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कम्पनी ऐन, २०६३
प्रमाणीकरण मममि
२०६३।७।२४
सं शोधन गने ऐन
१. केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०६४

२०६४।५।९

२. कम्पनी (पहहलो सं शोधन) ऐन, २०७४

२०७४।१।१९

३. नेपालको सं हिधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई
सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९
२०६३ सालको ऐन नं. १८

कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको ऐन
प्रस्िािनााः आमथनक उदारीकरणद्वारा उद्योग, व्यापार र व्यिसायका क्षेत्रमा लगानी प्रिद्र्धन गरी
ु को आमथनक हिकासमा गमिशीलिा ल्याउन िथा कम्पनीको सं स्थापना, सञ्चालन िथा
मुलक
प्रशासनलाई अझ बढी सुगम, सरल र पारदशी बनाउन कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण गनन िाञ्छनीय भएकोले,
प्रमिमनमधसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहहलो िषनमा प्रमिमनमधसभाले यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्भक
१.

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “कम्पनी ऐन, २०६३” रहे को छ ।
(२) यो ऐन सम्िि् २०६३ साल असोज २० गिे देम्ि प्रारम्भ भएको मामननेछ ।

२.

पररभाषााः हिषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“कम्पनी” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम सं स्थाहपि कम्पनी सम्झनु पछन ।
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(ि)

“प्राइभेट कम्पनी” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम सं स्थाहपि प्राइभेट कम्पनी
सम्झनु पछन ।

(ग)

“पम्ललक कम्पनी” भन्नाले प्राइभेट कम्पनी बाहेकको कम्पनी सम्झनु
पछन ।

(घ)

“मुख्य कम्पनी” भन्नाले सहायक कम्पनीलाई मनयन्त्रणमा राख्ने कम्पनी
सम्झनु पछन ।

(ङ)

“सहायक कम्पनी” भन्नाले मुख्य कम्पनीको मनयन्त्रणमा रहे को कम्पनी
सम्झनु पछन ।

(च)

“हिदे शी कम्पनी” भन्नाले नेपाल राज्यबाहहर सं स्थाहपि कम्पनी सम्झनु
पछन ।

(छ)

“सूचीकृि कम्पनी” भन्नाले मधिोपत्र हिमनमय बजारमा आफ्नो मधिोपत्र
सूचीकृि गरे को पम्ललक कम्पनी सम्झनु पछन ।

(ज)

“मुनाफा हििरण नगने कम्पनी” भन्नाले कुनै उद्देश्य प्रामप्तका लामग आम्जनि
मुनाफा िा बचिको रकमबाट लाभांश िा अन्य कुनै रकम सदस्यहरुलाई
ु ानी गनन नपाउने शिनमा पररच्छे द–१९ अन्िगनि
हििरण गनन िा भक्त
सं स्थाहपि कम्पनी सम्झनु पछन ।

(झ)

“सं स्थापक” भन्नाले कम्पनी सं स्थापना गननको लामग कायानलय समक्ष
दाम्िल गररने प्रबन्धपत्र िथा मनयमािलीमा ले म्िएको कुरालाई मञ्जुर गरी
सं स्थापकको है मसयिले हस्िाक्षर गने व्यम्क्त सम्झनु पछन ।

(ञ)

“पदामधकारी” भन्नाले

कम्पनीको सञ्चालक, कायनकारी प्रमुि, प्रबन्धक,

कम्पनी सम्चि, मलम्विडे टर र हिभागीय म्जम्मेिारी मलने कुनै कमनचारी
समेि सम्झनु पछन ।
(ट)

“प्रबन्धपत्र” भन्नाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र सम्झनु पछन ।

(ठ)

“मनयमािली” भन्नाले कम्पनीको मनयमािली सम्झनु पछन ।

(ड)

“हििरणपत्र” भन्नाले कम्पनीले दफा २३ बमोम्जम प्रकाशन गनुन पने
हििरणपत्र सम्झनु पछन ।

(ढ)

ुँ ीको हिभाम्जि अंश सम्झनु पछन ।
“शेयर” भन्नाले कम्पनीको शेयर पुज
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(ण)

“अग्रामधकार शेयर” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम अग्रामधकार शेयरको रुपमा
जारी गररएको शेयर सम्झनु पछन ।

(ि)

“साधारण शेयर” भन्नाले अग्रामधकार शेयर बाहे कको शेयर सम्झनु पछन ।

(थ)

“बोनस शेयर” भन्नाले कम्पनीको मुनाफाबाट भएको बचि िा जगेडा
ुँ ीकरण गरी शेयरधनीहरुलाई अमिररक्त शेयरको रुपमा जारी
कोषलाई पुज
गररएको शेयर सम्झनु पछन र सो शलदले बचि िा जगेडा कोषलाई
ुँ ीकरण गरी शेयरको च ुक्ता रकम िृहि गरे को अिस्था समेिलाई
पुज
जनाउुँछ ।

(द)

“शेयरधनी” भन्नाले कम्पनीको शेयरमा स्िाममत्ि भएको व्यम्क्त सम्झनु
पछन ।

(ध)

“मडबेञ्चर” भन्नाले कम्पनीको जायजेथा मधिो रािी िा नरािी कम्पनीले
जारी गरे को ऋणपत्र सम्झनु पछन ।

(न)

“मडबेञ्चर ट्रष्टी” भन्नाले कम्पनीले मडबेञ्चर मनष्काशन गदान मडबेञ्चरिालाको
हहि सं रक्षणको म्जम्मेिारी मलने सं गठठि सं स्था सम्झनु पदनछ ।

(प)

“दिान हकिाब” भन्नाले दफा ४६ बमोम्जम िडा गररएकोेे शेयरधनी िा
मडबेञ्चरिालाको दिान हकिाब सम्झनु पछन ।

(प१) “हिद्युिीय अमभलेि” भन्नाले हिद्युिीय स्िरुपमा कम्पनीले कायानलय समक्ष



पेश गरे का सबै प्रकारका कागजाि िथा कायानलयले कम्पनीलाई पठाएका
कागजािलाई सुरम्क्षि रुपले कम््युटर प्रणालीमा गररने भण्डारण सम्झनु
पछन ।
(फ)

“कम्पनीको छाप” भन्नाले कम्पनीले प्रयोग गने कम्पनीको छाप सम्झनु
पछन ।

(ब)

“मधिोपत्र बोडन” भन्नाले मधिोपत्र मनयममि र व्यिम्स्थि गनन प्रचमलि कानून
बमोम्जम सं स्थापना भएको मधिोपत्र बोडन सम्झनु पछन ।



पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(भ)

“मधिोपत्र” भन्नाले कम्पनीले जारी गरे को शेयर, बण्ड, मडबेञ्चर िा ऋणपत्र
सम्झनु पछन र सो शलदले मधिोपत्रको धरौटी सम्बन्धी भरपाई िथा
मधिोपत्र सम्बन्धी हक र अमधकारपत्र समेिलाई जनाउुँछ ।

(म)

“सञ्चालक” भन्नाले

कम्पनीको सञ्चालक सम्झनु पछन र सो शलदले

बैकम्ल्पक सञ्चालक समेिलाई जनाउ“छ ।
(य)

“सञ्चालक समममि” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समममि सम्झनु पछन ।

(र)

“प्रबन्ध सञ्चालक” भन्नाले कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक सम्झनु पछन ।

(ल)

“हप्रममयम मूल्यको शेयर” भन्नाले शेयरको अहिि मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा
मबक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरे को शेयर सम्झनु पछन ।

(ि)

“िुद सम्पम्ि (नेट िथन)” भन्नाले कम्पनीको ित्काल कायम रहे को कुल
ुँ ी िथा शेयरधनीको हक लाग्ने जुनसुकै नामाकरण
जायजेथाबाट च ुक्ता पुज
गररएको जगेडा, कोष िा सम्ञ्चि मुनाफा िा कम्पनीको कुनै ख्यामि भए सो
बाहे कको अन्य सम्पूण न दाहयत्ि रकम र सङ्कमलि नोवसानी भए सो समेि
कट्टा गरी बाुँकी रहे को रकमलाई सम्झनु पछन ।

(श)

“सिनसम्मि सम्झौिा” भन्नाले प्राइभेट कम्पनीको ित्काल कायम रहे को
सम्पूणन शेयरधनीहरुले कम्पनीको सञ्चालनका सम्बन्धमा सिनसम्ममिबाट
गरे को सम्झौिा सम्झनु पछन ।



(ष) “कायानलय” भन्नाले कम्पनीको प्रशासन गनन नेपाल सरकारले स्थापना
गरे को कम्पनी रम्जष्ट्रारको कायानलय सम्झनु पछन

र सो शलदले कम्पनी

रम्जष्ट्रारको कायानलयको शािा कायानलयलाई समेि जनाउुँछ ।”
(स)

“रम्जष्ट्रार” भन्नाले कायानलयको रम्जष्ट्रार सम्झनु पछन ।

(ह)

“स्ििन्त्र सञ्चालक” भन्नाले दफा ८६ को उपदफा (३) बमोम्जम मनयुक्त
स्ििन्त्र सञ्चालक सम्झनु पछन ।

(क्ष)

“अदालि” भन्नाले नेपाल सरकारले सिोच्च अदालिको सहममि मलई
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोहकठदएको अदालिको िाम्णज्य
इजलाश सम्झनु पछन ।



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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(त्र)

“नम्जकको नािे दार” भन्नाले एकासगोलको अंम्शयार िा पमि, पत्नी, बाबु,
आमा, सासू, ससुरा, दाजु भाइ, ठददी, बहहनी, भाउजू, बुहारी, साला, साली,
मभनाजु, काका, काकी, मामा, माइजू, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, नामि, नामिनी,
नामिनीबुहारी िा ज्िाुँइ सम्झनु पछन

(ज्ञ)

।

“िोहकएको” िा “िोहकए बमोम्जम” भन्नाले

नेपाल सरकारले

नेपाल

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोहकएको िा िोहकए बमोम्जम सम्झनु
पछन ।
पररच्छे द–२
कम्पनीको सं स्थापना
कम्पनीको संस्थापनााः (१) मुनाफाको उद्देश्य मलई कुनै उद्यम गनन चाहने व्यम्क्तले एवलै

३.

िा अरुसुँग समूहबि भई प्रबन्धपत्रमा उल्लेि भए बमोम्जम एक िा एकभन्दा बढी
उद्देश्य प्रामप्तका लामग कम्पनी सं स्थापना गनन सवनेछ ।
(२) पम्ललक कम्पनीको सं स्थापनाको लामग कम्िीमा सािजना सं स्थापक हुन ु
पनेछ ।
िर कुनै पम्ललक कम्पनीले अको पम्ललक कम्पनी सं स्थापना गदान सािजना
सं स्थापकको आिश्यकिा पने छै न ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन पररच्छे द–१९ मा
गररएको व्यिस्थाको अधीनमा रही एक िा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्रामप्तका लामग मुनाफा
हििरण नगने कम्पनी सं स्थापना गनन सहकनेछ ।



४.

कम्पनी संस्थापनाको लामग मनिेदन ठदनु पनेाः (१) दफा ३ बमोम्जम कम्पनीको सं स्थापना
गनन चाहने व्यम्क्तले हिद्युिीय माध्यमबाट कम्पनीको प्रस्िाहिि नाम स्िीकृमिको लामग
कायानलय समक्ष मनिदे न ठदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनीको नाम कायानलयबाट स्िीकृि भएको
जानकारी प्राप्त भएमा मनिेदकले दे हायमा उम्ल्लम्िि कागजाि हिद्युिीय माध्यमबाटै



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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कम््युटर प्रणालीमा अपलोड गरी कायानलय समक्ष िोहकए बमोम्जमको ढाुँचामा मनिेदन
पेश गनुन पनेछाः–
(क)

प्रस्िाहिि कम्पनीको प्रबन्धपत्र,

(ि)

प्रस्िाहिि कम्पनीको मनयमािली,

(ग)

पम्ललक कम्पनी भए कम्पनी सं स्थापना गनुन अम्घ सं स्थापकहरुबीच
कुनै सम्झौिा भएको रहे छ भने त्यस्िो सम्झौिाको प्रमिमलहप,

(घ)

प्राइभेट कम्पनी भए सिनसम्मि सम्झौिा भएको रहे छ भने त्यस्िो
सम्झौिाको प्रमिमलहप,

(ङ)

कानून बमोम्जम कुनै िास प्रकारको व्यिसाय िा कारोबार
सञ्चालन गने कम्पनी दिान गनुन अम्घ कानून बमोम्जम कुनै
मनकायको पूिस्न िीकृमि िा इजाजि मलनु पने व्यिस्था गररएको भए
त्यस्िो स्िीकृमि िा इजाजिपत्र,

(च)

नेपाली

नागररक

सं स्थापक

भएमा

नागररकिाको

प्रमाणपत्रको

प्रमाम्णि प्रमिमलहप र सं गठठि सं स्था सं स्थापक भएमा त्यस्िो
सं स्थाको

दिान

प्रमाणपत्र, कम्पनी

सं स्थापना

गनेेे

सम्बन्धी

सञ्चालक समममिको मनणनय र त्यस्िो सं स्थाको सं स्थापना सम्बन्धी
प्रमुि मलिि,
(छ)

हिदे शी व्यम्क्त िा कम्पनी िा मनकाय सं स्थापक भएमा कानून
बमोम्जम नेपालमा लगानी िा व्यिसाय िा कारोबार गने सम्बन्धमा
प्राप्त अनुममिपत्र,

(ज)

ु को नागररक हो
हिदे शी व्यम्क्त सं स्थापक भएमा मनज कुन मुलक
त्यस्िो प्रमाम्णि गने मलिि,

(झ)

हिदे शी कम्पनी िा मनकाय सं स्थापक भएमा त्यस्िो कम्पनी िा
मनकायको

सं स्थापनाको

प्रमाणपत्रको

प्रमाम्णि

प्रमिमलहप

िथा

सं स्थापना सम्बन्धी प्रमुि मलिि ।
(३) उपदफा (२) को िण्ड (ि) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन एक
व्यम्क्त मात्र सं स्थापक रहेको एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको सं स्थापनाको लामग
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िोहकएको मनयमािलीको ढाुँचालाई नै सं स्थापकले स्िीकार गनन मञ्जुर गरे मा प्रस्िाहिि
कम्पनीको मनयमािली पेश गनन आिश्यक पने छै न ।
५.

कम्पनी दिान गनुन पनेाः (१) दफा ४ बमोम्जम कम्पनी सं स्थापना गनन मनिेदन परे मा
कायानलयले आिश्यक जाुँचबुझ गरी मनिेदन परे को मममिले



साि ठदनमभत्र िोहकएको

दस्िुर मलई त्यस्िो कम्पनी दिान गरी िोहकए बमोम्जमको ढाुँचामा मनिेदकलाई कम्पनी
दिानको प्रमाणपत्र ठदनु पनेछ ।

िोहकएको समयमभत्र दिान नभएमा कायानलयले प्रस्िाहिि



कम्पनीलाई िीन ठदनमभत्र कारण सहहिको जानकारी ठदनुपने छ ।
(१क) मनिेदन िथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी कागजािहरु प्रमाणीकरण गदान हिद्युिीय



हस्िाक्षरसमेि मान्य हुनेछ र कागजािहरु हिद्युिीय माध्यमबाट प्रस्िुि गनन सहकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनी दिान भएपमछ कम्पनी सं स्थापना भएको
मामननेछ ।
(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको मनममि िोहकए बमोम्जमको ढाुँचामा कायानलयले
कम्पनी दिान हकिाब राख्नेछ ।
(४) यस दफा बमोम्जम कम्पनी सं स्थापना भएपमछ यस ऐनको अधीनमा रही
प्रबन्धपत्र र मनयमािलीमा ले म्िएका कुराहरु कम्पनी र यसका प्रत्येक शेयरधनी िथा
शेयरधनीहरुबीच एक आपसमा भएको छु ट्टाछु ट्टै सम्झौिामा गररएको व्यिस्था सरह
कम्पनी र यसका शेयरधनीहरुलाई बन्धनकारी हुनेछन् ।
(५) यस ऐन बमोम्जम कम्पनी दिान नगरी कुनै व्यम्क्तले कम्पनी शलदको प्रयोग
गरी कुनै फमन िा सं स्थाको नामबाट कुनै पमन हकमसमको कारोबार गनन पाउने छै न ।
६.

कम्पनी दिान गनन इन्कार गनन सहकनेाः (१) दे हायको कुनै अिस्थामा कायानलयले कम्पनी
दिान गनन इन्कार गनन सवनेछाः–
(क) प्रस्िाहिि कम्पनीको नाम अम्घ दिान भई कायम रहे को कुनै



कम्पनीको नाम िा ट्रेडमाकनको नामसुँग ममल्ने भएमा िा भ्रम




पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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मसजनना हुन सवने गरी त्यस्िो कम्पनीको नाम िा ट्रेडमाकनको
नामसुँग ममल्दोजुल्दो हुने भएमा,
(ि)

प्रस्िाहिि कम्पनीको नाम िा उद्देश्य प्रचमलि कानून हिपरीि भएमा
िा

सािनजमनक

हहि, नैमिकिा, सदाचार, म्शष्टाचार

आठद

कुनै

दृहष्टकोणले अनुपयुक्त िा अिाञ्छनीय दे म्िएमा िा फौजदारी
कायनको आशय झल्कने दे म्िएमा,
(ग)

प्रस्िाहिि कम्पनीको नाम यस ऐन बमोम्जम दिान िारे जीमा परे को
िा प्रचमलि कानून बमोम्जम दामासाहीमा परे को कम्पनीको नामसुँग
ममल्ने भएमा िा भ्रम मसजनना हुन सवने गरी ममल्दोजुल्दो हुने भएमा
र त्यसरी दिान िारे जीमा परे को िा दामासाहीमा परे को अिमध पाुँच
िषन पुरा भइनसकेको भएमा,

(घ)

यस ऐन बमोम्जम कम्पनी सं स्थापना हुनको मनममि आिश्यक
शिनहरु पुरा नभएमा ।

(२) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्िि कुनै अिस्था परी कायानलयले कुनै कम्पनी दिान
गनन इन्कार गरे कोमा सोको कारणसहहिको सूचना दफा ४ बमोम्जम कम्पनी सं स्थापना
गननको लामग मनिेदन परे को मममिले पन्र ठदनमभत्र मनिेदकलाई ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम कायानलयले कुनै कम्पनी दिान गनन इन्कार गरे मा िा
उपदफा (२) बमोम्जम सूचना नठदएमा म्चि नबुझ्ने व्यम्क्तले पन्र ठदनमभत्र अदालिमा
उजूर गनन सवनेछ ।
७.

कम्पनी संगठठि संस्था हुनाःे (१) यस ऐन बमोम्जम सं स्थाहपि कम्पनी अहिम्च्छन्न
उिरामधकारिाला एक स्िशामसि र सं गठठि सं स्था हुनेछ ।
(२) कम्पनीले यस ऐनको अधीनमा रही व्यम्क्त सरह चल अचल सम्पम्ि प्राप्त
गनन, राख्न, बेचमबिन गनन िा अन्य हकमसमले व्यिस्था गनन सवनेछ ।
(३) कम्पनीले आफ्नो नामबाट नामलस उजूर गनन र कम्पनी उपर पमन सोही
नामबाट नामलस उजूर लाग्न सवनेछ ।
(४) कम्पनीले व्यम्क्तसरह करार गनन र करार बमोम्जमको अमधकार प्रयोग गनन
िथा दाहयत्ि मनिानह गनन सवनेछ ।
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८.

दाहयत्ि सीममि हुनाःे यस ऐन बमोम्जम सं स्थाहपि कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा
शेयरधनीको दाहयत्ि मनजले िररद गरे को िा िररद गनन कबुल गरे को शेयरको अमधकिम
रकमसम्म मात्र सीममि रहनेछ ।

९.

शेयरधनीहरुको सङ्ख्यााः (१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीहरुको सङ्ख्या



एकसय

एकभन्दा बढी हुन ु हुुँदैन ।


(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन प्रचमलि कानून

बमोम्जम दिान भई सञ्चामलि यािायाि व्यिसायी समममिमा आबि यािायाि व्यिसायीहरू
ममली प्राईभेट कम्पनी सं स्थापना गरी यािायाि व्यिसाय सञ्चालन गनन यो उपदफा प्रारम्भ
भएको मममिले िीन महहनामभत्र मनिेदन ठदएमा उपदफा (१) मा ले म्िएभन्दा बढी शेयर
धनी सङ्ख्या भए पमन त्यस्िो प्राईभेट कम्पनी दिान गनन बाधा पने छै न ।
(२) दफा ३ को उपदफा (२) को प्रमिबन्धात्मक िावयांशको अधीनमा रही
पम्ललक कम्पनीको शेयरधनीहरुको सङ्ख्या कम्िीमा सािजना र बढीमा जमिसुकै पमन हुन
सवनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको भए िापमन कमनचारीहरुलाई शेयर
मबक्री गने योजना अन्िगनि कम्पनीको शेयर िररद गरे का कमनचारी िा त्यस्िो योजना
अन्िगनि शेयर िररद गररसकेका िर ित्काल कम्पनीको सेिामा नरहे का कमनचारीलाई
शेयरधनीको रुपमा गणना गररने छै न ।
१०.

कम्पनीले पालन गनुन पने शिनहरुाः यस ऐन बमोम्जम सं स्थाहपि कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र
िा मनयमािलीमा ले म्िएका शिनहरुका अमिररक्त दे हायका शिनहरुको पालना गनुन पनेछाः–
(क)

आफूले गने सम्पूण न काम कारोबारहरु सो कम्पनीको नामबाट गनुन
पनेछ ।

(ि)

प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो नामको पछामड “प्राइभेट मलममटे ड” र पम्ललक
कम्पनीले आफ्नो नामको पछामड “मलममटे ड” ले ख्न ु पनेछ ।





पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।

नेपालको सं हिधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
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िर मुनाफा हििरण नगने कम्पनीको हकमा यो व्यिस्था लागू हुने
छै न ।
(ग)

प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो शेयर िथा मडबेञ्चर िुल्लारुपमा मबक्री गनुन
हुुँदैन ।

(घ)

प्रबन्धपत्र, मनयमािली

िा

सिनसम्मि

सम्झौिामा

व्यिस्था

गररएको

कायनहिमध पुरा नगरी प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो मधिोपत्र शेयरधनीहरु
बाहे क अन्य व्यम्क्तलाई मधिो बन्धक रािी िा अन्य कुनै हकमसमले हक
छाडी ठदन हुुँदैन ।
(ङ)

कम्पनीले साझेदारी िा प्राइभेट फमन िोल्न हुुँदैन ।

(च)

यस ऐनमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहेक मुनाफा हििरण नगने
कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुलाई लाभांश हििरण गनन िा सदस्य िा मनजका
ु ानी गनन
नम्जकका नािे दारलाई प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै रकम भक्त
हुुँदैन ।

११.

ुँ ीाः
पम्ललक कम्पनीको च ुक्ता पुज

(१) प्रचमलि कानूनमा िा नेपाल सरकारले नेपाल

ुँ ी बढी हुन ु पने गरी
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै िास कम्पनीको च ुक्ता पुज
ुँ ी कम्िीमा एक करोड
अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहे क पम्ललक कम्पनीको च ुक्ता पुज
रुपैयाुँ हुन ु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका
ुँ ी नभएको पम्ललक कम्पनीले सम्िि् २०६५
बिि सोही उपदफामा उम्ल्लम्िि च ुक्ता पुज
ुँ ी कायम गनुन पनेछ ।
साल आम्िन २२ गिे मभत्र उपदफा (१) बमोम्जमको पुज
१२.

केही िास कारोबार गनन पम्ललक कम्पनी हुन ु पनेाः

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा

लेम्िएको भए िापमन बैहङ्कग कारोबार, हििीय कारोबार, मबमा व्यिसाय सम्बन्धी कारोबार,
मधिोपत्र बजार सम्बन्धी व्यिसाय, मनिृिभरण कोष िा सामूहहक बचि कोष (म्युच्युअल
फण्ड) सञ्चालन गने कम्पनी,

ुँ ी भएको दूरसञ्चार से िा
पाुँच करोडभन्दा बढी च ुक्ता पुज



प्रदायक कम्पनी िा िोहकए बमोम्जमको अन्य व्यिसाय िा कारोबार सञ्चालन गने कम्पनी


पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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पम्ललक कम्पनीको रुपमा सं स्थापना हुन ु पनेछ ।

हाल दिान भएका



प्राइभेट

कम्पनीहरुले दुई िषनमभत्र यस दफा बमोम्जम पम्व्लक कम्पनीमा पररणि भइसवनु
पनेछ ।
१३.

प्राइभेट कम्पनी पम्ललक कम्पनीमा पररणि हुनाःे (१) कुनै प्राइभेट कम्पनी दे हायका
अिस्थामा यस दफा बमोम्जम पम्ललक कम्पनीमा पररणि हुनेछाः–
(क)

प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाले हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी सो
कम्पनीलाई पम्ललक कम्पनीमा पररणि गने मनणनय गरे मा,
िर पम्ललक कम्पनी हुनको मनममि यस ऐन बमोम्जम
आिश्यक शिनहरु पुरा नगरे मा प्राइभेट कम्पनी पम्ललक कम्पनीमा
पररणि हुन सवने छै न ।

(ि)



...................

(ग)



.....................

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) को अिस्थामा सो िण्डमा उम्ल्लम्िि मनणनयको
प्रमिमलहप सं लग्न रािी सम्बम्न्धि प्राइभेट कम्पनीले पम्ललक कम्पनीमा पररणि हुनको
लामग त्यसरी मनणनय भएको मममिले िीस ठदनमभत्र कायानलय समक्ष िोहकए बमोम्जमको
दस्िुर सहहि िोहकए बमोम्जम मनिेदन ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम कायानलय समक्ष मनिेदन प्राप्त हुनआएमा सम्बम्न्धि
प्राइभेट कम्पनीले यस ऐन बमोम्जम पम्ललक कम्पनीको रुपमा कारोबार सञ्चालन गननका
लामग आिश्यक शिनहरु पुरा गरे को भएमा कम्पनी दिान हकिाबमा त्यस्िो कम्पनीलाई
पम्ललक कम्पनीमा पररणि गरे को व्यहोरा जनाई साठी ठदनमभत्र िोहकए बमोम्जम कम्पनी
पररणि भएको प्रमाणपत्र ठदनु पनेछ ।
(४) ..............
(५) ..............
(६)



.............



पहहलो सं शोधनद्वारा म्झहकएको ।



पहहलो सं शोधनद्वारा म्झहकएको ।
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(७)



..............

(८) यस दफा बमोम्जम कुनै प्राइभेट कम्पनी पम्ललक कम्पनीमा पररणि भएमा
त्यसरी पररणि भएको मममिदे म्ि यस ऐन बमोम्जम पम्ललक कम्पनीको सम्बन्धमा लागू
हुने व्यिस्थाहरु त्यस्िो कम्पनीलाई स्ििाः लागू भएको मामननेछ ।
(९) यस दफा बमोम्जम कुनै प्राइभेट कम्पनी पम्ललक कम्पनीमा पररणि भएकोमा
त्यसरी पररणि भएको प्राइभेट कम्पनीको सबै सम्पम्ि िथा दाहयत्िहरु पमछल्लो
कम्पनीमा सनेछ ।
१४.

पम्ललक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा पररणि हुनाःे (१) दे हायको अिस्थामा कुनै पम्ललक
कम्पनी यस दफा बमोम्जम प्राइभेट कम्पनीमा पररणि हुनेछाः–
(क)

कुनै पम्ललक कम्पनीको शेयरधनीको सङ्ख्या सािजना भन्दा कम
भएमा,

(ि)

ुँ ी कायम
पम्ललक कम्पनीले दफा ११ बमोम्जम आफ्नो च ुक्ता पुज
ुँ ी घटाएको कारणले दफा
गनन नसकेमा िा दफा ५७ बमोम्जम पुज
ुँ ी कायम नरहे मा ।
११ बमोम्जमको च ुक्ता पुज
िर दफा ११ को उपदफा (२) बमोम्जमको कम्पनीको
हकमा यो व्यिस्था लागू हुने छै न ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको अिस्था परे मा सम्बम्न्धि पम्ललक कम्पनीले छ
महहनामभत्र आफ्नो प्रबन्धपत्र र मनयमािलीमा आिश्यक सं शोधन गरी प्राइभेट कम्पनीमा
पररणि गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम सं शोधन भएको प्रबन्धपत्र र मनयमािलीको प्रमिमलहप
सं लग्न रािी सम्बम्न्धि पम्ललक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीमा पररणि हुनको लामग त्यसरी
सं शोधन भएको िीस ठदनमभत्र कायानलय समक्ष िोहकए बमोम्जमको दस्िुर सहहि िोहकए
बमोम्जमको ढा“चामा मनिेदन ठदनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम कायानलय समक्ष मनिेदन प्राप्त हुन आएमा कम्पनी
दिान हकिाबमा त्यस्िो कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनीमा पररणि गरे को व्यहोरा जनाई साठी
ठदनमभत्र िोहकए बमोम्जम प्राइभेट कम्पनीमा पररणि भएको प्रमाणपत्र ठदनु पनेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोम्जम पम्ललक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा पररणि भएमा
त्यसरी पररणि हुने पम्ललक कम्पनीको सबै सम्पम्ि िथा दाहयत्िहरु पमछल्लो कम्पनीमा
सनेछ ।
१५.

म्याद, सूचना आठद िामेल गनेाः (१) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन
कुनै कम्पनी, सञ्चालक, शेयरधनी, मडबेञ्चरिाला िा कमनचारीलाई कम्पनीको कारोबार िा
कम्पनीसुँग सम्बि हिषयको सम्बन्धमा कुनै सूचना, म्याद, बन्दसिाल आठद िामेल गनुन
परे मा सो कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयमा त्यस्िो सूचना, म्याद, बन्दसिाल आठद बुझाएमा
िा रम्जष्ट्री गरी हुलाक माफनि पठाएमा िा त्यस्िो कायानलयमा राम्िएको टे मलफ्यावस,
इमेल, टे लेवस िा यस्िै अन्य हिद्युिीय उपकरण माफनि पठाएमा रीिपूिक
न िामेल भएको
मामननेछ । त्यसरी कुनै सूचना, म्याद, बन्दसिाल इत्याठद िामेल हुन नसकेमा सम्बम्न्धि
कम्पनी, सञ्चालक िा कमनचारीलाई रे मडयो, टे मलमभजन िा राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा
ित्सम्बन्धी सूचना प्रसारण िा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सहकनेछ । त्यसरी
गररएको सूचनालाई मनजले जानकारी पाएको मामननेछ ।
(२) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कम्पनीका कुनै
सञ्चालक, शेयरधनी, मडबेञ्चरिाला िा कुनै कमनचारीलाई कम्पनीको िफनबाट िा कुनै
अमधकार प्राप्त अमधकारी िा अदालिको िफनबाट पदीय कायनसुँग सम्बम्न्धि हिषयमा कुनै
म्याद, सूचना, बन्दसिाल आठद िामेल गनुन परे मा त्यस्िो सञ्चालक, शेयरधनी िा कमनचारीले
मनजको टे लेवस, इमेल, टे मलफ्यावसको ठे गाना ठदएको रहे छ भने त्यस्िो ठे गानामा र त्यस्िो
ठे गाना नठदएको अिस्थामा हुलाकद्वारा पत्राचार गनन ठदएको ठे गानामा हुलाकद्वारा रम्जष्ट्री
गरी पठाउन सहकनेछ र त्यसरी पठाइएकोमा त्यस्िो सूचना, म्याद, बन्दसिाल आठद
रीिपूिक
न िामेल भएको मामननेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेम्िएको भए िापमन कम्पनीले यस ऐन
बमोम्जम कुनै शेयरधनी, मडबेञ्चरिाला िा सञ्चालकलाई पठाउनु पने सूचना िा जानकारी
उपललध गराउुँदा िा मनजहरुबाट कुनै जानकारी प्राप्त गदान कम्पनीको मनयमािलीमा
व्यिस्था भए बमोम्जम िा मनजहरुको सहममि भएमा हिद्युिीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी
मनजहरुले उपललध गराएको हिद्युिीय सञ्चारको ठे गानामा पठाउन सहकनेछ ।
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िर हिद्युिीय सञ्चार माध्यमबाट त्यस्िो सूचना िा जानकारी प्राप्त गनन सहममि
नठदने शेयरधनी, मडबेञ्चरिाला िा सञ्चालकलाई हुलाक िा अन्य भरपदो माध्यमबाट त्यस्िो
सूचना िा जानकारी पठाउनु पनेछ ।
१६.

रम्जष्ट्रारको काम र किनव्याः (१) यस ऐनको कायानन्ियन िथा कम्पनीको प्रशासन गने
किनव्य रम्जष्ट्रारको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को सिनमान्यिामा प्रमिकूल नहुने गरी यस ऐनको कायानन्ियन
िथा कम्पनीको प्रशासन सम्बन्धी कायन प्रभािकारी िा व्यिम्स्थि रुपमा सम्पादन गननको
लामग रम्जष्ट्रारले आिश्यक मनदे म्शका बनाई जारी गनन सवनेछ र सो

मनदे म्शकाको पालना

गनुन गराउनु प्रत्येक कम्पनी िथा पदामधकारीको किनव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम जारी भएको मनदे म्शका सिनसाधारणलाई उपललध हुन
सवने गरी प्रकाशन गनुन पनेछ ।
(४) रम्जष्ट्रारले यस ऐन अनुसार आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये केही अमधकार
आिश्यकिा अनुसार



कायानलयको कुनै अमधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सवनेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कुनै मनयमनकारी
मनकायले प्रचमलि कानून बमोम्जम कुनै कम्पनीलाई ठदएको मनदे शन िा त्यस्िो कम्पनीका
सम्बन्धमा सो मनकायले प्रचमलि कानून बमोम्जम प्रयोग गने अम्ख्ियारीलाई यस दफाले
सीममि गरे को मामनने छै न ।
१७.

ु न्दा अम्घ गरे को करार प्रस्िाहिि करार
संस्थापना पूि न कराराः (१) कम्पनी सं स्थापना हुनभ
मात्र हुनेछ र त्यस्िो करार कम्पनीका लामग बन्धनकारी हुने छै न ।
(२) कम्पनी सं स्थापना हुन ु अगािै कुनै व्यम्क्तले कम्पनीको िफनबाट कुनै
कारोबार गरे मा िा सापटी मलएमा त्यसरी गररएको कारोबारसुँग सम्बम्न्धि करारप्रमि
उपदफा (३) को अधीनमा रही त्यस्िो व्यम्क्तले व्यम्क्तगि रुपमा म्जम्मेिारी बहन गनुन
पनेछ ।
(३) कुनै कारोबारमा उम्ल्लम्िि समयमभत्र िा कम्पनी सं स्थापना भईसकेपमछ
मनामसब समयमभत्र कम्पनीको काम कारबाही, व्यिहार िा आचरणबाट आफूले कारोबार



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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शुरु गने अमधकार प्राप्त गरे को मममिभन्दा अम्घ भएका काम कारबाही िा मलएको
सापटीलाई स्िीकार गरे मा िा त्यस्िो काम कारबाही प्रमि सहममि जनाउमा सो कारोबार
कम्पनी िथा करारको अको पक्षको लामग बाध्यात्मक हुनेछ र कम्पनीको िफनबाट त्यस्िो
काम कारबाही गने व्यम्क्तले उपदफा (२) बमोम्जम व्यहोनुन पने व्यम्क्तगि दाहयत्िबाट
छु ट प्राप्त गनेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन प्राइभेट कम्पनी
सं स्थापना हुन ु अगािै भएका करारका सम्बन्धमा त्यस्िो कम्पनीको सिनसम्मि सम्झौिामा
लेम्िए बमोम्जम हुनेछ ।
पररच्छे द–३
प्रबन्धपत्र, मनयमािली िथा हििरणपत्र
१८.

प्रबन्धपत्राः (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा दे हायका कुराहरु उल्लेि भएको हुन ु पनेछाः–
(क)

कम्पनीको नाम,

(ि)

कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलय रहने ठे गाना,

(ग)

कम्पनीको उद्देश्य,

(घ)

कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गनन गररने कामहरु,

(ङ)

ुँ ीको अङ्क, कम्पनीले ित्काल जारी गने
कम्पनीको अमधकृि पुज
ुँ ीको अङ्क र कम्पनीको सं स्थापकले च ुक्ता गनन कबुल
शेयर पुज
गरे को अङ्क,

(च)

कम्पनीको शेयरको हकमसम, त्यस्िा शेयरमा मनहहि हक, अमधकार,
प्रत्येक शेयरको मूल्य र हिमभन्न प्रकारको शेयर सङ्ख्या,

(छ)

शेयर िररद िा हस्िान्िरण गनन कुनै बन्दे ज रहे को भए सो कुरा,

(ज)

सं स्थापकहरुले ित्काल मलन कबुल गरे को शेयर सङ्ख्या,

(झ)

ु ानीका शिनहरु,
शेयरको रकम भक्त

(ञ)

शेयरधनीहरुको दाहयत्ि सीममि रहने कुरा,

(ट)

प्राइभेट कम्पनीको हकमा शेयरधनीहरुको अमधकिम सङ्ख्या,

(ठ)

अन्य आिश्यक कुराहरु ।
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(२) उपदफा (१) मा लेम्िएका कुराहरुको अमिररक्त दे हायका कुनै कुरा गररने
िा हुने भएमा त्यस्िा कुराहरु समेि प्रबन्धपत्रमा उल्लेि भएको हुन ु पनेछाः–
(क)

सं स्थापक

िा

अन्य

कुनै

व्यम्क्तले

नगद

बाहे क

अरु

कुनै

हकमसमबाट शेयर िररद गने िा शेयरमा हक पाउने भए सो कुरा,
(ि)

कम्पनीले कारोबार शुरु गदानको बिि सं स्थापक िा अन्य कुनै
व्यम्क्तबाट कुनै हकमसमसुँग कुनै सम्पम्ि प्राप्त गने भए सो कुरा,

(ग)

कम्पनीको सं स्थापना गदान लागेको िचन कम्पनीले नै व्यहोनुन पने
भए सो कुरा,

(घ)

सं स्थापक िा अन्य कुनै व्यम्क्तले कम्पनीबाट कुनै हिशेष सहुमलयि
िा अमधकार पाउने भए सो कुरा ।

(३) उपदफा (२) को िण्ड (क) मा उल्लेि भए बमोम्जम सं स्थापक िा अन्य
कुनै व्यम्क्तले नगद बाहे क अरु कुनै हकमसमबाट शेयर िररद गदान िा शेयरमा हक प्राप्त
गदान नगद बाहे क अन्य कुराको र िण्ड (ि) मा उल्लेि भए अनुसार कम्पनीको काम
शुरु गदानको अिस्थामा सं स्थापक िा अन्य कुनै व्यम्क्तबाट कम्पनीले कुनै सम्पम्ि प्राप्त
गदान पम्ललक कम्पनीको हकमा प्रचमलि कानून बमोम्जम मूल्याङ्कन गनन प्रमाणपत्रप्राप्त
इम्न्जमनयर िा ले िा व्यिसायीबाट त्यस्िो सम्पम्िको मूल्याङ्कन गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम कुनै सम्पम्िको मूल्याङ्कन गने आधार िोहकए
बमोम्जम हुनेछ र त्यसरी निोहकएकोमा त्यस्िो सम्पम्ि मूल्याङ्कन गने व्यम्क्तले सम्पम्िको
हििरण मूल्याङ्कन गदानको आधार उल्लेि गनुन पनेछ ।
ुँ बाम्झएमा बाम्झएको हदसम्म स्ििाः बदर हुनेछ ।
(५) प्रबन्धपत्र यस ऐनसग
(६) प्रबन्धपत्रको
१९.

ढाुँचा िोहकए बमोम्जम हुनेछ ।

प्रबन्धपत्रमा सहीछाप गनुन पनेाः (१) प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको सं स्थापकहरुको पुरा नाम र
ठे गाना उल्ले ि गरी प्रत्येक सं स्थापकले के कमि शेयर मलन मञ्जुर गरे को हो सो समेि
दे िाइएको र मनजहरु सबैको सहीछाप परे को हुन ु पनेछ ।
(२) प्रत्येक सं स्थापकको लामग छु ट्टाछु ट्टै साक्षीको नाम र ठे गाना प्रष्टसुँग िुलेको
हुन ु पनेछ र त्यस्िो साक्षीको सहीछाप समेि प्रबन्धपत्रमा परे को हुन ु पनेछ ।
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(३) प्रत्येक सं स्थापकले सो कम्पनीको मनयमािलीमा िोहकए बमोम्जम र त्यसरी
निोहकएकोमा कम्िीमा एक सय हकिा शेयर िररद गनन मञ्जुर गरे को हुन ु पनेछ ।
(४) कम्पनी सं स्थापना भएको एक िषनमभत्र कम्पनीको सञ्चालक समममिको
मनणनयले

दफा

४

बमोम्जम

ठदइएको

मनिेदनसाथ

पेश

गररएको

प्रबन्धपत्र

िथा

मनयमािलीमा दे म्िएका सामान्य त्रुटी िा छपाई िा टाइपको गल्िीलाई सच्याई पाउन
कायानलय समक्ष मनिेदन ठदन सहकनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम मनिेदन पनन आएमा त्यस उपर छानमबन गरी उपयुक्त
दे िेमा कायानलयले त्यस्िो त्रुटी िा गल्िीलाई सच्याई सोको अमभले ि राख्नेछ ।
िर कम्पनीको मूल उद्देश्यमा फरक पने गरी कुनै कुरा सच्याउन सहकने छै न ।
२०.

मनयमािलीाः (१) प्रबन्धपत्रमा उम्ल्लम्िि उद्देश्यहरु प्राप्त गनन र कम्पनीले आफ्नो काम
कारबाही सुलयिम्स्थि रुपले सञ्चालन गनन मनयमािली बनाउनु पनेछ ।
(२) मनयमािलीमा दे हायका कुराहरु उल्लेि भएको हुन ु पनेछाः–
(क)

कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने िररका, सभाको लामग ठदनु पने
सूचना सम्बन्धी कुराहरु,

(ि)

साधारण सभाको कायनहिमध,

(ग)

सञ्चालकको सङ्ख्या, बैकम्ल्पक सञ्चालकको व्यिस्था भए सो कुरा
र सञ्चालकको कायनकाल,

(घ)

साधारण सभा िथा सञ्चालक समममिको मनणनयको अमभलेि र
त्यसको प्रमिमलहप िथा मनरीक्षण सम्बन्धी व्यिस्था,

(ङ)

कुनै व्यम्क्तले कम्पनीको सञ्चालक मनयुक्त हुन शेयर मलनु पने भए
न्यूनिम शेयर सङ्ख्या,

(च)

पम्ललक कम्पनी भए स्ििन्त्र सञ्चालकको योग्यिा र सङ्ख्या,

(छ)

शेयरधनीबाहे कको अन्य कुनै व्यािसाहयक व्यम्क्तलाई सञ्चालक
मनयुक्त गने भए मनजहरुको सङ्ख्या, कायनकाल, योग्यिा िथा
मनयुम्क्त प्रहक्रया सम्बन्धी व्यिस्था,

(ज)

सञ्चालक समममि र प्रबन्ध सञ्चालकको अमधकार र किनव्यहरु,
17

www.lawcommission.gov.np
(झ)

सञ्चालकहरुको अम्ख्ियारी िथा अम्ख्ियारीको प्रत्यायोजन,

(ञ)

सञ्चालक समममिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सूचना
िथा बैठकको कायनहिमध,

(ट)

शेयरमा मलयन रहने कुरा,

(ठ)

हिमभन्न िगनका शेयरहरु र त्यस्िा शेयरमा मनहीि हक, अमधकार
िथा बन्दे जहरु,

(ड)

ु ानीको माग िथा शेयर जफि
शेयर बापिको रकमको भक्त
सम्बन्धी व्यिस्था,

(ढ)

शेयर हस्िान्िरण सम्बन्धी व्यिस्था,

(ण)

ुँ ी थपघट गने कुरा,
शेयर पुज

(ि)

कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं िररद गने

(थ)

कम्पनी सम्चिको मनयुम्क्त,

(द)

सञ्चालकको पाररश्रममक, भिा र सुहिधा सम्बन्धी व्यिस्था,

(ध)

आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गने भए कम्पनीको छापको प्रयोग,

(न)

कम्पनीको ले िा, हहसाब हकिाब िथा ले िापरीक्षण,

(प)

ऋण िा मडबेञ्चर उठाउन सवने व्यिस्था,

(फ)

कम्पनी गामभने कुरा,

(ब)

कुनै िास व्यिसाय गने कम्पनीको मनयमािलीमा िुलाउनु पने

भए सो कुरा,

भनी प्रचमलि कानूनमा कुनै व्यिस्था गररएको भए त्यस्िो कुरा,
(भ)

मनयमािलीमा िुलाउनु पने अन्य आिश्यक कुराहरु ।

(३) कम्पनीको सञ्चालक िा पदामधकारीको बचाउ सम्बन्धमा मनयमािलीमा
गररएको कुनै व्यिस्था लगायि यो ऐन िथा प्रबन्धपत्रसुँग कुनै व्यिस्था बाम्झएमा
बाम्झएको हदसम्म बदर हुनेछ ।
(४) मनयमािलीको ढाुँचा िोहकए बमोम्जम हुनेछ ।
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२१.

प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा संशोधनाः (१) कम्पनीको साधारण सभाले हिशेष प्रस्िाि पाररि
गरी दफा ६ को अधीनमा रही प्रबन्धपत्र िा मनयमािली सं शोधन गनन सवनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा सं शोधन गररएको
व्यहोराको जानकारी कम्पनीले िीस ठदनमभत्र कायानलयलाई ठदनु पनेछ र कायानलयले
त्यस्िो जानकारी प्राप्त गरे को साि ठदनमभत्र अमभलेि गरी सम्बम्न्धि कम्पनीलाई त्यसको
जानकारी ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कुनै कम्पनीले आफ्नो
नाम सं शोधन गनुन परे मा साधारण सभामा हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी िोहकए बमोम्जमको
दस्िुर सहहि कायानलयको पूि न स्िीकृमिको लामग मनिेदन ठदनु पनेछ र त्यसरी प्राप्त भएको
मनिेदन अनुसार नाम सं शोधन गनन कायानलयले स्िीकृमि ठदएमा कम्पनीको नाम सं शोधन
हुनेछ ।
(४) पम्ललक कम्पनीको उद्देश्यमा सं शोधन गररएको कुरामा म्चि नबुझेमा सोको
कारण िुलाई सो सं शोधनलाई अमान्य घोहषि गराउन सो कम्पनीको शेयरधनीले अदालि
समक्ष दे हायका शिनहरु पुरा गरी मनिेदन ठदन सवनेछाः–
(क)

सं शोधन िा पररििनन गनन सहममि प्रदान गने िा मि ठदने
शेयरधनीहरु

बाहेक

कम्पनीको

ुँ ीको
च ुक्ता पुज

कम्िीमा पाुँच

प्रमिशि शेयर मलने शेयरधनी िा शेयरधनीहरुले मनिेदन ठदनु पने,
(ि)

कम्पनीको उद्देश्य सं शोधन गने प्रस्िाि पाररि भएको एक्काइस
ठदनमभत्र मनिेदन ठदइसकेको हुन ु पने,

(ग)

मनिेदन ठदन पाउने अमधकार

भएका

एक िा एकभन्दा बढी

शेयरधनीहरुका िफनबाट कसै ले मनिेदन ठदनु पदान सो प्रयोजनका
लामग मलम्िि रुपमा अमधकार ठदइएको व्यम्क्तले मनिेदन ठदनु
पने ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम ठदइएको मनिेदनको व्यहोरा, मममि, समय र स्थानको
सम्बन्धमा कम्पनीलाई पमन जानकारी ठदएको छ भन्ने बारे मा अदालि सन्िुष्ट नभएसम्म
ु ाई हुने छै न ।
सो मनिेदन उपर सुनि
िर सम्बम्न्धि कम्पनीले सो सूचना बुम्झ नमलएको व्यहोरा अदालि समक्ष पेश
ु ाई हुन बाधा पने छै न ।
भएको कागजािबाट दे म्िएमा अदालिबाट सुनि
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(६) उपदफा (४) बमोम्जम अदालिमा मनिेदन परे कोमा अदालिबाट सो हिषयमा
अम्न्िम मनणनय िा आदे श नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गररएको सं शोधन प्रभािकारी हुने
छै न ।
(७) उपदफा (४) बमोम्जमको मनिेदन उपर अदालिले दे हायका शिन िथा
अिस्थाहरु िोकी उपयुक्त आदे श जारी गनन सवनेछाः–
(क)

कम्पनीको उद्देश्यमा भएको सं शोधन पूण न िा आंम्शक रुपमा मान्य
िा अमान्य घोहषि गनन,

(ि)

कम्पनीको मूल उद्देश्य पररििनन गने कुरामा असहमि भई उपदफा
(४) बमोम्जम मनिेदन ठदने शेयरधनीहरुले मलएको शेयर िथा अन्य
हक उम्चि मूल्यमा कम्पनीले िररद गनन,

(ग)

िण्ड (ि) बमोम्जम शेयर िररद गदान दफा ६१ को उपदफा (२)
बमोम्जमको रकमबाट गनुन पने र त्यस्िो रकम नहुने कम्पनीको
हकमा कम्पनीले हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी त्यसरी शेयर िररद
ुँ ी घटाएसरह मामनने गरी कम्पनीको पुज
ुँ ी
गरे को हदसम्म शेयर पुज
घटाउने आदे श ठदने र त्यस्िो आदे श भएकोमा कम्पनीले आफ्नो
प्रबन्धपत्र िथा मनयमािलीमा यस ऐनका व्यिस्थाहरुको अधीनमा
रही सं शोधन गनुन पनेछ ।

(८) यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन अदालिको आदे श
अनुसार कम्पनीको उद्देश्य सं शोधन गनन कम्पनीले गरे को मनणनय पूण न िा आंम्शक रुपमा
बदर गने आदे श जारी गरे को भए अदालिको अनुममि हिना िा अदालिको आदे श हिपरीि
हुने गरी सो हिषयमा कम्पनीले प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा सं शोधन गनन सवने छै न ।
(९) अदालिको आदे शबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा पररििनन
गररएको भएमा िा कम्पनीले गरे को सं शोधन पूण न िा आंम्शक रुपमा अदालिबाट
अनुमोदन गररएको भएमा त्यस्िो पररििनन िा अनुमोदन कम्पनीको साधारण सभाबाट नै
पररििनन िा अनुमोदन भएको सरह मानी लागू गररनेछ ।
२२.

प्रबन्धपत्र र मनयमािली प्रकाशन गनुन पनेाः (१) पम्ललक कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र
मनयमािली कारोबार शुरु गने इजाजि प्राप्त गरे को िीन महहनामभत्र प्रकाशन गनुन पनेछ ।
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(२) पम्ललक कम्पनीको प्रबन्धपत्र र मनयमािलीमा कुनै सं शोधन भएमा त्यस्िो
सं शोधन भएको िीन महहनामभत्र सं शोमधि प्रबन्धपत्र िथा मनयमािली प्रकाशन गनुन
पनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जम प्रकाशन गररएको प्रबन्धपत्र िथा मनयमािली
पम्ललक कम्पनीले सरोकारिालाद्वारा माग भएको बिि उपललध गराउन सहकने गरी
कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयमा राख्नु पनेछ ।
२३.

