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भन्त्तव्म 

एक्काइसौं शताआदीभा आइऩगु्दा विद्यतुीम ऊजाि वििबरय नध सफधका रानग एक अऩरयहामि 

आधायबतू आिश्मकताको रूऩभा स्थावऩत बइसकेको छ। ऊजािका स्रोतहरूभध्मे जरविद्यतुीम 

ऊजाि सफधबन्त्दा सपा हनुे य ढुिानी तथा रूऩान्त्तयण गनि सहज हनुे बएकोरे मो घयामसी, 

औद्योनगक तथा व्मािसावमक रगामत सफध ऺेत्रभा एक ननवििकल्ऩ ऊजाि स्रोतको रूऩभा 

स्थावऩत बइसकेको छ। सिंसायबय विद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण, व्माऩाय तथा आऩूनतिका सिारभा 

निीन प्रमोगहरू बइयहेको तथा विद्यतुका उऩबोक्ताको हक-वहतको सयुऺाको सनुनजितताको 

रानग उदाहयणीम अभ्मासहरूको अनसुयण गरयएको बए ताऩनन नेऩारभा बने अझध 

जनसिंगमाको ठूरो वहस्सा सहज, सयुजऺत, गणुस्तयीम एििं वििसनीम विद्यतुीम ऊजािको 

ऩहुाँचफाट फजञ्चत यहनऩुयेको तथ्म सफधराई विददतध छ।  

जरविद्यतु उत्ऩादनको प्रचयु सम्बािना फोकेको नेऩारभा विद्यतु उत्ऩादनको सभजुचत उऩमोग 

तथा व्माऩायभापि त देशको अथितन्त्त्रराई सदुृढ गने नेऩार सयकाय एििं सयोकायिाराको रक्ष्म 

यही आएको छ। मसध ऩरयप्रके्ष्मभा विद्यतुको उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण य व्माऩायराई सयर, 

ननमनभत, व्मिजस्थत य ऩायदशॉ फनाई विद्यतुको भाग य आऩूनतिभा सन्त्तरुन कामभ याख्न, 

विद्यतु भहसरु ननमभन गनि, विद्यतु उऩबोक्ताको हकवहत सिंयऺण गनि, विद्यतुको फजायराई 

प्रनतस्ऩधाित्भक फनाउन तथा विद्यतु सेिाराई बयऩदो, सििसरुब, गणुस्तयमकु्त य सयुजऺत 

फनाउन आिश्मक यहेकोरे एउटा स्िशानसत एििं सङ्गदठत ननमभनकायी सिंस्थाको रूऩभा 

विद्यतु ननमभन आमोग ऐन, २०७४ तथा विद्यतु ननमभन आमोग ननमभािरी, 2075 

अन्त्तगित स्थाऩना बएको विद्यतु ननमभन आमोगका प्रथभ ऩदानधकायीहरूको नभनत २०७६ 

फधशाि २५ गते ननमजुक्त बएको हो। 
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मस आमोगरे विद्यतु विकास विबागको बिन, सानो गौचयण, काठभाडौँफाट आफ्नो सेिा 

प्रदान गदै आइयहेको छ। विद्यतु सेिाराई बयऩदो, सििसरुब, गणुस्तयमकु्त य सयुजऺत 

फनाउन आमोगका सम्ऩूणि ऩदानधकायीहरू भन, िचन य कभिरे दत्तजचत्त बएय रानगऩयेका 

छन।्  

मही २०७७ फधशािभा आफ्नो कामि सञ्चारनको प्रथभ िषि ऩूया गयेको मस आमोगरे विद्यतु 

ऺेत्रको ननमाभकीम ननकामको रूऩभा स्थाऩना बएको छोटो सभमभा नध ननमाभकीम दावमत्ि 

एििं जजम्भेिायी फहन गने सन्त्दबिभा प्रबािकायी रूऩभा प्रस्ततु हनु सपर बएको छ। आफ्नो 

कामि सञ्चारनको प्रथभ-िषिभा आिश्मक स्रोत तथा जनशजक्तको व्मिस्थाऩन, व्मिसावमक 

मोजनाको तजुिभा, ननमभनको भगुम उऩकयणको रूऩभा यहेका विनबन ननदेजशका य 

विननमभािरी तथा ननमभनको ढााँचाको तजुिभा गयी नतनको सपरताऩूििक कामािन्त्िमनसभेत 

आमोगरे गरययहेको छ। मसका साथध, िहृत ् भहत्िको रूऩभा यहेको नेऩार विद्यतु 

प्रानधकयणको उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु ननधाियणसम्फन्त्धी ननिेदन अनसुाय िवृि गनि प्रस्ताि 

गरयएकोभा त्मस भहसरु दय ननधाियणका आधायभा वित्तीम विश्लषेण गयेय िचि कटौतीका 

उऩामहरू अिरम्फन गयी तथा कोयोना बाइयस (कोनबड-१९) को भहाभायीरे यावष्डम 

अथितन्त्त्र तथा सििसाधायणको क्रमऺभताभा ऩायेको असयराई सभेत भध्मनजय गदै औसतभा 

विद्यतु भहसरु ९% का दयरे घटाउन सपर बएका छौँ। नेऩार विद्यतु प्रानधकयण स्थाऩना 

बएऩिात ्उऩबोक्ताको विद्यतु भहसरु घटाइएको मो ऩवहरो अिसय हनु गएको छ। 

आमोगरे नेऩारको ऊजाि ऺेत्रभा सायबतू प्रबाि ऩाने बएकोरे विद्यतुसम्फन्त्धी अनभुनत प्रा  

व्मजक्त/सिंस्था, ग्राहक, उऩबोक्ता, सयोकायिारा तथा ऊजाि ऺेत्रसाँग सम्फजन्त्धत सम्ऩूणि 

व्मजक्तहरूरे मस आमोगसाँग यािेका अऩेऺा तथा बयोसाप्रनत आमोग सजग यहेको छ। साथध, 

आगाभी ददनहरूभा ऩनन सजग यहाँदध आउने छ। आमोगरे आफ्नो कामिऺ ेत्रनबत्र यहेका 
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अनभुनत प्रा  व्मजक्तको ननमभन गनुिको साथध विद्यतु ऺेत्रको सभग्र विकास एििं प्रिििनका 

रानग आिश्मकताअनसुायको सहजकतािको बनूभकासभेत िेल्नऩुछि बनेभा वििास यागदछ।  

मसध ऩरयप्रके्ष्मभा आमाजसभेत नतनि नसक्ने अिस्थाभा ऩगेुका दजिनौँ रुग्ण जरविद्यतु 

आमोजनाहरूराई सफर फनाउने हेतरेु ऋण ननतरुन्त्जेरसम्भको रानग तीन प्रनतशत आमाज 

दयभा ऩनुयकजाि उऩरआध गयाउन तथा नीनतगत एििं कामिगत व्मिस्था गरयददनको रानग मस 

आमोगरे नेऩार याष्ड फैंकराई ऩत्राचाय गयेको य नेऩार याष्ड फैंकफाट ती आमोजनाहरूराई 

नेऩार सयकायरे रुग्ण आमोजना घोवषत गरयददएभा दईु िषिको अिनधको रानग एक प्रनतशत 

आमाज दयको सवुिधा प्रदान गनि सवकन े व्महोयाको ऩत्र प्रा  बएऩिात ् आमोगरे ऊजाि, 

जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारमराई सो सम्फन्त्धभा अध्ममन गयी/गयाई ती आमोजनाहरूराई 

रुग्ण आमोजना घोवषत गरयददन ऩत्राचाय गरयएकोभा सो कामिरे भूतिरुऩ नरइयहेको अिगत 

गयाउन चाहन्त्छु। 

आमोगको कामि सञ्चारनको एक िषिको मात्राभा साधन, स्रोत, जनशजक्त य सिंस्थागत 

सिंयचनाको अबािरे उआजाएको व्मिस्थाऩकीम ऩऺका विनबन चनुौती तथा कदठनाइका 

फाफजदु ऩनन द्रतु गनतभा आफ्नो कामि गरययहेको सििविददतध छ। मस आमोगरे ननमभनकायी 

बनूभका ननिािह गनि देहामका विनबन आिश्मक विननमभािरी, ननदेजशका तथा कामिविनध तजुिभा 

गयी रागू गरयसकेको छ।  

1. नफद्य ुत सम्फजन्त्ध कम्ऩननको शेमयको साििजननक ननष्काशन सम्फजन्त्ध ननदेजशका, 

२०७६  

2. विद्य ुत िरयद नफक्री तथा अनभुनत प्रा  व्मजक्तरे ऩारना गनुिऩने शति सम्फजन्त्ध 

विननमभािरी, २०७६ 
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3. विद्य ुत उऩबोक्ता भहसरु ननधाियण ननदेजशका, २०७६  

4. विद्य ुत ननमभन आमोग साििजननक सनुिुाई सञ्चारन ननदेजशका, २०७६  

5. विद्यतु ननमभन आमोगको फधठक सम्फन्त्धी कामिविनध, २०७६  

मसधगयी हार विद्यतु ननमभन आमोग अनभुनत प्रा  व्मजक्त िा आमोजना गानबन,े प्रान , िरयद 

नफक्री, ग्रहण िा हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी ननदेजशका, २०७७ को भस्मौदा तमाय गयेको छ।  

त्मसधगयी, (१) विद्यतु ननमभन आमोग वििाद सभाधान विननमभािरी, (२) विद्यतु ननमभन 

आमोग आन्त्तरयक कामिसञ्चारन विननमभािरी, (३) विद्यतु ननमभन आमोग आनथिक प्रशासन 

विननमभािरी, (४) विद्यतु ननमभन आमोगको आन्त्तरयक ननमन्त्त्रण प्रणारीसम्फन्त्धी कामिविनध, 

(५) जरविद्यतु आमोजनाको दोस्रो चयणको विद्यतु िरयद दय ननधाियण तथा विद्यतु िरयद 

सम्झौतासम्फन्त्धी ननदेजशका, (६) विद्यतु सेिासम्फन्त्धी नग्रड सिंवहता तथा वितयण सिंवहता, (७) 

विद्यतु प्रणारीको गणुस्तय तथा सयुऺासम्फन्त्धी भाऩदण्ड, (८) विद्यतुसम्फन्त्धी अनभुनत प्रा  

व्मजक्त/सिंस्थाको रेिाप्रणारी तथा रेिा ऩयीऺण विनधभा एकरूऩता ल्माउन आिश्मक 

भाऩदण्ड जस्ता विनबन ननमाभकीम उऩकयण (Regulatory Instruments) हरू तजुिभा गने 

कामिहरूको थारनी बइसकेको तथा केही थारनीका क्रभभा यहेका छन।्   

मसका अनतरयक्त, आमोगरे विद्यतुसम्फन्त्धी अनभुनत प्रा  व्मजक्तहरूफाट आमोगसभऺ ऩेस 

गरयएका थपु्रध ननिेदनउऩय कायफाहीसभेत ऩूया गरयसकेको छ। आमोगरे आ.ि. २०७६/७७ 

को अन्त्त्मसम्भभा १५ (ऩन्त्र) िटा कम्ऩनीको प्राथनभक तथा हकप्रद शेमय ननष् काशनको 

रानग ऩूििस्िीकृनत, १९ (उनाइस) िटा कम्ऩनीको शेमय सिंयचनाभा ऩरयितिन गनि 

ऩूििस्िीकृनत, ३ (तीन) िटा आमोजनाको विद्यतु िरयदनफक्री दय ननधाियण गयी विद्यतु िरयद 

सम्झौताभा सहभनत, २ (दईु) िटा नेऩार-बायत विद्यतु िरयद सम्झौताफभोजजभ विद्यतु आमात 
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गनि सहभनत, ४० (चारीस) िटा विद्यतु िरयद सम्झौताको सिंसोधनभा सहभनत तथा 2 (दईु) 

िटा कम्ऩनीको स्िानभत्ि हस्तान्त्तयण/प्रान /ग्रहणसम्फन्त्धी स्िीकृनत प्रदान गरयसकेको छ। 

मसध गयी, नमााँ ऊजािका साथ हाभीरे बविष्मभा दजऺण एनसमारी ऺेत्रीम सहमोग सङ्गठन 

(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 ऺेत्रभा यहेका विद्यतु ऺेत्रका अन्त्म ननमाभकीम 

ननकामहरूसाँग सहकामि गयी दद्वऩऺीम, नत्रऩऺीम, एििं फहऩुऺीम विद्यतु व्माऩाय गने कामिराई 

प्रोत्साहन गयी आगाभी दशकसम्भ ऩन्त्र हजाय भेगािाट फयाफयको विद्यतु उत्ऩादन गने यावष्डम 

रक्ष्म हानसर गनिभा भहत्िऩूणि बनूभका ननिािह गदै याष्डको आनथिक सभवृिद्वाया नेऩार 

सयकायको "सभिृ नेऩार सिुी नेऩारी" जस्तो भहान रक्ष्मराई प्रा  गनि सघाउनेभा आमोग 

प्रनतफि यहेको छ।  

हार वििरे नोबेर कोयोना बाइयस (कोनबड-१९) को भहाभायीको कायण अऩूयणीम बौनतक 

तथा आनथिक ऺनतको साभना गनुिऩयेको अिस्थाभा नेऩार सयकायरे ऩनन देशनबत्र सङ्क्क्रभण 

थऩ पध नरन नददन विनबन कदभ चानरयहेको छ। मस वििव्माऩी भहाभायीरे याष्डको 

अथितन्त्त्रको साथध विद्यतु ऺेत्रभा सभेत गम्बीय असय ऩ¥ुमाउने ननजित छ। मस भहाभायीरे 

ऩायेको ऺेत्रगत प्रबािराई सम्फोधन गने वकनसभको उऩमकु्त ननमभनकायी उऩाम अऩनाई 

भहाभायीको सभमभा अन्त्तयािवष्डम ननमाभक ननकामहरूरे अऩनाएका उऩमकु्त अभ्मास (Best 

Practice) सभेतराई अनसुयण गदै नेऩारको विद्यतु ऺेत्रभा ऩयेको चनुौती य कदठनाइको 

साभना गयी आमोग अजघ फढ्ने छ बनेभा सम्ऩूणि सयोकायिाराहरूराई वििास ददराउन 

चाहन्त्छौं।  
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आमोगरे आफ्नो कामिसम्ऩादनको नसरनसराभा नेऩार सयकायका साथध, सफध सयोकायिाराफाट 

सहमोग तथा सभन्त्िम प्रा  गयेको छ। आगाभी ददनहरूभा ऩनन आमोग सफध सयोकायिारासाँग 

सहकामि य सभन्त्िम गदै दृढ़ता तथा आत्भवििासका साथ आफ्नो रक्ष्म प्रान को रानग अजघ 

फढ्न उत्सावहत छ।  

मस मात्राभा आमोगको ननमभनकायी बनूभकाराई थऩ सशक्त फनाउन सहमोग प्रदान गने 

प्रधानभजन्त्त्र तथा भजन्त्त्रऩरयषद्को कामािरम, ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारम, अथि 

भन्त्त्रारम, विद्यतु विकास विबाग, नेऩार विद्यतु प्रानधकयण, स्ितन्त्त्र ऊजाि उत्ऩादकहरूको 

सिंस्था तथा याम, सझुाि, प्रनतवक्रमा उऩरआध गयाई भहत्िऩूणि मोगदान ददने सम्ऩूणि अनभुनत 

प्रा  व्मजक्त/सिंस्था, अन्त्म ननमभनकायी ननकाम, सयोकायिारा, विषम-विऻ, ग्राहक, उऩबोक्ता, 

सञ्चायकभॉ, सििसाधायण, आमोगका कभिचायी तथा ऩदानधकायीप्रनत मस आमोगको तपि फाट 

हाददिक आबाय व्मक्त गदै आगाभी ददनभा ऩनन मसध प्रकायरे सहमोगको नसरनसरा जायी यहने 

अऩेऺा यािेका छौँ।  

मस आमोगरे आफ्नो काभ, कायफाही, उऩरजआध, चनुौती, िषिबरय सञ्चानरत कामिक्रभ, 

आमोगको कोषभा प्रा  यकभ, कामिक्रभ सञ्चारनभा हनु गएको रागत, कामिक्रभको 

उऩरजआध, बविष्मभा गनुिऩने सधुाय तथा आगाभी ददनको कामिददशासवहत ऐनको दपा ३८ को 

उऩदपा (१) भा यहेको व्मिस्थाफभोजजभ नेऩार सयकाय, ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ 

भन्त्त्रारमसभऺ मो प्रनतिेदन ऩेस गयेको छ। 

   

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

ददल्रीफहादयु नसिंह 

अध्मऺ 
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कामिकायी सायािंश 

विद्यतु ननमभन आमोग (मसऩनछ "आमोग" बननएको) रे विद्यतु ननमभन आमोग ऐन, २०७४ 

(मसऩनछ "ऐन" बननएको) को दपा ३८ को उऩदपा (१) को प्रािधानफभोजजभ नेऩार 

सयकाय ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारम (मसऩनछ "भन्त्त्रारम" बननएको) सभऺ 

आनथिक िषि (मसऩनछ "आ.ि." बननएको) २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन तमाय गयेको 

हो। मस िावषिक प्रनतिेदनभा नभनत २०७६/०४/०१ देजि नभनत २०७७/०३/३१ सम्भ 

आमोगफाट सम्ऩादन गरयएका काभकायफाहीहरू सभािेश गरयएका छन।् 

ऐन तथा विद्यतु ननमभन आमोग ननमभािरी, २०७५ (मसऩनछ "ननमभािरी" बननएको) भा 

व्मिस्था गरयए फभोजजभ विद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण िा व्माऩायराई सयर, ननमनभत, 

व्मिजस्थत तथा ऩायदशॉ फनाई विद्यतुको भाग य आऩूनतिभा सन्त्तरुन कामभ याख्न, विद्यतु 

भहसरु ननमभन गनि, विद्यतु उऩबोक्ताहरूको हकवहत सिंयऺण गनि, विद्यतुको फजायराई 

प्रनतस्ऩधाित्भक फनाउन, विद्यतु सेिाराई बयऩदो, सििसरुब, गणुस्तयमकु्त तथा सयुजऺत 

फनाउन मस आमोगको स्थाऩना बएको हो। 

साधन, स्रोत, जनशजक्त य सिंस्थागत सिंयचनाको अबािरे उआजाएको व्मिस्थाऩकीम ऩऺका 

विनबन चनुौती तथा कदठनाइका फाफजदु ऩनन बिियभात्रध आफ्नो कामिसञ्चारनको एक िषि ऩूया 

गयेको आमोगरे आ.ि. २०७६/७७ भा थपु्रध प्रगनतशीर कदभ चाल्दध नेऩारको विद्यतु 

ऺेत्रराई अजघ फढ्न सघाउ ऩ¥ुमाएको छ। तथावऩ, आमोगको आन्त्तरयक तमायी य वििका 

अन्त्म भरुकुभा अभ्मासयत विद्यतुसम्फन्त्धी ननमाभकीम ननकामहरूको सरुुिातको अिस्थादेजि 

ऩरयऩक्िताको अिस्थासम्भ अध्ममन गदाि मस आमोगको स्थाऩना कारदेजि सञ्चारनको 

अिनधराई तीन चयणभा विबाजन गयी मस्तो प्रायजम्बक व्मािसावमक मोजना तमाय गयेको छ:  



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 16 

1. प्रथभ चयण (Roll Out Phase): आमोगका प्रथभ ऩदानधकायीहरू ननमकु्त बएऩनछको 
२४ भवहनाको अिनध। 

2. दोस्रो चयण (Stand-Up Phase): आमोगका प्रथभ ऩदानधकायीहरू ननमकु्त बएऩनछको 
२५औ ँदेजि ४८औ ँभवहनासम्भको अिनध। 

3. तेस्रो चयण (Stabilization Phase): दोस्रो चयणऩनछको अिनध। 

ऐनरे आमोगभा एक अध्मऺका अनतरयक्त ४ (चाय) सदस्म ननददिष्ट गयेकोभा हारध भात्र एक 

सदस्मरे ननजको ऩदफाट याजजनाभा ददएको कायण एक सदस्मको ऩद रयक्त यहेको अिस्था 

छ। 

मसधगयी, हार नेऩार सयकायअन्त्तगितका अन्त्म ननकामरगामत विद्यतु विकास विबागफाट १३ 

जना कभिचायीहरू काजको रूऩभा आमोगभा कामाियत यहेको अिस्था हो। साथध, आमोगरे 

आफ्नो सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन (Organization and Management) सिेऺण अध्ममन 

प्रनतिेदन तमाय गयी सो फभोजजभका कभिचायीहरूको दयफन्त्दी स्िीकृनतको रानग नेऩार 

सयकायसभऺ अनयुोधसभेत गरयसकेको छ। 

आमोगरे आ.ि. २०७६/७७ भा हानसर गयेका भगुम उऩरजआधहरू देहामफभोजजभ यहेका 

छन:् 

(क) ननमाभकीम उऩकयण (Regulatory Instrument) को तजुिभा 
आमोगरे आ.ि. २०७५/७६ भा नफद्यतु सम्फजन्त्ध कम्ऩननको शेमयको साििजननक 

ननष्काशन सम्फजन्त्ध ननदेजशका, २०७६ तजुिभा गयी रागू गयेकोभा आ.ि. 

२०७६/७७ भा विद्यतु िरयद नफक्री तथा अनभुनत प्रा  व्मजक्तरे ऩारना गनुिऩने शति 

सम्फजन्त्ध विननमभािरी, २०७६, विद्यतु उऩबोक्ता भहसरु ननधाियण ननदेजशका, 

२०७६, विद्य ुत ननमभन आमोग साििजननक सनुिुाई सञ्चारन ननदेजशका, २०७६ 

जस्ता ननमाभकीम उऩकयणहरूको तजुिभा गयी रागू गयेको छ।  
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मसका अनतरयक्त आमोगरे विद्यतु ननमभन आमोग अनभुनत प्रा  व्मजक्त िा आमोजना 

गानबने, प्रान , िरयद नफक्री, ग्रहण िा हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी ननदेजशका, २०७७ को 

भस्मौदा तमाय गयेको छ। 

त्मसधगयी, विद्यतु ननमभन आमोग वििाद सभाधानसम्फन्त्धी विननमभािरी, विद्यतु 

ननमभन आमोग आन्त्तरयक कामिसञ्चारनसम्फन्त्धी विननमभािरी, विद्यतु ननमभन आमोग 

आनथिक प्रशासनसम्फन्त्धी विननमभािरी, विद्यतु ननमभन आमोगका कभिचायीसम्फन्त्धी 

विननमभािरी, उऩबोक्ताको हकवहत सिंयऺणसम्फन्त्धी ननदेजशका, अनभुनत प्रा  

व्मजक्तको प्राविनधक भाऩदण्डसम्फन्त्धी ननदेजशका, विद्यतु िरयदनफक्री दय 

ननधाियणसम्फन्त्धी ननदेजशका, प्रसायण दस्तयु ननधाियणसम्फन्त्धी ननदेजशका रगामतका 

अन्त्म आिश्मक ननमाभकीम उऩकयणहरूभध्मे केही भस्मौदा तमायीको अिस्थाभा 

यहेका छन।् 

साथध, आमोगरे आफ्नो आन्त्तरयक प्रशासनसाँग सम्फजन्त्धत विद्यतु ननमभन आमोगको 

फधठक सम्फन्त्धी कामिविनध, 2०७६ कामािन्त्िमनभा ल्माइसकेको छ बने विद्यतु ननमभन 

आमोगको सञ्चारन तथा अन्त्तरयक ननमन्त्त्रण प्रणारीसम्फन्त्धी कामिविनधको भस्मौदा 

तमाय गरययहेको छ। 

(ि) उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु दय ननधाियणसम्फन्त्धी ननणिम 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण (मसऩनछ "न.ेवि.प्रा." बननएको) रे आमोगसभऺ ऩेस गयेको 

उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु दय ननधाियणको प्रस्तािउऩय अध्ममन तथा विश्लषेण गयी ऐन, 

ननमभािरी तथा विद्यतु उऩबोक्ता भहसरु ननधाियण ननदेजशका, २०७६ रे प्रत्मामोजन 

गयेको व्मिस्था फभोजजभ आिश्मक कायफाहीको प्रवक्रमा ऩूया गयी आमोगरे याष्डको 

इनतहासभा ऩवहरोऩटक एक स्ितन्त्त्र ननमभनकायी ननकामको हधनसमतरे उऩबोक्ताको 
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विद्यतु भहसरु दय नभनत २०७७/०३/०१ भा घटाउन े जस्तो ऐनतहानसक ननणिम 

कामभ गयेको छ। 

(ग) अनभुनत प्रा  व्मजक्तफाट प्रा  अन्त्म ननिेदनउऩयको कायफाही  

आमोगरे मस आ.ि. २०७६/७७ को अन्त्त्मसम्भभा १५ (ऩन्त्र) िटा कम्ऩनीको 

प्राथनभक तथा हकप्रद शेमय ननष् काशनको रानग ऩूििस्िीकृनत, १९ (उनाइस) िटा 

कम्ऩनीको शेमय सिंयचनाभा ऩरयितिन गनि ऩूििस्िीकृनत, ३ (तीन) िटा आमोजनाको 

विद्यतु िरयदनफक्री दय ननधाियण गयी विद्यतु िरयद सम्झौताभा सहभनत, २ िटा 

नेऩार-बायत विद्यतु िरयद सम्झौताफभोजजभ विद्यतु आमात गनि सहभनत, ४० 

(चारीस) िटा विद्यतु िरयद सम्झौताको सिंसोधनभा सहभनत तथा 2 (दईु) िटा 

कम्ऩनीको स्िानभत्ि हस्तान्त्तयण/प्रान /ग्रहणसम्फन्त्धी स्िीकृनत प्रदान गयेको छ। 

आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगरे आपैं रे सम्ऩन गयेका तथा विनबन ननकामहरूद्वाया 

आमोजजत कामिक्रभभा सहबानगता जनाएका कामिक्रभहरू ननम्नानसुाय छन:् 

(क) आमोगरे ने.वि.प्रा.रे ऩेस गयेको उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु ननधाियणको प्रस्ताि उऩय 

आिश्मक अध्ममन तथा विश्लषेण गदै नभनत २०७७/०२/१२ भा आधनुनक 

प्रविनधको उऩमोग गयेय ई-वहमरयङ्गको भाध्मभफाट साििजननक सनुिुाइ आमोजना 

गयेको य उऩबोक्ता एििं अन्त्म सयोकायिाराहरूफाट याम/सझुाि प्रा  गयेको नथमो। 

(ि) भन्त्त्रारमरे आमोजना गयेको विद्यतु विधेमकको भस्मौदा य ऊजाि दऺता तथा 

सिंयऺणसम्फन्त्धी विधेमकको भस्मौदाउऩय बएको छरपर कामिक्रभहरूभा आमोगका 

ऩदानधकायीहरू तथा कभिचायीहरूको सवक्रम सहबानगता यहेको नथमो। 
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(ग) विद्यतु ऺेत्रको ननमभन कामि गनि आिश्मक सधिाजन्त्तक तथा व्मािहारयक ऻान हानसर 

गने सम्फन्त्धभा स्िदेश तथा विदेशभा आमोजजत विनबन तानरभहरूभा आमोगका 

ऩदानधकायीहरू तथा कभिचायीहरूको सहबानगता यहेको नथमो। 

मस अनतरयक्त, रु. ७,४१,००,३९० (अऺयेऩी सात कयोड एकचारीस राि तीन सम नआफे 

रुऩधमााँ) ननमाभकीम शलु्क, अन्त्म दस्तयुभापि तको आम्दानी य अजघल्रो आ.ि.को सजञ्चत यकभ 

तथा नेऩार सयकायफाट विननमोजजत फजेट रु. ५,४३,००,००० (अऺयेऩी ऩााँच कयोड 

नत्रचारीस राि रुऩधमााँ) यहेकोभा ऩुाँजीगत तथा चार ुिचि गयी जम्भा रु. ५,९2,४२,४७३ 

(अऺयेऩी ऩााँच कयोड फमानआफे राि फमारीस हजाय चाय सम नत्रहत्तय रुऩधमााँ) िचि बई रु. 

