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अनिूुची–११ 

(दफा १८ को उपदफा (६) िंग िम्बक्ट्न्धत) 

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तगथत  स्र्ाहपत 

 

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको 
प्रबन्धपत्र 

१. कम्पनीको नामः यि कम्पनीको नाम “हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी 
सलसमटेड” हनुछे। जिलाई अंग्रजेीमा “Hydroelectricity Investment and Development Company 

Limited” भसननेछ।1  

२. कम्पनीको रक्ट्जष्ट्रडथ कायाथलय रहन े ठेगानाः यि कम्पनीको रक्ट्जष्टडथ कायाथलय काठमाडौं क्ट्जल्ला 
काठमाडौं महानगरपासलका वडा नं. १ मा रहनेछ।2  

३. कम्पनीले गने व्यविाय वा कारोवारको प्रकृसतः कम्पनीले नेपालको जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय 
ऊजाथको हवकािका लासग आवश्यक पने पूूँजीको आपूसतथ गनथका लासग दीर्थकालीन प्रकृसतका पूूँजी 
पररचालन गने र त्यिरी उपलव्ध हनुे हवत्तीय श्रोतलाई आसर्थक एवम ्प्राहवसधक रुपले िम्भाव्य 
जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत पररयोजनाहरुको शेयरमा लगानी तर्ा ऋण प्रवाह 
गने प्रकृसतको कारोबार गनेछ।3  

४. कम्पनीको उद्दशे्यहरुः (१) यि कम्पनीको उदेश्यहरु देहाय बमोक्ट्जम हनुेछः4 

(क) जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथको उत्पादन, प्रिारण, हवतरण तर्ा व्यापार गने 
पररयोजना वा िङ्गठठत िंस्र्ामा शेयर वा ऋण लगानी गने। 

(ख) बैंक, हवत्तीय िंस्र्ा, गैह्र बैंहकङ्ग हवत्तीय िंस्र्ा एवम ्अन्य सनकायहरुिूँगको िहकायथ 
तर्ा िहभासगतामा जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथको उत्पादन, प्रिारण, हवतरण तर्ा 
व्यापार गने पररयोजना वा िङ्गठठत िंस्र्ामा लगानी गने।  

(ग) जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथको उत्पादन, प्रिारण, हवतरण तर्ा व्यापार गने 
पररयोजना वा िङ्गठठत िंस्र्ामा हवत्तीय लगानी गने प्रयोजनका लासग हवदेशी िंस्र्ाबाट 
लगानी, ऋण तर्ा अनदुान प्राप्त गने। 

                                                           
1 िातौं िंशोधन, २०७४ बाट िंशोधन गररएको। 
2 आठौं िंशोधन, २०७५ बाट िंशोधन गररएको। 
3 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
4 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
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(र्) कम्पनीले आफ्नो नामबाट बण्ड, सडवेञ्चर लगायतका ऋणपत्रहरु तर्ा िहटथहफकेट 
अफ सडपोक्ट्जटजस्ता हवत्तीय उपकरणहरु जारी गरी दीर्थकालीन प्रकृसतको पूूँजी 
पररचालन गने। 

(ङ) जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत पररयोजनाका लासग जारी हनुे बण्ड, 

सडबेञ्चरजस्ता ऋणपत्रमा कम्पनीले लगानी गने। 

(च) जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत पररयोजनाहरुको मूल्यांकनको लासग 
प्राहवसधक जनशक्ट्िको िीप र दक्षता असभवहृि गने।  

(छ) आफ्नो स्वासमत्वमा िहायक कम्पनी स्र्ापना गरी जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथको 
उत्पादन, प्रिारण, हवतरण तर्ा व्यापार गने पररयोजना सलई लगानीकताथ जटुाउने।  

(ज) िम्बक्ट्न्धत सनकायको स्वीकृसतमा िामहुहक लगानी कोष स्र्ापना एवम ्िञ् चालन गने।  

(झ) जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथ क्षेत्रको हवकािका लासग नेपाल िरकारद्वारा 
िञ् चासलत पूूँजी िंकलनका कायथक्रम वा योजनाहरुको कोष व्यवस्र्ापकको रुपमा 
कायथ गने।  

(ञ) ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत अध्ययन, अनिुन्धान, परामशथ लगायतका िेवा प्रदान गने एवम ्
त्यस्तो िेवाप्रदायक कम्पनीमा शेयर वा ऋण लगानी गने। 

(२) कम्पनीले उपदफा (१) बमोक्ट्जमको उदे्दश्य कायाथन्वयन गनथ प्रचसलत कानून बमोक्ट्जम 
िम्बक्ट्न्धत सनकायबाट अनमुसत वा इजाजत प्राप्त गनुथ पने भएमा िो प्राप्त भएपसछ मात्र आफ्नो 
कारोबार प्रारम्भ गनेछ। 

(३) उपदफा (१) मा उक्ट्ल्लक्ट्खत उदे्दश्यका िम्बन्धमा अनमुसत वा इजाजत प्राप्त गरेको पन्र 
ठदनसभत्र त्यस्तो अनमुसत वा इजाजतपत्रको प्रसतसलहप कम्पनी रक्ट्जष्ट्रारको कायाथलय (यिपसछ 
कायाथलय भसनएको) मा पेश गररनेछ। 

५. कम्पनीको उद्दशे्य प्राप्त गनथ गररन ेकामहरुः यि कम्पनीले दफा ४ बमोक्ट्जमका उदे्दश्य प्राप्त गनथ 
देहायका कामहरु गनथ िरनेछः–  