हििरणपत्र प्रकाशन गनुन पनेाः (१) पम्ललक कम्पनीले आफ्नो मधिोपत्र सािनजमनक
मनष्काशन गनुन अगािै हििरणपत्र प्रकाशन गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम हििरणपत्र प्रकाशन गनुअ
न म्घ कम्पनीका सबै
सञ्चालकहरुले हििरणपत्रमा सहीछाप गरी स्िीकृमिको लामग मधिोपत्र सम्बन्धी प्रचमलि
कानून बमोम्जम मधिोपत्र बोडन समक्ष मलम्िि रुपमा मनिदे न ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम मधिोपत्र बोडनले स्िीकृि गरी सािनजमनक मनष्काशनको
अनुममि प्रदान गरी त्यस्िो हििरणपत्रको एक प्रमि कायानलयमा दिान नगराएसम्म कुनै पमन
कम्पनीले िा सो कम्पनीको िफनबाट कुनै व्यम्क्तले त्यस्िो कम्पनीको हििरणपत्र प्रकाशन
गनन गराउन हुुँदैन ।
(४) उपदफा (२) बमोम्जम पेश भएको हििरणपत्रमा कुनै महत्िपूण न कुरा उल्ले ि
गनन छु ट भएको िा अनािश्यक कुरा उल्लेि भएको दे म्िएमा मधिोपत्र बोडनले त्यस्िो
हििरणपत्रमा कानून बमोम्जम आिश्यक सं शोधन िा थपघट गनन लगाई प्रकाशन गनन
स्िीकृमि प्रदान गनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोम्जम पेश भएको हििरणपत्र मधिोपत्र बोडनद्वारा स्िीकृि
भएमा सम्बम्न्धि कम्पनीले सो कुराको जानकारी मलम्िि रुपमा मधिोपत्र बोडनको
स्िीकृमिपत्रको प्रमिमलहप सहहि कायानलयलाई ठदनेछ र सो जानकारी प्राप्त भएपमछ
कायानलयले यस दफा बमोम्जम हििरणपत्र दिान गनेछ ।
िर यस ऐनमा व्यिस्था भएका कुनै कुरा पालना नभएको दे म्िएमा कायानलयले
दिान गनन इन्कार गनन सवनेछ ।
(६) कायानलयले उपदफा (५) बमोम्जम दिान गरे को हििरणपत्रको प्रमिमलहप कुनै
पमन व्यम्क्तले माग गरे मा िोहकएको शुल्क मलई ठदनु पनेछ ।
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(७) कम्पनीले उपदफा (१) बमोम्जम हििरणपत्र प्रकाशन गदान सो हििरणपत्र
मधिोपत्र बोडनबाट स्िीकृमि प्राप्त गरे को र कायानलयमा दिान गरे को कुरा मममि समेि
उल्लेि गरी िुलाएको हुन ु पनेछ ।
(८) प्रत्येक हििरणपत्रको आिरण पृष्ठमा त्यस्िो हििरणपत्र यस दफा बमोम्जम
दिान भएको र सो हििरणपत्रमा उम्ल्लम्िि कुराहरुका सम्बन्धमा मधिोपत्र बोडन िा
कायानलयले कुनै पमन हकमसमको म्जम्मेिारी बहन गनुन नपने कुरा समेि उल्लेि गनुन
पनेछ ।
(९) मधिोपत्र बोडनले कुनै कम्पनीको हििरणपत्र स्िीकृि गनुअ
न म्घ सम्बम्न्धि
कम्पनीले यस ऐनको व्यिस्थाको पालना भएको सम्बन्धमा मधिोपत्र बोडन समक्ष उद्घोषण
गनुन पनेछ र सो सम्बन्धमा मधिोपत्र बोडनले आिश्यक दे िेमा कायानलयको राय मलन
सवनेछ ।
(१०) हििरणपत्र प्रकाशन गदान पुरा गनुन पने अन्य कायनहिमध र हििरणपत्रमा
िुलाउनु पने कुराहरु मधिोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रचमलि कानूनमा उल्लेि भए बमोम्जम
हुनेछ ।
२४.

हििरणपत्रमा लेम्िएको कुराको जिाफदे हीाः (१) दफा २३

बमोम्जम प्रकाशन भएको

हििरणपत्रमा ले म्िएका कुराहरुको पालना गनुन सम्बम्न्धि कम्पनीको किनव्य िथा दाहयत्ि
हुनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोम्जमको

हििरणपत्रमा

उल्लेि

भएका

कुराहरुको

जिाफदे ही सो हििरणपत्रमा सहीछाप गने सञ्चालकहरुको हुनेछ ।
(३) बदमनयिसाथ िा जानाजानी झुट्टा कुराहरु उल्ले ि गरी हििरणपत्र प्रकाशन
गररएको रहेछ र सो हििरणपत्रमा हििास गरी मधिोपत्र िररद गरे को कारणबाट कुनै
व्यम्क्तलाई हामन नोवसानी हुन गएको रहे छ भने त्यसरी हुन गएको िास्िहिक हामन
नोवसानीको क्षमिपूमिन हििरणपत्रमा सहीछाप गने सञ्चालकले व्यम्क्तगि रुपमा व्यहोनुन
पनेछ ।
ु न्दा अगािै राजीनामा
िर हििरणपत्र प्रकाशन गने हिषयमा कम्पनीबाट मनणनय हुनभ
ु म्घ
ठदने िा हििरणपत्रमा झुट्टा कुरा लेम्िएको थाहा पाई मधिोपत्र मबक्री िा बाुँडफाुँड हुनअ
नै सो कुराको सूचना सिनसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रकाशन गने िा हििरणपत्रमा
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लेम्िएको व्यहोरा गलि हो भन्ने थाहा मथएन भनी प्रमाम्णि गने सञ्चालकले त्यस्िो
क्षमिपूमिन व्यहोनुन पने छै न ।
२५.

प्रमिमलहप ठदनु पनेाः (१) प्रबन्धपत्र, मनयमािली, हििरणपत्र, िाहषनक हहसाब र ले िापरीक्षण
िा सञ्चालकको प्रमििेदन िा कम्पनीले कायानलयमा पेश गरे को कुनै मलििको प्रमिमलहप
कुनै शेयरधनी िा अरु कुनै सरोकारिालाले माग गरे मा सम्बम्न्धि कम्पनीले मनयमािलीमा
िोहकएको दस्िुर मलई त्यस्िो मलििको प्रमिमलहप उपललध गराउनु पनेछ ।
िर पम्ललक कम्पनीको भए जो सुकैले पमन माग गनन सवनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सम्बम्न्धि कम्पनीबाट त्यस्िा मलििहरुको प्रमिमलहप
उपललध नगराएमा कायानलयले िोहकएको दस्िुर मलई आफूसुँग रहे को अमभलेिबाट त्यस्िो
मलििहरुको प्रमिमलहप उपललध गराउनेछ ।

२६.

कम्पनीको छाप र सोको प्रयोगाः (१) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गनन चाहने कम्पनीले
स्पष्ट दे म्िने अक्षरमा आफ्नो नामको छाप बनाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको छाप प्रयोग गने कम्पनीको िफनबाट पेश हुने
प्रमििेदन, अमभले ि िथा कम्पनीको नामबाट प्रयोग हुने व्यापाररकपत्र, हहसाब हकिाबको
हििरण, बील, मबजक, माग आदे श फाराम, कुनै सूचना िथा कम्पनीका आमधकाररक
प्रकाशनहरु, हिमनमेय अमधकारपत्र, हिमनमयपत्र, प्रमिज्ञापत्र र कम्पनीको िफनबाट सही
गररएका िा जारी गररएका आमधकाररक मलििहरुमा प्रयोग गनुन पनेछ ।
(३) कुनै व्यम्क्तले कम्पनीको िफनबाट उपदफा (२) मा उल्लेि भएका
मलििहरुमा सही गदान कम्पनीको नाम निुलाएमा त्यस्िो व्यम्क्त नै सोको लामग
व्यम्क्तगि रुपमा जिाफदे ही हुनेछ ।
पररच्छे द–४
शेयर र मडबेञ्चर

२७.

शेयरको अहङ्कि मूल्य र दरिास्िाः (१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरको अहङ्कि मूल्य
मनयमािलीमा िोके बमोम्जम हुनेछ ।
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(२) पम्ललक कम्पनीको शेयरको अहिि मूल्य प्रमि शेयर पचास रुपैयाुँ िा दश
अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र िथा मनयमािलीमा
व्यिस्था भए बमोम्जमको रकम बराबर हुनेछ ।
(३) पम्ललक कम्पनीले शेयर िररदको लामग दरिास्ि आव्हान गदान प्रमि शेयरको
अहङ्कि मूल्यको पचास प्रमिशिभन्दा बढी रकम दरिास्िसाथ माग गनुन हुुँदैन ।
िर कम्िीमा िीन िषनअम्घदे म्ि सञ्चालनमा रहे का कम्पनीले

हििरणपत्र प्रकाशन

ुँ ी
गदान आफ्नो अम्घल्लो िीन िषनको ले िापरीक्षण भएको आमथनक हििरण प्रकाशन गरी पुज
उठाउुँदा यो व्यिस्था लागू हुने छै न ।
(४) पम्ललक कम्पनीको शेयर िररद गनन चाहने व्यम्क्तले िोहकए बमोम्जमको
ढाुँचामा दरिास्ि ठदनु पनेछ ।
२८.

शेयरको बाुँडफाुँडाः (१) पम्ललक कम्पनीले शेयर िररदको लामग सिनसाधारण समक्ष
दरिास्ि आव्हान गरे कोमा शेयर मनष्कासन बन्द भएको मममिले बढीमा िीन महहनामभत्र
शेयरको बाुँडफाुँड गरी शेयरधनीलाई िोहकए बमोम्जमको ढाुँचामा सूचना ठदनु पनेछ ।
िर सािनजमनक मनष्काशन गररएको शेयरको कम्िीमा पचास प्रमिशि शेयर िररद
गने बारे मा प्रत्याभूमि सम्झौिा नभएको अिस्थामा सािनजमनक मनष्काशन गररएको जम्मा
शेयरको कम्िीमा पचास प्रमिशि शेयर मबक्री हुन नसवने भएमा शेयरको बाुँडफाुँड गनुन
हुुँदैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रमिबन्धात्मक िावयांशमा उम्ल्लम्िि कारणले गदान सो
उपदफामा उम्ल्लम्िि म्यादमभत्र शेयरको बाुँडफाुँड हुन नसकेको व्यहोरा िुलाई कम्पनीले
सो म्याद नाघेको साि ठदनमभत्र मनिेदन ठदएमा कायानलयले शेयर बाुँडफाुँडको लामग िीन
महहनासम्मको म्याद थहपठदनेछ । यसरी म्याद थप गररएको अिमधमभत्र पमन शेयर
बाुँडफाुँड हुन नसकेमा त्यसरी बाुँडफाुँड हुन नसकेका शेयरहरु कम्पनीले िािान िा अन्य
कुनै िररकाले बाुँडफाुँड गनन सवनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जमको म्यादमभत्र पमन शेयरको बाुँडफाुँड हुन
ु ान भएको ठदनदे म्ि शेयर िररद बापि प्राप्त रकम र त्यस्िो
नसकेमा त्यस्िो म्याद भक्त
रकममा हफिान बुझाउने ठदनसम्मको िोहकए बमोम्जमको लयाज समेि हफिान ठदनु पनेछ ।
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(४) उपदफा (३) बमोम्जम हफिान गनुन पने रकम हफिान गनन नपुग भएमा नपुग
भए जमि रकम

सं स्थापक िथा सञ्चालकहरुले व्यम्क्तगि रुपमा व्यहोनुन पनेछ ।



(५) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जम शेयरको बाुँडफाुँड गदान भेदभािपूण न िररकाले
िा कुनै लगानीकिानलाई हामन नोवसानी पुयानउने मनयिले बाुँडफाुँड भएकोमा सो हिषयमा
कुनै लगानीकिानले सोको कारण िुलाई सो हिषय उपर अदालि समक्ष उजूरी ठदन
सवनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोम्जम उजूरी पनन आएमा कम्पनीको कुनै पदामधकारीले
जानी जानी यो दफाको उल्लङ्घन गरे को िा त्यस्िो उल्लङ्घन गनन कसै लाई अनुममि ठदएको
कारणबाट कुनै लगानीकिानलाई हामन नोवसानी भएको रहे छ भने सोको क्षमिपूमिन र मुद्दा
माममलामा भएको मनामसब िचन समेि त्यस्िो पदामधकारीबाट व्यम्क्तगि रुपमा भराउने
गरी अदालिले आदे श ठदन सवनेछ ।
२९.

हप्रममयम मूल्यको शेयर जारी गनन सहकनेाः

(१) मधिोपत्र सम्बन्धी प्रचमलि कानून



बमोम्जम मधिोपत्रको सािनजमनक मनष्काशन गनन सवने कुनै पम्ललक कम्पनीले मधिोपत्र
सम्बन्धी प्रचमलि कानूनमा उम्ल्लम्िि शिन िथा अिस्था बमोम्जम हप्रममयम मूल्यको शेयर
जारी गनन सवनेछ । िर प्राइभेट कम्पनी िा मधिोपत्र सम्बन्धी प्रचमलि कानून बमोम्जम
मधिोपत्रको

सािनजमनक

मनष्काशन

गने

व्यिस्था

नगरे को

अन्य

पम्ललक

कम्पनीले

दाहयत्िभन्दा सम्पम्ि बढी भएको अिस्थामा साधारण सभाबाट स्िीकृमि मलई हप्रममयम
मूल्यको शेयर जारी गनन सवनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम हप्रममयम मूल्यमा शेयर मबक्री भएकोमा सोबाट प्राप्त
रकममध्ये अहिि मूल्यभन्दा बढी रकम हप्रममयम िािा िोली जम्मा गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको िािामा रहे को रकमलाई कम्पनीले दे हायका
कामको लामग प्रयोग गनन सवनेछाः–
(क)

जारी नगररएको शेयर पुुँजीमध्येबाट शेयरधनीहरुलाई पूण न मूल्य
च ुक्ता भएको बोनस शेयर बाुँडफाुँड गरी जारी गनन,

(ि)

हफिान हुने कुनै अग्रामधकार शेयर हफिान गदान मिनुन पने हप्रममयमको
सम्बन्धमा रकम व्यिस्था गनन,



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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(ग)

कम्पनीले गरे को प्रारम्म्भक िचन ममन्हा गनन,

(घ)

ु ानी
कम्पनीको शेयर जारी गने सम्बन्धमा भएको िचन िा भक्त
गररएको कममशन िा मडस्काउण्ट रकम व्यहोनन िा शोधभनान
गनन ।

(४) उपदफा (१) बमोम्जम हप्रममयम मूल्यको शेयर जारी गनन कायानलयको
स्िीकृमि माग गदान िीन िषनको ले िापरीक्षण भएको आमथनक हििरण कायानलयलाई
उपललध गराउनु पनेछ ।
३०.

फरक अमधकार भएका शेयर र त्यस्िा शेयरधनीको अमधकाराः (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र
िथा मनयमािलीमा व्यिस्था गरी कम्पनीले फरक–फरक अमधकार हुने गरी हिमभन्न
िगनका शेयरहरु जारी गनन सवनेछ ।
(२) कम्पनीको मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहेक कुनै िास
िगनका शेयरधनीको अमधकारमा कुनै हेरफेर गनुन परे मा सम्बम्न्धि िगनका शेयरधनीहरुको
स्िीकृमि आिश्यक पनेछ ।
िर कुनै अको िगनका शेयरधनीहरुको हक अमधकारमा प्रमिकूल असर पने गरी
कुनै िास िगनका शेयरधनीहरुको अमधकारमा हेरफेर गनन सहकने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम िास िगनका शेयरमा रहे को अमधकारमा हेरफेर गने
हिषयमा भएको मनणनय उपर म्चि नबुझ्ने िगनका कम्िीमा दश प्रमिशि शेयरको
प्रमिमनमधत्ि गने शेयरधनीले सो हेरफेर गरे को मनणनय बदर गरी पाउुँ भनी अदालिमा
मनिेदन

ठदएमा

अदालिले

अन्यथा

मनणनय

िा

आदे श

नगरे सम्म

त्यस्िो

िगनका

शेयरधनीहरुको अमधकारमा हे रफेर गने बारे मा भएको मनणनय लागू हुने छै न ।
(४) िास िगनका शेयरमा रहेको अमधकार पररििनन गने मनणनय भएको िीस
ठदनमभत्र उपदफा (३) बमोम्जम मनिेदन ठदनु पनेछ र सो म्याद व्यमिि नभएसम्म
उपदफा (२) बमोम्जमको मनणनय कायानन्ियन गनन सहकने छै न ।
(५)

सम्बम्न्धि

िगनका

शेयरधनीलाई

प्राप्त अमधकार

हेरफेर गदान मनिेदक

शेयरधनीहरुको अहहि हुने दे म्िएमा सो िगनका शेयरधनीहरुको अमधकारमा हेरफेर गने
बारे मा गररएको मनणनय अदालिले बदर गनन सवनेछ ।
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(६) उपदफा (२) बमोम्जम कुनै िास िगनका शेयरधनीहरुको अमधकार हेरफेर
गने सम्बन्धी प्रस्िाि सञ्चालक समममिले सम्बम्न्धि िगनका शेयरधनीहरुको साधारण
सभामा पेश गनुन पनेछ र त्यस्िो प्रस्िाि साधारण सभाबाट हिशेष प्रस्िािको रुपमा पाररि
गनुन पनेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन शेयरधनीको
है मसयिले नेपाल सरकारको पूणन िा आंम्शक स्िाममत्ि भएको कम्पनी मनजीकरण सम्बन्धी
प्रचमलि कानून अनुसार मनजीकरण गदान त्यस्िो कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानी
कायम रहेसम्म दे हायको हिषयमा मनणनय गदान मनयमािलीमा व्यिस्था भए बमोम्जम नेपाल
सरकारको हिशेष मिामधकार रहन सवनेछाः–
(क)

दफा १०५ को उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोम्जम हक छामड
ठदने प्रस्िाि उपर मनणनय गदान,

३१.

(ि)

कम्पनीको स्िेम्च्छक िारे जी सम्बन्धी मनणनय गदान,

(ग)

कम्पनीलाई अको कम्पनीमा गाभ्ने मनणनय गदान ।

शेयरको हििरण कायानलयमा पठाउनेाः (१) कम्पनीले मनष्काशन िथा बाुँडफाुँड भएको
शेयरको हकिा, त्यसको जम्मा रकम, सो शेयर मलनेको नाम, ठे गाना र शेयरहपच्छे असुल
भएको र असुल हुन बाुँकी रकमको हहसाब शेयर बाुँडफाुँड भएको िीस ठदनमभत्र
कायानलयमा पठाउनु पनेछ ।
(२) शेयर बाुँडफाुँड हुुँदा कुनै शेयरको मूल्य नगद बाहे क अन्य ििरबाट पूण न िा
ु ानी गररएको भएमा शेयर बाुँडफाुँडबाट सो शेयरमा हक प्राप्त गने
आंम्शक रुपमा भक्त
व्यम्क्तलाई शेयर मबक्री िा सेिाको करार िा अन्य के कस्िो के प्रमिफल बापि शेयर
बाुँडफाुँड भएको हो सो सम्बन्धी मलिि र बाुँडफाुँड गररएको शेयर सङ्ख्या िथा त्यस्िो
शेयरको अहङ्कि मूल्य र कमि हदसम्म शेयरको मूल्य च ुक्ता भएको मामनने हो सोको
हििरण समेि कम्पनीले कायानलयमा पठाउनु पनेछ ।

३२.

मधिोपत्र कारोबार गनेाः (१) कुनै पम्ललक कम्पनीले आफ्नो मधिोपत्र सिनसाधारणलाई
मनष्काशन गदान त्यस्िो मधिोपत्र मबक्री, बाुँडफाुँड, रकम असुली जस्िा सबै कायनका लामग
कारोबार गनन मान्यिाप्राप्त मधिोपत्र व्यिसायी माफनि मात्र कारोबार गनुन पनेछ ।
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(२) पम्ललक कम्पनीले कुनै सं स्थामाफनि मधिोपत्र कारोबार गने सम्बन्धमा गरे को
सम्झौिाको एक प्रमि त्यस्िो सम्झौिा भएको मममिले साि ठदनमभत्र कायानलयमा ठदनु
पनेछ ।
३३.

शेयर प्रमाणपत्राः (१) प्रत्येक शेयरधनीलाई मनजले मलएको शेयर बापि शेयर बाुँडफाुँड
भएको मममिले दुई महहनामभत्र पम्ललक कम्पनी भए कुनै सञ्चालक िा कम्पनीको
कायनकारी प्रमुि िा कम्पनी सम्चिमध्ये कुनै दुईजनाको र प्राइभेट कम्पनी भए मनयमािली
िा सिनसम्मि सम्झौिामा उम्ल्लम्िि व्यम्क्तको दस्ििि र कम्पनीको छाप भए छाप
लगाई िोहकए बमोम्जमको ढा“चामा शेयर प्रमाणपत्र ठदनु पनेछ ।
(२) दुई िा सोभन्दा बढी व्यम्क्तहरुले साझा गरी मलएको शेयर बापि शेयर
प्रमाणपत्र ठदं दा मनजहरुको नाम प्रमाणपत्रमा जनाई सो मध्ये कसै लाई शेयर प्रमाणपत्र
ठदन सहकनेछ ।
िर शेयरधनीको दिान हकिाबमा भने सबै शेयरधनीको नाम जनाउनु पनेछ ।
(३) शेयर प्रमाणपत्र हराएमा, दै िी परी िा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएमा
शेयरधनीले त्यसरी शेयर प्रमाणपत्र हराएको, दै िी परी िा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएको
थाहा हुनासाथ कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयलाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम कुनै मनिेदन पनन आएमा कम्पनीले सो सम्बन्धमा
आिश्यक सबै कुरा बुझी मनिेदनमा उम्ल्लम्िि व्यहोरा मनामसब दे म्िए प्रमिमलहप बापि
मनयमािलीमा िोहकएको दस्िुर मलई मनिेदकलाई अको शेयर प्रमाणपत्र ठदनु पनेछ र सो
कुरा शेयरधनीको दिान हकिाबमा पमन जनाई राख्नु पनेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन सूचीकृि कम्पनीले
मधिोपत्र

मनक्षेप

सेिा

प्रदान

गनन प्रचमलि

कानून

बमोम्जम

अमधकारप्राप्त

मधिोपत्र

रम्जष्ट्रारलाई दफा ४६ को उपदफा (६) बमोम्जम दिान हकिाब राख्न लगाएको भए
शेयरधनीलाई शेयर प्रमाणपत्रको सट्टा मधिोपत्र मनक्षेप पासबुक िा मनज शेयरधनी भएको
प्रमाम्णि गने अन्य कुनै प्रमाणपत्र ठदने व्यिस्था गनन सहकनेछ ।
(६) कुनै शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालाले धारण गरे को शेयर िा मडबेञ्चरको सङ्ख्या
िुलाई कम्पनीले आफ्नो अमधकारप्राप्त पदामधकारीको सही र कम्पनीले छाप प्रयोग गने
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भए सो प्रयोग गरी जारी गरे को प्रमाणपत्र त्यस्िो शेयर िा मडबेञ्चर उपर मनजको
स्िाममत्िको प्रारम्म्भक प्रमाण हुनेछ ।
(७) कुनै कम्पनीले प्रचमलि कानून बमोम्जम इजाजिप्राप्त मधिोपत्र कारोबार गने
सं स्थाको प्रमिमनमधलाई कुनै शेयर िा मडबेञ्चर बाुँडफाुँड गरे को िा त्यस्िो शेयर िा मडबेञ्चर
हस्िान्िरण गरे को भए त्यस्िो शेयर िा मडबेञ्चरका सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यिस्था
लागू हुने छै न ।
३४.

ऋण िा मडबेञ्चर उठाउनेाः (१) कुनै पम्ललक कम्पनीले ऋण िा मडबेञ्चर उठाउन
आिश्यक ठानेमा त्यसको कारण, त्यसबाट सम्पन्न हुने कायन योजना र त्यसको लामग
आिश्यक बजेट समेि मनधानरण गरी कम्पनीको अचल जायजेथा मधिो िा बन्धक रािी िा
नरािी ऋण िा मडबेञ्चर उठाउन सवनेछ ।
ुँ ी पूणरु
िर कारोबार शुरु गने स्िीकृमि मलई आफ्नो जारी पुज
न पमा च ुक्ता नभएसम्म
मडबेञ्चर उठाउन सहकने छै न ।
(२) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन उपदफा (१) को
अधीनमा रही कम्पनीले अम्घल्ला साहू हरुलाई ले म्िठदएको सुरक्षणले िामेसम्म सोही
सुरक्षण रािी अम्घको साहू र थैली समेि सबै स्पष्ट दे िाई अरु ऋण िा मडबेञ्चर उठाउन
सवनेछ ।
(३) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कम्पनीले मलए िा
ठदएको ऋणको शिन, भािा र लयाज सम्बन्धी कुराहरु साहू र आसामीका बीचमा भएको
मलिि िा करार बमोम्जम हुनेछ ।
(४) कम्पनीले उपदफा (१) िा (२) बमोम्जम ऋण िा मडबेञ्चर उठाउने भएमा
त्यसको कारण सहहिको जानकारी कायानलयलाई ठदनु पनेछ ।

३५.

मडबेञ्चर उठाउने कायनहिमधाः (१) पम्ललक कम्पनीले यस ऐन बमोम्जम मडबेञ्चर मनष्काशन
गदान मडबेञ्चर ट्रष्टीको व्यिस्था गरी मडबेञ्चर

मनष्काशन गनुन पनेछ । त्यस्िो मडबेञ्चर ट्रष्टी

मधिोपत्र बोडनबाट स्िीकृमिप्राप्त मडबेञ्चर ट्रष्टी हुन ु पनेछ ।
(२) मडबेञ्चर ट्रष्टी रािी मडबेञ्चर मनष्काशन गदान साहू आसामी सम्बन्धी कुरा
त्यस्िो ट्रष्टी र कम्पनीबीच हुने सम्झौिामा उल्लेि भए बमोम्जम हुनेछ ।
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(३) मडबेञ्चर शेयरमा पररणि हुन सवने व्यिस्था प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा
ुँ ी
गररएको िा मडबेञ्चर मनष्काशन गनुअ
न म्घ नै सो शिन उल्लेि गररएको भए शेयर पुज
सम्बन्धी यस ऐनका प्रािधानको अधीनमा रही कुनै मडबेञ्चर शेयरमा पररणि गनन
सहकनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम मडबेञ्चर शेयरमा पररणि गररने भए सो कुरा
हििरणपत्रमा स्पष्ट रुपमा िुलाउनु पनेछ ।
(५) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कुनै पम्ललक कम्पनीले
मनष्काशन गरे को मडबेञ्चर िररद गने सम्बन्धमा कम्पनी र कुनै व्यम्क्तबीच सम्पन्न
करारको पररपालना गराउनको लामग अदालिले आिश्यक ठानेमा यथािि् पररपालनाको
आदे श जारी गनन सवनेछ ।
३६.

मडबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनीबीच सम्झौिा हुन ु पनेाः (१) कुनै कम्पनीले उठाउने मडबेञ्चरका
सम्बन्धमा मडबेञ्चर मनष्काशन गने कम्पनी र मडबेञ्चरिालाहरुको हहि सं रक्षण गनन ट्रष्टीको
रुपमा काम गने मडबेञ्चर ट्रष्टीबीच सम्झौिा हुन ु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सम्झौिा गदान त्यस्िो सम्झौिामा दे हायका कुराहरु
िुलाउनु पनेछाः–
(क)

मडबेञ्चर ट्रष्टीले कम्पनीको सम्पम्िको मूल्याङ्कन, पररयोजना हिश्लेषण
िा व्यिस्थापन हिश्लेषण गनन गराउन सवने कुरा,

(ि)

ु ानी गने
मडबेञ्चरिालाले िररद गरे को मडबेञ्चरको सािाुँ र लयाज भक्त
ु ानी गने प्रहक्रया र मडबेञ्चरलाई
समय, लयाज दर, साुँिा लयाज भक्त
शेयरमा पररणि गने व्यिस्था भए ित्सम्बन्धी कुरा,

(ग)

कम्पनीको जायजेथामा अरु साहू को हक र भहिष्यमा उत्पन्न हुने
दाहयत्िका सम्बन्धमा भएको व्यिस्था सम्बन्धी कुरा,

(घ)

सम्झौिामा उम्ल्लम्िि शिनहरु उल्लङ्घन भएमा िा पुरा नगरे मा िा
अन्य

कुनै

मनयन्त्रणमा

मनामसि
मलनु पने

कारणले

कम्पनीको

भएमा िा

सम्झौिा

आमथनक

कारोबार

बमोम्जमको

मधिो

कलजामा मलनु पने भएमा मडबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्िो कम्पनीको
जायजेथा िा सम्पम्ि िा मडबेञ्चर ट्रष्टीले मधिो जमानिमा मलएको
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सम्पम्ि आफ्नो कलजामा मलन सवने िा मधिो जमानि आफैले
राख्न िा मललाम बढाबढ िा अन्य उपयुक्त िररकाले मबक्री गनन
सवने कुरा,
(ङ)

मडबेञ्चर ट्रष्टीको सेिा शुल्क िथा अन्य प्रत्यक्ष िचनहरु कम्पनीले
ु ान गनुन पने प्रहक्रया सम्बन्धी कुरा,
भक्त

(च)

मडबेञ्चर ट्रष्टीको है मसयिले कायन गदान कम्पनी िा मडबेञ्चरिालालाई
कुनै हामन नोवसानी िा घाटा भएमा म्जम्मेिारी िहन नगने कुरा,

(छ)

कम्पनी हिघटन गनुन पने अिस्था उत्पन्न भएमा मडबेञ्चर ट्रष्टीले
मडबेञ्चरिालाको

िफनबाट

गनन

सवने

कानूनी

कारबाही

र

मडबेञ्चरिालाको अमधकार प्रयोग गने कुरा,
(ज)

मडबेञ्चरिालाको हहि सं रक्षण सम्बन्धी आिश्यक अन्य कुरा ।

(३) मडबेञ्चर ट्रष्टीले मडबेञ्चरिालाको हहि सं रक्षणको मनममि कम्पनीको जायजेथा
सुरक्षणस्िरुप मलन र त्यस्िो सुरक्षण प्रचमलि कानून बमोम्जम आफ्नो नाममा पाररि गराई
राख्न सवनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम सुरक्षण मलनुअम्घ मडबेञ्चर ट्रष्टीले आिश्यक ठानेमा
सुरक्षणमा मलइने सम्पम्ि िा जायजेथाको मूल्याङ्कन िथा कम्पनीको पररयोजना हिश्लेषण िा
व्यिस्थापन हिश्लेषण समेि गनन गराउन सवनेछ ।
(५) यस दफा बमोम्जम मडबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनीको बीचमा सम्झौिा भइसकेपमछ
त्यस्िो कम्पनीले थप मडबेञ्चर उठाउने भएमा मडबेञ्चर ट्रष्टीको स्िीकृमि मलनु पनेछ ।
३७.

मडबेञ्चर ट्रष्टीले जाुँचबुझ गनन र हििरण माग गनन सवनेाः मडबेञ्चर ट्रष्टीले मडबेञ्चर ट्रष्टीको
रुपमा काम गनन कम्पनीसुँग सम्झौिा गनुअ
न म्घ दे हायका हिषयमा आिश्यक जाुँचबुझ गनन
र हििरण, सूचना िा जानकारी मलन िा माग गनन सवनेछ र त्यसरी माग भएमा सम्बम्न्धि
कम्पनीले सो उपललध गराउनु पनेछाः–
(क)

कम्पनीको प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा ऋण िा मडबेञ्चर उठाउन सवने
व्यिस्था छ िा छै न र त्यस्िो व्यिस्था भएमा त्यसरी मडबेञ्चर उठाउने
मनणनय गनन सवने अमधकार सो कम्पनीको सञ्चालक समममिलाई छ िा छै न,
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(ि)

कम्पनीको प्रबन्धपत्र िा मनयमािली बमोम्जम मडबेञ्चर ट्रष्टीमाफनि मडबेञ्चर
उठाउन सवने व्यिस्था छ िा छै न,

(ग)

कम्पनीको मौजुदा जायजेथाले उठाउने मडबेञ्चरको मूल्य िाम्न सवने
म्स्थमि छ िा छै न,

३८.

(घ)

कम्पनीका अन्य साहू िथा दाहयत्िहरु सम्बन्धी हिषय,

(ङ)

कम्पनीको िासलाि िथा ले िापरीक्षकको प्रमििेदन,

(च)

मडबेञ्चर ट्रष्टीले उपयुक्त ठानेको अन्य आिश्यक हिषय ।

कम्पनीले मडबेञ्चर ट्रष्टी समक्ष आिमधक हििरण पेश गनुन पनेाः (१) दफा ३६ बमोम्जम
कम्पनी र मडबेञ्चर ट्रष्टीको बीचमा सम्झौिा भए पमछ कम्पनीले प्रत्येक छ महहनामा
आमथनक कारोबार सम्बन्धी आफ्नो हििरण मडबेञ्चर ट्रष्टी समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
(२) मडबेञ्चर उठाइ सकेपमछ कम्पनीको व्यिस्थापनमा पररििनन भएमा िा
स्िाममत्िमा कुनै हकमसमको पररििनन भएमा त्यसरी पररििनन भएको साि ठदनमभत्र सोको
जानकारी कम्पनीले मडबेञ्चर ट्रष्टीलाई ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जम कम्पनीले

पेश गरे को हििरण िा

जानकारीको अमिररक्त कुनै हिषयमा थप हििरण, जानकारी िा सूचना आिश्यक परे मा
मडबेञ्चर ट्रष्टीले कम्पनीबाट त्यस्िो हििरण, जानकारी िा सूचना माग गनन सवनेछ र
त्यसरी माग गरे को हििरण, जानकारी िा सूचना मडबेञ्चर ट्रष्टीलाई उपललध गराउनु
कम्पनीको किनव्य हुनेछ ।
३९.

मडबेञ्चर ट्रष्टीको अमधकार र दाहयत्िाः (१) कम्पनीले दफा ३६ बमोम्जम भएको सम्झौिामा
उम्ल्लम्िि कुनै शिन उल्लङ्घन गरे मा मडबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्िो कम्पनीलाई सो शिन यथाशीघ्र
पुरा गनन िा मनम्िि म्याद िोकी मडबेञ्चरिालाको साुँिा लयाज हफिान गनन माग गनन सवनेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम हफिान गरे को कारणबाट िा अन्य मनामसि कारणले
कम्पनीको आमथनक कारोबार मनयन्त्रणमा मलनु पने िा सम्झौिा बमोम्जमको मधिो कलजामा
मलनु पने भएमा मडबेञ्चर ट्रष्टीले प्रचमलि कानूनको अधीनमा रही त्यस्िो कम्पनीको
जायजेथा, सम्पम्ि िा मधिोपत्र आफ्नो कलजामा मलन सवनेछ र त्यसरी कलजामा मलएको
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जायजेथा िा सम्पम्ि आफैले राख्न िा मललाम बढाबढ गरी िा नगरी मबक्री गनन िा अन्य
उपयुक्त व्यिस्था गनन सवनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम कम्पनीको जायजेथा कलजा गरे पमछ जायजेथा
ु ानी गररनेछ । मडबेञ्चरिालाको
मबक्रीबाट उठे को रकमबाट मडबेञ्चरिालाको रकम भक्त
ु ानी गरी कुनै रकम बाुँकी रहे मा सो रकम मडबेञ्चर ट्रष्टीले सम्बम्न्धि
रकम भक्त
कम्पनीलाई हफिान ठदनु पनेछ ।
(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन मडबेञ्चर ट्रष्टीले मधिो
मलएको जायजेथा मडबेञ्चर ट्रष्टी आफैले सकारी मलएको अिस्थामा बाहेक मडबेञ्चर ट्रष्टीले
मधिो िा कलजामा मलई मबक्री गरे को सम्पम्िबाट उठे को रकमबाट मडबेञ्चरिालाको सम्पूण न
रकम च ुक्ता हुन नसवने भएमा मडबेञ्चर ट्रष्टीले मडबेञ्चरिालालाई दामासाहीको हहसाबबाट
ु ानी गनेछ र मडबेञ्चर ट्रष्टीको सम्पम्िबाट त्यस्िो नपुग रकम व्यहोररने छै न ।
रकम भक्त
(५) कुनै मडबेञ्चर ट्रष्टीले

मडबेञ्चर धनीको हहिमा काम गनन नसकेको कारण

दे िाई त्यस्िो मडबेञ्चर ट्रष्टी हटाई पाउन पचास प्रमिशिभन्दा बढीेे मडबेञ्चर मलएको
मडबेञ्चर धनीले मधिोपत्र बोडनसमक्ष मनिेदन ठदन सवनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोम्जम परे को मनिेदन जाुँचबुझ गदान व्यहोरा मनामसि
दे म्िएमा मधिोपत्र बोडनले त्यस्िो मडबेञ्चर ट्रष्टीलाई हटाई अकोेे मडबेञ्चर ट्रष्टीको व्यिस्था
गनेछ ।
४०.

मडबेञ्चर ट्रष्टीले सेिा शुल्क मलनेाः (१) मडबेञ्चर ट्रष्टीले मडबेञ्चर ट्रष्टीको है मसयिमा काम गरे
बापि कम्पनीसुँग सेिा शुल्क मलन सवनेछ । त्यस्िो सेिा शुल्कको रकम मडबेञ्चर ट्रष्टी
र सम्बम्न्धि कम्पनीको बीचमा भएको सम्झौिा बमोम्जम हुनेछ ।
(२) मडबेञ्चर ट्रष्टीले मडबेञ्चरिाला िा कम्पनीको िफनबाट कुनै काम गदान,
कम्पनीको जायजेथाको मूल्याङ्कन गदान, कलजा गदान िा मललाम मबक्री गदान लागेको
िास्िहिक िचन सम्बम्न्धि कम्पनीसुँग असुल गरी मलन सवनेछ ।

४१.

मडबेञ्चर ट्रष्टीलाई मडबेञ्चरिालाको अमधकार हुनाःे (१) मडबेञ्चर उठाउने कम्पनी हिघटन
भएमा िा अन्य कुनै कारणले त्यस्िो कम्पनी दामासाहीमा परे मा मडबेञ्चर ट्रष्टीले
मडबेञ्चरिालाको िफनबाट प्रमिमनमधत्ि गनेछ ।
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(२) मडबेञ्चरिालाको साुँिा लयाज हफिानको लामग िा अन्य कुनै कारणबाट
मडबेञ्चरिालाको िफनबाट मुद्दा गनुन पने अिस्था परे मा मडबेञ्चर ट्रष्टीलाई मडबेञ्चरिालाको
िफनबाट मुद्दा गने अमधकार हुनेछ ।
४२.

शेयर िा मडबेञ्चर मबक्री गनन िा मधिोबन्धक राख्न सहकनेाः (१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र
मनयमािलीका अधीनमा रही कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चर चल सम्पम्िसरह मबक्री गनन िा
मधिोबन्धक राख्न सहकनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन अन्य कुनै कम्पनीबाट
ऋण नमलएको प्राइभेट कम्पनी बाहे क अन्य कम्पनीको सं स्थापकले कम्पनीको प्रथम
साधारण सभा नभएसम्म र मनजको नाममा जारी भएको शेयरको माग रकम पुरा च ुक्ता
नगरे सम्म आफूले मलएको शेयर मबक्री गनन िा मधिोबन्धक राख्न पाउने छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम शेयर िा मडबेञ्चर मधिोबन्धक ठदएकोमा सो व्यहोरा
दिान हकिाबमा जनाउनको मनममि मधिोबन्धक मलनेले िोहकए बमोम्जमको ढा“चामा
िोहकएको दस्िुर सहहि कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयमा मनिेदन ठदनु पनेछ । त्यसरी
ठदइने मनिेदनसाथ मनिेदकले मधिोबन्धकसुँग सम्बम्न्धि मलिि र शेयर िा मडबेञ्चरको
प्रमाणपत्र समेि पेश गनुन पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम मनिेदन परे मा कम्पनीले त्यसरी शेयर िा मडबेञ्चर
मधिोबन्धक ठदए मलएको व्यहोरा दिान हकिाबमा जनाउनु पनेछ र त्यसरी मधिोबन्धक
रािेको शेयर िा मडबेञ्चर मनिनेको जनाउ पाएपमछ त्यस्िो मधिो बन्धकीको लगि दिान
हकिाबबाट कट्टा गनुन पनेछ ।

४३.

शेयर िा मडबेञ्चर दाम्िल िारे ज गनेाः (१) दफा ४२ को उपदफा (१) र (२) का
अधीनमा रही शेयर िा मडबेञ्चर मबक्री भएकोमा सो िररद गरी मलने व्यम्क्तले त्यस्िो शेयर
िा मडबेञ्चरको दाम्िल िारे ज गननको मनममि िोहकए बमोम्जमको ढाुँचामा मनयमािलीमा
िोहकएको दस्िुर सहहि कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयमा मनिेदन ठदनु पनेछ । त्यसरी
ठदइने मनिेदन साथ मनिेदकले शेयर िा मडबेञ्चर िररद मबक्रीसुँग सम्बम्न्धि मलिि र
शेयर िा मडबेञ्चरको प्रमाणपत्र समेि पेश गनुन पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनिेदन परे मा कम्पनीले मनिेदन परे को पन्र ठदनमभत्र
दिान हकिाबमा सामबक शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालाको नाम िारे ज गरी हालिालाको नाम
दिान गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको भए िापमन मधिोपत्र कारोबार
सम्बन्धी प्रचमलि कानूनमा कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चरको हक हस्िान्िरण गनन
हस्िान्िरण सम्बन्धी मलििको आिश्यकिा नपने व्यिस्था गरे को भए सो अनुसार मनिेदन
ठदं दा त्यस्िो मलिि पेश गनुन पने छै न ।
(४) कुनै मधिोपत्र हस्िान्िरण गरी ठदनेले कुनै शेयर िा मडबेञ्चर हस्िान्िरणको
व्यहोरा जनाई पाउुँ भनी शेयर िररद मबक्री सम्बन्धमा िररदकिानको सहीछाप भएको
मलिि समेि सं लग्न गरी मनिेदन ठदएमा पमन कम्पनीले शेयर िा मडबेञ्चर हस्िान्िरण गरी
मलनेले नै मनिेदन ठदएको सरह मानी शेयर िा मडबेञ्चर हस्िान्िरण गरी मलनेको नाम
शेयरधनी दिान हकिाब िा मडबेञ्चरिालाको दिान हकिाबमा दिान गनुन पनेछ ।
(५) प्रचमलि कानूनमा गररएको अन्य कुनै व्यिस्था अनुसार कुनै शेयर िा
मडबेञ्चरमा कुनै व्यम्क्तको हक कायम भई आएमा त्यस्िो व्यम्क्तको नाम शेयरधनी िा
मडबेञ्चरिालाको रुपमा दिान गनन उपदफा (१) मा गररएको व्यिस्थाले कम्पनीलाई रोक
लगाएको मामनने छै न ।
४४.

शेयर िा मडबेञ्चरको दिान गनन इन्कार गनन सहकनेाः (१) दफा ४२ िा ४३ मा जुनसुकै
कुरा ले म्िएको भए िापमन दे हायको अिस्थामा कम्पनीले शेयर मधिोबन्धक राम्िएको कुरा
दिान हकिाबमा जनाउन िा िररद मबक्री भएकोमा शेयर िा मडबेञ्चरको दाम्िल िारे ज गरी
ठदन इन्कार गनन सवनेछाः–
(क)

ु ान नगररएको भएमा,
शेयर बापिको माग रकम भक्त

(ि)

दाम्िल िारे ज गदान कम्पनीको मनयमािली िा शेयरधनीहरुबीच
भएको सम्झौिाको हिपरीि हुने भएमा,

(ग)

हस्िान्िरण दस्िुर मनिेदन साथ पेश हुन नआएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम शेयर िा मडबेञ्चर मधिोबन्धक रहे को कुरा दिान
हकिाबमा जनाउन िा शेयर िा मडबेञ्चर दाम्िल िारे ज गनन इन्कार गदान कम्पनीले मनिेदन
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परे को मममिले पन्र ठदनमभत्र त्यसको सूचना शेयर िा मडबेञ्चर मधिोबन्धक िा िररद मबक्री
गरी मलने ठदने दुिैलाई ठदनु पनेछ ।
४५.

शेयर िा मडबेञ्चर दाम्िल िारे ज हुने अन्य अिस्थााः कुनै शेयरधनी िा मडबेञ्चरिाला मरी िा
मनजले आफ्नो जायजेथा साहू लाई दामासाही गराई िा अरु कुनै व्यहोराले मनजको शेयर
िा मडबेञ्चरमा प्रचमलि कानून बमोम्जम अरु कसै को हक हुन आएमा सो कुराको सबुि
प्रमाण साथ त्यसरी हक प्राप्त गने िा हक कायम भई आएको व्यम्क्तले िोहकए
बमोम्जमको ढाुँचामा िोहकएको दस्िुर सहहि कम्पनीमा मनिेदन ठदएमा कम्पनीले त्यस्िो
शेयर िा मडबेञ्चर मनजको नाममा दाम्िल िारे ज गररठदनु पनेछ ।
िर त्यसरी हक कायम भई आएको हकिालाको नाममा शेयर हस्िान्िरण भई
नसकेको भए िापमन साहिक शेयरधनीको नामको शेयर िथा सो सम्बन्धी मनजको अन्य
हकको हस्िान्िरणको मलिि प्रचमलि कानून बमोम्जम कायम हुन आएको मनजको
हकदारले गररठदएको भएमा त्यस्िो हकिालाको नाममा सो शेयर हस्िान्िरण भई सकेको
मानी त्यस्िो हस्िान्िरण रीिपूिक
न भएको मामननेछ ।

४६.

शेयरधनी र मडबेञ्चरिालाको दिान हकिाबाः (१) प्रत्येक कम्पनीले िोहकएको ढा“चामा
शेयरधनीको दिान हकिाब र मडबेञ्चरिालाको दिान हकिाब िडा गरी कम्पनीको रम्जष्टडन
कायानलयमा राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको शेयरधनीको दिान हकिाबमा शेयरको क्रमसङ्ख्या
अनुसार प्रत्येक शेयरधनीको सम्बन्धमा दे हायका कुरा िुलाई राख्नु पनेछाः–
(क)

शेयरधनीको पुरा नाम र ठे गाना,

(ि)

शेयरधनीले मलएको शेयर सङ्ख्या,

(ग)

शेयरधनीले शेयर बापि च ुक्ता गरे को जम्मा रकम र च ुक्ता गनन
बाुँकी रकम,

(घ)

शेयरधनीको रुपमा मनजको नाम दिान भएको मममि,

(ङ)

शेयरधनीको नाम िारे ज भएको मममि,
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(च)

शेयरधनीको शेषपमछ शेयरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यम्क्तलाई
इच्छाइएको भए त्यस्िो व्यम्क्तको नाम र ठे गाना ।

(३)

उपदफा

(१)

बमोम्जमको

मडबेञ्चरिालाको

दिान

हकिाबमा

मडबेञ्चरको

क्रमसङ्ख्या अनुसार प्रत्येक मडबेञ्चरिालाको सम्बन्धमा दे हायका कुराहरु िुलाई राख्नु
पनेछाः–
(क)

मडबेञ्चरिालाको पुरा नाम र ठे गाना,

(ि)

मडबेञ्चरिालाले मलएको मडबेञ्चर सङ्ख्या,

(ग)

मडबेञ्चरिालाले मडबेञ्चर बापि च ुक्ता गरे को जम्मा रकम र च ुक्ता
गनन बाुँकी रकम,

(घ)

मडबेञ्चरिालाको रुपमा मनजको नाम दिान भएको मममि,

(ङ)

मडबेञ्चरिालाको नाम िारे ज भएको मममि,

(च)

मडबेञ्चरिालाको शेषपमछ मडबेञ्चरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यम्क्तलाई
इच्छाइएको भए त्यस्िो व्यम्क्तको नाम र ठे गाना ।

(४) कम्पनीको शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालाले उपदफा (१) बमोम्जम िडा गरे को
दिान हकिाब मनरीक्षण गनन चाहेमा कम्पनीले मनरीक्षण गनन ठदनु पनेछ ।
िर पम्ललक कम्पनीको हकमा राहष्ट्रयस्िरको पमत्रकामा साि ठदन अगािै सूचना
प्रकाशन गरी र प्राइभेट कम्पनीको हकमा मनयमािली िा सिनसम्मि सम्झौिामा उल्ले ि
भए बमोम्जम एक िषनमा पैंिालीस ठदनमा नबढाई एक पटकमा बढीमा िीस ठदनसम्म दिान
हकिाबको मनरीक्षण बन्द गनन सहकनेछ ।
(५) कसै ले शेयरधनीको दिान हकिाबको प्रमिमलहप मलन चाहे मा उपदफा (४) को
प्रमिबन्धात्मक िावयांश बमोम्जम मनरीक्षण बन्द गररएको अिस्थामा बाहेक पम्ललक
कम्पनीको हकमा िोहकए बमोम्जमको र प्राइभेट कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र, मनयमािली
िा सिनसम्मि सम्झौिामा उल्ले ि भए बमोम्जमको दस्िुर मलई प्रमिमलहप ठदनु पनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन सूचीकृि कम्पनीले
मधिोपत्र मनक्षेप सेिा प्रदान गनन प्रचमलि कानून बमोम्जम मान्यिाप्राप्त मधिोपत्र रम्जष्ट्रारलाई
दिान हकिाब राख्न लगाउन सवनेछ । त्यसरी राम्िएको दिान हकिाबको एक प्रमि प्रत्येक
िषन िाहषनक साधारण सभा हुने सूचना गनुभ
न न्दा अम्घ कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयमा राख्नु
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पनेछ । सो दिान हकिाबमा उपदफा (२) र (३) मा उम्ल्लम्िि कुराहरु िुलाइएको हुन ु
पनेछ ।
(७) उपदफा (६) अनुसार राम्िएको दिान हकिाबमा कसै को हक हहिमा असर
पने गरी झुट्टा कुरा अमभले ि गरे को पाइएमा त्यस्िो मधिोपत्र रम्जष्ट्रार, मनजको सञ्चालक,
पदामधकारी िथा कमनचारीलाई दफा १६० मा उम्ल्लम्िि दण्ड जररबानाका अमिररक्त झुट्टा
अमभलेि राम्िएको कारणबाट पुग्न गएको हामन नोवसानी समेि सम्बम्न्धि पक्षले भराई
मलन पाउनेछ ।
४७.

शेयरमा रहेको हक सम्बन्धी जानकारीाः (१) कुनै कम्पनीको कुनै शेयरधनीले मनजको
नाममा दिान भएको पूणन मिामधकारप्राप्त शेयरहरु मनजले कुन है मसयिमा प्राप्त गरे को हो िा
त्यस्िो शेयरधनीको नाममा दिान भएको शेयरमा अरु कुनै व्यम्क्तको लगानी रहे को िा
नरहेको िा त्यस्िो शेयरमा अरु कुनै व्यम्क्त हहिग्राही (बेनेहफशरी) भए त्यस्िो व्यम्क्तको
पहहचान र मनजको हकको प्रकृमिको बारे मा कम्पनीले जानकारी माग गरे मा िीस ठदनमभत्र
कम्पनीलाई जानकारी गराउनु त्यस्िो शेयरधनीको किनव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम माग भएको जानकारी कम्पनीलाई प्राप्त भएपमछ
त्यस्िो जानकारी माग भएको मममि, जानकारी प्राप्त भएको मममि र प्राप्त जानकारीको
व्यहोरा सम्बम्न्धि शेयरधनीको नामको सुँगै शेयर दिान हकिाबमा अमभलेि गरी साि
ठदनमभत्र सो सम्बन्धी जानकारी कायानलयमा पठाउनु पनेछ ।

४८.

शेयरधनीको ठे गानााः (१) अन्यथा सूचना गरी हे रफेर गररएकोमा बाहे क शेयरधनी दिान
हकिाबमा उल्ले ि गररएको शेयरधनीको ठे गाना मनजको िास्िहिक ठे गाना मामननेछ ।
(२) शेयरधनीको ठे गाना पररििनन भएमा पररििनन हुने हिम्िकै नयाुँ ठे गानाको
सूचना मलम्िि रुपमा कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयमा ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको सूचना प्राप्त भएपमछ सञ्चालक िा कम्पनी सम्चिले
शेयरधनीको दिान हकिाबमा सो बमोम्जम पररििनन भएको ठे गाना उल्लेि गररराख्नु
पनेछ ।
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(४) शेयरधनीले उपललध गराएको ठे गानामा सूचना पठाए पमछ अन्यथा प्रमाम्णि
भएकोमा बाहे क यस ऐन बमोम्जम कम्पनीले शेयरधनीलाई उपललध गराउनु पने सूचना
रीिपूिक
न पठाएको र सम्बम्न्धि शेयरधनीले प्राप्त गरे को मामननेछ ।
४९.

शेयरधनीको सूचीाः (१) शेयरधनी दिान हकिाबबाट नै शेयरधनीहरुको नामको सूची
(इन्डेवस) स्पष्ट हुने हकमसमले दिान

हकिाब िडा गररएको अिस्थामा बाहे क पचास

जनाभन्दा बढी शेयरधनी भएको प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो शेयरधनीको नामािलीको एउटा
छु ट्टै सूची (इन्डे वस) ियार गरी राख्नु पनेछ ।
(२) शेयरधनीको दिान हकिाबमा कुनै पररििनन गररएमा सो पररििनन भएको
मममिले िीस ठदनमभत्र उपदफा (१) बमोम्जम ियार पाररएको सूचीमा समेि आिश्यक
पररििनन गनुन पनेछ ।
(३)

शेयरधनीको

दिान

हकिाबबाट

सबै

शेयरधनीको

सम्बन्धमा

आिश्यक

जानकारी सम्जलै सुँग पाउन सवने गरी शेयरधनीको सूची राख्नु पनेछ ।
(४) शेयरधनीहरुको नामको सूची शेयरधनी दिान हकिाबसाथ राख्नु पनेछ ।
(५) कुनै कम्पनीले यस दफाको पालना नगरे मा यस ऐनको पालना नभएको
मामननेछ ।
५०.