६,०१,३३,५९० (अऺयेऩी छ कयोड एक राि तेत्तीस हजाय ऩााँच सम नआफे रुऩधमााँ) 

आगाभी आ.ि.को रानग आमोगको कोषभा सजञ्चत यहेको छ बने रु. ९०,२४,३२८ 

(अऺयेऩी नआफे राि चधाफीस हजाय तीन सम अठ्ठाईस रुऩधमााँ) अथि भन्त्त्रारमभा वपताि गरयएको 

छ। 

त्मसधगयी आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगको वित्तीम प्रगनत ८२.३२% तथा बारयत प्रगनत 

९४.०१% बएको छ। 

मसधगयी, आ.ि. २०७६/७७ भा आफ्नो कामि-सम्ऩादनको नसरनसराभा आमोगरे स्रोत य 

साधनको व्मिस्थाऩनसम्फन्त्धी, भानि सिंसाधनको व्मिस्थाऩनसम्फन्त्धी, कोनबड-१९ भहाभायीरे 

उआजाएको तथा आमोगको स्थाऩनासम्फन्त्धभा सयोकायिारासाँगको ऩहुाँच रगामतका चनुौतीको 

साभना गनुिऩयेको नथमो। 

आमोगरे गत िषिभा जस्तध आमोगरे चार ुआ.ि. २०७७/७८ भा ऩनन आफ्नो ननमभनकायी 

बनूभकाराई कुशरताका साथ अजघ फढाउाँदध जाने छ। २०७८ फधशाि २४ भा आमोगरे 



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 20 

प्रऺेवऩत गयेअनसुाय आमोग प्रथभ चयण ऩूया गयी दोस्रो चयण (Stand Up Phase) भा प्रिेश 

गने छ। मसधगयी आमोगरे कामािरम सञ्चारन गनि आिश्मक ऩूिािधाय आगाभी िषि तमाय गयी 

ऩूणि रुऩभा ननमभन बनूभका फहन गने मोजना यहेको छ। 
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1. ऩरयचम: विद्यतु ननमभन आमोग 

नेऩारको जरविद्यतु ऺेत्र याष्डको आनथिक विकासको भेरुदण्डको रूऩभा स्थावऩत हनुे प्रगाढ 

ऺभता यागदछ। व्माऩक सम्बािना फोकेको मस ऺेत्रराई ननमभन गनुिका साथध उऩरआध 

स्रोतको अनधकतभ सदऩुमोग गनिको ननजम्त विद्यतु ऺते्रराई थऩ प्रबािकायी एििं सदुृढ़ फनाउन 

आिश्मक यहेकोरे एउटा स्िशानसत य सङ्गदठत ननमभनकायी सिंस्थाको रूऩभा ऐन तथा 

ननमभािरीरे ननददिष्ट गयेफभोजजभ विद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण िा व्माऩायराई सयर, 

ननमनभत, व्मिजस्थत तथा ऩायदशॉ फनाई विद्यतुको भाग य आऩूनतिफीच सन्त्तरुन कामभ याख्न, 

विद्यतु भहसरु ननमभन गनि, विद्यतु उऩबोक्ताको हकवहत सिंयऺण गनि, विद्यतुको फजायराई 

प्रनतस्ऩधाित्भक फनाउन, विद्यतु सेिाराई बयऩदो, सििसरुब, गणुस्तयमकु्त तथा सयुजऺत 

फनाउन आमोगको स्थाऩना बएको हो।  

हार आमोगको केन्त्द्रीम कामािरम सानो गौचयण, काठभाडौँभा यहेको छ य आमोगरे 

आिश्मकताअनसुाय नेऩारका अन्त्म स्थानभा सभेत शािा कामािरम िोल्न सक्ने प्रािधान 

यहेको छ।  

आमोगका प्रथभ ऩदानधकायीहरूरे जजम्भेिायी सिंहारेसाँगध मस आमोगरे भहत्िऩूणि ननमाभकीम 

बनूभका ननिािह गदै आएको छ। २०७७ सार फधशाि भवहनाको अन्त्त्मनतय आफ्नो 

कामिसञ्चारनको ऩवहरो िषि ऩूया गयेको आमोगरे आ.ि. २०७६/७७ भा थपु्रध प्रगनतशीर 

कदभ चारी नेऩारको विद्यतु ऺेत्रराई अजघ फढाउन भहत्िऩूणि बनूभका ननिािह गयेको छ। 

साधन, स्रोत, जनशजक्त य सिंस्थागत सिंयचनाको अबािरे उआजाएको व्मिस्थाऩकीम ऩऺका 

विनबन चनुौती तथा कदठनाइका फाफजदु ऩनन आमोगरे द्रतू गनतभा आफ्नो कामिसञ्चारन 

गरययहेको छ।  
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आमोगरे ननमभनकायी बनूभका सयर ढङ्गका साथ ननिािह गनि काननुी रूऩयेिा आिश्मक यहने 

हुाँदा नफद्य ुत सम्फजन्त्ध कम्ऩननको शेमयको साििजननक ननष्काशन सम्फजन्त्ध ननदेजशका, 2०७६, 

विद्य ुत िरयद नफक्री तथा अनभुनत प्रा  व्मजक्तरे ऩारना गनुिऩने शति सम्फजन्त्ध विननमभािरी, 

२०७६, विद्य ुत उऩबोक्ता भहसरु ननधाियण ननदेजशका, २०७६, विद्य ुत ननमभन आमोग 

साििजननक सनुिुाई सञ्चारन ननदेजशका, २०७६, विद्यतु ननमभन आमोगको फधठक सम्फन्त्धी 

कामिविनध, २०७६ रगामतका विनबन आिश्मक विननमभािरी, ननदेजशका तथा कामिविनध 

तजुिभा गयी रागू गरयसकेको छ।  

साथध, ऐन तथा ननमभािरीरे ददएको अनधकाय य कामािदेशराई प्रबािकायी रूऩभा कामािन्त्िमन 

गनिका रानग आमोगरे विद्यतु िरयदनफक्री दय ननधाियणसम्फन्त्धी ननदेजशका, उऩबोक्ता हक-वहत 

सिंयऺण ननिदेजशका, वििाद सभाधानसम्फन्त्धी विननमभािरी, विद्यतु ननमभन आमोग कामिसञ्चारन 

विननमभािरी रगामतका अन्त्म थपु्रध ननमाभकीम उऩकयणहरूको भस्मौदा तमाय गरययहेको छ। 

आफ्नो कामि-सञ्चारनको ऩवहरो िषिभा विद्यतु िरयदनफक्री दयको ननधाियण तथा विद्यतु िरयद 

सम्झौताभा सहभनत प्रदान गने, विद्यतुसम्फन्त्धी सिंस्थाको साििजननक शेमय ननष्काशनभा 

सहभनत ददने तथा अनभुनत प्रा  सिंस्थाको शेमय सिंयचना ऩरयितिन गनि सहभनत ददने कामि ऩूया 

गदै आएको छ।  

साथध, आमोगको सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण अध्ममन प्रनतिेदन तमाय गयी सो 

फभोजजभका कभिचायीहरूको दयफन्त्दी स्िीकृनतको रानग नेऩार सयकायसभऺ अनयुोध सभेत 

गरयसवकएको छ।  

आ.ि. २०७६/७७ को अन्त्त्मसम्भभा आमोगफाट शेमय सिंयचनाको ऩरयितिनको रानग १९ 

(उनाइस) िटा कम्ऩनीराई ऩूििस्िीकृनत प्रदान गरयएको, ३ (तीन) िटा कम्ऩनीको विद्यतु 
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िरयदनफक्री दय ननधाियण गयी विद्यतु िरयद सम्झौताभा सहभनत प्रदान गरयएको, ४० 

(चारीस) िटा विद्यतु िरयदनफक्री सम्झौताको सिंशोधनभा सहभनत प्रदान गरयएको, १४ 

(चौध) िटा कम्ऩनीको शेमयको साििजननक ननष्काशन (प्राथनभक तथा हकप्रद) को 

सम्फन्त्धभा ऩूिि स्िीकृनत प्रदान गरयएको छ बने अन्त्म ननमनभत कामिहरूसभेत सचुारु गदै 

आमोग अजघ फवढयहेको छ।  

आगाभी ददनहरूभा थऩ 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) ऺेत्रभा यहेका ननमाभक ननकामहरूसाँग सहकामि गदै दद्वऩऺीम, नत्रऩऺीम एििं 

फहऩुऺीम विद्यतु व्माऩाय गने कामिराई प्रोत्साहन गयी नेऩारको विद्यतु उत्ऩादन गने प्रगाढ 

ऺभताको उऩमोग गदै नेऩारको आनथिक सभवृिभा सघाउ ऩ¥ुमाउने उदे्दश्म प्रा  गनि आमोग 

प्रनतफि यहेको छ।   

विशेषत: वि.सिं. २०७६/७७ भा नोफेर कोयोना बाइयसको (कोनबड-१९) वििव्माऩी 

भहाभायीको सन्त्त्रासको भाझ ने.वि.प्रा.रे मस आमोगसभऺ उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु दय फढ्न े

गयी ननधाियण गरयददनको रानग ऩेस गयेको प्रस्तािराई ऐन, ननमभािरी तथा विद्यतु उऩबोक्ता 

भहसरु ननदेजशका, २०७६ रे ननददिष्ट गयेको व्मिस्थाफभोजजभ गहन विश्लषेण गयेय िचि 

कटौतीका उऩामहरूसभेत ऩवहचान गयी नऩेारको इनतहासभा ऩवहरोऩटक एक स्ितन्त्त्र 

ननमभनकायी सिंस्थाको रूऩभा मस आमोगरे नभनत २०७७/०३/०१ भा विद्यतु भहसरु दयभा 

सयदय ९% रे घटाउने ऐनतहानसक ननणिम गयेको छ। मस प्रकायको ननणिम गनुिअजघ ऩेस 

बएको प्रस्तािराई सूक्ष्भ रूऩरे विश्लषेण गरयएको नथमो बने उऩबोक्ता िगि तथा 

सयोकायिाराहरूसाँग गहन छरपर गरयनकुो साथध नरजित, भौजिक तथा ई-वहमरयङ्गभापि त 
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याम/सझुाि सङ्करन गरयएको नथमो। मसको अरािा कोयोना बाइयस (कोनबड-१९) 

भहाभायीरे अथितन्त्त्रभा ऩायेको नकायात्भक असयराई सभेत भध्मनजय गरयएको नथमो। 

आमोगको ननणिमफाट ने.वि.प्रा.को आनथिक जस्थनत धयाशामी नहोस ् बने हेतरेु ने.वि.प्रा.को 

रगानीप्रनतको प्रनतपरराई ऩनन मथोजचत रूऩरे ग्मायेन्त्टी गरयएको नथमो। अत: आमोगको 

मस ननणिमराई सभस्त उऩबोक्ता, सयकाय, सयोकायिारा साथध ने.वि.प्रा. सभेतरे िलु्रा 

रृदमरे स्िागत गयेका नथए। 

1.1. आमोगको प्रायजम्बक व्मािसावमक मोजना 

आमोगरे आफ्नो कामि-सञ्चारनको ऩवहरो िषि ऩाय गयेको छ। आमोगको आन्त्तरयक तमायी 

य विनबन याष्डभा अभ्मासयत यहेको विद्यतुसम्फन्त्धी ननमाभकीम ननकामहरूको सरुुिातको 

अिस्थादेजि ऩरयऩक्िताको अिस्थासम्भ अध्ममन गदाि मस आमोगको स्थाऩना कारदेजि ऩूणि 

रूऩरे हनुे सञ्चारनको अिस्थाराई देहामफभोजजभ तीन चयणभा विबाजन गयी आमोगरे 

प्रायजम्बक व्मािसावमक मोजना तमाय गयेको छ:  

1.1.1. प्रथभ चयण 

आमोगका ऩदानधकायीहरू ननमकु्त बएऩनछको ऩवहरो २४ भवहनाको अिनध कामभ यहने प्रथभ 

चयण (Roll Out Phase) भा आमोगरे प्रायजम्बक वक्रमाकराऩको तजुिभा, व्मािसावमक मोजना, 

ननमभन ढााँचा (Regulatory Framework) तजुिभा गने उदे्दश्म यािेकोभा सोहीअनसुाय 

आिश्मक व्मािसावमक मोजना, ननदेजशका तथा विननमभािरीहरू तजुिभा गरययहेको छ। 

आ.ि. २०७६/७७ भा आमोग प्रथभ चयणभा यही आफ्नो उत्तयदावमत्ि िहन गरययहेको 

नथमो। 
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1.1.2. दोस्रो चयण  

वि.सिं. २०७८ सार फधशाि भवहनाको अजन्त्तभ साताभा आमोग प्रथभ चयण ऩूया गयी दोस्रो 

चयण (Stand Up Phase) भा प्रिेश गने छ। मो चयण आमोगका प्रथभ ऩदानधकायीहरू ननमकु्त 

बएको २५औ ँदेजि ४८औ ँभवहनासम्भ हनु ेआाँकरन गरयएको छ। मस अिनधभा आमोगका 

रानग आिश्मक प्रभिु ननमाभकीम उऩकयण तजुिभा हनुकुा साथध आिश्मक कभिचायीहरूको 

ननमजुक्त गरयने छ य कामािरम सञ्चारन गनि केही आिश्मक ऩूिािधायसभेत तमाय हनुे छ। 

साथध, ऩूणि रूऩभा ननमभनसम्फन्त्धी कामिहरू (Regulatory Role) िहन गरयन ेछन।् 

1.1.3. तेस्रो चयण 

दोस्रो चयणऩनछ हनुे मस तेस्रो चयण (Stabilization Phase) को अिनधभा आमोगरे विद्यतु 

फजाय सधुाय तथा प्रनतस्ऩधाि रागू गयाउन आिश्मक ननमाभकीम उऩकयणहरू तजुिभा गने 

छ। साथध, आन्त्तरयक ऺभता विकास बई सयकायराई सझुाि ददने विशेषऻीम ऺभता आजिन 

गने छ। 

1.2. आमोगको कामिऺ ते्र 

ऐनभा उल्रेि गरयएअनसुाय मस आमोगको देहामफभोजजभका काभ, कतिव्म तथा अनधकाय 

यहेका छन:् 

1.2.1. प्राविनधक व्मिस्थाऩन गने 

विद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण िा व्माऩायसम्फन्त्धभा ननमभन गनि आमोगरे प्राविनधक 

व्मिस्थाऩनको रानग देहामका कामिहरू गने छ: 

(क) विद्यतु सेिासम्फन्त्धी नग्रड सिंवहता य वितयण सिंवहता फनाई कामािन्त्िमन तथा त्मसको 

अनगुभन गने। 
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(ि) विद्यतु सेिाको सञ्चारन तथा भभितसम्बायको स्तय तथा कामिविनध ननधाियण गयी 

कामािन्त्िमन गने। 

(ग) यावष्डम विद्यतु प्रणारीको गणुस्तय तथा सयुऺास्तय कामभ याख्न आिश्मक भाऩदण्ड 

फनाई रागू गने। 

(घ) विद्यतु प्रणारी सञ्चारकको दावमत्ि ननधाियण गयी कामािन्त्िमनको अनगुभन गने। 

(ङ) विद्यतु सेिा फन्त्द गनि सक्ने अिस्था, त्मसको आधाय य प्राथनभकता ननधाियण गने।  

1.2.2. भहसरु ननधाियण गने तथा विद्यतु िरयदनफक्रीको ननमभन गने 

आमोगरे भहसरु ननधाियण गने तथा विद्यतु िरयदनफक्रीको ननमभन गने सम्फन्त्धभा देहाम 

फभोजजभका कामिहरू गने छ:                                          

(क) सञ्चारन िचि, ह्रासकट्टी दय, सााँिाआमाजको बकु्तानी, भभितसम्बाय िचि, विद्यतु सिंयचनाको 

ननभािण, ऩनुननिभािण, ऩनुस्थािऩना तथा शेमय रगानीफाऩत िावषिक रूऩभा प्रा  हनु े

प्रनतपर रगामत विद्यतु िरयद सम्झौता सभेतराई विचाय गयी विद्यतु भहसरु दय 

ननधाियणका शति तथा आधाय ननधाियण गयी त्मसको आधायभा उऩबोक्तारे फझुाउनऩुने 

भहसरु ननधाियण गने। 

(ि) विद्यतु िरयदनफक्रीको थोक फजाय स्थाऩना नबएसम्भ वितयण अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्त य 

उत्ऩादन अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्त िा व्माऩाय अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्त िा प्रचनरत 

काननुफभोजजभ नेऩार सयकायरे स्थाऩना गयेको सङ्गदठत सिंस्थाफीच हनुे विद्यतु 

िरयदनफक्री दय य प्रवक्रमा ननधाियण गने। 

(ग) उत्ऩाददत विद्यतु िरयदनफक्री गनि अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तहरूफीच विद्यतु िरयद सम्झौता 

गनि सहभनत ददने। 
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(घ) विद्यतु भूल्मको रागत न्त्मूनतभ फनाउन आिश्मक उऩामको ऩवहचान गयी रागू 

गयाउने। 

(ङ) प्रसायण तथा वितयण दस्तयु (जव्हनरङ चाजि) ननधाियण गने। 

(च) विशेष ऩरयजस्थनतभा विद्यतु सेिासाँग सम्फजन्त्धत विषमभा ननजित सभमको रानग विद्यतु 

भहसरुभा अनतरयक्त भहसरु (सयचाजि) ननधाियण गने। 

1.2.3. प्रनतस्ऩधाि कामभ गने तथा उऩबोक्ताको वहत सिंयऺण गने 

आमोगरे विद्यतु फजायभा प्रनतस्ऩधाि कामभ गनि तथा उऩबोक्ताको वहत सिंयऺण गनि देहामका 

कामिहरू गने छ:  

(क) उऩबोक्ताको वहत सिंयऺणको रानग आिश्मक उऩाम ऩवहचान गयी कामािन्त्िमन गने िा 

गयाउने। 

(ि) विद्यतु िरयदनफक्रीको दयभा प्रनतस्ऩधािको िाताियण कामभ गयाउने। 

(ग) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तहरूफीच विद्यतु भहसरु दयभा प्रनतस्ऩधाि गयाउन आिश्मक 

उऩामको ऩवहचान गयी राग ुगयाउने। 

(घ) विद्यतु भहसरु दयभा एकानधकाय (नसजन्त्डकेट) हनु नऩाउने व्मिस्था गने। 

(ङ) विद्यतुको थोक फजाय स्थाऩना, सञ्चारन तथा िरयदनफक्री प्रवक्रमा ननधाियण गने। 

(च) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तहरू आऩसभा गानबन (भजिय), आऩसभा नभल्न, एक्रध िा आफ्नो 

सहामक कम्ऩनीसाँग नभरी त्मस्तो व्मजक्त यहेको कम्ऩनीको ऩचास प्रनतशत िा 

त्मसबन्त्दा फढी शेमय िरयद गनि, सिंयचनाको िरयद नफक्री (सेर अप रान्त्ट), प्रान  

(एजक्िजजसन) िा ग्रहण (टेक ओबय) गनिको रानग आिश्मक भाऩदण्ड फनाई 

कामािन्त्िमन गने िा गयाउने। 
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(छ) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तहरू आऩसभा गानबन, सिंयचनाको िरयदनफक्री (सेर अप रान्त्ट) 

तथा प्रान  (एजक्िजजसन) िा ग्रहण (टेक ओबय) गनि सहभनत ददने। 

(ज) विद्यतुको व्माऩाय गदाि ऩारना गनुिऩने शतिहरू तोक्ने तथा त्मसको ननमनभत रूऩभा 

अनगुभन गने। 

(झ) प्रसायण राइनभा फवहयहेको विद्यतुको गणुस्तय कामभ गयाउन सभम सभमभा जााँच 

ऩयीऺण गने िा गयाउने। 

(ञ) विद्यतुीम प्रणारीभा िलु्रा ऩहुाँचको व्मिस्था गने। 

1.2.4. सङ्गठनात्भक ऺभता अनबिवृि गने 

आमोगरे अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तको सङ्गठनात्भक ऺभता अनबिवृि गयी सिंस्थागत सशुासन 

कामभ गयाउन देहामफभोजजभको कामि गने छ:  

(क) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तको कामिऺ भता भूल्माङ्कनको स्तय तथा आधाय ननधाियण गने। 

(ि) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तको काभ कायफाहीराई भमािददत फनाउन आचायसिंवहता तमाय 

गयी रागू गने। 

(ग) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तराई विद्यतुको फजाय प्रिििन, विस्ताय तथा विविधीकयण गनि 

उत्प्ररेयत गने। 

(घ) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तको आन्त्तरयक ननमन्त्त्रण, रेिा प्रणारी, रेिाऩयीऺण विनधभा 

एकरूऩता कामभ गनि भाऩदण्ड फनाई रागू गने। 

(ङ) अनभुनतऩत्र प्रा  सङ्गदठत सिंस्थाको सञ्चारक सनभनतका ऩदानधकायी तथा अन्त्म 

ऩदानधकायीरे त्मस्तो सिंस्थाराई जानकायी गयाउनऩुने विषम ननधाियण गयी त्मसराई 

ऩारना गनि रगाउने। 

(च) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तको रेिा प्रणारीको आिश्मकताअनसुाय आकजस्भक जााँच गने। 
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(छ) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तको काभकायफाहीभा सशुासन कामभ गयाउन आिश्मक ननदेशन 

ददने तथा भाऩदण्ड जायी गने। 

1.2.5. नीनतगत सझुाि ददन ेतथा नसपारयस गने 

विद्यतुको उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण िा व्माऩायसम्फन्त्धी व्मिस्थाराई बयऩदो य प्रबािकायी 

फनाउन गनुिऩने नीनतगत सधुायका सम्फन्त्धभा आमोगरे नेऩार सयकायराई आिश्मक सल्राह 

य सझुाि ददने छ। 

1.2.6. जााँचफझु तथा ननयीऺण गने 

(क) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तरे ऐन, ऐन अन्त्तगित फनेको ननमभ, विननमभ, ननदेजशका िा 

भाऩदण्ड तथा प्रचनरत अन्त्म काननु िा अनभुनतऩत्र प्रदान गदाि ननधाियण गरयएका शति 

फभोजजभ कामि गये नगयेको सम्फन्त्धभा आमोगरे आिश्मक जााँचफझु तथा ननयीऺण गनि 

िा गयाउन सक्ने छ। 

(ि) जााँचफझु तथा ननयीऺण गदाि अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तसाँग रेिा, अनबरेि, विियण आदद 

भाग गनि िा स्थरगत रूऩभा जााँचफझु तथा ननयीऺण गनि सवकने छ। 

(ग) जााँचफझु तथा ननयीऺण गने ऩदानधकायी िा कभिचायीरे त्मसको प्रनतिेदन तमाय गयी 

आमोगसभऺ ऩेस गनुिऩने छ य त्मस्तो प्रनतिेदनको आधायभा आमोगरे सम्फजन्त्धत 

अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तराई आिश्मक आदेश तथा ननदेशन ददन सक्ने छ। 

(घ) आदेश तथा ननदेशन अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तरे ऩारना नगयेभा आमोगरे त्मस्तो 

अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तराई ऐनको दपा १९ फभोजजभ जरयफाना गनि सक्ने छ। 

1.2.7. वििाद सभाधान गने 

देहामको विषमभा उत्ऩन वििाद सभाधान गने अनधकाय आमोगराई हनुे छ :- 

(क) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तहरूफीच उत्ऩन विद्यतुसम्फन्त्धी वििाद, 
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(ि) अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तरे गयेको कुनध ननणिमभा जचत्त नफझेुको िा ननजरे गयेको 

कामिफाट आपूराई भकाि ऩयेको कुया उल्रेि गयी त्मस फाऩतको ऺनतऩूनतिको दाफी 

गयेको विषम। 

1.3. आमोगको सङ्गठनात्भक सिंयचना 

आमोग स्थाऩना बई आमोगको सङ्गठन सिंयचना तमाय गने क्रभभा अनसूुची-१(क) भा 

उल्रेि गरयएको जस्तो सङ्गठनात्भक सिंयचना प्रस्ताि गरयएको नथमो। सो उऩय उजाि, 

जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारम, सिंघीम भानभरा तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्त्रारम तथा अथि 

भन्त्त्रारमसाँग गरयएको छरपरभा हारराई कभध सिंगमाभा दयफन्त्दी याख्न े य कामिफोझ 

फढ्नासाथ हार प्रस्ताि गरयएको सिंगमाभा दयफन्त्दी थन ेबने बएको हनुारे तत्कारको रानग 

अनसूुची-१(ि) फभोजजभको ऩरयभाजजित सङ्गठनात्भक सिंयचना फनाएय नेऩार सयकाय सभऺ 

ऩेस गरयएको नथमो। आमोगको उक्त प्रस्ताि ननणिम हनुे क्रभभा यहेको छ।  

आमोगभा हार देहामफभोजजभका अध्मऺ, सदस्म य सजचि यहेका छन:् 

 श्री ददल्रीफहादयु नसिंह, अध्मऺ 

 डा. याभप्रसाद नधतार, सदस्म (ननमभन तथा सऩुरयिेऺण) 

 श्री याभेियप्रसाद करिाय, सदस्म (प्राविनधक तथा इजिननमरयङ्ग) 

 श्री बागीयथी ऻिारी, सदस्म (उऩबोक्ता वहत सिंयऺण) 

 श्री नूतनप्रकाश शभाि, सजचि 

ऐनरे एक अध्मऺका अनतरयक्त चाय (४) सदस्म ननददिष्ट गयेकोभा हारध भात्र एक सदस्मरे 

आफ्नो ऩदफाट याजजनाभा ददएको तथा ननजको याजजनाभा स्िीकृत सभेत बइसकेको हनुारे 

एक सदस्मको ऩद रयक्त यहेको अिस्था छ। 



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 31 

आमोगरे तत्कारको रानग प्रस्ताि गयेको अध्ममन प्रनतिेदनअनसुाय आमोगको देहाम 

फभोजजभको सङ्गठनात्भक सिंयचना यहने छ: 

