मिमि

नाि/ठे गाना

सं स्था/इिेल

विषय

राय/प्रमिविया/सुझाि

२०७६/१२/०६

श्याि

श्याि प्लास्स्िक उद्योग

औद्योमगक

नेपालिा

प्लास्स्िक

उद्योग /

उपभोक्ता

मिलोत्तिा,

िहसुल

िं गलापुर, रुपन्दे ही

सम्बन्धी

िगगिा
िृवि

अमधकांश

ने.वि.प्राको जिाफ
उद्योगहरू

रािको

सियिा

मनधागरण

कारण अफ वपक सियको विद्युि िहसुल दर

प्रकृया

बढाउन नहुने ।

जसो दे शहरूिा यो

पौष दे खी चै त्र िवहना सम्िको लामग बेग्लै िहसुल

गर्ग िर त्यसको

िहसुल बढाउँदा उत्पादनको लागि बढ्ने भएका

हुन ु नहुने ।

५ प्रमिशि विद्युि खपि गने बगगको हकिा कुनै

अशोक

कुिार

औद्योमगक

िुरारका /

उपभोक्ता

विरािनगर

िहसुल

िृवि

रािचन्र सं घई /
रािशाह

मत्रिेणी स्स्पस्न्नंग मितस प्रा मल /

पथ,

औद्योमगक
उपभोक्ता

काठिािौँ

िहसुल

िगगिा
िृवि

सम्बन्धी
२०७६/१२/०७

सरोज प्रसाद अयागल

aryalsaroj@hotmail.com

उपभोक्ता

िगगिा

हो।

धेरै

प्रत्येक िषग गररने

िहसुल
भन्ने

बढ्र् नै

र्ै न।

यस

गने ५ ििा श्रे णीको हकिा ०.२ दे स्ख १०

प्रस्िाि पेश गदाग

प्रमिशिसम्ि िहसुल घिे कोिा ३८ प्रमिशि विद्युि

प्रामधकरणको

खपि गने औद्योमगक ग्राहकलाइग िात्र विद्युि

नाफा,

घािाको

िहसुल बढाइएको कायग न्यायोस्चि नभएको।

स्स्थमि,

मििाण्ि

गरन

उस्चि नहुने।

िहसुल

सप्लाइगको

स्स्थमि

आद्ददलाइग
िध्यनजर

गनुप
ग ने

हुन्र्। हािीले गि
प्रस्िाविि विद्युि िहसुल उद्योग िगगका लामग सुलभ

िं मसर २०७६ िा

असर पाने दे स्खएको

मनधागरणको

नभएको र राष्ट्रको औद्योमगक विकास िा प्रमिकूल

आयोगिा
आिेदन
मथयौँ

औद्योमगक

गमिशील

विद्युि

सम्बन्धी
२०७६/१२/०६

एक

िहसुल बृद्दि नभएको, ५७ प्रमिशि विद्युि खपि

औद्योमगक क्षेत्रको लामग िहसुल दर िृवि
िगगिा

भनेको

ििलब हरे क िषग

ने.वि.प्रा. का १३ थरी ग्राहकहरू िध्ये ७ बगगका

२०७६/११/१६

िहसुल

सं चालनिा हुने भएको र अफ वपक सियको विद्युि

ने.वि.प्रा.को खररद लागििा कुनै फरक नदे स्खएकाले

shresthabhim95@gmail.com

विद्युि

िहसुल
लामग
द्ददएका

िर

प्राविमधक

केही

गस्ति

िहसुल

िृवि

सच्याइसके

सम्बन्धी
२०७६/१२/०७

गौरी शंकर ग्यास
उद्योग प्रा मल. /

२०७६/१२/०७

गौरी शंकर ग्यास उद्योग प्रा मल. /
himalgas@gmail.com

कामलकास्थान,

िहसुल

काठिािौँ

सम्बन्धी

मसिाथग

ग्यास

उद्योग प्रा मल /

मसिाथग ग्यास उद्योग प्रा मल /
siddharthagas@gmail.com

बागदरबार,
२०७६/१२/०६

पुनः

उपभोक्ता

आयोगले

िृवि

किल लामिर्ाने /
काठिािौँ

िहसुल
अशोक

स्िील

अशोक स्िील इन्िस्स्िज प्रा मल

इन्िस्स्िज प्रा मल /

विमभन्न

िृवि

िे कु, काठिािौँ

िहसुल

मत्रिेणी

मसन्थेविक

यानग इन्िस्स्िज प्रा

मत्रिेणी मसन्थेविक यानग इन्िस्स्िज प्रा मल

औद्योमगक
उपभोक्ता

मल /

िहसुल

पुिलीसिक,

सम्बन्धी

मथएन

िगगिा

शावहल अग्रिाल /
नक्साल,

काठिाण्िौ, नेपाल

नेपाल फलािे र्ि उत्पादक सं घ

िहसुल

सम्बन्धी

।

अवहले

िषगको अन्त्य मिरै
आइसकेको

र्ौँ।

त्यस कारण यस

िगगिा

िहसुल

िृवि

मनधागरण

प्रस्िाि प्रोमभजनल
विस्त्तय

वििरणिा

आधाररि भएकाले

िगगिा

अं कहरूिा

िृवि

केही

िल िामथ हुनसक्ने
सम्भािना र्।

औद्योमगक
उपभोक्ता

भइरहे को

हािी यस आमथगक

िृवि

काठिािौँ
२०७७/०२/१२

िु ङ्याउन

सम्भि

सम्बन्धी
२०७६/१२/०७

कारणिश

प्रकृया

औद्योमगक
उपभोक्ता

बढाउन

खोज्दा खोज्दै पमन

िगगिा

सम्बन्धी
२०७६/१२/१०

प्रकृया

अस्घ

औद्योमगक
उपभोक्ता

िहसुल

मनधागरण

सम्बन्धी
lamichhanemr@gmail.com

आिेदन

द्ददएका हौँ।

िगगिा

औद्योमगक
िहसुल

काठिािौँ

पुनः िाघ िवहनािा

औद्योमगक
उपभोक्ता

पमर्

िगगिा
िृवि

ने.वि.प्राको खुद नाफा (Gross Profit) ५०% दे स्खन्र्,

प्रामधकरण

ने.वि.प्रा ले २५-३० िषग सम्ि मनस्ज उत्पादकहरुले

कारण

एक

जुन मनस्ज क्षेत्रको उद्योगहरुको हुँदैन।यसै गरी

युविमलिी

भएका

उत्पादन गरे को विद्युि नी:शुतक पाउने भएको कारण

यसले ३ कुरािा

िुख्यिः

सिेि अमधकिि राजस्ि सृजना हुने दे स्खन्र्।

ध्यान

उद्योगिा ५-७% हुने भएकोले सो को लाभ उद्योगिा

उत्पादकसँग

द्ददईनुपर्ग।

दरिा विद्युि खररद

स्िील उद्योगिा १००-१२० िेगा िाि खपि भइ

गने।

रु.५ अबगको रमसद हािी बुस्झरहे का र्ौँ।स्िील

उत्पादकहरूले

प्रसारण

च ुहािि

१५-१७%

भने

िापमन

ठू लो

द्ददनुपने

हुन्र्।

प्रथि,

कुन

उजाग

उद्योगको Gross Profit ७-१५% र् भने ने.वि.प्रा को

आफूले

प्रस्िाविि नाफा १३% रहे को र्।

उत्पादन गरे िापि

एक िन स्िील उत्पादन गनग कररब ८०० वकलो

बढी

िाि विद्युि खपि हुने गर्ग। प्रस्िाविि िहसुल दर

भइरहे को हुन्र् ।

बिोस्जि ३३% िृवि गने िाग गररएको कारण

उत्पादकले

स्िीलको िूतयिा २२% सम्ि िृवि हुन जान्र्।

आफ्नो

विस्त्तय

प्रस्िाविि िहसुल दर बिोस्जि िहसुल िृवि गने हो

स्िास््य

कायि

भने १०-१५% सम्ि िुतयिृवि हुने दे स्खन्र्।स्िील

राख्नुपने

भएकाले

उद्योगिा विद्युि िहसुल सस्िो गरे स्िील उत्पादन

उत्पादकहरूलाइग

बढाउन सवकन्र्।

उजागको

ििगिान पररपेक्षिा २४ घण्िा विद्युिको सहज आपूमिग

उस्चि िूतय

रहेको अिस्थािा िेिीकेिे ि लाइनको औस्चत्य रहदै न

जरूरी

र सो खारे ज गररयोस। यसै गरी, स्िील उद्योगलाई

दोस्रो, उपभोक्ताले

विद्युि िहसुलिा १०% सम्ि र्ु िको व्यिस्था

पमन

गररनुपर्ग। (Off-Peak) सुख्खा यािको दर पुन: लागू

विद्युि

गनुप
ग ने दे स्खन्र्।कोमभि-१९ को विषि पररस्स्थमिको

गरररे हका हुन्र्न् र

िाझा सम्पूणग उद्योग िगगिा २०% र्ु ि द्ददनुपने

उनीहरूको अपेक्षा

दे स्खन्र्।

बिोस्जि

यसै गरी नेपालिा स्व्हमलं ग प्रणालीको शुरुिाि

प्रामधकरणले विद्युि

गररनु पर्ग र सो प्रणाली अन्िगगि उद्योग िगगले

उजाग
िूतय

िाग
पमन

बापि
हुन्र्

कि

द्ददन
।
दरिा
िाग

२०७६/१२/०७


िाधि बस्िाकोिी

औद्योमगक

kogpokhara@gmail.com

उपभोक्ता
िहसुल

िगगिा
िृवि

सम्बन्धी

२०-३० पैसाको दरले उजाग उत्पादक सँग मसधै

िहसुल

विद्युि खररद गनग पाउनु पर्ग।

पने हुन्र्।

उद्योग िगगको िहसुल दर िृवि भएिा अन्ििोगत्िा

यथाथगिा,

िहसुल दर भनेको

विद्युिीय श्रोिको प्रयोग गनग प्रेररि गनग सक्ने प्रबल

प्रकृया हो र दर

साथै िहसुल दर िृविले उद्योग िगगलाई िैकस्तपक

२०७६/१२/०६

नेपाल स्क्लन्कर

सं घाई /

एस्सोमसएसन

२०७६/१२/०७

म्यानुफ्याक्चर

औद्योमगक
उपभोक्ता

रािशाह पथ,

िहसुल

काठिाण्िौ

सम्बन्धी

उत्ति राज भण्िारी
/

२०७६/१२/०७

एण्ि

एभरे स्ि सुगर एण्ि केमिकल इन्िसविस
मलमििे ि

उपभोक्ता
िहसुल

काठिाण्िौ

सम्बन्धी
ग्यास

मसिाथग ग्यास उद्योग प्रा.मल.

िृवि

औद्योमगक

बसन्िपुर,

मसिाथग

िगगिा

एक

गमिस्शल

सधैँ भरर एकै रहन

िृवि गरी सो िगगलाई हिोत्सावहि नगनग सुझाि प्रदान

सक्दै न। यो सबैले
बुझ्नुपने

हुन्र्।

विद्युि िहसुल दरलाई राजस्िको श्रोि नािानी

आगािी

द्ददनिा

गदगर्ु।
पुरुषोत्ति लाल

विद्युि

औद्योमगक उत्पादन िथा सेिाको िूतय िृवि हुनेर्

सम्भािना र्। िसथग, औद्योमगक िगगको िहसुल दर

२०७६/१२/०४

घिाउनु

औद्योमगक विकासको पूिागधार िामनयोस। औद्योमगक

प्रामधकरणले धेरै नै

िगगलाई बढी िहसुल नामलइयोस।

आयोजनाहरू प्राप्त
गरे को

खण्ििा

प्रस्िाविि िहसुल राष्ट्रका अत्यामधक उद्योगले धन्न

उपभोक्ता

िहसुल

दर

घट्न

सक्दै नन्, र ने.वि.प्रा को प्रस्िाि अनुरुप िहसुल

िृवि

मनधागरण गररए िाल सािानको िूतय िृवि हुने मनस्िि

सक्र्। िर अवहले

३०% िूतय घिाइनु पर्ग।

र्ै न।

र्। उद्योग िगगको साविक विद्युि िहसुल दरिा

औद्योमगक

नेपालिा उत्पाद्ददि सम्पुणग विद्युि मनकि भविष्यिा

त्यस्िो
िसथग

स्स्थमि
अवहलेको

दे शमभत्रै खपि नहुने सम्भािना रहेको सन्दभगिा २५

िहसुल

सम्बन्धी

जेनिेन सञ्चालनिा रहेका उद्योग बन्द हुन गइग हजारौँ

अिस्थालाइग

औद्योमगक

कािदारको

उद्योग प्रा.मल. /

उपभोक्ता

िागदरबार,

िहसुल

काठिाण्िौ
सरोज अयागल

उपभोक्ता
िहसुल
सम्बन्धी

पमन

िगगिा

िगगिा
िृवि

िगगिा
िृवि

दे स्ख ३० प्रमिशिसम्ि विद्युि िहसुल बृद्दि गदाग
रोजगरी

गुम्ने, आयाि

अझ

बढ्ने,

गदाग
िध्यनजर

मनधागरण
अवहलेको
गदै

िुतयबृद्दि हुने जस्िा सिस्याहरू आउने दे स्खन्र् ।

िहसुल

मनधागरण

गनुप
ग ने

अस्िभाविक उच्च विद्युि िहसुल दर िोक्नाले सो

अवहले

हुन्र्।

कानुनको स्पष्ट उदे श्य विपररि उद्योगको लामग

मनधागरण

भार जनिा, उपभोक्ताले

बोक्नु पने

बाध्यात्िक

ध्रब
ु थापा

मसिेन्ि उत्पादक सं घ

औद्योमगक
उपभोक्ता
िहसुल

विद्युि

िसथग, दे शको विकासको लामग उद्योगको अनिरि

आजको लामग हो र

सञ्चालनको लामग ने.वि.प्रा. द्वारा प्रस्िाविि विद्युि

भोमल यो मनकै कि

िहसुल पुनरािलोकनसम्बन्धी मनिेदन खारे ज गनुप
ग ने

हुन सक्र्। जुलाइग

अन्िरावष्ट्रय

बजारिा

नेपाली

उद्योगहरूको

प्रमिस्पधागत्िक क्षििा बढाउनको मनस्म्ि औद्योमगक

िृवि

उपभोक्ताको िहसुल दरिा किी तयाउनु जरूरी र्

जलविद्युि

गररएकोिा

एक

िवहनाको

मििाण्ि

बराबरको मििाण्ि चाजग मलने व्यिस्था बनाउनु पर्ग
। आगािी २ बषगसम्ि मििान्ि चाजग पूणग रूपले
र्ु ि द्ददनुपर्ग।
फुड्स

प्रा.मल. /
मिलोत्तिा
रूपन्दे ही

िनोज फुड्स प्रा.मल.

औद्योमगक
उपभोक्ता

६,

िहसुल
सम्बन्धी

नेपालिा
िगगिा
िृवि

आयोजना

विद्युि उपलब्ध गराउनु पर्ग । मििान्ि चाजग मलँदा
चाजग मलने

िनोज

जलविद्युि
गररसके

िहसुल दर लगाउँर् भने उद्योगहरूलाइग मनरन्िर

अमधकांश

उद्योगहरू

रािको

सियिा

िा

प्रामधकरणले स्खस्म्ि

। यद्दद ने.वि.प्रा.ले उद्योगहरूलाइग िेमिकेिे िको

िीन िवहनाको सरदर मििान्ि बराबरको मििान्ि

२०७६/१२/०२

िहसुल

(श्रािन/भार)

िगगिा

सम्बन्धी

लामगएको

स्स्थमिको श्रृजना हुन्र् ।

राय व्यक्त गदगर्ु ।
२०७७/०२/१२

गनग

प्राप्त
पमर्

र

िािाकोशी
आयोजनाले
उत्पादन
थामलसकेपमर्

िहसुल दर घट्न
सक्र्।

िसथग

प्रामधकरणलाइग

सं चालनिा हुने भएको र अफ वपक सियको विद्युि

एकामिर

कारण अफ वपक सियको विद्युि िहसुल दर

दिाि

हुन्र्

बढाउन नहुने ।

अको

मिर उजाग

व्यिस्था नरहे का कारण िं क लाइनको नाििा

बवढ

िहसुल बढाउँदा उत्पादनको लागि बढ्ने भएका

िं क लाइनबाि विद्युि प्रसारण सम्बन्धी कुनै विशेष
उपभोक्ताबाि वप्रमियि िहसुल सं कलन गनुग नाजायज
हुने, दे श लोिसेमिङ् िुक्त भएको अिस्थािा यसको
कुनै औस्चत्य नरहेको र िं क लाइनको िहं गो िहसुल

विद्युि

िहसुल

घिाउने
भने

उत्पादकहरूलाइग
दर

मिनुप
ग ने

दिाि

हुन्र्।

आफैपमन

विस्त्तय

िेस्रोिा, प्रामधकरण

मिनुप
ग ने

उद्योगले

नस्जकैको

साधारण वफिरबाि

सं चामलि उद्योगसं ग चको विद्युि िहसुलको कारणले

पर्ग।

प्रमिस्पधाग गनग नसक्ने भएका कारण िं क र साधारण

प्रामधकरण

वफिरबाि आपुमिग मलँदा सिान िहसुल दर कायि
हुनपु दगर्।
२०७६/१२/०७

कसिस

मसिेन्ि

कसिस मसिेन्ि इन्िस्स्िज प्रा.मल .

इन्िस्स्िज प्रा.मल .

औद्योमगक
उपभोक्ता
िहसुल

िगगिा

औद्योमगक उपभोक्ता बगगलाइग प्रस्िाविि िहसुल दरले

िृवि

अत्यामधक असर गने र अन्ििः त्यसको िारिा
जनिा

नै

िहं गीको

िारिा

पनग जाने

व्यहोरा

जानकारीको लामग अनुरोध र्।
२०७६/१२/०७

गौरी शंकर ग्यास
उद्योग प्रा मल

गौरी शंकर ग्यास उद्योग प्रा मल

/

औद्योमगक
उपभोक्ता

कामलकास्थान,

िहसुल

मितलीबजार,

सम्बन्धी

िगगिा
िृवि

मत्रिेणी

स्स्पमनंग

मत्रिेणी स्स्पमनंग मितस प्रा.मल.

