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विद्यतुसम्िन्धी कम्पिीको शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको 

 पूिवस्िीकृबत तथा बियमिसम्िन्धी बिरे्दशशका, २०७८ 

(आयोगिाट स्िीकृत बमबतिः२०७८।०६।०७) 

प्रस्ताििा: विद्यतु बियमि आयोग बियमािली, २०७५ को बियम ४५ िमोशजम विद्यतु उत्पार्दि, 
प्रसारण, वितरण िा व्यापार गिव अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीको शेयरको सािवजबिक बिष्कासि गिव यस 
आयोगिाट पूिवस्िीकृबत बलिपुिे व्यिस्थालाई स्पष्ट, पारर्दशी तथा प्रभािकारी रूपमा कायावन्ियि गिव 
िाञ्छिीय भएकोले विद्यतु बियमि आयोग ऐि, २०७४ को र्दफा ४३ ले दर्दएको अबधकार प्रयोग 
गरी आयोगले यो बिरे्दशशका ििाई लाग ुगरेको छ । 

पररच्छेर्द-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त िाम र प्रारम्भ: 
(१) यस बिरे्दशशकाको िाम “विद्यतुसम्िन्धी कम्पिीको शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको पूिव 

स्िीकृबत तथा बियमिसम्िन्धी बिरे्दशशका, २०७८” रहेको छ । 

(२) यो बिरे्दशशका अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीको हकमा लाग ुहिुेछ । 

(३) यो बिरे्दशशका तत्काल लाग ुहिुेछ । 

 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस बिरे्दशशकामा:- 
(क) “अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिी” भन्नाले विद्यतुको उत्पार्दि, प्रसारण, वितरण िा व्यापार गिव 

प्रचबलत काििुिमोशजम अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिी िा संस्था सम्झि ुपछव, 
(ख) “संस्थापक शेयरधिी” भन्नाले अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीको शेयरको सािवजबिक 

बिष्कासिको समयसम्ममा शेयर ग्रहण गरेको व्यशि िा संस्था सम्झि ु पछव । सो 
शब्र्दले संस्थापक शेयर धबििाट शेयर खररर्द िा हस्तान्तरण गरी बलिे व्यशि समेतलाई 
जिाउँछ, 

(ग) “आयोग” भन्नाले ऐिको र्दफा २ को खण्ड (ग) िमोशजमको विद्यतु बियमि आयोग 
सम्झि ुपछव, 

(घ) “आबथवक िषव” भन्नाले श्रािण एक गतेरे्दशख आषाढ मसान्तसम्मको अिबध सम्झि ुपछव, 
(ङ) “आयोजिा” भन्नाले अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीको स्िाबमत्िमा रहेको विद्यतु उत्पार्दि, 

प्रसारण, वितरण िा व्यापारसँग सम्िशन्धत भौबतक पूिावधार तथा संरचिा सम्झि ुपछव र 
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सो शब्र्दले आयोजिाको सम्पूणव चल, अचल सम्पशि तथा र्दावयत्ि र आयोजिाको सम्पूणव 
प्रबतिेर्दि लगायतको आयोजिासँग सम्िशन्धत वििरणसमेतलाई जिाउँछ, 

(च) “ऐि” भन्नाले विद्यतु बियमि आयोग ऐि, २०७४ सम्झि ुपछव, 
(छ) "खरु्द सम्पशि"(िेट िथव) भन्नाले अिमुबत प्राप्त कम्पिीको िासलातमा रहिे सम्पशिको 

कुल जोडमा िाह्य र्दावयत्िलाई घटाई कायम हिु आउिे रकम सम्झि ुपछव, 
(ज) “बियमािली” भन्नाले विद्यतु बियमि आयोग बियमािली, २०७५ सम्झि ुपछव, 
(झ) “वििीय व्यिस्थापि” भन्नाले अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिी र िैंक तथा वििीय संस्थाबिच 

आयोजिा बिमावणका लाबग ऋण लगािी गिव भएको सम्झौता सम्झि ुपछव, 
(ञ) "साधारण शेयरधिी" भन्नाले संस्थापक शेयरधिी िाहेकका सािवजबिक बिष्काशििाट 

शेयर ग्रहण गरेका व्यशिलाई सम्झि ुपर्दवछ । सो शब्र्दले बधतोपत्र िजारमा शेयर खररर्द 
गिे व्यशि समेतलाई जिाउँछ, 

(ट) “शेयरको सािवजबिक बिष्कासि” भन्नाले शेयरको प्रारशम्भक बिष्कासि िा हकप्रर्द शेयर 
बिष्कासि िा शेयरको थप सािवजबिक बिष्कासि िा बिक्री प्रस्ताि माफव त गररएको शेयर 
बिक्री समेतलाई सम्झि ुपछव । 

पररच्छेर्द-२ 

शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको पूिव स्िीकृबतसम्िन्धी व्यिस्था 

३. शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको पूिव स्िीकृबत बलिपुिे:  

(१) अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले शेयरको सािवजबिक बिष्कासि गिव आयोगिाट पूिव स्िीकृबत 
बलि ुपिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िमोशजम पूिव स्िीकृबत बलिपुर्दाव शयेरको सािवजबिक बिष्कासि तथा सो 
बिष्कासििाट प्राप्त हिुे कुल रकमको उपयोगको सम्िन्धमा स्पष्ट वििीय योजिा 
सञ्चालक सबमबत तथा साधारण सभािाट पाररत गरेको हिु ुपिेछ । 

(३) सञ्चालक सबमबतले हकप्रर्द शेयर बिष्काशिसम्िन्धी प्रस्ताि आयोगको सहमबत बलई 
साधारणसभामा पेस गरेको हिु ुपिेछ । 

(४) िेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको शयेर खररर्द बिक्री गिव आयोगिाट पूिव 
स्िीकृबत बलिपुिे छैि । 
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४. शेयरको प्रारशम्भक बिष्कासि: 

(१) अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले बिमावणाधीि आयोजिा िा संचालिमा रहेका आयोजिाको लाबग 
शेयरको प्रारशम्भक बिष्कासि गिव पूिव स्िीकृबतको लाबग आयोग समि बििेर्दि दर्दि ुपिेछ 
। 

(२) उपर्दफा (१) िमोशजम शेयरको प्रारशम्भक बिष्कासिको पूिव स्िीकृबतको लाबग अिसूुची १ 
िमोशजमको ढाँचामा बििेर्दि तथा अिसूुची २, अिसूुची ७ (क), ७ (ख), ८ (क), ८ 
(ख) र ८ (ग) िमोशजमको वििरण तथा कागजात एक प्रबत प्रमाशणत र पाँच प्रबत 
प्रबतबलवप संलग्ि गरी अिसूुची 6 िमोशजमको सेिा शलु्क िझुाएको िैंक भौचरसवहतको 
बििेर्दि पेस गिुव पिेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िमोशजमको बििेर्दिसँग पबछल्लो तीि आबथवक िषवको लेखापरीिण भएको 
वििीय वििरण, चाल ु आबथवक िषवको अपररष्कृत वििीय वििरण, प्रस्तावित शेयर 
बिष्कासििाट प्राप्त हिुे रकम लगायतका वििरण समािेश गरी तयार पाररएको आगामी 
पाँच आबथवक िषवको तबलकािद्ध गररएको वििीय वििरणको प्रिेपण तथा सम्पार्दि गररिे 
कायवहरूको वििरण एिम ् कायवताबलका र सो प्रिेपणका लाबग बलइएको आधार तथा 
मान्यतासवहतको वििरण प्रचबलत काििुिमोशजम लेखा व्यािसाय गिव अिमुबत प्राप्त 
व्यशििाट प्रमाशणत गराई आयोगसमि पेस गिुव पिेछ । 

(४) आयोजिा प्रभावित िेत्रका िाबसन्र्दाको लाबग छुट्याइएको शेयर र अन्य कुिै विषयमा 
सहमबत भएको भए सो सहमबतसमेत आयोगसमि पसे गिुव पिेछ । 

(५) बििेर्दि पेस गिे कम्पिीले रे्दहायिमोशजमको सतव पूरा गरेको हिु ुपिेछ:- 
(क) कम्पिीमा साबिकका शयेरधिीको लाबग जारी भएको शेयर िापतको रकम शत 

प्रबतशत चिुा भएको हिु ुपिेछ । 

(ख) आयोजिा प्रभावित िेत्रका िाबसन्र्दाका लाबग छुट्याइएको शेयरको सम्िन्धमा 
कम्पिीको सञ्चालक सबमबतमा बिणवय भएको र साधारण सभािाट पाररत भएको हिु ु
पिेछ । 

(ग) बिमावणको चरणमा रहेका आयोजिाको हकमा (प्रसारण लाइिसमेत) बिमावण कायवको 
भौबतक र वििीय प्रगबत कम्तीमा पचास प्रबतशत सम्पन्न भएको हिु ुपिेछ । सोको 
प्रमाशणकरण िैंक तथा वििीय संस्थाको परामशवर्दाता समेतिाट भएको हिु ुपिेछ । 
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यस्तो आयोजिा सम्पन्न भएपबछ आयोजिािाट उत्पादर्दत विद्यतु राविय प्रसारण 
लाइिसम्म जोड्िका लाबग आिश्यक पूिावधारको प्रत्याभबूत समेत भएको हिु ुपिेछ 
। 

तर, शेयरधिीको अबग्रम लगािी रकम िेपाल सरकार िा सरकारको 
सम्िशन्धत बिकायिाट सरुशित हिेु प्रत्याभबूत भएको अिस्थामा किलु गररएको कुल 
शेयरको अबधकतम र्दश प्रबतशतसम्म अबग्रम भिुािी बलिे गरी शेयर बिष्कासि गिव 
िाधा पिे छैि । 

(६) सञ्चालिमा रहेका आयोजिाको हकमा बिमावणकायव सम्पन्न हुँर्दा िैंक तथा वििीय संस्था र 
स्िलगािीिाट लगािी भएको रकम (सािवजबिक बिष्काशि समेत) र बिमावणाबधि 
आयोजिाको हकमा िैंक तथा वििीय संस्था र स्िलगािीिाट लगािी गरेको/हिु े रकम 
(सािवजबिक बिष्काशि समेत) समेतको आधारमा आयोजिाको कुल लागत पेश गिुव 
पिेछ ।  

(७) उपर्दफा (६) िमोशजमको कुल लागतमा स्िलगािीको अंश तीस प्रबतशत िा सोभन्र्दा 
कम भएको अिस्थामा शेयरको बिष्काशि पश्चात ् कायम हिु े कुल चिुा पूजँीको 
अबधकतम उिन्चास प्रबतशतसम्मको पूजँीका लाबग शेयरको प्रारशम्भक बिष्काशि गिव पूिव 
स्िीकृबत प्रर्दाि गिव सवकिछे । 

