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मन्त्तव्य 

एक्काइसौं शताधदीमा आइिगु्दा विद्यतुीय ऊिाि वििभरर िै सबैका लानग एक अिररहायि आधारभतू 

आिश्यकताको रूिमा स्थावित भइसकेको छ। ऊिािका स्रोतहरूमध्ये िलविद्यतुीय ऊिाि 

सबैभन्त्दा सफा हिुे र ढुिािी तथा रूिान्त्तरण गिि सहि हिु ेभएकोले यो घरायसी, औद्योनगक 

तथा व्यािसावयक लगायत सबै क्षेत्रमा एक निवििकल्ि ऊिाि स्रोतको रूिमा स्थावित भइसकेको 

छ। सिंसारभर विद्यतु उत्िादि, प्रसारण, व्यािार तथा आिूनतिका सिालमा ििीि प्रयोगहरू 

भइरहेको तथा विद्यतुका उिभोक्ताको हक-वहतको सरुक्षाको सनुिजितताको लानग उदाहरणीय 

अभ्यासहरूको अिसुरण गररएको भए तािनि िेिालमा भिे अझै ििसिंख्याको ठूलो वहस्सा सहि, 

सरुजक्षत, गणुस्तरीय एििं वििसिीय विद्यतुीय ऊिािको िहुाँचबाट बजञ्चत रहििुरेको तथ्य सबैलाई 

विददतै छ।  

िलविद्यतु उत्िादिको प्रचरु सम्भाििा बोकेको िेिालमा विद्यतु उत्िादिको समजुचत उियोग 

तथा व्यािारमाफि त देशको अथितन्त्त्रलाई सदुृढ गिे िेिाल सरकार एििं सरोकारिालाको लक्ष्य 

रही आएको छ। यसै िररप्रके्ष्यमा विद्यतुको उत्िादि, प्रसारण, वितरण र व्यािारलाई सरल, 

नियनमत, व्यिजस्थत र िारदशी बिाई विद्यतुको माग र आिूनतिमा सन्त्तलुि कायम राख्न, विद्यतु 

महसलु नियमि गिि, विद्यतु उिभोक्ताको हकवहत सिंरक्षण गिि, विद्यतुको बिारलाई 

प्रनतस्िधाित्मक बिाउि तथा विद्यतु सेिालाई भरिदो, सििसलुभ, गणुस्तरयकु्त र सरुजक्षत बिाउि 

आिश्यक रहेकोले एउटा स्िशानसत एििं सङ्गदठत नियमिकारी सिंस्थाको रूिमा विद्यतु नियमि 

आयोग ऐि, २०७४ तथा विद्यतु नियमि आयोग नियमािली, 2075 अन्त्तगित स्थाििा भएको 

विद्यतु नियमि आयोगका प्रथम िदानधकारीहरूको नमनत २०७६ बैशाि २५ गते नियजुक्त 

भएको हो। 



विद्यतु नियमि आयोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदि  

            िषृ्ठ 9 

यस आयोगले विद्यतु विकास विभागको भिि, सािो गौचरण, काठमाडौँबाट आफ्िो सेिा प्रदाि 

गदै आइरहेको छ। विद्यतु सेिालाई भरिदो, सििसलुभ, गणुस्तरयकु्त र सरुजक्षत बिाउि 

आयोगका सम्िूणि िदानधकारीहरू मि, िचि र कमिले दत्तजचत्त भएर लानगिरेका छि।्  

यही २०७७ बैशािमा आफ्िो कायि सञ्चालिको प्रथम िषि िूरा गरेको यस आयोगले विद्यतु 

क्षेत्रको नियामकीय निकायको रूिमा स्थाििा भएको छोटो समयमा िै नियामकीय दावयत्ि एििं 

जिम्मेिारी बहि गिे सन्त्दभिमा प्रभािकारी रूिमा प्रस्ततु हिु सफल भएको छ। आफ्िो कायि 

सञ्चालिको प्रथम-िषिमा आिश्यक स्रोत तथा ििशजक्तको व्यिस्थािि, व्यिसावयक योििाको 

तिुिमा, नियमिको मखु्य उिकरणको रूिमा रहेका विनभन्न निदेजशका र विनियमािली तथा 

नियमिको ढााँचाको तिुिमा गरी नतिको सफलतािूििक कायािन्त्ियिसमेत आयोगले गरररहेको 

छ। यसका साथै, िहृत ्महत्िको रूिमा रहेको िेिाल विद्यतु प्रानधकरणको उिभोक्ता विद्यतु 

महसलु निधािरणसम्बन्त्धी नििेदि अिसुार िवृि गिि प्रस्ताि गररएकोमा त्यस महसलु दर 

निधािरणका आधारमा वित्तीय विश्लषेण गरेर िचि कटौतीका उिायहरू अिलम्बि गरी तथा 

कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) को महामारीले राविय अथितन्त्त्र तथा सििसाधारणको क्रयक्षमतामा 

िारेको असरलाई समेत मध्यििर गदै औसतमा विद्यतु महसलु ९% का दरले घटाउि सफल 

भएका छौँ। िेिाल विद्यतु प्रानधकरण स्थाििा भएििात ्उिभोक्ताको विद्यतु महसलु घटाइएको 

यो िवहलो अिसर हिु गएको छ। 

आयोगले िेिालको ऊिाि क्षेत्रमा सारभतू प्रभाि िािे भएकोले विद्यतुसम्बन्त्धी अिमुनत प्राप्त 

व्यजक्त/सिंस्था, ग्राहक, उिभोक्ता, सरोकारिाला तथा ऊिाि क्षेत्रसाँग सम्बजन्त्धत सम्िूणि 

व्यजक्तहरूले यस आयोगसाँग रािेका अिेक्षा तथा भरोसाप्रनत आयोग सिग रहेको छ। साथै, 

आगामी ददिहरूमा िनि सिग रहाँदै आउिे छ। आयोगले आफ्िो कायिक्षेत्रनभत्र रहेका अिमुनत 
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प्राप्त व्यजक्तको नियमि गिुिको साथै विद्यतु क्षेत्रको समग्र विकास एििं प्रििििका लानग 

आिश्यकताअिसुारको सहिकतािको भनूमकासमेत िेल्ििुछि भने्नमा वििास राख्दछ।  

यसै िररप्रके्ष्यमा धयािसमेत नतिि िसक्िे अिस्थामा िगेुका दिििौँ रुग्ण िलविद्यतु 

आयोििाहरूलाई सबल बिाउिे हेतलेु ऋण िनतरुन्त्िेलसम्मको लानग तीि प्रनतशत धयाि दरमा 

ििुरकिाि उिलधध गराउि तथा िीनतगत एििं कायिगत व्यिस्था गररददिको लानग यस आयोगले 

िेिाल राि बैंकलाई ित्राचार गरेको र िेिाल राि बैंकबाट ती आयोििाहरूलाई िेिाल 

सरकारले रुग्ण आयोििा घोवषत गररददएमा दईु िषिको अिनधको लानग एक प्रनतशत धयाि 

दरको सवुिधा प्रदाि गिि सवकिे व्यहोराको ित्र प्राप्त भएििात ्आयोगले ऊिाि, िलस्रोत तथा 

नसिंचाइ मन्त्त्रालयलाई सो सम्बन्त्धमा अध्ययि गरी/गराई ती आयोििाहरूलाई रुग्ण आयोििा 

घोवषत गररददि ित्राचार गररएकोमा सो कायिले मूतिरुि नलइरहेको अिगत गराउि चाहन्त्छु। 

आयोगको कायि सञ्चालिको एक िषिको यात्रामा साधि, स्रोत, ििशजक्त र सिंस्थागत सिंरचिाको 

अभािले उधिाएको व्यिस्थािकीय िक्षका विनभन्न चिुौती तथा कदठिाइका बाबिदु िनि द्रतु 

गनतमा आफ्िो कायि गरररहेको सििविददतै छ। यस आयोगले नियमिकारी भनूमका नििािह गिि 

देहायका विनभन्न आिश्यक विनियमािली, निदेजशका तथा कायिविनध तिुिमा गरी लागू गररसकेको 

छ।  

1. नबद्य ुत सम्बजन्त्ध कम्िनिको शेयरको सािििनिक निष्काशि सम्बजन्त्ध निदेजशका, २०७६  

2. विद्य ुत िररद नबक्री तथा अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले िालिा गिुिििे शति सम्बजन्त्ध 

विनियमािली, २०७६ 

3. विद्य ुत उिभोक्ता महसलु निधािरण निदेजशका, २०७६  

4. विद्य ुत नियमि आयोग सािििनिक सिुिुाई सञ्चालि निदेजशका, २०७६  
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5. विद्यतु नियमि आयोगको बैठक सम्बन्त्धी कायिविनध, २०७६  

यसैगरी हाल विद्यतु नियमि आयोग अिमुनत प्राप्त व्यजक्त िा आयोििा गानभि,े प्रानप्त, िररद 

नबक्री, ग्रहण िा हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी निदेजशका, २०७७ को मस्यौदा तयार गरेको छ।  

त्यसैगरी, (१) विद्यतु नियमि आयोग वििाद समाधाि विनियमािली, (२) विद्यतु नियमि 

आयोग आन्त्तररक कायिसञ्चालि विनियमािली, (३) विद्यतु नियमि आयोग आनथिक प्रशासि 

विनियमािली, (४) विद्यतु नियमि आयोगको आन्त्तररक नियन्त्त्रण प्रणालीसम्बन्त्धी कायिविनध, 

(५) िलविद्यतु आयोििाको दोस्रो चरणको विद्यतु िररद दर निधािरण तथा विद्यतु िररद 

सम्झौतासम्बन्त्धी निदेजशका, (६) विद्यतु सेिासम्बन्त्धी नग्रड सिंवहता तथा वितरण सिंवहता, (७) 

विद्यतु प्रणालीको गणुस्तर तथा सरुक्षासम्बन्त्धी मािदण्ड, (८) विद्यतुसम्बन्त्धी अिमुनत प्राप्त 

व्यजक्त/सिंस्थाको लेिाप्रणाली तथा लेिा िरीक्षण विनधमा एकरूिता ल्याउि आिश्यक मािदण्ड 

िस्ता विनभन्न नियामकीय उिकरण (Regulatory Instruments) हरू तिुिमा गिे कायिहरूको 

थालिी भइसकेको तथा केही थालिीका क्रममा रहेका छि।्   

यसका अनतररक्त, आयोगले विद्यतुसम्बन्त्धी अिमुनत प्राप्त व्यजक्तहरूबाट आयोगसमक्ष िेस 

गररएका थपु्रै नििेदिउिर कारबाहीसमेत िूरा गररसकेको छ। आयोगले आ.ि. २०७६/७७ 

को अन्त्त्यसम्ममा १५ (िन्त्र) िटा कम्ििीको प्राथनमक तथा हकप्रद शेयर निष् काशिको लानग 

िूििस्िीकृनत, १९ (उन्नाइस) िटा कम्ििीको शेयर सिंरचिामा िररितिि गिि िूििस्िीकृनत, ३ 

(तीि) िटा आयोििाको विद्यतु िररदनबक्री दर निधािरण गरी विद्यतु िररद सम्झौतामा सहमनत, 

२ (दईु) िटा िेिाल-भारत विद्यतु िररद सम्झौताबमोजिम विद्यतु आयात गिि सहमनत, ४० 

(चालीस) िटा विद्यतु िररद सम्झौताको सिंसोधिमा सहमनत तथा 2 (दईु) िटा कम्ििीको 

स्िानमत्ि हस्तान्त्तरण/प्रानप्त/ग्रहणसम्बन्त्धी स्िीकृनत प्रदाि गररसकेको छ। 
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यसै गरी, ियााँ ऊिािका साथ हामीले भविष्यमा दजक्षण एनसयाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठि (South 

Asian Association For Regional Cooperation), South Asia Forum For Infrastructure 

Regulation (SAFIR) तथा Bay Of Bengal Initiative For Multi-Sectoral Technical And 

Economic Cooperation क्षेत्रमा रहेका विद्यतु क्षेत्रका अन्त्य नियामकीय निकायहरूसाँग सहकायि 

गरी दद्विक्षीय, नत्रिक्षीय, एििं बहिुक्षीय विद्यतु व्यािार गिे कायिलाई प्रोत्साहि गरी आगामी 

दशकसम्म िन्त्र हिार मेगािाट बराबरको विद्यतु उत्िादि गिे राविय लक्ष्य हानसल गििमा 

महत्ििूणि भनूमका नििािह गदै रािको आनथिक समवृिद्वारा िेिाल सरकारको "समिृ िेिाल सिुी 

िेिाली" िस्तो महाि लक्ष्यलाई प्राप्त गिि सघाउिेमा आयोग प्रनतबि रहेको छ।  

हाल वििले िोभेल कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) को महामारीको कारण अिूरणीय भौनतक 

तथा आनथिक क्षनतको सामिा गिुििरेको अिस्थामा िेिाल सरकारले िनि देशनभत्र सङ्क्क्रमण 

थि फैनलि िददि विनभन्न कदम चानलरहेको छ। यस वििव्यािी महामारीले रािको अथितन्त्त्रको 

साथै विद्यतु क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर ि¥ुयाउिे निजित छ। यस महामारीले िारेको क्षेत्रगत 

प्रभािलाई सम्बोधि गिे वकनसमको उियकु्त नियमिकारी उिाय अििाई महामारीको समयमा 

अन्त्तरािविय नियामक निकायहरूले अििाएका उियकु्त अभ्यास (Best Practice) समेतलाई 

अिसुरण गदै िेिालको विद्यतु क्षेत्रमा िरेको चिुौती र कदठिाइको सामिा गरी आयोग अजघ 

बढ्िे छ भन्नमेा सम्िूणि सरोकारिालाहरूलाई वििास ददलाउि चाहन्त्छौं।  

आयोगले आफ्िो कायिसम्िादिको नसलनसलामा िेिाल सरकारका साथै, सबै सरोकारिालाबाट 

सहयोग तथा समन्त्िय प्राप्त गरेको छ। आगामी ददिहरूमा िनि आयोग सबै सरोकारिालासाँग 

सहकायि र समन्त्िय गदै दृढ़ता तथा आत्मवििासका साथ आफ्िो लक्ष्य प्रानप्तको लानग अजघ 

बढ्ि उत्सावहत छ।  
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यस यात्रामा आयोगको नियमिकारी भनूमकालाई थि सशक्त बिाउि सहयोग प्रदाि गिे िेिाल 

सरकार, ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्रालय, अथि मन्त्त्रालय, विद्यतु विकास विभाग, िेिाल 

विद्यतु प्रानधकरण, स्ितन्त्त्र ऊिाि उत्िादकहरूको सिंस्था तथा राय, सझुाि, प्रनतवक्रया उिलधध 

गराई महत्ििूणि योगदाि ददिे सम्िूणि अिमुनत प्राप्त व्यजक्त/सिंस्था, अन्त्य नियमिकारी निकाय, 

सरोकारिाला, विषय-विज्ञ, ग्राहक, उिभोक्ता, सञ्चारकमी, सििसाधारण, आयोगका कमिचारी तथा 

िदानधकारीप्रनत यस आयोगको तफि बाट हाददिक आभार व्यक्त गदै आगामी ददिमा िनि यसै 

प्रकारले सहयोगको नसलनसला िारी रहिे अिेक्षा रािेका छौँ। 

यस आयोगले आफ्िो काम, कारबाही, उिलजधध, चिुौती, िषिभरर सञ्चानलत कायिक्रम, आयोगको 

कोषमा प्राप्त रकम, कायिक्रम सञ्चालिमा हिु गएको लागत, कायिक्रमको उिलजधध, भविष्यमा 

गिुिििे सधुार तथा आगामी ददिको कायिददशासवहत ऐिको दफा ३८ को उिदफा (१) मा 

रहेको व्यिस्थाबमोजिम िेिाल सरकार, ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्रालयसमक्ष यो प्रनतिेदि 

िेस गरेको छ।

ददल्ली बहादरु नसिंह
अध्यक्ष
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कायिकारी सारािंश 

विद्यतु नियमि आयोग (यसिनछ "आयोग" भनिएको) ले विद्यतु नियमि आयोग ऐि, २०७४ 

(यसिनछ "ऐि" भनिएको) को दफा ३८ को उिदफा (१) को प्रािधािबमोजिम िेिाल सरकार 

ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्रालय (यसिनछ "मन्त्त्रालय" भनिएको) समक्ष आनथिक िषि 

(यसिनछ "आ.ि." भनिएको) २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदि तयार गरेको हो। यस िावषिक 

प्रनतिेदिमा नमनत २०७६/०४/०१ देजि नमनत २०७७/०३/३१ सम्म आयोगबाट सम्िादि 

गररएका कामकारबाहीहरू समािेश गररएका छि।् 

ऐि तथा विद्यतु नियमि आयोग नियमािली, २०७५ (यसिनछ "नियमािली" भनिएको) मा 

व्यिस्था गररए बमोजिम विद्यतु उत्िादि, प्रसारण, वितरण िा व्यािारलाई सरल, नियनमत, 

व्यिजस्थत तथा िारदशी बिाई विद्यतुको माग र आिूनतिमा सन्त्तलुि कायम राख्न, विद्यतु महसलु 

नियमि गिि, विद्यतु उिभोक्ताहरूको हकवहत सिंरक्षण गिि, विद्यतुको बिारलाई प्रनतस्िधाित्मक 

बिाउि, विद्यतु सेिालाई भरिदो, सििसलुभ, गणुस्तरयकु्त तथा सरुजक्षत बिाउि यस आयोगको 

स्थाििा भएको हो। 

साधि, स्रोत, ििशजक्त र सिंस्थागत सिंरचिाको अभािले उधिाएको व्यिस्थािकीय िक्षका 

विनभन्न चिुौती तथा कदठिाइका बाबिदु िनि भििरमातै्र आफ्िो कायिसञ्चालिको एक िषि िूरा 

गरेको आयोगले आ.ि. २०७६/७७ मा थपु्रै प्रगनतशील कदम चाल्दै िेिालको विद्यतु क्षेत्रलाई 

अजघ बढ्ि सघाउ ि¥ुयाएको छ। तथावि, आयोगको आन्त्तररक तयारी र वििका अन्त्य मलुकुमा 

अभ्यासरत विद्यतुसम्बन्त्धी नियामकीय निकायहरूको सरुुिातको अिस्थादेजि िररिक्िताको 

अिस्थासम्म अध्ययि गदाि यस आयोगको स्थाििा कालदेजि सञ्चालिको अिनधलाई तीि 

चरणमा विभािि गरी यस्तो प्रारजम्भक व्यािसावयक योििा तयार गरेको छ:  
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1. प्रथम चरण (Roll Out Phase): आयोगका प्रथम िदानधकारीहरू नियकु्त भएिनछको ३६ 
मवहिाको अिनध। 

2. दोस्रो चरण (Stand-Up Phase): आयोगका प्रथम िदानधकारीहरू नियकु्त भएिनछको 
३७ औ ँदेजि ७२ औ ँमवहिासम्मको अिनध। 

3. तेस्रो चरण (Stabilization Phase): दोस्रो चरणिनछको अिनध। 

ऐिले आयोगमा एक अध्यक्षका अनतररक्त ४ (चार) सदस्य निददिष्ट गरेकोमा हालै मात्र एक 

सदस्यले नििको िदबाट राजििामा ददएको कारण एक सदस्यको िद ररक्त रहेको अिस्था छ। 

यसैगरी, हाल िेिाल सरकारअन्त्तगितका अन्त्य निकायलगायत विद्यतु विकास विभागबाट १३ 

ििा कमिचारीहरू कािको रूिमा आयोगमा कायािरत रहेको अिस्था हो। साथै, आयोगले 

आफ्िो सङ्गठि तथा व्यिस्थािि (Organization and Management) सिेक्षण अध्ययि प्रनतिेदि 

तयार गरी सो बमोजिमका कमिचारीहरूको दरबन्त्दी स्िीकृनतको लानग िेिाल सरकारसमक्ष 

अिरुोधसमेत गररसकेको छ। 

आयोगले आ.ि. २०७६/७७ मा हानसल गरेका मखु्य उिलजधधहरू देहायबमोजिम रहेका छि:् 

(क) नियामकीय उिकरण (Regulatory Instrument) को तिुिमा 
आयोगले आ.ि. २०७५/७६ मा नबद्यतु सम्बजन्त्ध कम्िनिको शेयरको सािििनिक 

निष्काशि सम्बजन्त्ध निदेजशका, २०७६ तिुिमा गरी लागू गरेकोमा आ.ि. २०७६/७७ 

मा विद्यतु िररद नबक्री तथा अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले िालिा गिुिििे शति सम्बजन्त्ध 

विनियमािली, २०७६, विद्यतु उिभोक्ता महसलु निधािरण निदेजशका, २०७६, विद्य ुत 

नियमि आयोग सािििनिक सिुिुाई सञ्चालि निदेजशका, २०७६ िस्ता नियामकीय 

उिकरणहरूको तिुिमा गरी लागू गरेको छ।  
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यसका अनतररक्त आयोगले विद्यतु नियमि आयोग अिमुनत प्राप्त व्यजक्त िा आयोििा 

गानभिे, प्रानप्त, िररद नबक्री, ग्रहण िा हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी निदेजशका, २०७७ को 

मस्यौदा तयार गरेको छ। 

त्यसैगरी, विद्यतु नियमि आयोग वििाद समाधािसम्बन्त्धी विनियमािली, विद्यतु नियमि 

आयोग आन्त्तररक कायिसञ्चालिसम्बन्त्धी विनियमािली, विद्यतु नियमि आयोग आनथिक 

प्रशासिसम्बन्त्धी विनियमािली, विद्यतु नियमि आयोगका कमिचारीसम्बन्त्धी 

विनियमािली, उिभोक्ताको हकवहत सिंरक्षणसम्बन्त्धी निदेजशका, अिमुनत प्राप्त व्यजक्तको 

प्राविनधक मािदण्डसम्बन्त्धी निदेजशका, विद्यतु िररदनबक्री दर निधािरणसम्बन्त्धी 

निदेजशका, प्रसारण दस्तरु निधािरणसम्बन्त्धी निदेजशका लगायतका अन्त्य आिश्यक 

नियामकीय उिकरणहरूमध्ये केही मस्यौदा तयारीको अिस्थामा रहेका छि।् 

साथै, आयोगले आफ्िो आन्त्तररक प्रशासिसाँग सम्बजन्त्धत विद्यतु नियमि आयोगको 

बैठक सम्बन्त्धी कायिविनध, 2०७६ कायािन्त्ियिमा ल्याइसकेको छ भिे विद्यतु नियमि 

आयोगको सञ्चालि तथा अन्त्तररक नियन्त्त्रण प्रणालीसम्बन्त्धी कायिविनधको मस्यौदा तयार 

गरररहेको छ। 

(ि) उिभोक्ता विद्यतु महसलु दर निधािरणसम्बन्त्धी निणिय 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण (यसिनछ "ि.ेवि.प्रा." भनिएको) ले आयोगसमक्ष िेस गरेको 

उिभोक्ता विद्यतु महसलु दर निधािरणको प्रस्तािउिर अध्ययि तथा विश्लषेण गरी ऐि, 

नियमािली तथा विद्यतु उिभोक्ता महसलु निधािरण निदेजशका, २०७६ ले प्रत्यायोिि 

गरेको व्यिस्था बमोजिम आिश्यक कारबाहीको प्रवक्रया िूरा गरी आयोगले रािको 

इनतहासमा िवहलोिटक एक स्ितन्त्त्र नियमिकारी निकायको हैनसयतले उिभोक्ताको 
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विद्यतु महसलु दर नमनत २०७७/०३/०१ मा घटाउि ेिस्तो ऐनतहानसक निणिय कायम 

गरेको छ। 

(ग) अिमुनत प्राप्त व्यजक्तबाट प्राप्त अन्त्य नििेदिउिरको कारबाही  

आयोगले यस आ.ि. २०७६/७७ को अन्त्त्यसम्ममा १५ (िन्त्र) िटा कम्ििीको 

प्राथनमक तथा हकप्रद शेयर निष् काशिको लानग िूििस्िीकृनत, १९ (उन्नाइस) िटा 

कम्ििीको शेयर सिंरचिामा िररितिि गिि िूििस्िीकृनत, ३ (तीि) िटा आयोििाको 

विद्यतु िररदनबक्री दर निधािरण गरी विद्यतु िररद सम्झौतामा सहमनत, २ िटा िेिाल-

भारत विद्यतु िररद सम्झौताबमोजिम विद्यतु आयात गिि सहमनत, ४० (चालीस) िटा 

विद्यतु िररद सम्झौताको सिंसोधिमा सहमनत तथा 2 (दईु) िटा कम्ििीको स्िानमत्ि 

हस्तान्त्तरण/प्रानप्त/ग्रहणसम्बन्त्धी स्िीकृनत प्रदाि गरेको छ। 

आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगले आफैं ले सम्िन्न गरेका तथा विनभन्न निकायहरूद्वारा आयोजित 

कायिक्रममा सहभानगता ििाएका कायिक्रमहरू निम्िािसुार छि:् 

(क) आयोगले िे.वि.प्रा.ले िेस गरेको उिभोक्ता विद्यतु महसलु निधािरणको प्रस्ताि उिर 

आिश्यक अध्ययि तथा विश्लषेण गदै नमनत २०७७/०२/१२ मा आधनुिक प्रविनधको 

उियोग गरेर ई-वहयररङ्गको माध्यमबाट सािििनिक सिुिुाइ आयोििा गरेको र उिभोक्ता 

एििं अन्त्य सरोकारिालाहरूबाट राय/सझुाि प्राप्त गरेको नथयो। 

(ि) मन्त्त्रालयले आयोििा गरेको विद्यतु विधेयकको मस्यौदा र ऊिाि दक्षता तथा 

सिंरक्षणसम्बन्त्धी विधेयकको मस्यौदाउिर भएको छलफल कायिक्रमहरूमा आयोगका 

िदानधकारीहरू तथा कमिचारीहरूको सवक्रय सहभानगता रहेको नथयो। 
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(ग) विद्यतु क्षेत्रको नियमि कायि गिि आिश्यक सैिाजन्त्तक तथा व्यािहाररक ज्ञाि हानसल 

