
१ क�नी : 

(क) क�नी : उ�ोग �वसाय गन� चाहने ��� वा समूहले क�नी ऐन, २०६३ अनु�प �ा.�ल. तथा प.�ल. को �पमा 

सं�ापन गरेका अ�व��� उ�रा�धकारवाला एक �शा�सत र संग�ठत सं�ालाइ बु�झ� । यसले ���सरह चल 

अचल स��� �ा� गन�, रा�, वेच�वखन गन� वा अ� िक�समले �वसाय गन� स�छ साथै यसले आ�नो नामबाट ना�लस 

उजुर गन� स�छ । 

 

(ख) �ाइभेट क�नी : उपरो� क बमो�जम सं�ािपत बढ�मा ५० जनास� शेयरधनीह�को क�नी हो साथै एकल 

शेयरधनी भएको क�नी प�न �ाइभेट क�नी अ��ग�त पद�छ । 

 

(ग) प��क क�नी : उ� क बमो�जम सं�ािपत क�नीम�े �ाइभेट क�नीबाहेकको क�नी हो जसमा क�ीमा ७ 

जना सं�ापक रहनु पन� र चु�ा पूजी क�ीमा �.१ करोड भएको हुनुपद�छ । 

 

(घ) मुनाफा �वतरण नगन� क�नी : कुनै उ�े� �ा�ीको लागी आ�ज�त मुनाफा वा वचत गरेको रकमबाट लाभ�स वा अ� 

कुनै रकम सद�ह�लाइ �वतरण वा भु�ानी गन� नपाउने गर� क�नी ऐन, २०६३ बमो�जम सं�ािपत क�नी हो जसमा 

क�ीमा ५ जनास� सं�ापक रहने र य�ो क�नीले आ�नो नामको पछािड सामा�तया क�नी �ल�मटेड वा �ा.�ल. 

ज�ा श�दह� ले�खरहनु पद�न । 

 

२ क�नी दत� : 

 

कुनै प�न क�नी दत� उ�ोग म�ालय अ��ग�त क�नी र�ज�� ारको काय�लयबाट हु� जसको दागी देहायबमो�जमका 

कागजप�ह� आव�क पद�छन् । 

 

२.१ नेपाली नाग�रक शेयरधनी रहने -मुनाफा �वतरण नगन� समेत) गर� सं�ापन हुने क�नीको स��मा : 

अनुसूची १  बमो�जमको �नवेदन । 

एकल शेयरधनी रहने ��ा�वत �ाइभेट क�नी भएमा  अनुसूची ९  बमो�जम, एकल बाहेक अ� �ाइभेट क�नी 

भएमा  अनुसूची १०  बमो�जम, प��क �ल�मटेड क�नी भएमा  अनुसूची ११  बमो�जम र मुनाफा �वतरण नगन� 

क�नी भएमा  अनुसूची १२  बमो�जमको �ब�प� २ ��त । 
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��ा�वत क�नी �ाइभेट �ल�मटेड भएमा  अनुसूची १४  बमो�जम, प��क �ल�मटेड क�नी भए  अनुसूची १५ 

बमो�जम र मुनाफा �वतरण नगन� क�नी भए  अनुसूची १६  बमो�जमको �नयमावली २ ��त । 

सं�ापक शेयरधनीह�को नाग�रकताको �माणप�को �मा�णत ��त�लिप । 

�ा.�ल.क�नीको हकमा स�वस�त संझौता भएको रहेछ भने ��ो संझौताको ��त�लिप । 

प��क �ल�मटेड क�नीको हकमा क�नी सं�ापना गनु� अ�घ सं�ापकह�बीच कुनै संझौता भएको रहेछ भन े

