
 

�व�तु �नयमन आयोगबाट सम्पादन गनुर्पन� कायर् सम्बिन्ध �नद� िशका (मस्यौदा) 
 

�व�तु �नयमन आयोग�ारा सम्पादन गनुर्पन� आवश्यक कायर्हरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् �व�तु �नयमन 

आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �व�तु �नयमन आयोगले देहायको �नद�िशका 

जार� गरेको छ । 

प�रच्छेद १ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यस �नद� िशकाको नाम “�व�तु �नयमन आयोगबाट सम्पादन गनुर्पन� कायर् 

सम्बिन्ध �नद� िशका, २०७६” रहेको छ। 

(२) यो �नद� िशका तरुुन्त लाग ुहनुेछ। 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नद� िशकामा:- 
(क) “अ�धकार �ा� �नकाय” भ�ाले नेपाल सरकारबाट अ�धकार �ा� �नकायलाई सम्झनपुछर्।   

(ख) “अनमु�त �ा� व्यि�” भ�ाले ऐनको दफा २ को उपदफा (ख) बमोिजमको व्यि� वा संस्था 

सम्झनपुछर्। 

(ग) “आयोग” भ�ाले ऐनको दफा २ को उपदफा (ग) बमोिजम स्थापना भएको �व�तु �नयमन 

आयोग सम्झनपुछर् । 

(घ) “ऐन” भ�ाले �व�तु �नयमन आयोग ऐन, २०७४ लाई सम्झनपुछर् । 

(ङ) “�नयमावल�” भ�ाले �व�तु �नयमन आयोग �नयमावल�, २०७५ सम्झनपुछर्। 

(च) “उत्पादन अनमु�त �ा� व्यि�” भ�ाले �ब�तुको उत्पादन गनर् �च�लत काननु बमोिजम अनमु�त 

�ा� व्यि� सम्झनपुछर् ।  

(छ) “कायार्रम्भ �म�त” भ�ाले आयोगको प�हलो पटक �नय�ु पदा�धकार�ले �ब�म सम्बत दईु हजार 

छयह�र साल बैशाख म�हना छब्बीस गतेमा पदबहाल� गरेको �दन सम्झनपुछर्। 

(ज) “�वतरण अनमु�त �ा� व्यि�” भ�ाले �ब�तुको �वतरण गनर् �च�लत काननु बमोिजम अनमु�त 

�ा� व्यि� सम्झनपुछर् ।  

(झ) “�व�तु ख�रदकतार्” भ�ाले �वतरण अनमु�तप� �ा� व्यि� वा व्यापार अनमु�तप� �ा� व्यि� 

वा �च�लत कानून बमोिजम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संग�ठत संस्था सम्झनपुछर्। 

(ञ) “�व�तु ख�रद सम्झौता” भ�ाले �ब�तु ख�रद कतार् र �व�तु �ब��कतार् बीच �व�तु ख�रद �ब�� 

गन� �योजनका ला�ग हनुे सम्झौता सम्झनपुछर् र सो शब्दले समय समयमा हनु े संसोधन 

समेतलाई जनाउँछ। 

(ट) “�व�तु �ब��कतार्” भ�ाले उत्पादन अनमु�त �ा� व्यि� वा व्यापार अनमु�त �ा� व्यि� 

सम्झनपुछर् । 

(ठ) “व्यापार अनमु�त �ा� व्यि�” भ�ाले �ब�तुको व्यापार गनर् �च�लत काननु बमोिजम अनमु�त 

�ा� व्यि� सम्झनपुछर् ।  



 

प�रच्छेद २ 

�व�तु ख�रद तथा �के्षपण  

३. �व�तु ख�रद योजनाः �वतरण अनमु�त �ा� व्यि�ले अल्पका�लन, मध्यकाल�न र द�घर्का�लन �व�तु 

मागको �के्षपण तथा सो �के्षपण अनसुारको �व�तु ख�रदको योजना तयार गनुर्पन�छ। 
  

४. �व�तुको �के्षपण : �वतरण अनमु�त �ा� व्यि�ले हरेक आ�थर्क वषर्को �थम �ैमा�सक अव�ध�भ� 

उपभो�ाहरुको वग�करण स�हत �तन वषर्को �व�तु मागको �के्षपण, उपलब्ध हनुे �व�तु उत्पादनको 

�के्षपण तथा �व�तुको मागको सम्बोधन गनर् अपगु वा ब�ढ हनुे �व�तु तथा सोको व्यवस्थापन गन� 

योजना आयोग समक्ष पेश गनुर्पन�छ।  
 

प�रच्छेद ३ 

�व�तु ख�रद दरको �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�त 

५. �व�तु ख�रद सम्झौता लागू हनुःे �वतरण अनमु�त �ा� व्यि�ले कायार्रम्भ भएको �म�त पूवर् सम्प� 