(क) कम्पनीलाई आवश्यक पने जग्गा, भवन, िवारी िाधन र आवश्यक उपकरण खररद गने वा 
भाडामा सलई प्रयोग गने। 

(ख) कम्पनीलाई आवश्यक पने कमथचारी सनयिु गने तर्ा सतनको िेवाका शतथहरु सनधाथरण गने।  

(ग) कम्पनीको नाममा बैंकमा खाता खोल्ने र िञ्चालन गने। 

(र्) कम्पनीलाई आवश्यक पने रकम बैंक वा कुनै हवत्तीय िंस्र्ाबाट कम्पनीले सधतो राखी वा 
नराखी ऋण सलने। 
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(ङ) कम्पनीको नामबाट शेयर, सडवेन्चर वा वण्ड वा ऋणपत्र खररद गने र त्यिलाई हवक्री गने। 

(च) कम्पनीले आसर्थक एवं प्राहवसधक रुपले िम्भाव्य जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथको उत्पादन, 

प्रिारण, हवतरण तर्ा व्यापारको सनक्ट्म्त हवत्तीय िाधन लगानीका लासग कम्पनीिमक्ष पेश हनु 
आउने हवस्ततृ पररयोजना अध्ययन प्रसतवेदन हवश्लषेण गरी उपयिुताको आधारमा त्यस्तो 
पररयोजनामा लगानी गने।5  

(छ) कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पने हवत्तीय श्रोत जटुाउने क्रममा प्रचसलत कानूनको ररत 
परु् याई कम्पनीको नामबाट बण्ड, सडवेञ्चर तर्ा ऋणपत्र जारी गने। 

(ज) कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पने हवत्तीय श्रोत जटुाउने क्रममा प्रचसलत कानूनको ररत 
परु् याई गैर-आवािीय नपेाली, हवदेशी हवत्तीय िंस्र्ा, हवदेशी िंस्र्ाहरुबाट हवदेशी मदु्रामा ऋण 
िापटी तर्ा अनदुान प्राप्त गने।  

(झ)  कम्पनीले स्वदेशी वा हवदेशी िङ्गठठत िंस्र्ाहरुिंगको िंयिु लगानीमा जलहवद्यतु तर्ा 
नवीकरणीय ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत पररयोजनामा िंस्र्ापक शेयरधनीको रुपमा लगानी गने।6 

(ञ)   नेपाली नागररक तर्ा गैर आवािीय नेपालीबाट कम्तीमा १० लाख रुपैयाका दरले तर्ा 
हवदेशी वा स्वदेशी िंगठठत िंस्र्ाबाट कम्तीमा नेपाली रुपैया १ करोडका दरले ५ वषथ वा 
िो भन्दा बढी अवसधको लासग िहटथहफकेट अफ सडपोक्ट्जट जारी गरी वा अन्य कुनै हकसिमको 
ऋणपत्र वा वण्ड वा सडवेन्चर जारी गरी दीर्थकासलन श्रोत पररचालन गने।7  

(ट)   कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृसत प्राप्त गरी जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथिूँग 
िम्बक्ट्न्धत पररयोजनामा प्रत्यक्ष वा कुनै बैंक वा हवत्तीय िंस्र्ा माफथ त अप्रत्यक्ष वा अनलेक्ट्ण्डङ्ग 
रुपमा ऋण प्रवाह गने।8  

(ठ)  जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत पररयोजनाको प्रविथनका लासग नेपाल िरकार 
वा अन्य स्वदेशी वा हवदेशी सनकायबाट प्राप्त भएको रकम ऋणको रुपमा प्रवाह गने वा ऋण 
व्यवस्र्ापन गने।9 

(ड)   कम्पनीले आवश्यकता महििु गरेमा कम्पनीको हहतको सनक्ट्म्त केही िमयको लासग आफ्नो 
व्यवस्र्ापनको केही वा िबै महत्वपूणथ कामको क्ट्जम्मा कुनै व्यवस्र्ापन िमूहलाई ठदन 
िरनेछ।  

                                                           
5 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 

6 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
7 पहहलो िंशोधन, २०६८ बाट िंशोधन गररएको। 
8 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
9 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
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(ढ)   कम्पनीले आफ्नो काममध्ये कुनै काम िम्पन्न गनथ व्यक्ट्िगत वा िमूहगत परामशथदाता सनयिु 
गरी काम लगाउन िरनेछ। 

(ढ१)  कम्पनीले जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत आयोजनाहरु आफ्नो स्वासमत्वमा 
सलई िम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन, हवस्ततृ अध्ययन गरी वा गराई सनमाथण 
गनथ आवश्यक कायथहरु गने।10 

(ण)   प्रचसलत कानूनको असधनमा रही प्रबन्धपत्रमा िंशोधन गरी िंस्र्ाको उदे्दश्य प्राप्त गनथका लासग 
गनुथ पने अन्य आवश्यक कायथहरु गने। 

६. कम्पनीको पुूँजीको िंरचनाः11 कम्पनीको पुूँजीको िंरचना देहाय बमोक्ट्जम हनुेछः  

(क)   कम्पनीको असधकृत पूूँजी रु. ५०,००,००,००,०००।- (अक्षरेपी पचाि अबथ रुपैयाूँ) हनुेछ। 
िो पूूँजीलाई प्रसत शयेर रु. १००।- (अक्षरेपी एकिय रुपैयाूँ) दरका ५०,००,००,००० 
(पचाि करोड) र्ान िाधारण शेयरमा हवभाजन गररएको छ।  

