
विज्ञप्ति 

 

आज मिमि २०७८ साल आषाढ १ गिे नेपाल मििोपत्र वोर्ड द्वारा जारर मवज्ञप्तििा ५१ वटा सुमिकृि कम्पनीहरूको 

वारेिा प्रकामिि अविारणा प्रमि नेपाल ईन्भेष्टसड फोरि र िेयर लगानीकिाड संघ नेपाल गप्तिर असहिमि जनाउँदछ । 

 संसारिा कुनै पमन देिको मनयािक मनकाय आफैले संिालन प्तिकृिी मदएका कम्पनीहरूिा लगानी गनड उमिि हँदैन 

भनेर िारणा मदन सकै्दन उसले कानुनले वमजडि गरेको बाहेक सबै कािहरू ििन्त्र रूपिा गने छुट पाउँछ गैर कानुनी 

कायड गने कम्पनीलाई कानुनी रूपिै कायडवाही गने अमिकार सम्बप्तिि मनकायलाई नै हन्छ जबमक नेपाल मििोपत्र 

वोर्ड िेयर बजार मनयािक मनकायको अन्तराडष्टर ीय छािा संगठन IOSCO को सदस्य पमन हो जसले उसको मसद्धान्त 

खुलासा (Disclosure) गररमदनु हो । जसिा कुनै पमन कम्पनीको सुिनािा लगानीकिाडहरूको ित्काल पहँि पुयाडउन 

िद्दि गनुड,सकेसम्म सािामहक नभए िामसक रूपिा कम्पनीले गरेका गमिमबमिहरूलाई लगानीकिाडहरू मबि पुयाडउन 

श्रव्य दृश्य,इलेक्ट्र ोमनक िेमर्या,वेव साईट जस्ता िेमर्या िाफड ि दुरुस्त राख्न लगाउनु,सुिना हरू अपरे्ट भए नभएको 

हेनुड जसले गदाड लगानीकिाडहरूले कम्पनीको बारेिा सो सुिना िाफड ि समह मवशे्लषण गदै लगानीको िारणा बनाउन 

सके्न वािावरण शृ्रजना गनुड पनेिा सो कायड बाट मबिमलि भै खुल्ला अर्डव्यवस्र्ा अंगालेको नेपालको अर्डिन्त्रिा 

मनयन्त्रिुखी िैमलिा सुमिकृि २०० भन्दा बमढ कम्पनीहरू िधे्य ५१ वटा कम्पनीहरूलाई कालो सुमिको ढाँिािा प्रसु्ति 

गदै मि कम्पनीहरूिा मिमि २०७८ आषाढ १ गिे कारोवार सिय सम्म लगानी गने लगानीकिाडहरूको लगानी असुरमिि 

बनाउने काि ियं मििोपत्र बोर्डबाट हनु अत्यन्त दुखद मवषय हो । 

मय कम्पनीहरूिा लगानी गने लगानीकिाडहरूको लगानीको सुरिा गने मजम्मा नेपाल मििोपत्र वोर्डको होकी होईन ? 

कररव ४१ खवड प ँजीकरण भएको बजारिा यस्तो कायड गनुड अगामर् पँुजीबजारिा पाने असरको वारेिा ख्याल गनुड पने 

होईन र? मनयािक मनकाय भनेको कुनै पमन खेलिा हने रेमि बराबरको िटस्र् भुमिका खेल्नु पने मनयािक मनकाय हो 

उसले कुनै पमन कम्पनीको बारेिा भेदभावप णड अमभव्यप्ति प्रसु्ति गने होईन त्यसिा पमन 

NRIC,CIT,RBCL,STC,HIDCL,UPPER जस्ता सरकारको प्रत्यि लगानी भएको संस्र्ािा सवडसािारणले मवश्वास गरेर 

आफ्नो लगानी (भमवश्य लाई हेरेर) गनुड के गलि नै हो ि? यमद त्यस्ता कम्पनीहरू जोप्तखििा छन भने सुमिकरण बाट 

नै हटाउने प्रकृया मकन गररंदैन? कम्पनीको मवशे्लषण गने आफ्ना आफ्ना िैली र िररका हन्छन,नेपाल मििोपत्र वोर्डको 

मवशे्लषणलाई सबै लगानीकिाडले अिरस प्तिकानुड पछड  र ?  

लगानीकिाडहरूले दैमनक भोगै्द आएका वेमर्िीहरू TMS,Close Out,Mero Share को सिस्या,सवडसािारण 

लगानीकिाडहरूको सवडिुलभ पहँि पुयाडउन देिव्यापी ब्रोकरहरूको उपप्तस्र्मि,जसिा नयाँ ब्रोकरलाई 

लाईसेन्स,बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर कारोवारिा पहँि,खररद र मबक्रीिा लागै्द आएको िको कमििनिा 

एकिमफड  कमििनको व्यवस्र्ा, खररद मबक्रीिा मलईँदै आएको कमििनिा पुनरावलोकन,पँुमजगि लाभकर (Capital 



Gain Tax) घटाउने जस्ता लगानीकिाडहरूको सवोपरी महिको कायडक्रिहरूलाई ओझेलिा पादै िेयर बजारलाई घट-

बढ गराउने संस्र्ाको रूपिा मििोपत्र वोर्डका गमिमवमिहरू बढ्दै गएकोिा हामिलाई गप्तिर मिन्ता लागेको छ । 

कम्पनीहरूको यर्ार्ड मववरण िि िि सियिा लगानीकिाडहरू िाझ पुयाडईमदनु मनयािक मनकायको दामयत्व हो ।सो 

कम्पनीहरूको बारेिा उपलब्ध सुिनालाई मवशे्लषण गरी सो कम्पनीिा गने नगने अमिकार ियं लगानीकिाडहरूिा नै 

छार््नुपने अन्तराडष्टर ीय िान्यिा हो त्यसैले देिको राजि संकलनिा दोश्रो हँदै प्रर्ि स्र्ान ओगट्न अग्रसर हँदै गरेको 

पँुजीबजार र भखडर सवडसािारण नागररकहरूको िासो र लगानी हन लागेको िेत्रलाई सुरमिि,संरमिि र मवकमसि गने 

िुख्य दामयत्व नेपाल मििोपत्र वोर्डको हँदाहँदै आफ्नो मजिेवारी र दामयत्वलाई िनन नगरर गररने कुनै पमन कायडले 

पँुजीबजारको मवकास र मवस्तार सिव हन सकै्दन ।  

यावि सबै कुराहरूलाई िध्यनजर गदै मििोपत्र वोर्डबाट आज प्रकामिि िारणा संग कम्पमनको बारेिा बोर्डको िारणा 

र प्रवृमि प्रमि गप्तिर असहिमि जनाउँदै सवडसािारण लगानीकिाडहरूलाई भयभीि नभई संयमिि िररकाले लगानी 

सम्बप्ति िारणा बनाउन सम्प णड लगानीकिाडहरूिा अनुरोि गदै पुन वोर्डको कायडिैली प्रमि आपमि जनाउँदै वोर्डको 

सो िारणा पररविडन गनड सिेि अनुरोि गदडछ  ं।  
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