
विद्यतु ननमभन आमोग, नऩेार  
विद्यतु खरयद नफक्री तथा अनभुनत प्राप्त व्मक्तिरे ऩारना गनुऩुने शत ुसम्फन्धी विननमभािरी, 

२०७६ 
सयोकायिाराहरुफाट प्राप्त याम, सझुाि सम्फन्धभा आमोगको ननष्कर् ु 

नभनत २०७६/०३/३० भा  फसेको विद्यतु ननमभन आमोगको १५ औॊ फैठकरे "विद्यतु ननमभन 
आमोगफाट सम्ऩादन गनुऩुने काम ु सम्फक्तन्ध ननदेक्तशका (भस्मौदा)" भा सयोकायिाराहरुसॉग याम, 
सझुाफ, प्रनतवक्रमा भाग गने ननणमु बएकोभा सयोकायिाराहरुफाट याम, सझुाफ, प्रनतवक्रमा प्राप्त 
बए ऩश् चात आमोगरे “विद्यतु खरयद नफक्री तथा अनभुनत प्राप्त व्मक्तिरे ऩारना गनुऩुने शत ु
सम्फन्धी विननमभािरी, २०७६” जायी गदा ु ऩेश बएको याम, सझुाफ, प्रनतवक्रमा उऩय 
आमोगको प्रनतवक्रमा तथा दृविकोण ननम्न फभोक्तजभ यहेको छ। 

(क) आमोग सभऺ याम तथा सझुाफ ऩेश गने व्मक्ति तथा सॊस्थाहरुको नाभािरी  

क्र. सॊ. व्मक्ति/सॊस्था 

1.  नेऩार सयकाय, ऊजाु, जरस्रोत तथा नसॊचाई भन्रारम 

2.  नेऩार नधतोऩर फोडु 

3.  नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 

4.  स्ितन्र उजाु उत्ऩादकहरुको सॊस्था, नेऩार 

5.  विश्व फैंक 

6.  एक्तशमारी विकास फैंक 

7.  नेऩार रयन्मएुफर इनजी प्रोग्राभ  

8.  प्मयु इनजी प्रा. नर. 

9.  फटुिर ऩािय कम्ऩनी नरनभटेड 

10.  नभरायेऩ इनजी प्रा. नर. 

11.  इसिुा इनजी प्रा. नर. 

12.  विि हाइड्रोऩािय प्रा. नर. 

13.  साभदुावमक विद्यतु उऩबोिा याविम भहासॊघ- नेऩार 

14.  सूम ुअनधकायी 

15.  एसएआय एड्बाइजय प्रा. नर. 

16.  हेप्ऩी इनजी नरनभटेड 

http://www.erc.gov.np/images/category/PPA-and-License-Conditions-Regulation-2076-final.pdf
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(ख) याम, सझुाफको सायाॊश तथा आमोगको प्रनतवक्रमा 

क्र. सॊ. 
सम्फक्तन्धत 
विननमभ 

विर्म सायाॊशभा 
आमोगको प्रनतवक्रमा तथा दृविकोण 

1.  विननमभको 
क्तशर्कु 

विद्यतु ननमभन 
आमोग ऐन, 
२०७४ फभोक्तजभ 
प्राप्त विननमभ, 
ननदेक्तशका, 
भाऩदण्ड, सवहॊता 
राग ुगने अनधकाय 
सम्फन्धभा  

 आमोगरे ऐनको दपा ४२ तथा ४३ भा यहेको प्रत्मामोक्तजत व्मिस्थाऩन 
सॉग सम्फक्तन्धत प्रािधान फभोक्तजभ विननमभ, ननदेक्तशका, भाऩदण्ड िा सॊवहता 
फनाउन सक्ने। 

 “विद्यतु खरयद नफक्री तथा अनभुनत प्राप्त व्मक्तिरे ऩारना गनुऩुने शत ु
सम्फन्धी विननमभािरी, २०७६” भा आमोगको काम ु सॊचारनसॉग 
सम्फक्तन्धत विद्यतु खयीद नफवक्र दय ननधाुयण तथा विद्यतु खरयद नफवक्र 
सम्झौताको सहभनत, अनभुनतऩर प्राप् त व्मक्तिको प्रािनधक व्मिस्थाऩन 
ननमभन गने नफर्मजस्ता सभग्र विर्म सभेवटएकारे तथा आमोगभा ऐनको 
दिैु दपा ४२ िा ४३ अनसुाय प्रत्मामोक्तजत विधेमकको अनधकाय प्राप्त 
बएकोरे विननमभािरीको रुऩभा मो विननमभ जायी गरयएको।    