उपभोक्ता

मत्रिेणी कम्प्लेक्स,

िहसुल

रािशाह

सम्बन्धी

पथ,

िगगिा
िृवि

२०७७/०२/१२

गोएंका फूड्स प्रा

मसिाथगनगर, रुपन्दे ही,

मल,. /

उपभोक्ता

मसिाथगनगर,

िहसुल

रुपन्दे ही,

सम्बन्धी

घराना फूड्स प्रा
मल
/

मसिाथगनगर, रुपन्दे ही

िगगिा
िृवि

औद्योमगक
उपभोक्ता

लगानीको

सक्र्।
प्रामधकरणले
आफ्नो

नाफािा

िृवि गरे को कारण

असर पाने दे स्खएको

दृवष्टकोण

नभएको र राष्ट्रको औद्योमगक विकासिा प्रमिकूल

प्रामधकरणप्रमिको
सुदृढ

भइरहे को र्।
त्यो भन्दै िा

प्रस्िाविि विद्युि िहसुल उद्योग िगगका लामग सुलभ

प्रामधकरणले

असर पाने दे स्खएको

रहन्र्

नभएको र राष्ट्रको औद्योमगक विकासिा प्रमिकूल

सधैँ

िहसुल दर बढाइ
भन्ने

िगगिा

पमन

होइन। प्रामधकरण
आफैले

औद्योमगक

भने

लगानीकिागहरूको

काठिािौँ
२०७६/१२/०४

रहेन

िािािरण नै नरहन

िर

औद्योमगक

मितस प्रा.मल. /

स्िस्थ

आफै

प्रस्िाविि विद्युि िहसुल उद्योग िगगका लामग सुलभ

काठिािौँ
२०७६/१२/०६

यद्दद

भोमल

ने.वि.प्रा.को आयिा ४० प्रमिशि योगदान गने

सम्बन्धी

रूपिा स्िस्थ रहनु

पमन

ने.वि.प्रा.को खररद लागििा कुनै फरक नदे स्खएकाले

प्रणालीको

नहुनपु ने

बढाउन

ने.वि.प्रा ले औद्योमगक िगगको िहसुल बढाएर आफ्नो

िसथग,

लगानीको

जरूरी

रहन्र्।

पौषदे स्ख चै त्रको िहसुलिा कुनै प्रकारको फरक

खचग उठाउनु कस्त्तको जायज हो?

ररलायविमलवि
लगानी

गनुग जरूरी हुन्र्।
नजरबाि पमन हेन गु

२०७७/०२/१२

मसिाथगनगर,

िहसुल

रुपन्दे ही

सम्बन्धी

विश्व भ ुषण अिात्य

औद्योमगक

िृवि

आगािी
प्रामधकरणले

िथा

१. रोजगारी शृजना गने भनेको उद्योग िथा सेिादायी

सेिादायी उपभोक्ता

क्षेत्रहरूले हो र वयनको अथगिन्त्रिा ठू लो योगदान

िगगिा िहसुल िृवि

रहेको हुन्र् ।

सम्बन्धी /

वयनको लागि बढ्ने भएका कारण अथगिन्त्रका लामग

िसथग विद्युि िहसुल बढाउनाले

िहसुल बढ्नु वहिकारी नहुन सक्र् ।
२०७७/०२/१२

वििरण

लाइन,

अिोिेसन,
मिस्जिाइजेसन्
जस्िा

क्षेत्रिा

लगानी

गनुप
ग ने

प्रस्िाविि विद्युि िहसुल दरले उद्योगलाई प्राथमिकिा

उद्यिी

उपभोक्ता िगगिा

नद्ददएको र िसथग स्थानीय िहिा रोजगारी बढाउन

िहसुल िृवि

नसक्ने र विद्युि खपि पमन नबढ्ने दे स्खन्र्।

लामग ने.वि.प्रा. ले

औद्योमगक

ने.वि.प्रा ले औद्योमगक िगगको िहसुल बढाएर आफ्नो

पाउनु

उपभोक्ता िगगिा

खचग उठाउनु कस्त्तको जायज हो?

घराना

फूड्स

औद्योमगक

बालाजु, काठिाण्िौ

उपभोक्ता
िहसुल

उत्पादक

विद्युिसम्बन्धी खचग

िगगिा

मभत्र िहसुल भ ुक्तानी गरे थप २% र्ु िको व्यिस्था

िृवि

गररनुपर्ग। प्रस्िाविि िहसुलिा "औद्योमगक क्षेत्र

७०

लाइन" शब्द हिाइनु पर्ग। नेपाल विद्युि प्रामधकरण
सं कलन

विमनयिािली

, २०७३

िा

"...औद्योमगक क्षेत्रले मििर ररमिं ग गरे को ७ द्ददन
मभत्र िहसुल बुझाए १२% रकि र्ु ि द्ददईनेर्" भन्ने
प्रािधान रास्खनुपने।
सोनापुर मिनेरतस एंि आइतस प्रा मल

आिश्यक

औद्योमगक क्षेत्रको लामग १०% र्ु िका साथै ७ द्ददन

विद्युि

मिनेरतस

त्यसको

कम्पनीहरूको

सम्बन्धी

सोनापुर

र

रहन्र्।
स्स्िल

सम्बन्धी
सुिाश मसिौला /

हुन्र्

लगानीिा प्रमिफल

िहसुल िृवि

२०७६/१२/०७

लाइन,

औद्योमगक

प्रा.मल.

२०७६/१२/०३

प्रसारण

सुय ग अमधकारी, उजाग

सम्बन्धी
२०७७/०२/१२

द्ददनिा

औद्योमगक

१. उद्योगका लामग प्रस्िाविि दर अस्िाभाविक रूपले

एंि आइतस प्रा मल

उपभोक्ता िगगिा

उच्च रस्खएको

/

िहसुल िृवि

२. िानि सं साधन र कपोरे ि अवफसिा दे खाइएका

िुलसीपुर, दाङ्ग

सम्बन्धी

खचगको पुष्टी गने आधार नद्ददएको

कच्चा
भएको
र्।
लाइन

पदाथगको
प्रमिशिसम्ि
भमनएको
िेमिकेिे ि
मलएको

खण्ििा त्यमि धेरै

भएको हुनपु र्ग ।
सािान्य वफिरबाि
विद्युि

मलएको

खण्ििा त्यो अं क

२०७६/१२/०७

२०७६/१२/०७

मबश्वोकिाग मसिेंट्स

औद्योमगक

३. विद्युि उत्पादन बढे को कारणले लोि सेमिं ग

त्यमि उच्च नहोला

प्रा मल /

उपभोक्ता िगगिा

सिेि

।

पुिलीसिक,

िहसुल िृवि

नेपाल

काठिािौँ

सम्बन्धी

िेिीकेिे ि उपोभोक्ता ग्राहकलाई उच्च दर प्रस्िाि
गनुग पने औस्चत्य नदे स्खएको

प्रामधकरणले

उजाग

४. ग्लोबल

सुरक्षा,

उजाग

प्रबल जंग पाण्िे /

मबश्वोकिाग मसिेंट्स प्रा मल

इस्िनग कसिस मसिेन्िस् प्रा मल

हस्त्तिुिा, िोरं ग

औद्योमगक
उपभोक्ता िगगिा
िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/०७

शावहल अग्रिाल /

नेपाल फलािे र्ि उत्पादक सं घ

औद्योमगक

नक्साल,

उपभोक्ता िगगिा

काठिाण्िौ, नेपाल

िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/०७

लोिस

फिागसवु िकलस् प्रा

लोिस फिागसवु िकलस् प्रा मल

औद्योमगक
उपभोक्ता िगगिा

मल /

िहसुल िृवि

लास्जम्पाि,

सम्बन्धी

काठिािौँ
२०७६/१२/०९

२०७६/१२/०९

मबष्णु

प्रसाद

सबोत्ति मसिेन्ि मल

औद्योमगक

न्यौपाने /

उपभोक्ता िगगिा

सुनिल,

िहसुल िृवि

निलपरासी

सम्बन्धी

वहिांश ु गोतर्ा /

हुलास स्िील इन्िस्स्िज मल

औद्योमगक

गणबाहाल,

उपभोक्ता िगगिा

काठिािौँ

िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/१०

श्री

पशुपमि

मसिेन्िस् प्रा मल /

श्री पशुपमि मसिेन्िस् प्रा मल

औद्योमगक
उपभोक्ता िगगिा

अन्त्य

भैसकेको

अिस्थािा

औद्योमगक

प्रास्क्िसका आधारिा उद्योगलाई

विद्युि

स्व्हमलं ग चाजगिा विद्युि खररद गने अनुिमि द्ददएिा

सम्बन्धिा

प्रमि युमनि ५/६ रुपैयाँिा खररद गनग सवकने

आत्िमनभगरिा

५. प्रसारण नोक्सानीलाई घिाउनु पने

विश्वसनीयिा

६.

प्रस्िाविि

विद्युि

िहसुल

मनधागरण

गनुप
ग ने

र

(ररलायविमलिी)

आधारहरु पमन हाल प्रस्िुि गररएका विश्लेषणसं गै पेश

बढाउन

गनुप
ग ने िर सो नगररएको

पाँच िषगको लामग

७. उद्योग िगगिा प्रस्िाि गररएको उच्च दरको

एक योजना मनिागण

िहसुल प्रामधकरणको ऐनिा उतलेस्खि सिगसाधारण

गरे को

जनिाको सुविधाको ििग विपररि रहेको

त्यसका लागी ५६

८. अफ वपक सिय श्रे णीको साविक िहसुल दरिा

अबगको

कुनै पररििगन गनग नहुने

आगािी

र्

।
लगानी

आिश्यक हुन्र् ।
उक्त

आयोजना

लागु

गनग

सरकारिा
पूणरू
ग पिा
नहुने

आस्श्रि

हो

भने

प्रामधकरण आफैंले
पमन केही लगानी
गनुप
ग ने हुन्र्
जसका

आन्िररक
नै

।

लामग

रूपिा

प्रामधकरणले

२०७६/१२/१०

२०७६/१२/१०

पुिलीसिक,

िहसुल िृवि

काठिािौँ

सम्बन्धी

घोराही

मसिेन्ि

घोराही मसिेन्ि इन्दस्त्री प्रा मल

औद्योमगक

इन्दस्त्री प्रा मल /

उपभोक्ता िगगिा

पुिलीसिक,

िहसुल िृवि

काठिािौँ

सम्बन्धी

मसिाथग पेि प्लास्ि

मसिाथग पेि प्लास्ि इन्िस्स्िज प्रा मल

औद्योमगक

इन्िस्स्िज प्रा मल /

उपभोक्ता िगगिा

भैरहिा

िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/१०

लुस्म्बनी अस्क्सजन

लुस्म्बनी अस्क्सजन ग्यास इन्िस्स्िज

औद्योमगक

ग्यास इन्िस्स्िज /

उपभोक्ता िगगिा

भैरहिा

िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/१०

रिेश ओझा /

हािा आइरन एंि स्िील इन्िस्स्िज प्रा मल

औद्योमगक

किलादी,

उपभोक्ता िगगिा

काठिािौँ

िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/१०

मबष्णु

न्यौपाने /

प्रसाद

जगदम्बा मसिेन्ि इन्िस्स्िज प्रा मल

गोनाहा, रुपन्दे ही

औद्योमगक

उपभोक्ता िगगिा
िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/१०

मबष्णु
न्यौपाने /
चोनी, पसाग

प्रसाद

शुभ श्री जगदम्बा मसिेन्ि इन्िस्स्िज प्रा

औद्योमगक

मल

उपभोक्ता िगगिा
िहसुल िृवि
सम्बन्धी

केही

स्रोिहरू

जम्िा गनुप
ग ने हुन्र्
।

त्यसै

कारण

प्रामधकरणले
लगानीिा प्रमिफल
खोजेको

हो

।

यससम्बन्धिा
अन्य
पमन

विकतपहरू
खोजी

अस्घ
सवकन्र् ।

गरी
बढ्न

२०७६/१२/१०

२०७६/१२/१०

मबष्णु

प्रसाद

लक्ष्िी स्िीलस् प्रा मल

औद्योमगक

न्यौपाने /

उपभोक्ता िगगिा

सुनिल,

िहसुल िृवि

निलपरासी

सम्बन्धी

शोभाकर न्यौपाने /
िे कु, काठिािौँ

अम्बे स्िीतस प्रा मल

औद्योमगक
उपभोक्ता िगगिा
िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/१०

शोभाकर न्यौपाने /
िे कु, काठिािौँ

अम्बे मसिेन्ि प्रा मल

औद्योमगक
उपभोक्ता िगगिा
िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/०९

अरुण गोएंका /

एभरे स्ि रोमलङ्ग इन्िस्स्िज प्रा मल

भैरहिा, रुपन्दे ही

औद्योमगक
उपभोक्ता िगगिा
िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/१०

२०७६/१२/१०

नेपाल

धागो

नेपाल धागो उत्पादक सं घ

औद्योमगक

उत्पादक सं घ /

उपभोक्ता िगगिा

पुिलीसिक,

िहसुल िृवि

काठिाण्िौ

सम्बन्धी

शोभाकर न्यौपाने /
िे कु, काठिािौँ

जय अम्बे मसिेन्ि प्रा मल

औद्योमगक
उपभोक्ता िगगिा
िहसुल िृवि
सम्बन्धी

२०७६/१२/०७

द्ददिाकर काकी /
काठिािौँ

ररलाएन्स स्स्पमनङ्ग मितस मल

औद्योमगक

उपभोक्ता िगगिा

िहसुल िृवि
सम्बन्धी
२०७६/१२/०२

कुिार

विकाश
गोएंका /

घराना फूड्स प्रा मल. /
gharanafood@gmail.com

मसिाथगनगर,

साधारण लाइन र
िेमिकेिे ि

ु ने
सिान िहसुल दर कायि हुनप

िहसुलिा मभन्निा

कुनै पररििगन गनग नहुने

लाइनको

रुपन्दे ही

हुन नहुने सम्बन्धी
२०७६/१२/०२

कुिार

सुशील
गोएंका /

िनोज फूड्स प्रा मल /
blgoenkagroup@gmail.com

मिलोत्तिा, रुपन्दे ही

साधारण लाइन र
िेमिकेिे ि
लाइनको

िहसुलिा मभन्निा
हुन नहुने सम्बन्धी
२०७६/१२/०६

श्याि

प्लास्स्िक

श्याि प्लास्स्िक उद्योग

उद्योग / मिलोत्तिा,
िं गलापुर, रुपन्दे ही

साधारण लाइन र

कुलप्रसाद न्यौपाने /
कमलकापथ,

मसिाथगनगर,
भैरहिा, लुस्म्बनी
िहाकाली पस्तस्िक
उद्योग / मिलोत्तिा,
िं गलापुर, रुपन्दे ही

िहाकाली पस्तस्िक उद्योग

नहुनपु ने

Industrial Supply श्रे णीका

पमन

धेरै

प्रमिवियाहरू
आएका र्न् र धेरै
िफगबाि

ग्राहकहरुलाई

अत्यामधक िहसुल िृवि गनुग न्यायोस्चि नभएको

यसलाइग

हिाउनुपर्ग

भमन

िाग आएको र्।
यसका

सम्बन्धिा

आयोगसँग

र्लफल गरी अस्घ

िहसुलिा मभन्निा

विप्पणीको िििा

गराउँर्ु।

जानकारी

िेमिकेिे ि

साधारण लाइन र

लाइनको

लाइनको

िहसुल

िेमिकेिे ि

हिाउनुपने

साथै

औद्योमगक

िगगको

िहसुलिा मभन्निा

िहसुल

पमन

घिाइनुपने

भन्ने

हुन नहुने सम्बन्धी
२०७६/१२/०६

३. पौषदे स्ख चै त्रको िहसुलिा कुनै प्रकारको फरक

बारे िा

बढ्ने

लाइनको

मसिाथग उद्योग िास्णज्य सं घ, रुपन्दे ही

वफिरको

२. अफ वपक सिय श्रे णीको साविक िहसुल दरिा

४.

िेमिकेिे ि

िेमिकेिे ि

हुन नहुने सम्बन्धी
२०७६/१२/०६

१. िं क लाइन िा साधारण फीिरबाि आपूमिग मलं दा

साधारण लाइन र
िेमिकेिे ि
लाइनको

कुरा पमन आएको
र्।
िहसुल

िर

यसरी

घिाउँदा

२०७६/१२/०६

िहाकाली पस्तस्िक

िहाकाली पस्तस्िक उद्योग

उद्योग /
मिलोत्तिा,

िहसुलिा मभन्निा

प्रामधकरणको

हुन नहुने सम्बन्धी

विस्त्तय स्िास््यिा

साधारण लाइन र

पने

अमधकांश उद्योगहरू रािको सियिा सं चालनिा हुने

जरूरी हुन्र् ।

उत्पादनको लागि बढ्ने भएका कारण अफ वपक

पक्षहरूसँग

िेमिकेिे ि

ु ने
सिान िहसुल दर कायि हुनप

िहसुलिा मभन्निा

र अफ वपक सियको विद्युि िहसुल बढाउँदा

लाइनको

िं गलापुर, रुपन्दे ही

िं क लाइन िा साधारण फीिरबाि आपूमिग मलं दा

हुन नहुने सम्बन्धी

मसिाथग राइस मिल प्रा मल

प्रा मल /
मिलोत्तिा, रुपन्दे ही

साधारण लाइन र

पौषदे स्ख चै त्रको िहसुलिा कुनै प्रकारको फरक

उपयुक्त

ने.वि.प्रा.को खररद लागििा कुनै फरक नदे स्खएकाले

गरी यस सम्बन्धी

नहुनपु ने

मलन सवकन्र्।

सप्प्लाई

श्रे णीका

ग्राहकहरुलाई

१. िं क लाइन िा साधारण फीिरबाि आपूमिग मलं दा

िेमिकेिे ि

ु ने
सिान िहसुल दर कायि हुनप

िहसुलिा मभन्निा

कुनै पररििगन गनग नहुने

लाइनको

हुन नहुने सम्बन्धी

२. अफ वपक सिय श्रे णीको साविक िहसुल दरिा
३. पौषदे स्ख चै त्रको िहसुलिा कुनै प्रकारको फरक
नहुनपु ने
४.