गरेका सम्पूणर् �व�तु ख�रद सम्झौता कायम रहनछेन ्।  
तर, कायार्रम्भ भएको �म�त पूवर् सम्प� भएका सम्झौताहरुमा नयाँ �व�तु ख�रद दर �नधार्रण गनर् वा 

�व�तु ख�रद दरमा संसोधन गनर् आयोगको िस्वकृ�त �लनपुन�छ । 
 

६. कायार्रम्भ �म�त प�ात ग�रन े�व�तु ख�रद दरको �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�तको 

ला�ग �नवेदनको ���या: (१) �व�तु �ब��कतार्ले �वतरण अनमु�त �ा� व्यि� समक्ष �व�तु ख�रद 

सम्झौताका ला�ग आवेदन �दनपुन�छ ।  
(२) �वतरण अनमु�त �ा� व्यि�ले उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �ा� भए प�ात सो �नवेदन 

उपर �ा�व�धक तथा �व�ीय मूल्यांकन सम्प� गर� �व�तु ख�रद दर �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद 

सम्झौताको सहम�तको ला�ग �स्ता�वत �व�तु ख�रद दर र सम्झौताको अिन्तम मस्यौदा आयोग 

समक्ष पेश गनुर्पन�छ र सो को जानकार� �व�तु �ब��कतार्लाई प�न गराउनपुन�छ। 
(३) �व�तु ख�रद दर �नधार्रण गनर् तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�तकोला�ग �वतरण अनमु�त 

�ा� व्यि�ले अनसूुची (१) बमोिजमको ढाँचामा अनसूुची (२) बमोिजमको कागजात संलग्न 

गर� आयोग समक्ष  �नवेदन पेश गनुर्पन�छ।  
(४) �व�तु �ब��कतार्ले उपदफा (२) बमोिजमको जानकार� �ा� भएको �म�तले १५ �दन �भ� 

अनसूुची (३) बमोिजमको सेवा शलु्क बझुाएको स�ल ब�क भौचर आयोग समक्ष बझुाउनपुन�छ। 
 

७. �व�तु ख�रद �ब�� दर �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�त: (१) आयोगले �व�तु ख�रद 

�ब�� दर �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�त �दान गरेप�छ मा� �ब�तु ख�रदकतार् र 

�ब�तु �ब��कतार्बीच अिन्तम हस्ताक्षर हनुेछ। 



 

(२) आयोगले �नम्न आधारमा �व�तु ख�रद �ब�� दर �नधार्रण गर� �व�तु ख�रद सम्झौताको 

सहम�त �दनछे। 
(क) प�रयोजनाको लागत,  
(ख) स्वपंूजी तथा ऋणको अनपुात,  
(ग) ऋणको �ोत तथा ब्याज, 
(घ) ऋणको साँवा ब्याजको भ�ुानी ���या,  
(ङ) �नमार्ण वा संचालनमा �ा� हनुे अनदुान, 
(च) �ासक�ी वा अ�ीम �ासक�ी,  
(छ) लगानी ��तफल, 
(ज) साधारण खचर्,  
(झ) स�ालन खचर्,  
(ञ) ममर्त सम्भार खचर्,  
(ट) कायर् स�ालन खचर्,  
(ठ) राज�, कर तथा अन्य सेवा शलु्क,  
(ड) अ�त�र� पूजँीकरण,  
(ढ) नेपाल सरकारका नी�त तथा �नयमहरु, 
(ण) आयोगले उपय�ु ठह¥याएका अन्य आधार।  

(३) दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको ���या पूरा गर� दफा ६ को उपदफा (३) बमोिजम 

आयोगले �ा� गरेको �नवेदन तथा सम्पूणर् कागजात �ा� भएको �म�तले ६० �दन �भ� �व�तु 

ख�रद �ब�� दर �नधार्रण गर� �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�त �दान गन�छ । 
तर, आवश्यक सम्पूणर् कागजात परुा नभएको �नवेदन �ा� भएको खण्डमा सो 

अव�धको गणना सम्पूणर् कागजात �ा� भएको �म�तबाट मा� ग�ननछे । 
(४) �व�तु ख�रद �ब�� दर �नधार्रण वा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�त �दान गनर् न�मल्न े

देिखएमा वा के�ह प�रमाजर्न गनुर्पन� देिखएमा आयोगले सोको कारण खलुाई �वतरण अनमु�त 

�ा� व्यि� र �व�तु �ब��कतार्लाई जानकार� गराउनेछ।  
 

८. ��तस्पधार्बाट छनौट हनु ेआयोजनाको �व�तु ख�रद �ब�� दर �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको 

सहम�त: (१) ��तस्पधार्को माध्यमबाट छनौट हनुे आयोजनाको सम्बन्धमा ��तस्पधार् गराउँदा अवलम्बन 

