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क) िनकायको ःव प र ूकृित 
१. पृ भिूम 

कम्पनी रिज ारको कायार्लय, उ ोग मन्ऽालय अन्तगर्त २०४९ साल माघ 
मिहनामा ःथािपत िवभागःतरीय कायार्लय हो । यो कायार्लय ःथापना 
हनुभुन्दा अगािड कम्पनी ूशासन सम्वन्धी कायर्ह  िविभ  िनकायह  
उ ोग िवभाग, बािणज्य िवभाग, घरेल ु तथा साना उ ोग िवभाग, कृिष 
िवभाग लगायतका  िनकायह बाट सम्पादन हनेु गरेकोमा कम्पनी ऐनको 
ूयोग तथा पालनामा एक पता ल्याउने उ ेँयबाट सबै ूकारका कम्पनी 
ूशासनसम्वन्धी काम  कारवाहीह  समान र एकै िकिसमले एउटै 
िनकायबाट सम्पादन गनर् यस कायार्लयको ःथापना भएको हो । यस 
कायार्लयको कायर् क्षेऽ नेपाल राज्यभरी रहेको छ । यस कायार्लयको 
शाखा कायार्लयह  हालसम्म ःथापना गिरएका छैनन ्। कम्पनी  ऐनको 
इितहास हेदार् सर्वूथम कम्पनी ऐन, १९९३ आएको र सो प ात कम्पनी 
ऐन, २०२१, कम्पनी ऐन, २०५३, कम्पनी अध्यादेश, २०६२ हदैु हाल 
कम्पनी ऐन, २०६३ लागू भएको छ ।  

२. ि कोण 

कम्पनीका संःथापक र सवर्साधारणलाई सलुभ र ूभावकारी सेवा उपलव्ध 
गराउने ।  

३. अवधारणा  

 नया दतार् हनेु कम्पनीह को िछटो छिरतो र ूभावकारी सेवा उपलव्ध 
गराउने । 

 कम्पनी ऐन बमोिजम आवँयक िबयाकलाप र कागजातह को 
माध्यमबाट समेत अनगुमन गन । 
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 कम्पनी सम्बिन्ध जानकारी र कागजातह  सम्ब  पक्ष, सर्वसाधारण 
सदःय र  सरोकारवालाह लाई उपलव्ध गराउने । 

 कम्पनी ूशासनका क्षेऽमा आइपरेका चनूौतीह लाइ ःप  र ूभावकारी 
पमा समाधान गद कम्पनी ूशासन सम्बिन्ध सेवाह  उपलव्ध  

गराउने ।  

४. उ ेँ य  
कम्पनी ऐन वमोिजम शेयरको िवबीबाट पूजँी p7fO{ सीिमत दाियत्वका 
आधारमा त्यसबाट कुनै उ ोग व्यवसाय गनर् चाहने व्यिक्त वा समहुले 
ूा.िल .तथा प.िल .कम्पनी दतार् गनर् चाहेमा उक्त ऐन वमोिजम कम्पनी 
दतार् गिरिदई ती कम्पनीह लाई आिथर्क तथा कानूनी अनशुासनमा राखी 
संचालन गनर् लगाई औ ोिगक तथा व्यापािरक ूव र्नमा सहयोग परुय्ाई 
पूजँी बजारको िवकासमा थप टेवा परुय्ाउने कम्पनी रिज ारको कायार्लयको 
उ ेँय रहेको छ ।  

ख) िनकायको  काम,  कतर्व्य  र अिधकार 
 कम्पनी ऐन, २०६३ वमोिजम ूाइभेट िलिमटेड, पिव्लक िलिमटेड, मनुाफा 

िवतरण नगन कम्पनीह  दतार् गन ।  

 प.िल.कम्पनीह को िववरण पऽ ूकािशत गनुर् पूवर् जांचवझु गरी अिभलेख 
/fVg] ।  

 शेयर पूजँी वढाउन र कम्पनीह को नाम पिरवतर्न वा संशोधन गन 
लगायत ूवन्धपऽ र िनयमावलीमा अन्य संशोधन गनर् ःवीकृित  
िदने ।  

 दतार् भएका कम्पनीह ले कम्पनी ऐन वमोिजम कायर् गरे नगरेको अनगुमन 
गन, छानिवन  गन र आवँयकतानसुार िनरीक्षण गन ।  

 कम्पनी ऐन, २०६३ को सम्वन्धमा राय परामशर्ह  उपलव्ध गराउने ।  
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 ूवन्धपऽ एवं िनयमावलीमा आवँयकता अनसुार संशोधनको अिभलेख  
गन ।  

 कम्पनीह को अ ाविधक अिभलेख /fVg] ।  

 कम्पनी ऐन अनसुार कम्पनीको खारेजी सम्वन्धी कायर् गन ।  

 कम्पनी ऐन, २०६३ िवपिरत हनेु गरी काम कारवाही भएको कुरा 
शेयरवालाको उजूरी तथा अन्य तिरकाबाट जानकारी हनु आएमा आवँयक 
कारवाही गरी िनयिमत  गराउने ।  

 कम्पनीह  गाभ्ने सम्वन्धी काम कारवाही गन । 

 कम्पनी ऐन,२०६३ बमोिजम तोिकएका िववरण, सूचना तथा जानकारीह  

िनधार्िरत समयमा दािखला गनर् लगाउने र नगन कम्पनीलाई तोिकए 
बमोिजम  जिरवाना तथा खारेजी सम्बन्धी कायर् गन । 

 उल्लेिखत कायर्ह  बाहेक कम्पनी ऐन, २०६३ ले िनिदर्  गरेका अन्य 
कायर्ह  सम्पादन गन ।  

 नेपाल सरकारबाट समय समयमा भए गरेका िनदशन अनसुार अन्य काम 
कारवाही गन । 

ग) िनकायमा रहन ेकमर्चारी संख्या र कायर् िववरणः 
यस कायार्लयमा कमर्चारीह को कूल ःथायी दरवन्दी संख्या ४६ रहेको छ । 
दरवन्दीको िवःततृ िववरण अनसूुची २ मा संलग्न छ । कूल दरवन्दी मध्ये 
३० j6f दरवन्दी अिधकृत ःतरको दरवन्दी रहेको छ । सो ःथायी दरबन्दी 
बाहेक अन्य अःथायी दरबन्दी चाटर् समेत अनसुचुी २ मा छ । 

रिज ारको काम, कतर्व्य र अिधकार  

१) कम्पनीह को संःथापना र ूशासन सम्बन्धी नीित, िनमार्ण, ऐन, िनयमावली 
तथा िनदिशका तजुर्मा तथा पिरमाजर्न गनर् उ ोग मन्ऽालय माफर् त नेपाल 
सरकारलाई सल्लाह, सझुाव, पृ पोषण, राय, परामशर्, तथ्या°  एवं सूचनाह  
उपलब्ध गराउने । 
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२) आफू समक्ष पेश भएका फाइलह  म्यानयुल र अनलाइन दवैु पमा 
ःवीकृत गन । 

३) कम्पनी ऐन, २०६३ अनसुार कम्पनीह को संःथापना र ूशासिनक कायर् 
सम्पादन िसलिसलामा आवँयक िनणर्य िलने । 

४) कम्पनी ऐन र िनदिशका अनसुार कम्पनी सम्बन्धी कायर् संचालन गनर् 
मातहत उपरिज ार, सहायक रिज ार तथा अन्य सहायक कमर्चारीह को 
कायर् िवभाजन र आवँयक िनदशन समेत गन । 

५) मातहत सबै तहका कमर्चारीह को कायर् सम्पादन मूल्या न गरी कमर्चारी 
व्यवःथापन गन । 

६) कायार्लयको लािग आवँयक मानवीय, आिथर्क तथा भौितक सामामीह को 
आपिुतर् र व्यवःथापन गरी कायर् सम्पादनमा सहजता ल्याउने । 

७) नेपाल सरकार, िबिभ  मन्ऽालय, संवैधािनक आयोग तथा अन्य िबिभ  
व्यवसाियक संघ संःथाह स “ग समन्वय गरी पारःपिरक सहयोग आदान 
ूदान गन । 

उपÐसिचव (कानून) को काम, कतर्व्य र अिधकार 

१. कम्पनीको नयाँ कम्पनी दतार्को लािग अनलाइन माफर् त ूा  नाम 
ःवीकृत गनर् कुनै अिधकारीलाई ि िवधा भई राय माग भएमा राय 
िदने । 

२. नाम ःवीकृत प ात अनलाइन माफर् त ूा  कम्पनीको ूबन्धपऽ तथा 
िनयमावलीमा उल्लेिखत ूावधानको सम्बन्धमा रिज ारबाट कानूनी 
राय माग भएमा राय िदने । 

३. कम्पनी ूशासन सम्बन्धमा कुनै कानूनी जिटलता वा कानूनी ि िवधा 
देिखएमा कायार्लयलाई कानूनी राय उपलब्ध गराउने । 

४. यस कायार्लयको तफर् बाट कुनै अदालतमा ूितरक्षा गनुर्परेमा िलिखत 
जवाफ तयार गनर् तथा सम्बिन्धत सरकारी विकल कयार्लयलाई 



5 
 

आवँयक सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउने समबन्धमा राय 
सझुाव िदने । 

५. कम्पनी कानूनको कायार्न्वयन र पालना भए नभएको सम्बन्धमा 
अनगुमन गन तथा कानून सधुारका सम्बन्धमा आवँयक कायर्  
गन । 

उप-रिज ारको काम, कतर्व्य र अिधकार 

१. आफू समक्ष पेश हनु आएका फाइलह  अनलाइन र म्यानयुल दवैु पमा 
हेरी ूत्यायोिजत अिधकारको िसमािभऽ रही सदर गन वा रिज ार समक्ष 
पेश गन । 

२. . ५ करोड भन्दा मािथका लगानी भएका कम्पनीका फाइल िनणर्याथर् 
रिज ार समक्ष पेश गन । 

३. मातहत सबै तहका कमर्चारीह को कायर् सम्पादन मूल्या न गरी कमर्चारी 
व्यवःथापन गन ।  

सहायक रिज ारको काम कतर्ब्यः 
१. फा “टबाट पेश भएका म्यानयुल फायल र अनलाइन फायलमा आवँयक 

ूशासिनक ूकृया परुा गरी तोिकएको उप–रिज ार समक्ष पेश गन । 

२. जिरवाना गणनाको ज ु गरी फायलमा संलग्न चेकिल  अनु प भए 
नभएको हेन र सच्याउन ुपन भए अनलाइनमा सच्याई उप–रिज ार समक्ष 
पेश गन । 

३. कम्पनीह बाट अनलाइन माफर् त ूा  भएका िववरणह  ज ुगरी िठक 
भए नभएको बारेमा तोिकएको समय िसमा िभऽ कम्पनीलाई अनलाइन 
माफर् त जानकारी पठाउने । 

४. िनणर्य भए अनसुार जिरवाना ितरेको एिकन गरी िचठी पऽ वा संशोधन 
ूितह मा दःतखत गन । 
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५. कुनै िनकायबाट माग भइ आएका िववरण फा “टस “ग समन्वय गरी 
तोिकएको म्याद िभऽ पठाउने व्यवःथा िमलाउने । 

६.  शाखाका कमर्चारी वीच समन्यय गन । उपकरण, औजार लगायत 
कागजपऽ र फायलको संरक्षण तथा रेखदेख गन  । 

कम्प्यटुर इिन्जिनयरको काम, कतर्व्य र अिधकार 
1. Database Administration 
2. Database performance monitoring & tuning 
3. Database backup and replication 
4. Data Quality 
5. Database security 

