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कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालय 
 

  
 
 

सि. 
नं. 

वििरण, िूचना र जानकारीको व्यहोरा (ऐनको दफा) कायाालयलाई जानकारी ददनपुने अिसि जररिाना 

१ 
प्राइभेट कम्पनी पब्ललक कम्पनीमा पररणत हनु, दफा १३ 
(२) पब्ललक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा पररणत हनेु, दफा 
१४(३) 

सनणाय भएको समसतले ३० ददनसभत्र 
िमयािसि िमाप्त 

भएपसि प्रत्येक मवहना 
रु.२००/- (तर िावषाक 
रु.१,०००/- नबढ्ने 

गरी) 

२ प्रबन्िपत्र र सनयमािलीको िंशोिन, दफा २१(२) ३० ददनसभत्र 

३ शेयर बााँडफांडको वििरण, दफा ३१(१) बााँडफांड भएको समसतले ३० ददनसभत्र 

४ सितोपत्र कारोबारको िम्झौतापत्र, दफा ३२(२) िम्झौता भएको समसतले ७ ददनसभत्र 

५ शेयरिनीको शेयरमा रहेको हक िम्बन्िी जानकारी, दफा 
४७(२) 

कम्पनीलाई प्राप्त भएको समसतले ७ ददनसभत्र 

६ शेयर पंूजी हेरफेर, दफा ५६(३)  हेरफेर गरेको ३० ददनसभत्र 

७ 

िावषाक िािारण िभा हनुभुन्दा ३० ददन अब्ि िम्म कायम 
रहेका शेयरिनी र सडबेन्चरिालाहरुको लगत, दफा 
५१(१) लगायतका अन्य विषयहरु, दफा ५१ (२) 

िावषाक िािारण िभा गने कम्पनी : िावषाक िािारण 
िभा भएको समसतले ३० ददनसभत्र 

िावषाक िािारण िभा नगने कम्पनी : 
शरुुमा : िम्बब्न्ित सनकायको स्िीकृत चावहने 
कारोबार गने भए त्यस्तो स्िीकृसत प्राप्त गरेको र 
स्िीकृसत नचावहने भए दताा भएको एक िषासभत्र 

त्यिपसि : आसथाक िषा िमाप्त भएको समसतले ६ 
मवहनासभत्र 

कम्पनीको कूल   
चकु्ता पंूजीको 

आिारमा (दफा ८१ 
बमोब्जम) 

८ कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खररद गरेमा, दफा ६१(५) खररद गरेको समसतले ३० ददनसभत्र िमयािसि िमाप्त भएपसि 
प्रत्येक मवहना 

रु.२००/- (तर िावषाक 
रु.१,०००/- नबढ्ने 

गरी) 

९ कम्पनीले अग्रासिकार शेयर वफताा गरेको, दफा ६५(१२) वफताा गरेको एक मवहनासभत्र 

१० 
पब्ललक सलसमटेड र मनुाफा वितरण नगने कम्पनीले पेश 
गनुापने दफा ७८ बमोब्जमको वििरण 

िावषाक िािारण िभा हनुभुन्दा २१ ददन अगािै 
कम्पनीको कूल   
चकु्ता पंूजीको 

आिारमा (दफा ८१ 
बमोब्जम) 

११ दफा ८० (१) बमोब्जमको िावषाक वििरण 
िावषाक िािारण िभा गने कम्पनी : िावषाक िािारण 
िभा भएको ३० ददनसभत्र 

१२ 
दफा ८० (२) बमोब्जमको लेखापरीक्षण प्रसतिेदन 
िवहतको  िावषाक आसथाक वििरण 

प्रत्येक कम्पनी :आसथाक िषा िमाप्त भएको समसतले ६ 
मवहनासभत्र 

१३ 
िंचालकहरुको पद बहाली भएपसि पेश गने सलब्खत 
जानकारी, दफा ९२ 

बहाल गरेको १५ ददनसभत्र कम्पनीलाई र कम्पनीले 
प्राप्त गरेको ७ ददनसभत्र कायाालयमा 

िमयािसि िमाप्त 
भएपसि प्रत्येक मवहना 

रु.२००/- (तर 
िावषाक रु.१,०००/- 

नबढ्ने गरी) 