गरेका �ब�ध तथा आधारमा �व�तु ख�रद �ब�� दर �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�त 

�दान ग�रनछे । 

 
९. आपसी समझदार�बाट तय गन� �व�तु ख�रद �ब�� दरको िस्वकृ�त: (१) �व�तु �ब��कतार् र �व�तु 

खपत गन� उ�ोग वा संस्था वा व्यि� वा समदुायले आयोगको सहम�त �लई आपसी समझदार�मा 

�व�तुको ख�रद �ब�� दर �नधार्रण गनर् सक्नेछ। 



 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �व�तु ख�रद दरको �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�तको 

ला�ग �नवेदनको ���या दफा ६ बमोिजम हनुेछ । 
(३) उप�नयम (१) बमोिजम �व�तुको ख�रद �ब�� दर तोक्दा त्यस्तै खालका अन्य उ�ोग वा 

संस्थासँग हनुे �व�तु ख�रद दरबीच एकरुपता हनुे गर� गनुर्पन�छ । 
(४) उप�नयम (१) बमोिजम �व�तु ख�रद �ब�� दर �नधार्रण गदार् उपभो�ालाई ��तकूल असर 

नपन� गर� तय गनुर्पन�छ। 
 

१०. १०० �कलोवाट भन्दा साना आयोजनाको �व�तु ख�रद �ब�� दर तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको 

िस्वकृ�त:  (१) स्थानीय तहको अनमु�तमा स्थानीय स्तरमा ब�े १०० �कलोवाट भन्दा साना 

आयोजनाको �व�तु ख�रद �ब�� दर तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�तका ला�ग दफा ६ 

बमोिजमको व्यवस्था लागू हनुेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम �व�तु ख�रद दरको �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�त 

�दान गनर् आयोगले उपभो�ाको �हत संरक्षणलाई मध्यनजर राखी �नणर्य �लनछे । 

 

प�रच्छेद ५ 
उपभो�ाले बझुाउन ेमहशलुको �नधार्रण 

 
११. तत्काल कायम रहेको महशलु दर: उपभो�ाले बझुाउन ेनयाँ महशलु दर आयोगले �नधार्रण नगरे 

सम्म हाल कायम रहेको महशलु दरलाई नै �नरन्तरता �दइनेछ ।  
 

१२. उपभो�ाले बझुाउन ेमहशलु �नधार्रणका ला�ग �नवेदनको ���या: (१) उपभो�ाले बझुाउने महशलु 

दर �नधार्रणको ला�ग �वतरण अनमु�त �ा� व्यि�ले �नयमावल�को �नयम ८ बमोिजम आयोग समक्ष 

�नवेदन �दनपुन�छ । 
(२) आयोगले उपदफा (१) बमोिजम बझुाइने �नवेदनको ढाँचा, �नवेदन ���या तथा महशलु दरको 

�नधार्रण ���या �नधार्रण गर� सावर्ज�नक गन�छ। 

 

प�रच्छेद ६ 

शयेरको सावर्ज�नक �नष्कासन तथा शयेर संरचना प�रवतर्नको िस्वकृ�त 

१३. कायार्रम्भ �म�त पूवर्का शयेर �नष्कासन र शयेर संरचना प�रवतर्न: कायार्रम्भ �म�त पूवर् अनमु�त �ा� 

व्यि�ले तत्का�लन �च�लत काननु र �नयम अनरुुप गरेको सावर्ज�नक शेयर �नष्कासन तथा शेयर 

संरचना प�रवतर्न यथावत कायम रहनेछन ्। 
 



 

१४. कायार्रम्भ �म�त प�ातका सावर्ज�नक शयेरको �नष्कासन: कायार्रम्भ �म�त प�ात सावर्ज�नक शयेर 

�नष्काशनको िस्वकृती “�व�तु सम्बिन्ध कम्प�नको शेयरको सावर्ज�नक �नष्काशन सम्बिन्ध �नद� िशका‚ 
२०७६” अनसुार हनुछे । 
 

१५. कायार्रम्भ �म�त प�ात शयेर संरचना प�रवतर्नको िस्वकृ�त: (१) अनमु�त �ा� व्यि�ले शेयर संरचना 

प�रवतर्न गनुर् पूवर् �नयमावल�को �नयम ४५ बमोिजम आयोग समक्ष िस्वकृ�तको ला�ग अनसूुची (४) 

मा तो�कएको ढाँचामा अनसूुची (५) बमोिजमको कागजात संलग्न गर� �नवेदन पेश गनुर्पन�छ।  
(२) अनमु�त �ा� व्यि�ले शयेर संरचनामा पनु: प�रवतर्न गनुर्पन� भएमा अनसूुची (६) बमोिजमका 