(क) अध्मऺ 

(ि) सदस्म 

(ग) सजचि 

(घ) रेिा सनभनत 

(ङ) ननमभन तथा सऩुरयिेऺण विबाग 

(च) भहसरु दय तथा आनथिक विश्लषेण विबाग 

(छ) प्राविनधक तथा इजन्त्जननमरयङ्ग विबाग 

(ज) अन्त्म शािाहरू 

आमोगको सङ्गठनात्भक सिंयचनाको दयफन्त्दी तेरयज अनसूुची-१(ग) फभोजजभ यहने छ। 

1.3.1. आमोगको रेिा सनभनत 

आमोगको अनऩुारकको रूऩभा एक रेिा सनभनत यहन ेछ। 

1.3.2. ननमभन तथा सऩुरयिेऺण विबाग 

मस विबागभा ननमभन तथा सऩुरयिेऺण य फाह्य सम्फन्त्ध शािा यहन ेछ। मस विबागको 

भगुम काभ तथा कतिव्म ननमभन, सऩुरयिेऺण, मोजना, अनगुभन, सिंस्थागत विकास, 

 सशुासन, वििाद सभाधान तथा फाह्य भानभरासम्फन्त्धी कामिभा सघाउ ऩ¥ुमाउने हनु े

छ।  

1.3.3. भहसरु दय तथा आनथिक विश्लषेण विबाग 

मस विबाग अन्त्तगित भहसरु दय ननधाियण तथा वित्त विश्लषेण शािा यहन ेछ। मस विबागको 

भगुम काभ भहसरु ननधाियणको सन्त्दबिभा आमोगराई सहमोग गने तथा आमोगको िचि, आम, 

व्मम आददको आनथिक विश्लषेण गने हनु ेछ। 
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1.3.4. प्राविनधक तथा इजन्त्जननमरयङ्ग विबाग 

मस विबाग अन्त्तगित प्राविनधक तथा इजन्त्जननमरयङ्ग शािा यहने छ। मस विबागरे प्राविनधक 

तथा इजन्त्जननमरयङ्ग विषमभा आमोगराई सहमोग गने छ।  

1.3.5. अन्त्म शािाहरू 

भानथ उल्रेजित शािाहरूको अरािा आमोगभा उऩबोक्ता वहत सिंयऺण शािा, प्रशासन शािा 

य आनथिक प्रशासन शािा यहने छन।् मी शािाहरूरे उऩबोक्ताको हक वहतसाँग सम्फजन्त्धत 

विषमभा तथा आमोगको आन्त्तरयक एििं आनथिक प्रशासनको विषमभा आमोगराई सहमोग गने 

छन।् 

आमोगको भातहतभा यहने उऩयोक्त विबाग तथा शािाहरू आमोगको कामि-सम्ऩादनको रानग 

अत्मन्त्त आिश्मक यहन े छन।् नेऩार सयकायफाट आमोगको सङ्गठनात्भक सिंयचनाको 

स्िीकृनतऩिात ्आमोगराई निीन ऊजािका साथ आफ्नो कामि अजघ फढाउन मस सङ्गठनात्भक 

सिंयचनारे केही हदसम्भ भद्दत ऩ¥ुमाउने छ। 

1.4. आमोगभा कामियत कभिचायीहरूको विियण 

आफ्नो कामिसञ्चारनको प्रथभ िषि ऩूया गयेको मस आमोगरे अझध ऩनन सीनभत जनशजक्तका 

साथ आफ्नो कामि सञ्चारन गदै आएको छ। अवहरे आमोगभा अध्मऺ य ३ (तीन) सदस्म 

गयी जम्भा ४ (चाय) ऩदानधकायी य १ (एक) जना सजचि यहेका छन।्  

ऐनको दपा ३१ को उऩदपा (४) भा आमोगभा कभिचायी ननमजुक्त बई ऩदऩूनति नबएसम्भका 

रानग भन्त्त्रारमरे नेऩार सयकायका कुनध कभिचायीराई आमोगभा काभ गनिका रानग ननजित 

अिनध तोकी काजभा िटाउन सक्ने छ बने व्मिस्था बएफभोजजभ हार भन्त्त्रारमअन्त्तगितका 
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ननकामफाट ६ जना याजऩत्रावङ्कत अनधकृत तथा ७ जना याजऩत्र अनवङ्कत गयी जम्भा १३ जना 

कभिचायीहरू काजका रुऩभा आमोगभा कामाियत यहेको अिस्था छ। 

ननकट बविष्मभा नध आमोगको स्थामी दयफन्त्दी स्िीकृत हनुे देजिएको हनुारे सोको 

स्िीकृनतऩिात ्सम्ऩूणि रयक्त ऩदऩूनति गने आमोगको मोजना यहेको छ। आमोगराई आफ्नो 

अन्त्तरयक ऺभता विकास गनि कभिचायी तथा जनशजक्तको िााँचो यहेको अिस्थाभा कभिचायीको 

ननमजुक्त, काभ, कतिव्म, अनधकाय, मोग्मता, ऩारयश्रनभक, सवुिधा तथा सेिाको शति सवहतको 

कभिचायीसम्फन्त्धी विननमभािरीको भस्मौदा अवहरे तमायीको अिस्थाभा छ। मस फाहेक, 

आमोग साधन स्रोत तथा जनशजक्तको अबािरे अझ ऩरयऩक्ि हनु फााँकी नध यहेको छ। 

आमोगराई आिश्मक यहेका कभिचायी ननमजुक्त बएय सम्ऩूणि ऩदऩूनति बइसकेऩिात ् भात्र 

आमोगको आन्त्तरयक ऺभताको विकास हनुे देजिन्त्छ।  

आमोगभा हार काजभा कामाियत यहेका कभिचायीको विियण ननम्नानसुाय यहेको छ् 

(क) आमोगको सजचिको बनूभकाभा कामाियत नस.नड.ई. - १ जना  

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

(ङ) रेिा अनधकृत - १ जना  

(च) नामफ सआुफा - २ जना (१ जना आमोग तपि  य १ जना आमोग (स्टोय तपि ) य 
विद्यतु विकास विबाग दिुधतपि  हेने गयी) 

(छ) रेिाऩार - १ जना 
(ज) िरयदाय - ३ जना 
(झ) कामािरम सहमोगी - १ जना (विद्यतु विकास विबागफाट सहमोगभात्र नरइएको) 

  



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 34 

2. नऩेारको विद्यतु ऺेत्र 

2.1. उत्ऩादन 

वि.सिं. २०७५ भा भन्त्त्रारमरे जायी गयेको ितेऩत्र, २०७५ भा उल्रेि बएअनसुाय वि.सिं. 

२०७५ सम्भ नेऩारको कूर विद्यतु उत्ऩादन ऺभता १,०७३ भेगािाट (भे.िा.) यहेको नथमो 

जसभध्मे १,०१६ भे.िा. जरविद्यतुफाट, ५४ भे.िा. नडजेर तथा फह-ुइन्त्धन (भजल्ट-फ्मरु) 

फाट तथा २.६८ भे.िा. सौमि ऊजाि भापि त उत्ऩादन बएको नथमो।  

आ.ि. २०७५/७६ भा ने.वि.प्रा.को प्रणारीभा उऩरआध कूर विद्यतुको ऩरयभाण भध्मे 

ने.वि.प्रा.का आफ्ना आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्यतुको ऩरयभाण ३३.७५%, स्ितन्त्त्र उजाि 

उत्ऩादकहरूफाट िरयद गरयएको विद्यतुको ऩरयभाण २९% तथा बायतफाट आमानतत विद्यतुको 

ऩरयभाण ३७.२५% नथमो1। त्मस्तध आ.ि. २०७६/७७ भा न.ेवि.प्रा.को प्रणारीभा उऩरआध 

बएको कूर विद्यतुको ऩरयभाण भध्मे न.ेवि.प्रा.का आफ्ना विद्यतु उत्ऩादन केन्त्द्रफाट 

३९.०३% उत्ऩादन गरयएको, नेऩारनबत्रका स्ितन्त्त्र ऊजाि उत्ऩादकहरूफाट िरयद गरयएको 

विद्यतुको ऩरयभाण ३८.६४% य बायतफाट िरयद गरयएको विद्यतुको ऩरयभाण २२.३४% 

नथमो2। 

हार नेऩारभा कूर १११ िटा आमोजनाहरू सञ्चारनभा यहेका छन ् जसको कूर जनडत 

ऺभता १,३०२.६० भे.िा. यहेको छ। त्मसभध्मे ६९२.११६ भे.िा. फयाफय कूर ऺभताका 

९१ िटा आमोजनाहरू स्ितन्त्त्र ऊजाि उत्ऩादकद्वाया य फााँकी आमोजनाहरू नेऩार सयकाय, 

ने.वि.प्रा. तथा ने.वि.प्रा.का सहामक कम्ऩनीहरूद्वाया विकनसत बएका छन।्  

                                                           
1 ने.वि.प्रा.को आ.ि. २०७५/७६ को िावषिक प्रनतिदेनअनसुाय 
2 ने.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिदेनअनसुाय 



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 35 

हार सञ्चारनभा यहेका आमोजनाको सिंगमा तथा ऺभता 

क्र.सिं. स्रोत आमोजनाको सिंगमा ऺभता (भे.िा.) 

१ 

१ भे .िा.  बन्त्दा ठूरा जरविद्यतु आमोजना 
(अधि-जराशममकु्त य नदीको फहािभा 
आधारयत) 

९० १,१४४.२७ 

२ जराशममकु्त जरविद्यतु आमोजना २ ९२.०० 

३ १ भे.िा. सम्भका जरविद्यतु आमोजना 51 ११.२४ 

४ सौमि ऊजाि आमोजना 2 १.६८ 

५ थभिर आमोजना 2 ५३.४१ 

६ 
िाम,ु जधविक वऩण्ड (Biomass), 
कोजेनेयेसन आमोजना 

- - 

 जम्भा 1११ 1,३०२.६0 

स्रोत् विद्यतु विकास विबागको िेफसाइट (२०७७ श्रािण १ गते) 

सञ्चारनभा यहेका आमोजनाहरू फाहेक कूर ८,१५४.२२ भेगािाट ऺभताका २४४ 

आमोजनाहरूरे हारसम्भ विद्यतु उत्ऩादन अनभुनतऩत्र प्रा  गयेका छन।् जसको विियण 

ननम्न फभोजजभ छ: 

विद्यतु उत्ऩादन अनभुनतऩत्र प्रा  गयेका आमोजनाको सिंगमा तथा ऺभता 

क्र.सिं. स्रोत आमोजनाको सिंगमा ऺभता (भे.िा.) 
१ १ भे.िा. सम्भका जरविद्यतु 

आमोजना 
21 १९.६३ 

२ १ भे.िा. बन्त्दा ठूरा 
जरविद्यतु आमोजना 

१९४ ६,९५४.०२७ 

३ रगानी फोडिअन्त्तगितका 
जरविद्यतु आमोजना 

1       900.00  

४ सौमि ऊजाि ९ ५९.३ 
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क्र.सिं. स्रोत आमोजनाको सिंगमा ऺभता (भे.िा.) 
५ िाम,ु जधविक वऩण्ड (Biomass), 

नडजेर  
- - 

६ कोजेनेयेसन 2  ६.०० 
 जम्भा २३१ ७,९३८.९६ 

स्रोत् विद्यतु विकास विबागको िेफसाइट (२०७७ श्रािण १ गते) 

सञ्चारनभा यहेका, उत्ऩादन (ननभािण) अनभुनतऩत्र प्रा  गयेका तथा आमोजनाको सिेऺण 

अनभुनतऩत्र प्रा  गयेका आमोजनाहरूको सिंजऺ  विियण देहाम फभोजजभ यहेको छ: 

सञ्चारनभा यहेका तथा उत्ऩादन एििं सिेऺण अनभुनतऩत्र प्रा  आमोजनाको विियण 

अिस्था कूर जनडत ऺभता (भेगािाट) कूर सिंगमा 

सञ्चारनभा यहेका १,३०२.६० १११ 

उत्ऩादन/ननभािण अनभुनतऩत्र प्रा  
गयेका 

७,९३८.९६ २३१ 

सिेऺण अनभुनतऩत्र प्रा  गयेका २०,१३८.९३ ३३२ 

स्रोत् विद्यतु विकास विबागको िेफसाइट (२०७७ श्रािण १ गते) 

ितिभान अिस्थाराइि ननमारेय हेदाि नेऩारभा नदीको फहािभा आधारयत (Run-of-River) 

प्रकृनतका साना जरविद्यतु आमोजनाको फाहलु्म यहेको देख्न सवकन्त्छ। सञ्चारनभा भात्र नबइि 

अनधक भात्राभा नदीको फहािभा आधारयत आमोजनाहरू ननभािण य अध्ममनको क्रभभा यहेका 

छन।् मस वकनसभका आमोजनाको ऩुाँजीगत आिश्मकता कभ हनु े साथध ननभािण तथा 

व्मिस्थाऩन सयर हनुे बएको कायणरे विगतभा नेऩारभा चयभ ऊजाि सङ्कटको अिस्था 

विद्यभान यहाँदा मस्ता आमोजनारे प्राथनभकता ऩाएका नथए। तसथि, हार नेऩारभा ननभािण 

बइयहेका जरविद्यतु आमोजनाभा जराशममकु्त (Storage) जरविद्यतु आमोजनाको वहस्सा कभ 
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बएको कायणरे नेऩार ननकट बविष्मभध विद्यतु उत्ऩादनको सन्त्दबिभा ऩूणि रूऩभा आत्भननबिय 

हनु कदठन देजिन्त्छ।  

उल्रेजित ितेऩत्रको अनसुाय दश िषि (आ.ि. २०८४/८५) नबत्र उत्ऩादन हनुे विद्यतुभध्मे 

१०,००० भे.िा. नेऩारभध आन्त्तरयक रूऩभध िऩत गरयने य फााँकी ५,००० भे.िा. विदेशभा 

ननमाित गरयने प्रऺेऩण गरयएको नथमो। मद्यवऩ, ितेऩत्र जायी  बएऩिातको दइुि िषिको 

अिस्थाराइि भध्मनजय गदाि बने उक्त ितेऩत्ररे ननददिष्ट गयेको रक्ष्मराइि प्रा  गने सन्त्दबिभा 

नेऩाररे ननकध  कसयत गनुिऩने देजिन्त्छ। 

2.2. प्रसायण 

ने.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदनअनसुाय ितिभान अिस्थाभा नेऩारको 
प्रसायण राइनको अिस्था देहाम फभोजजभ यहेको छ: 

नऩेारभा प्रसायण राइनको ितिभान अिस्था 
प्रसायण राइन विद्यभान ननभािणाधीन 

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

स्रोत: ने.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन 

मसधगयी, नेऩारभा प्रसायण सफस्टेसनको अिस्था ननम्नानसुाय यहेको छ:  
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नऩेारभा प्रसायण सफस्टेसनको ितिभान अिस्था 
प्रसायण सफस्टेसन विद्यभान ननभािणाधीन 

४०० के.बी.  ३,६५५ एभ.नब.ए. 
२२० के.बी. ३२० एभ.नब.ए. ३,७०८ एभ.नब.ए. 
१३२ के.बी. २,८७४.४० एभ.नब.ए. २,१३३ एभ.नब.ए. 
६६ के.बी. ६२७ एभ.नब.ए. ३७० एभ.नब.ए. 

स्रोत: ने.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन 

विगतभा विद्यतुको प्रसायणसम्फन्त्धी सिंयचनाको मोजना, ननभािण तथा सञ्चारनको अनबबाया 

एकर रूऩभा नेऩार विद्यतु प्रानधकयणरे फहन गरययहेको अिस्था बएकोभा हार यावष्डम 

प्रसायण नग्रड कम्ऩनी नरनभटेडरे ऩनन भेिा चााँगे प्रसायण राइन आमोजना, तभोय चााँगे प्रसायण 

राइन आमोजना, वकभाथािंका अरुण-अरुण हफ प्रसायण राइन आमोजना, ऩजिभ सेती 

दोदोधया प्रसायण राइन आमोजना य पुकोट कभिदेि प्रसायण राइन आमोजनाको विकास 

गरययहेको छ।  

प्रसायण राइनको विस्ताय तथा सफस्टेसनको ननभािण हुाँदध जाने क्रभभा प्रसायण राइनसम्फन्त्धी 

सिंयचना विगतको तरुनाभा क्रनभक रूऩभा सदुृढ हुाँदध गएको अिस्था बए ताऩनन प्रसायण 

राइन सिारको हकभा तत्कार सभाधान गरयनऩुने भदु्दाहरू ऩमाि  भात्राभा यहेका छन।् 

जरविद्यतु उत्ऩादनको व्माऩक सम्बािना बए ताऩनन आिश्मक प्रसायण राइन तथा सफ-

स्टेसनको कभीरे गदाि नेऩारको जरविद्यतु ऺेत्र धेयध नध प्रबावित बएको अिस्था छ। प्रसायण 

राइनको सिार सन्त्तोषजनक रूऩभा विस्ताय हनु नसक्नकुा कायण कनतऩम जरविद्यतु 

आमोजना ऩूणि रूऩभा ननभािण बइसक्दा ऩनन आफ्नो विद्यतु प्रसायण गनि ऩाएका छधनन ्बन े

अन्त्म अध्ममनको अिस्थाभा यहेका आमोजनारे आफ्नो ननभािणका रानग आिश्मक ऋण 

व्मिस्थाऩनको रानग वित्तीम सिंस्थाको वििास जजत्न सकेका छधनन।् कनतऩम आमोजनारे 



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 39 

ननभािण अिनधको आमाज िचि (Interest During Construction) का कायण फढ्न आउन े

ननभािण िचिराइि कभ गनि ने.वि.प्रा.रे फनाउनऩुने प्रसायण राइन तथा सफस्टेसनको ननभािण 

कामि सन्त्तोषजनक जस्थनतभा नऩगु्दासम्भ ननभािण कामिसभेत मोजनाफि वढरा गयाउने गयेको 

ऩाइएको छ।  

प्रसायण राइनको सीनभत ऺभताका कायण केही आमोजना बने सञ्चारनभा आइसके ऩनन ऩूणि 

ऺभताभा चल्न ऩाएका छधनन।् नेऩाररे आिश्मक गनतभा प्रसायण राइन तथा सफ-स्टेसन 

ननभािण गनि नसक्नरेु विद्यतु उत्ऩादन तथा प्रसायणभा अढ्चन (Bottleneck) को जस्थनत 

सजृना बएको छ जसका कायण देशनबत्र विद्यतुको िऩत फढ्न ऩाएको छधन बन े नछभेकी 

याष्डहरूभा ऊजाि व्माऩाय तथा विद्यतु फैंवकङ गनि सक्ने नेऩारको ऺभताभा ऩनन फढोत्तयी हनु 

ऩाएको छधन। 

2.3. वितयण 

नेऩारभा देशव्माऩी रूऩभा विद्यतु वितयण गनि अनभुनत प्रा  एकभात्र सिंस्था न.ेवि.प्रा. हो बन े

फटुिर ऩािय कम्ऩनी नरनभटेड स्माङ्क्जा, ऩाल्ऩा, मठुान य अघाििााँची जजल्राका केही 

स्थानभा विद्यतु वितयणका रानग अनभुनत प्रा  सिंस्था हो। नेऩारभा विद्यतुको वितयणको 

दावमत्ि भगुम रूऩभा ने.वि.प्रा.रे िहन गदै आएको छ। ने.वि.प्रा. नेऩारभा विद्यतु उत्ऩादन, 

प्रसायण, वितयणराई सऺभ, बयऩदो य सििसरुब गयी विद्यतु आऩूनतिको सभजुचत व्मिस्था गनि 

नेऩार सयकायको ऩूणि स्िानभत्िभा स्थाऩना बएको सिंस्था हो। 

ने.वि.प्रा.साँग आफ्ना सहामक कम्ऩनीअन्त्तगित यहेका विद्यतु उत्ऩादन आमोजनाफाहेक 

हारसम्भ २० िटा जरविद्यतु केन्त्द्रका साथध 2 िटा थभिर विद्यतु उत्ऩादन केन्त्द्र गयी जम्भा 
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२२ िटा विद्यतु उत्ऩादन केन्त्द्रको3 ऩूणि स्िानभत्ि यहेकोरे नेऩारभा विद्यतु आऩूनतिको व्मिस्था 

गनि ने.वि.प्रा.रे भहत्िऩूणि मोगदान गदै आएको छ। विद्यतु वितयकको हधनसमतरे ने.वि.प्रा.का 

हार साभदुावमक तथा थोक उऩबोक्तासभेत गयी कूर ४२ राि २० हजाय उऩबोक्ता4 यहेका 

छन।्  

त्मसधगयी, कूर शेमय ऩुाँजी भध्मे नऩेार सयकायको ७.४२% रगानी यहेको फटुिर ऩािय 

कम्ऩनी नरनभटेडरे ५६,१९४ ग्राहकहरूराई आफ्नो वितयण प्रणारीभापि त विद्यतु वितयण5
 

गरययहेको छ। 

ने.वि.प्रा.रे आफ्नो प्रणारीभा हनुे ऺनतराइि (Loss) घटाउाँदध विगतको तरुनाभा उल्रेगम 

सधुाय गयेको छ जनु ननकध  प्रशिंसनीम छ। मद्यवऩ, मथेष्ट प्रसायण तथा वितयण सिंयचनाको 

कभीका कायण नेऩाररे देशका फानसन्त्दासभऺ बयऩदो रूऩभा ऩमाि  तथा गणुस्तयीम विद्यतु 

उऩरआध गयाउन नसक्न ुअको गम्बीय िास्तविकता हो। कनतऩम स्थानभा प्रसायण राइन 

तथा वितयण राइनको ऺभतारे धान नसक्ने बएका कायण उऩबोक्ताहरूरे इच्छा फभोजजभ 

विद्यतु िऩत गनि सभेत ऩाएको अिस्था छधन। मसका कायण भरुत् देशनबत्रको आन्त्तरयक 

विद्यतु िऩतभा हनुे िवृिभा सभस्मा आएको छ। तसथि, धेयधबन्त्दा धेयध व्मजक्तहरूभा बयऩदो 

विद्यतुीम आऩूनति सनुनजित गनि प्रसायण तथा वितयण सिारभा सभेत सधुाय तथा विस्ताय 

गनुिऩने अिस्था देजिन्त्छ। 

2.4. विद्यतु व्माऩाय 

                                                           
3 ने.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिदेन अनसुाय 
4 ने.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को िावषिक प्रनतिदेनअनसुाय 
5 फटुिर ऩािय कम्ऩनी नरनभटेडको आ.ि. २०७५/७६ को िावषिक प्रनतिदेनअनसुाय 
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विद्यतु आमात ननमाितका ननजम्त फेग्रध ननकामको अबािभा नफगतभा ने.वि.प्रा.रे नध अन्त्तयदेशीम 

विद्यतु व्माऩायको जजम्भेिायी फहन गयेको नथमो य हारसम्भ ऩनन मही व्मिस्था कामभ नध 

यहेको छ। नेऩाररे विद्यतु व्माऩायराई फहआुमानभक फनाउनको ननजम्त बायतसाँग ऊजाि 

फैंवकङ्गको सहभनत गयेऩिात ् ने.वि.प्रा.रे ऊजाि फैंवकङ्गराई केही हदसम्भ प्रचरनभा सभेत 

ल्माएको छ।  

ने.वि.प्रा.को िावषिक प्रनतिेदनअनसुाय क्रभश् आनथिक िषि २०७५/७६ य २०७६/७७ भा 

नेऩाररे बायतफाट 2,८१३ नगगािाट घण्टा य १,७२९ नगगािाट घण्टा विद्यतु िरयद गयेको 

नथमो बने ४२.५ नगगािाट घण्टा य ३५ नगगािट घण्टा विद्यतु बायतराई नफक्री गयेको 

नथमो। 

देशनबत्र तथा देश फावहय विद्यतु व्माऩाय प्रमोजनको रानग नेऩार विद्यतु व्माऩाय कम्ऩनी 

नरनभटेड (Nepal Power Trading Company Limited) को ईिी सम्ित ्२०१७ भा स्थाऩना 

बए ताऩनन केही काननुी तथा ऩूिािधायसम्फन्त्धी अऩमाि ताको कायण हार मस कम्ऩनी 

ने.वि.प्रा.को मोजना, अनगुभन तथा सूचना प्रविनध ननदेशनारमअन्त्तगितको विद्यतु व्माऩाय 

विबागफाट सञ्चानरत छ।  

हार सिंसदभा विचायाधीन अिस्थाभा यहेको विद्यतु विधेमक ऩारयत बई नमााँ विद्यतु ऐन 

कामािन्त्िमन बएभा नऩेारभा विद्यतु व्माऩायसम्फन्त्धी यहेका काननुी व्मिस्था तरुनात्भक रूऩरे 

सहज हनुे तथा विद्यतु व्माऩायको भूल्म अन्त्तय (Trading Margin), प्रसायण तथा वितयण 

दस्तयु (Wheeling Charge) सम्फन्त्धी ननमभकीम उऩकयण तजुिभा गयी विद्यतु व्माऩायको ऺेत्र 

गनतशीर फनाउने अऩेऺा गरयएको छ। 
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3. आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगरे गयेका कामिसम्ऩादनसम्फन्त्धी भगुम 

उऩरजआधहरू 

आफ्नो कामि-सञ्चारनको प्रथभ िषि ऩूया गदै अजघ फवढयहेको मस आमोगरे गत आनथिक 

िषिभा जनशजक्त, साधन, स्रोत तथा सिंयचनाको अबाि एििं नोबेर कोयोना बाइयस (कोनबड-

१९) वििव्माऩी भहाभायीरे नेऩारको विद्यतु ऺेत्रका साथध आफ्नो कामिसम्ऩादनभा ऩादै गयेको 

असयका फाफजदु विद्यतुसम्फन्त्धी अनभुनत प्रा  सिंस्था, ग्राहक, उऩबोक्ता, सयोकायिारा तथा 

ऊजाि ऺेत्रसाँग सम्फजन्त्धत सम्ऩूणि व्मजक्तहरूको आशा य बयोसाप्रनत सजग यहाँदध तोकेको 

जजम्भेिायी िहन गरययहेको छ। 

ऐन फभोजजभ गठन बएको मस आमोगको सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩनको सिेऺण अध्ममन 

प्रनतिेदन तमाय गयी सो फभोजजभका कभिचायीहरूको दयफन्त्दी स्िीकृनतको रानग नेऩार 

सयकायसभऺ अनयुोधसभेत गरयसकेको छ।  

आमोगरे आ.ि. २०७६/७७ भा हानसर गयेका भगुम उऩरजआधहरू देहाम फभोजजभ यहेका 

छन:् 

3.1. ननमाभकीम उऩकयणहरूको तजुिभा 

विननमभािरी, ननदेजशका, कामिविनध, सिंवहता आदद जस्ता ननमाभकीम उऩकयणहरूरे नध  

आमोगराई काननुफभोजजभ आपूभा ननवहत गरयएको अनधकाय हानसर गयी काभ, कतिव्म तथा 

जजम्भेिायी िहन गनि ननददिष्ट गदिछन।्  

मस आमोगरे ननमाभकीम बनूभका ननिािह गदै आ.ि. २०७५/७६ भा १ (एक) िटा 

ननदेजशका जायी गयेको नथमो बने आ.ि. २०७६/७७ भा विद्यतु ननमभन आमोगको फधठक 
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सम्फन्त्धी कामिविनध, २०७६ रगामत अन्त्म ३ (तीन) िटा विननमभािरी तथा ननदेजशकाहरू 

