
 

 

मिमि : २०७६/०२/२७    

 

"मिद्यिु सम्िन्धि कम्पमि वा संस्थाहरुको शेयरको साववजमिक मिष्काशि सम्िन्धि मिरे्दन्शका‚ 
२०७६” िा राय, प्रमिक्रिया िथा सझुाि िाग गिे सम्िधििा 

 

मिद्यिु उत्पार्दि, प्रसारण, क्रविरण वा व्यापारको काि गिव अििुमिप्राप्त कम्पमि वा संस्थाहरुको 
साववजमिक मिस्काशि गिुवपवुव यस आयोगिाट स्वीकृमि मिि ु पिे व्यवस्था मिद्यिु मियिि आयोग 
मियिाविी २०७५ को मियि ४५ िा भएकोिे आयोगको मिमि २०७६ जेष्ठ २० गिेको मिणवय 
अिसुार संिग्ि ‘मिद्यिु सम्िन्धि कम्पमि वा संस्थाहरुको शयेरको साववजमिक मिष्काशि सम्िन्धि 
मिरे्दन्शका‚ २०७६' िा सरोकारवािाहरुसँग २०७६ आषाढ ०३ गिे सम्ि यस आयोगको कायावियिा 
आई पगु्िेगरी राय, प्रमिक्रिया िथा सझुाि िाग गिे मिणवय भएकािे राय, प्रमिक्रिया िथा सझुाि प्रर्दाि 
गररदर्दिहुिु अिरुोि छ ।   

 

 

 

 

 



 

 

बिद्यतु सम्िन्धि कम्पबि वा संस्थाहरुको शेयरको साववजबिक बिष्काशि सम्िन्धि 
बिरे्दन्शका‚ २०७६ 

 

प्रस्ताविााः 

बिद्यतु बियमि आयोग बियमावली २०७५ को बियम ४५ िमोन्जम बिद्यतु उत्पार्दि, प्रसारण, 
ववतरण वा व्यापारको काम गिव अिमुबतप्राप्त कम्पबि वा संस्थाहरुको शेयरको साववजबिक बिष्काशि 
गिुवपवुव यस आयोगिाट स्वीकृबत बलि ुपिे व्यवस्थालाई स्पस्ट तथा प्रिाभकारीरुपमा कायावधवयि 
गिव बिद्यतु बियमि आयोग ऐि‚ २०७४ को र्दफा ४३ ले दर्दएको अबिकार प्रयोग गरी आयोगले 
यो बिरे्दन्शका ििाएको छ । 

 

पररच्छेर्द-१ 

प्रारन्म्भक 

 

१. संन्िप्त िाम र प्रारम्भाः 
(क) यो बिरे्दन्शकाको िाम “बिद्यतु सम्िन्धि कम्पबि वा संस्थाहरुको शेयरको साववजबिक बिष्काशि 

सम्िन्धि बिरे्दन्शका‚ २०७६” रहेको छ । 
(ख) यो कायवववबि तरुुधत प्रारम्भ हिुेछ । 

 
२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथव िलागेमा यस कायवववबिमा, 

(क) “आयोग” भध िाले बिद्यतु बियमि आयोग ऐि, २०७४ िमोन्जमको बिद्यतु बियमि आयोग 
सम्झि ुपछव । 

(ख) “अिमुबतप्राप्त कम्पबि वा संस्थाहरु” बिद्यतु उत्पार्दि, प्रसारण, ववतरण वा व्यापारको काम गिव 
अिमुबतप्राप्त कम्पबि वा संस्थाहरु सम्झि ुपछव । 

(ग) “ऐि” भन्नाले बिद्यतु बियमि आयोग ऐि, २०७४ सम्झि ुपछव । 
(घ) “बियमावली” भन्नाले बिद्यतु बियमि आयोग बियमावली, २०७५ सम्झि ुपछव । 



 

 

