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हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको (एघारौं िंशोधन) प्रवन्धपत्र, २०७९ 

तीन महले 

ववद्यमान व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था िंशोधन गननकुो कारण 

दफा २ मा िंशोधन- 
२. कम्पनीको रक्ट्िष्ट्रड ुकायाुलय रहने ठेगानााः यि कम्पनीको रक्ट्िष्टड ु
कायालुय काठमाडौं क्ट्िल्ला काठमाडौं महानगरपासलका वडा नं. १ मा 
रहनेछ।   

दफा २- 
२. कम्पनीको रक्ट्िष्ट्रड ुकायाुलय रहने ठेगानााः यि कम्पनीको 
रक्ट्िष्टड ुकायाुलय काठमाडौं क्ट्िल्ला, काठमाडौं महानगरपासलका 
वडा नं. ३१ मा रहनेछ।   

कम्पनीको कायालुय समसत 
२०७९/०१/२५ देक्ट्ि काठमाण्डौ 
म.न.पा.-१, हात्तीिारबाट 
काठमाण्डौ म.न.पा.-३१, नयााँ 
वानेश्वरक्ट्स्थत नागररक लगानी 
कोषको कायालुय भवनमा 
स्थानान्तरण भएकोले। 

दफा ६ मा िंशोधन- 
६. कम्पनीको प ाँिीको िंरचनााः कम्पनीको प ाँिीको िंरचना देहाय 
बमोक्ट्िम हननेछाः  

(क) कम्पनीको असधकृत प ाँिी रु. ५०,००,००,००,०००।– 
(अक्षरेपी पचाि अब ुरुपैयााँ) हननेछ । िो प ाँिीलाई प्रसतशेयर रु. 
१००।– (अक्षरेपी एकिय रुपैयााँ) दरका ५०,००,००,००० 
(पचाि करोड) थान िाधारण शेयरमा ववभािन गररएको छ।  

(ि) कम्पनीको तत्काल िारी शेयर प ाँिी रु. 
२३,४९,६०,००,०००।– (अक्षरेपी तेईि अब ु उनान्पचाि 
करोड िाठी लाि रुपैयााँ) हननेछ । प ाँिीलाई प्रसतशयेर रु. 
१००।– (अक्षरेपी एकिय रुपैयााँ) दरका २३,४९,६०,००० 
(तेइि करोड उनान्पचाि लाि िाठी हिार) थान िाधारण 
शेयरमा ववभािन गररएको छ।  

(ग) कम्पनीको िंस्थापकहरुले तत्काल च नक्ता गन ुकबनल गरेको प ाँिी 

दफा ६- 
६. कम्पनीको प ाँिीको िंरचनााः कम्पनीको प ाँिीको िंरचना 
देहाय बमोक्ट्िम हननेछाः  

(क) कम्पनीको असधकृत प ाँिी रु. ५०,००,००,००,०००।– 
(अक्षरेपी पचाि अब ु रुपैयााँ) हननेछ । िो प ाँिीलाई 
प्रसतशयेर रु. १००।– (अक्षरेपी एकिय रुपैयााँ) दरका 
५०,००,००,००० (पचाि करोड) थान िाधारण शयेरमा 
ववभािन गररएको छ।  

(ि) कम्पनीको तत्काल िारी शेयर प ाँिी रु. 
२४,५५,९८,१३,४००।– (अक्षरेपी चौसबि अब ुपचपन्न 
करोड अन्ठानब्बे लाि तेह्र हिार चार िय रुपैयााँ) हननछे 
। प ाँिीलाई प्रसतशेयर रु. १००।– (अक्षरेपी एकिय 
रुपैयााँ) दरका २४,५५,९८,१३४ (चौसबि करोड पचपन्न 
लाि अन्ठानब्बे हिार एक िय चौसति) थान िाधारण 

कम्पनीबाट प्रदान गररएको ५% 
वोनि शयेरको कारणले हनने प ाँिी 
वृविको रकमलाई समलाइएको। 
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रु. १८,७४,४०,००,०००।- (अक्षरेपी अठार अब ु चौहत्तर 
करोड चालीि लाि रुपैयााँ) र िविुाधारणले च नक्ता गन ुकबनल 
गरेको प ाँिी रु. ४,७५,२०,००,०००।- (अक्षरेपी चार अब ु
पचहत्तर करोड बीि लाि रुपैयााँ) हननेछ।   