(८) उपर्दफा (६) िमोशजमको कुल लागतमा स्िलगािीको अंश तीस प्रबतशत भन्र्दा िढी र 
चाबलस प्रबतशतसम्म भएको अिस्थामा शेयरको बिष्काशि पश्चात ्कायम हिुे कुल चिुा 
पूजँीको चाबलस प्रबतशतसम्म र कुल लागतमा स्िलगािीको अंश चाबलस प्रबतशत भन्र्दा 
िढी भएमा बतस प्रबतशतसम्म पूजँीका लाबग मात्र शेयरको प्रारशम्भक बिष्काशि गिव पूिव 
स्िीकृबत प्रर्दाि गिव सवकिछे ।  

 

५. आयोजिा बिमावणको लाबग हकप्रर्द शेयरको सािवजबिक बिष्कासि:  
(१) अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले आफु मखु्य कम्पिीको हैबसयतमा एकाउन्न प्रबतशत िा सो 

भन्र्दा िढी शेयर रहिे गरी आफ्िो मातहतको आयोजिामा िा आफ्िो सहायक 
कम्पिीको आयोजिामा िा ियाँ सहायक कम्पिी स्थापिा गरी आयोजिा बिमावणको लाबग 
संस्थागत लगािी गिव हकप्रर्द शेयर बिष्काशि गिव सक्िेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) िमोशजम आफु मखु्य कम्पिीको हैबसयत हिुे िाहेकका अन्य अिपुबतपत्र 
प्राप्त कम्पिीले बिमावण गरररहेको िा गिव गईरहेको आयोजिामा पचास प्रबतशत भन्र्दा कम 
शेयर लगािी गिे प्रयोजिका लागी हकप्रर्द शेयरको बिष्काशि गिव सक्िछे । यसरी 
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शेयर बिष्काशि गर्दाव उि आयोजिा बिमावणको भौबतक प्रगबत पशच्चस प्रबतशत भन्र्दा 
िढी भएको हिु ुपिेछ । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िमोशजम आयोजिाको लाबग आिश्यक पिे लगािी रकम स्पष्ट 
खलुाई पेश गिुव पिेछ ।   

(४) उपर्दफा (१) र (२) िमोशजम हकप्रर्द शेयरको सािवजाबिक बिष्कासिको पूिवस्िीकृबतको 
लाबग अिसूुची १ िमोशजमको ढाँचामा बििेर्दि तथा अिसूुची ३, अिसूुची ७ (क), ७ 
(ख), ८ (क), ८ (ख) र ८ (ग)  िमोशजमको वििरण तथा कागजात एक प्रबत 
प्रमाशणत र पाँच प्रबत प्रबतबलवप संलग्ि गरी अिसूुची 6 िमोशजमको सेिा शलु्क िझुाएको 
िैंक भौचरसवहतको बििेर्दि आयोगसमि पेस गिुव पिेछ । 

(५) यस र्दफािमोशजम हकप्रर्द शेयरको बिष्कासिको लाबग बििेर्दि दरं्दर्दा सहायक कम्पिीमा 
रहिे मखु्य कम्पिी र अन्य शेयरधिीको कबत कबत प्रबतशत शयेर कायम रहिे हो सोको 
वििरण पेश गिुव पिेछ । 

(६) उपर्दफा (४) िमोशजम बििेर्दि पेस गर्दाव मखु्य कम्पिी र सहायक कम्पिीले रे्दहाय 
िमोशजमको सतव पूरा गरेको र लाग ुभएको हिु ुपिेछ:  
(क) मखु्य कम्पिीले आफ्िो आयोजिाको विद्यतुको व्यापाररक उत्पार्दि शरुू गरेको हिु ु

पिेछ ।  

(ख) मखु्य कम्पिीले सहायक कम्पिीको चिुा पूजँीको एकाउन्न प्रबतशत िा सोभन्र्दा 
िढी अंश ग्रहण गरेको हिु ुपिेछ ।   

(ग) आयोजिाको विद्यतु खररर्दबिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको हिु ुपिेछ । 

(घ) आयोजिा बिमावणको लाबग वििीय व्यिस्थापि सम्पन्न भएको हिु ुपिेछ । 

(ङ) आयोजिाको विद्यतु उत्पार्दि अिमुबतपत्र प्राप्त भएको हिु ुपिेछ । 

(च) मखु्य कम्पिी िेपालको बधतोपत्र िजारमा सूशचकृत भएको कम्पिी हिु ुपिेछ । 

(७) उपर्दफा (१) िमोशजम हकप्रर्द शेयर बिष्काशि गर्दाव िढीमा १:२ को अिपुात भन्र्दा 
िढी िहिुे गरी बिष्काशि गिव पाइिेछ ।  

(८) उपर्दफा (२) को हकमा भिे िढीमा १:१ अिपुात भन्र्दा िढी िहिुे गरी बिष्काशि गिव 
पाइिेछ । 

(९) उपर्दफा (७) र (८) िमोशजम शेयर बिष्काशि गर्दाव अशघल्लो पटक बिष्काशि गररएको 
हकप्रर्द शेयरको रकम आयोजिा बिमावणमा खचव भईसकेको हिु ुपिेछ ।  

(१०) उपर्दफा (५) र उपर्दफा (९) िमोशजमका वििरणहरू हकप्रर्द शेयरको सािवजबिक 
बिष्कासि गर्दाव सािवजबिक जािकारीका लाबग प्रकाशि गिुव पिेछ । 
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(११) यस र्दफा िमोशजम हकप्रर्द शेयरको बिष्कासि गर्दाव प्रथम चरणमा बिशश्चत समय 
तोकी संस्थापक शेयरधिीका लाबग शेयर बिष्कासि गिुव पिेछ ।  

(१२) उपर्दफा (७) र (८) िमोशजम संस्थापक शेयरधिीले चिुा गिुवपिे कुल रकम र सो 
रकम चिुा गरे िगरेको व्यहोरा खलुाईएको वििरण समेत प्रकाशि गरी र्दोस्रो चरणमा 
सिवसाधारणको लाबग हकप्रर्द शेयरको बिष्कासि गिुव पिेछ । 

स्पवष्टकरण: यस र्दफाको प्रयोजिको लाबग:-  
(क) मखु्य कम्पिी भन्नाले अको कम्पिीको चिुा पूजँीको एकाउन्न प्रबतशत िा सो भन्र्दा 

िढी शेयर ग्रहण गरेको िा गिव गइरहेको कम्पिी सम्झि ुपछव । 

(ख) कुिै कम्पिीको चिुा पूजँीको पचास प्रबतशतभन्र्दा िढी शेयर अको कम्पिीले ग्रहण 
गरेको भएमा सो शेयर जारी गरेको कम्पिीसमेतलाई सहायक कम्पिी सम्झि ुपछव 
। 

६. बिमावणाधीि आयोजिाकोलाबग हकप्रर्द शेयर बिष्कासि:  

(१) अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले प्रारशम्भक शयेर बिष्काशि गरे पश्चात ् विबभन्न कारणले 
आयोजिाको बिमावण सम्पन्न हिु िसकेको अिस्थामा आयोजिाको िाँकी बिमावण कायव 
सम्पन्न गिे प्रयोजिका लाबग हकप्रर्द शयेर बिष्कासि गिव अिसूुची १ िमोशजमको 
ढाँचामा बििेर्दि तथा अिसूुची ४, अिसूुची ७ (क), ७ (ख), ८ (क), ८ (ख) र ८ 
(ग) िमोशजमको वििरण तथा कागजात एक प्रबत प्रमाशणत र पाँच प्रबत प्रबतबलवप संलग्ि 
गरी अिसूुची 6 िमोशजमको सेिा शलु्क िझुाएको िैंक भौचरसवहतको बििेर्दि 
आयोगसमि पेस गिुव पिेछ । 

(२) आयोजिा बिमावणको लागत काििुावहरको पररशस्थबतका कारणले िढ्ि गएको अिस्था हिु ु
पिेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) िमोशजम बिमावण लागत िढ्ि गएमा स्िलगािीको भागमा हिु आउि े
रकमको लाबग हकप्रर्द शयेर बिष्काशि गिव सक्िेछ । 

(४) उपर्दफा (१) िमोशजमको बििेर्दि पेस गिे कम्पिीले रे्दहायिमोशजमको सतव पूरा गरेको 
हिु ुपिेछ:  
(क) आयोजिाको भौबतक प्रगबत कम्तीमा असी प्रबतशत हाबसल भएको हिु ुपिेछ । 

(ख) बिमावण सम्पन्न गिव आिश्यक रहेको पूजँीगत लगािीको सम्िन्धमा स्पष्ट वििीय 
एिम ् ताबलकािद्ध कायवयोजिा सञ्चालक सबमबत तथा साधारण सभािाट पाररत 
गररएको हिु ुपिेछ । 
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(ग) कम्पिीले आयोजिा बिमावणका लागी ऋण बलएको िैंक तथा वििीय संस्थािाट 
हकप्रर्द शेयर बिष्कासि सम्िन्धमा सहमबत बलएको हिु ुपिेछ । 

(५) हकप्रर्द शेयरको बिष्कासि गर्दाव प्रथम चरणमा बिशश्चत समय तोकी संस्थापक शेयरधिीका 
लाबग शेयर बिष्कासि गिुव पिेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) िमोशजम संस्थापक शेयरधिीले चिुा गिुव पिे कुल रकम र सो रकम 
चिुा गरे िगरेको व्यहोरा खलुाईएको वििरण समेत प्रकाशि गरी र्दोस्रो चरणमा 
सिवसाधारणको लाबग हकप्रर्द शेयरको बिष्कासि गिुव पिेछ । 
स्पष्टीकरणिः यस र्दफा प्रयोजिका लागी काििुावहरको पररशस्थती भन्नालेिः 
क) रै्दवि प्रकोप एिम ्प्राकृबतक विपिी, 
ख) कुिै महामारी रोग फैबलएको अिस्था, 
ग) लडाई, आन्तररक बिद्रोह, िन्र्द, हड्ताल, िाकािन्र्दी र यस्तै कारणले उत्पन्न 

विध्िंसात्मक कायव, 
घ) (क) रे्दशख (ग) जस्ता कारणले श्रबमक, मालसामाि िा सेिा उपलब्ध हिु िसकी 

आयोजिा बिमावण, पररिण िा सञ्चालि गिव िसकेमा । 

७. अन्य प्रयोजिको लाबग शेयरको सािवजबिक बिष्कासि: 
(१) र्दफा ४, ५ र ६ मा तोवकएिमोशजम िाहेक अन्य प्रयोजिका लाबग थप पूजँीको 

