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हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको (दशौं िंशोधन) प्रवन्धपत्र, २०७८ 

तीन महले 

ववद्यमान व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था िंशोधन गननकुो कारण 

दफा ३ मा िंशोधन 

कम्पनीले गने व्यविाय वा कारोबारको प्रकृसतिः कम्पनीले नेपालको 
जलववद्यनत के्षत्रको ववकािका लासग आवश्यक पने पूूँजीको आपूसत ु
गनकुा लासग दीर्कुालीन प्रकृसतका पूूँजी पररचालन गने र त्यिरी 
उपलव्ध हनने ववत्तीय श्रोतलाई आसथकु, प्राववसधक रुपले िम्भाव्य 
जलववद्यनत पररयोजनाहरुको शेयरमा लगानी तथा ऋण प्रवाह गने 
प्रकृसतको कारोबार गनेछ।   

दफा ३- 
कम्पनीले गने व्यविाय वा कारोबारको प्रकृसतिः कम्पनीले 
नेपालको जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुको ववकािका 
लासग आवश्यक पने पूूँजीको आपूसत ु गनकुा लासग 
दीर्कुालीन प्रकृसतका पूूँजी पररचालन गने र त्यिरी उपलव्ध 
हनने ववत्तीय श्रोतलाई आसथकु एवम ्प्राववसधक रुपले िम्भाव्य 
जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग िम्बक्ट्न्धत 
पररयोजनाहरुको शयेरमा लगानी तथा ऋण प्रवाह गने 
प्रकृसतको कारोबार गनेछ ।   

जलववद्यनतमा मात्र सिसमत 
कम्पनीको व्यविायको 
दायरालाई ववस्तार गदै 
नवीकरणीय ऊजा ु क्षेत्रलाई 
िमेत कम्पनीको व्यविायमा 
िमेट्ननपने आवश्यकता 
रहेकोले। 

दफा 4 को उपदफा (1) मा िंशोधन 

(१)  यि कम्पनीको उदेश्यहरु देहाय बमोक्ट्जम हननेछिः 
(क) जलववद्यनत उत्पादन, प्रिारण तथा ववतरण गने पररयोजनामा 

कम्पनीले शेयर वा ऋण लगानी गने। 

(ख) जलववद्यनत उत्पादन, प्रिारण तथा ववतरण गने पररयोजनाका 
लासग बैंक तथा ववत्तीय िंस्था माफुत लगानी गने।  

(ग) जलववद्यनत उत्पादन, प्रिारण तथा ववतरण गने पररयोजनामा 

दफा 4 को उपदफा (1) - 
(१)  यि कम्पनीको उद्देश्यहरु देहाय बमोक्ट्जम हननछेिः 
(क) जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाकुो उत्पादन, 

प्रिारण, ववतरण तथा व्यापार गने पररयोजना वा 
िङ्गठीत िंस्थामा शेयर वा ऋण लगानी गने। 

(ख) बैंक, ववत्तीय िंस्था, गैह्र बैंवकङ्ग ववत्तीय िंस्था एवम ्
अन्य सनकायहरुिूँगको िहकाय ु तथा िहभासगतामा 

जलववद्यनतमा मात्र सिसमत 
कम्पनीको व्यविायको 
दायरालाई ववस्तार गदै 
नवीकरणीय ऊजा ु क्षेत्रलाई 
कम्पनीको व्यविायमा 
िमेट्ननपने आवश्यकता 
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ववत्तीय लगानी गने प्रयोजनका लासग ववदेशी िंस्थाबाट ऋण 
तथा अननदान प्राप्त गने। 

(र्) कम्पनीले आफ्नो नामबाट बण्ड, सडवेञ्चर लगायतका 
ऋणपत्रहरु तथा िवटुवफकेट अफ सडपोक्ट्जटजस्ता ववत्तीय 
उपकरणहरु जारी गरी दीर्कुालीन प्रकृसतको पूूँजी पररचालन 
गने। 

(ङ) जलववद्यनत पररयोजनाले जारी गने बण्ड, सडबेञ्चरजस्ता 
ऋणपत्रमा कम्पनीले लगानी गने। 

(च) जलववद्यनत पररयोजनाहरुको प्राववसधक मूलयांकनको लासग 
प्राववसधक जनशक्ट्िको िीप र दक्षता असभवृवि गनेछ।  

(छ) आफ्नो स्वासमत्वमा िहायक कम्पनी स्थापना गरी जलववद्यनत 
उत्पादन, प्रिारण तथा ववतरण गने पररयोजना सलई लगानीकताु 
जनटाउन।े  

(ज) िम्बक्ट्न्धत सनकायको स्वीकृतीमा िामनवहक लगानी कोष 
स्थापना एवं िंचालन गने।  

(झ) जलववधनत के्षत्रको ववकािका लासग नेपाल िरकारिारा 
िञ्चासलत पूूँजी िंकलनका कायकु्रम वा योजनाहरुको कोष 
व्यवस्थापकको रुपमा काय ुगने।   

जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुको उत्पादन, 

प्रिारण, ववतरण तथा व्यापार गने पररयोजना वा 
िङ्गठीत िंस्थामा लगानी गने।  

(ग) जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुको उत्पादन, 

प्रिारण, ववतरण तथा व्यापार गने पररयोजना वा 
िङ्गठीत िंस्थामा ववत्तीय लगानी गने प्रयोजनका लासग 
ववदेशी िंस्थाबाट लगानी, ऋण तथा अननदान प्राप्त 
गने। 

(र्) कम्पनीले आफ्नो नामबाट बण्ड, सडवेञ्चर लगायतका 
ऋणपत्रहरु तथा िवटुवफकेट अफ सडपोक्ट्जटजस्ता 
ववत्तीय उपकरणहरु जारी गरी दीर्कुालीन प्रकृसतको 
पूूँजी पररचालन गने। 

(ङ) जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग िम्बक्ट्न्धत 
पररयोजनाका लासग जारी हनने बण्ड, सडबेञ्चरजस्ता 
ऋणपत्रमा कम्पनीले लगानी गने। 

(च) जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग िम्बक्ट्न्धत 
पररयोजनाहरुको मूलयांकनको लासग प्राववसधक 
जनशक्ट्िको िीप र दक्षता असभवृवि गने।  

(छ) आफ्नो स्वासमत्वमा िहायक कम्पनी स्थापना गरी 
जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुको उत्पादन, 

रहेकोले। 
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प्रिारण, ववतरण तथा व्यापार गने पररयोजना सलई 
लगानीकताु जनटाउने।  

(ज) िम्बक्ट्न्धत सनकायको स्वीकृसतमा िामनवहक लगानी 
कोष स्थापना एवम ्िञ् चालन गने।  

(झ) जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाु क्षेत्रको ववकािका 
लासग नेपाल िरकारद्वारा िञ् चासलत पूूँजी िंकलनका 
कायकु्रम वा योजनाहरुको कोष व्यवस्थापकको 
रुपमा काय ुगने।  

(ञ) ऊजाुिूँग िम्बक्ट्न्धत अध्ययन, अननिन्धान, परामश ु
लगायतका िेवा प्रदान गने एवम ्त्यस्तो िेवाप्रदायक 
कम्पनीमा शयेर वा ऋण लगानी गने। 

दफा ५ को खण्ड (च) मा िंशोधन 

(च)  कम्पनीले आसथकु एवं प्राववधक रुपले िम्भाव्य जलववद्यनत 
उत्पादन, प्रिारण र ववतरणको सनक्ट्म्त ववत्तीय िाधन लगानीका लासग 
कम्पनीिमक्ष पेश हनन आउने ववस्ततृ पररयोजना अध्ययन प्रसतवेदन 
ववश्लषेण गरी उपयनिताको आधारमा त्यस्तो पररयोजनामा लगानी 
गने। 

 

दफा ५ को खण्ड (च)- 
(च)  कम्पनीले आसथकु एवं प्राववधक रुपले िम्भाव्य 
जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुको उत्पादन, प्रिारण, 
ववतरण तथा व्यापारको सनक्ट्म्त ववत्तीय िाधन लगानीका 
लासग कम्पनीिमक्ष पेश हनन आउन े ववस्ततृ पररयोजना 
अध्ययन प्रसतवेदन ववश्लषेण गरी उपयनिताको आधारमा 
त्यस्तो पररयोजनामा लगानी गने। 