Industrial Supply श्रे णीका

ग्राहकहरुलाई

अत्यामधक िहसुल िृवि गनुग न्यायोस्चि नभएको
५. १० युमनिसम्िको मबजुली मन:शुतक गनगको
लामग Cross-subsidy उद्योगबाि मलनुहद
ु ैं न
२०७६/१२/०३

विनय
गोएंका /
मसिाथगनगर,
रुपन्दे ही

कुिार

गोएंका फूड्स प्रा मल /
goenkagood@gmail.com

साधारण लाइन र
िेमिकेिे ि
लाइनको

सम्बस्न्धि

आिश्यक र्लफल

अत्यामधक िहसुल िृवि गनुग न्यायोस्चि नभएको
मसिाथग राइस मिल

यद्यपी,

हेन गु

पमन

सियको विद्युि िहसुल दर बढाउन नहुने

औद्योमगक
२०७६/१२/०८

बारे िा

प्रभािको

१. अवहलेको स्स्थमििा िेमिकेिे ि िहसुलको कुनै
औस्चत्य नभएको कारण त्यससम्बन्धी पुनविगचार
गररनुपने ।

मनणगय

िहसुलिा मभन्निा

२. यस विद्युि िहसुल प्रस्िाििा उद्योग क्षेत्रको

हुन नहुने सम्बन्धी

िात्र िहसुल बृद्दि भएको दे स्खन्र्, जुन न्यायोस्चि
र्ै न।
२. िं क लाइन िा साधारण फीिरबाि आपूमिग
मलं दा सिान िहसुल दर कायि हुनपु ने

३. अफ वपक सिय श्रे णीको साविक िहसुल दरिा
कुनै पररििगन गनग नहुने

४. पौषदे स्ख चै त्रको िहसुलिा कुनै प्रकारको
फरक नहुनपु ने

५. Industrial Supply श्रे णीका ग्राहकहरुलाई
अत्यामधक िहसुल िृवि गनुग न्यायोस्चि नभएको
२०७६/१२/१०

पंचकन्या स्िील प्रा

पंचकन्या स्िील प्रा मल

मल /
कोविहिा, भैरहिा

साधारण लाइन र

१. िं क लाइन िा साधारण फीिरबाि आपूमिग मलँदा

िेमिकेिे ि

सिान िहसुल दर कायि हुनपु ने, विद्युि उत्पादन

िहसुलिा मभन्निा

अिस्थािा

लाइनको

हुन नहुने सम्बन्धी

बढे को कारणले लोिशेमिं ग सिेि अन्त्य भैसकेको
औद्योमगक

िेिीकेिे ि

उपोभोक्ता

ग्राहकलाई उच्च दर प्रस्िाि गनुग पने औस्चत्य
नदे स्खएको
२.

Industrial Supply श्रे णीका

ग्राहकहरुलाई

अत्यामधक िहसुल िृवि गनुग न्यायोस्चि नभएको
३. १० युमनिसम्िको मबजुली मन:शुतक गनगको लामग
Cross-subsidy उद्योगबाि मलं दा र्ु ट्टै CSR अन्िगगि
कोषिा दास्खला गराउनु पने
४.

सम्पूणग उद्योगहरुलाई

एकै सिान

िहसुल

िोवकनुपने
५.प्रसारण नोक्सानीलाई घिाउनु पने
२०७६/११/०५

धुमलखेल अस्पिाल,

धुमलखेल अस्पिाल, काठिाण्िौ

साधारण लाइन र

विगििा लोिसेमिङका कारण यस अस्पिालको

काठिाण्िौ

विश्वविद्यालय अस्पिाल

िेमिकेिे ि

सेिािा

प्रत्यक्ष

असर

पनग गएका

कारण

यस

विश्वविद्यालय

लाइनको

अस्पिालले

आ.ि.

अस्पिाल /

िहसुलिा मभन्निा

ने.वि.प्रा.बाि

धुमलखेल,

हुन नहुने सम्बन्धी

िेमिकेिे ि

अस्पिालको सेिा सहज र सुचारू गररएकोिा पमर्

काभ्रेपलान्चोक

२०६३।२०६४
लाइन

जिान

दे स्ख
गरी

मनयि पररििगन भए पिाि िेमिकेिे ि लाइनिा लाग्ने
िहसुलिा बृद्दि भइग दोब्बर िहसुल मिनुग परे कोले

अस्पिाल सञ्चालनिा कद्दठनाइग भएको र्। िसथग,
बृद्दि भएको विद्युि िहसुल घिाइग पाउँ।
२०७६/१२/०७

शावहल अग्रिाल /
नक्साल,
काठिाण्िौ, नेपाल

नेपाल फलािे र्ि उत्पादक सं घ

साधारण लाइन र

नेपालिा िहत्िपूणग प्रमिस्पधागत्िक लाभको क्षििा

िेमिकेिे ि

बोकेको उजाग(विद्युि)-लागिलाई स्िील र मसिेन्ि

िहसुलिा मभन्निा

िूतय सं िधगनको लामग उपयोग गनग सवकनुपर्ग।

लाइनको

हुन नहुने सम्बन्धी

जस्िा अमधक विद्युि खपि हुने उद्योगको उत्पादनको
भारिका केवह प्रान्िहरुले उत्पादनको प्रयोजनको
लामग

अमधक विद्युि खपि

गने

स्िील जस्िा

उद्योगहरुलाई र्ु ि (rebate) प्रदान गने व्यिस्था
गरे का र्न्। नेपालिा विद्युि उत्पादनको प्रगाढ
क्षििा रहे को र् र यस क्षििाको अमधकिि फाईदा
उठाउन स्िील र मसिेन्ि उद्योगहरु जस्िा ठू ला
उपभोक्ता चावहन्र्न्। अवहले नेपालिा विद्युि लागि
कररब रु.४.५०- रु.१०.५० प्रमि युमनि र् (औसि
रु.८.७५ मबना मििान्ि चाजग), यो िूतय भारिको
िहसुल दर भन्दा फरक रहे को र् जुन कररब
रु.६.५० प्रमि युमनि रहेको र्। भारि जस्िा विमभन्न
दे शहरुले अमधक विद्युि खपि गने उपभोक्तालाई
हाई

भोतिे ज

लाइनबाि

विद्युि

आपूमिग

गरी

िुलनात्िक रुपिा कि िहसुल असुतने गरे का र्न्।
िथापी, नेपालिा भने "िे िीकेिे ि" र "िं क" लाइनको

नाििा थप वप्रमियि रकि मलने अभ्यास रही आएको

र्। यस्िो अभ्यासले "economies of scale" िाथी
गम्भीर प्रभाि पाने मनस्िि र्। यसै गरी साधारण
लाइन र िेिीकेिे ि लाइनिा र्ु ट्टा-र्ु ट्टै िहसुल दर
कायि गनग नहुने भएकोले बदर भागी र्।
२०७७/०२/१२

पशुपमि िुरारका

नेपाल उद्योग िास्णज्य सं घ

साधारण लाइन र

२३० भोतिे ज लाइन Industrial Feeder लाई सिेि

िेमिकेिे ि

िेिीकेिे ि र िं क लाइनको पररभाषािा सिािेश

िहसुलिा मभन्निा

सहज आपूमिग रहे को अिस्थािा िेिीकेिे ि लाइनको

लाइनको

हुन नहुने सम्बन्धी

गररएको र्।ििगिान पररपेक्षिा २४ घण्िा विद्युिको

औस्चत्य रहदै न र सो खारे ज गररयोस। TOD मििरको
सुख्खा र िषाग यािको फरक-फरक दर सिेि खारे ज
गररनु पर्ग।

२०७७/०२/१२

दे ि

नारायण

सापकोिा

साधारण लाइन र

१००

िेमिकेिे ि

उपभोक्ताहरूलाइग द्ददने भमनएको विद्युि िहसुलिा

लाइनको

र्ु ि यथाथगिा लागु नगररएको जानकारी गराउन

िहसुलिा मभन्निा

चहान्र्ु ।मसं गल फेज विद्युिका प्रयोगकिागको हकिा

हुन नहुने सम्बन्धी

िहसुल

गराउँदर्ु

दे स्ख

घट्नुपने

१५०

युमनि

आिश्यकिा

उपभोग

रहेको

गने

जानकारी

। साथै, िेमिकेिे ि लाइनको मनिेदन

नद्ददएका ग्रहाकहरूलाइग पमन िेमिकेिे ि िहसुल

लगाइएकोले उक्त कदिलाइग सच््याइ पाउँ भन्ने
अनुरोध गर्गर्ु ।
२०७७/०२/१२

अिृि नकिी

साधारण लाइन र

विद्युि िहसुलिा १६-१७% िृवि र आपूमिगको

िेमिकेिे ि

लागि कररब १२% बढे को दे स्खन्र्। मबिी बढे संगै

लाइनको

िहसुल घिाइनु पने हो। नेपाल दस्क्षण एमसयािा

िहसुलिा मभन्निा

दोश्रो सिागमधक िहसुल दर भएको राष्ट्र हो। विद्युि

हुन नहुने सम्बन्धी

खपि बढाउन िहसुल घिाउनु पर्ग। िेिीकेिे ि
लाइनको व्यिस्था हिाइनु पर्ग ।

२०७७/०२/१२

विनय गोयन्का

साधारण लाइन र
िेमिकेिे ि

२०७७/०२/१२

१. अवहलेको स्स्थमििा िेमिकेिे ि िहसुलको कुनै

औस्चत्य नभएको कारण त्यससम्बन्धी पुनविगचार

लाइनको

गररनुपने ।

िहसुलिा मभन्निा

२. यस विद्युि िहसुल प्रस्िाििा उद्योग क्षेत्रको िात्र

हुन नहुने सम्बन्धी

िहसुल बृद्दि भएको दे स्खन्र्, जुन न्यायोस्चि र्ै न।

साधारण लाइन र

लोि-शेमिं ग अन्त्य भइ सकेको अिस्थािा िेिीकेिे ि

िेमिकेिे ि

लाइनको शुतक हिाइनु पने

लाइनको

िहसुलिा मभन्निा
हुन नहुने सम्बन्धी
२०७७/०२/१२

साधारण लाइन र

erc@123

िेमिकेिे ि

२०७७/०२/१२

ज्ञानेन्रलाल प्रधान

िेमिकेिे ि

र

हिाउनुपर्ग।

िं क

लाइनको

स्स्िल

उत्पादक

िहसुल

िुरून्ि

कम्पनीहरूलाइग

लाइनको

विद्युििा विशेष र्ु ि द्ददनुपर्ग । सुख्खा याििा पमन

िहसुलिा मभन्निा

अफ वपक ट्याररफ लागु गनुप
ग र्ग । उद्योगहरूलाइग

हुन नहुने सम्बन्धी

उजाग उत्पादकहरूसं ग मसधै विद्युि खररद गने सक्ने

साधारण लाइन र

अवहलेको अिस्थािा िेमिकेिे ि िथा िं क लाइनले

िेमिकेिे ि
लाइनको

िहसुलिा मभन्निा

व्यिस्था मिलाउनपर्ग ।
कुनै औस्चत्य नराख्ने भएका कारण िेमिकेिे ि िथा

िं क लाइनको िहसुल ित्काल हिाउन अनुरोध
गदगर्ु ।

हुन नहुने सम्बन्धी
२०७७/०२/१२

पिन गोतयान

नेपाल धागो उत्पादक सं घ

साधारण लाइन र
िेमिकेिे ि
लाइनको

लोिसेमिङ्को अन्त्य भइसकेको स्स्थमििा िं क लाइन

र िेमिकेिे ि लाइनको िहसुल जारी राख्नु उपयुक्त
र्ै न । उद्योगहरूले विद्युि उत्पादकहरूसं ग सोझै

िहसुलिा मभन्निा

विद्युि खररद गने व्यिस्था मिलाउनुपने आिश्यकिा

हुन नहुने सम्बन्धी

दे स्खन्र् ।

२०७७/०२/१२

ररलायन्स

स्स्पमनंग

ररलायन्स स्स्पमनंग मितस

मितस

साधारण लाइन र
िेमिकेिे ि
लाइनको

िेिीकेिे ि वफिरिा सिेि मनयमिि विद्युि आपूमिग

रहेको र्ै न, िेिीकेिे ि वफिरको शुतक हिाइनु
पर्ग।

िहसुलिा मभन्निा
हुन नहुने सम्बन्धी
२०७६/०८/०९

िा. रुप ज्योमि /

वहिाल आइरन एण्ि स्स्िल प्रा. मल

परिानीपूर, विरगंज,
नेपाल

साधारण लाइन र

HT-TOD Industrial DFRD (66KVA & Above)

िेमिकेिे ि

व्यापाररकिा विमलं ग हुनपु नेिा HT-TOD Industrial

िहसुलिा मभन्निा

र्। अनमधकृि रुपिा िेिीकेिे ि वफिर िहसुल

लाइनको

हुन नहुने सम्बन्धी

(66KVA & Above)िा विमलं ग भएको सूचना द्ददईएको
िाग्ने नेपाल विद्युि प्रामधकरण विद्युि सं कलन

विमनयिािली, २०७६ खारे ज गरी पाउँ भनी िाग
गररएको

२०७६/११/१४

मनजगल श्रे ष्ठ /

हािा आइरन एण्ि स्िील ईमल.प्रा .

किलादी,
काठिाण्िौ, नेपाल

साधारण लाइन र

प्रामधकरणले आफूलाई

िेमिकेिे ि

विद्युि सेिा मलए िापिको िहसुल बुझाउन भमन

िहसुलिा मभन्निा

विमलं ग पठाएको िर आफूले सो बिोस्जि िेिीकेिे ि

लाइनको

हुन नहुने सम्बन्धी

िे िीकेिे ि र िं क लाइन

पत्राचार गरे को र ग्राहक िगीकरण पररििगन गरी

र िं क लाइनको सुविधाका लामग कुनै मनिेदन
नद्ददएको। सिोच्च अदालिबाि मनणगय भए सम्ि
पुरानै रे ि अनुसार विमलं ग गरर द्ददनु।

२०७६/०४/११

अशोक

स्िील

अशोक स्िील इन्िस्स्िज प्रा. मल

िेमिकेिे ि

इन्िस्स्िज प्रा.मल /
िे कु,

लाइनको

काठिाण्िौ,

िा. िहेन्र विष्ट /
मसं हदरबार,
काठिाण्िौ, नेपाल

आफूले िेिीकेिे ि िा िं क लाइनको लामग कुनै
मनिेदन नद्ददएको र निगल लाइन सरह विद्युि मबलको
िहसुल हुन ु पने हुँदा पुन: मबल सच्चाउनु पने ।

िहसुलिा मभन्निा

नेपाल
२०७६/०७/२६

साधारण लाइन र

हुन नहुने सम्बन्धी
नेपाल िे मलमभजन

साधारण लाइन र

आफूलाई Dedicated Feeder आिश्यक नरहेको हुँदा

िेमिकेिे ि

सो हिाई Normal Line कायि गरी िहसुल शुतक

लाइनको

लाग्ने व्यिस्था मिलाई द्ददनु पने ।

िहसुलिा मभन्निा
हुन नहुने सम्बन्धी
२०७६/११/२६

श्री. कुल

प्रसाद

साधारण लाइन र

न्यौपाने, आद्दद /
बुििल, भैरहिा
२०७६/०९/११

जगदम्बा एन्िप्रागइसेस ् प्रा. मल

जगदम्बा
एन्िप्रागइसेस ् प्रा मल.