आिश्यकता पर्दाव अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको पूिव 
स्िीकृबतको लाबग अिसूुची १ िमोशजमको ढाँचामा बििेर्दि तथा अिसूुची ५, अिसूुची ७ 
(क), ७ (ख), ८ (क), ८ (ख) र ८ (ग) िमोशजमको वििरण तथा कागजात एक प्रबत 
प्रमाशणत र पाँच प्रबत प्रबतबलवप संलग्ि गरी अिसूुची ६ को सेिा शलु्क िझुाएको िैंक 
भौचरसवहतको बििेर्दि आयोगसमि पेस गिुव पिेछ ।  

(२) कम्पिीले यस र्दफािमोशजम बििेर्दि पेस गर्दाव प्रस्तावित शेयर बिष्कासिको आिश्यकता 
र औशचत्य पवुष्ट हिुे आधार आयोगसमि पेस गिुव पिेछ । 

(३) शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको प्रकार तथा सो बिष्कासििाट प्राप्त हिु ेकुल रकमको 
उपयोगको सम्िन्धमा स्पष्ट वििीय एिम ्ताबलकािद्ध कायवयोजिा सञ्चालक सबमबत तथा 
साधारण सभािाट पाररत गरेको हिु ुपिेछ । 

(४) उपर्दफा (१) िमोशजम बििरे्दि दरं्दर्दाको िखत कायम रहेको चिुा पूजँीको िढीमा १:१ अिपुात 
भन्र्दा िढी िहिु ेगरी हकप्रर्द शेयरको बिष्काशि गिव सवकिेछ । 

(५) उपर्दफा (४) िमोशजम हकप्रर्द शेयरको बिष्कासि गर्दाव प्रथम चरणमा बिशश्चत समय 
तोकी संस्थापक शेयरधिीका लाबग शेयर बिष्कासि गिुव पिेछ ।  
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(६) उपर्दफा (४) िमोशजम संस्थापक शेयरधिीले चिुा गिुव पिे कुल रकम र सो रकम 
चिुा गरे िगरेको व्यहोरा खलुाईएको वििरण समेत प्रकाशि गरी र्दोस्रो चरणमा 
सिवसाधारणको लाबग हकप्रर्द शेयरको बिष्कासि गिुव पिेछ । 

 

८. बििेर्दिउपर जाचँिझु गिे:  

(१)  प्राप्त भएको बििेर्दि, कागजात तथा वििरणउपर आयोगले आिश्यक जाँचिझु गिेछ 
। 

(२) पेस गरेको वििरण अपगु रे्दशखएमा िा अन्य कागजात तथा वििरण आिश्यक ठािमेा 
आयोगले थप वििरण िा कागजात माग गिव सक्िेछ । 

(३) उपर्दफा (२) िमोशजम माग भएका सम्पूणव कागजात तथा वििरण प्राप्त भएको बमबतलाई 
ररतपूिवक बििेर्दि प्राप्त भएको बमबत माबििेछ । 

 

९. बििेर्दि उपर बिणवय: ररतपूिवक बििेर्दि प्राप्त भए पश्चात ् आयोगले शेयरको सािवजबिक 
बिष्काशिको पूिवस्िीकृबत सम्िन्धमा बिणवय गिेछ । 

पररच्छेर्द ३ 

विविध 

१०. बधतोपत्र िजारमा शेयरको खररर्दबिक्रीिः  

(१) साधारण शेयरधिीले आफ्िो शेयर प्रचबलत काििु िमोशजम बधतोपत्र िजारमा 
खररर्दबिक्री गिव सक्िेछि ्। 

(२) संस्थापक शेयरधिीले आफ्िो शेयर यस बिरे्दशशकाको अबधिमा रही प्रचबलत काििु 
िमोशजम बधतोपत्र िजारमा खररर्दबिक्री गिव सक्िेछि ्। 

११. संगदठत संस्थाको शेयरको खररर्दबिक्रीिः सूचीकृत कम्पिीको संस्थापक* शेयरधिी मध्ये कुि ै
शेयरधिी संगदठत संस्था भएमा त्यस्तो संगदठत संस्थाले आफँुसंग रहेको शेयर खररर्दबिक्री 
गिुव पर्दाव पन्र दर्दि अगािै सोको वििरण सिवसाधारणको जािकारीको लाबग सािवजबिक गरी 
आयोगमा जािकारी समेत दर्दि ुपिेछ ।  

स्पवष्टकरणिः यस र्दफाको प्रयोजिका लाबग संगदठत संस्था भन्नाले प्रचबलत काििु िमोशजम 
स्थापिा िा र्दताव भएको कम्पिी िा संस्थाि िा बिगम जस्ता काििुी व्यशि सम्झि ुपछव । 

 
* “संस्थापक” शब्र्द थप गरी त्रटुी सच्याइएको । 
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१२. िोिस शेयरिः 
(१) शेयर संरचिामा पाँच प्रबतशतभन्र्दा िढी पररितवि हिुे भएमा आयोगको पूिव स्िीकृबत 

बलि ुपिेछ ।  

(२) कम्पिीले शयेरधिीलाई िोिस शेयर प्रर्दाि गर्दाव आयोगमा जािकारी दर्दि ुपिेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िमोशजम िोिस शेयर प्रर्दाि गर्दाव सो िापत प्राप्त हिुे पूजँीको लगािी 
वििरण आयोग समि पेस गिुव पिेछ । 

१३. प्रत्याभतूी गिुवपिेिः शयेरको सािवजबिक बिष्काशि गर्दाव बिष्काशि गररिे शयेरको प्रचबलत 
काििु िमोशजम अबधकारप्राप्त बिकायिाट प्रत्याभतूी (अण्डरराइवटङ्ग) गररएको हिु ु पिेछ । 
यसरी प्रत्याभतूकतावले ग्रहण गरेको शेयर बधतोपत्र िजारमा खररर्दबिक्री गिव सवकिेछ । 

१४. बिमा र ममवत संभार कोष सम्िन्धी व्यिस्थािः आयोजिा एिम ् आयोजिासम्िन्धी बिबभन्न 
पिहरूको बिमा गररएको हिुपुिेछ । साथै आयोजिाको ममवत संभार कोषको समेत व्यिस्था 
गररएको हिु ुपिेछ ।   

१५. कम्पिी तथा आयोजिाले पेस गिुवपिे वििरणिः  (१) अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले अिसूुची ७ 
(क) र ८ (क) िमोशजमको वििरण प्रत्येक आबथवक िषव समाप्त भएको बमबतले तीि 
मवहिाबभत्र आयोग समि पेश गिुव पिेछ । 

(२) अिसूुची ७ (ख), ८ (ख) र ८ (ग) िमोशजमको वििरण तै्रमाबसक समाप्त भएको 
बमबतले एक मवहिाबभत्र आयोग समि पेश गिुव पिेछ । 

१६. सािवजबिक गिुवपिे वििरण:  

(१) अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले शेयरको सािवजबिक बिष्कासि गर्दाव प्रकाशि गररि े
वििरणपत्रमा बधतोपत्रसम्िन्धी प्रचबलत काििु िमोशजमका वििरणको अबतररि रे्दहाय 
िमोशजमको वििरण समेत समािेश गिुव पिेछ: 
(क) बिमावणाधीि जलविद्यतु आयोजिाको हकमा विद्यतु खररर्दबिक्री सम्झौतामा समािेश 

भए अिरुूप बिक्री हिुे विद्यतु ऊजावको माबसक पररमाण, बिक्री र्दर र सो 
अिसुारको आय वििरण उल्लेख भएको िाहै्र मवहिाको ताबलका । 

(ख) विद्यतु उत्पार्दि शरुू भईसकेका आयोजिाको हकमा माबथ खण्ड (क) को ताबलका 
र गत आबथवक िषव र चाल ुआबथवक िषवमा बिक्री भएको विद्यतु ऊजावको माबसक 
पररमाण, बिक्री र्दर एिम ्विद्यतु खररर्दकतावले भिुािी गरेको रकम समेत उल्लेख 
भएको िाहै्र मवहिाको ताबलका ।  
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(ग) कम्पिीले संचालि गरेका र स्िाबमत्िमा रहेका सिै आयोजिाको वििरण, 
अिमुबतपत्रको िाँकी अिधी, ऋण बलएको समय र रकम, सो भिुािी गिे अिबध 
। 

(घ) खण्ड (ग) िमोशजमका आयोजिाको ऋण र स्िलगािी समेतको कुल लागत रकम, 
विगत प्रत्येक िषवको आम्र्दािी, संचालि खचवको वििरण तथा मिुाफा िा 
िोक्सािीको शस्थबत । 

(ङ) बिद्यतु ऐि, २०४९ िमोशजम साविक रोयल्टीमा िवृद्ध लाग ुहिु ेबमबत र प्रबतशत । 

(च) प्रचबलत काििु िमोशजम आयोजिाले प्राप्त गिे आयकर लगायतका कर छुट 
सम्िन्धी वििरण र सो छुट हिुे िाँकी अिधी । 

(छ) आयोजिा प्रभावित स्थािीयले प्राप्त गरेको/गिे शेयर सङ्खख्या र संस्थापक शेयर 
मध्ये सूचीकरण हिुे शेयर सङ्खख्या एिम ्सूचीकरण हिुे बमबत समेतको वििरण । 

(ज) शेयरको प्रारशम्भक बिष्काशिका िखतसम्मका शेयरधिीको कुल शेयर संख्या एिम ् 
रकम, सञ्चालक सर्दस्यको िाम, शेयरधिीको रूपमा रहेका संगदठत संस्था भए 
सोको िाम एिम ्ग्रहण गरेको शेयर संख्या र रकम समेतको वििरण । 

(२) अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले सञ्चालिमा रहेका आयोजिाको हकमा अिसूुची ७ (क) र ७ 
(ख) िमोशजमको साथै बिमावणाबधि आयोजिाको हकमा अिसूुची ८ (क), ८ (ख) र ८ 
(ग) िमोशजमको वििरण तै्रमाबसक र िावषवक रूपमा सिवसाधारणको जािकारीका लाबग 
प्रकाशि गिुव पिेछ ।  

१७. आरे्दश र बिरे्दशि जारी गिे: आयोगले ऐि, बियमािली िमोशजम शेयरको सािवजबिक 
बिष्कासिसम्िन्धी व्यिस्था कायावन्ियि गिव र यस बिरे्दशशका िमोशजम बिदर्दवष्ट गररएको विषय 
सम्पार्दि गिव समय समयमा आरे्दश, बिरे्दशि िा पररपत्र जारी गिव सक्िेछ । 

१८. मापर्दण्ड , संवहता तथा संस्थागत सशुासि : अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले आयोगिाट समय 
समयमा जारी भएको मापर्दण्ड, संवहता तथा संस्थागत सशुासि सम्िन्धी बिरे्दशि पालिा गिुव 
पिेछ । 

१९. अन्य कािूिी व्यिस्था: शेयरको सािवजबिक बिष्कासिका सम्िन्धमा यस बिरे्दशशकामा 
लेशखएको कुरा यसै बिरे्दशशका िमोशजम र अन्य व्यिस्था प्रचबलत काििु िमोशजम हिुेछ । 
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२०. िाधा अड्काऊ फुकाऊििेः यस बिरे्दशशका िमोशजम कायवसम्पार्दि गिव कुिै िाधा अड्काऊ 
उत्पन्न भएमा आयोगको बिणवयिाट सो िाधा अड्काऊ फुकाऊि सवकिेछ । यसरी 
आयोगिाट भएको िाधा अड्काऊ फुकाऊको बिणवय सािवजबिक गररिेछ । 

२१. खारेजी र िचाउ:  

(१) "विद्यतुसम्िन्धी कम्पिीको शेयरको सािवजबिक बिष्काशिसम्िन्धी बिरे्दशशका, २०७६" 
खारेज गररएको छ । 

(२) "विद्यतुसम्िन्धी कम्पिीको शेयरको सािवजबिक बिष्काशिसम्िन्धी बिरे्दशशका, २०७६" 
िमोशजम भए गरेका काम कारिाही यसै बिरे्दशशका िमोशजम भए गरेको माबििेछ । 
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अिसूुची १ 

(र्दफा ४, ५, ६ र ७ सँग सम्िशन्धत) 

शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको पूिव स्िीकृबतसम्िन्धी बििेर्दिको ढाचँा 
बमबत:...................... 