जायी गयी कामािन्त्िमनभा ल्माएको छ। साथध, अन्त्म विनबन आिश्मक विननमभािरी, ननदेजशका 

तथा कामिविनधहरू भस्मौदा तमाय हनुे क्रभभा यहेका छन।् 

आमोगरे आफ्नो ननमभनकायी बनूभकाराई थऩ सशक्त फनाउने प्रमोजनका रानग विगतभा 

जायी गयी रागू गयेका, भस्मौदा तमायीको अिस्थाभा यहेका तथा बविष्मभा तजुिभा गरयने 

ननमाभकीम उऩकयणहरू तथा आमोगको अन्त्तरयक कामि सञ्चारनको प्रमोजनका रानग 

आिश्मक विननमभािरी िा कामिविनधहरूको तानरका अनसूुची-2 भा सभािेश गरयएको छ।  

साथध, आमोगरे तजुिभा गयी रागू गयेका तथा भस्मौदाको तमायीभा यहेका विनबन ननमाभकीम 

उऩकयणहरू देहाम फभोजजभ यहेका छन:् 

3.1.1. आमोगरे जायी गयी रागू गयेका ननमाभकीम उऩकयणहरू 

3.1.1.1. विद्यतु िरयद नफक्री तथा अनभुनत प्रा  व्मजक्तरे ऩारना गनुिऩने शति सम्फजन्त्ध विननमभािरी, 
२०७६ 

(विद्य ुत ननमभन आमोगको नभनत २०७६/०६/१५ भा फसेको फधठकफाट स्िीकृत) 

आमोगद्वाया ननमभन गनुिऩने आिश्मक कामिको सम्फन्त्धभा व्मिस्था गनि आमोगरे मस 

विननमभािरीको तजुिभा गयेको हो। 

मस विननमभािरीभा विद्यतु िरयदनफक्री दयको ननधाियण गने, विद्यतु िरयदकताि तथा विद्यतु 

नफक्रीकतािफीच हनुे विद्यतु िरयद सम्झौताउऩय सहभनत प्रदान गने, विद्यतु अनभुनत प्रा  

व्मजक्त/सिंस्थाको शेमय सिंयचनाभा ऩरयितिन गनेसम्फन्त्धी प्रवक्रमा तथा अनभुनत प्रा  

व्मजक्तरे ऩारना गनुिऩने अन्त्म व्मिस्थासभेत यहेको छ। 
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आमोगरे मस विननमभािरीको कामिन्त्िमनको सम्फन्त्धभा आएका केही जवटरताराई 

सम्फोधन गने प्रमोजनका साथ नभनत २०७६/११/०५ भा थऩ स्ऩष्टीकयणसभेत जायी 

गयेको छ। मस विननमभािरीको ऩूणि अिंश अनसूुची-३.३ भा सभािेश गरयएको छ। 

3.1.1.2. विद्यतु उऩबोक्ता भहसरु ननधाियण ननदेजशका, २०७६ 

(विद्य ुत ननमभन आमोगको २०७६/०७/२९ गते फसेको ३०औिं फधठकफाट स्िीकृत) 

ऐनको दपा १३ तथा ननमभािरीको ननमभ ८ य ९ अनसुाय विद्यतु भहसरु ननधाियण गने 

प्रमोजनका रानग मस ननदेजशका तजुिभा गरयएको हो। 

मस ननदेजशकाभा आमोगसभऺ फझुाउनऩुने उऩबोक्ता भहसरु ननधाियणको ननिेदन तथा 

उक्त ननिेदनउऩय आमोगरे गने कायफाहीफाये व्मिस्था गरयएको छ। मसधगयी, मस 

ननदेजशकाभा उऩबोक्ता भहसरु ननधाियणका नसिान्त्त य आधायसभेत उल्रेि गरयएको छ। 

मस ननदेजशकाको ऩूणि अिंश अनसूुची-३.४ भा सभािेश गरयएको छ। 

3.1.1.3. विद्य तु ननमभन आमोग साििजननक सनुिुाई सञ्चारन ननदेजशका, २०७६ 

(विद्य ुत ननमभन आमोगको २०७६/११/०१ गते फसेको ४१ औिं फधठकफाट स्िीकृत) 

आमोगरे गने साििजननक सनुिुाइको कामिराई सयर, व्मिजस्थत तथा एकरूऩता कामभ 

गनि, सयोकायिारारे जानकायी ऩाउने हक तथा स्िच्छ, ननष्ऩऺ सनुिुाइको अनधकायराई 

सनुनजितता प्रदान गनि ऐनको दपा २१ तथा ननमभािरीको ननमभ १९ अनसुाय 

साििजननक सनुिुाइ गने प्रमोजनका रानग मो ननदेजशका तजुिभा गयेको हो। 

मस ननदेजशकाभा साििजननक सनुिुाइको विषम, विनध, प्रवक्रमा, व्मिस्थाऩन तथा 

साििजननक सनुिुाइको क्रभभा सहबागीरे ऩारना गनुिऩने आचायसिंवहता उल्रेि गरयएको 

छ। मस ननदेजशकाको ऩूणि अिंश अनसूुची-३.५ भा सभािेश गरयएको छ। 

http://erc.gov.np/storage/listies/April2020/dos-public-hearing-directives-final.pdf
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3.1.1.4. नफद्यतु सम्फजन्त्ध कम्ऩननको शमेयको साििजननक ननष्काशन सम्फजन्त्ध ननदेजशका, २०७६ 

विद्यतु ननमभन आमोगको २०७६/०३/१८ गते फसेको १३औिं फधठकफाट स्िीकृत 
(आ.ि. २०७५/७६ भा रागू बएको)  

आ.ि. २०७५/७६ को अजन्त्तभ भवहनाभा आमोगरे ननमभािरीको ननमभ ४५ को 

व्मिस्थाफभोजजभ विद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण िा व्माऩायको काभ गनि अनभुनत प्रा  

कम्ऩनी िा सिंस्थारे साििजननक रूऩभा शेमय ननष्काशन गनुिऩूिि मस आमोगफाट स्िीकृनत 

नरनऩुने व्मिस्थाराई स्ऩष्ट, ऩायदशॉ तथा प्रबािकायी रूऩभा कामािन्त्िमन गनि मस 

ननदेजशका तजुिभा गयेको हो। 

मस ननदेजशकारे शमेयको साििजननक ननष्काशनको रानग आमोगसभऺ ननिेदन ऩेस गने 

ननिेदकको मोग्मता, शेमयको साििजननक ननष्काशनको तरयका आदद विषम सभािेश 

गयेको छ। मस ननदेजशकाको ऩूणि अिंश अनसूुची-३.६ भा सभािेश गरयएको छ। 

3.1.2. भस्मौदा तमायीको अिस्थाभा यहेका ननमाभकीम उऩकयणहरू 

3.1.2.1. विद्यतु ननमभन आमोग अनभुनत प्रा  व्मजक्त िा आमोजना गानबन,े प्रान , िरयद नफक्री, 
ग्रहण िा हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी ननदेजशका, २०७७ (भस्मौदा)  

विद्यतु फजायभा प्रनतस्ऩधाि कामभ गनि तथा उऩबोक्ताको वहत सिंयऺण गनिको रानग ऐनको 

दपा १४ को िण्ड (च) य िण्ड (छ) फभोजजभको कामिराई स्ऩष्ट, ऩायदशॉ तथा प्रबािकायी 

रूऩभा कामािन्त्िमन गनि आमोगरे मस ननदेजशका तजुिभा गनि रागेको हो। 

आमोगरे मस ननदेजशकाको भस्मौदा सयोकायिाराको याम, सझुाि, प्रनतवक्रमाका रानग 

प्रकाशन गयेऩिात ् प्रा  याम, सझुाि तथा प्रनतवक्रमा फभोजजभ उक्त भस्मौदा सिंसोधन गयी 

आमोगद्वाया अजन्त्तभ रूऩ ददई प्रकाशन गरयने छ। उक्त ननदेजशकाको भस्मौदा अनसूुची-३.७ 

भा सभािेश गरयएको छ। 
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3.1.2.2. विद्यतु ननमभन आमोग वििाद सभाधानसम्फन्त्धी विननमभािरी 
ऐनको दपा १८ फभोजजभ अनभुनत प्रा  व्मजक्तहरूफीच उत्ऩन विद्यतुसम्फन्त्धी वििाद य 

अनभुनत प्रात व्मजक्तरे गयेको कुनध ननणिमभा जचत्त नफझेुको िा ननजरे गयेको कामिफाट 

आपूराई भकाि ऩयेको व्महोया उल्रेि गयी त्मस िाऩतको ऺनतऩूनति दाफी गयेको विषमको 

सभाधान प्रवक्रमा सभािेश गने गयी आमोगरे मस विननमभािरीको भस्मौदा तमाय गरययहेको 

छ। 

3.1.2.3. विद्यतु ननमभन आमोग आन्त्तरयक कामिसञ्चारनसम्फन्त्धी विननमभािरी 
आमोगरे आफ्नो आन्त्तरयक कामिसञ्चारनसम्फन्त्धी विषमभा मस विननमभािरीको भस्मौदा 

तमाय गदै छ। मस विननमभािरीरे आमोगको कामि सम्ऩादनसम्फन्त्धी व्मिस्था, आमोगद्वाया 

जायी हनुे ननमाभकीम उऩकयणसम्फन्त्धी व्मिस्था तथा आमोगरे गने काभ कायफाहीका 

साभान्त्म नसिान्त्तहरू आदद जस्ता विषम सभेट्न ेछ। 

3.1.2.4. विद्यतु ननमभन आमोग आनथिक प्रशासनसम्फन्त्धी विननमभािरी 
मस विननमभािरीभा फजेट तजुिभा य कामािन्त्िमन, आमोगको कोष य मसको सञ्चारन, 

आमोगको रेिा ऩयीऺण, बौनतक सम्ऩजत्त व्मिस्था नरराभसम्फन्त्धी व्मिस्था, फयफझुायथ, 

सिायी साधनको व्मिस्था, भ्रभण िचिसम्फन्त्धी व्मिस्था, आमोगको आम्दानीफाट गरयने 

िचिको व्मिस्था आदद विषम सभेवटने छ। 

3.1.2.5. आमोगको अन्त्म आन्त्तरयक प्रशासनसाँग सम्फजन्त्धत कामिविनध 

उऩयोक्त विषमका अनतरयक्त आमोगरे आफ्नो आन्त्तरयक प्रशासनसाँग सम्फजन्त्धत विद्यतु ननमभन 

आमोगको फधठक सम्फन्त्धी कामिविनध, 2०७६ तजुिभा गयी कामािन्त्िमनभा ल्माइसकेको छ बने 

आमोगको सञ्चारन तथा अन्त्तरयक ननमन्त्त्रण प्रणारीसम्फन्त्धी कामिविनध भस्मौदा तमायीको 

अिस्थाभा यहेको छ। 
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3.2. उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु दयको ननधाियण 

आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगरे तर उल्रेजित ननिेदन फभोजजभ उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु 

दयको ननधाियण गयेको नथमो: 

ननिेदक: ने.वि.प्रा. 
ननिेदन सिंगमा (Petition Number): ERC/076/77/Tariff-01 

विद्यतु भहसरु दय ननधाियणको ननणिम: २०७७/०३/०१ 

ननणिम: ने.वि.प्रा.का उऩबोक्ता (साभदुावमक थोक उऩबोक्ता सिंस्थाअन्त्तगित यहेका उऩबोक्ता 

सभेत) को विद्यतु भहसरु दयको ननधाियण 

ने.वि.प्रा. द्वाया नभनत २०७६/०८/१३ भा मस आमोगसभऺ ऩेस गरयएको उऩबोक्ता भहसरु 

ननधाियणको ननिेदनभा आमोगरे आिश्मक थऩ विियण ऩेस गनूि बनी नभनत २०७६/०८/२७ 

भा ऩत्राचाय गयेऩिात ् नभनत २०७६/१०/१७ भा ने.वि.प्रा.फाट थऩ कागजातहरूका साथध 

ऩरयभाजजित विद्यतु भहसरु प्रस्ताि प्रा  बएको नथमो। वमनध विियणको अध्ममन तथा 

विश्लषेणको नसरनसराभा आमोगरे ने.वि.प्रा.साँग ऩटक ऩटक छरपर गयेको नथमो।  

साथध, आमोगरे थऩ विियण भागेफभोजजभ ने.वि.प्रा.रे नभनत २०७७ फधशाि २६ गते थऩ 

विियण ऩेस गयेको नथमो। ऐनको दपा १३ को उऩदपा (2) अनसुाय आमोगरे वितयण 

अनभुनत प्रा  व्मजक्तरे सम्ऩूणि कागजात ऩेस गयेको ६० ददननबत्र भहसरु ननधाियण गनुिऩने 

व्मिस्था यहेको छ। 

ने.वि.प्रा.रे ऩेस गयेको भहसरु ननधाियणको प्रस्ताि उऩय आिश्मक अध्ममन तथा विश्लषेण गदै 

नभनत २०७७/०२/१२ भा ऐन, ननमभािरी तथा विद्यतु ननमभन आमोग साििजननक सनुिुाई 

सञ्चारन ननदेजशका, २०७६ को दपा ४ उऩदपा (३) को व्मिस्था फभोजजभ सूचना 
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प्रविनधको प्रमोग गयी विद्यतुीम भाध्मभफाट साििजननक सनुिुाइ (ई-वहमरयङ्ग) को आमोजना 

गरयएको नथमो। 

आमोगरे ने.वि.प्रा.रे ऩेस गयेको ननिेदन, कागजात तथा विियणको गहन अध्ममन गयी तथा 

प्रधानभन्त्त्री तथा भजन्त्त्रऩरयषद्को कामािरम, ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारम, अथि 

भन्त्त्रारम य ने.वि.प्रा.साँग छरपर गयी साथध आमोगभा इभेर, ऩत्र य साििजननक 

सनुिुाइभापि त विनबन िगिका उऩबोक्ता, उद्योग व्मिसामी, सििसाधायण उऩबोक्ताका 

प्रनतनननधभूरक सिंस्था तथा सयोकायिाराफाट प्रा  बएको याम, प्रनतवक्रमा य सझुािउऩय 

विस्ततृ अध्ममन तथा विश्लषेण गयी ने.वि.प्रा.रे आजिन गने भनुापाको ननष्ऩऺ तथा न्त्मामोजचत 

हनुे वहसाफरे प्रत्माबतू हनुे गयी उऩबोक्ता भहसरु दय ननधाियण गयेको हो। नोबेर कोयोना 

बाइयस (कोनबड-१९) वििव्माऩी भहाभायीको प्रबािराई भध्मनजय गयी सोको सन्त्त्रासको 

फाफजदु आमोगरे आधनुनक प्रविनध (ई-वहमरयङ्ग) को प्रमोगभापि त साििजननक सनुिुाइको 

दावमत्ि ऩूया गयेको नथमो। 

ने.वि.प्रा.रे आमोग सभऺ ऩेस गयेको उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु दय ननधाियणको प्रस्तािअनसुाय 

व्माऩारयक, गधयव्माऩारयक तथा औद्योनगक ग्राहक िगिको हकभा डेनडकेटेड वप्रनभमभसभेत रागू 

हनुऩुने भाग यहेकोभा उक्त प्रस्तािको गहन अध्ममन गयी ऐन, ननमभािरी तथा विद्यतु 

उऩबोक्ता भहसरु ननधाियण ननदेजशका, २०७६ रे प्रत्मामोजन गयेको व्मिस्था फभोजजभ 

वित्तीम विश्लषेण गयेय िचि कटौतीका उऩामहरूसभेत ऩवहचान गयी एििं कोनबड-१९ रे 

सििसाधायण उऩबोक्ता एििं यावष्डम अथितन्त्त्रराई सभेत ऩायेको नकायात्भक असयराई भध्मनजय 

गयेय आमोगरे याष्डको इनतहासभा ऩवहरोऩटक एक स्ितन्त्त्र ननमभनकायी ननकामको हधनसमतरे 

उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु दय ननधाियण गयी सयदय ९% घटाउन े जस्तो ऐनतहानसक ननणिम 
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गयेको हो। त्मसधगयी, आमोगरे मसध ननणिमफाट व्माऩारयक, गधय-व्माऩारयक तथा औद्योनगक 

ग्राहक िगिको हकभा डेनडकेटेड वप्रनभमभ शलु्क हटाइददएको छ।  

आमोगको मस ननणिमरे नेऩार सयकायको ऩूणि स्िानभत्ि बएको सिंस्थारे आजिन गयेको 

भनुापाको केही अिंश सििसाधायण उऩबोक्ताभा ऩनन ऩगु्न गएको छ बने ने.वि.प्रा.को आम्दानी 

एििं आउाँदा िषिहरूभा गरयनऩुने विकास ननभािणका कामिहरूको रानग फजेटको कभी हनुे 

छधन। अत: आमोगको मस ननणिमराई Win - Win Approach को रूऩभा नरएय ने.वि.प्रा., 

उऩबोक्ता एििं अन्त्म सयोकायिाराहरू सभेतरे िसुी व्मक्त गयेका छन।् कुनध ऩनन ननमभन 

आमोगको ननणिमद्वाया सफध ऩऺ िसुी हनु ुदरुिब घटना हो। 

आमोगको स्थाऩनाऩिातको भगुम दावमत्िहरूभध्मेको एक दावमत्ि उऩबोक्ता भहसरु दय 

ननधाियण गनुि यहेको नथमो। ऐनको दपा १३ तथा ननमभािरीको ननमभ ८ एििं ९ अन्त्तगित 

आमोगभा ननवहत यहेको विद्यतु भहसरु दय ननधाियण गने प्रमोजनराई मस ननणिमरे साथिकता 

प्रदान गयेको छ। 

आमोगरे नभनत २०७७/०३/०१ भा जायी गयेको न.ेवि.प्रा.का उऩबोक्ता (साभदुावमक थोक 

उऩबोक्ता सिंस्था अन्त्तगित यहेका उऩबोक्ता सभेत) को विद्यतु भहसरु दय ननधाियणको 

ननणिमको ऩूणि ऩाठ अनसूुची-४ भा सभािेश गरयएको छ। 

3.3. प्राथनभक तथा हकप्रद शेमय ननष् काशन सम्फन्त्धभा आमोगफाट ऩूििस्िीकृनत प्रदान 

नफद्यतु सम्फजन्त्ध कम्ऩननको शेमयको साििजननक ननष्काशन सम्फजन्त्ध ननदेजशका, २०७६ को 
व्मिस्था फभोजजभ आमोगरे हारसम्भ १५ (ऩन्त्र) िटा कम्ऩनीको जम्भा रु. 
५,58,०६,2९,2००/- (अऺयेऩी ऩााँच अफि अन्त्ठाउन कयोड छ राि उनन्त्तीस हजाय दईु 
सम रुऩधमााँभात्र) फयाफयको प्राथनभक शेमय तथा हकप्रद शेमय ननष् काशनको रानग ऩूििस्िीकृनत 
प्रदान गरयएको छ। 
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हारसम्भ प्राथनभक तथा हकप्रद शेमय ननष् काशनको सम्फन्त्धभा आमोगफाट ऩूििस्िीकृनत प्रदान 

गरयएको विियण देहामफभोजजभ ऩेस गरयएको छ: 

क्र. 
सिं. 

कम्ऩनीको नाभ, ठेगाना 
शेमय ननष्काशनको 
वकत्ता सिंगमा 

शेमय ननष्काशनको यकभ (रु.) 

१ 

श्री मनुाइटेड इददभदॊ 
एन्त्ड आय.फी हाइड्रोऩािय 
नरनभटेड 

रेिनाथ-७, ऩोिया 

१०,५०,००० 
१०,५०,००,०००/- 
(अऺयेऩी दश कयोड ऩचास राि रुऩधमााँभात्र) 

२ 
श्री भाउन्त्टेन इनजॉ नेऩार 
नरनभटेड 

ऩानीऩोियी, काठभाडौँ 
३९,३६,०५४ 

३९,३६,०५,४००/- 
(अऺयेऩी उनन्त्चारीस कयोड, छत्तीस राि, ऩााँच 
हजाय चाय सम रुऩधमााँभात्र) 

३. 
श्री नरफटॊ इनजॉ कम्ऩनी 
नरनभटेड 

कानरकास्थान, काठभाडौँ 
३७,५०,००० 

३७,५०,००,०००/- 
(अऺयेऩी सैंतीस कयोड, ऩचास राि रुऩधमााँभात्र) 

४ 
श्री नग्रनराइप हाइड्रोऩािय 
नरनभटेड 

कभरऩोियी, काठभाडौँ 
३४,९७,४०० 

३४,९७,४०,०००/- 
(अऺयेऩी चौंतीस कयोड सन्त्तानआफे राि चारीस 
हजाय रुऩधमााँभात्र) 

५ 
श्री जशि श्री हाइड्रोऩािय 
नरनभटेड 

यातोऩूर, काठभाडौँ 
३३,५१,१४० 

३३,५१,१४,०००/- 
(अऺयेऩी तेत्तीस कयोड एकाउन राि चौध 
हजाय रुऩधमााँभात्र) 

६ 
श्री नसिंगटी हाइड्रो इनजॉ 
नरनभटेड 

नक्सार, काठभाडौँ 
४३,५०,००० 

४३,५०,००,०००/- 
(अऺयेऩी नत्रचारीस कयोड ऩचास राि 
रुऩधमााँभात्र) 

७ 
श्री तेह्रथभु ऩािय कम्ऩनी 
नरनभटेड, 
फागफजाय, काठभाडौँ 

१२,००,००० 
१२,००,००,०००/- 
(अऺयेऩी फाह्र कयोड रुऩधमााँभात्र) 

८ 
श्री वहभारम हाइड्रोऩािय 
नरनभटेड, 
फिुनगय- १०, काठभाडौँ 

२२,५०,००० 
२२,५०,००,०००/- 
(अऺयेऩी फाइस कयोड ऩचास हजाय रुऩधमााँभात्र) 

९ 

श्री अवऩ ऩािय कम्ऩनी 
नरनभटेडको हकप्रद शेमय 
(Right Share) ननष्काशन 
(प्रथभ चयणभा हार 
कामभ यहेको शेमय रागत 
रु. १ अफि १३ कयोड 
चारीस राि चकु्ता 

५६,७०,००० 
५६,७०,००,०००/- 
(अऺयेऩी छऩन कयोड सत्तयी राि रुऩधमााँभात्र) 
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क्र. 
सिं. 

कम्ऩनीको नाभ, ठेगाना 
शेमय ननष्काशनको 
वकत्ता सिंगमा 

शेमय ननष्काशनको यकभ (रु.) 

ऩुाँजीको १:०.५० को 
दयरे हनु आउने यकभ 
ननष्काशनको रानग 
स्िीकृनत)  

१० 
श्री भध्म बोटेकोशी 
जरविद्यतु कम्ऩनी 
नरनभटेड 

१,५०,००,००० 
१,५०,००,००,०००/- 
(अऺयेऩी एक अफि ऩचास कयोड रुऩधमााँभात्र) 

११ 
श्री भधरङु्ग िोरा 
जरविद्यतु कम्ऩनी 
नरनभटेड 

७,३६,२८६ 
७,३६,२८,६००/- 
(अऺयेऩी सात कयोड, छत्तीस राि, अठ्ठाइस 
हजाय छ सम रुऩधमााँभात्र) 

१२ 
श्री न्त्मादी हाइड्रोऩािय 
नरनभटेड 

फिुनगय, काठभाडौँ 
४०,५०,००० ४०,५०,००,०००/- 

(अऺयेऩी चारीस कयोड ऩचास राि रुऩधमााँभात्र) 

१३ 

श्री नफन्त्ध्मफानसनी 
हाइड्रोऩािय डेबेरऩभेन्त्ट 
कम्ऩनी नरनभटेड 

नमााँ फानेिय- १०, 
काठभाडौँ 

२५,००,००० 
२५,००,००,०००/- 
(अऺयेऩी ऩच्चीस कयोड रुऩधमााँभात्र) 

१४ 

श्री सान्त्जेन जरविद्यतु 
कम्ऩनी नरनभटेड 

कऩनभागि भहायाजगञ् ज, 
काठभाडौँ 

३६,५०,००० 
३६,५०,००,०००/- 
(अऺयेऩी छत्तीस कयोड ऩचास राि भात्र) 

१५ 
श्री रुरु जरविद्यतु 
आमोजना नरनभटेड 

हात्तीसाय, काठभाडौँ 
८,१५,४१२ 

८,१५,४१,२००/- 
(अऺयेऩी आठ कयोड ऩन्त्र राि एकचारीस 
हजाय दईु सम रुऩधमााँभात्र) 

जम्भा ५,५८,०६,२९२ 
५,58,०६,२९,२००/- 
(अऺयेऩी ऩााँच अफि अन्त्ठाउन कयोड छ राि 
उनान्त्तीस हजाय दईु सम रुऩधमााँभात्र) 

3.4. शेमय सिंयचनाभा ऩरयितिन गनि ऩूििस्िीकृनत प्रदान 

ऐन, ननमभािरी तथा विद्यतु िरयद नफक्री तथा अनभुनत प्रा  व्मजक्तरे ऩारना गनुिऩने शति 

सम्फजन्त्ध विननमभािरी, २०७६ को व्मिस्थाफभोजजभ आमोगरे शमेय सिंयचनाभा ऩरयितिन गने 

सम्फन्त्धभा १९ (उनाइस) िटा कम्ऩनीराई ऩूििस्िीकृनत प्रदान गयेको छ। 
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हारसम्भ शेमय सिंयचनाको ऩरयितिन गनि ऩूििस्िीकृनत प्रदान गरयएको विियण देहामफभोजजभ 

छ: 

क्र.सिं. कम्ऩनीको नाभ, ठेगाना  
ऩूििस्िीकृनत प्रदान गरयएको शेमय वकत्ता 
सिंगमा  

ननणिम नभनत 

१ 

श्री ददव्मयमोनत हाइड्रोऩािय 
प्रा.नर., रनरतऩयु भ.न.ऩा-३, 
रनरतऩयु 

२,९४,३८,५९७ २०७६/०७/२९ 

२ 
श्री भाकायीगाड हाइड्रोऩािय 
प्रा.नर., ऩानीऩोियी, काठभाडौँ 

८२,४१,७५० २०७६/०७/२९ 

३ 
श्री यसिुा हाइड्रोऩािय कम्ऩनी 
नरनभटेड, सानो बर् माङ्ग, काठभाडौँ 

८०,००० २०७६/०८/०९ 

४ 

श्री टक्साय वऩििुा िोरा 
हाइड्रोऩािय प्रा.नर. 
जिचाऩोियी, न्त्मयुोड-२२, 
काठभाडौँ 

४,२९,००० २०७६/०८/२६ 

५ 
श्री म्माग्दी हाइड्रोऩािय नरनभटेड, 
काठभाडौँ-३, फारिुाटाय 

६२,९५,१३० २०७६/०८/२६ 

६ 
श्री साम्रीङ्ग ऩािय कम्ऩनी 
नरनभटेड, सानेऩा, रनरतऩयु 

७,०९,५०० २०७६/०९/१४ 

७ 
श्री आशतुोष इनजॉ प्रा.नर. 
काठभाडौँ 

२,७०,३४० २०७६/०९/१७ 

८ 
श्री बजुङु्ग हाइड्रोऩािय प्रा.नर., 
भध्म-फानेिय, काठभाडौँ 

१,३१,२५० २०७६/१०/१६ 

९ 
श्री जचयगिा हाइड्रोऩािय नरनभटेड, 
कोटेिय, काठभाडौँ 

१०,९६,०९० २०७६/१०/१६ 

१० 
श्री फेनी हाइड्रोऩािय प्रोजेक्ट 
प्रा.नर., हााँडीगाउाँ, काठभाडौँ 

२६,२२,६४५ २०७६/१०/२३ 

११ 
श्री विकास हाइड्रोऩािय कम्ऩनी 
प्राइबेट नरनभटेड 

भहायाजगञ् ज-३ काठभाडौँ 
६,७९,७४१ २०७६/११/११ 

१२ 
छ् माङ्क्दी हाइड्रोऩािय नरनभटेड, 
गधह्रीधाया, काठभाडौँ 

१,३५,००० २०७६/११/२२ 

१३ 
अऩय सोर ुहाइड्रो इरेजक्िक 
कम्ऩनी नरनभटेड, हात्तीसाय, 
काठभाडौँ 

१०,९२,०३८ २०७६/११/२२ 

१४ ऩान वहभारम इनजॉ प्रा.नर. हारको चकु्ता ऩुाँजी २०७७/०३/०५ 
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क्र.सिं. कम्ऩनीको नाभ, ठेगाना  
ऩूििस्िीकृनत प्रदान गरयएको शेमय वकत्ता 
सिंगमा  

ननणिम नभनत 

रु.४०,००,००,०००/- भा हार कामभ 
स्िदेशी रगानीकतािहरूफाट थऩ 
रु.१,१८,६८,१८,७००/- य विदेशी 
रगानीकतािफाट ३९,६७,०४,७००/- गयी 
जम्भा रु.१,५८,३५,२३,४००/- थऩ 
गयी सिंयचना ऩरयितिनऩिात ्हनुे ऩ ुाँजी 
रु.१,९८,३५,२३,४००/- (शतिसवहत 
सहभनत प्रदान) 

१५ 
ग्रोफर हाइड्रोऩािय एसोनसएट 
प्रा.नर. 

