
अनलाइन फर्म व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन ननरे्दशिका 

 

 

  



नयााँ फर्मको प्रयोगकर्ाम (Username) कसरी र्दर्ाम गने ? 

• सर्वप्रथम यस वर्भागको र्ेर्साइट doc.gov.np मा गएर फमव तथा कम्पनीको अनलाइन सेर्ा 
लेखेको बटन थथच्ने । 

 

थित्र नं – १ 

• थित्र नं– १ अनुसार ननरे्दशन पालना गरे पनि तपाइव थित्र नं– २ मा रे्दखाए झै Online User 

Login Firm जानु हुन्ि । 

 
थित्र नं– २ 

नयााँ फमवका 
लाथग मात्र 



• थित्र नं– २ अनुसार नयााँ फमव र्दताव का लाथग प्रयोगकताव बनाउने ननरे्दशन पालना गरेपनि 
थित्र नं–३ अनुसारको अनलाइन फाराम रे्दखा पिव र सो फाराम भरेर I am not a robot लेखेको 
मा थच्नु पिव  । त्यसपनि सोथिएअनुसारको थित्र िानेर Verify लेखेको थथच्नु पिव र Register 

गनुवपिव । 

 

 

 

थित्र नं– ३ 

थित्र नं– ३ को प्रक्रिया पूरा गरेपनि तपाइवले राखु्न भएको मोर्ाइल नं मा OTP (One Time 

Password) आउि । सो OTP राखेर तपाइवको अनुरोिको प्रथम िरणको Verification हुन्ि र 
र्दोस्रो िरणको िााँही वर्भागको कमविारीबाट नै हुनेि ।  

 



पूरानो फर्मको प्रयोगकर्ाम (Username) कसरी र्दर्ाम गने ? 

• सर्वप्रथम यस वर्भागको र्ेर्साइट doc.gov.np मा गएर फमव तथा कम्पनीको अनलाइन सेर्ा 
लेखेको बटन थथच्ने । 

 

थित्र नं – ४ 

• थित्र नं– ४ अनुसार ननरे्दशन पालना गरे पनि तपाइव थित्र नं– ५ मा रे्दखाए झै Online User 

Login Firm जानु हुन्ि । 

 
थित्र नं– ५ 

पुरानो फमवको 
युजर बनाउनका 

लाथग 



• थित्र नं– ५ अनुसार ननरे्दशन पालना गरे पनि थित्र नं– ६ मा रे्दखाएको पेजमा प्रर्ेश हुन्ि 
। 

 

थित्र नं– ६  

• थित्र नं– ६ मा रे्दखाए झै फमवको प्रकार िानेर रजजष्ट्रेशन नं. र्ा फमवको नाम र्ा र्दरु्ै वर्र्रण 
खुलाएर खोज्नुपिव ।  

 

नोटः यसरी आफ्नो फमव र्ा कम्पनी िान्र्दा ह्रस्र्, र्दीर्व को वर्िार गरेर र्दइुव तीन पटक फमवको नाम 
राखेर खोज्नुपिव र थित्र नं– ७ मा रे्दखाए अनुसारका वर्र्रणसाँग रूजु गनुवपर्दवि । ससस्टमले ह्रस्र्, 
र्दीर्व लगायत Phonetic Check गनव नसक्ने भएकोले तपाइव स्र्यमले नै वर्रे्कको प्रयोग गनुव पनेि 
। 



 

थित्र नं– ७ 

थित्र नं– ७ मा रे्दखाए अनुसार आफ्नो फमवको वर्र्रण रूजु गरे पनि Register गनुवपर्दवि । त्यसपनि 
माथथको थित्र नं– ३ मा गररएका प्रक्रिया अनुसार कायव गनुवपर्दवि ।  



नयााँ प्राइभेट फर्म कसरी र्दर्ाम गने ? 

• युजर बनाएर लग इन सफल भए पनि तल थित्र नं– ८ मा रे्दखाएको पेजमा प्रर्ेश हुन्ि । 

 

थित्र नं– ८ 

• यदर्द नाम पदहले प्रयोग भएको िैन भने ससस्टमले तपाइवलाइव फमव र्दतावको अको पेजमा 
लाने ि (थित्र नं– ९ जस्तै) ।  

 
थित्र नं– ९ 

• थित्र नं– ९ मा रे्दखाएको पेजबाट तपाइवले आफ्नो फमवको प्रकार िानेर नयााँ फमव र्दतावका 
लाथग अनलाइन फारामको पेजमा जान सक्नुहुनेि । 

 

 

 

नोटः यसरी आफ्नो नयााँ फमव र्ा कम्पनीको राख्र्दा ह्रस्र्, र्दीर्व को वर्िार गरेर र्दइुव तीन पटक 
फमवको नाम राखेर खोज्नुपिव । ससस्टमले ह्रस्र्, र्दीर्व लगायत Phonetic Check गनव नसक्न े
भएकोले तपाइव स्र्यमले नै वर्र्ेकको प्रयोग गनुव पनेि । 



फर्म र्दर्ाम फारार् 

 

थित्र नं– १० 

थित्र नं– १० को फाराममा सोथिएका सम्पूणव आर्श्यक वर्र्रण भरेर तपाइवले Save / Send गरेर 
वर्भागमा फमव र्दतावका लाथग प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नु हुन्ि । 

 

 

 

नोटः फाराम भर्दाव फमव, प्रोप्राइटरको वर्र्रण र आर्श्यक कागजात समेत अपलोि गरी पठाउनु 
पनेि । वर्र्रण नखुलेमा र्ा कागजात नसमलेमा वर्भागले अस्र्ीकृत गनव सक्नेि । स्र्ीकृत, 
अस्र्ीकृत भएको जानकारी इमेल, एस.एम.एस., युजर ड्यासबोिवमध्ये कुनै एक र्ा तीनर्टै 
माध्यमबाट गराउन सक्निे । 

 

 

 

 



फर्म र्दर्ाम पश्चार्का कायमहरू (Post-Registration Work) 

फर्मको नवीकरण कसरी गन े? 