श्री विद्यतु बियमि आयोग 

................., काठमाडौँ । 

विषय: शेयरको .......................सािवजबिक बिष्कासि सम्िन्धी पूिव स्िीकृबत पाउँ भने्न िारे। 

उपरोि विषयमा िेपालको प्रचबलत काििुिमोशजम विद्यतुको उत्पार्दि/प्रसारण/वितरण/व्यापार 
अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिी .......................................ले शेयरको ...................... सािवजबिक 
बिष्कासिको पूिव स्िीकृबत पाउँ भिी रे्दहाय िमोशजमको वििरणसवहत बििेर्दि पेस गर्दवछौँ: 

१. अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीको वििरण 

कम्पिीको िाम र ठेगािा:       

कम्पिीको र्दताव िम्िर:   

उद्योग र्दताव िम्िर:        

स्थायी लेखा िम्िर:    

२. विगतमा गररएका शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको वििरण 

पबछल्लो शेयरको सािवजबिक बिष्कासि गरेको बमबत:  

साधारणको लाबग बिष्कासि गररएको शेयर सङ्खख्या तथा रकम: 
आयोजिा प्रभावित िेत्रका िाबसन्र्दाको लाबग बिष्कासि गररएको शेयर सङ्खख्या तथा रकम: 
हाल कायम रहेको संस्थापक शेयरधिीको सङ्खख्या, शेयर सङ्खख्या तथा रकम: 
कूल शेयर सङ्खख्या तथा रकम:  

३. प्रस्तावित शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको वििरण 

सािवजबिक बिष्कासि गररिे शेयरको सङ्खख्या तथा रकम:  

कमवचारी/कामर्दारका लाबग बिष्कासि गररिे शेयर सङ्खख्या तथा रकम: 
म्यूचअुल फण्डका लाबग बिष्कासि गररिे शेयर सङ्खख्या तथा रकम: 
आयोजिा प्रभावित िेत्रका िाबसन्र्दाको लाबग बिष्कासि गररिे शेयर सङ्खख्या तथा रकम: 

४. कम्पिीको पूजँी 

साबिककोिः  
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कम्पिीको अबधकृत पूजँी:       

कम्पिीको जारी पूजँी:   

कम्पिीको चिुा पूजँी:       

संस्थापक शेयरधिीिाट चिुा भएको पूजँी: 
साधारण शेयरधिीिाट चिुा भएको पूजँी: 

सािवजबिक बिष्काशि पश्चात्कोिः  

कम्पिीको अबधकृत पूजँी:       

कम्पिीको जारी पूजँी:   

कम्पिीको चिुा पूजँी:       

संस्थापक शेयरधिीिाट चिुा हिुे पूजँी: 
साधारण शेयरधिीिाट चिुा हिुे पूजँी: 

५. आयोजिाको वििीय अिस्था 
आयोजिाको लागत:       

आयोजिामा भएको पूजँीगत खचव:  
स्िलगािीिाट भएको:    

ऋणिाट भएको: 
िैंक िा वििीय संस्थासँग ऋणको वकस्ता भिुािी सरुू हिुे/भएको बमबत तथा ऋणको अिबध: 
हालसम्मको प्रत्येक िषवको िावषवक आम्र्दािी:   

हालसम्मको प्रत्येक आ.ि.को िावषवक सञ्चालि तथा व्यिस्थापि खचव: 
हालसम्मको प्रत्येक आ.ि.को मिुाफा िा िोक्सािी रकमिः 
िैंक िा वििीय संस्थासँग ऋण सम्झौता भएको बमबत तथा ऋण रकम: 
ऋण र स्िलगािी बिचको अिपुात: 
IRR/ROE/ROA/DSCR/ISCR/Retained Earnings: 

६. आयोजिाको वििरण 

आयोजिाको िाम र ठेगािा:        

अिमुबतपत्र िं.: 
जारी गररएको बमबत र अिबध:      

अिमुबतपत्र जारी गिे बिकाय:     

(क) विद्यतु उत्पार्दि आयोजिाको हकमा 
आयोजिाको जबडत िमता: 
विद्यतुीय ऊजावको स्रोत (जलविद्यतु, सौयव ऊजाव, िाय ुऊजाव, थमवल, प्राकृबतक ग्यास, चमु्िवकय 
ऊजाव, गरुूत्िाकषवण ऊजाव आदर्द): 
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आयोजिाको प्रकार (रि अफ र्द ररभर, जलाशययिु, अधव जलाशययिु आदर्द): 
विद्यतु खररर्द सम्झौता सम्पन्न भएको वितरण/व्यापार अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिी/संस्थाको िाम: 
विद्यतु खररर्द सम्झौता सम्पन्न भएको बमबत र सम्झौताको अिबध: 
व्यापाररक उत्पार्दि सरुू गिुवपिे बमबत: 
व्यापाररक उत्पार्दि सरुू गरेको बमबत: 
िावषवक कूल उजाव: 

सखु्खा यामको ऊजाव: 
िषाव यामको ऊजाव: 

(ख) विद्यतु प्रसारण आयोजिाको हकमा 
प्रसारण लाइिको भोल्टेज स्तर (वकलोभोल्ट), लम्िाई (वकलोबमटर) तथा सवकव ट सङ्खख्या: 
प्रसारण लाइिका प्रमखु प्रयोगकतावको सूची (प्रशारण शलु्क व्यहोिे): 
विद्यतु प्रसारण (शव्हबलङ्ग) सम्झौता सम्पन्न भएको भए सोको बमबत र सम्झौताको अिबध: 
आयोजिा रहेको म.ि.पा. /उ.म.ि.पा. /ि.पा. /गा.पा.:  शजल्ला:  प्ररे्दश: 
िावषवक विद्यतु प्रसारण (शव्हबलङ्ग) हिुे विद्यतुको पररमाण (वकलोिाट घण्टा): 
अबधकतम विद्यतु प्रसारण िमता (Maximum Transmission Capacity) (मेगािाट): 
विद्यतु प्रसारणको उपलब्धता (Available Transmission Margin) (मेगािाट): 

(ग) विद्यतु वितरण आयोजिाको हकमा 
उपभोिाको िबगवकरण सवहतको सङ्खख्या वििरण: 
विद्यतु वितरण गररि ेशजल्ला:  प्ररे्दश: 
खररर्द गररिे र बिक्री गिे ऊजावको िावषवक पररमाण (वकलोिाट घण्टा): 
विद्यतुको अबधकतम माग (मेगािाट) 

(घ) विद्यतु व्यापार आयोजिाको हकमा 
विद्यतु खररर्द गररिे संस्थाको िाम: 
विद्यतु पिु: बिक्री गररिे संस्थाको िाम: 
खररर्द बिक्री गिव पाउिे विद्यतुको अबधकतम िमता (मेगािाट): 
खररर्द बिक्री गिव पाउिे िावषवक ऊजावको पररमाण (वकलोिाट घण्टा): 
विद्यतु व्यापारको िावषवक कारोिार रकमिः 

अबधकार प्राप्त अबधकारीको िाम:      कम्पिीको छाप:  

र्दस्तखत:      

बमबत:      

पर्द:       
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अिसूुची २ 

(र्दफा ४ सँग सम्िशन्धत) 

शेयरको प्रारशम्भक बिष्कासिसम्िन्धी बििेर्दिको साथ संलग्ि गिुवपिे कागजात तथा वििरण: 

(क) कम्पिी सञ्चालकको लगत, सञ्चालकको िैयशिक वििरण तथा संस्थापक शेयरधिीको शेयर 
रकम सवहतको वििरण । 

(ख) संस्थापक शेयरधिीले बलि किोल गरेको शेयर चिुा भएको कम्पिी रशजिारको 
कायावलयिाट प्रमाशणत शयेर लगत । 

(ग) आयोजिा सम्िन्धी वििरण र वििीय व्यिस्थापि सम्पन्न भएको कागजात । 

(घ) बिमावणको चरणमा रहेका आयोजिाको हकमा ऋण लगािीकतावको प्राविबधक तथा वििीय 
परामशवर्दातािाट प्रमाशणत आयोजिाको भौबतक प्रगबत कम्तीमा पचास प्रबतशत सम्पन्न भएको 
वििरण, खचवको वििरण, प्रसारण लाइिको हालको अिस्था र राविय प्रसारण लाइिसम्म 
जोड्िका लाबग आिश्यक पूिावधारको प्रत्याभबूतसम्िन्धी कागजात । 

(ङ) आयोजिा बिमावणको लाबग प्रचबलत काििुिमोशजम प्राप्त इजाजत, अिमुबतपत्र िा स्िीकृबत 
सम्िन्धी कागजात ।  

(च) शेयरको प्रारशम्भक बिष्कासि गिे सम्िन्धमा अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीको सञ्चालक सबमबत 
तथा साधारण सभाको बिणवय । 

(छ) अिसूुची ७ (क), ७ (ख), ८ (क), ८ (ख) र ८ (ग) िमोशजमको वििरण । 

(ज) शेयरको सािवजबिक बिष्कासििाट प्राप्त पूजँी उपयोगको वििीय एिम ् ताबलकािद्ध 
कायवयोजिा । 

(झ) पबछल्लो तीि आबथवक िषवको लेखापरीिण प्रबतिेर्दि र अिमुबतपत्र प्राप्त चाटवडव एकाउन्टेन्ट 
समेतिाट तयार गररएको आगामी पाँच आबथवक िषवको शेयर बिष्कासििाट प्राप्त पूजँी समेत 
समािेश गरी तयार पाररएको ताबलकािद्ध कायवयोजिा एिम ्वििीय वििरणको प्रिेपण तथा 
सो प्रिेपणका लाबग बलइएको आधार तथा मान्यतासवहतको वििरण र बिमासम्िन्धी 
कागजात । 

