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बीमकको संस्थापक शेयर कारोबार सम्बन्धी  निरे्दनशका, २०७७ 

प्रस्ताविााः बीमकको संस्थापक वा संस्थापक समूहको शेयर कारोबार (खररद/ बबक्री, िामसारी, हक 

हस्तान्तरण, शेयर समूह पररवतति तथा बधतोबन्धक) लाई व्यवबस्थत गित वाञ्छिीय भएकोले,  

बीमा ऐि २०४९ को दफा ८(घ२) ले बदएको अबधकार प्रयोग गरी बीमा सबमबतले दहेायको बिदेबशका, 

लाग ुगरेको छः- 

पररच्छेद – १ 

प्रारनम्िक 

१. संनिप्त िाम र प्रारम्िाः (१) यस बिदेबशकाको िाम “बीमकको संस्थापक शेयर कारोबार सम्बन्धी 

निरे्दनशका, २०७७” रहकेो छ । 

(२) यो बिदेबशका बीमा सबमबतले स्वीकृत गरेको बमबत दबेख लाग ूहुिेछ । 

२. पररिाषााः बवषय वा प्रसङ्गले अको अथत िलागेमा यस बिदेबशकामा- 

  

(क)  “शेयर” भन्िाले बीमकको संस्थापक शेयर सम्झिपुछत ।  

(ख)  “एकाघरको पररवार” भन्िाले सम्बबन्धत व्यबिको पबत, पत्िी, छोरा, छोरी, धमतपतु्र,  

धमतपतु्री, बाब,ु आमा, सौतेिी आमा र आफैं ले पालि पोषण गिुत पिे दाज,ु भाई र बददी,  

बबहिी सम्झि ुपछत ।    

(ग)  “ऐि” भन्िाल ेबीमा ऐि, २०४९ सम्झि ुपछत । 

(घ)  “संस्थापक” भन्िाले ऐि बमोबजम बीमा कम्पिी संस्थापिा गितको लाबग  बीमक 

कम्पिीको प्रबन्धपत्र तथा बियमावलीमा तोके बमोबजम शेयर बलि मञ्जुर गरी 

संस्थापकको हबैसयतले हस्ताक्षर गिे व्यबि सम्झि ुपछत । 

(ङ) “सनमनत” भन्िाले बीमा सबमबत सम्झि ुपछत । 



 

बीमकको संस्थापक शेयर कारोबार (खररद/ बबक्री) सम्बन्धी बिदेबशका, २०७७ 2 
 

(च)  “बीमक” भन्िाले बीमा ऐि, २०४९ को दफा १० बमोबजम दतात भएको जीवि तथा 

बिजीवि बीमा व्यवसाय गिे संगबित संस्था सम्झि ु पछत र सो शब्दले पिुबीमकलाई 

समेत जिाउँछ । 

 

पररच्छेद – २ 

संस्थापक शेयरको खररर्द नबक्री तथा िामसारी सम्बन्धी व्यवस्था 

 
 

३. संस्थापक शेयर खररर्द/ नबक्री तथा िामसारी सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) संस्थापक शेयरधिीहरुले संस्थापक 

शेयर खररद/ बबक्री िामसारी गदात बीमक माफत त सबमबतमा बिवेदि पेश गिुत पिेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोबजम बीमकमा संस्थापक शेयर खररद/ बबक्रीको लाबग बिवेदि प्रात भएपबछ 

तोबकए बमोबजमको कागजात प्राप्त भए िभएको र खररद गरर बलिे बिवेदक व्यबि वा संस्थाको काििू बमोबजम 

उपयिुताको जाँच (Fit and Proper Test) गरी बीमकको संचालक सबमबतको बिणतयसाथ स्वीकृबतको लाबग 

अिुसचूी–१ बमोबजमको कागजात संलग्ि गरी सबमबतमा पेश गिुत पिेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेबखएतापबि चिुा पूँजीको १ (एक) प्रबतशत भन्दा कम शेयर धारण 

गिे संस्थापक - संस्थापक बीचमा शेयर खररद/ बबक्री गिुत परेमा प्रचबलत काििूको ररत प-ुयातइ खररद/ बबक्री 

गरी सो को जािकारी १५ बदिबभत्र सबमबतमा बदि सबकिेछ । 

तर, बबक्रीकतातको स्वाबमत्व चिुा पूँजीको १ (एक) प्रबतशत भन्दा बढी रहकेो वा खररद पश्चात खररदकतातको 

स्वाबमत्व चिुा पूँजीको १ (एक) प्रबतशत भन्दा बढी हुिे भएमा सबमबतको स्वीकृबत बलि ुपिेछ । 

(४) चिुा पुँजीको १ प्रबतशत भन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गरेको अवस्थामा त्यस्तो शेयर टुक्रा 

ट्क्रा गरी वा एकमषु्ठ रुपमा संस्थापक समहूमा िरहकेो व्यबिलाई शेयर बबक्री वा िामसारी वा हस्तान्तरण गित 

सबमबतको स्वीकृबत बलि ुपिेछ ।   

४. घरायसी िामसारी, पाररवाररक अंशबण्डा तथा मृत्यु पनिको िामसारी सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) 

संस्थापक वा संस्थापक समहूको १ (एक) प्रबतशत भन्दा कम शेयर बलएका व्यबिको प्रचबलत काििू बमोबजम 

पाररवाररक अंशबन्डा भएमा वा मतृ्य ु भई हकवालामा िामसारी गिुतपिे भएमा वा तीिपसु्ता बभत्र शेयरको 
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हस्तान्तरण हुिे भएमा प्रचबलत काििू बमोबजम ररत पयुातइ बिजको हकदार वा बिजले इच्छाएको व्यबिको 