2.  विननमभको 
क्तशर्कु 

विननमभ/ननदेक्तशका
को क्तशर्कु “विद्यतु 
ननमभन आमोगफाट 
सम्ऩादन गनुऩुने 
काम”ु ऩरयभाजनु 
गरयनऩुने विर्म 

 “विद्यतु खरयद नफक्री तथा अनभुनत प्राप् त व्मक्तिरे ऩारना गनुऩुने शत ु
सम्फन्धी विननमभािरी, २०७६” भा सभािेश बएको विर्म तथा आमोगरे 
ननमभन गनुऩुने काम ुराई प्रनतनफक्तम्फत गने क्तशर्कु याक्तखएको। 

3.  विननमभको 
ऺेर  

विननमभभा सभािेश 
गने भखु्म 
विर्महरुको 
सम्फन्धभा 

 आमोगरे ऐनरे ऩरयकल्ऩना  गयेको कामुऺ ेरको विर्मभा क्रनभक रुऩभा 
विननमभ, ननदेक्तशका, भाऩदण्ड, सवहॊता फनाउॉदै जाने य अवहरे शरुुिातभा 
आमोगरे प्रानथनभकता साथ ननमभन गनुऩुने विर्मराई भार साभािेश 
गरयएको। 

 वििाद सभाधान, अन्तरयक काम ुसॊचारन जस्ता विर्मभा छु्ा-छु्ै विननमभ 
तजुभुा आमोगरे गरययहेको साथै उऩबोिा वहत सॊयऺण, उऩबोिा भहसरु 
ननधाुयण, सॊस्थागत सशुासन जस्ता विर्मभा चावहने ननमभनकायी व्मिस्थाको 
सभेत तजुभुा आमोगभा बइयहेको। 

4.  विननमभ ३ विद्यतु खरयद तथा 
प्रऺेऩणको 
अिनधको तीन िर् ु
उक्तचत नहनुे विर्म 

 ितभुान विद्यतुको फजाय अिस्थाराई भध्मनजय गदाु वितयण अनभुनत प्राप्त 
व्मक्तिरे तीन िर्कुो विद्यतुको भाग तथा उऩरब्ध हनुे विद्यतुको प्रऺेऩण 
गन ुभनानसि देक्तखएकोरे तीन (३) िर्कुो प्रऺेऩणको प्रािधान याक्तखएको। 

5.  विननमभ ६ आमोग गठन हनु ु
ऩूि ुसम्ऩन् न बएका 
विद्यतु खरयद 
सम्झौताराई िैधता 
प्रदान गरयन ु ऩने 
विर्म  

 आमोग गठन हनु ु ऩूि ु सम्ऩन् न बएका विद्यतु खरयद सम्झौता य ऩूिभुा 
गरयएका विद्यतु खरयद नफवक्र दयराई कामभ याखी आमोग गठन ऩश् चात 
सम्ऩन् न हनुे विद्यतु खरयद नफवक्र सम्झौता य विद्यतु खरयद नफवक्र दयको 
हकभा विननमभािरी फभोक्तजभको प्रािधान अनसुाय विद्यतु खरयद नफवक्र दय 
ननधाुयण गयी विद्यतु खरयद नफवक्र सम्झौताभा सहभनत प्रदान गरयने। 

 “ऊजाु सॊकट ननिायण तथा विद्यतु विकास दशक सम्फक्तन्ध अिधायणा ऩर 
२०७२” अनसुायको व्मिस्था अनरुुऩ १० भेगािाट सम्भको जरविद्यतु 



क्र. सॊ. 
सम्फक्तन्धत 
विननमभ 

विर्म सायाॊशभा 
आमोगको प्रनतवक्रमा तथा दृविकोण 

आमोजनाको हकभा मसै विननमभािरीको प्रािधान आकृि गयाउन उक्तचत 
बएकोरे अनसूुची ५ को प्रकयण ४ को (घ) फभोक्तजभ हार सॊचारनभा 
यहेका जरविद्यतु आमोजनाको हकभा मस विननमभ कामानु्िनभा आए 
ऩश् चात रागू गरयने। 