नायव सबु्वाको काम कतर्ब्य 

क) कम्पनी संःथापना तफर्  
१. दतार् ूयोजनका लािग पेश भएका फायलको िनवेदन ूकृया, कम्पनी 

ऐन बमोिजमको ढा “चा अनु प भए नभएको हेन, ूःतािवत k"FhL 
संरचना र कबलु गरेको शेयर अंक िभडाउने तथा ूचिलत कानून 
अनसुारका उ ेँयह  भए नभएको हेन । नभएको वा निमलेको 
पाइएमा तत्काल सेवा माहीलाई जानकारी िदने । 

२. चेकिल  अनु प कागजात िभडान गन । 

३. शु  दतार् नम्वर अनसुार फायल िबभाजन गरी कम्प्यटुर अपरेटर 
समक्ष डाटा इन्शीका लािग पेश गन । 

४. ूमाणपऽ वा अन्य कागजात सम्विन्धत सेवा माहीलाई िबतरण  
गन । 

५. संःथापना शाखाको कामको सम्वन्धमा कुनै समःया भए कमार्चारी 
ूशासन शाखाका साहायक रिज ार समक्ष समन्वय कायम गरी 
समाधान गन । 

६. संःथापना शाखाका कमार्चारी िवच समन्वय गन । उपकरण, औजार 
लगायतका कागजपऽ र फायलको संरक्षण तथा रेख देख गन । 
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काम सम्प  फायलह  :SoflgË शाखामा पेश गन । शाखाको 
रेकडर् व्यवःथापन चःुत दु ःत गन । 

(ख) कम्पनी ूशासन शाखा तफर्  

१. आफ्नो फाँटमा कम्पनी ूशासनको कायर्का लािग मेल तथा फायल 
माग भए अिख्तयारी हेरी तोिकएको मापदण्ड अनसुार माग फाराम 
भरी अिभलेख शाखामा पठाउने । 

२. अिभलेख शाखाबाट ूा  फायल बझु्ने र कायर् सम्प  गनर्का लािग 
िववरण k"0f{ eP नभएको हेरी सेवामाहीलाई जानकारी िदने । 

३. इन्शी भएको िववरण पूणर् भए नभएको ज ुगन नभएको भए इन्शी 
गन । डाटा अध्याविधक नभएको भए अध्याविधक गन । 

४.  जिरवाना गणनाका लािग सफ्टवेयर ूयोग गरी गणना गन । साथै 
फायलमा चेक िल  संलग्न गन । 

५.  शु  िटप्पणी उठान गन । कालो सूची िभडान गनुर् पन कायर् भए 
कम्प्यटुर शाखामा पेश गन, नभए सम्विन्ध सहायक रिज ार समक्ष 
म्यानयुल फायल सिहत अनलाइन पेश गन । 

६.  िनणर्य भै तयार भएको संशोधन ूित तथा िववरणह  ःक्यान भए 
नभएको एिकन गरी ःक्यान भए प ात िचठी पऽ सिहत सेवा 
माहीलाई िवतरण गन । 

७.  कुनै अदालत वा िनयमनकारी िनकायह बाट कुनै कम्पनीको सक्कल 
फायल, िबवरणको ूितिलपी वा िववरणह  माग भै आएका बखत 
ूाथिमकताका साथ म्याद तोिकएको भए म्याद िभऽ म्याद 
नतोिकएको भए सात िदन िभऽ उक्त िबवरण पठाउने र सो को 
अिभलेख राख्न े। 

८.  आफ्नो फाFट वा शाखाको औजार उपकरणह  वा कागजात तथा 
फायलको संरक्षण रेख देख गन र काम सम्प  फायलह  तत्काल 
अिभलेख शाखामा बझुाउने । 
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कम्प्यटुर अिधकृत तथा अपरेटरको काम कतर्ब्य  
(क) कम्पनी संःथापना तफर्  

१. आफू समक्ष पेश भएका अनलाई रिज ेशन वा म्यानयुल फायलको 
डाटा इन्शी गन । 

२.  शेयरवालाको कालो सूची िभडान गन । 

३.  कम्पनीको नाम िभडान गरी पेश गन । 

४. मािथका काम सम्प  भए प ात सम्विन्धत अिधकृत समक्ष 
अनलाईन फरवाड गन । 

५. िनणर्य भै तोिकएको राज  भकु्तान भै सकेका फायलको दतार् 
ूमाणपऽ र पऽह  िून्ट गन । 

६. lk|G6मा कुनै ऽिुट भए नभएको हेन र भएको भए सच्याउने । 

७. आफ्नो िजम्मा रहेका उपकरणह को रेखदेख र िहफाजत गन । 
कुनै समःया देिखएमा तु न्त आइ.िट. सेक्सनमा ूितवेदन गन । 

(ख) कम्पनी ूशासन शाखा तफर्  

१. आफु समक्ष पेश भएका अनलाईन वा म्यानअुल फायलको डाटा 
इन्शी गन । 

२. कालो सूची िभडान गन । 

३. नाम पिरबतर्नको माग भै आएको भए नाम िभडान गरी पेश गन । 

४. मािथको काम सम्प  भए प ात सम्विनधत अिधकृत समक्ष 
अनलाईन फरवाड गन । 

५. िनणर्य भै तोिकएको जिरवाना वा राज  भकु्तान भैसकेको फायलको 
िचठी पऽ िून्ट गन । 

६ िून्टमा कुनै ऽिुट भए नभएको हेन र भएको भए सच्याउने । 

७.  आफ्नो िजम्मा रहेका उपकरणह को रेखदेख र िहफाजत गन । 
कुनै समःया देिखएमा तु न्त आइ.िट. सेक्सनमा ूितवेदन गन । 
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घ) िनकायबाट ूदान गिरन ेसेवा 
– कम्पनीको नाम ःवीकृत गन, 
– कम्पनीको संःथापना गिरिदने, 
– नाम पिरवतर्न, 
– ठेगाना पिरवतर्न, 
– उ ेँय थप÷संशोधन, 
– k"FhL बिृ ÷ k"FhL संरचना पिरवतर्न, 

– कम्पनी िकिसम पिरवतर्न (प.िल. बाट ूा.िल. वा ूा.िल. बाट प.िल.) 
– कम्पनी खारेजी, 
– कम्पनी गाभ्ने कायर्, 
– वािषर्क िववरण, 
– शु  अवःथाको जानकारी÷शु  शेयर बाँडफाँड, 
– कैिफयत तलबको जवाफ वा आविधक जानकारीह ÷सूचना उपलब्ध 

गराउने, 
– शाखा कायार्लय थप, 
– ूबन्धपऽ वा िनयमावलीको दफा संशोधन, 
– शेयर खिरद िवबी वा जगेडा शेयर िवबी र मतृ्यपुिछको शेयर नामसारी, 
– एकलबाट बहलुमा लाने, 
–  मन्ऽालय र अन्य िनकायह बाट राय, िववरण माग भएमा उपलब्ध 

गराउने, 

– अन्य । 
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ङ) सेवा ूदान गन िनकायको शाखा र िजम्मेवार अिधकारी 
कायर् िबभाजन (अक्षरह को नामबाट शु  हनेु कम्पनीह को कम्पनी ूशासन 
सम्वन्धी) 

kmfF6 g+= b]xfosf cIf/x?af6 gfd z'? x'g] 
sDkgLx?sf] k|zf;g ;DjGwL sfo{x? 

lhDd]af/ ;xfos /lhi6«f/x?M 

! A (8699)  gfu]Gb| k|;fb rf}w/L 

@ B (7834), bfdfzfxL k|zf;g Psgf/fo0f e08f/L 

# R+U (5104+1877)  bLks vgfn 

$ D+Z (4978+289)  /flwsf lu/L 

% E+K (3361+5885) + sd{rf/L 
k|zf;g 

s'df/ 9'+ufgf 

^ G+X (5966+81) cf]d k|sfz dxtf] 

& H+Y (5642+853) uf]/vgfy ld> 

* J+T (3107+4902) gf/fo0f kf]v/]n 

( C+Q (5363+271) ;'/]z cf]emf 

!) M (8501)  vu]Gb|/fh hf]zL  

!! N (7827) /fhg s'df/ a:g]t 

!@ P (7265)  xl/ bfxfn 

!# S -Sh afx]s_ (18128 ) >Ls[i0f lj8f/L 

!$ Sh (18128) ( s बाहेक) pd]z dfg hf]zL 

!% klAns lnld6]8 sDkgLx? v]d/fh vqL 

!^ vf/]hL / d'gfkmf ljt/0f gug]{ 
sDkgL  + W (1515) 

lxSdthË zfxL 

!& L+O (3052+2184) gf/fo0f k|;fb e§/fO{ 

!* F+I+V (1827+2691+1240) /d]z l/hfn 

 



11 
 

 

 ;"rgf clwsf/L   M– pk–/lhi6«f/ >L rGb|k|sfz b]jsf]6f 
 sd{rf/L k|zf;g   M– pk– /lhi6«f/ >L ;/f]h u'/fufO{ 
 gf]8n clws[t -u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L_   M– pk–/lhi6«f/ >L ;'/]Gb|k|;fb hf]zL 
 ;"rgf k|lalw;Fu ;DalGwt ljifo M– pk–/lhi6«f/ >L /fhsk'/ rf}nfufO{sf] dftxtdf sDKo'6/ OlGhlgo/ 

>L ;+;f/h+u b]jfg + sDKo'6/ clws[t >L /fh' >]i7 

 sd{rf/L k|zf;g, ;xfos ;"rgf clwsf/L / of]hgf Joj:yfkg P+j e}k/L sfo{   M– ;xfos /lhi6«f/ >L 
s'df/ 9'Ëfgf 

 lhDd]af/L tf]lsPsf pk–/lhi6«f/, ;xfos /lhi6«f/, gf=;'= tyf sDKo'6/ clws[t P+j sDKo'6/ ck/]6/ 
cg'kl:yt ePsf jvt qmlds ?kn] -h:t} M ! sf] @ n], @ sf] ! n] === qmdzM olx /Ltn]_ Ps csf{sf] 
sfo{ ;Dkfbg ug]{ . 

 pk– /lhi6«f/n] tf]lsP cg';f/sf] kmfF6sf] sDkgLsf] gfd :jLs[t ug]{, sDkgL btf{ tyf clVtof/Lsf] 
clwgdf /xL sDkgL k|zf;g ;DjGwL sfo{sf] :jLs[t P+j k]z ug]{ . 

s= sDKo'6/ clws[t of s=ck/]6/af6 sDkgLsf] gfd l:js[tsf] nflu ;DjlGwt pk–/lhi6«f/sf Forward 
ug]{, sDkgL btf{sf nflu ;DjlGwt ;xfos /lhi6«f/ ;dIf Forward ug]{ / pk–/lhi6«f/af6 gfd l:js[t 
tyf sDkgL btf{ ug]{ . 