हारको चकु्ता ऩुाँजी 
रु.२९,००,००,०००/- भा हार कामभ 
स्िदेशी रगानीकतािहरूफाट थऩ 
रु.१,१६,३१,६८,४००/- य विदेशी 
रगानीकतािफाट ३६,३२,९२,१००/- गयी 
जम्भा रु.१,५२,६४,६०,५००/- थऩ 
गयी सिंयचना ऩरयितिनऩिात ्हनुे ऩ ुाँजी 
रु.१,८१,६४,६०,५००/- (शतिसवहत 
सहभनत प्रदान) 

२०७७/०३/०५ 

१६ 
नमु्फयु वहभारम हाइड्रोऩािय 
प्रा.नर. 

हारको चकु्ता ऩुाँजी 
रु.२४,००,००,०००/- भा हार कामभ 
स्िदेशी रगानीकतािहरूफाट थऩ रु. 
९४,२२,५९,७००/- य विदेशी 
रगानीकतािफाट रु. २९,५५,६४,९००/- 
गयी जम्भा रु.१,२३,७८,२४,६००/- 
थऩ गयी सिंयचना ऩरयितिनऩिात ्हनुे ऩ ुाँजी 
रु.१,४७,७८,२४,६००/- (शतिसवहत 
सहभनत प्रदान) 

२०७७/०३/०५ 

१७ सधदी ऩािय कम्ऩनी प्रा. नर. 

हारको चकु्ता ऩुाँजी रु. 
६,३९,९१,०००/- फाट रु. 
१४,६३,४३,९००/- हनुे गयी कामभ 
गनि ऩूििस्िीकृनत प्रदान 

२०७७/०३/१८ 

१८ 
रोिय इििुा हाइड्रोऩािय कम्ऩनी 
नर. 

रु. ७,७४,१०,०००/- फयाफयको शेमय 
थऩ हनुे गयी ऩूििस्िीकृनत प्रदान 

२०७७/०३/१८ 

१९ वहभारी हाइड्रो पन्त्ड प्रा. नर. 

हारको चकु्ता ऩुाँजीभा रु. 
१,८२,२१,०००/- फयाफयको शेमय थऩ 
गयी जम्भा रु. ५,९३,58,२००/- को 
शेमय रागत कामभ गनि ऩूििस्िीकृनत प्रदान 

२०७७/०३/२९ 
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3.5. विद्यतु िरयदनफक्री दयको ननधाियण तथा विद्यतु िरयद सम्झौताभा सहभनत प्रदान 

आमोगरे ऐन, ननमभािरी तथा विद्यतु िरयद नफक्री तथा अनभुनत प्रा  व्मजक्तरे ऩारना 

गनुिऩने शति सम्फजन्त्ध विननमभािरी, २०७६ को व्मिस्था फभोजजभ हारसम्भ ननम्न 

आमोजनाहरूको विद्यतु िरयदनफक्री दयको ननधाियण तथा विद्यतु िरयदनफक्री सम्झौताभा 

सहभनत प्रदान गयेको छ: 

क्र.सिं. विद्यतु िरयदनफक्री सम्झौताका ऩऺहरू आमोजना ननणिम नभनत 

१. 
सधदी ऩािय कम्ऩनी प्रा.नर. (विद्यतु 
नफक्रीकताि) य नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(विद्यतु िरयदकताि) 

सधदीिोरा जरविद्यतु आमोजना 
(०.९९९ भे.िा. ऺभता) 

२०७६/०८/१३ 

२. 
नेऩार सोरायपाभि प्रा.नर.(नफक्रीकताि) य 
नेऩार विद्यतु प्रानधकयण (िरयदकताि) 

सोभ याधाकृष्ण सोराय पाभि 
आमोजना (४ भे.िा.), कास्की 

२०७६/११/०५ 

३. 
नेऩार सोराय ऩािय कम्ऩनी प्रा.नर. 
(नफक्रीकताि) य नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) 

नग्रड कनेक्टेड सोराय PV 

आमोजना (५ भे.िा.), 
निरऩयासी 

२०७६/११/०५ 

हार सम्भ ने.वि.प्रा.फाट जम्भा ४ (चाय) िटा आमोजनाको विद्यतु िरयदनफक्री दयको ननधाियण 

तथा विद्यतु िरयद सम्झौताभा सहभनतको रानग प्रा  ननिेदन ऩेस बएकोभा उऩयोक्त 

तानरकाभा उल्रेजित १ (एक) िटा जरविद्यतु य 2 (दईु) िटा सौमि ऊजाि आमोजनाको 

विद्यतु िरयदनफक्री दय ननधाियण तथा सम्झौताभा आमोगफाट सहभनत प्रदान गरयएको छ। 

साथध, ने.वि.प्रा.फाट भनाङ्ग भस्मािङ्गदी जरविद्यतु आमोजना (१३५ भे.िा.) को सम्फन्त्धभा ऩेस 

बएको ननिेदन यीतऩूििक नबएकोरे नऩगु विियण ऩेस गनि नभनत २०७६/११/१४ भा 

ऩत्राचाय गरयएको नथमो। 
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3.6. विद्यतु िरयद सम्झौताको सिंशोधनभा सहभनत प्रदान 

आमोगरे अनभुनत प्रा  व्मजक्तरे ऩेस गयेको विद्यतु िरयद सम्झौताको सिंसोधनको ननिेदनउऩय 

अध्ममन तथा छरपर गयी आ.ि. २०७६/७७ भा देहाम फभोजजभका ४० (चारीस) िटा 

विद्यतु िरयद सम्झौताको सिंशोधनभा सहभनत प्रदान गयेको छ: 

क्र.सिं. 
विद्यतु िरयदनफक्री 

सम्झौता बएका ऩऺहरू 
आमोजना विषम ननणिम नभनत 

१ 

ने.वि.प्रा. (िरयदकताि) 
य रयबय पल्स ऩािय 
कम्ऩनी नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

डाउन वऩरिुा 
िोरा जरविद्यतु 
आमोजना 
(९.५. भे.िा) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार आषाढ ३१ (जरुाई १५, 
२०२०) कामभ  गरयएको 

२०७६/०९/०९ 

२ 

ने.वि.प्रा. (िरयदकताि) 
य य भामा िोरा 
हाइड्रोऩािय ऩािय 
कम्ऩनी नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

भामा िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(१४.९ भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार आषाढ ३१ (जरुाई १५, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७६/०९/०९ 

३ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  सयुी 
िोरा हाइड्रोऩािय 
ऩािय नरनभटेड 

(नफक्रीकताि) 

सयुी िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(६.४. भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार ऩौष१५ (नडसेम्फय ३१, 

२०१९) कामभ गरयएको 

२०७६/०९/०९ 

४ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 
वहभारम ऊजाि विकास 
कम्ऩनी नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

अऩय जिम्ती-2 
जरविद्यतु 
आमोजना (७ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार चधत्र १ (भाचि १४, २०२०) 
कामभ गरयएको 

२०७६/०९/१७ 

५ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 
वहभारम ऊजाि विकास 
कम्ऩनी नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

उऩल्रो जिम्ती 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(१२.भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार चधत्र १ (भाचि १४, २०२०) 
कामभ गरयएको 

२०७६/०९/१७ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िरयदनफक्री 

सम्झौता बएका ऩऺहरू 
आमोजना विषम ननणिम नभनत 

६ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य अऩय 
हेिा िोरा हाइड्रोऩािय 
ऩािय कम्ऩनी नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

अऩय हेिािोरा 
साना जरविद्यतु 
आमोजना (८.५ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार आषाढ ३१ (जरुाई १५, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७६/०९/१७ 

७ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  
चण् डेश् ियी भहादेि 
िोरा भाइक्रो हाइड्रो 
कम्ऩनी प्रा.नर. 
(नफक्रीकताि) 

चरेुऩ ुिोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(८.५२ भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार भाघ १३ (जनियी २७, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७६/०९/१७ 

८ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य साशा 
इजन्त्जननमरयङ्ग 
हाइड्रोऩािय प्रा.नर. 
(नफक्रीकताि) 

िानी िोरा 
(दोरिा) 
जरविद्यतु 
आमोजना (३० 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार ऩौष १५ (नडसेम्फय ३१, 
२०१९) कामभ गरयएको 

२०७६/१०/१६ 

९ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  ऩहाडी 
हाइड्रोऩािय कम्ऩनी 
प्रा.नर. (नफक्रीकताि) 

भध्म ताया 
िोरा साना 
जरविद्यतु 
आमोजना (१.७ 
भे.िा.) 

सम्झौता ऩहाडी हाइड्रोऩािय कम्ऩनी 
प्रा.नर.फाट भध्म तायािोरा 
हाइड्रोऩािय प्रा.नर. को नाभभा 
हस्तान्त्तयणको सहभनत 

२०७६/१०/१६ 

१० 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  
भनकाभना 
इजन्त्जननमरयङ्ग 
हाइड्रोऩािय प्रा.नर 
(नफक्रीकताि) 

घटे्ट िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना (५ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार ऩौष १५ (नडसेम्फय ३१, 
२०१९) कामभ गरयएको 

२०७६/१०/१६ 

११ 

 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 
भनकाभना 
इजन्त्जननमरयङ्ग 
हाइड्रोऩािय प्रा.नर. 
(नफक्रीकताि) 

घटे्ट िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(५.भे.िा.) 

आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्यतु 
िधकजल्ऩक व्मिस्थाभापि त िरयद गनि 
सहभनत 

२०७६/१०/१६ 

१२ 
नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य यािा 

अऩय यािा 
िोरा साना 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

२०७६/१०/१६ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िरयदनफक्री 

सम्झौता बएका ऩऺहरू 
आमोजना विषम ननणिम नभनत 

इनजॉ डेबरऩभेन्त्ट 
प्रा.नर. (नफक्रीकताि) 

जरविद्यतु 
आमोजना (३ 
भे.िा.) 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार चधत्र १८ (भाचि ३१, २०२०) 
कामभ गरयएको 

१३ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य यधयाङ्ग 
हाइड्रोऩािय डेबरऩभेन्त्ट 
कम्ऩनी नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

इिा िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना (९.९ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार श्रािण २० (अगस्त ०५, 
२०१९) कामभ गरयएको 

२०७६/१०/२० 
 

१४ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य योफस्ट 
इनजॉ नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

नभस्िी िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना (४२ 
भे.िा.) 

सम्झौता योफस्ट इनजॉ नरनभटेडफाट 
भाउन्त्टेन इनजॉ नेऩार नरनभटेडको 
नाभभा हस्तान्त्तयणको सहभनत 

२०७६/१०/२३ 

१५ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  
भानथल्रो बोटेकोशी 
ऩािय कम्ऩनी प्रा.नर. 
(नफक्रीकताि) 

भानथल्रो 
बोटेकोशी 
जरविद्यतु 
आमोजना (४५ 
भे.िा.) 

फाढीका कायण आमोजना 
ऩनु:ऺनतग्रस्त बई १,२५० ददन 
विद्यतु प्रिाह फन्त्द बएको देजिएको 
य सो अिनद्यको Force Majeure 

अिनद्यको रुऩभा सम्झौताको म्माद 
थऩ 

२०७६/११/०१ 

१६ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य अरुण 
काफेरी ऩािय नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

काफेरी फी -१ 
जरविद्यतु 
आमोजना (२५ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार श्रािण २० (अगस्त ०५, 
२०१९) कामभ गरयएको 

२०७६/११/०१ 

१७ 

नेऩार विदतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  
ददऩसबा हाइड्रोऩािय 
प्रा.नर. (नफक्रीकताि) 

सबा िोरा ए 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(सानफक ऺभता 
८.३ भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार असाय ३१ (जरुाई १५, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७६/११/०५ 

१८ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य नसिंगटी 
हाइड्रो इनजॉ नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

नसिंगटी िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(सानफक ऺभता 
१६ भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार ऩौष१५ (नडसेम्फय ३१, 
२०१९) कामभ गरयएको 

२०७६/११/०५ 

१९ 
नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 

तादी िोरा 
(थप्रके) 

सम्झौता आददशक्ती विद्यतु विकास 
कम्ऩनी प्रा.नर फाट भाउन्त्टेन इनजॉ 

२०७६/११/०५ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िरयदनफक्री 

सम्झौता बएका ऩऺहरू 
आमोजना विषम ननणिम नभनत 

आददशजक्त विद्यतु 
विकास कम्ऩनी प्रा.नर 
(नफक्रीकताि) 

जरविद्यतु 
आमोजना (५ 
भे.िा.) 

नेऩार नरनभटेडको नाभभा 
हस्तान्त्तयणको सहभनत 

२० 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य घरेम्दी 
हाइड्रो नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

घरेम्दी िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना (५ 
भे.िा.) 

उत्ऩाददत विद्यतु फधकजल्ऩक व्मिस्था 
भापि त िरयद गनि सहभनत 

२०७६/११/०५ 

२१ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य सैंदी 
ऩािय कम्ऩनी प्रा.नर. 
(नफवक्रकताि) 

सैंदीिोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(०.९९९ भे.िा. 
ऺभता) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार चधत्र २८ (अवप्रर १०, 
२०२१) कामभ गरयएको 

२०७६/११/०५ 

२२ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 
भाउन्त्टेन इनजॉ नेऩार 
नरनभटेड (नफक्रीकताि) 

नभस्िी िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना (४२ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७६ 
सार चधत्र १८ (भाचि ३१, २०२०) 
कामभ गरयएको 

२०७६/११/११ 

२३ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य सयुी 
िोरा हाइड्रोऩािय 
नरनभटेड (नफक्रीकताि) 

सयुी िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(६.४. भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार फधशाि १८ (अवप्रर ३०, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७६/११/२२ 

२४ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  
धौरानगयी कानरका 
हाइड्रो प्रा.नर. 
(नफक्रीकताि) 

दयिाङ्ग-म्माग्दी 
िोरा जरविद्यतु 
आमोजना (२५ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार भजङ्क्सय १९ (नडसेम्फय ०४, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७६/११/२२ 

२५ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य म्माग्दी 
हाइड्रोऩािय नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

घाय िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(सानफकको 
ऺभता ८.३ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार भजङ्क्सय १९ (नडसेम्फय ०४, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७६/११/२२ 

२६ 
नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य या ती 

रुकुभगाड 
जरविद्यतु 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
२०७६/१२/०३ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िरयदनफक्री 

सम्झौता बएका ऩऺहरू 
आमोजना विषम ननणिम नभनत 

हाइड्रो एन्त्ड जनयर 
कन्त्सिक्सन नरनभटेड 
(नफवक्रकताि) 

आमोजना (५ 
भे.िा.) 

सार जेष् ठ ३२ गते (जनु १४, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२७ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  
भेजन्त्छमाभ हाइड्रोऩािय 
प्रा.नर. (नफक्रीकताि) 

भानथल्रो 
वऩरिुािोरा- २ 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(४.७२ भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार असाय ३१ गते (जरुाई १५, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७६/१२/०६ 

२८ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य तेह्रथभु 
ऩािय कम्ऩनी नरनभटेड 
(नफक्रीकताि) 

भानथल्रो 
िोरुङ्गा िोरा 
साना जरविद्यतु 
आमोजना (७.५ 
भे.िा.) 

भूर सम्झौताको उऩदपा १.३ भा 
दपा १४ अनसुाय गदठत सभन्त्िम 
सनभनतको नभनत २०७६/११/१५ भा 
भानथल्रो िोरुङ्गा िोरा साना 
जरविद्यतु आमोजनाको सम्फन्त्धभा 
सम्ऩन्त् न बएको फधठकको 
भाइन्त्मटुराई अनसूुची-७, (Schedule 

7) थऩ गरयएको 

२०७६/१२/०६ 

२९ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  नथि 
सनभट हाइड्रो प्रा.नर. 
(नफक्रीकताि) 

वहदी िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(६.८२ भे.िा.) 

भूर सम्झौताको उऩदपा १.३ य 
दपा ३९ सिंशोधनसवहत ह् िाइट 
रोटस ऩािय प्रा.नर.को नाभभा 
सम्झौता हस्तान्त्तयणको सहभनत 
प्रदान 

२०७७/०२/०८ 

३० 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य  
दोरिा ननभािण कम्ऩनी 
प्रा.नर. (नफक्रीकताि) 

इसिुा िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(९७.२ भे.िा.) 

भूर सम्झौताको उऩदपा १.३ य 
दपा ३९ सिंशोधनसवहत 
के.नफ.एन.आय.इस् िा ऩािय 
नरनभटेडको नाभभा सम्झौता 
हस्तान्त्तयणको सहभनत प्रदान 

२०७७/०२/०८ 

३१ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य यसिुा 
हाइड्रोऩािय प्रा.नर. 
(नफक्रीकताि) 

पाँ राि ुिोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना (५ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार फधशाि १८ गते (अवप्रर 
३०,२०२०) कामभ गरयएको 

२०७७/०३/११ 

३२. 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 
फेत्रािती हाइड्रो-
इरेजक्िक कम्ऩनी 

पाँ राि ुिोरा 
साना जरविद्यतु 
आमोजना 
(१३.७. भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार फधशाि १८ गते (अवप्रर ३०,  

२०२०) कामभ गरयएको 

२०७७/०३/११ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िरयदनफक्री 

सम्झौता बएका ऩऺहरू 
आमोजना विषम ननणिम नभनत 

प्रा.नर (नफवक्रकताि) 

३३ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य दयभ 
िोरा हाइड्रो इनजॉ 
नरनभटेड (नफवक्रकताि) 

दयभ िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना (९.६ 
भे.िा). 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) साविकको ७,३०० वकरोिाट 
ऺभताको रानग विक्रभ सम्ित ्
२०७७ सार श्रािण ८ गते (जरुाई 
२३, २०२०) य थऩ २,३०० 
वकरोिाट ऺभताको रानग विक्रभ 
सम्ित ्२०७७ सार ऩौष १ गते 
(नडसेम्फय १६,  २०२०) कामभ 
गरयएको 

२०७७/०३/११ 

३४ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 
माभफनरङ्ग हाइड्रोऩािय 
प्रा.नर. (नफक्रीकताि) 

माभफनरङ्ग िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(७.२७ भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार पाल् गणु १६ गते (पेब्रअुयी 
२८, २०२१) कामभ गरयएको 

२०७७/०३/११ 

३५ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 
भकयीगाड हाइड्रोऩािय 
कम्ऩनी प्रा. नर. 
(नफक्रीकताि) 

भकयीगाड 
जरविद्यतु 
आमोजना (१० 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार जेष्ठ ३१ गते (जनु १३, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७७/०३/१८ 

३६ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य वहभ 
रयबय ऩािय प्रा. नर. 
(नफक्रीकताि) 

नरवऩङ्ग िोरा 
जरविद्यतु 
आमोजना 
(१६.२६ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७८ 
सार जेष्ठ १५ गते (भे २९, 
२०२१) कामभ गरयएको 

२०७७/०३/१८ 

३७ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 
वहभारम ऊजाि विकास 
कम्ऩनी नर. 
(नफक्रीकताि) 

उऩल्रो जिम्ती 
जरविद्यतु 
आमोजना (१२ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार बाद्र २९ गते (सेम्टेम्फय १४, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७७/०३/२५ 

३८ 
नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य 
वहभारम ऊजाि विकास 

अऩय जिम्ती-2 
जरविद्यतु 
आमोजना (७ 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
२०७७/०३/२५ 
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क्र.सिं. 
विद्यतु िरयदनफक्री 

सम्झौता बएका ऩऺहरू 
आमोजना विषम ननणिम नभनत 

कम्ऩनी नर. 
(नफक्रीकताि) 

भे.िा.) सार बाद्र २९ गते (सेम्टेम्फय १४, 
२०२०) कामभ गरयएको 

३९ 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य ििु 
बनूभ नेऩार हाइड्रोऩािय 
प्रा. नर. (नफक्रीकताि) 

तल्रो तादी 
िोरा जरविद्यतु 
आमोजना 
(४.९९३ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार कानतिक ०५ गते (अक्टोफय 
2१, २०२०) कामभ गरयएको 

२०७७/०३/२५ 

४० 

नेऩार विद्यतु प्रानधकयण 
(िरयदकताि) य सोर ु
हाइड्रोऩािय प्रा. नर. 
(नफक्रीकताि) 

तल्रो सोर ु
जरविद्यतु 
आमोजना (८२ 
भे.िा.) 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गने नभनत 
(Required Commercial Operation 

Date) नभनत विक्रभ सम्ित ्२०७७ 
सार जेष्ठ १८ गते (भे ३१, 
२०२०) कामभ गरयएको 

२०७७/०३/2९ 

3.7. आमोजनाको स्िानभत्ि हस्तान्त्तयण, प्राज त, ग्रहण रगामतभा सहभनत प्रदान  

आमोगरे स्िानभत्ि हस्तान्त्तयण, प्रान , ग्रहण रगामतको ननिेदनउऩय आ.ि. २०७६/७७ भा 

दईु (२) िटा ननणिम गयेको छ। आ.ि. २०७६/७७ भा आमोजनाको स्िानभत्ि हस्तान्त्तयण, 

प्राज त, ग्रहण रगामतभा सहभनत प्रदान गरयएको विियण देहाम फभोजजभ छ: 

क्र.सिं. साविकको प्रिििक आमोजना नमााँ प्रिििक 

रयतऩूििक 
दयिास्त ऩेस 
बएको नभनत 

ननणिम नभनत 

१. 

धौरानगयी नसनबर 
इरेजक्िकर 
भेकाननकर 
इजन्त्जननमरयङ्ग प्रा.नर. 

भध्म दयभ 
िोरा फी साना  
जरविद्यतु 
आमोजना 
(४.५ भे.िा.) 

भाइरस्टोन 
हाइड्रोऩािय 
प्रा.नर., िाडि निं. 
३१, फानेश् िय, 
काठभाडौँ 

२०७६/११/११ २०७७/०२/११ 

२. 

धौरानगयी नसनबर 
इरेजक्िकर 
भेकाननकर 
इजन्त्जननमरयङ्ग प्रा.नर. 

भध्म दयभ 
िोरा ए साना  
जरविद्यतु 
आमोजना (३ 
भे.िा.) 