6.  विननमभ ७ विद्यतु खरयद 
सम्झौताको 
स्िीकृनतको 
सयरीकयण गरयन ु
ऩने विर्म  

 विद्यतु खरयद सम्झौताको स्िीकृनतको सयरीकयणको रानग विद्यतु 
खरयदकताुरे फझुाउन ुऩने ननिेदनको ढाॉचा तथा आिश्मक कागजात प्रष् ट 
रुऩभा अनसूुचीभा व्मिस्था बएको तथा विद्यतु खरयदकताुरे सम्झौताको 
अक्तन्तभ भस्मौदा ऩेश गनुऩुने अिनध तथा आमोगरे क्तस्िकृनत प्रदान गनुऩुने 
अिनध सभेत वकटानी सवहत तोवकएको। 

7.  विननमभ ८ विद्यतु खरयद नफवक्र 
दयको ननधाुयण 
गदाु अवहरे नेऩार 
सयकाय, उजाु, 
जरश्रोत तथा 
नसॊचाई भन्रारमरे 
अिरम्फन गयेको 
नीनतराई आधाय 
नरनऩुने विर्म  

 आमोगफाट विद्यतु खरयद नफवक्र दय ननधाुयण गने प्रमोजनको रानग 
आिश्मक भाऩदण्ड फनाई राग ुनगयेसम्भको रानग नेऩार सयकाय, उजाु, 
जरश्रोत तथा नसॊचाई भन्रारमरे नभनत २०७४-०१-२२ भा जरविद्यतु 
आमोजनाको सम्फन्धभा नेऩार विद्यतु प्रानधकयणराई कामाुन्िमनका रानग 
नसपारयस गयेको विद्यतु खरयद नफक्री दयराई नै कामभ याख् न उक्तचत 
देक्तखएको। 

 त्मसैगयी आमोगफाट विद्यतु खरयद नफवक्र दय ननधाुयण गने प्रमोजनको रानग 
आिश्मक भाऩदण्ड फनाई राग ुनगये सम्भ नेऩार सयकाय, उजाु, जरश्रोत 
तथा नसॊचाई भन्रारमरे नभनत २०७४-१०-२४ भा स्िीकृत गयेको ग्रीड 
कनेक्टेड िैकक्तल्ऩक विद्यतु उजाु विकास सम्फक्तन्ध कामवुिनध, २०७४ भा 
तोवकएको विद्यतु खरयद नफक्री दयराई नै कामभ याख् न उक्तचत देक्तखएको। 

8.  विननमभ 
१२ 

क्मास्केड 
आमोजना अन्तगतु 
तल्रो तटीम ROR 

आमोजनाराई 
गरयन ु ऩने 
व्मिहायको विर्म 

क्मास्केड (CASCADE), यन अप द रयबय (ROR) आमोजनारे PROR िा 
STORAGE आमोजनाको ऩानी प्रमोग गयी उत्ऩादन गने सभम तानरका 
अनसुाय नै उत्ऩादन गदा ु त्मस्तो यन अप द रयबय (ROR) आमोजनाराई 
PROR कै सयह िगीकयण गन ुउक्तचत देक्तखएको तय थऩ ऩूिाुधाय सॊयचनाको 
रानग ऩुॉजीगत रगानी आिश्मक नदेक्तखएकोरे विद्यतु खरयद नफवक्र दय बने 
RoR फभोक्तजभ कामभ गरयएको 

9.  विननमभ 
१३ 

उऩबोिा भहशरु 
दयको ननधाुयणसॉग 
सम्फक्तन्धत विर्म 

आमोगरे उऩबोिारे फझुाउने भहशरु दय ननधाुयण सम्फक्तन्ध ननदेक्तशका जायी 
नगये सम्भ हार कामभ यहेको उऩबोिा भहशरु दयराई नै ननयन्तयता ददन 
उक्तचत यहेको। 

10.  विननमभ 
२० 

अनभुनत प्राप् त 
व्मक्तिरे कामभ 
गनुऩुने विक्तिम 
विियणसॉग 
सम्फक्तन्धत विर्म 

उऩबोिा भहशरु दय ननधाुयण रगामतका विर्मको रानग छु्ाछु्ै प्रकृनतका 
कामुऺ ेरको विक्तिम विियण अत्मािश्मक हनुे हुॉदा एक बन्दा फढी प्रकृनतको 
विद्यतु काम ु ऺेर सम्फक्तन्ध अनभुनत प्राऩ   त व्मक्तिरे काम ु प्रकृनत अनसुायको 
रेखाऩरयऺण प्रनतिेदन ऩेश गन ुतत्कार सम्बािना नबएऩनन छु्ाछु्ै विक्तिम 
विियण कामभ गन ुसम्बि हनुे बएकोरे। 