(ख) कम्पनीको तत्काल जारी शेयर पूूँजी रु. २३,४९,६०,००,०००।- (अक्षरेपी तेईि अबथ 
उनान्पचाि करोड िाठी लाख रुपैयाूँ) हनुेछ । पूूँजीलाई प्रसतशयेर रु. १००।- (अक्षरेपी 
एकिय रुपैयाूँ) दरका २३,४९,६०,००० (तेइि करोड उनान्पचाि लाख िाठी हजार) र्ान 
िाधारण शेयरमा हवभाजन गररएको छ।  

(ग) कम्पनीको िंस्र्ापकहरुले तत्काल चिुा गनथ कबलु गरेको पूूँजी रु. 
१८,७४,४०,००,०००।- (अक्षरेपी अठार अबथ चौहत्तर करोड चालीि लाख रुपैयाूँ) र 
िवथिाधारणले चिुा गनथ कबलु गरेको पूूँजी रु. ४,७५,२०,००,०००।- (अक्षरेपी चार अबथ 
पचहत्तर करोड बीि लाख रुपैयाूँ) हनुेछ।   

(र्) िंस्र्ापक शेयरधनीहरुलाई िमूह “क” मा बगीकरण गररएको छ र यो िमूहको शेयर 
स्वासमत्व ८० प्रसतशत हनुेछ। यो िमूहलाई देहाय बमोक्ट्जम २ वटा उपिमूहमा हवभाजन 
गररएको छः  

क्र.िं. शेयरधनीको हववरण शेयर िंख्या (हकत्ता) 
उपिमूह क-१ 

१. नेपाल िरकार, अर्थ मन्त्रालय 4,७५,२०,000 

२. नेपाल िरकार, ऊजाथ, जलस्रोत तर्ा सिंचाइ मन्त्रालय 2,३७,६0,000 

३. नेपाल िरकार, कानून, न्याय तर्ा िंिदीय मासमला 2,३७,६0,000 

                                                           
10 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
11 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
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मन्त्रालय 

४. नेपाल िरकार, महालेखा सनयन्त्रकको कायाथलय 2,३७,६0,000 

उपिमूह क-२ 

५. कमथचारी िञ् चय कोष १,१८,८0,000 

६. राहष्ट्रय वीमा िंस्र्ान १,१८,८0,000 

७. नागररक लगानी कोष १,१८,८0,000 

८. अन्य िंस्र्ापक ३,३०,००,००० 

(ङ) िवथिाधारणमा सबक्री गररने शेयर खररद गने शयेरधनीलाई िमूह “ख” मा वगीकरण गररएको 
छ। यो िमूहको शेयर स्वासमत्व कम्पनीको जारी पूूँजीको बीि प्रसतशत हनुछे।  

(च) जनु िमूह, उपिमूहको शेयर खररद गरेको हो िो खररद गने ब्यक्ट्ि/िंस्र्ा/सनकायलाई िोही 
िमूह, उपिमूहमा राक्ट्खनेछ।  

(छ) प्रचसलत कानूनको असधनमा रही कम्पनीले आफ्नो पूूँजी तर्ा स्वासमत्वको िंरचनामा हेरफेर 
गनथ िरनेछ। 

७. कम्पनीको शयेरको हकसिमः कम्पनीले दईु हकसिमको शेयरको ब्यवस्र्ा गरेको छ।12  

(क) िाधारण शेयर   
(ख) अग्रासधकार शेयर  

८. शयेर खररद वा हस्तान्तरण गनथ कुनै बन्देज रहेको भए िो कुराः    

(क)  कम्पनीले कारोबार प्रारम्भ गरेको समसतले पाूँच वषथिम्म िमहु “क” मा रहेको िंस्र्ापक 
शेयरधनीहरुको शेयर बेचहवखन गनथ वा सधतोबन्धक राख्न पाइने छैन।13   

           तर, प्रचसलत कानूनको ररत परु् याई हवद्यमान शेयर िंरचनामा पररवतथन गरी नयाूँ 
िंस्र्ापक र्प गनथ यि व्यवस्र्ाले बाधा पाने छैन।  

(ख) नेपाल िरकारको स्वासमत्वमा रहेको शेयर नेपाल िरकार मक्ट्न्त्रपररषद्को स्वीकृसत बेगर 
बेचहवखन तर्ा हक हस्तान्तरण गनथ पाइने छैन।  

(ग) शेयर हस्तान्तरण िम्बन्धी अन्य कुराहरु प्रचसलत कानूनमा तोहकए बमोक्ट्जम हनुेछ।  

९. शयेर वापतको रकमको भिुानीः (१) कम्पनीले आफ्नो आवश्यकतानिुार िञ्चालक 
िसमसतको बैठकबाट सनणथय गरी शेयर वापतको रकम आंक्ट्शक वा पूणथ रुपले भिुानी माग गनथ 

                                                           
12 पहहलो िंशोधन, २०६८ बाट िंशोधन गररएको। 
13 आठौं िंशोधन, २०७५ बाट िंशोधन गररएको। 
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िरनेछ ।  