कागजातहरु मा� पेश गनुर्पन�छ।  
(३) ऐन र �नयमावल� अन्तगर्तको काम, कतर्व्य र अ�धकार बमोिजम आयोगले उपदफा (१)  

अनसुारको �नवेदन उपर कारबाह� गर� िस्वकृती �दान गन�छ । 
 

प�रच्छेद ७ 

सेवा �भावका�रता तथा सरुक्षा 

१६. �सारण र �वतरण चहुावट अनगुमन: (१) �वतरण अनमु�त �ा� व्यि� र �सारण अनमु�त �ा� 

व्यि�ले �सारण र �वतरण चहुावट सम्बन्धमा स्वतन्� �बज्ञ-समूहबाट ��तवेदन तयार गराउन ुपन�छ। 
(२) �वतरण अनमु�त �ा� व्यि� र �सारण अनमु�त �ा� व्यि�ले उपदफा १ बमोिजम स्वतन्� 

�बज्ञ-समूहबाट तयार पा�रएको ��तवेदन स�हत उत्पादन र �सारणको ममर्त सम्भार सम्बिन्ध 

वा�षर्क कायर्योजना �त्येक आ�थर्क वषर् स�कएको ६ म�हना �भ� आयोग समक्ष पेश गनुर्पन�छ। 
 

१७. �व�तु सम्बन्धी सेवा तथा सरुक्षाका उपायहरु: (१) �वतरण अनमु�त �ा� व्यि�ले उपभो�ालाई 
�वश्वसनीय, सरुिक्षत तथा भरपद� �व�तु �वाहको व्यवस्था गनुर्पन�छ। 
(२) �वतरण अनमु�त �ा� व्यि�ले �व�तु जडान गनर् लाग्न ेसमय र सो को ���या �नधार्रण गर� 

साबर्ज�नक गनुर्पन� र सोको जानकार� आयोगलाई गराउन ुपन�छ । 
(३) काब ुबा�हरको प�रिस्थ�तमा बाहेक �व�तुको आपू�तर्मा लगातार �तन घण्टा भन्दा बढ� अवरोध 

हनुे अवस्थामा �वतरण अनमु�त �ा� व्यि�ले उपभो�ालाई पूवर् जानकार� गराउन ुपन�छ। 
(४) अनमु�त �ा� व्यि�ले प�रयोजना �नमार्ण, स�ालन तथा सम्भार कायर्मा संलग्न कमर्चार�को 

जीवन �बमा र दघुर्टना �बमा स�ुनि�त गनुर्पन�छ। 

 

प�रच्छेद ८ 

अनमु�त �ा� व्यि�को लेखा, आन्त�रक �नयन्�ण तथा संस्थागत सशुासन  

१८. लेखा कायम गनुर्पन�: अनमु�त �ा� व्यि�ले उत्पादन, �सारण, �वतरण वा व्यापार के्ष�को छु�ा-छु�ै 



 

लेखा रा�पुन�छ। 
 

१९. �वि�य �ववरण: (१) अनमु�त �ा� व्यि�ले प�छल्लो आ�थर्क वषर्को लेखाप�रक्षण ��तवेदन तथा वा�षर्क 

साधारण सभाका छलफलका �वषयहरु वा�षर्क साधारण सभा पूवर् आयोग समक्ष पेश गनुर्पन�छ। सो 

सम्बन्धी संचालक स�म�तले गरेको �नणर्यको ��त�ल�प प�न पेश गनुर्पन�छ। 

(२) अनमु�त �ा� व्यि�ले अनसूुची (७) अनसुारको ढाँचामा �ैमा�सक �वि�य �ववरण आयोगलाई 

�ैमा�सक अव�ध समा� भएको ३० �दन �भ� बझुाउनपुन�छ । 

२०. वा�षर्क ��तवेदन: (१) आ�थर्क वषर् स�कएको ३ म�हना �भ� अनमु�त �ा� व्यि�ले ऐनको दफा ३८ 

को उपदफा ४ बमोिजम आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाह�को ��तवेदन तयार गर� लेखापर�क्षण 

��तवेदन स�हत आयोग समक्ष पेश गनुर्पन�छ। 
(२) अनमु�त �ा� व्यि�ले वा�षर्क ��तवेदनको सारांश सावर्ज�नक गनुर्पन�छ र सो सारांश आयोगले 

आफ्नो वेबसाइटमा प�न रा� सक्नछे। 
 

प�रच्छेद ९ 

अनपुालन तथा अनगुमन 

२१. अनपुालन तथा अनगुमन : (१) अनमु�त �ा� व्यि�ले ऐन वा ऐन अन्तगर्त बनकेो �नयम/�व�नयम 
वा अन्य �नद� िशका तथा मापदण्ड बमोिजमको कुनै �वषय पालना नगरेमा वा आवश्यक �ववरण 