२०७६/११/०६

आफूहरुले विद्युि प्रामधकरणको मनयिानुसार Trunk

िेमिकेिे ि

Line जिान गराउनको लामग कुनै पमन आिेदन

लाइनको

नद्ददएको र पूि ग सूचना सिेि नगराई जबजगस्िी Trunk

िहसुलिा मभन्निा

Line अनुसार विमलं ग पठाएको र यसले उत्पाद्ददि

हुन नहुने सम्बन्धी

सािानको उपभोग्य िूतय सिेि बढे र जाने।

साधारण लाइन र

प्रामधकरणले

िेमिकेिे ि

विद्युि मलनको लामग िोवकएको दर लगाई विद्युि

िेिीकेिे ि वफिर िाफगि मनरन्िर

/

लाइनको

िहसुल असुल गनगको मनमित्त पत्राचार गरे को र

विरगंज, नेपाल

िहसुलिा मभन्निा

आफ्नो मनिेदन पिाि पमन सोवह दर लगाई विजक

हुन नहुने सम्बन्धी

जारी गने कायग गरे को।

साधारण लाइन र

उदयपुर

िेमिकेिे ि

मिरररहे को िर अरु उद्योग कम्पनीहरुले साधारण

रिेश राज चौधरी

उदयपुर मसिेन्ि इन्िस्स्िज मल. /
rameshchaudhary20@gmail.com

लाइनको

मसिेन्िले

हाल

Dedicated िहसुल

िहसुल मिरररहेका र्न्।

िहसुलिा मभन्निा
हुन नहुने सम्बन्धी
२०७६/१२/०६

मसिाथग

उद्योग

बास्णज्य सं घ /
रूपन्दे ही,
०७१५२०१५६

मसिाथग उद्योग बास्णज्य सं घ

साधारण लाइन र

िं क लाइनबाि विद्युि प्रसारण सम्बन्धी कुनै विशेष

िेमिकेिे ि

व्यिस्था नरहे का कारण िं क लाइनको नाििा

लाइनको

उपभोक्ताबाि वप्रमियि िहसुल सं कलन गनुग नाजायज

िहसुलिा मभन्निा

हुने, दे श लोिसेमिङ् िुक्त भएको अिस्थािा यसको

हुन नहुने सम्बन्धी

कुनै औस्चत्य नरहेको र िं क लाइनको िहं गो िहसुल
मिनुप
ग ने

उद्योगले

नस्जकैको

साधारण वफिरबाि

सं चामलि उद्योगसं ग चको विद्युि िहसुलको कारणले
प्रमिस्पधाग गनग नसक्ने भएका कारण िं क र साधारण
वफिरबाि आपुमिग मलँदा सिान िहसुल दर कायि
हुनपु दगर्।

२०७७/०२/१२

शेखर गोतर्ा /
काठिाण्िौ, नेपाल

उद्योग िास्णज्य िहासं ग

कोमभि-१९
सन्दभगिा
दर

को

सुहाउँदो

प्रामधकरणद्वारा

कोमभि-१९ को प्रकोपको िाझिा GDP न्युन रहने

प्रस्िाविि

भएकोले ने.वि.प्रा को िुनाफा भन्दा पमन
उपभोक्ताको वहिलाई िध्य-नजर गररयोस। िहसुल

मितली स्घमिरे

मनधागरण गदाग न्युन िगग िथा गररबीको रे खा िल

मभि स्घमिरे

कोमभि-१९
सन्दभगिा
दर

को

१. आजको द्ददनिा हािी प्रदे श १ का उद्योगीहरू

िहसुल

कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारण सिस्यािा परे को

सुहाउँदो

नभएको सम्बन्धी

स्स्थमि र् । त्यसिामथ ने.वि.प्रा.को विद्युि िहसुल
बढाउने प्रस्िािले हािी थप िारिा परे का र्ैँ । यो
प्रस्िाि अिैज्ञामनक र अव्यिहाररक र् ।
२. कोमभि १९ का कारण उद्योगहरू थप सिस्यािा
पररसकेका कारण ने.वि.प्रा. ले
बढाउनु

हुँदैन

विद्युि िहसुल
।

३. ने.वि.प्रा.का खचगहरू अत्यामधक भएका कारण
मिनको पुनरािलोकन जरूरी र् ।
४. ने. वि.प्रा. नाफािुलक सं स्था नभएर सेिािुखी
सं स्था हुन ु जरूरी र् ।

५. भोतिे ज िलिामथ हुने, अघोवषि लोिसेमिङ् िथा

विवपङको सिाधान खोज्न मिर ने.वि.प्रा. लाग्नुपने
दे स्खन्र् ।
६. िेमिकेिे ि लाइनको लामग सािान्यभन्दा बवढ
ु ो कारण के हो, त्यो प्रष्ट पानुप
िहसुल हुनक
ग ने
दे स्खन्र् ।

यस

िहसुल

मनधागरण

प्रस्िाि

कोमभि

१९ को सन्दभगिा

रहेका जनसं ख्याको ख्याल रास्खयोस।
२०७७/०२/१२

िथा

प्रमिकृयाको िििा

िहसुल

नभएको सम्बन्धी
२०७७/०२/१२

विप्पणी

नसुहाउँदो

भन्ने

र्। िर,

हािीले

यस

प्रस्िाि

कुरा पमन उठे को

आयोगसिक्ष

पेश

गदाग स्स्थमि अमल
मभन्न

मथयो।

कोमभि-१९

को

कारण सबै क्षेत्रिा
खपि घिे र जाला
भनेर

हािीले

सोचेका मथएनौँ ।
खपि

बढोस् भन्ने

हाम्रो पमन चहाना
हो । कोमभि १९
को

प्रभािले

हुने

पररििगनहरूलाइग
सही

िररकाले

सम्बोधन गरी अस्घ

बढ्न

हािी

आयोगसँग
र्लफल
र्ौँ

गने

।

नै
त्यस

िििा,

यस

कायगिििा
द्ददइएका

राय

सुझािहरूलाइग
सिेि

िनन

गररनेर् ।
िामथ उतलेख गरे
जस्िै

यो

विद्युि

िहसुल

मनधागरण

प्रस्िाि

हािीले

कोमभि-१९
िहािारी नेपालिा
दे स्खनु

अगािै

बुझाएका मथयौँ र
आजको

द्ददनसम्ि

पररििगन

भएका

र्न्।

िसथग,

आइपुग्दा धेरै कुरा

अिस्था अनुसारको
उपयुक्त

मनणगय

मलनको लामग हािी
आयोगसँग

र्लफल गरी अस्घ
बढ्ने र्ौँ ।
२०७६/१०/११

विनोद
उपाध्याय

कुिार

binodupadhyay5@gmail.com

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई

विमभन्न सं चार िाध्यििा प्रकास्शि सिाचार अनुसार

ग्राहस्थ

हुने

िामसक २० युमनि खपि गने कररब २४,००,०००

िध्ये

उपभोक्ता र्न्।िथापी, ने.वि.प्रा को २०७५/७६

उपभोक्ताहरूले

नदे स्खने सम्बन्धी

को िावषगक प्रमििेदन अनुसार ग्राहस्थ उपभोक्ता कूल

३६,५७,०९२ र्न्, र २० युमनि भन्दा कि खपि
गने उपभोक्ता कूल १२,५७,०९२ जना रहे को

उभपोक्ता

हाल

केही

विद्यिान

िहसुल दर भन्दा
बढी

मिनुग परे को

जनाएको र्। प्रस्िाविि िहसुल दरिा ०-१०, ११-

कुरा पमन सुमनयो।

२०, २१-५०, ५१-१००, १०१-२५० र २५०

िर

५

भन्दा िाथी गरी र् ििा िहसुल स्तयाब िोवकएका

उपभोक्तको

र्न्। उपभोक्तालाई कसरी फाइदा अथिा बेफाइदा

सम्बन्धिा

१०

पुग्दै र् भनेर हािी मनम्न िामलका हेन ग सक्र्ौँ :
Units Minimum New Total Total amount %
loss/Profit
charge Tariff Rate Amount as old tariff

युमनिसम्ि

५०

<=10 30 0 30 60 +50
11-20 30 3 33-90 33-90 0
21-30 50 8.50 118.50 – 195 117
– 180 – 1.28 to -8.33
31-50 50 8.50 203.50-365 213.5
– 375 4.68 to 2.66
51-100 75 9.75 399.75- 877.5 410
-900 2.5
101-205 125 10.50 938 – 2030
910 – 2030 -3.07 to 0

एम्पेयर

प्रमिशिले

विद्युि

िहसुल

घिे को

र्। ११ युमनिको
लामग

िहसुल

यथािि र् । २१
युमनिको
१.२१

लामग
प्रमिशिले

िात्र बढे को र्।
त्यसै

गरर

युमनिको

३०
लामग

पवहले

१८०

रूपैयाँ

िहसुल

206-250

125

10.50

2040.5

–

हुन््यो

भने

नयाँ

2502.5 2041 – 2525 0 .02 to 0.89

दर अनुसार १९५

251-255

हुन्र्।

125

10.50

2562-2610
256-400

–

125

2564-2610

0.07

10.50

to

2621.5

िर

३०

0

बाि ३१ युमनििा

–

चढ्ने

मबस्त्तकै

4277.5 2622-4350 0.02 to 1.67

हालको दर भन्दा

400 – 1000 125 10.50 4289 –

प्रस्िाविि

दर

11177.5 4388 – 12175 2.25 to 8.19

अन्िगगि

कि

उपरोक्त अध्ययनबाि प्रस्िाविि िहसुल दर िैज्ञामनक

िहसुल हुन आउने

नभएको दे स्खन्र्, िथा नाफा र नोक्सान सिेि सरल

हुन्र्।

दे स्खँदैन। 12 -30, 101-204 र 251-254

च ुतहो

इन्िक्सन
प्रयोगकिाग

िा उपभोक्ताले नोक्सान व्यहोनुग परे को दे स्खन्र् र

यो

सिुह

मभत्र

२४,००,००० पर्ी अमधक उपभोक्ता नोक्सानको

पदै नन् िसथग

रे खािा रहेका दे स्खन्र्न। विद्युि िहसुल दरले

िृविले

इन्िक्सन

िध्यि िगग िथा न्यून-िध्यि िगगलाई सम्बोधन गनुग

च ुतहो

पने भए िापमन प्रस्िाविि िहसुल दरले सो नगरे को

प्रयोगकिागलाइग

दे स्खन्र्।उपरोक्त

प्रभाि पादै न ।

बिोस्जि

पररच्र्े दिा

िामसक

२०

उतलेख

युमनि

२४,००,००० उपभोक्तािा कररब
जनाले

५०%

लाभ

पाएका

र्न्

खपि

गररए
गने

७,००,०००
भने

बाँकी

िर,

यो

आयोगसँग

आिश्यक परािशग
गरी

प्रस्िाविि

१७,००,००० जनाले साविक दरिा नै िहसुल

िहसुल

मिनुप
ग ने र्। बाँकी १२,५७,०९२ उपभोक्ता िध्ये

थप पररििगन गनग

६०% ले औसिन २१-२०० युमनि खपि गर्गन,

सवकनेर्।

जसिा ३१-१०० युमनि खपि गने उपभोक्ताले

युमनि

२.५% लाभ पाएका र्न् भने अन्यले नोक्सान

उपभोक्तालाइग केही

लाभ मलने दे स्खन्र्। िसथग, यस प्रस्िाविि िहसुलले

दे स्खएपमन

व्यहोनुग परे को र्, बाँकी ४०%ले १-५% को न्युन

िृवि

दरलाइग
२००
सम्िका
भएको
त्यो

उपभोक्ताले

आश

गरे

बिोस्जिको

लाभ

दे स्खँदैन। केवह गस्ति भएिा िाफी िाग्दर्ु ।
२०७६/११/०७

प्रभाकर आचायग

acharya10@gmail.com

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

द्ददने

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

हुने

रुपिा औसिन १५० युमनि भन्दा अमधक विद्युि

सम्िका

भने, िेरो िामसक औसिन खपि कररब २०० युमनि

प्रस्िाविि

विस्थापन गनग सस्क्दन, जुन रु. १० भन्दा कि

पर्ग।

िगगलाई

अवहलेको प्रस्िाविि िहसुल दर पवहले प्रस्िाविि

उपभोक्तालाइग वकन

हुने

भन्दा फरक रहेको र्। यस िहसुल दरले इन्धनको

नदे स्खने सम्बन्धी

२०७६/११/०८

सन्िोष

santoshky555@yahoo.com

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

२०७६/११/०८

चन्र िहजगन

maharzan@gmail.com

२०० दे स्ख ४००

ि ३२ एस्म्पयरको विद्युि खपि गदगर्ु। िा िामसक
खपि गर्ु ग र यद्दद िैले इन्िक्सन च ुतहो प्रयोग गरे

उपभोक्तालाइग भने

जमि हुन जान्र्। यस अिस्थािा ि ग्यास च ुतहोलाई

अन्िगगि नै सस्िो

खस्चगलो हुनपु ने हो।
प्रमनश पाठक

। िर १५० -

िगगलाई

नदे स्खने सम्बन्धी

२०७६/११/०७

मनकै स्झनो िृवि हो

ग्राहस्थ

सेिा शुतक मलएको

भन्ने कुरो उठे को

रुपिा औसि ४०० युमनि प्रयोग गने व्यस्क्तले रु.३

सेिा शुतक भमनए

गने दे स्खँदैन। केवह सिाचारको अनुसार िामसक

र्

।

प्रमि युमनि मिनुग पनेर्। यस्िो अमधक िहसुल दरले

पमन त्यो न्युनिि
शुतक हो । हािी

हिोत्साहीि
गने
मनस्िि
र्।
https://thehimalayantimes.com/business/nepalelectricity-authority-proposes-power-tariffreduction-for-households/

वक

ििगिान विद्युि रमसदिा ििगि सम्भार शुतक (Repair

हुने

Maintenance Charge) मलने गररएको र् जुन कि

सबैलाइग थाह र्

आयोजनाहरूसँग
िे क अर पे विद्युि
खररद

ग्राहस्थ

ग्राहस्थ मििान्ि शुतक घिाउनु पने

खररद

नदे स्खने सम्बन्धी

प्रामधकरणले

जलविद्युि

गररनु आिश्यक र्।

हुने

त्यसलाइग

उपभोक्तालाई विद्युिीय उपकरण प्रयोग गनगबाि

नदे स्खने सम्बन्धी

प्रोत्साहन

िगगका

विरुि विद्युिीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्सावहि

िगगलाई

िगगलाई

िहसुल

सम्झौिा

गरे को र् र विद्युि
गरे पमन,

नगरे पमन जलविद्युि
आयोजनाहरूलाइग

हािीले पैसा मिनै

२०७६/११/०८

प्रमनश पाठक

pranish.pathak@gmail.com

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई

Induction च ुतहो प्रयोग गनग र पेिोमलयि उजागको

पने हुन्र् । यद्दद

हुने

उपयोग घिाउन प्रोत्साहन गनग ग्राहस्थ िगगको िहसुल

भोमलका

द्ददनिा

घिाउनु पने

विद्युिको

खपि

नदे स्खने सम्बन्धी

कि भएर गए र
२०७६/११/०८

रािशरण काकी /

chandrakarkikarki@gmail.com

ग्राहस्थ

िगगलाई

बुढामनलकण्ठ,

प्रोत्साहन

हुने

काठिािौँ

नदे स्खने सम्बन्धी

१. Induction च ुलो प्रयोग गदाग कमि युमनि खचग हुन्र्

उजाग

शुतकबाि

पैसा

नउठे को

नपने

खण्ििा

ँ लन गरी सो अनुसार सबगसाधारणलाई िकाग
भन्ने आक
गरी

िहसुल

मनधागरण

गनुग

२. मििान्ि शुतकको पररभाषा र इनजी शुतक बाहे क
मििान्ि शुतक मलनुपने औस्चत्य नरहेको।
२०७६/११/०८

२०७६/११/०८

गेहेन्र गुरुङ

नारायण पन्ि

gehendra363@gmail.com

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

nrynpanta@gmail.com

िगगलाई

मििान्ि शुतकको पररभाषा कायि गररनु पने र इनजी

हुने

शुतक बाहे क मििान्ि शुतक मलनुपने औस्चत्य

िध्यपुर

sanjivkafle7059@gmail.com

मथिी-१,

२०७६/११/११

विनोद चापागाई

binod.chapagain@gmail.com

कायि राख्न त्यो
न्युनिि

शुतक

जरूरी रहन्र् ।

ग्राहस्थ

सबै स्तयाबका उपभोक्ताहरुलाई सिान फाइदा हुने

सम्बन्धिा पमन थप

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

लोकन्थली, भक्तपुर

स्िस््य

नरहेको।

िगगलाई
हुने

नदे स्खएको

नदे स्खने सम्बन्धी
सं जय काफ्ले /

विस्त्तय

नदे स्खने सम्बन्धी

प्रोत्साहन

२०७६/११/०८

प्रामधरकणको

िर

यसको

र्लफल गरे र अस्घ
बढ्न सवकन्र् ।
ग्राहस्थ

िगगलाई

बहालिाला ग्राहकहरुले प्रमि युमनि कमि िहसुल

हुने

मिनुप
ग ने हो र बहलिालाले विद्युि खपि गरे िापि

उपभोक्तािध्ये
िामसक १० युमनि

नदे स्खने सम्बन्धी

कमि मिनुप
ग ने हो

िात्र उपभोग गने

ग्राहस्थ

िगगलाई

ििगिान पररपेक्षिा काठिाण्िौ उपत्यका र अन्य

गने

हुने

शहरी क्षेत्रको िामसक औसि विद्युि खपि १००

मनशुतक

बढाउँदा औसि खपि िामसक २०० युमनि जमि

प्रािधान

प्रोत्साहन

नदे स्खने सम्बन्धी

उपभोक्तालाइग प्रदान
भमनएको

युमनि जमि रहे को इन्िक्सन च ुतहोको प्रयोग

मबद्युिसम्बन्धी

हुन जान्र्, िथापी िैकस्तपक विद्युिीय उपकरण

सािुदावयक

प्रयोगकिागलाई भने केवह राहि िहसुस हुने

२०७६/११/१२

विनोद उपाध्याय

binodupadhyay5@gmail.com

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी
२०७६/११/१२

मिथगराज पौिेल

trpoudel2030@gmail.com

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

दे स्खँदैन।िसथग, यस विषयिा आिश्यक कदि

उपभोक्तालाइग पमन

चामलनुपर्ग।

लागु हुनेर्।

प्रस्िाविि िहसुल दर सबै स्तयाबका
उपभोक्ताहरुलाई सिान फाइदा हुने नदे स्खएको

नेपाल विधुि प्रामधकरण विधुि मबिरण विमनयिािली
२०६९को पररच्र्े द – ७ को धारा ३६ को
उपधारा २ िा ३० एस्म्पयर सम्ि िात्र मसङ्ल
फेज सप्लाइ द्ददन सवकने ३० एस्म्पयर भन्दा बढीको
लामग थ्री फेज सप्लाइ द्ददइनेर् भमनएको र् िर
मबधुि िहसुल सङ्कलन मबमनयिािली २०७३

अनुसूची – १ को मबमनिय १ को १.१ ( क) िा
मसङ्ल फेज ६० एस्म्पयर सम्िको ट्याररफ रहे कोले
ने.वि.प्रा.को दुई ििा विमनयिािली एक अकोिा
बास्झएकोले सुधार हुन ु पने दे ख्दर्ु ।
२०७६/११/१३

रािबाबु ढकाल

rambabu_dhakal@yahoo.com

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

२०७६/११/२७

मबन्दु पोखरे ल

bindupok347@gmail.com

िगगलाई
हुने

Induction च ुलो प्रयोग गनग र पेिोमलयि उजागको
उपयोग घिाउन प्रोत्साहन गनग ग्राहस्थ िगगको

नदे स्खने सम्बन्धी

िहसुल घिाउनु पने।

ग्राहस्थ

निस्कार,

प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

सबगप्रथि ि ि उजाग र यस का आयाि हरु सं ग
सरोकार राख्ने एक स्िोिन्त्र कानुन को मबद्याथी

भएको नािा ले सके सम्ि आफुलाई लागेको ,

दे खेको ,भोगेको कुरा हरु सुझाब को रुपिा सके
सम्ि र्ोिकरीिा राख्न चाहन्र्ु .