(२) शेयर वापत कम्पनीले माग गरेका रकमहरु सनधाथररत िमयमा शेयरधनीले बझुाउन ुपनेछ।  

 (३)   शेयर वापतको रकम माग गने, माग गरेको रकम सनधाथररत िमयावसधसभत्र बझुाउने, भिुानीको 
म्याद र्प माग गने तर्ा कम्पनीले म्याद ठदने जस्ता कुराहरुको ब्यवस्र्ा सनयमावलीमा 
उल्लेख भए बमोक्ट्जम हनुेछ ।   

१०. दाहयत्व िीसमत हनुःे यि कम्पनीको कारोवारको िम्बन्धमा शेयरधनीको दाहयत्व सनजले खररद गरको 
वा खरीद गनथ कबलु गरेको शेयरको अंहकत मलु्यिम्म मात्र िीसमत रहनेछ।  

तर कुनै शेयरधनी वा िञ्चालकले िो हैसियतमा तेस्रो पक्षिूँग गरेको व्यक्ट्िगत जमानत 
िम्बन्धी िम्झौता बमोक्ट्जमको दाहयत्वको हकमा यो व्यवस्र्ा लागू हनुे छैन। 

११. अन्य आवश्यक कुराहरुः (१) कम्पनीको िंस्र्ापना गदाथ लागेको खचथ कम्पनीले नै व्यहोने  
छ।   

(२)   िंस्र्ापक वा अन्य कुनै व्यक्ट्िले शयेरको रकम कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा गनुथ पनेछ।  

(३)   कम्पनीले कारोवार शरुु गदाथको बखतमा िंस्र्ापक वा अन्य कुनै व्यक्ट्िबाट कुनै िम्पक्ट्त्त 
प्राप्त गरेको छैन।  

(४) िंस्र्ापक वा अन्य कुनै व्यक्ट्िले कम्पनीबाट कुनै हवशेष िहसुलयत वा असधकार पाउने छैन। 

(५)   कम्पनीले प्रचसलत कानूनले बन्देज लगाएका कायथहरू गनथ पाउने छैन ।  

(६)   कम्पनीले जलहवद्यतु उत्पादन पररयोजनामा लगानी गदाथ कम्तीमा २५ मेगावाट वा िो भन्दा 
बढीका मझौला तर्ा ठूला जलहवद्यतु उत्पादन पररयोजनामा मात्र िंस्र्ापक शेयरधनीका 
रुपमा शेयर लगानी तर्ा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ऋण प्रदान गनेछ।  

          तर कम्पनीबाट लगानी भएका पररयोजनाको प्रविथकबाट सनमाथण गररने िो पररयोजनाको 
रयास्केड (Cascade) पररयोजनामा लगानी गदाथ वा कुनै पररयोजनाको क्षमता वा उत्पादन 
असभवहृि गने योजना अनिुार सनमाथण गररने पूरक पररयोजनामा लगानी गदाथ वा कम्पनी 
आफैले प्रविथन गरेको िहायक कम्पनी वा नेपाल िरकारको स्वासमत्व वा सनयन्त्रणमा रहेको 
िङ्गठठत िंस्र्ा वा त्यस्तो िंस्र्ा मखु्य प्रविथक रहेको अन्य कुनै िंस्र्ाद्वारा हवकाि गररने 
पररयोजनामा लगानी गदाथ यो व्यवस्र्ा लागू हनुे छैन।14  

१२. कम्पनीको प्रकृसत अनरुुप अन्य र्प व्यवस्र्ाः (१) मलुकुमा हवद्यमान हवद्यतु िंकटको दीर्थकालीन 

                                                           
14 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
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रुपमा िमाधान खोज्ने रणनीसत अन्तगथत हवशेष उदे्दश्य िहहत िंस्र्ाहपत यो कम्पनीको पूूँजीगत िंरचना 
अन्य िङ्गठीत िंस्र्ाको भन्दा बढी हनुे र ठूलो पूूँजीमा तत्काल अन्य बैंक िंस्र्ापना भै हाल्ने 
िम्भावना नभएको हुूँदा नपेाल िरकार र यिका सनकायहरुको स्वासमत्व रहने गरी यो कम्पनीको 
िंस्र्ापना गररएको छ। 

(२) यो कम्पनीले जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत पररयोजनामा मात्र लगानी गने 
गरी नेपाली नागररक, गैरआवािीय नेपाली, स्वदेशी÷हवदेशी िंस्र्ाले खरीद गनथ पाउने गरी 
िहटथहफकेट अफ सडपोक्ट्जट जारी गने र पररयोजनामा ऋण प्रवाह गनथका लासग उि कायथ 
प्रारम्भ गनुथ अक्ट्र् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूवथ स्वीकृसत सलनेछ। 

तर, प्रबन्धपत्रको दफा ५ मा उल्लेख गररएका नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृसत सलनपुने 
कायथ बाहेक अन्य कायथ प्रारम्भ गने गरी कम्पनी िंस्र्ापना गनुथ अक्ट्र् नेपाल राष्ट्र बैंकको पूवथ 
स्वीकृसत सलन असनवायथ हनुे छैन।15  

(३) यो कम्पनी हवशेष उदे्दश्य प्ररासप्तको लासग िंस्र्ापना भएको हुूँदा यिलाई उच्च दक्षतापूवथक 
िञ्चालन गररने छ। यि प्रयोजनका लासग यिको िञ्चालनमा उच्च िदाचारयिु पिसत (हाइ 
इक्ट्न्टसग्रटी सिस्टम) अपनाइनेछ। यिको िञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पसन हकसिमको 
अप्राकृसतक तर्ा गैर कानूनी दबाव िह्य हनुेछैन।  