• तपाइवको फमव पदहले नै र्दताव भइवसकेको ि भने तपाइवले Username  र Password राखेर 
लगइन गने वर्विकै तलको थित्र नं– ११ जस्तै पेज रे्दखा पने ि । 

 

थित्र नं– ११ 

• थित्र नं– ११ मा रे्दखखएको फमवको नाममा थथच्नुहोस र थित्र नं– १२ मा रे्दखाएको पेजमा 
जानुहोस । 

 

थित्र नं– १२ 

 

 

र्दताव पश्िातका कायवहरू 
जस्तै नर्ीकरण, 

संशोिन आदर्द गनव 



 

थित्र नं– १३ 

• थित्र नं– १२ र १३ मा नर्ीकरण लेखेको बटन थथिेर नर्ीकरणका अनुरोि गनव सक्रकन्ि । 
उर्दाहरणः– थित्र नं– १४ 

 

थित्र नं– १४ 

नर्ीकरण अनुरोि 



फर्मको वववरण कसरी संिोधन गन े? 

• थित्र नं– १२ र्ा १३ मा रे्दखाएको संशोिन बटन थथिेर थित्र नं– १५ मा जानुहेस र थित्र नं– 
१५ मा रे्दखाए जस्तै संशोिनका लाथग अनुरोि गनुवहोस । 

 

थित्र नं– १५ 

 

 

 

• थित्र नं– १५ को ननरे्दशन पूरा गरे पनि तपाइव संशोिनको पेज (चचत्र नं–१६) मा जानु हुनेि 
। सो पेजबाट अर्श्यकता अनुसार संशोिनका लाथग अनुरोि गनव सक्नुहुनिे । 

 

 

 

 

 

संशोिनका लाथग 
अनुरोि 



 

थित्र नं– १६ 

 

• थित्र नं– १६ को संशोिन पेजबाट फमवको वर्र्रण संशोिन गर्दाव फमवको फमवको नाम 
नेपाली, अङग्रेजी र्दरु्ै, ठेगाना गर्दाव प्ररे्दश सदहत आर्श्यक कागजात समेत अपलोि 
गनुवपर्दवि । 

नोटः नर्ीकरण र संशोिनको प्रक्रिया सरह नै अन्य अनुरोि जस्तै प्रनतसलवप, खारेजी आदर्द पनन 
अनलाइनबाट गनव सक्नुहुन्ि । 

 



आवश्यक जानकारी 
➢ फमव नर्ीकरण, संशोिन लगायतका कायवहरू गर्दाव आर्श्यक कागजात समेत अपलोि गनुव पर्दवि । उर्दाहरणः 

करिुक्ता, प्यान र्ा भ्याट, पूाँजीको स्रोत (पूाँजी रू १० लाख माथथ भएमा), अडिट ररपोटव (पूाँजी रू ५० लाख 
भन्र्दा माथथ)  

➢ फमवको नाम जााँि गर्दाव तीन िार पटक, ह्रस्र् र्दीर्व, इकार उकार समेत फरक पारेर जााँच्नु पर्दवि । नेपाली 
युननकोिलाइव ससस्टमल ेपूणवरूपमा डिटेक्ट गनव नसक्ने भएकोले कुनै नाम प्रयोगकतावबाट ररजभव भएता पनन 
वर्भागबाट अस्र्ीकृत हुन सक्नेि । 

➢ तपाइवको फमवको वर्र्रण तपाइवको युजरनेम र पासर्िव प्रयोग गरी हेनव समल्ने भएकोले त्यसलाइव सुरक्षित राख्ने 
जजम्मेर्ारी तपाइव स्र्यम ्कै रहेनेि । 

➢ पदहले र्दताव भइसकेको फमवका लाथग युजरनेम अनुरोि गर्दाव यदर्द फमवको नाम भेदटएन भने तपाइवले वर्भागमा 
सम्पकव  राखु्नपनेि । अन्यथा युजरनेम बनाउन सक्रकने िैन । 

➢ तपाइवले अनलाइनबाट गनुव भएको अनुरोि वर्भागका कमविारीबाट Verified भए पश्िात तपाइवको Dashboard 

/ Mobile / E-mail मा सूिना जानेि ।  सो सूिनाका आिारमा तपाइवले राजश्र् सम्बजन्ित बैंकबाट भुक्तानी 
गरी वर्भागमा सम्पकव  गनुव पनेि । 

➢ तपाइवले गनुव भएको अनुरोि कुनै वर्र्दाको दर्दनमा परेि भने त्यो अनुरोि अक्रफस सञ्िालन भए पनि मात्र 
हेररनेि । 

➢ हाल यो सेर्ा पररिणको िममा रहेकाले समस्यारदहत नहुन सक्ि । 
➢ यो ससस्टम अपग्रेि हुाँर्दा तपाइवको Dashboard मा समेत हेरफेर हुन सक्ि । 
➢ Online Payment Integration समेत हुने भएकोले भवर्ष्ट्यमा राजश्र् तथा जररर्ाना अनलाइन समेत भुक्तानी 

गनव सक्नुहुनेि । 

 

 

 

 

 

धन्यवार्द 


