
सिन्धुपाल्चोक सिल्लाका स्थानीय बासिन्दाको लासि शेयर सनष्काशन िनन लासिएको िम्बन्धमा समसि २०७८।०१।१५ ििेको पे्रि सिज्ञसि 

पाना  

 

प्रसे विज्ञवि 

पत्रकार मित्रहरु, 
 

नेपाल मिद्युत प्रामिकरण र मिमलिे जलमिद्यतु कम्पनी मल.को िखु्य प्रबिधकत्िसमहत 

स्थानीय ४ कम्पनीहरु (मसन्िपुाल्िोक हाइड्रोपािर कम्पनी मल., नेपाल अरमनको 

हाइड्रोपािर मल., मसन्ि ुइन्भेष्टिेन्ट कम्पनी प्रा. मल., मसन्ि ुभोटेकोशी हाइड्रोपािर मल.) 

को १/१% ससं्थापक शेयर लगानीिा स्थामपत यस िध्य भोटेकोशी जलमिद्यतु 

कम्पनीले सिधसािारण शेयरिनी सिूहअन्तगधत यस कम्पनीको प्रबन्िपत्रको दफा ६ िा 

व्यिस्था गररएको आयोजना प्रभामित मसन्िपुाल्िोक मजल्लाका स्थानीय बामसन्दा 

तथा सिधसािारणलाई शेयर मनष्काशन गनध लागेको मिषयिा जानकारी मदन आयोजना 

गररएको यस पत्रकार सम्िेलनिा तपाईहरु सबैलाई हामदधक स्िागत छ । 
 

िध्य भोटेकोशी जलमिद्युत कम्पनी मल.ले मसन्िपुाल्िोक मजल्लािा १०२ मेगािाट 

क्षिताको िध्य भोटेकोशी जलमिद्यतु आयोजना मनिाधण गरररहेको छ । कम्पनीको 

अविकृत प ूँजी रु.६ अर्ब २१ करोड रहकेो छ भने जारी प ूँजी रु.६अर्ब तथा चुक्ता 

प ूँजी रु.४ अर्ब ५० करोड रहकेो छ । वनमाबणािीन यस आयोजनाको अद्यािविक 

लागत अनमुान वनमाबण अिविको ब्याज र्ाहके रु.१५ अर्ब ३ करोड २ लाख ९० 

हजार रुपैयाूँ र वनमाबण अिविको ब्याजसवहत रु.१६ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख १८ 

हजार रहकेो छ । कम्पनीको प्रक्षपेीत वित्तीय वििरण अनसुार वनमाबण अिविको 
ब्याजसवहत प्रवत मेगािाट लागत रु.१६,६४,०४,१०१।– रहकेो छ भने सािारण 