(ङ) “शेयरको साववजबिक बिष्काशि” भन्नाले प्रारन्म्भक शेयर बिष्काशि (Initial Public 
Offering), हकप्रर्द शयेर बिष्काशि (Right Share Offering), थप साववजबिक बिष्काशि 
(Further Public Offering) वा बिक्री प्रस्ताव (Offer Document) माफव त बितोपत्र बिक्री 
समेतलाई सम्झि ुपछव ।  

 

पररच्छेर्द-२ 

न्स्वकृती सम्िधिी व्यवस्था 

३. स्वीकृबत बलि ुपिे : बियमावलीको बियम ४५ िमोन्जम अिमुबतप्राप्त कम्पबि वा संस्थाहरुको शेयरको 
साववजबिक बिष्काशि गिुवपवुव यस आयोगिाट स्वीकृबत बलि ुपिे छ ।  

तर, िेपाल स्टक एक्सचेधजमा सनु्चकृत भएको कम्पबि वा संस्थाको शेयर खररर्द बिवक्र र्दलाल कम्पबि 
माफव त खररर्द बिवक्र गिव स्वीकृती आवश्यक पिे छैि । 

४. योग्यता : (क) र्दफा ३ िमोन्जम न्स्वकृतीका लाबग बिवेर्दि दर्दि चाहिे अिमुबतप्राप्त कम्पबि वा 
संस्थाहरुको रे्दहाय िमोन्जमको योग्यता भएको हिुपुिेछ :- 

(१) शेयरको साववजबिक बिष्काशि तथा सो बिष्काशििाट प्राप्त हिुे कूल रकमको उपयोग 
सम्िधिमा स्पष्ट ववत्तीय योजिा तथा रणिीबतहरू सािारण सभािाट पाररत गरेको । 

(२) संस्थापक शेयरििीहरुलाई जारी पुंजी शत प्रबतशत चकु्ता भएको ।    
(३) पररयोजिा बिमावणको लाबग आवश्यक ववत्तीय व्यवस्थापि भएको । 
(४) बिमावणको चरणमा रहेका पररयोजिाहरुको हकमा मूख्य संरचिाहरुको बिमावण कन्म्तमा 

५० प्रबतशत सम्पन्न भएको र पररयोजिा सम्पन्न भएपबछ पररयोजिािाट उत्पादर्दत बिद्यतु 
राविय प्रशारणलाइि सम्म जोड्िका लाबग आवश्यक पूवाविारको प्रत्याभबूत रहेको । 

(५) पररयोजिा प्रभाववत िेत्रका िाबसधर्दाका लाबग छुट्याइएको शेयरको सम्िधिमा आवश्यक 
बिणवय भएको । 

(६) हकप्रर्द शेयर वा थप साववजबिक बिष्काशि गिव प्रारन्म्भक शयेर बिष्काशि गरेको 
बमबतले पााँच वषव पूरा भएको र उक्त ५ िषवको अवबिमा प्रारन्म्भक शेयर बिष्काशि 
गर्दाव वववरणपत्रमा गररएको प्रिेपण अिसुार लाभांश प्रर्दाि गरेको । 



 

 

(ख) माबथ र्दफा ४ (क) मा जिुसकैु कुरा उल्लेख गररएको भएतापबि र्दोश्रो कम्पिीको शेयर 
खररर्द गिे वा अधय कम्पिी वा संस्था गाभ्िे वा िैंक/ववत्तीय संस्थाको ऋण बतिे उदे्दश्यले 
बितोपत्रको थप साववजबिक बिष्काशि तथा हकप्रर्द शेयर बिष्काशि गिव पाउिे छैि । 

 
५. बिवेर्दि पेश पिे : शेयरको साववजबिक बिष्काशि गिव न्स्वकृतीका लाबग अिसूुची -१ अिसुारको 