"जलववद्यनत" भने्न शब्दको िट्टा 
"जलववद्यनत तथा नवीकरणीय 
ऊजाु" भने्न शब्दहरु राक्ट्खएको। 

दफा ५ को खण्ड (झ) मा िंशोधन 

(झ) कम्पनीले स्वदेशी वा ववदेशी िङ्गठीत िंस्थाहरुिंगको िंयनि 
दफा ५ को खण्ड (झ)- 
(झ) कम्पनीले स्वदेशी वा ववदेशी िङ्गठीत िंस्थाहरुिंगको "जलववद्यनत" भने्न शब्दको िट्टा 

"जलववद्यनत तथा नवीकरणीय 
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लगानीमा जलववद्यनत पररयोजनामा िंस्थापक शयेरधनीको रुपमा 
लगानी गने। 

िंयनि लगानीमा जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग 
िम्बक्ट्न्धत पररयोजनामा िंस्थापक शेयरधनीको रुपमा 
लगानी गने। 

ऊजाु" भने्न शब्दहरु राक्ट्खएको। 

दफा ५ को खण्ड (ट) मा िंशोधन 

(ट)  कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृसत प्राप्त गरी जलववद्यनत 
पररयोजनामा प्रत्यक्ष वा कन नै बैंक वा ववत्तीय िंस्था माफुत अप्रत्यक्ष 
रुपमा ऋण प्रवाह गने। 

दफा ५ को खण्ड (ट)- 
(ट)  कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृसत प्राप्त गरी 
जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग िम्बक्ट्न्धत 
पररयोजनामा प्रत्यक्ष वा कन नै बैंक वा ववत्तीय िंस्था माफुत 
अप्रत्यक्ष वा अनलेक्ट्ण्डङ्ग रुपमा ऋण प्रवाह गने। 

"जलववद्यनत" भने्न शब्दको िट्टा 
"जलववद्यनत तथा नवीकरणीय 
ऊजाु" भने्न शब्दहरु राक्ट्खएको। 

दफा ५ को खण्ड (ठ) मा िंशोधन 

(ठ)  जलववद्यनत पररयोजनाको प्रवद्र्धनका लासग नेपाल िरकार वा 
अन्य स्वदेशी वा ववदेशी सनकायबाट प्राप्त भएको रकम ऋणको रुपमा 
प्रवाह गने वा ऋण व्यवस्थापन गने। 

दफा ५ को खण्ड (ठ)- 
(ठ)  जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग िम्बक्ट्न्धत 
पररयोजनाको प्रविुनका लासग नेपाल िरकार वा अन्य 
स्वदेशी वा ववदेशी सनकायबाट प्राप्त भएको रकम ऋणको 
रुपमा प्रवाह गने वा ऋण व्यवस्थापन गने। 

"जलववद्यनत" भने्न शब्दको िट्टा 
"जलववद्यनत तथा नवीकरणीय 
ऊजाु" भने्न शब्दहरु राक्ट्खएको। 

दफा ५ को खण्ड (ढ१) मा िंशोधन 

(ढ१) कम्पनीले जलववद्यनत आयोजनाहरु आफ्नो स्वासमत्वमा सलई 
िंभाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मनलयांकन, ववस्ततृ अध्ययन गरी 
वा गराई सनमाुण गन ुआवश्यक कायहुरु गने। 

दफा ५ को खण्ड (ढ१)- 
(ढ१) कम्पनीले जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग 
िम्बक्ट्न्धत आयोजनाहरु आफ्नो स्वासमत्वमा सलई िंभाव्यता 
अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मनलयांकन, ववस्ततृ अध्ययन गरी 
वा गराई सनमाुण गन ुआवश्यक कायहुरु गने। 

"जलववद्यनत" भने्न शब्दको िट्टा 
"जलववद्यनत तथा नवीकरणीय 
ऊजाु" भने्न शब्दहरु राक्ट्खएको। 

दफा ६ मा िंशोधन- 
६. कम्पनीको पूूँजीको िंरचनािः कम्पनीको पूूँजीको िंरचना देहाय 

दफा ६- 
६. कम्पनीको पूूँजीको िंरचनािः कम्पनीको पूूँजीको 

कम्पनीबाट प्रदान गररएको ८% 
वोनि शेयरको कारणले हनने 
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बमोक्ट्जम हननेछिः  

(क) कम्पनीको असधकृत पूूँजी रु. ५०,००,००,००,०००।– 
(अक्षरेपी पचाि अब ुरुपैयाूँ) हननेछ । िो पूूँजीलाई प्रसतशेयर 
रु. १००।– (अक्षरेपी एकिय रुपैयाूँ) दरका 
५०,००,००,००० (पचाि करोड) थान िाधारण शेयरमा 
ववभाजन गररएको छ।  

(ख) कम्पनीको तत्काल  जारी शेयर पूूँजी रु. 
२२,००,००,००,०००।– (अक्षरेपी बाइि अरब रुपैयाूँ) 
हननेछ । पूूँजीलाई प्रसतशयेर रु. १००।– (अक्षरेपी एकिय 
रुपैया) दरका २२,००,००,००० (वाइि करोड) थान 
िाधारण शेयरमा ववभाजन गररएको छ।  

(ग) कम्पनीको िंस्थापकहरुले तत्काल च निा गन ुकबनल पूूँजी रु 
१७,६०,००,००,०००।–(अक्षरेपी ित्र अब ु िाठ्ठी करोड 
रुपैयाूँ) र िब ुिाधारणले च निा गन ुकबनल गरेको पूूँजी रु 
४,४०,००,००,०००।–(अक्षरेपी चार अब ु चासलि करोड 
रुपैयाूँ)  हननेछ।   

(र्) िस्थापक शेयरधनीहरुलाई िमनह “क” मा बसगकुरण गररएको 
छ र यो िमूहको शेयर स्वासमत्व ८० प्रसतशत हननछे । यो 
िमूहलाई देहाय बमोक्ट्जम २ वटा उपिमूहमा ववभाजन 
गररएको छिः 

उपिमूह क-१ 

क्र.िं. िंस्थापकको नाम सलन कबूल गरेको 
शेयर िंख्या (वकत्ता) 

१. नेपाल िरकार, अथ ुमन्त्रालय 4,40,00,000।- 

िंरचना देहाय बमोक्ट्जम हननछेिः  

(क) कम्पनीको असधकृत पूूँजी रु. 
५०,००,००,००,०००।– (अक्षरेपी पचाि अब ु
रुपैयाूँ) हननेछ । िो पूूँजीलाई प्रसतशयेर रु. 
१००।– (अक्षरेपी एकिय रुपैयाूँ) दरका 
५०,००,००,००० (पचाि करोड) थान िाधारण 
शेयरमा ववभाजन गररएको छ।  

(ख) कम्पनीको तत्काल  जारी शेयर पूूँजी रु. 
२३,४९,६०,००,०००।– (अक्षरेपी तेईि अब ु
उनान्पचाि करोड िाठी लाख रुपैयाूँ) हननछे । 
पूूँजीलाई प्रसतशयेर रु. १००।– (अक्षरेपी एकिय 
रुपैयाूँ) दरका २३,४९,६०,००० (तेइि करोड 
उनान्पचाि लाख िाठी हजार) थान िाधारण शयेरमा 
ववभाजन गररएको छ।  

(ग) कम्पनीको िंस्थापकहरुले तत्काल च निा गन ुकबनल 
गरेको पूूँजी रु. १५,४४,४०,००,०००।–(अक्षरेपी 
पन्र अब ुचवासलि करोड चालीि लाख रुपैयाूँ) र 
िविुाधारणले च निा गन ु कबनल गरेको पूूँजी रु. 
४,७५,२०,००,०००।–(अक्षरेपी चार अब ुपचहत्तर 
करोड बीि लाख रुपैयाूँ)  हननेछ।   

(र्) िंस्थापक शेयरधनीहरुलाई िमूह “क” मा बगीकरण 
गररएको छ र यो िमूहको शेयर स्वासमत्व ८० 
प्रसतशत हननछे । यो िमूहलाई देहाय बमोक्ट्जम २ 