लगानी विताब हुने अिवि (Pay Back Period) ७.७० िर्ब रहकेो छ । यस 

आयोजनाको इजाजतपत्र िहाल रहने अिवि वमवत २०७०।०८।१८ दवेख 

२१०५।०८।१७ सम्म जम्मा ३५ िर्ब रहकेोमा हाल २७ िर्ब ७ मवहना र्ाूँकी रहकेो 

छ ।  
 

िध्य भोटेकोशी जलमिद्यतु आयोजना मनिाधण कायधको लामग पूूँजी जटुाउन प्रारमम्भक 

रुपिा मिमलिे जलमिद्यतु कम्पनी मल.ले तयार गरेको लागत अनिुान रकि रु.१२ अबध  

२८ करोड ३३ लाखको आिारिा सो को आिा रकि (अथाधत रु.छ अबध  १४ करोड १६ 

लाख ५० हजार) ऋण मलने मदनेगरी यस कम्पनी, मिमलिे जलमिद्युत कम्पनी मल. र 

किधिारी सञ्ियकोष बीि मिमत २०६८ िंमसर २२ गते मत्रपक्षीय ऋण सझंौता भएको 

मथयो । 
 

आयोजना मनिाधणको क्रििा मबमभन्न प्राकृमतक प्रकोप लगायतका कारणहरुले 

आयोजना मनिाधण अिमि थप गररए अनरुुप उक्त ऋण सझंौताको अिमि पमन थप गनध  

किधिारी सञ्ियकोष, मिमलिे जलमिद्यतु कम्पनी र िध्य भोटेकोशी जलमिद्यतु कम्पनी 

मल। बीि मदर्धकामलन कजाध मलने मदने सम्िन्ििा मिमत २०६८ िंमसर २२ गतेको 

मत्रपक्षीय ऋण सझंौतािा सशंोिन गनध मिमत २०७७ साउन १४ िा भएको परुक ऋण 

सझंौता बिोमजि सामिकको ऋण रकिलाई मदर्धकामलन कजाध–१ नािांकन गरी 

आयोजनाको सशंोमित लागतअनसुार आिश्यक पने थप कजाध  रकि रु.२ अबध  ७४ 

करोड ६९ लाख ९० हजारलाई मदर्धकामलन कजाध–२ को मसिा कायि गरी कुल रु. ८ 

अबध ८८ करोड ८६ लाख ४० हजार रकि बराबरको मदर्धकामलन कजाधको व्यिस्थाको 

लामग ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।  
 

उक्त ऋण सम्झौता बिोमजि कोषबाट प्रिाह हुने दीर्धकालीन कजाधको साूँिा, ब्याज, 

हजाधना, शलु्क र अन्य खिधसिेतको सम्पूणध रकि मतने अिमि अमिकति १० (दश) 

बषधको मनिाधण अिमिसमहत अमिकति २० (बीस) बषधको कायि भएको र कजाधको अिमि 

कजाध  प्रिाह (Mobilization Advance सिेत) शरुु भएको मिमतबाट गणना हुने व्यिस्था 

गररएको छ । मनिाधण अिमि पश्चात कजाधको प्रथि मकस्ता प्रारम्भ भएको मिमतबाट 

दीर्धकालीन कजाध–१ को हकिा १० (दश) बषध र दीर्धकालीन कजाध–२ को हकिा 

अमिकति ५ (पाूँि) बषध कायि भएको छ । यसरी हाल आयोजना मनिाधणका लामग 

आिश्यक पने स्िपूूँजी र ऋण पूूँजीको अनपुात ४१:५९ रहेको छ । 

 

कम्पनीको जारी प ूँजीको ५१ प्रवतशत शयेर स्िावमत्ि ससं्थापक शयेरिनीहरु (श्री 

नपेाल विदु्यत प्राविकरण–१०%, वचवलमे जलविदु्यत कम्पनी वलवमटेड–३७%, 

वसन्िुपाल्चोक हाइड्रोपािर कं. वल.–१%, नपेाल अरवनको हाइड्रोपािर कम्पनी 

वल.–१%, वसन्िु इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी प्रा.वल.–१% र वसन्िु भोटेकोशी हाइड्रोपािर 