िाममा शेयर िामसारी गरी सो को पन्र (१५) बदि बभत्र सबमबतलाई जािकारी बदि ुपिेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेबखएको भएता पबि १ (एक) प्रबतशत वा सो भन्दा बढी शेयर 

धारण गिे शेयरधिीको हकमा भिे सबमबतको स्वीकृबत बलि ु पिेछ, सोको लाबग अिुसूची-२ बमोबजमको 

कागजात संलग्ि गरी पेश गिुत पिेछ ।   

५. संस्थापक शेयर सववसाधारण शेयरमा पररवतवि सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) बीमा व्यवसाय सञ्चालि गित 

ईजाजत प्राप्त गरेको बमबतले पाँच (५) वषत परूा भएको बीमकको संस्थापक शेयरधिीले बीमकको कूल चिुा 

पूँजीको कबम्तमा ५१ प्रबतशत शेयर स्वाबमत्व संस्थापक शेयर समहूको कायम हुिे गरी संस्थापकहरुको शेयर 

लगािीको अिपुातमा समािपुाबतक रुप (Pro-rata basis) मा बढी हुि आउिे शेयर सवतसाधारण समूहमा 

पररवतति गित सक्िेछि ्। 

(२) कुिै संस्थापक वा संस्थापक समहूमा रहकेो शेयरधिीले सवतसाधारण शेयर समहूमा पररवतति गित 

िचाहकेो भिी स्वघोषणा गरेको अवस्थामा बाँकी रहकेा सदस्यहरुले संस्थापक वा संस्थापक समहूको शेयर 

स्वाबमत्व ५१% भन्दा कम िहुिे गरी त्यस्तो शेयर अिपुात उपयोग गित सक्िेछि ्। 

(३) दफा (१) बमोबजम संस्थापक वा संस्थापक समहूमा रहकेो सेयरधिीले सवतसाधारण सेयर समहूमा 

पररवतति गित चाहमेा त्यस्तो व्यहोरा बीमकको सञ्चालक सबमबतबाट बिणतय गरी त्यसको आधार सबहत 

सबमबतमा पवूत स्वीकृबतका लाबग बिवेदि बदि ुपिेछ ।  

(४) संस्थापक समहूको स्वाबमत्वमा रहकेो शेयर सवतसाधारण शेयरमा पररवतति गदात पूँजी बजार, बीमा 

व्यवसायको बस्थबत लगायत समग्र बवत्तीय क्षेत्रमा पिे प्रभाव समेतलाई बवचार गरी एक आबथतक बषतमा बढीमा 

१० प्रबतशत बवन्द ुसम्म कायम गित सबकिेछ ।  

(५) संस्थापक शेयर सवतसाधारण शेयरमा पररवतति गरी कारोबार गित स्वीकृबत प्राप्त भएपबछ बीमकले 

कम्पिीको साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा बियमावलीमा आवश्यक संशोधि गरी शेयर संरचिा बमलाउि ु

पिेछ । 

 (६) एकपटक सवतसाधारण शेयरमा पररणत भैसकेको शेयर लाई पिुः संस्थापक वा संस्थापक समहूको 

शेयरमा पररणत गित पाइिे छैि । 
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(७) बीमकको सञ्चालकको पदमा बहाल रहकेो अवस्थामा समेत संस्थापक समहूको शेयर 

सवतसाधारणमा पररणत गित सबकिे छ । 

तर, त्यस्तो खररद बबक्री सम्बन्धी प्रबक्रया प्रचबलत काििूको अधीिमा रही गिुत पिेछ ।   

(८) बीमकले संस्थापक शेयर सवतसाधारण शेयरमा पररवततिको लाबग स्वीकृत प्राप्त गरेपबछ 

सवतसाधारणको जािकारीको लाबग राबरिय स्तरको दबैिक पबत्रकामा सचूिा प्रकाशि गिुत पिेछ । 

६. नधतोबन्धक सम्बन्धमााः (१) बीमकको चिुा पूँजीको १ (एक) प्रबतशत वा सो भन्दा बढी संस्थापक शेयर 

भएका शेयरधिीले शेयर बधतो राखी कजात बलि ुपरेमा बीमकको पवूत स्वीकृबत बलिपुिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोबजमको संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक वा संस्थापक 

समहूका सेयरधिीले आफूले धारण गरेको संस्थापक सेयर मध्ये ५० प्रबतशत भन्दा बढी सेयर बधतो 

राखी कजात बलि पाउिे छैि । 

(३) संस्थापक शेयर बधतोबन्धक राखी ऋण बलिे अवबध एक वषत भन्दा बढी हुिे छैि ।  

तर, कजात िबवकरण गित भिे बाधा पिे छैि । 

(४) संस्थापक शेयर बधतोबन्धक राखी एक पटक बलएको कजातको पिुमूतल्याङ्कि, पिुसंरचिा तथा 

पिुतातबलकीकरण गराउि पाउिे छैि । 

(५) संस्थापक समहूका शेयरधिीले तोबकएको अवबधमा ऋण चिुा िगरी कालोसचूीमा परेको 

अवस्थामा सो को जािकारी १५ (पन्र) बदि बभत्र बीमकले सबमबतलाई गराउि ुपिेछ । 

(६) संस्थापक समहूका शेयरधिीले शेयर बधतोमा राखी ऋण बलएको बववरण बीमकले आफ्िो बवत्तीय 

बववरणमा उल्लेख गिुत पिेछ । 

७. हकप्रर्द सेयर सम्बन्धमााः (१) सस्थापक समहू अन्तगततको बबक्री हुि िसकेको हकप्रद सेयर तत्काल कायम 

रहकेा अन्य संस्थापकहरुलाई बबक्री गित सबकिे छ । बवद्यमाि संस्थापकहरुमा समेत बबक्री हुि िसकेमा सेयर 