१) ग्राहस्थ िा िुस्स्कल ले १५ A द्ददने

विद्युिप्रामधकरण ले मसं गल फेज िै ३० A सम्ि को
रे ि राख्नु स्िाभाविक जस्िो नै लागे पमन ६० A को
पमन रे ि पमन राख्नु सोझै कवप पेस्ि अथिा राख्न को
लामग िात्र राखे जस्िो भयो , ब्यबहारिा
विद्युिप्रामधकरण का विमभन्न मबमनयाििाली , काि
गने ब्यबहाररक पर्, फेज ब्यालं स को सिस्या ले
पमन यो कायगन्ियन नहुने बुदा राखेर आखो िा

र्ारो नहालेको भए राम्रो हुने . अग्रगािी सिय िा

पुराना गस्ति , अव्यिहाररक बुदा हरु नहिाउने हो
भने नेपाल यस्िै कायगन्ियन नहुने नीमि मनयि ले
िम्प हुने भयो , सुधार को सुरुिाि विद्युिमनयिन

आयोग िाफगि नै होस भन्ने अपेर्ा सवहि आफ्नो
बहुितु य सिय व्यमिि गदै लागेका कुरा हरु िा
नागररक को वहसाब ले सरोकार राखेकी हु .
२) शहरी िध्यि िगग को केिगोरर लगभग १५
ये मसं गल फेज र उपभोग को द्दरस्स्िकोि ले पमन

िामसक २५० युमनि भन्दा बमि नै हुने हुदा िेस्को
लामग प्रस्िाविि रे ि लगभग १२ रुपैया परे युमनि

भन्दा बमि पने दे स्खयो जुन , वहउद को लामग पमन
िहँगो ि हो नै बखाग मसजन (असार -कामिगक )

सम्ि को लामग अत्यामधक बमि नै हो , यसले नािा
बमि उजाग प्रयोज गरे र अन्य उजाग को श्रोि कि
गनग प्रेररि गर्ग न ि विद्युि प्रामधकरणको खेर जाने
(बखाग िा ) उजाग लाइ उपयोगी काि िा लगाउन
प्रेररि गर्ग , पुनविगचार गररयोस िावक रास्स्िय

अथगिन्त्र लाइ पमन िे िा द्ददन सकोस . ख र ग
बुदा को लामग पमन यस्िै होस् .

३) ग बुदा अन्िगगि पमन झुक्याउने बुदा जस्िो र्
, ११ केभी र ३३ केभी िा अवहले सम्ि ग्राहस्थ
लाइ विद्युिसुमबधा द्ददएको र् जस्िो लाग्दै न ,
अनाबस्यक िमस को खचग हो वक
धन्यबाद
२०७६/१२/०७

किक बहादुर श्रे ष्ठ

kbs@syntegrate.com.np

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

१. मबजुलीको खपिको अमभलेखलाई आधार बनाएर
त्यस अनुसारको िगीकरण गररनुपने
२. साथै प्रामधकरणको मबजुलीको खपि बढाउने र
ग्याँसको प्रयोग घिाउने उिेश्यलाई प्रस्िाविि
िहसुलले साथगक िुतयाउन नसकेको

२०७७/०२/१२

मिलक

खमिििा,

ग्राहस्थ

िगगलाई

सनमसिी

प्रोत्साहन

हुने

अपािगिेन्ि

नदे स्खने सम्बन्धी

१. यस अपािगिेन्िको बामसन्दाको सुरूिािी

द्ददनहरूिा हािीलाइग व्यापाररक उपभोक्ताको
वहसाबले विद्युि िहसुल मलइने गरे को मथयो ।
पमर्, लालपुजाग प्राप्त गररसकेपमर् भने हािीलाइग

विद्युि प्रामधकरणले ग्राहस्थ बगगको रूपिा िहसुल
मलन थामलयो । यद्दद अपािगिेन्िहरू लगायिका सबै
ु बस्स्िहरूका बामसन्दाहरूको लामग भनेर
सं यक्त

सुरूिाि दे स्ख नै ग्राहस्थ िहसुल मलने ब्यिस्था
लागु गरे राम्रो हुनेमथयो ।

२. विद्युि सस्िो िुतयिा उपलब्ध गराउन सके

उजागका अन्य स्रोिहरूलाइग विस्थावपि गनग सघाउ
पुग्ने मथयो ।
२०७७/०२/१२

मबनोद उपाध्याय

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

िहसुलको िृवि र किौिी ग्राहस्थ िगगको हरे क
स्तयाबिा सिान हुन ु पर्ग।

२०७७/०२/१२

िहेन्र च ुिाल

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

१. प्रस्िाविि िहसुलले उपभोक्ता िाझ इन्िक्शन
कुकरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनग सक्दै न।

२. ग्राहस््य िगगको सबै भन्दा ठु लो उप-िगगिा
विद्युि िहसुल िृविको प्रस्िाि भएको र्, जुन
न्यायोस्चि ठहररन सवकंदै न

२०७७/०२/१२

दे ि

नारायण

सापकोिा

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

ग्राहस्थ िगगिा पवहले न्युनिि िहसुललाई सेिा
शुतकिा रुपान्िरण गररयो। मसं गल फेजको ग्राहस्थ
िगगिा विद्युि िहसुल घिाइनु पर्ग। ने.वि.प्रा ले
द्ददने १००-१५० युमनि ग्राहकलाई द्ददने र्ु ि
प्रचलनिा आएको र्ै न। िेिीकेिे ि वफिरको

आिेदन नद्ददए िापमन सो को िहसुल मलइएको
र्।
२०७७/०२/१२

ु न अमधकारी,
िधुसध

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

ि आयोगलाइग ने.वि.प्रा.को िहसुल िोकेजस्िै अफ
ग्रीि विद्युिको सिेि िहसुलको ढाँचा िोक्ने

व्यिस्था मिलाइगद्ददनुहन
ु अनुरोध गदगर्ु I साथै

आगािी द्ददनहरूिा विद्युिको खपि बढाउनको लामग
भान्र्ािा विद्युमिय च ुतहोको प्रयोगलाइग बढािा द्ददन
५० दे स्ख १५० मबचको स्लाबलाइग विद्युि िहसुल
घिाउनु पने आिश्यकिा औतँ याउन चहान्र्ु ।
२०७७/०२/१२

mhtmadhav

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

२०७७/०२/१२

सविय न्यौपाने

िगगलाई
हुने

ग्राहस्थ िगगको उपभोक्ताको लामग मििाण्ि चाजग रु.
१०० कायि गररनुपर्ग िथा विद्युिको सुविधाको

नदे स्खने सम्बन्धी

दुरुपयोग हुने हुँदा १० युमनि खपि गने िगगको

ग्राहस्थ

प्रस्िाविि िहसुल दर उच्च रहेको र यस िहसुल

प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

लामग नी:शुतक विद्युिको व्यिस्था गररनु हुँदैन।
दरिा Per Capita खपि िृवि गनग नमितने

२०७७/०२/१२

अच्युि अयागल

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

विद्युिीय उपकरण (जस्िै इन्िक्सन च ुतहो) को
प्रयोगले विद्युिको खपि बढाउँर्। िर के यसको

ियारी गररएको र् ि? यसै गरी, नेि मििरबाि सोलार
बाि मग्रििा विद्युि आपूमिग गदागको अमधक विद्युिको
िूतयांकन कसरी गने ? Pre-Paid मििर सं चालन गने
केवह योजना र्?

२०७७/०२/१२

सुबणग कपाली

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

िहसुल सहज भए ग्राहस्थ िगगले खपि बढाउने

र्न्। विद्युिीय च ुतहोको प्रयोगले िामसक रुपिा
प्रमि व्यस्क्त १-२ युमनि खपि हुन्र्, १५ एस्म्पयर
विद्युि प्रयोगकिागलाई सुविधाजनक हुने।

२०७७/०२/१२

मबनोद उपाध्याय

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

िहसुलको िृवि र किौिी ग्राहस्थ िगगको हरे क
स्तयाबिा सिान हुन ु पर्ग।

नदे स्खने सम्बन्धी
२०७७/०२/१२

हररराि पोखरे ल

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई
हुने

नदे स्खने सम्बन्धी
२०७७/०२/१२

रािकृष्ण हुिागाईं

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

िगगलाई

गुरु न्यौपाने

ग्राहस्थ
प्रोत्साहन

सवहिको ११ के.भी TOD मििरको िहसुल दर
सम्बन्धी ब्यिस्था गररनुपने।

ग्राहस्थ उपभोक्ता र सािुयाद्ददक उपभोक्तािा मभन्निा

हुने

गररनु नहुने।विद्युिीय च ुतहोको प्रयोगकिागको िहसुल

िगगलाई

१. नेपाल सरकारको आगािी बजेिले विद्युमिय

नदे स्खने सम्बन्धी
२०७७/०२/१२

ग्राहस्थ उपभोक्ताको लामग पमन मनस्ज िान्सफरिर

हुने

नदे स्खने सम्बन्धी

घिाइनुपने।

सिारी साधन िथा इन्िक्सन च ुतहोिा र्ु ि द्ददने

सुमनएको र् । अब मनधागरण हुने उपभोक्ता विद्युि
िहसुलले

पमन

उक्त

घोषणा

हुने

बजेिका

प्रािधानहरूलाइग लागु गनग सहयोगी भ ुमिका खेलोस्
।

२. नेपालको विजुली भारि मनयागि गदाग, भारिको
विजुली नेपाल आयाि गदाग र नेपालको मबजुली
नेपालका

उद्योगहरूलाइग

उपलब्ध

गराउँदाको

िहसुलका मबच िादाम्य मितने गरी उस्चि िररकाले
िहसुल मनधागरण गररनुपने ।
२०७७/०२/१२

शैलेन्र गुरागाईं

स्ििन्त्र उजाग उत्पादक सं घ

ने.वि.प्रा ले विद्युि

खररद िूतय र खररद िूतयिा २०%को िुनाफा हेरेर

नेपाल

िूतय िोवकनु पर्ग। हािीले रु. ३.९० ने.वि.प्रालाई

प्रामधकरणले विद्युि

मबिी गरररहेको र्ौँ भने मनजले सो भन्दा २०%

खररद गदाग ५.३

मबिी गरे को भन्ने

भन्दा अमधक िूतयिा मबिी गरररहेको अिस्था र्।

रूपैंयािा

सम्बन्धी

िूतय मनधागरणिा गररएको प्रस्िाििा २०% कट्टी

गरी मबिी

गरी िूतय िोवकने व्यिस्था गररयोस।

अमधक िुतय (१०

ने.वि.प्रा ले विद्युि

ने.वि.प्रा. ले प्रस्िुि गरे को मनिेदनको विद्युि खररद

रूपैयाँिा)

खररद

सम्बन्धी

खररद

गने

अमधक

२०७७/०२/१२

कुिार पाण्िे

स्ििन्त्र उजाग उत्पादक सं घ

अमधक

भन्दा
िूतयिा

गने

भन्दा
िूतयिा

बुँदािा

स्ििन्त्र

उजाग उत्पादकहरूबाि

पेनास्ति स्िरूप आ.ि. २०७५।७६ मलने गरे को

मबिी गरे को भन्ने

आम्दानीको

उतलेख

र्ै न

।

जलविद्युि

सम्बन्धी

आयोजनाहरूबाि खररद गने गररएको विद्युि िुतयिा
पमन एकरूपिा नभएको दे स्खयो ।ने.वि.प्रा. नाफािुखी
सं स्थाको रूपिा अस्घ आइरहेको र्, साथै एक

विद्युि

गदाग
गरे को

भन्ने कुरा आएको
र्।
यथाथगिा

हािीले

५.३ रूपैंया भन्दा
कििा पमन विद्युि
खररद गरे का र्ौँ,

मिफतिरको रूपिा पमन अस्घ आइरहेको र् वकनकी

जुन

गरे को पाइएको र्ै न ।वि. सं . २०५८ साल यिा

ससाना

ु ानी ने.वि.प्रा.ले द्ददने
फोस्िग आउिे ज बापि द्ददनुपने भक्त

गररद

धेरै

वप.वप.ए.

अगामि
गररएका

उपभोक्ता िहसुल ४५ प्रमिशिले बढे को स्स्थमि भएिा

आयोजनाहरूबाि

दे स्खँदैन ।त्यसै ले स्ििन्त्र उजाग उत्पादकसं ग विद्युि

विद्युिको

पमन ने.वि.प्रा.ले विद्युि खररद गने दरिा कुनै पररििगन

प्राप्त

खररद गने िुतय पमन उपभोक्ता िहसुलसं ग गाँमसनुपर्ग

त्यसरी हेरेर हुँदैन,

।स्ििन्त्र उजाग उत्पादकसं ग खररद गररने उजागको

हुन्र्।

िर

दरलाइग

प्रामधकरणले खररद

िुतय पुनारािलोकन गररनुपर्ग ।िसथग, ने.वि.प्रा.ले

गरे को

सिग्र

फोस्िग आउिे ज, पेनास्ति र वप.वप.ए. दर को बारे िा

विद्युिको

औसि

पुनविगचार गनुग जरूरी र् । त्यसका साथै, विद्युि

दर हेनप
गु ने हुन्र्।

मनयिन आयोगले पमन द्दिमलङ् चाजगको सम्बन्धिा

त्यसरी

हेदाग

चाँिै

स्ििन्त्र

उजाग

नै

मनणगय

गरी

उद्योगहरूले

विद्युि

उत्पादकहरूसं ग स्ििन्त्र रूपिा विद्युि खररद गने

उत्पादकहरूसँग

प्रवियालाइग

खररद

गरे को

पुिि
ग क्ताले भने अनुसार यद्दद ने.वि.प्रा. लाइग घािा हुने

विद्युिको

औसि

स्स्थमि र् भने विद्युििा भ्यािको व्यिस्था तयाउन

दर

७.२७

सवकन्र् । अन्ििः हालको विद्युि िहसुल मनधागरण

रूपैंया

सहज बनाउनु जरूरी

र्

।त्यस्िै

नै
नै

हुन

गदाग स्खस्म्ि जमलिद्युि र िामथतलो िािाकोशीको

आउँर्। भारिबाि

कारण ने.वि.प्रा.को प्रभािलाइग पमन आधार बनाउनु

आयाि

जरूरी र् ।

विद्युिको

गररएको
दर

८.१५ रूपैंया हुन
आउँर्।

दुिै

मिरको वहसाब गदाग
ने.वि.प्रा.ले

वकन्ने

विद्युिको

दर

प्रमियुमनि

७.८

रूपैंया हुन आउँर्
।
त्यसिा

१४,१५

प्रमिशिको प्रसारण
िथा वििरण क्षमि
सिेिको

वहसाब

युमनि

िररपरर

गदाग रूपैंया ९ प्रमि

प्रामधकरणकै
जाने
बाँकी

पनग

दे स्खन्र्।
१

प्रमि

रूपैंया
युमनििा

किगचारी

खचग,

ििगि

सं हार,

ह्रासकवट्ट,

आद्दद

खचगको
व्यिस्थापन गनुप
ग ने
हुन्र्

।

हािीले

िसथग
उपलब्ध

गराएको

ँ िालाइग
आक
िध्यनजर
गररद्ददनुहन
ु अनुरोध
गदगर्ु ।

विद्युि आयाि गदाग
नेपाल मभत्रबाि
खररद गररएको
विद्युि भन्दा
आयामिि विद्युिको
िुतय बवढ भएको
कुरा र्। यद्यपी

हािीले खररद गने
भारिको विद्युिको
९० प्रमिशि

विद्युि सुख्खा

याििा मभमत्रने
गदगर्। िर
सुख्खा यािको
सियिा नेपालका
जलविद्युि
आयोजनाहरूबाि
पमन ८.४
रूपैयाँिा विद्युि
खररद गररन्र् र
यो दर भारिबािै
वकमनने विद्युिको
दर िररपरी नै हुन
आउँर्। नेपालले
आफ्नो उजागको
आिश्यकिा पूमिग
गनगिात्र विद्युि
खररद गरे को हो,
जुन आउने
िषगहरूिा नेपाल
मभत्रको उत्पादन
बढे पमर् किी
हुन आउनेर्।
२०७७/०२/१२

राजेन्र अयागल /

info@fedwasun.org

खानेपानी

िथा

१. सािुदावयक खानेपानी िगगको विद्युि िहसुलिा

प्रामधकरणको

मििाण्ि शुतक हिाइएकोिा ने.वि.प्रा प्रमि धन्यिाद

विचारिा खानेपानी

व्यक्त

प्रयोजनको

थापाथली,

मसं चाई

प्रयोजनको

काठिािौँ

लामग

TOD मििर

सम्बन्धी

गदगर्ु।

२. सािुदावयक खानेपानी िगगको विद्युि िहसुलको

िाइि

अफ

लामग
िे

इनजी शुतक मसं चाई िगगको भन्दा कि हुनपु ने।

मििर नै उपयुक्त

३. सािुदावयक खानेपानीको वििरण पीक सियिा

हुने दे स्खन्र्, वकन

हुने
२०७६/१२/०२

रावष्ट्रय कृषक सिुह

रावष्ट्रय कृषक सिुह िहासं घ नेपाल

खानेपानी

िामथतलो भोतिे ज स्िर, िझौल भोतिे ज स्िर र िाइि

गनुप
ग र्ग भन्ने र्ै न।

प्रयोग गने विद्युििा पमन मििाण्ि चाजग लगाउने प्रस्िाि

िगगको

लगाउने उक्त व्यिस्था हिाउनु पने ।

खानेपानीको

काठिाण्िौ

लामग

TOD मििर

अफ िे अन्िगगि कृषक सिुहले मसं चाइका लामग
गररएकोिा कृषक सिुहको मसं चाइिा मििाण्ि शुतक

िथा

सािुदावयक खानेपानीको विद्युि िहसुलिा ५०% कि
हुने गरी विद्युि िहसुल मनधागरण गररयोस साथै TOD

