�ब�ुत सम्बिन्ध कम्प�नको शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशन सम्बिन्ध �नद� िशका‚
२०७६

�स्तावनाः

�ब�ुत �नयमन आयोग �नयमावल� २०७५ को �नयम ४५ बमोिजम �ब�ुत उत्पादन, �सारण,
�वतरण वा व्यापारको काम गनर् अनुम�त�ा� कम्प�न वा सं स्थाहरुको शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशन
गनुप
र् ूव र् यस आयोगबाट स्वीकृ�त �लनु पन� व्यवस्थालाई स्पस्ट, पारदश� तथा �भावकार� रुपमा
कायार्न्वयन गनर् �ब�ुत �नयमन आयोग ऐन‚ २०७४ को दफा ४३ ले �दएको अ�धकार �योग गर�
आयोगले यो �नद� िशका जार� ग�रएको छ ।

प�रच्छे द-१
�ारिम्भक

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः
(क)

यस �नद� िशकाको नाम “�ब�ुत सम्बिन्ध कम्प�नको शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशन सम्बिन्ध
�नद� िशका‚ २०७६” रहेको छ ।

(ख)

यो �नद� िशका नेपाल राज्यभर लागु हुनेछ ।

(ग)

यो �नद� िशका तुरुन्त �ारम्भ हुनेछ ।

२. प�रभाषा: �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,

(क) “आयोग” भन्नाले �ब�ुत �नयमन आयोग ऐन, २०७४ बमोिजमको �ब�ुत �नयमन आयोग
सम्झनु पछर् ।
(ख) “अनुम�त�ा� कम्प�न” �ब�ुत उत्पादन, �सारण, �वतरण वा व्यापारको काम गनर् अनुम�त�ा�
कम्प�न वा सं स्थाहरु सम्झनु पछर् ।
(ग)

“ऐन” भ�ाले �ब�ुत �नयमन आयोग ऐन, २०७४ सम्झनु पछर् ।

(घ)

“�नयमावल�” भ�ाले �ब�ुत �नयमन आयोग �नयमावल�, २०७५ सम्झनु पछर् ।

(ङ)

“�व�ीय व्यवस्थापन” भ�ाले अनुम�त�ा� कम्प�न र ब�क तथा �व�ीय सं स्थाहरुबीच प�रयोजना
�नमार्णका ला�ग ऋण लगानी गनर् भएको सम्झौता सम्झनु पछर् ।

(च)

“शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशन” भ�ाले �ारिम्भक शेयर �नष्काशन (Initial Public
Offering), हक�द शेयर �नष्काशन (Right Share Offering), थप सावर्ज�नक �नष्काशन
(Further Public Offering) वा �ब�� �स्ताव (Offer Document) माफर्त �धतोप� �ब��
समेतलाई सम्झनु पछर् ।

प�रच्छे द-२
िस्वकृती सम्बन्धी व्यवस्था
३. स्वीकृ�त �लनु पन� : �नयमावल�को �नयम ४५ बमोिजम अनुम�त�ा� कम्प�नले शेयरको सावर्ज�नक
�नष्काशन गनुप
र् ूव र् यस आयोगबाट स्वीकृ�त �लनु पन�छ ।

तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूिचकृत भएको कम्प�न वा सं स्थाको शेयर ख�रद �ब�� दलाल कम्प�न
माफर्त ख�रद �ब�� गनर् स्वीकृती आवश्यक पन� छै न ।
४. योग्यता : (क) दफा ३ बमोिजम िस्वकृतीका ला�ग �नवेदन �दन चाहने अनुम�त�ा� कम्प�नहरुको
दे हाय बमोिजमको योग्यता भएको हुनपु न�छ :(१)

शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशन तथा सो �नष्काशनबाट �ा� हुने कूल रकमको उपयोग
सम्बन्धमा स्प� �व�ीय योजना तथा रणनी�तहरू साधारण सभाबाट पा�रत गरे को ।

(२)

ँ ी शत ��तशत च ु�ा भएको ।
सं स्थापक शेयरधनीहरुलाई जार� पूज

(३)

प�रयोजना �नमार्णको ला�ग आवश्यक �व�ीय व्यवस्थापन भएको ।

(४)

�नमार्णको चरणमा रहे का प�रयोजनाहरुको हकमा मूख्य सं रचनाहरुको �नमार्ण किम्तमा
५० ��तशत सम्प� भएको र प�रयोजना सम्प� भएप�छ प�रयोजनाबाट उत्पा�दत �ब�ुत
रा��य �शारणलाइन सम्म जोड्नका ला�ग आवश्यक पूवार्धारको �त्याभू�त रहे को ।

तर शेयरधनीहरुको लगानी सुरिक्षत हुने �त्याभू�त भएको अवस्थामा शेयर मुल्यको
ब�ढमा दश ��तशतसम्म भु�ानी हुने गर� शेयर �नष्काशन गनर् बाधा पन� छै न ।

(५)

प�रयोजना �भा�वत क्षे�का बा�सन्दाका ला�ग छु �ाइएको शेयरको सम्बन्धमा
अनुम�त�ा� कम्प�नको बा�षर्क साधारणसभा र सं चालक स�म�तमा �नणर्य भएको हुनपु न�
र सो सम्बन्धमा प�रयोजना �भा�वत क्षे�का बा�सन्दासँग कुनै �क�समको सहम�त भएको
भए सो सहम�त समेत उल्ले ख भएको ।

(६)

हक�द शेयर वा थप सावर्ज�नक �नष्काशन गनर् �ारिम्भक शेयर �नष्काशन गरे को
�म�तले दुई वषर् पूरा भएको ।

