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अनिूुची–१५ 

(दफा २० को उपदफा (४) िंग िम्बक्ट्न्धत) 

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तगथत  स्र्ाहपत 

 

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको 
सनयमावली 
पररच्छेद – १ 

प्रारक्ट्म्भक 

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. पररभाषाः हवषय वा पररभाषले अको अर्थ नलागेमा यि सनयमावलीमा, 
(क) “ऐन भन्नाले” कम्पनी ऐन, २०६३ िम्झन ुपछथ।  

(ख) “कायाथलय” भन्नाले कम्पनी रक्ट्जष्ट्रारको कायाथलय िम्झन ुपछथ।   

(ग) “कम्पनी” भन्नाले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड 
िम्झनपुछथ। 

(घ) “पदासधकारी” भन्नाले कम्पनीको िञ्चालक, कायथकारी प्रमखु, प्रबन्धक, कम्पनी िक्ट्चव, 

सलरवीडेटर वा हवभागीय क्ट्जम्मेवारी सलन ेकुनै कमथचारी िमेत िम्झन ुपछथ।                                  

(ङ) “िभा” भन्नाले कम्पनीको िाधारण िभा िम्झन ुपछथ। 

(च) “िसमसत” भन्नाले िञ्चालक िसमसत िम्झन ुपछथ। 

४. कम्पनीको उद्दशे्यः  कम्पनीको उदे्दश्य प्रवन्धपरको दफा ४ मा उल्लेख भए बमोक्ट्जम हनुेछ।  

पररच्छेद - २ 

                                                           
1 िातौं िंशोधन, २०७४ बाट िंशोधन गररएको। 
2 आठौं िंशोधन, २०७५ बाट िंशोधन गररएको। 
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शयेर पूूँजी तर्ा ऋण 

५. शयेरको अंहकत मूल्यः यि कम्पनीको शेयरको अंहकत मूल्य रु.१०० (अक्षरेपी एक िय) हनुेछ।3  

६. शयेरमा सलयन रहन ेकुराः शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई सतनथ बाूँकी रहेको शेयर वापतको रकम वा 
कम्पनीलाई काननु बमोक्ट्जम बझुाउनपुने बाकी रकम वापत सनजहरुका नाममा दताथ भएको शेयर र 
िो वापत बाूँसडने लाभांशमा कम्पनीको सलयन वा दावी रहने छ।  

७. हवसभन्न वगथका शयेरहरु जारी गने भए त्यस्ता शयेरको वगथ, त्यिमा सनहहत शयेरधनीहरुको हक, असधकार 
तर्ा बन्देजहरुः कम्पनीले दईु हकसिमको शेयरको ब्यवस्र्ा गरेको छ।4  

(क) िाधारण शेयर  

(ख) अग्रासधकार शेयर 

िाधारण शेयरको िमहुगत िंरचना प्रबन्ध परको दफा ६ मा उल्लेख गररए बमोक्ट्जम हनुेछ। 

८. सनयम ७ बमोक्ट्जम जारी भएको शयेर खररद गनथ शयेरधनीको असधकारमा हेरफेर गदाथ िम्बक्ट्न्धत वगथका 
शयेरधनीहरुको स्वीकृसत चाहहन े वा नचाहहनःे सनयम ७ बमोक्ट्जम जारी भएको शेयर खररद गनथ 
शेयरधनीको असधकारमा हेरफेर गदाथ प्रचसलत कानून बमोक्ट्जम गररनेछ।5 

९. अग्रासधकार शयेरः कम्पनीले आवश्यकता अनिुार अग्रासधकार शेयर जारी गरी पूूँजी पररचालन गनथ 
िरनेछ। अग्रासधकार शेयरको हकमा शेयरधनीको हक असधकार तर्ा बन्देजहरु उक्त शेयर जारी 
गने बखतमा प्रकाक्ट्शत गररने हवस्ततृ हववरणपरमा उल्लेख गररए बमोक्ट्जम हनुेछ।6   

१०. िंस्र्ापकले सलन ुपने शयेरः शयेरधनीले कम्पनीको िंस्र्ापक हनु कम्तीमा १,००,००,००० (एक 
करोड) हकत्ता शेयर सलएको हनुपुनेछ।7 

तर, कम्पनी िंस्र्ापना भए पश् चात िंस्र्ापक िमूहको शेयर खररद गने शेयरधनीको हकमा 
िो िीमा लागू हनुेछैन।8   

११. शयेर वापतको रकमको भकु्तानीको माग तर्ा शयेर जफत िम्बन्धी व्यवस्र्ाः कम्पनीले आवश्यकता 
                                                           
3 तेस्रो िंशोधन, २०७० बाट िंशोधन गररएको। 
4 पहहलो िंशोधन, २०६८ बाट िंशोधन गररएको। 

5 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
6 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
7 तसे्रो िंशोधन, २०७० बाट िंशोधन गररएको। 
8 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
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अनिुार शेयर वापतको रकमको भकु्तानी माग गनेछ। शेयर वापतको रकमको भकु्तानी तर्ा शयेर 
जफत िम्बन्धी अन्य कुरा ऐन बमोक्ट्जम हनुेछ।   

१२. शयेर सबक्री वा सधतोबन्धक िम्बन्धी व्यवस्र्ाः  

(१) कम्पनीको शेयर चल िम्पक्ट्त्त िरह अको व्यक्ट्क्तलाई हवक्री गनथ वा सधतो बन्धक राख्न 
िरनेछ।  

(२)   शयेर हवक्री वा सधतो बन्धक र दाक्ट्खल खारेज िम्बन्धी व्यवस्र्ा ऐन बमोक्ट्जम हनुेछ। 

(३) िंस्र्ापक िमहुको शेयर हस्तान्तरण गदाथ ऐन तर्ा सधतोपर िम्बन्धी प्रचसलत कानून, 

प्रबन्धपर तर्ा यि सनयमावलीको अधीनमा रही गररनेछ। 

१३. शयेरको प्रमाण परः9 (१) कम्पनीले जारी गने शेयरको प्रमाणपरमा कुनै िञ् चालक वा 
कम्पनीको कायथकारी प्रमखु वा कम्पनी िक्ट्चवमध्ये कुनै दईु जनाको दस्तखत र कम्पनीको छाप 
लगाई शेयर प्रमाणपर ददइनेछ। 

(२) शयेर प्रमाणपर िम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा ऐन बमोक्ट्जम हनुेछ।  

१४. शयेर पूूँजी हेरफेर गने कुराः प्रचसलत काननु अनरुुप िाधारण िभामा प्रस्ताव पेश गरी िाधारण 
िभाको सनणथयबाट कम्पनीको शेयर पूुँ ुजी हेरफेर गनथ िहकनेछ। 

१५. आफ्नो शयेर आफैले खररद गने िम्बन्धी व्यवस्र्ाः   

(१) नेपाल िरकारको स्वीकृसत सलई कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ  खररद गनथ िरनेछ।  

(२) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खररद गदाथ ऐनको असधनमा रही िञ्चालक िसमसतले तोके 
बमोक्ट्जमको प्रसतशतिम्म खररद गनथ िरनेछ। 

१६. ऋण वा सडबेञ्चर िम्बन्धी व्यवस्र्ाः     

(१) कम्पनीले िञ्चालक िसमसतको स्वीकृसत सलई प्रचसलत काननुको असधनमा रही ऋण वा सडबेञ्चर 
उठाउन िरनेछ। 

(२) जारी पूूँजी पूणथ रुपमा चकू्ता नभएिम्म कम्पनीले सडबेञ्चर उठाउन िरने छैन। 

(३) कम्पनीले जारी गरेको सडबेञ्चर शेयरमा पररणत हनु िरनेछ। िो लाई िाधारण िभाले 
अनमुोदन गरेपसछ मार लाग ुहनुेछ। 

(४) उपसनयम (३) बमोक्ट्जम सडबेञ्चर शेयरमा पररणत गनुथ पदाथ त्यि िम्बन्धी कुनै शतथ तोरन ु

                                                           
9 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
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परेमा िञ्चालक िसमसतले तोरन िरनेछ। 

(५) कम्पनीको सडबेञ्चर अन्य चल िम्पक्ट्त्त िरह सधतो बन्धक राख्न िहकनेछ। 

(६) ऋृण वा सडबेञ्चर िम्बन्धी अन्य कुरा ऐनमा व्यवस्र्ा भए बमोक्ट्जम हनुेछ। 

(७) सडबेञ्चर हस्तान्तरण र दाक्ट्खल खारेज िम्बन्धी व्यवस्र्ा ऐनमा उल्लेख भए बमोक्ट्जम हनुेछ। 

१७. शयेरधनी तर्ा सडबेञ्चरवालाको दताथ हकताबको सनरीक्षणः 
(१) कम्पनीको शयेरधनी वा सडबेञ्चरवालाले कम्पनीको शेयर वा सडबेञ्चर दताथ हकताब सनरीक्षण 