संख्या र औबचत्यका आधारमा सावतजबिक सचूिा गरी बोलकबोल वा गोप्य बशलबन्दी टेण्डरको 

माध्यमबाट  प्रचबलत काििु बवपररत िहुिे गरी संस्थापक समहुका सेयरधिी लगायत अन्य इच्छुक व्यबि, 

फमत कम्पिी तथा संगबित संस्थालाई तोबकए बमोबजमको बसमाबभत्र रहिे गरी बबक्री गित सबकिेछ ।     
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८. हकप्रर्द शेयर हक हस्तान्तरण सम्बन्धमााः (१) बीमकको संस्थापक शेयरधिीले हकप्रद बापत पाउिे शेयर 

उपयोग गित िचाहमेा हकप्रद शेयर बबक्री खलु्ला भएको अवबधबभत्र उि शेयर खररद गित अन्य कुिै व्यबिलाई 

अिुसूची-३ बमोबजमको ढाँचामा मिोियि गित सक्िेछ ।  

(२) बीमकको चिुा पुँजीको १ प्रबतशत वा सोभन्दा कम सेयर बलएका संस्थापक सेयरधिीको हकमा 

सम्बबन्धत बीमकले िै संस्थापक सेयरधिीको लाबग तोबकएको योग्यता (Fit and Proper Test) 

पूूरा गरेका व्यबिलाई हक हस्तान्तरण गरी बदि सक्िेछ । चिुा पूूूँजीको १ प्रबतशत भन्दा बढी 

सेयर भएका सेयरधिीको हकमा यस सबमबतको स्वीकृबत बलि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोबजम हकप्रदको मिोियि गदात एक व्यबिलाई मात्र मिोबित गिुत पिेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोबजम हकप्रद मिोियि गिे शेयरधिीले सोही बीमकको अरु शेयरधिीको हकप्रद 

शेयर खररद गित पाउिे छैि । 

९. संस्थापक शेयर कारोबार गिव आवश्यक बन्रे्दज अवनध (Locking Period): (१) बीमकको संस्थापक 

शेयरधिीले बीमक दतात प्रमाणपत्र प्राप्त भएको बमबतले कम्तीमा पाँच (५) वषत सम्म त्यस्तो शेयर बबक्री िामसारी 

गित, बधतोबन्धक राखी ऋण बलि वा हक हस्तान्तरण गित वा शेयर समहू पररवतति गित गराउि पाउिे छैि । 

तर, बीमकको सञ्चालिमा कुिै बाधा व्यवधाि उत्पन्ि भई बवशेष पररबस्थबत श्रजृिा हुि आएमा वा  संस्थापक 

शेयरधिी संस्थालाई अन्य बवत्तीय संस्थाले आफूमा गाभेमा वा प्राबप्त गरेमा वा शेयरधिीको मतृ्य ु भई 

हकवालामा िामसारी भइ जािे भएमा सबमबतको पवूत स्वीकृबत बलई िामसारी गित सक्िेछि ्। 

१०. संस्थापक शेयरमा लगािी सम्बन्धमााः (१) िेपाल सरकारको बिणतयबाट हुिेमा बाहके कुिै व्यबि, एकाघर 

पररवार, समहू वा संगबित संस्थाले कुिै एक बीमकको संस्थापक शेयरमा लगािी गदात चिुा पूँजीको बढीमा १५ 

प्रबतशत र अन्य समाि प्रकृबतको बीमा व्यवसाय गिे बीमकमा चिुा पूँजीको बढीमा १ प्रबतशत भन्दा घटी मात्र 

लगािी गित सक्िेछ  ।  

तर, िेपाल सरकारको ५०%  वा सो भन्दा बढी स्वाबमत्व भएका बवत्तीय के्षत्रसँग सम्बबन्धत संस्थाको हकमा 

सबमबतको स्वीकृबत बलई बढीमा २५% प्रबतशतसम्म एक भन्दा बढी बीमकमा संस्थापक शेयर लगािी गित बाधा 

पगेुको माबििे छैि ।        
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(२) एकै प्रकारको बीमा व्यवसाय गि ेबवबभन्ि बीमकमा कुिै व्यबि, एकाघर पररवार, फमत, कम्पिी, वा 

संगबित संस्थाले उपदफा (१) बमोबजम तोबकएको सीमा भन्दा बढी लगािी गरेको संस्थापक वा संस्थापक 

समहूको शेयर दईु वषत बभत्र बबक्री गरी सीमाबभत्र कायम गररसक्ि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोबजमको अवबध बभत्र तोबकएको सीमाबभत्र कायम िरहकेा बीमकका संस्थापक 

शेयरधिीलाई उि सीमाबभत्र िआएसम्म सम्बबन्धत बीमकबाट बवतरण गिे िगद लाभांश तथा बोिस शेयर 

रोक्का राखी बीमकबाट जारी गररिे हकप्रद शेयरमा सहभागी हुि बन्दजे लगाउि सबकिे छ ।  

११.नवद्यमाि शेयरधिीलाई प्राथनमकता नर्दिुपिेाः (१) मतृ्य ु भई वा प्रचबलत काििू बमोबजम पाररवाररक 

अंशवन्डा भई हक हस्तान्तरण भएकोमा बाहके संस्थापकले आफ्िै समहूका शेयरधिीलाई प्राथबमकता बदई 

शेयर बबक्री िामसारी गिुत पिेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोबजम संस्थापक समहूमा शेयर िामसारी वा बबक्री हुि िसक्िे अवस्था भएमा मात्र 

अन्य व्यबि वा संस्थालाई यस बिदेबशकाको अधीिमा रही शेयर बबक्री गित सबकिे छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोबजम अन्य व्यबि वा संस्थालाई शेयर िामसारी वा बबक्री गिुत पवूत कायम 

