीच एक आपसमा भएका कबुनलयर्को

अनधर्नमा रही कुर्नै साझेदारी नसनमर् समयको लानग खडा भएकोमा सो अवनध र्नाघेपनछ वा कुर्नै
एक वा एक भन्दा बढी कामको नर्ननमत्त खडा भएकोमा सो काम पुरा भएपनछ साझेदारी स्वर्ेः
ववघटर्न हुर्नछ
े ।

४०.

साझेदारी स्वर्ेः ववघटर्न हुर्ने : कुर्नै साझेदारको मृत्य भएमा वा साहुको ऋण नर्र्ना र्नसक्र्ने भई
दामासाहीमा परे मा साझेदारी स्वर्ेः ववघटर्न हुर्नेछ।

र्र साझेदारको मृत्य पनछ मृर्क साझेदारको हकवालाले चाहे मा साझेदार बीचको आपसी

सहमनर्बाट कबुनलयर् गरी साझेदारलाई नर्नरन्र्रर्ा ठदर्न बाधा पर्ने छै र्न ।
४१.

र्ेस्रो पि प्रनर्को दावयत्व पूरा गर्नुा पर्ने : साझेदारी ववघटर्न भएको कुरा सावाजनर्नक र्नगररएको

कारण त्यस्र्ा ववघटर्नको जार्नकारी व्यवसायसँग सम्बश्चन्धर् र्ेस्रो पिलाई र्नभएमा साझेदारी
ववघटर्न भएपनर्न व्यवसायको र्नाममा गरे को काम कारवाहीबाट र्ेस्रो पि प्रनर्को दावयत्व सबै
साझेदारले पुरा गर्नुा पर्नेछ।

र्र, मृत्यु भएका वा दामासाहीमा परे का साझेदारको जेथाबाट नर्नज मरे का वा दामासाहीमा

परे का नमनर् पनछको काम कारवाई बापर् नर्र्नुा पर्ने छै र्न।
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दफा ३६ को अनधर्नमा रही हरे क साझेदारले आफू वा आफ्र्नो

४२.

वारे सद्धारा भाग नलर्न हुर्ने :

४३.

ववघटर्न भएपनछ पनर्न कायम रहर्ने : व्यवसायको ववघटर्नको काम टुँ ग्याउर्नलाई जो आवश्यक

वारे सद्वारा साझेदारी ववघटर्नको प्रकृयामा भाग नलर्न सवकर्नेछ।

काम कारवाही र ववघटर्न हुर्न ु पवहले शुरु गरे को अपूरो काम पुरा गर्नालाई साझेदारी ववघटर्न
भैसकेपनछ पनर्न व्यवसायलाई बाध्य गर्ना र साझेदारहरुको आपसको हक दावयत्व नर्नश्चिर् गर्ने
अनधकार सानबक बमोश्चजम कायम रहर्नेछ।

४४.

व्यवसायको वहसाब फस्यौट गर्ने : (१) साझेदारहरुको बीचमा भएको कबुनलयर् र दफा ३६ को
अनधर्नमा रही ववघटर्न भएका व्यवसायको वहसाब फस्यौट गदाा दे हाय बमोश्चजम गर्नुप
ा छा(क)

व्यवसायको वहर्मा बाधा र्नपर्ने गरी व्यवसायको सम्पूणा सम्पश्चत्त र्नगदमा

(ख)

ँ ी घटे को समेर्को र्नोक्सार्नी सब भन्दा पवहले मुर्नाफाबाट र त्यसबाट
पूज

पररणर् गर्ने,

ँ ीबाट र त्यसबाट पनर्न र्नपुगे प्रत्येक साझेदारको घर घरार्नाबाट
र्नपुगे पूज
असूल उपर गर्नुप
ा छा,

(ग)

ँ ीको कमी भर्नाा गर्ना लगायर् व्यवसायको जेथा दे हायका क्रम र
पूज
र्ररकाबाट उपयोग गर्नुप
ा छा, -

(१) व्यवसायले र्ेस्रो पिलाई नर्र्नुप
ा र्ने ऋण रकम रहे छ भर्ने,
ँ ी बाहे कको साझेदारले ठदएको कजाा दामासाहीले,
(२) पूज
ँ ीको दामासाही,
(३) साझेदारले बुझाएका पूज
(४) शेष बाँकी सम्पश्चत्त साझेदारहरुको भाग बमोश्चजम गररर्नेछ।
४५.

सम्पश्चत्त भाग र्नलाग्र्ने : साझेदारका बीचमा कबुनलयर् भएको भए पनर्न व्यवसायको ऋण र

४६.