(ञ) बिष्कासि तथा बिक्री प्रिन्धकसंग भएको सम्झौताको प्रबतबलवप । 

(ट) बिष्कासि गररिे शेयरको प्रत्याभबूत (अण्डरराइट) गररएको सम्झौताको प्रबतबलवप । 

(ठ) कम्पिीको साख बिधावरण (के्रबडट रेवटङ्ग) प्रमाणपत्रको प्रबतबलवप । 

(ड) आयोजिा प्रभावित िेत्रका िाबसन्र्दासँग कुि ै वकबसमको सहमबत भएको भए सो सहमबतको 
प्रबतबलवप । 

(ढ) कम्पिीको प्रिन्धपत्र र बियमािली (संशोधि भए सो समेत) । 
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अिसूुची ३ 

(र्दफा ५ सँग सम्िशन्धत) 

आयोजिा बिमावणको लाबग हकप्रर्द शेयर बिष्कासिसम्िन्धी बििेर्दिको साथ संलग्ि गिुवपिे कागजात 

(क) कम्पिी सञ्चालकको लगत, सञ्चालकको िैयशिक वििरण तथा संस्थापक शेयरधिीको 
शेयर रकम सवहतको वििरण । 

(ख) हकप्रर्द शेयर बिष्कासि गिे र शेयर लगािी सम्िन्धमा सम्िशन्धत कम्पिीको सञ्चालक 
सबमबत तथा साधारण सभाको बिणवय । 

(ग) अिसूुची ७ (क), ७ (ख), ८ (क), ८ (ख) र ८ (ग) िमोशजमको वििरण । 

(घ) मखु्य कम्पिी र सम्िशन्धत सहायक कम्पिीको अबधकृत पूजँी, जारी पूजँी र चिुा पूजँीको 
वििरण ।  

(ङ) मखु्य कम्पिी तथा सहायक कम्पिीको पबछल्लो तीि आबथवक िषवको लेखापरीिण भएको 
वििीय वििरण । 

(च) सहायक कम्पिीमा मुुख्य कम्पिी र अन्य शयेरधिीको कबत कबत प्रबतशत शेयर कायम 
रहिे हो सोको वििरण ।  

(छ) प्रस्तावित आयोजिाको विद्यतु उत्पार्दि अिमुबतपत्रको प्रबतबलवप । 

(ज) प्रस्तावित आयोजिाको विद्यतु खररर्दबिक्री सम्झौताको प्रबतबलवप । 

(झ) प्रस्तावित आयोजिा बिमावणको लाबग गररएको वििीय व्यिस्थापि संझौताको प्रबतबलवप । 

(ञ) बििेर्दक कम्पिीको साविक आयोजिाको विद्यतुको व्यापाररक उत्पार्दि शरुू भएको बमबत र 
आयोजिा सम्िन्धी वििरण ।  

(ट) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) िमोशजम प्रस्तावित आयोजिाको वििीय प्रगबत कशम्तमा बिस र 
उपर्दफा (२) िमोशजमको प्रस्तावित आयोजिाको भौबतक प्रगबत पशच्चस प्रबतशत भएको 
पषु्टी हिुे कागजात र बिमासम्िन्धी कागजात समेत । 

(ठ) बिष्कासि तथा बिक्री प्रिन्धकसँग गररएको सम्झौताको वििरण ।  

(ड) हकप्रर्द शेयर बिष्कासिको सम्िन्धमा साख बिधावरणको (के्रबडट रेवटङ्ग) प्रमाणपत्र । 

(ढ) बिष्कासि गररिे शेयरको प्रत्याभबूत (अण्डरराइट) गररएको सम्झौताको प्रबतबलवप । 

(ण) कम्पिीको प्रिन्धपत्र र बियमािली (संशोधि भए सो समेत) । 
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अिसूुची 4 

(र्दफा 6 सँग सम्िशन्धत) 

बिमावणाधीि आयोजिाको लाबग हकप्रर्द शेयर बिष्कासि सम्िन्धी बििेर्दिको साथ संलग्ि गिुवपिे 
कागजात 

(क) कम्पिी सञ्चालकको लगत, सञ्चालकको िैयशिक वििरण तथा संस्थापक शेयरधिीको 
शेयर रकम सवहतको वििरण । 

(ख) कािूिावहरको पररशस्थबत उत्पन्न भएको प्रमाशणत कागजात । 

(ग) हकप्रर्द शेयर बिष्कासि गिे प्रस्ताि र बिमावण सम्पन्न गिव आिश्यक पूजँीगत लगािीको 
वििीय योजिा सम्िन्धी प्रस्ताि सञ्चालक सबमबत तथा साधारण सभाको बिणवय प्रबतबलवप । 

(घ) अिसूुची ७ (क), ७ (ख), ८ (क), ८ (ख) र ८ (ग) िमोशजमको वििरण । 

(ङ) आयोजिा सम्िन्धी वििरण, आयोजिा बिमावणको भौबतक प्रगबत, प्रसारण लाइिको हालको 
अिस्था र बिमासम्िन्धी कागजात । 

(च) वििीय व्यिस्थापि अिसुार बियिु प्राविबधक परामशवर्दाता (Technical Consultant) तथा 
वििीय परामशवर्दाता (Financial Consultant) द्वारा प्रमाशणत गररएको हालसम्मको खचव 
वििरण । 

(छ) अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले सम्िशन्धत िैंक तथा वििीय संस्थािाट हकप्रर्द शेयर बिष्कासि 
सम्िन्धमा प्राप्त सहमबतको प्रबतबलवप । 

(ज) आयोजिा बिमावणको लाबग प्रचबलत काििु िमोशजम प्राप्त इजाजत िा अिमुबतपत्र िा 
स्िीकृबत सम्िन्धी कागजात । 

(झ) पबछल्लो तुीि आबथवक िषवको लेखापरीिण भएको वििीय वििरण । 

(ञ) हकप्रर्द शेयर बिष्कासिका लाबग बिष्कासि तथा बिक्री प्रिन्धक बियिु गररएको 
सम्झौताको प्रबत । 

(ट) आयोजिा बिमावणको लाबग अन्य िैकशल्पक स्रोतिाट आिश्यक रकम जटुाउि िसकेको  
आधार । 

(ठ) आयोजिाको लागत िढ्िकुो कारणसवहत सो प्रमाशणत हिुे कागजात । 

(ड) बिष्कासि गररिे शेयरको प्रत्याभबूत (अण्डरराइट) गररएको सम्झौताको प्रबतबलवप । 

(ढ) हकप्रर्द शेयर बिष्कासिको सम्िन्धमा साख बिधावरण (के्रबडट रेवटङ्ग) प्रमाणपत्र । 

(ण) कम्पिीको प्रिन्धपत्र र बियमािली (संशोधि भए सो समेत) । 
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अिसूुची 5 

(र्दफा 7 सँग सम्िशन्धत) 

अन्य प्रयोजिको लाबग शेयरको सािवजबिक बिष्कासिसम्िन्धी बििेर्दिको साथ संलग्ि गिुवपिे 
कागजात 

(क) कम्पिी सञ्चालकको लगत, सञ्चालकको िैयशिक वििरण तथा संस्थापक शेयरधिीको 
शेयर रकम सवहतको वििरण । 

(ख) शेयर बिष्कासि गिे सम्िन्धमा कम्पिीको सञ्चालक सबमबत तथा साधारण सभाको बिणवय 
। 

(ग) शेयर बिष्काशि गिुवपिे आिश्यकता र सोको पषु्ट्याईं गिे कागजात, वििरण, ताबलकािद्ध 
कायवयोजिा, प्रबतिेर्दि आदर्द । 

(घ) अिसूुची ७ (क), ७ (ख), ८ (क), ८ (ख) र ८ (ग) िमोशजमको वििरण । 

(ङ) िैंक तथा वििीय संस्थाको सहमबत एिम ् वििीय व्यिस्थापि आिस्यक पिे भएमा सो 
भएको संझौताको प्रबत । 

(च) आयोजिा सम्िन्धी वििरण ।  

(छ) आयोजिा बिमावण तथा सञ्चालिको लाबग प्रचबलत काििुिमोशजम प्राप्त इजाजत, अिमुबतपत्र 
िा स्िीकृबतसम्िन्धी कागजात । 

(ज) पबछल्लो तुीि आबथवक िषवको लेखापरीिण भएको वििीय वििरण । 

(झ) अिमुबतपत्र प्राप्त चाटवडव एकाउन्टेन्ट समेतिाट शेयरको सािवजबिक बिष्कासििाट प्राप्त हिुे 
रकम समािेश गरी तयार गररएको आगामी पाँच आबथवक िषवको तबलकािद्ध गररएको 
वििीय वििरणको प्रिपेण तथा सो प्रिेपणका लाबग बलइएको आधार तथा मान्यतासवहतको 
वििरण र बिमासम्िन्धी कागजात । 

(ञ) शेयरको सािवजबिक बिष्कासिका लाबग बिष्कासि तथा बिक्री प्रिन्धक बियिु गररएको 
सम्झौताको प्रबत । 

(ट) बिष्कासि गररिे शेयरको प्रत्याभबूत (अण्डरराइट) गररएको सम्झौताको प्रबतबलवप । 

(ठ) शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको सम्िन्धमा साख बिधावरण (के्रबडट रेवटङ्ग) प्रमाणपत्र । 

(ड) कम्पिीको प्रिन्धपत्र र बियमािली (संशोधि भए सो समेत) । 

 

  



ब तु नयमन आयोग व तुस ब धी क पनीको शेयरको सावज नक न कासनको पूव वीकृ त तथा नयमनस ब धी नदिशका, २०७८ 

 

 

१९                                                                   
 

अनसूुची 6 

(दफा ४, ५, ६र 7 सँग स बि धत) 

सेवा शु क 

ता वत शयेरको सावज नक न कासनप ात ्कायम हनु ेच ु ा पँूजीको आधारमा 

1. . दश करोडस मको  † ला ग: . १,००,०००।-(एक लाख पैयामँा ) 

2. . दश करोडभ दा मा थ येक . दश करोडस मका ला ग: . ५०,०००।-(पचास 

हजार पैयामँा ) 

 

उदाहरण 

(क) . न  करोड चाल स लाखको ‡ ला ग: . 100,०००।-(एक लाख पैयामँा ) 

(ख) . प चीस करोडको § ला ग:  

प हलो दश करोडको ला ग सेवा शु क:  . 100,०००।- 

दो ो दश करोडको ला ग सेवा शु क:  . ५०,०००।-  

बाँक  पाँच करोडको ला ग सेवा शु क:  . ५०,०००।- 

ज माः .२,००,०००।-(दईु लाख पैयामँा ) 