आयोग समक्ष नबझुाएमा वा कुनै �ववरण लकुाएको �व�ास गन� आधार भएमा आयोगले अनमु�त �ा� 

व्यि�को अ�भलेख �नर�क्षण गनर् सक्नेछ।  

(२) आयोगलाई अनमु�त �ा� व्यि�ले आफ्नो कायर्लय र अ�भलेखमा पहुँच �दान गनुर्पन�छ। यस 

उपदफा बमोिजम आयोगले �न�रक्षण गदार् अनमु�त �ा� व्यि�लाई पूवर् सूचना �दनपुन� बाध्यता 

हनुेछैन।  
 

  



 

अनसूुची १ 

दफा ६ सगँ सम्बिन्धत  

�व�तु ख�रद �ब�� दरको �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद सम्झौताको सहम�तका ला�ग �वतरण अनमु�त �ा� 

व्यि�ले बझुाउन े�नवेदनको ढाचँा 

 
�म�त ..................... 

�ी �व�तु �नयमन आयोग, 

.........., काठमाण्डौ । 

 

�वषय: �व�तु ख�रद �ब�� दरको �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद �ब�� सम्झौताको सहम�त पाउँ भ� ेबारे। 

उपरो� �वषयमा �म�त ....................  मा ............................... बाट �ा� भएको �नवेदन उपर यस संस्थाले 

�ा�व�धक मलु्यांकन गर� �व�तु ख�रद �ब�� दर तथा �व�तु ख�रद �ब�� अिन्तम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरेको 

हुँदा, �व�तु ख�रद �ब�� दरको �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद �ब�� सम्झौताको सहम�त पाउँ भनी तप�सल बमोिजमको 

�नवेदन पेश गदर्छु। 

१. कम्पनीको प�रचय 

कम्पनी वा संस्थाको नाम :  ............................... 

कम्पनी वा संस्थाको ठेगाना:  

गा.पा./न.पा. : ............................... िजल्ला : ........................ अ�ल : ............................ 

�देश : ............................... 

कम्पनीको दतार् नं.:  ............................................................. 

उ�ोग दतार् नम्बर   :   ............................................................. 

स्थायी लेखा नम्बर  ............................................................. 
 

२. कम्पनीको �वि�य अवस्था     

कम्पनीको अ�धकृत पूजँी  ............................................................. 

कम्पनीको जार� पूँजी  ............................................................. 

कम्पनीको च�ुा पूजँी  ............................................................. 
 

३. आयोजनाको �वि�य अवस्था 

आयोजनाको अनमुा�नत लागत ............................................................. 



 

आयोजनाको �स्ता�वत ऋण/पुिँजको अनपुात ............................................................. 
 

४. आयोजनाको प�रचय 

आयोजनाको नाम:    ............................................................. 

�ब�तु उत्पादनको �ोत:  ............................................................. 

आयोजनाको ज�डत क्षमता:   ............................................................. 

आयोजनाको �कार:  ............................................................. 

आयोजनाको सव�क्षण अनमु�त प� नं र जार� ग�रएको �म�त :   ........................................................... 

आयोजनाको सव�क्षण अनमु�त प� जार� गन� �नकाय : ............................................................. 
 

५. आयोजना रहेको स्थान 

गा.पा./न.पा: ................................  िजल्ला: .............................  अ�ल : ...........................  

�देश:  ............................. 

आयोजनाको अक्षांश : ............................. देशान्तर: ............................. 

आयोजनाको हेड: ............................. अनमुा�नत पानीको वहाब  (M3/Sec) : ............................. 

जलाधार क्षे�: ............................. 
 

६. कनेक्सन ए��मेन्ट भएको �म�त :    ....................................... 

७. कनेक्सन गन� सबस्टेशनको नाम तथा भोल्टेज:  ....................................... 

८. �व�तु ख�रद �ब�� सम्झौता �स्ता�वत अव�ध:   ....................................... 

९. व्यपा�रक उत्पादन (COD) हनुे �म�त:    ....................................... 

१०. कन्�याक्ट इनज� (Contract Energy):   ....................................... 

११. सखु्खा याम इनज� (Dry Energy):    ....................................... 

१२. वषार् याम इनज� (Wet Energy):    ....................................... 

१३. सखु्खा यामको अव�ध:     ....................................... 

१४. वषार् यामको अव�ध:      ....................................... 

१५. RCOD �ढला भएमा उत्पादन अनमु�त�ा� व्यि�ले �तनुर्पन� हजर्ना:  .............................. 

१६. RCOD �ढला भएमा �वतरण अनमु�त�ा� व्यि�ले �तनुर्पन� हजर्ना: ................... 

१७. Availability Declaration गनुर्पन� पूवर् अव�ध:  ....................................... 

१८. संचालन �व�ध पेश गनुर्पन� पूवर् अव�ध:    ....................................... 