(ख) मा�थ दफा ४ (क) मा जुनसुकै कुरा उल्ले ख ग�रएको भएताप�न दो�ो कम्पनीको शेयर
ख�रद गन� वा अन्य कम्पनी वा सं स्था गाभ्ने वा ब�क, �व�ीय सं स्थाको ऋण �तन� उ�ेश्यले
शेयरको थप सावर्ज�नक �नष्काशन तथा हक�द शेयर �नष्काशन गनर् पाउने छै न ।
५. �नवेदन पेश गनुर् पन� : शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशन गनर् िस्वकृतीका ला�ग अनुसूची -१ अनुसारको
कागजात तथा अनुसूची -२ अनुसारको शुल्क बुझाएको भौचर स�हत �नवेदन पेश गनुर् पन� छ ।
६. िस्वकृती �दान गन� : दफा ५ बमोिजम अनुम�त�ा� कम्प�नबाट पनर् आएको �नवेदन तथा सो साथ
सं लग्न कागजात उपर आयोगले जाँचबुझ गदार् दफा ४ बमोिजमको योग्यता पूरा भएको पाईएमा
स्वीकृती �दान गन�छ ।

प�रच्छे द ३
�व�वध
७. �नष्काशनको त�रका : प�रयोजना �भा�वत क्षे�का बा�सन्दाका ला�ग छु �ाइएको शेयर र �ाथ�मक
शेयर �नष्काशन एकैपटकमा सम्प� गनर् स�कनेछ ।
८. आदे श र �नद� शन जार� गन�: आयोगले ऐन, �नयमावल� र �नद� िशका बमोिजम कायार्न्वयन गनर् र यस
�नद� िशका बमोिजम �न�दर्� �वषय सम्पादन गनर् समय-समयमा आदे श वा प�रप� जार� गनर् सक्नेछ।
९. मापदण्ड, सं �हता तथा सं स्थागत सुशासन: अनुम�त�ा� कम्प�नले आयोगबाट समय समयमा जार� भएको
मापदण्ड, सं �हता तथा सं स्थागत सुशासन सम्बिन्ध �नद� शन पालना गनुर् पन�छ ।

१०. अन्य कानुनी व्यवस्था : शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशनका सम्बन्धमा अन्य व्यवस्थाहरु �च�लत
�धतोप� सम्बिन्ध ऐन, �नयमावल� वा �नद� िशका अनुसार हुनेछ ।

अनुसूची-१

सं लग्न गनुर् पन� कागजातहरु

(क)

शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशन गन� अनुम�त�ा� कम्प�नको �ववरण, सं चालकहरु र पाँच ��तशत
भन्दा बढ� स्वा�मत्व भएका शेयरधनीहरुको वैयि�क �ववरण (Resume)।

(ख)

ँ ी शत ��तशत च ु�ा भएको �मािणत
अनुम�त�ा� कम्प�नको सं स्थापक शेयरधनीहरुलाई जार� पूज
गन� कम्प�न रिजस्�ारको कायार्लयमा अध्याव�धक शेयर लागत ।

(ग)
(घ)

प�रयोजना सम्बिन्ध �ववरण ।
�नमार्णको चरणमा रहेका प�रयोजनाको हकमा प�रयोजना �नमार्णको �ग�त �ववरण, हालसम्म
भएको खचर्को �ववरण र �शारणलाइनको हालको अवस्था वा प�रयोजना सम्प� भएप�छ
प�रयोजनाबाट उत्पा�दत �ब�ुत रा��य �सारणलाइन सम्म जोड्नका ला�ग आवश्यक पूवार्धारको
�त्याभू�त �दने कागजात तथा �ववरण ।

(ङ)

�ब�ुत सम्बिन्ध प�रयोजना �नमार्णको ला�ग �च�लत कानून बमोिजमका �नकायबाट इजाजत,
अनुम�त वा स्वीकृ�त सम्बन्धी कागजात।

(च)

(छ)

(ज)

(झ)
(ञ)

शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशन गन� सम्बन्धमा स�ालक स�म�त तथा साधारण सभाको �नणर्य ।
�व�ीय व्यवस्थापन भएको �मािणत गन� कागजात ।
प�छल्लो �तन वषर्को लेखा पर�क्षण भएको �व�ीय �ववरण ।
आगामी �तन बषर्को �व�ीय �क्षेपण ।
शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशनका ला�ग �नष्काशन तथा �ब�� �बन्धक �नयु� ग�रएको भएमा
सम्झौताको �ववरण ।

(ट)

�नष्काशन ग�रने शेयरको �त्याभूत (अण्डरराइट) ग�रएको भए �त्याभू�तकतार्सँग ग�रएको
सम्झौता।

(ठ)

(ड)

शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशनको सम्बन्धमा �ववरणप� तयार गर�सकेको भए सो �ववरणप� ।
शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशनको सम्बन्धमा साख �नधार्रण (�े�डट रे �टं ग) गराईसकेको भए सो
सम्बिन्ध �ववरण।

अनुसूची - २

सेवा शुल्क

१) रु. दस करोड सम्मको सावर्ज�नक �नष्काशनका ला�ग : रु. १००,००० (एक लाख)
२) रु. दस करोड भन्दा मा�थ �त्येक दस करोड सम्मका ला�ग : रु. ५०,००० (पचास हजार)

उदाहरण
(क)

रु. नौ करोड चा�लस लाखको सावर्ज�नक �नष्काशनका ला�ग : रु. १००,००० (एक लाख)

(ख)

रु. २५ करोडको सावर्ज�नक �नष्काशनका ला�ग
प�हलो दस करोडको ला�ग शुल्क

:

रु. १००,०००

दो�ो दस करोडको ला�ग शुल्क

:

रु. ५०,०००

बाक� ५ करोडको ला�ग शुल्क

:

रु. ५०,०००

जम्मा

:

रु. २००,०००