संस्थापक शेयरधिीहरुले उि शेयर खररद गित िचाहकेो बलबखत जािकारी बलि ुपिेछ । सम्पणूत संस्थापकहरुको 

बलबखत सहमबत बलि सम्भव िभएमा सम्बबन्धत बीमक माफत त राबरिय स्तरको पबत्रकामा कम्तीमा ३५ बदिको 

सावतजबिक सचूिा प्रकाशि गरी जािकारी गराई सो अवबध बभत्र कसैले खररद गित चाहकेो बलबखत जािकारी 

पेश हुि िआएमा मात्र प्रचबलत काििूको अबधिमा रही अन्य व्यबि वा संस्थालाई उपयिुताको जांच (Fit 

and Proper test) गरी शेयर बबक्री गित सबकिे छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोबजम संस्थापक समहूको शेयर िामसारी वा खररद गरी बलिे व्यबि वा संस्था 

संस्थापक समहूमा िै समावेश हुिेछि ्। 

१२.नधतोपत्र नवनिमय वजारबाट कारोवार हुि सकिेाः (१) दहेायको अवस्थामा संस्थापक समहूको न्यिूतम 

अिपुात कायम राखी बढी हुि आउिे शेयर सबमबतको स्वीकृबत बलई बधतोपत्र सम्बन्धी प्रचबलत काििू बमोबजम 

संस्थापक शेयरको रूपमा संकेत 'P' राखी बधतोपत्र बवबिमय बजारबाट बसधै कारोवार गित सबकिेछ ।  

(क) दफा १०बमोबजमको  सीमा भन्दा बढी भई बबक्री (Divest) गरेको संस्थापक शयेर । 

(ख) दफा १५ बमोबजम प्रबत बहस्सेदारी (Crossholding)भई बवक्री (Divest) भएको संस्थापक शयेर 

(ग) यस अबघ संस्थापक समहू कायम हुिे गरी बवतरण भएको अग्राबधकार शयेर ।  
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(२) उपदफा (१) बमोबजमका संस्थापक समहूको न्यिूतम अिपुात कायम राखी बढी हुि आउिे शेयर 

िेपाल बधतोपत्र बवबिमय बजारमा संस्थापक समहूको शेयर ईकाईको संकेत राखी सचूीकरण गिुत पिेछ । त्यसरी 

खररद बबक्री हुदंा र पिुः खररद बबक्री गदात खररद गिे व्यबि/संस्था समेत संस्थापक समहूमा िै कायम रहिे 

जािकारी बदि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोबजम शेयर खररदकतातले दहेाय बमोबजमका अबतररि शतत पालिा गिुत पिेछ ।  

(क) कजात सचूिा केन्र बल .को कालोसचूीमा समावेश िभएको र 

(ख) प्रचबलत काििू तथा यस सबमबतबाट जारी गररएका बिदशेि बमोबजम संस्थापक समहूको सेयर   

      खररद गित अयोग्य िभएको स्वःघोषणा (Self Declaration)  आवदेि पेश गरेको । 

१३.संस्थापक शेयर खररर्द/ नबक्रीको लानग अयोग्यतााः (१) बीमकल ेदहेायको कुिै पबि व्यबि वा संस्थासँग 

संस्थापक शेयर कारोबार (खररद बबक्री) गित पाउि ेछैिः  

(क) कजात सूचिा केन्रको कालोसचूीमा परी सो सूचीबाट हटेको बमबतले कबम्तमा एक वषत पूरा 

िभएको, 

(ख) बीमकको आन्तररक वा बाह्य लेखापरीक्षकमा बहाल रहकेो,  

(ग) बीमकको कािूिी वा अन्य सल्लाहकार पदमा बहाल रहकेो, 

(घ) बीमकसँग कुिै बकबसमको िेक्का पट्टामा बहस्सेदार रहकेो,  

(ङ) प्रचबलत कािूि बमोजम कर चुिा प्रमाणपत्र प्राप्त िगरेको वा स्थायी करदाता लेखा िम्बर 

बियबमत िगरेको, 

(च) बीमकको काम कारबाहीमा बेइमािी वा बदबियत पूणत कायत गरी अदालतबाट कसूरदार 

िहररएको, 

(छ) खररदकतात संस्था भएमा उि संस्थाको कायत उद्देश्यमा शयेर खररद बबक्री गित पाउिे उल्लेख 

िभएको,   

(ज) खररदकतात संस्था भएमा उि संस्था बवगत २ (दईु) वषतदेबख सबञ्चत मिुाफामा सञ्चालिमा 

िरहकेो, 

(झ) सम्पत्ती शबुध्दकरण तथा आतंकबादी बक्रयाकलाप संग सम्बबन्धत कािूि तथा बिदेबशका 

बमोबजम पेश गिुतपिे बववरण, कागजात पेश िगरेमा, 

(ञ) संस्थापक शेयर खररदकतातले लगािी गदात बैंक तथा बवत्तीय संस्थाबाट ऋण तथा सापटी बलई 

लगािी गरेको,   

(ट) बधतोपत्र दलाल वा बजार बिमातता वा सहकारी संस्था, 

(ि) संस्थापक शेयर खररद बबक्री पबछ कायम हुि आउिे कूल संस्थापकहरुमध्ये एक बतहाई   

सदस्यहरु स्िातक वा सो सरहको योग्यता प्राप्त हुिुपिेमा सो अवस्था बवद्यमाि रहि िसक्िे 

देबखएको, 

(ड) बीमकको सञ्चालक, कायतकारी प्रमखु, कम्पिी सबचव वा लेखा सम्बन्धी कायतमा प्रत्यक्ष रुपले 