गनथ चाहेमा कम्पनीले सनरीक्षण गनथ ददन ुपनेछ।  

          तर कम्पनीले आफ्नो िूचना पाटीमा िात ददन अगावै िूचना टाूँि गरी एक बषथमा 
पैतासलि ददनमा नबढाई एक पटकमा बढीमा तीि ददन िम्म दताथ हकतावको सनररक्षण बन्द 
गनथ िरनेछ।  

(२) किैले शेयरवालाको दताथ हकताबको प्रसतसलपी सलन चाहेमा उपसनयम (१) को प्रसतबन्धात्मक 
व्यवस्र्ा बमोक्ट्जम सनरीक्षण बन्द गररएको अवस्र्ामा बाहेक िञ्चालक िसमसतले तोके बमोक्ट्जम 
दस्तरु सलई प्रसतसलपी ददईनेछ। 

(३) शेयरधनी तर्ा सडबेञ् चरवालाको दताथ हकताबको सनरीक्षण िम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा ऐन बमोक्ट्जम 
हनुेछ।10 

पररच्छेद –३ 

िाधारण िभा 

१८. कम्पनीको िाधारण िभा िम्बन्धी व्यवस्र्ाः  (१) यि कम्पनीको िाधारण िभा देहायबमोक्ट्जम 
हनुेछः– 

(क) वाहषथक िाभारण िभा  

(ख) हवशेष िाधारण िभा 
(२) यि कम्पनीको प्रर्म वाहषथक िाधारण िभा कम्पनीले आफ्नो कायाथलयबाट कारोबार गनथ 

स्वीकृक्ट्ुत पाएको समसतले एक वषथ सभरमा गररनेछ र त्यिपसछका वाहषथक िाधारण िभाहरु 
आसर्थक वषथ िमाप्त भएको छ महहना सभर गररनेछ।11   

(३) यि कम्पनीको वाहषथक िाधारण िभा गनथको लासग कम्तीमा एक्काइि ददन अगावै र हवशेष 
िाधारण िभा गनथका लासग कम्तीमा पन्र ददन अगावै िबै शेयरधनीहरुलाई सनजहरुले 

                                                           
10 दशौं संशोधन, २०७८ बाट थप गरिएको। 
11 नवौं िंशोधन, २०७७ बाट िंशोधन गररएको। 
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कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा िभा हनुे ठाउूँ, समसत र छलफल गने हवषय खोली 
िूचना ददइनेछ। िो िूचना कम्तीमा एकपटक राहष्ट्रयस्तरको दैसनक पसरकामा पसन प्रकाशन 
गररनेछ। 

(४) िञ्चालक िसमसतको अध्यक्षको सनदेशन बमोक्ट्जम कम्पनी िक्ट्चवले र कम्पनी िक्ट्चवको 
अनपुक्ट्स्र्सतमा िञ्चालक िसमसतले तोकेको पदाधीकारीले िाधारण िभा बोलाउनेछ। 

(५) उपसनयम (४) मा उक्ट्ल्लक्ट्खत पदासधकारीले िाधारण िभा नबोलाएमा वा अन्य कुनै कारणले 
िञ्चालक िसमसतको बैठक बस्न निकेमा िञ्चालक िसमसतको कूल िञ्चालकहरु मध्ये कम्तीमा 
एकाउन्न प्रसतशत िञ्चालक उपक्ट्स्र्त भै िोही कारण खलुाई िाधारण िभा बोलाउने सनणथय 
गनथ िरनेछन।् यिरी िाधारण िभा बोलाउन िबै शेयरधनीलाई उपसनयम (३) बमोक्ट्जमको 
िूचना ददनपुनेछ। यिरी बस्ने िञ्चालक िसमसतको बंुैठक र िाधारण िभामा अध्यक्ष 
उपक्ट्स्र्त भएकोमा सनजको अध्यक्षतामा र अध्यक्ष अनपुक्ट्स्र्त भएमा उपक्ट्स्र्त 
िञ्चालकहरुमध्येबाट छासनएको िञ्चालकले िञ्चालक िसमसतको बैठक तर्ा िाधारण िभाको 
अध्यक्षता गनेछ।  

(६) उपसनयम (३) वा (५) बमोक्ट्जम बोलाइएको िाधारण िभामा सनयम २३ बमोक्ट्जमको गणपूरक 
िंख्या नपगुी त्यस्तो िभा हनु निकेमा कम्तीमा िात ददनको म्याद ददइ पनुः िाधारण िभा 
बोलाइनेछ। यस्तो िूचना कम्तीमा िात ददन अक्ट्घ कुनै राहष्ट्रय स्तरको दैसनक पसरकामा 
प्रकाशन गरेमा रीतपूवथकको िूचना ददएको मासननछे। 

१९. िाधारण िभाको कायथहवसधः (१) िाधारण िभाको अध्यक्षता िसमसतको अध्यक्षले गनेछ।  

(२) िसमसतको अध्यक्ष अनपुक्ट्स्र्त भएमा उपक्ट्स्र्त िञ्चालकहरुले आफू मध्येबाट छासनएको 
िञ्चालकले िभाको अध्यक्षता गनेछ। तर िाधारण िभामा कुनै पसन िञ्चालक उपक्ट्स्र्त 
नभएमा िभामा उपक्ट्स्र्त शेयरधनीहरुले आफूमध्येबाट छानेको शेयरधनीले िभाको अध्यक्षता 
गनेछ। 

(३) िभाको काम कारबाही प्रारम्भ हनु ुअक्ट्घ िभाको वैधताबारे छलफल गरी गणपरुक िंख्या 
पगेु वा नपगेुको यहकन गनुथपनेछ र गणपरुक िंख्या पगेुको पाइएमा िो िभा अध्यक्षको 
अनमुसतले हवसधवत ्िञ्चालन हनुेछ।  

(४) िभामा छलफल गररने प्रत्येक हवषय (एजेण्डा)  प्रस्तावको रुपमा प्रस्ततु हनुेछ र प्रत्येक 
प्रस्तावमा छलफल गररनछे। अध्यक्षले अनमुसत ददएकोमा बाहेक एउटा प्रस्तावमा सनणथय 
नभई अको प्रस्तावमा प्रवेश गररने छैन।  

(५) िभाको सनणथय बहमुतको आधारमा हनुेछ। 
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तर हवशेष प्रस्तावको हकमा िभामा उपक्ट्स्र्त शेयरधनीहरुमध्ये पचहत्तर प्रसतशत 
शेयरको प्रसतसनसधत्व गने शेयरधनीहरुले प्रस्तावको पक्षमा मत ददएमा मार त्यस्तो प्रस्ताव 
िभाबाट पाररत भएको मासननेछ।  

(६) िभामा मत बराबर भएमा अध्यक्षले सनणाथयक मत ददनेछ। 

(७) कुल शयेर पुूँजीको ित्िठ्ठी प्रसतशत शयेरको प्रसतसनसधत्व गने शेयरधनीहरुले स्वीकृसत ददएकोमा 
बाहेक िभाको िचुनामा उल्लेख नगररएको हवषय (एजेण्डा)  उपर िभामा छलफल र सनणथय 
गररने छैन।  

(८) कुनै हवषयमा शेयरधनीहरुको मत िङ्कलन गनुथपने भएमा िभाको अध्यक्षले तोकेको पहक्रया 
अनिुार मत िङ्कलन गररनेछ। 

२०. िाधारण िभामा पेश गने अन्य हवषयः ऐनमा उल्लेख भएका हवषयहरु वाहेक िाधारण िभामा पेश 
गनुथपने अन्य केही हवषय भएमा िसमसतले सनणथय गरी पेश गनथ िरनेछ।  

२१. हवशषे प्रस्तावः ऐनमा उल्लेख भएका हवषय बाहेक कम्पनीले हवशेष प्रस्ताव पेश गनुथपने भएको भसन  
िसमसतले सनणथय गरेमा हवशेष प्रस्ताव िम्बन्धी प्रावधान र्प गनथ िहकनेछ। 

२२. हवशषे िाधारण िभाः ऐन बमोक्ट्जम कम्पनीको हवशेष िाधारण िभा बोलाउन िहकनेछ। 

२३. गणपरुक िंख्याः बाूँडफाूँड भएको कूल शयेर िंख्याको कम्तीमा पचाि प्रसतशत शेयरको प्रसतसनसधत्व 
हनुे गरी कूल शेयरधनीहरुमध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरु स्वयम ्वा आफ्नो प्रसतसनसध (प्रोरिी) 
द्वारा उपक्ट्स्र्त नभई िाधारण िभाको काम कारबाही प्रारम्भ हनुेछैन।  

तर सनयम १८ को उपसनयम (६) मा उल्लेख भए बमोक्ट्जम पनुः बोलाइएको िाधारण िभामा 
कूल शेयर िंख्याको कम्तीमा पच्चीि प्रसतशत शेयरको प्रसतसनसधत्व हनुे गरी कम्तीमा तीन जना 
शेयरधनीहरु स्वयम ्वा आफ्नो प्रसतसनसधद्वारा उपक्ट्स्र्त भएमा िभा िञ्चालन गनथ बाधा पनेछैन। 