गिे सम्बन्त्धमा स्िदेश तथा विदेशमा आयोजित विनभन्न तानलमहरूमा आयोगका 

िदानधकारीहरू तथा कमिचारीहरूको सहभानगता रहेको नथयो। 

यस अनतररक्त, रु. ७,४१,००,३९० (अक्षरेिी सात करोड एकचालीस लाि तीि सय िधबे 

रुिैयााँ) नियामकीय शलु्क, अन्त्य दस्तरुमाफि तको आम्दािी र अजघल्लो आ.ि.को सजञ्चत रकम 

तथा िेिाल सरकारबाट विनियोजित बिेट रु. ५,४३,००,००० (अक्षरेिी िााँच करोड नत्रचालीस 

लाि रुिैयााँ) रहेकोमा िुाँिीगत तथा चाल ुिचि गरी िम्मा रु. ५,९2,४२,४७३ (अक्षरेिी िााँच 

करोड बयािधबे लाि बयालीस हिार चार सय नत्रहत्तर रुिैयााँ) िचि भई रु. ६,०१,३३,५९० 

(अक्षरेिी छ करोड एक लाि तेत्तीस हिार िााँच सय िधबे रुिैयााँ) आगामी आ.ि.को लानग 

आयोगको कोषमा सजञ्चत रहेको छ भिे रु. ९०,२४,३२८ (अक्षरेिी िधबे लाि चैाबीस हिार 

तीि सय अठ्ठाईस रुिैयााँ) अथि मन्त्त्रालयमा वफताि गररएको छ। 

त्यसैगरी आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगको वित्तीय प्रगनत ८२.३२% तथा भाररत प्रगनत 

९४.०१% भएको छ। 

यसैगरी, आ.ि. २०७६/७७ मा आफ्िो कायि-सम्िादिको नसलनसलामा आयोगले स्रोत र 

साधिको व्यिस्थाििसम्बन्त्धी, मािि सिंसाधिको व्यिस्थाििसम्बन्त्धी, कोनभड-१९ महामारीले 

उधिाएको तथा आयोगको स्थाििासम्बन्त्धमा सरोकारिालासाँगको िहुाँच लगायतका चिुौतीको 

सामिा गिुििरेको नथयो। 

आयोगले गत िषिमा िस्तै आयोगले चाल ुआ.ि. २०७७/७८ मा िनि आफ्िो नियमिकारी 

भनूमकालाई कुशलताका साथ अजघ बढाउाँदै िािे छ। २०७८ बैशाि २४ मा आयोगले 

प्रक्षेवित गरेअिसुार आयोग प्रथम चरण िूरा गरी दोस्रो चरण (Stand Up Phase) मा प्रिेश गिे 
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छ। यसैगरी आयोगले कायािलय सञ्चालि गिि आिश्यक िूिािधार आगामी िषि तयार गरी िूणि 

रुिमा नियमि भनूमका बहि गिे योििा रहेको छ। 
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1. िररचय: विद्यतु नियमि आयोग 

िेिालको िलविद्यतु क्षेत्र रािको आनथिक विकासको मेरुदण्डको रूिमा स्थावित हिुे प्रगाढ 

क्षमता राख्दछ। व्यािक सम्भाििा बोकेको यस क्षेत्रलाई नियमि गिुिका साथै उिलधध स्रोतको 

अनधकतम सदिुयोग गििको निजम्त विद्यतु क्षेत्रलाई थि प्रभािकारी एििं सदुृढ़ बिाउि आिश्यक 

रहेकोले एउटा स्िशानसत र सङ्गदठत नियमिकारी सिंस्थाको रूिमा ऐि तथा नियमािलीले निददिष्ट 

गरेबमोजिम विद्यतु उत्िादि, प्रसारण, वितरण िा व्यािारलाई सरल, नियनमत, व्यिजस्थत तथा 

िारदशी बिाई विद्यतुको माग र आिूनतिबीच सन्त्तलुि कायम राख्न, विद्यतु महसलु नियमि गिि, 

विद्यतु उिभोक्ताको हकवहत सिंरक्षण गिि, विद्यतुको बिारलाई प्रनतस्िधाित्मक बिाउि, विद्यतु 

सेिालाई भरिदो, सििसलुभ, गणुस्तरयकु्त तथा सरुजक्षत बिाउि आयोगको स्थाििा भएको हो।  

हाल आयोगको केन्त्द्रीय कायािलय सािो गौचरण, काठमाडौँमा रहेको छ र आयोगले 

आिश्यकताअिसुार िेिालका अन्त्य स्थािमा समेत शािा कायािलय िोल्ि सक्िे प्रािधाि रहेको 

छ।  

आयोगका प्रथम िदानधकारीहरूले जिम्मेिारी सिंहालेसाँगै यस आयोगले महत्ििूणि नियामकीय 

भनूमका नििािह गदै आएको छ। २०७७ साल बैशाि मवहिाको अन्त्त्यनतर आफ्िो 

कायिसञ्चालिको िवहलो िषि िूरा गरेको आयोगले आ.ि. २०७६/७७ मा थपु्रै प्रगनतशील कदम 

चाली िेिालको विद्यतु क्षते्रलाई अजघ बढाउि महत्ििूणि भनूमका नििािह गरेको छ। साधि, 

स्रोत, ििशजक्त र सिंस्थागत सिंरचिाको अभािले उधिाएको व्यिस्थािकीय िक्षका विनभन्न 

चिुौती तथा कदठिाइका बाबिदु िनि आयोगले द्रतू गनतमा आफ्िो कायिसञ्चालि गरररहेको 

छ।  
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आयोगले नियमिकारी भनूमका सरल ढङ्गका साथ नििािह गिि काििुी रूिरेिा आिश्यक रहिे 

हुाँदा नबद्य ुत सम्बजन्त्ध कम्िनिको शेयरको सािििनिक निष्काशि सम्बजन्त्ध निदेजशका, 2०७६, 

विद्य ुत िररद नबक्री तथा अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले िालिा गिुिििे शति सम्बजन्त्ध विनियमािली, 

२०७६, विद्य ुत उिभोक्ता महसलु निधािरण निदेजशका, २०७६, विद्य ुत नियमि आयोग 

सािििनिक सिुिुाई सञ्चालि निदेजशका, २०७६, विद्यतु नियमि आयोगको बैठक सम्बन्त्धी 

कायिविनध, २०७६ लगायतका विनभन्न आिश्यक विनियमािली, निदेजशका तथा कायिविनध तिुिमा 

गरी लागू गररसकेको छ।  

साथै, ऐि तथा नियमािलीले ददएको अनधकार र कायािदेशलाई प्रभािकारी रूिमा कायािन्त्ियि 

गििका लानग आयोगले विद्यतु िररदनबक्री दर निधािरणसम्बन्त्धी निदेजशका, उिभोक्ता हक-वहत 

सिंरक्षण नििदेजशका, वििाद समाधािसम्बन्त्धी विनियमािली, विद्यतु नियमि आयोग कायिसञ्चालि 

विनियमािली लगायतका अन्त्य थपु्रै नियामकीय उिकरणहरूको मस्यौदा तयार गरररहेको छ। 

आफ्िो कायि-सञ्चालिको िवहलो िषिमा विद्यतु िररदनबक्री दरको निधािरण तथा विद्यतु िररद 

सम्झौतामा सहमनत प्रदाि गिे, विद्यतुसम्बन्त्धी सिंस्थाको सािििनिक शेयर निष्काशिमा सहमनत 

ददिे तथा अिमुनत प्राप्त सिंस्थाको शेयर सिंरचिा िररितिि गिि सहमनत ददि ेकायि िूरा गदै 

आएको छ।  

साथै, आयोगको सङ्गठि तथा व्यिस्थािि सिेक्षण अध्ययि प्रनतिेदि तयार गरी सो बमोजिमका 

कमिचारीहरूको दरबन्त्दी स्िीकृनतको लानग िेिाल सरकारसमक्ष अिरुोध समेत गररसवकएको 

छ।  

आ.ि. २०७६/७७ को अन्त्त्यसम्ममा आयोगबाट शेयर सिंरचिाको िररितििको लानग १९ 

(उन्नाइस) िटा कम्ििीलाई िूििस्िीकृनत प्रदाि गररएको, ३ (तीि) िटा कम्ििीको विद्यतु 
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िररदनबक्री दर निधािरण गरी विद्यतु िररद सम्झौतामा सहमनत प्रदाि गररएको, ४० (चालीस) 

िटा विद्यतु िररदनबक्री सम्झौताको सिंशोधिमा सहमनत प्रदाि गररएको, १४ (चौध) िटा 

कम्ििीको शेयरको सािििनिक निष्काशि (प्राथनमक तथा हकप्रद) को सम्बन्त्धमा िूिि स्िीकृनत 

प्रदाि गररएको छ भिे अन्त्य नियनमत कायिहरूसमेत सचुारु गदै आयोग अजघ बवढरहेको छ।  

आगामी ददिहरूमा थि उत्साहका साथ South Asian Association For Regional Cooperation 

(SAARC), South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) तथा Bay Of Bengal 

Initiative For Multi-Sectoral Technical And Economic Cooperation (BIMSTEC) क्षेत्रमा 

रहेका नियामक निकायहरूसाँग सहकायि गदै दद्विक्षीय, नत्रिक्षीय एििं बहिुक्षीय विद्यतु व्यािार 

गिे कायिलाई प्रोत्साहि गरी िेिालको विद्यतु उत्िादि गिे प्रगाढ क्षमताको उियोग गदै 

िेिालको आनथिक समवृिमा सघाउ ि¥ुयाउिे उदे्दश्य प्राप्त गिि आयोग प्रनतबि रहेको छ।   

विशेषत: वि.सिं. २०७६/७७ मा िोबेल कोरोिा भाइरसको (कोनभड-१९) वििव्यािी 

महामारीको सन्त्त्रासको माझ िे.वि.प्रा.ले यस आयोगसमक्ष उिभोक्ता विद्यतु महसलु दर बढ्ि े

गरी निधािरण गररददिको लानग िेस गरेको प्रस्तािलाई ऐि, नियमािली तथा विद्यतु उिभोक्ता 

महसलु निदेजशका, २०७६ ले निददिष्ट गरेको व्यिस्थाबमोजिम गहि विश्लषेण गरेर िचि 

कटौतीका उिायहरूसमेत िवहचाि गरी ििेालको इनतहासमा िवहलोिटक एक स्ितन्त्त्र 

नियमिकारी सिंस्थाको रूिमा यस आयोगले नमनत २०७७/०३/०१ मा विद्यतु महसलु दरमा 

सरदर ९% ले घटाउिे ऐनतहानसक निणिय गरेको छ। यस प्रकारको निणिय गिुिअजघ िेस भएको 

प्रस्तािलाई सूक्ष्म रूिले विश्लषेण गररएको नथयो भिे उिभोक्ता िगि तथा सरोकारिालाहरूसाँग 

गहि छलफल गररिकुो साथै नलजित, मौजिक तथा ई-वहयररङ्गमाफि त राय/सझुाि सङ्कलि 

गररएको नथयो। यसको अलािा कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) महामारीले अथितन्त्त्रमा िारेको 

िकारात्मक असरलाई समेत मध्यििर गररएको नथयो। आयोगको निणियबाट िे.वि.प्रा.को 
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आनथिक जस्थनत धराशायी िहोस ्भने्न हेतलेु िे.वि.प्रा.को लगािीप्रनतको प्रनतफललाई िनि यथोजचत 

रूिले ग्यारेन्त्टी गररएको नथयो। अत: आयोगको यस निणियलाई समस्त उिभोक्ता, सरकार, 

सरोकारिाला साथै िे.वि.प्रा. समेतले िलु्ला हृदयले स्िागत गरेका नथए। 

1.1. आयोगको प्रारजम्भक व्यािसावयक योििा 

आयोगले आफ्िो कायि-सञ्चालिको िवहलो िषि िार गरेको छ। आयोगको आन्त्तररक तयारी र 

विनभन्न रािमा अभ्यासरत रहेको विद्यतुसम्बन्त्धी नियामकीय निकायहरूको सरुुिातको 

अिस्थादेजि िररिक्िताको अिस्थासम्म अध्ययि गदाि यस आयोगको स्थाििा कालदेजि िूणि 

रूिले हिु ेसञ्चालिको अिस्थालाई देहायबमोजिम तीि चरणमा विभािि गरी आयोगले प्रारजम्भक 

व्यािसावयक योििा तयार गरेको छ:  

1.1.1. प्रथम चरण 

आयोगका िदानधकारीहरू नियकु्त भएिनछको िवहलो ३६ मवहिाको अिनध कायम रहिे प्रथम 

चरण (Roll Out Phase) मा आयोगले प्रारजम्भक वक्रयाकलािको तिुिमा, व्यािसावयक योििा, 

नियमि ढााँचा (Regulatory Framework) तिुिमा गिे उदे्दश्य रािेकोमा सोहीअिसुार आिश्यक 

व्यािसावयक योििा, निदेजशका तथा विनियमािलीहरू तिुिमा गरररहेको छ। आ.ि. 

२०७६/७७ मा आयोग प्रथम चरणमा रही आफ्िो उत्तरदावयत्ि िहि गरररहेको नथयो। 

1.1.2. दोस्रो चरण  

वि.सिं. २०७९ साल बैशाि मवहिाको अजन्त्तम सातामा आयोग प्रथम चरण िूरा गरी दोस्रो 

चरण (Stand Up Phase) मा प्रिेश गिे छ। यो चरण आयोगका प्रथम िदानधकारीहरू नियकु्त 

भएको ३७औ ँदेजि ७२औ ँमवहिासम्म हिु ेआाँकलि गररएको छ। यस अिनधमा आयोगका 

लानग आिश्यक प्रमिु नियामकीय उिकरण तिुिमा हिुकुा साथै आिश्यक कमिचारीहरूको 
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नियजुक्त गररिे छ र कायािलय सञ्चालि गिि केही आिश्यक िूिािधारसमेत तयार हिुे छ। साथै, 

िूणि रूिमा नियमिसम्बन्त्धी कायिहरू (Regulatory Role) िहि गररि ेछि।् 

1.1.3. तेस्रो चरण 

दोस्रो चरणिनछ हिुे यस तेस्रो चरण (Stabilization Phase) को अिनधमा आयोगले विद्यतु बिार 

सधुार तथा प्रनतस्िधाि लागू गराउि आिश्यक नियामकीय उिकरणहरू तिुिमा गिे छ। साथै, 

आन्त्तररक क्षमता विकास भई सरकारलाई सझुाि ददिे विशेषज्ञीय क्षमता आििि गिे छ। 

1.2. आयोगको कायिके्षत्र 

ऐिमा उल्लेि गररएअिसुार यस आयोगको देहायबमोजिमका काम, कतिव्य तथा अनधकार 

रहेका छि:् 

1.2.1. प्राविनधक व्यिस्थािि गिे 

विद्यतु उत्िादि, प्रसारण, वितरण िा व्यािारसम्बन्त्धमा नियमि गिि आयोगले प्राविनधक 

व्यिस्थाििको लानग देहायका कायिहरू गिे छ: 

(क) विद्यतु सेिासम्बन्त्धी नग्रड सिंवहता र वितरण सिंवहता बिाई कायािन्त्ियि तथा त्यसको 

अिगुमि गिे। 

(ि) विद्यतु सेिाको सञ्चालि तथा ममितसम्भारको स्तर तथा कायिविनध निधािरण गरी कायािन्त्ियि 

गिे। 

(ग) राविय विद्यतु प्रणालीको गणुस्तर तथा सरुक्षास्तर कायम राख्न आिश्यक मािदण्ड बिाई 

लागू गिे। 

(घ) विद्यतु प्रणाली सञ्चालकको दावयत्ि निधािरण गरी कायािन्त्ियिको अिगुमि गिे। 

(ङ) विद्यतु सेिा बन्त्द गिि सक्िे अिस्था, त्यसको आधार र प्राथनमकता निधािरण गिे।  
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1.2.2. महसलु निधािरण गिे तथा विद्यतु िररदनबक्रीको नियमि गिे 

आयोगले महसलु निधािरण गिे तथा विद्यतु िररदनबक्रीको नियमि गिे सम्बन्त्धमा देहाय 

बमोजिमका कायिहरू गिे छ:                                          

(क) सञ्चालि िचि, ह्रासकट्टी दर, सााँिाधयािको भकु्तािी, ममितसम्भार िचि, विद्यतु सिंरचिाको 

निमािण, ििुनििमािण, ििुस्थािििा तथा शेयर लगािीबाित िावषिक रूिमा प्राप्त हिुे प्रनतफल 

लगायत विद्यतु िररद सम्झौता समेतलाई विचार गरी विद्यतु महसलु दर निधािरणका शति 

तथा आधार निधािरण गरी त्यसको आधारमा उिभोक्ताले बझुाउििुिे महसलु निधािरण 

गिे। 

(ि) विद्यतु िररदनबक्रीको थोक बिार स्थाििा िभएसम्म वितरण अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्त र 

उत्िादि अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्त िा व्यािार अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्त िा प्रचनलत 

काििुबमोजिम िेिाल सरकारले स्थाििा गरेको सङ्गदठत सिंस्थाबीच हिुे विद्यतु िररदनबक्री 

दर र प्रवक्रया निधािरण गिे। 

(ग) उत्िाददत विद्यतु िररदनबक्री गिि अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तहरूबीच विद्यतु िररद सम्झौता 

गिि सहमनत ददिे। 

(घ) विद्यतु मूल्यको लागत न्त्यूितम बिाउि आिश्यक उिायको िवहचाि गरी लागू गराउि।े 

(ङ) प्रसारण तथा वितरण दस्तरु (जव्हनलङ चािि) निधािरण गिे। 

(च) विशेष िररजस्थनतमा विद्यतु सेिासाँग सम्बजन्त्धत विषयमा निजित समयको लानग विद्यतु 

महसलुमा अनतररक्त महसलु (सरचािि) निधािरण गिे। 

1.2.3. प्रनतस्िधाि कायम गिे तथा उिभोक्ताको वहत सिंरक्षण गिे 

आयोगले विद्यतु बिारमा प्रनतस्िधाि कायम गिि तथा उिभोक्ताको वहत सिंरक्षण गिि देहायका 

कायिहरू गिे छ:  
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(क) उिभोक्ताको वहत सिंरक्षणको लानग आिश्यक उिाय िवहचाि गरी कायािन्त्ियि गिे िा 

गराउिे। 

(ि) विद्यतु िररदनबक्रीको दरमा प्रनतस्िधािको िातािरण कायम गराउिे। 

(ग) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तहरूबीच विद्यतु महसलु दरमा प्रनतस्िधाि गराउि आिश्यक उिायको 

िवहचाि गरी लाग ुगराउिे। 

(घ) विद्यतु महसलु दरमा एकानधकार (नसजन्त्डकेट) हिु ििाउिे व्यिस्था गिे। 

(ङ) विद्यतुको थोक बिार स्थाििा, सञ्चालि तथा िररदनबक्री प्रवक्रया निधािरण गिे। 

(च) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तहरू आिसमा गानभि (मििर), आिसमा नमल्ि, एक्लै िा आफ्िो 

सहायक कम्ििीसाँग नमली त्यस्तो व्यजक्त रहेको कम्ििीको िचास प्रनतशत िा त्यसभन्त्दा 

बढी शेयर िररद गिि, सिंरचिाको िररद नबक्री (सेल अफ लान्त्ट), प्रानप्त (एजक्िजिसि) 

िा ग्रहण (टेक ओभर) गििको लानग आिश्यक मािदण्ड बिाई कायािन्त्ियि गिे िा 

गराउिे। 

(छ) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तहरू आिसमा गानभि, सिंरचिाको िररदनबक्री (सेल अफ लान्त्ट) 

तथा प्रानप्त (एजक्िजिसि) िा ग्रहण (टेक ओभर) गिि सहमनत ददिे। 

(ि) विद्यतुको व्यािार गदाि िालिा गिुिििे शतिहरू तोक्िे तथा त्यसको नियनमत रूिमा 

अिगुमि गिे। 

(झ) प्रसारण लाइिमा बवहरहेको विद्यतुको गणुस्तर कायम गराउि समय समयमा िााँच िरीक्षण 

गिे िा गराउिे। 

(ञ) विद्यतुीय प्रणालीमा िलु्ला िहुाँचको व्यिस्था गिे। 
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1.2.4. सङ्गठिात्मक क्षमता अनभिवृि गिे 

आयोगले अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तको सङ्गठिात्मक क्षमता अनभिवृि गरी सिंस्थागत सशुासि 

कायम गराउि देहायबमोजिमको कायि गिे छ:  

(क) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तको कायिक्षमता मूल्याङ्किको स्तर तथा आधार निधािरण गिे। 

(ि) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तको काम कारबाहीलाई मयािददत बिाउि आचारसिंवहता तयार गरी 

लागू गिे। 

(ग) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तलाई विद्यतुको बिार प्रिििि, विस्तार तथा विविधीकरण गिि 

उत्प्ररेरत गिे। 

(घ) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तको आन्त्तररक नियन्त्त्रण, लेिा प्रणाली, लेिािरीक्षण विनधमा 

एकरूिता कायम गिि मािदण्ड बिाई लागू गिे। 

(ङ) अिमुनतित्र प्राप्त सङ्गदठत सिंस्थाको सञ्चालक सनमनतका िदानधकारी तथा अन्त्य 

िदानधकारीले त्यस्तो सिंस्थालाई िािकारी गराउििुिे विषय निधािरण गरी त्यसलाई िालिा 

गिि लगाउिे। 

(च) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तको लेिा प्रणालीको आिश्यकताअिसुार आकजस्मक िााँच गिे। 

(छ) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तको कामकारबाहीमा सशुासि कायम गराउि आिश्यक निदेशि 

ददिे तथा मािदण्ड िारी गिे। 

1.2.5. िीनतगत सझुाि ददि ेतथा नसफाररस गिे 

विद्यतुको उत्िादि, प्रसारण, वितरण िा व्यािारसम्बन्त्धी व्यिस्थालाई भरिदो र प्रभािकारी 

बिाउि गिुिििे िीनतगत सधुारका सम्बन्त्धमा आयोगले िेिाल सरकारलाई आिश्यक सल्लाह 

र सझुाि ददिे छ। 
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1.2.6. िााँचबझु तथा निरीक्षण गिे 

(क) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तले ऐि, ऐि अन्त्तगित बिेको नियम, विनियम, निदेजशका िा मािदण्ड 

तथा प्रचनलत अन्त्य काििु िा अिमुनतित्र प्रदाि गदाि निधािरण गररएका शति बमोजिम 

कायि गरे िगरेको सम्बन्त्धमा आयोगले आिश्यक िााँचबझु तथा निरीक्षण गिि िा गराउि 

सक्िे छ। 

(ि) िााँचबझु तथा निरीक्षण गदाि अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तसाँग लेिा, अनभलेि, वििरण आदद 

माग गिि िा स्थलगत रूिमा िााँचबझु तथा निरीक्षण गिि सवकिे छ। 

(ग) िााँचबझु तथा निरीक्षण गिे िदानधकारी िा कमिचारीले त्यसको प्रनतिेदि तयार गरी 

आयोगसमक्ष िेस गिुिििे छ र त्यस्तो प्रनतिेदिको आधारमा आयोगले सम्बजन्त्धत 

अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तलाई आिश्यक आदेश तथा निदेशि ददि सक्िे छ। 

(घ) आदेश तथा निदेशि अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तले िालिा िगरेमा आयोगले त्यस्तो अिमुनतित्र 

प्राप्त व्यजक्तलाई ऐिको दफा १९ बमोजिम िररबािा गिि सक्िे छ। 

1.2.7. वििाद समाधाि गिे 

देहायको विषयमा उत्िन्न वििाद समाधाि गिे अनधकार आयोगलाई हिुे छ :- 

(क) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तहरूबीच उत्िन्न विद्यतुसम्बन्त्धी वििाद, 

(ि) अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तले गरेको कुिै निणियमा जचत्त िबझेुको िा नििले गरेको कायिबाट 

आफूलाई मकाि िरेको कुरा उल्लेि गरी त्यस बाितको क्षनतिूनतिको दाबी गरेको विषय। 

1.3. आयोगको सङ्गठिात्मक सिंरचिा 

आयोग स्थाििा भई आयोगको सङ्गठि सिंरचिा तयार गिे क्रममा अिसूुची-१(क) मा उल्लेि 

गररएको िस्तो सङ्गठिात्मक सिंरचिा प्रस्ताि गररएको नथयो। सो उिर उिाि, िलस्रोत तथा 

नसिंचाइ मन्त्त्रालय, सिंघीय मानमला तथा सामान्त्य प्रशासि मन्त्त्रालय तथा अथि मन्त्त्रालयसाँग 
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गररएको छलफलमा हाललाई कमै सिंख्यामा दरबन्त्दी राख्न ेर कायिबोझ बढ्िासाथ हाल प्रस्ताि 

गररएको सिंख्यामा दरबन्त्दी थिे भने्न भएको हिुाले तत्कालको लानग अिसूुची-१(ि) बमोजिमको 

िररमाजिित सङ्गठिात्मक सिंरचिा बिाएर िेिाल सरकार समक्ष िेस गररएको नथयो। आयोगको 

उक्त प्रस्ताि निणिय हिुे क्रममा रहेको छ।  

आयोगमा हाल देहायबमोजिमका अध्यक्ष, सदस्य र सजचि रहेका छि:् 

 श्री ददल्ली बहादरु नसिंह, अध्यक्ष 

 डा. रामप्रसाद नधताल, सदस्य (नियमि तथा सिुररिेक्षण) 

 श्री रामेिरप्रसाद कलिार, सदस्य (प्राविनधक तथा इजिनियररङ्ग) 

 श्री भागीरथी ज्ञिाली, सदस्य (उिभोक्ता वहत सिंरक्षण) 

 श्री िूतिप्रकाश शमाि, सजचि 

ऐिले एक अध्यक्षका अनतररक्त चार (४) सदस्य निददिष्ट गरेकोमा हालै मात्र एक सदस्यले 

आफ्िो िदबाट राजििामा ददएको तथा नििको राजििामा स्िीकृत समेत भइसकेको हिुाले एक 

सदस्यको िद ररक्त रहेको अिस्था छ। 

आयोगले तत्कालको लानग प्रस्ताि गरेको अध्ययि प्रनतिेदिअिसुार आयोगको देहाय 

बमोजिमको सङ्गठिात्मक सिंरचिा रहिे छ: 