१९. Dispatch Instructions गनुर् पन� पूवर् अव�ध:   ....................................... 

२०. Availability Declaration गदार् घट� हनु सक्ने क्षमता:  

सखु्खा याम : .......................................  वषार् याम : ....................................... 



 

२१. कन्�याक्ट इनज� र Availability Declaration जनु कम छ त्यो भन्दा कम हुँदा �तनुर्पन� हजर्ना : ........ 

..................... 

२२. Connection Agreement अनसुार �सारण लाइन सम्बिन्ध व्यवस्था: ............................. 
 

२३. Run of River मा आधा�रत प�रयोजना   

�व�तु ख�रदको दर:   ............................................................. 

मूल्यव�ृ�को दर र पटक:  ............................................................. 
 

२४. Peaking Run of River मा आधा�रत प�रयोजना   

Peaking को अव�ध:   ............................................................. 

�व�तु ख�रदको दर:   ............................................................. 

मूल्यव�ृ�को दर र पटक:  ............................................................. 
 

२५. Storage प�रयोजना   

�व�तु ख�रदको दर:   ............................................................. 

मूल्यव�ृ�को दर र पटक:  ............................................................. 
 

२६. अन्य प�रयोजना   

�व�तु ख�रदको दर:   ............................................................. 

मूल्यव�ृ�को दर र पटक:  ............................................................. 
 

२७. �वतरण अनमु�त�ा� व्यि�ले Dispatch Instruction जार� गर� अ�त�र� उजार्को ख�रद दर: ....................... 

२८. �बल �ा� भएको क�त �दन�भ� भ�ुानी  गनुर्पन�: ............................. 

२९. Performance Guarantee बापत रकम: ............................. 

३०. कन्�याक्ट इनज� (Contract Energy ) पनुरावलोकनको �ावधान : ............................. 

 
 

अ�धकार �ा� अ�धकार�को नाम:    ..................................... 

दस्तखत:     ..................................... 

पद:     ..................................... 

�वतरण अनमु�त �ा� गन� व्यि�को नाम:  ..................................... 

�वतरण अनमु�त �ा� गन� व्यि�को छाप:  

  



 

अनसूुची २ 

दफा ६ सँग सम्बिन्धत  

�व�तु ख�रद �ब�� दरको �नधार्रण तथा 
�व�तु ख�रद �ब�� सम्झौताको सहम�तको ला�ग �नवेदनसगँ संलग्न गनुर्पन� कागजातहरु 

 
(क) कम्पनी / संस्थाको दतार् �माणप� 

(ख) कम्पनी   / संस्थाको अ�ाव�धक �बन्धप� तथा �नयमावल� 

(ग) उ�ोग दतार् �माणप� 

(घ) संचालकहरुको �ववरण  

(ङ) स्थायी लेखा नम्बर �माणप� 

(च) प�छल्लो आ.ब. को कर च�ुाको �माणप�  

(छ) आयोजनाको उत्पादन अनमु�त प� (ऐनको दफा १३ (ख) तथा �नयमावल�को �नयम १० (१) अनसुार)   

(ज) वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन�ारा उलेिल्खत पालना गनुर्पन� शतर्हरु 

(झ) सम्बिन्धत रा��य �नकु�को �सफा�रश प� (य�द भएमा)  

(ञ) कजार् लगानी गन� �व�ीय संस्थाको मनसाय प� 

(ट) ��ड कनेक्सन अ��मेन्ट 

(ठ) �वतरण अनमु�त �ा� व्यि�ले गरेको �ा�व�धक तथा �व�ीय मूल्यांकन सम्बिन्ध कागजात  

(ड) आयोजनाको संिक्ष� �ववरण (Salient Features) 

(ढ) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्धयन ��तवेदनको कायर्कार� सारांश (Executive Summary) तथा आयोजनाको Layout 
Map 

(ण) �व�तु ख�रद �ब�� दरको �नधार्रण तथा �व�तु ख�रद �ब�� सम्झौताको सहम�तको ला�ग �नवेदन �दने सम्बन्धमा 

स�ालक स�म�तको �नणर्य । 

(त) प�छल्लो तीन वषर्को लेखा पर�क्षण भएको �व�ीय �ववरण तथा कम्पनीको बा�षर्क ��तवेदन । 

 

  



 

अनसूुची ३ 

दफा ६ को उपदफा (४) सगँ सम्बिन्धत 

सेवा शलु्क 

(�नयमावल�को �नयम १७ ले तोके बमोिजम)  

 
१) एक सय �कलोवाट देिख एक मेगावाट सम्मका आयोजनाको हकमा एकम�ु : रु. १,००,००० 

(एक लाख)  
 

२) एक मेगावाट भन्दा मा�थ देिख एक हजार मेगावाट सम्मका आयोजनाको हकमा ��त मेगावाट 

: रु. १०,००० (दस हजार)  
 

३) एक हजार मेगावाट भन्दा मा�थका आयोजनाको हकमा एकम�ु : रु. बीस लाख  

  



 

अनसूुची ४ 

दफा १५ को उपदफा (१) सगँ सम्बिन्धत 

शयेर संरचना प�रवतर्नको िस्वकृ�तका ला�ग बझुाउन े�नवेदनको ढाचँा 

 
�म�त..................... 