(४) उपदफा (३) को उदे्दश्य पूसतथ गने प्रयोजनका लासग यिै प्रबन्धपत्रको असभन्न अङ्ग हनु ेगरी 
कम्पनी िञ्चालनका नीसतगत आधारहरु तयार गररएको छ। जिलाई यिको अनिूुचीमा 
िमावेश गररएको छ।16 

(५) कम्पनीको दैसनक कारोबार िंचालनको प्रमखु क्ट्जम्मेवारी प्रमखु कायथकारी असधकृतको हनुेछ। 
कायथकारी प्रमखु र सनजभन्दा ठठक एकतहमसुनको कमथचारी गरी दवैुको छनौट तर्ा सनयकु्ट्ि 
गदाथ एकजना कम्तीमा बैंहकङ्ग/आसर्थक/हवत्तीय क्षेत्रको ख्यासतप्राप्त अनभुवी र एकजना कम्तीमा 
जलहवद्यतु क्षेत्रको ख्यासतप्राप्त अनभुवी हवशेषज्ञ हनुेछन।् सनजहरुको हवशेष योग्यता सनयमावली 
र कमथचारी िेवा शतथ हवसनयमावली वा िम्झौतापत्रमा तोके बमोक्ट्जम हनुेछ।17   

१३. प्रबन्धपत्र िंशोधन भएमा लाग ुहनु ेअवस्र्ाः यि प्रबन्धपत्रमा कम्पनीले कुनै िंशोधन गनुथ पने भएमा 
िाधारण िभाबाट हवशेष प्रस्ताव पाररत गरी िो सनणथय कायाथलयमा असभलेख भएपसछ मात्र प्रबन्धपत्र 
िंशोधन भएको मासननेछ।  

                                                           
15 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट अनिूुची िंशोधन गररएको। 
16 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
17 पाूँचौ िंशोधन, २०७२ बाट िंशोधन गररएको। 
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१४. प्रवन्धपत्र बाक्ट्झएको हदिम्म अमान्य हनुःे यि प्रवन्धपत्रमा लेक्ट्खएका कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ वा 
अन्य प्रचसलत कानूनिूँग बाक्ट्झएमा वाक्ट्झएको हदिम्म स्वतः बदर हनुेछ।  

१५. िंस्र्ापकहरुले तत्काल सलन कबलु शयेर िंख्याः हामी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट 
कम्पनी सलसमटेडका िंस्र्ापकहरुले यो कम्पनी िंस्र्ापना गरी प्रचसलत कानून बमोक्ट्जम िञ्चालन गनथ 
मञ्जुर गरेका छौं। यो प्रबन्धपत्रमा उल्लेक्ट्खत हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले सलन कबलु गरेको 
शेयर र िाक्षी िम्बन्धी व्यहोरा ठीक िाूँचो हो। कुनै कारणले झटृुा ठहररन गएमा कम्पनी दताथ 
पश्चात ् सिजथना हनुे दाहयत्व व्यहोनथ हामी तयार छौ। यो प्रबन्धपत्रमा लेक्ट्खएका कुरा िाूँचो हो 
झटृुाठहरे कानून बमोक्ट्जम िहन बझुाउन मञ्जुर छौं भनी िहहछाप गरेका छौंः18 

िंस्र्ापकको नाम, ठेगाना र 
िहहछाप 

 
 

बाब/ु 

पसतको 
नाम 

नागररकताको 
प्रमाणपत्र नं. र 
नागररकता प्राप्त 

गरेको 
क्ट्जल्ला÷हवदेशी 
भए राहदानी नं. 

सलन कवलु 
गरेको शेयर 

िंख्या 

िाक्षीको नाम, र्र, 
ठेगाना र िहहछाप 

िाक्षीको 
नागररकताको 
प्रमाणपत्र नं. र 

क्ट्जल्ला 

द.  

नामः नेपाल िरकार, अर्थ 
मन्त्रालयका तफथ बाट... 
ठेगानाः काठमाण्डौ क्ट्जल्ला 
काठमाण्डौ महानगरपासलका, 
सिंहदरबार, वडा नं.... व्लक नं. 
...... फोन नं... फ्यारिः.. इ–
मेलः.. पो.ब.नं... 
दा.               बा.  

  ४,४०,००,०००
। 

द.  

नामः 
ठेगानाः............ 
क्ट्जल्ला.......... 
नगरपासलका/ 

गा.हव.ि.... 
वडा नं. ........ 
ब्लक नं...........  

दा.      बा. 

 

द.  

नामः नेपाल िरकार, ऊजाथ, 
जलस्रोत तर्ा सिंचाइ 
मन्त्रालयका तफथ बाट... 
ठेगानाः काठमाण्डौ क्ट्जल्ला 
काठमाण्डौ महानगरपासलका, 
सिंहदरबार, वडा नं.... व्लक नं. 
...... फोन नं... फ्यारिः.. इ–
मेलः.. पो.ब.नं... 
दा.               बा.  

  २,२०,००,०००
। 

द.  

नामः 
ठेगानाः............ 
क्ट्जल्ला.......... 
नगरपासलका/ 

गा.हव.ि.... 
वडा नं. ........ 
ब्लक नं...........  

दा.      बा. 

 

                                                           
18 तेस्रो िंशोधन, २०७० बाट िंशोधन गररएको। 
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द.  