(क) अध्यक्ष 

(ि) सदस्य 

(ग) सजचि 

(घ) लेिा सनमनत 

(ङ) नियमि तथा सिुररिेक्षण विभाग 

(च) महसलु दर तथा आनथिक विश्लषेण विभाग 

(छ) प्राविनधक तथा इजन्त्िनियररङ्ग विभाग 
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(ि) अन्त्य शािाहरू 

आयोगको सङ्गठिात्मक सिंरचिाको दरबन्त्दी तेररि अिसूुची-१(ग) बमोजिम रहिे छ। 

1.3.1. आयोगको लेिा सनमनत 

आयोगको अििुालकको रूिमा एक लेिा सनमनत रहि ेछ। 

1.3.2. नियमि तथा सिुररिेक्षण विभाग 

यस विभागमा नियमि तथा सिुररिेक्षण र बाह्य सम्बन्त्ध शािा रहि ेछ। यस विभागको मखु्य 

काम तथा कतिव्य नियमि, सिुररिेक्षण, योििा, अिगुमि, सिंस्थागत विकास,  सशुासि, वििाद 

समाधाि तथा बाह्य मानमलासम्बन्त्धी कायिमा सघाउ ि¥ुयाउिे हिुे छ।  

1.3.3. महसलु दर तथा आनथिक विश्लषेण विभाग 

यस विभाग अन्त्तगित महसलु दर निधािरण तथा वित्त विश्लषेण शािा रहि ेछ। यस विभागको 

मखु्य काम महसलु निधािरणको सन्त्दभिमा आयोगलाई सहयोग गिे तथा आयोगको िचि, आय, 

व्यय आददको आनथिक विश्लषेण गिे हिु ेछ। 

1.3.4. प्राविनधक तथा इजन्त्िनियररङ्ग विभाग 

यस विभाग अन्त्तगित प्राविनधक तथा इजन्त्िनियररङ्ग शािा रहिे छ। यस विभागले प्राविनधक 

तथा इजन्त्िनियररङ्ग विषयमा आयोगलाई सहयोग गिे छ।  

1.3.5. अन्त्य शािाहरू 

मानथ उल्लेजित शािाहरूको अलािा आयोगमा उिभोक्ता वहत सिंरक्षण शािा, प्रशासि शािा 

र आनथिक प्रशासि शािा रहिे छि।् यी शािाहरूले उिभोक्ताको हक वहतसाँग सम्बजन्त्धत 

विषयमा तथा आयोगको आन्त्तररक एििं आनथिक प्रशासिको विषयमा आयोगलाई सहयोग गिे 

छि।् 
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आयोगको मातहतमा रहिे उिरोक्त विभाग तथा शािाहरू आयोगको कायि-सम्िादिको लानग 

अत्यन्त्त आिश्यक रहि े छि।् िेिाल सरकारबाट आयोगको सङ्गठिात्मक सिंरचिाको 

स्िीकृनतििात ्आयोगलाई ििीि ऊिािका साथ आफ्िो कायि अजघ बढाउि यस सङ्गठिात्मक 

सिंरचिाले केही हदसम्म मद्दत ि¥ुयाउिे छ। 

1.4. आयोगमा कायिरत कमिचारीहरूको वििरण 

आफ्िो कायिसञ्चालिको प्रथम िषि िूरा गरेको यस आयोगले अझै िनि सीनमत ििशजक्तका साथ 

आफ्िो कायि सञ्चालि गदै आएको छ। अवहले आयोगमा अध्यक्ष र ३ (तीि) सदस्य गरी 

िम्मा ४ (चार) िदानधकारी र १ (एक) ििा सजचि रहेका छि।्  

ऐिको दफा ३१ को उिदफा (४) मा आयोगमा कमिचारी नियजुक्त भई िदिूनति िभएसम्मका 

लानग मन्त्त्रालयले िेिाल सरकारका कुिै कमिचारीलाई आयोगमा काम गििका लानग निजित 

अिनध तोकी कािमा िटाउि सक्िे छ भन्ने व्यिस्था भएबमोजिम हाल मन्त्त्रालयअन्त्तगितका 

निकायबाट ६ ििा रािित्रावङ्कत अनधकृत तथा ७ ििा रािित्र अिवङ्कत गरी िम्मा १३ ििा 

कमिचारीहरू कािका रुिमा आयोगमा कायिरत रहेको अिस्था छ। 

निकट भविष्यमा िै आयोगको स्थायी दरबन्त्दी स्िीकृत हिुे देजिएको हिुाले सोको स्िीकृनतििात ्

सम्िूणि ररक्त िदिूनति गिे आयोगको योििा रहेको छ। आयोगलाई आफ्िो अन्त्तररक क्षमता 

विकास गिि कमिचारी तथा ििशजक्तको िााँचो रहेको अिस्थामा कमिचारीको नियजुक्त, काम, 

कतिव्य, अनधकार, योग्यता, िाररश्रनमक, सवुिधा तथा सेिाको शति सवहतको कमिचारीसम्बन्त्धी 

विनियमािलीको मस्यौदा अवहले तयारीको अिस्थामा छ। यस बाहेक, आयोग साधि स्रोत 

तथा ििशजक्तको अभािले अझ िररिक्ि हिु बााँकी िै रहेको छ। आयोगलाई आिश्यक रहेका 
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कमिचारी नियजुक्त भएर सम्िूणि िदिूनति भइसकेििात ् मात्र आयोगको आन्त्तररक क्षमताको 

विकास हिुे देजिन्त्छ।  

आयोगमा हाल कािमा कायािरत रहेका कमिचारीको वििरण निम्िािसुार रहेको छः 

(क) आयोगको सजचिको भनूमकामा कायािरत नस.नड.ई. - १ ििा  

(ि) नस.नड.ई.- १ ििा 
(ग) इजिनियर - २ ििा 
(घ) शािा अनधकृत - १ ििा  

(ङ) लेिा अनधकृत - १ ििा  

(च) िायब सधुबा - २ ििा (१ ििा आयोग तफि  र १ ििा आयोग (स्टोर तफि ) र 
विद्यतु विकास विभाग दिैुतफि  हेिे गरी) 

(छ) लेिािाल - १ ििा 
(ि) िररदार - ३ ििा 
(झ) कायािलय सहयोगी - १ ििा (विद्यतु विकास विभागबाट सहयोगमात्र नलइएको) 
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2. ििेालको विद्यतु के्षत्र 

2.1. उत्िादि 

वि.सिं. २०७५ मा मन्त्त्रालयले िारी गरेको ितेित्र, २०७५ मा उल्लेि भएअिसुार वि.सिं. 

२०७५ सम्म िेिालको कूल विद्यतु उत्िादि क्षमता १,०७३ मेगािाट (मे.िा.) रहेको नथयो 

िसमध्ये १,०१६ मे.िा. िलविद्यतुबाट, ५४ मे.िा. नडिेल तथा बह-ुइन्त्धि (मजल्ट-फ्यलु) 

बाट तथा २.६८ मे.िा. सौयि ऊिाि माफि त उत्िादि भएको नथयो।  

आ.ि. २०७५/७६ मा िे.वि.प्रा.को प्रणालीमा उिलधध कूल विद्यतुको िररमाण मध्ये 

िे.वि.प्रा.का आफ्िा आयोििाबाट उत्िाददत विद्यतुको िररमाण ३३.७५%, स्ितन्त्त्र उिाि 

उत्िादकहरूबाट िररद गररएको विद्यतुको िररमाण २९% तथा भारतबाट आयानतत विद्यतुको 

िररमाण ३७.२५% नथयो1। त्यस्तै आ.ि. २०७६/७७ मा ि.ेवि.प्रा.को प्रणालीमा उिलधध 

भएको कूल विद्यतुको िररमाण मध्ये िे.वि.प्रा.का आफ्िा विद्यतु उत्िादि केन्त्द्रबाट ३९.०३% 

उत्िादि गररएको, िेिालनभत्रका स्ितन्त्त्र ऊिाि उत्िादकहरूबाट िररद गररएको विद्यतुको 

िररमाण ३८.६४% र भारतबाट िररद गररएको विद्यतुको िररमाण २२.३४% नथयो2। 

हाल िेिालमा कूल १११ िटा आयोििाहरू सञ्चालिमा रहेका छि ्िसको कूल िनडत क्षमता 

१,३०२.६० मे.िा. रहेको छ। त्यसमध्ये ६९२.११६ मे.िा. बराबर कूल क्षमताका ९१ 

िटा आयोििाहरू स्ितन्त्त्र ऊिाि उत्िादकद्वारा र बााँकी आयोििाहरू िेिाल सरकार, िे.वि.प्रा. 

तथा िे.वि.प्रा.का सहायक कम्ििीहरूद्वारा विकनसत भएका छि।्  

                                                           
1 िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७५/७६ को िावषिक प्रनतिदेिअिसुार 
2 िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिदेिअिसुार 
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हाल सञ्चालिमा रहेका आयोििाको सिंख्या तथा क्षमता 

क्र.सिं. स्रोत आयोििाको सिंख्या क्षमता (मे.िा.) 

१ 

१ मे .िा.  भन्त्दा ठूला िलविद्यतु आयोििा 
(अधि-िलाशययकु्त र िदीको बहािमा 
आधाररत) 

९० १,१४४.२७ 

२ िलाशययकु्त िलविद्यतु आयोििा २ ९२.०० 

३ १ मे.िा. सम्मका िलविद्यतु आयोििा 15 ११.२४ 

४ सौयि ऊिाि आयोििा 2 १.६८ 

५ थमिल आयोििा 2 ५३.४१ 

६ 
िाय,ु िैविक विण्ड (Biomass), 
कोिेिेरेसि आयोििा 

- - 

 िम्मा 1११ 1,३०२.६0 

स्रोतः विद्यतु विकास विभागको िेबसाइट (२०७७ श्रािण १ गते) 

सञ्चालिमा रहेका आयोििाहरू बाहेक कूल ७,९३८.९६ मेगािाट क्षमताका २३१ 

आयोििाहरूले हालसम्म विद्यतु उत्िादि अिमुनतित्र प्राप्त गरेका छि।् िसको वििरण निम्ि 

बमोजिम छ: 

विद्यतु उत्िादि अिमुनतित्र प्राप्त गरेका आयोििाको सिंख्या तथा क्षमता 

क्र.सिं. स्रोत आयोििाको सिंख्या क्षमता (मे.िा.) 
१ १ मे.िा. सम्मका िलविद्यतु 

आयोििा 
25 १९.६३ 

२ १ मे.िा. भन्त्दा ठूला 
िलविद्यतु आयोििा 

१९४ ६,९५४.०२७ 

३ लगािी बोडिअन्त्तगितका 
िलविद्यतु आयोििा 

1       900.00  

४ सौयि ऊिाि ९ ५९.३ 
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क्र.सिं. स्रोत आयोििाको सिंख्या क्षमता (मे.िा.) 
५ िाय,ु िैविक विण्ड (Biomass), 

नडिेल  
- - 

६ कोिेिेरेसि 2  ६.०० 
 िम्मा २३१ ७,९३८.९६ 

स्रोतः विद्यतु विकास विभागको िेबसाइट (२०७७ श्रािण १ गते) 

सञ्चालिमा रहेका, उत्िादि (निमािण) अिमुनतित्र प्राप्त गरेका तथा आयोििाको सिेक्षण 

अिमुनतित्र प्राप्त गरेका आयोििाहरूको सिंजक्षप्त वििरण देहाय बमोजिम रहेको छ: 

सञ्चालिमा रहेका तथा उत्िादि एििं सिेक्षण अिमुनतित्र प्राप्त आयोििाको वििरण 

अिस्था कूल िनडत क्षमता (मेगािाट) कूल सिंख्या 

सञ्चालिमा रहेका १,३०२.६० १११ 

उत्िादि/निमािण अिमुनतित्र प्राप्त 
गरेका 

७,९३८.९६ २३१ 

सिेक्षण अिमुनतित्र प्राप्त गरेका २०,१३८.९३ ३३२ 

स्रोतः विद्यतु विकास विभागको िेबसाइट (२०७७ श्रािण १ गते) 

ितिमाि अिस्थालाइि नियालेर हेदाि िेिालमा िदीको बहािमा आधाररत (Run-of-River) प्रकृनतका 

सािा िलविद्यतु आयोििाको बाहलु्य रहेको देख्न सवकन्त्छ। सञ्चालिमा मात्र िभइि अनधक 

मात्रामा िदीको बहािमा आधाररत आयोििाहरू निमािण र अध्ययिको क्रममा रहेका छि।् 

यस वकनसमका आयोििाको िुाँिीगत आिश्यकता कम हिुे साथै निमािण तथा व्यिस्थािि सरल 

हिुे भएको कारणले विगतमा िेिालमा चरम ऊिाि सङ्कटको अिस्था विद्यमाि रहाँदा यस्ता 

आयोििाले प्राथनमकता िाएका नथए। तसथि, हाल ििेालमा निमािण भइरहेका िलविद्यतु 
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आयोििामा िलाशययकु्त (Storage) िलविद्यतु आयोििाको वहस्सा कम भएको कारणले िेिाल 

निकट भविष्यमै विद्यतु उत्िादिको सन्त्दभिमा िूणि रूिमा आत्मनिभिर हिु कदठि देजिन्त्छ।  

उल्लेजित ितेित्रको अिसुार दश िषि (आ.ि. २०८४/८५) नभत्र उत्िादि हिुे विद्यतुमध्ये 

१०,००० मे.िा. िेिालमै आन्त्तररक रूिमै िित गररिे र बााँकी ५,००० मे.िा. विदेशमा 

नियाित गररिे प्रक्षेिण गररएको नथयो। यद्यवि, ितेित्र िारी  भएििातको दइुि िषिको अिस्थालाइि 

मध्यििर गदाि भिे उक्त ितेित्रले निददिष्ट गरेको लक्ष्यलाइि प्राप्त गिे सन्त्दभिमा िेिालले निकै 

कसरत गिुिििे देजिन्त्छ। 

2.2. प्रसारण 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदिअिसुार ितिमाि अिस्थामा िेिालको 
प्रसारण लाइिको अिस्था देहाय बमोजिम रहेको छ: 

ििेालमा प्रसारण लाइिको ितिमाि अिस्था 
प्रसारण लाइि विद्यमाि निमािणाधीि 

४०० के.भी. ७८ वक.नम. ७५६ सवकि ट वक.नम. 
२२० के.भी. १७८ वक.नम. १,२७२ सवकि ट वक.नम. 
१३२ के.भी. ३,०३७.५४ वक.नम. १,३२२ सवकि ट वक.नम. 
६६ के.भी. ५१५ वक.नम.  

स्रोत: िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदि 

यसैगरी, िेिालमा प्रसारण सबस्टेसिको अिस्था निम्िािसुार रहेको छ:  
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ििेालमा प्रसारण सबस्टेसिको ितिमाि अिस्था 
प्रसारण सबस्टेसि विद्यमाि निमािणाधीि 

४०० के.भी.  ३,६५५ एम.नभ.ए. 
२२० के.भी. ३२० एम.नभ.ए. ३,७०८ एम.नभ.ए. 
१३२ के.भी. २,८७४.४० एम.नभ.ए. २,१३३ एम.नभ.ए. 
६६ के.भी. ६२७ एम.नभ.ए. ३७० एम.नभ.ए. 

स्रोत: िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदि 

विगतमा विद्यतुको प्रसारणसम्बन्त्धी सिंरचिाको योििा, निमािण तथा सञ्चालिको अनभभारा एकल 

रूिमा िेिाल विद्यतु प्रानधकरणले बहि गरररहेको अिस्था भएकोमा हाल राविय प्रसारण नग्रड 

कम्ििी नलनमटेडले िनि मेिा चााँगे प्रसारण लाइि आयोििा, तमोर चााँगे प्रसारण लाइि 

आयोििा, वकमाथािंका अरुण-अरुण हब प्रसारण लाइि आयोििा, िजिम सेती दोदोधरा प्रसारण 

लाइि आयोििा र फुकोट कमिदेि प्रसारण लाइि आयोििाको विकास गरररहेको छ।  

प्रसारण लाइिको विस्तार तथा सबस्टेसिको निमािण हुाँदै िािे क्रममा प्रसारण लाइिसम्बन्त्धी 

सिंरचिा विगतको तलुिामा क्रनमक रूिमा सदुृढ हुाँदै गएको अिस्था भए तािनि प्रसारण लाइि 

सिालको हकमा तत्काल समाधाि गररििुिे मदु्दाहरू ियािप्त मात्रामा रहेका छि।् 

िलविद्यतु उत्िादिको व्यािक सम्भाििा भए तािनि आिश्यक प्रसारण लाइि तथा सब-

स्टेसिको कमीले गदाि िेिालको िलविद्यतु क्षेत्र धेरै िै प्रभावित भएको अिस्था छ। प्रसारण 

लाइिको सिाल सन्त्तोषििक रूिमा विस्तार हिु िसक्िकुा कारण कनतिय िलविद्यतु आयोििा 

िूणि रूिमा निमािण भइसक्दा िनि आफ्िो विद्यतु प्रसारण गिि िाएका छैिि ्भिे अन्त्य अध्ययिको 

अिस्थामा रहेका आयोििाले आफ्िो निमािणका लानग आिश्यक ऋण व्यिस्थाििको लानग 

वित्तीय सिंस्थाको वििास जित्न सकेका छैिि।् कनतिय आयोििाले निमािण अिनधको धयाि 

िचि (Interest During Construction) का कारण बढ्ि आउिे निमािण िचिलाइि कम गिि 
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िे.वि.प्रा.ले बिाउििुिे प्रसारण लाइि तथा सबस्टेसिको निमािण कायि सन्त्तोषििक जस्थनतमा 

ििगु्दासम्म निमािण कायिसमेत योििाबि वढला गराउिे गरेको िाइएको छ।  

प्रसारण लाइिको सीनमत क्षमताका कारण केही आयोििा भिे सञ्चालिमा आइसके िनि िूणि 

क्षमतामा चल्ि िाएका छैिि।् िेिालले आिश्यक गनतमा प्रसारण लाइि तथा सब-स्टेसि 

निमािण गिि िसक्िलेु विद्यतु उत्िादि तथा प्रसारणमा अढ्चि (Bottleneck) को जस्थनत सिृिा 

भएको छ िसका कारण देशनभत्र विद्यतुको िित बढ्ि िाएको छैि भिे नछमेकी रािहरूमा 

ऊिाि व्यािार तथा विद्यतु बैंवकङ गिि सक्िे िेिालको क्षमतामा िनि बढोत्तरी हिु िाएको छैि। 

2.3. वितरण 

िेिालमा देशव्यािी रूिमा विद्यतु वितरण गिि अिमुनत प्राप्त एकमात्र सिंस्था ि.ेवि.प्रा. हो भि े

बटुिल िािर कम्ििी नलनमटेड स्याङ्क्िा, िाल्िा, यठुाि र अघाििााँची जिल्लाका केही स्थािमा 

विद्यतु वितरणका लानग अिमुनत प्राप्त सिंस्था हो। ििेालमा विद्यतुको वितरणको दावयत्ि मखु्य 

रूिमा िे.वि.प्रा.ले िहि गदै आएको छ। िे.वि.प्रा. िेिालमा विद्यतु उत्िादि, प्रसारण, 

वितरणलाई सक्षम, भरिदो र सििसलुभ गरी विद्यतु आिूनतिको समजुचत व्यिस्था गिि िेिाल 

सरकारको िूणि स्िानमत्िमा स्थाििा भएको सिंस्था हो। 

िे.वि.प्रा.साँग आफ्िा सहायक कम्ििीअन्त्तगित रहेका विद्यतु उत्िादि आयोििाबाहेक हालसम्म 

२० िटा िलविद्यतु केन्त्द्रका साथै 2 िटा थमिल विद्यतु उत्िादि केन्त्द्र गरी िम्मा २२ िटा 

विद्यतु उत्िादि केन्त्द्रको3 िूणि स्िानमत्ि रहेकोले िेिालमा विद्यतु आिूनतिको व्यिस्था गिि 

                                                           
3 िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिदेि अिसुार 
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िे.वि.प्रा.ले महत्ििूणि योगदाि गदै आएको छ। विद्यतु वितरकको हैनसयतले िे.वि.प्रा.का हाल 

सामदुावयक तथा थोक उिभोक्तासमेत गरी कूल ४२ लाि २० हिार उिभोक्ता4 रहेका छि।्  

त्यसैगरी, कूल शेयर िुाँिी मध्ये ििेाल सरकारको ७.४२% लगािी रहेको बटुिल िािर 

कम्ििी नलनमटेडले ५६,१९४ ग्राहकहरूलाई आफ्िो वितरण प्रणालीमाफि त विद्यतु वितरण5 

गरररहेको छ। 

िे.वि.प्रा.ले आफ्िो प्रणालीमा हिुे क्षनतलाइि (Loss) घटाउाँदै विगतको तलुिामा उल्लेख्य सधुार 

गरेको छ ििु निकै प्रशिंसिीय छ। यद्यवि, यथेष्ट प्रसारण तथा वितरण सिंरचिाको कमीका 

कारण िेिालले देशका बानसन्त्दासमक्ष भरिदो रूिमा ियािप्त तथा गणुस्तरीय विद्यतु उिलधध 

गराउि िसक्ि ुअको गम्भीर िास्तविकता हो। कनतिय स्थािमा प्रसारण लाइि तथा वितरण 

लाइिको क्षमताले धान्न िसक्िे भएका कारण उिभोक्ताहरूले इच्छा बमोजिम विद्यतु िित 

गिि समेत िाएको अिस्था छैि। यसका कारण मलुतः देशनभत्रको आन्त्तररक विद्यतु िितमा 

हिुे िवृिमा समस्या आएको छ। तसथि, धेरैभन्त्दा धेरै व्यजक्तहरूमा भरिदो विद्यतुीय आिूनति 

सनुिजित गिि प्रसारण तथा वितरण सिालमा समेत सधुार तथा विस्तार गिुिििे अिस्था देजिन्त्छ। 

2.4. विद्यतु व्यािार 

विद्यतु आयात नियाितका निजम्त बेग्लै निकायको अभािमा नबगतमा िे.वि.प्रा.ले िै अन्त्तरदेशीय 

विद्यतु व्यािारको जिम्मेिारी बहि गरेको नथयो र हालसम्म िनि यही व्यिस्था कायम िै रहेको 

छ। िेिालले विद्यतु व्यािारलाई बहआुयानमक बिाउिको निजम्त भारतसाँग ऊिाि बैंवकङ्गको 

सहमनत गरेििात ्िे.वि.प्रा.ले ऊिाि बैंवकङ्गलाई केही हदसम्म प्रचलिमा समेत ल्याएको छ।  

                                                           
4 िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिदेिअिसुार 
5 बटुिल िािर कम्ििी नलनमटेडको आ.ि. २०७५/७६ को िावषिक प्रनतिदेिअिसुार 
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िे.वि.प्रा.को िावषिक प्रनतिेदिअिसुार क्रमशः आनथिक िषि २०७५/७६ र २०७६/७७ मा 

िेिालले भारतबाट 2,८१३ नगगािाट घण्टा र १,७२९ नगगािाट घण्टा विद्यतु िररद गरेको 

नथयो भिे ४२.५ नगगािाट घण्टा र ३५ नगगािट घण्टा विद्यतु भारतलाई नबक्री गरेको नथयो। 

देशनभत्र तथा देश बावहर विद्यतु व्यािार प्रयोििको लानग िेिाल विद्यतु व्यािार कम्ििी नलनमटेड 

(Nepal Power Trading Company Limited) को ईिी सम्ित ्२०१७ मा स्थाििा भए तािनि 

केही काििुी तथा िूिािधारसम्बन्त्धी अियािप्तताको कारण हाल यस कम्ििी िे.वि.प्रा.को योििा, 

अिगुमि तथा सूचिा प्रविनध निदेशिालयअन्त्तगितको विद्यतु व्यािार विभागबाट सञ्चानलत छ।  

हाल सिंसदमा विचाराधीि अिस्थामा रहेको विद्यतु विधेयक िाररत भई ियााँ विद्यतु ऐि 

कायािन्त्ियि भएमा ििेालमा विद्यतु व्यािारसम्बन्त्धी रहेका काििुी व्यिस्था तलुिात्मक रूिले 

सहि हिुे तथा विद्यतु व्यािारको मूल्य अन्त्तर (Trading Margin), प्रसारण तथा वितरण दस्तरु 

(Wheeling Charge) सम्बन्त्धी नियमकीय उिकरण तिुिमा गरी विद्यतु व्यािारको क्षेत्र गनतशील 

बिाउिे अिेक्षा गररएको छ। 
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3. आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगले गरेका कायिसम्िादिसम्बन्त्धी मखु्य 

उिलजधधहरू 

आफ्िो कायि-सञ्चालिको प्रथम िषि िूरा गदै अजघ बवढरहेको यस आयोगले गत आनथिक िषिमा 

ििशजक्त, साधि, स्रोत तथा सिंरचिाको अभाि एििं िोभेल कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) 

वििव्यािी महामारीले िेिालको विद्यतु क्षेत्रका साथै आफ्िो कायिसम्िादिमा िादै गरेको असरका 

बाबिदु विद्यतुसम्बन्त्धी अिमुनत प्राप्त सिंस्था, ग्राहक, उिभोक्ता, सरोकारिाला तथा ऊिाि क्षेत्रसाँग 

सम्बजन्त्धत सम्िूणि व्यजक्तहरूको आशा र भरोसाप्रनत सिग रहाँदै तोकेको जिम्मेिारी िहि 

गरररहेको छ। 

ऐि बमोजिम गठि भएको यस आयोगको सङ्गठि तथा व्यिस्थाििको सिेक्षण अध्ययि प्रनतिेदि 

तयार गरी सो बमोजिमका कमिचारीहरूको दरबन्त्दी स्िीकृनतको लानग िेिाल सरकारसमक्ष 

अिरुोधसमेत गररसकेको छ।  

आयोगले आ.ि. २०७६/७७ मा हानसल गरेका मखु्य उिलजधधहरू देहाय बमोजिम रहेका 

छि:् 

3.1. नियामकीय उिकरणहरूको तिुिमा 

विनियमािली, निदेजशका, कायिविनध, सिंवहता आदद िस्ता नियामकीय उिकरणहरूले िै  

आयोगलाई काििुबमोजिम आफूमा निवहत गररएको अनधकार हानसल गरी काम, कतिव्य तथा 

जिम्मेिारी िहि गिि निददिष्ट गदिछि।्  

यस आयोगले नियामकीय भनूमका नििािह गदै आ.ि. २०७५/७६ मा १ (एक) िटा निदेजशका 

िारी गरेको नथयो भिे आ.ि. २०७६/७७ मा विद्यतु नियमि आयोगको बैठक सम्बन्त्धी 
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कायिविनध, २०७६ लगायत अन्त्य ३ (तीि) िटा विनियमािली तथा निदेजशकाहरू िारी गरी 