२४. प्रोरिी मत िम्बन्धी व्यवस्र्ाः (१) प्रचसलत काननु बमोक्ट्जम करार गनथ योग्य व्यक्ट्क्तलाई प्रसतसनसध 
(प्रोरिी) सनयतु्त गनथ िहकनेछ। 

(२) कुनै शेयरधनीले प्रसतसनसध सनयकु्त गरी आफू स्वयम ्उपक्ट्स्र्त भएमा त्यस्तो प्रसतसनसध  स्वतः 
रद्द भएको मासननेछ। 

(३) प्रसतसनसध सनयकु्ट्क्त गदाथ कम्पनीको शेयरधनीलाई नै गनुथपनेछ र सनजले उक्त शेयरधनीको 
तफथ बाट िमेत मतदान गनथ पाउनेछ। 

(४) प्रसतसनसधले मतदान गनथ पाउने असधकतम हद वा िीमा त्यस्तो शेयरधनीले सलन पाउन े
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कम्पनीको असधकतम शयेर हहस्िाको मतदान िीमा भन्दा बढी हनुे छैन।12 

(५) कुनै िञ्चालकलाई कम्पनीको िाधारण िभामा भाग सलनको लासग कुनै शेयरधनीले आफ्नो 
प्रसतसनसध (प्रोरिी) सनयकु्त गरेको भएमा आफूलाई सनयकु्त गने हवषयमा वा आफ्नो स्वार्थ वा 
व्यक्ट्क्तगत फाइदाको कुनै हवषयमा त्यस्तो िञ्चालकले उक्त शेयरधनीको प्रसतसनसधको हैसियतले 
मतदान गनथ पाउने छैन। 

२५. मतदानः (१) ऐन तर्ा यि सनयमावलीमा अन्यर्ा लेक्ट्खएकोमा बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई सनजले 
सलएको प्रत्येक शयेर वापत िाधारण िभामा एकमत ददने असधकार हनुेछ। 

(२) फरक मतासधकार भएका शेयरहरु हाल जारी गररएको छैन। 

(३) िाधारण िभामा मतासधकार नहनुे शेयर जारी गररएको छैन। 

(४) िञ्चालक सनवाथचन गदाथ एक शेयरको एक मत भन्दा बढी हनुे गरी मतदान गनथ पाइने भए 
कुन अनपुातमा मतदान गनथ िहकने हो िो कुरा खलुाउने। 

(५) िञ्चालक सनवाथचन गदाथ मतदान नगरी अन्य तररकाले सनयकु्ट्क्त गने भए िो िम्बन्धी व्यवस्र्ा 
खलुाउने। 

२६. िाधारण िभाको सनणथय हववरणको असभलेखः (१) ऐन अनिुार खलुाउनपुने कुरा खलुाई िाधारण 
िभाको काम कारबाही तर्ा सनणथयको हववरणको छुटै्ट असभलेख खडा गरी राक्ट्खनेछ। त्यस्तो 
असभलेखमा िभाको अध्यक्ष तर्ा कम्पनी िक्ट्चवले हस्ताक्षर गनुथ पनेछ। कुनै व्यहोराले िभामा 
कम्पनी िक्ट्चव अनपुक्ट्स्र्त भएको वा कम्पनी िक्ट्चवको सनयकु्ट्क्त नभएको अवस्र्ामा िभाको अध्यक्ष 
तर्ा िभाले सनयकु्त गरेको एकजना शेयरधनीले त्यस्तो हववरणमा हस्ताक्षर गनुथ पनेछ।  

(२) उपसनयम (१) अनिुार राक्ट्खएको िाधारण िभाको काम कारबाहीको हववरणको असभलेख 
कम्पनीको रक्ट्जष्टडथ कायाथलयमा राख्न ु पनेछ। त्यस्तो हववरण कुनै शेयरधनीले कायाथलय 
िमयमा सनरीक्षण गनथ चाहेमा कम्पनी िक्ट्चव वा कम्पनीले तोकेको अन्य कमथचारीले सनरीक्षण 
गनथ ददन ुपनेछ। 

पररच्छेद – ४ 

िञ्चालक िसमसत 

२७. िञ्चालक िसमसतको गठन, िंख्या र कायथकालः (१)13 िञ् चालकहरुको सनयकु्ट्क्त, मनोनयन वा 

                                                           
12 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
13 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
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सनवाथचन वाहषथक िाधारण िभाबाट हनुेछ।  

तर, िमूह "क" को उपिमूह क-१ मा रहेका नेपाल िरकारका सनकायहरु र उपिमूह क-
२ मा रहेका िावथजसनक सनकायहरुबाट प्रसतसनसधत्व गने िञ् चालकहरु िम्बक्ट्न्धत सनकायबाट सनयकु्त 
हनुेछन।् 

(२)14 यि कम्पनीमा िात जनाको िञ्चालक िसमसत हनुेछ। 

(क) िमूह “क” का शेयरधनीहरु मध्येबाट ५ जना    
(१) नेपाल िरकार, अर्थ मन्रालयबाट १ जना (िक्ट्चव वा िहिक्ट्चव) 
(२) नेपाल िरकार, ऊजाथ, जलश्रोत तर्ा सिंचाइ मन्रालयबाट १ जना (िक्ट्चव वा 

िहिक्ट्चव) 
(३) नेपाल िरकार, कानून, न्याय तर्ा िंिददय मासमला मन्रालय र महालेखा 

सनयन्रक कायाथलयबाट पालोक्रम अनिुार १ जना (िक्ट्चव वा िहिक्ट्चव)  
(४) कमथचारी िञ् चय कोष, राहष्ट्रय बीमा िंस्र्ान र नागररक लगानी कोषबाट शेयर 

स्वासमत्वका आधारमा आपिी िहमसतमा पालोक्रम अनिुार १ जना (कायथकारी 
प्रमखु वा िो भन्दा एक तह मसुनको पदासधकारी) 

(५) िंस्र्ापक िमूह अन्तगथतको उपिमूह क-२ का अन्य िंस्र्ापक 
शेयरधनीहरुमध्येबाट सनवाथक्ट्चत १ जना 

(ख) िमूह "ख" का िवथिाधारण शेयरधनीहरु मध्येबाट सनवाथक्ट्चत १ जना 
(ग) स्वतन्र िञ् चालक १ जना।  

(३) िञ्चालकहरुको कायथकाल ४ (चार) वषथको हनुेछ ।  

(४) वाहषथक िाधारण िभा हनु ुअगावै कुनै कारणले कुनै िञ्चालकको पद ररक्त हनु आएमा बाूँकी 
अवसधका लासग िञ्चालकको सनयकु्ट्क्त जनु प्रहक्रयाबाट पहहले भएको सर्यो िोही प्रहक्रयाबाट 
गररनेछ । कुनै िञ्चालकको कायथकाल पूरा नहुूँदै बीचमा पद ररक्त भई िो पदमा सनयकु्त 
भएको िञ्चालकको कायथकाल जनु िञ्चालकको पद ररक्त भई सनयकु्त भएको हो िो िञ्चालकको 
बाूँकी कायथकालिम्मको लासग मार हनुेछ।  

       तर, वाहषथक िाधारण िभाद्वारा सनयकु्त गररएको िञ्चालकको पद कुनै व्यहोराले ररक्त 
भएमा िो ररक्त स्र्ानमा अको िाधारण िभािम्मको लासग िञ्चालक िसमसतले िञ्चालक सनयकु्त 
गनेछ। 

(५) िंगदठत िंस्र्ाले िञ्चालक सनयकु्त गदाथ सनजको बैकक्ट्ल्पक िञ्चालक पसन सनयकु्त गनथिरनेछ। 

                                                           
14 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
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(६) िञ्चालकको सनवाथचनको लागी िञ्चालक िसमसतले सनवाथचन सनदेक्ट्शका बनाउन िरनेछ। 

(७) िञ्चालकहरुले आफुमध्येबाट बहमुतले छानेको कुनै एक जना ब्यक्ट्क्त िसमसतको अध्यक्ष 
हनुेछ। 

(८) यि कम्पनीको प्रर्म िाधारण िभा नभएिम्म सनम्न िञ्चालक रहेको प्रर्म िञ्चालक िसमसत 
रहनेछः  