नामः नेपाल िरकार, कानून, 
न्याय तर्ा िंिदीय मासमला 
मन्त्रालयका तफथ बाट... 
ठेगानाः काठमाण्डौ क्ट्जल्ला 
काठमाण्डौ महानगरपासलका, 
सिंहदरबार, वडा नं.... व्लक नं. 
...... फोन नं... फ्यारिः.. इ–
मेलः.. पो.ब.नं... 
दा.               बा.  

  २,२०,००,०००
। 

द.  

नामः 
ठेगानाः............ 
क्ट्जल्ला.......... 
नगरपासलका/ 

गा.हव.ि.... 
वडा नं. ........ 
ब्लक नं...........  

दा.      बा. 

 

द.  

नामः नेपाल िरकार, महालेखा 
सनयन्त्रक कायाथलयका 
तफथ बाट... 
ठेगानाः काठमाण्डौ क्ट्जल्ला 
काठमाण्डौ महानगरपासलका, 
अनामनगर, वडा नं.... व्लक नं. 
...... फोन नं... फ्यारिः.. इ–
मेलः.. पो.ब.नं... 
दा.               बा.  

  २,२०,००,०००
। 

द.  

नामः 
ठेगानाः............ 
क्ट्जल्ला.......... 
नगरपासलका/ 

गा.हव.ि.... 
वडा नं. ........ 
ब्लक नं...........  

दा.      बा. 

 

द.  

नामः कमथचारी िञ्चय कोषका 
तफथ बाट... 
ठेगानाः लसलतपरु क्ट्जल्ला 
लसलतपरु उपमहानगरपासलका, 
पलु्चोक, वडा नं.... व्लक नं. 
...... फोन नं. ५०१०१२९, 

५०१०१८० फ्यारिः.. इ–
मेलः.. पो.ब.नं... 
दा.               बा.  

  १,१०,००,०००
। 

द.  

नामः 
ठेगानाः............ 
क्ट्जल्ला.......... 
नगरपासलका/ 

गा.हव.ि.... 
वडा नं. ........ 
ब्लक नं...........  

दा.      बा. 
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द.  

नामः राहष्ट्रय बीमा िंस्र्ानका 
तफथ बाट... 
ठेगानाः काठमाण्डौ क्ट्जल्ला 
काठमाण्डौ महानगरपासलका, 
रामशाहपर्, वडा नं.... व्लक नं. 
...... फोन नं... फ्यारिः.. इ–
मेलः.. पो.ब.नं... 
दा.               बा.  

  १,१०,००,०००
। 

द.  

नामः 
ठेगानाः............ 
क्ट्जल्ला.......... 
नगरपासलका/ 

गा.हव.ि.... 
वडा नं. ........ 
ब्लक नं...........  

दा.      बा. 

 

द.  

नामः नागररक लगानी कोषका 
तफथ बाट... 
ठेगानाः काठमाण्डौ क्ट्जल्ला 
काठमाण्डौ महानगरपासलका, 
पतुलीिडक, वडा नं.... व्लक नं. 
...... फोन नं. ४२२८७५९, 

४२४०५९८  फ्यारिः.. इ–
मेलः cit@htp.com.np 
पो.ब.नं. ५८२३ 

दा.               बा.  

  १,१०,००,०००
। 

द.  

नामः 
ठेगानाः............ 
क्ट्जल्ला.......... 
नगरपासलका/ 

गा.हव.ि.... 
वडा नं. ........ 
ब्लक नं...........  

दा.      बा. 

 

इसत िंवत ्२०६८ िाल अिार महहना ... गते रोज .... शभुम ्। ––––––––––––––– 
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अनिूुची  

(प्रबन्धपत्रको दफा (१२) को उपदफा (४) िूँग िम्बक्ट्न्धत) 

हाईड्रोइलेरिीसिटी ईन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

कम्पनी िञ्चालनका नीसतगत आधारहरु 19 

हवद्यतुीय ऊजाथको आन्तररक मागलाई पूसतथ गदै हवद्यमान हवद्यतुीय उजाथ िंकट सनवारण गनथ जलहवद्यतु 
आयोजनाको कायथन्वयन, सनमाथण एवं िञ्चालनका लासग पूूँजीको उपलब्धता र पररचालन िरल, िहज तर्ा 
प्रभावकारी रुपमा ऋण प्रवाह गरी लगानी व्यवस्र्ापनका लासग तत्काल केही गनथ बाञ्छनीय भएकोले नेपाल 
िरकारको अग्रिरतामा एउटा छुटै्ट जलहवद्यतु लगानी तर्ा हवकाि कम्पनी को रुपमा हव.िं. २०६८ िालमा 
यि कम्पनीको स्र्ापना गररएको हो।  

कम्पनी स्र्ापना गदाथका वखत सनधाथरण गररएका कम्पनी िञ्चालनका नीसतगत आधारहरुलाई िमिामहयक 
पररमाजथन एवम ्अद्यावसधक गदै लैजाने क्रममा देहायका प्रमखु नीसतगत आधारहरु सनधाथरण गररएको छः  

(क) लगानी योग्य कोष पररचालन र उपयोग िम्बन्धी व्यवस्र्ाः   

१. लगानी योग्य कोष पररचालन गदाथ आफ्नो शेयर पूूँजी, स्वदेशी ऋणपत्र जारी गरी प्राप्त गने ऋण र 
हवदेशी िंस्र्ाबाट प्राप्त गने ऋण एवं अनदुानका माध्यमबाट गररनेछ। 