. 

pk;lrj -sfg"g_ Msfg"gL /fo pknAw u/fpg] . 
pk /lhi6«f/x?af6 sfo{ ;Dkfbg x'g] kmfF6x? M 
s_  kmfF6 g+= $, *, !@, !#, !%, !*            – >L rGb|k|sfz b]jsf]6f 
v_  kmfF6 g+= !,(, !), !!, !^,!&               – >L ;'/]Gb| k|;fb hf]zL 
u_ kmfF6 g+= @,#,%,&,!$                       –  >L ;/f]hk|;fb u'/fufO{+ 
3_ kmfF6 g+= @,#,%,^,&,!$                     –  

 

gf;'x?sf] sfo{ laefhg 
s_ kmfF6 g+= &  sd{rf/L k|zf;g P+j cGo e}k/L sfo{ M laZjgfy lg/f}nf 
v_ kmfF6 g+= # M eLd axfb'/ yfkf 
u_ kmfF6 g+= !%, d]n le8fpg] M u+uf s]=;L= 
3_ kmfF6 g+= ^ M ofbj k|;fb a:ofn  
ª_ kmfF6 g+= !^  M rGb| axfb'/ Kofs'/]n 
r_ kmfF6 g+= @, :6f]/ P+j sfg"g / Gofo M nf]d; cfrfo{ 

 

sDKo'6/ clws[t / ck/]6/x?sf] sfo{ laefhg 
s_ sDKo'6/ clws[t >L /fh' >]i7 M kmfF6 g+= ^ / ;"rgf k|lalw, dftxtsf] sDKo'6/ ck/]6/sf] Joj:yfkg . 
!_ s=c= >L /fh]Gb| yfkf M kmfF6 g+= &, !#, !* / sd{rf/L k|zf;g 
@_ s=c= >L kml0fGb| /fO{ M kmfF6 g+= $, !@, !$ 
#_ s=c= >L ;'lgn rf}nfufO{ M kmfF6 g+= *, (, !^, sd{rf/L k|zf;g 
v_ sDKo'6/ clws[t >L ejfgL yklnof M kmfF6 g+= !,# / !) klAns ln= / :Soflgs Joj:yfkg, dftxtsf] 
sDKo'6/ ck/]6/sf] Joj:yfkg . 
!_ s=c= >L ;l+utf rf}nfufO{ M kmfF6 g+= @, % / e}k/L sfo{ 
@_ s=c= >L k"0f{ rGb| cfq]oæ;'af]wÆ M kmfF6 g+= !!, !& / lk=P=sf] lhDd]af/L
Wofgfsif{0f M cf–cfˆgf] sfo{If]q;Fu ;DalGwt ljifo jf Joxf]/fdf tfn's lgsfo Pj+ lgodgsf/L lgsfox?af6 
ePsf] kqfrf/nfO{ k|yd k|fyldstf lbO sfo{ ;Dkfbg ug]{ . 
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च) सेवा  ूा   गनर्  लाग्न े राज /दःतरु  र अविध 
राज  सम्विन्ध व्यबःथा :  

नेपाल सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ को देहायका दफाह को ूयोजनको लािग 
देहाय वमोिजमको दःतरु तोकेको छ :-  
१ .कम्पनी संःथापनाको ूयोजनको लािग: 

क) ूाईभेट िलिमटेड कम्पनी (अिधकृत पूजँीको आधारमा) 

१.   १,००,०००।- सम्म . १,०००।- 
२.  . १,००,००१।- देिख  ५,००,०००।- सम्म . ४,५००।– 

३.  . ५,००,००१।- देिख  २५,००,०००।- सम्म . ९,५००।– 

४.  .२५,००,००१।- देिख  १,००,००,०००।- सम्म  
. १६,०००।– 

५.  .१,००,००,००१।- देिख  २,००,००,०००।- सम्म  
. १९,०००।– 

६.  .२,००,००,००१।- देिख  ३,००,००,०००।- सम्म  
. २२,०००।– 

७.  . ३,००,००,००१।- देिख  ४,००,००,०००।- सम्म  
. २५,०००।– 

८.  . ४,००,००,००१।- देिख  ५,००,००,०००।- सम्म  
. २८,०००।– 

९.  . ५,००,००,००१।- देिख  ६,००,००,०००।- सम्म  
. ३१,०००।– 

१०. . ६,००,००,००१।- देिख  ७,००,००,०००।- सम्म  
. ३४,०००।– 

११. . ७,००,००,००१।- देिख  ८,००,००,००० ।- सम्म  
. ३७,०००।– 
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१२. . ८,००,००,००१।- देिख  ९,००,००,०००।- सम्म  
. ४०,०००।– 

१३. . ९,००,००,००१।- देिख  १०,००,००,०००।- सम्म  
. ४३,०००।– 

१४. . १०,००,००,०००।- भन्दा मािथ ूित १ लाखको . ३०।– का 
दरले थप दःतरु 

ख) पिब्लक िलिमटेड कम्पनी (अिधकृत पूजँीको आधारमा) 

१.  १,००,००,००० ।- सम्म . १८,०००।– 

२.   १,००,००,००१ ।- देिख  १०,००,००,००० ।- सम्म  
. ४०,०००।– 

३.   १०,००,००,००१।- देिख  २०,००,००,०००।- सम्म  
. ७०,०००।– 

४.  .२०,००,००,००१।- देिख  ३०,००,००,०००।- सम्म  
. १,००,०००।– 

५.  .३०,००,००,००१।- देिख  ४०,००,००,०००।- सम्म  
. १,३०,०००।– 

६.  .४०,००,००,००१।- देिख  ५०,००,००,०००।- सम्म  
. १,६०,०००।– 

७. .५०,००,००,०००।- भन्दा मािथको अिधकृत पूजँी भएमा ूित १ करोडको  
. ३,०००।– का दरले थप दःतरु 

ग) दतार् भैसकेको कम्पनीले पूजँी बिृ  गरेमाः 

पिछल्लो पूजँी कायम भएको थप पूजँी अनु प पिहले ितरीसकेको दःतरु 
क ा गरी नपगु रकम नयाँ दररेट अनसुार वझुाउनपुनछ । 
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घ) कम्पनी ऐन, २०६३ ले थप व्यवःथा गरेका दःतरु : 

१.  दफा १३ को उपदफा (२) र (४) को ूयोजनको लािग ूा.िल.बाट 

प.िल.मा र प.िल.बाट ूा.िल .मा पिरणत गदार् नयाँ दतार् गदार् लाग्ने 

दःतरुको ५० ूितशत रकम । 

२.  दफा २१ को उपदफा (३) को ूयोजनको लािग कम्पनीको नाम 
पिरवतर्न गदार् लाग्ने दःतरु नयाँ दतार् गदार् लाग्ने ूचिलत दःतरुको 
२५ ूितशत वा बिढमा . ५,०००।– 

३.  दफा २३ को उपदफा (६) र दफा २५ को उपदफा (२) को 
ूयोजनको लािग ूितिलिप दःतरु ूितपेज . १०।–  

४.  दफा ५६ को उपदफा (३) को ूयोजनको लािग शेयर पूजँी विृ मा 
लाग्ने दःतरु । दफा ५६.१ (क) र (ख) को पूजँी विृ को हकमा 
हाल कायम हनेु अिधकृत पूजँीमा सािवकमा ितरेको रिज ेशन दःतरु 
क ी गरी वाँकी हनु आउने रकम । दफा ५६.१ (ख) अनसुार 

सािवक पूजँीमा हेरफेर नभएमा वा कमी भएमा र दफा ५६ .१ (ग) 
को हकमा . १,०००।– 

५.  दफा १२४ को उपदफा (१) को ूयोजनको लािग िनरीक्षकको 
ूितवेदनको ूितिलिप पाउन लाग्ने दःतरु . १००।–  

६.  दफा १३६ को उपदफा (१)को खण्ड (क) र दफा १५८ को 
उपदफा (१) को ूयोजनको लािग कम्पनीको दतार् खारेज गदार् लाग्ने 
दःतरु . १०,००,००।–  पैयाँसम्म चकु्ता पूजँी भएको कम्पनी 
भए . १,०००।–  र सो भन्दा बढी चकु्ता पूजँी भएकोमा . 
५,०००।–  

७.  दफा १५० को उपदफा (२) को ूयोजनको लािग शेयरधनीले 
साधारण सभामा भाग निलएको कुराको उजूरी िनवेदनिदन लाग्ने 
दःतरु . ५००।–  
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८.  दफा १५३ को उपदफा (३) को ूयोजनको लािग एकल शेयरधनी 
भएको कम्पनीको शेयर हःतान्तरण तथा दािखला खािरज भएको 
अिभलेखको लािग दतार् गदार् लाग्ने दःतरु अनसुारको रकम ।  

९.  दफा १५४ को उपदफा (९) को ूयोजनको लािग िवदेशी 
कम्पनीको दतार् िकतावको ूितिलिपको लािग लाग्ने दःतरु ूितपेज-
. ५०।–  

१०. नेपाल सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २८ को उपदफा 
(३) र दफा १८२ को उपदफा (३) को ूयोजनाको लािग वािषकर्  
सयकडा १०% ब्याजदर तोकेको छ । 

ङ) कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८१ बमोिजम संशोिधत भै लागू भएको जिरवाना 
सम्बिन्ध व्यवःथा ( िववरण ढीला पठाएमा हनेु जिरवाना) 

यस ऐन बमोिजम कम्पनीले कायार्लयलाई उपलब्ध गराउन ु पन कुनै 
िववरण, सचुना वा जानकारी वा कम्पनीलाई पदािधकारी वा शेयरधनीले 
उपलब्ध गराउन ु पन जानकारी उपलब्ध गराउन यस ऐनमा कुनै म्याद 
तोिकएकोमा त्यःतो म्याद िभऽ सम्बिन्धत कम्पनीले स ालक वा त्यःतो 
िववरण, सचुना वा जानकारी कायार्लय वा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन ु

पनछ । 

 उपदफा (१) बमोिजमको म्यादिभऽ दफा ५१, ७८, १२०, १३१ 
वा १५६ बमोिजमको िववरण, सचुना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध 
नगराउने देहायका कम्पनीका संचालक वा त्यसका पदािधकारीलाई 

रिज ारले देहाय बमोिजम जिरवाना गनछ । 

(क) म्याद भकु्तान भएको ितन मिहना सम्मको लािग पच्चीसलाख 

पयासम्म चकु्ता पुजँी भएको कम्पनी भए एक हजार पया, 
एककरोड पयासम्म चकु्ता पुजँी भएको कम्पनी भए दइु हजार 
पया र सो भन्दा बिढ चकु्ता पुजँी भएको कम्पनी भए पाँच 
हजार पया । 
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(ख) खण्ड (क)  बमोिजमको म्याद भकु्तानी भएको िमित देखी थप 
ितन मिहना सम्मका लािग पच्चीस लाख पया सम्म चकु्ता पुजँी 
भएको कम्पनी भए पन्ीसय पया, एक करोड पया सम्म चकु्ता 
पुजँी भएको कम्पनी भए ितन हजार पया र सो भन्दा बिढ 
चकु्ता पुजँी भएको कम्पनी भए सात हजार पया । 

(ग)  खण्ड (ख) बमोिजमको म्याद भकु्तानी भएपिछ थप छ मिहना 
सम्मका लािग पच्चीस लाख पया सम्म चकु्ता पुजँी भएको 
कम्पनी भए दइु हजार पाँच सय पया, एक करोड पया सम्म 
चकु्ता पुजँी भएको कम्पनी भए पाँच हजार पया र सो भन्दा 
बिढ चकु्ता पुजँी भएको कम्पनी भए दश हजार पया । 

(घ) खण्ड (ग) बमोिजमको पिन म्याद भकु्तानी भईसकेकोमा पच्चीस 
लाख पया सम्म चकु्ता पुजँी भएको कम्पनी भए ूत्येक बष  
लािग पाँच हजार पया, एक करोड पया सम्म चकु्ता पुजँी 
भएको कम्पनी भए ूत्येक वष  लािग दश हजार पया र सो 
भन्दा बिढ चकु्ता पुजँी भएको कम्पनी भए ूत्येक वष  लािग 
िबस हजार पया । 

 उपदफा (१) बमोिजमको म्यादिभऽ त्यःतो िववरण, सचुना 
वा जानकारी उपलब्ध नगराउने मनुाफा िवतरण नगन 
कम्पनीको हकमा त्यःतो कम्पनीको स ालक वा 
पदािधकारीलाई एक करोड पया सम्म चकु्ता पुजँी भएको 
कम्पनीलाई हनेु सरहको जिरवाना हनेुछ । 
 