थापाथली,

मसं चाई

प्रयोजनको

काठिािौँ

लामग

TOD मििर

निराज बस्नेि /
काठिाण्िौ

रावष्ट्रय कृषक सिुह िहासं घ नेपाल /
nfgfnepal@gmail.com

खानेपानी

िहसुलिा सिेि ५०% घिाइयोस।

प्रमििा पराजुली

िथा

मसं चाई

प्रयोजनको

लामग

TOD मििर

खानेपानी
मसं चाई

विद्युिको

साथै, अन्य ग्राहक
िुलनािा

सािुदावयक
िहसुल

१. िामथतलो भोतिे ज, िझौला भोतिे ज र िाइि

उसै पमन

कि नै र् । िसथग
िाइि

अफ

िे

मििर खानेपानीको
लामग

हिाउनुपने

कारण दे स्खँदैन ।

अफ िे अन्िगगि मसं चाईका लामग खपि हुने

मसं चाइको

२. मसं चाई अन्िगगि ग्राहकको िगीकरण गदाग कृवष

लामग

विद्युिको िहसुलिा मििान्ि शुतक नलगाउनु पने

िाइि
मििररङ्

िहसुल

मििर प्रयोग गने भन्ने शब्दहरु प्रयोग हुनपु ने र

हिाउने

सन्दभगिा

मसं चाईको हकिा िाइि अफ िे मििरको सट्टािा

रािको

सियिा

३. कृषक सिुहको मसँचाईका लामग प्रस्िाि भएको

विद्युिलाइग

िथा

वकसानको लामग TOD मििर प्रणाली हिाइनु पर्ग र

गनग प्रोत्साहन गने

प्रयोजनको

नेपाल सरकारको अनुदानको लामग योग्य िुतयाउन

सम्बन्धी

२०७७/०२/१२

खानेपानीको

प्रयोग वपक सियिै

सम्बन्धी
२०७६/१२/०२

भने

नेपाल विद्युि प्रामधकरणबाि प्रस्िुि यस मनिेदनिा

प्रयोजनको

खानेपानी

TOD मििरको प्रािधान

िथा

मसं चाई

राजेन्र अयागल /

िगगबाि

लामग

सम्बन्धी

२०७७/०२/१२

यस

हिाइनुपने।
िहासं घ नेपाल /

info@fedwasun.org

हुँदा

अफ

कृवष मििर प्रयोग गने व्यिस्था हुनपु ने

खेरा

िहसुल दर कस्म्ििा आधा हुनपु ने

मसं चाइिा
साथै

जान

िे

सक्ने
प्रयोग
रािको

सियिा मसं चाइिा

लामग

TOD मििर

सम्बन्धी

"कृवष मििर" को व्यिस्था गररनुपर्ग। मसं चाई िगगको

विद्युि उपभोग गदाग

िहसुल आधा हुने गरी मनधागरण गररनुपर्ग।

अन्य

अिस्थािा

भन्दा धेरै र्ु ि द्ददने
वहसाबले मसं चाइको
लामग िाइि अफ
िे मििररङ् िहसुल
लगाइएको हो ।
िेरो

विचारिा

मसं चाइको लामग यो
उपयुक्त

र्

वकनकी

मसं चाइ

सम्बन्धी
रािको

काि
सियिा

सिेि गनग सवकन्र्
।
मसं चाइगको
उपभोक्ता

सं ख्या

मनकै कि भएका
कारण

मसं चाइगको

विद्युमिकरणिा
सिस्या
र्

।

दे स्खएको
आगािी

द्ददनिा

कृषी

िन्त्रालय र अथग
िन्त्रालयसँग

सहकायग गरी कृवष
एिि्

मसं चाइग

क्षेत्रको उ्थानका
लामग

कायगिि

तयाउने

सोचिा

हािी रहे का र्ौँ।
२०७७/०२/१२

शेखर गोतर्ा /
काठिाण्िौ, नेपाल

उद्योग िास्णज्य िहासं ग

ने.वि.प्रा को खचगिा

कोमभि-१९ िहािारीले दे शिा कररब ४ खरब GDP

किगचारी

अत्यामधक

िृवि

अत्यामधक

भएको

भन्ने

गुिाउनु पने र १५ लाख जन ले बेरोजगार हुने
दे स्खएको र्। यस्िो अिस्थािा उद्योगलाई थप िकाग

भएको

पनग द्ददन उस्चि दे स्खदै न।ने.वि.प्राको प्रस्िाि अनुसार

र्।

विमभन्न स्शषगकिा खचग िृवि गरी िुनाफा दे स्खएको

नेपाल

र् यस्िो विषि पररस्स्थमििा कमि न्यायोस्चि र्?

अन्िगगिको सं स्था

ने.वि.प्रा ले विमभन्न स्शषगकिा १५०% सम्ि खचग

भएकै

कारण

बढाएको र् (उदाहरण: कोपोरे ि कायागलय खचग

नेपाल

सरकारले

१४३% ले िृवि भएको र्)। यो खचग िात्र मनयन्त्रण

लागु

गनग सके ४% ले िहसुल घिाउन सवकन्र्। िानि

व्यिस्थाहरू

सं साधन खचग ४३% ले बढे को र्, यसलाई मनयन्त्रण

हािीले

पमन लागू

गनग सवकयो भने पमन ८% ले िहसुल घिाउन

गनुप
ग ने

हुन्र्।

सम्बन्धी

सवकन्र्। यसै गरी प्रसारण र वििरण च ुहािििा

पमन ५% घिाउन सवकयो भने ८-९ रुपैयाँ थप
किाउन सवकन्र् भन्ने दे स्खन्र्।कुनै पमन कम्पनीले

आफ्नो खचग पूमिगको लामग िहसुल िृविलाई आधार

खचगिा
िृवि
भमनएको
प्रामधकरण
सरकार

गरे का

गएको िषग नेपाल
सरकारले
किगचारीको िलब
२०

प्रमिशि

र

बनाउन थातयो भने बजारिा उत्पादन कसरी बेच्न

िहँगी

सवकन्र्। हािी जलश्रोिको धनी राष्ट्र भएकोले

२०००

ले

विश्विा विद्युिलाई आफ्नो प्रमिस्पधागत्िक लाभको

बढाएको

मथयो।

कारक बनाएर वहं ड्नुपर्ग। ने. वि. प्रा ले आगािी

त्यस उपर यस िषग

आमथगक िषग दे स्ख स्खम्िी जलविद्युि आयोजनाले

हाम्रा

उत्पादन गने विद्युि मबना शुतक र ५०% नयाँ दरिा

किगचारी

भत्ता

३००

ँ ै
थवपद

पाउने हुँदा नोक्सानीिा जाने दे स्खँदैन। सं सार भरर
सरकारको स्िामित्ि भएको कम्पनीहरुको कुनै न

कुनै िररकाले शुलभ दर उपलब्ध गराइराखेको
जानकारी

गराउन

पररस्स्थमििा
दे स्खँदैन।

विद्युि
ने.वि.प्र

चहान्र्ु ।
िहसुल
नोक्सानीिा

र्न्।

त्यही

अनुपाििा
किगचारीहरू

यस्िो

विषि

सेिामनिृत्त

बढ्नुको

कारण

भएका होलान् िर

जादै न, ५०%

स्खम्िीबाि आउँर्। सबै उपभोक्तालाई विद्युि सहज

पमन

सेिा

मनिृत्त

किगचारी

प्रमिको

रुपिा आपूमिग गनुप
ग र्ग।दे शिा खपि गनग सके नाफा

प्रामधकरणको

व्यिसाय धरासायी हुने र व्यिसायीहरु िैकस्तपक

थवपने

श्रोिको प्रयोग गने िफाग लाग्न सक्ने सम्भािना

किगचारीहरूप्रमिको

रहेको र्।आजको द्ददनिा Indian Trading Index

दावयत्ि पमन बढ्ने

नेपाली रुपैंया ५ भन्दा पमन कि रहेको र्। िसथग

भएका कारण यो

ने.वि.प्रा ले विद्युि मनयागि गनुग भन्दा दे श मभत्र नै

सं ख्या

खपि गराउने िािािरण मसजगना गनग सके सस्जलै

दे स्खएको हो।

विषि आमथगक पररस्स्थमिको मनम्न मलस्खि बुँदा

वििरणसम्बन्धी

ु
िुलक
बन्न सवकन्र्।िहसुल दर बढाए उद्योग

नाफा किाउन सक्र्। कोमभि-१९को िहािारीिा

दावयत्ि नघट्ने र

उच्च

उत्पादन, प्रसारण र

सिेिी सम्पूणल
ग ाई िान्य हुने गरी मनणगय गनग

खचगको र्ु ट्टा र्ु ट्टै

आयोगलाई मनिेदन गदागर्ौँ:

वहसाब

रास्खनुपने

१.

भन्ने

सम्बन्धिा

२४ घण्िा नै विद्युि आपूमिग सहज भइसकेको

अिस्थािा िं क लाइन र िेिीकेिे ि लाइनको अलग्गै

हािीले

२.

भविष्यिा सुख्खा याििा सिेि आिश्यकिा

गरे को र्ौँ। अझ,

भन्दा अमधक विद्युि उत्पादन हुने भएकाले फरक

आगािी द्ददनहरूिा

३.

प्रणाली

िहसुल हुनपु ने औस्चत्य नरहेको।

दरको औस्चत्य नरहे को।

कोमभि-१९ िहािारी पिाि दे शको आमथगक

उत्थान गनग हालको विद्यिान िहसुल दर २०%

र्ु ट्टार्ु ट्टै

वहसाब
नै

राख्ने

ि हािी र्ु ट्टै लेखा
प्रयोगिा

२०७७/०२/१२

उत्तर कुिार श्रे ष्ठ

भन्दा काि गरे िा आमथगक पूनरोत्थान मर्िो भन्दा

तयाउने िििा र्ौँ

मर्िो हुन सक्र्।

।

१. ने.वि.प्रा को खचगहरु अमधकिि रुपिा बढे का

ििगि

दे स्खन्र्न् । यस विषयिा ने.वि.प्रा र मनयिन

द्वारा िोवकएको इस्क्ििीिा प्रमिफल ८% कस्त्तको

र्ु ट्ट्याइएको
बजेि

३. हालको अिस्थािा विद्युि खपि घिे को र उजाग

खचग

दे स्खएको र् िर यो

अमधशेष रहे काले लाइफलाइन उपभोक्ता (हाल

सियािमधिा
िषग

काठिाण्िौ

४. सािुदावयक िगगको विद्युि िहसुल मनधागरण गदाग

भने

५.

ने.वि.प्रा को खचगिा

कानूनी त्रुिी सम्बन्धिा:

अत्यामधक

िृवि

१. नेपाल विद्युि प्रामधकरणले विद्युि िहसुल िथा

कम्प्लेक्स,,रािशाह

भएको

भन्ने

अन्य दस्िुर मनधागरण गनग पेश गरे को प्रस्िािका साथ

पथ, काठिाण्िौ

सम्बन्धी

प्रस्िाविि विद्युि िहसुल मनधागरण गनग प्रयोग गररने
आधारहरू पमन प्रस्िुि गनुप
ग ने विद्युि िहसुल प्रस्िाि

२०७६/१२/१०

घोराही

मसिेन्ि

इन्िस्स्ि प्रा.मल .

घोराही मसिेन्ि इन्िस्स्ि प्रा.मल .

ने.वि.प्रा को खचगिा
अत्यामधक

िृवि

भएको

भन्ने

सम्बन्धी

भर

यसको खचग

अत्यामधक

ग्राहस््य िगगिा पमन TOD मििर जिान गनुप
ग ने।
प्रा.मल. / मत्रिेणी

मनस्िि

पने हुन्र् । कुनै

उपिागगलाई उस्चि हुने गरर िहसुल मनधागरण

गनुप
ग ने।
पथ,

अमल बवढ

असर के कस्िा हुन्र्न् , त्यसको विश्लेषण हुनपु ने।

उस्चि िैज्ञामनक िररका अपनाएर िहसुल मनधागरण

कम्प्लेक्स,,रािशाह

लामग

औस्चत्यपूणग र् र यसले िहसुल मनधागरणिा पाने

गनुप
ग ने।

मत्रिेणी

एण्ि

िेन्िे नेन्स) कायगको

प्रस्िाविि िहसुल मनिेदन अनुसार ०-१० युमनट्स)

विश्वकिाग मसिेन्िस्

(ररपेयर

आयोग दुिैले विश्लेषण गनुप
ग ने।

२. ने.वि.प्रा एक सरकारी सं स्था भएकोले ने.वि.प्रा

२०७६/१२/१०

सं हार

मनयिािली, २०५०को मनयि ७ (क) को व्यिस्था
प्रमिकुल विना विश्लेषण प्रस्िाि िात्र पेश गरे को

अरू

हुन्र्
िषगको

लामग यो कि हुन
सक्र् । यस िषग
हािीले लगभग ७
अबगको ििगि सं हार
खचग राखेका

र्ौँ

वकनकी यो िषग धेरै
जलविद्युि
आयोजना

िथा

प्रशारण

लाइनको

ििगि

सं हारको

कायग

आिश्यक

रहेको र् । िर,

२०७६/१२/१०

श्री

पशुपमि

श्री पशुपमि मसिेन्ट्स प्रा मल

कोमभि-१९

िहसुल प्रामधकरणको ऐनिा उतलेस्खि सिगसाधारण

कारण उक्त खचगिा

जनिाको सुविधाको ििग विपररि रहेको

१

प्राविमधक त्रुिी सम्बन्धिा:

अबगको

किी

सम्बन्धी

१. औद्योमगक िगगको लामग प्रस्िाविि िहसुल दर

आउने

दे स्खन्र्।

उच्च रास्खएको भए पमन त्यसको औस्चत्य एिि्

िामथ र्लफल गरे

कारण मनिेदनिा प्रष्ट नभएको ।

अनुसार, यस िषगको

२. २. खास क्षेत्रिा रहे का उद्योगलाइग प्रदान गररने

खचगिा

दरिा सिस्ि उद्योगलाइग विद्युि उपलब्ध गराइग

१९

ने.वि.प्रा को खचगिा

मसिेन्ट्स प्रा मल /

अत्यामधक

िृवि

रािशाह

भएको

भन्ने

पथ,

काठिािौँ
२०७६/१२/१०

२. उद्योग िगगिा प्रस्िाि गररएको उच्च दरको

हािा आइरन एण्ि

हािा आइरन एण्ि स्िील इन्िस्स्िज प्रा

ने.वि.प्रा को खचगिा

स्िील

मल

अत्यामधक

िृवि

प्रा मल /

भएको

भन्ने

किलादी,

सम्बन्धी

उत्पादनको लागि कि गराउन सके त्यसको प्रत्यक्ष

किी

ने.वि.प्रा को खचगिा

ु को उत्पादकत्ि बृद्दि हुने र
लगानी मभमत्रने, िुलक

त्यही

इन्िस्स्िज

काठिािौँ
२०७६/१२/१०

सोनापुर
एण्ि

२०७६/१२/०९

मिनेरतस

सोनापुर मिनेरतस एण्ि आइतस प्रामल.

भन्ने

िुलसीपुर, दाङ्ग

सम्बन्धी

आधारहरु पमन हाल प्रस्िुि गररएका विश्लेषणसं गै पेश

ने.वि.प्रा को खचगिा

४. प्रसारण नोक्सानीलाई घिाउनु पने

३.

प्रस्िाविि

विद्युि

िहसुल

मनधागरण

गनुप
ग ने

गनुप
ग ने िर सो नगररएको

अत्यामधक

िृवि

गणबाहाल,

भएको

भन्ने

काठिािौँ

सम्बन्धी

कारण
आउने

आम्दानीिा

भएको

इन्िस्स्िज मल /

का

रोजगारी एिि् राजस्ि सिेि बढ्ने ।

प्रामल. /

हुलास स्िील इन्िस्स्िज मल

कोमभि-

दे स्खएको र्। िर,

िृवि

स्िील

१.५

वहिग्राही नेपाली नै हुने र त्यसका कारणले बाह्य

अत्यामधक

हुलास

आइतस

दे स्ख

का

५. औद्योमगक उपभोक्ता बगगको हकिा प्रसारण एिि्
वििरण लाइनिा हुने क्षमि कि हुने र प्रशासमनक
एिि् प्राविधक खचगसिेि न्युन हुने भएका कारण

विश्व बजारिा सिेि औद्योमगक उपभोक्ता बगगको
लामग सस्िो दर िोवकएको हुन्र् ।
आमथगक एिि् विस्त्तय त्रुिी सम्बन्धिा:
१. मबना कारण र आधार नेपाल विद्युि प्रामधकरणको
िानि सं साधन खचग ४३ प्रमिशिले बढे को दे स्खएको

र् र कपोरे ि अवफस खचगिा १४३ प्रमिशि बृद्दि
दे स्खएको। यी दुइग खचगलाइग िात्र मनयन्त्रण गरे िात्र

अनुपाििा

किी
दे स्खन्र् ।

पमन
आउने

पमन औद्योमगक विद्युि िहसुल दर १६ प्रमिशिले
घिाउन सवकने।
२. विद्युि उत्पादन बढे को कारणले लोि सेमिं ग
सिेि

अन्त्य

भैसकेको

अिस्थािा

औद्योमगक

िेिीकेिे ि उपोभोक्ता ग्राहकलाई उच्च दर प्रस्िाि
गनुग पने औस्चत्य नदे स्खएको
३. ग्लोबल

प्रास्क्िसका आधारिा उद्योगलाई

स्व्हमलं ग चाजगिा विद्युि खररद गने अनुिमि द्ददएिा
प्रमि युमनि ५/६ रुपैयाँिा खररद गनग सवकने
४. अफ वपक सिय श्रे णीको साविक िहसुल दरिा
कुनै पररििगन गनग नहुने

५. Coal र Furnace Oil िा आधाररि विद्युिको लागि
८-९ रुपैया प्रमि युमनि भन्दा बढी नहुने, िर पमन
उद्योगको

लामग

अस्िाभाविक

प्रस्िाविि

दर

लगाइएको
६.