संलग्ि व्यबिले त्यस्तो पदमा बहाल रहदँासम्म वा त्यस्ता व्यबि आफ्िो पदबाट मिु भएको 

बमबतले कबम्तमा एक वषत पूरा िभएको, 
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(ढ) शेयर कारोबार गदात बीमकको चुिा पूंजीको पन्र प्रबतशत भन्दा बढी शेयर स्वाबमत्व 

कायम हुि जािे देबखएको, 

(ण) अिुसूची- ४ बमोबजमको ढाँचामा सम्पूणत बववरण प्राप्त िभएको । 

१४.स्वीकृनत कायम हुिे अवनधाः (१) बीमकले आफ्िो संस्थापक समहूको शेयर कारोबार गित सबमबतबाट 

स्वीकृबत बलएको बमबतले तीि मबहिा बभत्र त्यस्तो कारोबार सम्पन्ि गरी सक्ि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोबजमको म्याद बभत्र कारोबार सम्पन्ि िगरेमा उि स्वीकृबत स्वतः रद्द हुिेछ । 

(३) यस्तो स्वीकृबतको म्याद बवशेष कारणबस रद्द हुिे अवस्था श्रजृिा भएमा त्यस्तो कारण उल्लेख 

गरी बीमकले पिुः स्वीकृबतको लाबग माग गित सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोबजम प्राप्त बिवेदिको व्यहोरा मिाबसव दबेखएमा सबमबतले एक पटक मात्र १ 

(एक) मबहिाको लाबग त्यस्तो स्वीकृबत प्रदाि गित सक्िेछ ।  

(५) सबमबतबाट तोबकएको न्यिूतम चिुा पूँजी िपयुातएको, बीमकको अबघल्लो आबथतक वषतको लेखा 

परीक्षण िभएको वा त्यस्तो बवत्तीय बववरण स्वीकृत िभएको खण्डमा बीमकको संस्थापक शेयर कारोबार गिे 

स्वीकृबत रोक्ि सबकिेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

प्रनत नहस्सेर्दारी सम्बन्धी व्यवस्था 

 

१५.प्रनत नहस्सेर्दारी (Crossholding)  (१) एकै बकबसमको बीमा व्यवसाय गिे बीमकहरूले आपसमा 

प्रबत बहस्सेदारी (Crossholding) हुिे गरी संस्थापक सेयरमा लगािी भएको तथा एकै समहू वा व्यबि वा 

एकाघरका पररवारले एक वा सो भन्दा बढी एकै बकबसमको बीमा व्यवसाय गिे बीमकमा सीमा भन्दा बढी 

लगािी गरेको रहछे भिे सो सीमा भन्दा बढी लगािी गरेको संस्थापक समहूको सेयर दइु बषत बभत्र बबक्री 

(Divest) गररसक्िूु पिेछ ।    
 (२) उपदफा (१) बमोबजम बबक्री (Divest) िभएसम्म संस्थापक शेयर धारकले त्यस्ता बीमकबाट 

बवतरण हुिे िगद लाभांश, बोिस शेयर र हकप्रद शेयरमा सहभागी हुि पाउिे छैि । 
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(३) एउटै समहू वा व्यबिको सीमाभन्दा बढी हुि आउिे संस्थापक शेयर तथा प्रबत बहस्सेदारी 

(Crossholding) भएको शेयर बबक्री (Divest) गरेपबछ रोक्का राबखएको बोिस शेयर र िगद लाभांश 

फुकुवा गररिेछ ।    

(४) उपदफा (१) बमोबजम बवक्री (Divest) गरी तोबकएको सीमा बभत्र कायम िभएमा त्यस्तो 

बीमकहरूलाई एकापसमा गाभ्ि/गाबभि बिदेशि बदि सबकिेछ । 

 (५) एउटै समहू वा व्यबिको बसमाभन्दा बढी हुि आउिे संस्थापक शेयर तथा प्रबत बहस्सेदारी 

(Crossholding) भएको संस्थापक शेयर िामसारी वा बबक्री गदात बवद्यमाि संस्थापक शेयरधिीहरुलाई 

प्राथबमकता बदिपुिे अबिवायतता हुिे छैि । 

(६) शेयर खररद बबक्री सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तथा प्रबक्रया प्रचबलत काििू बमोबजम िै हुिे  र 

यसरी शेयर खररद गिे व्यबि / संस्थाहरु सम्बबन्धत संस्थापक समहूमै रहिेछ । 
 

तर, सम्बबन्धत संस्थापकहरुले चाहकेो खण्डमा हकप्रद शेयर हक हस्तान्तरण गित बाधा प-ुयाएको माबििे 

छैि । 

स्पनिकरण -यस दफाको प्रयोजिका लाबग“प्रनतनहस्सेर्दारी” भन्िाले एक बकबसमको बीमा 

व्यवसाय गिे बीमकले अको समाि बकबसमको बीमा व्यवसाय गिे बीमकको संस्थापक वा सवत साधारण 

समहूको शेयरमा एकआपसमा लगािी गरेको अवस्थालाई सम्झि ु पछत र सो शव्दले कुिै एकै व्यबि वा 

एकाघरका पररवार वा व्यापाररक समहूले एक वा सो भन्दा बढी समाि बकबसमको बीमा व्यवसाय गिे 

बीमकको संस्थापक वा सवतसाधारण वा दवैु प्रकारका शेयरमा लगािी गरेको अवस्था समेतलाई जिाउँछ । 

पररच्छेद – ४ 

नवनवध 

१६.कालोसूचीमा रहेको बखतमा हुिे कारोबार सम्बन्धमााः संस्थापक शेयर बबक्रीकतात वा संस्थापक समूहमा 

रहकेो शेयर अंश सवतसाधारण शेयरमा पररणत गरी बबक्री गिे व्यबि तथा संस्थाले शेयर बबक्री वा पररणत गित 

