
कम्पनी (पहिलो सशंोधन) ननरे्दनशका, २०७३ 

कम्पनी ननरे्दनिका २०७२ मा सामनिक परिमार्जन ि ससंोधन गिी कम्पनी ऐनको कािाजन्विन तथा कम्पनी 
प्रिासन सम्बन्न्ध कािज प्रभावकािी ि ब्िबन्थथत रुपमा सम्पार्दन गनजका लानग कम्पनी ऐन,२०६३ को र्दफा १६ ले 

दर्दएको अनधकाि प्रिोग गिी िन्र्ष्ट्रािबाट कम्पनी (पदिलो सिंोधन) ननरे्दनिका, २०७३ र्ािी गिी प्रकािन गरिएको छ 

I 

१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) िस ननरे्दनिकाको नाम कम्पनी (पदिलो सिंोधन) ननरे्दनिका, २०७३ ििेको छ I  

(२) िो ननरे्दनिका तरुुन्त प्रािम्भ िुनेछ I 

२. कम्पनी ननरे्दनशका, २०७२ को र्दफा २  मा सशंोधन:  कम्पनी ननरे्दनिका २०७२ (िस पनछ "मलू ननरे्दनिका" 

भननएको) को र्दफा २ को खण्ड (च) को सट्टा रे्दिािको खण्ड (च) िान्खएको छ :-  

"(च) कम्पनी ऐन, २०६३ मा प्रिकु्त "िाष्ट्रष्ट्रि थतिको रै्दननक पष्ट्रिका" भन्नाल े नेपाल प्रेस काउन्न्सलल े
गिेको िाष्ट्रष्ट्रि तिको बनगजकिणमा "क" वा "क+" बगजको रुपमा वगीकृत भएको नेपाली भाषामा प्रकानित 
िुने रै्दननक समाचािपिलाई र्नाउनेछ I " 

३.  मलू ननरे्दनशकाको र्दफा ६ मा सशंोधन : मलू ननरे्दनिकाको र्दफा ६ को :- 

(१) उपर्दफा (१) मा ििेका "सथंथा र्दताज ऐन, २०३४ बमोन्र्म र्दताज भएका सथंथा वा" भन्ने िब्र्दिरु न्िदकएका छन ्I  

(२) उपर्दफा (३) पनछ रे्दिािको उपर्दफा (४) ि (५) थष्ट्रपएको छ :- 

(४) उपर्दफा (३) ि (४) मा तोदकएको अवनध नभि िेिि वा दडबेन्चि नामसािी वा िथतान्तिण गनज नसक्न ेमनानसब 

कािण सदित त्िथतो सथंथा वा सिकािीले वा सथंथा वा सिकािीको िेिि लगानी ििेको कम्पनील े ननवेर्दन 

दर्दएमा कािाजलिल ेसम्बन्न्धत कम्पनीको नाममा आवश्िक ननरे्दिन सदित िो र्दफा लाग ुभएको नमनतल े२ बषजमा 
नबढ्ने गिी िेिि वा दडबेन्चि नामसािी वा िथतान्तिणको लानग थप समि दर्दन सक्नेछ I  

(५) उपर्दफा (२), (३) ि (४) मा तोदकएको अबनध नभि तोदकए बमोन्र्म िेिि वा दडबेन्चि नामसािी वा िथतान्तिण 

नगन ेफमज, सथंथा वा सिकािीको नाममा सो अवनध पश्चात कुन ैथप िेिि र्ािी िुन सक्न ेछैन I साथै त्िथतो िेिि वा 
दडबेन्चिमा गिेको लगानी बापत कुन ैलाभांि वा प्रनतफल समेत पाउन सक्न ेछैन I 

४.  मलू ननरे्दनशकामा र्दफा ८क. थप : मलू ननरे्दनिकाको र्दफा ८ पनछ रे्दिािको र्दफा ८क. थप गरिएको छ :- 

"८क. अनमुनि वा इजाजि पेश गनु ुपन:े िस कािाजलिमा र्दताज भएका कम्पनीिरुल ेआफ्नो उदे्धश्ि अनरुुप कािज 
सचंालन गनुज अनि सम्बन्न्धत ननकािको अनमुनत वा इर्ार्त नलन ुपन ेभए त्िथतो अनमुनत वा इर्ार्त नलन ु

पनछे ि त्िथतो अनमुनत वा इर्ार्तको प्रनत ( नष्ट्रवकिण गनुज पन ेभए नष्ट्रवकिण गिेको प्रनत समेत) ऐनको र्दफा ५१ 
को उपर्दफा (२) को ष्ट्रवविणको साथ सलंग्न गिी कािाजलिमा पठाउन ुपनछे I" 

५.  मलू ननरे्दनशकामा र्दफा १०क. थप : मलू ननरे्दनिकाको र्दफा १० पनछ रे्दिािको र्दफा१०क. थप गरिएको छ I 



"१०क. जारी पुजंी बराबरको शेयर बााँडफांडको वववरण पेश गनु ुपन:े कम्पनीको सथंथापना गर्दाज प्रथताव गिेको 
अनधकृत पुरं्ी मध्िे तत्काल र्ािी िुने पुरं्ी िकम बिाबिको िेिि बााँडफांडको ष्ट्रवविण (तत्काल नलन कबलु गिेको 
िेििको ष्ट्रवविण) समेत समावेि गनुज पनछे ! " 