ह् िाइट गोल्ड 
भल्टी इनजॉ 
प्रा.नर., िाडि निं. 
2, फाग्रङु्ग 

२०७६/११/१२ २०७७/०२/११ 
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3.8. अन्त्म भहत्िऩूणि ननणिमहरू: 

आमोजनाको ननभािणका रानग नरएको ऋणको आमाजसभेत नतनि नसक्ने अिस्थाभा ऩगेुका 

दजिनौँ रुग्ण जरविद्यतु आमोजनाहरूराई सफर फनाउने हेतरेु रुग्ण जरविद्यतु 

आमोजनाहरूरे ऋण ननतरुन्त्जेरसम्भको रानग ३% आमाजदयभा ऩनुयकजाि उऩरआध गयाउन 

तथा नीनतगत एििं कामिगत व्मिस्था गरयददनको रानग आमोगको नभनत २०७६/०७/२९ को 

फधठकको ननणिमानसुाय नेऩार याष्ड फैंकराई अनयुोध बएकोभा नेऩार याष्ड फैंकफाट त्मस्ता 

आमोजनाहरूराई नेऩार सयकायरे रुग्ण आमोजना घोवषत गरयददएभा २ िषिको अिनधको 

रानग १% आमाज दयको सवुिधा प्रदान गनि सवकन ेव्महोयाको ऩत्र प्रा  बएऩिात ्आमोगरे 

भन्त्त्रारमराई सो प्रकृनतका आमोजनाहरूको अध्ममन गयी/गनि रगाई रुग्ण उद्योग घोषणा 

गने सम्फन्त्धभा कामििाही अगानड फढाउन ऩत्राचाय गयेको छ।  
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4. आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगरे सम्ऩन गयेका तथा सहबानगता जनाएका 
कामिक्रभहरू 

आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगरे आपध रे सम्ऩन गयेका तथा विनबन ननकामहरूद्वाया 

आमोजजत कामिक्रभभा सहबानगता जनाएका कामिक्रभहरू ननम्नानसुाय छन:् 

4.1. उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु दय ननधाियणको रानग आमोजना गरयएको साििजननक 
सनुिुाइ 

ने.वि.प्रा.रे मस आमोगसभऺ ऩेस गयेको उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु ननधाियणको प्रस्तािउऩय 

आिश्मक अध्ममन तथा विश्लषेण गदै आमोगरे नभनत २०७७/०२/१२ भा ऐन, ननमभािरी 

तथा विद्यतु ननमभन आमोग साििजननक सनुिुाई सञ्चारन ननदेजशका, २०७६ को व्मिस्था 

फभोजजभ आधनुनक सूचना प्रविनधको प्रमोग गयी विद्यतुीम भाध्मभफाट साििजननक सनुिुाइ (ई-

वहमरयङ्ग) को आमोजना गयेको नथमो। साििजननक सनुिुाइ गनुिअजघ आमोगरे सम्ऩूणि 

सयोकायिाराराई जानकायी प्रदान गने प्रमोजनका साथ यावष्डम दधननक ऩनत्रकाहरू, येनडमो, 

अन-राइन िफय ऩनत्रकाहरूभा प्रस्तावित विद्यतु भहसरु दयफाये जानकायी प्रकाशन गरयएको 

नथमो बने ऩत्रकाय सम्भेरनसभेत गयेको नथमो। 

कोयोना बाइयस (कोनबड-१९) को व्माऩक प्रबािराई भध्मनजय गदै ठूरो बेरा िा सबा 

नगनि नेऩार सयकायरे गयेको सूचनाराई अनसुयण गदै उऩबोक्ता तथा सयोकायिाराफाट 

नरजित, टेनरपोनफाट भौजिक, ई-भेरफाट तथा सूचनाको आधनुनक प्रविनध (ई-वहमरयङ्ग) 

भापि त याम, सझुाि तथा प्रनतवक्रमा नरने व्मिस्था गरयएको हो। मसयी आमोगरे विद्यतु 

भहसरु दय ननधाियणको ननणिम गने फित साििजननक सनुिुाइभा प्रा  गयेका याम, सझुाि तथा 

प्रनतवक्रमाहरूराई सभेत विचाय गयी भहसरु ननधाियण गयेको नथमो। 
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सो साििजननक सनुिुाइभा विनबन उऩबोक्ता िगिका रगबग २९० सयोकायिाराको सहबानगता 

बएको नथमो बने जम्भा ८० िटा याम, सझुाि तथा प्रनतवक्रमाहरू नरजित रूऩभा प्रा  बएको 

नथमो। 

4.2. आमोगको कामिसञ्चारनको प्रथभ िावषिकोत्सिसम्फन्त्धी कामिक्रभ 

२०७७ िधशाि २५ गते नफहीफायका ददन आमोगरे आफ्नो कामिसञ्चारनको प्रथभ िषि ऩूया 

गयेको अिसयभा सम्भाननीम प्रधानभन्त्त्री श्री केऩी शभाि ओरीयमू तथा नेऩार सयकाय ऊजाि, 

जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारमका भाननीम भन्त्त्री िषिभान ऩनु "अनन्त्त"यमूरे व्मक्त 

गनुिबएको शबुकाभना सोही नभनतको गोयिाऩत्र दधननकभा प्रकाजशत गयी मस आमोगराई 

आफ्नो स्थाऩनाकारको प्रथभ िषि सपरताऩूििक ऩूया गयेकोभा फधाई ऻाऩन ददइएको नथमो।  

उक्त ऩत्रभा सम्भाननीम प्रधानभन्त्त्रीयमूरे "सभिृ नेऩार सिुी नऩेारी"को अनबमानभा 

आमोगको बनूभका भहत्िऩूणि हनुे वििास प्रकट गनुिबएको छ। त्मसधगयी, ऊजाि, जरस्रोत 

तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारमका भन्त्त्रीयमूफाट ददईएको शबुकाभना सन्त्देशभा उहााँरे विद्यतुको 

उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण तथा व्माऩायराई सयर, ननमनभत, व्मिजस्थत तथा ऩायदशॉ फनाई 

विद्यतुको भाग य आऩूनतिभा सन्त्तरुन कामभ याख्न, विद्यतु भहसरुको ननमभन गनि, उऩबोक्ताको 

हक य वहत सिंयऺण गनि, विद्यतुको फजायराई प्रनतस्ऩधाित्भक फनाउन तथा विद्यतु सेिाराई 

बयऩदो, सििसरुब, गणुस्तयमकु्त तथा सयुजऺत फनाउन आमोगरे गयेको थारनी प्रशिंसामोग्म 

यहेको उल्रेि गनुिबएको छ।  

आमोगको प्रथभ िावषिकोत्सिको अिसयभा विद्यतु विकास विबागको ऩरयसय, सानो गौचयणभा 

आमोजजत कामिक्रभभा भाननीम ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रीयमूरे आगाभी ददनहरूभा 

सभेत आमोगरे नेऩारी जनता तथा सम्फजन्त्धत सयोकायिाराहरूको आशा बयोसाराई 
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प्रबािकायी ननमाभकीम बनूभका भापि त कामभ याख्न े वििास जाहेय गनुिबएको नथमो। साथध, 

ननमाभकीम बनूभकाराई थऩ सशक्त फनाउन आिश्मक स्रोत, साधन य जनशजक्त उऩरआध 

गयाउन नेऩार सयकाय िचनफि यहेको उल्रेि गदै शबुकाभना सभेत व्मक्त गनुिबएको 

नथमो। सो कामिक्रभभा ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारमका सजचि श्री ददनेशकुभाय 

जघनभये, सहसजचि श्री प्रविनयाज अमािर, विद्यतु विकास विबागका भहाननदेशक श्री निीनयाज 

नसिंह, नेऩार विद्यतु प्रानधकयणका कामिकायी ननदेशक श्री कुरभान जघनसङका साथध स्ितन्त्त्र 

ऊजाि उत्ऩादकहरूको सिंस्थाका ऩदानधकायीहरूको उऩजस्थनत यहेको नथमो। कामिक्रभभा 

उऩजस्थत सफध व्मजक्तत्िहरूरे आमोगरे हारसम्भ थारनी एिभ ् सम्ऩन गयेका कामिहरूको 

सह्राना गनुिका साथध आगाभी ददनभा ऊजाि ऺेत्रको विकास य प्रिद्विनभा आमोगको बनूभका अझ 

भहत्िऩूणि बएय जाने आशा व्मक्त गनुिबएको नथमो। उक्त अिसयभा प्रा  बएको शबुकाभना, 

सल्राह तथा सझुािहरूरे आपूभानथ ननददिष्ट गरयएको कतिव्मराई थऩ दऺता तथा 

जजम्भेिायीऩूणि तियरे िहन गने हौसरा आमोगराई प्रा  बएको छ। 

सम्भाननीम प्रधानभन्त्त्रीयमू तथा ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारमका भन्त्त्रीयमूफाट व्मक्त 

गरयएको शबुकाभना अनसूुची-५(क) य अनसूुची-५(ि) भा सभािेश गरयएको छ। 

4.3. विद्यतु विधेमकको भस्मौदासम्फन्त्धी छरपर कामिक्रभ 

भन्त्त्रारमरे नभनत २०७६/०९/१८ भा मल्रो ऩगोडा होटर, काठभाडौँभा आमोजना गयेको 

विद्यतु विधेमकको भस्मौदाउऩय बएको छरपर कामिक्रभभा आमोगफाट दईु सदस्म य 

आमोगका सजचिको सहबानगता यहेको नथमो। 

उक्त कामिक्रभभा विद्यतु विधेमकको भस्मौदाफाये सभूहगत छरपर हनुकुो साथध सहबागीफाट 

याम, सझुाि तथा प्रनतवक्रमासभेत नरइएको नथमो। 
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4.4. ऊजाि दऺता तथा सिंयऺणसम्फन्त्धी विधेमकको भस्मौदाउऩय गरयएको छरपर 
तथा अन्त्तयवक्रमा कामिक्रभ 

भन्त्त्रारमरे नभनत २०७६/११/१2 भा होटर माक एण्ड मनत, काठभाडौँभा आमोजना 

गयेको ऊजाि दऺता तथा सिंयऺणसम्फन्त्धी विधेमकको भस्मौदाउऩय बएको छरपर तथा 

अन्त्तयवक्रमा कामिक्रभभा आमोगफाट तीन सदस्महरूको सहबानगता यहेको नथमो। 

उक्त कामिक्रभभा विधेमकको भस्मौदाफाये सभूहगत छरपर हनुकुो साथध सहबागीफाट याम, 

सझुाि तथा प्रनतवक्रमा सभेत नरइएको नथमो। 

4.5. तानरभ कामिक्रभ 

आ.ि २०७६/७७ भा आमोगका ऩदानधकायीहरू तथा कभिचायीहरूरे विद्यतु ऺेत्रको रानग 

ननमभन कामि गनि आिश्मक सधिाजन्त्तक तथा व्मिहारयक ऻान हानसर गने सम्फन्त्धभा स्िदेश 

तथा विदेशभा आमोगका ननम्न नरजित तानरभहरूभा सहबानगता जनाएका नथए: 

4.5.1. आमोगका ऩदानधकायी, सजचि तथा कभिचायी सहबागी बएका तानरभ तथा कामिक्रभ 

आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगका अध्मऺ, सदस्म, सजचि तथा अनधकृत तहका कभिचायीहरू 

ननम्न फभोजजभका तानरभभा सहबागी बएका नथए: 

क्र. सिं. तानरभको विषम आमोजक स्थान सहबागी अिनध 

1.  आधायबतू ननमाभकीम तानरभ  

USAID funded 

Nepal 

Hydropower 

Development 

Project 

नक्सार, 
काठभाडौँ, नेऩार 

आमोगका 
ऩदानधकायी य 
अनधकृत 
तहका 
कभिचायी 

६ ददन 

2.  
साना जरविद्यतु 
अध्ममनसम्फन्त्धी तानरभ 

IN-SHP, 

Hangzhou 
चीन १ सदस्म ३ ह ा 

3.  हाइड्रो नबजन अन्त्तयािवष्डम USAID funded 

Nepal 
ऩोतो, ऩोच ुिगर अध्मऺ  १ ह ा 
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क्र. सिं. तानरभको विषम आमोजक स्थान सहबागी अिनध 

सम्भेरनभा कामिऩत्र-प्रस्तनुत  Hydropower 

Development 

Project 

4.  

जजजिमाको ऊजाि ऺेत्र य 
ननमभन आमोगको अिरोकन 
भ्रभण  

USAID funded 

Nepal 

Hydropower 

Development 

Project 

वटनफनरसी, 
जजजिमा 

अध्मऺ तथा दईु 
सदस्म  

१ ह ा 

5.  
बायतको केन्त्द्रीम विद्यतु 
ननमभन आमोगको भ्रभण 

USAID funded 

Nepal 

Hydropower 

Development 

Project 

बायत 

अध्मऺ, ३ 
सदस्म तथा 
सजचि  

३ ददन 

6.  

साकि  ऺेत्रको ननमाभकीम 
ननकामद्वाया बायतको केन्त्द्रीम 
विद्यतु ननमभन आमोगको 
सनुिुाई प्रवक्रमा अिरोकन 

 बायत 

अध्मऺ, एक 
सदस्म, तथा 
सजचि 

२ ददन 

7.  

साििजननक सेिा प्रदामकको 
ननमाभकीम तानरभ (Public 

Utility Regulatory Training) 
 

फ्रोरयडा, सिंमकु्त 
अनधयायम 
अभेरयका  

अध्मऺ तथा दईु 
सदस्म  

२ ह ा 

8.  

ऩूिािधाय ननमभनका रानग 
दजऺण एनसमा पोयभ  
(SAFIR) को १५ औिं भूर 
ऩाठ्यक्रभ (Core Course 

Training) 

 
अहभदाफाद, 
गजुयात, बायत 

रेिा अनधकृत  ६ ददन 

9.  
साकि को ऊजाि ननमभनकायी 
ननकामको फधठक  

 बटुान 
एक सदस्म य 
सजचि  

३ ददन 

10.  

Regional Energy Integration 

& Cross Border Energy 

Trade: A New Rensissance 

For Growth & Development 

In South Asia फाये सम्भेरन 

 बायत अध्मऺ १ ददन 

11.  
नफभस्टेक ऺेत्रभा ऊजाि 
सहमोग िवृिफाये सम्भेरन  

 बायत अध्मऺ २ ददन 

12.  
भहसरु नसभरेुसन 
(Simulation) सम्फन्त्धी तानरभ  

USAID funded 

Nepal 

Hydropower 

Development 

Project 

नगयकोट, 
बक्तऩयु, नेऩार 

आमोगका सम्ऩूणि 
ऩदानधकायी तथा 
अनधकृत तहका 
कभिचायी 

२ ददन 
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4.5.2. आमोगका ऩदानधकायी, सजचि तथा कभिचायी सहबागी बएका तानरभ तथा कामिक्रभफाट 
बएको उऩरजआध  

आमोगका ऩदानधकायी तथा कभिचायीहरूरे सहबानगता जनाएका उऩयोक्त तानरभ तथा 

कामिक्रभरे ऩदानधकायी, कभिचायीरगामत सभस्त आमोगको ऺभता िवृिभा उल्रेिनीम 

मोगदान प्रदान गयेको छ। 

नेऩारी ऩरयप्रके्ष्मभा ऊजाि ऺेत्रको ननमभन गने ननकामको रूऩभा स्थावऩत मस आमोगका रानग 

ननमभनकायी बनूभका ननिािह अझध ऩनन एक नमााँ विषम नध यहेको अिस्था हो। याष्डरे समु्ऩेको 

मस निीन दावमत्ि िहन गने क्रभभा उजागय हनुे चनुौतीराई सम्फोधन गनि आफ्नो ऺभता 

िवृि गने कामिक्रभरे अत्मन्त्त भहत्िऩूणि बनूभका िेल्ने आमोगका ऩदानधकायी तथा 

कभिचायीहरूरे अनबुि गयेका छन।् मस्ता तानरभ तथा कामिक्रभरे आमोगको आफ्नो 

ननमभनकायी बनूभकाराई कसयी थऩ सशक्त तथा सदुृढ़ फनाउने, आफ्नो ननमभनको ददशाराई 

कसयी उऩबोक्ता, अनभुनत प्रा  व्मजक्त तथा सम्ऩूणि सयोकायिाराको हक य वहत सनुनजित 

गनेतपि  केजन्त्द्रत गने रगामतका विषमभा ऻान, सीऩ तथा तानरभ हानसर गनि आमोगराई 

भद्दत ऩरु् माउाँछ। 
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5. आ.ि. २०७६/७७ भा बएको आमोगको आम-व्मम 

5.1. आमोगको कोष 

ऐनरे ननदेश गयेको प्रािधानफभोजजभ स्थाऩना बएको मस आमोगको कोषभा ननम्न शीषिकफाट 

प्रा  यकभ यहन सक्ने छ: 

(क) नेऩार सयकायफाट प्रा  यकभ, 

(ि) कुनध व्मजक्त िा सिंघसिंस्थाफाट प्रा  यकभ, 

(ग) विदेशी सयकाय, व्मजक्त िा अन्त्तयािवष्डम सिंघसिंस्थाफाट प्रा  यकभ, 

(घ) विद्यतु वितयण अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तको विद्यतु नफक्रीफाट बएको िावषिक कूर 

आमको एक प्रनतशतभा नफढाई आमोगरे तोकेफभोजजभ प्रा  यकभ, 

(ङ) विद्यतु व्माऩाय गनि अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तरे विद्यतु व्माऩायफाट गयेको िावषिक कूर 

आमको एक प्रनतशतभा नफढाई आमोगरे तोकेफभोजजभ प्रा  यकभ, 

(च) यावष्डम नग्रड प्रमोग गयी विद्यतु ननकासी गने अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तरे प्रा  गयेको 

वितयण दस्तयु (जव्हनरङ्ग चाजि) को एक प्रनतशतभा नफढाई आमोगरे तोकेफभोजजभ 

प्रा  यकभ, 

(छ) ऐनको दपा २० फभोजजभ प्रा  सेिा शलु्क, 

(ज) अन्त्म स्रोतफाट प्रा  यकभ। 

आमोगको नाभफाट गरयने सम्ऩूणि िचि आमोगरे उऩयोक्त कोषभा जम्भा बएको यकभफाट 

व्महोरययहेको छ। 
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5.2. आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगको फजेट तथा िचिको विियण 

आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगको देहामफभोजजभको शीषिकभा उल्रेि गरयएअनसुाय रु. 

७,४१,००,३९० (अऺयेऩी सात कयोड एकचारीस राि तीन सम नआफे रुऩधमााँ) ननमाभकीम 

शलु्क, अन्त्म दस्तयुभापि तको आम्दानी य अजघल्रो आ.ि.को सजञ्चत यकभ तथा नेऩार 

सयकायफाट विननमोजजत फजेट रु. ५,४३,००,००० (अऺयेऩी ऩााँच कयोड नत्रचारीस राि 

रुऩधमााँ) गयी आमोगको कोषभा रु. १२,८४,००,३९० (अऺयेऩी फाह्र कयोड चौयासी राि 

तीन सम नआफे रुऩधमााँ) यहेकोभा ऩुाँजीगत िचितपि  रु. ३,८१,२३,५३४ (अऺयेऩी तीन कयोड 

एकासी राि तेइस हजाय ऩााँच सम चौँतीस रुऩधमााँ) तथा चार ुिचितपि  रु. 2,११,१८,९३९ 

(अऺयेऩी दईु कयोड एघाय राि अठाय हजाय नौ सम उनन्त्चारीस रुऩधमााँ) िचि बई रु. 

६,०१,३३,५९० (अऺयेऩी छ कयोड एक राि तेत्तीस हजाय ऩााँच सम नआफे रुऩधमााँ) 

आगाभी आ.ि.को रानग आमोगको कोषभा सजञ्चत यहेको छ बने रु. ९०,२४,३२८ 

(अऺयेऩी नआफे राि चधाफीस हजाय तीन सम अठ्ठाइस रुऩधमााँ) अथि भन्त्त्रारमभा वपताि गरयएको 

छ। 

आम्दानी तथा नऩेार सयकायको विननमोजजत फजेट  िचितपि   

विियण यकभ रु. विियण यकभ रु. 

गत आ.ि.को भौयदात अ.ल्मा. 899,925  
अथि भन्त्त्रारमफाट प्रा  फजेटफाट 
चार ुिचि  

७,152,138  

शेमय ननष्काशन अनभुनत दस्तयु 6,915,100 
अथि भन्त्त्रारमफाट प्रा  फजेटफाट 
ऩुाँजीगत िचि  

38,123,534  

शेमय सिंयचना ऩरयितिन दस्तयु 250,000  आमोगको आम्दानीफाट चार ुिचि  13,966,801  

ननमाभकीम शलु्क (नेऩार विद्यतु 
प्रानधकयण) 

65,660,959  
आमोगको आम्दानीफाट ऩुाँजीगत 
िचि  

            -    

ननमाभकीम शलु्क (फटुिर ऩािय 
कम्ऩनी नर.) 

374,406    

अथि भन्त्त्रारमफाट प्रा  फजेट यकभ   54,300,000    

जम्भा 128,400,390 जम्भा िचि 5९,242,473  
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अथि भन्त्त्रारमभा फजेट वपताि   ९,024,328 आमोग कोषको िाताभा यहेको 60,133,590 
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शीषिकको नाभ 

आ.ि. २०७६/७७ को सरुु फजेट आ.ि. २०७६/७७ को सिंशोनधत फजेट आ.ि.२०७६/७७ भा मथाथि िचि 

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन ेयकभ   

 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन े
यकभ   

 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 

यकभफाट िचि 

 आमोगको 
आम्दानीफाट  
गरयएको िचि 

यकभ   

 जम्भा िचि 
यकभ   

चार ुिचि                   

नगदभा ददइन ेऩारयश्रनभक य सवुिधा                   

ऩारयश्रनभक कभिचायी   7,977,000  7,977,000             -    3,800,000  3,800,000             -       3,206,101     3,206,101  

ऩारयश्रनभक ऩदानधकायी 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  

जजन्त्सी िा जजन्त्सी िाऩत कभिचायीराई ददइन ेऩारयश्रनभक 
सवुिधा 

                  

कभिचायी ऩोशाक   150,000  150,000             -    150,000  150,000             -    130,000       130,000  

औषधीउऩचाय िचि    100,000   100,000             -                -               -               -               -               -    

कभिचायी बत्ता                   

भहङ्गी बत्ता   360,000  360,000             -    180,000  180,000             -    156,000       156,000  

कभिचायी फधठक बत्ता    2,560,000  2,560,000             -    900,000  900,000             -    900,000       900,000  

प्रोत्साहन बत्ता   7,500,000  7,500,000             -                -               -               -               -               -    

अन्त्म बत्ता  500,000  1,675,000  2,175,000       500,000  816,000  1,316,000  495,800  795,900     1,291,700  

ऩदानधकायी बत्ता य अन्त्म सवुिधा                    

ऩदानधकायी फधठक बत्ता  100,000  1,150,000   1,250,000       100,000  1,300,000  1,400,000  100,000  1,292,000     1,392,000  

ऩदानधकायी अन्त्म सवुिधा    1,358,000  1,358,000             -    278,000  278,000             -    110,000       110,000  

ऩदानधकायी अन्त्म बत्ता   120,000  120,000             -    120,000  120,000             -    120,000       120,000  
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शीषिकको नाभ 
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 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन ेयकभ   

 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन े
यकभ   

 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 

यकभफाट िचि 

 आमोगको 
आम्दानीफाट  
गरयएको िचि 

यकभ   

 जम्भा िचि 
यकभ   

कभिचायीको साभाजजक सयुऺा िचि                   

साभाजजक सयुऺा कोष िचि                 -                 -               -                -               -               -               -               -    

मोगदानभा आधारयत ननिनृतबयण तथा उऩदान कोष िचि                 -                 -               -                -               -               -               -               -    

मोगदानभा आधारयत िीभा कोष िचि    230,000  230,000             -                -               -               -               -               -    

कभिचायी कल्माण कोष    100,000  100,000             -                -               -               -               -               -    

ऩदानधकायीको साभाजजक सयुऺा िचि                   

ऩदानधकायी साभाजजक सयुऺा कोष िचि                 -                 -               -                -               -               -               -               -    

ऩदानधकायी मोगदानभा आधारयत ननिनृतबयण तथा 
उऩदान कोष िचि  

               -                 -               -                -               -               -               -               -    

ऩदानधकायी मोगदानभा आधारयत फीभा कोष िचि    24,000  24,000             -                -               -               -               -               -    

ऩदानधकायी कल्माण कोष िचि   250,000  250,000             -                -               -               -               -               -    

सेिा भहशरु                   

ऩानी तथा नफजरुी  400,000  500,000  900,000  400,000              -    400,000  75,681             -          75,681  

सञ्चाय भहसरु  300,000  430,000  730,000       300,000  205,000  505,000  299,356  127,690       427,046  

सिायी साधनको सञ्चारन तथा सम्बाय िचि                   

इन्त्धन ऩदानधकायी  900,000  695,000  1,595,000       900,000  233,000  1,133,000  745,783       159,169       904,952  

इन्त्धन कामािरम प्रमोजन    1,637,000   1,637,000             -    153,000       153,000             -    38,864        38,864  

सिायी साधन भभित िचि  400,000  260,000  660,000  400,000  110,000  510,000  390,275  8,618       398,893  
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 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन ेयकभ   

 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन े
यकभ   

 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 

यकभफाट िचि 

 आमोगको 
आम्दानीफाट  
गरयएको िचि 

यकभ   

 जम्भा िचि 
यकभ   

फीभा तथा निीकयण िचि    397,000  397,000             -    140,000  140,000             -    42,958        42,958  

भेनसनयी तथा औजाय सञ्चारन तथा सम्बाय िचि                   

भेनसनयी तथा औजाय भभितसम्बाय तथा सञ्चारन िचि    140,000  140,000             -                -               -               -               -               -    

कामािरम साभान तथा सेिाहरू                   

भसरन्त्द तथा कामािरम साभान  700,000  1,470,000  2,170,000       700,000  260,000  960,000  697,735  395       698,130  

ऩसु्तक तथा साभाग्री िचि    425,000  425,000             -                -               -               -               -               -    

इन्त्धन अन्त्म प्रमोजन    136,000  136,000             -                -               -               -               -               -    

ऩत्रऩनत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन िचि  400,000  4,594,000  4,994,000  400,000  994,000  1,394,000  387,271  689,243     1,076,514  

अन्त्म कामािरम सञ्चारन िचि   240,000   240,000             -                -               -               -               -               -    

ऩयाभशि तथा अन्त्म सेिा शलु्क                   

सेिा य ऩयाभशि िचि    6,000,000  6,000,000             -    100,000  100,000             -    99,440        99,440  

सूचना प्रणारी तथा सफ्टिमेय सञ्चारन िचि    280,000   280,000             -                -               -               -               -               -    

कयाय 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  

तानरभ तथा गोष्ठी                    

कभिचायी तानरभ िचि    4,580,000  4,580,000             -                -               -               -               -               -    

उत्ऩादन साभग्री, सेिा तथा अन्त्म कामिक्रभ िचि                   

कामिक्रभ िचि    19,250,000  19,250,000             -    2,500,000  2,500,000             -    1,831,781     1,831,781  
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 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन ेयकभ   

 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन े
यकभ   

 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 

यकभफाट िचि 

 आमोगको 
आम्दानीफाट  
गरयएको िचि 

यकभ   

 जम्भा िचि 
यकभ   

अनगुभन, भूल्माङ्कन य भ्रभण िचि                   

अनगुभन, भूल्माङ्कन िचि     1,130,000  1,130,000             -     150,000  150,000             -               -               -    

भ्रभण ि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  

बाडा                   

घय बाडा  3,600,000  7,200,000  10,800,000     3,600,000              -    3,600,000             -               -               -    

सिायी साधन तथा भेनसनयी औजाय बाडा 
 

1,000,000  1,000,000             -                -               -               -               -               -    

चार ुिचि जम्भा 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 

              

ऩुाँजीगत िचि             

बिन तथा सिंयचना                   

पननिचय तथा वपक्चसि 1,400,000  8,315,000  9,715,000  1,400,000              -    1,400,000  581,139             -         581,139  

सिायी साधन तथा भेजशनयी औजाय                   

सिायी साधन  36,800,000  6,950,000  43,750,000   36,800,000              -    36,800,000  36,483,500             -      36,483,500  

भेनसनयी तथा औजाय 1,700,000  5,935,000     7,635,000     1,700,000              -      1,700,000  572,317             -         572,317  

अन्त्म ऩुाँजीगत िचि                   
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 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन ेयकभ   

 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 
यकभ 

 आमोगको 
आम्दानीफाट 
व्महोरयन े
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 जम्भा फजेट 
यकभ   

 अथि 
भन्त्त्रारमफाट 
विननमोजजत 

यकभफाट िचि 

 आमोगको 
आम्दानीफाट  
गरयएको िचि 

यकभ   

 जम्भा िचि 
यकभ   

कम्मटुय सफ्टिमेय ननभािण तथा िरयद िचि एििं अन्त्म 
िौविक सम्ऩनत प्रान  िचि 

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

ऩुाँजीगत सधुाय िचि                   

ऩुाँजीगत अनसुन्त्धान तथा ऩयाभशि 1,000,000  6,000,000    7,000,000    1,000,000              -      1,000,000    486,578             -         486,578  

ऩुाँजीगत िचि जम्भा 40,900,000  33,700,000  74,600,000  40,900,000           -    40,900,000  38,123,534            -      38,123,534  

कूर जम्भा (चार ुतथा ऩुाँजीगत)  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 विियण  

आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगको वित्तीम प्रगनत ८२.३२% तथा बारयत प्रगनत ९४.०१% 

