
 पे्रस विज्ञप्ति 

 

नेपालीहरुको सवियतामा अमेरिकाको डेलाियि िाज्यमा कानूनीरुपमा दताा भएि विश्वभि सामाविक सञ्जालको रुपमा 

फैवलएको सगुनका सम्वन्धमा नेपालका केही सञ्चािमाध्यम तथा समाविक सञ्जालहरुमा प्रकावित भ्रामक समाचािप्रवत 

हाम्रो ध्यानाका ण भएको छ ।   

 

सगुनलाईअमेरिकाको वितोपत्र तथा विवनयम आयोग (US Securities and Exchange commission, SEC) बाट 

िेयिसम्बन्धी कािोबाि गना अनुमवत प्राि छ ि सोही आयोगको वनयमवभत्र िही सोही वनकायले वनयमन गदै आइिहेकोछ 

।   

 

भाितमा इप्तिया प्राइभेट वलवमटेडको रुपमा दताा भई भाितीय रिििा बै ैँक (RBI) द्वािा असीवमत िेवमट्यान्स कािोिाि गना 

सन् २०१५ मा सगुनले अनुमवत प्राि गिेको छ  । त्यसैगिी नेपाल सिकािले तोके बमोविमका सबै दताा तथा कानुनी 

प्रकृया पूिा गिी सगुन नेपाल प्राइभेट वलवमटेड सन् २०१७ मा दताा गरिएको छ । साथै नेपाल िाष्ट्र  बै ैँकबाट बार्षिक तीन 

किोड रुपैयाैँसम्मको कारेबार गर्ि पाउरे् रआिश्यकता अनुसाि बढाउन सवकने गिी स्वीकृत प्राि कम्पनी भएको 

िानकािी गिाउैँदछ ैँ । 

  

सुरुमा सन् २०१५ सम्म अमेरिकी कम्पनीहरुमा समेत सिासािािणलाई सेयि वकनबेच गना अनुमवत वथएन  । नयाैँ 

परििवतात कानुनी व्यिस्थाअनुसाि अब एसइसीले योग्य ठहर्ािएका कुनै पवन कम्पनीहरुले आफ्नो सेयि (इप्तिटी) 

सिासािािणलाई वबिी गिी बावषाक पाैँच किोड अमेरिकी डलिसम्मको पूैँिी िम्मा गना सके्न छन् । 

  

सगुन, अमेरिकी कानुनअनुरुप अन्य  ठूला तथा स्थार्पत कम्पनीहरू िसै्त  अमेरिकाको वितोपत्रसम्बन्धी आयोग (US 

SEC) बाट योग्य कम्पनीको रुपमा छन ट भएको कम्पनी हो । सगुनले अमेरिकी सिकािको मापदण्ड पूिा गिेको 

आिािमा सिासािािणबाट पूैँिी संकलन गने आविकारिक रुपमा अनुमवत प्राि गिेको हो । 

 

र्िदेशमा बसेबास गरे् नेपालीहरू, नेपाली मुलका विदेिी नागरिकहरू र गैिआिासीय नेपालीहरूको मुख्य लगानी 

िहेको सगुन, दविण एवसयाली मुलुकका नागरिकले अमेररकामा स्थापना गिेको पवहलो कम्पनी हो । सगुर्, पूैँिी 

वनमााणमा सहभागी हुन पाउने यो वििेष अिसिलाइ विश्वभरि िहेका सबै नेपालीहरुमा पुर्ािउन चाहन्छ ।  िुन इवतहासमा 

कवहलै्य प्राि हुन सकेको वथएन । 

 

यस अिसिका बािेमा भाितका दाविावलङ, असम, मवणपुि, भुटान, बमाालगायत विश्वभरि छरिएि िहेका नेपालीभाषीहरू 

लाई समेत हाम्रो सञ्जालमा िोड्न चाहनछ  ं। सो सञ्जालमा िोड्नका लावग नेपाली सञ्चाि माध्यमहरूको महत्वपूणा 

भूवमका िहनछ । सगुनको विश्वव्यापी लक्ष्य भनेको सामाविक वमवडयाको प्रयोग गने तरिका परिितान गनुा हो । मावनसलाई 

यस सञ्जालमा फिक तरिकाले अन्तिविया गने साैँझा मञ्च (पे्लटफमा) उपलब्ध गिाउन चाहनछ ैँ । 

 

विश्वभिका प्रयोगकतााहरुलाई आइफोन, एिर ोइड फोन तथा डेस्कटपहरुमा सगुन प्रयोग गने सुवििासवहत सेिा उपलब्ध 

गिाउैँदै आइिहेका छ ैँ । हालसम्म विश्वका १ सय २० भन्दा बढी िाष्ट्र हरुबाट ७० लाखभन्दा बढी प्रयोगकतााहरु सगुनको 

पे्लटफामामा िोवडएका छन् । िसमधे्य िेिै प्रयोगकतााहरु नेपाल, भाित ि अमेरिकामा छन् । हालसम्म विश्वभिबाट ४ 



हिाि भन्दा बढी सिासािािण व्यप्तिहरुले  ६० लाख अमेरिकी डलि भन्दा बढी िकम सगुनमा लगानी गरिसकेका छन् । 