कायािन्त्ियिमा ल्याएको छ। साथै, अन्त्य विनभन्न आिश्यक विनियमािली, निदेजशका तथा 

कायिविनधहरू मस्यौदा तयार हिुे क्रममा रहेका छि।् 

आयोगले आफ्िो नियमिकारी भनूमकालाई थि सशक्त बिाउिे प्रयोििका लानग विगतमा िारी 

गरी लागू गरेका, मस्यौदा तयारीको अिस्थामा रहेका तथा भविष्यमा तिुिमा गररिे नियामकीय 

उिकरणहरू तथा आयोगको अन्त्तररक कायि सञ्चालिको प्रयोििका लानग आिश्यक 

विनियमािली िा कायिविनधहरूको तानलका अिसूुची-2 मा समािेश गररएको छ।  

साथै, आयोगले तिुिमा गरी लागू गरेका तथा मस्यौदाको तयारीमा रहेका विनभन्न नियामकीय 

उिकरणहरू देहाय बमोजिम रहेका छि:् 

3.1.1. आयोगले िारी गरी लागू गरेका नियामकीय उिकरणहरू 

3.1.1.1. विद्यतु िररद नबक्री तथा अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले िालिा गिुिििे शति सम्बजन्त्ध विनियमािली, 
२०७६ 

(विद्य ुत नियमि आयोगको नमनत २०७६/०६/१५ मा बसेको बैठकबाट स्िीकृत) 

आयोगद्वारा नियमि गिुिििे आिश्यक कायिको सम्बन्त्धमा व्यिस्था गिि आयोगले यस 

विनियमािलीको तिुिमा गरेको हो। 

यस विनियमािलीमा विद्यतु िररदनबक्री दरको निधािरण गिे, विद्यतु िररदकताि तथा विद्यतु 

नबक्रीकतािबीच हिु े विद्यतु िररद सम्झौताउिर सहमनत प्रदाि गिे, विद्यतु अिमुनत प्राप्त 

व्यजक्त/सिंस्थाको शेयर सिंरचिामा िररितिि गिेसम्बन्त्धी प्रवक्रया तथा अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले 

िालिा गिुिििे अन्त्य व्यिस्थासमेत रहेको छ। 
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आयोगले यस विनियमािलीको कायिन्त्ियिको सम्बन्त्धमा आएका केही िवटलतालाई 

सम्बोधि गिे प्रयोििका साथ नमनत २०७६/११/०५ मा थि स्िष्टीकरणसमेत िारी 

गरेको छ। यस विनियमािलीको िूणि अिंश अिसूुची-३.३ मा समािेश गररएको छ। 

3.1.1.2. विद्यतु उिभोक्ता महसलु निधािरण निदेजशका, २०७६ 

(विद्य ुत नियमि आयोगको २०७६/०७/२९ गते बसेको ३०औिं बैठकबाट स्िीकृत) 

ऐिको दफा १३ तथा नियमािलीको नियम ८ र ९ अिसुार विद्यतु महसलु निधािरण गिे 

प्रयोििका लानग यस निदेजशका तिुिमा गररएको हो। 

यस निदेजशकामा आयोगसमक्ष बझुाउििुिे उिभोक्ता महसलु निधािरणको नििेदि तथा उक्त 

नििेदिउिर आयोगले गिे कारबाहीबारे व्यिस्था गररएको छ। यसैगरी, यस निदेजशकामा 

उिभोक्ता महसलु निधािरणका नसिान्त्त र आधारसमेत उल्लेि गररएको छ। यस 

निदेजशकाको िूणि अिंश अिसूुची-३.४ मा समािेश गररएको छ। 

3.1.1.3. विद्य तु नियमि आयोग सािििनिक सिुिुाई सञ्चालि निदेजशका, २०७६ 

(विद्य ुत नियमि आयोगको २०७६/११/०१ गते बसेको ४१ औिं बैठकबाट स्िीकृत) 

आयोगले गिे सािििनिक सिुिुाइको कायिलाई सरल, व्यिजस्थत तथा एकरूिता कायम 

गिि, सरोकारिालाले िािकारी िाउिे हक तथा स्िच्छ, निष्िक्ष सिुिुाइको अनधकारलाई 

सनुिजितता प्रदाि गिि ऐिको दफा २१ तथा नियमािलीको नियम १९ अिसुार सािििनिक 

सिुिुाइ गिे प्रयोििका लानग यो निदेजशका तिुिमा गरेको हो। 

यस निदेजशकामा सािििनिक सिुिुाइको विषय, विनध, प्रवक्रया, व्यिस्थािि तथा सािििनिक 

सिुिुाइको क्रममा सहभागीले िालिा गिुिििे आचारसिंवहता उल्लेि गररएको छ। यस 

निदेजशकाको िूणि अिंश अिसूुची-३.५ मा समािेश गररएको छ। 

http://erc.gov.np/storage/listies/April2020/dos-public-hearing-directives-final.pdf
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3.1.1.4. नबद्यतु सम्बजन्त्ध कम्िनिको शयेरको सािििनिक निष्काशि सम्बजन्त्ध निदेजशका, २०७६ 

विद्यतु नियमि आयोगको २०७६/०३/१८ गते बसेको १३औिं बैठकबाट स्िीकृत (आ.ि. 
२०७५/७६ मा लागू भएको)  

आ.ि. २०७५/७६ को अजन्त्तम मवहिामा आयोगले नियमािलीको नियम ४५ को 

व्यिस्थाबमोजिम विद्यतु उत्िादि, प्रसारण, वितरण िा व्यािारको काम गिि अिमुनत प्राप्त 

कम्ििी िा सिंस्थाले सािििनिक रूिमा शेयर निष्काशि गिुििूिि यस आयोगबाट स्िीकृनत 

नलििुिे व्यिस्थालाई स्िष्ट, िारदशी तथा प्रभािकारी रूिमा कायािन्त्ियि गिि यस निदेजशका 

तिुिमा गरेको हो। 

यस निदेजशकाले शयेरको सािििनिक निष्काशिको लानग आयोगसमक्ष नििेदि िेस गिे 

नििेदकको योग्यता, शयेरको सािििनिक निष्काशिको तररका आदद विषय समािेश गरेको 

छ। यस निदेजशकाको िूणि अिंश अिसूुची-३.६ मा समािेश गररएको छ। 

3.1.2. मस्यौदा तयारीको अिस्थामा रहेका नियामकीय उिकरणहरू 

3.1.2.1. विद्यतु नियमि आयोग अिमुनत प्राप्त व्यजक्त िा आयोििा गानभि,े प्रानप्त, िररद नबक्री, 
ग्रहण िा हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी निदेजशका, २०७७ (मस्यौदा)  

विद्यतु बिारमा प्रनतस्िधाि कायम गिि तथा उिभोक्ताको वहत सिंरक्षण गििको लानग ऐिको दफा 

१४ को िण्ड (च) र िण्ड (छ) बमोजिमको कायिलाई स्िष्ट, िारदशी तथा प्रभािकारी रूिमा 

कायािन्त्ियि गिि आयोगले यस निदेजशका तिुिमा गिि लागेको हो। 

आयोगले यस निदेजशकाको मस्यौदा सरोकारिालाको राय, सझुाि, प्रनतवक्रयाका लानग प्रकाशि 

गरेििात ्प्राप्त राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया बमोजिम उक्त मस्यौदा सिंसोधि गरी आयोगद्वारा 

अजन्त्तम रूि ददई प्रकाशि गररिे छ। उक्त निदेजशकाको मस्यौदा अिसूुची-३.७ मा समािेश 

गररएको छ। 
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3.1.2.2. विद्यतु नियमि आयोग वििाद समाधािसम्बन्त्धी विनियमािली 
ऐिको दफा १८ बमोजिम अिमुनत प्राप्त व्यजक्तहरूबीच उत्िन्न विद्यतुसम्बन्त्धी वििाद र अिमुनत 

प्रात व्यजक्तले गरेको कुिै निणियमा जचत्त िबझेुको िा नििले गरेको कायिबाट आफूलाई मकाि 

िरेको व्यहोरा उल्लेि गरी त्यस िाितको क्षनतिूनति दाबी गरेको विषयको समाधाि प्रवक्रया 

समािेश गिे गरी आयोगले यस विनियमािलीको मस्यौदा तयार गरररहेको छ। 

3.1.2.3. विद्यतु नियमि आयोग आन्त्तररक कायिसञ्चालिसम्बन्त्धी विनियमािली 
आयोगले आफ्िो आन्त्तररक कायिसञ्चालिसम्बन्त्धी विषयमा यस विनियमािलीको मस्यौदा तयार 

गदै छ। यस विनियमािलीले आयोगको कायि सम्िादिसम्बन्त्धी व्यिस्था, आयोगद्वारा िारी हिुे 

नियामकीय उिकरणसम्बन्त्धी व्यिस्था तथा आयोगले गिे काम कारबाहीका सामान्त्य 

नसिान्त्तहरू आदद िस्ता विषय समेट्िे छ। 

3.1.2.4. विद्यतु नियमि आयोग आनथिक प्रशासिसम्बन्त्धी विनियमािली 
यस विनियमािलीमा बिेट तिुिमा र कायािन्त्ियि, आयोगको कोष र यसको सञ्चालि, आयोगको 

लेिा िरीक्षण, भौनतक सम्िजत्त व्यिस्था नललामसम्बन्त्धी व्यिस्था, बरबझुारथ, सिारी साधिको 

व्यिस्था, भ्रमण िचिसम्बन्त्धी व्यिस्था, आयोगको आम्दािीबाट गररिे िचिको व्यिस्था आदद 

विषय समेवटिे छ। 

3.1.2.5. आयोगको अन्त्य आन्त्तररक प्रशासिसाँग सम्बजन्त्धत कायिविनध 

उिरोक्त विषयका अनतररक्त आयोगले आफ्िो आन्त्तररक प्रशासिसाँग सम्बजन्त्धत विद्यतु नियमि 

आयोगको बैठक सम्बन्त्धी कायिविनध, 2०७६ तिुिमा गरी कायािन्त्ियिमा ल्याइसकेको छ भिे 

आयोगको सञ्चालि तथा अन्त्तररक नियन्त्त्रण प्रणालीसम्बन्त्धी कायिविनध मस्यौदा तयारीको 

अिस्थामा रहेको छ। 
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3.2. उिभोक्ता विद्यतु महसलु दरको निधािरण 

आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगले तल उल्लेजित नििेदि बमोजिम उिभोक्ता विद्यतु महसलु 

दरको निधािरण गरेको नथयो: 

नििेदक: िे.वि.प्रा. 
नििेदि सिंख्या (Petition Number): ERC/076/77/Tariff-01 

विद्यतु महसलु दर निधािरणको निणिय: २०७७/०३/०१ 

निणिय: िे.वि.प्रा.का उिभोक्ता (सामदुावयक थोक उिभोक्ता सिंस्थाअन्त्तगित रहेका उिभोक्ता 

समेत) को विद्यतु महसलु दरको निधािरण 

िे.वि.प्रा. द्वारा नमनत २०७६/०८/१३ मा यस आयोगसमक्ष िेस गररएको उिभोक्ता महसलु 

निधािरणको नििेदिमा आयोगले आिश्यक थि वििरण िेस गिूि भिी नमनत २०७६/०८/२७ 

मा ित्राचार गरेििात ् नमनत २०७६/१०/१७ मा िे.वि.प्रा.बाट थि कागिातहरूका साथै 

िररमाजिित विद्यतु महसलु प्रस्ताि प्राप्त भएको नथयो। वयिै वििरणको अध्ययि तथा विश्लषेणको 

नसलनसलामा आयोगले िे.वि.प्रा.साँग िटक िटक छलफल गरेको नथयो।  

साथै, आयोगले थि वििरण मागेबमोजिम िे.वि.प्रा.ले नमनत २०७७ बैशाि २६ गते थि 

वििरण िेस गरेको नथयो। ऐिको दफा १३ को उिदफा (2) अिसुार आयोगले वितरण 

अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले सम्िूणि कागिात िेस गरेको ६० ददिनभत्र महसलु निधािरण गिुिििे 

व्यिस्था रहेको छ। 

िे.वि.प्रा.ले िेस गरेको महसलु निधािरणको प्रस्ताि उिर आिश्यक अध्ययि तथा विश्लषेण गदै 

नमनत २०७७/०२/१२ मा ऐि, नियमािली तथा विद्यतु नियमि आयोग सािििनिक सिुिुाई 
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सञ्चालि निदेजशका, २०७६ को दफा ४ उिदफा (३) को व्यिस्था बमोजिम सूचिा प्रविनधको 

प्रयोग गरी विद्यतुीय माध्यमबाट सािििनिक सिुिुाइ (ई-वहयररङ्ग) को आयोििा गररएको नथयो। 

आयोगले िे.वि.प्रा.ले िेस गरेको नििेदि, कागिात तथा वििरणको गहि अध्ययि गरी तथा 

प्रधािमन्त्त्री तथा मजन्त्त्रिररषद्को कायािलय, ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्रालय, अथि 

मन्त्त्रालय र िे.वि.प्रा.साँग छलफल गरी साथै आयोगमा इमेल, ित्र र सािििनिक सिुिुाइमाफि त 

विनभन्न िगिका उिभोक्ता, उद्योग व्यिसायी, सििसाधारण उिभोक्ताका प्रनतनिनधमूलक सिंस्था तथा 

सरोकारिालाबाट प्राप्त भएको राय, प्रनतवक्रया र सझुािउिर विस्ततृ अध्ययि तथा विश्लषेण गरी 

िे.वि.प्रा.ले आििि गिे मिुाफाको निष्िक्ष तथा न्त्यायोजचत हिु े वहसाबले प्रत्याभतू हिुे गरी 

उिभोक्ता महसलु दर निधािरण गरेको हो। िोभेल कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) वििव्यािी 

महामारीको प्रभािलाई मध्यििर गरी सोको सन्त्त्रासको बाबिदु आयोगले आधनुिक प्रविनध 

(ई-वहयररङ्ग) को प्रयोगमाफि त सािििनिक सिुिुाइको दावयत्ि िूरा गरेको नथयो। 

िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष िेस गरेको उिभोक्ता विद्यतु महसलु दर निधािरणको प्रस्तािअिसुार 

व्यािाररक, गैरव्यािाररक तथा औद्योनगक ग्राहक िगिको हकमा डेनडकेटेड वप्रनमयमसमेत लागू 

हिुिुिे माग रहेकोमा उक्त प्रस्तािको गहि अध्ययि गरी ऐि, नियमािली तथा विद्यतु उिभोक्ता 

महसलु निधािरण निदेजशका, २०७६ ले प्रत्यायोिि गरेको व्यिस्था बमोजिम वित्तीय विश्लषेण 

गरेर िचि कटौतीका उिायहरूसमेत िवहचाि गरी एििं कोनभड-१९ ले सििसाधारण उिभोक्ता 

एििं राविय अथितन्त्त्रलाई समेत िारेको िकारात्मक असरलाई मध्यििर गरेर आयोगले रािको 

इनतहासमा िवहलोिटक एक स्ितन्त्त्र नियमिकारी निकायको हैनसयतले उिभोक्ता विद्यतु महसलु 

दर निधािरण गरी सरदर ९% घटाउिे िस्तो ऐनतहानसक निणिय गरेको हो। त्यसैगरी, आयोगले 

यसै निणियबाट व्यािाररक, गैर-व्यािाररक तथा औद्योनगक ग्राहक िगिको हकमा डेनडकेटेड 

वप्रनमयम शलु्क हटाइददएको छ।  
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आयोगको यस निणियले िेिाल सरकारको िूणि स्िानमत्ि भएको सिंस्थाले आििि गरेको मिुाफाको 

केही अिंश सििसाधारण उिभोक्तामा िनि िगु्ि गएको छ भि ेिे.वि.प्रा.को आम्दािी एििं आउाँदा 

िषिहरूमा गररििुिे विकास निमािणका कायिहरूको लानग बिेटको कमी हिुे छैि। अत: 

आयोगको यस निणियलाई Win - Win Approach को रूिमा नलएर िे.वि.प्रा., उिभोक्ता एििं 

अन्त्य सरोकारिालाहरू समेतले िसुी व्यक्त गरेका छि।् कुिै िनि नियमि आयोगको निणियद्वारा 

सबै िक्ष िसुी हिु ुदलुिभ घटिा हो। 

आयोगको स्थाििाििातको मखु्य दावयत्िहरूमध्येको एक दावयत्ि उिभोक्ता महसलु दर निधािरण 

गिुि रहेको नथयो। ऐिको दफा १३ तथा नियमािलीको नियम ८ एििं ९ अन्त्तगित आयोगमा 

निवहत रहेको विद्यतु महसलु दर निधािरण गिे प्रयोििलाई यस निणियले साथिकता प्रदाि गरेको 

छ। 

आयोगले नमनत २०७७/०३/०१ मा िारी गरेको ि.ेवि.प्रा.का उिभोक्ता (सामदुावयक थोक 

उिभोक्ता सिंस्था अन्त्तगित रहेका उिभोक्ता समेत) को विद्यतु महसलु दर निधािरणको निणियको 

िूणि िाठ अिसूुची-४ मा समािेश गररएको छ। 

3.3. प्राथनमक तथा हकप्रद शेयर निष् काशि सम्बन्त्धमा आयोगबाट िूििस्िीकृनत प्रदाि 

नबद्यतु सम्बजन्त्ध कम्िनिको शेयरको सािििनिक निष्काशि सम्बजन्त्ध निदेजशका, २०७६ को 
व्यिस्था बमोजिम आयोगले हालसम्म १५ (िन्त्र) िटा कम्ििीको िम्मा रु. 
५,58,०६,2९,2००/- (अक्षरेिी िााँच अबि अन्त्ठाउन्न करोड छ लाि उिन्त्तीस हिार दईु 
सय रुिैयााँमात्र) बराबरको प्राथनमक शेयर तथा हकप्रद शेयर निष् काशिको लानग िूििस्िीकृनत 
प्रदाि गररएको छ। 

हालसम्म प्राथनमक तथा हकप्रद शेयर निष् काशिको सम्बन्त्धमा आयोगबाट िूििस्िीकृनत प्रदाि 

गररएको वििरण देहायबमोजिम िेस गररएको छ: 



विद्यतु नियमि आयोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदि  

            िषृ्ठ 49 

क्र. 
सिं. 

कम्ििीको िाम, ठेगािा 
शेयर निष्काशिको 

वकत्ता सिंख्या 
शेयर निष्काशिको रकम (रु.) 

१ 

श्री यिुाइटेड इददमदी 
एन्त्ड आर.बी हाइड्रोिािर 
नलनमटेड 

लेििाथ-७, िोिरा 

१०,५०,००० 
१०,५०,००,०००/- 
(अक्षरेिी दश करोड िचास लाि रुिैयााँमात्र) 

२ 
श्री माउन्त्टेि इििी िेिाल 
नलनमटेड 

िािीिोिरी, काठमाडौँ 
३९,३६,०५४ 

३९,३६,०५,४००/- 
(अक्षरेिी उिन्त्चालीस करोड, छत्तीस लाि, िााँच 
हिार चार सय रुिैयााँमात्र) 

३. 
श्री नलबटी इििी कम्ििी 
नलनमटेड 

कानलकास्थाि, काठमाडौँ 
३७,५०,००० 

३७,५०,००,०००/- 
(अक्षरेिी सैंतीस करोड, िचास लाि रुिैयााँमात्र) 

४ 
श्री नग्रिलाइफ हाइड्रोिािर 
नलनमटेड 

कमलिोिरी, काठमाडौँ 
३४,९७,४०० 

३४,९७,४०,०००/- 
(अक्षरेिी चौंतीस करोड सन्त्तािधबे लाि चालीस 
हिार रुिैयााँमात्र) 

५ 
श्री जशि श्री हाइड्रोिािर 
नलनमटेड 

रातोिूल, काठमाडौँ 
३३,५१,१४० 

३३,५१,१४,०००/- 
(अक्षरेिी तेत्तीस करोड एकाउन्न लाि चौध 
हिार रुिैयााँमात्र) 

६ 
श्री नसिंगटी हाइड्रो इििी 
नलनमटेड 

िक्साल, काठमाडौँ 
४३,५०,००० 

४३,५०,००,०००/- 
(अक्षरेिी नत्रचालीस करोड िचास लाि 
रुिैयााँमात्र) 

७ 
श्री तेह्रथमु िािर कम्ििी 
नलनमटेड, 
बागबिार, काठमाडौँ 

१२,००,००० 
१२,००,००,०००/- 
(अक्षरेिी बाह्र करोड रुिैयााँमात्र) 

८ 
श्री वहमालय हाइड्रोिािर 
नलनमटेड, 
बिुिगर- १०, काठमाडौँ 

२२,५०,००० 
२२,५०,००,०००/- 
(अक्षरेिी बाइस करोड िचास हिार रुिैयााँमात्र) 

९ 

श्री अवि िािर कम्ििी 
नलनमटेडको हकप्रद शेयर 
(Right Share) निष्काशि 
(प्रथम चरणमा हाल 
कायम रहेको शेयर लागत 
रु. १ अबि १३ करोड 
चालीस लाि चकु्ता 
िुाँिीको १:०.५० को 
दरले हिु आउिे रकम 
निष्काशिको लानग 
स्िीकृनत)  

५६,७०,००० 
५६,७०,००,०००/- 
(अक्षरेिी छिन्न करोड सत्तरी लाि रुिैयााँमात्र) 
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क्र. 
सिं. 

कम्ििीको िाम, ठेगािा 
शेयर निष्काशिको 

वकत्ता सिंख्या 
शेयर निष्काशिको रकम (रु.) 

१० 
श्री मध्य भोटेकोशी 
िलविद्यतु कम्ििी 
नलनमटेड 

१,५०,००,००० 
१,५०,००,००,०००/- 
(अक्षरेिी एक अबि िचास करोड रुिैयााँमात्र) 

११ 
श्री मैलङु्ग िोला 
िलविद्यतु कम्ििी 
नलनमटेड 

७,३६,२८६ 
७,३६,२८,६००/- 
(अक्षरेिी सात करोड, छत्तीस लाि, अठ्ठाइस 
हिार छ सय रुिैयााँमात्र) 

१२ 
श्री न्त्यादी हाइड्रोिािर 
नलनमटेड 

बिुिगर, काठमाडौँ 
४०,५०,००० 

४०,५०,००,०००/- 
(अक्षरेिी चालीस करोड िचास लाि रुिैयााँमात्र) 

१३ 

श्री नबन्त्ध्यबानसिी 
हाइड्रोिािर डेभेलिमेन्त्ट 
कम्ििी नलनमटेड 

ियााँ बािेिर- १०, 
काठमाडौँ 

२५,००,००० 
२५,००,००,०००/- 
(अक्षरेिी िच्चीस करोड रुिैयााँमात्र) 

१४ 

श्री सान्त्िेि िलविद्यतु 
कम्ििी नलनमटेड 

कििमागि महारािगञ् ि, 
काठमाडौँ 

३६,५०,००० 
३६,५०,००,०००/- 
(अक्षरेिी छत्तीस करोड िचास लाि मात्र) 

१५ 
श्री रुरु िलविद्यतु 
आयोििा नलनमटेड 

हात्तीसार, काठमाडौँ 
८,१५,४१२ 

८,१५,४१,२००/- 
(अक्षरेिी आठ करोड िन्त्र लाि एकचालीस 
हिार दईु सय रुिैयााँमात्र) 

िम्मा ५,५८,०६,२९२ 
५,58,०६,२९,२००/- 
(अक्षरेिी िााँच अबि अन्त्ठाउन्न करोड छ लाि 
उिान्त्तीस हिार दईु सय रुिैयााँमात्र) 

3.4. शेयर सिंरचिामा िररितिि गिि िूििस्िीकृनत प्रदाि 

ऐि, नियमािली तथा विद्यतु िररद नबक्री तथा अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले िालिा गिुिििे शति 

सम्बजन्त्ध विनियमािली, २०७६ को व्यिस्थाबमोजिम आयोगले शयेर सिंरचिामा िररितिि गिे 

सम्बन्त्धमा १९ (उन्नाइस) िटा कम्ििीलाई िूििस्िीकृनत प्रदाि गरेको छ। 

हालसम्म शेयर सिंरचिाको िररितिि गिि िूििस्िीकृनत प्रदाि गररएको वििरण देहायबमोजिम छ: 
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क्र.सिं. कम्ििीको िाम, ठेगािा  
िूििस्िीकृनत प्रदाि गररएको शेयर वकत्ता 
सिंख्या  

निणिय नमनत 

१ 

श्री ददव्यज्योनत हाइड्रोिािर 
प्रा.नल., लनलतिरु म.ि.िा-३, 
लनलतिरु 

२,९४,३८,५९७ २०७६/०७/२९ 

२ 
श्री माकारीगाड हाइड्रोिािर 
प्रा.नल., िािीिोिरी, काठमाडौँ 

८२,४१,७५० २०७६/०७/२९ 

३ 
श्री रसिुा हाइड्रोिािर कम्ििी 
नलनमटेड, सािो भर् याङ्ग, काठमाडौँ 

८०,००० २०७६/०८/०९ 

४ 

श्री टक्सार विििुा िोला 
हाइड्रोिािर प्रा.नल. 
जिचािोिरी, न्त्यरुोड-२२, 
काठमाडौँ 

४,२९,००० २०७६/०८/२६ 

५ 
श्री म्याग्दी हाइड्रोिािर नलनमटेड, 
काठमाडौँ-३, बालिुाटार 

६२,९५,१३० २०७६/०८/२६ 

६ 
श्री साम्लीङ्ग िािर कम्ििी 
नलनमटेड, सािेिा, लनलतिरु 

७,०९,५०० २०७६/०९/१४ 

७ 
श्री आशतुोष इििी प्रा.नल. 
काठमाडौँ 

२,७०,३४० २०७६/०९/१७ 

८ 
श्री भिुङु्ग हाइड्रोिािर प्रा.नल., 
मध्य-बािेिर, काठमाडौँ 

१,३१,२५० २०७६/१०/१६ 

९ 
श्री जचरख्िा हाइड्रोिािर नलनमटेड, 
कोटेिर, काठमाडौँ 

१०,९६,०९० २०७६/१०/१६ 

१० 
श्री बेिी हाइड्रोिािर प्रोिेक्ट 
प्रा.नल., हााँडीगाउाँ, काठमाडौँ 

२६,२२,६४५ २०७६/१०/२३ 

११ 
श्री विकास हाइड्रोिािर कम्ििी 
प्राइभेट नलनमटेड 

महारािगञ् ि-३ काठमाडौँ 
६,७९,७४१ २०७६/११/११ 

१२ 
छ् याङ्क्दी हाइड्रोिािर नलनमटेड, 
गैह्रीधारा, काठमाडौँ 

१,३५,००० २०७६/११/२२ 

१३ 
अिर सोल ुहाइड्रो इलेजक्िक 
कम्ििी नलनमटेड, हात्तीसार, 
काठमाडौँ 

१०,९२,०३८ २०७६/११/२२ 

१४ िाि वहमालय इििी प्रा.नल. 