बएको छ। जसराई ननम्नानसुाय विस्ततृ रूऩभा उल्रेि गरयएको छ:- 

क्रभ सिंगमा कामिक्रभ/वक्रमाकराऩ एकाइ 

िावषिक रक्ष्म 
आ.ि. २०७६/७७ को 

िचि 

सूचक बाय 
फजेट 

यकभ रु. 
(हजायभा) 

यकभ रु. 
(हजायभा) 

प्रनतशत 

2.5.3.6 
सफ्टिेमय, Web Hosting 

रगामतका 
कम्मटुयसम्फन्त्धी सेिा 

सिंगमा 1 0.23 100 99 99.40% 

2.7.7.3 
आमोगको स्थाऩना ददिस 
िावषिक उत्सि कामिक्रभ 
सञ्चारन 

ऩटक 1 1.15 500 344 68.72% 

2.7.7.4 

भहसरु ननधाियण गने 
नसरनसराभा ऐन, 
ननमभअनसुाय गनुिऩने 
साििजननक सनुिुाइ 
कामिक्रभ सञ्चारन गने 

स्थान 1 2.30 1,000 1,000 100.00% 

2.7.7.5 

विद्यतु िरयदनफक्री दय 
तथा शति तोक्ने 
नसरनसराभा ऐन, 
ननमभअनसुाय गनुिऩने 
साििजननक सनुिुाइ 
(Public/E-Hearing) 

कामिक्रभ सञ्चारन गने 

स्थान 1 2.30 1,000 488 48.82% 

11.3.2.2 
ऩदानधकायीहरूका रानग 
सिायी साधन 

थान 5 80.46 35,000 33,286 95.10% 

11.3.2.3 
आमोगका कभिचायीहरूका 
रानग सिायी साधन 

थान 1 2.41 1,050 2,240 213.33% 

11.3.2.4 
भोटयसाइकर/स्कुटय 
(साइट प्रमोजन) थान 4 1.72 750 958 127.67% 
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11.3.7.3 कम्मटुय थान 8 1.20 520 143 27.49% 

11.3.7.4 ल्माऩटऩ थान 4 1.10 480 180 37.42% 

11.3.7.17 पोटोकऩी भेनसन िरयद थान 1 1.15 500 180 36.07% 

11.3.7.57 वप्रन्त्टय 
(Duplex/Multifunction) 

थान 2 0.46 200 69 34.70% 

11.6.13.1 कामािरमको रानग पननिचय थान 24 1.34 585 236 40.37% 

11.6.13.10 
कामिकायी भेच टेफर (३ 
सेट) थान 3 0.34 150 60 40.11% 

11.6.13.2 सोपा थान 4 0.69 300 - 0.00% 

11.6.13.3 साधायण कुसॉ थान 10 0.11 50 - 0.00% 

11.6.13.4 दयाज थान 8 0.55 240 - 0.00% 

11.6.13.8 काऩेट/ऩाकेवटङ्ग 
िगि 
वपट 

300 0.17 75 285 379.71% 

11.5.40.35 
ऊजािसम्फन्त्धी अनसुन्त्धान 
तथा ऩयाभशि सेिा िरयद 

गोटा 5 2.30 1,000 487 48.65% 

क) जम्भा 
  

100 43,500 40,055 92.08% 

ि) प्रशासननक िचि 
  

- 28,467 19,188 67.40% 

ग) कूर जम्भा 
  

100 71,967 59,242 82.32% 

बारयत प्रगनत- 94.01% वित्तीम प्रगनत- 82.32% 
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6. आमोगरे साभना गनुिऩयेका चनुौती तथा सभस्मा   

आ.ि. २०७५/७६ भा स्थाऩना बएको ननकाम यहेकोरे आमोगरे कुनध एक नमााँ 

ननमभनकायी सिंस्थारे साभना गनुिऩने हयेक चनुौती तथा सभस्माको साभना गदै य सो चनुौती 

तथा सभस्माको कुशरताऩूििक सभाधान गदै अजघ फवढयहेको छ। 

भगुमत: आ.ि. २०७६/७७ भा आमोगरे मस वकनसभका चनुौती तथा सभस्माको साभना 

गयेको छ: 

6.1. स्रोत तथा साधनको व्मिस्थाऩन:  

हारध स्थाऩना बएको आमोग एक नमााँ ननकाम बएकारे मसका रानग आिश्मक स्रोत तथा 

साधनको व्मिस्था नहनुरुाई आमोगरे स्िबाविक रूऩभा नध नरएको छ। स्रोत तथा साधनको 

व्मिस्थाऩनभा चनुौतीको साभना गयेको आमोगराई सरुुिाती चयणभा कामि सञ्चारन गनि केही 

सभस्मा बए ताऩनन विद्यतु विकास विबागफाट धेयध सहमोग प्रा  बएको छ।  

आफ्नो बिनसभेत नबएको मस आमोगराई विद्यतु विकास विबागद्वाया आफ्नो बिनभा 

आमोगको कामािरम सञ्चारनका रानग आिश्मक कामिस्थर उऩरआध गयाइएको छ। आमोग 

अझध ऩनन विद्यतु विकास विबागको भानथल्रो तल्राभा ७ (सात) कोठा, चौथो तल्राभा 

अध्मऺको रानग १ (एक) कोठा य तेस्रो तल्राभा सजचिको रानग रानग १ (एक) कोठा 

गयी कूर १० (दश) िटा कोठाफाट आफ्नो कामि-सम्ऩादन गदै आएको छ। 

आमोगको रानग आिश्मक पननिचय, कम्ऩटुय, वप्रन्त्टय रगामतका साभग्री तथा उऩकयणभध्मे 

केही विद्यतु विकास विबागरे उऩरआध गयाएको छ। मस सहमोगका रानग विद्यतु विकास 

विबागप्रनत मस आमोग सधैँ कृतऻ यहन ेछ। 
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6.2. भानि सिंसाधनको व्मिस्थाऩन  

आमोगभा हार कभिचायीको ननमजुक्त बइनसकेको अिस्था छ। आमोगरे कभिचायीको कभीरे 

गदाि दध ननक कामि गनिभा कदठनाइको साभना गदै आएको छ। जनशजक्तको कभीरे गदाि 

आमोगराई ऐन तथा ननमभािरीरे ननददिष्ट गयेको दावमत्िसभेत अनऩुारन गनि सभस्मा 

बोग्नऩुयेको छ।  

हारध भात्र, आमोगका एक सदस्मरे याजजनाभा ददएऩिात ्एक सदस्मको ऩद रयक्त यहेको य 

सो ऩदऩूनति हनु फााँकी यहेको अिस्था छ। 

मस्तो अिस्थाभा आमोगभा ऐनभा बएको व्मिस्थाफभोजजभ भन्त्त्रारमअन्त्तगितका अन्त्म 

विबागरगामत विद्यतु विकास विबागफाट १३ जना कभिचायीहरू काजको रूऩभा आमोगभा 

कामाियत यहेको अिस्था छ। मस आमोगको सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण अध्ममन 

प्रनतिेदन तमाय गयी सो फभोजजभका कभिचायीहरूको दयफन्त्दी स्िीकृनतको रानग नेऩार 

सयकायसभऺ अनयुोधसभेत गरयसवकएको छ।  

6.3. आमोगको स्थाऩना सम्फन्त्धभा सयोकायिारासाँग ऩहुाँच 

स्थाऩनाऩिात ्आमोगरे सयोकायिारासाँग साऺात्काय कामिक्रभ यािी आमोगको काभ, कतिव्म 

य अनधकायका सम्फन्त्धभा जानकायी गयाउन आमोगरे भन्त्त्रारम, विद्यतु विकास विबाग, 

ने.वि.प्रा., स्ित्रन्त्त्र ऊजाि उत्ऩादकहरूको सिंस्था, उऩबोक्ता वहत सिंयऺण भञ्च, यावष्डम 

साभदुावमक विद्यतु उऩबोक्ता भहासिंघ रगामतका ननकामहरूसाँग फेग्रा-फेग्रध छरपर तथा 

अन्त्तयवक्रमा सम्ऩन गयेको छ।   
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6.4. फाजझएका ननमभहरू 

ऊजाि ऺेत्रभा विनबन ननकामहरूरे कामि गदै आएको य ऐन तथा ननमभािरीका केही 

प्रािधानहरू ती ननकामहरूको कामिऺ ेत्रसाँग फाजझएकारे आमोगराई काभ गनि सभस्मा उत्ऩन 

बएको य सेिाग्राहीराई ऩनन एउटा कामिका रानग दईुिटा ननकाम धाउनऩुने फाध्मता सजृना 

बएकोरे आमोगरे सम्फजन्त्धत ननकामहरूसाँग छरपर अगानड फढाएको छ। साथध, 

आिश्मकताअनसुाय ऐनननमभका प्रािधानहरू ऩरयितिन गनि भन्त्त्रारमको सहकामिभा आमोगरे 

आिश्मक कदभ चाल्ने छ। 

6.5. कोनबड-१९ भहाभायी 

२०७६ चधत्र भवहनादेजि नेऩारभा सन्त्त्रास पध राएको नोबेर कोयोना बाइयस (कोनबड-१९) 

को वििव्माऩी भहाभायीरे आमोगको कामिसञ्चारनभा अप्रत्माजशत तियरे अियोध नसजिना 

गयेको छ। भहाभायीको मस अिस्थाभा नेऩार सयकायरे घोषणा गयेको देशव्माऩी फन्त्दाफन्त्दी 

तथा अन्त्म ननदेशनको अनऩुारन गने क्रभभा आमोगको कामि-सम्ऩादन प्रबावित हनु ऩगेुको 

हो। मसका साथध, मस वििव्माऩी भहाभायीरे नेऩारको ऊजाि ऺेत्रभा सभेत गवहयो प्रबाि ऩाने 

बएकोरे आमोगको ननमभनकायी बनूभकाराई सशक्त फनाउनऩुने आिश्मकता यहेको छ।  
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7. आमोगको आगाभी कामिददशाको िाका 

गत िषिभा जस्तध आमोगरे चार ु आ.ि. २०७७/७८ भा ऩनन आफ्नो ननमभनकायी 

बनूभकाराई कुशरताका साथ अजघ फढाउने छ। आमोगको कामिमोजनाअनसुाय आमोग प्रथभ 

चयण (Roll Out Phase) भा नध यहेको छ। आमोगरे मस चयणभा आिश्मक प्रभिु 

ननमाभकीम उऩकयणहरू तजुिभा गनुिका साथध आफ्नो कामि सञ्चारनराई सयर ढङ्गका साथ 

अजघ फढाउन आिश्मक कभिचायीहरूको ननमजुक्त गने छ। मसका अनतरयक्त आमोगको 

कामािरम सञ्चारन गनि आिश्मक केही ऩूिािधाय मसध िषि तमाय गयी ननमाभकको बनूभका 

िहन गने मोजना यहेको छ। 

आमोगरे ऐन तथा ननमभािरीरे आपूभा ननददिष्ट गयेको दावमत्ि तथा आफ्नो ननमभनकायी 

ऩहुाँच विस्ताय गने प्रमोजनका रानग मस आ.ि. २०७७/७८ भा आिश्मकता एििं औजचत्मका 

आधायभा प्राथनभकीकयण गयी ननमाभकीम उऩकयणहरूको तजुिभा गयी रागू गने मोजना 

फनाएको छ। 

आमोगरे आ.ि. २०७७/७८ भा देहाम फभोजजभका ननदेजशका, विननमभािरी जस्ता 

ननमाभकीम उऩकयणको तजुिभा गने कामिक्रभ यहेको छ: 

1. विद्यतु ननमभन आमोग अनभुनत प्रा  व्मजक्त िा आमोजना गानबने, प्रान , िरयद 

नफक्री, ग्रहण िा हस्तान्त्तयणसम्फन्त्धी ननदेजशका 

2. विद्यतु ननमभन आमोग वििादसम्फन्त्धी विननमभािरी 

3. विद्यतु ननमभन आमोग आन्त्तरयक कामिसञ्चारनसम्फन्त्धी विननमभािरी 

4. विद्यतु ननमभन आमोग आनथिक प्रशासनसम्फन्त्धी विननमभािरी 

5. विद्यतु ननमभन आमोगका कभिचायीसम्फन्त्धी विननमभािरी 



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 85 

6. उऩबोक्ताको हकवहत सिंयऺणसम्फन्त्धी ननदेजशका 

7. अनभुनत प्रा  व्मजक्तको प्राविनधक भाऩदण्डसम्फन्त्धी ननदेजशका 

8. विद्यतु िरयद नफक्री दय ननधाियणसम्फन्त्धी ननदेजशका 

9. जरविद्यतु आमोजनाको दोस्रो चयणको विद्यतु िरयदनफक्री दय ननधाियण तथा विद्यतु 

िरयद सम्झौतासम्फन्त्धी ननदेजशका 

10. प्रसायण दस्तयु ननधाियणसम्फन्त्धी ननदेजशका 

11. ननमाभकीम रेिा प्रणारी 

  



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 86 

8. सझुाि 

आमोगको कामि-सम्ऩादनराई थऩ गनतशीर फनाउनको ननजम्त आमोगद्वाया भन्त्त्रारमराई 

देहामफभोजजभका सझुािहरू ऩेस गरयएको छ: 

1. मस आमोगको चारू आनथिक िषिभा कभिचायी ननमजुक्त तथा स्रोत य साधनको 

व्मिस्थाऩनसम्फन्त्धी प्रवक्रमारे ऩूणिता ऩाएभा आमोगको ननमभनकायी बनूभका अझ 

प्रगाढ हनुाका साथध आमोगको काभकायफाहीभा थऩ सधुाय गनि मोगदान ऩगु्ने छ। 

2. नेऩार सयकायरे विद्यतु ऺेत्रको ननमभन गने ननमाभक ननकामको रूऩभा स्थाऩना 

गयेको मस आमोगराई व्मािसावमक, ऩायदशॉ एििं स्ितन्त्त्र ननकामको रूऩभा विकास 

गनि आमोगको सिंस्थागत सदुृढीकयणराई प्राथनभकताका साथ अजघ फढाइनऩुने 

आिश्मकता यहेको छ।  

3. विद्यतु ऺेत्रभा ऩमाि  य ननफािध विद्यतु आऩूनति नहनु ु राभो सभम देजिको विद्यभान 

सभस्मा यहेको छ। मस सभस्माराई सभाधान गने उदे्दश्मरे नेऩार सयकायरे मस 

आमोगराई अनभुनत प्रा  सिंस्थाहरूको प्रदशिन/व्मिहाय भाऩदण्ड स्थावऩत गनि, उजचत 

नीनत तमाय गयी प्रनतस्ऩधाित्भक प्रवक्रमा फभोजजभ अनभुनतऩत्र प्रदान गने गयी सहमोग 

गनुिऩछि। 

4. उऩबोक्ताको वहतराई भध्मनजय गदै याष्डभा थऩ उत्ऩादन, प्रसायण तथा वितयण 

सिारहरूको विकास गनुिऩछि बने नसिान्त्तराई थऩ सदुृढ गनि विद्यतु वितयक य 

उत्ऩादकको सेिाको गणुस्तयराई ननमभन गने कामिको रानग आमोगराई थऩ सशक्त 

फनाइनऩुछि। 

5. विद्यतु उत्ऩादन भहसरुराई अझ फजाय-उन्त्भिु फनाउने भाऩदण्ड तमाय गनि नेऩार 

सयकायरे मस आमोगराई सहमोग गनुिऩछि। 
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6. प्रचयु भात्राभा यहेको नेऩारको जरसम्ऩदाको प्रथभ राबग्राही नेऩार तथा नेऩारी 

जनता हनुऩुने भान्त्मताको अनसुयण गदै विद्यतुको आन्त्तरयक िऩतराइि प्रोत्साहन 

गनिका ननजम्त नीनत तजुिभा गयी अथितन्त्त्रराइि टेिा ऩ¥ुमाउन,े आमानतत इन्त्धनको 

विस्थाऩन तथा आन्त्तरयक उद्योगको प्रनतस्ऩधाित्भक ऺभता अनबिवृि जस्ता 

उऩरजआधहरू सनुनजित गनुिका साथध याष्डव्माऩी रूऩभा विद्यतुीम सिायी साधनको 

प्रमोगराई प्रोत्साहन गनुिऩने हनु्त्छ। विद्यतुीम सिायी साधनको रानग देशबरय विनबन 

स्थानभा चाजजिङ्ग स्टेसन जडान गनुिऩने तथा चाजजिङ्ग स्टेसन य ऩूिािधायको भहसरु 

ननधाियण गदाि आमोगराई आिश्मकताफभोजजभ सहमोग गनुिऩछि। 

7. ऊजाि ऺेत्रराइि थऩ गनतशीर फनाउन ने.वि.प्रा. तथा ननजी ऺेत्ररे नेऩारफावहय विद्यतु 

व्माऩाय गने कामिराई सहज फनाउन अन्त्तयदेशीम विद्यतु व्माऩायको ननजम्त एक 

सभवऩित सिंस्थाको विकास गनि प्रचनरत काननु सिंशोधन गनुिऩने देजिन्त्छ। त्मसका साथध 

विद्यतु िरयदकताि तथा विद्यतु नफक्रीकतािफीच प्रत्मऺ रूऩभा विद्यतु वकनफेच गने 

अिसय नसजिना गने काननुी प्रािधानहरूरे सभेत ऩूणिता ऩाउने गयी नऩेारी ऊजाि 

ऺेत्रभा प्रनतस्ऩधािको िाताियण फनाउनऩुछि। 

8. नोबेर कोयोना बाइयस (कोनबड-१९) वििव्माऩी भहाभायीरे नेऩारको ऊजाि ऺेत्रभा 

ऩायेको प्रबािराई न्त्मूनीकयण गने उदे्दश्मका साथ नेऩार सयकायरे नीनत तजुिभा 

गनुिऩछि। 

9. भन्त्त्रारमरे २०७५ फधशािभा जायी गयेको ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ ऺेत्रको 

ितिभान अिस्था तथा बािी भागिजचत्र (ितेऩत्र) भा उल्रेि गरयएका उदे्दश्महरूराई 

साथिक तलु्माउन मस आमोगको बनूभका प्रष्ट ऩारयनऩुछि। 
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9. ननष्कषि 

आमोगरे गत आ.ि २०७६/७७ भा आफ्नो कामि सञ्चारनको प्रथभ िषिको अिरोकन 

गयेको छ। आमोगरे आफ्नो प्रथभ िषि ऩूणि गने क्रभभा थपु्रध चनुौतीको फाफजदु ऐन तथा 

ननमभािरीरे ननदेश गयेको दावमत्ि ऩूया गनि कुनध कसय फााँकी यािेको छधन। 

आपूराई भानि सिंसाधन तथा स्रोत य साधनको तत्कार आिश्मकता यहेको फाये आमोगरे 

भन्त्त्रारमराई जानकायी गयाइसकेको अिस्था छ। आमोगको मो भाग नछट्टध सम्फोधन बई 

आमोगराई आिश्मक स्रोत तथा भानि सिंसाधन उऩरआध हनुे अिस्थाप्रनत आमोग ननजिन्त्त 

यहेको छ। 

आमोगरे आफ्नो कामि-सम्ऩादन ऩूया गने क्रभभा नऩेार सयकाय, नेऩार सयकायका ननकाम, 

अनभुनत प्रा  व्मजक्त तथा सभस्त सयोकायिाराफाट सहमोग तथा सहकामि प्रा  गयेको छ। 

स्रोत, साधन तथा जनशजक्तको व्माऩक कभी हुाँदा ऩनन आमोगरे विनबन ननमाभकीम 

उऩकयणहरूको तजुिभा, उऩबोक्ता विद्यतु भहसरु दय ननधाियणको ननणिम, विनबन 

सयोकायिाराफाट प्रा  ननिेदनउऩय स्िीकृनत, सहभनत तथा कायफाहीको ननणिम गयी आपूराई 

नेऩारको विद्यतु ऺेत्रको एक सपर ननमभकीम ननकामको रूऩभा िडा गनि दृढ़ वििासका 

साथ अजघ फढ्दध छ। 
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अनसूुची-१(क): विद्यतु ननमभन आमोगद्वाया प्रस्तावित सङ्गठनात्भक सिंयचना 
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अनसूुची-१(ि): विद्यतु ननमभन आमोगको सङ्गठनात्भक सिंयचना 
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अनसूुची-१(ग): आमोगको सङ्गठनात्भक सिंयचनाको दयफन्त्दी तेरयज  

क्र .सिं.  ऩद स्तय तह सेिा सभूह सिंगमा कध वपमत 

१ सजचि अनधकृत ११ इजिननमरयङ्ग हाइड्रोऩािय िा 
इरेजक्िकर 

१ 
 

२ ननदेशक अनधकृत १० इजिननमरयङ्ग हाइड्रोऩािय िा 
इरेजक्िकर 

१ 
 

३ ननदेशक अनधकृत १० इजिननमरयङ्ग इरेजक्िकर १  

४ ननदेशक अनधकृत १० इजिननमरयङ्ग हाइड्रोऩािय १  

५ उऩननदेशक अनधकृत ९ इजिननमरयङ्ग इरेजक्िकर 2 
 

६ उऩननदेशक अनधकृत ९ इजिननमरयङ्ग हाइड्रोऩािय १ 
 

७ सहामक ननदेशक अनधकृत ८ इजिननमरयङ्ग हाइड्रोऩािय २ 
 

८ सहामक ननदेशक अनधकृत ८ इजिननमरयङ्ग इरेजक्िकर १  

९ सहामक ननदेशक अनधकृत ८ प्रशासन वित्त १ 
 

१० सहामक ननदेशक अनधकृत ८ विविध सूचना प्रविनध १ 
 

११ सहामक ननदेशक अनधकृत ८ इजिननमरयङ्ग हाइड्रोरोजी १  

१२ सहामक ननदेशक अनधकृत ८ विविध जजमोरोजी १  

१३ सहामक ननदेशक अनधकृत ८ इजिननमरयङ्ग िाताियण १  

१४ सहामक ननदेशक अनधकृत ८ प्रशासन रेिा १  

१५ काननु अनधकृत अनधकृत ७ काननु काननु १  

१६ प्रशासकीम अनधकृत अनधकृत ७ प्रशासन प्रशासन १  

१७ फरयष्ठ सहामक सहामक ५ प्रशासन साभान्त्म प्रशासन २ 
 

१८ रेिाऩार सहामक ५ प्रशासन रेिा १ 
 

१९ कम्मटुय अऩयेटय सहामक ५ 
  ६ सेिा कयाय  

२० हरकुा सिायी चारक सहामक -   ६ सेिा कयाय 

2१ कामािरम सहमोगी सहामक -   ६ सेिा कयाय 

     कूर जम्भा ३९  
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अनसूुची-२: ननमाभकीम उऩकयणहरू तथा आमोगको आन्त्तरयक सञ्चारनसाँग 
सम्फजन्त्धत विननमभािरी िा कामिविनध तजुिभासम्फन्त्धी कामि-तानरका 

क्र.सिं. गनतविनध हारको जस्थनत 

1.  
नफद्यतु सम्फजन्त्ध कम्ऩननको शेमयको साििजननक ननष्काशन सम्फजन्त्ध 
ननदेजशका, २०७६ 

रागू बइसकेको 

2.  
विद्यतु िरयद नफक्री तथा अनभुनत प्रा  व्मजक्तरे ऩारना गनुिऩने शति 
सम्फजन्त्ध विननमभािरी, २०७६ 

रागू बइसकेको 

3.  विद्यतु उऩबोक्ता भहसरु ननधाियण ननदेजशका, २०७६ 
रागू बइसकेको 

4.  
विद्य ुत ननमभन आमोग साििजननक सनुिुाई सञ्चारन ननदेजशका, 
२०७६ 

रागू बइसकेको 

5.  विद्यतु ननमभन आमोगको फधठक सम्फन्त्धी कामिविनध, २०७६ 
रागू बइसकेको 

6.  
विद्यतु ननमभन आमोग अनभुनत प्रा  व्मजक्त िा आमोजना गानबने, 
प्रान , िरयदनफक्री, ग्रहण िा हस्तान्त्तयणसम्फन्त्धी ननदेजशका 

सयोकायिाराहरूको याम, सझुाि 
तथा प्रनतवक्रमाका रानग भस्मौदा 
प्रकाजशत बई ऩनुयािरोकनको 

अिस्थाभा यहेको 

7.  विद्यतु ननमभन आमोग वििाद सभाधानसम्फन्त्धी विननमभािरी 
भस्मौदा तमायीको अिस्थाभा 

यहेको 

8.  
विद्यतु ननमभन आमोग आन्त्तरयक कामिसञ्चारनसम्फन्त्धी 
विननमभािरी 

भस्मौदा तमायीको अिस्थाभा 
यहेको 

9.  विद्यतु ननमभन आमोग आनथिक प्रशासनसम्फन्त्धी विननमभािरी 
भस्मौदा तमायीको अिस्थाभा 

यहेको 

10.  
विद्यतु ननमभन आमोगको सञ्चारन तथा अन्त्तरयक ननमन्त्त्रण 
प्रणारीसम्फन्त्धी कामिविनध 

सरुुिाती चयणभा यहेको 

11.  विद्यतुसम्फन्त्धी अनभुनत प्रा  व्मजक्तको िावषिक प्रनतिेदनको ढााँचा 
आ.ि. २०७७/७८ भा रागू 

बएको 

12.  
जरविद्यतु आमोजनाको दोस्रो चयणको विद्यतु िरयदनफक्री दय 
ननधाियण तथा विद्यतु िरयद सम्झौतासम्फन्त्धी ननदेजशका  

भस्मौदा तमायीको अिस्थाभा 
यहेको 

13.  
नमााँ (Greenfield) जरविद्यतु आमोजनाको विद्यतु िरयदनफक्री दय 
ननधाियणसम्फन्त्धी छरपरऩत्र 

भस्मौदा तमायीको अिस्थाभा 
यहेको 

14.  उऩबोक्ताको हकवहत सिंयऺणसम्फन्त्धी ननदेजशका  
15.  विद्यतुसम्फन्त्धी अनभुनत प्रा  व्मजक्तको प्राविनधक भाऩदण्डसम्फन्त्धी  

सदस्म 

 

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 हारको जस्थनत 

ननदेजशका 
16.  विद्यतु ननमभन आमोगका कभिचायीसम्फन्त्धी विननमभािरी  
17.  प्रसायण दस्तयु (Wheeling Charge) ननधाियणसम्फन्त्धी ननदेजशका  

18.  
जरविद्यतु आमोजनाको विद्यतु िरयदनफक्री दय ननधाियणसम्फन्त्धी 
ननदेजशका 

 

19.  
ननमाभकीम सूचना व्मिस्थाऩन प्रणारी (Regulatory Information 

Management System) 
 

20.  अनभुनतऩत्र प्रा  व्मजक्तको आचायसिंवहतासम्फन्त्धी ननदेजशका  

21.  
सौमि ऊजाि आमोजनाको विद्यतु िरयदनफक्री दय ननधाियणसम्फन्त्धी 
ननदेजशका 

 

22.  विद्यतु ननमभन आमोगको कोष ऩरयचारनसम्फन्त्धी विननमभािरी  
23.  विद्यतु वितयण सिंवहता (Distribution Code)  