पूूँजी वृविको रकमलाई 
समलाइएको र उपिमूह क-२ 
का िंस्थापकहरुबाट खररद 
नभएको हकप्रद शयेर खररद गने 
शेयरधनीलाई उपिमूह क-२ मा 
"अन्य िंस्थापक" शीषकुमा 
राक्ट्खएको। 



पषृ्ठ  6 / 22 
 

२. नेपाल िरकार, उजाु, जलश्रोत 
तथा सिंचाइ मन्त्रालय 

2,20,00,000।- 

३. नेपाल िरकार, कानून, न्याय 
तथा िंिदीय मामीला मन्त्रालय 

2,20,00,000।- 

४. नेपाल िरकार, महालेखा 
सनयन्त्रकको कायाुलय 

2,20,00,000।- 

 उपिमूह क-२ 
 

५. कमचुारी िञ् चय कोष 2,20,00,000।- 
६. रावष्ट्रय वीमा िंस्थान 2,20,00,000।- 
७. नागररक लगानी कोष 2,20,00,000।- 

 

(ङ) िविुाधारणमा सबक्री गररन े शयेर खररद गने शयेरधनीलाई 
िमूह “ख” मा वगीकरण गररएको छ। यो िमूहको शेयर 
स्वासमत्व कम्पनीको जारी पूूँजीको बीिप्रसतशत हननछे।  

(च) जनन िमूह, उपिमनहको शेयर खररद गरेको हो िो खररद गने 
ब्यक्ट्ि÷िंस्था÷ सनकायलाई िोही िमूह, उपिमूहमा राक्ट्खनछे।  

(छ) प्रचसलत कानननको असधनमा रही कम्पनीले आफ्नो पूूँजी तथा 
स्वासमत्वको िंरचनामा हेरफेर गन ुिरनेछ। 

 

वटा उपिमूहमा ववभाजन गररएको छिः 
क्र.िं. शेयरधनीको वववरण शेयर िंख्या (वकत्ता) 
 उपिमूह क-१  
१. नेपाल िरकार, अथ ु

मन्त्रालय 

4,७५,२०,000।- 

२. नेपाल िरकार, 
ऊजाु, जलश्रोत तथा 
सिंचाइ मन्त्रालय 

2,३७,६0,000।- 

३. नेपाल िरकार, 
कानून, न्याय तथा 
िंिदीय मामीला 
मन्त्रालय 

2,३७,६0,000।- 

४. नेपाल िरकार, 
महालेखा 
सनयन्त्रकको 
कायाुलय 

2,३७,६0,000।- 

 उपिमूह 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 शयेर खररद गने 



पषृ्ठ  7 / 22 
 

शेयरधनीलाई िमूह “ख” मा वगीकरण गररएको छ। 
यो िमूहको शेयर स्वासमत्व कम्पनीको जारी पूूँजीको 
बीि प्रसतशत हननेछ।  

(च) जनन िमूह, उपिमूहको शेयर खररद गरेको हो िो 
खररद गने ब्यक्ट्ि/िंस्था/ सनकायलाई िोही िमूह, 

उपिमूहमा राक्ट्खनछे।  
(छ) प्रचसलत कानूनको असधनमा रही कम्पनीले आफ्नो 

पूूँजी तथा स्वासमत्वको िंरचनामा हेरफेर गन ु
िरनेछ। 

दफा ११ को उपदफा (६) मा िंशोधन  
(६) यि प्रबन्धपत्रमा अन्यत्र जननिनकै कन रा लेक्ट्खएको भए तापसन 
कम्पनीले कम्तीमा २५ मेगावाट भन्दा बवढका मझौला तथा ठूला 
जलववद्यनत पररयोजनामा मात्र िंस्थापक शेयरधनीका रुपमा लगानी 
तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ऋण प्रदान गनेछ ।  
तर कन नै बैंक वा बैंकहरुको िमूहले लगानी गरररहेका १० मेगावाट 
वा िो भन्दा बढीका आयोजनाहरुमा बैंकहरु माफुत िम्बक्ट्न्धत 
बैंकको दावयत्वमा कम्पनीबाट ऋण लगानी गन ुवा बैंक तथा ववक्ट्त्तय 
िंस्थािूँगको िहववत्तीयकरणमा १५ देक्ट्ख २५ मेगावाट िम्मको 
जलववद्यनत आयोजनाहरुमा बवढमा २० करोडिम्म ऋण लगानी गन ु
वा िंस्थापक शयेरधनीका रुपमा शयेर लगानी गन ुयि व्यवस्थाले 
वाधा पनगेको मासनने छैन। 

दफा ११ को उपदफा (६)-  
(६) कम्पनीले जलववद्यनत उत्पादन पररयोजनामा लगानी गदाु 
कम्तीमा २५ मेगावाट वा िो भन्दा बढीका मझौला तथा 
ठूला जलववद्यनत उत्पादन पररयोजनामा मात्र िंस्थापक 
शेयरधनीका रुपमा शयेर लगानी तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
रुपमा ऋण प्रदान गनेछ। 

तर कम्पनीबाट लगानी भएका पररयोजनाको प्रविकुबाट 
सनमाुण गररने िो पररयोजनाको रयास्केड (Cascade) 
पररयोजनामा लगानी गदाु वा कन नै पररयोजनाको क्षमता वा 
उत्पादन असभववृि गने योजना अननिार सनमाुण गररने पूरक 
पररयोजनामा लगानी गदाु वा कम्पनी आफैले प्रविुन गरेको 
िहायक कम्पनी वा नेपाल िरकारको स्वासमत्व वा 

कम्पनीको पूूँजीलाई व्यवक्ट्स्थत 
रुपमा उपयोग गनकुो लासग 
मझौला तथा ठनला जलववद्यनत 
पररयोजनामा लगानी केक्ट्न्ित 
गनकुा लासग। 
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सनयन्त्रणमा रहेको िंगठीत िंस्था वा त्यस्तो िंस्था मनख्य 
प्रविुक रहेको अन्य कन नै िंस्थाद्वारा ववकाि गररन े
पररयोजनामा लगानी गदाु यो व्यवस्था लागू हनने छैन। 

दफा १२ को उपदफा (२) मा िंशोधन 

(२)  यो कम्पनीले जलववद्यनत पररयोजनामा मात्र लगानी गने गरी 
नेपाली नागररक, गैरआवािीय नेपाली, स्वदेशी÷ववदेशी िंस्थाले खरीद 
गन ुपाउने गरी िवटुवफकेट अफ सडपोक्ट्जट जारी गने र जलववद्यनत 
पररयोजनामा ऋण प्रवाह गनकुा लासग उि काय ुप्रारम्भ गनन ुअक्ट्र् 
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूव ुस्वीकृसत सलनेछ। तर, प्रबन्धपत्रको दफा ५ 
मा उललेख गररएका नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृसत सलननपने काय ु
बाहेक अन्य काय ुप्रारम्भ गने गरी कम्पनी िंस्थापना गनन ुअक्ट्र् नेपाल 
राष्ट्र बैंकको पूव ुस्वीकृसत सलन असनवाय ुहनने छैन। 

दफा १२ को उपदफा (२)- 
(२)  यो कम्पनीले जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग 
िम्बक्ट्न्धत पररयोजनामा मात्र लगानी गने गरी नेपाली 
नागररक, गैरआवािीय नेपाली, स्वदेशी÷ववदेशी िंस्थाले खरीद 
गन ु पाउने गरी िवटुवफकेट अफ सडपोक्ट्जट जारी गने र 
पररयोजनामा ऋण प्रवाह गनकुा लासग उि काय ुप्रारम्भ 
गनन ुअक्ट्र् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूव ुस्वीकृसत सलनेछ।  
तर, प्रबन्धपत्रको दफा ५ मा उललेख गररएका नेपाल राष्ट्र 
बैंकबाट स्वीकृसत सलननपने काय ुबाहेक अन्य काय ुप्रारम्भ 
गने गरी कम्पनी िंस्थापना गनन ुअक्ट्र् नेपाल राष्ट्र बैंकको 
पूव ुस्वीकृसत सलन असनवाय ुहनने छैन। 