(क) िक्ट्चव, नेपाल िरकार, ऊजाथ मन्रालय  

(ख)  डेपटुी गभनथर, नेपाल राष्ट्र बैंक  

(ग)  िह–िक्ट्चव, नेपाल िरकार, अर्थ मन्रालय  

(घ)  िह–िक्ट्चव, कानून, न्याय, िंहवधानिभा तर्ा िंिददय मासमला मन्रालय15  

(ङ)  कायथकारी प्रमखु, कमथचारी िंचय कोष 

(च)  िह–महालेखा सनयन्रक, महालेखा सनयन्रकको कायाथलय 

२८. िञ्चालक हनु सलनपुने न्यनुतम शयेर िंख्याः16 यि कम्पनीको िञ्चालकको पदमा सनयकु्त, मनोनयन वा 
सनवाथक्ट्चत हनुको लासग कुनै पसन शयेरधनीले आफ्नो नाममा न्यनुतम १०० हकत्ता शेयर सलएको हनु ु
पनेछ।  

तर, स्वतन्र िञ् चालक र नेपाल िरकार वा िङ्गठीत िंस्र्ाको प्रसतसनसधत्व गने िञ् चालकको 
हकमा यो व्यवस्र्ा लागू हनुे छैन। 

२९. शयेरधनी बाहेकको अन्य कुनै स्वतन्र िञ् चालक सनयकु्त गने भए सनजहरुको िंख्या, कायथकाल, योग्यता 
तर्ा सनयकु्ट्क्त प्रहक्रया िम्बन्धी व्यवस्र्ा खलुाउनःे17 (१) कम्पनीमा शयेरधनी बाहेकका देहायको 
योग्यता पगेुको एक जना स्वतन्र िञ् चालक रहनछेनः्–  

(क) सनयकु्ट्क्त हुूँदाका वखतमा कम्तीमा ४० वषथ उमेर पूरा भएको र ६० वषथ ननाघेको,  
(ख) उच्च दक्षता एवं नैसतकता प्रदशथन गरेको,  
(ग) राजनैसतक दलको िदस्य नरहेको,  
(घ) भ्रष्ट्राचार, िम्पक्ट्त्त शदु्धीकरण वा नैसतक पतन देक्ट्खने फौजदारी असभयोगमा िजाय 

नपाएको, 
(ङ) बैंकको ऋण नसतनेको कालोिूक्ट्चमा िमावेश नभएको, र 
(च) ब्यक्ट्क्तगत वेरुजू वा िरकारी रकम बरयौता नरहेको। 

                                                           
15 दोस्रो सशंोधन, २०६९ बाट संशोधन गरिएको। 
16 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
17 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
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(२)  उपसनयम (१) मा उक्ट्ल्लक्ट्खत योग्यताको असतररक्त स्वतन्र िञ् चालकको लासग देहायको 
शैक्ट्क्षक योग्यता र कायथ अनभुव हनु ुपनेछः- 

(क)  मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयवाट इक्ट्िसनयररङ्ग, जलहवद्यतु, सनमाथण व्यवस्र्ापन, बैंहकङ्ग, 

हवत्तीय, मौदिक, अर्थशास्त्र, वाक्ट्णज्यशास्त्र, तथयाकंशास्त्र, गक्ट्णतशास्त्र, व्यापार प्रशािन, 

जनप्रशािन वा कानून हवषयमा स्नातकोत्तर उपासध हासिल गरेको वा चाटथडथ 
एकाउण्टेन्िी उपासध हासिल गरेको, र 

(ख)  कुनै हवदेशी वा स्वदेशी बैंक वा हवत्तीय िंस्र्ामा लगानी व्यवस्र्ापनको क्षेरमा 
िञ् चालक वा पदासधकारी तहमा कम्तीमा दश वषथको कायथ अनभुव हासिल गरेको वा 
ऊजाथ उत्पादन/प्रिारण/परामशथ/हवकाििूँग िम्बक्ट्न्धत िङ्गठीत िंस्र्ाको िञ् चालक 
वा पदासधकारी तहमा कम्तीमा दश वषथको कायथ अनभुव हासिल गरेको वा नेपाल 
िरकार वा नेपाल िरकार अन्तगथतको िङ्गठीत िंस्र्ामा बैंहकङ्ग, ऊजाथ वा आसर्थक 
व्यवस्र्ापनको क्षेरमा असधकृत प्रर्म शे्रणी वा िो िरहको पदमा कम्तीमा तीन वषथको 
कायथ अनभुव हासिल गरेको। 

(३)  स्वतन्र िञ् चालकको सनयकु्ट्क्तको लासग िञ् चालक िसमसतले योग्य व्यक्ट्क्तहरुको नाम चयन 
गरी सनयकु्ट्क्तको लासग िाधारण िभामा पेश गनुथ पनेछ। यिरी नाम तयार गदाथ एक जना 
िञ् चालक सनयकु्ट्क्तको लासग कम्तीमा तीन जना योग्य व्यक्ट्क्तहरुको नाम स्वतन्र िञ् चालक 
सनयकु्ट्क्तको लासग िाधारण िभामा प्रस्ततु गनुथ पनेछ।  

(४)  स्वतन्र िञ् चालकको सनयकु्ट्क्त उपसनयम (२) बमोक्ट्जम िाधारण िभामा प्रस्ततु प्रस्तावमा 
उल्लेख गररएका व्यक्ट्क्तहरुमध्येबाट गररनेछ।  

(५) स्वतन्र िञ् चालकको काम, कतथव्य र असधकार अन्य िञ् चालक िरह हनुेछ।   

३०. िञ्चालक पनुः सनयकु्त हनु िरन ेवा निरनःे18 (१) एक पटक िञ् चालक भईिकेको व्यक्ट्क्त 
िञ् चालकमा पनुः सनयकु्त हनु िरनेछ। 

तर, स्वतन्र िञ् चालक एक कायथकालका लासग मार सनयकु्त हनु िरनेछ। 

(२) उपसनयम (१) मा जनुिकैु कुरा लेक्ट्खएको भए तापसन िो व्यवस्र्ा प्रारम्भ हुूँदा बहाल रहेको 
स्वतन्र िञ् चालक िो पदमा सनयकु्ट्क्त हुूँदाका बखत कायम रहेको व्यवस्र्ा अनिुार आफ्नो 
पूरा कायथकाल पदमा बहाल रहन िरनेछ। 

                                                           
18 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
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३१. िञ्चालक सनयकु्ट्क्त िम्बन्धी कुनै खाि व्यवस्र्ा गने भए िो खलुाउनःे19 िसमसतमा िञ् चालकहरुको 
सनयकु्ट्क्त गदाथ िमूहगत रुपमा प्रसतसनसधत्व हनुे गरी देहाय बमोक्ट्जम गररने छः-  

(क) िंस्र्ापक िमूह “क” मा २ वटा उपिमूह रहनेछ। उपिमूह क-१ बाट मनोसनत ३ जना, 
उपिमूह क-२ मा रहेका कमथचारी िञ्चय कोष, नागररक लगानी कोष र राहष्ट्रय वीमा 
िंस्र्ानमध्येबाट आपिी िहमसतमा पालोक्रम अनिुार मनोसनत १ जना र उपिमूह क-२ मा 
रहेका अन्य िंस्र्ापक शयेरधनीहरुबाट सनवाथक्ट्चत १ जना गरी जम्मा ५ जना िञ् चालकहरु 
हनुेछन।् कुनै उपिमूहमा आपिी िहमती हनु निकी सनवाथचन हनुे भएमा िोही उपिमूहका 
शेयरधनीहरुको मार िो उपिमूहमा मतदान गने असधकार हनुेछ। उपिमूह क-२ अन्तगथतका 
अन्य िंस्र्ापकलाई छुट्याइएको िम्पूणथ शेयर चकु्ता भए पश्चात त्यस्ता िंस्र्ापक शेयरधनीबाट 
िञ् चालक िसमसतमा प्रसतसनसधत्व हनुेछ। 

(ख)  िमूह “ख” का िवथिाधारण शेयरधनीबाट सनवाथक्ट्चत १ जना।  

३२. िञ्चालकको पाररश्रसमक, भत्ता र िहुवधा िम्बन्धी ब्यवस्र्ाः 
(१) िञ्चालकको पाररश्रसमक, बैठक भत्ता, दैसनक भत्ता तर्ा अन्य िसुबधा िाधारण िभाले 

तोकेबमोक्ट्जम हनुेछ ।  

(२) उपसनयम (१) मा जनुिकैु कुरा उल्लेख गररएको भएता पसन िञ्चालकको प्रसत बैठक रु. 
७०००|– (िात हजार मार) बैठक भत्ता प्रदान गररनेछ।20  

      यिरी तोहकएको पाररश्रसमक, भत्ता तर्ा िसुबधा प्रर्म िाधारण िभा नभएिम्म पररवतथन गनथ 
िहकने छैन ।  

(३) िञ्चालकले यि सनयमावलीमा लेक्ट्खएदेक्ट्ख बाहेक कुनै व्वक्ट्क्तगत फाईदा वा िहुवधा सलन हदैुन 
र सलएको पाइएमा ऐन बमोक्ट्जम किरु गरेको मानी त्यस्तो रकम सनजबाट अिलु उपर 
गररनेछ । 

३३. िञ्चालक िसमसतको काम, कतथब्य र असधकारहरुः (१) िसमसतको काम कतथब्य र असधकारहरु 
ऐनमा ब्यवस्र्ा गररए अनरुुप हनुेछ। 