१४ 
िंचालक र कम्पनी िब्चिको वििरण र हेरफेरको िूचना, 
दफा १०७(२) 

हेरफेर भएको १५ ददनसभत्र 

१५ लेखापरीक्षकको सनयबु्क्तको जानकारी, दफा १११(१) हेरफेर भएको १५ ददनसभत्र 

१६ कैवफयत तलबको जिाफ पठाउनपुने, दफा १२० कायाालयले तोकेको म्यादसभत्र दफा ५१ िरह 

१७ 
ऋण सतना िक्षम कम्पनीको खारेजी (सलब्विडेिन) को 
प्रश्ताि/िंचालकहरुको सलब्खत उदिोष, दफा १२६(३) 

प्रश्ताि पाररत भएको समसतले ७ ददनसभत्र 
िमयािसि िमाप्त 

भएपसि प्रत्येक मवहना 
रु.२००/- (तर 

िावषाक रु.१,०००/- 
नबढ्ने गरी) 

१८ 
सलब्विडेटर तथा लेखा परीक्षकको सनयबु्क्त, दफा 
१२७(३) 

सनयबु्क्त गरेको समसतले ७ ददनसभत्र 

१९ 

सनयकु्त भएको सलब्विडेटरले बझुाउनपुने कम्पनी खारेज 
गने िम्बन्िमा भएको आम्दानी खचाको वििरण नबझुाएमा 
(सलब्विडेटरलाई), दफा १३१(२)(क) 

सनयकु्त भएको प्रत्येक ६ मवहना 

कम्पनीको कूल   
चकु्ता पंूजीको 

आिारमा (दफा ८१ 
बमोब्जम) 
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२० 
सलब्विडेटरले कम्पनी खारेजी िम्बन्िी काम कारिाही परुा 
भएपसि बझुाउनपुने वििरणहरु िम्बन्िी प्रसतिेदन पेश 
नगरेमा, दफा १३१(२)(च) 

 खारेजी कारिाही पूरा भएको ३० ददनसभत्र 

कम्पनीको कूल   
चकु्ता पंूजीको 

आिारमा (दफा ८१ 
बमोब्जम) 

२१ 
दामािाही ऐन, २०६३ बमोब्जम सनयकु्त सलब्विडेटरले 
पठाउनपुने कम्पनी खारेजीको काम कारिाही िमाप्त भएको 
व्यहोरा, दफा १३२(३) 

काम कारिाही िमाप्त भएको समसतले ३० ददनसभत्र 

िमयािसि िमाप्त 
भएपसि प्रत्येक मवहना 

रु.२००/- (तर 
िावषाक रु.१,०००/- 

नबढ्ने गरी) 

२२ एकल शेयरिनीको मतृ्य ुभएमा हक कायम भएको 
जानकारी, दफा १५३(२) 

  हक प्राप्त भएको १ मवहनासभत्र 

२३ पब्ललक िा िो को िहायक कम्पनीले कुनै िम्पब्ि खररद 
िा सबक्री गरेमा, दफा १७५(२) 

 ३० ददनसभत्र 

२४ िम्बद्ध कम्पनी िीच कारोबार, दफा १७५(२)  कारोबार भएको समसतले १ मवहनासभत्र 

२५ 
कम्पनी गाभ्ने िम्बन्िी स्िीकृसतको लासग ददनपुने सनिेदन, 
दफा १७७(३) 

 िािारण िभामा सबशेष प्रस्ताि पाररत भएको 
३० ददनसभत्र 

२६ 
लाभांि बाढ्ने रकमबाट जारी बोनि शेयरको वििरण, 
दफा १७९(२) बोनि शेयर जारी गनुा अगािै 