"जलववद्यनत" भने्न शब्दको िट्टा 
"जलववद्यनत तथा नवीकरणीय 
ऊजाु" भने्न शब्दहरु राक्ट्खएको। 

दफा १२ को उपदफा (४) िूँग िम्बक्ट्न्धत अननिूची "जलववद्यनत लगानी 
तथा ववकाि कम्पनी सलसमटेड कम्पनी िञ्चालनका नीसतगत आधारहरु" 
मा िंशोधन 

दफा १२ को उपदफा (४) िूँग िम्बक्ट्न्धत अननिूची- दफा 
१२ को उपदफा (४) िूँग िम्बक्ट्न्धत अननिूची "जलववद्यनत 
लगानी तथा ववकाि कम्पनी सलसमटेड कम्पनी िञ्चालनका 
नीसतगत आधारहरु" को िट्टा िंलग्न अननिूची 
"हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी 
सलसमटेड कम्पनी िञ् चालनका नीसतगत आधारहरु" 
राक्ट्खएको छ। 

दफा १२ को उपदफा (४) िूँग 
िम्बक्ट्न्धत अननिूची "जलववद्यनत 
लगानी तथा ववकाि कम्पनी 
सलसमटेड कम्पनी िञ्चालनका 
नीसतगत आधारहरु" मा रहेका 
असधकांश व्यवस्थाहरु प्रवन्धपत्र 
र सनयमावलीमा छन टै्ट उललेख 
भएको हनूँदा दोहोरो व्यवस्था 
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राक्ट्खराख्न िान्दसभकु नहनन े हनूँदा 
दोहोरो व्यवस्थाहरु हटाई िो 
अननिूचीमा आवश्यक भएका 
व्यवस्थाहरुमात्र राखी नयाूँ 
अननिूची तयार गन ु उपयनि 
देक्ट्खएकोले। 
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हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको (दशौं िंशोधन) सनयमावली, २०७८ 

तीन महले 

ववद्यमान व्यवस्था प्रस्ताववत व्यवस्था िंशोधन गननकुो कारण 

सनयम 8 मा िंशोधन 

सनयम ७ बमोक्ट्जम जारी भएको शयेर खररद गन ुशयेरधनीको 
असधकारमा हेरफेर गदा ु िम्बक्ट्न्धत वगकुा शयेरधनीहरको 
स्वीकृती चावहन ेवा नचावहनिेः िाधारण शेयरलाई सनम्न िमनहमा 
वगीकरण गररएको छ।  

िमूह (क) 
िंस्थापक शयेरधनी 
उपिमूह क–१ 

नेपाल िरकार, अथ ुमन्त्रालय 

नेपाल िरकार, नेपाल िरकार, उजा,ु जलश्रोत तथा सिंचाइ 
मन्त्रालय 

नेपाल िरकार, कानून, न्याय तथा िंिददय मामीला मन्त्रालय 

नेपाल िरकार, महालेखा सनयन्त्रक कायालुय 

उपिमूह क–२ 

कमचुारी िंचयकोष 
रावष्ट्रय बीमा िंस्थान 

सनयम ८- 
सनयम ७ बमोक्ट्जम जारी भएको शयेर खररद गने शयेरधनीको 
असधकारमा हेरफेर गदा ु िम्बक्ट्न्धत वगकुा शयेरधनीहरको 
स्वीकृसत चावहन ेवा नचावहनिेः सनयम ७ बमोक्ट्जम जारी भएको 
शेयर खररद गन ुशेयरधनीको असधकारमा हेरफेर गदाु प्रचसलत 
कानून बमोक्ट्जम गररनेछ।  
 

 

सनयम ८ को शीषकु बमोक्ट्जमको 
व्यवस्था हनन नपनेमा अन्यथा भएकोले 
समलाइएको। 
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नागररक लगानी कोष 
िमूह (ख) 

िविुाधारण शेयरधनी 
अग्रासधकार शेयरको हकमा शेयरधनीको हक असधकार तथा 
बन्देजहरु उि शयेर जारी गने बखतमा प्रकाक्ट्शत गररने ववस्ततृ 
वववरणपत्रमा उललेख गररए बमोक्ट्जम हननेछ । 

सनयम ९ मा िंशोधन 

अग्रासधकार शयेरिः कम्पनीले आवश्यकता अननिार अग्रासधकार 
शेयर जारी गरी पूूँजी पररचालन गन ुिरनेछ। 

सनयम ९- 
अग्रासधकार शयेरिः कम्पनीले आवश्यकता अननिार अग्रासधकार 
शेयर जारी गरी पूूँजी पररचालन गन ु िरनेछ। अग्रासधकार 
शेयरको हकमा शेयरधनीको हक असधकार तथा बन्देजहरु उि 
शेयर जारी गने बखतमा प्रकाक्ट्शत गररने ववस्ततृ वववरणपत्रमा 
उललेख गररए बमोक्ट्जम हननछे । 

सनयम ९ मा हनन नपने व्यवस्था सनयम 
८ को अक्ट्न्तम वारयको रुपमा 
रहेकोले समलाइएको। 

सनयम 10 मा िंशोधन 

िंस्थापकले सलनन पने शयेरिः शेयरधनीले कम्पनीको िंस्थापक 
हनन कम्तीमा १,००,००,००० वकत्ता शेयर सलएको हनन नपनेछ। 

 

सनयम 10-  
िंस्थापकले सलनन पने शयेरिः शेयरधनीले कम्पनीको िंस्थापक 
हनन कम्तीमा १,००,००,००० (एक करोड) वकत्ता शेयर 
सलएको हनन नपनेछ। 

तर, कम्पनी िंस्थापना भए पश् चात िंस्थापक िमूहको शेयर 
खररद गने शयेरधनीको हकमा िो िीमा लागू हननछैेन। 

िंस्थापक शयेरधनी अन्तगतुको 
सबक्री नभएको हकप्रद शेयर 
सललाम बढाबढ वा अन्य प्रकृयाबाट 
सबक्री गने प्रयोजनको लासग 
आवश्यक भएकोले। 

सनयम 13 मा िंशोधन 

शयेरको प्रमाण पत्रिः कम्पनीले जारी गने शयेरको प्रमाणपत्रमा 
सनयम 13 – 

शयेरको प्रमाण पत्रिः 
शेयर रक्ट्जष्ट्रार माफुत अभौसतक 
रुपमा शयेरको प्रमाण जारी गररन े
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िञ् चालक िसमसतको अध्यक्ष तथा कम्पनीको कायकुारी प्रमनख 
गरी दनई जनाको दस्तखत र कम्पनीको छाप लगाई शेयर 
प्रमाणपत्र ददइनछे। 

(१) कम्पनीले जारी गने शयेरको प्रमाणपत्रमा कन नै िञ् चालक 
वा कम्पनीको कायकुारी प्रमनख वा कम्पनी िक्ट्चवमध्ये 
कन नै दनई जनाको दस्तखत र कम्पनीको छाप लगाई 
शेयर प्रमाणपत्र ददइनछे। 

(२) शेयर प्रमाणपत्र िम्बन्धी अन्य व्यवस्था ऐन बमोक्ट्जम 
हननेछ। 

अवस्था िमेत भएकोले शेयर 
प्रमाणपत्र िम्बन्धी व्यवस्था कम्पनी 
ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भए 
बमोक्ट्जम गननपुने भएकोले। 

सनयम 1७ मा िंशोधन 

िाववकमा नरहेको- 
 

सनयम १७ उपसनयम (2) पसछ देहायको उपसनयम (३) थवपएको 
छ -  
(३) शेयरधनी तथा सडबेञ् चरवालाको दताु वकताबको सनरीक्षण 

िम्बन्धी अन्य व्यवस्था ऐन बमोक्ट्जम हननेछ। 

शेयर रक्ट्जष्ट्रार माफुत सधतोपत्र 
सनके्षप िेवा सलई दताु वकताब 
राक्ट्खन े अवस्था भएकोले कम्पनी 
ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भए 
बमोक्ट्जम गननपुने भएकोले। 

सनयम २४ को उपसनयम (४) मा िंशोधन- 
(४) प्रसतसनसधले मतदान गन ुपाउने असधकतम हद वा िीमा 
त्यस्तो शेयरधनीले सलन पाउने बैंकको असधकतम शेयर 
वहस्िाको मतदान िीमा भन्दा बढी हनने छैन। 