वल.–१%) रहकेो छ भने ४९% सिबसािारण शयेरिनी समहु (कमबचारी सञ्चय 

कोर्का सञ्चयकताब कमबचारी– १९.५%, ससं्थापक सगंवित ससं्थाका कमबचारी–

३.५%, ऋणदाता ससं्थाका कमबचारी–१%, वसन्िुपाल्चोक वजल्लाका स्थानीय–

१०% र सिबसािारण–१५%) का लावग छुट्याइएको छ ।  

यसरी सिबसािारण समुहका लावग छुट्याइएको शयेरको वनष्काशन तथा विक्री 

वितरण गनब ग्लोर्ल आई.एम.ई. क्यावपल वल.लाई वनष्काशन तथा वर्क्री प्रर्न्िक र 

प्रभु क्यावपटल वल., एनआईवर्एल एस. क्यावपटल वल., लक्ष्मी क्यावपटल माकेट 

वल., वसवभल क्यावपटल माकेट वल., सावनमा क्यावपटल वल. र वसवर्आएल 

क्यावपटल वल.लाई सह–वनष्काशन तथा विक्री प्रर्न्िकमा वमवत २०७४।०१।२१ 

मा सम्झौता गरी वनयुवक्त गररएको वथयो ।  

कम्पनीले आयोजना मनिाधणको लामग आिश्यक पूूँजी व्यिस्थापनको मनमित्त 

प्रबन्िपत्रिा व्यिस्था भएनसुार संस्थापक शेयर िनी संस्थालाई कुल जारी शेयर 

पूूँजीबाट छुट्टाइएको ५१% ले हुन आउने ३ करोड ६ लाख मकत्ता शेयर बापत रु.३ अबध  

६ करोड रकि आ.ब. २०७४।७५ सम्ििा शत प्रमतशत असलु भई सािारण शेयर तफध  

छुट्टाइएको ४९% िध्ये प्रथि िरणिा किधिारी सञ्ियकोषिा सञ्िय गने सञ्ियकताध  

किधिारीहरु, संस्थापक शेयरिनी संस्थाका किधिारीहरु तथा ऋणदाता संस्था 

(किधिारी सिंयकोष)का किधिारीहरूको लामग कुल जारी पूूँजीको २४% ले हुन आउने 

१ करोड ४४ लाख मकत्ता शेयर आ.ि. २०७५।७६ िा मनष्काशन गरी उक्त शेयर बापत 

रु.१ अबध  ४४ करोड रकि संकलन भइसकेको । उक्त प्रथि िरणको शेयर मनष्काशनबाट 

१४८,८२९ जना सािारण शेयरिनी कायि भएको छ ।  

तसथध, हाल वितीय चरणमा रु.१०० अंवकत दरका १ करोड ५० लाख वकत्ता 

सािारण शयेरको सािबजवनक वनष्काशन गनब नपेाल वितोपत्र र्ोडबर्ाट वमवत 

२०७८।०१।०५ मा वििरणपत्र स्िीकृत भएको छ । जसमा वसन्िुपाल्चोक 

वजल्लाका र्ावसन्दाको लावग कुल जारी प ूँजी रु.६ अर्बको १०% अथाबत् रु.६० 

करोड र्रार्रको ६० लाख वकत्ता वनष्काशन गनब लावगएको छ जस मध्ये 

वसन्िुपाल्चोक वजल्लाको आयोजना प्रभावित क्षते्र भोटेकोशी गाउूँपावलका िडा 

न.ं १ र ५ (साविक वलस्ती गा.वि.स. र साविक मावमबङ गा.वि.स.), र्ाह्रवर्से 

नगरपावलका िडा नं. ५ र ६ (साविक गाती गा.वि.स.) तथा र्ाह्रवर्से नगरपावलका 

िडा नं. ७ र ८ (साविक घुम्थाङ्ग गा.वि.स. र साविक मानशे्वरा गा.वि.स.) मा स्थायी 

र्सोर्ास गने र्ावसन्दाहरुको लावग ३०% ले हुन आउने १८ लाख वकत्ता सािारण 

शयेर र मावथ उल्लेवखत आयोजनार्ाट प्रभावित क्षेत्र र्ाहके वसन्िुपाल्चोक 

वजल्लाका अन्य क्षेत्रमा स्थायी र्सोर्ास गने र्ावसन्दाहरुको लावगे ७०% ले हुन 

आउने ४२ लाख वकत्ता सािारण शेयर वनष्काशन गनब लावगएको हो ।  

यसैगरी जारी पूंजी रु.६ अबधको १५% प्रमतशत अथाधत रु.९० करोड बराबरको ९० लाख 

मकत्ता सािारण शेयरहरु िध्ये ३ लाख ६० हजार मकत्ता अथाधत सिधसािारणिा 

मनष्काशन हुने शेयरको ४% शेयर कम्पनीका किधिारीहरुलाई र ४ लाख ५० हजार 

मकत्ता अथाधत सिधसािारणिा मनष्कासन हुने शेयरको ५% शेयर सािूमहक लगानी 
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कोषको लामग सरुमक्षत गररएको र बाूँकी ८१ लाख ९० हजार मकत्ता सािारण शेयर 