(२) िसमसतले कमथचारी िेवा शतथ हवसनयमावली21 , आसर्थक प्रशािन िम्बन्धी हवसनयमावली, लगानी 
िम्बन्धी हवसनयमावली, ऋण लगानी नीसत बनाई लागू गनेछ।  

                                                           
19 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
20 सातौं संशोधन, २०७४ बाट संशोधन गरिएको। 
21 पाचौं संशोधन, २०७२ बाट सशंोधन गरिएको। 
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३४. असधकार प्रत्यायेजन िम्बन्धी ब्यवस्र्ाः  (१) ऐनको असधनमा रही िसमसतले आफनो 
असधकार मध्ये केहह यि कम्पनीका अन्य िञ्चालक, पदासधकारी, उपिसमसतलाई प्रत्यायोजन गनथ 
िरनेछ। 

(२) ऐन र प्रबन्धपरको असधनमा रही िसमसतले सबषय, ब्यक्ट्क्त, िसमसत/उपिसमसत खलुाई सनणथय गरे 
बमोक्ट्जम असधकार प्रत्यायोजन गनथ िरनेछ।   

३५. प्रबन्ध िञ्चालक िम्बन्धी ब्यवस्र्ाः (१) यो कम्पनीमा प्रबन्ध िञ्चालकको ब्यवस्र्ा गररएको 
छैन।  

(२) कम्पनीमा कायथकारी प्रमखुको रुपमा काम गने गरी िञ्चालक िसमसतका अध्यक्ष वा िदस्य 
सनयकु्त हनु िरने छैन ।  

३६. प्रमखु कायथकारी असधकृत िम्बन्धी ब्यवस्र्ाः (१) कम्पनीको प्रमखु प्रशािकको रुपमा कम्पनीमा 
एक प्रमखु कायथकारी असधकृत रहनेछ। िसमसतले ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपर, सनयमावली तर्ा कम्पनी 
िञ्चालनका नीसतगत आधारहरुको अधीनमा रही खलुा प्रसतस्पधाथबाट प्रमखु कायथकारी असधकृतको 
सनयकु्ट्क्त गनेछ। खलुा प्रसतस्पधाथ िञ्चालन गरी प्रमखु कायथकारी असधकृतको सनयकु्ट्क्तको सिफाररि गनथ 
देहाय बमोक्ट्जमको छनौट िसमसत रहने छः-22  

(क) अध्यक्ष वा सनजले तोकेको िसमसतको िदस्य -िंयोजक 

(ख) प्रसतसनसध, लोकिेवा आयोग (िहिक्ट्चवस्तर) -िदस्य 

(ग) प्रसतसनसध, अर्थ मन्रालय (िहिक्ट्चवस्तर)  -िदस्य 

(घ) नेपाल िरकारबाट मान्यता प्राप्त हवश्व हवद्यालय अन्तगथत जनप्रशािन वा व्यवस्र्ापनका 
क्षेरमा अध्यापन तर्ा अनिुन्धानरत प्राध्यापकहरु मध्ये िसमसतबाट मनोनीत एकजना
 -िदस्य                                                                                        

(ङ) पदपूसतथ िम्बन्धी मानव िंिाधन हवज्ञहरुमध्ये िसमसतबाट मनोनीत एकजना -
िदस्य                                                                                           

तर, प्रमखु कायथकारी असधकृत छनौट िम्बन्धी ब्यवस्र्ा कम्पनीको प्रवन्धपर, सनयमावली र 
कम्पनी िञ्चालनका नीसतगत आधारहरुमा जनुिकैु कुरा लेक्ट्खएको भए तापसन प्रचसलत कानून र नेपाल 
िरकारबाट जारी भएका गठन आदेश, सनदेक्ट्शका आददमा िावथजसनक िंस्र्ानको प्रमखु कायथकारी 
असधकृत सनयकु्ट्क्त िम्वन्धी छुटै्ट ब्यवस्र्ा गररएमा िोही वमोक्ट्जम प्रमखु कायथकारी असधकृतको सनयकु्ट्क्त 
गनथ यि सनयमावलीमा लेक्ट्खएको व्यवस्र्ाले कुनै अिर गने छैन। 

                                                           
22 नवौं संशोधन, २०७७ बाट संशोधन गरिएको। 
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(२) देहायको योग्यता पगेुको ब्यक्ट्क्त कम्पनीको प्रमखु कायथकारी असधकृत पदमा सनयकु्ट्क्तका लासग 
उम्मेदवार हनु िरनेछः-23   

(क) पैंतीि वषथ उमेर पूरा भएको र पचपन्न बषथ ननाघेको, 
(ख) मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट जनप्रशािन वा व्यवस्र्ापन वा व्यापार वा हवत्त वा 

अर्थशास्त्र वा इक्ट्िसनयररङ्ग वा कानूनमा वाक्ट्णज्य वा कम्पनी कानून हवषय सलई प्रर्म 
शे्रणीमा स्नातकोत्तर गरेको र बैहकङ्ग वा हवत्तीय वा कोष व्यवस्र्ापन वा ईक्ट्िसनयररङ्गका 
क्षेरमा कम्तीमा असधकृत दद्वतीय वा वररष्ठ प्रवन्धक तहमा वा नेपाल िरकारको 
राजपराहङ्कत दद्वतीय शे्रणी वा िो िरहको पदमा कम्तीमा िात वषथको अनभुव प्राप्त 
गरेको, वा  

 (ग) मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट प्रर्म शे्रणीमा स्नातक उपासध हासिल गरी चाटथडथ 
एकाउन्टेन्िी उत्तीणथ गरी नेपाल चाटथडथ एकाउन्टेन््ि िंस्र्ाको िदस्यता प्राप्त गरेको 
र नेपाल िरकारको वा िङ्गदठत िंस्र्ाको असधकृतस्तरको पदमा चाटथडथ एकाउन्टेन्िी 
िम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वषथको कायथ अनभुव हासिल गरेको, र 

(घ) प्रचसलत कानूनले अयोग्य नभएको । 

(२क) उपसनयम (२) मा जनुिकैु कुरा लेक्ट्खएको भए तापसन सनजामती िेवाको राजपराहङ्कत प्रर्म 
शे्रणीको पदमा कायथरत कमथचारीले कम्पनीको कायथकारी प्रमखुको पदमा उम्मेदवार हनु वाधा 
पने छैन । तर कायथकारी प्रमखुको पदमा उम्मेदवारी ददंदा त्यस्ता कमथचारीले आफु कायथरत 
सनकायबाट पूवथ स्वीकृसत पर (No Objection Letter) िमेत पेश गनुथ पनेछ।24  

(२ख) देहायको ब्यक्ट्क्त प्रमखु कायथकारी असधकृतको पदमा सनयकु्ट्क्त हनु वा बहाल रहन िरने छैनः-
25  

(क)  गैरनेपाली नागररक, 

(ख)   नेपाल िरकार, प्रदेश िरकार, स्र्ानीय तह वा नेपाल िरकार, प्रदेश िरकार, स्र्ानीय 
तहको स्वासमत्व भएको िंस्र्ा, िङ्गदठत िंस्र्ा, नेपाल िरकार, प्रदेश िरकार वा स्र्ानीय 
तहबाट भहवष्यमा िेवाको सनसमत्त अयोग्य ठहररने गरी बखाथस्त भएको, 

(ग)  नैसतक पतन देक्ट्खने फौजदारी असभयोगमा अदालतबाट किूरदार ठहररएको, 
(घ)  भ्रष्टाचारजन्य किूरमा िजाय पाएको, 
(ङ)  तोहकएको न्यूनतम योग्यता नपगेुको, 

                                                           
23 नवौं संशोधन, २०७७ बाट संशोधन गरिएको। 
24 पहिलो संशोधन, २०६८ बाट संशोधन गरिएको। 
25 नवौं संशोधन, २०७७ बाट संशोधन गरिएको। 
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(च)  िाहकुो दामािाहीमा परेको, 
(छ)   कुनै कम्पनीको बहालवाला िञ्चालक रहेको (आफू कायथरत िंस्र्ाबाट पदीय हहिाबले 

प्रसतसनसधत्व गरी िञ्चालक मनोसनत भएको अवस्र्ामा बाहेक), 

(ज)  मानसिक िन्तलुन ठीक नभएको, 
(झ)  कम्पनीको कुनै पदमा सनलम्वनमा रहेको, 
(ञ)   नसिहत पाएकोमा िो पाएको समसतले एक वषथ र तलबवहृद्ध रोक्का भएकोमा िो रोक्का 

रहेको अवसधभर, 

(ट)  हवदेशी मलुकुको स्र्ायी आवािीय अनमुसत सलएको वा त्यस्तो अनमुसतको लासग 
आवेदन ददएको । 