सोको ��त�लिप । 

कुनै �नकायको पूव� �ीकृ�त वा इजाजत आव�क पन� भए ��ो �नकायको �ीकृ�त वा इजाजत । 

सं�ापक नेपाली क�नी (कानूनी ���) भएमा क�नी दत� �माणप�को ��त�लिप, नया सं�ापना हुन 

लागेको क�नीमा के, क�त र कसर� लगानी गन� तथा सं�ापक क�नीको ��त�न�ध� गन� ���को नाम 

खुलाइएको संचालक समी�तको �नण�यको ��त�लिप र ��त�न�धको नाग�रकता �माणप�को �मा�णत ��त�लिप 

। 

 

२.२ �वदेशी नाग�रक सं�ापक तथा शेयरधनी रहने गर� �ापना हुने संयु� लगानी वा पूण� �वदेशी लगानी हुने क�नीको 

लागी आव�क थप कागजप� । 

�च�लत कानून वमो�जम स���त �नकायबाट नेपाल रा��भ� लगानी गन� अनुम�त पाएको इजाजतप�को 

��त�लिप, 

संयु� लगानी हुने औ�ो�गक क�नीको हकमा उ�ोग �वभागबाट �ीकृ�त तथा संयु� लगानी स�झौताको 

��त�लिप, 

�वदेशी ��� सं�ापक भएमा �नजको राहदानी (पासपोट�) को �मा�णत ��त�लिप र कानूनी ��� (क�नी) 

भए क�नी दत� �माणप�को �मा�णत ��त�लिप तथा क�नीले लगानी गन� स��ी �नण�यको ��त�लिप र 

क�नीको तफ�ट ��त�न�ध� गन� ���को मनोनयन प� एवं �नजको राहदानीको �मा�णत ��त�लिप । 

 

 

२.३ �ाइभेट फ� म । साझेदार� फम�लाइ क�नीमा प�रणत गर� क�नी दत� गन� आव�क थप कागजप� 

�ा.फ� म/साझेदार� फ� मलाई क�नीमा प�रणत गन� स��मा सं�ापकह�वीचको संझौता । 

न�वकरण ग�रएको फ� म दत� �माणप� । 

आयकर दत�को �माणप�को ��त�लिप र कर फ�ौटको �माण वा सहमती । 
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२.४ �ाइभेट �ल�मटेडलाई प��क �ल�मटेडमा र प��क �ल�मटेडलाई �ाइभेट �ल�मटेडमा प�रणत गन� आव�क 

कागजप� :फम� 

 

क) �ा.�ल.लाई प.�ल. मा प�रणत गन� आव�क थप कागजप� : 

अनुसूची ६  बमो�जमको �नवेदन । 

साधारण सभाको �नण�यको ��त�लिप । 

क�नीमा क�ीमा २५ ��तशत शेयर प��क क�नीले ख�रद गरेको कागजात । 

क�नीले कुनै प��क क�नीको क�ीमा २५ ��तशत शेयर ख�रद गरेको कागजात । 

��ा�वत ३ महले �व�प� र �नयमावलीको १।१ ��त । 

सं�ापक थप हुने भए नाग�रकता �माणप�को ��त�लिप । 

 

ख) प.�ल.लाई �ा.�ल.मा प�रणत गन� आव�क थप कागजप� : 

अनुसूची ७  बमो�जमको �नवेदन । 

साधारण सभाको �नण�यको ��त�लिप । 

पूजी खुलेको लेखा प�र�ण ��तवेदन । 

शेयरधनी सं�ा ७ भ�ा कम भएको कारणबाट प��क �ल�मटेडबाट �ा.�ल.मा प�रणत हुन े

भएमा सोस��� कागजात । 

��ा�वत ३ महले �व�प� र �नयमावलीको १।१ ��त । 

सं�ापक थप हुने भए नाग�रकता �माणप�को ��त�लिप । 

 

२.५ �वदेशी क�नीको दत�, शाखा काय�लय र स��क�  काय�लय �ापना स��� (दफा १५४,१५५) 

अनुसुची २९ बमो�जमको ढ�चामा �नवेदन । 

�वसाय वा कारोवार संचालनको लागी अ�धकार�ा� अ�धकार�बाट �ा� अनुम�तप� । 

क�नी सं�ापनको अ�धकार प�, �माणप�, �व�प� तथा �नयमावलीको ��त�लिप र सोको नेपाली अनुवाद । 