सिधसािारणिा सािधजमनक मनष्काशन गररएको छ । 

यस मितीय िरणअन्तगधत प्रथि सह-िरणिा मसन्िपुाल्िोक मजल्लाको आयोजना 

प्रभामित स्थानीय बामसन्दा तथा मसन्िपुाल्िोक मजल्लाका अन्य के्षत्रका बामसन्दाको 

लामग सािधजमनक मनष्काशन गनध वमवत २०७८।०१।१३ को अन्नप णब पोष्टमा 

आह्वानपत्र प्रकावशत गररसवकएको छ जस अनसुार वनष्काशन खुल्ला हुने वमवत 

२०७८।०१।२१, वनष्काशन र्न्द हुन ेवमवत वछटोमा २०७८।०२।०४ र वनष्काशन 

र्न्द हुने वमवत विलोमा २०७८।०२।२० रामखएको छ । यस सिहु अन्तगधतको स्थानीय 

बामसन्दाहरुले न्य नतम ५० वकत्ता तथा अविकतम ४०० वकत्तासम्िको लामग 

दरखास्त मदन पाउने छन् ।  

स्थानीय बामसन्दाहरुको मनष्कासन तथा मिक्री खलु्ला गररदा मनम्नानसुारका संकलन 

केन्रहरुबाट दरखास्त बमुझsमलने ब्यिस्था मिलाइएको व्यहोरा अनरुोि छ : 

सकंलन केन्रहरु 

(क) वसन्िुपाल्चोक वजल्लावभत्र: 
१. ग्लोबल आइएिई बैंक मलमिटेड, साूँगािोकगढी न.पा. ५, िौतारा । 