�ी �व�तु �नयमन आयोग, 

.........., काठमाण्डौ । 

 
 
�वषय: शेयर संरचना प�रवतर्नको िस्वकृ�त पाउँ भ� ेबारे। 

उपरो� �वषयमा यस कम्पनीको शेयर संरचना प�रवतर्नको िस्वकृ�त पाउँ भनी तप�सल बमोिजमको �नवेदन पेश गदर्छु। 

१. कम्पनीको �ववरण 

कम्पनी वा संस्थाको नाम:   ........................................... 

कम्पनी वा संस्थाको ठेगाना 

गा.पा./न.पा: .......................... िजल्ला: .............................  अ�ल: ................................... 

�देश ................................... 

कम्पनीको दतार् नं.:   ........................................... 

उ�ोग दतार् नम्बर:   ........................................... 

स्थायी लेखा नम्बर:   ........................................... 
 
 

२. आयोजनाको �ववरण 

आयोजनाको नाम:    ........................................... 

आयोजनाको क्षमता:    ........................................... 

आयोजनाको �कार:   ........................................... 

आयोजनाको �नमार्ण तथा संचालन अनमु�तप� नं र जार� ग�रएको �म�त : ........................................... 

आयोजनाको �नमार्ण तथा संचालन अनमु�तप� जार� गन� �नकाय: ........................................... 

आयोजनाको �सारण लाइनको �नमार्ण तथा संचालन अनमु�तप� नं र जार� ग�रएको �म�त : ............. 

.............................. 



 

आयोजना रहेको स्थान; 

गा.पा./न.पा: .......................... िजल्ला: .............................  अ�ल: ................................... 

�देश ................................... 

आयोजनाको अक्षांश: ...................................  देशान्तर: ................................... 

आयोजनाको हेड: ................................... 

अनमुा�नत पानीको वहाब: ................................... 

जलाधार क्षे�: ................................... 

रा��य ��ड �सारणमा जो�डने स्थान: ................................... 

�व�तुगहृबाट रा��य ��ड �सारणमा जो�डने सबस्टेसनसम्मको �सारण लाइनको दरु� तथा क्षमता ......... 

.......................... 

 

३. कम्पनीको �वि�य अवस्था 

कम्पनीको अ�धकृत पुिँज:    ................................... 

कम्पनीको च�ुा पुिँज:   ................................... 

शेयर संरचना प�रवतर्न प�ात हनुे प ुिँज: ................................... 
 

४. आयोजनाको �वि�य अवस्था 

आयोजनाको अनमुा�नत लागत:  ................................... 

हाल सम्म भएको प�रयोजना �नमार्ण खचर्: ................................... 
 

५. शेयर संरचना प�रवतर्न गनुर्पनार्का कारण     ................................... 
 
 
 
 
 
 

अ�धकार �ा� अ�धकार� को नाम:   ................................... 

दस्तखत:    ................................... 

पद:    ................................... 

कम्पनी/संस्थाको छाप   

 
 
 

 



 

 



 

अनसूुची ५ 

दफा १५ को उपदफा (२) सगँ सम्बिन्धत 

 

�व�तु उत्पादन, �सारण, �वतरण वा व्यापारको काम गनर् अनमु�त �ा� कम्प�न वा संस्थाहरुको शयेर 
संरचनामा प�रवतर्नको स्वीकृ�तका ला�ग �नवेदनसगँ संलग्न गनुर्पन� कागजातहरु 

(१) अ�ाव�धक �बन्धप�, �नयमावल�, दतार् �माणप� तथा स्थायी लेखा नम्बर �माणप� । 

(२) अ�ाव�धक शयेर लगत । 

(३) संचालक सम्बिन्ध �बवरण ।  

(४) प�रयोजनाहरु सम्बन्धी  �ववरण। 

(५) �नमार्णको चरणमा रहेका प�रयोजनाहरुको हकमा प�रयोजना/�नमार्णको �ग�त �ववरण तथा 

हालसम्म भएको खचर्को �ववरण (ऋणदाताको इिन्ज�नयर�ारा �मािणत �बवरण समेत)। 

(६) �व�तु सम्बन्धी प�रयोजना �नमार्णको ला�ग �च�लत कानून बमोिजमका �नकायबाट �ा� भएको 