आधारभूि शेयरधनीहरुाः (१) कुनै पमन व्यम्क्तले आफ्नो नाममा िा मनजको प्रमिमनमध
ुँ ीको पाुँच प्रमिशि िा सोभन्दा
माफनि शेयर मलएको कुनै पम्ललक कम्पनीको च ुक्ता पुज
बढी पूणन मिामधकार भएको साधारण शेयर मलएको भए त्यस्िो कम्पनीमा मनजको
आधारभूि शेयर स्िाममत्ि रहेको मामननेछ ।
ुँ ी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्िो
िर पच्चीस करोड रुपैयाुँभन्दा बढी च ुक्ता पुज
ुँ ीको एक प्रमिशि िा सोभन्दा बढी शेयर मलएको भए पमन
कम्पनीको कुल च ुक्ता पुज
आधारभूि शेयर स्िाममत्ि रहेको मामननेछ ।
(२) प्रत्येक पम्ललक कम्पनीको आधारभूि शेयरधनीले आफू सो कम्पनीको
आधारभूि शेयरधनी भएको थाहा पाएको िीस ठदनमभत्र आफ्नो नाम, ठे गाना िुलाई आफ्नो
नाममा िा प्रमिमनमधको नाममा दिान भएको शेयरको पूण न हििरण समेि िुलाई कम्पनीलाई
सूचना ठदनु पनेछ ।
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(३) कुनै व्यम्क्त कुनै पम्ललक कम्पनीको आधारभूि शेयरधनी कायम नरहे मा सो
थाहा पाएको मममिले िीस ठदनमभत्र आफ्नो नाम िुलाई आफू सो कम्पनीको आधारभूि
शेयरधनीको है मसयिमा कायम नरहे को मममि र अन्य हििरणहरु िथा के कारणले
आधारभूि शेयरधनीको है मसयि नरहे को हो सोसमेि िुलाई कम्पनीलाई सूचना ठदनु
पनेछ ।
(४) प्रत्येक पम्ललक कम्पनीले उपदफा (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लामग
एउटा छु ट्टै दिान हकिाब िडा गनुन पनेछ ।
५१.

शेयर, मडबेञ्चर र ऋणको लगिाः (१) प्रत्येक कम्पनीले

........... िाहषनक साधारण सभा

]

ु न्दा िीस ठदन अम्घसम्म ित्काल कायम रहे का र िारे ज भएका शेयरधनी र
हुनभ
मडबेञ्चरिालाहरुको लगि

ु न्दा एक्काइस ठदन अम्घ ियार गरी
िाहषनक साधारण सभा हुनभ



राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको लगिमा अन्य कुराका अमिररक्त दे हायका कुराहरु
समेि िुलाउनु पनेछाः–
(क)

ुँ ी र शेयरको सङ्ख्या,
कम्पनीको अमधकृि पुज

(ि)

ुँ ी,
कम्पनीको जारी शेयर पुज

(ग)

ुँ ी,
कम्पनीको च ुक्ता पुज

(घ)

शेयरहपच्छे माग भएको रकम,

(ङ)

हकस्िा असुल भएको जम्मा रकम,

(च)

असुल हुन बाुँकी रहे को जम्मा रकम,

(छ)

शेयर िा मडबेञ्चरमा दलाली दस्िुर बापि ठदएको जम्मा रकम,

(ज)

कुनै शेयर जफि गररएकोमा त्यस्िो शेयरको जम्मा सङ्ख्या, जफि
भएको कारण र मममि,

(झ)

बैङ्क, हििीय सं स्था िा अन्य कुनै व्यम्क्तबाट मलएको ऋण िा
कम्पनीले ठदएको जमानि,
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(झ१) अन्य कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चरमा लगानी गरे को भए त्यस्िो
कम्पनीको नाम र दिान नम्बर िथा शेयर िा मडबेञ्चरमा गरे को
लगानी रकम ।

(ञ)

बहालिाला सञ्चालकको नाम र ठे गाना ।

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको लगि कम्पनीको िाहषनक साधारण सभा भएको
मममिले िीस ठदनमभत्र र िाहषनक साधारण सभा नगने कम्पनी भए प्रचमलि कानून बमोम्जम
सम्बम्न्धि मनकायको स्िीकृमि चाहहने कारोबार गने भए त्यस्िो स्िीकृमि प्राप्त गरे को र
स्िीकृमि नचाहहने भए दिान भएको एक िषनमभत्र कम्िीमा एकजना सञ्चालकले सही गरी
कायानलयमा पठाउनु पनेछ



................. ।

(४) साधारण सभा नगने कम्पनीले उपदफा (१) बमोम्जमको लगि आमथनक िषन



समाप्त भएको मममिले छ महहनामभत्र कायानलयमा पेश गनुन पनेछ
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कुनै कम्पनीले दफा
७८ बमोम्जम पेश गनुन पने प्रमििेदनमा उपदफा (२) बमोम्जमका हििरणहरु समेि
उल्लेि गरे को भए त्यस्िो कम्पनीले यस दफा बमोम्जम छु ट्टै लगि कायानलयमा पठाउनु
पने छै न ।
५२.

शेयरमा दाबीाः शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई मिनन बाुँकी रहे को शेयरको रकम िा कानून
बमोम्जम कम्पनीलाई बुझाउनु पने बाुँकी रकम बापि मनजहरुका नाममा दिान भएको
शेयर र सो बापि बाुँमडने लाभांश समेि कम्पनीले रोक्का गनन र त्यस्िो रकम लाभांशबाट
कट्टा गरी मलन सवनेछ ।

५३.

शेयर बापिको रकमको भ ुक्तानीाः (१) शेयर बापिको रकम मनयमािली बमोम्जम माग
ु ान गरी च ुक्ता गनुन पनेछ ।
गररएको अिमधमभत्र भक्त
(२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनीले हकस्िा माग गदान प्रत्येक शेयरधनीको
नाममा बुझाउनु पने हकस्िा रकम, समय र स्थान िोली कम्िीमा िीस ठदनको अिमध ठदई
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िोहकए बमोम्जमको ढाुँचामा मलम्िि सूचना पठाउनु पनेछ । पम्ललक कम्पनीले त्यस्िो
सूचना राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा समेि कम्िीमा

दुई पटक प्रकाशन गनुन पनेछ ।



ु ान गनुन पने रुपैयाुँ उपदफा (२) मा
(३) कुनै शेयरधनीले शेयर बापि भक्त
उम्ल्लम्िि अिमधमभत्र भ ुक्तान नगरे मा सो अिमध नाघेको मममिले िीन महहनाको थप अिमध
ठदई सो अिमधमभत्र बुझाउन ल्याएमा िोहकए बमोम्जमको दरले लयाजसमेि लगाई बुम्झमलने
र सो अिमधमभत्र पमन बुझाउन नल्याए मनजको शेयर जफि हुने कुरा स्पष्ट िोली
सम्बम्न्धि शेयरधनीलाई सूचना ठदनु पनेछ । पम्ललक कम्पनीका हकमा त्यस्िो सूचना
राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा कम्िीमा िीनपटक प्रकाशन गराउनु पनेछ । सो
बमोम्जमको सूचनाको म्यादमा पमन हकस्िा नबुझाएमा कम्पनीले जुन शेयरको सम्बन्धमा
ु ान भएको रकम िा सो शेयर बापि कुनै
सो सूचना ठदएको हो सो शेयर बापि भक्त
लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो रकम समेिले िामेजमि सङ्ख्याको शेयर मनजको
नाममा कायम रािी बाुँकी शेयर िा सम्पूण न शेयर जफि गनन सवनेछ ।
िर शेयर जफि गनुअ
न म्घ कम्पनी िारे जी िा दामासाहीमा पररसकेको रहे छ भने
जफि हुन सवने शेयर बापि बुझाउन बाुँकी रकम प्रचमलि कानून बमोम्जम ऋणसरह
असुल गनन सहकनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम शेयर जफि भएकोमा सञ्चालक समममिले त्यसरी
ु ानी भइसकेको रकम र त्यस्िा शेयर बापि कुनै लाभांश
जफि भएका शेयर बापि भक्त
रोक्का भएको रहेछ भने सो बराबरको रकम हफिान गनन िा सो रकमले िामेसम्मको शेयर
ठदन सवनेछ र रकम हफिान गने भएमा शेयर जफि भएको िीन महहनामभत्र रकम हफिान
गररसवनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम िीन महहनामभत्र रकम हफिान नगरे मा सो अिमध
नाघेपमछ सो रकममा लाग्ने व्याजसमेि ठदनु पनेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोम्जम जफि गररएको शेयर मनयमािलीको अधीनमा रही
सञ्चालक समममिले मनामसब ठहराएको हकमसमबाट मबक्री गनन िा िारे ज गनन सवनेछ ।
(७) लगािार िीन िषन िा सोभन्दा बढी मुनाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले
ुँ ीको
ु ानी माग नभएको आफ्नो शेयर पुज
साधारण सभामा हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी भक्त
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ु ानी माग गनन
केही अंश कम्पनी िारे ज हुुँदा िा दामासाहीमा गएको अिस्थामा बाहेक भक्त
नपाउने गरी मनधानरण गनन सवनेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोम्जम हिशेष प्रस्िाि पाररि भएपमछ सो प्रस्िािमा उल्ले ि
ुँ ीको रकम साधारण सभाबाट पुनाः अको
ु ानी माग गनन बाुँकी शेयर पुज
भए अनुसारको भक्त
हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी माग गने मनणनय भएकोमा बाहेक कम्पनी िारे ज हुुँदा िा
दामासाहीमा गएको अिस्थामा बाहे क माग गनन सहकने छै न ।
५४.

साझा गरी मलएको शेयरको रकम च ुक्ता गनेाः (१) साझा गरी मलएको शेयरको हकस्िा
रकम प्रत्येक साझेदारले आफ्नो स्िाममत्िको अनुपािमा बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मलएको शेयरमा यसको यमि भाग छ भन्ने
रीिपूिक
न को मलिि भएकोमा बाहे क जमिजनाको नाममा शेयर रहे को छ उमिजनाको
नाममा बराबर हहस्सा रहे को मामननेछ ।

५५.

शेयर मडबेञ्चरमा हकदार मामननेाः कुनै कम्पनीले जारी गरे को शेयर िा मडबेञ्चरको
स्िाममत्िको हिषयमा हििाद उत्पन्न भएमा
िडा गरे को शेयर िा मडबेञ्चरको

अन्यथा प्रमाम्णि भएकोमा बाहे क कम्पनीले

दिान हकिाबमा जसको नाम दिान भएको छ मनज नै

त्यस्िो शेयर िा मडबेञ्चरको हकदार भएको मामननेछ ।
५६.

ुँ ी हेरफेर गने कम्पनीको अमधकाराः
शेयर पुज

(१) मनयमािलीमा गररएको व्यिस्थाको

अधीनमा रही साधारण सभामा हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी कुनै कम्पनीले दे हाय बमोम्जम
ुँ ी हे रफेर गनन सवनेछाः–
आफ्नो शेयर पुज
(क)

कम्पनीले उपयुक्त ठानेको रकमको नयाुँ शेयर मसजनना गरी
ुँ ीमा िृहि गरे र,
कम्पनीको अमधकृि शेयर पुज

(ि)

ुँ ीलाई अहङ्कि मूल्यभन्दा बढी िा
कम्पनीको सबै िा केही शेयर पुज
घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृि िा हिभाजन गरे र,

(ग)

प्रस्िाि पाररि हुुँदाका ठदनसम्म कसै ले पमन नमलएको िा शेयर
मलन मञ्जुर नगरे को िा दफा ५३ को उपदफा (३) बमोम्जम
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जफि भएको शेयर िारे ज गरी सो िारे ज भएको शेयरको मूल्य
ुँ ीको रकम घटाएर ।
बराबरको कम्पनीको शेयर पुज
ुँ ीको हेरफेर गने हिशेष प्रस्िाि पाररि भएमा सोही
(२) उपदफा (१) बमोम्जम पुज
हदसम्म सम्बम्न्धि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र मनयमािली



.......... सं शोधन भएको

मामननेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम पाररि प्रस्िािको अमभले ि िथा प्रबन्धपत्र र
मनयमािली सं शोधनका लामग िोहकएको दस्िुर सहहि कायानलयमा पेश गनुन पनेछ र
ुँ ीमा हेरफेर र
कायानलयले त्यसरी पेश भएको साि ठदनमभत्र सोही बमोम्जम कम्पनीको पुज
प्रबन्धपत्र र मनयमािली सं शोधन भएको व्यहोरा अमभले ि गरी कम्पनीलाई जानकारी ठदनु
पनेछ ।
(४) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोम्जम शेयर िारे ज भएकोमा सो कायन
ुँ ी घटाउने प्रयोजनको लामग भए गरे को मामनने छै न ।
कम्पनीको शेयर पुज
ुँ ीको हदसम्म जारी पुज
ुँ ी बढाउन आिश्यक
(५) कम्पनीलाई आफ्नो अमधकृि पुज
ुँ ी बढाउन सवनेछ ।
परे मा साधारण सभामा सामान्य प्रस्िाि पाररि गरी त्यस्िो पुज
ुँ ी बढाई आफ्नो शेयर
(६) पम्ललक कम्पनीले उपदफा (५) बमोम्जम शेयर पुज
सािनजमनक मनष्काशन गनुन परे मा यस ऐन र मधिोपत्र सम्बन्धी प्रचमलि कानूनमा मनधानररि
प्रहक्रया पुरा गनुन पनेछ ।
िर त्यस्िो कम्पनीले ित्काल कायम रहे का शेयरधनीहरु िथा कमनचारीले मात्र
िररद गनन पाउने गरी हकप्रद शेयर (राइट शेयर) र बोनस शेयर जारी गदान िा उपदफा
(९) बमोम्जम शेयर जारी गदान त्यस्िो प्रहक्रया पुरा गनुन पने छै न ।
(७) पम्ललक कम्पनीले ित्काल कायम रहे का शेयरधनीहरुले मात्र िररद गनन
पाउने गरी हकप्रद शेयर जारी गने सूचना त्यस्िो शेयर जारी गनुभ
न न्दा पन्र ठदनअम्घ
राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा कम्िीमा लगािार िीनपटक प्रकाशन गनुन पनेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोम्जम जारी गररएको शेयर िररद गने पहहलो हक ित्काल
कायम

रहेका

शेयरधनीले

मलई

रािेको

शेयरधनीहरुलाई हुनेछ ।
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(९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कम्पनीले जारी गने
दे हाय बमोम्जमका शेयरहरुमा कम्पनीका ित्काल कायम रहे का शेयरधनीको पहहलो हक
हुने छै नाः–
(क)

कम्पनीले नगदबाहे क अरु कुनै प्रमिफल बापि जारी गने शेयर,

(ि)

कम्पनीसुँग भएको सम्झौिाको शिन अनुरुप प्रदान गररएको कुनै अमधकार
िा सुहिधा अन्िगनि कुनै व्यम्क्तलाई जारी गररएको शेयर,

(ग)

कमनचारी शेयर योजना अन्िगनि जारी गररएको शेयर,

(घ)

कुनै कम्पनी र त्यसका साहू हरुबीच भएको सम्झौिा अनुसार जारी
गररएको शेयर,

(ङ)

कुनै कम्पनीले अग्रामधकार शेयरलाई साधारण शेयरमा िा मडबेञ्चरलाई
शेयरमा पररणि गदान कायम भएका शेयर,

(च)

ुँ ी िा ऋणको पुनसंरचना गने क्रममा िा
कम्पनीको व्यिस्थापन, पुज
दामासाही सम्बन्धी प्रचमलि कानून अनुसार सम्बि पक्षहरुबीच स्िीकृि
पुनसंरचना कायनक्रम कायानन्ियन गने क्रममा िा कुनै एक पम्ललक
कम्पनी अको पम्ललक कम्पनीमा गामभने कायनक्रम कायानन्ियन गने क्रममा
सम्बम्न्धि पक्षहरुबीच सम्पन्न सम्झौिा अनुसार जारी भएका शेयर ।

(१०) कम्पनीले गरे को मुनाफा िा मुनाफाबाट सृम्जि कोषबाट बाहे क कम्पनीको
ुँ ी बृहि गनन िा बोनस शेयर मनष्काशन गनन हुुँदैन ।
सम्पम्िको पुनमूल्न याङ्कन गरी शेयर पुज
(११)

यस

दफा

बमोम्जम

शेयर

जारी

गदान

ित्काल

कायम

रहे का

शेयरधनीहरुलाई शेयर िररद गनन कम्िीमा पैंिीस ठदनको म्याद ठदनु पनेछ । सो
म्यादमभत्र त्यस्िा शेयरधनीहरुले शेयर िररद नगरे मा िा शेयर िररद गने हक अरुलाई
मबक्री िा हस्िान्िरण नगरे मा कम्पनीको सञ्चालक समममिले मनणनय गरे बमोम्जम त्यस्िा
शेयर अन्य कुनै हकमसमबाट मबक्री गनन सहकनेछ ।
५७.

ुँ ी घटाउनेाः (१) कम्पनीले आफ्नो शेयर पुज
ुँ ी घटाउन चाहे मा सो हिषयमा
शेयर पुज
साधारण सभामा हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी अदालिको स्िीकृमि मलई सो बमोम्जम
ुँ ी घटाउन
प्रबन्धपत्र र मनयमािलीमा आिश्यक हेरफेर िा सं शोधन गरी शेयर पुज
सवनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम अदालिको स्िीकृमि प्राप्त गरे पमछ कम्पनीले दे हाय
ुँ ी घटाउन सवनेछाः–
बमोम्जम हुने गरी शेयर पुज
(क)

हकस्िा माग गरे को शेयरको रकम च ुक्ता नभएकोमा जमि च ुक्ता
ुँ ी कायम गरी,
भएको छ त्यमिमात्र पुज

(ि)

ुँ ी हफिान गरी,
च ुक्ता भईसकेको पुज

(ग)

कम्पनीलाई ठू लो नोवसानी परे मा

िा दै िी प्रकोप परे मा शेयरको

अहङ्कि मूल्य घटाई ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन प्रचमलि कानून
ुँ ी घटाउन सवने
बमोम्जम दामासाहीमा पररसकेको कम्पनीले यस दफा बमोम्जम आफ्नो पुज
छै न ।
५८.

ुँ ी घटाउन अदालिको स्िीकृमि प्राप्त गने कायनहिमधाः (१) दफा ५७ बमोम्जम
शेयर पुज
ुँ ी घटाउने हिशेष प्रस्िाि पाररि गरे मा सोको स्िीकृमिको लामग अदालि
कम्पनीले पुज
समक्ष मनिेदन ठदनु पनेछ ।
ु ाई हुनभ
ु न्दा पहहले
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मनिेदन परे कोमा सो उपर सुनि
ुँ ी घटाउने बारे मा अदालिमा सुनि
ु ाई हुने मममि र स्थान िुलाई
कम्पनीको शेयर पुज
सम्बम्न्धि कम्पनीले कम्िीमा िीनपटक राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा सािनजमनक सूचना
प्रकाशन गनुन पनेछ ।
(३) कम्पनीको िारे जी िा दामासाही प्रहक्रया शुरु हुुँदा प्रचमलि कानून बमोम्जम
ु ानीको दाबी गनन पाउने है मसयि भएका प्रत्येक व्यम्क्तले कम्पनीको
ऋण िा कुनै भक्त
ुँ ी घटाउने प्रहक्रयामा आफ्नो दाबी िथा हिरोध पेश गनन पाउनेछ ।
शेयर पुज
ुँ ी घटाउने मनिेदन उपर सुनि
ु ाई हुुँदा कम्पनीको सञ्चालक िा
(४) कम्पनीको पुज
कम्पनी सम्चिले अदालिले मागे बमोम्जम कम्पनीको साहू हरु भए मनजहरुको नाम, ठे गाना
िथा मनजहरु प्रत्येकलाई बुझाउनु पने ऋणको रकमसमेि िुलाई िास्िहिक िथा सा“चो
व्यहोराको सूची अदालि समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम पेश भएको सूचीमा नाम समािेश भएका साहू हरुमध्ये
ुँ ी घटाउने कुरामा सहममि भए
ऋण च ुक्ता हुन िा ऋण मनम्िि हुन बाुँकी साहू हरुको पुज
िा नभए पमन साहू हरुले दाबी गरे को ऋण िा दाबीको पूरै रकम कम्पनीले सकार गरे मा
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िा नगरे मा पमन त्यस्िो रकम च ुक्ता गनन आिश्यक रकम व्यिस्था गनन स्िीकार गरी पुरा
रकम मनम्िि मममिमभत्र च ुक्ता गने कबुमलयि गरी आिश्यक व्यिस्था ममलाएको अिस्थामा
ुँ ी घटाउन अदालिले आदे श ठदन सवनेछ ।
शेयर पुज
ुँ ी बापि कम्पनीलाई शेयरधनीहरुले बुझाउन बाुँकी रकम िा शेयर
(६) शेयर पुज
बापि बुझाईएको रकम कुनै शेयरधनीलाई हफिान गदान सो रकम मात्र घट्ने गरी शेयर
ुँ ी घटाउने प्रस्िाि उपर स्िीकृमिको लामग कारबाही गदान उपललध प्रमाण र
पुज
पररम्स्थमिलाई हे री अदालिले उपयुक्त ठानेमा उपदफा (३) िा (४) को व्यिस्था कुनै
िास साहू को हकमा लागू नहुने गरी आदे श ठदन सवनेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोम्जम

साहू हरुको सूची पेश गदान कुनै कुरा छु टाएको िा

गलि हििरण पेश गरे को पाइएमा त्यस्िो सूची पेश गने कम्पनीका

सञ्चालक र त्यस्िो

सूचीमा सही गने पदामधकारीलाई यो ऐन बमोम्जम सजाय हुनेछ ।
िर त्यस्िो सूचीमा सही गने पदामधकारीले मनजको जानकारी मबना कुनै कुरा छु ट
भएको िा गल्िी भएको िा सो छु ट िा गल्िी भएको मनजले थाहा पाउना साथ यस दफा
बमोम्जम अदालिले आदे श गनुअ
न म्घ त्यस्िो छु ट िा गल्िी सच्याई अदालिलाई जानकारी
गराएमा िा त्यस्िो छु ट िा गल्िी रोवनको लामग पयानप्त होमसयारी मलएको मथयो भन्ने कुरा
प्रमाम्णि गरे मा सो सजाय हुने छै न ।
ुँ ी घटाउने प्रस्िाि उपर उपदफा (३) बमोम्जम दाबी हिरोध गनन पाउने
(८) पुज
ु ानी बारे मा साहू हरुको स्िीकृमि प्राप्त भएको ऋण िा
साहू हरुको ऋण िा दाबी भक्त
ु ानी भइसकेको, ऋण िा दाबी यहकन भई भक्त
ु ानी हुने अिस्थामा भएको िा
दाहयत्ि भक्त
ऋण िा दाबी सुरम्क्षि भएको कुरामा अदालि सन्िुष्ट भएमा उपयुक्त शिनहरु मनधानरण
ुँ ी घटाउने आदे श ठदन सवनेछ ।
गरी अदालिले पुज
ुँ ी
(९) उपदफा (८) बमोम्जम स्िीकृमि ठदएकोमा अदालिलाई उपयुक्त लागेमा पुज
घटाउने स्िीकृमिको आदे श ठदएको कम्पनीको नामको पछामड मनम्िि समयािमधसम्म
ुँ ी घटाइएको” भन्ने िावयांश ले ख्न र यसरी पुज
ुँ ी घटाउनु परे को कारण िथा पररम्स्थमि
“पुज
र यस सम्बन्धी अन्य महत्िपूणन कुरा सिनसाधारणको जानकारीमा ल्याउन आिश्यक सूचना
प्रकाशन गनुन भनी सम्बम्न्धि कम्पनीलाई आदे श ठदन सवनेछ ।
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ुँ ी घटाइएको” भन्ने
(१०) उपदफा (९) बमोम्जम कम्पनीको नामको पछामड “पुज
िावयांश ले ख्न ु भन्ने आदे श जारी भएकोमा अदालिले मनधानरण गरे को समयािमध व्यमिि
नभएसम्म सो िावयांश कम्पनीको नामको अमभन्न अङ्गको रुपमा रहनेछ ।
ुँ ी घटाउने प्रस्िािको स्िीकृमि ठदने क्रममा यस दफा बमोम्जम
(११) पुज
अदालिले जारी गरे को आदे शमा उम्ल्लम्िि शिनहरुको व्यहोरा कम्पनीको प्रबन्धपत्र िथा
मनयमािलीमा स्ििाः समािेश भएको मामननेछ र सोही हदसम्म प्रबन्धपत्र िथा मनयमािली
सं शोधन भएको मामननेछ ।
ुँ ी घटाउने प्रस्िाि उपर दाबी हिरोध गनन पाउने
(१२) यस दफा बमोम्जम पुज
साहू को नाम जानी जानी लुकाउने, मछपाउने िा दबाउने िा जानी जानी ऋण िा दाबीको
रकम िा दाहयत्िको हिषयमा झुट्टा हििरण ियार गने िा पेश गने िा त्यस्िो ऋण िा
दाहयत्ि लुकाउने, मछपाउने िा झुट्टा हििरण ियार गने गराउने सञ्चालक िा सो कायनमा
सहयोग पु¥याउने कम्पनीको पदामधकारी िा कमनचारीलाई यस ऐन बमोम्जम सजाय
हुनेछ ।
ुँ ी घटाइएकोमा त्यस्िो कम्पनीले
(१३) यस दफा बमोम्जम कम्पनीको शेयर पुज
जारी गरे का प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्रमा कम्पनीको सञ्चालक िा कम्पनी सम्चिले सो कुरा
जनाई प्रमाम्णि गनुन पनेछ ।
५९.

ुँ ी घटाइएको शेयरमा शेयरधनीहरुको दाहयत्िाः (१) यस दफामा अन्यथा व्यिस्था
पुज
ुँ ी घटाउन अदालिले ठदएको आदे शमा उम्ल्लम्िि कुनै
गररएकोमा बाहेक शेयर पुज
ु ान गररएको
शेयरको सम्बन्धमा त्यस्िो शेयरको मनधानररि मूल्यबाट शेयर बापि भक्त
ु ानी गररएको भनी मामनएको रकम घटाउुँदा हुन आउने
िास्िहिक रकम िा भक्त
रकमभन्दा बढी रकम बुझाउन यस्िो शेयर मलने साहिक िा ित्काल कायम रहे को
शेयरधनी बाध्य हुने छै न ।
िर अदालि

समक्ष कम्पनीको

ुँ ी घटाउने प्रस्िािमा
पुज

दाबी हिरोध गने

अमधकारप्राप्त कम्पनीका साहू को सूची पेश गदान कुनै साहू को नाम छु टे को रहे छ र
ुँ ी घटाउने आदे श प्राप्त भएपमछ त्यस्िो साहू को ऋण मिनन कम्पनीले नसवने
कम्पनीको पुज
अिस्था भएमा उपदफा (३) िा (४) मा उल्लेि भए बमोम्जम रकम मिनन कम्पनीका
शेयरधनी बाध्य हुनेछन् ।
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(२) उपदफा (१) को प्रमिबन्धात्मक िावयांशमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए
िापमन कुनै साहू को आफ्नै गल्िी िा हेलचेवराईंबाट अदालि समक्ष पेश गररएको सूचीमा
त्यस्िो साहू को नाम िा कुनै दाबी छु ट्न गएकोमा त्यस्िो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य
हुने छै नन् ।
ुँ ी घटाउने आदे श जारी गरे को अम्घल्लो ठदन
(३) अदालिले कम्पनीको पुज
सम्बम्न्धि कम्पनी दामासाहीमा परी सो सम्बन्धी कारबाही शुरु गररएको भए त्यस्िो
कम्पनीको शेयरधनीले आफूले मलएको शेयर बापि जमि रकम बुझाउनु पने मथयो सोही
ुँ ी घटाउने प्रस्िाि स्िीकृि गने आदे श जारी
बराबरको रकम बुझाउन कम्पनीको पुज
भएको ठदनमा कम्पनीको शेयरधनी कायम रहे को व्यम्क्त बाध्य हुनेछ ।
(४) कम्पनी दामासाहीमा परे को भएमा अदालिमा साहू को सूची पेश गदान नाम
छु ट्न गएको भमनएका साहू ले नाम छु ट्न गएको कुराको प्रमाण सहहि मनिेदन ठदएमा
अदालिले उपयुक्त दे िेमा त्यस्िो साहू को ऋण मिननको लामग आिश्यक पने रकम
कम्पनीमा बुझाउनु पने दाहयत्ि भएका शेयरधनीहरुको सूची ियार गरी त्यस्िो सूचीमा
नाम परे का शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको दामासाहीको प्रहक्रयामा मनजहरुले बुझाउनु पने
रकम सरह मनजहरुबाट शेयरको रकमको माग गने आदे श ठदन सवनेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन आफूले शेयर िररद
गदानका बिि मलएको शेयरको अहिि मूल्यभन्दा बढी रकम मिनन कुनै पमन शेयरधनी
बाध्य हुने छै न ।
६०.

कम्पनीको िुद सम्पम्ि घटे मा सञ्चालक म्जम्मेिार हुनाःे (१) पम्ललक कम्पनीको िुद
ुँ ीको आधा िा सोभन्दा कम हुन आएमा त्यस्िो
सम्पम्ि (नेट िथन) घट्न गई च ुक्ता पुज
व्यहोरा जानकारीमा आएको पैंिीस ठदनमभत्र सञ्चालकहरुले कम्पनी िथा शेयरधनी
समेिको हहिका लामग उपयुक्त रणनीमि ियार गनुन पनेछ र सो जानकारी भएको लगिै
पमछ बस्ने साधारण सभामा यस सम्बन्धी छु ट्टै प्रस्िाि राख्नु पनेछ ।
िर सो रणनीमि कायानन्ियन गनन साधारण सभाको स्िीकृमि मलनु पने भएमा
यथाशीघ्र हिशेष साधारण सभा बोलाउनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम रणनीमि ियार नगने, िाहषनक साधारण सभामा

प्रस्िाि

नराख्ने िा हिशेष साधारण सभा नबोलाउने िा जानी जानी त्यस्िो सभा नबोलाइएको म्स्थमि
कायम रहन ठदने कम्पनीका सञ्चालकलाई यस ऐन बमोम्जम सजाय हुनेछ ।
(३) सञ्चालकले बदमनयि म्चिाई िा द्वे षपूण न लापरिाहीको कारणले कम्पनीको
िुद सम्पम्ि उपदफा (१) बमोम्जम घट्न गएको कुरा ठहरे मा सोको क्षमिपूमिनसमेि
त्यस्िो काम गने सञ्चालकले मिनुन पनेछ ।
६१.

कम्पनीले आफ्नो शेयर आपैmले िररद गनन नहुनाःे (१) कम्पनीले आफ्नो शेयर आपैm िररद
(बाइ लयाक) गनन िा जमानिमा रािी ऋण ठदनु हुुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन दे हायका अिस्थामा
कायानलयलाई जानकारी गराई लाभांशको रुपमा हििरण हुन सवने सम्ञ्चि मुनाफाको
रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै िररद गनन सवनेछाः–
(क)

कम्पनीले जारी गरे को शेयरको सम्पूण न रकम च ुक्ता भईसकेको भए,

(ि)

पम्ललक कम्पनीले

जारी गरे को शेयर मधिोपत्र बोडनमा दिान

भईसकेको भए,
(ग)

आफ्नो शेयर आफै िररद गनन सवने व्यिस्था सम्बम्न्धि कम्पनीको
मनयमािलीमा भएको भए,

(घ)

आफ्नो शेयर आफै िररद गनन सवने गरी सम्बम्न्धि कम्पनीको
साधारण सभामा हिशेष प्रस्िाि पाररि भएको भए,

(ङ)

कम्पनीले च ुक्ता गनुन पने ऋण रकम कम्पनीले आफ्नो शेयर आपैm
ुँ ी िथा साधारण जगेडा कोषको रकमको
िररद गरी सकेपमछ पुज
अनुपािमा दोलबरभन्दा बढी नहुने भए,
स्पष्टीकरणाः यस िण्डको प्रयोजनका लामग “ऋण रकम” भन्नाले
कम्पनीले कजान मलएको सुरम्क्षि िथा असुरम्क्षि सम्पूण न ऋण रकम
सम्झनु पछन ।
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(च)

कम्पनीले िररद गने आफ्नो शेयरको रकम कम्पनीको कुल च ुक्ता
ुँ ी िथा साधारण जगेडा कोषको रकमको बीस प्रमिशिभन्दा बढी
पुज
नहुने भए,

(छ)

आफ्नो शेयर आपैm िररद गने

सम्बन्धमा कायानलयले

समय

समयमा जारी गरे को मनदे शन प्रमिकूल नहुने भए ।
(३) उपदफा (२) को िण्ड (घ) बमोम्जम साधारण सभामा पेश गररने प्रस्िािमा
दे हायको हििरण उल्ले ि भएको हुन ु पनेछाः–
(क)

आफ्नो शेयर आपैm िररद गनुन पने कारण र आिश्यकिा,

(ि)

आफ्नो शेयर आपैm िररद गरे को कारणबाट सम्बम्न्धि कम्पनीको
आमथनक म्स्थमिमा पनन सवने सम्भाहिि प्रभाि मूल्याङ्कनको हििरण,

(ग)

िररद गनन प्रस्िाि गररएको शेयरको हकमसम र सोको सङ्ख्या,

(घ)

िण्ड (ग) बमोम्जमको शेयर िररद गनन लाग्ने अमधकिम िा
न्यूनिम रकम र सोको आमथनक स्रोि,

(ङ)

आफ्नो शेयर आपैm िररद गनन सवने समयािमध,

(च)

शेयर िररद गने िररका,

(छ)

आफ्नो शेयर आपैm िररद गने सम्बन्धमा कायानलयले िोकेको िथा
प्रचमलि कानून बमोम्जम िुलाउनु पने अन्य आिश्यक कुराहरु ।

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको हिशेष प्रस्िाि साधारण सभाबाट पाररि भएमा सो
पाररि भएको बाह्र महहनाको अिमधमभत्र सम्बम्न्धि कम्पनीले दे हायको कुनै उपायबाट
आफ्नो शेयर आफै िररद गनन सवनेछाः–
(क)

मधिोपत्र बजार माफनि िररद गरे र,

(ि)

कम्पनीका कमनचारीलाई छु ट्याइएको शेयर सम्बम्न्धि कमनचारीबाट
िररद गरे र,

(ग)

ित्काल कायम रहे का शेयरधनीबाट समानुपामिक रुपमा िररद
गरे र ।
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(५) उपदफा (४) बमोम्जम कम्पनीले आफ्नो शेयर आपैm िररद गरे कोमा त्यस्िो
शेयर िररद गरे को मममिले िीस ठदनमभत्र आफूले िररद गरे को शेयर सङ्ख्या, सो बापि
भ ुक्तानी भएको रकम र अन्य आिश्यक हििरणहरु कायानलयलाई जानकारी गराउनु
पनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोम्जम आफ्नो शेयर आफै िररद गरे को अहिि मूल्य
ुँ ी हफिान जगेडा कोष िडा गरी सो कोषमा दाम्िला गनुन पनेछ र
बराबरको रकम छु ट्टै पुज
ुँ ीसरह कायम राख्नु पनेछ ।
सो कोषको रकमलाई च ुक्ता पुज
(७) उपदफा (४) बमोम्जम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै िररद गरे कोमा आफूले
िररद गरे जमि शेयर त्यसरी िररद गरे को मममिले एक सय बीस ठदनमभत्र रद्द गरी सवनु
पनेछ ।
(८) यस दफा बमोम्जम कम्पनीले कुनै िगनका शेयर िररद गररसकेपमछ बोनस
शेयर जारी गने िा आफ्नो दाहयत्ि च ुक्ता गने बाहे क आफ्नो शेयर आफैले िररद गरे को
दुई िषन नभई पुनाः सोही िगनको शेयर मनष्काशन गनन सवने छै न ।
(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन पम्ललक कम्पनीले
ुँ ी कम हुने
कायम गनुन पने न्यूनिम शेयरधनीको सङ्ख्या कम हुने िा न्यू निम च ुक्ता पुज
गरी त्यस्िो कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै िररद गनन सवने छै न ।
(१०) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै िररद गनन नसवने अन्य अिस्था र आफ्नो
शेयर आफै िररद गदान पालना गनुन पने अन्य शिनहरु िोहकए बमोम्जम हुनेछ ।
६२.

कम्पनीले आफ्नो शेयर िररद गनन कुनै ऋण िा आमथनक सहयोग ठदन नहुनाःे कम्पनीले
आफ्नो िा आफ्नो मुख्य कम्पनी



िा सहायक कम्पनीको शेयर िररद िा कुनै व्यहोराले

सो शेयरमा हक प्राप्त गननको लामग कसै लाई ऋण िा कुनै हकमसमको आमथनक सहयोग
उपललध गराउनु हुुँदैन ।
िर कम्पनीका कमनचारीहरुलाई शेयर मबक्री गने योजना अन्िगनि कमनचारीलाई
सम्बम्न्धि कम्पनीको िा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको पुरा मूल्य च ुक्ता भएको शेयर िररद
गनन िा त्यस्िो शेयरमा कुनै व्यहोराले स्िाममत्ि प्राप्त गननको लामग ऋण उपललध गराउन
यस दफामा ले म्िएको कुनै कुराले बाधा पुयानउने छै न ।


पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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६३.

कारोबार प्रारम्भ गनन स्िीकृमि मलनु पनेाः (१) यस ऐन अन्िगनि सं स्थाहपि पम्ललक
कम्पनीले कारोबार गने स्िीकृमि प्राप्त नगरी आफ्नो कारोबार प्रारम्भ गनुन हुुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्िीकृमि पाउनको लामग पम्ललक कम्पनीको
सं स्थापकले िररद गनन कबुल गरे को शेयर बापिको रकम मध्ये माग भएको पुरा रकम
च ुक्ता भईसकेको प्रमाण समािेश गरी कायानलय समक्ष मनिेदन ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम मनिेदन परे कोमा सं स्थापकहरुले िररद गनन कबुल
गरे को शेयर बापिको रकममध्ये माग भएको रकम च ुक्ता भएको प्रमाम्णि भएमा
कायानलयले कारोबार गने स्िीकृमि प्रदान गनेछ ।
िर शेयर बापि च ुक्ता भएको रकम दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्ले ि
भएको रकमभन्दा कम हुने भएमा स्िीकृमि ठदने छै न ।
(४) यस दफा बमोम्जम कारोबार प्रारम्भ गनन स्िीकृमि नमलई हिशेष साधारण
सभा, सञ्चालक समममिको बैठक, कम्पनीको व्यिस्थापन जस्िा कुरा बाहे क हििरणपत्र
प्रकाशन गने िा दाहयत्ि मसजनना हुने कुनै हकमसमका कायन गनुन हुुँदैन ।
(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कुनै िास व्यिसाय
सञ्चालन गने कम्पनीको हकमा प्रचमलि कानून बमोम्जम त्यस्िो व्यिसाय मनयममि गने
अमधकारप्राप्त मनयमनकारी मनकायबाट इजाजिपत्र प्रदान गदान त्यस्िो व्यिसाय शुरु
गनुअ
न म्घ कुनै शिन मनधानरण गररएको भए त्यस्िो शिन पुरा गरे को प्रमाण पेश नभएसम्म
कारोबार शुरु गने स्िीकृमि प्रदान गररने छै न ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन प्राइभेट कम्पनीले
कायानलयमा दिान भएको प्रमाणपत्र पाउना साथ आफ्नो कारोबार शुरु गनन सवनेछ ।
िर कुनै िास कारोबार गनन प्रचमलि कानून बमोम्जम कुनै सम्बम्न्धि मनकायबाट
स्िीकृमि मलनु पने भएमा त्यस्िो स्िीकृमि मलएपमछ मात्र कारोबार शुरु गनुन पनेछ ।

६४.

मडस्काउण्टमा शेयर मनष्काशन गनन िा मबक्री गनन नहुनाःे (१) कम्पनीले मडस्काउण्टमा
आफ्नो शेयर मनष्काशन िा मबक्री गनुन हुुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कम्पनीको साधारण
सभाले हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी सोही प्रस्िािमा िोहकए बमोम्जमको प्रमिशिमा नघट्ने
गरी दे हायको अिस्थामा मडस्काउण्टमा शेयर मनष्काशन िा मबक्री गनन सवनेछाः–
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(क)

ुँ ी पुनसंरचना गने योजना अनुसार शेयर मनष्काशन
कम्पनीको पुज
िा मबक्री गदान,

(ि)

साहू हरुको सहममि अनुसार कम्पनीले मलएको ऋणलाई शेयरमा
पररणि गने योजना अनुसार शेयर मनष्काशन िा मबक्री गदान,

६५.

(ग)

कमनचारी शेयर योजना अनुसार शेयर मनष्काशन िा जारी गदान,

(घ)

कायानलयले स्िीकृि गरे को अन्य अिस्थामा शेयर जारी गदान ।

अग्रामधकार शेयराः (१) कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा व्यिस्था भए
बमोम्जम अग्रामधकार शेयर जारी गनन सवनेछ ।
(२) मनयमािलीमा व्यिस्था गररए बमोम्जम बाहे क उपदफा (१) बमोम्जम जारी
गररएको शेयर साधारण शेयरमा पररणि हुन सवने छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम अग्रामधकार शेयर जारी गदान अन्य कुराको अमिररक्त
दे हायका कुरा िुलाएको हुन ु पनेछाः–
(क)

साधारण शेयरभन्दा अगामड लाभांश प्राप्त गने िा नगने सो कुरा,

(ि)

अग्रामधकार शेयरधनीले कमि प्रमिशि लाभांश प्राप्त गने हो सो
कुरा,

(ग)

ु े हटभ) हो िा मुनाफा
प्रत्येक िषन लाभांश जोमडदैं जाने (वयुमल
ु ेहटभ) हििरण हुने हो सो
भएको िषन मात्र मुनाफा (नन् वयुमल
कुरा,

(घ)

कम्पनी िारे ज भएको अिस्थामा शेयरको रकम हफिान गदान
अग्रामधकार ठदने िा नठदने कुरा,

(ङ)

मिामधकार हुने िा नहुने र मिामधकार हुने भए अग्रामधकार
शेयरको हिषयमा मात्र िा अन्य हिषयमा पमन हुने हो सो कुरा,

(च)

िण्ड (ङ) बमोम्जम अन्य कुरामा पमन मिामधकार हुने भए कुन
अनुपािमा मिामधकार हुने हो सो कुरा,

(छ)

साधारण शेयरमा पररििनन हुन सवने िा नसवने कुरा,
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(ज)

अग्रामधकार शेयर रकम मनम्िि अिमध पमछ हफिान गनन सहकने
(ररमडमेिल) िा हफिान गनन नसहकने (इररमडमेिल) के हुने हो सो
कुरा,

(झ)

अग्रामधकार शेयर हफिान गदान हप्रममयम सहहि िा हप्रममयम मबना
हफिान हुने हो सो कुरा ।

(४) हफिान हुने शिनमा कुनै अग्रामधकार शेयर जारी गररएको भए त्यस्िो शेयरको
ु ानी नभएसम्म सो शेयर हफिान गनन सहकने छै न ।
मूल्य पुरा भक्त
(५) लाभांशको रुपमा हििरण हुन सवने मुनाफाको रकम िा शेयर हफिान गने
प्रयोजनको लामग कम्पनीले जारी गरे का नयाुँ शेयरबाट प्राप्त रकमबाहे क अन्य रकमबाट
अग्रामधकार शेयरको रकम हफिान गनन सहकने छै न ।
(६) हफिान हुने गरी जारी गररएका कुनै अग्रामधकार शेयर हप्रममयम सहहि हफिान
गररने भए त्यस्िो शेयर रकम हफिान गने प्रयोजनका लामग कम्पनीको मुनाफा िा
कम्पनीको शेयर हप्रममयम िािाबाट उपयुक्त रकमको छु ट्टै कोषको व्यिस्था गनुन पनेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोम्जम नयाुँ शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकमबाट हफिान
हुने अग्रामधकार शेयरको रकम हफिान गररएको अिस्थामा बाहे क यस ऐन बमोम्जम
अग्रामधकार शेयरको रकम हफिान गदान कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश हििरण गननको लामग
ुँ ी हफिान
प्राप्त हुन सवने रकमबाट हफिान गररएको शेयरको अहिि मूल्य बराबरको रकम पुज
जगेडा कोष िडा गरी सो कोषमा दाम्िला गनुन पनेछ ।
ुँ ी हफिान जगेडा कोषलाई च ुक्ता पुज
ुँ ी
(८) उपदफा (७) बमोम्जम िडा भएको पुज
सरह मानी कायम राख्नु पनेछ ।
(९) यस दफा बमोम्जम हफिान गररएको कुनै अग्रामधकार शेयर हफिान गने कायन
समाप्त भएपमछ त्यस्िो शेयर स्ििाः िारे ज भएको मामननेछ ।
(१०) कुनै कम्पनीले अग्रामधकार शेयर हफिान गदान यस दफाको अधीनमा रही
कम्पनीको मनयमािलीमा िोहकएको शिन र प्रहक्रया अिलम्बन गनुन पनेछ र यसरी
ुँ ी
अग्रामधकार शेयरको रकम हफिान भएकोमा सोही कारणले कम्पनीको अमधकृि शेयर पुज
घटाइएको मामनने छै न ।
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(११) कम्पनीले कुनै अग्रामधकार शेयर रकम हफिान गरे मा िा हफिान गने प्रस्िाि
गरे मा त्यसरी हफिान गररएको िा हफिान गररने शेयरको अहिि मूल्य बराबरको नया“ शेयर
जारी गनन सवनेछ ।
(१२) कम्पनीले कुनै अग्रामधकार शेयर हफिान गरे को एक महहनामभत्र त्यसको
सूचना कायानलयलाई ठदनु पनेछ र यस्िो सूचना प्राप्त हुन आएमा कायानलयले त्यस्िो
सूचनालाई कम्पनीको दिान हकिाबमा जनाउनु पनेछ ।
(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन उपदफा (७)
ुँ ी हफिान जगेडा कोषबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई पूण न
बमोम्जम िडा भएको पुज
मूल्य च ुक्ता भएको बोनस शेयरको रुपमा नया“ शेयर जारी गनन सवनेछ ।
६६.

नाबालक र कानून बमोम्जम करार गनन अयोग्य व्यम्क्त संस्थापक हुनमा बन्दे जाः (१) सोह्र
िषन उमेर नपुगेको नाबालक र कानून बमोम्जम करार गनन अयोग्य व्यम्क्त कम्पनीको
सं स्थापक हुन सवने छै न ।
िर अपुिाली परी िा कानूनको पररचालनबाट नाबालक िा कानून बमोम्जम करार
गनन अयोग्य व्यम्क्तले सं स्थापकद्वारा िररद गरे को कम्पनीको शेयरमा हक प्राप्त गनन यस
दफाले बाधा पु¥याएको मामनने छै न ।
(२) कुनै नाबालक िा कानून बमोम्जम करार गनन अयोग्य व्यम्क्तले कुनै
कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चर िररद मबक्री गनुन पदान त्यस्िो व्यम्क्तको बाबु, आमा िा पमि
िा पत्नी िा कानून बमोम्जम मनयुक्त सं रक्षक िा अमभभािकले गनुन पनेछ ।
पररच्छे द–५
कम्पनीको सभा

६७.

कम्पनीको साधारण सभााः (१) कम्पनीको साधारण सभा दे हाय बमोम्जम हुनेछन्ाः–
(क)

िाहषनक साधारण सभा,

(ि)

हिशेष साधारण सभा ।

(२) पम्ललक कम्पनीको िाहषनक साधारण सभा गननको मनममि कम्िीमा एक्काईस
ठदन अगािै

र हिशेष

साधारण सभा गननको
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शेयरधनीहरुलाई मनजहरुले कम्पनीलाई उपललध गराएको ठे गानामा सभा हुने ठाउुँ, मममि
र छलफल गने हिषय िोली सूचना पठाउनु पनेछ । सो कुराको सू चना कम्िीमा
दुईपटक राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा पमन प्रकाशन गनुन पनेछ ।
िर स्थमगि भएको कुनै साधारण सभा बोलाउुँदा त्यस्िो सभामा नयाुँ हिषयमा
छलफल नहुने भएमा कम्िीमा साि ठदनअम्घ सो सभाको सूचना राहष्ट्रयस्िरको दै मनक
पमत्रकामा प्रकाम्शि गरे मा रीिपूिक
न सूचना ठदएको मामननेछ ।
(३) दे हायको अिस्थामा बाहेक उपदफा (२) बमोम्जम पहहले नै सूम्चि नगररएका
हिषयमा साधारण सभामा कुनै मनणनय गनन सहकने छै नाः–
(क)

यस ऐनको अन्य दफाहरुमा अन्यथा ले म्िएकोमा बाहे क साधारण
सभामा मिदान गनन पाउने कम्पनीको जम्मा शेयरको सिसठ्ठी
प्रमिशि शेयरलाई प्रमिमनमधत्ि गने शेयरधनीहरु स्ियं िा प्रमिमनमध
माफनि उपम्स्थि भई कुनै हिषयमा मनणनय मलने पक्षमा मिदान
गरे मा,

(ि)

स्थमगि भएको कुनै साधारण सभामा छलफलको मनममि सूम्चि
गररएको कुनै हिषय भएमा ।

(४) कायानलयले अन्यत्र साधारण सभा गनन पूि न स्िीकृमि ठदएको अिस्थामा बाहे क
पम्ललक कम्पनीको साधारण सभा त्यस्िो कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलय रहे को म्जल्ला िा
रम्जष्टडन कायानलयको म्जल्लासुँग जोमडएको अमधकांश शेयरधनीलाई पायक पने ठाउुँमा गनुन
पनेछ ।
िर प्राइभेट कम्पनीको मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक त्यस्िो
कम्पनीको साधारण सभा नेपाल राज्यमभत्र िा बाहहर कुनै ठाउुँमा हुन सवनेछ ।
(५) कम्पनीले ित्काल कायम रहे का शेयरधनीहरुको नाम, ठे गाना र मनजहरुले
मलएको शेयर सङ्ख्या उल्ले ि भएको सूची शेयरधनीहरुबाट हुने मनरीक्षणको लामग सभा
स्थलमा राख्नु पनेछ ।
(६) साधारण सभामा त्यस्िो सभाको सूचनाका साथ पठाइएको छलफलको
सूचीमा परे को हिषय उपर सिनप्रथम छलफल िथा मनणनय गररनेछ ।
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(७) साधारण सभाको अध्यक्षिा गने व्यम्क्तले आिश्यकिा अनुसार सभा स्थमगि
गनन सवनेछ । जुन साधारण सभा स्थमगि भएको हो सो सभा हुने ठदनभन्दा पहहले िा
पमछ यस ऐन अनुसार सूचना ठदइएको कुनै पमन हिषय उपर यसरी स्थमगि भई
बोलाइएको सभामा छलफल र मनणनय गनन सहकनेछ ।
(८) पहहले बसेको र सो स्थमगि भए पमछ बसेको सभालाई समान अमधकार
हुनेछ । स्थमगि सभामा पाररि प्रस्िाि सो स्थमगि सभा बसेको मममिमा पाररि भएको
मामननेछ ।
(९) कुनै सं गठठि सं स्थाले कुनै कम्पनीको शेयर िररद गरे को भएमा त्यस्िो
सं गठठि सं स्थाद्वारा मनयुक्त व्यम्क्तले त्यस्िो सं स्थाको िफनबाट कम्पनीको साधारण सभामा
भाग मलन र मि ठदन पाउनेछ ।
(१०) भूलिश कुनै सूचीकृि कम्पनीको शेयरधनीको ठे गानामा साधारण सभाको
सूचना पठाउन छु टे को िा कुनै शेयरधनीले त्यस्िो कम्पनीलाई उपललध गराएको
ठे गानामा पठाइएको सूचना मनजले प्राप्त नगरे को कारणले मात्र कुनै साधारण सभामा
भएको काम कारबाही बदर िा अमान्य हुने छै न ।
(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन प्राइभेट कम्पनीको
साधारण सभा र सोको कायनहिमध मनयमािलीमा िा सिनसम्मि सम्झौिामा व्यिस्था गररए
बमोम्जम हुनेछ । त्यसरी व्यिस्था नभएको अिस्थामा यस ऐनको व्यिस्था लागू
हुनेछ ।
(१२)

साधारण

सभाको

कायनहिमध

सम्बन्धी

अन्य

व्यिस्था

कम्पनीको

मनयमािलीमा ले म्िए बमोम्जम हुनेछ ।



६८. सञ्चालक उपम्स्थि हुन ु पनेाः (१) कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालक साधारण सभामा स्ियं
उपम्स्थि हुन ु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कम्पनीको कुनै
सञ्चालक काबुबाहहरको पररम्स्थमि परी कम्पनीको साधारण सभामा स्ियं उपम्स्थि हुन
नसकेमा मभमडयो कन्फरे न्स िा त्यस्िै प्रकारको अन्य प्रहिमध माफनि साधारण सभामा
उपम्स्थि हुन र आफ्नो मि प्रयोग गनन सवनेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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६९.