कागजात सवहत बिवेर्दि पेश गिुव पिे छ । 
 

६. न्स्वकृती प्रर्दाि गिे : र्दफा ५ िमोन्जम अिमुबतप्राप्त कम्पबि वा संस्थाहरुिाट पिव आएको बिवेर्दि 
तथा सो साथ संलग्ि कागजात उपर आयोगले जााँचिझु गर्दाव र्दफा ४ िमोन्जमको योग्यता पूरा भएको 
पाईएमा स्वीकृती प्रर्दाि गिेछ । 
 

पररच्छेर्द ३ 

ववववि 

७. बिष्काशिको तररका : पररयोजिा प्रभाववत िेत्रका िाबसधर्दाका लाबग छुट्याइएको शेयर र प्राथबमक 
शेयर बिष्काशि एकैपटकमा सम्पन्न गिव सवकिेछ ।  
 

८. आरे्दश र बिरे्दशि जारी गिे: आयोगले ऐि र बिरे्दन्शका िमोन्जम, बिरे्दन्शका कायवधवयि गिव र यस 
बिरे्दन्शका िमोन्जम बिदर्दवष्ट ववषय सम्पर्दाि गिव समय-समयमा आरे्दश वा पररपत्र जारी गिव सक्िेछ। 
 

९. मापर्दण्ड, संवहता तथा संस्थागत सशुासि: आयोगले समय समयमा जारी गरेको मापर्दण्ड, संवहता तथा 
संस्थागत सशुासि सम्िन्धि बिरे्दशि पालिा गिुव पिेछ । 
 

१०. अधय काििुी व्यवस्था : शेयरको साववजबिक बिष्काशिका सम्िधिमा अधय व्यवस्थाहरु प्रचबलत 
बितोपत्र सम्िन्धि ऐि, बियमावली वा बिरे्दन्शका अिसुार हिुेछ ।  

  



 

 

अिसूुची-१ 

 

संलग्ि गिुव पिे कागजातहरु 
 

(क) शेयरको साववजबिक बिष्काशि गिे कम्पबि वा संस्थाको वववरण, संचालकहरुको वववरण, 
५ प्रबतशत भधर्दा िढी स्वाबमत्व भएका शेयरििीहरुको वववरण । 

(ख) पररयोजिा/हरु सम्िन्धि वववरण । 

(ग) बिमावणको चरणमा रहेका पररयोजिा/हरुको हकमा पररयोजिा बिमावणको प्रगबत वववरण, 
हालसम्म भएको खचवको वववरण र प्रशारणलाइिको हालको अवस्था वा पररयोजिा सम्पन्न 
भएपबछ पररयोजिािाट उत्पादर्दत बिद्यतु राविय प्रशारणलाइि सम्म जोड्िका लाबग 
आवश्यक पूवाविारको प्रत्याभबूत दर्दिे कागजात/वववरण । 

(घ) बिद्यतु सम्िन्धि पररयोजिा बिमावणको लाबग प्रचबलत कािूि िमोन्जमका बिकायिाट 
इजाजत, अिमुबत वा स्वीकृबत पसु्टी गिे कागजातहरु । 

(ङ) शेयरको साववजबिक बिष्काशि गिे सम्िधिमा सञ्चालक सबमबत तथा सािारण सभाको 
बिणवय । 

(च) पबछल्लो पााँच वषवको लेखा परीिण भएको ववत्तीय वववरण । 

(छ) आगामी पााँच िषवको ववत्तीय प्रिपेण । 

(ज) शेयरको साववजबिक बिष्काशिका लाबग बिष्काशि तथा बिक्री प्रिधिक बियकु्त गररएको 
भएमा सम्झौताको वववरण । 

(झ) बिष्काशि गररिे शेयरको प्रत्याभतू (अण्डरराइट) गररएको भए प्रत्याभबूतकतावसाँग गररएको 
सम्झौता । 

(ञ) शेयरको साववजबिक बिष्काशिको सम्िधिमा वववरणपत्र तयार गरीसकेको भए सो 
वववरणपत्र । 

(ट) शेयरको साववजबिक बिष्काशिको सम्िधिमा के्रबडट रेवटंग गराईसकेको भए सो सम्िन्धि 
वववरण । 