(घ) िंस्थापक शयेरधनीहरुलाई िम ह “क” मा बगीकरण गररएको छ 
र यो िम हको शेयर स्वासमत्व ८० प्रसतशत हननेछ । यो िम हलाई 
देहाय बमोक्ट्िम २ वटा उपिम हमा ववभािन गररएको छाः 
क्र.िं. शेयरधनीको वववरण शेयर िंख्या (वकत्ता) 
 उपिम ह क-१  
१. नेपाल िरकार, अथ ुमन्त्रालय 4,७५,२०,000।- 
२. नेपाल िरकार, ऊिाु, िलश्रोत 

तथा सिंचाइ मन्त्रालय 

2,३७,६0,000।- 

३. नेपाल िरकार, कान न, न्याय 
तथा िंिदीय मामीला मन्त्रालय 

2,३७,६0,000।- 

४. नेपाल िरकार, महालेिा 
सनयन्त्रकको कायाुलय 

2,३७,६0,000।- 

 उपिम ह क-२ 
 

५. कमचुारी िञ् चय कोष १,१८,८0,000।- 
६. रावष्ट्रय वीमा िंस्थान १,१८,८0,000।- 
७. नागररक लगानी कोष १,१८,८0,000।- 
८. अन्य िंस्थापक ३,३०,००,०००।- 

 

(ङ) िविुाधारणमा सबक्री गररने शेयर िररद गने शेयरधनीलाई िम ह 
“ि” मा वगीकरण गररएको छ। यो िम हको शयेर स्वासमत्व 
कम्पनीको िारी प ाँिीको बीि प्रसतशत हननेछ।  

(च) िनन िम ह, उपिम हको शयेर िररद गरेको हो िो िररद गने 
ब्यक्ट्क्त/िंस्था/ सनकायलाई िोही िम ह, उपिम हमा राक्ट्िनेछ।  

(छ) प्रचसलत कान नको असधनमा रही कम्पनीले आफ्नो प ाँिी तथा 

शेयरमा ववभािन गररएको छ।  
(ग) कम्पनीको िंस्थापकहरुले तत्काल च नक्ता गन ुकबनल गरेको 

प ाँिी रु. १९,५७,०२,१३,४००।–(अक्षरेपी उन्नाइि 
अब ुिन्ताउन्न करोड दनई लाि तेह्र हिार चार िय रुपैयााँ) 
र िविुाधारणले च नक्ता गन ु कबनल गरेको प ाँिी रु. 
४,९८,९६,००,०००।–(अक्षरेपी चार अब ु अन्ठानब्बे 
करोड छयानब्बे लाि रुपैयााँ)  हननेछ।   

(घ) िंस्थापक शयेरधनीहरुलाई िम ह “क” मा बगीकरण 
गररएको छ र यो िम हको शेयर स्वासमत्व ८० प्रसतशत 
हननेछ । यो िम हलाई देहाय बमोक्ट्िम २ वटा उपिम हमा 
ववभािन गररएको छाः 
क्र.िं. शेयरधनीको वववरण शेयर िंख्या (वकत्ता) 
 उपिम ह क-१  
१. नेपाल िरकार, अथ ु

मन्त्रालय 

4,98,96,000।- 

२. नेपाल िरकार, ऊिाु, 
िलश्रोत तथा सिंचाइ 
मन्त्रालय 

2,49,48,000।- 

३. नेपाल िरकार, कान न, 
न्याय तथा िंिदीय मामीला 
मन्त्रालय 

2,49,48,000।- 

४. नेपाल िरकार, महालेिा 
सनयन्त्रकको कायाुलय 

2,49,48,000।- 

 उपिम ह क-२ 
 

५. कमचुारी िञ् चय कोष 1,24,74,000।- 
६. रावष्ट्रय वीमा िंस्थान 1,24,74,000।- 
७. नागररक लगानी कोष 1,24,74,000।- 
८. अन्य िंस्थापक 3,35,40,134।- 
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स्वासमत्वको िंरचनामा हेरफेर गन ुिरनेछ। (ङ) िविुाधारणमा सबक्री गररन ेशेयर िररद गने शेयरधनीलाई 
िम ह “ि” मा वगीकरण गररएको छ। यो िम हको शेयर 
स्वासमत्व कम्पनीको िारी प ाँिीको बीि प्रसतशत हननछे।  