ु न्दा अगािै सभामा उपम्स्थि
सभाको िैधामनकिााः प्रत्येक साधारण सभा शुरु हुनभ
शेयरधनीहरुले सो सभा यस ऐन र मनयमािली बमोम्जम बोलाइएको हो िा होइन भन्ने
कुरा यहकन गनेछन् र त्यस सम्बन्धमा कुनै अन्य कानूनको पालना नगररएको भए पमन
सबै शेयरधनीहरुलाई दफा ६७ को उपदफा (२) बमोम्जम सूचना पठाइएको भएमा र
दफा ७३ बमोम्जम गणपूरक सङ्ख्या पुगेको सभाले सभा गनन मञ्जुर गरे मा सो साधारण
सभा रीिपूिक
न बोलाइएको मामननेछ ।

७०.

सभामा भाग मलन र मिदान गनन नपाउने अिस्थााः (१) आफू र कम्पनीको बीचमा भएको
िा हुने कुनै शिन बन्दे जको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यम्क्तले शेयरधनीको
है मसयिबाट आफै िा आफ्नो प्रमिमनमधद्वारा साधारण सभामा भाग मलन र मिदान गनन
पाउने छै न ।
(२) आफूले गरे को िा गनन छु टाएको िा गलि ढड्डले गरे को कामको जिाफदे ही
िा आफूलाई मनयुक्त गने, कायनभारबाट मुक्त गने, सरुिा गने, थमौिी गने , पाररश्रममक, भिा
िा बोनस ठदने िा सो घटाउने िा बढाउने िा आफ्नो नोकरी िा आफ्नो सरोकार िा
स्िाथन भएको कुनै सम्झौिा, करार िा ठे क्का पट्टाका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने
छलफलमा कुनै सञ्चालक िा मनजको हहस्सेदार िा प्रमिमनमधले मिदान गनन पाउने छै न ।
ु ान नगने शेयरधनीले साधारण
(३) शेयरको हकस्िा माग गररएको रकम भक्त
सभामा भाग मलन र मिदान गनन पाउने छै न ।
(४) कुनै शेयरधनीले सम्बम्न्धि कम्पनीको सञ्चालकलाई दफा ७१ को उपदफा
(२) बमोम्जम प्रमिमनमध मनयुक्त गरे को अिस्थामा त्यस्िो सञ्चालकले आफ्नो मनजी स्िाथन
िा सरोकार भएको हिषयमा िा आफूलाई मनयुक्त गने हिषयमा कसै को प्रमिमनमधको
है मसयिले साधारण सभामा मिदान गनन पाउने छै न ।
(५) यस ऐन िा प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन प्रचमलि
कानून बमोम्जम सं स्थाहपि बैङ्क िा हििीय सं स्थामा आफूले मलएको शेयर मधिो िा बन्धक
ु ान नगरे को कारणबाट मनज उपर कानूनी
रािी ऋण मलने शेयरधनीले त्यस्िो ऋण भक्त
कारबाही चलाई शेयर बापि मिदान गननबाट रोक लगाउन सम्बम्न्धि बैङ्क िा हििीय
सं स्थाबाट ले म्िई आएमा सम्बम्न्धि कम्पनीले त्यस्िो शेयरधनीलाई मनजले मलएको शेयर
बापि ऋण च ुक्ता नभएको अिमधभर मिदान गननबाट रोक लगाउनु पनेछ ।
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७१.

साधारण सभामा मिदान गने अमधकारेाः (१) यो ऐन िा कम्पनीको मनयमािलीमा अन्यथा
व्यिस्था गररएकोमा बाहे क शेयरधनीहरुको दिान हकिाबमा शेयरधनीको रुपमा नाम दिान
रहेको व्यम्क्तलाई मात्र दफा ७० को अधीनमा रही साधारण सभामा उपम्स्थि भई
आफूले मलएको प्रत्येक शेयरको एउटा मिको हहसाबले मिदान गने अमधकार

हुनेछ ।

(२) शेयरधनीको प्रमिमनमधले मिामधकार प्रयोग गनन नपाउने गरी कम्पनीको
मनयमािलीमा प्रमििन्ध लगाएको अिस्थामा बाहे क यस दफाको अधीनमा रही कुनै पमन
शेयरधनीले साधारण सभामा उपम्स्थि हुन र आफ्नो मि प्रयोग गनन पाउने गरी कुनै
व्यम्क्तलाई आफ्नो प्रमिमनमध मनयुक्त गनन सवनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) को अधीनमा रही मिदानको अमधकार पाएको
शेयरधनी सभामा स्ियं उपम्स्थि हुन नसवने भएमा मनजले आफ्नो प्रमिमनमधद्वारा मिदान
गनन िोहकए बमोम्जमको ढा“चामा मनिेदन ले िी सहीछाप गरी प्रमिमनमध मनयुक्त गनन
सवनेछ र त्यसरी मनयुक्त प्रमिमनमधले दफा ७२ मा गररएको व्यिस्थाको अधीनमा रही
सभामा भाग मलन िा मिदान गनन पाउनेछ ।
(४) साझा गरी एकजनाभन्दा बढी व्यम्क्तको नाममा शेयर मलएकोमा त्यस्िो
साझेदारहरुद्वारा मनयुक्त गररएको साझेदारले िा मनजले उपदफा (२) बमोम्जम मनयुक्त
गरे को प्रमिमनमधले र सो बमोम्जम कुनै साझेदार मनयुक्त हुन नसकेकोमा दफा ४६
बमोम्जम िडा गररएको शेयरधनीहरुको दिान हकिाबमा सो साझेदारमध्ये जसको नाम
क्रमानुसार अम्घ ले म्िएको छ सोही साझेदारले ठदएको मि िा प्रमिमनमधपत्रमात्र मान्य
हुनेछ ।
७२.

सञ्चालकको मनिानचन गदान मिदान गने व्यिस्थााः (१) सञ्चालक मनिानचन गननको लामग
मिदान गदान मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहे क प्रत्येक शेयरधनीलाई
मनजले मलएको शेयर सङ्ख्याले मनयुक्त गनुन पने सञ्चालकको सङ्ख्यालाई गुणन गदान हुने
सङ्ख्या बराबरको मिको हहसाबले मिदान गने अमधकार हुनेछ र त्यसरी मिदान गने
शेयरधनीले आफ्नो सबै मि एउटै उम्मेदिारलाई िा एकभन्दा बढी उम्मेदिारलाई मनजले
िोके बमोम्जम हिभाजन हुने गरी मिदान गनन सवनेछ ।
(२) यस ऐन िा मनयमािली बमोम्जम सञ्चालक मनयुक्त गनन पाउने सं गठठि
सं स्थाले आफूले मलएको शेयरको अनुपािमा सञ्चालकको मनयुम्क्त गनन सवनेछ र त्यस्िो
अिस्थामा मनिानचनमा मिदान गनन पाउने छै न ।
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िर शेयर सङ्ख्या र सञ्चालकको कुल सङ्ख्याको अनुपािमा एकजना पमन
सञ्चालक मनयुक्त गनन नसवने िा यस उपदफाको अमधकार प्रयोग गरी सञ्चालक मनयुक्त
नगने सं गठठि सं स्थाले शेयरधनीहरुको प्रमिमनमधत्ि गने सञ्चालकको मनिानचनमा अन्य
शेयरधनी सरह भाग मलन, मिदान गनन िा त्यस्िो सं स्थाले मलएका शेयरको अनुपािमा
मनिानम्चि हुन सवने सञ्चालकको सङ्ख्यासम्मको उम्मेदिारी ठदन सवनेछ ।
७३.

गणपूरक सङ्ख्यााः (१) प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाको गणपूरक सङ्ख्या त्यस्िो
कम्पनीको मनयमािलीमा ले म्िए बमोम्जम हुनेछ ।
(२)

कम्पनीको

मनयमािलीमा

गणपूरक

सङ्ख्याको

लामग

बढी

सङ्ख्या

िोहकएकोमा बाहे क पम्ललक कम्पनीको बाुँडफाुँड भएको कुल शेयर सङ्ख्याको पचास
प्रमिशिभन्दा बढी शेयरको प्रमिमनमधत्ि हुने गरी कुल शेयरधनीहरुमध्ये कम्िीमा िीनजना
शेयरधनीहरु स्ियं िा आफ्नो प्रमिमनमध माफनि उपम्स्थि नभई सभाको काम कारबाही हुने
छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको गणपूरक सङ्ख्या पुरा नभएको कारणले सभा हुन
नसकी कम्िीमा साि ठदनको सूचना ठदई अकोपटक सभा बोलाउुँदा कम्पनीको बाुँडफाुँड
भएको कुल शेयर सङ्ख्याको पच्चीस प्रमिशि शेयरको प्रमिमनमधत्ि हुने गरी कम्िीमा
िीनजना शेयरधनीहरु स्ियं िा प्रमिमनमधमाफनि उपम्स्थि भएमा सभा गनन बाधा पने छै न
।
(४) यस दफामा

अन्यत्र

जुनसुकै

कुरा

ले म्िएको भए िापमन दफा ३ को

उपदफा (२) मा रहेको प्रमििन्धात्मक िावयांशमा उल्लेि भए बमोम्जम सं स्थापना भएको
िा दफा १७३ को उपदफा (१) बमोम्जम सं स्थापना भएको कम्पनीको लामग उपदफा
(२) िा (३) मा ले म्िए बमोम्जम िीनजना शेयरधनी उपम्स्थि हुन अमनिायन हुने छै न ।
७४.

छलफल र मनणनयाः (१) साधारण सभाको अध्यक्षिा सञ्चालक समममिको अध्यक्षले गनेछ र
मनजको अनुपम्स्थमिमा सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट मनोनीि गरे को व्यम्क्तले गनेछ ।
(२) साधारण सभामा छलफल गररने सबै हिषयहरु प्रस्िािको रुपमा पेश गनुन
पनेछ । प्रस्िाि पाररि भए िा नभएको कुरा सो सभाको अध्यक्षले घोषणा गनुन पनेछ ।
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(३) मिदान गररएको प्रत्येक हिषयमा सभाको बहुमि शेयरधनीको रायलाई सो
सभाको मनणनय मामननेछ । त्यस्िो राय मलं दा अध्यक्षले हाि उठाउन लगाई, ध्िनीमि,
शेयरधनीहरुको समूह हिभाजन, मिपत्रको प्रयोगलगायि अन्य उपयुक्त प्रहक्रया अिलम्बन
गनन सवनेछ ।
िर हिशेष प्रस्िािको हकमा सभामा उपम्स्थि शेयरधनीहरुमध्ये पचहिर प्रमिशि
शेयरको प्रमिमनमधत्ि गने शेयरधनीले प्रस्िािको पक्षमा मि ठदएमा मात्र सो प्रस्िाि
सभाद्वारा स्िीकृि भएको मामननेछ ।
(४) साधारण सभामा पक्ष र हिपक्षमा मि बराबर भएमा सभाको अध्यक्षिा गने
व्यम्क्तले मनणानयक मि ठदन पाउनेछ ।
िर शेयरधनीको है मसयिले मिदान गने अमधकारबाट मनज िम्ञ्चि हुने छै न ।
७५.

हििरण राख्नु पनेाः (१) प्रत्येक कम्पनीले साधारण सभामा भएको काम कारबाहीको
हििरण (माईन्यू ट) एउटा छु ट्टै हकिाबमा राख्नु पनेछ र सो हििरणमा सम्बम्न्धि सभाको
अध्यक्ष र कम्पनी सम्चि भए कम्पनी सम्चिले दस्ििि गनुन पनेछ । कम्पनी सम्चि
नभएको कम्पनीको हकमा सो हििरणमा सम्बम्न्धि सभाको अध्यक्ष र साधारणसभाद्वारा
बहुमिबाट मनयुक्त शेयरधनीहरुको एकजना प्रमिमनमधले दस्ििि गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको हििरण राख्दा सभाको सूचना कसरी जारी गररयो,
कमि शेयरधनीहरु उपम्स्थि मथए



मभमडयो कन्फरे न्स िा त्यस्िै प्रकारको अन्य प्रहिमध

माफनि साधारण सभामा उपम्स्थि भएकोमा त्यसरी उपम्स्थि हुने सञ्चालकको सं ख्या, जम्मा
शेयरको कमि प्रमिशिको प्रमिमनमधत्ि भएको मथयो, सभामा के के मनणनय गररयो र मिदान
भएकोमा मिदानको पररणाम के भयो आठद सबै कुराहरु िुलाउनु पनेछ ।
(३) साधारण सभा भएको िीस ठदनमभत्र यस दफा बमोम्जम ले म्िएको हििरण
शेयरधनीहरुलाई पठाउनु पनेछ ।
िर कुनै कम्पनीले सो हििरण राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा प्रकाम्शि गरे मा
शेयरधनीहरुलाई पठाइरहनु पने छै न ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम राम्िएको साधारण सभाको काम कारबाहीको हििरण
कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयमा राख्नु पनेछ । त्यस्िो हििरण कायानलय समयमभत्र कुनै


पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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शेयरधनीले हे न न चाहेमा कम्पनी सम्चि िा कम्पनीले िोकेको अन्य कमनचारीले हेन न ठदनु
पनेछ ।
(५) कुनै शेयरधनीले साधारण सभाको काम कारबाहीको हििरणको प्रमिमलहप मलन
चाहेमा कम्पनीले मनयमािलीमा िोके बमोम्जमको दस्िुर मलई प्रमिमलहप उपललध गराउनु
पनेछ ।
७६.

िाहषनक साधारण सभााः (१) प्रत्येक पम्ललक कम्पनीले कारोबार शुरु गने इजाजि पाएको
एक िषनमभत्र प्रथम िाहषनक साधारण सभा गनुन पनेछ र त्यसपमछ प्रत्येक िषन कम्पनीको
आमथनक िषन पुरा भएको छ महहनामभत्र िाहषनक साधारण सभा गनुन पनेछ ।
(२) कुनै पम्ललक कम्पनीले उपदफा (१) को म्याद नाघेको िीन महहनामभत्र पमन
िाहषनक साधारण सभा नबोलाएमा कायानलयले त्यस्िो कम्पनीको िाहषनक साधारण सभा
बोलाउन मनदे शन ठदन सवनेछ ।
(३) उपदफा (२) को मनदे शन प्राप्त गरे को िीन महहनामभत्र पमन कम्पनीले िाहषनक
साधारण सभा नबोलाएमा सो कुरा िुलाई कुनै शेयरधनीले अदालिमा मनिेदन ठदन
सवनेछ । त्यस्िो मनिेदन ठदएमा अदालिले िाहषनक साधारण सभा गनन लगाउन िा अन्य
उपयुक्त आदे श जारी गनन सवनेछ ।
(४) दफा ७३ को उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन
उपदफा (३) बमोम्जम अदालिको आदे श बमोम्जम बोलाइएको साधारण सभामा जमिसुकै
शेयरधनी उपम्स्थि भए पमन गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मामननेछ ।
(५) िाहषनक साधारण सभा गने गरी मनयमािलीमा व्यिस्था गरे का प्राइभेट



कम्पनीको हकमा समेि उपदफा (१), (२), (३) र (४) का व्यिस्थाहरु लागू हुने
छन् ।
७७.

िाहषनक साधारण सभामा पेश गनुन पने र मनणनय हुन ु पने हिषयहरुाः (१) प्रत्येक पम्ललक
कम्पनीको िाहषनक साधारण सभामा सञ्चालकहरुले ले िापरीक्षण भईसकेको िाहषनक आमथनक
हििरण, ले िापरीक्षकको प्रमििेदन र सञ्चालकको प्रमििेदन पेश गनुन पनेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(२) जम्मा मि सङ्ख्याको कम्िीमा पाुँच प्रमिशि मिको प्रमिमनमधत्ि गने
शेयरधनी िा शेयरधनीहरुले चाहे मा दफा ६७ को उपदफा (२) बमोम्जमको सूचना जारी
ु न्दा अगािै सञ्चालकहरु समक्ष मनिेदन ठदई कुनै हिषय िाहषनक साधारण सभामा
हुनभ
छलफल र मनणनयका लामग पेश गनन लगाउन सवनेछ ।
ु न्दा कम्िीमा एक्काइस
(३) प्रत्येक पम्ललक कम्पनीले िाहषनक साधारण सभा हुनभ
ठदन अगािै दफा ८४ अनुसारको िाहषनक आमथनक हििरण, सञ्चालकको प्रमििेदन र
लेिापरीक्षकको प्रमििेदन शेयरधनीहरुले मनररक्षण गनन र प्राप्त गनन सवने व्यिस्था ममलाई
सोको जानकारीको लामग राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा उम्ल्लम्िि हििरण र प्रमििेदन आिश्यकिा अनुसार
हिद्युिीय सञ्चार माध्यमद्वारा समेि सूचना प्रिाह गनन सहकनेछ ।
(५) उपदफा (३) मा उम्ल्लम्िि ले िापरीक्षकको प्रमििेदन, िाहषनक आमथनक
हििरण िथा सञ्चालकको प्रमििेदन कुनै शेयरधनीले माग गनन आएमा कम्पनीले त्यस्िो
शेयरधनीलाई त्यस्िो प्रमििेदन िा हििरणहरु उपललध गराउनु पनेछ ।
(६) यस ऐनमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहे क कम्पनीको िाहषनक साधारण
सभामा

शेयरधनीहरुलाई

बाुँमडने

मुनाफा,

सञ्चालकको

मनयुम्क्त

िथा

पाररश्रममक,

लेिापरीक्षकको मनयुम्क्त र मनजको पाररश्रममक िा कम्पनीको साधारण सभाबाट मनणनय गनुन
पने भनी यस ऐन िा मनयमािलीमा व्यिस्था गररएका अन्य हिषयमा सो सभामा प्रस्िाि
पेश गनन र मनणनय गनन सहकनेछ ।
िर शेयरधनीहरुलाई बाुँमडने मुनाफाको सम्बन्धमा मनणनय गदान त्यस्िो मुनाफाको
दर सञ्चालक समममिले मनधानरण गरे को दरभन्दा बढी हुने गरी मनणनय गनन सहकने छै न ।
७८.

कायानलयमा प्रमििेदन पेश गनुन पनेाः प्रत्येक पम्ललक कम्पनीले दे हायका कुराहरु िुलाई
ु न्दा कम्िीमा एक्काइस ठदनअम्घ कायानलयमा
प्रमििेदन ियार गरी िाहषनक साधारण सभा हुनभ
पेश गनुन पनेछ । त्यस्िो प्रमििेदन सञ्चालक समममिबाट स्िीकृि भई कम्पनीको
लेिापरीक्षकबाट

प्रमाम्णि गररएको हुन ु पनेछाः–

(क)

बाुँडफाुँड भएको शेयरको सङ्ख्या,

(ि)

बाुँडफाुँड भएको शेयरमध्ये च ुक्ता भएको र नभएको शेयरको सङ्ख्या,

64

www.lawcommission.gov.np
(ग)

कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, ले िापरीक्षक, कायनकारी प्रमुि,
ु ान गररएको पाररश्रममक, भिा िथा
प्रबन्धकको हििरण र मनजहरुलाई भक्त
सुहिधाको रकम,

(घ)

ुँ ीको पाुँच प्रमिशि िा सोभन्दा बढी शेयर िररद गरी
कम्पनीको च ुक्ता पुज
मलने व्यम्क्त िा सं गठठि सं स्थाको नाम र मनजहरुको नाममा रहे को शेयर
िा मडबेञ्चरको हििरण,

(ङ)

शेयर मबक्रीबाट प्राप्त भएको जम्मा रकम र सम्बम्न्धि आमथनक िषनमा
कम्पनीले िररद गरे को िथा जारी गरे को नयाुँ शेयर िथा मडबेञ्चरको
हििरण,

(च)

सञ्चालक

िा

आधारभूि

शेयरधनी

िा

मनजका

नम्जकका

नािेदारले

कम्पनीलाई बुझाउन बाुँकी रहे को रकम,
(छ)

शेयर मबक्री िा अन्य कुनै काम कुरा गरे बापि ठदएको िा ठदनु पने
रकम,

(ज)

बैङ्क िथा हििीय सं स्थाहरुबाट मलएको ऋण िथा बुझाउन बाुँकी रहे को
साुँिा िथा व्याजको रकम,

(झ)

ु ानी मलनु पने िा कम्पनीले अन्य व्यम्क्तलाई भक्त
ु ानी गनुन
कम्पनीले भक्त
पने भनी दाबी गररएको रकम िा यस हिषयमा मुद्दा माममला चमलरहे को
भए त्यसको हििरण,

(ञ)

कम्पनीको

व्यिस्थापनमा

कायनरि

िथा

अन्य

स्िरका

कमनचारी

िा

कामदारको सङ्ख्या,
(ट)

कम्पनीको व्यिस्थापनमा कायनरि िथा अन्य स्िरमा कायनरि हिदे शीहरुको
ु ान गररएको पाररश्रममक, भिा िथा सुहिधा,
सङ्ख्या िथा मनजहरुलाई भक्त

(ठ)

कम्पनी र कुनै हिदे शी मनकाय िा व्यम्क्तहरुबीच लगानी, व्यिस्थापन िा
प्राहिमधक सेिा िा अन्य हिषयमा एक िषनभन्दा बढी अिमधको लामग कुनै
सम्झौिा गररएको भए सोको हििरण र सम्बम्न्धि आमथनक िषनमा त्यस्िो
ु ान गररएको लाभांश, कममसन, शुल्क, दस्िुर र
सम्झौिा अनुसार भक्त
रोयल्टी आठदको हििरण,
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(ड)

कम्पनीको एक आमथनक िषनको व्यिस्थापन िचनको हििरण,

(ढ)

शेयरधनीहरुले बुम्झमलन बाुँकी रहे को लाभांशको रकम,

(ण)

कम्पनीले यस ऐन िथा प्रचमलि कानूनको पालना पूण न रुपमा गरे को छ
भन्ने कुराको उद्घोषण,

(ि)
७९.

अन्य आिश्यक कुरा ।

िाहषनक साधारण सभाको मनममि कागजाि ियार राख्नेाः प्रत्येक पम्ललक कम्पनीले िाहषनक
साधारण

सभामा

छलफल

गररने

िाहषनक

आमथनक

हििरण, सञ्चालकको

प्रमििेदन,

लेिापरीक्षकको प्रमििेदन, दफा ७८ अनुसार ियार पाररएको प्रमििेदन र सभामा पेश हुने
ु न्दा कम्िीमा एक्काइस ठदन अगािै ियार गरी कम्पनीको रम्जष्टडन
प्रस्िािहरु सभा हुनभ
कायानलयमा शेयरधनीहरुले मनरीक्षण गनन पाउने व्यिस्था ममलाई राख्नु पनेछ र कुनै
शेयरधनीले मनिेदन ठदई सोको प्रमिमलहप माग गरे मा मनजलाई त्यसको एक प्रमि प्रमिमलहप
ठदनु पनेछ ।
िर हिशेष प्रस्िािका रुपमा सभामा पेश हुने प्रस्िािहरु सभाको सूचना साथ
शेयरधनीको ठे गानामा पठाउनु पनेछ ।



८०. िाहषनक हििरण पेश गनेाः (१) िाहषनक साधारण सभा गने प्रत्येक कम्पनीले िाहषनक
साधारण सभा भएको िीस ठदनमभत्र सो सभामा उपम्स्थि शेयरधनीको सं ख्या, मभमडयो
कन्फरे न्स िा त्यस्िै प्रकारको अन्य प्रहिमध माफनि साधारण सभामा उपम्स्थि हुने
सञ्चालकको सं ख्या, िाहषनक आमथनक हििरण, सञ्चालक समममि र ले िापरीक्षकको प्रमििेदन
र सो सभाले गरे का मनणनयको एक प्रमि कायानलयमा पठाउनु पनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहेक प्रत्येक कम्पनीले आमथनक िषन
पूरा

भएको

छ

महहनामभत्र

ले िापरीक्षकद्वारा

प्रमाम्णि

गररएको

ले िा

परीक्षण

प्रमििेदनसहहिको िाहषनक आमथनक हििरणको एक प्रमि कायानलयमा पेश गनुन पनेछ ।
(३)

कम्पनीले

यस

ऐन

बमोम्जम

कायानलयमा

पेश

गनुप
न ने

हििरण

िथा

कागजािहरु हिद्युिीय माध्यमबाटै कम््युटर प्रणालीमा अपलोड गरी पेश गनन सवनेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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यसरी पेश भएका हििरणलाई कायानलयले सम्बम्न्धि कम्पनीको हिद्युिीय अमभलेिमा
सुरम्क्षि राख्नु पर्र्नेछ ।
८१.

हििरण नपठाएमा जररबाना हुनाःे (१) यस ऐन बमोम्जम कम्पनीले कायानलयलाई उपललध
गराउनु पने कुनै हििरण, सूचना िा जानकारी िा कम्पनीलाई पदामधकारी िा शेयरधनीले
उपललध गराउनु पने जानकारी उपललध गराउन यस ऐनमा कुनै म्याद िोहकएकोमा
त्यस्िो म्यादमभत्र सम्बम्न्धि कम्पनीको सञ्चालक िा त्यस्िो हििरण, सूचना िा जानकारी
उपललध गराउनु पने किनव्य भएको पदामधकारी िा शेयरधनीले त्यस्िो हििरण, सूचना िा
जानकारी कायानलय िा कम्पनीलाई उपललध गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको म्यादमभत्र
१५६ बमोम्जमको हििरण, सूचना,



दफा ५१, ७८, ८०, १२०, १३१ िा

जानकारी िा जिाफ उपललध नगराउने दे हायका

कम्पनीका सञ्चालक िा त्यसका पदामधकारीलाई रम्जष्ट्रारले दे हाय बमोम्जम जररबाना
गनेछाः–
(क)

ु ान भएको िीन महहनासम्मका लामग पच्चीस लाि
म्याद भक्त
ुँ ी भएको कम्पनी भए एक हजार रुपैयाुँ, एक
रुपैया“सम्म च ुक्ता पुज
ुँ ी भएको कम्पनी भए दुई हजार रुपैयाुँ
करोड रुपैयाुँसम्म च ुक्ता पुज
ुँ ी भएको कम्पनी भए पाुँच हजार रुपैयाुँ,
र सोभन्दा बढी च ुक्ता पुज

(ि)

ु ानी भएको मममिदे म्ि थप िीन
िण्ड (क) बमोम्जमको म्याद भक्त
ुँ ी भएको
महहनासम्मका लामग पच्चीस लाि रुपैयाुँसम्म च ुक्ता पुज
कम्पनी भए एक हजार पाुँच सय रुपैयाुँ, एक करोड रुपैयाुँसम्म
ुँ ी भएको कम्पनी भए िीन हजार रुपैयाुँ र सोभन्दा बढी
च ुक्ता पुज
ुँ ी भएको कम्पनी भए साि हजार रुपैयाुँ,
च ुक्ता पुज

(ग)

िण्ड

(ि)

बमोम्जमको

म्याद

ु ानी
भक्त

भएपमछ

थप

छ

ुँ ी भएको
महहनासम्मका लामग पच्चीस लाि रुपैयाुँसम्म च ुक्ता पुज
कम्पनी भए दुइहजार पाुँच सय रुपैयाुँ, एक करोड रुपैयाुँसम्म
ुँ ी भएको कम्पनी भए पाुँच हजार रुपैयाुँ र सोभन्दा बढी
च ुक्ता पुज
ुँ ी भएको कम्पनी भए दश हजार रुपैयाुँ,
च ुक्ता पुज



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा सं शोमधि ।
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(घ)

ु ानी भइसकेकोमा पच्चीस
िण्ड (ग) बमोम्जमको पमन म्याद भक्त
ुँ ी भएको कम्पनी भए प्रत्येक िषनको
लाि रुपैयाुँसम्म च ुक्ता पुज
ुँ ी भएको
लामग पाुँचहजार रुपैयाुँ, एक करोड रुपैयाुँसम्म च ुक्ता पुज
कम्पनी भए प्रत्येक िषनको लामग दश हजार रुपैयाुँ र सोभन्दा बढी
ुँ ी भएको कम्पनी भए प्रत्येक िषनका लामग बीस हजार
च ुक्ता पुज
रुपैयाुँ ।

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको म्यादमभत्र त्यस्िो हििरण, सूचना िा जानकारी
उपललध नगराउने मुनाफा हििरण नगने कम्पनीको हकमा त्यस्िो कम्पनीको सञ्चालक
ुँ ी भएको कम्पनीलाई हुने सरहको
िा पदामधकारीलाई एक करोड रुपैया“सम्म च ुक्ता पुज
जररबाना हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोम्जमको जररबाना मिनुन पने कुनै सञ्चालक, पदामधकारी िा
शेयरधनीले सो जररबाना

कायानलयमा बुझाई पठाउनु पने हििरण कायानलय िा सम्बम्न्धि

कम्पनीमा पेश गनुन पनेछ ।
ु ान भएको अिमध गणना गदान यो ऐन
(५) उपदफा (२) बमोम्जम म्याद भक्त
प्रारम्भ भएको मममिबाट गररनेछ ।
(६) यस ऐन बमोम्जम कायानलयमा पठाउनु पने अन्य हििरण, सूचना िा जानकारी
उपललध नगराउने कम्पनीका सञ्चालक िा त्यसका पदामधकारी िा शेयरधनीलाई त्यस्िो
हििरण, सूचना िा जानकारी उपललध गराउनु पने म्याद समाप्त भएको मममिले एक महहना
भ ुक्तान भएपमछ प्रत्येक एक महहनाको दुई सय रुपैयाुँको दरले जररबाना हुनेछ ।
िर यस्िो जररबाना एक आमथनक िषनमा एकहजार रुपैयाुँभन्दा बढी हुने छै न ।
८२.

हिशेष साधारण सभााः (१) आिश्यक दे म्िएमा कम्पनीको सञ्चालक समममिले हिशेष
साधारण सभा बोलाउन सवनेछ ।
(२) कम्पनीको हहसाब हकिाबको जाुँचबुझ गदान कुनै कारणले हिशेष साधारण
सभा बोलाउन आिश्यक दे म्िएमा ले िापरीक्षकले त्यस्िो सभा बोलाउनको मनममि
सञ्चालक समममिलाई अनुरोध गनन सवनेछ र सो बमोम्जम सञ्चालक समममिले त्यस्िो सभा
नबोलाएमा ले िापरीक्षकले सो कुरा िुलाई कायानलयमा मनिेदन ठदन सवनेछ र सो
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बमोम्जम मनिेदन परे मा कायानलयले कम्पनीको हिशेष साधारण सभा बोलाई ठदन
सवनेछ ।
ुँ ीको कम्िीमा दश प्रमिशि शेयर मलने शेयरधनीहरु िा
(३) कम्पनीको च ुक्ता पुज
शेयरधनीहरुको जम्मा सङ्ख्याको कम्िीमा पच्चीस प्रमिशि शेयरधनीहरुले कारण िुलाई
हिशेष साधारण सभा बोलाउन कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयमा मनिेदन ठदई माग गरे मा
सञ्चालक समममिले

त्यस्िो माग गरे को मममिले बढीमा िीस ठदनमभत्र बस्ने गरी



कम्पनीको हिशेष साधारण सभा बोलाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जमको

अिमधमभत्र सञ्चालक समममिले हिशेष साधारण



सभा नबोलाएमा सम्बम्न्धि शेयरधनीहरुले सो कुरा िुलाई कायानलयमा उजूरी गनन
सवनेछन् र त्यस्िो उजूरी परे मा कायानलयले त्यस्िो सभा बोलाई ठदन सवनेछ ।
(५) मनरीक्षण जाुँचको फलस्िरुप िा कुनै कारणले हिशेष साधारण सभा बोलाउन
आिश्यक दे म्िएमा कायानलयले त्यस्िो सभा स्ियं बोलाउन िा सञ्चालक समममिद्वारा
बोलाउन लगाउन सवनेछ ।
८३.

हिशेष प्रस्िाि पेश गनुन पनेाः दे हायको हिषयमा कम्पनीको साधारण सभामा मनणनय मलनको
लामग हिशेष प्रस्िाि पेश गनुन पनेछाः–
(क)

ुँ ी बढाउने हिषय,
कम्पनीको अमधकृि पुज

(ि)

ुँ ी घटाउने िा हेरफेर गने हिषय,
कम्पनीको शेयर पुज

(ग)

कम्पनीको नाम िा मुख्य उद्देश्य पररििनन गने हिषय,

(घ)

एउटा कम्पनी अको कम्पनीमा गामभने हिषय,

(ङ)

बोनस शेयर जारी गने हिषय,

(च)

कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले िररद गने हिषय,

(छ)

मडस्काउण्टमा शेयर मबक्री गने हिषय,

(ज)

प्राइभेट कम्पनी पम्ललक कम्पनीमा िा पम्ललक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा
पररणि हुने हिषय,




पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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(झ)

यस ऐन िा मनयमािलीमा कम्पनीले हिषेश प्रस्िाि पाररि गनुन पने
भमनएको अन्य हिषय ।

८४.

शेयरधनीहरुलाई संम्क्षप्त आमथनक हििरण पठाउने व्यिस्थााः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा ले म्िएको भए िापमन मधिोपत्र बजारमा सूचीकृि भएको कम्पनीले िाहषनक आमथनक
हििरण र सञ्चालकको प्रमििेदन शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालालाई पठाउनु पने

छै न ।

िर िाहषनक साधारण सभाको सूचना पठाउुँदा प्रत्येक शेयरधनीलाई उपदफा (२)
िथा (३) बमोम्जम ियार पाररएको सं म्क्षप्त िाहषनक आमथनक हििरण पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रमिबन्धात्मक िावयांश अनुसार पठाउनु पने सं म्क्षप्त
आमथनक हििरण कम्पनीको िाहषनक आमथनक हििरण िथा सञ्चालकहरुको प्रमििेदनको
आधारमा ियार पानुन पनेछ । त्यस्िो हििरणको ढाुँचा प्रचमलि कानून अनुसार ले िामान
मनधानरण गनन िोहकएको मनकायको सुझाबको आधारमा कायानलयले िोके बमोम्जम हुनेछ ।
(३) सं म्क्षप्त िाहषनक आमथनक हििरणमा अन्य कुराको अमिररक्त दे हायका कुराहरु
उल्लेि गनुन पनेछाः–
(क)

सं म्क्षप्त िाहषनक आमथनक हििरण कम्पनीको िाहषनक आमथनक हििरण
र सञ्चालकको प्रमििेदनको सं म्क्षप्त हििरण मात्र हो भन्ने कुरा,

(ि)

सं म्क्षप्त िाहषनक आमथनक हििरण कम्पनीको िाहषनक आमथनक हििरण
िथा सञ्चालकको प्रमििेदन अनुरुप छ िा छै न भन्ने कुरा र सो
हििरण यस दफा अनुसार िोहकएको ढा“चा अनुकुल छ िा छै न
भन्ने बारे मा कम्पनीको ले िापरीक्षकको मन्िव्य,

(ग)

ले िापरीक्षकले कम्पनीको िाहषनक आमथनक हििरण बारे मा कुनै
कैहफयि दे िाएको िा नदे िाएको कुरा र कुनै कैहफयि दे िाएको
भए त्यस्िो कैहफयिको पूण न हििरण र त्यस्िो कैहफयि बुझ्नको
लामग आिश्यक पने सामग्रीहरु,

(घ)

कम्पनीको ले िा िथा लेिा सम्बन्धी हििरणहरु अपूण न भएको िा
कम्पनीको ले िा कम्पनीले रािेको अमभलेि िथा हििरणसुँग
ममल्दै न भन्ने बारे मा िा माग गरे को जानकारी िथा स्पष्टीकरण प्राप्त
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भएको छै न भन्ने बारे मा ले िापरीक्षकले आफ्नो प्रमििेदनमा उल्ले ि
गरे को भएमा सो सम्बन्धी पूण न हििरण ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम शेयरधनीहरुलाई कम्पनीले व्यम्क्तगि ठे गानामा
सं म्क्षप्त िाहषनक आमथनक हििरण पठाउनुको सट्टा सो हिषयमा सभाको सूचना प्रकाम्शि
गदानको बिि राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा कम्िीमा दुईपटक प्रकाशन गनन सवनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम सं म्क्षप्त िाहषनक आमथनक हििरण प्रकाम्शि भएकोमा सो
हििरण शेयरधनीको व्यम्क्तगि ठे गानामा पठाउनु आिश्यक पने छै न ।
८५.

दिान नम्बर उल्लेि गनुन पनेाः कम्पनीले यस ऐनको प्रयोजनको मनममि कायानलय समक्ष
पेश गनुप
न ने सबै प्रमििेदन, हििरण, अमभले ि िा अन्य कागजािमा कम्पनीको दिान नम्बर
उल्लेि गनुन पनेछ ।
पररच्छे द–६
सञ्चालक समममि

८६.

सञ्चालक समममि र सञ्चालकको सङ्ख्यााः (१) प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरुको मनयुम्क्त
र मनजहरुको सङ्ख्या मनयमािलीमा व्यिस्था गररए बमोम्जम हुनेछ ।
िर सञ्चालकहरुको सं ख्या एघारजना भन्दा बढी हुने छै न ।



(२) प्रत्येक पम्ललक कम्पनीमा कम्िीमा िीन जना र बढीमा एघार जनासम्म
सञ्चालक भएको सञ्चालक समममि रहनेछ ।

महहला शेयरधनी रहे को पम्ललक



कम्पनीको सञ्चालक समममिमा कम्िीमा एकजना महहला सञ्चालक हुनपु ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम सञ्चालक समममि गठन हुुँदा कम्पनीको मनयमािलीमा
िोहकएको योग्यिा भएको र सम्बम्न्धि कम्पनीको व्यिसायसुँग सम्बम्न्धि हिषयमा ज्ञान
िथा अनुभि हामसल गरे को व्यम्क्तहरुमध्ये साि जनासम्म सञ्चालक भए कम्िीमा एकजना
र साि जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्िीमा दुईजना व्यम्क्तलाई स्ििन्त्र सञ्चालकको
रुपमा मनयुक्त गनुन पनेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(४) सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको कुनै एक जना सञ्चालक सञ्चालक
समममिको अध्यक्ष हुनेछ ।
८७.

सञ्चालकहरुको

मनयुम्क्ताः

(१)

कम्पनीको

सञ्चालकहरुको

मनयुम्क्त

दफा

८९

िथा

मनयमािलीमा ले म्िएका व्यिस्थाहरुको अधीनमा रही कम्पनीको साधारण सभाद्वारा
गररनेछ ।
िर,
(१)

कम्पनीको प्रथम िाहषनक साधारण सभा नभएसम्म सञ्चालकहरुको
मनयुम्क्त सं स्थापकहरुद्वारा गररनेछ ।

(२)

िाहषनक साधारण सभाद्वारा मनयुक्त गररएको सञ्चालकको पद कुनै
व्यहोराले ररक्त भएमा सो ररक्त स्थानमा सञ्चालक समममिले अको
सञ्चालक मनयुक्त गनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कुनै सं गठठि सं स्थाले
शेयर मलएको कम्पनीको हकमा कम्पनीका सञ्चालकहरुको जम्मा सङ्ख्या र सो सं स्थाले
ग्रहण गरे को शेयर सङ्ख्याको अनुपािमा हुन आउने सञ्चालक र त्यस्िो सञ्चालक कुनै
व्यहोराले समममिको बैठकमा भाग मलन नसवने अिस्था उत्पन्न भएको अिस्थामा त्यस्िो
प्रत्येक सञ्चालकको सट्टामा समममिको बैठकमा उपम्स्थि हुन र मिदान गनन बैकम्ल्पक
सञ्चालक समेि त्यस्िो सं स्थाले मनयुक्त गनन सवनेछ ।
(३) उपदफा (२) अनुसार मनयुक्त कुनै सञ्चालक कम्पनीको सञ्चालक समममिको
बैठकमा उपम्स्थि हुन नसवने भएमा त्यस्िो सञ्चालकले सो कुराको जानकारी मनजको
बैकम्ल्पक सञ्चालक िथा सञ्चालक समममिलाई उपललध गराउनु पनेछ । त्यस्िो
अिस्थामा बैकम्ल्पक सञ्चालकले समममिको बैठकमा भाग मलन र मिदान गनन पाउनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोम्जम मनयुक्त बैकम्ल्पक सञ्चालकले उपदफा (३) को
अिस्थामा बाहेक सञ्चालक समममिको बैठकमा भाग मलन र मिदान गनन सवने छै न ।
८८.

सञ्चालक हुनको मनममि मलनु पने शेयराः कुनै कम्पनीको सञ्चालक मनयुक्त हुनको मनममि
सो कम्पनीको मनयमािलीमा कुनै शेयर सङ्ख्या िोहकएको भए सो बमोम्जमको शेयर
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सञ्चालक हुने व्यम्क्तले मलएको हुन ु पनेछ । त्यसरी निोहकएकोमा कम्िीमा एक सय
शेयर मलएको हुन ु पनेछ ।
िर दफा ८६ को उपदफा (३) िथा दफा ८७ को
मनयुक्त हुने सञ्चालकले
८९.

उपदफा (२) बमोम्जम

त्यस्िो शेयर मलनु आिश्यक हुने छै न ।

सञ्चालकको पदमा मनयुक्त हुन िा बहाल रहन नसवने अिस्थााः (१) दे हायका कुनै व्यम्क्त
सञ्चालकको पदमा मनयुक्त हुन सवने छै नाः–
(क)

पम्ललक कम्पनीको हकमा एक्काइस िषन उमेर नपुगेको,

(ि)

मगज मबग्रेको िा बहुलाएको,

(ग)

दामासाहीमा परी पाुँेुँच िषनको अिमध पुरा नभएको,

(घ)

भ्रष्टाचार िा नैमिक पिन दे म्िने अन्य कसूरमा सजाय पाएको,
ु ान भएको
िर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्िो सजाय भक्त
मममिले िीन िषन पुरा नभएको,

(ङ)

कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीिे िा आफ्नो म्जम्माको धनमाल
अनमधकृि

ििरले

मासेको

िा

दुरुपयोग

गरे को

अमभयोगमा

ु ान भएको िीन िषन पुरा नभएको,
कसूरदार ठहरी सजाय भक्त
(च)

सम्बम्न्धि कम्पनीको व्यिसाय िा कुनै ठे क्का पट्टा िा कारोबारमा
कुनै प्रकारको मनजी स्िाथन भएको,

(छ)

समान उद्देश्य भएको अको कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूि
शेयरधनी, कमनचारी, ले िापरीक्षक िा सल्लाहकार पदमा बहाल
रहेको िा त्यस्िो कम्पनीमा कुनै पमन प्रकारको मनजी स्िाथन भएको,
िर एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्िो व्यम्क्त समान उद्देश्य
भएको अको प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुन सवनेछ ।

(ज)

सम्बम्न्धि कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाुँकी रहे को ठहर भएको
अिस्थामा त्यस्िो शेयरधनी,

(झ)

दफा १६० बमोम्जम सजाय पाएको व्यम्क्तको हकमा सजाय
पाएको मममिले एक िषन ननाघेको िा दफा १६१ बमोम्जम सजाय
73

www.lawcommission.gov.np
पाएको

व्यम्क्तको

हकमा

सजाय

पाएको

मममिले

छ

महहना

ननाघेको,
(ञ)

कुनै िास व्यिसाय सञ्चालन गने कम्पनीको हकमा प्रचमलि
कानूनले कुनै योग्यिा िोकेको भए त्यस्िो योग्यिा नपुगेको िा
कुनै अयोग्यिा िोहकएको रहे छ भने त्यस्िो अयोग्यिा भएको,

(ट)

लगािार िीन आमथनक िषनसम्म यस ऐन अनुसार कायानलयमा पेश
गनुन पने हििरण िथा प्रमििेदनहरु पेश नगने कुनै कम्पनीको
सञ्चालक रहे को,



(ट१) दफा ८१ को उपदफा (२) बमोम्जम जररबाना रकम मिनन बाुँकी
रहेको,

(ठ)

अको कुनै सूचीकृि कम्पनीबाट बैठक भिा र बैठक स्थलमा
आउन, जान, बस्नका लामग लाग्ने िास्िहिक िचन बाहे क अन्य
पाररश्रममक िा कुनै सुहिधा प्राप्त गने सञ्चालकको पदमा बहाल
रहेको ।

(२) दे हायको कुनै व्यम्क्त स्ििन्त्र सञ्चालकको पदमा मनयुक्त हुन सवने छै नाः–
(क)

उपदफा (१) मा ले म्िए बमोम्जमको व्यम्क्त,

(ि)

सम्बम्न्धि कम्पनीको शेयरधनी,

(ग)

सम्बम्न्धि कम्पनीले कारोबार गने हिषयसुँग सम्बम्न्धि हिषयमा
कम्िीमा स्नािकोपामध हामसल गरी सम्बम्न्धि क्षेत्रमा िा कम्पनी
व्यिस्थापन सम्बन्धी काममा कम्िीमा दश िषनको अनुभिप्राप्त िा
अथन, हिि, व्यिस्थापन, ले िा, िथ्याङ्क, िाम्णज्य, व्यापार प्रशासन िा
कानून हिषयमा कम्िीमा स्नािकोपामध प्राप्त गरी सम्बम्न्धि क्षेत्रमा
कम्िीमा दश िषनको अनुभि प्राप्त नगरे को,

(घ)

सम्बम्न्धि कम्पनीको पदामधकारी, ले िापरीक्षक, कमनचारी िा त्यस्िो
कुनै पदबाट अिकाश प्राप्त गरे को िीन िषन पुरा नभएको,

(ङ)


सम्बम्न्धि कम्पनीको पदामधकारीको नम्जकको नािेदार,

पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(च)

सम्बम्न्धि कम्पनीको ले िापरीक्षक िा मनजको साझेदार ।

(३) दे हायको अिस्थामा कुनै व्यम्क्त सञ्चालकको पदमा बहाल रहने छै नाः–
(क)

उपदफा (१) िा (२) मा ले म्िए बमोम्जम सञ्चालकको पदमा
मनयुक्त हुन नसवने अिस्था भएमा,

(ि)

साधारण सभाले सञ्चालकको पदबाट हटाउने प्रस्िाि पाररि गरे मा,

(ग)

सञ्चालकले आफ्नो पदबाट ठदएको राजीनामा सञ्चालक समममिबाट
स्िीकृि भएमा,

(घ)

कम्पनीको काम कारबाहीमा बेइमानी िा बदमनयि गरे को कुरा
अदालिबाट ठहर भएमा,

(ङ)

यस ऐन बमोम्जम सञ्चालकले गनन नहुने भनी िोहकएको कुनै कायन
गरे को िा गनुन पने भनी िोहकएको कायन नगरे को भनी अदालिबाट
ठहर भएमा,

(च)

प्रचमलि कानून बमोम्जम बैङ्क िा हििीय सं स्थाको ऋण नमिरी
अमधकारप्राप्त मनकायले कालो सूचीमा रािी कालो सूचीको अिमध
कायम रहे को भएमा ।

(४) कुनै व्यम्क्तलाई सञ्चालकको पदमा मनयुक्त हुन िा बहाल रहन अयोग्य
ठहयानउनु अम्घ कम्पनीले मनजलाई सो कुराको सूचना ठदई सफाई पेश गने मनामसब मौका
ठदनु पनेछ ।
९०.

सञ्चालकहरुको कायनकालाः (१) प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकको कायनकाल मनयमािलीमा
व्यिस्था भए बमोम्जम हुनेछ ।
(२) पम्ललक कम्पनीको सञ्चालकको कायनकाल मनयमािलीमा उल्लेि भए
बमोम्जम बढीमा चार िषनको हुन सवनेछ ।
िर,
(१)

नेपाल सरकार िा सं गठठि सं स्थाद्वारा मनयुक्त सञ्चालक नेपाल
सरकार िा मनयुक्त गने सं स्थाको इच्छा अनुसारको अिमधसम्म
आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।
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(२)

दफा ८७ को उपदफा (१) को प्रमिबन्धात्मक िावयांशको
क्रमसङ्ख्या (१) िथा (२) बमोम्जम मनयुक्त भएको सञ्चालक
िाहषनक साधारण सभा नभएसम्म मात्र आफ्नो पदमा बहाल
रहनेछ ।

(३)

कुनै सञ्चालकको कायनकाल पुरा नहुुँदै बीचमा पद ररक्त भई सो
पदमा मनयुक्त भएको सञ्चालकको कायनकाल जुन सञ्चालकको पद
ररक्त

भई

मनयुक्त

भएको

हो

सो

सञ्चालकको

बाुँकी

कायनकालसम्मको लामग मात्र हुनेछ ।
(३) प्रचमलि कानून िा मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहे क एक
कायनकाल समाप्त भई सञ्चालकको पदबाट अिकाश प्राप्त गने व्यम्क्त सञ्चालकको पदमा
पुनाः मनयुक्त हुन सवनेछ ।
९१.

सञ्चालकहरुको पाररश्रममक, भिा, पुरस्कार इत्याठदाः (१) सञ्चालकहरुले बैठकमा उपम्स्थि
भएबापि पाउने बैठक भिा, मामसक पाररश्रममक, दै मनक भिा िथा भ्रमण िचन िा अन्य
सुहिधा साधारण सभाले मनधानरण गरे बमोम्जम हुनेछ ।
(२) कुनै कम्पनीको साधारण सभाले हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी कम्पनीमा पुरा
समय काम गने सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन ठदन कम्पनीले मिनुन पने आयकर मिररसकेपमछ
बाुँकी रहेको मुनाफाको िीन प्रमिशिमा नबढाई पुरस्कार ठदन सवनेछ ।
िर प्रचमलि कानून अनुसार अम्न्िम रुपमा आयकर मनधानरण हुुँदा कम्पनीले थप
आयकर मिनुन पने भएमा कम्पनीले त्यस्िो थप करको रकम पुरस्कार प्राप्त गने
सञ्चालकहरुबाट मनजहरुले पुरस्कार बापि प्राप्त गरे को रकमको हदसम्म समानुपामिक
रुपमा असुल उपर गरी मलनु पनेछ ।
(३) प्रथम साधारण सभा नभएसम्मको लामग प्रबन्ध सञ्चालक िा कम्पनीमा पुरा
समय काम गने अन्य सञ्चालकको पाररश्रममक िथा सुहिधा सञ्चालक समममिले मनधानरण
गनन सवनेछ ।
(४) कम्पनीको साधारण सभाले स्िीकृमि प्रदान गरे को अिस्थामा बाहे क सूचीकृि
कम्पनीको कुनै सञ्चालक आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा िा अिकाश प्राप्त गरे मा मनजलाई
ु ानी गनुन हुुँदैन ।
कम्पनीले सो कुराको क्षमिपूमिन बापि कुनै पमन हकमसमको भक्त
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९२.