सम्बश्चन्धर् नर्नकायले नलश्चक्वडे टर नर्नयुश्चि गर्ना सक्र्ने : (१) साझेदारी व्यवसायको वहसाव वकर्ाब

दावयत्व च ुिा र्नगरी साझेदार बीच सम्पश्चत्त बण्डा गर्ना सक्र्ने छै र्न।

सम्बन्धमा साझेदारहरु वीच वववाद परे मा सो व्यहोरा उल्लेख गरी कुर्नै साझेदारले नर्नवेदर्न ठदएमा
सम्बश्चन्धर् नर्नकायले त्यस्र्ो व्यवसायको वहसाव जाँच गर्ना नलश्चक्वडेटर नर्नयुि गर्ना सक्र्नेछ।

(२) नलश्चक्वडेटरले पेश गरे को वहसाव वकर्ाब वा प्रनर्वेदर्नबाट साझेदारी ववघटर्न गर्नुा पर्ने

दे श्चखए सम्बश्चन्धर् नर्नकायले प्रचनलर् कार्नूर्न बमोश्चजम नलश्चक्वडेटर नर्नयुि गर्ना सक्र्नेछ।
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(३) दफा ३६ वा यस दफा बमोश्चजम नर्नयुि नलश्चक्वडेटरले आफ्र्नो काया सम्पादर्न गदाा

प्रचनलर् कार्नूर्न बमोश्चजम प्राइभेट कम्पर्नी दामासाहीमा परे का वखर् नलश्चक्वडेटरले कम्पर्नी खारे ज
गदाा प्रयोग गर्ना सक्र्ने अनधकार प्रयोग गर्ना सक्र्नेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम नर्नयुि नलश्चक्वडेटर सम्बश्चन्धर् नर्नकाय प्रनर्

उत्तरदायी हुर्न ु पर्नेछ।

हुर्नेछ ।
४७.

(५)

लेखा पररिण र नलश्चक्वडेटरको पाररश्रनमक र्था सेवा सुववधा र्ोवकए बमोश्चजम

साझेदारहरु बीचको वववाद : (१) साझेदारहरु बीच साझेदारीका सम्वन्धमा कुर्नै वववाद उत्पन्न
भई सम्बश्चन्धर् नर्नकायमा उजुरी परे मा त्यस्र्ो नर्नकायले वववाद समाधार्न गर्ना र्ोवकए बमोश्चजमको
कायाववनध पुरा गरी आवश्यक आदे श गर्ना सक्र्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सम्बश्चन्धर् नर्नकायले ठदएको आदे शमा श्चचत्त र्नबुझेमा पैंर्ीस

ठदर्न नभर श्चजल्ला अदालर्मा पुर्नरावेदर्न गर्ना सवकर्नेछ।
पररच्छे द — ६
ववववध

४८.

जररवार्ना : कसैले दे हायको कुर्नै काम गरे वा गराएमा सम्बश्चन्धर् नर्नकायले दे हाय बमोश्चजमको
जररवार्ना गर्ने आदे श ठदर्न सक्र्नेछेः
(क)

दफा ६ ववपररर्को कुर्नै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई

(ख)

दफा ७ ववपररर्को कुर्नै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई दश

(ग)

दफा १२ ववपररर्को कुर्नै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई

(घ)

दफा १५ ववपररर्को कुर्नै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई

(ङ)

दफा २९ को पालर्ना र्नगरे मा पच्चीस हजारदे श्चख एक लाख रुपैयाँसम्म,

(च)

दफा ४४ ववपररर् कुर्नै काम गरे वा गराएमा पन्र हजारदे श्चख पचास

पाँच हजारदे श्चख दश हजार रुपैयाँसम्म,

हजारदे श्चख वीस हजार रुपैयाँसम्म,

पन्र हजारदे श्चख पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म,

पन्र हजारदे श्चख पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म,

हजार रुपैयाँसम्म।
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४९.

पुर्नरावेदर्न गर्ना सक्र्ने : दफा ४८ बमोश्चजम सम्बश्चन्धर् नर्नकायबाट जररवार्ना गरे कोमा श्चचत्त

र्नबुझ्र्नेले सो गरे भएको सूचर्ना पाएका नमनर्ले पैंर्ीस ठदर्ननभर सम्बश्चन्धर् नर्नकाय उपर श्चजल्ला
अदालर्मा पुर्नरावेदर्न गर्ना सक्र्नेछ ।

५०.

यस ऐर्न बमोश्चजम हुर्ने : यो ऐर्नमा लेश्चखएको कुरामा यसै ऐर्न बमोश्चजम र अरुमा प्रचनलर् कार्नूर्न

५१.

नर्नयम बर्नाउर्ने अनधकार : यस ऐर्नको उद्देश्य कायाान्वयर्न गर्ना प्रदे श सरकारले नर्नयमहरु बर्नाउर्न

५२.

बचाउ : यो ऐर्न बन्नु पूव ा प्रचनलर् कार्नूर्न बमोश्चजम भए गरे का काम यसै ऐर्न अर्नुसार भए गरे को

बमोश्चजम हुर्नेछ ।

सक्र्नेछ ।

मानर्नर्नेछ।

प्रदे श सभाको सम्बर्् २०७६ फागुर्न 5 गर्े सोमबारका ठदर्न बसेको बैिकले र्नेपालको सं ववधार्नको धारा
१९९ बमोश्चजम यो ववधेयक पाररर् गरे को हुदा र्नेपालको सं ववधार्नको धारा २०१ को उपधारा (१)
बमोश्चजम प्रमाश्चणर् गदाछु ।

...................................
मार्नर्नीय अजुर्न
ा बहादुर थापा
सभामुख
सुदूरपश्चिम प्रदे श
नमनर् २०७६।11।13

सुदूरपश्चिम प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाश्चणर् यो ववधेयक
र्नेपालको

सं ववधार्नको

धारा

२०१

को

उपधारा

(२)

बमोश्चजम प्रमाश्चणकरण गदाछु ।
नमनर् :- ......................... मार्नर्नीय समीला कुमारी पन्र्
प्रदे श प्रमुख
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