क्र. सॊ. 
सम्फक्तन्धत 
विननमभ 

विर्म सायाॊशभा 
आमोगको प्रनतवक्रमा तथा दृविकोण 

11.  विननमभ 
२२ 

अनभुनत प्राप् त 
व्मक्तिरे आमोग 
सभऺ फझुाउनऩुने 
िावर्कु प्रनतिेदन 
ऩेश गनु ु ऩने 
अिनधसॉग 
सम्फक्तन्धत विर्म 

विद्यतु ननमभन आमोग ऐनको दपा ३८ को उऩदपा (४) भा व्मिस्था बए 
फभोक्तजभ अनभुनत प्राप् त व्मक्तिरे प्रत्मेक आनथकु िर् ुसभाप् त बएको नभनतरे 
तीन भवहनानबर रेखा ऩयीऺणको प्रनतिेदन सवहत आपूरे गयेको काभ 
कायफाही सम्फन्धी प्रनतिेदन तमाय गयी आमोग सभऺ ऩेश गनु ुऩने तोवकएको 
हुॉदा सोही अिनध व्मिस्था गरयएको। 

12.  विननमभ 
२(झ) 

नफद्यतु खरयद 
सम्झौताको 
सॊशोधनको 
स्िीकृनत सम्फन्धभा 

नफद्यतु ननमभन आमोग ऐन २०७४ तथा विद्यतु ननमभन आमोग ननमभािरी 
२०७५ भा प्रष् ट  रुऩभा "नफद्यतु खरयद सम्झौताको सहभनत प्रदान आमोगरे 
गनेछ" बन् ने प्रािधान यहेको य उि प्रािधानरे  सॊशोधनको विर्म  सभेत 
सभेट्ने बएकोरे कुनै वकनसभको सॊशोधनराई आमोगरे हेने तथा कुनै 
वकनसभको सॊशोधनराई नहेने बन् ने नहनुे बएकारे नफद्यतु खरयद सम्झौताको 
सॊशोधन सभेतको सहभनत आमोगफाट नरनऩुने तय आमोगरे सॊसोधनको 
प्रवक्रमाराई सयरीकयण गने। 

13.  विननमभ 
८(३)  

Viability Gap 

Funding प्राप् त 
विद्यतु ऩरयमोजना 
सम्फन्धभा 

आमोगरे ननमभकीम रेखा (Regulatory Accounting) को नसद्धान्तको 
आधायभा हेदाु वितयण अनभुनत प्राप् त व्मक्तिरे खरयद गयेको भूल्मरे नफद्यतु 
भहशरुभा असय ऩने बएकारे जहाॉफाट िा जनुसकैु तरयकाफाट Viability Gap 

Funding प्राप् त बएताऩनन वितयण अनभुनत प्राप् त व्मक्तिको रानग खदु ऩने भूल्म 
रु. ७.३० बन्दा फवढ हनु ुहदैुन। तय Viability Gap को दय प्रनतस्ऩधाु फाट 
ननक्मौर हनुे बएकोरे सम्ऩूण ुकागजात हेयी Viability Gap को दय स्िीकृत 
गरयने य सो सम्फक्तन्ध प्राफधान सम्फक्तन्धत Viability Gap Funding प्रदान गने 
ननकाम सॊग बएको सम्झौता अनसुाय हनुे। 

14.   आमोगको 
ननमभनकायी काभ, 
कतवु्म य अनधकाय 
सम्फन्धभा 

आमोग स्थाऩनाको ऩषृ्ठबनूभ तथा नफद्यतु ननमभन आमोग ऐन, २०७४ को 
नफनबन् न दपाहरुरे विद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण िा व्माऩायराई सयर, 
ननमनभत, व्मिक्तस्थत तथा ऩायदशी फनाई विद्यतुको भाग य आऩूनतभुा सन्तरुन 
कामभ याख् न, विद्यतु भहसरु ननमभन गन,ु विद्यतु उऩबोिाको हक य वहत 
सॊयऺण गन,ु विद्यतुको फजायराई प्रनतस्ऩधाुत्भक फनाउन तथा विद्यतु सेिाराई 
बयऩदो, सिसुरुब, गणुस्तयमिु तथा सयुक्तऺत फनाउन विद्यतु ननमभन आमोग 
एक भहत्िऩूण ुननकाम बएको य सॊस्थागत शसुासन कामभ गयाउन ुएक प्रभखु 
काम ु यहेकारे कुनै ऩनन वकनसभका सॊस्थागत सशुासन सम्फक्तन्ध विर्महरु 
आमोगरे ननमभन गन ुसक्ने। 

 