सञ्चालकहरुले जानकारी गराउनु पनेाः (१) सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा बहाल
गरे को

पन्र ठदनमभत्र दे हायका कुराको मलम्िि जानकारी कम्पनीलाई गराउनु पनेछाः–



(क)

कम्पनीको कारोबारसुँग सम्बम्न्धि कुनै प्रकारको िररद मबक्री िा
अन्य प्रकारको ठे क्का पट्टामा आफू िा आफ्नो नम्जकको नािेदारको
प्रत्यक्ष सं लग्निा भएमा िा कुनै हकमसमको मनजी स्िाथन भएमा,
स्पष्टीकरणाः यस िण्डको प्रयोजनको लामग “प्रत्यक्ष सं लग्निा”
भन्नाले सञ्चालक िा मनजको नम्जकको नािेदार सं स्थापक रहे को िा
दश प्रमिशिभन्दा बढी शेयर मलएको कम्पनी िा प्राइभेट फमन िा
साझेदारी फमन िा त्यस्िो कारोबारमा सं लग्न कम्पनीको सञ्चालक
रहे को अिस्था समेिलाई सम्झनु पछन ।

(ि)

कम्पनीको

प्रबन्ध

सञ्चालक,

कम्पनी

सम्चि,

पदामधकारीको

मनयुम्क्तको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्िाथन भएमा,
(ग)

अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे मा,

(घ)

कम्पनी िा त्यस्िो कम्पनीको मुख्य िा सहायक कम्पनीको शेयर
िा

मडबेञ्चरको

कारोबार

गरे को

भएमा

त्यस्िो

कारोबारको

हिषयमा ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम जानकारी गराउ“दा कम्पनी र सञ्चालक िा मनजको
नम्जकको नािे दार बीचमा कुनै मलम्िि सम्झौिा भएकोमा त्यस्िो सम्झौिाको प्रमिमलहप
पेश गनुन पनेछ र त्यस्िो सम्झौिा नभएमा कारोबार िा स्िाथन िा सं लग्निासुँग सम्बम्न्धि
मुख्य र आिश्यक कुरा िुलाइएको हुन ु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको जानकारी कम्पनीले प्राप्त गरे को साि ठदनमभत्र
कायानलयमा पेश गनुन पनेछ र कायानलयले त्यस्िो जानकारी प्राप्त गरे पमछ सो प्रयोजनको
लामग िडा गरे को छु ट्टै दिान हकिाबमा अमभले ि गरी राख्नु पनेछ ।
(४) कुनै सञ्चालकको सम्बम्न्धि कम्पनी िा सो कम्पनीको सहायक कम्पनीसुँग
भएको िा हुने कुनै हकमसमको ठे क्का, पट्टा, कारोबार िा सम्झौिामा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष
रुपमा स्िाथन गा“मसएको भए िा स्िाथन गा“मसने कुरा जानकारीमा आए मनजले त्यस्िो


पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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स्िाथनको हद र सोको हकमसम समेि िुलाई सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र कम्पनीलाई जानकारी
ठदनु पनेछ ।
(५) कुनै सञ्चालकले कुनै मनम्िि व्यम्क्तसुँगको कारोबारमा आफ्नो मनजी स्िाथन
रहेको कुरा मामनयोस् भनी कम्पनीलाई मलम्िि जानकारी ठदएमा त्यस्िो व्यम्क्तसुँग हुने
कारोबार िा करारका सम्बन्धमा मनजले आफ्नो मनजी स्िाथनको बारे मा जानकारी ठदएको
मामननेछ ।
९३.

सञ्चालकको

संलग्निा

रहेको

ुँ को
कम्पनीसग

कारोबाराः

(१)

यस

दफामा

अन्यथा

लेम्िएकोमा बाहे क कुनै पम्ललक कम्पनीले साधारण सभाको स्िीकृमि मबना आफ्नो कुनै
सञ्चालक िा मनजको नम्जकको नािेदार िा आधारभूि शेयरधनी िा

सञ्चालक,



सञ्चालकको नम्जकको नािे दार िा आधारभूि शेयरधनीको आधारभूि शेयर स्िाममत्ि
भएको अन्य कुनै फमन, कम्पनी िा अन्य सं गठठि सं स्था िा आफ्नो मुख्य कम्पनीको
साधारण सभाको स्िीकृमिमबना सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको सञ्चालक िा मनजको
नम्जकको नािे दार िा आधारभूि शेयरधनीसुँग अथनपूण न कारोबार गनन सवने छै न ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लामग “अथनपूण न कारोबार” भन्नाले कारोबार गदानको
अिस्थामा एक लाि रुपैयाुँ िा कम्पनीको कुल सम्पम्िको पाुँच प्रमिशिमध्ये जुन कम
हुन्छ सो भन्दा बढी मूल्य पने कुनै िस्िु िा सेिा िररद, मबक्री, ले नदे न गने, ठे क्का पट्टा
सम्बन्धी कारोबार सम्झनु पछन र सो शलदले िाहषनक एकलाि बीस हजार िा सोभन्दा
बढीको बहाल सम्बन्धी कारोबार समेिलाई जनाउुँछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रमिकूल हुने गरी कुनै कारोबार भएकोमा त्यस्िो
कारोबारबाट प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरे को कुनै रकम िा लाभ कम्पनीलाई
हफिान गनुन पनेछ र त्यस्िो कारोबारबाट कम्पनीलाई कुनै हामन नोवसानी भएको रहे छ भने
सो समेि त्यस्िो कारोबारबाट लाभ मलने व्यम्क्तले क्षमिपूमिन मिनुन पनेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन दे हाय बमोम्जम प्राप्त
गररएको म्जन्सी सम्पम्िका सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यिस्था लागू हुने छै नाः–
(क)

मुख्य

कम्पनीले

आफ्नो

पूण न

स्िाममत्िमा

कम्पनीबाट त्यस्िो सम्पम्ि प्राप्त गदान,


पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(ि)

मुख्य कम्पनीको पूण न स्िाममत्िमा रहे को सहायक कम्पनीले सोही
मुख्य कम्पनीको पूण न स्िाममत्िमा रहे को अको सहायक कम्पनीबाट
त्यस्िो सम्पम्ि प्राप्त गदान,

(ग)

कम्पनीको मनयममि व्यािसाहयक कारोबारको मसलमसलामा प्रचमलि
बजार मूल्यमा कारोबार गदान ।

९४.

सञ्चालकले शेयर बारे मा जानकारी गराउनु पनेाः (१) कुनै व्यम्क्त सञ्चालकको पदमा रहुँदा
मनजले सो कम्पनी िा सो कम्पनीको सहायक िा मुख्य कम्पनी िा मुख्य कम्पनीको अन्य
सहायक कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चरमा मनजले

कुनै व्यहोराले

हक प्राप्त गरे मा

कम्पनीलाई सो कुराको दे हाय बमोम्जमको जानकारी ठदनु पनेछाः–
(क)

मनजको हकको व्यहोरा,

(ि)

सम्बम्न्धि कम्पनी िा अन्य कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चरमा
सञ्चालकमा बहाल रहुँदाका बिि मनजको हक िा स्िाथन रहे को
प्रत्येक िगनको शेयर सङ्ख्या र प्रत्येक िगनको मडबेञ्चरको रकमको
हििरण ।

(२) दे हायको अिस्था उत्पन्न भएमा कम्पनीको सञ्चालकले आफू सञ्चालक रहे को
कम्पनीलाई त्यस्िो अिस्था भएको आफूलाई जानकारी भएको पन्र ठदनमभत्र मलम्िि
रुपमा जानकारी ठदनु पनेछाः–
(क)

कुनै कारणबाट मनजले आफू सञ्चालक रहे को कम्पनी िा सो
कम्पनीको सहायक िा मुख्य कम्पनी िा

मुख्य कम्पनीको अन्य

सहायक कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चरमा हक प्राप्त गने भएमा िा
मनजको हक समाप्त हुने भएमा,
(ि)

मनजको नाममा रहे को िण्ड (क) बमोम्जमको शेयर िा मडबेञ्चर
बेच्नका लामग मनजले कुनै सम्झौिा गरे मा,

(ग)

आफू सञ्चालक रहे को कम्पनीले त्यस्िो कम्पनीको शेयर िा
मडबेञ्चर

िररद

गनन

हस्िान्िरण गरे मा,
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(९)

आफू सञ्चालक रहे को कम्पनीको सहायक िा मुख्य कम्पनी िा
त्यस्िो कम्पनीको सहायक कम्पनी िा मुख्य कम्पनीको अन्य
सहायक कम्पनीले त्यस्िो कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चर िररद गनन
अमधकार ठदएमा,

(ङ)

िण्ड (घ) बमोम्जमको कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चर िररद गनन
पाउने अमधकार मनजले अरु कसै लाई हस्िान्िरण गरे मा ।

(३) उपदफा (२) बमोम्जम कम्पनीलाई जानकारी पठाउुँदा शेयर िा मडबेञ्चरको
सङ्ख्या, सोको रकम िथा िगन समेि स्पष्ट िुलाई पठाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोम्जम प्राप्त जानकारी अमभले ि गननको लामग
कम्पनीले एउटा छु ट्टै दिान हकिाब िडा गनुन पनेछ ।
(५) यस दफामा ले म्िएको व्यिस्था सञ्चालकको नम्जकको नािेदारको सम्बन्धमा
समेि सञ्चालक सरह नै लागू हुनेछ ।
९५.

सञ्चालक समममिको अमधकार र किनव्याः (१) यस ऐन र मनयमािलीमा ले म्िएका कुराहरु
र साधारण सभाको मनणनयको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूण न कारोबारको व्यिस्थापन,
अमधकारहरुको प्रयोग र किनव्यको पालन सञ्चालकहरुले सामूहहक रुपमा सञ्चालक समममि
माफनि गनेछन् ।
(२) साधारण सभाको मनणनय बमोम्जम बाहे क कुनै पमन पम्ललक कम्पनीको
सञ्चालकले आफू बहाल रहेको कम्पनी माफनि आफूलाई व्यम्क्तगि लाभ हुने काम गनन
हुुँदैन ।
िर प्राइभेट कम्पनीले प्रबन्धपत्र र मनयमािली िा सिनसम्मि सम्झौिामा उल्लेि
भए बमोम्जम कम्पनी माफनि सञ्चालकले मलन पाउने लाभका सम्बन्धमा मनामसि व्यिस्था
गनन सवनेछ ।
(३) यो ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र मनयमािली िा प्राइभेट कम्पनीको हकमा
सिनसम्मि सम्झौिा बमोम्जम अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहे क सञ्चालक समममिले
ु
आफूमध्येका कुनै सञ्चालकलाई िा कम्पनीको कुनै कमनचारीलाई एवलै िा सं यक्त
रुपमा
कम्पनीको िफनबाट कुनै पमन काम कारबाही गनन, ले िापढी गनन, हिमनमय अमधकारपत्र िा
चेक आठदमा सहीछाप गनन समेि सबै िा केही अमधकार प्रत्यायोजन गरी आफ्नो प्रमिमनमध
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िडा गनन सवनेछ । त्यसरी अमधकार प्रत्यायोजन गदान सञ्चालक समममिको मनणनयानुसार
कम्िीमा एकजना सञ्चालक र कम्पनी सम्चि भए मनजले सो कुरा प्रमाम्णि गनुन पनेछ ।
(४) कम्पनीको सञ्चालक िा प्रमिमनमधको है मसयिले काम गने व्यम्क्तले आफ्नो
अमधकार क्षेत्र नाघी गरे को कुनै काम कारबाहीबाट कम्पनीलाई पुग्न गएको हामन
नोवसानी सो सञ्चालक िा प्रमिमनमधबाट कम्पनीले असुल उपर गरी मलन सवनेछ ।
(५) सञ्चालक िा उपदफा (३) बमोम्जमको प्रमिमनमधले आफ्नो व्यम्क्तगि हहिका
लामग िा कम्पनीलाई हामन नोवसानी गराउनको मनममि कुनै कारोबार गनन लागेको हो
भन्ने जानी जानी िा हििास गनुन पने कारण भएर पमन कसै ले त्यस्िो सञ्चालक िा
प्रमिमनमधसुँग कुनै कारोबार गरे को रहे छ भने सो व्यम्क्तले

कम्पनी उपर त्यस्िो

कारोबारको सम्बन्धमा कुनै दाबी गनन पाउने छै न ।
(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको भए िापमन सञ्चालक समममिले
कम्पनीलाई प्राप्त दे हायका अमधकारहरु प्रत्यायोजन गनन पाउने छै न र यस्िा अमधकारहरु
सञ्चालक समममिको बैठकबाट पाररि मनणनय अनुसार मात्र प्रयोग गनुन पनेछाः–
(क)

ु ानी माग
शेयरधनीहरुले शेयर बापि बुझाउन बाुँकी रकमको भक्त
गने अमधकार,

(ि)

मडबेञ्चर जारी गने अमधकार,

(ग)

मडबेञ्चर बाहे क अन्य िररकाबाट ऋण, सापटी मलने अमधकार,

(घ)

कम्पनीको कोषमा रहे को रकम लगानी गने अमधकार,

(ङ)

ऋण ठदने अमधकार ।

(७) बैहङ्कग िथा हििीय कारोबार गने कम्पनीहरुले

मनयममि कारोबारको

मसलमसलामा ठदने ऋण िथा प्राप्त गने मनक्षेपको हकमा उपदफा (६) को िण्ड (ङ) को
व्यिस्था लागू हुने छै न ।
(८) सञ्चालक समममिले कुनै िास कायन गराउन उपसमममि गठन गनन आिश्यक
ठानेमा आिश्यकिा अनुसार एक िा एकभन्दा बढी उपसमममि गठन गरी त्यस्िो कायन
गराउन सवनेछ ।
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९६.

प्रबन्ध सञ्चालकको मनयुम्क्त र कम्पनीको व्यिस्थापनाः (१) मनयमािलीको अधीनमा रही
सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई प्रबन्ध सञ्चालक मनयुक्त गनन सवनेछन् ।
(२) प्रबन्ध सञ्चालकको काम, किनव्य र अमधकार मनयमािलीमा ले म्िए बमोम्जम
िा सञ्चालक समममिले िोके बमोम्जम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम मनयुक्त प्रबन्ध सञ्चालक िा कम्पनीको व्यिस्थापनको
म्जम्मेिारी मलने अन्य सञ्चालकलाई कम्पनीमा मनयुक्त गदान मनयुम्क्तको शिन, पाररश्रममक
िथा सुहिधा मनधानरण गरी मलम्िि सम्झौिा गनुन पनेछ र त्यस्िो सम्झौिामा उम्ल्लम्िि
पाररश्रममक िथा सुहिधा र साधारण सभाले मनधानरण गरे अनुसार पाउने अन्य सुहिधा
ु ानी गनन पाइने छै न ।
बाहेक अन्य कुनै सुहिधा ठदन िा भक्त
(४) उपदफा (३) बमोम्जमको सम्झौिाको अिमध एकपटकमा चार िषनभन्दा बढी
हुने छै न ।
(५) सञ्चालकहरुसुँग भएको उपदफा (३) बमोम्जमको सम्झौिा शेयरधनीहरुले
मनाःशुल्क हे न न पाउने व्यिस्था ममलाउनु पनेछ ।
(६) कुनै एक सूचीकृि कम्पनीबाट बैठक भिाबाहे क मनयममि पाररश्रममक िा
सुहिधा प्राप्त गरररहे को सञ्चालकलाई मनयममि पाररश्रममक िा सुहिधा पाउने गरी अको
सूचीकृि कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालकको पदमा मनयुक्त गनन सहकने छै न ।

९७.

सञ्चालक

समममिको

बैठकाः

(१)

प्राइभेट

कम्पनीको

सञ्चालक

समममिको

बैठक

मनयमािलीमा ले म्िए बमोम्जम हुनेछ ।
(२) पम्ललक कम्पनीको सञ्चालक समममिको बैठक िषनमा कम्िीमा छ पटक बस्नु
पनेछ ।
िर दुई बैठकको बीचको अन्िर िीन महहनाभन्दा बढी हुने छै न ।
(३) कम्पनीको सञ्चालक समममिको बैठकमा सञ्चालकहरु स्ियं उपम्स्थि हुन ु
पनेछ । सञ्चालकको सट्टा सञ्चालकको प्रमिमनमधको उपम्स्थमि मान्य हुने छै न ।
(४) कम्पनीको सञ्चालकहरुको जम्मा सङ्ख्याको कम्िीमा एकाउन्न प्रमिशि
सञ्चालकहरु उपम्स्थि नभई सञ्चालक समममिको कुनै बैठक हुने छै न ।
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िर यस ऐन बमोम्जम सञ्चालक समममिको बैठकमा छलफल हुने कुनै हिषयमा
छलफल गनन नपाउने सञ्चालकलाई यस उपदफाको प्रयोजनको लामग गणना गररने छै न ।
(५) उपदफा (४) मा उम्ल्लम्िि सङ्ख्यामा सञ्चालकहरु उपम्स्थि नभएको
कारणबाट सञ्चालक समममिको बैठक सम्पन्न हुन नसकेमा कम्िीमा िीन ठदनको

सूचना

ठदई अको बैठक बोलाउन सहकनेछ । त्यस्िो बैठकमा पमन उपदफा (४) मा उम्ल्लम्िि
सङ्ख्यामा सञ्चालकहरु उपम्स्थि नभएमा उपम्स्थि सञ्चालकहरुले गरे को काम कारबाही
िथा मनणनय मान्य हुनछ
े ।
(६) सञ्चालक समममिको बैठकमा बहुमिको मनणनय मान्य हुनेछ र मि बराबर
भएमा अध्यक्षले सञ्चालकको है मसयिले ठदएको मिको अमिररक्त मनणानयक मिसमेि ठदन
सवनेछ ।
िर सञ्चालक समममिको बैठकमा आफ्नो मनजी सरोकार िा स्िाथन भएको हिषयमा
हुने छलफलमा कुनै सञ्चालकले भाग मलन िा मिदान गनन पाउने छै न ।
(७) सञ्चालक समममिको बैठकमा उपम्स्थि सञ्चालकहरु, छलफल भएको हिषय र
ित्सम्बन्धमा भएको मनणनयको हििरण (माईन्यू ट) को छु ट्टै अमभले ि राख्नु पनेछ र सो
मनणनय हििरणमा बैठकमा उपम्स्थि सम्पूण न सञ्चालकहरुको कम्िीमा एकाउन्न प्रमिशिले
सही गनुन पनेछ ।
िर कुनै हिषयमा छलफल गदान कुनै सदस्यले मनणनयको हिपरीि िा त्यस्िो
मनणनयभन्दा मभन्न हिचार रािेमा सोही कुरा बैठकको मनणनयको हििरण (माइन्यू ट) मा
अमभलेि गनन सवनेछ ।
(८) कुनै सदस्यको सही नभएको कारणले मात्र सो मनणनय अिैध भएको मामनने
छै न ।
(९) उपदफा (३), (४), (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन
प्रबन्धपत्र

िा

मनयमािलीले

स्पष्ट

रोक

लगाएकोमा

बाहेक

सञ्चालक

समममि

िा

सञ्चालकहरुको कुनै उपसमममिले गनन पाउने कुनै काम िा मनणनयको सम्बन्धमा सञ्चालक
समममि िा उपसमममिका सबै सदस्यहरु मलम्िि रुपमा सहमि भएमा त्यस्िो सहममिलाई
मनणनयको हििरणको रुपमा अमभले ि गरी त्यस्िो काम बैठक मबना पमन गनन सहकनेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोम्जमको सहममि सञ्चालक समममिको बैठकको मनणनय
सरह मामननेछ ।
83

www.lawcommission.gov.np

९८.

सञ्चालक समममिको बैठकको सूचनााः (१) कम्पनीको मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था
गररएकोमा बाहेक कम्पनीको सञ्चालक समममिको बैठक कम्पनी सम्चि िा समममिको
अध्यक्ष िा कम्पनीका कायनकारी प्रमुिले बोलाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन सञ्चालकको कुल
सङ्ख्याको कम्िीमा पच्चीस प्रमिशि सञ्चालकले बैठकमा छलफल गनुन पने हिषय िोली
मलम्िि रुपमा सञ्चालक समममिको बैठक िोलाउन माग गरे मा त्यस्िो माग प्राप्त भएको


पन्र ठदनमभत्र त्यस्िो बैठक बस्ने गरी अध्यक्षले समममिको बैठक बोलाउनु पनेछ । सो

अिमधमभत्र सञ्चालक समममिको बैठक नबोलाएमा त्यस्िो माग गने सम्बम्न्धि सञ्चालक
आफैले सञ्चालक समममिको बैठक बोलाउन सवनेछ ।
(३) सञ्चालक समममिको बैठकको सूचनाको बारे मा कम्पनीको मनयमािलीमा कुनै
व्यिस्था गररएको भए सोही अनुसार हुनेछ । त्यस्िो व्यिस्था नगररएकोमा सञ्चालक
समममिको

बैठकको

सूचना

िथा

छलफलको

हिषय

प्रत्येक

सञ्चालकलाई

मनजले

कम्पनीलाई उपललध गराएको ठे गानामा मलम्िि रुपमा पठाउनु पनेछ र त्यस्िो सूचना
हिद्युिीय सञ्चार माध्यमबाट पमन ठदन सहकनेछ ।
९९.

सञ्चालकहरुको जिाफदे ही िथा दाहयत्िाः (१) कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनी माफनि िा
कम्पनीको कामको मसलमसलामा व्यम्क्तगि फाइदा मलने काम गनन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) को प्रमिकूल हुने गरी कम्पनीको कारोबारको मसलमसलामा कुनै
सञ्चालकले व्यम्क्तगि फाइदा मलएको भएमा सो रकम कम्पनीले त्यस्िो सञ्चालकबाट
ऋण सरह भराई मलनेछ ।
(३) कुनै व्यम्क्त पम्ललक कम्पनीको सञ्चालक मनयुक्त भएपमछ मनजले आफ्नो
कायनभार सम्हाल्नुभन्दा पहहले नै िोहकए बमोम्जमको ढाुँचामा गो्यिा र इमान्दाररिाको
शपथ मलनु पनेछ ।
(४) कम्पनीका प्रत्येक सञ्चालक िथा पदामधकारीले आफ्नो पदीय दाहयत्ि मनिानह
गदान कम्पनीको स्िाथन र हहिलाई ध्यानमा रािी इमान्दारीपूिक
न असल मनयिले काम गनुन
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पनेछ र सामान्य हििेक र ज्ञान भएको व्यम्क्तसरह हहफाजिी, सािधानी, बुहिमिा, कुशलिा
िथा दक्षिाको प्रयोग गनुन पनेछ ।
(५) उपदफा (४) को प्रमिकूल हुने गरी बदमनयि म्चिाई कम्पनीलाई हामन
नोवसानी पुग्ने हकमसमबाट काम कारबाही गने सञ्चालकबाट कम्पनीलाई हुन गएको हामन
नोवसानीको क्षमिपूमिन कम्पनीले असुल उपर गरी मलन सवनेछ ।
(६) यस ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र, मनयमािली र सिनसम्मि सम्झौिाको व्यिस्था
पालना गनुन प्रत्येक सञ्चालकको किनव्य हुनेछ ।
१००. मधिोपत्रको जानकारी गराउनु पनेाः (१) कुनै कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चर मधिोपत्र
बजारको सञ्चालन गने सं स्थामा सूचीकृि भएको भए त्यस्िो कम्पनीको शेयर िा
मडबेञ्चरको सम्बन्धमा सञ्चालकले दफा ९४ बमोम्जम कम्पनीलाई जानकारी गराएपमछ
कम्पनीले अहिलम्ब सो कुराको जानकारी त्यस्िो सं स्थालाई ठदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त गरे को जानकारीलाई त्यस्िो सं स्थाले आफूले
उपयुक्त ठानेको िररकाबाट प्रकाशन गनुन पनेछ ।
१०१. पदामधकारी िा शेयरधनीलाई ऋण प्रदान गनन प्रमििन्धाः (१) कम्पनीले आफ्ना पदामधकारी,
आधारभूि शेयरधनी िा



मुख्य कम्पनी िा सहायक कम्पनीको पदामधकारी, आधारभूि

शेयरधनी िा मनजहरु कसैको नम्जकको नािेदारलाई कुनै ऋण िा आमथनक सहायिा प्रदान
गनुन हुुँदैन र त्यस्िा पदामधकारी िा शेयरधनी िा नम्जकको नािेदारले अन्यत्र मलएको
ऋणको लामग कुनै जमानि ठदन िा सुरक्षण प्रदान गनन हुुँदैन ।
िर कम्पनीका कमनचारीलाई कम्पनीको मनयमानुसार ठदइने ऋण िा सुहिधा िा
प्रचमलि कानूनले रोक लगाएकोमा बाहे क कुनै बैङ्क िा हििीय सं स्थाबाट मनयममि
कारोबारको मसलमसलामा प्रदान गररने ऋण िा ठदइने जमानिको सम्बन्धमा यो व्यिस्था
लागू हुने छै न ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अम्घ उपदफा (१) मा उम्ल्लम्िि कुनै व्यम्क्तले
कम्पनीबाट प्राप्त गरे को

कुनै ऋण सम्बि् २०६५ साल आम्िन २२ गिे मभत्र च ुक्ता

गररसवनु पनेछ ।
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१०२. पदामधकारीले झुट्टा हििरण ठदन नहुनाःे कम्पनीका पदामधकारीले कम्पनीको साधारण सभामा
कम्पनीको िास्िहिक हििीय म्स्थमिको सम्बन्धमा जानीजानी झुट्टा हििरण ठदई कम्पनीका
शेयरधनीहरुलाई मुनाफाबाट बाुँड्न सहकनेभन्दा बढी लाभांश बाुँड्न प्रेररि गरी कम्पनीको
ुँ ीमा असर पाने कायन गरे मा त्यस्िो कायनको लामग त्यसरी झुट्टा हििरण ठदने पदामधकारी
पुज
व्यम्क्तगि रुपमा उिरदायी हुनेछ ।
ुँ को कारोबार र कम्पनीको अमधकार क्षेत्राः (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा
१०३. अन्य व्यम्क्तसग
उल्लेि भएको कुनै कुराको आधारमा कम्पनीले अन्य व्यम्क्तसुँग गरे को कुनै कारोबार
अमधकारक्षेत्रहिहीन भएको भन्ने कारणबाट मात्र त्यस्िो कारोबार अबैध िा अमान्य हुने
छै न ।
(२) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा मनधानररि अमधकारक्षेत्रको सीमामभत्र रही त्यस्िो
कारोबार गनुन प्रत्येक सञ्चालक िथा पदामधकारीको किनव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्िि अिस्थाबाहे क कुनै सञ्चालकले आफूलाई प्राप्त
अम्ख्ियारीभन्दा बाहहर गई गरे को काम कारोबार कम्पनीको साधारण सभाद्वारा हिशेष
प्रस्िाि पाररि गरी अनुमोदन गनन सहकनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम हिशेष प्रस्िािद्वारा कुनै काम कारबाही अनुमोदन
भएको कारणबाट मात्र कम्पनीको सञ्चालक, पदामधकारी िा अन्य व्यम्क्तले अमधकार क्षेत्र
नघाई गररएका काम कारबाही बापि यस ऐन अन्िगनिको दाहयत्िबाट मनजले छु ट पाएको
मामनने छै न ।
१०४. कम्पनीलाई

बन्धनकारी

हुनाःे

(१)



पदामधकारी

िा

कम्पनीको

लामग

काम

गनन

अम्ख्ियारीप्राप्त व्यम्क्तद्वारा भए गरे को काम कारबाही िा मनजको सहीछाप भएको कागजाि
कम्पनीको लामग मान्य िथा बन्धनकारी हुनछ
े ।
(२) कुनै व्यम्क्तले असल मनयिले कम्पनीसुँग कुनै कारोबार गरे कोमा त्यस्िो
कारोबार

कम्पनीलाई

बन्धनकारी

हुनेछ

र

कम्पनीको

प्रबन्धपत्र, मनयमािली

िा

कम्पनीद्वारा पाररि कुनै पमन प्रस्िाि, कम्पनी र यसको कुनै पमन शेयरधनीबीचमा भएको
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सम्झौिामा ले म्िएको कुनै कुराले त्यस्िो कारोबार गनन सञ्चालक िा अम्ख्ियार प्राप्त
व्यम्क्तको अम्ख्ियारमा कुनै सीमा िा बन्दे ज लगाएको मामनने छै न ।
िर कुनै पदामधकारीले आफूलाई प्राप्त अम्ख्ियारीभन्दा बढी अम्ख्ियारी प्रयोग गरी
(१) िा (२) मा ले म्िएको कुनै काम िा कारोबार गरे मा त्यस्िो अम्ख्ियारी

उपदफा

साधारण सभाबाट यस ऐन बमोम्जम अनुमोदन नभएमा मनज व्यम्क्तगि रुपमा म्जम्मेिार
रहनेछ र त्यस्िो काम कारोबारबाट कम्पनीलाई हामन नोवसानी भएको रहे छ भने सो
समेि कम्पनीले मनजबाट भराइ मलन सवनेछ ।
१०५. सञ्चालकहरुको अम्ख्ियारीमा प्रमिबन्धाः (१) कुनै पम्ललक कम्पनी िा बैङ्क िा हििीय
सं स्थाबाट ऋण प्राप्त गने प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समममिले शेयरधनीहरुको साधारण
सभाबाट हिशेष प्रस्िाि पाररि नगराई दे हायको कुनै काम गनन गराउन पाउने छै नाः–
(क)

आफूले सञ्चालन गरी आएको

एक िा एकभन्दा बढी व्यिसाय

(अन्डरटे हकङ) को सिरी प्रमिशिभन्दा बढी व्यिसाय मबक्री, दान,
बकस, िहाल िा अन्य कुेुनै िररकाबाट कसै लाई हक छामडठदन,
(ि)

मनयममि व्यािसाहयक कारोबारको मसलमसलामा कम्पनीले बैङ्क िा
हििीय सं स्थाबाट छ महहनाभन्दा कम अिमधको लामग मलएको
ुँ ी र सम्ञ्चि मुनाफा (हि
ऋण सुहिधाबाहे क आफ्नो च ुक्ता पुज
ररजभन) को जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण मलन,

(ग)

कम्पनीको कमनचारी िा आफ्नो व्यिसायको प्रिद्र्धनको लामग
ठदएको अनुदान, चन्दा, उपहार आठदमा गररएको िचन बाहेक एक
आमथनक िषनमा



एक लाि रुपैयाुँ िा कम्पनीको हिगि िीन

आमथनक िषनको सरदर िुद मुनाफाको एक प्रमिशिले हुन आउने
रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा,
अनुदान िा दान ठदन ।
िर,
(१)

चल अचल सम्पम्ि िररद मबक्रीको मात्र व्यिसाय सञ्चालन गर्र्नेेे
कम्पनीबाट प्रचमलि बजार मूल्य मिरी कम्पनीको कुनै सम्पम्ि िा
व्यिसाय

िररद

गने
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(अन्डरटे हकङ) मा प्राप्त गरे को हक स्िाममत्िमा िण्ड (क) को
कुनै कुराले असर पाने छै न ।
(२)

बैहङ्कङ िा हििीय कारोबार िा मबमा व्यिसाय गने कम्पनीले
आफ्नो मनयममि कारोबारको मसलमसलामा सिनसाधारणबाट मनक्षेप
िा मबमा शुल्क प्राप्त गदान िण्ड (ि) को व्यिस्था लागू हुने
छै न ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लामग स्िीकृमि प्रदान गदान साधारण सभाले
उपयुक्त शिन िोवन सवनेछ ।
१०६. भईसकेको काम कारबाहीको मान्यिााः कुनै सञ्चालकको मनयुम्क्तका सम्बन्धमा यस ऐन
अन्िगनि कुनै व्यिस्थाको पालना नभएको कुरा पमछ पिा लागेमा सो पिा लाग्नुभन्दा
अम्घ त्यस्िो सञ्चालकले गरे को काम कारबाही सो कुराले बदर हुने छै न ।
१०७. सञ्चालक िथा कम्पनी सम्चिको दिान हकिाबाः (१) प्रत्येक कम्पनीले सञ्चालक िथा
कम्पनी सम्चि भए मनजको एउटा छु ट्टै दिान हकिाब राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम राम्िएको दिान हकिाबमा प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो
सञ्चालक िा सम्चिको नाम, थर, ठे गाना, नागररकिा, पेशा, व्यिसाय, सञ्चालक िा सम्चि
मनयुक्त भएको र पदबाट हटे को भए सोको मममि समेि अमभले ि गरी राख्नु पनेछ र सो
हििरणमा कुनै कुरा हे रफेर भएमा सोको सूचना समेि पन्र ठदनमभत्र कायानलयमा पठाउनु
पनेछ ।
पररच्छे द–७
कम्पनीको हहसाब हकिाब र लेिा
१०८. कम्पनीको लेिााः (१) कम्पनीले आफ्नो ले िा नेपाली िा अं ग्रज
न राख्नु
े ी भाषामा रीिपूिक
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम राम्िने ले िा दोहोरो ले िाप्रणालीमा आधाररि र
कम्पनीको कारोबारको यथाथन म्स्थमि स्पष्ट रुपमा प्रमिहिम्म्िि हुने गरी प्रचमलि कानून
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बमोम्जम अमधकारप्राप्त मनकायले लागू गरे को ले िामान (एकाउन्टीड्ड स्ट्याण्डडन) र यस ऐन
बमोम्जम पालना गनुन पने अन्य शिन िथा व्यिस्था अनुरुप राख्नु पनेछ ।
(३) कायानलयले स्िीकृमि ठदएकोमा बाहेक कम्पनीको ले िा कम्पनीको रम्जष्टडन
कायानलय बाहे क अन्यत्र राख्न सहकने छै न ।
(४) कम्पनीको सञ्चालक समममिले िोहकठदएको रकम बाहे क कम्पनीसुँग रहे को
नगद मौज्दाि बैङ्कमा दाम्िल गरी बैङ्क माफनि नै कारोबार गनुन पनेछ ।
(५) यस पररच्छे दमा गररएको व्यिस्थाको अधीनमा रही कम्पनीको हहसाब हकिाब
िथा ले िा राख्ने अम्न्िम म्जम्मेिारी सञ्चालकहरु िा अन्य पदामधकारीहरुमा रहनेछ ।
(६) कम्पनीको ले िा िथा िाहषनक आमथनक हििरण ियार गने सम्बन्धमा यस
ऐनमा गररएको व्यिस्था पालना नभएमा त्यस्िो लेिा, िाहषनक आमथनक हििरण िथा अन्य
प्रमििेदनहरु जुन व्यम्क्त सञ्चालक िा पदामधकारीको है मसयिमा कायनरि रहे को बिि
भएको हो सोही व्यम्क्त यस ऐन बमोम्जम म्जम्मेिार रहनेछ ।
१०९. िाहषनक आमथनक हििरण र सञ्चालक समममिको प्रमििेदन ियार गनुन पनेाः (१) पम्ललक
ु न्दा कम्िीमा िीस
कम्पनीको सञ्चालक समममिले प्रत्येक िषन िाहषनक साधारण सभा हुनभ
ठदन अगािै र प्राइभेट कम्पनीको हकमा आमथनक िषन समाप्त भएको छ महहनामभत्र
िोहकएको ढाुँचामा दे हाय बमोम्जमको िाहषनक आमथनक हििरण ियार गनुन पनेछाः–
(क)

आमथनक िषनको अम्न्िम मममिको िासलाि,

(ि)

आमथनक िषनको नाफा नोवसानीको हहसाब,

(ग)

आमथनक िषनको नगद प्रिाहको हििरण ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ियार गने िाहषनक आमथनक हििरणमा सम्बम्न्धि
आमथनक िषनको अन्त्यसम्म कम्पनीको कारोबारको यथाथन र िास्िहिक म्स्थमि दे िाई सो
आमथनक िषनमा भएको नाफा नोवसानीको हहसाब िथा नगद प्रिाहको हििरण समेि
दशानइएको हुन ु पनेछ । त्यस्िो आमथनक हििरण प्रचमलि कानून बमोम्जम िोहकएको
ढाुँचामा ियार गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको िाहषनक आमथनक हििरण सञ्चालक समममिबाट
स्िीकृि भएको र ले िापरीक्षण भएको हुन ु पनेछ ।
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ुँ ी
(४) प्रत्येक पम्ललक कम्पनी िा एक करोड रुपैयाुँ िा सोभन्दा बढी च ुक्ता पुज
भएको िा िाहषनक दश करोड िा सोभन्दा बढीको कारोबार भएको प्रत्येक प्राइभेट
कम्पनीको सञ्चालक समममिले उपदफा (१) बमोम्जम ियार गररने िाहषनक आमथनक
हििरणको अमिररक्त दे हायको हििरण उल्लेि गरी सञ्चालक समममिको छु ट्टै प्रमििेदन
समेि सोही अिमधमा ियार गनुन पनेछाः–
(क)

हिगि िषनको कारोबारको मसं हािलोकन,

(ि)

राहष्ट्रय िथा अन्िरानहष्ट्रय पररम्स्थमिबाट कम्पनीको कारोबारलाई कुनै
असर परे को भए सो असर,

(ग)

प्रमििेदन

ियार

भएको

मममिसम्म

चालू

िषनको

उपलम्लध

र

भहिष्यमा गनुन पने कुराको सम्बन्धमा सञ्चालक समममिको धारणा,
(घ)

कम्पनीको औद्योमगक िा व्यािसाहयक सम्बन्ध,

(ङ)

सञ्चालक समममिमा भएको हेरफेर र सोको कारण,

(च)

कारोबारलाई असर पाने मुख्य कुराहरु,

(छ)

ले िापरीक्षण प्रमििेदनमा कुनै कैहफयि उल्लेि भएको भए सो
उपर सञ्चालक समममिको प्रमिकृया,

(ज)

लाभांश बाुँडफाुँड गनन मसफाररस गररएको रकम,

(झ)

शेयर जफि भएको भए जफि भएको शेयर सङ्ख्या, त्यस्िो
ु न्दा अगािै सो
शेयरको अहङ्कि मूल्य, त्यस्िो शेयर जफि हुनभ
बापि कम्पनीले प्राप्त गरे को जम्मा रकम र त्यस्िो शेयर जफि
भएपमछ सो शेयर मबक्री गरी कम्पनीले प्राप्त गरे को रकम िथा
जफि भएको शेयर बापि रकम हफिान गरे को भए सोको हििरण,

(ञ)

हिगि आमथनक िषनमा कम्पनी र यसको सहायक कम्पनीको
कारोबारको प्रगमि र सो आमथनक िषनको अन्िमा रहे को म्स्थमिको
पुनरािलोकन,

(ट)

कम्पनी िथा त्यसको सहायक कम्पनीले आमथनक िषनमा सम्पन्न
गरे को प्रमुि कारोबारहरु र सो अिमधमा कम्पनीको कारोबारमा
आएको कुनै महत्िपूण न पररििनन,
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(ठ)

हिगि

आमथनक

िषनमा

कम्पनीको

आधारभूि

शेयरधनीहरुले

कम्पनीलाई उपललध गराएको जानकारी,
(ड)

हिगि आमथनक िषनमा कम्पनीका सञ्चालक िथा पदामधकारीहरुले
मलएको

शेयरको

स्िाममत्िको

हििरण

र

कम्पनीको

शेयर

कारोबारमा मनजहरु सं लग्न रहे को भए सो सम्बन्धमा मनजहरुबाट
कम्पनीले प्राप्त गरे को जानकारी,
(ढ)

हिगि आमथनक िषनमा कम्पनीसुँग सम्बम्न्धि सम्झौिाहरुमा कुनै
सञ्चालक िथा मनजको नम्जकको नािेदारको व्यम्क्तगि स्िाथनको
बारे मा उपललध गराइएको जानकारीको व्यहोरा,

(ण)

कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले िररद गरे को भए त्यसरी आफ्नो
शेयर िररद गनुक
न ो कारण, त्यस्िो शेयरको सङ्ख्या र अहिि मूल्य
ु ानी गरे को
िथा त्यसरी शेयर िररद गरे बापि कम्पनीले भक्त
रकम,

(ि)

आन्िररक मनयन्त्रण प्रणाली भए िा नभएको र भएको भए सोको
हिस्िृि हििरण,

(थ)

हिगि आमथनक िषनको कुल व्यिस्थापन िचनको हििरण,

(द)

ले िापरीक्षण समममिका सदस्यहरुको नामािली, मनजहरुले प्राप्त
गरे को पाररश्रममक, भिा िथा सुहिधा, सो समममिले गरे को काम
कारबाहीको हििरण र सो समममिले कुनै सुझाि ठदएको भए सोको
हििरण,

(ध)

सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कायनकारी प्रमुि, कम्पनीका आधारभूि
शेयरधनी िा मनजको नम्जकका नािेदार िा मनज सं लग्न रहे को
फमन, कम्पनी िा सं गठठि सं स्थाले कम्पनीलाई कुनै रकम बुझाउन
बाुँकी भए सो कुरा,

(न)

सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कायनकारी प्रमुि िथा पदामधकारीहरुलाई
ु ानी गररएको पाररश्रममक, भिा िथा सुहिधाको रकम,
भक्त

(प)

शेयरधनीहरुले बुम्झमलन बाुँकी रहे को लाभांशको रकम,
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(फ)

दफा १४१ बमोम्जम सम्पम्ि िररद िा मबक्री गरे को कुराको
हििरण,

(ब)

दफा १७५ बमोम्जम सम्बि कम्पनीबीच भएको कारोबारको
हििरण,

(भ)

यस ऐन िथा प्रचमलि कानून बमोम्जम सञ्चालक समममिको
प्रमििेदनमा िुलाउनु पने अन्य कुनै कुरा,

(म)

अन्य आिश्यक कुराहरु ।

(५) उपदफा (१) बमोम्जम िाहषनक आमथनक हििरण ियार गदान कम्पनी सं स्थापना
भएको िषनको हकमा सं स्थापना भएको मममिदे म्ि सोही आमथनक िषनको अन्िसम्मको र
त्यसपमछका िषनहरुमा अम्घल्लो आमथनक िषनको हहसाब समेि समािेश गररएको हुन ु
पनेछ ।
(६) यस दफा बमोम्जम ियार गररएको िाहषनक आमथनक हििरण कुनै शेयरधनीले
मनरीक्षण गनन चाहेमा मनरीक्षण गनन पाउने गरी िुला राख्नु पनेछ ।
(७) यस दफा अनुसार ियार पाररएको िाहषनक आमथनक मबिरण िथा सञ्चालकको
प्रमििेदन सञ्चालक समममिबाट स्िीकृि भई सोमा सञ्चालक समममिको अध्यक्ष र कम्िीमा
एकजना सञ्चालकले हस्िाक्षर गनुन पनेछ ।
(८) कम्पनीले यस पररच्छे द बमोम्जम ियार पारे को ले िा िथा िाहषनक आमथनक
मबिरण सम्बम्न्धि आमथनक िषन समाप्त भएको मममिले कम्िीमा पाुँच िषनसम्म सुरम्क्षि राख्नु
पनेछ ।
(९) झुट्टा व्यहोराको िाहषनक आमथनक हििरण, सञ्चालक समममिको प्रमििेदन िथा
यस ऐन अनुसार ियार गनुन पने अन्य हििरण िथा प्रमििेदनहरु ियार पाने पदामधकारी
िथा स्िीकृि गने सञ्चालकहरुलाई यो ऐन अनुसार सजाय हुनेछ ।
पररच्छे द–८
लेिापरीक्षण
११०. कम्पनीले लेिापरीक्षक मनयुक्त गनुन पनेाः (१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो ले िापरीक्षण
गराउन यस ऐन बमोम्जम ले िापरीक्षक मनयुक्त गनुन पनेछ ।
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(२) कुनै कम्पनीको नेपाल राज्यबाहहर शािा कायानलय भएमा त्यस्िो शािा
ु को प्रचमलि कानूनमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहेक उपदफा
कायानलय रहेको मुलक
(१) बमोम्जम मनयुक्त ले िापरीक्षकले सो शािाको पमन ले िापरीक्षण गनन सवनेछ ।
१११. लेिापरीक्षकको मनयुम्क्ताः (१) कम्पनीको ले िापरीक्षक प्रचमलि कानून बमोम्जम ले िा
परीक्षण

गनन इजाजिपत्र

प्राप्त

ले िापरीक्षकहरुमध्येबाट

पम्ललक

कम्पनीको

हकमा

पररच्छे द–१८ को अधीनमा रही साधारण सभाले र प्राइभेट कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र,
मनयमािली िा सिनसम्मि सम्झौिामा व्यिस्था भए बमोम्जम र सो नभएमा साधारण सभाले
मनयुक्त गनुन पनेछ र त्यसरी मनयुक्त भएको मममिले पन्र ठदनमभत्र मनजको नाम कायानलयमा
पठाउनु पनेछ ।
ु न्दा अम्घ सञ्चालक समममिले ले िापरीक्षक
िर प्रथम िाहषनक साधारण सभा हुनभ
मनयुक्त गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनयुक्त भएको ले िापरीक्षक त्यसपमछ बस्ने िाहषनक
साधारण सभासम्म मात्र बहाल रहनेछ ।
(३) पम्ललक कम्पनीको ले िापरीक्षण गनन एउटै ले िापरीक्षक, मनजको साझेदार िा
पूि न साझेदार िा कमनचारी िा भूिपूि न कमनचारीलाई लगािार िीन पटकभन्दा बढी
लेिापरीक्षक मनयुक्त गनन सहकने छै न ।
िर

िीन

िषन

पहहले

नै

साझेदारीबाट

अलग

हुने

साझेदार

िा

त्यस्िो

लेिापरीक्षकको सेिाबाट अलग भएको कमनचारीको हकमा यो प्रमिबन्ध लागू हुने छै न ।
११२. लेिापरीक्षकमा मनयुक्त हुन नसवनेाः (१) दे हायका व्यम्क्त िा त्यस्िा व्यम्क्त हहस्सेदार
भएको फमन िा कम्पनी ले िापरीक्षकमा मनयुक्त हुन र मनयुक्त भइसकेको भए पमन बहाल
रहन सवने छै नाः–
(क)

कम्पनीको सञ्चालक, मनयममि पाररश्रममक िा नगद सुहिधा पाउने
गरी मनयुक्त सल्लाहकार, कम्पनीको व्यिस्थापन समूहमा रहे को
व्यम्क्त िा कमनचारी िा कामदार िा मनजहरु कसै को साझेदार िा
त्यस्िो साझेदारमध्ये कुनैको कमनचारी िा मनजहरुमध्ये सञ्चालक िा
साझेदारको नम्जकको नािेदार िा मनजको कमनचारी,
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(ि)

कम्पनीबाट कुनै हकमसमले ऋण मलएको आसामी िा कम्पनीलाई
ु ान नगरी बाुँकी रहे को
मिनुन बुझाउनु पने कुनै रकम म्यादमभत्र भक्त
व्यम्क्त िा त्यस्िो व्यम्क्तको नम्जकको नािेदार,

(ग)

ले िापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको िीन िषनको अिमध
ु ान नभएको व्यम्क्त,
भक्त

(घ)

साहू को दामासाहीमा परे को व्यम्क्त,

(ङ)

ुँ ीको एक
कम्पनीको आधारभूि शेयरधनी िा कम्पनीको च ुक्ता पुज
प्रमिशि िा सोभन्दा बढी शेयर मलएको शेयरधनी िा मनजको
नम्जकको नािेदार,

(च)

भ्रष्टाचार, ठगी िा नैमिक पिन हुने फौजदारी कसूरमा सजाय
ु ान नभएको व्यम्क्त,
पाएको पाुँच िषनको अिमध भक्त

(छ)

दफा १११ को उपदफा (३) बमोम्जमको व्यम्क्त,

(ज)

पम्ललक कम्पनीको हकमा कुनै पमन सरकारी िा नेपाल सरकारको
पूणन िा आंम्शक स्िाममत्ि िा मनयन्त्रण रहे को सं स्था िा अन्य कुनै
कम्पनीमा पूण न िा आंम्शक समय काम गने व्यम्क्त िा मनजको
साझेदार िा त्यस्िो साझेदारको कमनचारीको रुपमा कायनरि व्यम्क्त
िा कम्पनीको व्यिस्थापनको िफनबाट ियार हुने कुनै मलिि िा
प्रमििेदनमा हस्िाक्षर गनन अमधकार पाएको व्यम्क्त,

(झ)

सीममि दाहयत्ि भएको कम्पनी िा सं गठठि सं स्था,

(ञ)

कम्पनीसुँगको कारोबारमा कुनै स्िाथन भएको व्यम्क्त िा मनजको
नम्जकको नािेदार िा कम्पनीसुँगको कारोबारमा कुनै स्िाथन भएको
अको कम्पनीको सञ्चालक, पदामधकारी िा आधारभूि शेयरधनी ।

ु म्घ उपदफा (१) बमोम्जम अयोग्य नभएको
(२) ले िापरीक्षकले आफू मनयुक्त हुनअ
कुरा कम्पनीलाई मलम्िि रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ ।
(३)

कुनै

ले िापरीक्षक

आफ्नो

कायनकाल

समाप्त

नहुुँदै

कुनै

कम्पनीको

लेिापरीक्षण गनन अयोग्य भएमा िा कम्पनीको ले िापरीक्षक मनयुक्त हुन िा कायम रहन
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नसवने म्स्थमि उत्पन्न भएमा मनजले ले िापरीक्षण गनुन पने िा गरररहे को काम ित्काल
रोकी सो कुराको जानकारी मलम्िि रुपमा कम्पनीलाई ठदनु पनेछ ।
(४) यस दफाको प्रमिकूल हुने गरी मनयुक्त भएको ले िापरीक्षकले गरे को
लेिापरीक्षण मान्य हुने छै न ।
११३. कायानलयले लेिापरीक्षक मनयुक्त गनन सवनेाः कम्पनीको िाहषनक साधारण सभामा कारणिश
लेिापरीक्षक मनयुक्त हुन नसकेमा िा िाहषनक साधारण सभा नै हुन नसकेमा िा यस ऐन
बमोम्जम मनयुक्त भएको ले िापरीक्षक कुनै कारणिश कायम रहन नसकेमा कम्पनीको
सञ्चालक समममिको अनुरोधमा कायानलयले अको लेिापरीक्षक मनयुक्त गनन सवनेछ ।
११४. हहसाब हकिाब र लेिा ठदनु पनेाः ले िापरीक्षण गननको लामग ले िापरीक्षकले कम्पनीको
हहसाब हकिाब र ले िा कायानलय समयमभत्र जुनसुकै बिि मागेमा पमन ठदनु पनेछ र कुनै
कैहफयि माग गरे को भए सोको यथाथन जिाफ समेि सम्बम्न्धि सञ्चालक िा कमनचारीले
मनामसि समयमभत्र ठदनु पनेछ ।
११५. लेिापरीक्षकको काम र किनव्याः (१) ले िापरीक्षकले आफूले ले िापरीक्षण गरे को हहसाब,
हकिाब र ले िाको आधारमा

कम्पनीको िासलाि, नाफा नोवसानीको हहसाब िथा नगद

प्रिाह हििरण प्रमाम्णि गरी शेयरधनीहरु िा मनयुक्त गने अमधकारीलाई सम्बोधन गरी
आफ्नो प्रमििेदन कम्पनीलाई ठदनु पनेछ ।
(२) ले िापरीक्षकको प्रमििेदन प्रचमलि कानून अनुसार िा अमधकार प्राप्त मनकायले
मनधानरण गरे को ले िापरीक्षणमान (अमडट स्ट्याण्डडन) अनुरुप हुन ु पनेछ र त्यस्िो
प्रमििेदनमा आिश्यकिा अनुसार यस ऐन बमोम्जम िुलाउनु पने कुराहरु उल्लेि गनुन
पनेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोम्जमको

ले िापरीक्षण

प्रमििेदनमा

अन्य

कुराहरुको

अमिररक्त दे हायका कुरा पमन िुलाउनु पनेछाः–
(क)

ले िापरीक्षण सम्पन्न गनन आिश्यक सूचना र स्पष्टीकरण उपललध
भए िा नभएको,
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(ि)

यस ऐन अनुरुप कम्पनीले आफ्नो कारोबारको यथाथन म्स्थमि स्पष्ट
हुने गरी ले िा रािे िा नरािेको,

(ग)

प्राप्त भएको िासलाि, नाफा नोवसानीको हहसाब र नगद प्रिाह
हििरण प्रचमलि कानून बमोम्जम मनधानरण गररएको ले िामान
अनुरुप ियार भए िा नभएको र त्यस्िा हििरणहरु कम्पनीले
रािेको लेिासुँग दुरुस्ि रहे िा नरहे को,

(घ)

ले िापरीक्षणको मसलमसलामा उपललध गराइएका स्पष्टीकरण िथा
सूचनाहरुको आधारमा लेिापरीक्षकको रायसाथ प्रस्िुि िासलािले
कम्पनीको आमथनक अिस्थाको िथा सोही मममिमा समाप्त भएको
िषनको नाफा नोवसानीको हहसाब र नगद प्रिाह हििरणले क्रमशाः
कम्पनीको नाफा नोवसान र नगद प्रिाहको समुम्चि म्चत्रण गरे िा
नगरे को,

(ङ)

सञ्चालक समममि िा प्रमिमनमध िा कुनै कमनचारीले कानूनहिरुि
काम काज गरे को िा कम्पनीको सम्पम्ि हहनाममना गरे को िा
कम्पनीको हामन नोवसानी गरे िा गराएको भए सो कुरा,

(च)

कम्पनीमा ले िा सम्बन्धी कुनै जालसाजी गरे िा नगरे को,

(छ)