सनयम २४ को उपसनयम (४)- 
(४) प्रसतसनसधले मतदान गन ुपाउने असधकतम हद वा िीमा 
त्यस्तो शयेरधनीले सलन पाउने कम्पनीको असधकतम शेयर 
वहस्िाको मतदान िीमा भन्दा बढी हनने छैन। 

भलूवि "बैंक" भने्न शब्द रहेकोले 
िच्याइएको। 

सनयम २७ को उपसनयम (१) मा िंशोधन- 
(१) िञ् चालकहरुको सनयनक्ट्ि, मनोनयन वा सनवाचुन वावषकु 
िाधारण िभाबाट हननछे। तर ब्यविावयक÷स्वतन्त्र 
िञ् चालकको सनयनक्ट्ि िसमसतको सिफाररिमा वावषकु िाधारण 
िभाले गनेछ। 

सनयम २७ को उपसनयम (१)- 
(१) िञ् चालकहरुको सनयनक्ट्ि, मनोनयन वा सनवाचुन वावषकु 
िाधारण िभाबाट हननेछ।  
तर, िमूह "क" को उपिमूह क-१ मा रहेका नेपाल िरकारका 
सनकायहरु र उपिमूह क-२ मा रहेका िावजुसनक 

िंस्थापक शेयरधनीहरुबाट 
प्रसतसनसधत्व हनन े िञ् चालक 
मनोनयन हनने व्यवस्था खनलाइएको 
र "व्यविावयक" शब्द हटाई 
कम्पनी ऐन बमोक्ट्जम "स्वतन्त्र 
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सनकायहरुबाट प्रसतसनसधत्व गने िञ् चालकहरु िम्बक्ट्न्धत 
सनकायबाट सनयनि हननेछन।्  

िञ् चालक" शब्दहरु मात्र 
राक्ट्खएको। 

सनयम २७ को उपसनयम (२) मा िंशोधन- 
(२) यि कम्पनीमा िात  जनाको िञ् चालक िसमसत हननेछ। 

क) िंस्थापक शेयरधनीहरु मध्येबाट ४ जना   
(१) अथ ु मन्त्रालयबाट १ जना (िक्ट्चव वा 

िहिक्ट्चव) 
(२) उजा,ु जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट १ 

जना (िक्ट्चव वा िहिक्ट्चव) 
(३) कानून, न्याय तथा िंिददय मामीला मन्त्रालय र 

महालेखा सनयन्त्रक कायाुलय बाट पालोक्रम 
अननिार १ जना (िक्ट्चव वा िहिक्ट्चव)  

(४) कमचुारी िंचयकोष, रावष्ट्रय बीमा िंस्थान र 
नागररक लगानी कोषबाट शेयर स्वासमत्वका 
आधारमा पालोक्रम अननिार १ जना 

ख) िविुाधारण शयेरधनीहरु मध्येबाट १ जना 
ग) स्वतन्त्र व्याविावयक िञ् चालक (चाटुड ुएकाउण्टेण्ट 

वा ववत्त ववश्लषेक वा व्यवस्थापन ववज्ञ) १ जना  
(र्) स्वतन्त्र व्याविावयक िञ् चालक (जलववद्यनत 

ववशेषज्ञ) १ जना  

सनयम २७ को उपसनयम (२)- 
(२) यि कम्पनीमा िात जनाको िञ् चालक िसमसत हननछे। 

क) िमूह “क” का शयेरधनीहरु मध्येबाट ५ जना 
   

(१) नेपाल िरकार, अथ ु मन्त्रालयबाट १ जना 
(िक्ट्चव वा िहिक्ट्चव) 

(२) नेपाल िरकार, ऊजा,ु जलश्रोत तथा सिंचाइ 
मन्त्रालयबाट १ जना (िक्ट्चव वा िहिक्ट्चव) 

(३) नेपाल िरकार, कानून, न्याय तथा िंिददय 
मासमला मन्त्रालय र महालेखा सनयन्त्रक 
कायालुयबाट पालोक्रम अननिार १ जना (िक्ट्चव 
वा िहिक्ट्चव)  

(४) कमचुारी िञ् चय कोष, रावष्ट्रय बीमा िंस्थान र 
नागररक लगानी कोषबाट शेयर स्वासमत्वका 
आधारमा आपिी िहमसतमा पालोक्रम अननिार 
१ जना (कायकुारी प्रमनख वा िो भन्दा एक तह 
मनसनको पदासधकारी) 

(५)  िंस्थापक िमूह अन्तगतुको उपिमूह क-२ का 
अन्य िंस्थापक शयेरधनीहरुमध्येबाट सनवाुक्ट्चत 

कम्पनीमा शयेरधनीहरुको 
स्वासमत्वको अननपातमा िञ् चालक 
िसमसतमा प्रसतसनसधत्व हनन नपने 
भएकोले र कम्पनी ऐन, २०६३ 
को दफा ८६ को उपदफा (३) मा 
िात जनािम्म िञ् चालक भएमा 
कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र 
िञ् चालक हनननपने व्यवस्था 
रहेकोले।  
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१ जना 
ख) िविुाधारण शयेरधनीहरु मध्येबाट १ जना 
ग) स्वतन्त्र िञ् चालक १ जना  

सनयम २8 मा िंशोधन- 
िञ् चालक हनन सलननपने न्यननतम शयेर िंख्यािः यि कम्पनीको 
िञ् चालकको पदमा सनयनि, मनोनयन वा सनवाुक्ट्चत हननको लासग 
कन नै पसन शेयरधनीले आफ्नो नाममा न्यननतम १०० वकत्ता 
शेयर सलएको हनन न पनेछ। 

तर स्वतन्त्र व्याविावयक िञ् चालकहरु र िङ्गठीत िंस्थाको 
प्रसतसनसधत्व गने िञ् चालकहरुको हकमा यो व्यवस्था लागू हनने 
छैन। 

सनयम २८- 
िञ् चालक हनन सलननपने न्यननतम शयेर िंख्यािः यि कम्पनीको 
िञ् चालकको पदमा सनयनि, मनोनयन वा सनवाुक्ट्चत हननको लासग 
कन नै पसन शेयरधनीले आफ्नो नाममा न्यननतम १०० वकत्ता 
शेयर सलएको हनन न पनेछ। 

तर, स्वतन्त्र िञ् चालक र नपेाल िरकार वा िङ्गठीत िंस्थाको 
प्रसतसनसधत्व गने िञ् चालकको हकमा यो व्यवस्था लागू हनने 
छैन। 

"व्यविावयक" शब्द हटाई 
"स्वतन्त्र िञ् चालक" मात्र 
राक्ट्खएको। 

सनयम २९ मा िंशोधन- 
(१) कम्पनीमा शेयरधनी बाहेकका देहायको योग्यता पनगेका 

चाटड ुएकाउण्टेन्ट वा ववत्त ववश्लषेक वा ब्यवस्थापन ववज्ञ 
र जलववद्यनत ववज्ञ गरर दनईजना स्वतन्त्र र ब्यविावयक 
िंचालकहरु रहने छनिः–  

(क) कम्तीमा ४० वष ु उमेर पूरा भएको र ६० वष ु
ननारे्को,  

(ख) उच्च दक्षता एवं नैसतकता प्रदशनु गरेको  
(ग) राजनैसतक दलको िदस्य नरहेको,  

सनयम २९- 
(१) कम्पनीमा शेयरधनी बाहेकका देहायको योग्यता पनगेको 
एकजना स्वतन्त्र िञ् चालक रहने छनि्ः–  

(क) सनयनक्ट्ि हनूँदाका वखतमा कम्तीमा ४० वष ुउमेर पूरा 
भएको र ६० वष ुननारे्को,  

(ख) उच्च दक्षता एवं नैसतकता प्रदशनु गरेको  
(ग) राजनैसतक दलको िदस्य नरहेको,  
(र्) भ्रष्ट्राचार, िम्पक्ट्त्त शनिीकरण वा नैसतक पतन देक्ट्खन े