िसथग

ित्कामलन

विद्युि

िहसुल

मनधागरण

आयोगबाि मिमि २०७३ श्रािण १ िा लागु
गररएको दरलाइग नै मनरन्िरिा द्ददइनु नै न्यायोस्चि
हुने मनिेदन गदगर्ु ।
२०७६/१२/१०

ई. केशि
उप्रेिी

प्रसाद

नेपाल मसिेन्ि उत्पादक सं घ

ने.वि.प्रा को खचगिा

ने.वि.प्रा. ले िहसुल मनधागरण प्रस्िािसँग सो िासुल

अत्यामधक

िृवि

मनधागरण गनुप
ग ने आधारहरु (आमथगक एिं प्राविमधक

भएको

भन्ने

विश्लेषण सवहि) पेश नगरे को। विद्युि िहसुल दर

सम्बन्धी

रे ि कररब ३६% घिाउन सवकन्र्। Line Loss
५०% ले कि गनग सके ने.वि.प्रा. को आय अरबौंले

बढ्र्। उद्योग िगगका मनमित्त Off Peak Hour िापि
साविकको कि दरिा िहसुल मनधागरण गररनु पने।
ने.वि.प्रा को िानि सं साधन िफग ४३% र कपोरे ि

अवफस खचगिा १४३% िृविको आधार द्ददईएको
र्ै न, सो मनयस्न्त्रि गरे विद्युि िहसुलिा १६% ले
किी आउने दे स्खन्र्।।िान्समिसन लस १०%
घिाइए १४ मबमलयन रुपैंया बचि हुन्र्। स्व्हमलं ग
चाजगको व्यिस्था गरी विद्युि खररद गनग द्ददनुपर्ग।
२०७६/१०/१२

द्ददिाकर काकी /
काठिािौँ

ररलाएन्स स्स्पमनङ्ग मितस मल

ने.वि.प्रा को खचगिा

ने.वि.प्रा ले आयोग सिक्ष पेश गरे को विद्युि िहसुल

अत्यामधक

िृवि

मनधागरण

भएको

भन्ने

प्राविमधक त्रुिी रहेको। विद्युि िहसुल मनधागरण

सम्बन्धी

सम्बन्धी

प्रस्िाििा

कानूनी, वित्तीय

र

मनयिािली, २०५० को दफा ७ (क) बिोस्जि
मनजले मनिेदनका साथिा विद्युि िहसुल मनधागरण गने
आधारहरु (आमथगक एिं प्राविमधक विश्लेषण सवहि)
पेश गनुप
ग ने भए िापमन मबना विश्लेषण मनिेदन पेश
गरे को र्। नेपाल विद्युि प्रामधकरण ऐनको दफा
१६

बिोस्जि

सिगसाधारण

जनिाका

सुविधा

सिेिलाई खयाल राखी व्यापाररक मसिान्ि अनुसरण
गने जनाए िापमन, उद्योग िगगको लामग प्रस्िाविि
उच्च िहसुल दरले उत्पादन खचग बढाई सो को
प्रत्यक्ष भार सिगसाधारणलाई पनग जाने मनस्िि र्।
• ने.वि.प्राको प्रस्िाििा उद्योग िगगको विद्युि िहसुल
अस्िाभाविक रुपिा उच्च रास्खनुको औस्चत्य र
कारण र त्यसका प्राविमधक विश्लेषण उतलेख गररएको
र्ै न। औद्योमगक िगगको Line Loss, Distribution
Cost, प्राविमधक िथा प्रशासमनक खचग कि रहेकोले
उद्योगको िहसुल कि रहने विश्व बजारिा प्रचलन
र्।ने.वि.प्रा बाि वििरण विद्युििा २०% सम्ि Line
Loss भएको अिस्था र्।ने.वि.प्रा ले Off Peak Hour

िापि साविक बिोस्जि कि दरिा विद्युि उपलब्ध
गराउनु पर्ग।
• ने.वि.प्रा को िानि सं साधन िफग ४३% को िृवि
र Corporate Office Expenses िफग १४३% को
िृविलाई पुवष्ट गने आधार दे खाइएको र्ै न। म्यान
पािर िथा कपोरे ि खचग मनयस्न्त्रि गररए उद्योगको
लामग

प्रस्िाविि

दरिा

१६%

किी

आउन

सक्र्।िान्समिसन लस १०% घिाइए १४ मबमलयन
रुपैंया बचि हुन्र्। स्व्हमलं ग चाजगको व्यिस्था गरी
विद्युि खररद गनग द्ददनुपर्ग।
• औद्योमगक िगगलाई उच्च िहसुल दर राखेर
मनरोत्सावहि गररएको र् र यसले सो िगगलाई अन्य
िैकस्तपक उजागको प्रयोग गनग बाध्य िुतयाउन
सक्नेर्।
२०७७/०२/१२

गोपी थापा

ने.वि.प्राको

ने.वि.प्राको

िहसुलको

प्रोत्साहन गररनुपर्ग।

अनलाइन भ ुक्तानी

िहसुलको

अनलाइन

भ ुक्तानीलाई

विद्युिीय

मबल

भ ुक्तानी

प्रणालीसम्बन्धी
पमन

विप्पणी

आएको मथयो ।
त्यसका
कुरा

सन्दभगिा
गदाग, हाल

प्रामधकरणको
िहसुलबाि

उठ्ने

रकिको कुल १०
प्रमिशिको
िररपररको

रकि

नेपालिा
८,

१०

चलेका
ििा

विद्युिीय

भ ुक्तानी

सेिाहरू

िाफगि

उठ्ने गरे को र् ।
कोमभि-१९

को

सं ििणको

सन्दभगिा कुरा गदाग
अनलाइन
पेिेन्िको

सान्दमभगकिा
बढे र

अझ
गएको

हािीले

िान्नुपने

हुन्र्।
२०७७/०२/१२

कुिार पाण्िे

स्ििन्त्र उजाग उत्पादक सं घ

विद्युििा
सम्बन्धी

भ्याि

ने.वि.प्रा. लाइग घािा हुने स्स्थमि र् भने विद्युििा
भ्यािको व्यिस्था तयाउन सवकन्र्

विद्युििा

भ्याि

लगाउने कुरा पमन
मनस्केको मथयो ।
िर

त्यसो

गदाग

ग्राहस्थ
उपभोक्तालाइग
सबैभन्दा िकाग पने
हुन्र् । फेरर हािी
विद्युिको

िुतय

घिाउने

भनेर

लामगरहेको

बेला

विद्युििा

भ्याि

लगाउँदा अफ्यारो
पनग

सक्र्

।

त्यसिामथ

पमन

विद्युििा

भ्याि

लगाउँदा

मनयागि

हुने विद्युिको सिेि
िूतय

बढे र

जानसक्ने हुन्र् ।
ने.वि.प्रा

को

आिश्यकिा।

किगचारीको

आचरणिा

सुधारको

किगचारीका
आचरणसम्बन्धिा
पमन केही प्रश्नहरू
उठे का

र्न्

िर

िलाइग विश्वास र्,
विगिका
द्ददनहरूिा

भन्दा

आजको

द्ददनिा

स्स्थमििा धेरै सुधार
र् । केही सिस्या
नै

बाँकी

र्ै नन्

ि

भन्न

भनेर
सवकन्न

िर

कोमभि-१९

को

पररिेशिा मनरन्िर
विद्युि

आपूमिग

कायि

राख्न

प्रामधकरणका
किगचारीले खेलेको

भ ुमिकाको हािीले
कदर
प्रदे श

गनुप
ग र्ग।
नं

२

िहसुल

िा
मिने

िििा
प्रामधकरणका
किगचारीले रू. ५
भन्दा कि

वफिाग

कुरो

नगरे को

आएको र्। िर
वफिाग
त्यो
खािािै

नआएपमन
िपाईंको
जम्िा

भएको हुन्र्।
२०७६/१२/०८

मसिाथग राइस मिल
प्रा मल /
मिलोत्तिा, रुपन्दे ही

मसिाथग राइस मिल प्रा मल

Cross-subsidy
उद्योगबाि
नहुने सम्बन्धी

मलन

१० युमनिसम्िको मबजुली मन:शुतक गनगको लामग

िस

सस्ब्समि

Cross-subsidy उद्योगबाि मलनुहद
ु ैं न

सम्बन्धी

व्यिस्था

हिाएर

उपभोक्ता

िगगको

क्षमिको

आधारिा

िहसुल

मलइनुपने िाग पमन
आएको मथयो िर
त्यसो

गदाग

सािास्जक न्यायको
कायि
सक्र्।

नहुन

२०७७/०२/१२

शावहल अग्रिाल /

नेपाल फलािे र्ि उत्पादक सं घ

नक्साल,

प्रसारण

च ुहािि

सम्बन्धी

काठिाण्िौ, नेपाल
२०७७/०२/१२

ज्योमि बाँमनया

उपभोक्ता वहि सं रक्षण िं च

प्रसारण

च ुहािि

सम्बन्धी

शेखर गोतर्ा /

उद्योग िास्णज्य िहासं ग

काठिाण्िौ, नेपाल

प्रसारण

च ुहािि

सम्बन्धी

प्रसारण

च ुहािि

१५-१७%

भने

पंचकन्या स्िील प्रा
मल /
कोविहिा, भैरहिा

पंचकन्या स्िील प्रा मल

प्रसारण
सम्बन्धी

ठू लो

विद्युि

प्रामधकरणको

द्ददईनुपर्ग।

प्रसारण/वििरण

ग्राहस्थ िगगिा आपूमिग हुने विद्युििा अमधकिि

क्षमि

रुपिा उपभोक्ताबाि उठाइए ग्राहस्थ िगगलाई थप

र्। िर यथाथगिा,

धेरै

भएको

च ुहािि हुने गदगर्, र त्यसको खचग सिेि िहसुलको

भन्ने कुरो आएको

िकाग पने दे स्खन्र्।

प्रामधकरणको क्षमि

यसै गरी प्रसारण र वििरण च ुहािििा पमन ५%
घिाउन सवकयो भने ८-९ रुपैयाँ थप किाउन

च ुहािि

नेपाल

उद्योगिा ५-७% हुने भएकोले सो को लाभ उद्योगिा

सवकन्र् भन्ने दे स्खन्र्
२०७६/१२/१०

िापमन

प्रसारण नोक्सानीलाई घिाउनु पने

हालसम्ि कै कि
अिस्थािा

रहेको

र्। विगििा २०
प्रमिशिभन्दा िामथ
हुने

गरे को

क्षमि

अवहले घिे र १४,
१५ मिर आएको

र्। यो कुरा हािी
सबैले बुझ्नु जरूरी
र्।

प्रमिवियाको

िििा वििरणको
िििा

हुने

क्षमिको बारे िा पमन
कुरा

मथयो

मनस्केको
िर

प्रामधकरणको
वििरण
दे स्ख

क्षमि
१०

९
को

िररपरर रहे को र्,
जुन

भारिको

मबहार

र

प्रदे शको

उत्तर
िुलनािा

मनकै कि हो ।
त्यहाँ यस्िो क्षमि
२० प्रमिशि सम्ि
हुने

गरे को

विद्युि िहसुल मनधागरण आि नागररकलाई िध्य

नेपाल

विद्युि

पाइएको र्।
२०७७/०२/१२

ज्योमि बाँमनया

उपभोक्ता वहि सं रक्षण िं च

ने.वि.प्रा

को

साधारण

सभाले

नजर गरे र गररनुपर्ग।

प्रामधकरणले

िासलाि

पाररि

नेपाल विद्युि प्रामधकरण ऐन, २०४१ को दफा

साधारण

१८ बिोस्जि साधारण सभाले िासलाि पाररि

पाररि गररसकेपमर्

नगरे को सम्बन्धी

गनुप
ग ने व्यिस्था रहे को भए िापमन अवहले ने.वि.प्रा

सभाले

िात्र विद्युि िहसुल

को सं चालक समिमिले आयोग सिक्ष िहसुल

मनधागरणको

लामग

मनधागरणको प्रस्िाि पेश गरे को र्।

प्रस्िाि पेश गनुप
ग ने

उिाप्दन, प्रसारण र वििरणको फरक फरक लागि

भनी

पेश गरे उपयुक्त हुने।

आएको मथयो। िर

विप्पणी

यसै गरी कररब १० अरब रुपैं या िेिीकेिे ि

ने.वि.प्रा.ले

वफिरको रकि उठाइनु पने दे स्खन्र्।

सिगसाधारणलाइग

ग्राहस्थ िगगिा आपूमिग हुने विद्युििा अमधकिि

सेयर बाँिेको र्ै न

रुपिा उपभोक्ताबाि उठाइए ग्राहस्थ िगगलाई थप

आिश्यक रहँदैन।

च ुहािि हुने गदगर्, र त्यसको खचग सिेि िहसुलको
िकाग पने दे स्खन्र्। यसै गरी RoE िा १० अरब
रुपैंया भन्दा अमधक रकि रास्खनु अनुस्चि
दे स्खन्र्।
अन्य व्यिस्था अन्िगगिको खचग सिेि अनुस्चि
दे स्खन्र्। यसै गरी सेिा शुतक िापिको रकि

सिेि उस्चि दे स्खँदैन िसथग सेिा शुतक पुरै हिाइनु

िसथग

यो

पर्ग। १०-५० युमनि सम्ि र १००-१५० युमनि
विद्युि खपि गने स्तयाबिा २१% िृवि गरे को

दे स्खन्र्, जुन उपयुक्त दे स्खँदैन। यसै गरी, ग्राहकको
सट्टा 'उपभोक्ता' भन्ने शब्दको प्रयोग भए सं विधान
सं िि हुने दे स्खन्र्।

शहररया उपभोक्तालाई १०युमनि सम्ि विद्युि
खपि गरे र्ु ि र सािुदावयक उपभोक्तालाई भने
१० युमनि सम्ि विद्युि खपि गरे र्ु ि नहुने
प्रािधान उस्चि दे स्खँदैन।
२०७७/०२/१२

शावहल अग्रिाल /

नेपाल फलािे र्ि उत्पादक सं घ

नक्साल,

स्व्हमलं ग

चाजगको

व्यिस्था गररनु पने

काठिाण्िौ, नेपाल
२०७६/१२/१०

ई. केशि

प्रसाद

नेपाल मसिेन्ि उत्पादक सं घ

उप्रेिी
२०७६/१०/१२

द्ददिाकर काकी /
काठिाण्िौ

ररलाएन्स स्स्पमनङ्ग मितस मल

स्व्हमलं ग

चाजगको

नेपालिा स्व्हमलं ग प्रणालीको शुरुिाि गररनु पर्ग र

उत्पादक सँग मसधै

पाउनु पर्ग।

मलने

सम्बन्धिा

स्व्हमलं ग चाजगको व्यिस्था गरी विद्युि खररद गनग

पमन

केही

दरले उजाग उत्पादक सँग मसधै विद्युि खररद गनग

द्ददनुपर्ग।

स्व्हमलं ग

स्व्हमलं ग चाजगको व्यिस्था गरी विद्युि खररद गनग

व्यिस्था गररनु पने

उजाग

सो प्रणाली अन्िगगि उद्योग िगगले २०-३० पैसाको

व्यिस्था गररनु पने
चाजगको

उद्योगहरूले

द्ददनुपर्ग।

विद्युि गररद गरे र

सुझािहरू आएका
र्न्।

नेपाल

विद्युि
प्रामधकरणको

पुनसंरचनाको कुरा
आइरहेको
सन्दभगिा

वढलो

चाँिो सो सम्बन्धी
ब्यिस्था लागु हुने
नै

र्

र

मनयिन
सिेि
सम्बन्धिा

विद्युि

आयोगले
सो

कदिहरू
चामलरहेकै
हुनपु र्ग।

आगािी

द्ददनहरूिा

आयोगसँग
र्लफल गरी यो
सम्बन्धिा
मलनेर्ैँ ।
अन्य
२०७६/११/०७

िा.