कुनै सुझाि भए त्यस्िा सुझािहरु ।

११६. लेिापरीक्षण प्रमििेदनमा लेिापरीक्षकको सही हुन ु पनेाः (१) यस ऐन बमोम्जम कुनै
कम्पनीबाट मनयुक्त ले िापरीक्षकले ियार गरे को ले िापरीक्षण प्रमििेदनमा सो व्यम्क्त
स्िंयले नै हस्िाक्षर गरी मममि िुलाउनु पनेछ ।
(२) कुनै कम्पनीले प्रचमलि कानून अनुसार ले िापरीक्षणको कायन गने प्रमाणपत्र
प्राप्त ले िा व्यिसायी सं स्थालाई लेिापरीक्षकको रुपमा मनयुक्त गरे को भए त्यस्िो सं स्थाको
साझेदारहरुको मनणनय अनुसार अमधकार प्रदान गररएको सदस्यले ले िापरीक्षण प्रमििेदनमा
हस्िाक्षर गरी मममि िुलाउनु पनेछ ।
११७. सूचना ठदनु पनेाः ले िापरीक्षकले ठदएको प्रमििेदनको प्रमिमलहप यस ऐनमा गररएको
व्यिस्थाको अधीनमा रही कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई उपललध गराउनु पनेछ । त्यस्िो
कम्पनीमा आमधकाररक ट्रेड युमनयनको व्यिस्था भएको रहे छ भने त्यस्िो टे «ड युमनयनको
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मलम्िि अनुरोधमा कम्पनीले सो टे «ड युमनयनलाई प्रमििेदनको एकप्रमि उपललध गराउनु
पनेछ ।
११८. लेिापरीक्षकको पाररश्रममकाः ले िापरीक्षकको पाररश्रममक मनयुम्क्तकिानले िोके बमोम्जम
हुनेछ र सो पाररश्रममक कम्पनीले
११९. मनयुक्त

लेिापरीक्षकलाई

व्यहोनेछ ।

हटाउने

व्यिस्थााः

(१) यस

पररच्छे द

अनुसार

मनयुक्त

लेिापरीक्षकलाई जुन आमथनक िषनको लामग ले िापरीक्षक मनयुक्त गररएको हो सो आमथनक
िषनको ले िापरीक्षणको काम समाप्त नभएसम्म हटाउन सहकने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कुनै ले िापरीक्षकले
लेिापरीक्षकको आचरण हिपरीि काम गरे मा, आफूलाई ले िापरीक्षक मनयुक्त गने
कम्पनीको हहि हिपरीि हुने कायन गरे मा िा प्रचमलि कानून हिपरीि काम गरे मा नेपाल
चाटनडन एकाउण्टे ण्ट्स सं स्थालाई पूि न जानकारी ठदई सम्बम्न्धि कम्पनीको व्यिसाय
मनयममि गने सम्बन्धमा प्रचमलि कानून अनुसार अमधकार प्राप्त मनयमनकारी मनकाय भए
त्यस्िो मनकायको स्िीकृमि मलई र नभए कायानलयको स्िीकृमि मलई जुन प्रहक्रयाबाट
लेिापरीक्षक मनयुक्त भएको हो सोही प्रहक्रयाबाट मनजलाई हटाउन सहकनेछ ।
(३) उपदफा (२) अनुसार ले िापरीक्षकलाई हटाउुँदा मनजलाई आफ्नो सफाई
प्रस्िुि गने मनामसब मौका ठदनु पनेछ ।
पररच्छे द–९
कैहफयि िलब र जाुँच
१२०. कायानलयले कैहफयि िलब गनन सवनेाः (१) कम्पनीबाट पेश भएको कागजािहरुबाट कुनै
कुरा निुलेको अिस्थामा त्यस्िो व्यहोरा िुलाउन िा कुनै कुराको कैहफयि िलब गनुन
परे मा कायानलयले उम्चि म्याद िोकी कम्पनीलाई कैहफयि िलब गनन सवनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम कैहफयि िलब गररएका कुराहरुमा कम्पनीको
व्यिस्थापनले उम्चि जिाफ सोही म्यादमभत्र पठाउनु पनेछ ।
(३)

कैहफयि

िलबको

मसलमसलामा

कम्पनीको

काम

कारबाहीमा

कुनै

अमनयममििा दे म्िएमा सो मनयममि गनन गराउन कायानलयले कम्पनीलाई आिश्यक मनदे शन
ठदन सवनेछ र त्यस्िो मनदे शनको पालना गनुन कम्पनीको किनव्य हुनेछ ।
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१२१. कायानलयले मनरीक्षक िटाउन सवनेाः (१) कुनै कम्पनीले यस ऐन, प्रबन्धपत्र, मनयमािली,
हििरणपत्र, सिनसम्मि सम्झौिा िा प्रचमलि कानून हिपरीि काम गरे को छ भनी कम्पनीको
ुँ ीको कम्िीमा दश प्रमिशि शेयरको प्रमिमनमधत्ि गने िा शेयरधनीको जम्मा
च ुक्ता पुज
सङ्ख्याको कम्िीमा चार िण्डको एक िण्ड शेयरधनीहरु िा सरोकारिाला साहू ले
मनामसब कारण दे िाई सबुि प्रमाणसहहि मनिेदन ठदएमा कायानलयले आिश्यकिा अनुसार
एक िा एकभन्दा बढी मनरीक्षक िटाई पठाउन सवनेछ । त्यस्िो मनरीक्षक ले िा, कानून,
हिि, व्यिस्थापन, िाम्णज्य, उद्योग िा कम्पनी प्रशासन िा कम्पनीले गने व्यिसायसुँग
सम्बम्न्धि हिषयमध्ये कुनै एक हिषयको हिशेषज्ञ हुन पनेछ । त्यस्िो कायनका लामग
लाग्ने अनुमामनि िचनको रकम कायानलयले िोके बमोम्जम मनिेदकले कायानलयमा जम्मा
गनुन पनेछ ।
िर त्यस्िो हिशेषज्ञ सम्बम्न्धि कम्पनीको काम कारोबारमा मनजी स्िाथन िा



सरोकार नभएको व्यम्क्त हुनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कायानलयलाई दे हायको
अिस्था छ भन्ने लागेमा उपदफा (१) बमोम्जम मनिेदन नपरे

िापमन कायानलयले

आिश्यकिा अनुसार उपदफा (१) बमोम्जम योग्यिा पुगेको मनरीक्षक मनयुक्त गरी
ुँ ाउन सवनेछाः–
कम्पनीको कारोबार िा व्यिसाय जच
(क)

कुनै कम्पनीको कारोबार िा व्यिसायमा कम्पनीका शेयरधनी िा
साहू हरुलाई ठगेको िा अरु हकमसमले जालसाज गरे को िा गैर
कानूनी मिलब हामसल गरे को िा सािनजमनक हहि हिपरीिका
कायनहरु गरे को जानकारी भएमा, िा

(ि)

कुनै पम्ललक कम्पनीले आफ्नो काम कारोबार बारे ठदनु पने सूचना
नठदएमा ।

१२२. मनरीक्षकको काम, किनव्य र अमधकाराः (१) दफा १२१ बमोम्जम िहटएको िा मनयुक्त
भएको मनरीक्षकको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछाः–



पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(क)

जाुँचबुझ गने क्रममा आफूले उपयुक्त ठानेका कम्पनीका ििनमान
िा पूि न पदामधकारी िा शेयरधनी िा जाुँचबुझ गनुन पने हिषयसुँग
सम्बि जानकारी छ भनी ठामनएका अन्य व्यम्क्तलाई आफू समक्ष
उपम्स्थि गराई बयान मलने, आिश्यक जानकारी प्राप्त गने िा अन्य
मनामसब सहयोग प्राप्त गने ,

(ि)

जाुँचबुझको लामग सान्दमभनक कागजािहरु मनरीक्षण गने िा अन्य
कुनै चीज बस्िु कलजा िा मनयन्त्रणमा राख्ने िा कुनै सम्बम्न्धि
व्यम्क्तबाट त्यस्िो कागजाि िा चीज बस्िु आफू समक्ष दाम्िल
गराउन लगाउने िा त्यस्िो कागजाि आफ्नो मनयन्त्रणमा मलने,

(ग)

कम्पनीको ले िा ठीकसुँग रािेको िा नरािेको जाुँच्ने िा जाुँच्न
लगाउने ।

(२) यस पररच्छे द बमोम्जम जाुँचबुझको क्रममा कुनै व्यम्क्तले मनरीक्षकसमक्ष
व्यक्त गरे को कुरा िा ठदएको बयान प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन
मनजको हिरुि प्रमाणको रुपमा ग्राह्रय हुनेछ ।
१२३. मनरीक्षकलाई सहयोग गनुन पनेाः (१) कुनै व्यम्क्तले झुट्टा बयान ठदएमा,

दफा १२२

बमोम्जम पेश गनुन पने हििरण िा कागजाि िा अन्य चीज िस्िु पेश नगरे मा, मनरीक्षकले
सोधेको प्रश्नको जिाफ नठदएमा िा मनरीक्षकले जाुँचबुझको प्रयोजनको लामग मागेको
हििरण नठदएमा मनरीक्षकले सो हिषयमा मलम्िि रुपमा अदालि समक्ष उजूरी प्रमििेदन
ठदन सवनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम उजूरी प्रमििेदन प्राप्त भएमा अदालिले प्रचमलि कानून
बमोम्जम आिश्यक कुरा बुझी कुनै व्यम्क्त दोषी ठहरे मा अदालिले दफा १६२ बमोम्जम
उम्चि ठहराएको सजाय गनन सवनेछ ।
१२४. प्रमििेदन पेश गनुन पनेाः (१) यस पररच्छे द बमोम्जम मनयुक्त मनरीक्षकले जाुँचबुझ गरी
सकेपमछ आफ्नो रायसहहि कायानलयमा प्रमििेदन पेश गनुन पनेछ । कायानलयले त्यस्िो
प्रमििेदनको एक प्रमि मनिेदक भए मनजलाई ठदनु पनेछ । कुनै शेयरधनीले त्यस्िो
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प्रमििेदनको प्रमिमलहप पाउन मनिेदन गरे मा कायानलयले िोहकएको दस्िुर मलई प्रमिमलहप
ठदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनरीक्षकले ठदएको प्रमििेदनबाट कम्पनीको कुनै
सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कमनचारी िा अन्य कुनै पदामधकारीले जानी जानी
कम्पनीलाई हामन नोवसानी पु¥याएको, शेयरधनी िा साहू हरुलाई ठगी गरे को, जालसाज
गरे को िा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरे को दे म्िएमा प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा
लेम्िएको भए िापमन कायानलयले त्यस्िो कम्पनीको िफनबाट मनजहरु हिरुि नामलस उजूर
गनन कम्पनीलाई आदे श ठदनु पनेछ ।
िर यस व्यिस्थाले कम्पनी िा शेयरधनीलाई प्रचमलि कानून बमोम्जम प्राप्त अन्य
उपचार उपर बन्दे ज लगाएको मामनने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको काम गने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक,
कमनचारी िा अन्य कुनै पदामधकारीको म्जम्मामा कम्पनीको काम कारबाही ठदइरह“दा
कम्पनीलाई थप हामन नोवसानी हुन सवछ भन्ने लागेमा कायानलयले त्यस्िो सञ्चालक,
प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कमनचारी िा पदामधकारीलाई मनलम्बन गरी अन्य उपायद्वारा
कम्पनीको व्यिसाय सञ्चालन गनन कम्पनीलाई आिश्यक मनदे शन ठदन सवनेछ ।
(४) प्रमाण सम्बन्धी प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन
उपदफा (१) बमोम्जम मनरीक्षकले पेश गरे को प्रमििेदनमा उल्लेि भएको कुनै कुरा र
सोमा व्यक्त गररएको िथ्य प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ ।
१२५. जाुँचको िचनाः (१) यस पररच्छे द बमोम्जम कायानलयले जाुँच गराउुँदा लागेको िचन
सम्बम्न्धि कम्पनीले व्यहोनुन पनेछ ।
िर

जाुँच

गदान

कम्पनीको

कुनै

सञ्चालक, प्रबन्ध

सञ्चालक, प्रबन्धक, िा

पदामधकारीले बदमनयि, धोिा, जालसाजी िा ठगी गरे को दे म्िएमा त्यस्िो सञ्चालक, प्रबन्ध
सञ्चालक, प्रबन्धक िा पदामधकारीले जाुँच समाप्त भएको साि ठदनमभत्र जाुँचको िचन
बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रमिबन्धात्मक िावयांश बमोम्जम सम्बम्न्धि सञ्चालक,
प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कमनचारी िा व्यम्क्तले जाुँचको िचन नबुझाएमा सरकारी
बाुँकीसरह असुल गररनेछ ।

100

www.lawcommission.gov.np
ु ानीका सम्बन्धमा
(३) यस पररच्छे द बमोम्जम मनयुक्त मनरीक्षकले िचनको भक्त
आफ्नो प्रमििेदनमा सुझाि पेश गनन सवनेछ ।
पररच्छे द–१०
कम्पनीको स्िेम्च्छक िारे जी
१२६. ऋण मिनन सक्षम कम्पनीको िारे जी (मलम्विडे शन): (१) दामासाही सम्बन्धी प्रचमलि
कानून बमोम्जम दामासाहीमा परे को अिस्थामा बाहे क कम्पनीका शेयरधनीहरुले साधारण
सभामा हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी िा प्रबन्धपत्र, मनयमािली िा सिनसम्मि सम्झौिामा
लेम्िएका व्यिस्थाहरुका अधीनमा रही कम्पनी िारे ज (मलम्विडे शन) गनन सवनेछन् ।
(२) दे हायको अिस्था हिद्यमान भएमा यस ऐन बमोम्जम कुनै कम्पनी िारे ज गनन
सहकनेछाः–
(क)

पूणरु
न पमा आफ्नो ऋण िा अन्य दाहयत्ि मिनन कम्पनी सक्षम
भएमा,

(ि)

दामासाही सम्बन्धी प्रचमलि कानून बमोम्जम कम्पनीको दामासाही
पुनरािलोेेकन सम्बन्धी मनिेदन उपर कारबाही चमलरहे को अिस्था
नरहे मा िा

सो कम्पनी कुनै पमन प्रकारले दामासाही सम्बन्धी

प्रचमलि कानून अन्िगनि दामासाही सम्बन्धी कारबाहीमा पने
अिस्था नरहे मा,
(ग)

उपयुक्त छानमबन पिाि ऋण िथा अन्य दाहयत्िहरु पूण न रुपमा
ु ानी गनन कम्पनी सक्षम छ र त्यस्िो कम्पनीको िफनबाट
भक्त
ु ानी गनुन पने ऋण िथा दाहयत्ि सो कम्पनी िारे ज गने प्रस्िाि
भक्त
पाररि भएको मममिले एक िषनमभत्र च ुक्ता गनन िा अन्य कुनै पमन
प्रहक्रयाबाट पूण न रुपमा मछनोफानो गनन सहकन्छ भन्ने बारे मा
सञ्चालकहरुले मलम्िि उद्घोषण गरे को भएमा,

(घ)

सञ्चालकले िण्ड (ग) अनुसार गरे को मलम्िि उद्घोषण त्यस्िो
कम्पनी िारे ज गने हिषयमा छलफल गने बारे मा बोलाइएको
साधारण सभामा पेश गरे को िा सो हिषयमा साधारण सभामा
छलफल हुुँदा कै समयमा त्यस्िो उद्घोषण गरे को भएमा ।
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(३) यस दफा बमोम्जम कम्पनी िारे ज गने सम्बन्धमा पाररि हिशेष प्रस्िाि र
सञ्चालकहरुको मलम्िि उद्घोषणको एक प्रमि सो प्रस्िाि पाररि भएको मममिले साि
ठदनमभत्र कायानलय समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
१२७. मलम्विडेटर िथा लेिापरीक्षकको मनयुम्क्ताः (१) दफा १२६ बमोम्जम कम्पनी िारे ज गने
प्रस्िाि पाररि गर्र्दान िारे जी सम्बन्धी काम कारबाही सम्पन्न गनन एकजना मलम्विडे टरको
मनयुम्क्त गरी त्यस्िो मलम्विडेटरले प्राप्त गने पाररश्रममक िोवनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मलम्विडे टर मनयुक्त गदान दामासाही सम्बन्धी प्रचमलि
कानून अन्िगनि इजाजिपत्र प्राप्त गरे को व्यिसायीलाई गनुन पनेछ ।
(३) कम्पनीले उपदफा (२) बमोम्जम मलम्विडे टर मनयुक्त गरे को मममिले साि
ठदनमभत्र सोको सूचना

कायानलयलाई ठदनु पनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोम्जम मलम्विडेटर मनयुक्त भएपमछ कम्पनीका सञ्चालक िथा
पदामधकारीहरु आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् र कम्पनीको सञ्चालन र व्यिस्थापन सम्बन्धी
कम्पनीका सञ्चालक िथा पदामधकारीले प्रयोग गने सम्पूण न अमधकार मलम्विडे टरले प्रयोग
गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम मलम्विडे टरले कम्पनी सञ्चालन र व्यिस्थापन गनन
प्रारम्भ गरे पमछ त्यस्िो कम्पनीका कमनचारीहरुको सेिा स्ििाः समाप्त हुनेछ ।
िर मलम्विडे टरले आफ्नो सहयोग र सहायिाका लामग आिश्यक कमनचारी कायम
राख्न िा मनयुक्त गनन सवनेछ ।
(६) यस दफा बमोम्जम मनयुक्त मलम्विडे टरले मनयुम्क्त गदानका बिि िोकेको
समयािमधमभत्र कम्पनी िारे ज गने काम पुरा गनुन पनेछ ।
िर मनधानररि समयािमधमभत्र कारणबश िारे ज गने काम सम्पन्न हुन नसकेमा
मनयुम्क्त गदानको प्रहक्रया अिलम्बन गरी मनामसब म्याद थप गनन सहकनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोम्जम मलम्विडेटर मनयुक्त गदान यस ऐनमा गररएको
व्यिस्थाको अधीनमा रही एक लेिापरीक्षक पमन मनयुक्त गनुन पनेछ ।
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(८) यस ऐन बमोम्जम मनयुक्त भएको मलम्विडे टरले दामासाही व्यिसायीको

आचारसं हहिा, कम्पनीको हहि िा अन्य प्रचमलि कानून हिपरीि काम गरे मा जुन
प्रहक्रयाबाट मलम्विडेटर मनयुक्त भएको हो सोही प्रहक्रयाबाट मनजलाई हटाउनु पनेछ ।
िर,
(१) दामासाही व्यिसायीको आचारसं हहिा उल्लं घन गरे कोमा त्यस्िो
सं हहिा लागू गने मनकायको स्िीकृमि मलनु पनेछ

।

(२) त्यसरी हटाउनु अम्घ मनजलाई आफ्नो सफाइ पेश गने मौका ठदनु
पनेछ ।
(९) यस ऐन बमोम्जम मनयुक्त भएको मलम्विडे टर कुनै कारणिश सो पदमा



कायम नरहे मा जुन प्रहक्रयाबाट मलम्विडे टर मनयुक्त भएको हो सोही प्रहक्रयाबाट अको
मलम्विडे टर मनयुक्त गनुन पनेछ ।
(१०) कुनै व्यम्क्त एकै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको मलम्विडे टर हुन



सवने छै न ।
१२८. दामासाही सम्बन्धी प्रचमलि कानून बमोम्जम हुनाःे यस पररच्छे द बमोम्जम कम्पनी िारे जी
गदान कुनै व्यम्क्त िारे ज हुने कम्पनीको साहू हो िा होइन भन्ने कुराको मनधानरण दामासाही
सम्बन्धी प्रचमलि कानून बमोम्जम हुनेछ ।
१२९. दाहयत्ि भ ुक्तानी गनन कम्पनी असक्षम भएमा मनिेदन ठदनु पनेाः यस पररच्छे द बमोम्जम
मलम्विडे टरले कम्पनी िारे जी गने काम कारबाही प्रारम्भ गरे पमछ कम्पनी दामासाहीमा
ु ान गनन सवदै न भन्ने
परे को र सो कम्पनीले मिनुन पने ऋण िा पुरा गनुन पने दाहयत्ि भक्त
कुरामा मनज सन्िुष्ट भएमा दामासाही सम्बन्धी प्रचमलि कानून बमोम्जम कम्पनीको
दामासाही पुनरािलोकन गनन मनिेदन ठदनु पनेछ ।
१३०. मलम्विडेटरले कम्पनीको सम्पम्ि आफ्नो म्जम्मामा मलन सवनेाः मलम्विडे टरले यस पररच्छे द
बमोम्जम आफ्नो कायन प्रारम्भ गरे पमछ कम्पनीको सम्पम्ि, ले िा र सम्पूण न अमभलेि िथा
कागजािहरु आफ्नो म्जम्मा िथा मनयन्त्रणमा मलनु पनेछ ।
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१३१. मलम्विडेटरको अमधकार र किनव्याः (१) दामासाही सम्बन्धी प्रचमलि कानून बमोम्जम
मलम्विडे टरले प्रयोग गने सम्पूणन अमधकार र पालना गने किनव्य यस ऐन अन्िगनि मनयुक्त
मलम्विडे टरले

आिश्यक हे रफेरसहहि (म्यूटाहटस मुटाम्न्डस) प्रयोग र पालना गनन

सवनेछ ।
(२) उपदफा (१) को सिनमान्यिामा प्रमिकूल नहुने गरी दे हायका काम कारबाही
गनुन मलम्विडे टरको किनव्य हुनेछाः–
(क)

मलम्विडे टर मनयुक्त भएपमछको प्रत्येक छ महहनामा कम्पनी िारे ज
गने सम्बन्धमा भएको आम्दानी िथा िचनको हहसाब िथा ले िा
ियार गरी कायानलय समक्ष पेश गने,

(ि)

मलम्विडे टर मनयुक्त भएपमछको प्रत्येक छ महहनामा कम्पनी िारे ज
गने

सम्बन्धी

काम

कारबाहीको

प्रगमि

हििरण

कम्पनीका

शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराउने,
(ग)

कम्पनीको िफनबाट प्राप्त गनुन पने सम्पम्ि िा असुल गनुन पने सबै
रकम असुल गरी कम्पनीको सबै साहू हरुको ऋण िथा अन्य
दाहयत्ि च ुक्ता गने,

(घ)

िण्ड (ग) बमोम्जमको कायन सम्पन्न भएपमछ शेयरधनीहरुलाई
कम्पनीको बाुँकी सम्पम्ि हििरण गने सम्बन्धी प्रस्िाहिि प्रमििेदन
िथा हििरण साधारण सभा बोलाई शेयरधनीहरु समक्ष पेश गने,

(ङ)

िण्ड (घ) बमोम्जमको हििरणमा च ुक्ता शेयर पुुँजीको कम्िीमा
पचहिर प्रमिशि शेयर मलने शेयरधनीहरुको मञ्जुरी भएमा सो
ु ानी गने,
बमोम्जम शेयरधनीहरुलाई रकम भक्त

(च)

िारे जी सम्बन्धी काम कारबाही पुरा भएपमछ कम्पनीको िफनबाट
असुल

उपर

गररएको

सम्पम्ि, साहू लाई

गररएका

ु ानी र
भक्त

शेयरधनीहरुलाई गररएको हििरणहरुका सम्बन्धमा प्रमििेदन ियार
गरी ले िापरीक्षकको प्रमििेदनसहहि कम्पनी िारे जी भएको व्यहोरा
प्रमाम्णि गरी त्यस्िो प्रमििेदन कायानलय समक्ष पेश गने ।
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१३२. कम्पनीको दिान िारे जीाः (१) दफा १३१ को उपदफा (२) को िण्ड (च) बमोम्जम
कम्पनी िारे ज भएको प्रमििेदन कायानलयले प्राप्त गरे पमछ कायानलयले यस ऐन बमोम्जम
त्यस्िो कम्पनीको नाम कम्पनी दिान हकिाबबाट हटाई कम्पनीको दिान िारे ज भएको
आदे श जारी गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनीको दिान िारे ज भएको आदे श जारी गरे पमछ
कायानलयले त्यस्िो कम्पनीको नाम कम्पनी दिान हकिाबबाट हटाई त्यस्िो कम्पनी हिघटन
भएको सूचना राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा प्रकाशन गनुन पनेछ ।


(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कृरा ले म्िएको भए िापमन दामासाही सम्बन्धी

ऐन, २०६३ बमोम्जम मनयुक्त मलम्विडेटरले कुनै कम्पनी िारे ज गननको लामग त्यस्िो
कम्पनीको िारे जीको काम कारबाही समाप्त भएको व्यहोरा कायानलयमा पठाउनु पनेछ ।


(४) उपदफा (३) बमोम्जमको व्यहोरा प्राप्त भएपमछ कायानलयले त्यस्िो कम्पनी

िारे ज भएको अमभले ि गनेछ र त्यसरी अमभलेि गरे पमछ त्यस्िो कम्पनी िारे ज भएको
मामननेछ ।
१३३. साहू िथा शेयरधनीले उजूर गनन सवनेाः यस पररच्छे द बमोम्जम कम्पनी िारे जी गदान
मलम्विडे टरको काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अमनयममििा भएको भनी कम्पनीको कुनै
साहू िा शेयरधनीलाई लागेमा त्यस्िो काम कारबाहीका हिरुिमा सोको जानकारी प्राप्त
भएको पन्र ठदनमभत्र त्यस्िा साहू िा शेयरधनीले अदालि समक्ष उजूरी गनन सवनेछ ।
१३४. जालसाजी िा ठगी गरे मा कारबाही गनेाः कम्पनीका कुनै सञ्चालक, कमनचारी िा शेयरधनीले
कम्पनीलाई जालसाजी िा ठगी गने कायन गरे को छ भन्ने मलम्विडे टरलाई लागेमा प्रचमलि
कानून बमोम्जम त्यस्िो व्यम्क्तको हिरुिमा मलम्विडे टरले आिश्यक कानूनी कारबाही
चलाउन सवनेछ ।
१३५. सुरम्क्षि साहू हरुको अमधकारमा कुनै असर नपनेाः यस पररच्छे द बमोम्जम कम्पनी िारे जी
सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएकोमा कम्पनीको सम्पम्ि मधिोमा मलई ऋण ठदने सुरम्क्षि
साहू हरुले प्रचमलि कानून अन्र्िगि मधिो रहे को सम्पम्ि चलन चलाउने िा अन्य हकमसमले
व्यिस्था गनन पाउने अमधकारमा कुनै हकमसमले असर पारे को मामनने छै न ।
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पररच्छे द–११
कम्पनीको दिान िारे ज
१३६. कायानलयले दिान िारे ज गनन सवनेाः (१) दे हायको अिस्थामा कायानलयले कम्पनीको दिान
िारे ज गनन सवनेछाः–
(क)

कम्पनीका सं स्थापकले कम्पनीको कारोबार शुरु गनन नसकेको
कारण दे िाई कम्पनीको दिान िारे ज गरी पाउन िोहकएको दस्िुर
सहहि मनिेदन ठदएमा,

(ि)

लगािार िीन आमथनक िषनसम्म दफा ८० बमोम्जमको हििरण पेश
नगरे मा िा दफा ८१ बमोम्जमको जररबाना नमिरे मा, िा

(ग)

कम्पनी प्रशासनको मसलमसलामा प्राप्त सबुिको आधारमा कम्पनीले
आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरे को छै न िा कम्पनी सञ्चालनमा छै न
भनी कार्र्यानलयलाई हििास हुन सवने मनामसि आधार भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कुनै कम्पनीको दिान िारे ज गनुन परे मा सोको कारण
िुलाई दिान िारे ज गनुअ
न म्घ कायानलयले सम्बम्न्धि कम्पनीलाई सूचना ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम कम्पनीलाई सूचना पठाउ“दा कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलय,
त्यस्िो कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलयको ठे गाना कायानलयमा दिान नगराएको भए िा दिान
गराएको ठे गानामा कम्पनीको कायानलय नरहे को भए त्यस्िो कम्पनीको पदामधकारीलाई र
त्यस्िो पदामधकारीको ठे गाना पमन कायानलयलाई प्राप्त नभएमा िा फेला नपरे मा कम्पनीको
प्रबन्धपत्रमा उल्ले ि गररएको प्रत्येक सं स्थापकको ठे गानामा सूचना पठाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोम्जम ठदएको सूचना आिश्यकिा अनुसार राहष्ट्रयस्िरको
दै मनक पमत्रकामा समेि प्रकाशन गनुन पनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोम्जम कम्पनीले सूचना प्राप्त गरे को मममिबाट दुई महहनामभत्र
कम्पनीको दिान िारे ज हुन ु नपने कारण िुलाई मनिेदन नठदएमा िा ठदएको भएपमन सो
कारण मनामसब नभएमा त्यस्िो कम्पनीको दिान िारे ज हुन सवनेछ ।
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(६) उपदफा (५) बमोम्जम कम्पनीको दिान िारे ज भएकोमा सोको जानकारी
सम्बम्न्धि सञ्चालकहरुलाई ठदई राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा समेि प्रकाशन गनुन
पनेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोम्जम कम्पनीको दिान िारे ज भएमा त्यस्िो कम्पनीको कुनै
हकमसमको दाहयत्ि रहेछ भने त्यस्िो कम्पनीको पदामधकारी िा शेयरधनीको दाहयत्ि
कायम नै रहनेछ र त्यस्िो दाहयत्ि पुरा गनन गराउन मनजहरु हिरुि आिश्यक कानूनी
कारबाही चलाउन यस दफाका कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मामनने छै न ।
(८) उपदफा (५) बमोम्जम दिान िारे ज हुुँदाका बिि कम्पनीको नाउुँमा रहे को
सम्पम्ि, अमधकार, सुहिधा िा दाहयत्ि मनजहरुले मलएको शेयरको अनुपािमा यसका
शेयरधनीको नाममा सनेछ ।
िर

कम्पनीले

अन्य

कुनै

व्यम्क्तको

ट्रष्टीको

रुपमा

ग्रहण

गरे को

सम्पम्ि

शेयरधनीको हक िथा स्िाममत्िमा सनेेे छै न ।
(९) यस दफा अनुसार दिान िारे ज भएको कम्पनीले बुझाउनु पने कुनै ऋण िा
पुरा गनुन पने दाहयत्ि उपदफा (८) बमोम्जम शेयरधनीको नाममा सरे को सम्पम्ि, अमधकार
िा सुहिधाबाट पुरा हुन नसकेमा बाुँकी रहे को ऋण िा दाहयत्ि त्यस्िो कम्पनीको
व्यिस्थापनमा सं लग्न रही उपदफा (१) मा उम्ल्लम्िि पररम्स्थमिको मसजनना गने गराउने
कुरामा म्जम्मेिार रहेका शेयरधनी, सञ्चालक िा पदामधकारीले व्यम्क्तगि रुपमा व्यहोनुन
पनेछ ।
(१०) यस दफा बमोम्जम दिान िारे ज भएको कम्पनीले सोही कम्पनीको नामबाट
कुनै कारोबार गनन सवने छै न ।
(११) यस दफा बमोम्जम कुनै कम्पनी िारे ज भएपमछ सो कम्पनी िारे ज गदान
लागेको िचन कायानलयले कटाई कुनै सम्पम्ि बाुँकी रहने भए त्यस्िो सम्पम्ि मात्र
शेयरिालालाई हफिान गनेछ ।
१३६क.कम्पनीको दिान िारे ज सम्बन्धी हिशेष व्यिस्थााः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा



लेम्िएको भए िापमन यो दफा प्रारम्भ हुुँदाका बिि कारोबार सञ्चालन नगरे को िा
सञ्चालनमा नरहे को, दफा ८० बमोम्जम हििरण पेश नगरे को िा दफा ८१ बमोम्जम
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लागेको जररबाना नबुझाएको कम्पनीले यो दफा प्रारम्भ भएको मममिले दुई िषनमभत्र दिान
िारे ज गनन चाहेमा त्यस्िो कम्पनीको साधारण सभाबाट मनणनय गरी कायानलय समक्ष
िोहकए बमोम्जमको ढाुँचामा मनिेदन ठदन सवनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मनिेदनसाथ दफा ८० बमोम्जमको हििरण सहहि
ुँ ीको शुन्य दशमलि
दफा ८१ बमोम्जम लाग्ने जररबाना रकम िा कम्पनीको च ुक्ता पुज
पाुँच प्रमिशिले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम समेि सं लग्न गरी
बुझाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम मनिेदन परे मा कायानलयले दफा १३६ बमोम्जमको
प्रहक्रया पूरा गरी त्यस्िो कम्पनीको दिान िारे ज गनन सवनेछ ।
(४) यस दफा बमोम्जम कम्पनी िारे ज भएमा त्यस्िो कम्पनीको दाहयत्ि सम्बन्धी
व्यिस्था दफा १३६ बमोम्जम हुनेछ ।
१३७. दिान िारे ज भएको कम्पनीको दिान पुनस्थानपनााः (१) दफा १३६ को उपदफा (५)
बमोम्जम कुनै कम्पनीको दिान िारे ज भएको अिस्थामा सो कम्पनी िा त्यसका शेयरधनी
िा साहू ले सो कम्पनी िारे ज भएको सूचना प्रकाम्शि भएको मममिले पाुँच िषनमभत्र सो
कम्पनी पुनस्थानपना गनन अदालि समक्ष कारण िुलाई मनिेदन ठदएमा दे हायको अिस्थामा
अदालिले सो कम्पनीको पुनस्थानपना गरी त्यसको नाम कम्पनी दिान हकिाबमा पुनस्थानपना
गनन आदे श ठदन सवनेछाः–
(क)

सो कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरी रहे को अिस्थामा
त्यस्िो कम्पनीको दिान िारे ज भएको दे म्िएमा,

(ि)

कम्पनीको जायजेथा र दाहयत्िको समुम्चि व्यिस्था गनन त्यस्िो
कम्पनीको नाम पुनस्थानपना गनन अदालिले न्यायोम्चि दे िेमा ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अदालिको आदे शबाट कम्पनी पुनस्थानहपि भएमा सो
कम्पनी दिान भएको मममिदे म्ि नै अम्स्ित्िमा रहे को मामननेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम आदे श जारी गदान कम्पनी र अन्य सबै व्यम्क्तहरुलाई
कम्पनीको दिान िारे ज नै नभएको सरह यथाम्स्थमिमा ल्याउनको लामग अदालिले उपयुक्त
ठानेको आदे श जारी गनन िथा आिश्यक व्यिस्था ममलाउन आदे श ठदन सवनेछ ।
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(४) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनी पुनस्थानहपि भएकोमा दफा ८१ बमोम्जमको
जररबाना बुझाउनु पने भए सो जररबाना कायानलयलाई बुझाए पमछ मात्र कम्पनी
पुनस्थानपना गरी कम्पनी दिान हकिाबमा पुनाः नाम दिान हुनेछ ।
(५) दफा १३६ बमोम्जम दिान िारे ज भएको कम्पनी यस दफा बमोम्जम
पुनस्थानपना भएमा त्यस्िो कम्पनीले दे हाय बमोम्जमको सम्पम्ि हफिान पाउनेछाः–
(क)

कम्पनी दिान िारे ज भएको कारणले दफा १३६ को उपदफा (८)
बमोम्जम कम्पनीका शेयरधनीको है मसयिले प्राप्त गरे को सम्पम्ि,

(ि)

िण्ड (क) बमोम्जमको सम्पम्ि बेच मबिन भई सकेको भए सो
बेच मबिन गरे को अिस्थामा प्राप्त हुन गएको रकम ।
ु ान गनन िचन भइसकेको
िर साहू को ऋण िा दाहयत्ि भक्त
सम्पम्ि िा रकम हफिान हुन सवने छै न ।
पररच्छे द–१२
शेयरधनीको संरक्षण

१३८. अनामधकार कायन गननबाट सञ्चालक िथा पदामधकारीहरुलाई रोवन सहकनेाः (१) कुनै
सञ्चालक िा पदामधकारीले आफ्नो अमधकारक्षेत्र नाघी कम्पनीको िफनबाट कुनै काम
गरे मा सो उपर रोक लगाउन त्यस्िो कम्पनीको शेयरधनीले अदालिमा मनिेदन ठदन
सवनेछ ।
िर कम्पनीले गररसकेको काम कारबाहीबाट मसजनना भएको दाहयत्ि पालना गने
सम्बन्धमा गररएको िा गनन लामगएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस दफा अनुसार
मनिेदन ठदन सहकने छै न ।
(२) कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा कायानलयले दफा १२४ बमोम्जम प्राप्त गरे को
प्रमििेदनबाट त्यस्िो कम्पनीको कारोबार सो कम्पनीका कुनै िा सबै िा कुनै िास िगन
िा समूहका शेयरधनीहरुको हक हहि हिपरीि हुने गरी सञ्चालन हुन सवने िा सञ्चालन
गररएको िा कम्पनीले गरे को िा गनन लागेको कुनै कायन िा कम्पनीले गनुन पने कुनै कायन
नगरे को कारणबाट त्यस्िा शेयरधनीहरुको अहहि भएको िा अहहि हुनछ
भन्ने कुरा
े
कायानलयलाई लागेमा कायानलयले त्यस्िो कम्पनी िा त्यसका सञ्चालक िा पदामधकारीका
हिरुि अदालिमा उजूरी मनिेदन ठदन सवनेछ ।
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(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जमको मनिेदन प्राप्त भएमा अदालिले सम्बम्न्धि
कम्पनी िा त्यसका सञ्चालक िा पदामधकारी बुझी उपयुक्त आदे श ठदन सवनेछ ।
१३९. शेयरधनीहरुको हक हहिहिरुि भएको काम कारबाहीको उपचाराः (१) कम्पनीका कुनै
शेयरधनीको हक हहिहिरुि हुने गरी कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको िा हुन लागेको
िा कम्पनीको िफनबाट गररएको िा गनन लामगएको कुनै काम िा कम्पनीले गनुन पने कुनै
काम नगरे को कारणबाट कुनै शेयरधनीको हक हहि हिपरीि काम भएको िा हुन सवने
सं भािनाको आधारमा कुनै शेयरधनीले उपयुक्त आदे शको लामग अदालिमा उजूरी मनिेदन
ठदन सवनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनिेदन गदान त्यस्िो मनिेदन गने शेयरधनीले
कम्पनीको व्यिस्थापन र मनयन्त्रण गने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक िा कुनै
पदामधकारीले

प्रबन्धपत्र

िा

मनयमािली

िा

सिनसम्मि

सम्झौिाको

बम्िनलाप

गरी

बदमनयिसाथ िा अनुम्चि भेदभाि गरे को िा गनन लागेको छ भनी प्रमाम्णि गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको मनिेदन प्राप्त भएमा अदालिले सम्बम्न्धि कम्पनी,
सञ्चालक िा पदामधकारी बुझी मनिेदनमा उल्लेि भएको दाबी म्जहकर आधारयुक्त भएको
दे म्िएमा सोको उपचार प्रदान गनन कम्पनीको नाममा अदालिले उम्चि ठाने बमोम्जमको
आदे श जारी गनन सवनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम आदे श जारी गदान सो उपदफाको सिनमान्यिामा
प्रमिकूल असर नपने गरी प्रबन्धपत्र, मनयमािली िा सिनसम्मि सम्झौिामा जुनसुकै कुरा
लेम्िएको भए िापमन अदालिले दे हायको आदे श समेि जारी गनन सवनेछाः–
(क)

कुनै िा सबै शेयरधनीको हक हहिहिरुि भएका काम कारबाही
रोकी भहिष्यमा कम्पनीको कारोबार रीिपूिक
न सञ्चालन गने,

(ि)

कम्पनीले गरररहे को िा गनन लागेको कुनै काम कारबाही रोवने िा
कम्पनीले नगरे को िा नगने भएको कुनै कायन गनन लगाउने,

(ग)

कम्पनीको िफनबाट अदालिले मनदे शन ठदए बमोम्जम कसै को
हिरुि दे िानी मुद्दा चलाउन लगाउने,

(घ)

ुँ ी घटाई कुनै
यस ऐनको कायनहिमध पुरा गरी कम्पनीको पुज
शेयरधनीको शेयर
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(ङ)

कुनै शेयरधनीलाई भेदभाि गररएबाट मनजलाई हुन गएको हामन
नोवसानी कम्पनीबाट िा त्यस्िो भेदभाि गनेबाट भराइ ठदने,

(च)

कम्पनी िारे ज गने,

(छ)

कम्पनीको कुनै शेयरधनीको नाममा रहे को शेयर कम्पनीको अको
शेयरधनी िा कम्पनी आफैलाई िररद गनन लगाउने,

(ज)

कम्पनी िा यसका शेयरधनीलाई हामन नोवसानी पु¥याउने सञ्चालक
िा पदामधकारीबाट हामन नोवसानी भराउने,

(झ)

कम्पनी आफैले शेयर िररद गने भएमा त्यस्िो कम्पनीले शेयर
ुँ ी घटाउने सम्बन्धमा हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी शेयर पुुँजी
पुज
ुँ ी घटाउने आदे श
घटाएको सरह मानी त्यस्िो कम्पनीको शेयर पुज
ठदने र सो कारणबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा
सं शोधन गनुन पने भएमा आिश्यक सं शोधन गनन समेि अन्य
उपयुक्त आदे श ठदने ।

(५) उपदफा (१) िा (२) मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको भए िापमन कम्पनी िा
त्यसका सञ्चालक िा कम्पनीको व्यिस्थापन िा मनयन्त्रण गने व्यम्क्तले िा त्यसका
कमनचारीले कुनै गनुन पने काम नगरे को िा नगनुन पने काम गरे को कारणबाट िा अन्य
कुनै हकमसमले भेदभािपूणन व्यिहार गरे को कारणबाट हामन, नोवसानी भएको व्यम्क्तले
पाउने उपचार यस दफा बमोम्जम मात्र सीममि भएको मामनने छै न र त्यस्िो व्यम्क्तले
अन्य प्रचमलि कानून बमोम्जम उपललध उपचार पाउन आफ्नो िा अन्य शेयरधनीको
हकमा समेि व्यम्क्तगि िा सामूहहक रुपमा कारबाही चलाउन सवनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोम्जम सामूहहक उपचार माग गररएको भए अदालिले त्यस
िगनको कुनै िा सबै शेयरधनीहरुबाट आिश्यक कुरा बुझी िा नबुझी उपयुक्त आदे श
जारी गनन सवनेछ ।
(७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन कुनै िा सबै
शेयरधनीको हक हहि संरक्षण गनन कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा कुनै
सं शोधन गनन नपाउने गरी िा कुनै िास हिषयमा सं शोधन गनुन पने गरी

अदालिले

आदे श ठदएको रहेछ भने त्यस्िो अिस्थामा सो अदालिको पूि न स्िीकृमि हिना प्रबन्धपत्र
िा मनयमािलीमा कुनै सं शोधन गनन सहकने छै न ।
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(८) उपदफा (७) बमोम्जम अदालिको आदे शले िा सो आदे श अनुसार कम्पनीले
आफ्नो प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा कुनै सं शोधन गरे कोेे भए त्यस्िो सं शोधनलाई
कम्पनीको साधारण सभाले हिशेष प्रस्िािद्वारा पाररि गरे को सं शोधनसरह मामननेछ ।
(९) अदालिले

यस दफा बमोम्जम ठदएको दे हाय बमोम्जमको आदे शलाई

कायानलयले कम्पनीको दिान हकिाबमा दिान गनुन पनेछाः–
(क)

ुँ ी घटाउनका लामग ठदएको आदे श,
कम्पनीको शेयर पुज

(ि)

कम्पनीको प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा सं शोधन हुने गरी ठदएको
आदे श ।

(१०) कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा दिान भई नसकेको िर कानूनी प्रहक्रयाबाट
मनजको नाममा शेयर नामसारी भई आएको व्यम्क्तका सम्बन्धमा समेि कम्पनीका अन्य
शेयरधनीहरु सरह यो दफाको व्यिस्था लागू हुनेछ ।
१४०. कम्पनीको िफनबाट शेयरधनीले मुद्दा गनन सवनेाः (१) कम्पनीको कुनै हक हहि प्रचलन
गराउन कम्पनीले यसको कुनै सञ्चालक, पदामधकारी िा सिनसम्मि सम्झौिा बमोम्जम
कम्पनी मनयन्त्रण गने शेयरधनीहरु िा कुनै व्यम्क्तको हिरुिमा अदालिमा मुद्दा दायर गनन
सवनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सम्बम्न्धि कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको च ुक्ता
ुँ ीको साढे दुई प्रमिशि िा सोभन्दा बढी शेयर मलएको कुनै शेयरधनीले एवलै िा पा“च
पुज
प्रमिशि शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनीहरु ममली कम्पनीको िफनबाट त्यस्िो सञ्चालक
िा पदामधकारी िा कम्पनी मनयन्त्रण गने व्यम्क्त िा अन्य कुनै व्यम्क्तको हिरुि
अदालिमा मुद्दा दायर गनन सवनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम शेयरधनीले मुद्दा दायर गदान कम्पनीले स्ियं मुद्दा
चलाओस् भनी मनजले के कस्िो प्रयास गरे को मथयो सो कुरा उल्लेि गनुन पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोम्जम मुद्दा दायर भएमा अदालिले सो मुद्दा शेयरधनीले नै
चलाई रहनु उपयुक्त हुन्छ िा कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरी
कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त दे म्िएमा कम्पनीलाई सकार गनन आदे श ठदन
सवनेछ ।
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(५) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जम दायर गररएको मुद्दा एकपटक दायर भई
सकेपमछ िारे जी हुन िा अदालिले िोकेको शिनहरु समाहिष्ट भएको अिस्थामा बाहे क
ममलापत्र हुन सवने छै न ।
(६)

उपदफा

(२)

बमोम्जम

दायर

भएको

मुद्दा

फैसला

हुुँदा

उजूरिाला

शेयरधनीको दाबी पुग्ने ठहरे मा त्यस्िो मुद्दा चलाउन मनजले गनुन परे को िचनकोेे रकम र
कानून व्यिसायीको सेिाबापि भएको मनामसि िचनसमेि कम्पनीले सोधभनान गररठदनु
पनेछ । दाबी नपुग्ने ठहरे मा मुद्दा प्रमिरक्षा गदान प्रमििादीले व्यहोनुन परे को िचनमध्ये
अदालिले उपयुक्त ठहराएको रकम उजूरिाला शेयरधनीबाट सोधभनान ठदलाई ठदनु
पनेछ ।
१४१. सम्पम्िको प्रामप्त िा मबक्रीाः (१) कुनै पम्ललक कम्पनी िा सोको सहायक कम्पनीले कुनै
सम्पम्ि िररद िा मबक्री गदान दे हाय बमोम्जम हुने भएमा सो कुराको जानकारी
कायानलयलाई गराउनु पनेछाः–
(क)

कुनै सम्पम्ि िररद गरे को कारणबाट ले िापरीक्षण भएको पमछल्लो
िाहषनक आमथनक हििरणमा उल्लेि भएको आफ्नो सम्पम्ि िा
एकमुष्ट (कन्सोमलडे टेड) सम्पम्िको मूल्य पन्र प्रमिशिभन्दा बढीले
बृहि भएमा,

(ि)

मबक्री गनन लागेको िा मबक्री गरे को सम्पम्िबाट हुने आम्दानी सो
कम्पनीको ले िापरीक्षण भएको पमछल्लो हहसाब हकिाबमा उल्ले ि
गररएको

कर

मिनुभ
न न्दा

अगामडको

कम्पनीको

एकमुष्ट

(कन्सोमलडे टेड) आम्दानीको पन्र प्रमिशिभन्दा बढी हुने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम कायानलयलाई जानकारी गराउुँदा दे हायका कुराहरु
िुलाउनु पनेछ र त्यस्िा कुराहरु कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा समेि लागू हुने भए
सो कुरा सञ्चालक समममिको प्रमििेदनमा समेि दे िाउनु पनेछाः–
(क)

कारोबारको मममि र कारोबारमा सं लग्न पक्षहरु,

(ि)

सम्पम्िको प्रकृमि बारे को हििरण र त्यस्िो सम्पम्िमभत्र पूरै िा
आंम्शक रुपमा कुनै अन्य कम्पनीले जारी गरे को शेयर पमन पने
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भए त्यस्िो शेयर जारी गने कम्पनीको नाम िथा त्यस्िो कम्पनीले
गने व्यािसाहयक कारोबारको प्रकृमि,
(ग)

कारोबारको रकम र कारोबारका अन्य शिनहरु,

(घ)

सम्पम्ि िररद िा मबक्री गदान सम्पम्िको मूल्याङ्कनको लामग
अिलम्बन गररएका आधारहरु,

(ङ)

कुनै सम्पम्ि मबक्री गररएको भए सम्पम्िको मबक्रीबाट प्राप्त रकम
त्यस्िो सम्पम्िको स्रे स्िामा दे िाइएको मूल्यभन्दा बढी िा घटी के
छ सो कुरा ।
पररच्छे द–१३
मुख्य र सहायक कम्पनीहरु

१४२. सहायक कम्पनी मामथ मनयन्त्रणाः (१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनीलाई दे हाय
बमोम्जम मनयन्त्रण गनन सवनेछाः–
(क)

सञ्चालक समममिको गठनमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष मनयन्त्रण रािेर,

(ि)

कम्पनीको बहुमि शेयर ग्रहण गरे र ।

(२) कुनै एक कम्पनी अन्य कुनै सहायक कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा
पहहलो कम्पनी पमछल्लो कम्पनीलाई मनयन्त्रण गने मुख्य कम्पनीको पमन सहायक कम्पनी
हुनेछ ।
(३) कम्पनीको शेयर मुख्य कम्पनी िा त्यसको सहायक कम्पनीको िफनबाट कुनै
प्रमिमनमधले ग्रहण गरे को िा त्यस्िो कम्पनीको सञ्चालक मनयुक्त गने अमधकार मुख्य
कम्पनी िा त्यसको सहायक कम्पनीको िफनबाट मनोनीि कुनै व्यम्क्तले गने भए िापमन
उपदफा (१) मा ले म्िएका अिस्थाहरुको पररपूमिन भएको मामननेछ ।
िर मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनी मनधानरण गदान दे हायको अिस्थामा कलजा
गररएको शेयरलाई यस प्रयोजनका लामग मान्यिा ठदइने छै नाः–
(१)

कुनै कम्पनीले ऋणपत्र मलएको िा ऋणपत्र जारी गने ट्रष्ट
मलििको आधारमा कुनै अमधकार प्रयोग गनन पाउने भएको िा
शेयर ग्रहण गरे को भएमा,
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(२)

ऋण

ठदने

कम्पनीले

सुरक्षणको

रुपमा

शेयर

ग्रहण

गरे को

भएमा ।
१४३. कागजाि समािेश गनुन पनेाः (१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो िासलािमा सहायक कम्पनीका
दे हाय बमोम्जमका कागजािहरु समािेश गनुन पनेछाः–
(क)

सहायक कम्पनीको ित्काल समाप्त भएको आमथनक िषनको िाहषनक
हहसाबको एक प्रमि र सो अिमधको त्यस्िो कम्पनीको सञ्चालक
समममिको प्रमििेदन,

(ि)

ले िापरीक्षकको प्रमििेदन,

(ग)

आमथनक िषनको अन्िमा सहायक कम्पनीमा रहे को मुख्य कम्पनीको
लगानीको हििरण,

(घ)

मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीको आमथनक िषन बेग्लाबेग्लै भएमा
त्यस्िो मभन्न अिमधमभत्रमा सहायक कम्पनी मामथ रहे को मुख्य
कम्पनीको हक कुनै प्रकारले पररििनन भएको रहेछ भने त्यस्िो
कुरा ।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोम्जमको प्रमििेदनमा सहायक कम्पनीको
सम्बम्न्धि आमथनक िषनमा भएको नोवसानहरु कटाई बाुँकी रहे को िुद मुनाफा र सो
कम्पनी सहायक कम्पनी भएदे म्ि कम्पनीको हहसाब हकिाबमा उल्लेि नगररएको िर
मुख्य कम्पनीको शेयरधनीहरुलाई सरोकार हुने नाफा नोवसान समेि उल्ले ि भएको हुन ु
पनेछ ।
(३) कुनै कारणिश मुख्य कम्पनीको सञ्चालक समममिले उपदफा (१) को िण्ड
(ि) र उपदफा (२) मा उम्ल्लम्िि जानकारी हामसल गनन नसकेमा मुख्य कम्पनीको
िासलािमा सो कुराको मलम्िि प्रमििेदन समािेश गरे को हुन ु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोम्जमको हििरणमा सहायक कम्पनीको
अचल जायजेथा मधिो रािी मलएको ऋण िा ित्काल कायम रहे को दाहयत्ि पुरा
गननबाहे क अरु कुनै कामको लामग मलएको ऋणसमेि दे िाउनु पनेछ ।
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१४४. मुख्य कम्पनीमा लगानी गनन नहुनाःे सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको शेयर िा मडबेञ्चर
िररद गनन िा अन्य हकमसमले मुख्य कम्पनीमा लगानी गनन हुुँदैन ।
पररच्छे द–१४
प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी हिशेष व्यिस्था
१४५. सिनसम्मि सम्झौिााः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहेक प्राइभेट
कम्पनीको सिनसम्मि सम्झौिामा दे हायका कुराहरुको व्यिस्था गनन सहकनेछाः–
(क)