फौजदारी असभयोगमा िजाय नपाएको, 

दनई जना स्वतन्त्र व्यविावयक 
िञ् चालकको िट्टा एक जना 
स्वतन्त्र िञ् चालकको व्यवस्था 
रहने गरी समलाइएको सनयम २९ 
को उपसनयम (१क) मा रहेको 
शैक्ट्क्षक योग्यता र अननभवलाई 
ऐनले तोकेको मापदण्ड अननिार 
समलाई यिै उपसनयममा उललेख 
गने गरी िंशोधन गररएको। 
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(र्) भ्रष्ट्राचार, िम्पक्ट्त्त शनिीकरण वा नैसतक पतन देक्ट्खन े
फौजदारी असभयोगमा िजाय नपाएको, 

(ङ) बैंकको ऋण नसतनेको कालो िूक्ट्चमा िमावेश नभएको, 
र  

(च) ब्यक्ट्िगत वेरुजू वा िरकारी रकम बरयौता नरहेको। 

 

(१क) उपसनयम (१) मा उक्ट्ललक्ट्खत योग्यताको असतररि 
देहायको िंचालकको लासग देहायको शैक्ट्क्षक योग्यता र 
काय ुअननभव हनन न पनेछिः– 

(क) स्वतन्त्र व्यविावयक िञ् चालक  
(चाटुड ु एकाउण्टेन्ट वा ववत्त ववश्लषेक वा ब्यवस्थापन ववज्ञ) 
का हकमा ब्यवस्थापन ववषयमा मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयवाट 
कम्तीमा स्नातकोत्तर उपासध हासिल गरी िम्बक्ट्न्धत क्षेत्रमा 
कम्तीमा ५ वषकुो काय ुअननभव भएको वा चाटड ुएकाउण्टेन्िी 
उपासध हासिल गरेको र िम्वक्ट्न्धत के्षत्रमा कक्ट्म्तमा ७ वषकुो 
काय ुअननभव भएको, र  
ख) स्वतन्त्र व्याविावयक िञ् चालक  
(जलववद्यनत ववशषेज्ञ)को हकमा जलववद्यनतिंग िम्वक्ट्न्धत 
ववषयमा मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयवाट कक्ट्म्तमा स्नातकोत्तर 
उपासध हासिल गरेको र जलववद्यनत उत्पादन, प्रिारण वा 
ववतरणको कायमुा कम्तीमा ७ वषकुो अननभव भएको । 

(ङ) बैंकको ऋण नसतनेको कालोिूक्ट्चमा िमावेश नभएको, 
र 

(च) ब्यक्ट्िगत वेरुजू वा िरकारी रकम बरयौता 
नरहेको। 

(२) उपसनयम (१) मा उक्ट्ललक्ट्खत योग्यताको असतररि स्वतन्त्र 
िञ् चालकको लासग देहायको शैक्ट्क्षक योग्यता र काय ुअननभव 
हनन न पनेछिः– 

(क) मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयवाट इक्ट्िसनयररङ्ग, 
जलववद्यनत, सनमाुण व्यवस्थापन, बैंवकङ्ग, ववत्तीय, 
मौदिक, अथशुास्त्र, वाक्ट्णज्यशास्त्र, तथयाकंशास्त्र, 
गक्ट्णतशास्त्र, व्यापार प्रशािन, जनप्रशािन वा कानून 
ववषयमा स्नातकोत्तर उपासध हासिल गरेको वा चाटड ु
एकाउण्टेन्िी उपासध हासिल गरेको, र 

(ख) कन नै ववदेशी वा स्वदेशी बैंक वा ववत्तीय िंस्थामा 
लगानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा िञ् चालक वा 
पदासधकारी तहमा कम्तीमा दश वषकुो काय ुअननभव 
हासिल गरेको वा ऊजाु 
उत्पादन\प्रिारण\परामश\ुववकाििूँग िम्बक्ट्न्धत 
िङ्गठीत िंस्थाको िञ् चालक वा पदासधकारी तहमा 
कम्तीमा दश वषकुो काय ुअननभव हासिल गरेको वा 
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(२) स्वतन्त्र व्यविावयक िञ् चालकहरुको सनयनक्ट्िको लासग 
िञ् चालक िसमसतले योग्य व्यक्ट्िहरुको नाम चयन गरी 
सनयनक्ट्िको लासग िाधारण िभामा पेश गनन ुपनेछ । यिरी 
नाम तयार गदाु जसत जना िञ् चालक सनयनक्ट्ि हनन ेहो िो 
िंख्याको कम्तीमा तेब्बर योग्य व्यक्ट्िहरुको नाम स्वतन्त्र 
व्यविावयक िञ् चालक सनयनक्ट्िको लासग िाधारण िभामा 
प्रस्तनत गनन ुपनेछ ।  

(३) स्वतन्त्र व्यविावयक िञ् चालकहरुको सनयनक्ट्ि उपसनयम 
(२) बमोक्ट्जम िाधारण िभामा प्रस्तनत प्रस्तावमा उललेख 
गररएका व्यक्ट्िहरुमध्येबाट गररनेछ ।  

(४) स्वतन्त्र व्यविावयक िञ् चालकहरुको काम, कतवु्य र 
असधकार अन्य िञ् चालक िरह हननेछ ।   

नेपाल िरकार वा नेपाल िरकार अन्तगतुको िङ्गठीत 
िंस्थामा बैंवकङ्ग, ऊजाु वा आसथकु व्यवस्थापनको 
के्षत्रमा असधकृत प्रथम शे्रणी वा िो िरहको पदमा 
कम्तीमा तीन वषकुो काय ुअननभव हासिल गरेको। 

(३) स्वतन्त्र िञ् चालकको सनयनक्ट्िको लासग िञ् चालक 
िसमसतले योग्य व्यक्ट्िहरुको नाम चयन गरी सनयनक्ट्िको 
लासग िाधारण िभामा पेश गनन ुपनेछ। यिरी नाम तयार 
गदाु एक जना िञ् चालक सनयनक्ट्िको लासग कम्तीमा तीन 
जना योग्य व्यक्ट्िहरुको नाम स्वतन्त्र िञ् चालक 
सनयनक्ट्िको लासग िाधारण िभामा प्रस्तनत गनन ुपनेछ।  

(४) स्वतन्त्र िञ् चालकको सनयनक्ट्ि उपसनयम (२) बमोक्ट्जम 
िाधारण िभामा प्रस्तनत प्रस्तावमा उललेख गररएका 
व्यक्ट्िहरुमध्येबाट गररनेछ।  

(५) स्वतन्त्र िञ् चालकको काम, कतवु्य र असधकार अन्य 
िञ् चालक िरह हननेछ।    

सनयम 30 मा िंशोधन- 
िञ् चालक पननिः सनयनि हनन िरन े वा निरनिेः एक पटक 
िञ् चालक भईिकेको व्यक्ट्ि िञ् चालकमा पननिः सनयनि हनन 
िरनेछ। 

सनयम ३०- 
िञ् चालक पननिः सनयनि हनन िरन ेवा निरनिेः (१) एक पटक 
िञ् चालक भईिकेको व्यक्ट्ि िञ् चालकमा पननिः सनयनि हनन 
िरनेछ। 

तर, स्वतन्त्र िञ् चालक एक कायकुालका लासग मात्र सनयनि 

बैंक तथा ववत्तीय िंस्थामा भएको 
व्यवस्था र अभ्याि कम्पनीले पसन 
अननकरण गन ुउपयनि भएकोले। 
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हनन िरनेछ। 

(२) उपसनयम (१) मा जननिनकै कन रा लेक्ट्खएको भए तापसन िो 
व्यवस्था प्रारम्भ हनूँदा बहाल रहेको स्वतन्त्र िञ् चालक िो पदमा 
सनयनक्ट्ि हनूँदाका बखत कायम रहेको व्यवस्था अननिार आफ्नो 
पूरा कायकुाल पदमा बहाल रहन िरनेछ। 

सनयम 3१ मा िंशोधन- 
िसमसतमा िञ् चालकहरुको सनयनक्ट्ि गदाु िमूहगत रुपमा 
प्रसतसनसधत्व हनन ेगरी देहाय बमोक्ट्जम गररने छिः-  
(क) िंस्थापक िमूह “क” मा २ वटा उप-िमूह रहनछे । 