यस ऐन बमोिजम कायार्लयमा पठाउन ु पन अन्य िववरण, सचुना वा 
जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीका स ालक वा त्यसका पदािधकारी 
वा शेयरधिनलाई त्यःतो िववरण, सचुना वा जानकारी उपलब्ध गराउन ुपन 
म्याद समा  भएको िमितले एक मिहना भकु्तान भएपिछ ूत्येक मिहनाको 
दइु सय  पयाको दरले जिरवाना हनेुछ । 
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छ) िनणर्य गन ूिबया र अिधकारी 

– कम्पनीको नाम ःवीकृित, कम्पनी संःथापना, िववरण अ ाविधक, पु“जी बिृ  
आिद िविवध िवषयमा Online र Hard Copy बाट ूा  अनरुोध अनसुार 
ना.स.ु वा अिधकृतःतरबाट आफ्नो रायसाथ Online र सक्कल फाइल साथ 
मािथल्लो अिधकारी उपरिज ार समक्ष पेश गन । उपरिज ारले आफूलाई 
ूत्यायोिजत अिधकार िभऽको कायर् भए आफैले िनणर्य िलने र रिज ार 
समक्ष पेश गनुर्पन भए रायसिहत िनणर्याथर् पेश गन । संलग्न तथ्य, ूमाण 
र ऐनको ूावधान बमोिजम िनणर्य िलई सम्बिन्धत कम्पनीलाई जानकारी 
िदने । 

 

ज) िनणर्य उपर उजरुी सु  ेअिधकारी 
– यस कायार्लयको कायर् सम्पादनको िसलिसलामा उपरिज ार सम्मलाई िनणर्य 
गन अिधकार ूत्यायोजन गिरएको छ । उपरिज ारले गरेको िनणर्यमा िच  
नबझेुमा सम्बिन्धत पक्षले रिज ार समक्ष उजरुी÷पनुरावेदन गनर् सक्ने र 
रिज ारले गरेको िनणर्यमा िच  नबझेुमा वािणज्य इजलास (पनुरावेदन 
अदालत) मा उजरुी गनर् सक्ने व्यवःथा छ । यस बाहेक सामान्य 
ूशासिनक िवषयह मा उ ोग मन्ऽालयमा उजरुी गनर् सिकनेछ । 
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(झ) सम्पादन गरेको कामको िववरण 
क) कम्पनी दतार् सम्वन्धी कायर् सम्पादन देहाय वमोिजम भएको (आ.ब. ०७२/०७३ सम्मको) 
िस.
न. 

कम्पनीको 
िकिसम   

६८/६९ 
सम्म कुल  

६९/७० ७०/७१  ७१/७२  
७१/७२ 
सम्मकुल   

७२/७३ 
 ) ू.चौ( 

७२/७३ 
 ) दो.चौ( 

७२/७३ 
)ते.चो (. 

७२/७३ 
को कुल  

७२/७३
सम्मको 
कुल  

१ पिव्लक िलिमटेड  १२०४ ३७  २७  ३१ १२९९ १० १४  २७ ५१ १३५०

२ ूाईभेट िलिमटेड  १०३३७१ १०५५०  १००५२  १२३७१ १३६३४४  ४५८८ ४५७९  ५३८३ १४५५० १५०८९४

३ मनुाफा िवतरण 
नगन  

४१३ ८३  ९४  २०० ७९०  १०२ ८४  १०३ २८९ १०७९

४ िवदेशी कम्पनी  ४१ १८  २१  २४ १०४  ७ ९ ७ २३ १२७  

कुल  १०५०२९  १०६८८  १०१९४  १२६२६ १३८५३७  ४७०७ ४६९०  ५५२४   १४९२१
   

१५३४५८
   

ख) देहाय वमोिजमका कम्पनीह को कम्पनी ूशासन सम्वन्धी कायर् भएको 
िस.
न. 

कम्पनी ूशासन 
कायर्ह   

६८/६९
सम्म कुल  

६९/७
० 

७०/७१ ७१/७२ ७१/७२
सम्मकुल   

७२/७३ 
 ) ू.चौ( 

७२/७३
 ) दो.चौ( 

७२/७३
)ते.चो (. 

७२/७३
को कुल  

७२/७३
सम्मको कुल  

१ कम्पनी खारेजी अिभलेख २०२  ३८५ ५५४ ११४१ २२५  १८७  २७४ ६८६ १८२७
२ कम्पनी गाभ्ने कायर् नभएको २७  १९ ३२ ७८ ८  ९  २५ ४२ १२०
३ नाम पिरवतर्न " ५५२  ४५९ ६९३ १७०४ २७२  २६३  ४०३ ९३८ २६४२
४ ठेगाना पिरवतर्न " ११६९  ९२१ १२३२ ३३२२ ५१०  ५७७  ७३२ १८१९ ५१४१
५ शेयर खिरद िवबी   " ३८२५  ३५४५ ५९७२ १३३४२ २१४६  २२५१  ३३३३ ७३४७ २०६८९
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६ एकलबाट बहलु लान े " २७३  २४३ ३७२ ८८८ ११९  १३६  १५३ ४०८ १२९६
७ पूंजी संरचना पिरवतर्न " ११७१  ८८५ १२५४ ३३१० ४२९  ४५५  ८२९ १७१३ ५०२३
८ उ ेँय थप/संशोधन " ५८२  ५१६ ७०५ १८०३ ३२१  ३९० ४७१ ११८२ २९८५
९ शाखा कायार्लय थप " ४३३  ३७१ ४९१ १२९५ २०६  १९१  २९९ ६९६ १९९१
१० ूवन्धपऽ वा 

िनयमावलीको दफा 
संशोधन 

" ३२०२  २६३३ २४५६ ८२९१ ७५८  ८६० १०८२ २७०० १०९९१

कुल  ११४३६ ९९७७ १३७६१ ३५१७४ ४९९४  ५३१९ ७६०१  १७५३१ ५२७०५

(ग) वजेट कायर्न्वयन सम्विन्ध कायर्  

वजेट  २०७१/७२ वािषर्क लआय . ूगित . ूगित ूितशत  कैिफयत  

पुजँीगत  ३४,३५,०००. ३४,२५,४९९. ९९.७१%  

चाल ु २,९२,१२,७५३.३३ २,९०,२५,९६३.२७  ९९.४०%  

जम्मा  ३,२६,४७,७५३.३३ ३,२४,५१,४६२.६२   

 
वजेट  २०७२/७३  वािषर्क लआय . पिहलो चौमािसक दोौो चौमािसक   तेौो चौमािसक  जम्मा खचर् कैिफयत  

पुजँीगत  १,००,७६,०००.. १५,०५,३३०.४०  १४,२१,०१७.६०  ५१,७६,९७५.०८  ८१,०३,३२३. ०८ ८०.४२% 

चाल ु ३,२४,०६,००० , २२,१२,२६६.०० १,७८,२१,५१७.४१ १,३८,०४,३८९.९६  ३,३८,३८,१७३.३७ ९९.२१% 

जम्मा  ४,२४,८२,०००. ३७,१७,५९६.४० १,९२,४२,५३५.०१  १,८९,८१,३६५.०४  ४,१९,४१,४९६.४५  
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(घ)  वे ज ुफछ उट सम्विन्ध िववरण  
आ.व. वे जु रकम  असलु उपर िनयिमत . जम्मा फ ट रकम  वे जु फ ट%
२०५९/६० सम्मको  ४,०००.    

२०६८/६९ सम्मको  ४६,८३,०००.   

२०६९/७० सम्मको  १३,२०,९७७.  ७,४९,३९४. १५.०२%
२०७०/७१ सम्मको  १३,०६,०३९.  ७,८४,२५६. १७.६८%
२०७१/७२ सम्मको  १३,१६,०००. ६८,०००. २७,१४,०००. २७,८२,०००. 
२०७२/७३ सम्मको  १,१२,३१,०००. १०५०. ९१,४८,९४८.९९  ९१,४९,९९८.९९ ८१.४७
      

(ङ) राज  िववरण  
आ.व. शल्क  जिरवाना  जम्मा  कैिफयत  

२०६४/६५  १४,९३,४१,५२७.००
२०६५/६६  २१,२६,५५,९१६.००
२०६६/६७  २४,०१,६०,८९५.००
२०६७/६८  २४,५७,४३,६३२.००
२०६८/६९  १०,९१,४९,०००. १४,३३,६३,०००. २५,२५,१२,०००.००   

२०६९/७०    ३३,९१,१६,०८७.७०   

२०७०/७१  ११,०२,५५,०२० . १९,१५,९७,१५२.६६  ३०,१८,५२,१७२.६६   

२०७१/७२  १५,३५,४५,२३०. २४,२४,५३,६८३.९७  ३९,५९,९८,९१३.९७   

२०७२/७३ ३०,७५,२१,५८२. २०,१२,५६,३३४.०० ५०,८७,७७,९१६.००   

पिहलो चौमािसक ८,५५,६०,६१४. ५,५६,७५,४००.००  १४,१२,३६,०१४.००  

दोौो चौमािसक ८,५५,७५,९७१. ५,३४,३६,९९१.००   १३,९०,१२,९६२.००  २८,०२,४८,९७६ .
तेौो चौमािसक  १३,६३,८४,९९७. ९,२१,४३,९४३.००  २२,८५,२८,९४०.००
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(च) धरौटी िववरण  
आ.व. धरौटी जम्मा  धरौटी िफतार्  वाकंी रकम  कैिफयत  

२०७०/७१ सम्म    २०,७८,१३४.६१  

२०७१/७२  ७,४१,९६९. ३,२९,५९४. २४,९०,५०९.६१  

२०७२/७३  २७,२०,०६२.८५  

 (छ) अन्य िविवध कायर्ह  
िस.न. कायर्ह  ूगित अवःथा  

 
भावी योजना /अपेक्षा  कैिफयत 

१. ूकाशन सचुनाको हक सम्वन्धी ऐन ,२०६४ अनसुार कायार्लयको जानकारी पिुःतका दईुपटक
ूकाशन गरेको, 

ूत्येक ६ मिहना ूकाशन
गन , 

फाल्गनु २०७१ र
भाि २०७२  

२. CRF को सदःयता CompanyRegistrarForum को सदःयता ूाि , सम्मेलनमा भाग िलने, भाि ३०,२०७२
३. कम्पनी सल्लाहकार

बोडर् 
म.प.मा ूःताव पेश भएको तर काननुी ूावधान अनसुार व्यिक्तको CV छनौट गनर् 
नसिकएको, 

सहभािगतामलुक िनणर्य हनु,े 

४. लगानीकतार् संरक्षण
कोष 

सिमित गठन गरी कोष व्यवःथापन तथा संचालन कायर्िविध मःयौदा तयार भै काननु र
अथर् मन्ऽालयको सहमित िलन ेबममा रहेको, 

कम्पनी ूशासन चःुत पानर्
ौोत ूा  हनुे , 

५. कम्पनी ऐन र  
िनदिशका  

कम्पनी ऐन पिरमाजर्नको लािग यस कायार्लयको ूितिनिध सिहतको सिमित मन्ऽालयमा
गठन गरी सरोकारवालाह संग समेत छलफल गरी अिन्तम मःयौदा काननु मन्ऽालयमा 
पठाईएको र कम्पनी िनदिशका पिरमाजर्न गरी कायर्न्वयनमा ल्याईएको , 