२. ग्लोबल आइएिई बैंक मलमिटेड, बाह्रमबसे न.पा.९, बाह्रमबसे । 

३. लक्ष्िी बैंक मलमिटेड, िौतारा साूँगािोकगढी न.पा. ५,िौतारा । 

४. लक्ष्िी बैंक मलमिटेड, मलसंखपुाखर गा.पा. ७, ठुलोपाखर । 

५. लक्ष्िी बैंक मलमिटेड, सनुकोशी गा.पा. ७, खाडीिौर बजार । 

६. लक्ष्िी बैंक मलमिटेड, िेलम्िी न.पा. ११, िेलम्िी । 

७. िेगा बैंक नेपाल मलमिटेड, िौतारा साूँगािोकगढी न.पा. ६, िौतारा  । 

८. िेगा बैंक नेपाल मलमिटेड, हेलम्ब ुगा.पा. २, हेलम्ब ु। 

९. िेगा बैंक नेपाल मलमिटेड, इन्रािती गा.पा. ४, इन्रािती । 

१०. िेगा बैंक नेपाल मलमिटेड, पाूँिपोखरी थनपाल गा.पा. ६, पाूँिपोखरी । 

११. नेपाल के्रमडट एण्ड किसध बैंक मल., बाह्रमबसे न.पा. ६, बाह्रमबसे । 

१२. नेपाल के्रमडट एण्ड किसध बैंक मल., िौतारा साूँगािोकगढी न.पा. ८, 

िौतारा । 

१३. नेपाल के्रमडट एण्ड किसध बैंक मल., जगुल गा.पा. ५, जुगल । 

१४. मसन्ि ुमिकास बैंक मलमिटेड, बाह्रमबसे न.पा. ८, बाह्रमबसे  । 

१५. मसन्ि ुमिकास बैंक मलमिटेड, बलेफी गा.पा. ७, खाडीिौर । 

१६. मसन्ि ुमिकास बैंक मलमिटेड, बलेफी गा.पा. १, ज लिीरे । 

१७. मसन्ि ुमिकास बैंक मलमिटेड, िौतारा साूँगािोकगढी न.पा १०, सकुुटे । 

१८. मसन्ि ुमिकास बैंक मलमिटेड, िौतारा साूँगािोकगढी न.पा ५, िौतारा । 

१९. मसन्ि ुमिकास बैंक मलमिटेड, िेलम्िी न.पा. ११, िेलम्िी । 

२०. मसन्ि ुमिकास बैंक मलमिटेड, सनुकोशी गा.पा. १, ठोकपाध  । 

२१. मसन्ि ुमिकास बैंक मलमिटेड, मलसखुपंाखर गा.पा. ५, िढेु, । 

२२. मसन्ि ुमिकास बैंक मलमिटेड, मलसखुपंाखर गा.पा. ५, मसलढंुगा । 

२३. नेपाल इन्भेष्टिेण्ट बैंक मलमिटेड, मत्रपरुासनु्दरी गा.पा. ४, मपसकर । 

२४. मसमभल बैंक मलमिटेड, िेलम्िी न.पा. ११, िेलम्िी । 

२५. मसमभल बैंक मलमिटेड, बाह्रमबसे न.पा. ४, बाह्रमबसे । 

२६. प्रभ ुबैंक मलमिटेड, बाह्रमबसे न.पा. ९, बाह्रमबसे ।  

२७. नेपाल बंगलादेश बैंक मलमिटेड, भोटेकोशी गा.पा. ४, तातोपानी । 

२८. नेपाल बंगलादेश बैंक मलमिटेड, बाह्रमबसे न.पा. ९, बाह्रमबसे । 

२९. कुिारी बैंक मलमिटेड, िेलम्िी न.पा. ११, िेलम्िी । 

३०. कुिारी बैंक मलमिटेड, बलेफी गा.पा. १, जलिीरे । 

३१. कुिारी बैंक मलमिटेड, िौतारा साूँगािोकगढी न.पा. १०, िौतारा । 

३२. बैंक अफ काठिाण्डू मलमिटेड, सनुकोशी गा.पा. ३, तातोपानी । 

३३. एनआईसी एमशया बैंक मलमिटेड, बलेफी गा.पा. ७, खाडीिौर । 

३४. एनआईसी एमशया बैंक मलमिटेड, बलेफी गा.पा. ५, बलेफी बजार । 

३५.  माछापुछे्र बैंक सल., िािोपानी, सिन्धुपाल्चोक ।                           

(प्रस्िासिि) 

३६. महालक्ष्मी सिकाि बैंक सल., खाडीचौर, सिन्धुपाल्चोक ।               

(प्रस्िासिि) 

 

(ख) कािमाण्डौं उपत्यकावभत्र*: 