उप-िमूह “क-१”बाट ३ जना र उप-िमूह “क-२” बाट 
१ जना गरी जम्मा ४ जना िञ् चालकहरु आपिी 
िमझदारीबाट मनोसनत वा सनवाुक्ट्चत हननछेन।् कन नै उप-
िमूहमा आपिी िहमती हनन निकी सनवाुचन हनने भएमा 
िोही उप-िमूहका िंस्थापक शेयरधनीहरुको मात्र िो उप-
िमूहमा मतदान गने असधकार हननेछ ।  

(ख) िमूह “ख” का िविुाधारण शेयरधनीबाट सनवाकु्ट्चत १ 
जना। 

सनयम ३१- 
िसमसतमा िञ् चालकहरुको सनयनक्ट्ि गदाु िमूहगत रुपमा 
प्रसतसनसधत्व हनन ेगरी देहाय बमोक्ट्जम गररने छिः-  
(क) िंस्थापक िमूह “क” मा २ वटा उपिमूह रहनेछ। 

उपिमूह क-१ बाट मनोसनत ३ जना, उपिमूह क-२ 
मा रहेका कमचुारी िञ्चय कोष, नागररक लगानी कोष र 
रावष्ट्रय वीमा िंस्थानमध्येबाट आपिी िहमसतमा पालोक्रम 
अननिार मनोसनत १ जना र उपिमूह क-२ मा रहेका 
अन्य िंस्थापक शेयरधनीहरुबाट सनवाुक्ट्चत १ जना गरी 
जम्मा ५ जना िञ् चालकहरु हननेछन।् कन नै उपिमूहमा 
आपिी िहमती हनन निकी सनवाुचन हनने भएमा िोही 
उपिमूहका शयेरधनीहरुको मात्र िो उपिमूहमा मतदान 
गने असधकार हननेछ। उपिमूह क-२ अन्तगतुका अन्य 
िंस्थापकलाई छनट्याइएको िम्पूण ुशेयर च निा भए पश्चात 
त्यस्ता िंस्थापक शयेरधनीबाट िञ् चालक िसमसतमा 

सनयमावलीको सनयम २७ मा 
िञ् चालक िसमसतको गठन िम्बन्धी 
व्यवस्थामा भएको िंशोधन अननिार 
समलाइएको। 
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प्रसतसनसधत्व हननछे। 

(ख) िमूह “ख” का िविुाधारण शेयरधनीबाट सनवाकु्ट्चत १ 
जना। 

सनयम ३८ मा िंशोधन- 
िाववकमा व्यवस्था नरहेको-  
 

सनयम ३८ को उपसनयम (८) पसछ देहायको उपसनयम (९) थप 
गने- 
(९) यि सनयमावलीमा अन्यत्र जननिनकै कन रा लेक्ट्खएको भए 

तापसन िञ् चालकहरुले ववद्यनसतय माध्यमको प्रयोग गरी 
अभौसतक रुपमा उपक्ट्स्थसत जनाई िञ् चालक िसमसतको 
बैठक बस्न िरनेछ।  

अभौसतक रुपमा िञ् चालक 
िसमसतको बैठक बस्ननपने 
आवश्यकतालाई मध्यनजर गदै 
व्यवस्था गररएको। 

सनयम 49 को उपसनयम (१) मा िंशोधन- 
(१) यो कम्पनी ऐन अन्तगतु कम्पनी रक्ट्जष्ट्रारको कायालुयमा 

पक्ट्ब्लक सलसमटेड कम्पनीको रुपमा िंस्थावपत भई ऐन 
अन्तगतु रही यिले जलववद्यनत उत्पादन, प्रिारण वा 
ववतरणमा लगानी एवं ववकािका लासग मात्र आवश्यक 
कारोबार गनेछ। 

सनयम ४९ को उपसनयम (१)- 
यो कम्पनी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तगतु कम्पनी रक्ट्जष्ट्रारको 
कायाुलयमा पक्ट्ब्लक सलसमटेड कम्पनीको रुपमा िंस्थावपत भई 
ऐन अन्तगतु रही यिले जलववद्यनत तथा नवीकरणीय उजा ुक्षते्रमा 
लगानी एवं ववकािका लासग मात्र आवश्यक कारोबार गनेछ। 

जलववद्यनत मात्रको िट्टा जलववद्यनत 
र नवीकरणीय ऊजाु िमेवटएको। 
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अननिूची 
(प्रबन्धपत्रको दफा (१२) को उपदफा (४) िूँग िम्बक्ट्न्धत) 

हाईड्रोइलेरिीसिटी ईन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

कम्पनी िञ्चालनका नीसतगत आधारहरु 

(२०७८ िालमा िंशोधन गररएको) 

ववद्यनतीय ऊजाुको आन्तररक मागलाई पूसत ुगदै ववद्यमान ववद्यनतीय उजाु िंकट सनवारण गन ुजलववद्यनत 
आयोजनाको कायनु्वयन, सनमाुण एवं िञ्चालनका लासग पूूँजीको उपलब्धता र पररचालन िरल, िहज 
तथा प्रभावकारी रुपमा ऋण प्रवाह गरी लगानी व्यवस्थापनका लासग तत्काल केही गन ुबाञ्छनीय 
भएकोले नेपाल िरकारको अग्रिरतामा एउटा छन टै्ट जलववद्यनत लगानी तथा ववकाि कम्पनी को रुपमा 
वव.िं. २०६८ िालमा यि कम्पनीको स्थापना गररएको हो।  

कम्पनी स्थापना गदाुका वखत सनधाुरण गररएका कम्पनी िञ्चालनका नीसतगत आधारहरुलाई 
िमिामवयक पररमाजनु एवम ्अद्यावसधक गदै लैजाने क्रममा देहायका प्रमनख नीसतगत आधारहरु सनधाुरण 
गररएको छिः  

(क) लगानी योग्य कोष पररचालन र उपयोग िम्बन्धी व्यवस्थािः   

१. लगानी योग्य कोष पररचालन गदाु आफ्नो शेयर पूूँजी, स्वदेशी ऋणपत्र जारी गरी प्राप्त गने 
ऋण र ववदेशी िंस्थाबाट प्राप्त गने ऋण एवं अननदानका माध्यमबाट गररनेछ। 

२. कम्पनीले िंस्थापनाको लासग सनवेदन ददई दताु प्रमाणपत्र प्राप्त गररिकेपसछ देहायका काय ु
प्रारम्भ गनन ुअक्ट्र् प्रचसलत काननन बमोक्ट्जमका सनयमनकारी सनकायबाट स्वीकृसत पाउनका लासग 
अननरोध गने छ । िो स्वीकृत प्राप्त गरे पश्चात ्मात्र ती कायहुरु प्रारम्भ गनेछिः 
2.1 नेपाली नागररक तथा गैर आवािीय नेपालीहरु कम्तीमा १० लाख रुपैँयाका दरले तथा 

ववदेशी वा स्वदेशी िंगदठत िंस्थाबाट कम्तीमा नेपाली रुपैँया १ करोडका दरले  ५ 
वष ुवा िो भन्दा बढी अवसधको लासग िवटुवफकेट अफ सडपोक्ट्जट  जारी गरी वा अन्य 
कन नै वकसिमको ऋणपत्र वा वण्ड वा सडवेन्चर जारी गरी दीर्कुालीन श्रोत पररचालन 
गने। 

२.२ िङ्गठीत िंस्थाहरुलाई एक करोड रुपैँया र िो भन्दा बढी रकमको िवटुवफकेट अफ 
सडपोक्ट्जट जारी गरी पूूँजी पररचालन गने।  
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२.३ बैंक वा ववक्ट्त्तय िंस्थाहरु माफुत जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग िम्बक्ट्न्धत 
पररयोजनामा लगानी गनकुा लासग त्यस्ता वैंक वा ववक्ट्त्तय िंस्थाहरुलाई थोक ऋण 
(अनलेक्ट्ण्डङ्ग) उपलब्ध गराउने वा िहववत्तीयकरणमा िहभागी हनने। 

२.४ जलववद्यनत तथा नवीकरणीय ऊजाुिूँग िम्बक्ट्न्धत पररयोजनालाई पच्चीि करोड रुपैँया र 
िोभन्दा बढीको प्रत्यक्ष ऋण प्रवाह गने। 