24.  नग्रड सिंवहता (Grid Code) 
TOR को भस्मौदा तजुिभाको 

क्रभभा यहेको  
25.  ननमाभकीम रेिा प्रणारी  

26.  विद्यतु िरयदनफक्री सम्झौताको सभान ढााँचा (Template)  
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अनसूुची-३.१: विद्यतु ननमभन आमोग ऐन, २०७४ 
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अनसूुची-३.२: विद्यतु ननमभन आमोग ननमभािरी, २०७५ 
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विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 305 

  



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 306 

अनसूु

ची-

५(ि

): 

भान

नीम 

भ

न्त्त्री

यमू

फाट 

व्म

क्त 

गरयए

को 

शबु

काभ

ना 

 



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 307 

  



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 308 

  



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 309 

अनसूुची-६: आमोगका ऩदानधकायीहरू तथा सजचिको िधमजक्तक विियण  

सन ्१९८१ भा बायतफाट नसनबर इजन्त्जननमरयङ्ग सङ्कामभा स्नातक तह 
उत्तीणि गनुिबएका अध्मऺ श्री ददल्रीफहादयु नसिंहरे सन ् १९९४ भा 
अस्िेनरमाको जक्िन्त्सल्मान्त्ड वििविद्यारमफाट इजन्त्जननमरयङ्ग तथा प्रविनध 
व्मिस्थाऩन विषमभा स्नातकोत्तय उतीणि गनुिबएको हो। 

आफ्नो जीिनको ३९ िषिको कामािनबुि फटुल्नबुएको य त्मसभा ऩनन 
३३ िषि याष्डसेिक कभिचायीको रूऩभा नफताउनबुएका आमोगका अध्मऺ 
नसिंहरे विगतभा विद्यतु विकास विबागको भहाननदेशक एििं जर तथा 

ऊजाि आमोगको सजचिारमको सह-सजचि जस्ता भहत्िऩूणि जजम्भेिायीहरू सम्हाल्नबुएको नथमो। 
उहााँरे आफ्नो कामिकारभा ऊजाि तथा जरविद्यतु ऺेत्रको कोसे ढुङ्गा सानफत बएका आमोजनाहरूको 
मोजना, विकास तथा ननभािण कामिभा सहबागी बई नेऩारको ऊजाि ऺेत्रभा उल्रेिनीम मोगदान 
ददनबुएको छ।  

६,७२० भेगािाट ऺभताको ऩञ्चिेय फहउुदे्दश्मीम आमोजनाको ननदेशकको रूऩभा सभेत जजम्भेिायी 
फहन गनुिबएका उहााँ भस्मािङ्गदी जरविद्यतु आमोजना (६९ भेगािाट) को ननभािण कामिभा सिंरग्न 
यहनबुएको नथमो बने सभग्र विद्यतु ऺेत्रको विकास गने कामिको नसरनसराभा विनबन जरविद्यतु 
आमोजनाहरूको सम्बाव्मता अध्ममन, िातािायणीम अध्ममन, दसौँ ऩञ्च िषॉम मोजना, नीनत, ऐन, 
ननमभ तजुिभा गने कामिभा सभेत सिंरग्न यहनबुएको नथमो। २०३८ सारभा ३ िटा िानेऩानी 
मोजनाका मोजना प्रभिु बई अनबुि हानसर गयेका श्री नसिंहरे जरस्रोत भन्त्त्रारमभा िाताियण शािा 
प्रभिु तथा नीनत शािा प्रभिु बई कामियत यहनबुएको नथमो बने विद्यतु विकास विबागभा मोजना 
तथा आमोजना अध्ममन भहाशािा प्रभिु, उऩ-भहाननदेशक तथा भहाननदेशकको रूऩभा कामियत 
यहनबुएको नथमो। मस दौयानभा उहााँ जभिन सयकायको जी.टी.जेड्, निे सयकायको नोयाड य 
अभेरयकी सयकायको मू.एस.एड.द्वाया सञ्चानरत सायी प्रोग्राभको काउन्त्टयऩाटि बएय सपरताऩूििक 
कामिसम्ऩादन गनुिबएको नथमो। 

मसका अनतरयक्त, उहााँरे विद्यतु तथा ऊजािसम्फन्त्धी विनबन अन्त्तयािवष्डम भञ्च तथा सनभनतहरूका 
फधठकहरूभा नेऩारराई प्रनतनननधत्ि गदै आफ्नो अनबुि तथा कामिदऺताको ऩरयचम ददनबुएको छ। 

 

श्री ददल्रीफहादयु नसिंह 

अध्मऺ 
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विद्यतु विकास विबागद्वाया विकास गरयने फढुी गङ्गा जरविद्यतु आमोजनाको ऋण सम्झौता गनि टोरी 
प्रभिु बई रयमादभा "अयफ आनथिक विकासको रानग साउदी पन्त्ड" साँग िाताि गयेय "सफ्ट रोन" 
ल्माउन सपर हनुबुएको नथमो। उहााँरे स कोशी उच्च फााँध फहउुदे्दश्मीम ऩरयमोजनाको रानग नेऩार 
बायतका विशेषऻहरूको सिंमकु्त टोरीको १२औ ँफधठकभा टोरी प्रभिुको रूऩभा नेऩारको प्रनतनननधत्ि 
गनुिका साथध नेऩार बायत जरस्रोतसम्फन्त्धी सिंमकु्त सनभनतका तेस्रो, चौँथो य ऩााँचौँ फधठकहरू य नऩेार 
बायत सिंमकु्त स्थामी प्राविनधक सनभनतको दोस्रो फधठक जस्ता फहृत ् यावष्डम भहत्िका फधठकहरूभा 
सभेत सहबागी हनुबुएको नथमो। अध्मऺ नसिंह ईिी सम्ित ् २००३ देजि २००८ सम्भ नेऩार 
सयकायको प्रनतनननधत्ि गदै नेऩार बायत ऊजाि आदानप्रदान सनभनतको सदस्मसभेत यहनबुएको नथमो। 
त्मसध गयी श्री नसिंह २००९ देजि हारसम्भ अनियत रूऩरे चीनको हाङझाउभा अिजस्थत 
International Network On Small Hydropower  (IN-SHP) को ननिािजचत "फोडि अप डाइयेक्टय" हनु ु
हनु्त्छ।  

अध्मऺ नसिंहरे विनबन यावष्डम तथा अन्त्तयािवष्डम भञ्चहरूभा प्रभिु िक्ता (Keynote Speaker) को रूऩभा 
आफ्ना विचायहरू प्रस्ततु गने तथा ऺेत्र विशेषका अनसुन्त्धनात्भक तथा वििेचनात्भक दस्तािेज 
प्रस्ततु (Paper Presentation) गने सम्फन्त्धभा सभेत प्रशस्त अनबुि फटुल्नबुएको छ। उहााँरे  
अन्त्तयािवष्डम/यावष्डम सबा, सम्भेरन, सेनभनाय, नसम्ऩोजजमभ आददभा सहबानगता जनाई ऊजाि, ददगो 
विकास, जरविद्यतु तथा त्मसका िाताियणीम तथा साभाजजक प्रबािहरू तथा त्मसको 
न्त्मूनीकयणसम्फन्त्धी करयफ ३ दजिन कामिऩत्र, विचाय तथा दस्तािेजहरू प्रस्ततु गनुिबएको छ। 
कामिऩत्र प्रस्तनुत तथा तानरभको नसरनसराभा उहााँरे बायत, चीन, ऩोच ुिगर, इटारी, क्मानडा, इजजट, 
अभेरयका, फेरामत, जभिनी, निे, फ्रान्त्स, स्ऩेन, जजजिमारगामत विनबन ३७ िटा देशहरूको भ्रभण 
गनुिबएको छ।  

आमोगको अध्मऺको जजम्भेिायी सम्हाल्नअुजघ अध्मऺ नसिंह सल्राहकायको रूऩभा एक अन्त्तयािवष्डम 
दात ृ सिंस्थासाँग आफि यही नेऩारको विद्यतु ऺेत्रका आमोजनाहरूभा हनु े गयेका वढराइराई 
न्त्मूनीकयण गनि ऩाइरट प्रोजेक्ट सञ्चारन गयी सपरतासभेत हानसर गनुिबएको नथमो बन े उहााँरे 
प्रनतऩादन गयेको भोडरको फायेभा ऩसु्तक ऩनन रेगदध हनुहुनु्त्छ।  

श्री नसिंह सावहजत्मक ऺेत्रभा ऩनन त्मजत्तकध  सफर हनुहुनु्त्छ य हारसम्भ उहााँका ६ िटा ऩसु्तक "ददर ु
नसिंह"का नाभरे प्रकाजशत छन ्बने सातौँ ऩसु्तक प्रकाशोन्त्भिु यहेको छ। त्मसध गयी, उहााँरे हार २ 
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िटा ऩसु्तकहरू रेख्न थाल्नबुएको छ।  

विगतभा विद्यतु भहसरु ननधाियण आमोगका सदस्म सजचिसभेतको बनूभकाभा यही ननमभनको 
भानभराभा अनबुि फटुल्नबुएका उहााँ आमोगको प्रथभ अध्मऺ हनुहुनु्त्छ। 

नत्रबिुन वििविद्यारम, इजन्त्जननमरयङ्ग अध्ममन सिंस्थान ऩलु्चोक 
क्माभऩसफाट नसनबर इजन्त्जननमरयङ्ग सङ्कामभा स्नातक तह (१९९७) तथा 
जभिनीको ओल्डेनिगि वििविद्यारमफाट निीकयणीम ऊजाि विषमभा 
स्नातकोत्तय (२००२) उत्तीणि हनुबुएका सदस्म डा. याभप्रसाद नधताररे 
नत्रबिुन वििविद्यारम, इजन्त्जननमरयङ्ग अध्ममन सिंस्थान, ऩलु्चोक 
क्माभऩसफाट निीकयणीम ऊजािसम्फन्त्धी इजन्त्जननमरयङ्ग विषमभा 
विद्यािारयनध (२०१९) गनुिबएको छ। साथध, जस्िडेनको रन्त्ड 
वििविद्यारमफाट ददगो विकासका रानग ऊजाि य रगानीसम्फन्त्धी विषमको 

(६ भवहना) सधिाजन्त्तक ऻानसभेत नरनबुएको छ।  

व्मािहारयक ऻानको नसरनसराभा उहााँरे अन्त्तयािवष्डम सिंस्था APMG International फाट ननजी-
साििजननक साझेदायीसम्फन्त्धी विषमभा प्रभाणऩत्रसभेत हानसर गनुिबएको छ। साथध, डेनभाकि फाट 
ननजी-साििजननक साझेदायी तथा नेततृ्ि विकास (३ भवहना) य आमोजना व्मिस्थाऩन (३ भवहना) 
सम्फन्त्धी विषमभा प्रभाणऩत्रसभेत हानसर गनुिबएको छ। मसका अनतरयक्त, उहााँरे मयुोवऩमन 
वििविद्यारम फ्रोयेन्त्स स्कुर अप येगरेुसन इटारीफाट विद्यतु प्रणारीको ननमभन (५ भवहना) तथा 
सिंमकु्त यायम अभेरयकाको फ्रोरयडा वििविद्यारमफाट सेिा प्रदामकको ननमभन तथा यणनीनत (२ 
ह ा) एििं सेिा प्रदामकको वित्त विश्लषेण (१ भवहना) सम्फन्त्धी विषमभा तानरभ नरई ननमभनको 
ऺेत्रभा दऺता हानसर गनुिबएको छ। 

उहााँरे विगतभा नेऩार सयकाय, ऊजाि जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारमअन्त्तगित िधकजल्ऩक ऊजाि 
प्रफधिन केन्त्द्रको कामिकायी ननदेशकको रूऩभा ४ िषि ६ भवहना, सोबन्त्दा अगानड दजऺण प्रसान्त्त 
भहासागयका टाऩहुरूको देशभध्मे बानआुतभुा अषे्डनरमन सयकायको सहमोगभा सञ्चानरत बानआुत ु
सयकायको बनूभ तथा प्राकृनतक स्रोत भन्त्त्रारमअन्त्तगित बानआुत ु ऊजाि कामिक्रभको प्राविनधक 

 

डा. याभप्रसाद नधतार 

सदस्म  
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सल्राहकायको रूऩभा (१.५ िषि), सिंमकु्त यावष्डम विकास कामिक्रभ, अपगाननस्तान तथा ग्राभीण 
ऩनुननिभाण भन्त्त्रारमअन्त्तगित सञ्चानरत ऊजाि विकास कामिक्रभभा निीकयणीम ऊजाि विशेषऻ (२.५ 
िषि), िधकजल्ऩक ऊजाि प्रफधिन केन्त्द्रभा विनबन ऩदहरूभा (७ िषि), सिंमकु्त यावष्डम विकास कामिक्रभ, 
नेऩारको ग्राभीण ऊजाि विकास कामिक्रभभा जजल्रा ऊजाि सल्राहकाय तथा प्राविनधक अनधकृतको 
रूऩभा (३.५ िषि) सभेत गयी २० िषि नेऩार, अपगाननस्तान य बानआुतकुो ऊजाि ऺेत्रसम्फन्त्धी 
कामिकायी, सल्राहकाय तथा प्राविनधक ऺेत्रको विऻको रूऩभा कामि अनबुि प्रा  गनुिबएको छ।  

डा. नधतार हार विद्यतु ननमभन आमोगको प्रिक्तासवहत मोजना, अनगुभन, सिंस्थागत विकास, 
ननमाभकीम तथा फाह्य सम्फन्त्धसाँग सम्फजन्त्धत बनूभका ननिािह गरययहनबुएको छ।  

उहााँरे हारसम्भ ऊजािको विषमसाँग सम्फजन्त्धत १८ िटा अध्ममन अनसुन्त्धानका कृनत यावष्डम तथा 
अन्त्तयािवष्डम ऩत्रऩनत्रकाहरूभा प्रकाशन गरयसक्नबुएको छ। नेऩार इजन्त्जननमरयङ्ग एसोनसएसन, नेऩार 
व्मिस्थाऩन सिंघ, नेऩार जभिन शधजऺक सिंस्था, नेऩार येडक्रस सोसाइटीको आजीिन सदस्थ तथा 
नेऩार ओल्डेनिगि निीकयणीम ऊजाि केन्त्द्रको अध्मऺको रूऩभा शधजऺक एििं साभाजजक कामिभा 
सवक्रम यहनबुएको छ।    

Linkedin Profile: https://www.linkedin.com/in/ram-prasad-dhital-01422721 

ऩन्त्जाफ वििविद्यारमफाट इरेजक्िक इजन्त्जननमरयङ्ग सङ्कामभा स्नातक 
तह तथा नत्रबिुन वििविद्यारमफाट काननुको विषमभा स्नातक तह 
उत्तीणि हनुबुएका सदस्म श्री याभेियप्रसाद करिायरे ऩोिया 
वििविद्यारमफाट प्राकृनतक स्रोत व्मिस्थाऩन विषमभा स्नातकोत्तय 
तह उत्तीणि गनुिबएको छ।  

नेऩार विद्यतु प्रानधकयणभा ३३ िषि राभो कामि-अनबुि फटुल्नबुएका 
उहााँरे विगतभा उक्त सिंस्थाको आमोजना व्मिस्थाऩन विबाग, 

प्रजशऺण केन्त्द्र विबाग तथा काठभाडौँ ऺेत्रीम कामािरमको प्रभिुको बनूभका ननबाउनबुएको छ। 
उहााँरे साभदुावमक तथा ग्राभीण विद्यतुीकयण विबागभा कामाियत यहाँदा उभेय हदको कायण अननिामि 
अिकाश नरनबुएको हो।  

मसका अनतरयक्त, सदस्म करिाय नेऩार भध्मस्थता ऩरयषद् (नेका) को आजीिन सदस्म हनुकुो 

 

श्री याभेियप्रसाद करिाय 

सदस्म  

https://www.linkedin.com/in/ram-prasad-dhital-01422721
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साथध उहााँ नेकाद्वाया सचुीकृत वक्रमाशीर भध्मस्थकताि ऩनन हनुहुनु्त्छ। उच्च अदारत, ऩाटनको 
सचुीकृत भध्मस्थताकताि ऩनन यहनबुएका सदस्म करिाय ऩाटन उच्च अदारत, नेका तथा अन्त्म 
सम्फजन्त्धत ऩाटॊद्वाया एकर भध्मस्थताकताि तथा भध्मस्थता विआमनुर सदस्मको रूऩभा ननमकु्त बई 
विनबन सभाधानको कामिभा सिंरग्न हनुबुएको छ। साथध, उहााँरे Technical Advisor य 
भेरनभराऩकतािको तानरभसभेत नरनबुएको छ।   

सदस्म करिायरे हार विद्यतु ननमभन आमोगको प्राविनधक तथा इजन्त्जननमरयङ्ग सम्फन्त्धी जजम्भेिायी 
सम्हाल्नबुएको छ। 

Linkedin Profile: https://www.linkedin.com/in/rameshwar-kalwar-67474a1b 

नत्रबिुन वििविद्यारमफाट अथिशास्त्र य जनप्रशासन विषमभा स्नातकोत्तय 
उत्तीणि गनुिबएकी सदस्म श्री बागीयथी ऻिारीरे नऩेार सिंस्कृत 
वििविद्यारमफाट जशऺा शास्त्रभा स्नातक तह ऩनन उत्तीणि गनुिबएको छ। 
उहााँसाँग िानेऩानी भहसरु ननधाियण आमोगको सदस्मको रूऩभा काभ 
गनुिबएको ४ िषिको अनबुिको साथ साथध १७ िषिको प्राध्माऩनको 
अनबुि यहेको छ। सेसन सहकायी सिंस्थाको अध्मऺको रूऩभा ९ िषिको 
कामि अनबुि यहेकी ऻिारी विनबन साभाजजक य सावहजत्मक सिंस्थाहरूसाँग 

सभेत आफिता हनुहुनु्त्छ।  

विनबन ऩत्रऩनत्रकाभा आनथिक य सावहजत्मक रेियचना प्रकाजशत गदै आउनबुएकी ऻिारीका 
भानत्रगाथा य सनतसार नाभक २ िटा कृनत प्रकाजशत छन।् विनबन साभाजजक य सावहजत्मक 
सिंस्थाहरूसाँग आफि हनुकुो साथध साभाजजक य सावहजत्मक गनतविनधभा सभेत उहााँको सिंरग्नता यहेको 
छ। सावहत्म विऻान प्रनतष्ठान, दनधयाभ स्भनृत प्रनतष्ठान, थोगाि काठभाडौँ सम्ऩकि  तथा विकास भञ्च, 
अथिशास्त्र जशऺक सभाज, गलु्भेरी सभाज, ऻिारी गठुी, ननजाभती कभिचायी श्रीभती सिंघ आदद 
सिंस्थाहरूको आजीिन सदस्म यहेकी ऻिारीरे सावहत्म रेिन य साभाजजक सेिाराई ननयन्त्तयता ददाँदध 
आउनबुएको छ। 

चीनको हान्त्जाउभा आमोजजत Seminar on Small Hydropower and Sustainable Development of 

Rural Communities (5 to 25 September 2019), Organized by National Research Institute for 

 

श्री बागीयथी ऻिारी 
सदस्म  

https://www.linkedin.com/in/rameshwar-kalwar-67474a1b
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Rural Electrification (NRIRE), बटुानको नथम्ऩभुा आमोजजत Forth SAARC Regulators Meeting, 
International Conference on Climate Change, Water Resource and Disasters " (Organized by 

UNESCO), िाताियणसम्फन्त्धी अन्त्तयािवष्डम सम्भेरन, विनबन अनसुन्त्धानात्भक य शधजऺक 
तानरभहरूभा सहबागी हनुबुएकी ऻिारीरे सिंमकु्त यायम अभेरयका, कोरयमा य भरेनसमाको भ्रभण 
गनुिबएको छ। 

सदस्म ऻिारीरे हार आमोगको उऩबोक्ता वहत सिंयऺणसम्फन्त्धी जजम्भेिायी सम्हाल्नबुएको छ।  

Linkedin Profile: https://www.linkedin.com/in/bhagirathi-bhattarai-27bb521a2 

बायतको रयजनर इजन्त्स्टटु्यट अप टेक्नोरोजजफाट इरेजक्िकर 
इजन्त्जननमरयङ्ग विषमभा स्नातक उत्तीणि गनुिबएका सजचि श्री नूतनप्रकाश 
शभािरे बायतको रुड्की जस्थत इजन्त्डमन इजन्त्स्टच्मटु अप टेक्नोरोजीफाट 
हाइड्रो इरेजक्िक इजन्त्जननमरयङ्ग तथा नसस्टभ म्मानेजभेन्त्ट विषमभा 
स्नातकोत्तयको अध्ममन ऩूया गनुिबएको हो।  

इजन्त्जननमरयङ अध्ममन सिंस्थानअन्त्तगितको ऩोियाजस्थत ऩजिभाञ्चर ऺेत्रीम 
करेजफाट आफ्नो व्मािसावमक जीिनको शबुायम्ब गनुिबएका शभािरे 

विद्यतु विकास विबाग तथा विद्यतु भहसरु ननधाियण आमोगको इरेजक्िकर इजन्त्जननमयको जजम्भेिायी 
ननबाउनकुा साथध कारीगण्डकी "ए" जरविद्यतु आमोजना (१४४ भे.िा.) को प्रसायण राइनको 
ननभािण सऩुरयिेऺकको रूऩभा सभेत कामि गनुिबएको नथमो। 

विगतभा विद्यतु विकास विबाग एििं विद्यतु भहसरु ननधाियण आमोगका नसननमय नडनबजनर 
इजन्त्जननमयको बनूभकाभा सभेत कामािनबुि फटुल्नबुएका उहााँ फहपु्रनतवष्ठत फढुीगण्डकी जरविद्यतु 
आमोजना (१,२०० भे.िा.) को विस्ततृ नडजाइन कामिभा सभेत सिंरग्न हनुहुनु्त्थ्मो।  

ऊजाि ऺेत्रको सधुाय, विद्यतु भहसरु, ननमभन रगामत अन्त्म विषमभा एक दजिनबन्त्दा फढी तानरभ 
तथा सेनभनायहरूभा सहबागी हनुबुएका सजचि शभािको विद्यतु ऺेत्रको ननमभन तथा विद्यतु भहसरु 
ननधाियणसम्फन्त्धी ऺेत्रभा विशेष ऻान तथा अनबुि यहेको छ। 

 

  

 

श्री नूतनप्रकाश शभाि 
सजचि 

https://www.linkedin.com/in/bhagirathi-bhattarai-27bb521a2
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अनसूुची-७: केही तजस्फयहरू 

 
तजस्फय 1: आमोगका अध्मऺ श्री ददल्रीफहादयु नसिंहरे ऊजाि, जरस्रोत 
तथा नसिंचाइ भन्त्त्री श्री िषिभान ऩनु "अनन्त्त"फाट ऩद तथा 
गोऩनीमताको सऩथ नराँदध 

 
तजस्फय 2: आमोगका सदस्महरूरे ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्री 
श्री िषिभान ऩनु "अनन्त्त"को उऩजस्थनतभा अध्मऺफाट ऩद तथा 
गोऩनीमताको सऩथ नराँदध 

 
तजस्फय 3: विद्यतु विकास विबागका तत्कारीन भहाननदेशक श्री 
भधपु्रसाद बेटिारसाँग आमोगका ऩदानधकायीहरू 

 
तजस्फय 4: स्ितन्त्त्र ऊजाि उत्ऩादकहरूको सिंस्था, नऩेारका 
ऩदानधकायीसाँग अन्त्तयवक्रमा गदै आमोगका ऩदानधकायीहरू 

 
तजस्फय 5: ऩािय सनभट २०१९ भा सहबानगता जनाउाँदध आमोगका 
अध्मऺ श्री ददल्रीफहादयु नसिंह 

 
तजस्फय 6: ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्रारमभा आमोजजत एक 
फधठकभा ऊजाि, जरस्रोत तथा नसिंचाइ भन्त्त्री श्री िषिभान ऩनु "अनन्त्त"का 
साथ सहबागी आमोगका ऩदानधकायीहरू 
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तजस्फय 7: आमोगको कामिसञ्चारनको एक िषि ऩगुकेो उऩरक्ष्मभा 
आमोजजत कामिक्रभको एक झरक 

 
तजस्फय 8: जजजिमाको विद्यतु, ग्मााँस तथा ऩानी ननमभन आमोगसाँगको 
अन्त्तयवक्रमा कामिक्रभभा सहबागी हनुे क्रभभा आमोगका ऩदानधकायीहरू 
तथा अन्त्म सहबागीहरू 

 
तजस्फय 9: जजजिमाको वटफनरसीभा आमोजजत एक अन्त्तयवक्रमा 
कामिक्रभभा सहबानगता जनाउाँदध अध्मऺ श्री ददल्रीफहादयु नसिंह 

 
तजस्फय 10: जजजिमाको वटफनरसीभा त्महााँको भन्त्त्रारम, ननमभन आमोग, 
विद्यतु प्रशायण कम्ऩनी रगामतका ननकामसाँगको अन्त्तयवक्रमा 
कामिक्रभऩिात ्सभूहगत तजस्िय 

 
तजस्फय 11: जजजिमाको वटफनरसीभा आमोजजत एक कामिक्रभभा 
सहबानगता जनाउाँदध भन्त्त्रारमका प्रनतनननधहरू तथा आमोगका 
ऩदानधकायीहरूको साथभा अन्त्म सहबागीहरू 

 
तजस्फय 12: सिंमकु्त यायम अभेरयकाको फ्रोरयडाभा आमोजजत ननमभन 
सम्फन्त्धी एक प्रजशऺणभा उऩजस्थत अन्त्म सहबागीसवहत आमोगका 
ऩदानधकायीहरू 

 



 

विद्यतु ननमभन आमोगको आ.ि.२०७६/७७ को िावषिक प्रनतिेदन            ऩषृ्ठ 319 

 

 
तजस्फय 13: बायतको केन्त्द्रीम विद्यतु विननमाभक आमोगका 
ऩदानधकायीहरू तथा कभिचायीहरूसाँग अन्त्तयवक्रमा गदै आमोगका 
ऩदानधकायीहरू तथा सजचि 

 
तजस्फय 14: बायतको ददल्री विद्यतु ननमाभक आमोगसाँग 
अन्त्तयवक्रमाऩिात ् आमोगका ऩदानधकायीहरू, सजचि रगामत अन्त्म 
सहबागीहरू 

 
तजस्फय 15: सिंमकु्त यायम अभेरयकाको फ्रोरयडाभा US Department of 

States साँग छरपरको क्रभभा आमोगका ऩदानधकायीहरू 

 
तजस्फय 16: फिंगरादेश विद्यतु ननमभन आमोगका अध्मऺसाँगको फधठक 
ऩनछ आमोगका अध्मऺराई भामाको जचनो प्रदान गदै  

 
तजस्फय 17: सिंमकु्त यायम अभेरयकाको कोरोयाडो यायमका गबनिय तथा  
MCC, नेऩारका प्रनतनननधहरूसाँगको छरपरऩिात ् आमोगका 
ऩदानधकायीहरू 

 
तजस्फय 18: विि फैंक, नेऩारका प्रनतनननधहरूसाँगको छरपरऩिात ्
आमोगका ऩदानधकायीहरू 

 