सुगनमा हालसम्म र्िश्वका  ६० भन्दा बर्ि देशहरूबाट लगार्ी भएके छ जसमधे्य अर्िकाांश लगानीकतााहरु अमेरिका, 

बेलायत, अष्ट्र ेवलया, दविण कोरिया ,जापार् ि भाितका िहेका छन् । 

 

नेपालमा कम्पनी स्थापना गिेि वियाकलाप गनुाको उदे्दश्य नेपालको िकमलाई विदेिमा पुर्ािउरु् होइन । बरु विदेिबाट 

नेपालमा िेवमट्यान्स वभत्र्याउनु, नेपालमा िोिगाि वसिाना गनुा, व्यिसायका नयाैँ ि इनोभेवटभ अिसिहरु पत्ता लगाउनु ि 

नेपाललाई आवथाक समृ्बप्तिका िेत्रमा टेिा पुर्ािउरु् नै हो । साथै अमेरिका, युिोप, क्यानडा, अष्ट्र ेवलया लगायतका पविमी 

मुलुकहरुमा बषषैँदेप्तख बसोबास गदै आइिहेका नेपाली डायस्पोिाले हाैँवसल गिेको ज्ञान ि अनुभिलाई नेपालको उन्नवतमा 

साझेदािी गिाउनु पवन सगुनको लि हो । 

 

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुिा हो वक नेपालमा १ किोड ५० लाख भन्दा बढी व्यप्तिहरु विवभन्न सामाविक सञ्जालहरु 

प्रयोग गदाछन् । नेपालका यवत िेिै प्रयोगकतााहरुले प्रयोग गने सामाविक सञ्जालहरुमा िाप्तखएको विज्ञापनबाट 

अन््रतिावष्ट्र य सामाविक सञ्जालहरुले बावषाक करिि २२ अिब रुपैयाैँ नेपालबाट कमाउैँछन् । त्यो िकम नेपालमा नै िहोस् 

भने्न चाहना ि कोवसस सगुनको िहेको छ, िवहिहने छ । 

 

ग्लोबल ब्राण्ड स्थापना गने प्रिासी नेपालीहरु मधे्य सगुन पवहलो सुरुिातकताा हो । सगुनले नयाैँ गोिेटो कोदै नेपाली नयाैँ 

पुस्ताहरुलाई पे्रिणा वदन चाहनछ । हाम्रो सफलताले निीनतम सोच ि काम माफा त विश्वसैँग प्रवतस्पिाा गना नेपाली नयाैँ 

पुस्तालाई आत्मविश्वास िगाउन सक्छ भने्न हाम्रो विश्वास िहेको छ । 

 

केही संचाि माध्यमा आएका गलत समाचािका प्रकावित तथ्यहरुलाई वनम्न बुैँदाहरुमा प्रष्ट् पाना चाहनछ ैँ । 

 

१. सगुनको नाम ि ब्राण्ड सुिवित गना मात्र सगुनको डोमेन नाम सन् २००६ मा दताा गरिएको वथयो । पवछ सगुन कम्पनीका 

रुपमा अमेरिकाको डेलाियि िाज्यमा दताा गरिएको वथयो ति हालको सगुनको प्रािप्तिकरुपमा सन् २०१४ देप्तख मात्र 

काम सुरु भएको हो । यसको पवहलो िेभसाइट सन् २०१५ अकु्टििमा नेपालमा सुरु गरिएको वथयो । त्यसैले बिािमा 

सगुन मात्र ४ िषाको  भएको छ । 

 

२. ‘स्टाटा–अप’ भने्न िब्दसैँग कोही अलमवलनु िरुिी छैन । ‘स्टाटा–अप’ िब्दको ििातलीय अथा भखाि सुरु गरिएको 

भने्न भएता पवन यसको िास्तविक अथा (यस िेत्रमा) हालसालै स्थापना गरिएको भने्न अथामा मात्र सीवमत हुदैन । लामो 

समयदेप्तख विश्वबिािमा विश्वविख्यात कम्पनीहरुले समेत ‘स्टाटा–अप’ लेखे्न प्रचलन िहेकोछ ।  ‘स्टाटा–अप कम्पनी’ 

ले नयाैँ आइवडया बिािमा ल्याउने तथा  नयाैँ प्रविविको खोिी  गदाछन् । 

 

बिािमा हेने हो भने पवन ठूलै मात्रामा सिासािािणले प्रयोग गरििहेका प्रोडक्टहरुका उत्पादक कम्पनीहरुलाई समेत 

‘स्टाटा–अप कम्पनी’ नै भवनएको पाइनछ । 

 

३. नेपालको लगानीसम्बन्धी कानुनका कािण सगुनले नेपालीबाट कुनै लगानीको अपेिा िाख्दैन ि नेपालको वितोपत्र 

बिािमा सगुनलाई दताा गनुा पने आिश्यक छैन । सगुनले अमेरिकी सेकु्यरिवटि कानून अनुसाि अनलाइनबाट लगानी 