३. कम्पनीले शेयर लगानी गरेको ववद्यनत पररयोजनामा कन नै प्रकारको ऋण (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) 
प्रवाह र ऋणपत्र मा लगानी गने छैन। तर कम्पनी आफैले प्रविुन गरेको िहायक कम्पनी 
वा िंयनि उपक्रम कम्पनी वा नेपाल िरकारको स्वासमत्व वा सनयन्त्रणमा रहेको िंगदठत िंस्था 
वा त्यस्तो िंस्था मनख्य प्रविुक रहेको अन्य कन नै िंस्थाद्वारा ववकाि गररने पररयोजना भएमा 
त्यस्ता पररयोजनाहरुमा शयेर तथा ऋण लगानी दनवै गन ुबाधा पने छैन।  

४. कम्पनीले पररयोजनामा ऋण प्रवाह गदाु वा वण्ड, सडवेन्चर वा ऋणपत्रमा लगानी गदाु कम्पनीको 
कन ल पूूँजी कोष २५ प्रसतशतिम्म मात्र लगानी गन ुिरनेछ।  

५. कम्पनीले कन नै पररयोजना िम्वि कम्पनीको शेयर लगानी गदाु िम्बक्ट्न्धत कम्पनीको च निा 
पूूँजीको बढीमा २० प्रसतशत वा कम्पनीको कन ल पूूँजीकोषको २५ प्रसतशतमा नबढाई लगानी 
गनेछ। तर कम्पनी आफैले प्रवद्र्र्न गरेको िहायक कम्पनी वा िंयनि उपक्रम कम्पनी वा 
नेपाल िरकारको स्वासमत्व वा सनयन्त्रणमा रहेको िंगदठत िंस्था वा त्यस्तो िंस्था मनख्य 
प्रवद्र्र्क रहेको अन्य कन नै िंस्थाद्वारा ववकाि गररने पररयोजनामा शेयर लगानी गदाु िम्बक्ट्न्धत 
कम्पनीको च निा पूूँजीको २० प्रसतशत भन्दा बढी लगानी गन ुिरने छ। 

६. पररयोजनामा ऋण प्रवाह गदाु ऋण र स्वपूूँजीको अननपात िञ्चालक िसमसतले तोके बमोक्ट्जम 
हननेछ।  

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

८. कम्पनीले कन नै पसन िावजुसनक कम्पनीले सनमाुण गने आयोजनामा प्रवाह गरेको ऋण रकमको 
िम्पूण ु अंश वा केही अंश आयोजना िम्पन्न भई िञ्चालनमा आएपसछ सनक्ट्श्चत मापदण्डको 
आधारमा शेयरमा पररणत (Mezzanine Financing) गन ुिरनेछ । 

(ख) व्याजदार िम्बन्धी व्यवस्थािः 

१. कम्पनीबाट बैंक तथा ववत्तीय िंस्थािूँगको िहववत्तीयकरण वा िमूहमा ऋण लगानी गदाु प्राप्त 
गने ब्याजदर कजाु िम्झौताको असधनमा रही  ब्याजदर िम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको 
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मापदण्ड एवम ्ऋण प्रदायक िंस्थाहरुको िहववत्तीयकरण÷िमूहको सनणयु अननिार सनधाुरण 
गररनेछ।  

२. कम्पनीबाट प्रत्यक्ष रुपमा पररयोजनामा ऋण लगानी गदाु वा वैंक माफुत थोक कजाु 
(अनलेक्ट्ण्डङ्ग) प्रवाह गदाु प्राप्त गने ब्याजदर िञ्चालक िसमसतबाट स्वीकृत ब्याजदर िम्बन्धी 
नीसतगत मापदण्ड बमोक्ट्जम सनधाुरण गररनेछ। 

३. ब्याजदर िम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचसलत कानननको असधनमा रही आवश्यकता अननिार सनधाुरण 
गररनेछ। 

(ग) िंस्थागत िनशािन िम्बन्धी व्यवस्थािः 

1. कम्पनीमा िंस्थागत िनशािनको प्रवद्र्धन गन ुिञ्चालक स्तरीय लेखा परीक्षण िसमसत, जोक्ट्खम 
व्यवस्थापन िसमसत, मानव िंशाधन तथा िेवा िनववधा िसमसत लगायत काय ुक्षेत्रगत शतहुरु 
तोकी आवश्यकता अननिार िसमसतहरु गठन गनेछ।  

2. िञ्चालक िसमसतले कम्पनीको दैसनक काय ुिञ्चालन तथा व्यवस्थापन, स्रोत पररचालन, लगानी, 
अिूली, लेखा आदद िम्बन्धमा रावष्ट्रय तथा अन्तररावष्ट्रय अिल अभ्यािहरुको अननिरण गदै 
आवश्यक नीसत तथा कायवुवसधहरु तयार गरी लागू गनेछ।  

3. कम्पनीले सनयामक सनकाय एवम ् नेपाल िरकारबाट प्राप्त सनदेशनको पूण ु पालना गनेछ। 
त्यस्तो सनदेशनको कायाुन्वयनको लासग िञ्चालक िसमसतले आवश्यकता अननिार कायवुवसधहरु 
तयार  गरी लागू गनेछ ।  

(र्) कायकुारी प्रमनख एवं कमचुारी िम्बन्धी व्यवस्था 

1. प्रमनख कायकुारी असधकृतको योग्यता, छनौट तथा सनयनक्ट्ि प्ररवक्रया कम्पनीको प्रवन्धपत्र र 
सनयमावली बमोक्ट्जम हननेछ। तर प्रवन्धपत्र तथा सनयमावलीमा जननिनकै कन रा लेक्ट्खएको भएता 
पसन प्रचसलत कानून र नेपाल िरकारवाट जारी भएका गठन, आदेश, सनदेक्ट्शका आददमा िावजुसनक 
िंस्थानको प्रमनख कायकुारी असधकृत सनयनक्ट्ि िम्वन्धी छन टै्ट ब्यवस्था गररएमा िोही वमोक्ट्जम 
प्रमनख कायकुारी असधकृत सनयनक्ट्ि गनन ुपनेछ।  

2. बहालवाला िञ्चालकले कम्पनीको प्रमनख कायकुारी असधकृतको पदमा आवेदन ददन पाउने छैन।  

3. कमचुारीको सनयनक्ट्ि तथा िेवाका शतहुरु लोक िेवा आयोगको परामशमुा िञ्चालक िसमसतबाट 
स्वीकृत कमचुारी ववसनयमावली बमोक्ट्जम हननेछ। 

4. कम्पनीका प्रमनख कायकुारी असधकृत तथा कमचुारीमा पूण ुव्याविावयक दक्षता र उच्च मनोबल 
कायम गदै लक्ट्क्षत उदे्दश्य प्रासप्त प्रसत जवाफदेही र क्ट्जम्मेवार बनाईने छ ।  
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(ङ) व्यवस्थापन करार तथा कोष व्यवस्थापक िम्बन्धी व्यवस्थाःिः 

1. कम्पनीको िञ्चालन तथा व्यवस्थापन िनदृढ, प्रभावकारी एवं सनष्पक्ष रुपमा गनकुा लासग कम्पनीको 
िञ्चालक िसमसतले आवश्यक र उपयनि देखेमा यस्तो प्रकारको कम्पनी िञ्चालनमा ववशेषज्ञता 
हासिल गरेका स्वदेशी वा ववदेशी दक्ष क्षमतावान व्यक्ट्ि, िमूह वा िंर्/िंस्थालाई कम्पनीको 
व्यवस्थापनको िम्पूण ुवा केही कामका लासग करारमा सनयनि गन ुिरनेछ। 

2. व्यवस्थापन करार गदाु उक्ट्चत शतहुरुको आधारमा स्वदेशी वा ववदेशी िंर्/िंस्था, ववशेषज्ञ वा 
अन्य कन नै दक्ष व्यक्ट्ििंग कोष व्यवस्थापक (फण्ड म्यानेजर) को रुपमा व्यवस्थपन िम्झौता 
गरी उि कोष व्यवस्थापनलाई कम्पनीको पूण ु िञ्चालन वा व्यवस्थापन गन ु क्ट्जम्मा ददन 
िरनेछ। 

 