१. ग्लोबल आइएिई क्यापीटल मल., नक्साल, काठिाण्डौं । 

२. एनआइमिएल एस क्यामपटल मल., लामजम्पाट, काठिाण्डौ. । 

३. प्रभ ुक्यामपटल मल., किलादी, काठिाण्डौं । 

४. सामनिा क्यामपटल मल., पतुलीसडक, काठिाण्डौं । 

५. लक्ष्िी क्यामपटल िाकेट मल., नयाूँ बानेश्वर, काठिाण्डौं । 

६. मसमभल क्यामपटल िाकेट मल., सनु्िारा, काठिाण्डौं । 

७. मसमिआइएल क्यामपटल मल., मडल्लीबजार, काठिाण्डौं । 

* उपरोक्त संकलन केन्द्रहरुमा चेकमात्र बुझिझलने व्यवस्था गररएको छ । 
 

साथै नेपाल मितोपत्र बोडधबाट मिमत २०७५।१०।०७ को मनदेशन बिोमजि आयोजना 

प्रभामित के्षत्रका स्थामनयबासीहरुले ऐमछछक रुपिा आस्िा प्रणाली िाफध तसिेत 

आिेदन मदन सक्नेछन् ।  

शयेर आिेदनको क्रममा आिेदकहरूलाई सहजता प्रदान गनबको वनवमत्त संकलन 

केन्रहरुमा दईु थरीको आिेदन िारमको व्यिस्था गररएको छ । वसन्िुपाल्चोक 

वजल्लाका आयोजना प्रभावित क्षेत्रका र्ावसन्दाहरुको लावग रातो मसीको अक्षर 

भएको आिेदन िारमको व्यिस्था गररएको छ भने वसन्िुपाल्चोक वजल्लाका अन्य 

क्षते्रका र्ावसन्दाहरुको लावग कालो मसीको अक्षर भएको आिेदन िारमको 

व्यिस्था गररएको छ । 

त्यसैगरी, यस मनष्काशनको क्रििा मनम्नानसुारका व्यमक्तहरुलाई सम्पकध  व्यमक्त 

तोमकएको छ: 

सम्पकब  व्यवक्तहरु 

१. मनष्कासनकताध  कम्पनीको तफध बाट श्री किल प्रसाद पमण्डत (फोन नं.: 

४७२१६४१/६४२) 

२. मनष्कासन तथा मिक्री प्रिन्िकको तफध बाट श्री नमलना शे्रष्ठ (फोन नं.: 

४५४५६४९)  

३. सह मनष्कासन तथा मिक्री प्रबन्िकहरुको तफध बाट 

क. प्रभ ुक्यामपटल मल., श्री बास ुथपमलया (फोन न.ं: ४२२२९८७)  

ख. मसमभल क्यामपटल िाकेट मल., श्री िमण राज काफ्ले (फोन नं.: 

९८४१३६१८७५)  

ग. लक्ष्िी क्यामपटल िाकेट मल., श्री ईसा शे्रष्ठ (फोन नं.: ४७८०२२२)  

र्. मसमिआईएल क्यामपटल मल., श्री शामन्त पडुासैनी (फोन नं.:९८४११९०७००)  

ङ. सामनिा क्यामपटल मल., श्री रश्िी ररजाल (फोन नं.: ४२२९१२४)  

ि. एनआईमिएल एस क्यामपटल मल., श्री समिक्षा नेपाल (फोन नं.: ४४२५२८०)  
 

यस मनष्काशनअन्तगधत मसन्िपुाल्िोक मजल्लाका स्थानीयहरुले शेयरको लामग 

आिेदन मदूँदा संलग्न गनुधपने कागजातहरू मनम्नानसुार रहेको छ:  



सिन्धुपाल्चोक सिल्लाका स्थानीय बासिन्दाको लासि शेयर सनष्काशन िनन लासिएको िम्बन्धमा समसि २०७८।०१।१५ ििेको पे्रि सिज्ञसि 

पाना  

 

क. वसन्िुपाल्चोक वजल्लार्ाट जारी भएको नागररकता प्रमाणपत्र वलने आिेदकको 

हकमा  

१. आयोजना प्रभामित के्षत्रको बामसन्दा भएको प्रिामणत हुने नागररकता प्रिाणपत्रको 

प्रमतमलमप (प्रमतमलमपिा स्ियलें दस्तखत गरकेो हुनपुने) । 

२. नाबालकको हकिा जन्ि दताध  प्रिाणपत्र तथा संरक्षकको नागररकताको प्रिाणपत्रको 

प्रमतमलमप । 

 