कायर् ूिबयामा सरलीकरण
हनुे, 

२०७२/८/६ देिख
कम्पनी िनदिशका 
लाग,ु 

६. पूवार्धार िनमार्ण  सािवकको ूितक्षालयलाई ःतरो ित गरी दईु कोठे कायर्कक्ष र मख्य भवनको पछािड
तथा पिरसरमा गरी ५ कोठा थप गिरएको, 

फाईिलंग गन ःथान वढ्ने, 

 कायार्लय पिरसरमा रहेको औ ोिगक उजार् व्यवःथापन आयोजनाको जीणर् भवन हटाई
सेवामाही मैऽी  pre - fab भवन िनमार्णका लािग भवन िवभागवाट लगत अनमुान ूा  
नभएकोले सो ःथानमा िनमार्ण कायर् हनु नसकेको  /  

सेवामाही मैऽीpre - fab

कायर्कक्षवाट सेवा ूवाह 
सहज हनु,े 

 िऽपरुे र मूल सडकवाट कायार्लय पिरसर सम्मको करीव ६० िमटर लम्वाई र ६ वातावरणीय सधुार हनुे र
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िमटर चौडाई सडकको ःतरो ित गरी कालोपऽे गनर् काठमाड महानगरपािलकासंग 
समन्वय गरेको तर काम हनु नसकेको  /  

यातायात सहज हनुे , 

७. िललामी ूिबया  सिमित गठन  भै िललामी गन सूचना ूकाशन भै सकेको/ , कायर् वातावरण सधुार हनुे, 
८. सम्झौता  Onlineसेवाको िनयिमत ूवाहको लािग consulting सेवा िलने सम्झौता गिरएको ,

२०७३ ौावणपिछ ३ मिहना म्याद थपको लािग अथर् मन्ऽालयसंग सहमित माग 
भैरहेको    /  

Onlineसेवा िनयिमत हनुे, 

 नेपाल ल क्याम्पसका Intern िव ाथीर्ह को सेवा ूा गन गरी सम्झौता गिरएको, थप सेवा ूवाह हनुे, 
 उ ोग पिरसरमा ःथािपत ग्लोबल आई.एम .इ .बकसंग राजःव कारोवार गनर् सम्झौता

गरेको  /  
सेवामाही लाई राज रकम
वझुाउन सहज  

१० काितर्क ,२०७२

९, िविवध  भकूम्पवाट अःतव्यःत भएको फइिलंग व्यवःथालाई यथािःथितमा ल्याई थप सद्द्र्ड
गरेको, 

फाईिलंग व्यवःथामा सधुार, 

 ITसम्व अत्यावँयक कमर्चारीह को व्यवःथाको लािग संगठन पनु संरचना गनर्  
ूितवेदन तयार गरी मन्ऽालयमा पेश गरेको, 

ITसम्व कमर्चारी वढ्ने, 

 कायार्लयकोe - filingक्षमता वढाएको, ूत्येक वषर्  
 सवारी साधनह को निवकरण ,नामसारी गरी अध्याविधक गिरएको,
 कम्पनीह अध्याविधक गन अिनवायर् व्यवःथाका लािग नेपाल सरकारका सवै 

िनकायह मा पिरपऽ गिरएको , 
कम्पनीह अध्याविधक हनुे ,
राज  वढ्न,े 

 िजल्ला घ.उ.का.बीरगंज ,पसार्मा कायार्लयको सूचना ूवाह इकाई ःथापना गिरएको /
गोरखा ,पाल्पा ,काःकी ,मकवानपरु ,धनषुा ,दांग ,िचतवन िजल्ला ह मा कम्पनी दतार् र 
कम्पनी ूशासन सम्विन्ध चेतनामलुक कायर्बम संचालन गरेको  /  
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समःयाह  

१.  Online सेवा ूवाहपिछ  IT सम्व  कमर्चारीह को दरवन्दी वढाउन 
नसिकएको, 

२. कायार्लयको कायर् ूकृित अनसुार  counter service अनु पको भवन र 
कायर्कक्ष नभएको, 

३. िवद् तु आपूितर् िनयिमत हनु नसकेको, 
४. कम्पनी दतार् र कम्पनी अध्याविधक गन ूिबया सम्विन्ध ःथानीय तहमा 

अिभमखुीकरण कायर्बम संचालन हनु ्नसकेको, 
५. कमर्चारीह  आउन जान तथा अन्य सरकारी कामको लािग सवारी साधनको 

अभाव भएको, 
समाधानका उपायह  / भावी योजना  

१. हाल  Consulting Service वाट  Online सेवा संचालन गरी राख्न ुपरेकोले 
यथािःथितमा  IT सम्व  कमर्चारीह को दरवन्दी थप गनर् नसिकएमा सािवक 
दरवन्दीको पदह  हेरफेर संशोधन गरेर भए पिन देहाए वमोिजमको  IT 
सम्व  पदको दरवन्दी िसजर्ना गनुर्पन, 
सूचना ूिविध िनदशक  ) रा.प. ी.   १ 

कम्प्यटुर इिन्जिनयर  ) ूोमामर समेत(,)रा.प.त.्  २ 

कम्प्यटुर अपरेटर  ) रा.प.अ.ू.   ५  

२. कायार्लय पिरसरमा जीणर् पमा रहेको औद्ध्योिगक उजार् व्यवःथापन 
आयोजनाको भवन हटाई   सेवा माही मैऽी  Counter Service िदन सिकने 
pre- fab कायार्लय भवन िनमार्ण गनुर्पन /सािवकको कायार्लय भवन फाइल 
ःटोरको लािग उपयकु्त भएको 

३. थप सवारी साधनको व्यवःथा गनुर्पन ,(गाडी -२ मोटर साइकल-५ 
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ञ) कायार्लय ूमखु र सूचना अिधकारीको नाम, पद र सम्पकर्  
नम्बर 

यस कायार्लयको ूमखुको पमा रिज ार (रा.प. ूथम ौेणी, सह–सिचव) पदको 
व्यवःथा छ । सो पदमा हाल ूमेकुमार ौे  कायर्रत हनुहुनु्छ । उहाँको 
;Dks{ मोबाइल नं. ९८४१५२६४४१ हो र कायार्लयको सूचना अिधकारी  
उपरिज ार (उपसिचव) ौी चन्िूकाश देवकोटा (मोबाइल नं. 
9812900226) लाई तोिकएको छ ।  
 

ट) ऐन, िनयम, िविनयम र िनदिशकाको सूची 
– कम्पनी ऐन, २०५३ 

– कम्पनी ऐन, २०६३ 

– दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

– दामासाही सम्बन्धी िनयमावली, २०६४ 

– कम्पनी िनदिशका, २०७२ 

– कम्पनी (िव तुीय फाइिल  िनदिशका), २०६९ 
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ठ) आम्दानी खचर् तथा आिथर्क कारोबार सम्बन्धी अ ाविधक िववरण 
म.ले.प.फा.नं. १३ 

नेपाल सरकार 

उधोग मन्ऽालय 

कम्पनी  रिज ारको कायार्लय  

2073 साल असार मिहनाको खचर्को फाटवारी 
आिथर्क बषर् : 72/73 

बजेट उपशीषर्क नम्बर :3070183 

बजेट उपशीषर्कको नाम :कम्पनी रिज रको कायार्लय चाल ु

यो मिहनाको  
यो मिहना सम्मको 

िनकासा 
ब.िश.नं. िहसाबको नाम 

जम्मा बािषर्क 
बजेट 

यो मिहना सम्मको 
खचर् 

बाकँी 

बजेट िनकाशा 

15,728,143.74 २११११ तलब 15,761,000 15,728,143.74 32,856.26   

540,700 २१११३ मंहगी भ ा 540,700 540,700 0.00   

345000 २११२१ पोशाक 345,000 345000 0.00   

911,999.90 २२१११ पानी तथा िवजलुी 1,044,106 911,999.90 132,106.50   

751,209.70 २२११२ संचार महसलु 751,210 751,209.70 0.00   

599,000.00 २२२११ इन्धन 599,000 599,000.00 0.00   
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643,656.21 २२२१२ संचालन तथा ममतर् संभार 643,584 643,656,21 197.89   

45000 २२२१३ बीमा 45000 45000 0   

3,446,042.10 २२३११ कायार्लय सम्बन्धी खचर् 3,446,043 3,446,042.10 0.90   

99133.5 22313 पःुतक तथा सामामी खचर् 1,00,000 99133.5 866.50 

1,138,574.77 २२३१४ इन्धन अन्य ूायोजन 1,150,000 1,138,574.77 11,425.23   

74,865.00 २२३२१ िनिमर्त सावर्जिनक सम्पि को  75000 74,865.00 135.00   

6,812,680,29 २२४११ सेवा र परामशर् खचर् 6901087 6,812,680.29 88,406.51   

835,785.00 २२४१२ अन्य सेवा शल्क 836,000 835,785.00 215.00   

119991.16 22511 कमर्चारी तािलम 120,000 119991.16 8.84   

998392 22512 सीप िवकास र जनचेतना 1,000,000 998392 1,608.00 

263,000 २२६११ अनगुमन मूल्यांकन खचर् 263,000 263,000 0.00   

80,000.00 २२६१२ ॅमण खचर् 80,000 80।000.00 0.00   

405,000.00 २२७११ िविवध खचर् 405,000 405,000.00 0.00   

33,838,173.37    जम्मा 34,106,000 33,838,173.37 267,826.63   

 

 
तयार गनेर् पेश गनेर् सदर गनेर् 
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d=n]=k=kmf=g+= !# 
g]kfn ;/sf/ 
pBf]u dGqfno 

sDkgL /lhi6«f/sf] sfof{no 
@)&# ;fn c;f/ dlxgfsf] vr{sf] kmfF6af/L 

cfly{s jif{ M &@÷&# 
ah]6 pkzLif{s gDa/M #)&)!*$ 
ah]6 pkzLif{sf] gfdM sDkgL /lhi6«f/sf] sfof{no k'FhLut 

यो मिहनाको खचर् 
यो मिहना सम्मको 

िनकासा 
ब.िश.नं. िहसाबको नाम जम्मा बािषर्क बजेट 

यो मिहना सम्मको 
खचर् 

बाकँी 

बजेट िनकाशा 

1,135,999.74 २९३११ फिनर्चर 1,136,000.00 1,135,999.74 0.26   

4,439,429.08 २९511  मेिशनरी औजार 4,440,000.00 4,439,429,08 570.92   

473,585.29 २९221 भवन िनमाणर् 2,000,000.00 473,585.29 1,526,414.71   

2,054,308.97 २९२३१ पूिँजगत सधुार खचर्–भवन 2,500,000.00 2,054,308.97 445,691.03   

8,103,323.08     10,076,000 8,103,323.08 1,972,676.92   

 
 

तयार गनेर् पेश गनेर् सदर गनेर् 
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jflif{s rf}dfl;ssf] k|ult k|ltj]bg 

1= cf=j= M 
2072÷073 10= jflif{s ah^ M 34106000 

11= cfof]hgfsf] s"n nfutM 
3,3838173.37 

12= ut cf=j=;Ddsf] vr{ -;f]em} / 
j:t"ut ;d]t_ 

2= ah]^ pkzLif{s 
g+= M 3070183÷184 

s_ 
cfGtl/s 

1_ g]kfn ;/sf/ M?= 
3,3838173.37 z"?sf] s_cfGtl/s 1_ g]kfn ;/sf/ M 

3= dGqfno M pBf]u dGqfno 2_ ;+:yf M ;+zf]lwt 2_ ;+:yf M 
4= ljefu÷;+:yf M 
sDkgL /lhi^«f/sf] 
sfof{no 