(२ग)  यि सनयममा अन्यर जनुिकैु कुरा लेक्ट्खएको भए तापसन प्रमखु कायथकारी असधकृत उनान्िाठी 
बषथ पूरा भएपसछ िो पदमा बहाल रहन िरने छैन।26   

(२घ)  यि सनयम बमोक्ट्जम प्रमखु कायथकारी असधकृतको छनौटको लासग हवज्ञापन प्रकाशन, सलक्ट्खत 
वा अन्य हकसिमको प्रसतस्पधाथत्मक परीक्षाको हकसिम र अङ्कभार सनधाथरण तर्ा त्यस्तो परीक्षा 
िञ्चालन लगायतको अन्य कायथहवसध िसमसतले सनधाथरण गरे बमोक्ट्जम हनुेछ।27   

(३) प्रमखु कायथकारी असधकृतको पाररश्रसमक तर्ा िेवाका अन्य शतथहरु िसमसतले तोके बमोक्ट्जम 
वा िेवा करारद्वारा सनक्ट्श्चत गररनेछ । 

(४) प्रमखु कायथकारी असधकृतको काम कतथब्य र असधकार देहाय बमोक्ट्जम हनुेछः 
(क)  िसमसतको सनणथय लागू गने र ऐन, प्रबन्धपर र यि सनयमावलीको अधीनमा रही 

कम्पनीको काम, कारवाही तर्ा कारोबारको रेखदेख र सनयन्रण गने ,  

(ख)  कम्पनीको वाहषथक बजेट र कायथयोजना तयार गरी स्वीकृसतको लासग िसमसत िमक्ष 
पेश गने,  

(ग)   कम्पनीको हवसनयमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ट्क्त व्यवस्र्ापन गने,  

(घ)   िसमसत र िाधारण िभाद्वारा गररएका सनणथय कायाथन्वयन गने गराउने, 
(ङ)  ऐन, प्रबन्धपर र यि सनयमावलीको अधीनमा रही कुनै सनकायमा कम्पनीले पेश 

गनुथपने हववरण, कागजात, सनणथय आदद यर्ािमयमा पेश गने,  

(च)   कम्पनी िञ्चालन गने िम्बन्धमा तोहकए बमोक्ट्जमका अन्य कायथहरु गने,  

(छ)   प्रमखु कायथकारी असधकृत आफ्नो कामको सनसमत्त िसमसतप्रसत उत्तरदायी हनुेछ। 

                                                           
26 नवौं संशोधन, २०७७ बाट संशोधन गरिएको। 
27 नवौं संशोधन, २०७७ बाट संशोधन गरिएको। 
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(ज)  प्रमखु कायथकारी असधकृतले प्रत्येक वषथ िसमसतिूँग आफ्नो कायथिम्पादन िम्झौता 
गनुथपनेछ। 

(५)  कम्पनी िञ्चालनका नीसतगत आधारहरुको दफा ग(२) मा उल्लेख भए अनिुार व्यवस्र्ापन 
िमूहको कायथकाल िामान्यतः ६ महहनाको हनुेछ । िञ्चालक िसमसतले व्यवस्र्ापन िमूहको 
कायथकाल आवश्यकतानिुार र्प गनथ िरनेछ । व्यवस्र्ापन िमूहले िम्पादन गनुथ पने काम 
प्रचसलत कानूनको असधनमा रही िसमसतले तोके बमोक्ट्जम हनुेछ।28   

(६)  उपसनयम (५) मा जनुिकैु कुरा लेक्ट्खएको भएतापसन िसमसतले कम्पनीको प्रमखु कायथकारी 
असधकृतको रुपमा काम गनथ नेपाल िरकारको प्रर्म शे्रणीको असधकृत तोहकददन ऊजाथ 
मन्रालय िमक्ष अनरुोध गनथ िहकनेछ ।29    

(७)  कम्पनीमा तत्काल कमथचारी पदपूसतथ हनु िरने अवस्र्ा नभएमा िसमसतले नेपाल िरकार वा 
नेपाल िरकारको पूणथ वा आंक्ट्शक स्वासमत्व प्राप्त िंस्र्ानमा कायथरत कमथचारीहरु कम्पनीमा 
काम गनथ काजमा खटाई ददन उजाथ मन्रालय िमक्ष अनरुोध गनथ िरनेछ ।30  

३७. िञ्चालक िसमसतको बैठक किले बोलाउन ेहो िो कुरा खलुाउनःे िसमसतको बैठक अध्यक्षको आदेश 
बमोक्ट्जम  कम्पनी िक्ट्चवले बोलउनेछ र कम्पनी िक्ट्चव सनयकु्त नभएको वा अनपुक्ट्स्र्त भएको 
अवस्र्ामा प्रमखु कायथकारी असधकृतले िसमसतको बैठक बोलाउन िरनेछ ।  

३८. िञ्चालक िसमसतको बैठक िम्बन्धी कायथहवसधः (१) िसमसतको बैठक दईुवटा बैठक बीचको अवसध 
दईु महहनाभन्दा बढी नहनुे गरी वषथमा कक्ट्म्तमा बाह्रपटक बैठक बस्नपुनेछ। िञ्चालक िसमसतको 
अध्यक्षको सनदेशनमा कम्पनी िक्ट्चवले िसमसतको बैठक बोलाउने छ। त्यिरी बैठक नबोलाएमा कुल 
िञ्चालक िंख्याको कम्तीमा पच्चीि प्रसतशत िञ्चालकहरुले माग गरेमा त्यस्तो पदासधकारीले पन्र 
ददनसभर िञ्चालक िसमसतको बैंठक बोलाउन ुपनेछ। यिरी माग गदाथ पसन बैठक नबोलाएमा िो 
कुरा खलुाई कम्तीमा पच्चीि प्रसतशत िञ्चालकले बैठकमा छलफल हनुे हवषय र बैठक बस्ने िमय 
तर्ा स्र्ान उल्लेख गरी िञ्चालक िसमसतको बैठक बोलाउन िरनेछन।् यिरी बैठक बोलाउूँदा अन्य 
िञ्चालकहरुलाई उपसनयम (२) अनिुार बैठकको िूचना ददनपुनेछ। 

(२)   िञ्चालक िसमसतको बैठकको िूचना िञ्चालकले उल्लेख गरेको ठेगानामा सलक्ट्खत रुपमा वा 
हवद्यतुीय िञ्चार माध्यमबाट ददन िहकनेछ । 

(३)   िञ्चालकहरु िसमसतको बैंठकमा स्वयम ्उपक्ट्स्र्त हनुपुनेछ । वैकक्ट्ल्पक िञ्चालक सनयकु्त 
                                                           
28 पहिलो संशोधन, २०६८ बाट संशोधन गरिएको। 
29 पहिलो संशोधन, २०६८ बाट संशोधन गरिएको। 
30 पहिलो संशोधन, २०६८ बाट संशोधन गरिएको। 
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गने िङ्गदठत िंस्र्ाको प्रसतसनसधत्व गने िञ्चालक अनपुक्ट्स्र्त भएको अवस्र्ामा सनजको 
वैकक्ट्ल्पक िञ्चालक उपक्ट्स्र्त हनु िरनेछ । तर िञ्चालक र बैकक्ट्ल्पक िञ्चालक एकैपटक 
िञ्चालक िसमसतको बैठकमा उपक्ट्स्र्त हनु िरने छैनन ्।  

(४)   िञ्चालकहरुको कुल िंख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रसतशत िञ्चालकहरु उपक्ट्स्र्त नभई िञ्चालक 
िसमसतको बैठक हनुेछैन ।  

       तर गणपूरक िंख्या नपगुी िञ्चालक िसमसतको बैठक हनु निकेमा कम्तीमा तीन 
ददनको िूचना ददई अको बैठक बोलाउन िहकनेछ । त्यस्तो बैठकमा पसन गणपूरक िंख्या 
नपगेुमा उपक्ट्स्र्त िञ्चालकहरुले गरेको काम कारबाही तर्ा सनणथय मान्य हनुछे । 

(५)   िञ्चालक िसमसतको बैठकको अध्यक्षता िञ्चालक िसमसतको अध्यक्षले गनेछ । सनजको 
अनपुक्ट्स्र्सतमा बैठकमा उपक्ट्स्र्त िञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको िञ्चालकले अध्यक्षता 
गनेछ ।  

(६) िञ्चालक िसमसतको बैठकमा बहमुतको सनणथय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले 
सनणाथयक मत ददन िरनेछ । 

  तर आफ्नो सनक्ट्ज िरोकार वा स्वार्थ भएको हवषयमा िञ्चालक िसमसतको बैठकमा हनुे 
छलफलमा कुनै िञ्चालकले भाग सलन वा मतदान गनथ पाउने छैन । 

(७)  िञ्चालक िसमसतको कुनै बैठकको सनणथयमा अिहमत हनुे कुनै िञ्चालकले आफ्नो अिहमसत 
जनाई राय लेख्न वा राख्न पाउनेछ । 