                                                           
†आयोगको १४३ औ ंबैठकको नणयबाट“सावज नक न काशनका”भ े श दह हटाइ टु  स याइएको । 
‡आयोगको १४३ औ ंबैठकको नणयबाट“सावज नक न काशनका”भ े श दह  हटाइ टु  स याइएको । 
§आयोगको १४३ औ ंबैठकको नणयबाट“सावज नक न काशनका”भ े श दह  हटाइ टु  स याइएको । 
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अिसूुची ७ (क) 

(र्दफा १५ सँग सम्िशन्धत) 

सञ्चालिमा रहेका आयोजिाको चाल ुआ.ि.सम्मको िावषवक वििरण 

(अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले सञ्चालि गरेका प्रत्येक आयोजिाको छुट्टाछुटै्ट वििरण भिुव पिेछ) 

कम्पिीको िामिः                                                  बिमावणाबधि र सञ्चालि गरेका आयोजिाको संख्यािः 
आयोजिाको िाम र जबडत िमतािः                                    उत्पार्दि अिमुबत प्राप्त बमबतिः                                
विद्यतुको व्यापाररक उत्पार्दि शरुू भएको बमबतिः                         शयेरको सािवजबिक बिष्काशि (IPO) गरेको बमबतिः 
आयोजिाको कुल लागत रकमिः                                      अिमुबतपत्र िहाल रहिे बमबतिः 
आयोजिा सम्पन्न हुँर्दा कायम रहेको रकमिः (क) ऋणिः                    (ख) स्िलागािी (संस्थापक र सािवजबिक बिष्काशि समते): 

क्र.सं. शशषवक 
उत्पार्दि अिमुबतपत्र प्राप्त बमबत ... 

आ.ि. २०_ _/०_ _ 

आ.ि. २०_ 

_/०_ _ 

आ.ि. २०_ 

_/०_ _ 

व्यापाररक उत्पार्दि शरुू भएको आ.ि. 
२०_ _/०_ _ 

आ.ि. २०_ 

_/०_ _ 

आ.ि. २०_ _/०_ 

_ 

आ.ि. २०_ 

_/०_ _ 

१ कम्पिीको अबधकृत पूजँी रू.               

२ कम्पिीको जारी पूजँी रू.               

३ कम्पिीको चिुा पूजँी रू.               

४ 
हकप्रर्द शेयर जारी गरेको भए सोको अिपुात, शेयर संख्या 
र रकम 

              

५ 
िोिस शेयर जारी गरेको भए सोको प्रबतशत, शेयर संख्या 
र रकम 

              

६ संस्थापक शेयरधिीको जम्मा संख्या               

७ संस्थापक शेयरधिीको कुल शेयर संख्या र रकम               

८ संस्थापक शेयरधिीको रूपमा रहेका संगदठत संस्थाकोिः                                           

१. िाम… / शेयर संख्या र रकम               

२. िाम… / शेयर संख्या र रकम               
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९ शेयरको प्रारशम्भक बिष्काशि माफव त शेयर ग्रहण गरेका 
साधारण शेयरधिी तफव को शेयर संख्या (हकप्रर्द र िोिस 
शेयर भए सो समेत) र रकम  

              

१० कमवचारी/कामर्दारको शेयर संख्या (हकप्रर्द र िोिस शेयर 
भए सो समेत) र रकम  

              

११ स्थाबिय िाबसन्र्दाको शेयर संख्या (हकप्रर्द र िोिस शेयर 
भए सो समेत) र रकम 

              

१२ म्यूचअुल फण्डसंग रहेको शेयर संख्या (हकप्रर्द र िोिस 
शेयर भए सो समेत) र रकम 

              

१३ प्रत्याभतूीकताव संग रहेको शेयर संख्या (हकप्रर्द र िोिस 
शेयर भए सो समेत) र रकम 

              

१४ आयोजिाले चिुा गरेको ऋण रू. (लाखमा)               

आयोजिाले चिुा गरेको व्याज रू. (लाखमा)               

आयोजिाको िाँकी ऋण रू. (लाखमा)               

१५ 
आयोजिाको वपवपए अिसुारको िावषवक करार ऊजाव (यबुिट 
लाखमा) 

              

१६ 
कम्पिीले स्ििःघोषणा गरेको विद्यतुको पररमाण 
(Availability Decelaration) 

              

१७ आयोजिाले बिक्री गरेको िावषवक ऊजाव (यबुिट लाखमा)               

१८ विद्यतु बिक्रीिाट प्राप्त आम्र्दािी रू. (लाखमा)               

१९ अन्य आम्र्दािी रू. (लाखमा)               

२० 
िेपाल विद्यतु प्राबधकरणिाट प्राप्त हजविा रकम रू. 
(लाखमा) 

              

२१ कुल आम्र्दािी रू. (लाखमा)               

२२ कुल खचव रू. (लाखमा)               
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२३ खरु्द िाफा/िोक्सािी रू. (लाखमा)               

२४ लाभांश वितरण गरेको भए सोको प्रबतशत र रकम               

२५ कुल सञ्चालि तथा ममवत संभार खचव रू. (लाखमा)               

आयोजिा र आयोजिा स्थलको सञ्चालि तथा ममवत संभार 
खचव रू. (लाखमा) 

              

केन्द्रीय कायावलयको सञ्चालि तथा ममवत संभार खचव रू. 
(लाखमा) 

              

२६ रोयल्टी खचव रू. (लाखमा)               

२७ आयोजिाको बिमा खचव रू. (लाखमा)               

२८ ह्रासकट्टी रकम रू. (लाखमा)               

२९ 
िेपाल विद्यतु प्राबधकरणलाई बतरेको हजविा रकम रू. 
(लाखमा) 

              

३० कर िापतको रकम रू. (लाखमा)               

३१ कुल कमवचारी संख्या               

आयोजिा स्थलमा रहेका प्राविबधक र कमवचारी संख्या               

केन्द्रीय कायावलयमा रहेका कमवचारी संख्या               

३२ कमवचारी तलि भिा रू. (लाखमा)               

३३ कमवचारी बिमा खचव रू. (लाखमा)               

३४ कायवकारी अबधकृतको तलि भिा रू. (लाखमा)               

३५ सञ्चालक सबमबतको िैठक भिा रू. (लाखमा)               

३६ लेखापरीिकको पाररश्रबमक रू. (लाखमा)               

३७ साधारणसभा खचव रू. (लाखमा)               

३८ कायावलय भिि भाडा खचव रू. (लाखमा)               

३९ कुल सिारी साधि संख्या               
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आयोजिा स्थलमा रहेका सिारी साधिको संख्या (गाडी, 
मोटरसाईकल र अन्य) 

              

केन्द्रीय कायावलयमा रहेका सिारी साधिको संख्या (गाडी, 
मोटरसाईकल र अन्य) 

              

४० कम्पिीले अध्ययि गरेका अन्य आयोजिा भए सोको 
वििरण 

              

िाम र आयोजिा रहि ेशजल्ला               

जबडत िमता               

अध्ययि खचव रू. (लाखमा)               

४१ अन्य केही भएमा               
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अिसूुची  ७ (ख) 

(र्दफा १५ सँग सम्िशन्धत) 

सञ्चालिमा रहेका आयोजिाको चाल ुआ.ि.को ...तै्रमाबसक वििरण 

(अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीले सञ्चालि गरेका प्रत्येक आयोजिाको छुट्टाछुटै्ट वििरण भिुव पिेछ) 

कम्पिीको िामिः                                                  बिमावणाबधि र सञ्चालि गरेका आयोजिाको संख्यािः 
आयोजिाको िाम र जबडत िमतािः                                    उत्पार्दि अिमुबत प्राप्त बमबतिः        
विद्यतुको व्यापाररक उत्पार्दि शरुू भएको बमबतिः                          शेयरको सािवजबिक बिष्काशि (IPO) गरेको बमबतिः 
आयोजिाको कुल लागत रकमिः                                      अिमुबतपत्र िहाल रहिे बमबतिः                                     
आयोजिा सम्पन्न हुँर्दा कायम रहेको रकमिः (क) ऋणिः                    (ख) स्िलागािी (संस्थापक र सािवजबिक बिष्काशि समते): 
क्र.सं. शशषवक 

यस तै्रमाबसकको पवहलो 
मवहिा... 

यस तै्रमाबसकको र्दोस्रो 
मवहिा... 

यस तै्रमाबसकको तेस्रो 
मवहिा... 

यस तै्रमाबसकको जम्मा पवहलो तै्रमाबसक र्दोस्रो तै्रमाबसक तेस्रो तै्रमाबसक 

१ कम्पिीको अबधकृत पूजँी रू.        

२ कम्पिीको जारी पूजँी रू.        

३ कम्पिीको चिुा पूजँी रू.        

४ 
हकप्रर्द शेयर जारी गरेको भए सोको अिपुात, 

शेयर संख्या र रकम 
       

५ 
िोिस शेयर जारी गरेको भए सोको प्रबतशत, 

शेयर संख्या र रकम 
       

६ संस्थापक शेयरधिीको जम्मा संख्या        

७ 
संस्थापक शेयरधिीको कुल शेयर संख्या र 

रकम 
       

८ 

संस्थापक शेयरधिीको रूपमा रहेका संगदठत 
संस्थाकोिः 

       

१. िाम… / शेयर संख्या र रकम        
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२. िाम… / शेयर संख्या र रकम      
  

९ आयोजिाको कुल ऋण रू. (लाखमा)      
  

आयोजिाले चिुा गरेको ऋण रू. 
(लाखमा) 

     

  

आयोजिाले चिुा गरेको व्याज रू. 
(लाखमा) 

     

  
आयोजिाको िाँकी ऋण रू. (लाखमा)      

  

१० 
आयोजिाको वपवपए अिसुारको िावषवक करार 

ऊजाव (यबुिट लाखमा) 
     

  

११ 
कम्पिीले स्ििःघोषणा गरेको विद्यतुको पररमाण 

(Availability Decelaration) 
     

  

१२ 
आयोजिाले बिक्री गरेको िावषवक ऊजाव 

(यबुिट लाखमा) 
     

  

१३ 
विद्यतु बिक्रीिाट प्राप्त आम्र्दािी रू. 