कम्पनीको व्यिस्थापन, व्यिसाय र कारोबार,

(ि)

शेयर हस्िान्िरणमा कुनै बन्दे ज भए सो कुरा,

(ग)

कुनै मनम्िि िा आकम्स्मक घटना िा स्िेच्छाले एक िा एकभन्दा
बढी शेयरधनीहरुले कम्पनी िारे ज गनन सवने अमधकार,

(घ)

मिदानको अमधकारको हिभाजन िा प्रयोग,

(ङ)

कम्पनीको पदामधकारी, कमनचारी, कामदारको मनयुम्क्तका शिनहरु,

(च)

कम्पनीको सञ्चालक, पदामधकारी िा अम्न्िम म्जम्मेिारी िहन गने
व्यम्क्त िा कायनकारी प्रमुि को हुने भन्ने कुराहरु,

(छ)

ु ानी िा बाुँडफाुँडको िररका,
लाभांशको भक्त

(ज)

सञ्चालक समममि नरहने कुरा,

(झ)

सञ्चालक समममि नरहने हो भने यस ऐन बमोम्जम सञ्चालक
समममिले गनुन पने काम कसले गने हो सो कुरा,

(ञ)

िाहषनक साधारण सभा गनुन नपने भए सो सम्बन्धी व्यिस्था,

(ट)

शेयरका हकमसम र फरक अमधकार भएका शेयरको व्यिस्था भए
सो कुरा ।

116

www.lawcommission.gov.np


(ठ) कम्पनीको सञ्चालन, व्यिस्थापन, शेयरधनीलाई प्राप्त मिामधकार िा
अन्य कुनै हिशेष सहुमलयि, अमधकार िा शेयरधनीबीचको आपसी
सम्बन्ध सम्बन्धी हिषय ।

(२) सम्झौिाका सबै पक्षहरुको मलम्िि सहममिबाट सिनसम्मि सम्झौिामा
सं शोधन हुन सवनेछ ।
(३) सिनसम्मि सम्झौिा सम्पन्न भइसकेपमछ दे हाय बमोम्जम गरी शेयर प्राप्त गने
शेयरधनीले सो सम्झौिामा सहममि जनाएको र सोको पक्ष भएको मामननेछाः–
(क)

दान बकसबाट शेयर पाएको भएमा,

(ि)

अन्य कुनै ििरबाट शेयर प्राप्त गरे कोमा सो शेयर प्राप्त गरे का
बिि त्यस्िो सम्झौिा रहे को जानकारी भएमा ।

१४६. शेयरधनीको हहसाब हकिाब मनरीक्षण गने अमधकाराः (१) प्राइभेट कम्पनीका शेयरधनी िा
मनजको प्रमिमनमधले कायानलय समयमभत्र कम्पनीको कारोबारसुँग सम्बम्न्धि दे हायका
कागजाि िा अमभले िको मनरीक्षण गनन सवनेछाः–
(क)

साधारण सभा र सञ्चालक समममिको मनणनय पुम्स्िका,

(ि)

िाहषनक आमथनक

(ग)

शेयर दिान हकिाब, र

(घ)

कम्पनीको ले िा ।

हििरण,

(२) प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालक िा पदामधकारीले उपदफा (१) बमोम्जमका
कागजाि िथा अमभलेिहरु शेयरधनीहरुले मनरीक्षण गनन पाउने गरी पयानप्त व्यिस्था
ममलाउनु पनेछ

।

१४७. कारोबारको हििरणाः (१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले कम्पनीबाट कुनै आमथनक िषनको
कम्पनीको कारोबारको हििरण माग गनन सवनेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम हििरण माग भएको पन्र ठदनमभत्रमा कम्पनीको
कारोबार गने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक िा पदामधकारीले प्रमाम्णि िाहषनक आमथनक हििरण
समािेश भएको हििरण उपललध गराउनु पनेछ ।
१४८. िाहषनक साधारणसभा गनुन नपनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन
कुनै प्राइभेट कम्पनीका शेयरधनीहरुबीच भएको सिनसम्मि सम्झौिामा कम्पनीको िाहषनक
साधारण सभा नगने कुरा उल्ले ि भएको रहे छ भने सो सम्झौिाको अिमधभर त्यस्िो
प्राइभेट कम्पनीले िाहषनक साधारण सभा गनुन पने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम िाहषनक साधारण सभा नगने गरी सिनसम्मि सम्झौिा
भएकोमा कम्पनीले यस ऐन बमोम्जम साधारण सभाबाट मनणनय गनुन पने हिषयमा मनणनय
गने कायनहिमध िथा मनणनय गने अम्ख्ियारको बारे मा पमन व्यिस्था गनुन पनेछ ।
१४९. प्राइभेट कम्पनीले मलम्िि प्रस्िाि पाररि गनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेम्िएको भए िापमन मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहे क कुनै प्राइभेट
कम्पनीको साधारण सभाद्वारा

हिशेष प्रस्िाि लगायि अन्य कुनै प्रस्िाि पाररि गरी िा

कुनै िास िगनका शेयरधनीहरुको सभाबाट पाररि गरी गनन सहकने कुनै पमन काम
कारबाही जुन मममिमा त्यस्िो प्रस्िाि पाररि गररएको मामनने हो सोही मममिमा सो प्रस्िाि
उपर छलफल हुुँदा मिदान गनन पाउने कम्िीमा पचहिर प्रमिशि शेयरको प्रमिमनमधत्ि
गने सबै शेयरधनीले हस्िाक्षर गरे को मलम्िि प्रस्िाि भएमा सोही मलििबाट त्यस्िो काम
कारबाही गनन सहकनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लामग कारणबश छु ट्टाछु ट्टै मलम्िि प्रस्िाि
अमभलेि

गररएकोमा

त्यस्िा

सबै

मलििको

व्यहोरा

एकै

प्रकारको

भएमा

सबै

शेयरधनीहरुले एउटै मलििमा सही गनुन आिश्यक पने छै न र प्रत्येक शेयरधनीले
छु ट्टाछु ट्टै मलििमा सही गरे को भए िापमन एउटै मलम्िि प्रस्िािमा सही भएको मानी
त्यस्िो मलिि मान्य हुनेछ ।
(३) यस दफा बमोम्जम मलम्िि प्रस्िािमा सही गने प्रत्येक शेयरधनीले सो
प्रस्िािमा आफूले सही गरे को मममि िुलाउनु पनेछ र सबैभन्दा पमछल्लो मममिमा सही गने
शेयरधनीले सही गरे को मममिलाई प्रस्िाि पाररि भएको मममि मामननेछ ।
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(४) कुनै मलम्िि प्रस्िािमा सं लग्न गररएको मलिि सो प्रस्िािमा सही गने
शेयरधनीहरुको सभामा पेश गररएको सरह मामननेछ ।
(५) यस दफा बमोम्जम स्िीकृि गररएको प्रस्िािलाई कम्पनीको साधारण सभा िा
कुनै िास समूहका शेयरधनीहरुको सभािाट पाररि भएको मनणनय सरह जुनसुकै प्रयोजनका
लामग मान्यिा ठदइनेछ ।
१५०. साधारण सभामा भाग मलएको मामननेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए
िापमन कम्पनीको मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहे क कुनै प्राइभेट
कम्पनीको कुनै शेयरधनीले कुनै पमन सञ्चार माध्यमबाट सबै शेयरधनीहरुसुँग सञ्चार
सम्पकन गरी प्रत्येक शेयरधनीले बोले को कुरा अन्य शेयरधनीहरुले सुन्न िा पढ्न सवने
गरी अको शेयरधनीसुँगको सञ्चार सम्पकनमा सहभागी भएमा त्यसरी सञ्चार सम्पकनमा
सहभागी हुने प्रत्येक शेयरधनीले अन्य शेयरधनीसुँग साधारण सभामा भाग मलएको
मामननेछ ।
(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन साधारण सभा भएको
िीन महहनामभत्र कुनै शेयरधनीले साधारण सभामा भाग नमलएको कुरा कायानलयमा
िोहकएको दस्िुर सहहि उजूरी मनिेदन ठदएमा कायानलयले सम्बम्न्धि कम्पनी बुझ्नु पनेछ
र त्यसरी कम्पनी बुझ्दा सो कम्पनीले उजूरिाला शेयरधनीले त्यस्िो सभामा भाग मलएको
प्रमाम्णि गनन नसकेमा सो सभाले गरे को मनणनय मान्य हुने छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम सञ्चालन भएको शेयरधनीहरुको सभा सो सभाको
अध्यक्ष उपम्स्थि रहेको स्थानमा सञ्चालन भएको मामननेछ ।
(४) कम्पनीको साधारण सभाको सम्बन्धमा मान्य हुने उपदफा (१), (२) िा
(३) को व्यिस्था आिश्यक हे रफेर सहहि यस्िा कम्पनीको सञ्चालक िा सञ्चालकहरुको
उपसमममिको बैठकको सम्बन्धमा पमन लागू हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोम्जम साधारण सभा सम्पन्न भएपमछ सो सभामा भएको
काम कारबाही िथा मनणनयको हििरण िाहषनक रुपमा ियार गरी सो सभाको अध्यक्षले
प्रमाम्णि गरी राख्नु पनेछ ।
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१५१. िोहकएका कारोबार गने कम्पनीलाई हिशेष छु टाः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी िोहकएको रकमसम्मको कारोबार गने प्राइभेट कम्पनीले पररच्छे द–८ को
व्यिस्था पालना गनुन नपने गरी छु ट ठदन सवनेछ ।
पररच्छे द–१५
एकल शेयरधनी भएको कम्पनी सम्बन्धी व्यिस्था
१५२. एकल शेयरधनी भएको कम्पनीले सञ्चालक समममिको बैठक िथा साधारण सभा बोलाउनु
नपनेाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन एकल शेयरधनी भएको
कम्पनीले मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहेक कम्पनीको सञ्चालक समममि
िा साधारण सभाबाट गनुन पने भमनएको सम्पूण न काम कारबाही िथा मनणनय त्यस्िो
शेयरधनीको मलम्िि मनणनय अनुसार हुनेछ र त्यसको लामग सञ्चालक समममिको बैठक िा
साधारण सभा बोलाउनु पने छै न ।
१५३. एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको शेयर हस्िान्िरण िथा दाम्िल िारे जाः (१) एकल
शेयरधनी भएको कम्पनीको शेयरधनीको मृत्यु भएमा मनजको हकदार िा मनजको शेयरमा
हक प्राप्त गने व्यम्क्तले शेयरधनीको हक प्राप्त गनेछ र मनजले शेयर हस्िान्िरण िथा
दाम्िल िारे ज गने लगायि यस ऐन अनुसार एकल शेयरधनीले गने सम्पूण न कायन
गनेछ । यसरी हक प्राप्त गने व्यम्क्तले शेयर हस्िान्िरण र दाम्िल िारे जको मनणनय गदान
मलम्िि रुपमा गनुन पनेछ ।
िर त्यस्िो शेयरधनीको कुनै हकिाला फेला नपरे कायानलयले मलम्विडे टर मनयुक्त
गरी प्रचमलि कानून बमोम्जम कम्पनी िारे ज गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम शेयरमा हक प्राप्त गने व्यम्क्तले त्यस्िो हक प्राप्त
भएको एक महहनामभत्र सो कुराको प्रमाणसहहि कायानलयलाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको जानकारी प्राप्त भएपमछ कायानलयले िोहकएको
दस्िुर मलई सो जानकारी अमभले ि गररएको व्यहोरा शेयरमा हक प्राप्त गने व्यम्क्तलाई
ठदनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम शेयरमा हक प्राप्त गने व्यम्क्त एकभन्दा बढी भएमा
अन्य हकदारले एकजनालाई मात्र हक हस्िान्िरण गरे को अिस्थामा बाहेक मनजहरु
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ित्कालका लामग कम्पनीको सञ्चालक भएको मामननेछ र सोही आधारमा कम्पनीको
प्रबन्धपत्र िथा मनयमािलीमा आिश्यक सं शोधन गनुन पनेछ ।
िर हक बेहकको प्रश्न उठे मा सो हिषयमा अमधकार प्राप्त अदालिको फैसला
बमोम्जम हुनेछ ।
पररच्छे द-१६
हिदे शी कम्पनी सम्बन्धी व्यिस्था
१५४. हिदे शी कम्पनीको दिानाः (१) हिदे शी कम्पनीले यस दफा बमोम्जम कायानलयमा त्यस्िो
कम्पनीको शािा कायानलय दिान नगराई नेपाल राज्यमभत्र कुनै व्यिसाय िा कारोबार
सञ्चालन गनन िा सम्पकन कायानलय दिान नगराई त्यस्िो कायानलय स्थापना गनन सवने
छै न ।
िर अमधकार प्राप्त मनकायको स्िीकृमि मलई कानून बमोम्जम स्थापना भएको कुनै
कम्पनीको शेयरमा लगानी गने, त्यस्िो कम्पनीलाई ऋण ठदने िा त्यस्िा कम्पनीको
सञ्चालन िा व्यिस्थापनमा भाग मलने कामलाई यस पररच्छे दको प्रयोजनका लामग व्यिसाय
िा कारोबार गरे को मामनने छै न ।
स्पष्टीकरणाः कुनै हिदे शी कम्पनीले नेपालमा स्थापना गररएको िा सोको लामग प्रयोग
गररएको कायानलय िा स्थानबाट एक महहना िा सोभन्दा बढी अिमधसम्म मनयममि रुपमा
कुनै कारोबार सञ्चालन गरे मा िा मनयममि सम्पकनका लामग कुनै व्यम्क्तलाई मनयुक्त गरे मा
िा मनजको सेिा मलएमा यस पररच्छे दको प्रयोजनको लामग त्यस्िो कम्पनीले नेपालमा
कारोबार सञ्चालन गरे को िा कायानलय स्थापना गरे को मामननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम शािा कायानलय दिान गनन चाहने हिदे शी कम्पनीले
प्रचमलि कानून बमोम्जम सम्बम्न्धि मनकायबाट प्राप्त स्िीकृमि समेि सं लग्न रािी िोहकए
बमोम्जमको ढा“चामा िोहकएको दस्िुर सहहि कायानलयमा त्यस्िो कम्पनी दिानको लामग
मनिेदन ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम सम्पकन कायानलय दिान गनन चाहने हिदे शी कम्पनीले
त्यस्िो कायानलय दिान गननको लामग प्रचमलि कानून बमोम्जम कुनै मनकायको स्िीकृमि
आिश्यक पने भए त्यस्िो स्िीकृमि समेि सं लग्न गरी िोहकए बमोम्जमको ढाुँचामा िोहकए
बमोम्जमको दस्िुर सहहि कायानलयमा त्यस्िो कम्पनी दिानको लामग मनिेदन ठदनु पनेछ ।
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स्पष्टीकरणाः नेपालमभत्र कुनै काम गननका लामग कुनै हिदे शी कम्पनी प्रचमलि कानून
बमोम्जम अमधकार प्राप्त कुनै मनकायबाट छनौट भएमा िा अमधकार प्राप्त कुनै मनकायसुँग
करार गरे मा उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लामग त्यसरी छनौट भएको िा करार
गरे को कुरालाई नै सम्बम्न्धि मनकायबाट स्िीकृमि ठदइएको मामननेछ ।
(४) उपदफा (२) िा (३) बमोम्जम हिदे शी कम्पनी दिानको लामग मनिेदन प्राप्त
हुन आएमा कायानलयले आिश्यक जा“चबुझ गरी त्यस्िो हिदे शी कम्पनीलाई नेपाल
राज्यमभत्र व्यिसाय िा कारोबार सञ्चालन गनन िा सम्पकन कायानलय िडा गनन मनिेदन
ठदएको िीस ठदनमभत्र दिान गरी िोहकए बमोम्जम दिानको प्रमाणपत्र ठदनु पनेछ ।
(५) उपदफा (२) िा (३) बमोम्जम ठदएको मनिेदन बमोम्जम हिदे शी कम्पनी
दिान हुन नसवने भएमा कायानलयले सोको कारण िुलाई िीस ठदनमभत्र सम्बम्न्धि
मनिेदकलाई जानकारी ठदनु पनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोम्जम दिान भएको हिदे शी कम्पनीले नेपाल राज्यमभत्र आफ्नो
शािा कायानलय िोली सम्बम्न्धि व्यिसाय िा कारोबार सञ्चालन गनन िा सम्पकन कायानलय
िोल्न सवनेछ ।
िर सम्पकन कायानलयको रुपमा दिान भएको हिदे शी कम्पनीले नेपाल राज्यमभत्र
आय आजनन हुने कुनै कायन गनन सवने छै न ।
(७) उपदफा (२) िा (३) बमोम्जम मनिेदन ठदने हिदे शी कम्पनीको नाम िा
त्यस्िो कम्पनीले कायानन्ियन गने उद्देश्य यस ऐन अनुसार दिान हुन नसवने प्रकृमिको
भएमा त्यस्िो हिदे शी कम्पनी नेपालमा दिान हुन सवने छै न ।
(८) उपदफा (४) बमोम्जम दिान भएको हिदे शी कम्पनीले आफ्नो रम्जष्टडन
ु मा जुन प्रकारको व्यिसाय िा कारोबार
कायानलय रहेको िा सं स्थापना भएको मुलक
गरररहेको छ सोही प्रकृमिको व्यिसाय िा कारोबार मात्र गनन पाउने गरी दिान भएको
मामननेछ ।
(९) यस दफा बमोम्जम दिान भएको हिदे शी कम्पनीले आफ्नो कारोबार रहे को
ठाउुँमा सबैले दे ख्ने गरी आफ्नो नामको बोडन राख्नु पनेछ र त्यस्िो बोडन िथा कम्पनीले
प्रयोग गने मबल, भपानइ, बीजक इत्याठद िा ले टर्याडहरुमा कम्पनी स्थापना भएको
ु को नाम िथा नेपालमा कम्पनी दिान भएको दिान नम्बर स्पष्ट रुपमा उल्लेि गनुन
मुलक
पनेछ ।
122

www.lawcommission.gov.np
(१०) यस दफा बमोम्जम दिान भएको हिदे शी कम्पनीको दिानका लामग कायानलयले
छु ट्टै दिान हकिाब िडा गनुन पनेछ र त्यस्िो दिान हकिाब सिनसाधारणले हेने र िोहकएको
दस्िुर मिरी नक्कल मलन पाइने व्यिस्था ममलाउनु पनेछ ।
(११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन यस दफा अनुसार
दिान गररएको हिदे शी कम्पनीले नेपाल राज्यमभत्र शेयर िा मडबेञ्चर मनष्काशन गनन सवने
छै न ।
(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन यो ऐन प्रारम्भ
हुुँदाका बिि नेपाल राज्यमभत्र दिान नगराई व्यिसाय िा कारोबार सञ्चालन गरररहे का िा
सम्पकन कायानलय िडा गरे का हिदे शी कम्पनीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिले छ
महहनामभत्र यस ऐन बमोम्जम कायानलयमा दिान गराई सवनु पनेछ ।
१५५. हिदे शी कम्पनीले मलििहरु दाम्िल गनुन पनेाः (१) दफा १५४ बमोम्जम दिान हुन िा
सम्पकन कायानलय स्थापना गनन मनिेदन ठदने हिदे शी कम्पनीले मनिेदन साथ दे हाय
बमोम्जमको हििरण कायानलय समक्ष दाम्िल गनुन पनेछाः–
(क)

हिदे शी कम्पनीले नेपालमा व्यिसाय िा कारोबार सञ्चालन गनन
अमधकारप्राप्त अमधकारीबाट प्राप्त अनुममि,

(ि)

कम्पनी

सं स्थापनको

अमधकारपत्र,

प्रमाणपत्र,

प्रबन्धपत्र

िथा

मनयमािलीको छायाुँ प्रमि र सोको नेपाली अनुिाद,
(ग)

कम्पनीको रम्जष्टडन कायानलय र कारोबार गने मुख्य ठाउुँको पुरा
नाम, ठे गाना, कम्पनी सं स्थापना भएको मममि, त्यस्िो कम्पनीको
ुँ ी र मुख्य उद्देश्य सम्बन्धी हििरण,
च ुक्ता पुज

(घ)

कम्पनीका

सञ्चालक,

प्रबन्धक,

कम्पनी

सम्चि

िा

प्रमुि

पदामधकारीको नाम, ठे गाना, मनजहरुको नागररकिाको हििरण,
(ङ)

कम्पनीको नाउ“मा जारी भएको म्याद, सूचना आठद

कम्पनीका

िफनबाट बुम्झ मलने कम्पनीद्वारा अमधकृि गररएको नेपाल राज्यमभत्र
रहे बसेको व्यम्क्तको नाम र ठे गाना,
(च)

कम्पनीले नेपाल राज्यमभत्र व्यिसाय िा कारोबार गने मुख्य स्थान
र सो स्थानमा रहे को कम्पनीको कायानलयको पुरा ठे गाना,
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(छ)

कम्पनीले

नेपाल

राज्यमभत्र

कारोबार

िा

व्यिसाय

गने

भए

प्रस्िाहिि लगानी र कारोबारको हििरण,
(ज)

कम्पनीले नेपालमा कारोबार शुरु गने भए सोको प्रस्िाहिि मममि,

(झ)

कम्पनीले पेश गरे को हििरणमा उल्लेि गररएका कुराहरु ठीक
साुँचो

हो

भन्ने

सम्बन्धमा

कम्पनीको

सञ्चालक

िा

मनजको

प्रमिमनमधले कम्पनीको िफनबाट गरे को उद्घोषण,
(ञ)

दफा १५७ बमोम्जमको अम्ख्ियारनामा ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कुनै हिदे शी कम्पनीले पेश गरे को कुनै मलििको
व्यहोरामा कुनै सं शोधन िा हे रफेर भएमा सो सं शोधन िा हेरफेरको हििरण सहहिको
सूचना पैंिीस ठदनमभत्र कायानलयलाई ठदनु पनेछ ।
(३) नेपाल राज्यबाहहर जारी भएको उपदफा (१) बमोम्जम पेश गनुन पने मलिि
ु को कानून अनुसार
िा सोको प्रमिमलहप पेश गदान हिदे शी कम्पनी दिान भएको मुलक
प्रमाम्णि गररएको हुन ु पनेछ ।
१५६. हिदे शी कम्पनीको हहसाब हकिाब, लेिापरीक्षण र िाहषनक प्रमििेदनाः (१) दफा १५४
बमोम्जम दिान भएको प्रत्येक हिदे शी कम्पनीले यस ऐन अन्िगनि सं स्थाहपि कम्पनीसरह
नेपाल राज्यमभत्रको कारोबारको िास्िहिक म्स्थमि दे म्िने गरी िासलाि िथा नाफा
नोवसानको हहसाब सहहिको िाहषनक आमथनक हििरण ियार गरी ले िापरीक्षण गराई
आमथनक िषन समाप्त भएको मममिले छ महहनामभत्र कायानलयमा पेश गनुन पनेछ ।
ु को कानून अनुसार
(२) हिदे शी कम्पनीले आफ्नो रम्जष्टडन कायानलय रहे को मुलक
प्रत्येक आमथनक िषनको लामग ियार पाररएको

िाहषनक आमथनक हििरण, ले िापरीक्षणको

प्रमििेदन िथा सञ्चालक समममिको प्रमििेदन अम्न्िम रुपमा ियार भएको मममिले िीन
महहनामभत्र सोको प्रमिमलहप कायानलयमा पेश गनुन पनेछ ।
(३) हिदे शी कम्पनीले उपदफा (१) बमोम्जम िाहषनक आमथनक हििरण ियार गदान
दे हायका हििरणहरु समेि समािेश गनुन पनेछाः–
(क)

हिदे शी कम्पनीको नाममा नेपाल राज्यमभत्र रहे को म्स्थर, चालू िथा
अन्य सम्पम्िलाई छु ट्टाछु ट्टै
पाररएको हििरण,
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(ि)

हिदे शी कम्पनीको नाममा नेपाल म्स्थि बैङ्क िथा हििीय सं स्थामा
रहेको नगद रकमको स्पष्ट हििरण,

(ग)

हिदे शी

कम्पनीले

नेपाल

म्स्थि

बैङ्क

िथा

हििीय

सं स्थाबाट

मलएको ऋण िथा ओभर ड्राफ्टको रकम भए सो सम्बन्धी हििरण,
(घ)

हिदे शी कम्पनीले नेपालको कुनै बामसन्दा व्यम्क्त िा यस ऐन
अन्िगनि दिान भएको नेपाली कम्पनीलाई बुझाउनु पने ऋण िथा
दाहयत्ि भए सोको कुल रकम ।

(४) उपदफा (२) बमोम्जम कायानलयमा पेश गनुन पने प्रमििेदन िथा हििरण र
सं लग्न हुन ु पने कागजाि नेपाली िा अग्रेजी भाषा बाहे क अन्य भाषामा लेम्िएको भए
सोको आमधकाररक नेपाली िा अड्ड्रेजी भाषाको अनुिादको प्रमि समेि सं लग्न गनुन
पनेछ ।
(५) दफा १५४ बमोम्जम नेपालमा सम्पकन कायानलय दिान गराएको हिदे शी
कम्पनीले त्यस्िो कायानलयमा कायनरि कमनचारी, सल्लाहकार िा सम्पकन व्यम्क्त िथा
ु ानी गररएको िलब, भिा िथा रकमहरुको हििरण, त्यसरी ठदएको
मनजहरुलाई भक्त
भ ुक्तानीमा प्रचमलि कानून अनुसार कर कट्टी गरे को हििरण र त्यस्िो कायानलय
ु ानी गररएको िहाल िथा िचनहरुको भक्त
ु ानी िथा त्यसरी ठदएको
सञ्चालनका लामग भक्त
भ ुक्तानीमा प्रचमलि कानून अनुसार कर कट्टा गरे को हििरण ले िापरीक्षकबाट प्रमाम्णि
गराई आमथनक िषन समाप्त भएको िीन महहनामभत्र कायानलयमा पेश गनुन पनेछ ।
१५७. अम्ख्ियारनामााः (१) दफा १५४ बमोम्जम दिान हुने हिदे शी कम्पनीले नेपालमा बसोबास
गने व्यम्क्तलाई आफ्नो िफनबाट िा आफ्नो हिरुि चलाइएको मुद्दा माममला िा कानूनी
कारबाही सम्बन्धी म्याद िा सूचना िामेल गने प्रयोजनको लामग िा अन्य कुनै
कानूनसम्मि सूचनाहरु प्राप्त गने अम्ख्ियार प्रदान गरी मनधानररि ढा“चामा कम्पनी
ु को कानूनको रीि पु¥याई
सं स्थापना भएको िा कम्पनीको प्रधान कायानलय रहे को मुलक
कम्पनीको अमधकारप्राप्त प्रमिमनमध मनयुक्त गररएको अम्ख्ियारनामाको प्रमिमलहप कायानलय
समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम ठदएको अम्ख्ियारनामामा अन्य कुराको अमिररक्त
कम्पनीको िफनबाट िा कम्पनीको हिरुिमा चलाइने मुद्दा माममला सम्बन्धी म्याद िा
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सूचना िा अन्य कानूनी सूचनाहरु अम्ख्ियारप्राप्त प्रमिमनमधलाई बुझाईएमा सो जुनसुकै
प्रयोजनका लामग पमन कम्पनीलाई बन्धनकारी हुने कुरा उल्लेि गनुन पनेछ ।
१५८. हिदे शी कम्पनीको दिान िारे जी िथा मलम्विडेसनाः (१) दफा १५४ बमोम्जम दिान भएको
हिदे शी कम्पनीले नेपाल राज्यमभत्र सञ्चालन गरे को कारोबार बन्द गरी आफ्नो दिान िारे ज
गराउन चाहेमा िा प्रचमलि कानून बमोम्जम अमधकारप्राप्त अमधकारीले त्यस्िो कम्पनीले
नेपाल राज्यमभत्र व्यिसाय िा कारोबार गनन नपाउने गरी रोक लगाएमा त्यस्िो कम्पनीले
दिान िारे जीको लामग िोहकएको दस्िुर सहहि कायानलयमा मनिेदन ठदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनिेदन ठदने हिदे शी कम्पनीले नेपाल राज्यमभत्र रहे को
कुनै व्यम्क्त, सं स्था िा सरकारी िा गैर सरकारी मनकायलाई मिनुन बुझाउनु पने कुनै
दाहयत्ि नरहे को कुरा यहकन हुने सबुि प्रमाण समेि मनिेदनसाथ पेश गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको सबुि प्रमाण साुँचो हो िा होइन सो बुझ्नका लामग
कायानलयले सो कम्पनीले कसै लाई कुनै दाहयत्ि मिनन बुझाउन छ िा छै न सो सम्बन्धमा
एक्काइस ठदनको म्याद ठदई सबुि साथ दाबी पेश गनन राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा
कम्िीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम प्रकाम्शि सूचना बमोम्जम कसै को दाबी परे मा त्यस्िो
दाबी फछ्र्यौट गरे को सबुि सम्बम्न्धि कम्पनीले कायानलय समक्ष पेश गनुन पनेछ ।
त्यस्िो कम्पनी उपर उपदफा (३) बमोम्जम परे को दाबी त्यस्िो कम्पनीको नेपाल
राज्यमा रहेको जायजेथाबाट फछ्र्यौट हुन नसकेमा त्यस्िो कम्पनीको नेपाल राज्यबाहहर
रहेको जायजेथाबाट फछ्र्यौट गनुन पनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोम्जमको म्यादमभत्र कसै को कुनै दाबी नपरे मा िा परे को
दाबी उपदफा (४) बमोम्जम फछ्र्यौट भएको सबुि पेश भएमा कायानलयले हिदे शी
कम्पनीको दिान हकिाबबाट त्यस्िो कम्पनीको नाम हटाई सोको जानकारी सम्बम्न्धि
कम्पनीलाई ठदनु पनेछ ।
(६) यस पररच्छे द बमोम्जम नेपालमा दिान भएको हिदे शी कम्पनीले कारोबार
ु मध्ये कुनै
सञ्चालन गरररहे को मुलक

ु को कानून बमोम्जम
मुलक

त्यस्िो कम्पनीको

सम्बन्धमा दामासाहीको प्रहक्रया शुरु भएमा त्यस्िो हिदे शी कम्पनीको दफा १५७
बमोम्जम अम्ख्ियारी पाएको प्रमिमनमधले अहिलम्ि कायानलयलाई मलम्िि सूचना ठदनु पनेछ
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र त्यस्िो सूचना सिनसाधारणको जानकारीको लामग नेपाल राज्यबाट प्रकाशन हुने
राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा समेि मनजले प्रकाशन गनुन पनेछ ।
िर त्यस्िो कम्पनीको दिान िारे जीको आदे श जारी भइसकेको भए त्यस्िो हिदे शी
कम्पनीले नेपाल राज्यमभत्र आफ्नो कारोबार िा व्यिसाय बन्द गनुन पनेछ ।
(७) उपदफा (६) को प्रमिबन्धात्मक िावयांश बमोम्जम कुनै हिदे शी कम्पनीले
कारोबार िा व्यिसाय बन्द गरे कोमा त्यस्िो कम्पनीले नेपाल राज्यमभत्र गरे को कारोबार
िा व्यिसाय सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी प्रचमलि कानून बमोम्जम हुनेछ ।
पररच्छे द–१७
मुद्दा माममलाको कारबाही र दण्ड सजाय
१५९. यस ऐन अन्िगनिको मुद्दा सम्बन्धी उजूरी र कारबाहीाः (१) यस ऐन अन्िगनि कुनै काम
कुराको सम्बन्धमा कायानलय, कम्पनीका सञ्चालक, पदामधकारी, शेयरधनी िा सदस्य िा साहू
िा सरोकारिाला अन्य कुनै व्यम्क्तको उजूरीबाट मात्र मुद्दा दायर हुन र कारबाही चल्न
सवनेछ ।
(२) यस ऐन बमोम्जम कायानलयले नै कारबाही गने भनी स्पष्ट हकटानी भएकोमा
बाहेक यस ऐन बमोम्जम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा, यस ऐनका हिमभन्न दफाहरुमा
अदालिमा उजूरी िा मनिेदन ठदन सहकने भनी उल्लेि भएको हिषय र मबगो क्षमिपूमिन
भराउने लगायिको हिषयमा कारबाही िथा हकनारा गने अमधकार अदालिलाई हुनेछ ।
(३) अदालिले यस ऐन बमोम्जम मुद्दाको कारबाही र हकनारा गदान सं म्क्षप्त
कायनहिमध ऐन, २०२८ को कायनहिमध अपनाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) अन्िगनि कायानलय िा अदालिले गरे को मनणनय िा ठदएको
आदे श उपर पैंिीस ठदनमभत्र नेपाल सरकारद्वारा सिोच्च अदालिको सहममि मलई
िोहकएको अदालिमा पुनरािेदन लाग्नेछ ।
(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन यस ऐन बमोम्जम मुद्दा
माममला िथा अन्य काम कारबाही गनन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी अदालि निोकेसम्म दफा १६९ बमोम्जम गठठि कम्पनी बोेेडल
न े यस ऐन अन्िगनि
सम्बम्न्धि अदालिको क्षेत्रामधकार ग्रहण गनेछ ।
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(६) यो ऐनका अन्य व्यिस्थाहरुमा कुनै हिषयमा उजुरी गननका लामग हदम्याद



िोहकएको बाहेक यो ऐन अन्िगनिका अन्य हिषयहरुमा मुद्दा गनुप
न ने कारण थाहा पाएको
मममिले दुई िषनमभत्र उजूरी नठदएमा उजूरी लाग्ने छै न ।
१६०. पचास हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना िा दुई िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय हुनाःे दे हायको काम
गने दे हायका व्यम्क्तलाई बीस हजारदे म्ि पचास हजार रुपैया“सम्म जररबाना िा दुई
िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय हुनेछाः–
(क)

कम्पनीको कुनै सञ्चालक िा पदामधकारीले कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा
बदमनयि िा द्वे षपूण न लापरबाहीसाथ कुनै झुट्टा कुरा उल्लेि गरी कम्पनी
िा कुनै व्यम्क्तलाई हामन नोवसानी पु¥याएको भए त्यस्िो सञ्चालक िा
पदामधकारीलाई,

(ि)

कम्पनीको कुनै सञ्चालक िा पदामधकारीले यस ऐन बमोम्जम राख्नु पने
हहसाब हकिाब िा ले िा, स्रे स्िा नरािेमा
िा

िा ले िा, श्रे स्िा दुरुस्ि नरािेमा

राख्न नलगाएमा िा दबाएमा िा लुकाएमा िा नोवसान गरे मा त्यस्िो

व्यम्क्तलाई,
(ग)

कम्पनीको ले िापरीक्षकले आफ्नो किनव्य पालनको मसलमसलामा आफ्नो
प्रमििेदनमा द्वे षपूण न लापरबाही िा बदमनयिसाथ झुट्टा कुरा ले िेमा िा
ले िापरीक्षण गदान आिश्यक दे म्िएको हट्पणी गनन छु टाएमा त्यस्िो
ले िापरीक्षकलाई,

(घ)

मलम्विडे टरले

द्वे षपूण,न लापरबाही

िा

बदमनयिसाथ

साहू हरुको

सभा

ु ान गरे मा
नबोलाएमा िा प्राथममकिाको क्रमहिपरीि ऋण िा दाहयत्ि भक्त
िा यस ऐन बमोम्जम राख्नु पने हहसाब हकिाब र ले िा नरािेमा िा बुझ्नु
पने हहसाब कागजपत्र नबुझेमा िा झुट्टा ले िा रािेमा िा ठदनु पने
प्रमििेदन नठदएमा िा आफ्नो बहाल टु टेपमछ बुझाउनु पने नगद, म्जन्सी िा
श्रे स्िा नबुझाएमा त्यस्िो मलम्विडे टरलाई,
(ङ)

आफ्नो म्जम्माको कागजपत्र, ले िा, नगदी, म्जन्सी आफू बहाल टु टेपमछ िा
कम्पनी िारे ज गने आदे श प्राप्त भएपमछ यस ऐन बमोम्जम हालिालालाई
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नबुझाएमा िा हालिालाले नबुझेमा सो नबुझाउने िा नबुझ्ने सञ्चालक,
पदामधकारी िथा कमनचारीलाई,
(च)

कायानलयमा

दिान

ु म्घ
हुनअ

नै

कम्पनीको

हििरणपत्र

जारी

गने

िा

हििरणपत्रमा झुट्टा हििरण ठदने सञ्चालक िा पदामधकारीलाई,
(छ)

सञ्चालक समममिको अमधकारक्षेत्र नघाई िा कम्पनीको कायनक्षेत्र बाहहरको
काम गरे मा सो गने िा गनन आदे श ठदने सञ्चालक िा पदामधकारीलाई,

(ज)

यस ऐन बमोम्जमको हििरण नठदने िा झुट्टा हििरण ठदने शेयरधनीलाई,

(झ)

कम्पनीको नगदी िा म्जन्सी हहनाममना गने िा मास्ने िा कम्पनीको नगदी
िा म्जन्सी सञ्चालक समममि िा साधारण सभाको स्िीकृमि हिना मनजी
काममा प्रयोग गने िा कम्पनीको मनयमानुसार पेश्की फछ्र्यौट नगने िा
कायानलयले ठदएको आदे श पालना नगने र कम्पनीको हििरण दाम्िला
नगने सञ्चालक, पदामधकारी िथा कमनचारीलाई,

(ञ)

यस ऐन बमोम्जम कम्पनी, कायानलय, अदालि िा अन्य मनकायमा हििरण
िा जानकारी ठदनु पने किनव्य भएका सञ्चालक िा पदामधकारीले त्यस्िो
हििरण िा जानकारी नठदएमा त्यस्िोेे सञ्चालक िा

(ट)

पदामधकारीलाई,

कुनै कम्पनीको ले िापरीक्षण गनन आफू अयोग्य भएको व्यहोरा थाहा पाए
पमछ पमन सम्बम्न्धि कम्पनीको ले िापरीक्षण गने लेिापरीक्षकलाई,

(ठ)

आफूलाई प्राप्त नभएको अमधकार प्रयोग गने िा प्राप्त अम्ख्ियारी बाहहर गई
कायन गने सञ्चालक िा पदामधकारीलाई,

(ड)

यस ऐनको हिपरीि ले िा राख्ने सञ्चालक िथा पदामधकारीलाई,

(ढ)

यस ऐन बमोम्जम शेयरधनीलाई उपललध गराउनु पने सं म्क्षप्त आमथनक
हििरण, िाहषनक आमथनक हििरण िा प्रमििेदन उपललध नगराउने सञ्चालक
िथा पदामधकारीलाई,

(ण)

यस ऐनमा गररएको व्यिस्था हिपरीि हुने गरी कम्पनीबाट कुनै ऋण
सुहिधा िा पाररश्रममक मलने िा ठदने सञ्चालक, आधारभूि शेयरधनी िथा
कम्पनीलाई,
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(ि)

ुँ ी घटाउन अदालिको स्िीकृमि माग गदान साहू को नाम
कम्पनीको शेयर पुज
ढाुँट्ने, लुकाउने िा कम्पनीले मलएको ऋणको बारे मा झुट्टा हििरण ठदने
कम्पनी, सञ्चालक, पदामधकारी, कमनचारी िा अन्य कुनै व्यम्क्तलाई,

(थ)

यस ऐनको हिपरीि शेयर िा मडबेञ्चर मबक्री गने प्राइभेट कम्पनी, त्यस्िो
कम्पनीका सञ्चालक िथा शेयरधनीलाई,

(द)

यस ऐनको हिपरीि नेपाल राज्यमभत्र व्यिसाय िा कारोबार गने हिदे शी
कम्पनी, त्यस्िो कम्पनीका सञ्चालक, कमनचारी िा प्रमिमनमधलाई,

(ध)

मडबेञ्चरिालाहरुको हहिहिपरीि कायन गने मडबेञ्चर ट्रष्टी, त्यस्िो ट्रष्टीको
सञ्चालक िा पदामधकारीलाई,

(न)

दफा ४६ को उपदफा (७) को प्रमिकूल काम गने व्यम्क्तलाई,

(प)

दफा ६० बमोम्जम गनुन पने कायन नगने सञ्चालक िा पदामधकारीलाई,

(फ)

यस ऐन बमोम्जम कम्पनी दिान नगरी कम्पनी शलदको प्रयोग गरी
कारोबार गने व्यम्क्तलाई,

(ब)

दफा १४१ िा दफा १७५ बमोम्जमको जानकारी िा सूचना उपललध
नगराउने कम्पनी, सञ्चालक िा पदामधकारीलाई,

(भ)

दफा ४७ बमोम्जम माग गररएको जानकारी उपललध नगराउने कम्पनीको
शेयरधनी िा सो दफा अनुसार शेयरधनीबाट प्राप्त जानकारी कायानलयमा
पेश नगने कम्पनी, सञ्चालक िथा पदामधकारीलाई,

(म)

दफा १०५ को हिपरीि कायन गने सञ्चालक िथा पदामधकारीलाई,

(य)

कायानलयले पटक–पटक मलम्िि आदे श ठदं दा िा सो सम्भि नभए सञ्चार
माध्यममाफनि सूचना ठदं दा पमन आफ्नो रम्जष्टडन कायानलयको ठे गाना
कायानलयलाई उपललध नगराउने कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, सञ्चालक िा
पदामधकारीलाई,

(र)

दफा ५० को हिपरीि कायन गने कम्पनी, सञ्चालक, आधारभूि शेयरधनी
िथा पदामधकारीलाई,
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(ल) कम्पनीको स्िीकृि उद्देश्य हिपरीि जानी जानी काम गने कम्पनी िा



पदामधकारीलाई,
(ि) दफा १२१ बमोम्जम िहटएको मनरीक्षकले झुट्टा प्रमििेदन पेश गरे मा



त्यस्िो मनरीक्षकलाई ।
१६१. पचास हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना हुनाःे दे हायका कसूर गने व्यम्क्तलाई दश हजारदे म्ि
पचास हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना हुनेछाः–
(क)

यस ऐनको व्यिस्था उल्लङ्घन गरी शेयर बाुँडफाुँड गरे मा सो गने
पदामधकारी िा व्यम्क्तलाई,

(ि)

ुँ ीबाट सोही कम्पनीले आफ्नो िा
यस ऐनहिरुि कम्पनीको मौज्दाि पुज
आफ्नो मुख्य कम्पनीको शेयर िररद गरे मा िा यस ऐन हिपरीि लगानी
गरे मा त्यस्िो कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालकलाई,

(ग)

ले िापरीक्षकले िोजेको बिि मनजलाई हहसाब हकिाब नदे िाएमा िा
नठदएमा सो दे िाउनु िा ठदनु पने

किनव्य भएका पदामधकारी िा

व्यम्क्तलाई,
(घ)

ऐनमा िोहकए बमोम्जमको प्रमििेदन प्रस्िुि नगने लेिापरीक्षकलाई,

(ङ)

दफा १७२ को उपदफा (३) बमोम्जमको व्यिस्था नममलाउने कम्पनीको
सञ्चालक, व्यिस्थापक िथा पदामधकारीलाई,

(च)

दफा १४६ िा १४७ को व्यिस्था उल्लङ्घन गने िा यस ऐन अनुसार
राख्नु

पने

अमभलेि,

हकिाब

िा

हििरण

नराख्ने

सञ्चालक

िथा

पदामधकारीलाई,
(छ)

पररच्छे द–१८ मा गररएको व्यिस्थाको हिपरीि कायन गने िा उक्त
पररच्छे दमा मनधानररि किनव्य िथा दाहयत्ि पुरा नगने कम्पनी, सञ्चालक,
ले िापरीक्षक, पदामधकारी िथा कमनचारीलाई,

(ज)

यस ऐन बमोम्जम बोलाउनु पने साधारण सभा िा सञ्चालक समममिको
बैठक नबोलाएमा िा साधारण सभा िा सञ्चालक समममिको बैठकको
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ु न्दा अगािै शेयरधनीहरुलाई
सूचना नपठाएमा िा साधारण सभा हुनभ
उपललध गराउनु पने मलििहरु ियार नरािेमा िा सभामा प्रस्िुि गनुन पने
कागजपत्र प्रस्िुि नगरे मा सो राख्नु िा गनुन पने िा सभा बोलाउनु पने िा
सूचना पठाउनु पने किनव्य भएका सञ्चालक, पदामधकारी िा व्यम्क्तलाई ।
(झ)

दफा ७५ को उपदफा (१) र दफा ९७ को उपदफा (७) बमोम्जमको
मनणनय अमभले िमा िा यस ऐन बमोम्जम ियार गनुन पने र कम्पनी िा
कायानलयमा पेश गनुन पने अन्य हििरण िा प्रमििेदनमा िा उपललध
गराउनु पने सूचना िा जानकारीमा नभए नगरे को कुरालाई भए गरे को भनी
र भए गरे को कुरालाई नभए नगरे को भनी झुट्टा मलिि िा कागजाि
व्यहोरा उल्ले ि गने पदामधकारीलाई ।

(ञ)

दफा १२६ को उपदफा (२) बमोम्जम सञ्चालकहरुले गरे को उद्घोषण
झुट्टा ठहरे मा त्यस्िो झुट्टा उद्घोषण गने सञ्चालकलाई,

(ट)

यस ऐन बमोम्जम हिदे शी कम्पनीले कायानलयमा पेश गनुन पने मलिि िा
कागजािको झुट्टो िा गलि अनुिाद गने िा त्यसलाई प्रमाम्णि गने
व्यम्क्तलाई ।

१६२. बीस हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना हुनाःे दफा १६० र १६१ मा ले म्िएदे म्ि बाहेक यस ऐन
बमोम्जम आफूले गनुन पने कुनै काम कुरा नगने िा गनन नहुने काम कुरा गने िा किनव्य
पालना नगने िा गनुन पने काम कुरा पमन म्याद नघाई िा रीि नपु¥याई गने िा
कायानलयलाई जानकारी ठदनु पने कुराको जानकारी नठदने िा कायानलयमा पेश गनुन पने
हििरण पेश नगने कम्पनी िा कम्पनीका सम्बम्न्धि

पदामधकारी िा कमनचारीलाई



अदालिले पाुँच हजारदे म्ि बीस हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना गनेछ ।
१६३. नोवसानी मबगो भराउनेाः कुनै कम्पनीको सञ्चालक, पदामधकारी िा कुनै व्यम्क्तले यस ऐनमा
लेम्िए बमोम्जम कुनै सजाय हुने कसूर गरी िा यस ऐन िा प्रबन्धपत्र िा मनयमािली िा
सिनसम्मि सम्झौिामा गररएको कुनै व्यिस्थाको उल्लङ्घन गरी कम्पनी िा शेयरधनी िा
साहू िा अरु कुनै व्यम्क्तलाई कुनै हामन, नोवसानी पु¥याएमा मकान पने कम्पनी, शेयरधनी,
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साहू िा कुनै व्यम्क्तले नोवसानीको मबगो भराई मलन पाउनेछ । यस्िो नोवसानीको मबगो
मनजले आफ्नो घर घरानाबाट व्यहोनुन पनेछ ।
पररच्छे द–१८
लेिापरीक्षण समममि
ुँ ी भएको सूचीकृि
१६४. लेिापरीक्षण समममिाः (१) िीन करोड रुपैया“ िा सोभन्दा बढी च ुक्ता पुज
कम्पनी िा नेपाल सरकारको पूण न िा आंम्शक स्िाममत्ि भएको कम्पनीले कम्पनीको
दै मनक कायनसञ्चालन िा व्यिस्थापनामा सं लग्न नरहे को सञ्चालकको अध्यक्षिामा कम्िीमा
िीनजना सदस्य रहेको एक ले िापरीक्षण समममि गठन गनुन पनेछ ।
(२) कम्पनीको कायनकारी प्रमुिको नम्जकको नािेदार रहे को कुनै व्यम्क्त उपदफा
(१) अनुसार गठठि ले िा परीक्षण समममिको सदस्य हुन सवने छै न ।
(३)

ले िा

परीक्षण

समममिको

कम्िीमा

एकजना

सदस्य

ले िा

सम्बन्धी

व्यािसाहयक प्रमाणपत्र प्राप्त अनुभिी व्यम्क्त िा ले िा, िाम्णज्य, व्यिस्थापन, हिि िा
अथनशास्त्रमा कम्िीमा स्नािकको उपामध प्राप्त गरी ले िा िथा हििीय क्षेत्रमा अनुभिप्राप्त
व्यम्क्त हुन ु पनेछ ।
(४) ले िापरीक्षण समममिको काम कारबाहीको छोटकरी मबिरण, ले िापरीक्षण
समममिले कुनै सुझाि ठदएको भए त्यस्िा सुझािहरु कायानन्ियन गनन सञ्चालक समममिले
अिलम्बन गरे को कायननीमि, ले िापरीक्षण समममिका सदस्यहरुले कुनै भिा िा सुहिधा प्राप्त
गरे को भए सो कुरा र ले िापरीक्षण समममिका सदस्यहरुको नाम समेि कम्पनीले ियार
गनुन पने सञ्चालक समममिको प्रमििेदनमा िुलाउनु पनेछ ।
(५) ले िापरीक्षण समममिले कुनै हिषयमा सोधपुछ गनन कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक,
कम्पनीको कायनकारी प्रमुि िा कम्पनीको दै मनक कायन सञ्चालनमा सं लग्न अन्य सञ्चालक,
लेिापरीक्षक, आन्िररक लेिापरीक्षक िथा ले िा प्रमुिलाई सूचना ठदई बैठकमा बोलाउन
सवनेछ र त्यस्िो सूचना भएमा समममिको बैठकमा उपम्स्थि हुन ु मनजहरुको किनव्य
हुनेछ ।
(६) कम्पनीको ले िा िथा हििीय व्यिस्थाको बारे मा ले िापरीक्षण समममिले
ठदएको सुझािलाई सञ्चालक समममिले कायानन्ियन गनुन पनेछ र कुनै सुझाि कायानन्ियन
गनन नसहकने भए त्यसको कारणसमेि सञ्चालक समममिले प्रमििेदनमा िुलाउनु पनेछ ।
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(७) कम्पनीले ले िापरीक्षण समममिको म्जम्मेिारी अनुसारको कायन गनन पयानप्त
साधन िथा स्रोिको व्यिस्था गररठदनु पनेछ र ले िापरीक्षण समममिले आफ्नो आन्िररक
कायनहिमध आफै मनयममि गनेछ ।
(८) ले िापरीक्षण समममिको अध्यक्ष कम्पनीको िाहषनक साधारण सभामा उपम्स्थि
हुन ु पनेछ ।
(९) ले िापरीक्षण समममिको बैठक आिश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।
१६५. लेिापरीक्षण समममिको काम, किनव्य र अमधकाराः दफा १६४ को उपदफा (१) बमोम्जम
गठठि ले िापरीक्षण समममिको काम, किनव्य िथा अमधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछाः–
(क)

कम्पनीको ले िा िथा हििीय मबिरणहरु (हफनाम्न्सयल स्टे टमेन्ट) को
पुनरािलोकन गने र त्यस्िा हििरणहरुमा उम्ल्लम्िि िथ्यको सत्यिा
यहकन गने,

(ि)

कम्पनीको आन्िररक हििीय मनयन्त्रण प्रणाली (इन्टरनल हफनान्सीयल
कन्ट्रोल मसष्टम) िथा जोम्िम व्यिस्थापन प्रणाली (ररस्क म्यानेजमेन्ट
मसष्टम) को पुनरािलोकन गने,

(ग)

कम्पनीको आन्िररक लेिापरीक्षण सम्बन्धी कायनको सुपरीिेक्षण िथा
पुनरािलोकन गने,

(घ)

कम्पनीको ले िापरीक्षकको मनयुम्क्तको लामग सं भाहिि ले िापरीक्षकहरुको
नाम मसफाररस गने र मनजको पाररश्रममक िथा मनयुम्क्तका शिनहरु मनधानरण
गरी अनुमोदनको लामग साधारण सभामा पेश गने ,

(ङ)

कम्पनीको ले िापरीक्षकले ले िापरीक्षण सम्बन्धी कायन गदान पालना गनुन
पने प्रचमलि कानून अनुसार अमधकारप्राप्त मनकायले