(८)  यि सनयमावसलमा अन्यर जनुिकैु कुरा लेक्ट्खएको भए तापसन िञ्चालक िसमसतले गनथ पाउने 
कुनै कामको िम्बन्धमा  िञ्चालक िसमसतका िबै िदस्यहरु सलक्ट्खत रुपमा िहमत भएमा 
त्यस्तो िहमसतलाई  सनणथय पकु्ट्स्तकामा िंलग्न गरी त्यस्तो काम बैठक सबना पसन गनथ 
िहकनेछ । त्यस्तो िहमसतलाई िञ्चालक िसमसतको बैठकको सनणथय िरह मासननेछ। 

(९)  यि सनयमावलीमा अन्यर जनुिकैु कुरा लेक्ट्खएको भए तापसन िञ् चालकहरुले हवद्यसुतय 
माध्यमको प्रयोग गरी अभौसतक रुपमा उपक्ट्स्र्सत जनाई िञ् चालक िसमसतको बैठक बस्न 
िरनेछ।31   

३९. िञ्चालक िसमसतको सनणथयको असभलेखः (१) िसमसतको बैठकमा उपक्ट्स्र्त िञ्चालकको नाम, 

छलफल भएको हवषय र तत्िम्वन्धमा भएको सनणथयको हववरण (माइन्यूट) को छ्ुटै्ट हकताबमा 
असभलेख राख्न ुपनेछ र िो असभलेखमा बैठकमा उपक्ट्स्र्त िम्पूणथ िञ्चालकहरुले दस्तखत गरेको 
हनुपुनेछ ।  

                                                           
31 दशौं संशोधन, २०७८ बाट थप गरिएको। 
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तर बैठकमा उपक्ट्स्र्त कुनै िञ्चालकले सनणथयको हववरणमा िही नगरेकै कारणबाट त्यस्तो 
सनणथय अमान्य भएको मासनने छैन ।  

(२) कुनै शेयरधनीले िञ्चालक िसमसतको सनणथय कायाथलय िमयसभर सनरीक्षण गनथ िरनेछ । 

पररच्छेद – ५ 

हहिाबहकताब, लेखा तर्ा लेखापरीक्षण 

४०. कम्पनीको हहिाबहकताब, लेखा र लेखापरीक्षणः(१) कम्पनीको लेखा तर्ा हहिावहकताब, खाता, 
वही, शे्रस्ता, लेखाको असभलेख यर्ार्थ र दरुुस्त रुपमा प्रसतसबक्ट्म्बत हनुे गरी दोहोरो लेखा प्रणालीमा 
आधाररत िवथमान्य सिद्धान्त र असधकार प्राप्त सनकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउक्ट्ण्टङ्ग स्ट्याण्डडथ) 
अनरुुप अद्यावसधक रुपमा राख्नपुनेछ र यस्तो लेखा आफ्नो रक्ट्जष्टडथ (केक्ट्न्िय) कायाथलयमा राख्नपुनेछ। 

(२) कम्पनीले राख्न ुपने हहिाबहकताब प्रत्येक ददनको कारोवार स्पष्ट देक्ट्खने गरी अद्यावसधक रुपमा 
राख्न ुपनेछ । 

(३)   ऐन बमोक्ट्जम यि कम्पनीले आफ्नो हहिाब हकताबको लेखापरीक्षण गराउनेछ । 

(४)  कम्पनीको िाधारण िभाले ऐन बमोक्ट्जम लेखापरीक्षक सनयकु्त गनेछ । त्यिरी सनयकु्त भएको 
समसतले पन्र ददनसभर सनजको नाम कायाथलयमा पठाउनेछ ।  

       तर प्रर्म िाधारण िभा हनुभुन्दा अक्ट्घ िञ्चालक िसमसतले लेखापरीक्षक सनयकु्त 
गनेछ। 

(५)  उपसनयम (४) बमोक्ट्जम सनयकु्त लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हहिावहकताव र 
लेखाबाट कम्पनीको वािलात, नाफा नोरिानीको हहिाव एवं नगद प्रवाह हववरण प्रमाक्ट्णत 
गरी आफूलाई सनयकु्त गने असधकारीलाई िम्वोधन गरी आफ्नो प्रसतवेदन कायाथलयलाई र 
कम्पनीलाई ददनेछ। कम्पनीले त्यस्तो प्रसतवेदनको प्रसतसलहप प्रत्येक शेयरधनी र कायाथलयलाई 
पठाउन ुपनेछ । 

(६)  लेखापरीक्षण िम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा ऐन तर्ा प्रचसलत कानून बमोक्ट्जम हनुेछ । 

(७)  कम्पनीको अद्यावसधक हहिावहकताव कुनै शयेरधनीले सनरीक्षण गनथ चाहेमा कायाथलय िमयसभर 
यर्ाशीघ्र सनरीक्षण गनथ ददनपुनेछ । 

४१. लेखापरीक्षण िसमसत िम्बन्धी ब्यवस्र्ाः िसमसतले प्रचसलत काननुको असधनमा रहह लेखापरीक्षण 
िसमसतको ब्यवस्र्ा गरर िो को काम, कतथब्य र असधकार तोरन िरनेछ ।  

पररच्छेद – ६ 
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हवहवध 

४२. लाभाशं िम्बन्धी ब्यवस्र्ाः (१) लाभांश हवतरण गने सनणथय भएको पैंतासलि ददन सभर लाभांि 
हवतरण गनुथपनेछ। 

(२) उपसनयम (१) बमोक्ट्जमको अवसधसभर  लाभांश हवतरण नगरेमा दश प्रसतशतको दरले 
लाभांशको ब्याज िमेत र्प गरी लाभांशको रकम भकु्तानी गनुथपनेछ । 

(३) यि सनएमावलीमा जनुिकैु कुरा लेक्ट्खएको भएतापसन कम्पनीले शेयर बापत माग गरेको रकम 
चकु्ता नगने शेयरधनीलाई प्राप्त हनुे लाभांश रोक्का रारन िहकनेछ । 

४३. शयेरधनी, सडवेञ्चरवाला, िञ्चालक वा पदासधकारीलाई ददईन ेतर्ा सनजबाट प्राप्त हनु ेिचुनाः कम्पनीले 
शेयरधनी, सडवेञ्चरवाला, िञ्चालक वा पदासधकारीहरुलाई र शेयरधनी वा सडवेञ्चरवालाहरुले कम्पनी, 
िञ्चालक वा कम्पनीका पदासधकारीलाई कुनै िूचना वा जानकारी हवद्यतुीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट 
ददन िरनेछ ।  

४४. कम्पनी िक्ट्चवः िञ्चालक िसमसतले कम्पनी िक्ट्चवको सनयकु्ट्क्त गनेछ। त्यिरी कम्पनी िक्ट्चव सनयकु्ट्क्त 
नभएिम्मका लासग प्रमखु कायथकारी असधकृतले नै कम्पनी िक्ट्चवको रुपमा काम गनेछ।  

४५. कम्पनीको छापः (१) कम्पनीको छाप प्रमखु कायथकारी असधकृतको क्ट्जम्मामा रहनेछ। 
जिको प्रयोग कम्पनीको कारोबारको प्रयोजनको लासग गररनेछ। सनजले कम्पनीका अन्य कमथचारीलाई 
छापको प्रयोग गनेगरी क्ट्जम्मेवारी िमु्पन िरनेछ। 

(२) अनसधकृतरुपमा छाप प्रयोग गरी कम्पनी उपर कुनै दाहयत्व िजृना भएमा िो छाप क्ट्जम्मा 
सलने ब्यक्ट्क्तबाट त्यस्तो दाहयत्व वापत िजृना हनुे रकम अिलु उपर गररनेछ।  

४६. प्रसतसलहप दस्तरु िम्बन्धी ब्यवस्र्ाः 
(१) कम्पनीको प्रबन्धपर, सनयमावली, वाहषथक आसर्थक हववरण, लेखापरीक्षण प्रसतवेदन, िञ्चालकको 

लगत, शेयरधनीको दताथ हकताव, दताथ प्रमाण पर वा कम्पनीको तफथ वाट कायाथलयमा पेश 
गरेको कुनै सलखतको प्रसतसलपी कुनै शयेरधनी वा कुनै िरोकारवालाले माग गरेमा रु. १०|– 

प्रसत पाना दस्तरु सलई प्रसतसलहप ददनपुनेछ।  

(२) िाधारण िभाको कामकारबाहीको हववरणको प्रसतसलहप प्राप्त गनथ प्रसत पषृ्ठ रु. १०|– दस्तरु 
लाग्नेछ। 

(३) िञ्चालक िसमसतको सनणथयको प्रसतसलहप प्राप्त गनथ प्रसत पषृ्ठ रु. ५०|– दस्तरु लाग्नेछ। 