3_ hg;xeflutf 
M 

s_ 
cfGtl/s 

1_ g]kfn ;/sf/ 
3,3838173.37 3_ hg;xeflutf M 

5= 
sfo{qmd÷cfof]hgsf] 
gfd M  

v_ 
a}b]lzs 1_ C)f M 2_ ;+:yf M v_a}b]lzs 1_ C)f M 

6= :yfg M s_ lhNnf 
2_ cg"bfg 
M  3_ hg;xeflutf M 2_ cg"bfg M  

       v_ uf=lj=;=÷g=kf=÷j*f g+=M v_ a}b]lzs 1_ C)f M 
7= cfof]hgf ;"? ePsf] ldltM ;fnj;fnL 2_ cg"bfg M  

8= cfof]hgf k"/f x'g] ldltM 

9= cfof]hgf÷sfof{no k|d"vsf] gfd M >L k|]ds"df/ >]i& 
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/sd ?= xhf/df 

s|=
;+= 

ls|ofsnfk 
PsfO{ 

jflif{s nIo t]>f] rf}dfl;ssf] nIo t]>f] rf}dfl;ssf] k|utL k|ltzt aflif{s k|utL k|ltzt 
s}lkmot 

ljj/)f 
(Activity)  ;"rs ah]^ ef/ ;"rs ah]^ ef/ ;"rs ef/ eff}lts ljlQo s'n 

vr{ ef}lts ljlQo 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

s  
k'+lhutvr{ 
cGtu{tsf 
sfo{qmdx? M 

                              

1 ejg lgdf{)fM yfg                 

1 

k"+lhut 
sfo{qmd vr{ 
hDdf  
-sfof{no ejg 
dd{t_ 

  2 500 1.59 0 10 4.59 0 1.59 100 98.5 496 100 99.20   

2 

kmlg{r/ vl/bM 
-b/fh, s'l;{, 
^]jn, kmfon 
/\ofs, 
kmlg{l;ª 
nufot cGo 
kmlg{r/ tyf 
kmlg{l;ª\u 
cflb _ 

 ,, 90 970 3.1 30 300 3.38 30 3.38 100 100 966 100  99.59   

3 

d]lzg/L cf}hf/M 
-sDKo'̂ /, 
Nofk^k, lk|G^/, 
l;=lk=o'=, xf*{ 
l*:s, o'lkP;, 
lx^/, k+vf, 

 ,, 81 1800 5.74 27 600 1.02 8 1.02 97 100 1799.5  97  99.97   
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sDKo'̂ / tyf 
g]̂ jls{ªsf 
pks/)f 
nufot cGo 
d]=cf}= vl/b 
cflb _ 

4 ;jf/L ;fwg  ,, 1 165 1 165 1   100 99.33 163.9 100  99.33   

  

k"+lhut 
sfo{qmd 
vr{tkm{sf] 
hDdf  

 ,, 173 3270 10.43 57.00 1,465                   

  
rfn' cGtu{sf 
sfo{qmdx?  ,,                             

1 

kf/L>lds / 
;'lawf 
tnj,eQf / 
kf]zfs 

 ,,   16192 51.01   4,864.4 52.30   52.30   100 100 16,114 100  99.52 

dx+uL 
eQfdf 
yk 
ePsf] . 

2 
dfn;fdfg 
tyf ;]jfsf] 
pkef]u 

 ,,   13099 38.56   
4,900.0 27.36 

  
 

27.36 
  94 

96 
12,912 

  
95  

  
98.57   

  s'n hDdf  ,,   32561 100   11,229.4        98.5   
 

99  99.66   

cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] b:tvtM  

ldlt  

 



31 
 

d=n]=k=kmf=g+= 19 

g]kfn ;/sf/

pBf]u dGqfno

sDkgL /lhi^«f/sf] sfof{no

lqk'/]Zj/, sf&df)*f}+
 

sfof{no sf]8 gDa/ @&.#)&.!& cf=a= @)&@).&# 

@)&# ;fn c;f/ dlxgfsf] w/f}6Lsf] df:s]af/L 

ut dlxgf ;Ddsf] s'n w/f}6L ?= @%*$!^%.$) 

of] dlxgfdf hDdf ePsf] w/f}6L ?= !#%*(&.$% 

   hDdf ?= @&@))^@.*% 

sfaf{xL k'/f eO{ lkmtf{ lbPsf] w/f}6L /sd  ?= )) 

;b/ :ofxf ePsf] w/f}6L /sd  ?= )) 

v'b af“sL w/f}6L /sd  ?= @&@))^@.*% 

sf]ifsf] cj:yf 

vftf gDa/ !&))@)# a}+s df}Hbft  ?= @&)!@!%.$) 

   txlan df}Hbft ?= )) 

   hDdf ?= @&)!@!%.$) 

cf=a= )&@÷&# c;f/ d;fGt kl5 a}+sdf hDdf x'g  

af“sL w/f}6L /sd   ?= !**$&.$% 

 
 
 
 
 
 
   tof/ ug]{ k]z ug]{   ;b/ ug]{   
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g]kfn ;/sf/ 

pBf]u dGqfno 

sDkgL /lhi^f/sf] sfof{no,lqk'/]Zj/ 

 /fhZj ;DjlGw dfl;s k|ltj]bg 

2073 ;fn cfiff( dlxgfsf] 

qm= 

;+= 

cfDbfgLsf] 

jlu{s/)f  

 

/fhZj  

lzif{s 

ut dlxgf 

;Ddsf] hDdf 

cfDbfgL 

of] dlxgfsf] 

cfDbfgL 
s'n cfDbfgL 

/fh:j bflvnf 

/sd 

1 
 /lhi |̂|]zg b:t'/ 

16611 

174760490.00 16949500.00 191709990.00 191709990.00 

2 
k'lh j[l$ 35960015.00 4583800.00 40543815.00 40543815.00 

3 
hl/jfgf 199283259.00 31973075.00 201256334.00 201256334.00 

4

  
#/ ef*f 

11131

  
 67500.00 22500 90000.00 90000.00 

5 
j]?h'' bflvnf 15112 20050.00 0 20050.00 20050.00 

6 
ljljw 16611 62126951.00 13139850.00 75266801.00 75266801.00 

 7 
hDdf   442218265.00 66668725.00 508886990.00 508886990.00 

8= 

ut ;fnsf] 

lhDd]jf/L bflvnf 
16611 22463.00 0.00 22463.00 22463.00 

9= 
hDdf 

 
442240728.00 66668725.00 508909453.00 508909453.00 
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ड) अन्य िववरण 
अनसुूची – १  

कायार्लयको िव मान सा ठानीक संरचना 

 

रिज ार, सहसिचव 
(रा.प.ूथम) १

ूशासन तथा कम्पनी 
ूशासन शाखा उप-रिज ार, 
उपसिचव (रा.प.िव्दतीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (क), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (ख), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कमर्चारी ूशासन तथा 
योजना शाखा, शा.अ.

(रा.प.ततृीय) १, क.अ.
(रा.प.ततृीय) २, ना.स.ु 

(रा.प.अनं.ू.) ५, क.अ. 
(रा.प.अनं.ू.) २, टा.ख. १, 

ह.स.चा. १, का.स., ःवीपर 
४

कम्पनी ूशासन शाखा उप-
रिज ार, 

उपसिचव(रा.प.िव्दतीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (ग), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (घ), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी िनरीक्षण तथा 
अनगुमन शाखा, शा.अ.

(रा.प.ततृीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (ङ), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा उप-
रिज ार, 

उपसिचव(रा.प.िव्दतीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (च), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (छ), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी खारेजी शाखा, 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा उप-
रिज ार, उपसिचव 
(रा.प.िव्दतीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (ज), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (झ), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

भौितक अिभलेख शाखा, 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १, 

ना.स.ु (रा.प.अनं.ू.) १

कम्पनी ूशासन शाखा उप-
रिज ार, उपसिचव 
(रा.प.िव्दतीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (ञ), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (ट), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

कम्पनी ूशासन शाखा (ठ), 
शा.अ. (रा.प.ततृीय) १

िवदेशी कम्पनीको सम्पकर्  
तथा शाखा कायार्लय 
ूशासन शाखा, शा.अ.

(रा.प.ततृीय) १

कम्पनी संःथापना तथा 
कानून शाखा उप-रिज ार 

(कानून), उपसिचव
(रा.प.िव्दतीय) १

मु ा, उजरुी तथा जनसम्पकर्  
शाखा, शा.अ. (रा.प.ततृीय) 

१

आिथर्क ूशासन शाखा 
ले.अ. (रा.प.ततृीय) १, 
लेखापाल (रा.प.अनं.ूथम) 

२

सूचना शाखा, क.अ.
(रा.प.ततृीय) १, क.अ. 

(रा.प.अनं.ू.) १

िव ीय िव षेण शाखा, 
(रा.प.ततृीय िविवध) १
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अनसूुची २ 

िव मान :yfoL दरविन्दको अवःथाः  

िस.नं. पदको नाम ौेणी, सेवा 
ःवीकृत
पद 

संख्यख 

पूतीर् 
भएको पद

िरक्त 
रहेको पद

कैिफयत 

१ रिज ार रा.प.ू. ूशासन 1 1 0  

२ उप–सिचव  रा.प. ी. कानून 1 1 0 sfhdf hfg' 
ePsf] 

३ उप–रिज ार रा.प. ी. ूशासन 5 5 0  

४ सहायक रिज ार रा.प.त.ृ ूशासन 18 1* 0  

५ कम्प्यटुर अिधकृत रा.प.त.ृ िविवध 3 3 0  

६ लेखा अिधकृत रा.प.त.ृ लेखा 1 1 0  

७ आिथर्क तथा िवि य 
िवशेष  

रा.प.त.ृ िविवध 1 0 1  

८ ना.स.ु रा.प.अं.ू. ूशासन 6 6 0  

९ लेखापाल रा.प.अं. ू. लेखा 1 १ ०  

१० कम्प्यटुर अपरेटर  रा.प.अं. ू. िविवध 3 3 0  

११ टा.ख रा.प.अं. ी. 
ूशासन 

1 1 0  

१२ ह. स. चा. ौेणी िविहन 1 1 0  

१३ का.स. ौेणी िविहन 2 2 0  

१४ पाले ौेणी िविहन 1 1 0  

१५ कुिचकार ौेणी िविहन 1 1 0  

जम्मा 46 4५ १  

वािषर्क ःवीकृत बजेट कायर्बम अनसुार करारमा कायर्रत कमर्चारीह को 
िववरण  
१ ह.स.चा. ौेणी िवहन १ करार सेवा 
२ कायार्लय सहयोगी ौेणी िवहन ४ करार सेवा 

दामासाही ूशासन कायार्लयको सालवसाली िसजर्ना हनेु दरवन्दीको पदमा 
करारमा कायर्रत कमर्चारीह को िववरण  
१ ना.स ु रा.प.अनं.ू. १ मन्ऽालयबाट काजमा पठाउने 
२ कम्प्यटुर अपरेटर रा.प.अनं.िद. १ करार 
३ कायार्लय सहयोगी ौेणी िविहन २ करार 
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अनसूुची –३ 

कम्पनी रिज ारको कायार्लय, िऽपरेु र,काठमाड मा हाल कायर्रत कमर्चारीह को 
िववरण तथा सम्पकर्  नम्वर 
 
 
 
 
 