बिवेदि बदएको बखतमा कजात सचूिा केन्र बल. को कालोसचूीमा रहकेो भए बिजको शेयर बबक्री अबिवायत 

रुपमा कजात चिुा गिे प्रयोजिको लाबग प्रयोग गररिे प्रमाण सबहत संलग्ि गरी सबमबतमा पेश गिुत पिेछ । 

कालोसचूीमा रह ेिरहकेो व्यहोरा बीमकले िै यबकि गिुतपिेछ ।  
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१७.सनमनतमा नववरण पेश गिुव पिेाः बीमकले शेयर खररद बबक्री गरी ियाँ कायम भएका संस्थापक शेयरधिी 

सबहतको अद्यावबधक बववरण अिुसूची- ५ बमोबजमको ढाँचामा प्रत्येक तै्रमास समाप्त भएको १५ बदि बभत्र  

सबमबत समक्ष पेश गिुत पिेछ ।   

१८.निरे्दशि नवपररत कारोबार गिव िहुिेाः संस्थापक समहूको शेयर खररद बबक्री वा िामसारी गरी बदिे बलिे व्यबि 

वा संस्थाले यस बिदशेि बवपररत हुिे गरी शेयर खररद बबक्री वा िामसारी गरेमा बिजले आफ्िो स्वाबमत्वमा 

रहकेो शेयर खररद बबक्री वा िामसारी गरेको बमबतले कम्तीमा पाँच वषतसम्म बिज कुिै पबि बीमकको संस्थापक 

तथा सञ्चालक हुि योग्य हुिे छैि ।  

१९.बाधा अड्काउ फुकाउाः यस बिदेबशकाको कायातन्वयिमा कुिै बाधा अड्काउ आइपरेमा सबमबतले बाधा 

अड्काउ फुकाउि सक्िेछ । 

२०.खारेजी र बचाउाः (१) बीमकको संस्थापक शेयर कारोबार (खररद/ बबक्री) गिे सम्बन्धमा सबमबतको बिदशेि, 

२०६५ खारेज गररएको छ । 

(२) बीमकको संस्थापक शेयर कारोबार (खररद/ बबक्री) गिे सम्बन्धमा सबमबतको बिदशेि, २०६५ 

बमोबजम भए गरेका सम्पणूत कायतहरु यसै बिदबेशका बमोबजम भए गरेको माबििेछ । 
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अिुसूची- १ 

(र्दफा ३ को उपर्दफा (२) सँग सम्बनन्धत) 

 

संस्थापक शेयर नबक्री गर्दाव नबक्रीकतावबाट चानहिे कागजातहराः 

क्र.स. कागजातहर िए/ ििएको 

१ बीमकको संचालक सबमबतको बिणतय  

२ िागररकता  

३ कर चिुा प्रमाणपत्र  

४ बडम्याट एकाउन्ट बववरण  

५ संस्थाको हकमा प्रबन्धपत्र, बियमावली, कम्पिी प्याि, दतात िं.     

६ कालोसचूीमा िपरेको कागजात   

 

 सम्पणूत कागजात प्रमाबणत हुि ुपिे 
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संस्थापक शेयर खररर्द गर्दाव खररर्दकतावबाट चानहिे कागजातहराः 

 

 सम्पणूत कागजात प्रमाबणत हुि ुपिे 

 

 

 

 

 

क्र.स. कागजातहर िए/ ििएको 

१ बीमकको संचालक सबमबतको बिणतय  

२ िागररकता  

३ कर चिुा प्रमाणपत्र   

४ कालोसचूीमा िपरेको कागजात   

५ आयश्रोत खलु्िे कागजात  

६ सबमबतबाट तोबकएको बववरण फाराम (अिसुचूी ४ )   

७ संस्थाको हकमा प्रबन्धपत्र, बियमावली, कम्पिी प्याि, दतात िं, बवत्तीय बववरण    

८ हकप्रद हक हस्तान्तरणको हकमा हकप्रद मिोियि पत्र   

९ खररद पश्चात व्यबि, एकाघरको पररवार, समहू, संस्थाको िाममा चिुा पूंजीको १५%  धारण िकट्िे व्यहोराको पत्र  
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अिुसूची- २ 

(र्दफा ४ को उपर्दफा (२)  सँग सम्बनन्धत) 

 

मृत्यु िामसारी गर्दाव चानहिे कागजातहराः  

 

 सम्पणूत कागजात प्रमाबणत हुि ुपिे 

क्र.स. कागजातहर िए/ ििएको 

१ बीमकको संचालक सबमबतको बिणतय  

२ मतृ्य ुदतात प्रमाणपत्र  

३ मतृक सँगको िाता प्रमाबणत पत्र  

४ पररवार सदस्यको मजंरुीिामा    

५ िामसारी भइ जािे व्यबिको कर चिुा प्रमाणपत्र  

६ िामसारी भइ जािे व्यबि कालोसचूीमा िपरेको कागजात  

७ िामसारी भइ जािे व्यबिको िागररकता  

८ सबमबतबाट तोबकएको बववरण फाराम (अिसुचूी ४ )  

९ िामसारी पश्चात व्यबि, एकाघरको पररवार, समहूको िाममा चिुा पूंजीको १५%  धारण िकट्िे व्यहोराको पत्र  
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संस्थापक शेयर िामसारी (अंशबण्डा/ बकस) गर्दाव चानहिे कागजातहराः  

 

 सम्पणूत कागजात प्रमाबणत हुि ुपिे 

 

 

क्र.स. कागजातहर िए/ ििएको 

१ बीमकको संचालक सबमबतको बिणतय  

२ अशंबण्डा/ बकस खलेुको बववरण पत्र  

३ दबैु पक्ष कालोसचूीमा िपरेको व्यहोराको पत्र   

४ दबैु पक्षको कर चिुा प्रमाणपत्र   

५ दबैु पक्षको िागररकता  

६ सबमबतबाट तोबकएको बववरण फाराम (अिसुचूी ४ )  