ख. अन्य वजल्लार्ाट स्थानीय र्ावसन्दाको रुपमा आयोजना प्रभावित 

क्षते्र/वसन्िुपाल्चोक वजल्लाको अन्य क्षते्रमा र्सोर्ास गने आिेदकको हकमा  

१. अन्य मजल्लाबाट मसन्िपुाल्िोक मजल्लािा मििाह सम्बन्ि कायि भई आउने 

िमहलाको हकिा मनजको नागररकता प्रिाणपत्र र मििाह दताध  प्रिाणपत्रको प्रमतमलमप 

(मििाह दताध  प्रिाणपत्रिा मनजको पमत मसन्िपुाल्िोक मजल्लाको बामसन्दा रहेको 

व्यहोरा खलु्नपुने िा मनजको पमतले मसन्िपुाल्िोक मजल्लाबाट मलएको नागररकता 

नम्बर उल्लेख भएको हुनपुने) । 

२. अन्य मजल्लाबाट मसन्िपुाल्िोक मजल्लािा बसाई सराई गरी आउनेको हकिा 

आह्वानपत्र प्रकाशन (आह्वानपत्र प्रकाशन भएको मिमत २०७८।०१।१३ गते) हुनभुन्दा 

अगािै बसाई सराई गरी आएको प्रिाण खलु्ने स्थानीय तहले लेखेको पत्र र नागररकता 

प्रिाणपत्रको प्रमतमलमप । 

आयोजना प्रभामित के्षत्रका स्थानीय िामसन्दाहरु तथा मसन्िपुाल्िोक मजल्लाको अन्य 

के्षत्रिा बस्ने बामसन्दाहरुले यस मनष्काशनिा आिेदन मदन महतग्राही खाता आिश्यक 

नभए पमन महतग्राही खाता खोलेिा शेयरको लामग आिेदन गनध सहज हुने र भमिष्यिा 

मनष्काशन हुने अन्य कुनै पमन  कम्पनीको शेयर आिेदन गनध समकने भएकोले यथासक्य 

मछटो आफूलाई पायक पमन कुनै पमन आस्िा सदस्यता प्राप्त बैंक तथा मित्तीय ससं्था 

तथा मतनका शाखा कायाधलयहरुिा गई महतग्राही खाता खोली आफूलाई शेयर आिेदन 

गनध पाउने हकबाट िमञ्ित नगनुध  हुन स्थानीय सबैलाई यसै मिज्ञमप्त िाफध त अनरुोि 

गदधछौं ।  

महतग्राही खाता खोल्दा सम्बमन्ित आस्बा सदस्य बैंक तथा मित्तीय संस्थाले उपलव्ि 

गराएको फारि ररतपूिधक भनुध  पने र देहाय बिोमजिका कागजातहरु सलंग्न गनुधपने हुन्छ: 
 

१. नागररकता प्रिाणपत्रको प्रमतमलमप,  

२. नाबालकको हकिा जन्ि दताध  प्रिाणपत्र तथा सरंक्षकको नागररकताको प्रिाणपत्रको 

प्रमतमलमप, 

३. हालसालै मखमिएको फोटो एक (१) िटा,  

४. नाबालकको हकका नाबालकको पासपोटध  साइजनको फोटो एक (१) थान,  

५. बैंक खाता रहेको बैंकको नाि, ठेगाना र खाता नम्बर, 

६. कर कायाधलयबाट पान नं. मलएको भए पान नं., 

७. र्रिै बसेर शेयर मििरण हेने प्रयोजनको लामग “िेरो शेयर” को ररतपूिधक भररएको 

आिेदन,   

८. तोमकए बिोमजिको शलु्क । 

 

महतग्राही खाता खोल्दा मनम्नानसुारका फाइदाहरु हुने छन्: 