हालको चकु्ता िुाँिी 
रु.४०,००,००,०००/- मा हाल कायम 
स्िदेशी लगािीकतािहरूबाट थि 
रु.१,१८,६८,१८,७००/- र विदेशी 
लगािीकतािबाट ३९,६७,०४,७००/- गरी 

२०७७/०३/०५ 
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क्र.सिं. कम्ििीको िाम, ठेगािा  
िूििस्िीकृनत प्रदाि गररएको शेयर वकत्ता 
सिंख्या  

निणिय नमनत 

िम्मा रु.१,५८,३५,२३,४००/- थि 
गरी सिंरचिा िररितििििात ्हिुे ि ुाँिी 
रु.१,९८,३५,२३,४००/- (शतिसवहत 
सहमनत प्रदाि) 

१५ 
ग्लोबल हाइड्रोिािर एसोनसएट 
प्रा.नल. 

हालको चकु्ता िुाँिी 
रु.२९,००,००,०००/- मा हाल कायम 
स्िदेशी लगािीकतािहरूबाट थि 
रु.१,१६,३१,६८,४००/- र विदेशी 
लगािीकतािबाट ३६,३२,९२,१००/- गरी 
िम्मा रु.१,५२,६४,६०,५००/- थि 
गरी सिंरचिा िररितििििात ्हिुे ि ुाँिी 
रु.१,८१,६४,६०,५००/- (शतिसवहत 
सहमनत प्रदाि) 

२०७७/०३/०५ 

१६ 
िमु्बरु वहमालय हाइड्रोिािर 
प्रा.नल. 

हालको चकु्ता िुाँिी 
रु.२४,००,००,०००/- मा हाल कायम 
स्िदेशी लगािीकतािहरूबाट थि रु. 
९४,२२,५९,७००/- र विदेशी 
लगािीकतािबाट रु. २९,५५,६४,९००/- 
गरी िम्मा रु.१,२३,७८,२४,६००/- 
थि गरी सिंरचिा िररितििििात ्हिुे ि ुाँिी 
रु.१,४७,७८,२४,६००/- (शतिसवहत 
सहमनत प्रदाि) 

२०७७/०३/०५ 

१७ सैदी िािर कम्ििी प्रा. नल. 

हालको चकु्ता िुाँिी रु. 
६,३९,९१,०००/- बाट रु. 
१४,६३,४३,९००/- हिुे गरी कायम 
गिि िूििस्िीकृनत प्रदाि 

२०७७/०३/१८ 

१८ 
लोिर इििुा हाइड्रोिािर कम्ििी 
नल. 

रु. ७,७४,१०,०००/- बराबरको शेयर 
थि हिुे गरी िूििस्िीकृनत प्रदाि 

२०७७/०३/१८ 

१९ वहमाली हाइड्रो फन्त्ड प्रा. नल. 

हालको चकु्ता िुाँिीमा रु. 
१,८२,२१,०००/- बराबरको शेयर थि 
गरी िम्मा रु. ५,९३,58,२००/- को 
शेयर लागत कायम गिि िूििस्िीकृनत प्रदाि 

२०७७/०३/२९ 
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3.5. विद्यतु िररदनबक्री दरको निधािरण तथा विद्यतु िररद सम्झौतामा सहमनत प्रदाि 

आयोगले ऐि, नियमािली तथा विद्यतु िररद नबक्री तथा अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले िालिा गिुिििे 

शति सम्बजन्त्ध विनियमािली, २०७६ को व्यिस्था बमोजिम हालसम्म निम्ि आयोििाहरूको 

विद्यतु िररदनबक्री दरको निधािरण तथा विद्यतु िररदनबक्री सम्झौतामा सहमनत प्रदाि गरेको 

छ: 

क्र.सिं. विद्यतु िररदनबक्री सम्झौताका िक्षहरू आयोििा निणिय नमनत 

१. 
सैदी िािर कम्ििी प्रा.नल. (विद्यतु 
नबक्रीकताि) र िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(विद्यतु िररदकताि) 

सैदीिोला िलविद्यतु आयोििा 
(०.९९९ मे.िा. क्षमता) 

२०७६/०८/१३ 

२. 
िेिाल सोलारफामि प्रा.नल.(नबक्रीकताि) र 
िेिाल विद्यतु प्रानधकरण (िररदकताि) 

सोम राधाकृष्ण सोलार फामि 
आयोििा (४ मे.िा.), कास्की 

२०७६/११/०५ 

३. 
िेिाल सोलार िािर कम्ििी प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) र िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) 

नग्रड किेक्टेड सोलार PV 

आयोििा (५ मे.िा.), 
ििलिरासी 

२०७६/११/०५ 

हाल सम्म िे.वि.प्रा.बाट िम्मा ४ (चार) िटा आयोििाको विद्यतु िररदनबक्री दरको निधािरण 

तथा विद्यतु िररद सम्झौतामा सहमनतको लानग प्राप्त नििेदि िेस भएकोमा उिरोक्त तानलकामा 

उल्लेजित १ (एक) िटा िलविद्यतु र 2 (दईु) िटा सौयि ऊिाि आयोििाको विद्यतु िररदनबक्री 

दर निधािरण तथा सम्झौतामा आयोगबाट सहमनत प्रदाि गररएको छ। साथै, िे.वि.प्रा.बाट 

मिाङ्ग मस्यािङ्गदी िलविद्यतु आयोििा (१३५ मे.िा.) को सम्बन्त्धमा िेस भएको नििेदि 

रीतिूििक िभएकोले ििगु वििरण िेस गिि नमनत २०७६/११/१४ मा ित्राचार गररएको 

नथयो। 
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3.6. विद्यतु िररद सम्झौताको सिंशोधिमा सहमनत प्रदाि 

आयोगले अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले िेस गरेको विद्यतु िररद सम्झौताको सिंसोधिको नििेदिउिर 

अध्ययि तथा छलफल गरी आ.ि. २०७६/७७ मा देहाय बमोजिमका ४० (चालीस) िटा 

विद्यतु िररद सम्झौताको सिंशोधिमा सहमनत प्रदाि गरेको छ: 

क्र.सिं. 
विद्यतु िररदनबक्री 

सम्झौता भएका िक्षहरू 
आयोििा विषय निणिय नमनत 

१ 

िे.वि.प्रा. (िररदकताि) 
र ररभर फल्स िािर 
कम्ििी नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

डाउि विलिुा 
िोला िलविद्यतु 
आयोििा 
(९.५. मे.िा) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल आषाढ ३१ (िलुाई १५, 
२०२०) कायम  गररएको 

२०७६/०९/०९ 

२ 

िे.वि.प्रा. (िररदकताि) 
र र माया िोला 
हाइड्रोिािर कम्ििी 
नलनमटेड (नबक्रीकताि) 

माया िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(१४.९ मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल आषाढ ३१ (िलुाई १५, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७६/०९/०९ 

३ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  सरुी 
िोला हाइड्रोिािर 
नलनमटेड 

(नबक्रीकताि) 

सरुी िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(६.४. मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल िौष१५ (नडसेम्बर ३१, 

२०१९) कायम गररएको 

२०७६/०९/०९ 

४ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
वहमालय ऊिाि विकास 
कम्ििी नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

अिर जिम्ती-2 
िलविद्यतु 
आयोििा (७ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल चैत्र १ (माचि १४, २०२०) 
कायम गररएको 

२०७६/०९/१७ 

५ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
वहमालय ऊिाि विकास 
कम्ििी नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

उिल्लो जिम्ती 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(१२.मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल चैत्र १ (माचि १४, २०२०) 
कायम गररएको 

२०७६/०९/१७ 

६ 
िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र अिर 

अिर हेिािोला 
सािा िलविद्यतु 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
२०७६/०९/१७ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िररदनबक्री 

सम्झौता भएका िक्षहरू 
आयोििा विषय निणिय नमनत 

हेिा िोला हाइड्रोिािर 
कम्ििी नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

आयोििा (८.५ 
मे.िा.) 

साल आषाढ ३१ (िलुाई १५, 
२०२०) कायम गररएको 

७ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  
चण् डेश् िरी महादेि 
िोला माइक्रो हाइड्रो 
कम्ििी प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) 

चलेुि ुिोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(८.५२ मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल माघ १३ (िििरी २७, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७६/०९/१७ 

८ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र साशा 
इजन्त्िनियररङ्ग 
हाइड्रोिािर प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) 

िािी िोला 
(दोलिा) 
िलविद्यतु 
आयोििा (३० 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल िौष १५ (नडसेम्बर ३१, 
२०१९) कायम गररएको 

२०७६/१०/१६ 

९ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  
िहाडी हाइड्रोिािर 
कम्ििी प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) 

मध्य तारा 
िोला सािा 
िलविद्यतु 
आयोििा (१.७ 
मे.िा.) 

सम्झौता िहाडी हाइड्रोिािर कम्ििी 
प्रा.नल.बाट मध्य तारािोला 
हाइड्रोिािर प्रा.नल. को िाममा 
हस्तान्त्तरणको सहमनत 

२०७६/१०/१६ 

१० 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  
मिकामिा 
इजन्त्िनियररङ्ग 
हाइड्रोिािर प्रा.नल 
(नबक्रीकताि) 

घटे्ट िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा (५ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल िौष १५ (नडसेम्बर ३१, 
२०१९) कायम गररएको 

२०७६/१०/१६ 

११ 

 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
मिकामिा 
इजन्त्िनियररङ्ग 
हाइड्रोिािर प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) 

घटे्ट िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(५.मे.िा.) 

आयोििाबाट उत्िाददत विद्यतु 
िैकजल्िक व्यिस्थामाफि त िररद गिि 
सहमनत 

२०७६/१०/१६ 

१२ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र रािा 
इििी डेभलिमेन्त्ट 
प्रा.नल. (नबक्रीकताि) 

अिर रािा 
िोला सािा 
िलविद्यतु 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
२०७६/१०/१६ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िररदनबक्री 

सम्झौता भएका िक्षहरू 
आयोििा विषय निणिय नमनत 

आयोििा (३ 
मे.िा.) 

साल चैत्र १८ (माचि ३१, २०२०) 
कायम गररएको 

१३ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र रैराङ्ग 
हाइड्रोिािर 
डेभलिमेन्त्ट कम्ििी 
नलनमटेड (नबक्रीकताि) 

इिा िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा (९.९ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल श्रािण २० (अगस्त ०५, 
२०१९) कायम गररएको 

२०७६/१०/२० 
 

१४ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र रोबस्ट 
इििी नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

नमस्िी िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा (४२ 
मे.िा.) 

सम्झौता रोबस्ट इििी नलनमटेडबाट 
माउन्त्टेि इििी िेिाल नलनमटेडको 
िाममा हस्तान्त्तरणको सहमनत 

२०७६/१०/२३ 

१५ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  
मानथल्लो भोटेकोशी 
िािर कम्ििी प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) 

मानथल्लो 
भोटेकोशी 
िलविद्यतु 
आयोििा (४५ 
मे.िा.) 

बाढीका कारण आयोििा 
ििु:क्षनतग्रस्त भई १,२५० ददि 
विद्यतु प्रिाह बन्त्द भएको देजिएको 
र सो अिनद्यको Force Majeure 

अिनद्यको रुिमा सम्झौताको म्याद 
थि 

२०७६/११/०१ 

१६ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र अरुण 
काबेली िािर नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

काबेली बी -१ 
िलविद्यतु 
आयोििा (२५ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल श्रािण २० (अगस्त ०५, 
२०१९) कायम गररएको 

२०७६/११/०१ 

१७ 

िेिाल विदतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  
ददिसभा हाइड्रोिािर 
प्रा.नल. (नबक्रीकताि) 

सभा िोला ए 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(सानबक क्षमता 
८.३ मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल असार ३१ (िलुाई १५, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७६/११/०५ 

१८ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र नसिंगटी 
हाइड्रो इििी नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

नसिंगटी िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(सानबक क्षमता 
१६ मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल िौष१५ (नडसेम्बर ३१, 
२०१९) कायम गररएको 

२०७६/११/०५ 

१९ 
िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
आददशजक्त विद्यतु 

तादी िोला 
(थप्रके) 
िलविद्यतु 

सम्झौता आददशक्ती विद्यतु विकास 
कम्ििी प्रा.नल बाट माउन्त्टेि 

२०७६/११/०५ 



विद्यतु नियमि आयोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदि  

            िषृ्ठ 57 

क्र.सिं. 
विद्यतु िररदनबक्री 

सम्झौता भएका िक्षहरू 
आयोििा विषय निणिय नमनत 

विकास कम्ििी प्रा.नल 
(नबक्रीकताि) 

आयोििा (५ 
मे.िा.) 

इििी िेिाल नलनमटेडको िाममा 
हस्तान्त्तरणको सहमनत 

२० 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र घलेम्दी 
हाइड्रो नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

घलेम्दी िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा (५ 
मे.िा.) 

उत्िाददत विद्यतु बैकजल्िक व्यिस्था 
माफि त िररद गिि सहमनत 

२०७६/११/०५ 

२१ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र सैंदी 
िािर कम्ििी प्रा.नल. 
(नबवक्रकताि) 

सैंदीिोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(०.९९९ मे.िा. 
क्षमता) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल चैत्र २८ (अवप्रल १०, 
२०२१) कायम गररएको 

२०७६/११/०५ 

२२ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
माउन्त्टेि इििी िेिाल 
नलनमटेड (नबक्रीकताि) 

नमस्िी िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा (४२ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७६ 
साल चैत्र १८ (माचि ३१, २०२०) 
कायम गररएको 

२०७६/११/११ 

२३ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र सरुी 
िोला हाइड्रोिािर 
नलनमटेड (नबक्रीकताि) 

सरुी िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(६.४. मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल बैशाि १८ (अवप्रल ३०, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७६/११/२२ 

२४ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  
धौलानगरी कानलका 
हाइड्रो प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) 

दरिाङ्ग-म्याग्दी 
िोला िलविद्यतु 
आयोििा (२५ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल मजङ्क्सर १९ (नडसेम्बर ०४, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७६/११/२२ 

२५ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र म्याग्दी 
हाइड्रोिािर नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

घार िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(सानबकको 
क्षमता ८.३ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल मजङ्क्सर १९ (नडसेम्बर ०४, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७६/११/२२ 

२६ 
िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र रा ती 
हाइड्रो एन्त्ड ििरल 

रुकुमगाड 
िलविद्यतु 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
२०७६/१२/०३ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िररदनबक्री 

सम्झौता भएका िक्षहरू 
आयोििा विषय निणिय नमनत 

कन्त्सिक्सि नलनमटेड 
(नबवक्रकताि) 

आयोििा (५ 
मे.िा.) 

साल िेष् ठ ३२ गते (ििु १४, 
२०२०) कायम गररएको 

२७ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  
मेजन्त्छयाम हाइड्रोिािर 
प्रा.नल. (नबक्रीकताि) 

मानथल्लो 
विलिुािोला- २ 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(४.७२ मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल असार ३१ गते (िलुाई १५, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७६/१२/०६ 

२८ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र तेह्रथमु 
िािर कम्ििी नलनमटेड 
(नबक्रीकताि) 

मानथल्लो 
िोरुङ्गा िोला 
सािा िलविद्यतु 
आयोििा (७.५ 
मे.िा.) 

मूल सम्झौताको उिदफा १.३ मा 
दफा १४ अिसुार गदठत समन्त्िय 
सनमनतको नमनत २०७६/११/१५ मा 
मानथल्लो िोरुङ्गा िोला सािा 
िलविद्यतु आयोििाको सम्बन्त्धमा 
सम्िन्त् ि भएको बैठकको 
माइन्त्यटुलाई अिसूुची-७, (Schedule 

7) थि गररएको 

२०७६/१२/०६ 

२९ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  िथि 
सनमट हाइड्रो प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) 

वहदी िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(६.८२ मे.िा.) 

मूल सम्झौताको उिदफा १.३ र 
दफा ३९ सिंशोधिसवहत ह् िाइट 
लोटस िािर प्रा.नल.को िाममा 
सम्झौता हस्तान्त्तरणको सहमनत 
प्रदाि 

२०७७/०२/०८ 

३० 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र  
दोलिा निमािण 
कम्ििी प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) 

इसिुा िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(९७.२ मे.िा.) 

मूल सम्झौताको उिदफा १.३ र 
दफा ३९ सिंशोधिसवहत 
के.नब.एि.आर.इस् िा िािर 
नलनमटेडको िाममा सम्झौता 
हस्तान्त्तरणको सहमनत प्रदाि 

२०७७/०२/०८ 

३१ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र रसिुा 
हाइड्रोिािर प्रा.नल. 
(नबक्रीकताि) 

फाँ लाि ुिोला 
िलविद्यतु 
आयोििा (५ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल बैशाि १८ गते (अवप्रल 
३०,२०२०) कायम गररएको 

२०७७/०३/११ 

३२. 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
बेत्रािती हाइड्रो-
इलेजक्िक कम्ििी 
प्रा.नल (नबवक्रकताि) 

फाँ लाि ुिोला 
सािा िलविद्यतु 
आयोििा 
(१३.७. मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल बैशाि १८ गते (अवप्रल ३०,  

२०२०) कायम गररएको 

२०७७/०३/११ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िररदनबक्री 

सम्झौता भएका िक्षहरू 
आयोििा विषय निणिय नमनत 

३३ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र दरम 
िोला हाइड्रो इििी 
नलनमटेड (नबवक्रकताि) 

दरम िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा (९.६ 
मे.िा). 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) साविकको ७,३०० वकलोिाट 
क्षमताको लानग विक्रम सम्ित ्
२०७७ साल श्रािण ८ गते (िलुाई 
२३, २०२०) र थि २,३०० 
वकलोिाट क्षमताको लानग विक्रम 
सम्ित ्२०७७ साल िौष १ गते 
(नडसेम्बर १६,  २०२०) कायम 
गररएको 

२०७७/०३/११ 

३४ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
यामबनलङ्ग हाइड्रोिािर 
प्रा.नल. (नबक्रीकताि) 

यामबनलङ्ग िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(७.२७ मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल फाल् गणु १६ गते (फेब्रअुरी 
२८, २०२१) कायम गररएको 

२०७७/०३/११ 

३५ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
मकरीगाड हाइड्रोिािर 
कम्ििी प्रा. नल. 
(नबक्रीकताि) 

मकरीगाड 
िलविद्यतु 
आयोििा (१० 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल िेष्ठ ३१ गते (ििु १३, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७७/०३/१८ 

३६ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र वहम 
ररभर िािर प्रा. नल. 
(नबक्रीकताि) 

नलविङ्ग िोला 
िलविद्यतु 
आयोििा 
(१६.२६ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७८ 
साल िेष्ठ १५ गते (मे २९, 
२०२१) कायम गररएको 

२०७७/०३/१८ 

३७ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
वहमालय ऊिाि विकास 
कम्ििी नल. 
(नबक्रीकताि) 

उिल्लो जिम्ती 
िलविद्यतु 
आयोििा (१२ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल भाद्र २९ गते (सेम्टेम्बर १४, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७७/०३/२५ 

३८ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र 
वहमालय ऊिाि विकास 
कम्ििी नल. 
(नबक्रीकताि) 

अिर जिम्ती-2 
िलविद्यतु 
आयोििा (७ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल भाद्र २९ गते (सेम्टेम्बर १४, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७७/०३/२५ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िररदनबक्री 

सम्झौता भएका िक्षहरू 
आयोििा विषय निणिय नमनत 

३९ 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र ििु 
भनूम िेिाल हाइड्रोिािर 
प्रा. नल. (नबक्रीकताि) 

तल्लो तादी 
िोला िलविद्यतु 
आयोििा 
(४.९९३ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल कानतिक ०५ गते (अक्टोबर 
2१, २०२०) कायम गररएको 

२०७७/०३/२५ 

४० 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरण 
(िररदकताि) र सोल ु
हाइड्रोिािर प्रा. नल. 
(नबक्रीकताि) 

तल्लो सोल ु
िलविद्यतु 
आयोििा (८२ 
मे.िा.) 

व्यािाररक उत्िादि सरुु गिे नमनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नमनत विक्रम सम्ित ्२०७७ 
साल िेष्ठ १८ गते (मे ३१, 
२०२०) कायम गररएको 

२०७७/०३/2९ 

3.7. आयोििाको स्िानमत्ि हस्तान्त्तरण, प्राज त, ग्रहण लगायतमा सहमनत प्रदाि  

आयोगले स्िानमत्ि हस्तान्त्तरण, प्रानप्त, ग्रहण लगायतको नििेदिउिर आ.ि. २०७६/७७ मा 

दईु (२) िटा निणिय गरेको छ। आ.ि. २०७६/७७ मा आयोििाको स्िानमत्ि हस्तान्त्तरण, 

प्राज त, ग्रहण लगायतमा सहमनत प्रदाि गररएको वििरण देहाय बमोजिम छ: 

क्र.सिं. साविकको प्रिििक आयोििा ियााँ प्रिििक 

ररतिूििक 
दरिास्त िेस 
भएको नमनत 

निणिय नमनत 

१. 

धौलानगरी नसनभल 
इलेजक्िकल 
मेकानिकल 
इजन्त्िनियररङ्ग प्रा.नल. 

मध्य दरम 
िोला बी सािा  
िलविद्यतु 
आयोििा 
(४.५ मे.िा.) 

माइलस्टोि 
हाइड्रोिािर 
प्रा.नल., िाडि ििं. 
३१, बािेश् िर, 
काठमाडौँ 

२०७६/११/११ २०७७/०२/११ 

२. 

धौलानगरी नसनभल 
इलेजक्िकल 
मेकानिकल 
इजन्त्िनियररङ्ग प्रा.नल. 

मध्य दरम 
िोला ए सािा  
िलविद्यतु 
आयोििा (३ 
मे.िा.) 