७ िामसारी पश्चात व्यबि, एकाघरको पररवार, समहू, संस्थाको िाममा चिुा पूंजीको १५%  धारण िकट्िे व्यहोराको पत्र  
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संस्थापक शेयर िामसारी (घरायसी) गर्दाव चानहिे कागजातहराः  

 

 सम्पणूत कागजात प्रमाबणत हुि ुपिे 

 

 

 

क्र.स. कागजातहर िए/ ििएको 

१ बीमकको संचालक सबमबतको बिणतय  

२ घरायसी िामसारीको पष्ु्टयाइ ँहुिे कागजात / पररवारको सदस्यको मजंरुीिामा  

३ दबैु पक्ष कालोसचूीमा िपरेको व्यहोराको पत्र   

४ दबैु पक्षको कर चिुा प्रमाणपत्र  

५ दबैु पक्षको िागररकता  

६ सबमबतबाट तोबकएको बववरण फाराम (अिसुचूी ४ )  

७ िामसारी पश्चात व्यबि, एकाघरको पररवार, समहू, संस्थाको िाममा चिुा पूंजीको १५%  धारण िकट्िे व्यहोराको पत्र  
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अिुसूची- ३ 

(र्दफा ८ को उपर्दफा (१)  सँग सम्बनन्धत) 

 

शेयरधिीहरले आफूले पाएको हक अर कसैलाई मिोियि गर्दाव सम्बनन्धत बीमक समि नर्दिुपिे निवेर्दिको ढाँचा 

 
श्री संचालक सबमबत 

......................... 

.......................... 

  
त्यस संगबित संस्थाको प्रबत शेयर ............ अंबकत मलू्यको शेयर संख्या िम्बर ............... दबेख .................सम्मको मरेो÷हाम्रो िाममा कायम रहकेो ................. बकत्ता शेयर वापत प्राप्त 

हुिे ......... बकत्ता हकप्रद शेयर खरीद गिे हक मध्य े............. बकत्ता हकप्रद शेयर खरीद गित .............................. बस्िे ................................... ले खरीद गित पाउिे गरी मिोियि गरी 

पिाएको छु/छौं । बिजले मैले/हामीले मिोियि गरेको संख्यामा हकप्रद शयर खररद गित संगबित संस्थाले तोबकबदएको प्रकृया परूा गरी हकप्रद शेयर खरीद गरेमा मेरो/हाम्रो मंजरुी छ । पबछ  

मेरो/हाम्रो हकको शेयर अरुले खरीद गित पाउि ेहोइि वा मरेो हक मिोियि गरेको होइि/छैि भिी कही कतै उजरु गिे छैि/छैंिौं , गरे यसै कागजले बदर होस भिी माबथ उबल्लबखत शेयर बिजले  

आफ्िो िाममा खरीद गित पाउि ेगरी व्यवस्था गररबदि अिरुोध गरेको छु /छौं । व्यहोरा सत्य छ झठु्ठो िहरे काििू बमोबजम सहुलँा बझुाउँला ।   

 

हक मिोियि गररनर्दिे शेयरधिीको नववरण               मिोिीत व्यनिको नववरण 

िाम, थरः                      िाम, थरः 

िेगािाः                       िेगािाः 

वावकुो िामः                     वावकुो िामः 

बाजेको िामः                     बाजेको िामः 

दस्तखतः                      दस्तखतः  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

कायावलय प्रयोजिको लानग  

माबथ उबल्लबखत हक मिोियि गररबदि ेशेयरधिीको दस्तखत प्रमाबणत गिे बीमक, ...................... बलबमटेडको अबधकारीकोः 

िामः 

पदः 

दस्तखतः                                                                                 ................. बलबमटेडको छाप 
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अिुसूची- ४ 

(र्दफा १३ को उपर्दफा (१ण)  सँग सम्बनन्धत) 

 

१. पूरा िाम, थर:  

 

२. जन्म नमनत: 

 

३. जन्म स्थाि:  

 

४. िागररकता:        (क) प्रमाण पत्र िं.   (ख) जारी भएको स्थाि:    (ग) जारी भएको स्थाि: 

 

५.  पूरा ठेगािा: 

(क) स्थायी:              (१) टेबलफोि                               (२) इमले                                 (३) फ्याक्स 

(ख) अस्थायी:             (१) टेबलफोि                               (२) इमले                                 (३) फ्याक्स 

 

६.  हालको पेशा: 

(क) कायातलयको िाम:  

(ख) िेगािा: 

(ग) व्यवसायको प्रकृबत/ काम: 

(घ) पदको िाम: 

(ङ) टेबलफोि/फ्याक्स/ईमले: 
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७.  वैवानहक नस्थनत: 

(क) बववाबहत/अबववाबहत/सम्बन्ध बवच्छेद भई अलग बसेको: 

(ख) बववाबहतको हकमा पबत÷पत्िीको िाम: 

(ग) पबत/पत्िीको पेशा: 

(घ) आबश्रतहरुको बववरण:    

    

पुरा िाम  सम्बन्ध    उमेर   शैनिक योग्यता 

    

    

   

(क) बाबकुो िाम: 

िेगािा: 

पेशा: 

(ख) बाजकेो िामः 

िेगािा: 

पेशा: 

 

८. शैनिक योग्यता:    

तह 

   

संस्थाको िाम, ठेगािा अध्ययि वषव  नवषय  उपानध नलएको नमनत 

 

स्िातक     

स्िातकोत्तर     

बवद्यावाररबध     

पेशागत उपाबध      
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अन्य      

(क)     

(ख)     

 