२. कम्पनीले िंस्र्ापनाको लासग सनवेदन ठदई दताथ प्रमाणपत्र प्राप्त गररिकेपसछ देहायका कायथ प्रारम्भ 
गनुथ अक्ट्र् प्रचसलत काननु बमोक्ट्जमका सनयमनकारी सनकायबाट स्वीकृसत पाउनका लासग अनरुोध 
गनेछ। िो स्वीकृसत प्राप्त गरे पश्चात ्मात्र ती कायथहरु प्रारम्भ गनेछः 
2.1 नेपाली नागररक तर्ा गैर आवािीय नेपालीहरु कम्तीमा १० लाख रुपैँयाका दरले तर्ा हवदेशी 

वा स्वदेशी िंगठठत िंस्र्ाबाट कम्तीमा नेपाली रुपैँया १ करोडका दरले  ५ वषथ वा िो भन्दा 
बढी अवसधको लासग िहटथहफकेट अफ सडपोक्ट्जट  जारी गरी वा अन्य कुनै हकसिमको ऋणपत्र 
वा वण्ड वा सडवेन्चर जारी गरी दीर्थकालीन श्रोत पररचालन गने। 

२.२ िङ्गठठत िंस्र्ाहरुलाई एक करोड रुपैँया र िो भन्दा बढी रकमको िहटथहफकेट अफ सडपोक्ट्जट 
जारी गरी पूूँजी पररचालन गने।  

२.३ बैंक वा हवक्ट्त्तय िंस्र्ाहरु माफथ त जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत पररयोजनामा 
लगानी गनथका लासग त्यस्ता वैंक वा हवक्ट्त्तय िंस्र्ाहरुलाई र्ोक ऋण (अनलेक्ट्ण्डङ्ग) उपलब्ध 
गराउने वा िहहवत्तीयकरणमा िहभागी हनुे। 

२.४ जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय ऊजाथिूँग िम्बक्ट्न्धत पररयोजनालाई पच्चीि करोड रुपैँया र िोभन्दा 
                                                           
19 दशौं िंशोधन, २०७८ बाट िंशोधन गररएको। 
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बढीको प्रत्यक्ष ऋण प्रवाह गने। 

३. कम्पनीले शयेर लगानी गरेको हवद्यतु पररयोजनामा कुनै प्रकारको ऋण (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) प्रवाह 
र ऋणपत्र मा लगानी गने छैन। तर कम्पनी आफैले प्रविथन गरेको िहायक कम्पनी वा िंयिु 
उपक्रम कम्पनी वा नेपाल िरकारको स्वासमत्व वा सनयन्त्रणमा रहेको िंगठठत िंस्र्ा वा त्यस्तो 
िंस्र्ा मखु्य प्रविथक रहेको अन्य कुनै िंस्र्ाद्वारा हवकाि गररने पररयोजना भएमा त्यस्ता 
पररयोजनाहरुमा शेयर तर्ा ऋण लगानी दवैु गनथ बाधा पने छैन।  

४. कम्पनीले पररयोजनामा ऋण प्रवाह गदाथ वा वण्ड, सडवेन्चर वा ऋणपत्रमा लगानी गदाथ कम्पनीको 
कुल पूूँजी कोष २५ प्रसतशतिम्म मात्र लगानी गनथ िरनेछ।  

५. कम्पनीले कुनै पररयोजना िम्वि कम्पनीको शेयर लगानी गदाथ िम्बक्ट्न्धत कम्पनीको चिुा पूूँजीको 
बढीमा २० प्रसतशत वा कम्पनीको कुल पूूँजीकोषको २५ प्रसतशतमा नबढाई लगानी गनेछ। तर 
कम्पनी आफैले प्रविथन गरेको िहायक कम्पनी वा िंयिु उपक्रम कम्पनी वा नेपाल िरकारको 
स्वासमत्व वा सनयन्त्रणमा रहेको िंगठठत िंस्र्ा वा त्यस्तो िंस्र्ा मखु्य प्रविथक रहेको अन्य कुनै 
िंस्र्ाद्वारा हवकाि गररने पररयोजनामा शेयर लगानी गदाथ िम्बक्ट्न्धत कम्पनीको चिुा पूूँजीको २० 
प्रसतशत भन्दा बढी लगानी गनथ िरने छ। 

६. पररयोजनामा ऋण प्रवाह गदाथ ऋण र स्वपूूँजीको अनपुात िञ्चालक िसमसतले तोके बमोक्ट्जम हनुेछ।  

७. कम्पनीले कूल पूूँजी कोषको असधकतम ५ प्रसतशत रकम तरल िम्पक्ट्त्तको रुपमा राख्न िरनेछ। 

८. कम्पनीले कुनै पसन िावथजसनक कम्पनीले सनमाथण गने आयोजनामा प्रवाह गरेको ऋण रकमको िम्पूणथ 
अंश वा केही अंश आयोजना िम्पन्न भई िञ्चालनमा आएपसछ सनक्ट्श्चत मापदण्डको आधारमा शेयरमा 
पररणत (Mezzanine Financing) गनथ िरनेछ । 

(ख) ब्याजदर िम्बन्धी व्यवस्र्ाः 
१. कम्पनीबाट बैंक तर्ा हवत्तीय िंस्र्ािूँगको िहहवत्तीयकरण वा िमूहमा ऋण लगानी गदाथ प्राप्त गने 