(४) शेयरप्रमाणपरको प्रसतसलहप १००|– दस्तरु लाग्नेछ। 
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(५)  शेयरधनी वा सडवेञ्चरवालाको दताथ हकताबको प्रसतसलहप प्राप्त गनथ प्रसत पषृ्ठ रु. १०|– दस्तरु 
लाग्नेछ।  

४७. कम्पनी गासभन ेकुराः (१) यि कम्पनीमा अको कुनै कम्पनीलाई वा यि कम्पनीलाई कुनै अको 
कम्पनीमा गाभ्न आवश्यक भएमा कम्पनीको िाधारण िभाले हवशेष प्रस्ताव पाररत गरर ऐन बमोक्ट्जम 
अको कम्पनीलाई गाभ्न वा आफु अको कम्पनीमा गासभन िरनेछ। 

(२) कम्पनी अको कम्पनीिंग गासभूँदा, शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको िम्पणुथ 
जायजेर्ाको सबक्रीमा िहमसत नजनाउने शेयरधसनको हकमा कुनै हवशेष ब्यवस्र्ा गनथ 
िहकनेछ।  

४८. कम्पनीको खारेजीः (१) प्रचसलत काननुको असधनमा रहह कम्पनीको िाधारण िभाले आवश्यक 
देखेमा हवशेष प्रस्ताव पाररत गरर कम्पनी खारेज गनथ िरनेछ। 

(२)  उपसनयम (१) बमोक्ट्जम कम्पनी खारेजीको प्रस्ताव पाररत गदाथ िाधारण िभाले खारेजीको 
कामका लासग एक वा एकभन्दा बढी सलक्ट्रवडेटर तर्ा लेखापरीक्षकको सनयकु्ट्क्त गनेछ। 
त्यिरी सनयकु्त भएका सलक्ट्रवडेटर तर्ा लेखापरीक्षकको पाररश्रसमक िाधारण िभाले तोहकददए 
बमोक्ट्जम हनुेछ।  

(३)  उपसनयम (२) बमोक्ट्जम सनयकु्त सलक्ट्रवडेटर तर्ा लेखापरीक्षकले कम्पनीको खारेजी िम्बन्धी 
काम कारबाही गनेछन।्  

(४)  कम्पनीको खारेजी िम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा ऐन तर्ा अन्य प्रचसलत कानून बमोक्ट्जम हनुेछ । 

४९. कुनै खाि ब्यविाय गने कम्पनीको सनयमावलीमा खलुाउनपुने भसन प्रचसलत काननुमा कुनै कुरा खलुाउन े
ब्यवस्र्ा गररएको भए त्यस्तो कुरा खलुाउनःे (१) यो कम्पनी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तगथत 
कम्पनी रक्ट्जष्ट्रारको कायाथलयमा पक्ट्ब्लक सलसमटेड कम्पनीको रुपमा िंस्र्ाहपत भई ऐन अन्तगथत रही 
यिले जलहवद्यतु तर्ा नवीकरणीय उजाथ क्षेरमा लगानी एवं हवकािका लासग मार आवश्यक कारोबार 
गनेछ।32  

(२)   कम्पनीले आफ्नो काम कारोबार िवु्यवक्ट्स्र्त रुपले िञ्चालन गनथ तर्ा ऐनको उदे्दश्य 
कायाथन्वयन गनथ िसमसतले आवश्यकताअनिुार कायथहवसध, सनदेक्ट्शका एवं नीसत बनाई लागू गनथ 
िरनेछ। 

(३)   कम्पनीले जलहवद्यतु हवकाि तर्ा हवद्यतुीय क्षेरमा कारोबार िञ्चालन गनथको लासग िंघ÷िंस्र्ा 
वा अन्य कुनै दक्ष व्यक्ट्क्तबाट व्यवस्र्ापन िम्बन्धी िरिल्लाह सलन िरनेछ। 

                                                           
32 दशौं संशोधन, २०७८ बाट संशोधन गरिएको। 
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(४)   कम्पनीले कूल िम्पक्ट्त्त र वािलात बाहहरको कारोवारको दाहयत्व िम्बन्धी जोक्ट्खमलाई खाम्न 
िरने गरी उपयकु्त मापदण्डलाई आधार मासन पूूँजीकोषको व्यवस्र्ा गनेछ । िारै्, िम्पक्ट्त्तको 
मूल्यमा कुनै हकसिमको सगरावट आएमा हनुे जोक्ट्खमलाई व्यवस्र्ापन गनथ जोक्ट्खम व्यवस्र्ापन 
कोषको व्यवस्र्ा गनेछ।33  

(५)   ......... 34 
(५क)  उपसनयम (५) बमोक्ट्जम नायव महाप्रवन्धकको सनयकु्ट्क्त िम्बन्धी िम्पूणथ कायथ पदपूसतथ 

उपिसमसतले गनेछ । उपिसमसतले आवश्यक ठानेमा नायम महाप्रवन्धकको सनयकु्ट्क्तको लासग 
छनौट प्रहक्रयाका िम्बन्धमा िझुाव सलन िम्बक्ट्न्धत क्षेरका हवज्ञहरुलाई आमन्रण 
गनथिरनेछ।35   

(६)   नायब महाप्रबन्धकको पाररश्रसमक तर्ा िेवाका अन्य शतथहरु िसमसतले तोके बमोक्ट्जम वा 
िेवा करारद्वारा सनक्ट्श्चत गररनेछ। 

(७)   उक्ट्चत शतथहरूको आधारमा स्वदेशी वा हवदेशी िंघ÷िंस्र्ा, हवशेषज्ञ वा अन्य कुनै दक्ष 
व्यक्ट्क्तिंग कोष व्यवस्र्ापक (फण्ड म्यानेजर)को रुपमा व्यवस्र्ापन िम्झौता गरी उक्त कोष 
व्यवस्र्ापकलाई कम्पनीको िञ्चालन वा व्यवस्र्ापन गनथ क्ट्जम्मा ददन िरनेछ। 

(८)  अन्य कमथचारी िम्बन्धी व्यवस्र्ा कमथचारी हवसनयमावली वा िञ्चालक िसमसतले तोकेबमोक्ट्जम 
हनुेछ। 

५०. अन्य आवश्यक कुराहरुः (१) कम्पनीको आसर्थक वषथ श्रावण १ गते देक्ट्ख प्रारम्भ भई अको 
वषथको आषाढ मिान्तिम्म हनुेछ ।  

(२) कम्पनीमा िेड यसुनयनको असधकार प्रदान गररने छैन। 

५१. सनयमावलीमा िंशोधन भएमा लागू हनु े अवस्र्ाः यि सनयमावलीमा कुनै िंशोधन भएमा िाधारण 
िभामा हवशेष प्रस्ताव पाररत गरी िो सनणथय कायथकालमा असभलेख भएपसछ मार सनयमावली िंशोधन 
भएको  मासननेछ। 

५२. सनयमावली बाक्ट्झएको हदिम्म अमान्य हनुःे यि सनयमावलीमा लेक्ट्खएका कुराहरु ऐन, अन्य प्रचसलत 
कानून वा प्रबन्धपरिूँग बाक्ट्झएमा बाक्ट्झएको हदिम्म स्वतः वदर हनुेछन।्  

                                                           
33 पहिलो संशोधन, २०६८ बाट संशोधन गरिएको। 
34 नवौं संशोधन, २०७७ बाट झिककएको। 
35 पहिलो संशोधन, २०६८ बाट संशोधन गरिएको। 
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५३. िंस्र्ापकले तत्काल सलन कबलु गरेको शयेर िंख्या र उद्घोषणः हामी हामी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी 
इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडका िंस्र्ापकहरुले यो कम्पनी िंस्र्ापना गरी प्रचसलत 
कानून बमोक्ट्जम िञ्चालन गनथ मिुर गरेका छौं। यो सनयमावलीमा 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 छौं। यो सनयमावलीमा 
लेक्ट्खएका कुरा िाूँचो हो, झटृुा ठहरे कानून बमोक्ट्जम िहन बझुाउन मिुर छ भनी िहहछाप गरेका 
छौंः36 

 

िंस्र्ापकको नाम, ठेगाना र 
िहहछाप 

 
 

बाब/ु 

पसतको 
नाम 

नागररकताको 
प्रमाणपर नं. र 
नागररकता प्राप्त 

गरेको 
क्ट्जल्ला÷हवदेशी 
भए राहदानी नं. 

सलन कवलु 
गरेको शेयर 

िंख्या 

िाक्षीको नाम, र्र, 
ठेगाना र िहहछाप 

िाक्षीको 
नागररकताको 
प्रमाणपर नं. र 

क्ट्जल्ला 

द.  

नामः नेपाल िरकार, अर्थ 
मन्रालयका 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 
मन्रालयका 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. 

 

                                                           
36 तसे्रो संशोधन, २०७० बाट संशोधन गरिएको। 
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द.  

नामः नेपाल िरकार, कानून, 
न्याय तर्ा िंिदीय मासमला 
मन्रालयका 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 
सनयन्रक 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 ्। ––––––––––––––– 

 