९. रोजगारी/अिुिव/तानलमको अनिलेख (नवगत ५ वषवको)   

संस्थाको िाम, ठेगािा अवनध  पर्द  काम िोड्िुको कारण 

    

    

       

    

१०. पेशागत (Professional) नवषयमा काम गिे इजाजत सम्बनन्ध नववरण: 

(क) इजाजतको प्रकृबत: 

(ख) इजाजत बलएको बमबत: 

(ग) इजाजत िम्बर: 

(घ) इजाजत बदिे संस्था र िेगािा: 

 

११. व्यवसानयक िमताको आधारमा, बीमा सनमनतबाट निरीिण तथा अिुगमि गिुवपिे संस्थामा काम गरेको िए सोको नववरण: 

(क) संस्थाको िाम, िेगािा: 

(ख) कामको प्रकृबत: 

(ग) सम्बबन्धत संस्थापक हुिको लाबग बदएको स्वीकृबत पत्र: 

 

१२. बीमा अनिकताव, सिेयर तथा र्दलाल िए सोको नववरण: 
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१३. कुनै बीमकसँग तपाईको कुनै वित्तीय स्िार्थ िा वित गाँवसएको छ भने खुलाउनु िोस ्? 

 

 

१४. मैले र मेरो एकाघर पररबारले यो नवमकमा यस कारोबार अघी रे्दहाय वमोनजमको रकम लगािी गरेको िु/ ि । 

क. संस्थामा लगािी गरेको रकम रु...... ..... ....... (अक्षरेपी............... ............... ...) । 

ख. बीमकको कुल जारी पुँजीको प्रबतशत .................. । यो शयेर यस बवमकको चिुा पुँजीको १५ प्रबतशत भन्दा बढी छैि । 

 

१५. निम्ि प्रश्नहरको जवाफ ि/िैिमा नर्दिुहोस ्

(क) तपाईको बवरुद्धमा कुिै अदालतमा कुिै अपराबधक कारवाई बवरुद्ध मदु्दा चलेको छ ?  छ    छैि 

(ख) तपाईले काििू उल्लंघि गरेको कारणबाट सजाय पाउि ुभएको छ ?  छ    छैि 

(ग) तपाई संलग्ि भएको कुिै संस्था टाट पल्टेको छ ?  छ    छैि 

(घ) तपाई वा तपाईले काम गरेको वा संचालक भएको वा तपाईलें ५ (पाँच) प्रबतशत भन्दा बढी शयेर लगािी गरेको संस्था कजात भिुािी गित िसकेको कारण 

कबहल्यै कालोसचूीमा परेको छ, छैि ।  छ    छैि 

यबद परेको भए सो सचूीबाट फुकुवा भएको बमबतले कम्तीमा बति वषत परुा भएको छ ?  छ    छैि 

(ङ) तपाई कजात सचूिा केन्रको कालोसचूीमा पिुत भएको छ ?  छ   छैि 

(च) तपाई ंअन्य बीमकको बहालवाला कमतचारी, सञ्चालक, लेखापरीक्षक काििूी वा अन्य सल्लाहकार हुिहुुन्छ ?  छ  छैि 

(छ) तपाई कुिै सावतजबिक अपराध गरेको, काििू उल्लंघि गरेको वा प्रचबलत काििू वमोबजम  बवघटिमा परेको कुिै संस्थामा कमतचारी वा सल्लाहकारको रुपमा 

रहि ुभएको छ ?    छ    छैि 

(ज) तपाई प्रचबलत काििू वमोबजम दामासाहीमा पिुत भएको छ ?  छ      छैि 

(झ) तपाईले कुिै राजिैबतक पदमा बिवातबचत वा मिोबित प्रबतबिबधको रुपमा कामकाज गरररहि ुभएको छ ?      छ     छैि 

(ञ) तपाईलाई प्रचबलत काििू वमोबजम कुिै पेशा रोजगार वा व्यवसाय गित रोक लगाइएको छ ?  छ     छैि 

(ट) तपाईले यस सबमबतबाट दतात प्रमाण पत्र प्राप्त अन्य  बवत्तीय संस्थामा संस्थापकको  हबैसयतले  लगािी गिुतभएको छ ?  छ    छैि  (छ भिे बवस्ततृ बववरण 

खलुाउि ुहोस) 
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१६. प्रस्तानवत बीमकको शेयर खरीर्द गिे नववरण: 

(क) खररद गित लागकेो शयेार संख्या  

(ख) शयेर खररद गित लाग्िे रकम रु ........... (अक्षरुपी ......................) 

(ग) कूल चिुा पूँजीको प्रबतशत 

 

माबथ उल्लेख गररएको बववरण बिक साँचो हो । कुिै पबि बवषयमा जाँचबझु तथा मलेै बदएको बववरण सावतजबिक गित मरेो मञ्जरुी छ । झिुो भएमा यसैका आधारमा 

खररद गित बीमकले स्वीकृबत िबदएमा वा मरेो  बवरुद्ध काििूी कारवाही गरेमा समेत मरेो मञ्जरुी छ । 

दस्तखत: 

िाम: 

बमबत: 

िेगािा: 

टेबलफोि: 
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    अिुसूची- ५ 

(र्दफा १७ सँग सम्बनन्धत) 

बीमक कम्पिी 

ठेगािा 

संस्थापक शेयरधिीहरको शेयर होनडडङ्ग नववरण 

 

क्र.स. शेयरधिीको िाम शेयरधिीको एकाघर 

पररवारको सर्दस्यको 

िाम 

शेयर संख्या जम्मा शेयर सखं्या चुिा पँूजीको 

प्रनतशत 

कैनफयत 

१.  १. 

२. 

३. 

    

२.  १. 

२. 

३. 

    

३.  

 

 

 

१. 

२. 

३. 

४. 

    

 

 