६. मलू ननरे्दनशकाको र्दफा १६ मा सशंोधन: मलू ननरे्दनिकाको र्दफा १६ को उपर्दफा (१) पनछ रे्दिािको उपर्दफा (२) थप 

गरिएको छ :-  

" (२) उपर्दफा (१) मा उल्लेख भएका नलखतिरुका अनतरिक्त कम्पनीको सिंोनधत प्रबन्धपि ि ननिमावलीको २ प्रनत, 

पन्ब्लक कम्पनीमा परिणत भएको सम्बन्धमा साधािण सभाल ेगिेको ननणजि, लेखा पिीक्षक ि सचंालकको नलन्खत 

उद्घोषण तथा कम्पनीको बासलात एव ंनाफा नोक्सान दिसाब समेत पेि गनुज पनछे I" 

(७) मलू ननरे्दनशकाको र्दफा १९ मा सशंोधन :- मलु ननरे्दनिकाको र्दफा १९ को उपर्दफा (२) पनछ रे्दिािको उपर्दफा (३) 

थप  गरिएको छ:-  

"(३) कुन ै कम्पनीको प्रबन्धपि वा ननिमावलीको अगं्रेर्ी भाषाको अनवुार्द समेत आवश्िक पन े भएमा नोटिी  
पन्ब्लकबाट अनवुार्द गिाई उपर्दफा (१) ि (२) बमोन्र्मको रित पिुा गिी पेि गनुज पनछे I कािाजलिबाट कम्पनीको 
प्रबन्धपि वा ननिमावलीको अगं्रर्ी भाषाको प्रनत समेत अनभलेख गरिएको भए पनन नेपाली भाषाको प्रबन्धपि वा 
ननिमावलीलाई न ैआनधकारिक मानननेछ I 

८. मलू ननरे्दनशकामा र्दफा ३१क. थप:  मलू ननरे्दनिकाको र्दफा ३१ पनछ रे्दिािको र्दफा ३१क. थप गरिएको छ :- "३१क. 

जारी पुजंी बराबरको शेयर बााँडफांड गनुपुन:े  ऐनको र्दफा ३१ बमोन्र्म पेि गरिने िेििको ष्ट्रवविणमा कम्पनीको र्ािी 
पुरं्ी बिाबिको िेिि बााँडफांडको ष्ट्रवविण उल्लेख गनुज पनछे I त्िथतो ष्ट्रवविणमा र्ािी पुाँर्ीको कनत प्रनतित तत्काल 

चुक्ता भएको िो सो उल्लेख गिी िेिि बापतको चुक्ता िुन बााँदक िकम समेत थपष्ट उल्लखे गनुज पनछे I " 

९. मलू ननरे्दनशकामा र्दफा ८२ क. थप:  मलू ननरे्दनिकाको र्दफा ८२ पनछ रे्दिािको र्दफा ८२ क. थप गरिएको छ :- 

"८२ क. मनुाफा वविरण नगन ेकम्पनी ससं्थापना गन ु कुन ैबाधा नपन:े िस ननरे्दनिकामा लेन्खएको कुन ैपनन 

कुिाले  ऐनको र्दफा १६६ बमोन्र्म मनुाफा ष्ट्रवतिण नगन ेकम्पनी सथंथापना गनज कुन ैबाधा पन ेछैन ! िस र्दफाको 
प्रिोर्नको लानग ननरे्दनिकाको र्दफा ६ को व्िवथथाल ेसमेत कुन ैबाधा पिुाजउने छैन I" 

१०. मलू ननरे्दनशकामा र्दफा ८३क. थप: मलू ननरे्दनिकाको र्दफा ८३ पनछ रे्दिािको र्दफा ८३क थप गरिएको छ :-  

"८३क. कम्पनीिरुबीच लगानी र कारोबारमा प्रनिबन्ध: (१) र्दफा १७६ को प्रिोर्नको लानग लगानी माि गन ेमलू 

उदे्धश्ि भएको कम्पनी ( इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी) बािेकको अन्ि कम्पनील ेआफ्नो प्रबन्धपिमा उल्लेख भएको उदे्धश्ि 

बािेक अन्ि कािोबाि गन ेकम्पनीको नधतोपिमा लगानी गनज सक्न ेछैन I त्िसगैिी लगानी माि गन ेमलू उदे्धश्ि 

भएको कम्पनी अन्ि कम्पनीको िेिि वा दडबेन्चिमा लगानी गन ेबािेक अन्ि कािोबाि गनज सक्न ेछैन I  

(२) उपर्दफा (१) बमोन्र्म लगानी नगन ेकम्पनील ेऐनको र्दफा १७६ को उपर्दफा (१) को प्रनतबन्धात्मक बाक्िांिमा 
उल्लेख भएको छुट उपिोग गनज सक्न ेछैन I   

(३) अन्ि कम्पनीमा गिेको लगानी, वा अन्ि कम्पनीलाई दर्दएको सापटी वा र्मानत सम्बन्धमा ऐनको र्दफा १७६ 

को उपर्दफा (२) बमोन्र्म सापटी, लगानी वा र्मानतको ष्ट्रवविणको ढांचा नतोदकए सम्म कम्पनी आफैले तिाि 



गिेको ढााँचामा त्िथतो सापटी, लगानी वा र्मानतको ष्ट्रवविण तिाि गिी ऐनको र्दफा ५१ को उपर्दफा (२) को 
ष्ट्रवविणको साथ सलंग्न गिी कािाजलिमा पठाउन ुपनछे I" 