(लाखमा) 
     

  
१४ अन्य आम्र्दािी रू. (लाखमा)      

  

१५ 
िेपाल विद्यतु प्राबधकरणिाट प्राप्त हजविा रकम 

रू. (लाखमा) 
     

  
१६ कुल आम्र्दािी रू. (लाखमा)      

  
१७ कुल खचव रू. (लाखमा)      

  
१८ खरु्द िाफा/िोक्सािी रू. (लाखमा)      

  

१९ 
लाभांश वितरण गरेको भए सोको प्रबतशत र 

रकम 
       

२० कुल सञ्चालि तथा ममवत संभार खचव रू. 
(लाखमा) 
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आयोजिा र आयोजिा स्थलको सञ्चालि 
तथा ममवत संभार खचव रू. (लाखमा) 

       

केन्द्रीय कायावलयको सञ्चालि तथा ममवत 
संभार खचव रू. (लाखमा) 

       
21 रोयल्टी खचव रू. (लाखमा)        
22 आयोजिाको बिमा खचव रू. (लाखमा)        
23 ह्रासकट्टी रकम रू. (लाखमा)        

24 
िेपाल विद्यतु प्राबधकरणलाई बतरेको हजविा 

रकम रू. (लाखमा) 
       

25 कर िापतको रकम रू. (लाखमा)        
26 कुल कमवचारी संख्या        

आयोजिा स्थलमा रहेका प्राविबधक र 
कमवचारी संख्या 

       

केन्द्रीय कायावलयमा रहेका कमवचारी संख्या 
       

27 कमवचारी तलि भिा रू. (लाखमा)        
28 कमवचारी बिमा खचव रू. (लाखमा)        

29 
कायवकारी अबधकृतको तलि भिा रू. 

(लाखमा) 
       

30 सञ्चालक सबमबतको िैठक भिा रू. (लाखमा) 
       

31 लेखापरीिकको पाररश्रबमक रू. (लाखमा)        
32 साधारणसभा खचव रू. (लाखमा)        
33 कायावलय भिि भाडा खचव रू. (लाखमा)        
34 कुल सिारी साधि संख्या        
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आयोजिा स्थलमा रहेका सिारी साधिको 
संख्या (गाडी, मोटरसाईकल र अन्य) 

       

केन्द्रीय कायावलयमा रहेका सिारी साधिको 
संख्या (गाडी, मोटरसाईकल र अन्य) 

       
35 कम्पिीले अध्ययि गरेका अन्य आयोजिा भए 

सोको वििरण 
       

िाम र आयोजिा रहि ेशजल्ला        
जबडत िमता        

अध्ययि खचव रू. (लाखमा)        
36 अन्य केही भएमा        

  



बिद्यतु बियमि आयोग विद्यतुसम्िन्धी कम्पिीको शेयरको सािवजबिक बिष्कासिको पूिव स्िीकृबत तथा बियमिसम्िन्धी बिरे्दशशका, २०७८  

 

28                                                
 

अिसूुची ८ (क) 

(र्दफा १५ सँग सम्िशन्धत) 

बिमावणाबधि आयोजिाको चाल ुआ.ि.सम्मको िावषवक वििरण 

(अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीिाट बिमावणाबधि प्रत्यके आयोजिाको छुट्टाछुटै्ट वििरण भिुव पिेछ) 

कम्पिीको िामिः                                     बिमावणाबधि/सञ्चालिमा रहेका आयोजिाको संख्यािः 
आयोजिाको िामिः                                    जबडत िमतािः                             अिमुबतपत्र िहाल रहिे बमबतिः 
विद्यतु खररर्द संझौता िमोशजम विद्यतुको व्यापाररक उत्पार्दि शरुू गिुवपिे बमबत (RCOD):                       संशोबधत RCOD:       

आयोजिाको शरुू अिमुाबित लागत रकमिः                  संशोबधत लागत रकमिः 
शेयरको सािवजबिक बिष्काशि (IPO) गरेको भए सोको बमबतिः 

क्र.सं. शशषवक 
उत्पार्दि अिमुबतपत्र जारी 

आ.ि. र बमबत 
... आ.ि. 

बिमावण प्रारम्भ भएको 
आ.ि. र बमबत 

... आ.ि. ... आ.ि. ... आ.ि. बिमावण सम्पन्न हिेु आ.ि. 

१ कम्पिीको अबधकृत पूजँी रू.               

२ कम्पिीको जारी पूजँी रू.               

३ कम्पिीको चिुा पूजँी रू.               

४ उपयोग भएको ऋण लगािी िापतको रकम रू.               

५ उपयोग भएको स्िलगािी िापतको रकम रू               
६ संस्थापक शेयरधिीको रूपमा रहेका संगदठत 

संस्थाकोिः                             
          

    

१. िाम… / शेयर संख्या र रकम               

२. िाम… / शेयर संख्या र रकम               

क आयोजिाको वििीय प्रगबतिः               

७ आयोजिाको तयारी (Preproject cost) खचव रू.               

८ पहुँचमागव बिमावणको खचव रू.               
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९ प्रशारण लाईि बिमावणको खचव रू.               

१० बसबभल संरचिा बिमावणको खचव रू.               

११ हाईड्रोमेकाबिकल संरचिा बिमावणको खचव रू.               

१२ ईलेक्रोमेकाबिकल संरचिा बिमावणको खचव रू.               

१३ 
IEE/EIA अन्तगवत सामाशजक तथा िातािरणीय खचव 
रू. 

          

    
१४ कम्पिीको व्यिस्थापि खचव:               

कमवचारी तलि भिा रू. (लाखमा)               

कमवचारी बिमा खचव रू. (लाखमा)               

कायवकारी अबधकृतको तलि भिा रू. (लाखमा)               

सञ्चालक सबमबतको िैठक भिा रू. (लाखमा)               

लेखापरीिकको पाररश्रबमक रू. (लाखमा)               

साधारणसभा खचव रू. (लाखमा)               

कायावलय भिि भाडा खचव रू. (लाखमा)               
१५ परामशवर्दाता खचविः               

आयोजिाको ईशन्जबियररङ्ग एिम ्बडजाइि खचव रू.               

आयोजिाको सपुररिेिण खचव रू.               

प्राविबधक तथा वििीय विल विजक सम्परीिण खचव 
रू. (वििीय संस्थाको तफव िाट) 

          

    

१६ बिमावण अिधीको ब्याज रकम रू.               

१७ कर िापतको रकम रू. (लाखमा)               

१८ आयोजिाको बिमा खचव रू. (लाखमा)               

१९ ह्रासकट्टी रकम रू. (लाखमा)               

ख आयोजिाको भौबतक प्रगबतिः               

२० पहुँचमागव बिमावण (प्रबतशत)               
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२१ मलु िाधँ (हेडिक्स) बिमावण (प्रबतशत)               

२२ बडस्याण्डर बिमावण (प्रबतशत)               

२३ टेलरेस बिमावण (प्रबतशत)               

२४ पािरहाउस बिमावण (प्रबतशत)               

२५ प्रशारण लाईि बिमावण (प्रबतशत)               

२६ सिस्टेसि बिमावण (प्रबतशत)               

२७ ईलेक्रोमेकाबिकल संरचिा बिमावण (प्रबतशत)               

२८ हाईड्रोमेकाबिकल संरचिा बिमावण (प्रबतशत)               

ग अन्य वििरणिः               
२९ कुल कमवचारी संख्या:               

आयोजिा स्थलमा रहेका प्राविबधक र कमवचारी 
संख्या 

          
    

केन्द्रीय कायावलयमा रहेका कमवचारी संख्या               
३० कुल सिारी साधि संख्या:               

आयोजिा स्थलमा रहेका सिारी साधिको संख्या 
(गाडी, मोटरसाईकल र अन्य) 

          

    

केन्द्रीय कायावलयमा रहेका सिारी साधिको संख्या 
(गाडी, मोटरसाईकल र अन्य) 

          

    
३३ कम्पिीले अध्ययि गरेका अन्य आयोजिा भए 

सोको वििरण 
          

    

िाम र आयोजिा रहि ेशजल्ला               

जबडत िमता               

अध्ययि खचव रू. (लाखमा)               

३४ अन्य केही भएमा               
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अिसूुची ८ (ख) 

(र्दफा १५ सँग सम्िशन्धत) 

बिमावणाबधि आयोजिाको चाल ुआ.ि.को ...तै्रमाबसक वििीय प्रगबत वििरण 

(अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीिाट बिमावणाबधि प्रत्यके आयोजिाको छुट्टाछुटै्ट वििरण भिुव पिेछ) 

कम्पिीको िामिः                                              बिमावणाबधि/सञ्चालिमा रहेका आयोजिाको संख्यािः  

आयोजिाको िामिः                                             जबडत िमतािः                       अिमुबतपत्र िहाल रहिे बमबतिः  

विद्यतु खररर्द संझौता िमोशजम विद्यतुको व्यापाररक उत्पार्दि शरुू गिुवपिे बमबत (RCOD):                          संशोबधत RCOD:         

आयोजिाको शरुू अिमुाबित लागत रकमिः                          संशोबधत लागत रकमिः  
 

शेयरको सािवजबिक बिष्काशि गरेको भए 
सोको बमबतिः 

    वििीय प्रगबत (प्रबतशत): 
 

क्र.सं. शशषवक 

परामशवर्दातािाट 

प्रस्तावित बडजाईि 
िमोशजमको अिमुाबित 

लागत 

वििीय व्यिस्थापि 
िमोशजम स्िीकृत 
अिमुाबित लागत 

यस 
तै्रमाबसकको 

पवहलो 
मवहिा... 

यस 
तै्रमाबसकको 

र्दोस्रो 
मवहिा... 

यस 

तै्रमाबसकको 
तेस्रो 

मवहिा... 

यस 

तै्रमाबसकको 
जम्मा 

पवहलो 
तै्रमाबसक 

र्दोस्रो 
तै्रमाबसक 

तेस्रो 
तै्रमाबसक 

वििीय 
प्रगबत 

(प्रबतशत) 

१ 
आयोजिाको बिमावण पिुवको अध्ययि, अिमुबतपत्र 
र्दस्तरु, व्यिस्थापि लगायतका खचव रू. 

              

      

२ पहुँचमागव बिमावणको खचव रू.                     

३ जग्गा प्राबप्त एिम ्खररर्द खचव रू.                     

४ प्रशारण लाईि बिमावणको खचव रू.                     

५ बसबभल संरचिा बिमावणको खचव रू.                     

६ हाईड्रोमेकाबिकल संरचिा बिमावणको खचव रू.                     

७ ईलेक्रोमेकाबिकल संरचिा बिमावणको खचव रू.                     

८ 
IEE/EIA अन्तगवत सामाशजक तथा िातािरणीय 
खचव रू. 

              
      

९ फबिवचसव तथा कायावलय उपकरण खचव                     
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१० सिारी साधि खररर्द खचव रू. (लाखमा)                     
११ कम्पिीको व्यिस्थापि खचव:                     

कमवचारी तलि भिा रू. (लाखमा)                     

कमवचारी बिमा खचव रू. (लाखमा)                     
कायवकारी अबधकृतको तलि भिा रू. 

(लाखमा) 
              

      
सञ्चालक सबमबतको िैठक भिा रू. 

