
१  प�ृठभ�ूम : 
क�नी ऐन,कमो�जम क�नी सं�ापन भैसकेप�छ उ� क�नीह�ले पालना गनु�पन� शत�हर र �ीकृत उ�े� अनु�प 

क�नी संचालन भैरहेको छ,छैन भनी अनुगमन गन� र ऐन, र �नद�शन �वप�रत कामकारवाही भैरहेको पाइएमा ��ो 

क�नीलाइ कारवाही गन� �ज�ेवार� क�नी ऐन,२०६३ ले क�नी र�ज�� ारको काय�लयलाइ सु�ेको छ । 

 

२ काया�लयले कै�फयत तलव गन� स�ने : 
क�नीबाट पेश भएको कागजातह�बाट कुनै कुरा नखुलेको अव�ामा ��ो �होरा खुलाउन वा कुनै कुराको 

कैिफयत तलब गनु� परेमा काय�लयले उ�चत �ाद तोक� क�नीलाई कैिफयत तलब गन� स�ेछ । 

उ� बमो�जम कैिफयत तलब ग�रएका कुराह�मा क�नीको �व�ापनले उ�चत जवाफ सोही �ाद�भ� 

पठाउनु पन�छ । 

कैिफयत तलबको �सल�सलामा क�नीको काम कारबाहीमा कुनै अ�नय�मतता दे�खएमा सो �नय�मत गन� 

गराउन काय�लयले क�नीलाई आव�क �नद�शन �दन स�ेछ र ��ो �नद�शनको पालना गनु� क�नीको 

कत�� हुनेछ । 

 

३ �नर��क खटाउन स�ने : 
 

कुनै क�नीले क�नी ऐन, २०६३ �ब�प� ,�नयमावली, �ववरणप�, स�वस�त संझौता वा �च�लत कानून�वप�रत काम 

कारवाही ग�ररहेको छ भ�े र�तपुव�क �नवेदन परेमा वा कुनै िक�समबाट य�ो जानकार� हुन आएमा वा �नध��रत �ववरण 

पेश नगरेमा काय�लयले �नर��क खटाउन स�छ र यसको स�ूण� लागत क�नीले �होनु� पद�छ । 

 

४ �नर��कलाइ सहयोग गनु�पन� : 
 

काय�लयबाट �नयु� भएका �नर��कलाई र �नजले स�ादन गन� काय�को �सल�सलामा क�नी र स�� सवै प�ल े

सहयोग गनु� पद�छ अ�था सजायको भागी हुनेछ । 

 



५ ��तवेदन पेश गनु� पन� : 
 

क�नी ऐन,२०६३ बमो�जम �नयु� �नर��कले ज�चबुझ ग�रसकेप�छ आ�नो रायस�हत ��तवेदन पेश गनु� पद�छ । 

 

६ अनगुमनको त�रका 
 

अनुगमन काय�लाई �भावकार� बनाउन �न� त�रका अवल�न ग�रनेछ : 

अनुगमनको पर��ण सूची (चेक �ल�्) तयार गन� । 

�लगत अनुगमन गन� । 

नमूना छनोट �ि�या�ारा अनुगमन गन� । 

स�व भएस� ��ेक म�हना क��मा तीनवटा क�नीको �लगत अनुगमन गन� । 

�लगत अनुगमनको साथसाथै फायलको अ�यनबाट आव�कतानुसार �नय�मत अनुगमनको ला�ग प��क 

�ल�मटेड क�नीह�लाई प� ले�े, क�नी स�चवह�को भेला गराएर छलफल गराउने र प�पि�का माफ्�  सू�चत 

गन� ज�ा उपाय अवल�न गन� । 

 

७ प�र�ण ग�रने �वषय : 
आ�थ�क �ववरण द�ु� छ छैन : 

यसमा वासलात, नाफा नो�ान �हसाव, स�ुलन पर��ण, नगद �वाह ज�ा �ववरण पद�छन् । साथ ै

�नयमानुसार उ� �ववरणह�, स�व�ज�नक ग�रएको छ छैन भ�े �वषय हे�रने छ । 

लेखापर��कको �नयु�� : 

यसमा लेखापर��ण समयमा ग�रएको छ छैन, लेखापर��ण ��तवेदन द�ु� छ छैन, लेखापर��कल े

औ�ाएको िट�णीमा क�नीले आव�क कारवाही गरेको छ छैन सो को छान�वन ग�रने छ । 

शेयरधनीको �ववरण द�ु� छ छैन : यसमा शेयरधनी दत� िकताव, शेयरधनी �माणप�, शेयरधनीको ठेगाना र 

स��क�  �ान ज�ा �ववरण पछ�न् । यसको अ�त�र� सं�ापक शेयर, स�व�ज�नक �पमा शेयर आ�वान, 

दाखेल खारेज नामसार� आ�द �नय�मत छन् छ� ैनन् भ�े �वषय प�न हे�रने छ । 



�नय�मत �पमा �ार��क सभा, साधारण सभा र �वशेष साधारण सभा ज�ा सभाह� स�ालन भएका छन ्

छैनन् : यसमा शेयरधनीह�ले पाउनुपन� जानकार� एवं �ववरण, उनीह�को गुनासो/�शकायत एवं माग 

�व�ापन र उनीह�ले पाउनुपन� कागजातको �मा�णकरण ज�ा �वषय प�न अनुगमन ग�रने छ । 

क�नीले आ�नो �व�प� एवं �नयमावली संशोधन गद� �नयम पु�याएको छ छैन : यसमा क�नीको नाम 

प�रवत�न, पूँजी वृ��, ठेगाना प�रवत�न ज�ा �वषयमा काय�लयमा अ�भलेख गन�, �ीकृ�त �लने स��ी 

काय�लाई �नयमसँगत छ छैन हे�रने छ । 

क�नीले राखेको उ�े� र क�नीले ग�ररहेको कारोवार एवं कामबीच साम��ता छ छैन : यसमा कानूनी वा 

गैरकानूनी ग�त�व�धको अ�त�र� उ�े�ह� प�रपू�त� स��ी ग�त�व�धलाई समेत छान�वन ग�रने छ । 

क�नी स�चवलाई तोिकएको काम �नजबाट द�ु� �पमा भएको छ छैन : सो स��ी छान�वन ग�रने छ । 

क�नीले दत� भएप�छ कारोवार �ार� गद� �नयमपुव�क �ीकृ�त �लएको छ छैन : इजाजत �लनुपन�मा 

स���त �नकायबाट इजाजत �लएको छ छैन र कानून अनुसारका �ि�या पूरा भएका छन् छैनन् सो स��ी 

ज�चवुझ ग�रने छ । 

संचालक स�म�तको वैठक, माइ�ूिट� आ�द । प��क क�नीको हकमा वष� क��मा ६ पटक संचालक 

स�म�तको बैठक ब�ुपन� �ावधान छ तर २ बैठकको बीचको अ�र ३ म�हनाभ�ा बढ� हुनुहुदैन । 

साहुको लगत । 

लेखा (नेपालीमा छ छैन र ऐनले तोके वमो�जम) ठ�क द�ु� छ, छैन । 

कानूनले तोकेको �वषय र कागजातको दत� �व�ा । 

क�नीले जार� गरेको िडबे�र, ऋणप�, �धतोको अव�ा । 

क�नीले �ापना गरेको सहायक क�नी, क�नीह�को समूहको �बवरण र लगत । 

शेयरधनी, संचालक, साहुज�ा स�� प�ले गरेको गुनासोको �व�ापन । 

 