ब्याजदर कजाथ िम्झौताको असधनमा रही ब्याजदर िम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड एवम ्
ऋण प्रदायक िंस्र्ाहरुको िहहवत्तीयकरण/िमूहको सनणथय अनिुार सनधाथरण गररनेछ।  

२. कम्पनीबाट प्रत्यक्ष रुपमा पररयोजनामा ऋण लगानी गदाथ वा वैंक माफथ त र्ोक कजाथ (अनलेक्ट्ण्डङ्ग) 
प्रवाह गदाथ प्राप्त गने ब्याजदर िञ्चालक िसमसतबाट स्वीकृत ब्याजदर िम्बन्धी नीसतगत मापदण्ड 
बमोक्ट्जम सनधाथरण गररनेछ। 

३. ब्याजदर िम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा प्रचसलत काननुको असधनमा रही आवश्यकता अनिुार सनधाथरण 
गररनेछ। 

(ग) िंस्र्ागत िशुािन िम्बन्धी व्यवस्र्ाः 
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१. कम्पनीमा िंस्र्ागत िशुािनको प्रविथन गनथ िञ्चालक स्तरीय लेखा परीक्षण िसमसत, जोक्ट्खम 
व्यवस्र्ापन िसमसत, मानव िंशाधन तर्ा िेवा िहुवधा िसमसत लगायत कायथ क्षेत्रगत शतथहरु तोकी 
आवश्यकता अनिुार िसमसतहरु गठन गररनछे।  

२. िञ्चालक िसमसतले कम्पनीको दैसनक कायथ िञ्चालन तर्ा व्यवस्र्ापन, स्रोत पररचालन, लगानी, अिूली, 
लेखा आठद िम्बन्धमा राहष्ट्रय तर्ा अन्तरराहष्ट्रय अिल अभ्यािहरुको अनिुरण गदै आवश्यक नीसत 
तर्ा कायथहवसधहरु तयार गरी लागू गनेछ।  

३. कम्पनीले सनयामक सनकाय एवम ्नेपाल िरकारबाट प्राप्त सनदेशनको पूणथ पालना गनेछ। त्यस्तो 
सनदेशनको कायाथन्वयनको लासग िञ्चालक िसमसतले आवश्यकता अनिुार कायथहवसधहरु तयार गरी 
लागू गनेछ।  

(र्) कायथकारी प्रमखु एवं कमथचारी िम्बन्धी व्यवस्र्ाः 
१. प्रमखु कायथकारी असधकृतको योग्यता, छनौट तर्ा सनयकु्ट्ि प्ररहक्रया कम्पनीको प्रवन्धपत्र र सनयमावली 

बमोक्ट्जम हनुेछ। तर प्रवन्धपत्र तर्ा सनयमावलीमा जनुिकैु कुरा लेक्ट्खएको भएता पसन प्रचसलत कानून 
र नेपाल िरकारवाट जारी भएका गठन आदेश, सनदेक्ट्शका आठदमा िावथजसनक िंस्र्ानको प्रमखु 
कायथकारी असधकृत सनयकु्ट्ि िम्वन्धी छुटै्ट ब्यवस्र्ा गररएमा िोही वमोक्ट्जम प्रमखु कायथकारी असधकृत 
सनयकु्ट्ि गनुथ पनेछ।  

२. बहालवाला िञ्चालकले कम्पनीको प्रमखु कायथकारी असधकृतको पदमा आवेदन ठदन पाउने छैन।  

३. कमथचारीको सनयकु्ट्ि तर्ा िेवाका शतथहरु लोक िेवा आयोगको परामशथमा िञ्चालक िसमसतबाट स्वीकृत 
कमथचारी हवसनयमावली बमोक्ट्जम हनुेछ। 

४. कम्पनीका प्रमखु कायथकारी असधकृत तर्ा कमथचारीमा पूणथ व्याविाहयक दक्षता र उच्च मनोबल कायम 
गदै लक्ट्क्षत उदे्दश्य प्रासप्त प्रसत जवाफदेही र क्ट्जम्मेवार बनाईने छ।  

(ङ) व्यवस्र्ापन करार तर्ा कोष व्यवस्र्ापक िम्बन्धी व्यवस्र्ाः 
१. कम्पनीको िञ्चालन तर्ा व्यवस्र्ापन िदुृढ, प्रभावकारी एवं सनष्पक्ष रुपमा गनथका लासग कम्पनीको 

िञ्चालक िसमसतले आवश्यक र उपयिु देखेमा यस्तो प्रकारको कम्पनी िञ्चालनमा हवशेषज्ञता हासिल 
गरेका स्वदेशी वा हवदेशी दक्ष क्षमतावान व्यक्ट्ि, िमूह वा िंर्/िंस्र्ालाई कम्पनीको व्यवस्र्ापनको 
िम्पूणथ वा केही कामका लासग करारमा सनयिु गनथ िरनेछ। 

२. व्यवस्र्ापन करार गदाथ उक्ट्चत शतथहरुको आधारमा स्वदेशी वा हवदेशी िंर्/िंस्र्ा, हवशेषज्ञ वा अन्य 
कुनै दक्ष व्यक्ट्ििंग कोष व्यवस्र्ापक (फण्ड म्यानेजर) को रुपमा व्यवस्र्पन िम्झौता गरी उि 
कोष व्यवस्र्ापनलाई कम्पनीको पूणथ िञ्चालन वा व्यवस्र्ापन गनथ क्ट्जम्मा ठदन िरनेछ। 