मनधानरण गरे का

आचरण, मापदण्ड िथा मनदे म्शका पालन गरे िा नगरे को कुराको रे िदे ि
िथा पुनरािलोकन गने,
(च)

प्रचमलि कानून अनुसार अमधकारप्राप्त मनकायले ियार गरे को आचरण,
मापदण्ड

िथा

मनदे म्शकाको

आधारमा

ले िापरीक्षकको

मनयुम्क्त

छनौटको सम्बन्धमा कम्पनीले अिलम्बन गनुन पने नीमि िय गने,
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(छ)

कम्पनीको ले िा सम्बन्धी नीमि ियार गरी लागू गने गराउने,

(ज)

कुनै मनयमनकारी मनकायले कम्पनीको ले िापरीक्षण प्रमििेदनमा िुलाउनु
पने हिस्िृि हििरण (लं ग फमन अमडट ररपोटन) को व्यिस्था गरे को रहे छ
भने त्यस्िो हििरण ियार गनन आिश्यक शिनहरु पुरा गने,

(झ)

कम्पनीको ले िा, हििीय व्यिस्था िथा ले िापरीक्षणको सम्बन्धमा सञ्चालक
समममिले िोहकठदएको अन्य कायन गने ।
पररच्छे द–१९
मुनाफा हििरण नगने कम्पनी सम्बन्धी व्यिस्था

१६६. मुनाफा हििरण नगने कम्पनी स्थापना गनन सहकनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेम्िएको भए िापमन

कुनै पेशा िा व्यिसायको हिकास िथा प्रिद्र्धन गनन िा कुनै िास

पेशा िा व्यिसायमा लागेका व्यम्क्तहरुको सामूहहक हक हहिको सं रक्षण गनन िा कुनै
शैम्क्षक, प्राम्ज्ञक, सामाम्जक, परोपकारी िा सािनजमनक उपयोमगिा िा कल्याणकारी उद्देश्य
प्रामप्तको लामग लाभांश बा“डी मलन नपाउने शिनमा कुनै उद्यम गनन कम्पनी सं स्थापना गनन
सहकनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्िि उद्देश्य प्राप्त गननको लामग कम्पनी दिान गनन
चाहने कुनै व्यम्क्त िा प्रचमलि कानून अनुसार दिान भएका सािनजमनक

गुठीका सञ्चालक

िा प्रचमलि कानून बमोम्जम सं स्थापना भएका अन्य सं गठठि सं स्थाले दफा ४ बमोम्जम
कायानलय समक्ष मनिेदन ठदन सवनेछन् ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनी सं स्थापना गने सं स्थापकहरुको सङ्ख्या
कम्िीमा पाुँच हुन ु पनेछ र त्यस्िो कम्पनी सं स्थापना भएपमछ पा“चजनामा नघट्ने गरी
यसका सदस्यहरुको सङ्ख्या जमिसुकै पमन हुन सवनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम सं स्थाहपि कम्पनीको सदस्यिा कुनै व्यहोराले
हस्िान्िरण हुन सवने छै न । कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, दिान िारे ज िा हिघटन भएमा
िा अन्य सं स्था िा कम्पनीमा गामभएमा त्यस्िो व्यम्क्त िा सं स्थाको सदस्यिा स्ििाः समाप्त
हुनेछ ।
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(५) कायानलयले पूि न स्िीकृमि ठदएको अिस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोम्जम
सं स्थाहपि कम्पनीले आफ्नो नामको साथमा “कम्पनी”, “मलममटे ड” िा “प्राइभेट मलममटे ड”
जस्िा शलदहरु ले ख्न ु पने छै न ।
(६)

उपदफा

(१)

बमोम्जम

दिान

भएको

कम्पनीले

शािा

हिस्िार

गदान

कायानलयको स्िीकृमि मलनु पनेछ ।
१६७. मुनाफा हििरण नगने कम्पनी सम्बन्धी हिशेष व्यिस्थाहरुाः (१) यस ऐन िा प्रचमलि
कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन दफा १६६ बमोम्जम सं स्थाहपि कम्पनीको
दे हायका कुराहरुमा दे हाय बमोम्जम हुनेछाः–
(क)

ुँ ी आिश्यक
मुनाफा हििरण नगने कम्पनी सं स्थापना गनन शेयर पुज
पने छै न ।
िर कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुबाट सदस्यिा शुल्क प्राप्त
गनन र आफ्नो उद्देश्य पुरा गनन कानून बमोम्जम दान, अनुदान प्राप्त
गनन सवनेछ ।

(ि)

कम्पनीको कुनै सदस्यले मलम्िि रुपमा स्िीकार गरे को अिस्थामा
बाहे क कम्पनीको ऋण िा दाहयत्िमा

यसका सदस्यहरु म्जम्मेिार

हुने छै नन् र कुनै सदस्यले दाहयत्िको हद िोहक मलम्िि रुपमा
कम्पनीको दाहयत्ि स्िीकार गरे को भए सोको

हदसम्म मात्र

मनजको दाहयत्ि सीममि रहनेछ ।
(ग)

ुँ ी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सवने व्यिस्थाहरु
शेयर पुज
बाहे क

सूचीकृि

कम्पनीलाई

लागू

हुने

यस

ऐनका

सम्पूण न

व्यिस्थाहरु कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदामधकारी, ले िापरीक्षक
िथा कमनचारीलाई समेि लागू हुनेछन् ।
(घ)

कम्पनीले प्राप्त गरे को मुनाफाबाट लाभांश, िोनस िा अन्य कुनै
रकम यसका सदस्य िा कमनचारीलाई हििरण गने छै न र
ुँ ी बृहि गनन िा
कम्पनीले आजनन गरे को मुनाफा कम्पनीको पुज
त्यसको उद्देश्य प्रामप्तका लामग िचन गररनेछ ।
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(ङ)

कम्पनीले

आफ्नो

उद्देश्यमा

पररििनन

गदान

कायानलयको

पूि न

स्िीकृमि मलनु पनेछ ।
(च)

मुनाफा हििरण नगने कम्पनी मुनाफा हििरण गने कम्पनीमा
गामभन सवने छै न ।

(छ)

यस

पररच्छे द

बमोम्जम

सं स्थाहपि

कम्पनीका

सदस्यहरुले

आफूमध्येबाट एक सदस्य एक मिको हहसाबले मनयमािलीमा
मनधानरण गररएको सङ्ख्यामा सञ्चालकहरु
(ज)

यस

पररच्छे द

बमोम्जम

सं स्थाहपि

मनिानचन गनेछन् ।
कम्पनीमा

काम

गने

पदामधकारीले पाउने बैठक भिा, िलब, सुहिधा िथा कम्पनीको
सं स्थापना िचन र सञ्चालन िचन कायानलयले िोकेभन्दा बढी हुने
ुँ ीगि
छै न र कायानलयले यसरी िचन िोवदा त्यस्िो कम्पनीको पुज
अिस्था िथा मुनाफालाई आधार मलनु पनेछ ।
िर प्रशासकीय िचन कुल िचनको पच्चीस प्रमिशिभन्दा



बढी हुने छै न ।
(झ)

यस पररच्छे द बमोम्जम सं स्थाहपि कम्पनी हिघटन भएमा िा दिान
िारे जीमा परे मा कम्पनीको ऋण िथा दाहयत्ि फछ्र्यौट गरी बाुँकी
रहेको जायजेथा कम्पनीको मनयमािलीमा कुनै व्यिस्था गररएको
भए सोही बमोम्जम र व्यिस्था नभएकोमा नेपाल सरकारमा
सनेछ ।
िर त्यस्िो जायजेथा कुनै पमन हकमसमले त्यस्िो कम्पनीको
सं स्थापक िा सदस्य िा मनजको नम्जकको नािेदार िा मनजको
नम्जकको नािेदार सं स्थापक िा सदस्य भएको सं स्था िा कम्पनीमा
सने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा ले म्िएको व्यिस्था उल्लङ्घन भएमा कायानलयले त्यसरी
उल्लङ्घन गने कम्पनीको दिान िारे ज गनन सवनेछ ।
िर दिान िारे ज गनुअ
न म्घ कम्पनीलाई सफाईको मौका ठदनु पनेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा थप।
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(३) उपदफा (२) बमोम्जम कायानलयले दिान िारे ज गरे को मनणनयउपर म्चि
नबुझ्ने व्यम्क्तले त्यस्िो मनणनय भएको जानकारी प्राप्त गरे को पैंिीस ठदनमभत्र अदालिमा
उजूर गनन सवनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोम्जम कायानलयले दिान िारे ज गदान यस्िो कम्पनीको
िारे जीको कायन सम्पन्न गनन िारे ज गररसवनु पने समयािमध िोकी मलम्विडे टर िथा
लेिापरीक्षक मनयुक्त गनुन पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम मनयुक्त मलम्विडे टर िथा ले िापरीक्षकले यस ऐन िथा
प्रचमलि कानूनमा गररएको व्यिस्था अनुसार आफ्नो कायन सम्पादन गनुन पनेछ ।
पररच्छे द–२०
कम्पनी सल्लाहकार बोडन िथा कम्पनी बोडन सम्बन्धी अन्िररम व्यिस्था
१६८. कम्पनी सल्लाहकार बोडनको गठनाः (१) यो ऐन िथा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी प्रचमलि
कानूनको कायानन्ियनमा दे म्िएका व्यािहाररक समस्याहरुको अध्ययन गरी प्रचमलि
कम्पनी कानूनमा सामहयक सुधार गने हिषयमा र कम्पनी प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा
आिश्यकिा अनुसार नेपाल सरकारलाई परामशन ठदनको लामग नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी िथा मनजी क्षेत्रका कानून, ले िा व्यिसाय, कर
प्रशासन, िाम्णज्य िा व्यापार प्रशासन प्रत्येक क्षेत्रबाट सो हिषयमा कम्िीमा

स्नािक



उिीणन गरी कम्िीमा साि िषन कायन गरी हिशेषज्ञिा हामसल गरे को एक एकजना व्यम्क्त र
नेपाल उद्योग िाम्णज्य महासं घको प्रमिमनमध समेि रहने गरी बढीमा नौजना सदस्य रहे को
कम्पनी सल्लाहकार बोडनको गठन गनेछ । रम्जष्ट्रार कम्पनी सल्लाहकार बोडनको
सदस्य–सम्चि हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सल्लाहकार बोडनको गठन गदान सोही सूचनामा सो
बोडनका सदस्यहरुमध्येबाट कुनै एक सदस्यलाई अध्यक्षको काम गने गरी िोेेहकनेछ ।
(३) कम्पनी सल्लाहकार बोडनले उपदफा (१) बमोम्जम गरे को काम कारबाहीको
िाहषनक प्रमििेदन नेपाल सरकारको सम्बम्न्धि मन्त्रालयमा पेश गनुन पनेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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(४)

उपदफा

(३)

बमोम्जम

पेश

भएको

प्रमििेदन

सम्बम्न्धि

मन्त्रालयले

सािनजमनक गनुक
न ो साथै उम्चि मूल्यमा सिनसाधारणले प्राप्त गनन सवने व्यिस्था ममलाउनु
पनेछ ।
१६९. कम्पनी बोडन सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) यस ऐनमा गररएको व्यिस्था बमोम्जम नेपाल
सरकारले अदालि निोकेसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
दे हाय बमोम्जमको अध्यक्ष िथा सदस्य रहने गरी िीन सदस्यीय कम्पनी बोडन गठन
गनेछाः–
(क)

कानूनमा स्नािक भई िाम्णज्य कानूनको क्षेत्रमा अनुभि भएको
म्जल्ला न्यायाधीश िा म्जल्ला न्यायाधीश भइसकेको िा हुन
योग्यिा पुगेको व्यम्क्त

(ि)

– अध्यक्ष

प्रचमलि कानून बमोम्जम अमधिक्ताको रुपमा दिान भई िाम्णज्य
कानूनको क्षेत्रमा कम्िीमा दश िषन कानून व्यिसाय गरे को िा
नेपाल न्याय सेिाको राजपत्राहिि ठद्विीय श्रे णीको पदमा कम्िीमा
चार िषन काम गरे को व्यम्क्त

(ग)

– सदस्य

व्यिस्थापन, िाम्णज्य शास्त्र िा ले िा हिषयमा स्नािक भई कम्पनी
व्यिस्थापन, कर प्रशासन िा ले िा क्षेत्रमा कम्िीमा दश िषनसम्म
काम गरे को िा ले िा सम्बन्धी व्यािसाहयक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी
ले िा व्यिसायमा कम्िीमा पाुँच िषनको अनुभिप्राप्त ले िा व्यिसायी
– सदस्य

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) िा (ग) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए
िापमन दफा १६८ बमोम्जम गठठि कम्पनी सल्लाहकार बोडनका सदस्यहरुमध्येबाट सोही
िण्डहरुमा उम्ल्लम्िि योग्यिा पुगेका कुनै सदस्यलाई यस दफा अनुसार गठन हुने
कम्पनी बोडनको अध्यक्ष िा सदस्यकोरुपमा समेि काम गने गरी

नेपाल सरकारले

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोवन सवनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जम गठन भएको बोडनले यस ऐन बमोम्जम
अदालिलाई प्राप्त अमधकारक्षेत्रको प्रयोग गनेछ ।
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(४) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जम गठठि कम्पनी बोडनले उपदफा (३) बमोम्जम
अमधकारक्षेत्रको प्रयोग गरी मुद्दा माममलाको कारबाही र हकनारा गदान दे हाय बमोम्जम
गनेछाः–
(क)

आफ्नो अमधकारक्षेत्रको प्रयोग िीनजना सदस्यले सामूहहक रुपमा
गनेछन् ।
िर अध्यक्ष र अको एक सदस्य उपम्स्थि भएमा मुद्दाको
कारबाही िथा हकनारा गनन र अध्यक्ष बाहे क अन्य दुईजना सदस्य
उपम्स्थि भएमा मुद्दाको कारबाही गनन सहकनेछ ।

(ि)

िीनजना सदस्य उपम्स्थि भएमा सबै सदस्यको एकमि िा दुई
सदस्यको बहुमि कायम भए सोही मि कम्पनी बोडनको मनणनय
मामननेछ ।

(ग)

दुई सदस्य मात्र उपम्स्थि भई दुिै सदस्यको एकमि कायम भएमा
कम्पनी बोडनको मनणनय मामननेछ ।

(घ)

दुई

सदस्य

उपम्स्थि भएको

अिस्थामा एकमि

कायम हुन

नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्ष उपम्स्थि भए अध्यक्षको राय
बमोम्जम र अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्य उपम्स्थि भएमा िररष्ठ
सदस्यको राय बमोम्जम गनुन पनेछ र फैसला िा अम्न्िम आदे शका
हकमा पहहले अनुपम्स्थि रहने सदस्य समक्ष पेश गरी मनजले
समथनन गरे को रायलाई कम्पनी बोडनको मनणनय मामननेछ ।
(ङ)

िीनजना सदस्य उपम्स्थि भएको अिस्थामा िीनजना सदस्यको मि
फरक–फरक भएमा िा िण्ड (घ) बमोम्जम पहहले अनुपम्स्थि
रहने सदस्य समक्ष पेश हुुँदा पमन बहुमि कायम हुन नआएकोमा
कारबाहीका हकमा अध्यक्षको राय बमोम्जम गनुन पनेछ र फैसला
िा अम्न्िम आदे शको हकमा पुनरािेदन सुन्ने अदालिमा साधक
जाहे र गनुन पनेछ ।

(५) कम्पनी बोडनले मुद्दाको कायनबोझ हेरी नेपाल राज्यमभत्र अन्य कुनै स्थानमा
पमन कुनै मनम्िि अिमधको लामग आफ्नो मुकाम कायम गरी मुद्दाको कारबाही र हकनारा
गनन सवनेछ ।
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(६) कम्पनी बोडनले मुद्दा माममलाको कारबाही र हकनारा गदान सं म्क्षप्त कायनहिमध
ऐन, २०२८ बमोम्जमको कायनहिमध अपनाउनु पनेछ ।
(७) यस दफा बमोम्जम कुनै मुद्दा माममलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोडनले गरे को
मनणनय उपर म्चि नबुझ्ने पक्षले मनणनयको जानकारी प्राप्त गरे को मममिले पैंिीस ठदनमभत्र
सम्बम्न्धि पुनरािेदन अदालिमा पुनरािेदन गनन सवनेछ ।
(८) यस दफा बमोम्जम मनयुक्त िा िोहकएको अध्यक्ष िथा सदस्यको पाररश्रममक,
सुहिधा र सेिाका अन्य शिन िोहकए बमोम्जम हुनेछ ।
िर एकपटक ठदइएको पाररश्रममक िथा सुहिधा घटाउने गरी

से िा शिन िोहकने

छै न ।
(९) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका
बिि कम्पनी ऐन, २०५३ बमोम्जम गठन भई कायम रहे कोेे कम्पनी बोडन यस ऐन
बमोम्जमको कम्पनी बोडन गठन नभएसम्म कायम रहनेछ ।
(१०) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बिि उपदफा (९) बमोम्जमको कम्पनी बोडनमा
दायर भई कारबाहीमा रहेका िा मनणनय हुन बाुँकी रहे का मुद्दाहरु र ित्सम्बन्धी
मनिेदनहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ यस दफा बमोम्जम व्यिस्था भएको कम्पनी बोडनमा
सनेछन् र त्यस्िो बोडनबाट नै त्यस्िा मुद्दाहरुको कारबाही र हकनारा हुनेछ ।
१७०. कम्पनी सल्लाहकार बोडन र कम्पनी बोडनको सम्चिालय र कमनचारी सम्बन्धी व्यिस्थााः
(१) दफा १६८ बमोम्जम गठन हुने कम्पनी सल्लाहकार बोडनको सम्चिालय कम्पनी
रम्जष्ट्रारको कायानलयमा रहनेछ ।
(२) दफा १६९ बमोम्जम गठन हुने कम्पनी बोडनको सम्चिालय उद्योग
मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(३)

कम्पनी

बोडनको

सम्चिालयमा

नेपाल

सरकारले

िोकेको

सङ्ख्यामा

कमनचारीहरु रहनेछन् ।
१७१. कम्पनी बोडनको हिघटनाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस
ऐन बमोम्जम अदालि िोकेका मममिदे म्ि दफा १६९ बमोम्जम गठठि कम्पनी बोडन स्ििाः
हिघटन

हुनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनी बोडन हिघटन भएपमछ सो बोडनमा कायनरि
अध्यक्ष, सदस्य िथा अन्य कमनचारीहरुको मनयुम्क्त स्ििाः समाप्त हुनेछ र सो बापि
ु ानी गनुन पने छै न । अन्य कायानलयबाट सो
मनजहरुलाई कुनै क्षमिपूमिन िा थप रकम भक्त
बोडनमा काज िटाइएका कमनचारीहरु भए मनजहरुको काज स्ििाः समाप्त हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनी बोडन हिघटन भएपमछ यस ऐन बमोम्जम सो
बोडनमा परी कारबाही चमलरहेका िा मनणनय हुन बाुँकी रहे का सम्पूण न मुद्दाहरु िथा
ित्सम्बन्धी मनिेदनहरु अदालिमा सनेछन् ।
पररच्छे द–२१
हिहिध
१७२. कम्पनीको अमभलेि र कम््यूटरको प्रयोगाः (१) यस ऐन बमोम्जम कम्पनीले राख्नु पने
मनणनयपुम्स्िका, शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालाको दिान हकिाब, शेयरधनीको सूची, हहसाब हकिाब
िथा ले िा आठदको अमभले ि छु ट्टै हकिाबमा चढाई राख्ने गरी िा यस दफामा गररएको
व्यिस्थाको प्रमिकूल नहुने गरी हिद्युिीय सञ्चार साधन िथा कम््युटरको माध्यमबाट पढ्न
नसहकने (नन् ले म्जिल) हकमसमले समेि िा अन्य कुनै ििरबाट अमभलेि िडा हुने गरी
राख्न सहकनेछ ।
(२) कुनै मनणनयपुम्स्िका, दिान हकिाब, शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालाको सूची, हहसाब
हकिाब िथा ले िा आठदको अमभले ि हकिाब िडा नगरी अन्य कुनै िररकाबाट राम्िएको
भएमा दे हाय बमोम्जम हुनेछाः–
(क)

यस्िो मनणनयपुम्स्िका, दिान हकिाब, शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालाको
सूची िा ले िा आठदको अमभले ि राम्िएको ठाउुँमा सम्जलै सुँग पहुुँच
हुने भएमा र त्यसलाई हेन न िा सो ठाउुँबाट सो प्रमिमलहप प्राप्त गनन
सहकने भएमा सो कुनै िास ठाउुँमा राम्िएको मामननेछ ।

(ि)

िण्ड (क) बमोम्जमको अमभले ि कसैले मबगानन िा फेरिदल गनन
नसवने र यसमा अमभलेि गररएको कुरा सम्जलै सुँग पिा लगाई
हे न न र यसको प्रमिमलहप मनकाल्नको लामग कम्पनीले पयानप्त व्यिस्था
गनुन पनेछ ।
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(ग)

कुनै कुरा सरसिी पढ्न नसहकने हकमसमले रे कडन गररएको भए
त्यसलाई सम्जलै पढ्न सहकने गरी ररप्रोड्यूस गनन सहकने हुन ु
पनेछ ।

(३) यस दफा अनुसार हिद्युिीय सञ्चार साधन िा कम््युटरको प्रयोग गरी िेभ
साइटमा कुनै मनणनयपुम्स्िका, दिान हकिाब, शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालाको सूची, हहसाब
हकिाब िथा ले िा आठदको अमभले ि राम्िएको भए त्यसरी मलििहरु ियार गररएको मममि
र सं शोधन गररएको मममिसमेि स्पष्टसुँग दे म्िने व्यिस्था ममलाउनु पनेछ ।
(४) कम्पनीले यस ऐन बमोम्जम रािेको कुनै मनणनयपुम्स्िका, दिान हकिाब, कुनै
सूची, हहसाब हकिाब िथा ले िाको अमभले ि सरसिी पढ्न नसहकने हकमसमले (नन
लेम्जिल फमन) अमभले ि गरे को भए र सोको मनरीक्षण गनन ठदनु पने िा सोको प्रमिमलहप
पेश गनुन पने गरी कुनै कानूनले कम्पनीको दाहयत्ि मनधानरण गरे को भए त्यस्िा
अमभलेिको सान्दमभनक अंश मनरीक्षण गनन र हेन न सहकने िा सम्जलै सुँग पढ्न सहकने ढाुँचा
(लेम्जिल फमन) मा यसको प्रमिमलहप पेश गनन सहकने व्यिस्था ममलाउनु कम्पनीको
दाहयत्ि हुनेछ ।
१७३. नेपाल सरकारको स्िाममत्िमा रहेका सं स्थान कम्पनीमा पररणि हुन सवनेाः (१) नेपाल
सरकारको पूणन िा आंम्शक स्िाममत्ि रहने गरी प्रचमलि कानून बमोम्जम सं स्थाहपि
सािनजमनक सं स्थान िा हिकास समममि ऐन, २०१३ बमोम्जमको हिकास समममिलाई नेपाल
सरकारले कम्पनीमा पररणि गनन चाहे मा यस ऐन अनुसार त्यस्िो सं स्थान िा समममिलाई
पम्ललक कम्पनीमा पररणि गरी सं स्थापना गनन सहकनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन उपदफा (१)
बमोम्जमको कम्पनी सं स्थापना गदान सं स्थापक शेयरधनीको सङ्ख्यामा कुनै बन्दे ज रहने
छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको सं स्थान िा समममिको चल अचल सम्पम्ि मूल्याङ्कन
ुँ ीमा पररणि गनन सहकनेछ
गरी उपदफा (१) बमोम्जम सं स्थापना हुने कम्पनीको शेयर पुज
र त्यसरी पररणि भएमा मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक त्यस्िो सं स्थान
िा समममिको सम्पूणन जायजेथा र दाहयत्ि त्यस्िो कम्पनीमा सनेछ ।
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(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए िापमन यस दफा बमोम्जम
सं स्थाहपि कम्पनीको सञ्चालक सङ्ख्या कम्पनीको मनयमािलीमा िोहकए बमोम्जम हुनेछ र
त्यस्िा सञ्चालकले सञ्चालक हुनको लामग शेयर मलनु पने छै न ।
(५) यस दफा बमोम्जमको कम्पनीले आफ्नो शेयर मनजी क्षेत्रलाई मधिोपत्र बजार
माफनि िा िािानबाट सोझै एकमुष्ट मबक्री हििरण गनन सवनेछ ।
१७४. सामबकिालाले हालिालालाई बुझाउनु पनेाः कुनै सञ्चालक िा कम्पनीका अन्य कुनै
पदामधकारी िा

कमनचारीको म्जम्मामा रहे को कागजपत्र िथा अमभलेि मनजको बहाल



टुटेपमछ मनजको ठाउुँमा काम गनन मनयुक्त भएको हालिाला सञ्चालक िा पदामधकारी िा
कमनचारीलाई आफ्नो बहाल टु टेको िीस ठदनमभत्र बुझाउनु पनेछ र सो बमोम्जम
सामबकिालाले बुझाउन आएमा हालिालाले पमन बुम्झमलनु पनेछ ।
१७५. सम्बि कम्पनीबीच कारोबाराः (१) दे हायका कम्पनीहरुबीच कुनै एक

कम्पनीले अको

कम्पनीलाई प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा ऋण िा अन्य हकमसमको आमथनक सहयोग प्रदान
ु ान गने जमानि िा अन्य कुनै प्रकारको सुरक्षण प्रदान गने सम्झौिा
गने, कुनै दाहयत्ि भक्त
िा व्यिस्था भएको िा मनयममि व्यापाररक कारोबार बाहे कको अन्य कुनै कारोबार
भएकोमा सम्बि कम्पनीहरुबीच कारोबार भएको मामननेछाः–
(क)

कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनी,

(ि)

कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी,

(ग)

कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र त्यस्िो कम्पनीको मुख्य
कम्पनी,

(घ)

कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक
कम्पनी ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कारोबार भएमा सम्बि कम्पनीले

आफ्नो

शेयरधनी िथा कायानलयलाई यथासं भि चाुँडो त्यस्िो कारोबारको सम्बन्धमा दे हायका
हििरण समेि िोली सूचना ठदनु पनेछाः–
(क)


कारोबारको मममि र कारोबारमा सं लग्न पक्षहरु,
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(ि)

कारोबारको प्रकृमि र त्यस्िो कारोबार अन्िगनि ऋण प्रदान गने,
आमथनक सहयोग प्रदान गने िथा सुरक्षण ठदने जस्िा कारोबार
भएको भए त्यसको रकम िा मूल्य ।

१७६. कम्पनीहरुबीचको कारोबारमा प्रमिबन्धाः (१) कुनै पमन कम्पनीले प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष
ुँ ी र सम्ञ्चि मुनाफा (हि ररजभन) को साठी प्रमिशि िा सम्ञ्चि
रुपमा आफ्नो च ुक्ता पुज
मुनाफा (हि ररजभन) को शि प्रमिशिले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकमभन्दा
बढी हुने गरी कुनै अको कम्पनीलाई सापटी ठदन िा कुनै अको कम्पनीले मलएको ऋण
बापि जमानि ठदन िा अन्य कम्पनीको मधिोपत्रमा लगानी गनन सवने छै न ।
िर बैहङ्कङ िा हििीय कारोबार गने कम्पनी, मबमा कम्पनी,

मधिोपत्रको िररद



मबक्री गने िा लगानी मात्र गने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी, बैङ्क िा हििीय सं स्थाबाट
ऋण नमलएको प्राइभेट कम्पनी, भौमिक पूिानधार सुहिधा (इन्िास्ट्रवचर फ्यामसमलहट)
पुयानउने उद्देश्य भएको कम्पनी िथा मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूण न स्िाममत्ि भएको सहायक
कम्पनीमा गरे को लगानी, सो कम्पनीलाई ठदइएको

सापटी र सो कम्पनीले मलएको

ऋणबापि ठदइएको जमानि िथा यस ऐन अन्िगनि जारी भएको हकप्रद शेयरमा गररएको
लगानीको सम्बन्धमा यो व्यिस्था लागू हुने छै न ।
(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले कुनै अन्य कम्पनीलाई ठदएको
सापटी, त्यस्िो कम्पनीमा गरे को लगानी िा त्यस्िो कम्पनीले मलएको ऋण बापि ठदएको
जमानिको सम्बन्धमा िोहकए बमोम्जमको हििरण राख्नु पनेछ ।
१७७. कम्पनी गामभन सवनेाः (१) एउटा पम्ललक कम्पनी अको कम्पनीमा गामभनको मनममि
गामभने कम्पनीले आफ्नो साधारण सभामा हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी उपदफा (३) को
अधीनमा रही अको कम्पनीमा गामभन सवनेछ ।
िर प्राइभेट कम्पनीको हकमा आफ्नो प्रबन्धपत्र, मनयमािली िा सिनसम्मि
सम्झौिामा भएको व्यिस्था बमोम्जम हुनेछ ।
(२) कुनै पम्ललक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा गामभ“दा िा प्राइभेट कम्पनी पम्ललक
कम्पनीमा गामभुँदा पम्ललक कम्पनी कायम रहनेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोम्जम गामभने प्रस्िाि पाररि भएमा त्यस्िो कम्पनीले
दे हायका कुराहरु िुलाई स्िीकृमिको लामग िीस ठदनमभत्र कायानलयमा मनिेदन ठदनु
पनेछाः–
(क)

पम्ललक कम्पनीको हकमा उपदफा (१) बमोम्जमको साधारण
सभाको मनणनय र प्राइभेट कम्पनी भए गामभने अमधकार ठदने
प्रबन्धपत्र, मनयमािली

िा

सिनसम्मि

सम्झौिाको

ित्सम्बन्धी

व्यिस्थाको प्रमिमलहप,
(ि)

गामभने कम्पनीको अम्न्िम िासलाि र ले िापरीक्षकको प्रमििेदन,

(ग)

गामभने र गाभ्ने कम्पनीका साहू हरुको मलम्िि सहममिपत्रको
प्रमिमलहप,

(घ)

गामभने कम्पनीको चल अचल सम्पम्िको मूल्याङ्कन, सम्पम्ि र
दाहयत्िको यथाथन हििरण,

(ङ)

गामभने र गाभ्ने कम्पनीले गामभने कम्पनीका साहू हरु र कामदार
िथा कमनचारीका सम्बन्धमा कुनै मनणनय गरे को भएमा त्यस्िो
मनणनयको प्रमिमलहप,

(च)

कम्पनीहरुबीच एक आपसमा गामभन सम्पन्न भएको सहममिपत्र
(स्कीम अफ एरे न्जमेन्ट) ।

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको सूचना कायानलयमा ठदएमा सो सम्बन्धी अध्ययन
गरी िीन महहनामभत्र कायानलयले आफ्नो मनणनयको जानकारी ठदनु पनेछ ।
(५) कायानलयबाट उपदफा (४) बमोम्जम गामभन सवने स्िीकृमि प्राप्त भएपमछ
गामभने कम्पनीका सम्पूणन सम्पम्ि िथा दाहयत्िहरु गाभ्ने कम्पनीमा सरे को मामननेछ ।
(६) कायानलयले कम्पनीको दिान लगिमा गामभएको कम्पनीको बारे मा छु ट्टै
अमभलेि राख्नु पनेछ ।
(७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, मनयमािली िा सिनसम्मि सम्झौिामा अन्यथा व्यिस्था
भएकोमा बाहे क कम्पनीको एकीकरण गने िा गामभने िा शेयरको हेरफेर िा हस्िान्िरण
िा कम्पनीको सम्पूणन जायजेथाको मबक्रीमा मलम्िि सहममि नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी
एकीकृि भई गामभनु िा शेयरको अदलीबदली िा हस्िान्िरण िा जायजेथाको मबक्री हुन ु
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अगािै कम्पनीको सम्पम्ि मूल्याङ्कन गराई आफ्नो शेयर अनुपािको रकम गामभने
कम्पनीबाट हफिान मलन पाउनेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुससुकै कुरा लेम्िएको भए िापमन एकामधकार िा
अनुम्चि व्यापाररक मनयन्त्रण हुने िा सािनजमनक हहिको हिपरीि हुने दे म्िएमा कायानलयले
कम्पनी गामभने स्िीकृमि ठदने छै न ।
(९) कुनै मुनाफा हििरण नगने कम्पनी अको त्यस्िै मुनाफा हििरण नगने



कम्पनीमा गामभदा यस दफामा गररएका व्यिस्था आिश्यक हेरफेर (म्यू टाहटस मुटाम्न्डस)
सहहि लागू हुने छन् ।
१७८. मनदे शन ठदने अमधकाराः कुनै कम्पनी, त्यसको

सञ्चालक िा पदामधकारी िा अन्य कुनै

कमनचारीले यस ऐन िा प्रबन्धपत्र िा मनयमािली िा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सिनसम्मि
सम्झौिा बमोम्जम गनुन पने कुनै काम कारबाही नगरे को िा यस ऐन िा कम्पनीको
मनयमािलीको बम्िनलाप कुनै काम कारबाही गरे को िा गनन लागेको छ भन्ने कुराको सूचना
कायानलयलाई कुनै हकमसमबाट प्राप्त भएमा कायानलयले सो कुराको जाुँचबुझ गरी िा गनन
लगाई सो बमोम्जम गनुन पने कुनै काम, कुरा गनन िा गराउन िा नगनुन पने कुनै काम,
कुराबाट रोवन सम्बम्न्धि कम्पनी, त्यसको सञ्चालक, पदामधकारी िा कमनचारीलाई
आिश्यक मनदे शन ठदन सवनेछ र त्यस्िो मनदे शनको पालन गनुन सम्बम्न्धि व्यम्क्तको
किनव्य हुनेछ ।
१७९. बोनस शेयराः (१) कम्पनीले साधारण सभाबाट हिशेष प्रस्िाि पाररि गरी लाभांश बाुँड्न
सहकने रकमबाट आफ्नो शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर जारी गनन सवनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनीले बोनस शेयर जारी गनुन पदान त्यस्िो शेयर
जारी गनुन अगािै कायानलयलाई जानकारी ठदनु पनेछ ।
१८०. यस ऐन िा मनयमािलीको बम्िनलाप भए गरे का काम कारबाही बदर हुनाःे यस ऐन,
प्रबन्धपत्र िा मनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था गररएकोमा बाहेक यस ऐन, प्रबन्धपत्र िा
मनयमािली बमोम्जम गनुन पने कुनै काम, कुरा नगरी िा नगनुन पने कुनै काम, कुरा गरी
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कुनै कम्पनीमा िा कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा कुनै काम कारबाही भए गरे को रहे छ भने
सो काम कारबाही बदर हुनेछ ।
१८१. कम्पनीको कारोबार सम्बन्धी सूचनााः (१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र मनयमािली बमोम्जम कुनै
सूचना ठदनु पने भएमा र सूचना प्राप्त गने व्यम्क्तले उम्ल्लम्िि समय अगािै िा पमछ सो
सूचना आिश्यक नभएको कुरा मलम्ििरुपमा लयक्त गरे मा सो सूचना प्राप्त गरे सरह
मामननेछ ।
२) कुनै सभामा शेयरधनी स्ियं िा प्रमिमनमधमाफनि उपम्स्थि भएमा मनजले यस
ऐन, प्रबन्धपत्र िा मनयमािली बमोम्जम मनजले पाउने सूचनाको हक पररत्याग गरे को
मामननेछ ।
१८२. लाभांशाः (१) दे हायका अिस्थामा बाहेक लाभांश ठदने मनणनय भएको पैंिालीस ठदनमभत्र
शेयरधनीहरुलाई लाभांश हििरण गरी सवनु पनेछाः–
(क)

कुनै कानूनले लाभांश हििरण गननबाट रोक लगाएको भएमा,

(ि)

लाभांश पाउने अमधकार हििाठदि भएमा,

(ग)

कम्पनीको काबुबाहहरको पररम्स्थमिमा िा कुनै कारणिश सो
म्यादमभत्र लाभांश हििरण गनन नसहकने भएमा ।

(२) नेपाल सरकारको पूण न िा आंम्शक स्िाममत्ि भएको कम्पनीले नेपाल
सरकारको पूि न स्िीकृमि मलएर मात्र लाभांश हििरण गनन सवनेछ र त्यस्िो कम्पनीले
हििरण गने लाभांश सम्बन्धी हिषयमा नेपाल सरकारले आिश्यक मनदे शन ठदन सवनेछ ।
(३) उपदफा (१) को म्यादमभत्र लाभांश हििरण नगरे मा िोहकए बमोम्जमको
लयाज थप गरी लाभांश हििरण गनुन पनेछ ।
(४) लाभांश घोषणा गदान जसको नाम शेयरधनीको दिान हकिाबमा कायम छ सोही
व्यम्क्त िा त्यस्िो व्यम्क्तको कानून बमोम्जमको हकिाला त्यस्िो लाभांशको हकदार
हुनेछ ।
(५) लाभांश हििरण गननको लामग छु ट्याइएको मुनाफाको रकमबाट बाहेक अन्य
ु ानी िा हििरण गनन सवने छै न
कुनै हकमसमबाट कम्पनीले लाभांशको भक्त
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ु ानी
(६) कम्पनीले कुनै आमथनक िषनमा भएको मुनाफाको रकमबाट लाभांशको भक्त
िा हििरण गनुभ
न न्दा पहहले पूि न सञ्चालन िचन, प्रचमलि कानून बमोम्जम अमधकारप्राप्त
मनकायद्वारा मनधानररि ले िामान अनुसार ह्रासकट्टी गनुन पने रकम, प्रचमलि कानून बमोम्जम
ु ानी गनुन पने िा छु ट्याउनु पने रकम िा हिगिका आमथनक िषनहरुमा
मुनाफाबाट भक्त
भएको सम्ञ्चि नोवसानीको रकम पूणरु
न पमा कट्टा गररसकेको हुन ु पनेछ ।
िर लाभांश हििरण गनुभ
न न्दा पहहले कुनै रकमको जगेडा िा सम्ञ्चि कोष िडा
गनुन पने सम्बन्धमा प्रचमलि कानूनले कुनै व्यिस्था गरे को रहे छ भने त्यस्िो व्यिस्था
पालना गनुन पने कम्पनीले त्यस्िो जगेडा िा सम्ञ्चि कोष

िडा नगरी लाभांश हििरण गनन

सवने छै न ।
(७) यस दफामा गररएको हिमभन्न व्यिस्थाको अधीनमा रही कुनै कम्पनीको
सञ्चालक समममिले अम्घल्लो आमथनक िषनको मुनाफाबाट दे हायको अिस्थामा अन्िररम
लाभांश हििरण गनन सवनेछाः–
(क)

अन्िररम लाभांश हििरण गने हिषयमा मनयमािलीमा व्यिस्था
गररएको भए,

(ि)

जुन आमथनक िषनको मुनाफाबाट अन्िररम लाभांश हििरण गने हो
सो आमथनक िषनको िाहषनक आमथनक हििरण ले िापरीक्षकबाट
प्रमाम्णि भई सञ्चालक समममिबाट स्िीकृि भइसकेको भए ।

(८) साधारण सभाबाट स्िीकृि लाभांश बाहे क कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार
ु ानी गनन िा
पने गरी शेयरधनीहरुलाई नगद िा म्जन्सीको रुपमा कुनै पमन रकम भक्त
हििरण गनन सवने छै न ।
(९) लाभांश हििरण गने हिषयमा कम्पनीको साधारण सभाले मनणनय गरे को
मममिले पाुँच िषनको अिमध समाप्त भएपमछ पमन कुनै शेयरधनीले बुम्झ नमलएको लाभांशको
रकम दफा १८३ बमोम्जम स्थापना हुने लगानीकिान सं रक्षण कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।
(१०) कुनै कम्पनीले उपदफा (९) बमोम्जमको रकम दफा १८३ बमोम्जमको
ु न्दा अगामड कम्िीमा एक
कोषमा जम्मा गदान सो उपदफामा उम्ल्लम्िि अिमध समाप्त हुनभ
महहनाको म्याद ठदई लाभांश बुम्झमलन आउन राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा सूचना
प्रकाशन गनुन पनेछ ।
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(११) यस ऐन अनुसार शेयरधनीहरुलाई बाुँमडने लाभांशको रकम साधारण
सभाबाट स्िीकृि भएको मममिले पैंिालीस ठदनमभत्र कम्पनीले छु ट्टै िािामा जम्मा गरी
ु ानी गनुन पनेछ र त्यस्िो रकम कम्पनीले
सोही िािाबाट लाभांशको रकम भक्त

अन्य

कामको लामग प्रयोग गनन पाउने छै न ।
१८३. लगानीकिान संरक्षण कोषाः (१) कम्पनीको शेयरमा लगानी गनन प्रिाह भएको रकम हफिान
मलन पाुँच िषनमभत्र पमन कुनै लगानीकिानको दाबी प्रस्िुि हुन नआएमा त्यस्िो रकम जम्मा
गनन एउटा लगानीकिान सं रक्षण कोष स्थापना गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्थापना भएको कोषमा

ुँ ी बजार,
रहे को रकम पुज

लगानी नीमि, कम्पनी कानून िा व्यापार िथा व्यिसाय सम्बन्धी पेशागि कानूनको सुधार
गनन, कायानलय िा कम्पनीका कमनचारीलाई प्रम्शक्षण ठदन िा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी
अन्य कायनमा िचन गनन सहकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम स्थापना भएको कोषको व्यिस्थापन िथा सञ्चालन
रम्जष्ट्रार, मधिोपत्र बोडनको अध्यक्ष िा मनजको प्रमिमनमध र मधिोपत्र िजार सञ्चालन गने
सं स्थाहरुमध्येबाट मधिोपत्र बोडनले मनयुक्त गरे को एकजना प्रमिमनमधसमेि रहेको समममिले
मनणनय गरे बमोम्जम हुनेछ ।
(४) कायानलयले उपदफा (१) बमोम्जम स्थाहपि कोषबाट भएको िचनको अमभलेि
राख्नु पनेछ र ले िापरीक्षण गराउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोम्जम स्थापना भएको कोषमा नेपाल सरकार, कुनै दािृ
सं स्था िा कुनै व्यम्क्त िा मनकायबाट प्राप्त रकम समेि जम्मा गनन सहकनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोम्जम कुनै लगानीकिानको दाबी प्रस्िुि हुन नआएमा सो
रकम लगानीकिान सं रक्षण कोषमा जम्मा गनुभ
न न्दा पहहले त्यस्िो रकम बुझी मलन कम्िीमा
एक महहनाको म्याद ठदई राहष्ट्रयस्िरको दै मनक पमत्रकामा सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ ।
१८४. कम्पनीको कायानलयाः (१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रम्जष्टडन कायानलयको बाहहर सबैले
दे ख्ने गरी कम्पनीको नाम, ठे गाना नेपालीमा ले म्िएको साईनबोडन राख्नु पनेछ ।
(२) कम्पनी सं स्थापना भएको िीन महहनामभत्र प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रम्जष्टडन
कायानलयको ठे गाना कायानलयमा दिान गराउनु पनेछ ।
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(३)



..................

(४) कम्पनी दिान भएपमछ कम्पनीले आफ्नो सम्पकन ठे गाना जस्िै टे मलफोन,
फ्यावस, इमेल आठदको जानकारी कायानलयलाई ठदनु पनेछ र त्यस्िो ठे गाना पररििनन
भएमा पररिमिनि ठे गाना अहिलम्ब कायानलयलाई उपललध गराउनु पनेछ ।
(५) कायानलयले कम्पनीहरुको रम्जष्टडन कायानलयको ठे गाना िथा उपदफा (४)
बमोम्जमको ठे गानाको सूची क्रममक रुपमा ियार गरी सिनसाधारणको मनरीक्षणको लामग
िुला राख्न सवनेछ ।
ुँ ी भएको
१८५. कम्पनी सम्चिको मनयुम्क्ताः (१) एक करोड रुपैयाुँ िा सोभन्दा बढी च ुक्ता पुज
कम्पनीले उपदफा (२) मा उम्ल्लम्िि योग्यिा पुगेको नेपाली नागररकलाई कम्पनी
सम्चिको पदमा मनयुक्त गनुन पनेछ ।
(२) प्रचमलि कानून बमोम्जम कम्पनी सम्चि सम्बन्धी व्यािसाहयक प्रमाणपत्र
जारी गने अमधकारप्राप्त स्िदे शी िा हिदे शी मनकायबाट कम्पनी सम्चिको व्यािसाहयक
प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्िीमा दुई िषनसम्म सम्बम्न्धि क्षेत्रमा काम गरे को िा कानून,
व्यिस्थापन, िाम्णज्य िा अथनशास्त्र हिषयमा कम्िीमा स्नािकोपामध हामसल गरी कम्िीमा
िीन िषनसम्म सम्बम्न्धि क्षेत्रमा िा कम्पनी व्यिस्थापन क्षेत्रमा काम गरे को नेपाली
नागररक कम्पनी सम्चि पदमा मनयुक्त हुन सवनेछ ।
िर यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बिि बहाल रहे को कम्पनी सम्चिको हकमा यो ऐन
प्रारम्भ भएको मममिले िीन िषनसम्म यो व्यिस्था लागू हुने छै न ।
(३) सम्बम्न्धि कम्पनीको सञ्चालक त्यस्िो कम्पनीको सम्चिको रुपमा मनयुक्त
हुन सवने छै न ।
(४) कुनै पमन व्यम्क्त एकैपटक एकभन्दा बढी कम्पनीको कम्पनी सम्चिको पदमा
मनयुक्त हुन सवने छै न ।
िर

कुनै

मुख्य

कम्पनीको

कम्पनी

सम्चिलाई

त्यस्िो

कम्पनीको

सहायक

कम्पनीको कम्पनी सम्चि पदमा मनयुम्क्त गनन यस व्यिस्थाले बाधा पु¥याउने छै न ।



पहहलो सं शोधनद्वारा म्झहकएको .
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(५) यस ऐन, प्रचमलि कानून िा मनयमािली बमोम्जम कुनै काम कम्पनी सम्चिले
िा मनजद्वारा गररने भनी व्यिस्था भएकोमा सो कम्पनीमा कम्पनी सम्चिको पद कुनै
कारणले ररक्त रहेमा िा बहालिाला कम्पनी सम्चिले त्यस्िो नगरे मा िा गनन असमथनिा
दे िाएमा सञ्चालक समममिले त्यस्िो काम गनन पाउने गरी िोहकठदएको यस ऐन अनुसार
योग्यिा पुगेको कम्पनीको कुनै कमनचारीले कम्पनी सम्चिको है मसयिमा काम गनन
सवनेछ ।
१८६. कम्पनी सम्चिको काम, किनव्य र अमधकाराः (१) सञ्चालक समममि र साधारण सभाद्वारा
गररएका मनणनयहरु र कायानलय िा सम्बम्न्धि मनकायहरुद्वारा मनदे म्शि कुराहरु कायानन्ियन
गनु,न गराउनु िथा यो ऐन िा प्रचमलि कानून बमोम्जम कम्पनीले कायानलय िा अन्य कुनै
मनकायमा पेश गनुन पने हििरण, कागजाि, मनणनय आठद मनधानररि अिमधमभत्र पेश गनुन
कम्पनी सम्चिको किनव्य हुनेछ ।
(२) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र मनयमािलीको अधीनमा रही कम्पनी सम्चिले दे हायका
काम गनेछाः–
(क)

सञ्चालक समममिको बैठक िा साधारण सभा बोलाउने,

(ि)

सञ्चालक समममिको बैठक िा साधारण सभामा छलफल गररने
हिषयहरुको सूची ियार गरी सम्बम्न्धि सञ्चालक िा शेयरधनी
कहाुँ पठाउने,

(ग)

सञ्चालक

समममिको

बैठक

िा साधारण

सभाको मनणनयहरुको

अमभले ि राख्ने, प्रमाम्णि गने िथा म्जम्मा मलने,
(घ)

सञ्चालक समममिको मनणनयानुसार शेयर बाुँडफाुँडको सूचना िथा
हकस्िा मागको सूचना पठाउने,

(ङ)

शेयरधनीहरुको दिान हकिाब र शेयरधनी िथा मडबेञ्चरिालाहरुको
लगि दुरुस्ि राख्ने, म्जम्मा मलने र प्रमाम्णि गने,

(च)

शेयर िा मडबेञ्चरको मधिो बन्धक जनाउने, हस्िान्िरण िा दाम्िल
िारे ज गनन सञ्चालक समममि िा कायनकारी प्रमुिसमक्ष पेश गने,

(छ)

शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालाको दाबी, उजूरी, गुनासो, सुझाि, सल्लाह
आठद कुनै कुरा मलम्ििरुपमा पेश हुन आएमा सञ्चालक समममि िा
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कायनकारी प्रमुि िा कायानलय िा अन्य मनकायहरु समक्ष पु¥याउने
र सो सम्बन्धमा भए गरे को कारबाहीको नमिजा मलम्ििरुपमा
सम्बम्न्धि शेयरधनी िा मडबेञ्चरिालालाई ठदने,
(ज)

प्रचमलि कानून अनुसार कम्पनी सम्चिले गनुन पने भनी मनधानरण
गररएको िा िोहकए बमोम्जमको अन्य कायन गने ।

(३) साधारण सभाको मनणनय बमोम्जम बाहे क कम्पनी सम्चिले कम्पनीबाट िा
कम्पनीमाफनि आफूलाई फाइदा हुने कुनै काम गनुन गराउनु हुुँदैन ।
(४)

कम्पनी सम्चिले िोहकए बमोम्जमको आचरण पालन गनुन पनेछ ।

१८७. शेयरधनीहरुबीच भएको सम्झौिाको मान्यिााः (१) कम्पनीको व्यिस्थापन, सञ्चालन िथा
शेयरधनीहरुलाई प्राप्त मिामधकारको प्रयोगको बारे मा कम्पनीका शेयरधनीहरुका बीच
भएको सम्झौिा मनजहरुबीच बाध्यात्मक रुपमा लागू हुनेछ ।
िर त्यस्िो सम्झौिाको कुनै प्रािधान कम्पनी िा यसका अल्पमि शेयरधनीहरुको
हहि प्रमिकूल हुने भएमा सो हदसम्म स्ििाः मनम्ष्क्रय हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम भएको सम्झौिाको दुईप्रमि त्यस्िो सं म्झौिा भएको
मममिले पन्र ठदनमभत्र सम्बम्न्धि शेयरधनीले कम्पनीमा पेश गनुन पनेछ । त्यसरी
शेयरधनीहरुबाट प्राप्त भएको सम्झौिाको एकप्रमि कम्पनीले सो प्राप्त गरे को पन्र ठदनमभत्र
कायानलयमा पेश गनुन पनेछ ।
१८७क. सम्पम्ि शुिीकरणको मनिारणको लामग आिश्यक कायन गनुन पनेाः कम्पनीले सम्पम्ि



शुिीकरण िथा आिङ्ककारी हक्रयाकलापमा हििीय लगानी मनिारण गने सम्बन्धमा प्रचमलि
कानून बमोम्जम प्रमिबििा व्यक्त गनुप
न ने छ ।
१८८. कम्पनी अध्यादे श, २०६२ मनम्ष्क्रय भएपमछ त्यसको पररणामाः कम्पनी अध्यादे श, २०६२
मनम्ष्क्रय भएपमछ अको अमभप्राय नदे म्िएमा सो मनम्ष्क्रयिाले,–
(क)

सो अध्यादे श मनम्ष्क्रय हुुँदाका बिि चल्िी नभएको िा कायम नरहे को
कुनै कुरा पमन जगाउने छै न,
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(ि)

सो अध्यादे श बमोम्जम चालू भएको कुरा िा सो बमोम्जम रीि पु¥याई अम्घ
नै गररएको कुनै काम िा भोमगसकेको कुनै कुरालाई असर पाने छै न,

(ग)

सो अध्यादे श बमोम्जम पाएको, हामसल गरे को िा भोगेको कुनै हक, सुहिधा,
किनव्य िा दाहयत्िमा असर पाने छै न,

(घ)

सो अध्यादे श बमोम्जम गररएको कुनै दण्ड सजाय िा जफिलाई असर पाने
छै न,

(ङ)

मामथ ले म्िएको कुनै त्यस्िो हक, सुहिधा, किनव्य, दाहयत्ि, दण्ड सजायका
सम्बन्धमा गररएको कुनै काम कारबाही िा उपायलाई असर पाने छै न र
सो अध्यादे श कायम रहे सरह त्यस्िो कुनै कानूनी कारबाही िा उपायलाई
पमन शुरु गनन, चालू राख्न िा लागू गनन सहकनेछ ।
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