ह् िाइट गोल्ड 
मल्टी इििी 
प्रा.नल., िाडि ििं. 
2, बाग्लङु्ग 

२०७६/११/१२ २०७७/०२/११ 

3.8. अन्त्य महत्ििूणि निणियहरू: 
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आयोििाको निमािणका लानग नलएको ऋणको धयािसमेत नतिि िसक्िे अिस्थामा िगेुका दिििौँ 

रुग्ण िलविद्यतु आयोििाहरूलाई सबल बिाउिे हेतलेु रुग्ण िलविद्यतु आयोििाहरूले ऋण 

िनतरुन्त्िेलसम्मको लानग ३% धयािदरमा ििुरकिाि उिलधध गराउि तथा िीनतगत एििं कायिगत 

व्यिस्था गररददिको लानग आयोगको नमनत २०७६/०७/२९ को बैठकको निणियािसुार िेिाल 

राि बैंकलाई अिरुोध भएकोमा िेिाल राि बैंकबाट त्यस्ता आयोििाहरूलाई िेिाल सरकारले 

रुग्ण आयोििा घोवषत गररददएमा २ िषिको अिनधको लानग १% धयाि दरको सवुिधा प्रदाि 

गिि सवकिे व्यहोराको ित्र प्राप्त भएििात ्आयोगले मन्त्त्रालयलाई सो प्रकृनतका आयोििाहरूको 

अध्ययि गरी/गिि लगाई रुग्ण उद्योग घोषणा गिे सम्बन्त्धमा कायििाही अगानड बढाउि ित्राचार 

गरेको छ।  
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4. आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगले सम्िन्न गरेका तथा सहभानगता ििाएका 
कायिक्रमहरू 

आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगले आफैले सम्िन्न गरेका तथा विनभन्न निकायहरूद्वारा आयोजित 

कायिक्रममा सहभानगता ििाएका कायिक्रमहरू निम्िािसुार छि:् 

4.1. उिभोक्ता विद्यतु महसलु दर निधािरणको लानग आयोििा गररएको सािििनिक 
सिुिुाइ 

िे.वि.प्रा.ले यस आयोगसमक्ष िेस गरेको उिभोक्ता विद्यतु महसलु निधािरणको प्रस्तािउिर 

आिश्यक अध्ययि तथा विश्लषेण गदै आयोगले नमनत २०७७/०२/१२ मा ऐि, नियमािली 

तथा विद्यतु नियमि आयोग सािििनिक सिुिुाई सञ्चालि निदेजशका, २०७६ को व्यिस्था 

बमोजिम आधनुिक सूचिा प्रविनधको प्रयोग गरी विद्यतुीय माध्यमबाट सािििनिक सिुिुाइ (ई-

वहयररङ्ग) को आयोििा गरेको नथयो। सािििनिक सिुिुाइ गिुिअजघ आयोगले सम्िूणि 

सरोकारिालालाई िािकारी प्रदाि गिे प्रयोििका साथ राविय दैनिक िनत्रकाहरू, रेनडयो, अि-

लाइि िबर िनत्रकाहरूमा प्रस्तावित विद्यतु महसलु दरबारे िािकारी प्रकाशि गररएको नथयो 

भिे ित्रकार सम्मेलिसमेत गरेको नथयो। 

कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) को व्यािक प्रभािलाई मध्यििर गदै ठूलो भेला िा सभा िगिि 

िेिाल सरकारले गरेको सूचिालाई अिसुरण गदै उिभोक्ता तथा सरोकारिालाबाट नलजित, 

टेनलफोिबाट मौजिक, ई-मेलबाट तथा सूचिाको आधनुिक प्रविनध (ई-वहयररङ्ग) माफि त राय, 

सझुाि तथा प्रनतवक्रया नलिे व्यिस्था गररएको हो। यसरी आयोगले विद्यतु महसलु दर 

निधािरणको निणिय गिे बित सािििनिक सिुिुाइमा प्राप्त गरेका राय, सझुाि तथा 

प्रनतवक्रयाहरूलाई समेत विचार गरी महसलु निधािरण गरेको नथयो। 
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सो सािििनिक सिुिुाइमा विनभन्न उिभोक्ता िगिका लगभग २९० सरोकारिालाको सहभानगता 

भएको नथयो भिे िम्मा ८० िटा राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रयाहरू नलजित रूिमा प्राप्त भएको 

नथयो। 

4.2. आयोगको कायिसञ्चालिको प्रथम िावषिकोत्सिसम्बन्त्धी कायिक्रम 

२०७७ िैशाि २५ गते नबहीबारका ददि आयोगले आफ्िो कायिसञ्चालिको प्रथम िषि िूरा 

गरेको अिसरमा सम्माििीय प्रधािमन्त्त्री श्री केिी शमाि ओलीज्यू तथा िेिाल सरकार ऊिाि, 

िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्रालयका माििीय मन्त्त्री िषिमाि ििु "अिन्त्त"ज्यूले व्यक्त गिुिभएको 

शभुकामिा सोही नमनतको गोरिाित्र दैनिकमा प्रकाजशत गरी यस आयोगलाई आफ्िो 

स्थाििाकालको प्रथम िषि सफलतािूििक िूरा गरेकोमा बधाई ज्ञािि ददइएको नथयो।  

उक्त ित्रमा सम्माििीय प्रधािमन्त्त्रीज्यूले "समिृ िेिाल सिुी िेिाली"को अनभयािमा आयोगको 

भनूमका महत्ििूणि हिुे वििास प्रकट गिुिभएको छ। त्यसैगरी, ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ 

मन्त्त्रालयका मन्त्त्रीज्यूबाट ददईएको शभुकामिा सन्त्देशमा उहााँले विद्यतुको उत्िादि, प्रसारण, 

वितरण तथा व्यािारलाई सरल, नियनमत, व्यिजस्थत तथा िारदशी बिाई विद्यतुको माग र 

आिूनतिमा सन्त्तलुि कायम राख्न, विद्यतु महसलुको नियमि गिि, उिभोक्ताको हक र वहत 

सिंरक्षण गिि, विद्यतुको बिारलाई प्रनतस्िधाित्मक बिाउि तथा विद्यतु सेिालाई भरिदो, सििसलुभ, 

गणुस्तरयकु्त तथा सरुजक्षत बिाउि आयोगले गरेको थालिी प्रशिंसायोग्य रहेको उल्लेि गिुिभएको 

छ।  

आयोगको प्रथम िावषिकोत्सिको अिसरमा विद्यतु विकास विभागको िररसर, सािो गौचरणमा 

आयोजित कायिक्रममा माििीय ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्रीज्यूले आगामी ददिहरूमा 

समेत आयोगले िेिाली ििता तथा सम्बजन्त्धत सरोकारिालाहरूको आशा भरोसालाई प्रभािकारी 
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नियामकीय भनूमका माफि त कायम राख्न े वििास िाहेर गिुिभएको नथयो। साथै, नियामकीय 

भनूमकालाई थि सशक्त बिाउि आिश्यक स्रोत, साधि र ििशजक्त उिलधध गराउि िेिाल 

सरकार िचिबि रहेको उल्लेि गदै शभुकामिा समेत व्यक्त गिुिभएको नथयो। सो कायिक्रममा 

ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्रालयका सजचि श्री ददिेशकुमार जघनमरे, सहसजचि श्री प्रवििराि 

अयािल, विद्यतु विकास विभागका महानिदेशक श्री ििीिराि नसिंह, िेिाल विद्यतु प्रानधकरणका 

कायिकारी निदेशक श्री कुलमाि जघनसङका साथै स्ितन्त्त्र ऊिाि उत्िादकहरूको सिंस्थाका 

िदानधकारीहरूको उिजस्थनत रहेको नथयो। कायिक्रममा उिजस्थत सबै व्यजक्तत्िहरूले आयोगले 

हालसम्म थालिी एिम ्सम्िन्न गरेका कायिहरूको सह्रािा गिुिका साथै आगामी ददिमा ऊिाि 

क्षेत्रको विकास र प्रिद्वििमा आयोगको भनूमका अझ महत्ििूणि भएर िािे आशा व्यक्त गिुिभएको 

नथयो। उक्त अिसरमा प्राप्त भएको शभुकामिा, सल्लाह तथा सझुािहरूले आफूमानथ निददिष्ट 

गररएको कतिव्यलाई थि दक्षता तथा जिम्मेिारीिूणि तिरले िहि गिे हौसला आयोगलाई प्राप्त 

भएको छ। 

सम्माििीय प्रधािमन्त्त्रीज्यू तथा ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्रालयका मन्त्त्रीज्यूबाट व्यक्त 

गररएको शभुकामिा अिसूुची-५(क) र अिसूुची-५(ि) मा समािेश गररएको छ। 

4.3. विद्यतु विधेयकको मस्यौदासम्बन्त्धी छलफल कायिक्रम 

मन्त्त्रालयले नमनत २०७६/०९/१८ मा यल्लो िगोडा होटल, काठमाडौँमा आयोििा गरेको 

विद्यतु विधेयकको मस्यौदाउिर भएको छलफल कायिक्रममा आयोगबाट दईु सदस्य र आयोगका 

सजचिको सहभानगता रहेको नथयो। 

उक्त कायिक्रममा विद्यतु विधेयकको मस्यौदाबारे समूहगत छलफल हिुकुो साथै सहभागीबाट 

राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रयासमेत नलइएको नथयो। 
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4.4. ऊिाि दक्षता तथा सिंरक्षणसम्बन्त्धी विधेयकको मस्यौदाउिर गररएको छलफल 
तथा अन्त्तरवक्रया कायिक्रम 

मन्त्त्रालयले नमनत २०७६/११/१2 मा होटल याक एण्ड यनत, काठमाडौँमा आयोििा गरेको 

ऊिाि दक्षता तथा सिंरक्षणसम्बन्त्धी विधेयकको मस्यौदाउिर भएको छलफल तथा अन्त्तरवक्रया 

कायिक्रममा आयोगबाट तीि सदस्यहरूको सहभानगता रहेको नथयो। 

उक्त कायिक्रममा विधेयकको मस्यौदाबारे समूहगत छलफल हिुकुो साथै सहभागीबाट राय, 

सझुाि तथा प्रनतवक्रया समेत नलइएको नथयो। 

4.5. तानलम कायिक्रम 

आ.ि २०७६/७७ मा आयोगका िदानधकारीहरू तथा कमिचारीहरूले विद्यतु क्षेत्रको लानग 

नियमि कायि गिि आिश्यक सैिाजन्त्तक तथा व्यिहाररक ज्ञाि हानसल गिे सम्बन्त्धमा स्िदेश 

तथा विदेशमा आयोगका निम्ि नलजित तानलमहरूमा सहभानगता ििाएका नथए: 

4.5.1. आयोगका िदानधकारी, सजचि तथा कमिचारी सहभागी भएका तानलम तथा कायिक्रम 

आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, सजचि तथा अनधकृत तहका कमिचारीहरू 

निम्ि बमोजिमका तानलममा सहभागी भएका नथए: 

क्र. सिं. तानलमको विषय आयोिक स्थाि सहभागी अिनध 

1.  आधारभतू नियामकीय तानलम  

USAID funded 

Nepal 

Hydropower 

Development 

Project 

िक्साल, 
काठमाडौँ, िेिाल 

आयोगका 
िदानधकारी र 
अनधकृत 
तहका 
कमिचारी 

६ ददि 

2.  
सािा िलविद्यतु 
अध्ययिसम्बन्त्धी तानलम 

IN-SHP, 

Hangzhou 
चीि १ सदस्य ३ हप्ता 
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क्र. सिं. तानलमको विषय आयोिक स्थाि सहभागी अिनध 

3.  
हाइड्रो नभिि अन्त्तरािविय 
सम्मेलिमा कायिित्र-प्रस्तनुत  

USAID funded 

Nepal 

Hydropower 

Development 

Project 

िोतो, िोच ुिगल अध्यक्ष  १ हप्ता 

4.  

िजिियाको ऊिाि क्षेत्र र 
नियमि आयोगको अिलोकि 
भ्रमण  

USAID funded 

Nepal 

Hydropower 

Development 

Project 

वटनबनलसी, 
िजििया 

अध्यक्ष तथा दईु 
सदस्य  

१ हप्ता 

5.  
भारतको केन्त्द्रीय विद्यतु 
नियमि आयोगको भ्रमण 

USAID funded 

Nepal 

Hydropower 

Development 

Project 

भारत 

अध्यक्ष, ३ 
सदस्य तथा 
सजचि  

३ ददि 

6.  

साकि  क्षेत्रको नियामकीय 
निकायद्वारा भारतको केन्त्द्रीय 
विद्यतु नियमि आयोगको 
सिुिुाई प्रवक्रया अिलोकि 

 भारत 

अध्यक्ष, एक 
सदस्य, तथा 
सजचि 

२ ददि 

7.  

सािििनिक सेिा प्रदायकको 
नियामकीय तानलम (Public 

Utility Regulatory Training) 
 

फ्लोररडा, सिंयकु्त 
अनधराज्य 
अमेररका  

अध्यक्ष तथा दईु 
सदस्य  

२ हप्ता 

8.  

िूिािधार नियमिका लानग 
दजक्षण एनसया फोरम  
(SAFIR) को १५ औिं मूल 
िाठ्यक्रम (Core Course 

Training) 

 
अहमदाबाद, 
गिुरात, भारत 

लेिा अनधकृत  ६ ददि 

9.  
साकि को ऊिाि नियमिकारी 
निकायको बैठक  

 भटुाि 
एक सदस्य र 
सजचि  

३ ददि 

10.  

Regional Energy Integration 

& Cross Border Energy 

Trade: A New Rensissance 

For Growth & Development 

In South Asia बारे सम्मेलि 

 भारत अध्यक्ष १ ददि 

11.  
नबमस्टेक क्षेत्रमा ऊिाि 
सहयोग िवृिबारे सम्मेलि  

 भारत अध्यक्ष २ ददि 

12.  
महसलु नसमलेुसि 
(Simulation) सम्बन्त्धी तानलम  

USAID funded 

Nepal 

Hydropower 

Development 

Project 

िगरकोट, 
भक्तिरु, िेिाल 

आयोगका सम्िूणि 
िदानधकारी तथा 
अनधकृत तहका 
कमिचारी 

२ ददि 
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4.5.2. आयोगका िदानधकारी, सजचि तथा कमिचारी सहभागी भएका तानलम तथा कायिक्रमबाट 
भएको उिलजधध  

आयोगका िदानधकारी तथा कमिचारीहरूले सहभानगता ििाएका उिरोक्त तानलम तथा 

कायिक्रमले िदानधकारी, कमिचारीलगायत समस्त आयोगको क्षमता िवृिमा उल्लेििीय योगदाि 

प्रदाि गरेको छ। 

िेिाली िररप्रके्ष्यमा ऊिाि क्षेत्रको नियमि गिे निकायको रूिमा स्थावित यस आयोगका लानग 

नियमिकारी भनूमका नििािह अझै िनि एक ियााँ विषय िै रहेको अिस्था हो। रािले समु्िेको 

यस ििीि दावयत्ि िहि गिे क्रममा उिागर हिुे चिुौतीलाई सम्बोधि गिि आफ्िो क्षमता 

िवृि गिे कायिक्रमले अत्यन्त्त महत्ििूणि भनूमका िेल्िे आयोगका िदानधकारी तथा कमिचारीहरूले 

अिभुि गरेका छि।् यस्ता तानलम तथा कायिक्रमले आयोगको आफ्िो नियमिकारी भनूमकालाई 

कसरी थि सशक्त तथा सदुृढ़ बिाउिे, आफ्िो नियमिको ददशालाई कसरी उिभोक्ता, अिमुनत 

प्राप्त व्यजक्त तथा सम्िूणि सरोकारिालाको हक र वहत सनुिजित गिेतफि  केजन्त्द्रत गिे लगायतका 

विषयमा ज्ञाि, सीि तथा तानलम हानसल गिि आयोगलाई मद्दत िरु् याउाँछ। 
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5. आ.ि. २०७६/७७ मा भएको आयोगको आय-व्यय 

5.1. आयोगको कोष 

ऐिले निदेश गरेको प्रािधािबमोजिम स्थाििा भएको यस आयोगको कोषमा निम्ि शीषिकबाट 

प्राप्त रकम रहि सक्िे छ: 

(क) िेिाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ि) कुिै व्यजक्त िा सिंघसिंस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) विदेशी सरकार, व्यजक्त िा अन्त्तरािविय सिंघसिंस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(घ) विद्यतु वितरण अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तको विद्यतु नबक्रीबाट भएको िावषिक कूल आयको 

एक प्रनतशतमा िबढाई आयोगले तोकेबमोजिम प्राप्त रकम, 

(ङ) विद्यतु व्यािार गिि अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तले विद्यतु व्यािारबाट गरेको िावषिक कूल 

आयको एक प्रनतशतमा िबढाई आयोगले तोकेबमोजिम प्राप्त रकम, 

(च) राविय नग्रड प्रयोग गरी विद्यतु निकासी गिे अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तले प्राप्त गरेको 

प्रसारण तथा वितरण दस्तरु (जव्हनलङ्ग चािि) को एक प्रनतशतमा िबढाई आयोगले 

तोकेबमोजिम प्राप्त रकम, 

(छ) ऐिको दफा २० बमोजिम प्राप्त सेिा शलु्क, 

(ि) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

आयोगको िामबाट गररिे सम्िूणि िचि आयोगले उिरोक्त कोषमा िम्मा भएको रकमबाट 

व्यहोरररहेको छ। 
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5.2. आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगको बिेट तथा िचिको वििरण 

आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगको देहायबमोजिमको शीषिकमा उल्लेि गररएअिसुार रु. 

७,४१,००,३९० (अक्षरेिी सात करोड एकचालीस लाि तीि सय िधबे रुिैयााँ) नियामकीय 

शलु्क, अन्त्य दस्तरुमाफि तको आम्दािी र अजघल्लो आ.ि.को सजञ्चत रकम तथा िेिाल 

सरकारबाट विनियोजित बिेट रु. ५,४३,००,००० (अक्षरेिी िााँच करोड नत्रचालीस लाि 

रुिैयााँ) गरी आयोगको कोषमा रु. १२,८४,००,३९० (अक्षरेिी बाह्र करोड चौरासी लाि तीि 

सय िधबे रुिैयााँ) रहेकोमा िुाँिीगत िचितफि  रु. ३,८१,२३,५३४ (अक्षरेिी तीि करोड एकासी 

लाि तेइस हिार िााँच सय चौँतीस रुिैयााँ) तथा चाल ुिचितफि  रु. 2,११,१८,९३९ (अक्षरेिी 

दईु करोड एघार लाि अठार हिार िौ सय उिन्त्चालीस रुिैयााँ) िचि भई रु. ६,०१,३३,५९० 

(अक्षरेिी छ करोड एक लाि तेत्तीस हिार िााँच सय िधबे रुिैयााँ) आगामी आ.ि.को लानग 

आयोगको कोषमा सजञ्चत रहेको छ भिे रु. ९०,२४,३२८ (अक्षरेिी िधबे लाि चैाबीस हिार 

तीि सय अठ्ठाइस रुिैयााँ) अथि मन्त्त्रालयमा वफताि गररएको छ। 

आम्दािी तथा ििेाल सरकारको विनियोजित बिेट  िचितफि   

वििरण रकम रु. वििरण रकम रु. 

गत आ.ि.को मौज्दात अ.ल्या. 899,925  
अथि मन्त्त्रालयबाट प्राप्त बिेटबाट 
चाल ुिचि  

७,152,138  

शेयर निष्काशि अिमुनत दस्तरु 6,915,100 
अथि मन्त्त्रालयबाट प्राप्त बिेटबाट 
िुाँिीगत िचि  

38,123,534  

शेयर सिंरचिा िररितिि दस्तरु 250,000  आयोगको आम्दािीबाट चाल ुिचि  13,966,801  

नियामकीय शलु्क (िेिाल विद्यतु 
प्रानधकरण) 

65,660,959  
आयोगको आम्दािीबाट िुाँिीगत 
िचि  

            -    

नियामकीय शलु्क (बटुिल िािर 
कम्ििी नल.) 

374,406    

अथि मन्त्त्रालयबाट प्राप्त बिेट रकम   54,300,000    

िम्मा 128,400,390 िम्मा िचि 5९,242,473  

अथि मन्त्त्रालयमा बिेट वफताि   ९,024,328 आयोग कोषको िातामा रहेको 60,133,590 
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शीषिकको िाम 

आ.ि. २०७६/७७ को सरुु बिेट आ.ि. २०७६/७७ को सिंशोनधत बिेट आ.ि.२०७६/७७ मा यथाथि िचि 

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि ेरकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि े
रकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकमबाट िचि 

 आयोगको 
आम्दािीबाट  
गररएको िचि 

रकम   

 िम्मा िचि 
रकम   

चाल ुिचि                   

िगदमा ददइि ेिाररश्रनमक र सवुिधा                   

िाररश्रनमक कमिचारी   7,977,000  7,977,000             -    3,800,000  3,800,000             -       3,206,101     3,206,101  

िाररश्रनमक िदानधकारी 3,600,000  402,000  4,002,000     3,600,000  2,100,000  5,700,000  2,528,320  1,541,250     4,069,570  

जिन्त्सी िा जिन्त्सी िाित कमिचारीलाई ददइि ेिाररश्रनमक 
सवुिधा 

                  

कमिचारी िोशाक   150,000  150,000             -    150,000  150,000             -    130,000       130,000  

औषधीउिचार िचि    100,000   100,000             -                -               -               -               -               -    

कमिचारी भत्ता                   

महङ्गी भत्ता   360,000  360,000             -    180,000  180,000             -    156,000       156,000  

कमिचारी बैठक भत्ता    2,560,000  2,560,000             -    900,000  900,000             -    900,000       900,000  

प्रोत्साहि भत्ता   7,500,000  7,500,000             -                -               -               -               -               -    

अन्त्य भत्ता  500,000  1,675,000  2,175,000       500,000  816,000  1,316,000  495,800  795,900     1,291,700  

िदानधकारी भत्ता र अन्त्य सवुिधा                    

िदानधकारी बैठक भत्ता  100,000  1,150,000   1,250,000       100,000  1,300,000  1,400,000  100,000  1,292,000     1,392,000  

िदानधकारी अन्त्य सवुिधा    1,358,000  1,358,000             -    278,000  278,000             -    110,000       110,000  

िदानधकारी अन्त्य भत्ता   120,000  120,000             -    120,000  120,000             -    120,000       120,000  
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शीषिकको िाम 

आ.ि. २०७६/७७ को सरुु बिेट आ.ि. २०७६/७७ को सिंशोनधत बिेट आ.ि.२०७६/७७ मा यथाथि िचि 

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि ेरकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि े
रकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकमबाट िचि 

 आयोगको 
आम्दािीबाट  
गररएको िचि 

रकम   

 िम्मा िचि 
रकम   

कमिचारीको सामाजिक सरुक्षा िचि                   

सामाजिक सरुक्षा कोष िचि                 -                 -               -                -               -               -               -               -    

योगदािमा आधाररत नििनृतभरण तथा उिदाि कोष िचि                 -                 -               -                -               -               -               -               -    

योगदािमा आधाररत िीमा कोष िचि    230,000  230,000             -                -               -               -               -               -    

कमिचारी कल्याण कोष    100,000  100,000             -                -               -               -               -               -    

िदानधकारीको सामाजिक सरुक्षा िचि                   

िदानधकारी सामाजिक सरुक्षा कोष िचि                 -                 -               -                -               -               -               -               -    

िदानधकारी योगदािमा आधाररत नििनृतभरण तथा 
उिदाि कोष िचि  

               -                 -               -                -               -               -               -               -    

िदानधकारी योगदािमा आधाररत बीमा कोष िचि    24,000  24,000             -                -               -               -               -               -    

िदानधकारी कल्याण कोष िचि   250,000  250,000             -                -               -               -               -               -    

सेिा महशलु                   

िािी तथा नबिलुी  400,000  500,000  900,000  400,000              -    400,000  75,681             -          75,681  

सञ्चार महसलु  300,000  430,000  730,000       300,000  205,000  505,000  299,356  127,690       427,046  

सिारी साधिको सञ्चालि तथा सम्भार िचि                   

इन्त्धि िदानधकारी  900,000  695,000  1,595,000       900,000  233,000  1,133,000  745,783       159,169       904,952  

इन्त्धि कायािलय प्रयोिि    1,637,000   1,637,000             -    153,000       153,000             -    38,864        38,864  

सिारी साधि ममित िचि  400,000  260,000  660,000  400,000  110,000  510,000  390,275  8,618       398,893  
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शीषिकको िाम 

आ.ि. २०७६/७७ को सरुु बिेट आ.ि. २०७६/७७ को सिंशोनधत बिेट आ.ि.२०७६/७७ मा यथाथि िचि 

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि ेरकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि े
रकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकमबाट िचि 

 आयोगको 
आम्दािीबाट  
गररएको िचि 

रकम   

 िम्मा िचि 
रकम   

बीमा तथा ििीकरण िचि    397,000  397,000             -    140,000  140,000             -    42,958        42,958  

मेनसिरी तथा औिार सञ्चालि तथा सम्भार िचि                   

मेनसिरी तथा औिार ममितसम्भार तथा सञ्चालि िचि    140,000  140,000             -                -               -               -               -               -    

कायािलय सामाि तथा सेिाहरू                   

मसलन्त्द तथा कायािलय सामाि  700,000  1,470,000  2,170,000       700,000  260,000  960,000  697,735  395       698,130  

िसु्तक तथा सामाग्री िचि    425,000  425,000             -                -               -               -               -               -    

इन्त्धि अन्त्य प्रयोिि    136,000  136,000             -                -               -               -               -               -    

ित्रिनत्रका, छिाई तथा सूचिा प्रकाशि िचि  400,000  4,594,000  4,994,000  400,000  994,000  1,394,000  387,271  689,243     1,076,514  

अन्त्य कायािलय सञ्चालि िचि   240,000   240,000             -                -               -               -               -               -    

िरामशि तथा अन्त्य सेिा शलु्क                   

सेिा र िरामशि िचि    6,000,000  6,000,000             -    100,000  100,000             -    99,440        99,440  

सूचिा प्रणाली तथा सफ्टियेर सञ्चालि िचि    280,000   280,000             -                -               -               -               -               -    

करार सेिा शलु्क  1,000,000  2,141,000   3,141,000  1,000,000  2,585,000  3,585,000  869,610  2,510,070     3,379,680  

तानलम तथा गोष्ठी                    

कमिचारी तानलम िचि    4,580,000  4,580,000             -                -               -               -               -               -    

उत्िादि सामग्री, सेिा तथा अन्त्य कायिक्रम िचि                   

कायिक्रम िचि    19,250,000  19,250,000             -    2,500,000  2,500,000             -    1,831,781     1,831,781  
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शीषिकको िाम 

आ.ि. २०७६/७७ को सरुु बिेट आ.ि. २०७६/७७ को सिंशोनधत बिेट आ.ि.२०७६/७७ मा यथाथि िचि 

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि ेरकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि े
रकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकमबाट िचि 

 आयोगको 
आम्दािीबाट  
गररएको िचि 

रकम   

 िम्मा िचि 
रकम   

अिगुमि, मूल्याङ्कि र भ्रमण िचि                   

अिगुमि, मूल्याङ्कि िचि     1,130,000  1,130,000             -     150,000  150,000             -               -               -    

भ्रमण िचि  1,000,000  2,090,000  3,090,000  1,000,000   400,000  1,400,000        93,670  177,942       271,612  

विविध िचि                    

विविध िचि  500,000  1,452,000  1,952,000       500,000  193,000       693,000  468,637  29,380    498,017  

भाडा                   

घर भाडा  3,600,000  7,200,000  10,800,000     3,600,000              -    3,600,000             -               -               -    

सिारी साधि तथा मेनसिरी औिार भाडा  1,000,000  1,000,000             -                -               -               -               -               -    

चाल ुिचि िम्मा 13,400,000  80,003,000  93,403,000  13,400,000 17,667,000   31,067,000    7,152,138  13,966,801 21,118,939 

              

िुाँिीगत िचि             

भिि तथा सिंरचिा                   

फनििचर तथा वफक्चसि 1,400,000  8,315,000  9,715,000  1,400,000              -    1,400,000  581,139             -         581,139  

सिारी साधि तथा मेजशिरी औिार                   

सिारी साधि  36,800,000  6,950,000  43,750,000   36,800,000              -    36,800,000  36,483,500             -      36,483,500  

मेनसिरी तथा औिार 1,700,000  5,935,000     7,635,000     1,700,000              -      1,700,000  572,317             -         572,317  

अन्त्य िुाँिीगत िचि                   
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शीषिकको िाम 

आ.ि. २०७६/७७ को सरुु बिेट आ.ि. २०७६/७७ को सिंशोनधत बिेट आ.ि.२०७६/७७ मा यथाथि िचि 

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि ेरकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकम 

 आयोगको 
आम्दािीबाट 
व्यहोररि े
रकम   

 िम्मा बिेट 
रकम   

 अथि 
मन्त्त्रालयबाट 
विनियोजित 

रकमबाट िचि 

 आयोगको 
आम्दािीबाट  
गररएको िचि 

रकम   

 िम्मा िचि 
रकम   

कम्यटुर सफ्टियेर निमािण तथा िररद िचि एििं अन्त्य 
िौविक सम्िनत प्रानप्त िचि 

            -    6,500,000  6,500,000             -                -               -     -            -               -    

िुाँिीगत सधुार िचि                   

िुाँिीगत अिसुन्त्धाि तथा िरामशि 1,000,000  6,000,000    7,000,000    1,000,000              -      1,000,000    486,578             -         486,578  

िुाँिीगत िचि िम्मा 40,900,000  33,700,000  74,600,000  40,900,000           -    40,900,000  38,123,534            -      38,123,534  

कूल िम्मा (चाल ुतथा िुाँिीगत)  54,300,000  113,703,000  168,003,000  54,300,000 17,667,000   71,967,000  45,275,672 13,966,801 59,242,473 
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5.3. आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रगनत वििरण  

आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगको वित्तीय प्रगनत ८२.३२% तथा भाररत प्रगनत ९४.०१% भएको 

छ। िसलाई निम्िािसुार विस्ततृ रूिमा उल्लेि गररएको छ:- 

क्रम सिंख्या कायिक्रम/वक्रयाकलाि एकाइ 

िावषिक लक्ष्य 
आ.ि. २०७६/७७ को 

िचि 

सूचक भार 
बिेट 

रकम रु. 
(हिारमा) 

रकम रु. 
(हिारमा) प्रनतशत 

2.5.3.6 
सफ्टिेयर, Web Hosting 

लगायतका 
कम्यटुरसम्बन्त्धी सेिा 

सिंख्या 1 0.23 100 99 99.40% 

2.7.7.3 
आयोगको स्थाििा ददिस 
िावषिक उत्सि कायिक्रम 
सञ्चालि 

िटक 1 1.15 500 344 68.72% 

2.7.7.4 

महसलु निधािरण गिे 
नसलनसलामा ऐि, 
नियमअिसुार गिुिििे 
सािििनिक सिुिुाइ 
कायिक्रम सञ्चालि गिे 

स्थाि 1 2.30 1,000 1,000 100.00% 

2.7.7.5 

विद्यतु िररदनबक्री दर 
तथा शति तोक्िे 
नसलनसलामा ऐि, 
नियमअिसुार गिुिििे 
सािििनिक सिुिुाइ 
(Public/E-Hearing) 

कायिक्रम सञ्चालि गिे 

स्थाि 1 2.30 1,000 488 48.82% 

11.3.2.2 
िदानधकारीहरूका लानग 
सिारी साधि 

थाि 5 80.46 35,000 33,286 95.10% 

11.3.2.3 
आयोगका कमिचारीहरूका 
लानग सिारी साधि 

थाि 1 2.41 1,050 2,240 213.33% 

11.3.2.4 
मोटरसाइकल/स्कुटर 
(साइट प्रयोिि) थाि 4 1.72 750 958 127.67% 
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11.3.7.3 कम्यटुर थाि 8 1.20 520 143 27.49% 

11.3.7.4 ल्यािटि थाि 4 1.10 480 180 37.42% 

11.3.7.17 फोटोकिी मेनसि िररद थाि 1 1.15 500 180 36.07% 

11.3.7.57 वप्रन्त्टर 
(Duplex/Multifunction) 

थाि 2 0.46 200 69 34.70% 

11.6.13.1 कायािलयको लानग फनििचर थाि 24 1.34 585 236 40.37% 

11.6.13.10 
कायिकारी मेच टेबल (३ 
सेट) थाि 3 0.34 150 60 40.11% 

11.6.13.2 सोफा थाि 4 0.69 300 - 0.00% 

11.6.13.3 साधारण कुसी थाि 10 0.11 50 - 0.00% 

11.6.13.4 दराि थाि 8 0.55 240 - 0.00% 

11.6.13.8 कािेट/िाकेवटङ्ग 
िगि 
वफट 

300 0.17 75 285 379.71% 

11.5.40.35 
ऊिािसम्बन्त्धी अिसुन्त्धाि 
तथा िरामशि सेिा िररद 

गोटा 5 2.30 1,000 487 48.65% 

क) िम्मा   100 43,500 40,055 92.08% 

ि) प्रशासनिक िचि   - 28,467 19,188 67.40% 

ग) कूल िम्मा   100 71,967 59,242 82.32% 

भाररत प्रगनत- 94.01% वित्तीय प्रगनत- 82.32% 
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6. आयोगले सामिा गिुििरेका चिुौती तथा समस्या   

आ.ि. २०७५/७६ मा स्थाििा भएको निकाय रहेकोले आयोगले कुिै एक ियााँ नियमिकारी 

सिंस्थाले सामिा गिुिििे हरेक चिुौती तथा समस्याको सामिा गदै र सो चिुौती तथा समस्याको 

कुशलतािूििक समाधाि गदै अजघ बवढरहेको छ। 

मखु्यत: आ.ि. २०७६/७७ मा आयोगले यस वकनसमका चिुौती तथा समस्याको सामिा 

गरेको छ: 

6.1. स्रोत तथा साधिको व्यिस्थािि:  

हालै स्थाििा भएको आयोग एक ियााँ निकाय भएकाले यसका लानग आिश्यक स्रोत तथा 

साधिको व्यिस्था िहिुलुाई आयोगले स्िभाविक रूिमा िै नलएको छ। स्रोत तथा साधिको 

व्यिस्थाििमा चिुौतीको सामिा गरेको आयोगलाई सरुुिाती चरणमा कायि सञ्चालि गिि केही 

समस्या भए तािनि विद्यतु विकास विभागबाट धेरै सहयोग प्राप्त भएको छ।  

आफ्िो भििसमेत िभएको यस आयोगलाई विद्यतु विकास विभागद्वारा आफ्िो भििमा आयोगको 

कायािलय सञ्चालिका लानग आिश्यक कायिस्थल उिलधध गराइएको छ। आयोग अझै िनि 

विद्यतु विकास विभागको मानथल्लो तल्लामा ७ (सात) कोठा, चौथो तल्लामा अध्यक्षको लानग 

१ (एक) कोठा र तेस्रो तल्लामा सजचिको लानग लानग १ (एक) कोठा गरी कूल १० (दश) 

िटा कोठाबाट आफ्िो कायि-सम्िादि गदै आएको छ। 

आयोगको लानग आिश्यक फनििचर, कम्िटुर, वप्रन्त्टर लगायतका सामग्री तथा उिकरणमध्ये 

केही विद्यतु विकास विभागले उिलधध गराएको छ। यस सहयोगका लानग विद्यतु विकास 

विभागप्रनत यस आयोग सधैँ कृतज्ञ रहि ेछ। 
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6.2. मािि सिंसाधिको व्यिस्थािि  

आयोगमा हाल कमिचारीको नियजुक्त भइिसकेको अिस्था छ। आयोगले कमिचारीको कमीले 

गदाि दैनिक कायि गििमा कदठिाइको सामिा गदै आएको छ। ििशजक्तको कमीले गदाि 

आयोगलाई ऐि तथा नियमािलीले निददिष्ट गरेको दावयत्िसमेत अििुालि गिि समस्या भोग्ििुरेको 

छ।  

हालै मात्र, आयोगका एक सदस्यले राजििामा ददएििात ्एक सदस्यको िद ररक्त रहेको र सो 

िदिूनति हिु बााँकी रहेको अिस्था छ। 

यस्तो अिस्थामा आयोगमा ऐिमा भएको व्यिस्थाबमोजिम मन्त्त्रालयअन्त्तगितका अन्त्य 

विभागलगायत विद्यतु विकास विभागबाट १३ ििा कमिचारीहरू कािको रूिमा आयोगमा 

कायािरत रहेको अिस्था छ। यस आयोगको सङ्गठि तथा व्यिस्थािि सिेक्षण अध्ययि प्रनतिेदि 

तयार गरी सो बमोजिमका कमिचारीहरूको दरबन्त्दी स्िीकृनतको लानग िेिाल सरकारसमक्ष 

अिरुोधसमेत गररसवकएको छ।  

6.3. आयोगको स्थाििा सम्बन्त्धमा सरोकारिालासाँग िहुाँच 

स्थाििाििात ्आयोगले सरोकारिालासाँग साक्षात्कार कायिक्रम रािी आयोगको काम, कतिव्य 

र अनधकारका सम्बन्त्धमा िािकारी गराउि आयोगले मन्त्त्रालय, विद्यतु विकास विभाग, 

िे.वि.प्रा., स्ित्रन्त्त्र ऊिाि उत्िादकहरूको सिंस्था, उिभोक्ता वहत सिंरक्षण मञ्च, राविय सामदुावयक 

विद्यतु उिभोक्ता महासिंघ लगायतका निकायहरूसाँग बेग्ला-बेग्लै छलफल तथा अन्त्तरवक्रया 

सम्िन्न गरेको छ।   
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6.4. बाजझएका नियमहरू 

ऊिाि क्षेत्रमा विनभन्न निकायहरूले कायि गदै आएको र ऐि तथा नियमािलीका केही प्रािधािहरू 

ती निकायहरूको कायिक्षते्रसाँग बाजझएकाले आयोगलाई काम गिि समस्या उत्िन्न भएको र 

सेिाग्राहीलाई िनि एउटा कायिका लानग दईुिटा निकाय धाउििुिे बाध्यता सिृिा भएकोले 

आयोगले सम्बजन्त्धत निकायहरूसाँग छलफल अगानड बढाएको छ। साथै, आिश्यकताअिसुार 

ऐिनियमका प्रािधािहरू िररितिि गिि मन्त्त्रालयको सहकायिमा आयोगले आिश्यक कदम चाल्ि े

छ। 

6.5. कोनभड-१९ महामारी 

२०७६ चैत्र मवहिादेजि िेिालमा सन्त्त्रास फैलाएको िोभेल कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) को 

वििव्यािी महामारीले आयोगको कायिसञ्चालिमा अप्रत्याजशत तिरले अिरोध नसिििा गरेको 

छ। महामारीको यस अिस्थामा िेिाल सरकारले घोषणा गरेको देशव्यािी बन्त्दाबन्त्दी तथा 

अन्त्य निदेशिको अििुालि गिे क्रममा आयोगको कायि-सम्िादि प्रभावित हिु िगेुको हो। 

यसका साथै, यस वििव्यािी महामारीले िेिालको ऊिाि क्षेत्रमा समेत गवहरो प्रभाि िािे भएकोले 

आयोगको नियमिकारी भनूमकालाई सशक्त बिाउििुिे आिश्यकता रहेको छ।  
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7. आयोगको आगामी कायिददशाको िाका 

गत िषिमा िस्तै आयोगले चाल ुआ.ि. २०७७/७८ मा िनि आफ्िो नियमिकारी भनूमकालाई 

कुशलताका साथ अजघ बढाउिे छ। आयोगको कायियोििाअिसुार आयोग प्रथम चरण (Roll 

Out Phase) मा िै रहेको छ। आयोगले यस चरणमा आिश्यक प्रमिु नियामकीय उिकरणहरू 

तिुिमा गिुिका साथै आफ्िो कायि सञ्चालिलाई सरल ढङ्गका साथ अजघ बढाउि आिश्यक 

कमिचारीहरूको नियजुक्त गिे छ। यसका अनतररक्त आयोगको कायािलय सञ्चालि गिि आिश्यक 

केही िूिािधार यसै िषि तयार गरी नियामकको भनूमका िहि गिे योििा रहेको छ। 

आयोगले ऐि तथा नियमािलीले आफूमा निददिष्ट गरेको दावयत्ि तथा आफ्िो नियमिकारी िहुाँच 

विस्तार गिे प्रयोििका लानग यस आ.ि. २०७७/७८ मा आिश्यकता एििं औजचत्यका 

आधारमा प्राथनमकीकरण गरी नियामकीय उिकरणहरूको तिुिमा गरी लागू गिे योििा बिाएको 

छ। 

आयोगले आ.ि. २०७७/७८ मा देहाय बमोजिमका निदेजशका, विनियमािली िस्ता नियामकीय 

उिकरणको तिुिमा गिे कायिक्रम रहेको छ: 

1. विद्यतु नियमि आयोग अिमुनत प्राप्त व्यजक्त िा आयोििा गानभिे, प्रानप्त, िररद नबक्री, 

ग्रहण िा हस्तान्त्तरणसम्बन्त्धी निदेजशका 

2. विद्यतु नियमि आयोग वििादसम्बन्त्धी विनियमािली 

3. विद्यतु नियमि आयोग आन्त्तररक कायिसञ्चालिसम्बन्त्धी विनियमािली 

4. विद्यतु नियमि आयोग आनथिक प्रशासिसम्बन्त्धी विनियमािली 

5. विद्यतु नियमि आयोगका कमिचारीसम्बन्त्धी विनियमािली 

6. उिभोक्ताको हकवहत सिंरक्षणसम्बन्त्धी निदेजशका 
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7. अिमुनत प्राप्त व्यजक्तको प्राविनधक मािदण्डसम्बन्त्धी निदेजशका 

8. विद्यतु िररद नबक्री दर निधािरणसम्बन्त्धी निदेजशका 

9. िलविद्यतु आयोििाको दोस्रो चरणको विद्यतु िररदनबक्री दर निधािरण तथा विद्यतु 

िररद सम्झौतासम्बन्त्धी निदेजशका 

10. प्रसारण दस्तरु निधािरणसम्बन्त्धी निदेजशका 

11. नियामकीय लेिा प्रणाली 
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8. सझुाि 

आयोगको कायि-सम्िादिलाई थि गनतशील बिाउिको निजम्त आयोगद्वारा मन्त्त्रालयसमक्ष 

देहायबमोजिमका सझुािहरू िेस गररएको छ: 

1. यस आयोगको चालू आनथिक िषिमा कमिचारी नियजुक्त तथा स्रोत र साधिको 

व्यिस्थाििसम्बन्त्धी प्रवक्रयाले िूणिता िाएमा आयोगको नियमिकारी भनूमका अझ प्रगाढ 

हिुाका साथै आयोगको कामकारबाहीमा थि सधुार गिि योगदाि िगु्िे छ। 

2. िेिाल सरकारले विद्यतु क्षते्रको नियमि गिे नियामक निकायको रूिमा स्थाििा गरेको 

यस आयोगलाई व्यािसावयक, िारदशी एििं स्ितन्त्त्र निकायको रूिमा विकास गिि 

आयोगको सिंस्थागत सदुृढीकरणलाई प्राथनमकताका साथ अजघ बढाइििुिे आिश्यकता 

रहेको छ।  

3. िेिाल सरकारले यस आयोगलाई अिमुनत प्राप्त सिंस्थाहरूको प्रदशिि/व्यिहार मािदण्ड 

स्थावित गिि, उजचत िीनत तयार गरी प्रनतस्िधाित्मक प्रवक्रया बमोजिम अिमुनतित्र प्रदाि 

गिे गरी सहयोग गिुििदिछ। 

4. उिभोक्ताको वहतलाई मध्यििर गदै रािमा थि उत्िादि, प्रसारण तथा वितरण 

सिालहरूको विकास गिुििछि भने्न नसिान्त्तलाई थि सदुृढ गिि विद्यतु वितरक र 

उत्िादकको सेिाको गणुस्तरलाई नियमि गिे कायिको लानग आयोगलाई थि सशक्त 

बिाइििुदिछ। 

5. विद्यतु उत्िादि महसलुलाई अझ बिार-उन्त्मिु बिाउिे मािदण्ड तयार गिि िेिाल 

सरकारले यस आयोगलाई सहयोग गिुििदिछ। 

6. प्रचरु मात्रामा रहेको िेिालको िलसम्िदाको प्रथम लाभग्राही िेिाल तथा िेिाली ििता 

हिुिुिे मान्त्यताको अिसुरण गदै विद्यतुको आन्त्तररक िितलाइि प्रोत्साहि गििका निजम्त 
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िीनत तिुिमा गरी अथितन्त्त्रलाइि टेिा ि¥ुयाउिे, आयानतत इन्त्धिको विस्थािि तथा 

आन्त्तररक उद्योगको प्रनतस्िधाित्मक क्षमता अनभिवृि िस्ता उिलजधधहरू सनुिजित गिुिका 

साथै रािव्यािी रूिमा विद्यतुीय सिारी साधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहि गिुिििे हनु्त्छ। 

विद्यतुीय सिारी साधिको लानग देशभरर विनभन्न स्थािमा चाजििङ्ग स्टेसि िडाि गिुिििे 

तथा चाजििङ्ग स्टेसि र िूिािधारको महसलु निधािरण गदाि आयोगलाई आिश्यकताबमोजिम 

सहयोग गिुििदिछ।

7. ऊिाि क्षेत्रलाइि थि गनतशील बिाउि िे.वि.प्रा. तथा नििी क्षेत्रले िेिालबावहर विद्यतु

व्यािार गिे कायिलाई सहि बिाउि अन्त्तरदेशीय विद्यतु व्यािारको निजम्त एक समविित

सिंस्थाको विकास गिि प्रचनलत काििु सिंशोधि गिुिििे देजिन्त्छ। त्यसका साथै विद्यतु

िररदकताि तथा विद्यतु नबक्रीकतािबीच प्रत्यक्ष रूिमा विद्यतु वकिबेच गिे अिसर नसिििा

गिे काििुी प्रािधािहरूले समेत िूणिता िाउिे गरी िेिाली ऊिाि क्षेत्रमा प्रनतस्िधािको

िातािरण बिाउििुदिछ।

8. िोभेल कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) को �व�व्यापी महामारीले िेिालको ऊिाि

क्षे�मा िारेको �भावलाई न्यू�नकरण गन� उ�ेश्यका साथ िेिाल सरकारले िीनत

तििुमा गििुिदिछ।

9. मन्त्त्रालयले २०७५ बैशािमा िारी गरेको ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ क्षेत्रको ितिमाि

अिस्था तथा भािी मागिजचत्र (ितेित्र) मा उल्लेि गररएका उदे्दश्यहरूलाई साथिक

तलु्याउि यस आयोगको भनूमका प्रष्ट िाररििुदिछ।
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9. निष्कषि 

आयोगले गत आ.ि २०७६/७७ मा आफ्िो कायि सञ्चालिको प्रथम िषिको अिलोकि गरेको 

छ। आयोगले आफ्िो प्रथम िषि िूणि गिे क्रममा थपु्रै चिुौतीको बाबिदु ऐि तथा नियमािलीले 

निदेश गरेको दावयत्ि िूरा गिि कुिै कसर बााँकी रािेको छैि।

आफूलाई मािि सिंसाधि तथा स्रोत र साधिको तत्काल आिश्यकता रहेको बारे आयोगले 

मन्त्त्रालयलाई िािकारी गराइसकेको अिस्था छ। आयोगको यो माग नछटै्ट सम्बोधि भई 

आयोगलाई आिश्यक स्रोत तथा मािि सिंसाधि उिलधध हिुे अिस्थाप्रनत आयोग निजिन्त्त 

रहेको छ।

आयोगले आफ्िो कायि-सम्िादि िूरा गिे क्रममा ििेाल सरकार, िेिाल सरकारका निकाय, 

अिमुनत प्राप्त व्यजक्त तथा समस्त सरोकारिालाबाट सहयोग तथा सहकायि प्राप्त गरेको छ। 

स्रोत, साधि तथा ििशजक्तको व्यािक कमी हुाँदा िनि आयोगले विनभन्न नियामकीय 

उिकरणहरूको तिुिमा, उिभोक्ता विद्यतु महसलु दर निधािरणको निणिय, विनभन्न 

सरोकारिालाबाट प्राप्त नििेदिउिर स्िीकृनत, सहमनत तथा कारबाहीको निणिय गरी आफूलाई 

िेिालको विद्यतु क्षेत्रको एक सफल नियमकीय निकायको रूिमा िडा गिि दृढ़ वििासका साथ 

अजघ बढ्दै छ। 
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अिसूुची-१(क): विद्यतु नियमि आयोगद्वारा प्रस्तावित सङ्गठिात्मक सिंरचिा 
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अिसूुची-१(ि): विद्यतु नियमि आयोगको सङ्गठिात्मक सिंरचिा 
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अिसूुची-१(ग): आयोगको सङ्गठिात्मक सिंरचिाको दरबन्त्दी तेररि  

क्र .सिं.  िद स्तर तह सेिा समूह सिंख्या कैवफयत 

१ सजचि अनधकृत ११ इजिनियररङ्ग हाइड्रोिािर िा 
इलेजक्िकल 

१ 
 

२ निदेशक अनधकृत १० इजिनियररङ्ग हाइड्रोिािर िा 
इलेजक्िकल 

१ 
 

३ निदेशक अनधकृत १० इजिनियररङ्ग इलेजक्िकल १  

४ निदेशक अनधकृत १० इजिनियररङ्ग हाइड्रोिािर १  

५ उिनिदेशक अनधकृत ९ इजिनियररङ्ग इलेजक्िकल 2 
 

६ उिनिदेशक अनधकृत ९ इजिनियररङ्ग हाइड्रोिािर १ 
 

७ सहायक निदेशक अनधकृत ८ इजिनियररङ्ग हाइड्रोिािर २ 
 

८ सहायक निदेशक अनधकृत ८ इजिनियररङ्ग इलेजक्िकल १  

९ सहायक निदेशक अनधकृत ८ प्रशासि वित्त १ 
 

१० सहायक निदेशक अनधकृत ८ विविध सूचिा प्रविनध १ 
 

११ सहायक निदेशक अनधकृत ८ इजिनियररङ्ग हाइड्रोलोिी १  

१२ सहायक निदेशक अनधकृत ८ विविध जियोलोिी १  

१३ सहायक निदेशक अनधकृत ८ इजिनियररङ्ग िातािरण १  

१४ सहायक निदेशक अनधकृत ८ प्रशासि लेिा १  

१५ काििु अनधकृत अनधकृत ७ काििु काििु १  

१६ प्रशासकीय अनधकृत अनधकृत ७ प्रशासि प्रशासि १  

१७ बररष्ठ सहायक सहायक ५ प्रशासि सामान्त्य प्रशासि २ 
 

१८ लेिािाल सहायक ५ प्रशासि लेिा १ 
 

१९ कम्यटुर अिरेटर सहायक ५ 
  ६ सेिा करार  

२० हलकुा सिारी चालक सहायक -   ६ सेिा करार 

2१ कायािलय सहयोगी सहायक -   ६ सेिा करार 

     कूल िम्मा ३९  
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अिसूुची-२: नियामकीय उिकरणहरू तथा आयोगको आन्त्तररक सञ्चालिसाँग 
सम्बजन्त्धत विनियमािली िा कायिविनध तिुिमासम्बन्त्धी कायितानलका 

क्र.सिं. गनतविनध हालको जस्थनत 

1.  
नबद्यतु सम्बजन्त्ध कम्िनिको शेयरको सािििनिक निष्काशि सम्बजन्त्ध 
निदेजशका, २०७६ 

लागू भइसकेको 

2.  
विद्यतु िररद नबक्री तथा अिमुनत प्राप्त व्यजक्तले िालिा गिुिििे शति 
सम्बजन्त्ध विनियमािली, २०७६ 

लागू भइसकेको 

3.  विद्यतु उिभोक्ता महसलु निधािरण निदेजशका, २०७६ 
लागू भइसकेको 

4.  
विद्य ुत नियमि आयोग सािििनिक सिुिुाई सञ्चालि निदेजशका, 
२०७६ 

लागू भइसकेको 

5.  विद्यतु नियमि आयोगको बैठक सम्बन्त्धी कायिविनध, २०७६ 
लागू भइसकेको 

6.  
विद्यतु नियमि आयोग अिमुनत प्राप्त व्यजक्त िा आयोििा गानभिे, 
प्रानप्त, िररदनबक्री, ग्रहण िा हस्तान्त्तरणसम्बन्त्धी निदेजशका 

सरोकारिालाहरूको राय, सझुाि 
तथा प्रनतवक्रयाका लानग मस्यौदा 
प्रकाजशत भई ििुरािलोकिको 

अिस्थामा रहेको 

7.  विद्यतु नियमि आयोग वििाद समाधािसम्बन्त्धी विनियमािली 
मस्यौदा तयारीको अिस्थामा 

रहेको 

8.  
विद्यतु नियमि आयोग आन्त्तररक कायिसञ्चालिसम्बन्त्धी 
विनियमािली 

मस्यौदा तयारीको अिस्थामा 
रहेको 

9.  विद्यतु नियमि आयोग आनथिक प्रशासिसम्बन्त्धी विनियमािली 
मस्यौदा तयारीको अिस्थामा 

रहेको 

10.  
विद्यतु नियमि आयोगको सञ्चालि तथा अन्त्तररक नियन्त्त्रण 
प्रणालीसम्बन्त्धी कायिविनध 

सरुुिाती चरणमा रहेको 

11.  विद्यतुसम्बन्त्धी अिमुनत प्राप्त व्यजक्तको िावषिक प्रनतिेदिको ढााँचा 
आ.ि. २०७७/७८ मा लागू 

भएको 

12.  
िलविद्यतु आयोििाको दोस्रो चरणको विद्यतु िररदनबक्री दर 
निधािरण तथा विद्यतु िररद सम्झौतासम्बन्त्धी निदेजशका  

मस्यौदा तयारीको अिस्थामा 
रहेको 

13.  
ियााँ (Greenfield) िलविद्यतु आयोििाको विद्यतु िररदनबक्री दर 
निधािरणसम्बन्त्धी छलफलित्र 

मस्यौदा तयारीको अिस्थामा 
रहेको 

14.  उिभोक्ताको हकवहत सिंरक्षणसम्बन्त्धी निदेजशका  

http://erc.gov.np/storage/listies/April2020/dos-public-hearing-directives-final.pdf
http://erc.gov.np/storage/listies/April2020/dos-public-hearing-directives-final.pdf
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क्र.सिं. गनतविनध हालको जस्थनत 

15.  
विद्यतुसम्बन्त्धी अिमुनत प्राप्त व्यजक्तको प्राविनधक मािदण्डसम्बन्त्धी 
निदेजशका 

 

16.  विद्यतु नियमि आयोगका कमिचारीसम्बन्त्धी विनियमािली  
17.  प्रसारण दस्तरु (Wheeling Charge) निधािरणसम्बन्त्धी निदेजशका  

18.  
िलविद्यतु आयोििाको विद्यतु िररदनबक्री दर निधािरणसम्बन्त्धी 
निदेजशका 

 

19.  
नियामकीय सूचिा व्यिस्थािि प्रणाली (Regulatory Information 

Management System) 
 

20.  अिमुनतित्र प्राप्त व्यजक्तको आचारसिंवहतासम्बन्त्धी निदेजशका  

21.  
सौयि ऊिाि आयोििाको विद्यतु िररदनबक्री दर निधािरणसम्बन्त्धी 
निदेजशका 

 

22.  विद्यतु नियमि आयोगको कोष िररचालिसम्बन्त्धी विनियमािली  
23.  विद्यतु वितरण सिंवहता (Distribution Code)  