(लाखमा) 
              

      

लेखापरीिकको पाररश्रबमक रू. (लाखमा)                     

साधारणसभा खचव रू. (लाखमा)                     

कायावलय भिि भाडा खचव रू. (लाखमा)                     

सिारी इन्धि तथा ममवत खचव                     
१२ कायावलय सञ्चालि खचव                     
१३ परामशवर्दाता खचविः                     

आयोजिाको ईशन्जबियररङ्ग एिम ्बडजाइि 
खचव रू. 

              
      

आयोजिाको बिमावण सपुररिेिण खचव रू.                     

प्राविबधक तथा वििीय विल विजक 
सम्परीिण खचव  (वििीय संस्थाको तफव िाट) रू. 

              

      

१४ बिमावण अिधीको ब्याज रकम रू.                     

१५ कर िापतको रकम रू. (लाखमा)                     

१६ आयोजिाको बिमा खचव रू. (लाखमा)                     

ग अन्य वििरणिः                     

२२ 
हकप्रर्द शेयर जारी गरेको भए सोको अिपुात, 

शेयर संख्या र रकम 
              

      

२३ संस्थापक शेयरधिीको जम्मा संख्या                     
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२४ 
संस्थापक शेयरधिीको कुल शेयर संख्या र 
रकम 

              
      

२५ संस्थापक शेयरधिीको रूपमा रहेका संगदठत 
संस्थाकोिः                             

              
      

१. िाम… / शेयर संख्या र रकम                     

२. िाम… / शेयर संख्या र रकम                     
२६ कम्पिीले अध्ययि गरेका अन्य आयोजिा भए 

सोको वििरण 
              

      

िाम र आयोजिा रहि ेशजल्ला                     

जबडत िमता                     

अध्ययि खचव रू. (लाखमा)                     
२७ कुल कमवचारी संख्या                     

आयोजिा स्थलमा रहेका प्राविबधक र कमवचारी 
संख्या 

    
                

केन्द्रीय कायावलयमा रहेका कमवचारी संख्या                     
२८ कुल सिारी साधि संख्या                     

आयोजिा स्थलमा रहेका सिारी साधिको संख्या 
(गाडी, मोटरसाईकल र अन्य) 

    

                

केन्द्रीय कायावलयमा रहेका सिारी साधिको 
संख्या (गाडी, मोटरसाईकल र अन्य) 

    

                

२९ अन्य केही भएमा                     
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अिसूुची ८ (ग) 

(र्दफा १५ सँग सम्िशन्धत) 

बिमावणाबधि आयोजिाको चाल ुआ.ि.को ...तै्रमाबसक भौबतक प्रगबत वििरण 

(अिमुबतपत्र प्राप्त कम्पिीिाट बिमावणाबधि प्रत्यके आयोजिाको छुट्टाछुटै्ट वििरण भिुव पिेछ) 

कम्पिीको िामिः                                              बिमावणाबधि/सञ्चालिमा रहेका आयोजिाको संख्यािः 

आयोजिाको िामिः                                             जबडत िमतािः                    अिमुबतपत्र िहाल रहिे बमबतिः 

विद्यतु खररर्द संझौता िमोशजम विद्यतुको व्यापाररक उत्पार्दि शरुू गिुवपिे बमबत (RCOD):                       संशोबधत RCOD:        

आयोजिाको शरुू अिमुाबित लागत रकमिः                          संशोबधत लागत रकमिः 
शेयरको सािवजबिक बिष्काशि गरेको भए सोको बमबतिः                                                भौबतक प्रगबत (प्रबतशत): 

क्र.सं. शशषवक 
संझौता िमोशजमको कायव 

पररमाण 

कायव सम्पन्न गिव लाग्िे 
समय (दर्दि) 

कायवसम्पन्न 

हिेु बमबत 

पवहलो तै्रमाबसकको 
कायव पररमाण 

र्दोस्रो तै्रमाबसक 
कायव पररमाण 

तेस्रो तै्रमाबसक 
कायव पररमाण 

चौथो तै्रमाबसक 
कायव पररमाण 

भौबतक प्रगबत 
(प्रबतशत) 

१ 
पहुँचमागव बिमावणिः         

        

लम्िाई (वक.बम.)         
        

पलु तथा कलभटव (संख्या)         
        

पलु िं १ (घि बम.)         
        

पलु िं २ (घि बम.)         
        

कलभटव िं १ (घि बम.)         
        

स्तरोन्नबत तथा वफबिबसङ्ग कायव (ररटेबिङ 
संरचिा, ढल बिकासा, ग्राभेल, वपच आर्दी)  
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२ 
जग्गा प्राबप्त एिम ्खररर्दिः         

        

जग्गा खररर्द (रोपबि)         
        

सरकारी जग्गा बलजमा प्राबप्त (रोपबि)         
        

३ 
प्रशारण लाईि बिमावणिः         

        

आन्तररक खपतको लाबग प्रशारण लाईि 
भोल्टेज (के.भी.) लम्िाई (वक.बम.) 

        

        

विद्यतु प्रशारणको मखु्य लाईिको भोल्टेज, 

लम्िाई, टािर संख्या 
        

        

जग्गा खररर्द (रोपबि)         
        

सरकारी जग्गा बलजमा प्राबप्त (रोपबि)         
        

४ 
बसबभल संरचिा बिमावणिः         

        

मलु िाधँ र सम्िद्ध िेयर, फ्लड िाल, अण्डर 

स्लइुस, बडभाइडर िाल आर्दी (घि बम.) 
        

        

ईन्टेक/ग्राभल राप संरचिा (घि बम.)         
        

अप्रोच क्यािल लम्िाई (बम.)         
        

अप्रोच क्यािल (घि बम.)         
        

बडस्याण्डर र सम्िद्ध संरचिा (घि बम.)         
        

प्रोटेक्सि संरचिा (िाँध स्थल, विद्यतु गहृ 

लगायत) (घि बम.)  
        

        

जलप्रिाह संरचिा (Water Ways)  

लम्िाई (वक.बम.)  
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िहर/सरुूङ्ग लम्िाई (वक.बम.)         
        

हेडरेस पाइप (वक.बम.)         
        

सजव ट्याङ्क/फोरिे (घि बम.)         
        

पेिस्टक पाईप लम्िाई (बम.)         
        

स्याडल सपोटव, ऐन्कर ब्लक, एक्स्पािसि 
ज्िाइन्टस एण्ड मेिहोल आर्दी (संख्या) 

        

        
िाइफरकेशि/राईफरकेशि फाउण्डेसि 

(संख्या) 
        

        

विद्यतु गहृ संरचिा         
        

फाउण्डेसि संरचिा (घि बम.)         
        

सपुर स्रक्चर संरचिा (घि बम.)         
        

कन्रोल रूम संरचिा (िगव बम.)         
        

टेलरेस संरचिा लम्िाई (बम.)         
        

टेलरेस संरचिा लम्िाई (बम.)         
        

टेलरेस सजव ट्याङ्ग (घि बम.)         
        

स्िीच याडव बसबभल संरचिा (घि बम.)         
        

कम्पाउण्ड िाल, ग्यारेज लगायत अन्य बसबभल 
संरचिा (घि बम.) 

        

        

साईट अवफस भिि तथा आिास गहृ (संख्या)         
        

५ 
हाईड्रोमेकाबिकल संरचिा बिमावणिः         
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ड्याम रेगलेुवटङ्ग/व्यारेज गेट          
        

फे्रम स्टक्चसव (संख्या)         
        

गेट बलफ संरचिा (संख्या)         
        

अपरेवटङ्ग संरचिा/होईष्ट/मोटर (संख्या)         
        

अण्डरस्लसु गेट/रेबडयल गेट तथा अपरेवटङ्घ 
संरचिा (संख्या) 

        

        

फे्रम स्टक्चसव (संख्या)         
        

गेट बलफ संरचिा (संख्या)         
        

अपरेवटङ्ग संरचिा/होईष्ट/मोटर (संख्या)         
        

ईन्टेक गेट तथा अपरेवटङ्घ संरचिा (संख्या)                 
फे्रम स्टक्चसव (संख्या)                 

गेट बलफ संरचिा (संख्या)         
        

अपरेवटङ्ग संरचिा/होईष्ट/मोटर (संख्या)         
        

ग्राभल राप गेट तथा अपरेवटङ्घ संरचिा (संख्या)                 

बडस्याण्डर ईिलेट गेट तथा अपरेवटङ्घ संरचिा 
(संख्या) 

        

        

बडस्याण्डर आउटलेट गेट तथा अपरेवटङ्घ 
संरचिा (संख्या) 

        

        

बडस्याण्डर फ्लबसङ्ग गेट तथा अपरेवटङ्घ संरचिा 
(संख्या) 

        

        

कोषव एण्ड फाइि रयास रयाक तथा अपरेवटङ्घ 

संरचिा (संख्या) 
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हेडरेस पाइप (वक.बम.)         
        

पेिस्टक पाईप लम्िाई (बम.)         
        

िाइफरकेशि/राईफरकेशि पाइप (संख्या)         
        

टेलरेस गेट तथा अपरेवटङ्घ संरचिा (संख्या)         
        

६ 
प्राविबधक जिशशि व्यिस्थापि तथा ताबलम         

        

प्राविबधक जिशशि (संख्या)         
        

सैद्धाशन्तक ताबलम (कायवदर्दि)         
        

उपकरण जडाि तथा परीिण ताबलम 
(कायवदर्दि) 

        

        

रै्दबिक संचालि तथा बियबमत ममवत/संभार 
ताबलम (कायवदर्दि) 

        

        
७ 

ईलेक्रोमेकाबिकल संरचिा बिमावण                 

के्रि संरचिा तथा जडाि (संख्या)                 

टरिाईि र जेिेरेटर (संख्या)... तथा अन्य 
(कुबलङ िाटर, भेशन्टलेसि, हाईड्रोबलक आयल बसस्टम, 

मेजररङ्ग बसस्टम, मेि ईिलेट भल्ि लगायत) जडाि 
कायव वििरण  

                

कन्रोल प्यािल तथा केिलु जडाि (संख्या)                 

रान्सफमवर तथा स्िीचयाडव उपकरण जडाि तथा 
हाईभोल्टेज िायररङ्ग (संख्या Baywise)                 
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PPA िमोशजम प्रशारण सवुिधा 
(Interconnection Facilities at Buyer's substation) 

बिमावण कायव  
                

प्रशारण लाईि तथा उपकरणहरूको ड्राई 
परीिण                   

८ 
प्रशारण लाईि चाशजवङ्ग एिम ्परीिण                 

९ 
आन्तररक विद्यतु उत्पार्दिको परीिण                 

१० 

िेपाल विद्यतु प्राबधकरणिाट विद्यतु उत्पार्दिको 
परीिण तथा अिगुमि 

  

              

११ 
विद्यतुको व्यापाररक उत्पार्दि                 

12 अन्य केही भएमा                 
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