अिृि

िान

नकिी /
काठिािौँ
२०७७/०२/१२

सेन्िर फोर इनजी स्िमिज, एस्न्जमनररं ग

प्रामधकरण

अध्ययन सं स्थान, मत्र. वि. /
nakarmiamrit@gmail.com

सम्बस्न्धि

आस्शस गगग, उजाग

प्रामधकरण

उद्यिी

सम्बस्न्धि

सँग

िेबसाइिबाि data मलन नसकेको

सँग

१. ने.वि.प्रा. सेिािुखी सस्था हुनपु नेिा लगानीिा
नाफा ८ प्रमिशि उतलेख गरी उच्च विद्युि िहसुल
दािी गरे काले प्रामधकरणले िहसुल मनधागरण गरे को
आधार न्यायोस्चि नभएको ।
२. उच्च विद्युि िहसुलका कारण विद्युि उपभोग
बढ्न नपाउने भएका कारण विद्युि िहसुल बढाउन
नहुने ।

३. नेपालिा उत्पाद्ददि विद्युिको लामग बहुमबिेिा
र बहुिेि सवहिको बजारको सुमनस्िििा गररनुपने
।

४. नेपालिा उत्पादन हुने जलविद्युि जस्िो सफा र
हररि विद्युि भारििा मनकै सस्िो िुतयिा विवि
गररएको हुँदा त्यसको पुनविगचार गररनुपने ।

मनणगय

२०७७/०२/१२

दीपक पौिेल

भेरी

कणागली

इनजी

काउस्न्सल

िे भेलपिेन्ि

प्रामधकरण

सँग

सम्बस्न्धि

१. अमधशेष (अमिररक्त) विद्युिीय उजागलाई सहज
रुपिा व्यिस्थापन गनग विद्युिको िहसुल बढाउने
नीमि उपयोगी नहुने।

२०७७/०२/१२

सागर स्शिाकोिी

२०७७/०२/०४

सुिन कुिार श्रे ष्ठ

प्रामधकरण
सम्बस्न्धि
mchudal@gmail.com

प्रामधकरण

सँग
सँग

सम्बस्न्धि

२. विद्युि खपि बढाएिा आयाि घिाउन सवकने।
िषाग र सुख्खा यािको लामग फरक फरक िहसुल
मनधागरण गररनुको कारण के हो?
दे शिा हाल विद्युिको उत्पादन िृवि िीव्र गिीिा
भइगरहे को र मनकि भविष्यिा उत्पाद्ददि विद्युि दे शिा
खपि हुन नसवक खेर जाने सं भािना बवढरहेको र
मनयागि गने सं भािना सिेि हाल नभएको हुदाँ नयाँ
प्रस्िाि गररएको विद्युि िहसुल दर लागू नगरी दे श
र जनिाको पक्षिा मनणगय गदाग राम्रो हुने राय सुझाि

२०७६/११/३०

विनायक शाह /

होिल सं घ नेपाल

गैरीधारा,

प्रामधकरण

सँग

सम्बस्न्धि

काठिाण्िौ, नेपाल

पेश गदगर्ु ।

होिल उद्योगलाई विशेषि: २४ सै घण्िा एउिै दर

कायि नराखी कुनै सियिा २ घण्िा स्िरीय विद्युि
दर र बाँकी भएको २२ घण्िा सहुमलयि दर
(Time of Day Tariff) लगाउन सवकने। नेपाल विद्युि
प्रामधकरणले होिल उद्योगहरुलाई औद्योमगक ग्राहक
िगगिा राख्नुपनेिा व्यापाररक ग्राहक िगगिा राखी

होिलहरुले िहँगो िहसुल मिनुग परे कोिा औद्योमगक
ग्राहक िगगिा रुपान्िरण गनुक
ग ो सट्टा हाल गैह्रग्राहस्थ िगगिा पररििगन गने भमन पत्र पठाई थप
२०७६/११/१५

ग्रामिण सािुदावयक

ग्रामिण सािुदावयक विद्युि सहकारी सं स्था

प्रामधकरण

विद्युि सहकारी

मलमििे ि

सम्बस्न्धि

सं स्था मलमििे ि /
मिमगया, बाँके

सँग

अन्याय गरे को र्।
नेपाल विद्युि प्रामधकरणले हाल प्रस्िाि गरे को
िहसुल सिगसाधरण सबैले आिश्यकिा अनुसार
विद्युि खपि गनग सक्ने गरी नभएको हुँदा यो
प्रस्िाि जनिुखी हुन नसकेको ।

२०७७/०१/२४

मत्रपुरेश्वर,

ब्रोिकास्स्िं ग एसोमसएसन अफ नेपाल

काठिाण्िौ
२०७६/११/२९

होिल एसोमसएसन
अफ नेपाल /

प्रामधकरण

सँग

सम्बस्न्धि
होिल एसोमसएसन अफ नेपाल

प्रामधकरण

सं चार क्षेत्रलाई सािगजमनक यािायाि, विद्यालय, र
अन्य सेिािूलक सं स्थालाई िोवकएको विद्युि

सँग

सम्बस्न्धि

िहसुल अनुसारको दर मनधागरण गररनुपने।
होिल उद्योगहरूले अत्याधुमनक विद्युिीय
उपकरणहरू प्रयोगिा तयाइग बढी भन्दा बढी विद्युि

गैरीधारा,

खपि गने र पेिोमलयि पदाथगलाइग विस्थावपि गने

काठिाण्िौ, नेपाल

िहत्िपूणग योजना बनाएकोिा यसरी खररद गररने
विद्युिीय उपकरणहरूिा सहुमलयिका साथै विशेष
र्ु ि एिं यसरी पररििगन गदाग ठू लो रकि
आिश्यक पने भएकोले सहुमलयिपूणग ऋणको लामग

२०७७/०२/१२

िेज कुिार पाठक

प्रामधकरण
सम्बस्न्धि

सँग

पहल गररद्ददन अनुरोध गदगर्ौँ ।
१. कोमभि १९ को प्रकोपले उपभोक्ताहरूको
ियक्षििािा किी आउने भएको कारण ग्राहस्थ
उपभोक्ताद्वारा हुने विद्युि खपिसम्बन्धी सिस्या
आउन सक्ने भएकाले विद्युि मनयिन आयोगले
त्यसिफग ध्यान द्ददनु पने ।
२. विद्युिको उपभोग र उपभोक्ताको सं ख्यािा बृद्दि
हुँदै गइरहे को अिस्थािा ने.वि.प्रा.ले उपभोक्तालाइग
विद्युि िहसुल मिने कायग सहज बनाउन िफग
लाग्नुपने ।
३. ग्राहस्थ उपभोक्तासं ग मलने गरे को सेिा
शुतकको औस्चत्य के हो ?

४. ने.वि.प्रा. ले विद्युिसं ग सम्बस्न्धि दुघि
ग नाका
कारण हुने िानविय क्षमिको क्षमिपूमिगसम्बस्न्ध
प्रािधानहरू खुलाइग क्षमिपूमिग द्ददनुपने ।

५. ने.वि.प्रा.को उपभोक्ता सेिा िथा सुचना द्ददने
प्रणालीिा सुधारको खाँचो रहे को ।

२०७७/०२/१२

कृष्ण दुलाल

प्रामधकरण

सँग

सम्बस्न्धि

१. उपभोक्ता विद्युि िहसुल बढाउनु हुन्न। बरु
विद्युि खपि बढाउनलाई िहसुललाई घिाउनु
जरुरी दे स्खन्र्।
२. विद्युि िहसुल मनधागरण गदाग आगािी आमथगक
िषगिा स्खम्िी आयोजनाले ने.वि.प्राको वित्तीय
वििरणिा तयाउने योगदानलाई पमन आधार िानेर
विश्लेषण गनुप
ग ने।
३. िं क लाइन र िेिीकेिे ि लाइन प्रयोग गरे

िापि उठाउन बाँकी रहेको िक्यौिा रकिलाई
िध्यनजरिा राखेर विद्युि िहसुल मनधागरण
गररनुपने।

सो गदाग विद्युि िहसुल अझै घिाउन

सवकने।
४. ग्राहस््य िगगलाई पमन TOD मििर जिान गने
२०७७/०२/१२

अजय
पसाग

अमधकारी,

प्रामधकरण
सम्बस्न्धि

सँग

अथिा नगने विकतप हुनपु ने।

१. कोमभि १९ले नेपाललाइग विद्युिको खपि
सम्बन्धिा आत्िमनभगर हुनपु ने आिश्यकिा

दे खाएको र् । प्रदे श नं. २ धेरै आधारिा सुगि
भए पमन िानब विकास सुचकांकको आधारिा धेरै
पमर् र् ।विद्युिको खपि बढाएर यस प्रदे शको
विकासको स्िर कसरी बढाउने र यद्दद विद्युि
िहं गो भएको खण्ििा त्यसले विकासिा सहयोग
पुयागउला ि ? त्यिािफग ध्यान जानु जरूरी र् ।
२. एकामिर ने.वि.प्रा.ले काठिाण्िौिा भ ुमिगि
वििरण लाइगन बनाइराखेको अिस्था र् भने
अकोमिर प्रदे श नं. २ को ग्रामिण क्षेत्रिा पोल िथा
िारहरूको अभाि र् । िसथग, ग्रामिण क्षेत्रिा सिेि
भरपदो िररकाले विद्युि पुयागउने िफग ध्यान द्ददनु

पयो ।
३. भोतिे जिा हुने िलिामथका कारण

सिगसाधरणको विद्युमिय सिाग्रीहरू मबमग्रने भएकाले
क्षमि हुने गरे को र् जसको क्षमिपुमिग द्ददने बारे

ने.वि.प्रा.को कुनै प्रािधान र्ै न । िसथग ने.वि.प्रा.ले
क्षमिपुमिगको ब्यिस्था पमन गनुप
ग यो ।
४. विद्युि िहसुल मिनग जाँदा, उपभोक्ताले वफिाग
पाउने रकि रू. ५ भन्दा कि भएको अिस्थािा
वफिाग नपाउने गरे को भेवियो । एकै रूपैयाँ वफिाग
आउने भए पमन वफिाग पाउने व्यिस्था हुनपु यो ।
२०७६/११/१५

शेर बहादुर बस्नेि

ग्रािीण सािुदावयक विद्युि सहकारी

/

सं स्था मलमििे ि /
bidhutcooperative2070@gmail.com

बैजनाथ - २,

सािुदावयक

सािुदावयक विद्युि वििरण सं स्थाहरुलाई सं चालन र
व्यिस्थापन गनग सहज हुने गरी सािुदावयक थोक
ु ने
िहसुल मनधागरण हुनप

िीमगया, बाँके
२०७६/१२/०३

खानेपानी

िथा

सरसफाइग

खानेपानी िथा सरसफाइग उपभोक्ता

खानेपानी

िहासं घ नेपाल

सबै नागररकलाइग मनयमिि मनयमिि, पयागप्त, स्िच्र् र
गुणस्िररय खानेपानी सं चालन र व्यिस्था गनगका

उपभोक्ता िहासं घ

लामग सािुदावयक सं स्थाले आपूमिग गने खानेपानीिा

नेपाल /

खपि हुने विद्युिका लामग हाल प्रस्िाि गररएको

थापाथली,
काठिाण्िौ,

िहसुलिा ५० प्रमिशि कि हुने गरी िहसुल मनधागरण
हुनपु ने ।

पोष्ट

बक्स

नं.

१९९८०
२०७६/१२/१०

मिन बहादुर श्रे ष्ठ,
पी

एच

उपाध्यक्ष,

मसं चाई

हाल वकसान सिूहले मसचाईंको लामग प्रयोग गने

िी, पूि ग

विद्युि िहसुलिा र्ु ि पाउने व्यिस्था रहे का र् िर

रावष्ट्रय

मिनै वकसान सिूहले प्रा.मल. िा मल. कम्पनीिाफगि

योजना आयोग /

जग्गा एवककरण गरी सािूवहक कृवष व्यिशाय अस्घ

िोखा, काठिािौँ

बढाउं दा यस्िो सहुमलयि पाउन सक्दै नन्। यस

व्यिस्थाले कृषकहरुलाई जग्गा एवककरण र

ु ा
चक्लाबन्दीिा सहिि गराउन कद्दठनाई हुनक
साथै विद्युि िहसुलको कारणले सािूवहक प्रणालीिा
जांदा लागि बढी पने सिेि दे स्खएको र्।
२०७७/०१/०६

िा. मिन बहादुर
श्रे ष्ठ, पूि ग उपाध्यक्ष,
रावष्ट्रय
आयोग

योजना

minbshrestha@gmail.com

मसं चाई

जमिनको एवककरण र चक्लाबन्दी गरी सािूवहक
प्रणाली अन्िगगि सन्चालन गररने व्यािशावयक

कृवषलाई प्रोत्सावहि गनग विद्युि िहसुलिा र्ु ि द्ददने
व्यिस्था गने सम्बन्धी सुझाब

नेपालिा कृवषको उत्पादकत्ि र उत्पादन बढाउन
स–सानो भूमििा मनिागहिुखी खेिीगने हालको
प्रथालाई मनरुत्सावहि गनग र जमिनको एवककरण र
चक्लाबन्दी गरी व्यािशावयक खेिी गने नयां
सािूवहक प्रणाली विकास गनग आिश्यक र् । यस
अमभयानलाई अस्घ बढाउन सं घीय सरकारको चालु
आमथगक िषग २०७६-७७ को बजेिको बुंदा नं.
९५ िा मनम्न व्यिस्था गररएको र्ः
“भू–चक्लाबन्दी िाफगि सािूवहक, सहकारी र
करार खेमिलाई प्रोत्सावहि गनग पहाििा १००
रोपनीभन्दा बढी र िराईिा १०० विघा भन्दा बढी
जमिन एवककरण गरी व्यािशावयक खेिी,
पशुपंर्ीपालन र जमिबुिी खेिी गनेलाई मनस्िि
िापदण्िको आधारिा अनुदान, प्राविमधक सहयोग र
िेस्शनरी आयाििा कर सहुमलयि द्ददईने ।”
हाल वकसान सिूहले मसचाईंको लामग प्रयोग गने
विद्युि िहसुलिा र्ु ि पाउने व्यिस्था रहेका र् िर
मिनै वकसान सिूहले प्रा.मल. िा मल. कम्पनीिाफगि

जग्गा एवककरण गरी सािूवहक कृवष व्यिशाय अस्घ

बढाउं दा यस्िो सहुमलयि पाउन सक्दै नन् । यस
व्यिस्थाले कृषकहरुलाई जग्गा एवककरण र

ु ा साथै
चक्लाबन्दीिा सहिि गराउन कद्दठनाई हुनक
विद्युि िहसुलको कारणले सािूवहक प्रणालीिा
जांदा लागि बढी पने सिेि दे स्खएको र् । िसथग
ु को कृवष क्षेत्रलाई सािूवहक प्रणालीिािफग
िुलक
उन्िुख बनाउने कायगिा सहयोग पुराउन मनम्न
व्यिस्था गनग अनुरोध र्ः

“कृषकहरुले आफ्नो जमिनको एवककरण र
चक्लाबन्दी गनग कम्पनी खोली सोही कम्पनी िाफगि
सािूवहक कृवष व्यिशाय सं चालन गरे को अिस्थािा
त्यस्िो कम्पनीले व्यािशावयक पशु–पंर्ीपालन,
ित्स्यपालन र मसं चाईको लामग प्रयोग गने विद्युि
िहसुलिा ७५ प्रमिशि र्ु ि द्ददइनेर् ।”
२०७७/०२/१२

पंच काजी श्रे ष्ठ

मसं चाई

मसं चाई िगगको विद्युि िहसुल अझै सहज र सस्िो

२०७७/०२/१२

शम्भ ु प्रसाद दुलाल

मसं चाई

१. नेपालका ६८% जनिा खेिीपािी र दै मनक श्रि

हुनपु ने

गरे र जीविकोपाजगन गर्गन। उजागको मनयागि गनुक
ग ो
सट्टा उजागलाई घरे ल ु उद्योगहरुको विकास गनग र
दे शको उत्पादन बढाउन प्रयोगिा तयाउनुपर्ग।
यसका लामग उजागको पहुँच सहज र उजागको
िहसुल सुहाउँदो हुनपु ने दे स्खन्र्।

२. मसं चाई िगगबाि मििाण्ि शुतक हिाउनुपने र
कृषक िगगिा TOD मििर हिाएर कृवष मििरको
प्रणाली तयाउनुपने।
२०७७/०२/१२

कृष्ण
भण्िारी

प्रसाद

सािुदावयक

सािुदावयक िन जंगल उपभोक्ता सिूह र
सािुदावयक विद्युि उपभोक्ता सिूहलाई एउिै

र्ािािुमन तयाई विद्युिीय उजागको खपि गनग
प्रोत्साहन गनग सवकने।
२०७७/०२/१२

राि कृष्ण हुिागाईं

सािुदावयक

१. ने.वि.प्रा का सािान्य ग्राहस््य िगग र

सािुदावयक िगगको विद्युि िहसुलिा कुनै मभन्निा
हुन नहुने।

२. मबजुलीले चतने च ुलो (इन्िक्सन कुकर) प्रयोग
गने उपभोक्ताको विद्युि िहसुल हाल प्रस्िावििभन्दा
सस्िो हुनपु ने।

३. सािुदावयक िगगको आत्िमनभगरिालाई
िध्यनजरिा राखेर सो िगगको विद्युि िहसुल
मनधागरण गररनुपने।
२०७७/०२/१२

पूजा शिाग

सािुदावयक

नयाँ प्रस्िाविि िहसुल लागु गनुग अस्घ यस
िहसुलका कारण सािुदावयक थोक वििेिािा पने
प्रभािको सही िुतयाङ्कन गनुप
ग ने हुन्र् ।

सािुदावयक उपभोक्ताको हकिा NX30 प्रािधानको
सट्टा NX50 को प्रािधान लागु गनुग बवढ उपयुक्त
हुने दे स्खन्र् ।
२०७७/०२/१२

नारायण ज्ञिाली

सािुदावयक

विद्युि खररद गने र विद्युि मबिी गने अधारहरू
िैज्ञामनक आधारहरूिा िोवकनुपने आिश्यकिा
रहेको र्।

२०७७/०२/१२

िहेन्र च ुिाल

ग्राहस्थ/सािुदावयक

१००-२०० युमनि खपि गने उपभोक्ताको

सन्दभगिा प्रस्िाविि िहसुल दर अझ िहँगो हुने
दे स्खन्र्। सािुदावयक थोक ग्राहकको हकिा
Nx30 लाई Nx50 िा पररििगन गररनुपने
दे स्खन्र्। ग्राहस्थ िगगिा िौसििा
िहसुल दर लागू गररनु पर्ग।

आधाररि

२०७७/०२/१२

िोिीलाल दुगि

सािगजमनक

सािगजमनक यािायाि िगगिा विद्युिको खपि बढाउन

यािायाि

सकेको खण्ििा दे शको विद्यिान Balance of

Payment लाई सकारात्िक द्ददशािा लग्न सहज
हुनेर्।
२०७७/०२/१२

दािोदर सुिेदी,

E-Hearing ऐन

ु ाई
१. आज आयोजना गररएको अनलाइन सुनि

विपररि भएको

कायगिि (e-Hearing) हाल विद्यिान रहेको ऐन
विपरीि र्।
२. सिगसाधारण िथा अन्य सरोकारिालाले विपाउनु
भएका राय िथा सुझािहरुलाई िध्यनजरिा राखेर
ने.वि.प्रा द्वारा पेश गररएको विद्युि िहसुल
प्रस्िाििामथ र्लफल गररन्र् वक गररं दै न ?

२०७७/०२/१२

विश्व भ ुषण अिात्य

सािुदावयक
उपभोक्ताको लामग
हालको विद्यिान
ढाँचा पररििगन गनुग
जरूरी दे स्खन्र्

िैले

१५

ििा

समिमिहरूको

सािुदावयक

ँ िा
आक

विद्युि

मलएर

मिनको

उपभोक्ता
वित्तय

सक्षििाको अध्ययन गरे को मथएँ । ि के मनष्कषगिा

पुगेँ भन्दा, धेरैजसो सािुद्ददयक विद्युि उपभोक्ता
समिमिहरू

विस्त्तय

रूपिा

सक्षि

र्ै नन् िसथग,

सािुदावयक उपभोक्ताको लामग हालको विद्यिान
ढाँचा पररििगन गनुग जरूरी दे स्खन्र् । हाल प्रस्िाविि
िहसुलिा रास्खएको N X ३० लाइग N X ५० िा
पररणि गनग सके त्यस्िा उपभोक्ता समिमिहरू द्ददगो
रूपिा सञ्चालन हुने मथए ।