24.  नग्रड सिंवहता (Grid Code) 
TOR को मस्यौदा तिुिमाको 

क्रममा रहेको  
25.  नियामकीय लेिा प्रणाली  

26.  विद्यतु िररदनबक्री सम्झौताको समाि ढााँचा (Template)  
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अिसूुची-३.१: विद्यतु नियमि आयोग ऐि, २०७४ 
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अिसूुची-३.२: विद्यतु नियमि आयोग नियमािली, २०७५ 
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अिसूुची-३.६: नबद्यतु सम्बजन्त्ध कम्िनिको शेयरको सािििनिक निष्काशि सम्बजन्त्ध 
निदेजशका, २०७६ 

 (आ.ि. २०७५/७६ मा िारी गररएको) 
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अिसूुची-३.७: विद्यतु नियमि आयोग अिमुनत प्राप्त व्यजक्त िा आयोििा गानभि,े प्रानप्त, 
िररद नबक्री, ग्रहण िा हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी निदेजशका, २०७७ (मस्यौदा) 
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अिसूुची-४: विद्यतु नियमि आयोगले िारी गरेको ििेाल विद्यतु प्रानधकरणका 
उिभोक्ताको विद्यतु महसलु दर निधािरणको निणियको िूणििाठ 
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अिसूुची-६: आयोगका िदानधकारीहरू तथा सजचिको िैयजक्तक वििरण  

सि ्१९८१ मा भारतबाट नसनभल इजन्त्िनियररङ्ग सङ्कायमा स्िातक तह 
उत्तीणि गिुिभएका अध्यक्ष श्री ददल्ली बहादरु नसिंहले सि ् १९९४ मा 
अस्िेनलयाको जक्िन्त्सल्यान्त्ड वििविद्यालयबाट इजन्त्िनियररङ्ग तथा प्रविनध 
व्यिस्थािि विषयमा स्िातकोत्तर उतीणि गिुिभएको हो। 

आफ्िो िीििको ३९ िषिको कायाििभुि बटुल्िभुएको र त्यसमा िनि ३३ 
िषि रािसेिक कमिचारीको रूिमा नबताउिभुएका आयोगका अध्यक्ष नसिंहले 
विगतमा विद्यतु विकास विभागको महानिदेशक एििं िल तथा ऊिाि 

आयोगको सजचिालयको सह-सजचि िस्ता महत्ििूणि जिम्मेिारीहरू सम्हाल्िभुएको नथयो। उहााँले 
आफ्िो कायिकालमा ऊिाि तथा िलविद्यतु क्षेत्रको कोसे ढुङ्गा सानबत भएका आयोििाहरूको योििा, 
विकास तथा निमािण कायिमा सहभागी भई िेिालको ऊिाि क्षेत्रमा उल्लेििीय योगदाि ददिभुएको छ।  

६,७२० मेगािाट क्षमताको िञ्चिेर बहउुदे्दश्यीय आयोििाको निदेशकको रूिमा समेत जिम्मेिारी 
बहि गिुिभएका उहााँ मस्यािङ्गदी िलविद्यतु आयोििा (६९ मेगािाट) को निमािण कायिमा सिंलग्ि 
रहिभुएको नथयो भिे समग्र विद्यतु क्षेत्रको विकास गिे कायिको नसलनसलामा विनभन्न िलविद्यतु 
आयोििाहरूको सम्भाव्यता अध्ययि, िातािारणीय अध्ययि, दसौँ िञ्च िषीय योििा, िीनत, ऐि, नियम 
तिुिमा गिे कायिमा समेत सिंलग्ि रहिभुएको नथयो। २०३८ सालमा ३ िटा िािेिािी योििाका 
योििा प्रमिु भई अिभुि हानसल गरेका श्री नसिंहले िलस्रोत मन्त्त्रालयमा िातािरण शािा प्रमिु तथा 
िीनत शािा प्रमिु भई कायिरत रहिभुएको नथयो भि ेविद्यतु विकास विभागमा योििा तथा आयोििा 
अध्ययि महाशािा प्रमिु, उि-महानिदेशक तथा महानिदेशकको रूिमा कायिरत रहिभुएको नथयो। 
यस दौरािमा उहााँ िमिि सरकारको िी.टी.िेड्, ििे सरकारको िोराड र अमेररकी सरकारको 
यू.एस.एड.द्वारा सञ्चानलत सारी प्रोग्रामको काउन्त्टरिाटि भएर सफलतािूििक कायिसम्िादि गिुिभएको 
नथयो। 

यसका अनतररक्त, उहााँले विद्यतु तथा ऊिािसम्बन्त्धी विनभन्न अन्त्तरािविय मञ्च तथा सनमनतहरूका 
बैठकहरूमा िेिाललाई प्रनतनिनधत्ि गदै आफ्िो अिभुि तथा कायिदक्षताको िररचय ददिभुएको छ। 
विद्यतु विकास विभागद्वारा विकास गररिे बढुी गङ्गा िलविद्यतु आयोििाको ऋण सम्झौता गिि टोली 

 

श्री ददल्ली बहादरु नसिंह 

अध्यक्ष 
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प्रमिु भई ररयादमा "अरब आनथिक विकासको लानग साउदी फन्त्ड" साँग िाताि गरेर "सफ्ट लोि" 
ल्याउि सफल हिुभुएको नथयो। उहााँले सप्तकोशी उच्च बााँध बहउुदे्दश्यीय िररयोििाको लानग िेिाल 
भारतका विशेषज्ञहरूको सिंयकु्त टोलीको १२औ ँबैठकमा टोली प्रमिुको रूिमा िेिालको प्रनतनिनधत्ि 
गिुिका साथै िेिाल भारत िलस्रोतसम्बन्त्धी सिंयकु्त सनमनतका तेस्रो, चौँथो र िााँचौँ बैठकहरू र ििेाल 
भारत सिंयकु्त स्थायी प्राविनधक सनमनतको दोस्रो बैठक िस्ता बहृत ्राविय महत्िका बैठकहरूमा समेत 
सहभागी हिुभुएको नथयो। अध्यक्ष नसिंह ईिी सम्ित ्२००३ देजि २००८ सम्म िेिाल सरकारको 
प्रनतनिनधत्ि गदै िेिाल भारत ऊिाि आदािप्रदाि सनमनतको सदस्यसमेत रहिभुएको नथयो। त्यसै गरी 
श्री नसिंह २००९ देजि हालसम्म अििरत रूिले चीिको हाङझाउमा अिजस्थत International Network

On Small Hydropower  (IN-SHP) को नििािजचत "बोडि अफ डाइरेक्टर" हिु ुहनु्त्छ। 

अध्यक्ष नसिंहले विनभन्न राविय तथा अन्त्तरािविय मञ्चहरूमा प्रमिु िक्ता (Keynote Speaker) को रूिमा 
आफ्िा विचारहरू प्रस्ततु गिे तथा क्षेत्र विशेषका अिसुन्त्धिात्मक तथा वििेचिात्मक दस्तािेि प्रस्ततु 
(Paper Presentation) गिे सम्बन्त्धमा समेत प्रशस्त अिभुि बटुल्िभुएको छ। उहााँले 
अन्त्तरािविय/राविय सभा, सम्मेलि, सेनमिार, नसम्िोजियम आददमा सहभानगता ििाई ऊिाि, ददगो 
विकास, िलविद्यतु तथा त्यसका िातािरणीय तथा सामाजिक प्रभािहरू तथा त्यसको न्त्यूिीकरणसम्बन्त्धी 
कररब ३ दििि कायिित्र, विचार तथा दस्तािेिहरू प्रस्ततु गिुिभएको छ। कायिित्र प्रस्तनुत तथा 
तानलमको नसलनसलामा उहााँले भारत, चीि, िोच ुिगल, इटाली, क्यािडा, इजिट, अमेररका, बेलायत, 
िमििी, ििे, फ्रान्त्स, स्िेि, िजिियालगायत विनभन्न ३७ िटा देशहरूको भ्रमण गिुिभएको छ। 

आयोगको अध्यक्षको जिम्मेिारी सम्हाल्िअुजघ अध्यक्ष नसिंह सल्लाहकारको रूिमा एक अन्त्तरािविय दात ृ
सिंस्थासाँग आबि रही िेिालको विद्यतु क्षेत्रका आयोििाहरूमा हिुे गरेका वढलाइलाई न्त्यूिीकरण गिि 
िाइलट प्रोिेक्ट सञ्चालि गरी सफलतासमेत हानसल गिुिभएको नथयो भिे उहााँले प्रनतिादि गरेको 
मोडलको बारेमा िसु्तक िनि लेख्दै हिुहुनु्त्छ। 

श्री नसिंह सावहजत्यक क्षेत्रमा िनि त्यजत्तकै सबल हिुहुनु्त्छ र हालसम्म उहााँका ६ िटा िसु्तक "ददल ु
नसिंह"का िामले प्रकाजशत छि ्भिे सातौँ िसु्तक प्रकाशोन्त्मिु रहेको छ। त्यसै गरी, उहााँले हाल २ 
िटा िसु्तकहरू लेख्न थाल्िभुएको छ। 

विगतमा विद्यतु महसलु निधािरण आयोगका सदस्य सजचिसमेतको भनूमकामा रही नियमिको मानमलामा 
अिभुि बटुल्िभुएका उहााँ आयोगको प्रथम अध्यक्ष हिुहुनु्त्छ। 
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नत्रभिुि वििविद्यालय, इजन्त्िनियररङ्ग अध्ययि सिंस्थाि िलु्चोक क्यामिसबाट 
नसनभल इजन्त्िनियररङ्ग सङ्कायमा स्िातक तह (१९९७) तथा िमििीको 
ओल्डेििगि वििविद्यालयबाट ििीकरणीय ऊिाि विषयमा स्िातकोत्तर 
(२००२) उत्तीणि हिुभुएका सदस्य डा. रामप्रसाद नधतालले नत्रभिुि 
वििविद्यालय, इजन्त्िनियररङ्ग अध्ययि सिंस्थाि, िलु्चोक क्यामिसबाट 
ििीकरणीय ऊिािसम्बन्त्धी इजन्त्िनियररङ्ग विषयमा विद्यािाररनध (२०१९) 
गिुिभएको छ। साथै, जस्िडेिको लन्त्ड वििविद्यालयबाट ददगो विकासका 
लानग ऊिाि र लगािीसम्बन्त्धी विषयको (६ मवहिा) सैिाजन्त्तक ज्ञािसमेत 

नलिभुएको छ। 

व्यािहाररक ज्ञािको नसलनसलामा उहााँले अन्त्तरािविय सिंस्था APMG International बाट नििी-सािििनिक 
साझेदारीसम्बन्त्धी विषयमा प्रमाणित्रसमेत हानसल गिुिभएको छ। साथै, डेिमाकि बाट नििी-सािििनिक 
साझेदारी तथा िेततृ्ि विकास (३ मवहिा) र आयोििा व्यिस्थािि (३ मवहिा) सम्बन्त्धी विषयमा 
प्रमाणित्रसमेत हानसल गिुिभएको छ। यसका अनतररक्त, उहााँले यरुोवियि वििविद्यालय फ्लोरेन्त्स स्कुल 
अफ रेगलेुसि इटालीबाट विद्यतु प्रणालीको नियमि (५ मवहिा) तथा सिंयकु्त राज्य अमेररकाको 
फ्लोररडा वििविद्यालयबाट सेिा प्रदायकको नियमि तथा रणिीनत (२ हप्ता) एििं सेिा प्रदायकको वित्त 
विश्लषेण (१ मवहिा) सम्बन्त्धी विषयमा तानलम नलई नियमिको क्षेत्रमा दक्षता हानसल गिुिभएको छ। 

उहाँले �वगतमा नेपाल सरकार, ऊजार् जल�ोत तथा �संचाइ मन्�ालयअन्तगर्त वैकिल्पक ऊजार् 

�वधर्न केन्�को कायर्कार� �नद�शकको रुपमा ४ वषर् ६ म�हना, सोभन्दा अगा�ड दिक्षण �सान्त 

महासागरका टापहुरुको देशमध्ये भानआुतमुा अ�े�लयन सरकारको सहयोगमा स�ा�लत भानआुत ु

सरकारको भ�ूम तथा �ाकृ�तक �ोत मन्�ालयअन्तगर्त भािुआत ु ऊिाि कायर्�मको �ा�व�धक 

सल्लाहकारको रुपमा (१.५ वषर्ि), अफगा�नस्तान तथा �ामीण पनु�नमार्ण मन्�ालय अन्तगर्त 

स�ा�लत ऊिाि �वकास कायर्�ममा ििीकरणीय ऊिाि �वशेषज्ञ (२.५ वषर्), वैकिल्पक ऊिाि �वधर्न 
केन्�मा �व�भ� पदहरुमा (७ िषि), संय�ु रा� संघीय �वकास कायर्�म, िेिालको �ामीण ऊिाि 
�वकास कायर्�ममा िजल्ला ऊिाि  सल्लाहकार तथा  �ा�व�धक अ�धकृतको रुपमा (३.५ िषि) समेत  

डा. रामप्रसाद नधताल
सदस्य 
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गर� २० िषि िेिाल, अफगा�नस्तान र भािुआतकुो ऊिाि क्षे�सम्बन्धी कायिकारी, सल्लाहकार तथा 
�ा�व�धक क्षे�को �वज्ञको रुपमा कायर् अनभुव �ा� गनुर्भएको छ। 

डा. नधताल हाल विद्यतु नियमि आयोगको प्रिक्तासवहत योििा, अिगुमि, सिंस्थागत विकास, नियामकीय 
तथा बाह्य सम्बन्त्धसाँग सम्बजन्त्धत भनूमका नििािह गरररहिभुएको छ। 

उहााँले हालसम्म ऊिािको विषयसाँग सम्बजन्त्धत १८ िटा अध्ययि अिसुन्त्धािका कृनत राविय तथा 
अन्त्तरािविय ित्रिनत्रकाहरूमा प्रकाशि गररसक्िभुएको छ। िेिाल इजन्त्िनियररङ्ग एसोनसएसि, िेिाल 
व्यिस्थािि सिंघ, िेिाल िमिि शैजक्षक सिंस्था, िेिाल रेडक्रस सोसाइटीको आिीिि सदस्थ तथा िेिाल 
ओल्डेििगि ििीकरणीय ऊिाि केन्त्द्रको अध्यक्षको रूिमा शैजक्षक एििं सामाजिक कायिमा सवक्रय 
रहिभुएको छ।    

Linkedin Profile: https://www.linkedin.com/in/ram-prasad-dhital-01422721 

िन्त्िाब वििविद्यालयबाट इलेजक्िक इजन्त्िनियररङ्ग सङ्कायमा स्िातक 
तह तथा नत्रभिुि वििविद्यालयबाट काििुको विषयमा स्िातक तह 
उत्तीणि हिुभुएका सदस्य श्री रामेिरप्रसाद कलिारले िोिरा 
वििविद्यालयबाट प्राकृनतक स्रोत व्यिस्थािि विषयमा स्िातकोत्तर तह 
उत्तीणि गिुिभएको छ। 

िेिाल विद्यतु प्रानधकरणमा ३३ िषि लामो कायि-अिभुि बटुल्िभुएका 
उहााँले विगतमा उक्त सिंस्थाको आयोििा व्यिस्थािि विभाग, प्रजशक्षण 

केन्त्द्र विभाग तथा काठमाडौँ क्षेत्रीय कायािलयको प्रमिुको भनूमका निभाउिभुएको छ। उहााँले 
सामदुावयक तथा ग्रामीण विद्यतुीकरण विभागमा कायािरत रहाँदा उमेर हदको कारण अनििायि अिकाश 
नलिभुएको हो। 

यसका अनतररक्त, सदस्य कलिार िेिाल मध्यस्थता िररषद् (िेका) को आिीिि सदस्य हिुकुो साथै 
उहााँ िेकाद्वारा सचुीकृत वक्रयाशील मध्यस्थकताि िनि हिुहुनु्त्छ। उच्च अदालत, िाटिको सचुीकृत 
मध्यस्थताकताि िनि रहिभुएका सदस्य कलिार िाटि उच्च अदालत, िेका तथा अन्त्य सम्बजन्त्धत 
िाटीद्वारा एकल मध्यस्थताकताि तथा मध्यस्थता विधयिुल सदस्यको रूिमा नियकु्त भई विनभन्न 

श्री रामेिरप्रसाद कलिार
सदस्य 

https://www.linkedin.com/in/ram-prasad-dhital-01422721
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समाधािको कायिमा सिंलग्ि हिुभुएको छ। साथै, उहााँले Technical Advisor र मेलनमलािकतािको 
तानलमसमेत नलिभुएको छ।   

सदस्य कलिारले हाल विद्यतु नियमि आयोगको प्राविनधक तथा इजन्त्िनियररङ्ग सम्बन्त्धी जिम्मेिारी 
सम्हाल्िभुएको छ। 

Linkedin Profile: https://www.linkedin.com/in/rameshwar-kalwar-67474a1b 

नत्रभिुि वििविद्यालयबाट अथिशास्त्र र ििप्रशासि विषयमा स्िातकोत्तर 
उत्तीणि गिुिभएकी सदस्य श्री भागीरथी ज्ञिालीले ििेाल सिंस्कृत 
वििविद्यालयबाट जशक्षा शास्त्रमा स्िातक तह िनि उत्तीणि गिुिभएको छ। 
उहााँसाँग िािेिािी महसलु निधािरण आयोगको सदस्यको रूिमा काम 
गिुिभएको ४ िषिको अिभुिको साथ साथै १७ िषिको प्राध्याििको अिभुि 
रहेको छ। सेसि सहकारी सिंस्थाको अध्यक्षको रूिमा ९ िषिको कायि 
अिभुि रहेकी ज्ञिाली विनभन्न सामाजिक र सावहजत्यक सिंस्थाहरूसाँग समेत 

आबिता हिुहुनु्त्छ।  

विनभन्न ित्रिनत्रकामा आनथिक र सावहजत्यक लेिरचिा प्रकाजशत गदै आउिभुएकी ज्ञिालीका मानत्रगाथा 
र सनतसाल िामक २ िटा कृनत प्रकाजशत छि।् विनभन्न सामाजिक र सावहजत्यक सिंस्थाहरूसाँग आबि 
हिुकुो साथै सामाजिक र सावहजत्यक गनतविनधमा समेत उहााँको सिंलग्िता रहेको छ। सावहत्य विज्ञाि 
प्रनतष्ठाि, दनधराम स्मनृत प्रनतष्ठाि, थोगाि काठमाडौँ सम्िकि  तथा विकास मञ्च, अथिशास्त्र जशक्षक समाि, 
गलु्मेली समाि, ज्ञिाली गठुी, नििामती कमिचारी श्रीमती सिंघ आदद सिंस्थाहरूको आिीिि सदस्य 
रहेकी ज्ञिालीले सावहत्य लेिि र सामाजिक सेिालाई निरन्त्तरता ददाँदै आउिभुएको छ। 

चीिको हान्त्िाउमा आयोजित Seminar on Small Hydropower and Sustainable Development of Rural 

Communities (5 to 25 September 2019), Organized by National Research Institute for Rural 

Electrification (NRIRE), भटुािको नथम्िमुा आयोजित Forth SAARC Regulators Meeting, 
International Conference on Climate Change, Water Resource and Disasters " (Organized by 

UNESCO), िातािरणसम्बन्त्धी अन्त्तरािविय सम्मेलि, विनभन्न अिसुन्त्धािात्मक र शैजक्षक तानलमहरूमा 
सहभागी हिुभुएकी ज्ञिालीले सिंयकु्त राज्य अमेररका, कोररया र मलेनसयाको भ्रमण गिुिभएको छ। 

 

श्री भागीरथी ज्ञिाली 
सदस्य  
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सदस्य ज्ञिालीले हाल आयोगको उिभोक्ता वहत सिंरक्षणसम्बन्त्धी जिम्मेिारी सम्हाल्िभुएको छ।  

Linkedin Profile: https://www.linkedin.com/in/bhagirathi-bhattarai-27bb521a2 

भारतको ररििल इजन्त्स्टटु्यट अफ टेक्िोलोजिबाट इलेजक्िकल 
इजन्त्िनियररङ्ग विषयमा स्िातक उत्तीणि गिुिभएका सजचि श्री िूतिप्रकाश 
शमािले भारतको रुड्की जस्थत इजन्त्डयि इजन्त्स्टच्यटु अफ टेक्िोलोिीबाट 
हाइड्रो इलेजक्िक इजन्त्िनियररङ्ग तथा नसस्टम म्यािेिमेन्त्ट विषयमा 
स्िातकोत्तरको अध्ययि िूरा गिुिभएको हो।  

इजन्त्िनियररङ अध्ययि सिंस्थािअन्त्तगितको िोिराजस्थत िजिमाञ्चल क्षेत्रीय 
कलेिबाट आफ्िो व्यािसावयक िीििको शभुारम्भ गिुिभएका शमािले विद्यतु 

विकास विभाग तथा विद्यतु महसलु निधािरण आयोगको इलेजक्िकल इजन्त्िनियरको जिम्मेिारी निभाउिकुा 
साथै कालीगण्डकी "ए" िलविद्यतु आयोििा (१४४ मे.िा.) को प्रसारण लाइिको निमािण 
सिुररिेक्षकको रूिमा समेत कायि गिुिभएको नथयो। 

विगतमा विद्यतु विकास विभाग एििं विद्यतु महसलु निधािरण आयोगका नसनियर नडनभििल इजन्त्िनियरको 
भनूमकामा समेत कायाििभुि बटुल्िभुएका उहााँ बहपु्रनतवष्ठत बढुीगण्डकी िलविद्यतु आयोििा (१,२०० 
मे.िा.) को विस्ततृ नडिाइि कायिमा समेत सिंलग्ि हिुहुनु्त्थ्यो।  

ऊिाि क्षेत्रको सधुार, विद्यतु महसलु, नियमि लगायत अन्त्य विषयमा एक दिििभन्त्दा बढी तानलम तथा 
सेनमिारहरूमा सहभागी हिुभुएका सजचि शमािको विद्यतु क्षेत्रको नियमि तथा विद्यतु महसलु 
निधािरणसम्बन्त्धी क्षेत्रमा विशेष ज्ञाि तथा अिभुि रहेको छ। 

 

  

 

श्री िूतिप्रकाश शमाि 
सजचि 
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अिसूुची-७: केही तजस्बरहरू 

 
तजस्बर 1: आयोगका अध्यक्ष श्री ददल्लीबहादरु नसिंहले ऊिाि, िलस्रोत 
तथा नसिंचाइ मन्त्त्री श्री िषिमाि ििु "अिन्त्त"बाट िद तथा गोििीयताको 
सिथ नलाँदै 

 
तजस्बर 2: आयोगका सदस्यहरूले ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्री 
श्री िषिमाि ििु "अिन्त्त"को उिजस्थनतमा अध्यक्षबाट िद तथा 
गोििीयताको सिथ नलाँदै 

 
तजस्बर 3: विद्यतु विकास विभागका तत्कालीि महानिदेशक श्री मधपु्रसाद 
भेटिालसाँग आयोगका िदानधकारीहरू 

 
तजस्बर 4: स्ितन्त्त्र ऊिाि उत्िादकहरूको सिंस्था, िेिालका िदानधकारीसाँग 
अन्त्तरवक्रया गदै आयोगका िदानधकारीहरू 

 
तजस्बर 5: िािर सनमट २०१९ मा सहभानगता ििाउाँदै आयोगका 
अध्यक्ष श्री ददल्लीबहादरु नसिंह 

 
तजस्बर 6: ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्रालयमा आयोजित एक 
बैठकमा ऊिाि, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्त्त्री श्री िषिमाि ििु "अिन्त्त"का 
साथ सहभागी आयोगका िदानधकारीहरू 
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तजस्बर 7: आयोगको कायिसञ्चालिको एक िषि िगुकेो उिलक्ष्यमा 
आयोजित कायिक्रमको एक झलक 

 
तजस्बर 8: िजिियाको विद्यतु, ग्यााँस तथा िािी नियमि आयोगसाँगको 
अन्त्तरवक्रया कायिक्रममा सहभागी हिुे क्रममा आयोगका िदानधकारीहरू 
तथा अन्त्य सहभागीहरू 

 
तजस्बर 9: िजिियाको वटबनलसीमा आयोजित एक अन्त्तरवक्रया 
कायिक्रममा सहभानगता ििाउाँदै अध्यक्ष श्री ददल्लीबहादरु नसिंह 

 
तजस्बर 10: िजिियाको वटबनलसीमा त्यहााँको मन्त्त्रालय, नियमि आयोग, 
विद्यतु प्रशारण कम्ििी लगायतका निकायसाँगको अन्त्तरवक्रया 
कायिक्रमििात ्समूहगत तजस्िर 

 

तजस्बर 11: िजिियाको वटबनलसीमा आयोजित एक कायिक्रममा 
सहभानगता ििाउाँदै मन्त्त्रालयका प्रनतनिनधहरू तथा आयोगका 
िदानधकारीहरूको साथमा अन्त्य सहभागीहरू 

 

तजस्बर 12: सिंयकु्त राज्य अमेररकाको फ्लोररडामा आयोजित नियमि 
सम्बन्त्धी एक प्रजशक्षणमा उिजस्थत अन्त्य सहभागीसवहत आयोगका 
िदानधकारीहरू 
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तजस्बर 13: भारतको केन्त्द्रीय विद्यतु विनियामक आयोगका 
िदानधकारीहरू तथा कमिचारीहरूसाँग अन्त्तरवक्रया गदै आयोगका 
िदानधकारीहरू तथा सजचि 

 
तजस्बर 14: भारतको ददल्ली विद्यतु नियामक आयोगसाँग अन्त्तरवक्रयाििात ्
आयोगका िदानधकारीहरू, सजचि लगायत अन्त्य सहभागीहरू 

 
तजस्बर 15: सिंयकु्त राज्य अमेररकाको फ्लोररडामा US Department of 

States साँग छलफलको क्रममा आयोगका िदानधकारीहरू 

 
तजस्बर 16: बिंगलादेश विद्यतु नियमि आयोगका अध्यक्षसाँगको बैठक 
िनछ आयोगका अध्यक्षलाई मायाको जचिो प्रदाि गदै  

 
तजस्बर 17: सिंयकु्त राज्य अमेररकाको कोलोराडो राज्यका गभििर तथा  
MCC, िेिालका प्रनतनिनधहरूसाँगको छलफलििात ् आयोगका 
िदानधकारीहरू 

 
तजस्बर 18: विि बैंक, िेिालका प्रनतनिनधहरूसाँगको छलफलििात ्
आयोगका िदानधकारीहरू 

 