(च) िनन िम ह, उपिम हको शयेर िररद गरेको हो िो िररद 
गने ब्यक्ट्क्त/िंस्था/ सनकायलाई िोही िम ह, उपिम हमा 
राक्ट्िनेछ।  

(छ) प्रचसलत कान नको असधनमा रही कम्पनीले आफ्नो प ाँिी 
तथा स्वासमत्वको िंरचनामा हेरफेर गन ुिरनेछ। 

दफा १२ को उपदफा (४) िाँग िम्बक्ट्न्धत अननि ची "हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी 
इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड कम्पनी िञ्चालनका 
नीसतगत आधारहरु" को िण्ड (क) बनाँदा नं. ४ मा िंशोधन- 
४. कम्पनीले पररयोिनामा ऋण प्रवाह गदाु वा वण्ड, सडवेन्चर वा 
ऋणपत्रमा लगानी गदाु कम्पनीको कन ल प ाँिी कोष २५ प्रसतशतिम्म 
मात्र लगानी गन ुिरनेछ। 

दफा १२ को उपदफा (४) िाँग िम्बक्ट्न्धत अननि ची 
"हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी 
सलसमटेड कम्पनी िञ्चालनका नीसतगत आधारहरु" को िण्ड (क) 
बनाँदा नं. ४-  
४. कम्पनीले पररयोिनामा ऋण प्रवाह गदाु वा वण्ड, सडवेन्चर वा 
ऋणपत्रमा लगानी गदाु कम्पनीको कन ल प ाँिी कोष २५ 
प्रसतशतिम्म मात्र लगानी गन ु िरनेछ। तर, कम्पनी आफैले 
प्रविुन गरेको िहायक कम्पनी वा िंयनक्त उपक्रम कम्पनी वा 
नेपाल िरकारको स्वासमत्व वा सनयन्त्रणमा रहेको िंगठठत िंस्था 
वा त्यस्तो िंस्था मनख्य प्रविुक रहेको अन्य कन नै िंस्थाद्वारा ववकाि 
गररने पररयोिना भएमा त्यस्ता पररयोिनाहरुमा कन ल प ाँिी कोषको 
५० प्रसतशतिम्म लगानी गन ुिरनेछ। 

नेपाल िरकारले प्राथसमकतामा 
रािेका र िाविुसनक सनकायबाट 
प्रविुन हनने ठनला िलववद्यनत 
पररयोिनाहरुमा लगानी गनकुा लासग 
ववद्यमान लगानी िीमाले नपनग्ने 
भएकोले वृवि गननपुरेको। 
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हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको (एघारौं िंशोधन) सनयमावली, २०७९ 

तीन महले 

ववद्यमान व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था िंशोधन गननकुो कारण 

सनयम २ मा िंशोधन 

२. कम्पनीको रक्ट्िष्ट्रड ुकायाुलय रहने ठेगानााः यि कम्पनीको 
रक्ट्िष्टड ुकायालुय काठमाडौं क्ट्िल्ला काठमाडौं महानगरपासलका 
वडा नं. १ मा रहनेछ। 

सनयम २- 
२. कम्पनीको रक्ट्िष्ट्रड ुकायाुलय रहने ठेगानााः यि कम्पनीको 
रक्ट्िष्टड ुकायाुलय काठमाडौं क्ट्िल्ला, काठमाडौं महानगरपासलका 
वडा नं. ३१ मा रहनेछ। 

कम्पनीको कायालुय समसत 
२०७९/०१/२५ देक्ट्ि 
काठमाण्डौ म.न.पा.-१, 
हात्तीिारबाट काठमाण्डौ म.न.पा.-
३१, नयााँ वानेश्वरक्ट्स्थत नागररक 
लगानी कोषको कायाुलय भवनमा 
स्थानान्तरण भएकोले। 

 