ब.सं. पद नाम, थर मोबाइल नं. कैिफयत 

१ रिज ार ौी ूमेकुमार ौे  9841526441  

२. उपरिज ार (काननु) ौी राजेन्ि थापा ९८४१२९६७५३  

३ उप रिज ार ौी  दीघर् नारायण पौडेल 9845566508 ;d[l4 cfof]hgfdf 
sfhdf 

४ उप रिज ार ौी चन्ि ूकाश देवकोटा 98५१०९५३९२  

५ उप रिज ार ौी  सरेुन्ि ूसाद जोशी 9851064655  

६ उप रिज ार ौी सरोज ूसाद गरुागाई 9851035685  

७ उप रिज ार ौी राजकपरु चौलागाई 9841626085  

८ सहायक रिज ार ौी गोरखनाथ िमौ 9849285405  

९ सहायक रिज ार ौी िहक्मत जंग शाही 9848037811  

१० लेखा अिधकृत ौी अजय बत ला 9855069696 
२ वष 

अध्ययन िवदा 
११ सहायक रिज ार ौी रािधका िगरी 9841435777  

१२ सहायक रिज ार ौी कुमार ढु ाना 9851016965  

१३ सहायक रिज ार ौी ौीकृंण िवडारी 9841384389  

१४ सहायक रिज ार ौी नारायण पोखरेल 9841445401  

1५ सहायक रिज ार ौी िदपक खनाल 9841291943  

०१– ४२१५०७७ चन्ि ू. देवकोटा 
०१– ४२६१८२१ लेखा शाखा 
०१–४२५९९४८ िप.ए. शाखा  
फ्याक्स नं. ४२५९९६१ 

०१– ४२६३०९० आई.टी. भवन 
०१– ४२६३०८९  
०१– ४२६७२५६ सरेुन्ि ूसाद जोशी 
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ब.सं. पद नाम, थर मोबाइल नं. कैिफयत 

1६ सहायक रिज ार ौी खेमराज खऽी 9848४२५७२८  

1७ सहायक रिज ार ौी ओम ूकाश महतो 9807850108  

1८ सहायक रिज ार ौी नगेन्ि ूसाद चौधरी 9841527060  

1९ सहायक रिज ार ौी खगेन्ि राज जोशी 9848425725  

२० सहायक रिज ार ौी एक नारायण भण्डारी 9851158868  

2१ सहायक रिज ार ौी सरेुश ओझा 9841526802  

२२ सहायक रिज ार ौी राजन कुमार बःनेत ९८५१०५५०६३  

२३ सहायक रिज ार ौी हिर दाहाल ९७४१०६५४०९  

२४ सहायक रिज ार ौी नारायण ूसाद भ राई ९८४१२१७७५५  

२५ सहायक रिज ार ौी उमेश मान जोशी ९८४१३७१८१४  

२६ सहायक रिज ार ौी रमेश िरजाल ९८४१२५७३१७  

२७ कम्प्यटुर अिधकृत ौी संसार जंग देवान 9843228438  

2८ कम्प्यटुर अिधकृत ौी राज ुौे  ९८४५५३८३४५  

२९ कम्प्यटुर अिधकृत ौी भवानी थपिलया 9841247230  

३० ना.स.ु ौी गंगा कुमारी के.सी. 9841५४८१२५  

३१ ना.स.ु ौी यादव ूसाद बःयाल 9857080029  

३२ ना.स.ु ौी िभम बहादरु थापा 9848039760  

३३ ना.स.ु ौी चन्ि बहादरु प्याकुरेल 9841548125  

३४ ना.स.ु ौी िब नाथ िनरौला 9841551657  

३५ ना.स.ु ौी य  ूसाद आचायर् ९८५१०२४३२४ काजमा 

३६ ना.स.ु ौी लोमस आचायर् 9849251111  
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ब.सं. पद नाम, थर मोबाइल नं. कैिफयत 

३७ लेखापाल उ व ूसाद दाहाल ९८५५०६९६९६  

३८ कम्प्यटुर अपरेटर ौी राजेन्ि थापा 9741004248  

३९ कम्प्यटुर अपरेटर ौी संिगता चौलागाई 9860115790  

४० कम्प्यटुर अपरेटर ौी फिणन्ि राई 9849037281  

४१ टा.ख. ौी भिक्त कुमारी राई 9841359243  

४२ x=;=rf= >L k|lbk/fh a:g]t ९८१२२८५६१०  

४३ कायार्लय सहयोगी ौी पावर्ती परुी  9849758698  

४४ का.स. ौी बम बहादरु िवशंखे ९८४४०२२७००  

४५ कायार्लय सहयोगी  ौी रेन ुनेपाली ९८४३५५७१९२  

४६ कायार्लय सहयोगी ौी राम बहादरु खऽी 9841७३३९९०  

दामासाही ूशासन कायार्लयको (करारमा) 

१ कम्प्यटुर अपरेटर ौी पूणर् चन्ि आऽेय ९८५११९४२९४ 

२ का.स. िवन ुथापा ९८४९२८२१४३ 

३ का.स. गोकणर् चौधरी ९८०२०३०३७७ 

वािषर्क ःवीकृत बजेट कायर्बम कायबमोिजम (करारमा) 

१ ह.स. चालक ौी रिवन्ि कुमार थापा ९८४१७५७००८ 

२ का.स. ौी नन्दलाल महजर्न ९८४१७९२८६२ 

३ का.स. ौी सिुनल काकीर् ९८४१६०७९७५ 

४ का.स. ौी लक्षु सनुवुार ९८०८०६४४५८ 

५ का.स. ौी रामे र थापा ९८४१४३३७०२ 
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अनसूुची – ४ 

कम्पनी संःथापन प ात ्कम्पनीह ले कायार्लयमा पेश गनुर्पन कागजातको 
िववरण 

िस.नं. 
कम्पनीह ले पेश 

गनुर्पन कागजातह को 
िववरण 

कायार्लयमा पेश गनुर् पन 
समयाविध 

जिरवानाको िववरण कैिफयत 

१ ूबन्धपऽ तथा 
िनयमावलीमा भएको 
संशोधन (दफा 
२१.१) 

कम्पनीले िनणर्य गरेको 
३० िदन िभऽ 

समयाविध समा  
भएपिछ ूत्येक 
मिहना . २०० 
तर वािषर्क . 
१००० नबढ्न े
गरी 

 

२ शु को शेयर लगत 
तथा जगडेा शेयर 
अिभलेख (दफा ३१) 

शेयर बाडँफाडँ भएको 
िमितले ३० िदन िभऽ 

” 
 

३ कम्पनीको िःथितको 
संिक्ष  व्यहोरा (दफा 
५१) 

वािषर्क साधारणसभा 
भएको ३० िदन िभऽ 

कम्पनीको कुल 
चकु्ता पूजँीको 
आधारमा (दफा 
८१ बमोिजम) 

 

४ पिब्लक िल. र 
मनुाफा िववरण नगन 
कम्पनीले जानकारी 
गराउन ुपन (दफा 
७८) 

वािषर्क साधारणसभा बःन ु
भन्दा २१ िदन अगाडी ” 

 

५ आिथर्क िरपोटर् पेश  पिब्लक िल. कम्पनीले 
वािषर्क साधारणसभा 
गरेको ३० िदन िभऽ र 
अन्य ूा.िल. ले आिथर्क 
वषर् समा  भएको िमितले 

” 
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िस.नं. 
कम्पनीह ले पेश 

गनुर्पन कागजातह को 
िववरण 

कायार्लयमा पेश गनुर् पन 
समयाविध 

जिरवानाको िववरण कैिफयत 

६ मिहना िभऽ 

६ (दफा ८०) वहाल रहेको ७ िदन िभऽ समयाविध समा  
भएपिछ ूत्येक 
मिहना . २०० 
तर वािषर्क . 
१००० नबढ्न े
गरी 

 

७ संचालक पद बहाल 
पिछ िलिखत जानकारी 
(दफा ९२.३) 

कम्पनीले िनणर्य गरेको 
१५ िदन िभऽ 

समयाविध समा  
भएपिछ ूत्येक 
मिहना . २०० 
तर वािषर्क . 
१००० नबढ्न े
गरी 

 

८ लेखापरीक्षक िनयिुक्त 
(दफा ११) 

कम्पनीले िनणर्य गरेको 
१५ िदन िभऽ 

 

९ संचालक र कम्पनी 
सिचवको िववरण  

कायार्लयले िनणर्य गरेको 
३० िदन िभऽ सूचना 
ूकािशत गिर कायार्लयमा 
पेश गनुर् पन 

” 
 

१० (दफा १०७–२) तीन मिहना िभऽ दफा ५१ सरह  
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कम्पनी दतार् गदार् पूरा गनुर्पन ूिबयाह ः 

१. www.ocr.gov.np मा गइर् Reserve Company Name वा start a 

company मा िक्लक गरी कम्पनीको User Account िसजर्ना गन । 

२. कम्पनीको नाम ःवीकृितको लािग कायार्लयमा अनलाइर्न ूःताव गन 
(पठाउने) ।ूःतािवत नाम िविभ  कारणबाट अःवीकृत भएमा अक  नाम 
ूःताव गन । 

३. नाम ःवीकृत भएको जानकारी ूा  भएपिछ सो कम्पनीको ूकृित अनसुार 
एकल, बहलु ढाँचा (ूाइभेट), िलिमटेड वा मनुाफा िबतरण नगन 
कम्पनीको ूबन्धपऽ र िनयमावलीको उपयकु्त ढाँचा छनौट गरी आफ्नो 
कम्पनीको नाम, ठेगाना, उ ेँय, संचालकह को िववरण, पूजँी संरचनाका 
िववरणह  अ ाविधक गरी सम्बिन्धत सबैको हःताक्षर समेत ूत्येक 
पानामा गराउने । िनवेदनसाथ उल्लेिखत ूबन्धपऽ, िनयमावली र 
संचालकह को नागिरकताको ूमाणपऽको ूित समेत ःक्यान गरी सोही 
अनलाइनबाट कायार्लयमा पठाउने । 

४. उक्तानसुार कम्पनी दतार् गनर् ूःताव ःवीकृत भएपिछ िनवेदकलाई 
जानकारी पठाइनेछ । तत्प ात कम्पनी ऐन अनसुार दतार् शलु्क 
बझुाएपिछ कम्पनी दतार् ूमाणपऽ उपलब्ध हनेु । 

कम्पनीको संःथापन प ात ्कम्पनीले कायार्लयमा बझुाउन ुपन िनम्न कागजातह  

ई–सेवाबाट पठाई लभािन्वत हनु सिकनेछ । 

– िव तुीय ई–सेवाको लािग ूयोगकतार्को नाम दतार् गनर् User ID ूा  गनर् 
सिकने, 

– उपलब्ध कम्पनीह को नाम चेकजाँच गनर् सिकने, 

– उपलब्ध नाम #% lbgsf लािग िरजभर् गनर् सिकने, 

– कम्पनी दतार् िनवेदन (िव तुीय) ई–फाइल गनर् सिकने, 
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– कम्पनी कागजातह  ई–फाइल गनर् सिकने, 

– कुनै पिन कम्पनीको (Profile) अनलाईन हेनर् सिकने, 

– ईमेल माफर् त Advance Search af6 sDkgL btf{ ;DaGwL hfgsf/L / 
सूचना ूा  गनर् सिकने , 

– कम्पनी रिज ारको कायार्लयमा तपाईका लािग आरिक्षत (PAN) ूा  गनर् 
सिकने, 

– िवःततृ जानकारीका लािग कम्पनी ऐन, २०६३ अध्ययन गनुर्होला । 

– थप जानकारीको लािग यस कायार्लयमा सम्पकर्  राख्न ुहोला । 
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अनसूुची – ५ 

नेपाल सरकार 
उ ोग मन्ऽालय 

कम्पनी रिज ारको कायार्लय 
कम्पनी दतार्को लािग पेश गनुर्पन कागजातह ः 

१. नेपाल राजपऽमा तोिकएका ढाँचा अनसुारका  
 क. . १०।– को िटकट सिहतको िनवेदन १ ूित 

 ख. ूबन्ध पऽ २ ूित 

 ग. िनयमावली २ ूित 

२. संःथापकह को नागिरकताको ूमाण–पऽको ूितिलिप १÷१ ूित 

३. पिब्लक कम्पनीको हकमा संःथापकह  िबच कुनै सम्झौता भएको रहेछ 
भने सो सम्झौताको ूितिलिप 