क. प्राथमिक शेयर मनष्काशनिा परेका शेयरहरु स्ित महतग्राही खातािा आउने, 

ख. एक िोटी खोमलएको महतग्राही खाताले नयाूँ मनष्काशनहरुिा पमन आिेदन मदन मिल्ने, 

ग. शेयर अभौमतमककरणिा लाग्ने सिय र श्रिको बित हुने, 

र्. अभौमतक शेयरहरु बेछन समजलो र मछटो हुने, 

ङ. अभौमतक शेयरहरु हराउने, छयामतने िा िोरी नहुने, 

ि. महतग्राही खातािा उल्लेख भएको बैंक खाता सही भएिा प्राथमिक शेयर मनष्काशनको 

बाडफाूँट पमछ नपरेको शेयरहरुको रकि उक्त बैंक खातािा सोझौं जम्िा हुने । 

यस मितीय िरणिा मनष्काशन गनध लामगएको सािारण शेयरको लामग के्रमडट रमेटङ्ग 

ससं्था केयर रवेटङ नेपाल वल. किलादी, काठिाण्डौबाट के्रमडट रेमटङ्ग गराई मिमत 

मडसेम्बर ०३, २०२० (मिमत २०७७।०८।१८) गते “[CARE-NP BB (Is) Double B 

(Issuer)]” प्रिाणपत्र प्राप्त गरेको छ । जसले कम्पनीको दामयत्ि िहन गने क्षितािा 

औसत जोमखि रहेको (Moderate risk of default regarding timely servicing of 

financial obligations) भन्ने जनाउूँदछ ।  

आयोजनाको अद्यािमिक लागत अनिुानको रकि रु.१५ अबध ०३ करोड ०२ लाखको 

९० हजार आिारिा २०७७ िैत्र िसान्तसम्ि मनिाधण अिमिको ब्याजबाहेक रकि रु. 

८ अबध  २६ करोड ५ लाख २९ हजार ३९ रुपैया खिध भएको छ । सो अनसुार 

आयोजनाको मित्तीय प्रगमत प्रमतशत ५४.९६% रहेको । साथै, आयोजनाको भौवतक 

प्रगवत समग्रमा ७०% रहकेो छ । 

आयोजनाबाट िामषधकरुपिा ५४ करोड २० लाख यमुनट मिद्यतु उत्पादन हुनेछ । 

प्रामिकरणले आयोजनाको मिद्युत महउूँद र िषाधयाििा प्रमतयमुनट क्रिशः रु ८.४० र 

४.८० िा खररद गनेछ । यसबाट कम्पनीलाई िावर्बक २ अर्ब ९० करोड रुपैयाूँ 

आम्दानी हुनेछ । 

अन्त्यिा, मनिाधणािीन आयोजना हालको अनिुामनत लागत र सियिै सम्पन्न गनध 

कम्पनी प्रमतबद्ध रहेको जानकारी गराउूँदछु । आयोजनाको सफल कायाधन्ियनबाट 

स्थानीय सहभामगतािा जलमिद्यतु आयोजनाको मनिाधण सहज हुने मिश्वासका साथ 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायतका सरकारी मनकाय तथा 

सगंमठत संस्था, मनजी के्षत्र, सिधसािारण तथा किधिारीको प्रत्यक्ष सहभामगतािा 

नेपालको जलमिद्यतु के्षत्रको मिकासका लामग सािधजमनक-मनजी-जनता साझेदारीको 

अििारणा एउटा कोशेढंुगा सामबत हुने अपेक्षा गररएको छ ।  

आयोजनाको सफल कायाधन्ियनका लामग पत्रकार तथा सिंार िाध्यिबाट 

मनरन्तररुपिा प्राप्त भइरहेको सहयोगका लामग मिशेष िन्यिाद मदूँद ैआगािी मदनिा पमन 

यस्तै सहयोग प्राप्त भइरहने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।  

राम गोपाल वशिाकोटी 

प्रमखु कायबकारी अविकृत, मध्य भोटेकोशी जलविदु्यत कम्पनी वल. ।  

मिमतः २०७८।०१।१५ गते, बुिबार ।   