क�नीको मूल काय�लय र कारोवार गन� मू� ठेगाना, क�नी सं�ापना भएको �म�त, जार� पूजी र मू� 

उ�े� खुलेको �ववरण । 

http://ocr.gov.np/images/pdf/6.doc
http://ocr.gov.np/images/pdf/7.doc


क�नीका संचालक, �व�क, क�नी स�चव वा �मुख पदा�धकार��ो नाम, ठेगाना र �नजह�को नाग�रकता 

स��� �ववरण । 

�ाद सूचना जार� हुदा क�नीको तफ�ट वु�झ�लने आ�धका�रक ���को नाम ठेगाना खुलेको �ववरण । 

नेपाल रा�मा �वसाय वा कारोवार गन� भए ��ा�वत लगानी र कारोवारको �ववरण । 

नेपाल रा�मा �वसाय वा कारोवार गन� मू� �ान र ठेगाना । 

नेपालमा �वसाय वा कारोवार शु� गन� ��ा�वत �म�त । 

क�नीको संचालक वा �नजको ��त�न�धले क�नीको तफ�ट गरेको उदघ्ोषण । 

दफा १५७ बमो�जमको अ��यारनामा । 

 

२.६ शाखा थपको अ�भलेख गन� : 

क�नीको अनुरोधप� । 

संचालक समी�तको �नण�य ��त�लिप । 

हाल थप समेत कायम रहने शाखा �ववरण । 

 

२.७ क�नी दत� स��मा �ान �दनुपन� कुराह� : 

�ाइभेट �ल�मटेड क�नीको हकमा क�ीमा एक जना र बढ�मा ५० जनास� र प.�ल. क�नीको हकमा 

क�ीमा ७ जना सं�ापक शेयरधनीह� हुनु आव�क छ । तर कुनै प��क �ल�मटेड क�नी सं�ापक भई 

अक� प��क �ल�मटेड क�नी सं�ापना गद� ७ जना सं�ापकह�को आव�कता पद�न । 

�व�प� र �नयमावली यथाश� नेपाली कागजमा अथवा िटकाउ खालको कागजमा एकातफ� मा� टाइप भएको 

हुन◌रु्पद�छ । 

�व�प� र �नयमावली शु� तथा �� नेपाली भाषामा तयार ग�रएको हुन◌रु्पद�छ । �वदेशी लगानी हुन े

क�नीको हकमा �व�प� र �नयमावली शु� तथा �� अं�ेजी भाषामा तयार ग�रएको हुन◌रु्पछ� तर ती 

दवुैको नेपाली �पा�र प�न पेश गनु� पद�छ । 

�व�प� र �नयमावलीको ��ेक पानामा तल�तर सबै सं�ापक शेयरवालाह�ले द�खत गरेको हुनुपद�छ । 

�व�प� र �नयमावलीको अ��म �करणमा सं�ापक शेयरवालाह�को पूरा नाम, ठेगाना, �लन कवुल गरेको 

शेयर सं�ा र द�खतको साथ साथै ��ेकसं�ापकको द�खत मुनी�� वू�झने गर� �ा�चे स�हछाप 

हुन◌रु्पद�छ । सं�ापक शेयरवाला िप�े एकजना सा�ीको पूरा नाम, ठेगाना र द�खत हुनु आव�क छ । 



नय� क�नी दत� हँुदा ��ो क�नीको शेयर पूरानो क�नीले खर�द गन� �ावधान रा�खएमा पूरानो क�नीको 

आ�थ�क अव�ा �च�ण भएको �माण पेश गनु�पछ�  । 

क�नी दत� गन� आउदा सं�ापक शेयरधनीह�म�े क�ीमा १ जना शैयरधनी काय�लयमा �यम् उप��त भ ै

सनाखत गनु� पद�छ । 

 