४. ूाइभेट कम्पनीको हकमा सवर्सम्मत सम्झौता भएको रहेछ भने सो 
सम्झौताको ूितिलिप 

५. िवदेशी लगानीको कम्पनीको हकमा उ ोग िवभागको िवदेशी लगानीको 
ःवीकृित पऽ । 

६. िवदेशी कम्पनीको नेपालमा शाखा खोल्ने भए सोका लािग आवँयक पन 
कागजातबारे दतार् शाखा चेक िल  उपलब्ध छ । 

अनसूुची – ६ 

हालसम्म सम्पािदत कम्पनी ूशासन सम्बन्धी ूगित िववरणः 
– पिब्लक िल. दतार् – १३५० 

– ूाइभेट कम्पनी दतार् – १५०८९४ 

– मनुाफा िवतरण नगन कम्पनी दतार् –  १०७९ 

– िवदेशी कम्पनी दतार् – १२७ 
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अनसूुची-७ 
कम्पनी दतार् र अध्याविधक गनर्का लािग सहजीकरण गनर् अनमुित ूा  िनजी 

संःथाह ः 
िस.
नं. संःथाको नाम ठेगाना अनमुित ूा  

िमित 
कायर्गत 
के्षऽ कैिफयत 

१ पोखरा उ ोग वािणज्य संघ पोखरा, काःकी 2070/08/26 पोखरा   

२ 
कम्प्यूटर एशोिसएशन अफ 
नेपाल (क्यान)  

बनेपा, काॅ े 2070/08/26 बनेपा   

३ 
कम्प्यूटर एशोिसएशन अफ 
नेपाल (क्यान)  

िवरगंज,पसार् 2070/08/26 िवरगंज   

४ 
कम्प्यूटर एशोिसएशन अफ 
नेपाल (क्यान)  

िवराटनगर, मोरंग 2070/08/26 िवराटनगर   

५ 
कम्प्यूटर एशोिसएशन अफ 
नेपाल (क्यान)  

पोखरा, काःकी 2070/08/26 पोखरा   

६ 
कप रेट ल एशोिसएट्स 
ूा.िल. 

का.म.न.पा-३१, 

काठमाण्डौ  
2070/08/26 काठमाण्डौ   

७ मनुाल ल फमर् ूा.िल. 
का.म.न.पा-११, 

काठमाण्डौ  
2070/08/26 काठमाण्डौ   

८ 
नेपालगंज उ ोग वािणज्य 
संघ, 

नेपालगंज, बाँके 2070/08/26 नेपालगंज   

९ मोरंग व्यापार संघ िवराटनगर, मोरंग 2070/08/26 मोरंग   

१० बटुवल उ ोग वािणज्य संघ बटुवल, पन्देही 2070/09/12 पन्देही   

११ िवरगंज उ ोग वािणज्य संघ िवरगंज,पसार् 2070/09/12 पसार्   

१२ 
कािन्तपरु ल एशोिसएट्श 
ूा.िल. 

का.म.न.पा-३२, 

काठमाण्डौ  
2072/02/08 काठमाण्डौ   

१३ 
फेवा फाउण्डेशन एण्ड 
कन्सल्ट नेपाल 

काठमाण्डौ  2072/03/10 काठमाण्डौ   

१4 
नेशनल मल्टी सिभर्स एण्ड 
िलगल कन्सल्टेन्सी 

महेन्िनगर  2072/04/1  s+rgk'/   

१5 
पािथभरा िलगल कन्सल्टेन्सी 
ूा.िल. 

काठमाण्डौ   2072/04/6  काठमाण्डौ   

१६ 
नवलपरासी िजल्ला अदालत 
बार इकाई 

नवलपरासी      
सम्पकर् मा 
आउन बाँकी 

१७ 
एनएफडी अिडिट  क. 
ूा.िल. 

िचतवन २०७२–१२–३० िचतवन  
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अनसूुची – ८ 

िमितः- .................... 

ौीमान ्सूचना अिधकारीज्यू, 

कम्पनी रिज ारको कायार्लय, िऽपरेु र, काठमाड  । 

 

िवषयः- सूचना पाउँ । 

महोदय, 

मलाई ..................................................... ूयोजनको लािग यस 
कायार्लयमा रहेको तपिसलका सूचनाह  आवँयक भएकोले सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ अनसुार ती सूचना तथा जानकारीको 
ूमािणत ूितिलिप उपलब्ध गराईिदन ुहनु अनरुोध गदर्छु । 

तपिसल 
१. .............................................................................................. 
 

२. .............................................................................................. 
 

३. .............................................................................................. 
 

४. .............................................................................................. 
 

५. .............................................................................................. 
 

िनवेदक 

नामः................................................................... 
ठेगानाः................................................................ 
िमितः.................................................................. 
फोन नं. ............................................................. 
इमेलः.................................................................. 
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cg';"rL – ( 
sDkgL P]g @)^# sf] bkmf *! / cGo bkmf adf]lhd nfUg] hl/jfgf afktsf] ljj/0f 

qm= 

;+= 

sDkgLsf] r'Qmf 
k"FhL ?= nfvdf 

ljj/0f a'emfpg l9nf] 
ePsf] ;do 

l9nf] ul/ ljj/0f a'emfPdf x'g] hl/jfgf /sd 

bkmf %! sf] 
ljj/0f 

bkmf &* sf] 
ljj/0f 

bkmf *) sf] 
ljj/0f 

bkmf !@) sf] 
ljj/0f 

bkmf !#!, !%^ 
sf] ljj/0f 

!= !–@% nfv ;Dd s= klxnf] # dlxgf 
v= bf];|f] # dlxgf ;Dd 
u= To;kl5 ^ dlxgf;Dd 
3= k|To]s jif{ 
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v= bf];|f] # dlxgf ;Dd 
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#= ! s/f]8 dfly s= klxnf] # dlxgf 
v= bf];|f] # dlxgf ;Dd 
u= To;kl5 ^ dlxgf;Dd 
3= k|To]s jif{ 
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cGo ljj/0fx?sf] hl/jfgf ljj/0f 

qm=;+= ljj/0fsf] gfd sfof{nodf k]z ug'{ kg]{ cjlw 
v'b l9nf] ug{ kfpg] 

cjlw 
hl/jfgf /sd 

Ps cf=a= sf] 
hl/jfgf /sd 

!= k|aGwkq, lgodfjnL ;+zf]wg -@!=@_ sDkgLn] lg0f{o u/]sf] #) lbgleq @ dlxgf dfl;s @)) !,))).– 

@= z]o/ afF8kmfF8sf] ljj/0f -bkmf #!_ afF8kmfF8 lg0f{o ePsf] #) lbgleq @ dlxgf dfl;s @)) !,))).– 

#= ;+rfnsx?sf] kb axfnL ljj/0f –
(@=#_ 

sDkgLdf k]z ePsf] & lbg leq ! dlxgf & lbg dfl;s @)) !,))).– 

$= n]vfk/LIfs lgo'lQm sDkgLsf] lg0f{o ldltn] !% lbg leq ! dlxgf !% lbg dfl;s @)) !,))).– 

%= sDkgL ufEg] ljz]if k|:tfj -!&&=@_ sDkgLsf] lg0f{o ldltn] #) lbgleq @ dlxgf dfl;s @)) !,))).– 

^= btf{ kZrft sDkgLsf] 7]ufgf -!*$_ btf{ ePsf] ldltn] # dlxgfleq $ dlxgf dfl;s @)) !,))).– 

&= lnSjL8]6/df hfg] ;Ifd sDkgLsf] 
lnlvt pb\3f]ifs -!@^=#_ 

lnlvt pb\3f]ifs ePsf] & lbg leq ! dlxgf & lbg dfl;s @)) !,))).– 

*= lnSjL8]6/÷n]vfk/LIfssf] lgo'lQm -
!@&=#_ 

lgo'lQm lg0f{o ePsf] & lbgleq ! dlxgf & lbg dfl;s @)) !,))).– 

(= sDkgL ;lrj / ;+rfns x]/km]/ 
ljj/0f -!)&=@_ 

lgo'lQm lg0f{o ePsf] ^ dlxgfdf & dlxgf leq dfl;s @)) !,))).– 

!)= sDkgL ;lrj / ;+rfns x]/km]/ 
ljj/0f -!)&=@_ 

lg0f{o ldltn] !% lbg leq ! dlxgf !% lbg 
leq 

dfl;s @)) !,))).– 

!!= lwtf]kq kq sf/f]af/sf] ;Demf}tf  
-##=@_ 

;Demf}tf ldltn] & lbg leq ! dlxgf & lbg 
leq 

dfl;s @)) !,))).– 
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भन्दा २१ िदन अग

पिव्लक िल.कम्पनी
साधारण सभा गरेक
िदनिभऽ र अन्य ू
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सभा भएको 

सभा वःन ु
अगािड 

नीको वािषर्क 
को ३० 
ूा .िल .ले 
 भएपिछ ६ 

िदन िभऽ, 

गरेको १५ 

गरेको १५ 

कायार्लयको सू
म्पनीह ले देहाय
था गिरएको छ 
गजातह को िवव
जिरवाना  

समयाविध समा  
ूत्येक मिहना .
तर वािषर्क .१०
नवढ्ने गरी, 
"     " 

कम्पनीको कुल च
पुजँीको आधारमा
८१ वमोिजम 
"        " 

"       " 

समयाविध समा  
ूत्येक मिहना .
वािषर्क .१०००
नवढ्ने गरी, 
समयाविध समा  
ूत्येक मिहना .
वािषर्क .१०००
नवढ्ने गरी, 
"      " 

सूचना 
य वमोिजम 
। 

वरण, 

भएपिछ 
.२०० /- 
००० /- मा 

चकु्ता 
 ) दफा 

भएपिछ 
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िववरण  ) दफा १०७.२    िदनिभऽ  
९. नाम पिरवतर्न भएको जानकारी 

दफा १२० 
कायार्लयले िनणर्य गरेको ३० 
िदनिभऽ सूचना ूकािशत गरी 
कायार्लयमा पेश गनुर्पन, 

दफा ५१ सरह  

१०. कम्पनीको रिज डर् कायार्लयको 
ठेगानाको जानकारी पेश गन 
दफा १८४ 

३ मिहना िभऽ  समयाविध समा  भएपिछ 
ूत्येक मिहना .२०० /- 
वािषर्क .१००० /- 
नवढ्ने गरी, 

उक्तानसुार िववरण तथा कागजातह  िनयिमत पेश नगरेमा कम्पनी अध्याविधक नहनेु र 
त्यःता कम्पनीह संग नेपाल सरकार मातहतका िनकाय ,संवैधािनक िनकाय तथा सरकारी 
ःवािमत्व भएका सावर्जिनक िनकायह ले कुनै वःत ुतथा सेवा आपूितर् वा खिरदका लािग कुनै 
सम्झौता नगन र त्यःता कम्पनीह लाई कुनै कायर् गनर् अनमुित र इजाजत निदईने गरी कारवाही 
गनर् सवै सरकारी संवैधािनक िनकाय र सावर्जिनक संःथाह मा समेत अनरुोध गिरएको हुँदा सवै 
कम्पनीह लाई यथासमयमा मािथ उल्लेख भए अनसुारका िववरण तथा कागजातह  पेश गरी 
कम्पनी अध्याविधक गनुर् हनु जानकारीको लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ ।  

 
 
 

रिज ार  
 