२७ 
कम्पनीको रब्जष्ट्रडा कायाालयको ठेगाना दताा गनुापने, दफा 
१८४(२) कम्पनी िंस्थापना भएको ३ मवहनासभत्र 

विदेशी कम्पनीहरुको लासग 

२८ 
विदेशी कम्पनीको सलखतहरुमा भएको हेरफेर िा 
िंशोिनको वििरण, (दफा १५५(२) ३५ ददनसभत्र 

२९ 

प्रत्येक विदेशी कम्पनीले कम्पनी ऐन अन्तगात िंस्थावपत 
कम्पनी िरह नेपाल राज्यसभत्रको कारोबारको िास्तविक 
ब्स्थसत देब्खने िािलात तथा नाफा नोविानको वहिाब 
िवहतको िावषाक आसथाक लेखापरीक्षण वििरण, दफा 
१५६(१) 

आसथाक िषा िमाप्त भएको समसतले ६ मवहनासभत्र 

कम्पनीको कूल   
चकु्ता पंूजीको 

आिारमा (दफा ८१ 
बमोब्जम) ३० 

सबदेशी कम्पनी रब्जस्टडा कायाालय रहेको मलुकुको कानून 
अनिुार तयार िावषाक वििरण (िावषाक आसथाक वििरण, 
ले.प. प्रसतिेदन, िंचालक िसमसतको प्रसतिेदन), दफा 
१५६(२) 

अब्न्तम रुपमा तयार भएको समसतले ३ मवहनासभत्र 

३१ 
नेपालमा िम्पका  कायाालय दताा गराएका विदेशी 
कम्पनीहरुले बझुाउनपुने वििरण, दफा १५६(५) आ.ि. िमाप्त भएको समसतले ३ मवहनासभत्र 

३२ सबदेशी कम्पनीले प्रदान गने अब्ततयारनामाको प्रसतसलपी, 
दफा १५७ 

 सनयकु्त गरेको समसतले १ मवहनासभत्र 
िमयािसि िमाप्त 

भएपसि प्रत्येक मवहना 
रु.२००/- (तर 

िावषाक रु.१,०००/- 
नबढ्ने गरी) 

३३ विदेशी कम्पनीको दताा खारेजी तथा सलब्विडेिन दाबी 
फियौट, दफा १५८(४) 

 दाबी फियौट भएको समसतले १ मवहनासभत्र 

 

दफा ८१ बमोब्जम  लाग्ने जररिानाको वििरण (बुाँदा नं. ७, १०, ११, १२, १६, १९, २०, २९, ३० र ३१ को हकमा चकु्ता प ुाँजीको आिारमा) 

पुाँजीको िीमा 
म्याद भकु्तान भएको पवहलो ३ 

मवहना (रु.) 
थप ३ मवहना 

(रु.) 
थप ६ मवहना 

(रु.) 
तत्पश्चात 

(रु.) 

रु.२५ लाखिम्म  १,०००/- १,५००/- २,०००/- ५,०००/- 
रु.२५ लाखभन्दा मासथ रु.१ करोडिम्म २,०००/- ३,०००/- ५,०००/- १०,०००/- 

रु.१ करोडभन्दा मासथ ५,०००/- ७,०००/- १०,०००/- २०,०००/- 
मूनाफा वितरण नगने कम्पनीको हकमा रु.१ करोड चकु्ता प ुाँजी भएको पब्ललक कम्पनीको िरह जररिाना लाग्नेि । 

 

 कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ को उपदफा ६ अनिुार 
 

िम्पका  ठेगाना : कम्पनी रब्जस्रारको कायाालय, सत्रपरेुश्वर, काठमाडौँ फोन: ०१-४२५९९४८ फ्यावि: ४२५९९६१ िबेिाइट: www.ocr.gov.np इमेल: info@ocr.gov.np

  