िुटाइिहेको छ िसमा इचु्छक लगानीकतााहरुले अनलाइनमाफा त् लगानी फमा भनुा सक्दछन् । डेविट िा के्रवडट काडा, 

चेक तथा िायि टर ान्सफि गिेि लगानीको िकम पठाउनु पदाछ िुन नेपालबाट सिि पवन छैन ।  

 

४. सगुनले वितोपत्र तथा विवनय आयोगमा पेि गिेको आवथाक प्रवतिेदनलाई गलत ढंगले अपव्याख्या गदै 

आमसिासािािण ि लगानीकताालाई समेतको विश्वासमा भ्रवमत गने गिी आएका समाचािप्रवत दुुःख व्यि गदाछ  ं। 

सामान्यतया, लेखापरििणको भाषामा, कम्पनीले आफ्नो इप्तिटी वबिी गिी संकलन गिेको कोषलाई घाटाको रुपमा 

लेखांकन गरिनछ, ति िास्तिमा यो घाटा होइन् । यसिी संकलन गरिएको पूैँिीलाई कम्पनीले आफ्ना एप्तप्लकेिनहरु 

विकास गना ि प्रयोगकतााहरु बढाउन उपयोग गछा  । िसले िास्तविक अथामा कम्पनीको ब प्तिक सम्पवत्त बढाउैँछ । 

यसैको आिािमा कम्पनीको मूल्याकंन (भ्यालुएिन) मा  बृप्ति हुनछ । सगुन िेगुलेसन ए प्लस (Reg A+ Mini-



IPO)  अन्तगातका अन्य कम्पनीहरुको आह्वान पत्र ि वित्तीय प्रवतिेदनहरु हेने हो भने सगुनमा प्रयोग गरिएको भाषा नै 

प्रयोग भएको देख्न सवकनछ । सगुनको आवथाक प्रवतिेदनका कुिाहरुको अध्ययन गना सम्वप्तन्धत पिहरुलाई अनुिोि 

गना चाहनछ ैँ । 

 

५. प्तस्थि िा विकासको चिणमा िहेका कुनै पवन कम्पनीहरुमा गरिएको लगानी िवहले पवन िोप्तखमपूणा नै हुनछ भने सगुन 

िस्ता प्रािप्तिक चिणका कुनै पवन कम्पनीहरुमा गरिने लगानी सिैैँ चुन वतपूणा िहेको हुनछ । ति यस्ता प्रािप्तिक 

चिणका कम्पनीहरु सफल भएमा वयनीहरुमा गरिएको लगानीले उच्च प्रवतफल वदने सिािना पवन त्यवतकै उच्च हुनछ 

। त्यसैले सगुनमा लगानी गना इचु्छक लगानीकतााहरुलाई लगानीको वनणाय वलनु अवघ िोप्तखमका कािकहरुको िाैँच ि 

अध्ययन गनुा हुन अनुिोि गदाछ ैँ । 

 

नविनतम सोच ि विश्वासका साथ विश्व बिािमा प्रवतस्पिाा गने वहम्मतका साथ नेपालीमूलका प्रिासीको पहलमा स्थापना 

भएको ि बामे सदै गरििहेको पवहलो कम्पनी सगुनलाई सफल बनाउन विश्वभरिबाट नेपाली समुदायबाट सकािात्मक ि 

वसिानिील सुझाि ि सल्लाहको अपेिा गदाछ ैँ । 

 

सगुन ब्राण्डलाई वबगाने गलत मनसायबाट तथ्य कुिाहरुका बािेमा िानकािी नवलई कपोलकप्तित झुटा कुिाहरु 

प्रचािप्रसाि गिी सगुनका लगानीकताा, िुभवचन्तक तथा प्रयोगकतााहरुमा भ्रम वसिाना गने उदे्दश्यका साथ आएका समू्पणा 

समाचािहरुको खण्डन गदाछ ैँ । 

 

अमेरिकामा दताा भएि  नेपालको कानूनलाई पूणा रुपमा पालना गदै  नेपालमा समेत कायाालयको स्थापना गिी सञ्चालन 

भएको सगुन कम्पनीका सम्वन्धमा दुिै देिका वनयम कानुन अनुरुप संचावलत छ ।  ि भखािै सुरु भएको ‘स्टाटा अप’ 

कम्पनीको काम गने  तरिकाका बािेमा सीवमत सूचनामा प्राि गिेको भिमा भ्रमपूणा िानकािी समे्प्रषण नगना सम्वप्तन्धत 

सबैमा अनुिोि गदाछ ैँ । 

 

यसै्त सगुनलाई विश्वास ि माया गनुाहुने समू्पणा लगानीकताा, िुभवचन्तक तथा प्रयोगकतााहरुलाई यस्ता भ्रम ि अन्योलमा 

नपना यसै विज्ञप्तिमाफा त् अनुिोि गदाछ  ं।   

 

साथै, यवद सगुनका बािेमा केही प्रश्न िा विज्ञासा छन् भने कृपया हामीलाई सम्पका  गनुाहुन् अनुिोि गदाछ  ं। 

 

सगुन, िावसन्टन वडसी, अमेरिका 

३, िुन २०२० 
 

 

 