इजाजत, अनमु�त वा स्वीकृ�त प�ु� गन� कागजातहरु। 

(७) शेयर संरचनामा प�रवतर्नको सम्बन्धमा स�ालक स�म�त तथा साधारण सभाको �नणर्य । 
(८) प�छल्लो तीन वषर्को लेखा पर�क्षण भएको �व�ीय �ववरण । 
(९) �स्ता�वत शयेर �ब�ेता र शेयर उत्पादनको �ववरण तथा �स्ता�वत शेयर संरचना प�रवतर्न प�ात 

अनमु�त �ा� व्यि�को अनमुा�नत शेयर लगतको �ववरण ।  



 

अनसूुची ६ 

दफा १५ को उपदफा (२) सगँ सम्बिन्धत 

 

शयेर संरचना प�रवतर्नको एक पटक वा सो भन्दा बढ� िस्वकृ�त �लईसकेका, अनमु�त �ा� व्यि�को शयेर 
संरचनामा थप प�रवतर्नको स्वीकृ�तका ला�ग �नवेदनसगँ संलग्न गनुर्पन� कागजातहरु 

 

(१) प�छल्लो िस्वकृ�त प�छ �बन्धप�, �नयमावल�मा संसोधन भएमा सो को ��त�ल�प। 

(२) प�छल्लो िस्वकृ�त प�छका शयेरधनीहरुको छु�ै �ववरण स�हतको अ�ाव�धक शेयर लगत। 

(३) �नमार्णको चरणमा रहेका प�रयोजना/हरुको हकमा प�रयोजना �नमार्णको �ग�त �ववरण तथा 

हालसम्म भएको खचर्को �ववरण । 

(४) �व�तु सम्बन्धी प�रयोजना �नमार्णको ला�ग �च�लत कानून बमोिजमका �नकायबाट प�छल्लो 

िस्वकृ�त प�छ �ा� भएका इजाजत, अनमु�त वा स्वीकृ�त प�ु� गन� कागजातहरु। 

(५) शेयर संरचनामा प�रवतर्नको सम्बन्धमा स�ालक स�म�त तथा साधारण सभाको �नणर्य । 
(६) प�छल्लो िस्वकृ�त भन्दा प�छको लेखा पर�क्षण भएको �व�ीय �ववरण । 
(७) �स्ता�वत शेयर �ब�ेता र शेयर ख�रदकतार्को �ववरण तथा �स्ता�वत शयेर संरचना प�रवतर्न 

प�ात अनमु�त �ा� व्यि�को अनमुा�नत शेयर लगतको �ववरण। 

  



 

अनसूुची ७ 
दफा १९ सँग सम्बिन्धत 

 
�वि�य �ववरणको ढाचँा 

 
Name  
Address 

UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR ………………… 

        
Statement of Financial Position This Quarter 

Ending 
…………. 

Previous 
Quarter 
Ending ……… 

Corresponding 
Previous Year 
Quarter ……… 

ASSETS       
Non-Current Assets    
Property, plant and equipment 

   

Capital work-in-progress 
   

Intangible assets 
   

Project work-in-progress 
   

Financial assets 
   

Other non-current assets 
   

Total Non-Current Assets  -     -     -    
Current Assets    
Inventories 

   

Trade receivables 
   

Cash and cash equivalents 
   

Other Financial assets 
   

Other current assets 
   

Total Current Assets  -     -     -    

Total Assets  -     -     -    

EQUITY AND LIABILITIES       
Equity    
Equity share capital 

   

Other equity 
   

Total Equity  -     -     -    
Liabilities    
Non-Current Liabilities    
Financial liabilities 

   

Provisions 
   

Deferred tax 
   

Other non-current liabilities 
   

Total Non-Current Liabilities  -     -     -    
Current Liabilities    
Trade payables  -    

  



 

Other Financial liabilities 
   

Provisions 
   

Other current liabilities 
   

Total Current Liabilities  -     -     -    
Total Liabilities  -     -     -    
Total Equity and Liabilities  -     -     -    

    

        
Statement of Profit or Loss and other 
Comprehensive Income 

This Quarter 
Ending 
…………. 

Previous 
Quarter 
Ending …… 

Corresponding 
Previous Year 
Quarter ……… 

Revenue       
Cost of Sales    
Generation Expenses 

   

Distribution Expenses 
   

Gross profit  -     -     -    

Other income 
   

Administrative and other operating expenses 
   

Impairment loss on investment 
   

Profit from Operation  -     -     -    
Finance Income 

   

Finance Costs 
   

Profit Before Tax  -     -     -    
Income Tax Expense 

   

Profit for the year  -     -     -    
Other comprehensive gain/(loss) for the year, 
net of tax 

      

Total Comprehensive gain/(loss) for the year, 
net of tax  -     -     -    

Note: All expenses and loss figures to be placed as negative numbers 

 


