�व�ुत �नयमन आयोग अनुम�त �ाप्त व्यि� वा आयोजना गा�भने, �ािप्त, ख�रद �ब��, �हण वा
हस्तान्तरण सम्बन्धी �नद� िशका, २०७७ (मस्यौदा)
�स्तावनाः �व�ुत बजारमा ��तस्पधार् कायम गनर् तथा उपभो�ाको �हत सं रक्षण गनर्को ला�ग �व�ुत �नयमन आयोग
ऐन, २०७४ को दफा १४ को खण्ड (च) तथा खण्ड (छ) बमोिजमको कायर्लाई स्प�, पारदश� तथा �भावकार�
रुपमा कायार्न्वयन गनर् �व�ुत �नयमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �व�ुत
�नयमन आयोगले यो �नद� िशका जार� गरे को छ।
प�रच्छे द-१

मस्
यौद
ा

�ारिम्भक

१. सं िक्ष� नाम र �ारम्भः
(क)

यस �नद� िशकाको नाम "अनुम�त �ाप्त व्यि�हरु वा आयोजना गा�भने, �ािप्त, ख�रद �ब��, �हण वा
हस्तान्तरण सम्बन्धी �नद� िशका, २०७७" रहे को छ।

(ख)

यो �नद� िशका तुरुन्त �ारम्भ हुनेछ।

२. प�रभाषा: �वषय वा �सं गले अक� अथर् नलागेमा यस �नद� िशकामा :
(क)

"अनुम�त �ाप्त व्यि�" भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) बमोिजमको व्यि� वा सं ग�ठत सं स्था
सम्झनु पछर्।

(ख)

"आयोग" भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) बमोिजमको �व�ुत �नयमन आयोग सम्झनु पछर्।

(ग)

"आयोजना" भन्नाले अनुम�त �ाप्त व्यि�को स्वा�मत्वमा रहे को �व�ुत उत्पादन, �सारण, �वतरण,
व्यापार वा �ाहक सेवा सम्बन्धी आयोजना तथा सो आयोजनासँग सम्बिन्धत भौ�तक पूवार्धार तथा
सं रचना सम्झनु पछर्। सो शब्दले आयोजनाको सम्पूणर् चल, अचल सम्पि� तथा दा�यत्व र आयोजना
अन्तगर्त कायर् �ग�तको �योजनका ला�ग �वक�सत समस्त ��तवेदन लगायतको �ववरण समेतलाई
जनाउँ छ।

(घ)

"ऐन" भन्नाले �व�ुत �नयमन आयोग ऐन, २०७४ सम्झनु पछर्।

(ङ)

"कमर्चार�" भन्नाले अनुम�त �ाप्त व्यि�हरु वा आयोजना गा�भने, ख�रद �ब��, �ािप्त, �हण वा
हस्तान्तरण गन� �योजनका ला�ग �नणर्य गनर् बसेको साधारण सभा वा स�ालक स�म�तको �नणर्यका
बखत सो अनुम�त �ाप्त व्यि� वा आयोजनाको सं स्थामा कायर्रत कमर्चार� सम्झनु पछर्।

(च)

"ख�रद �ब��" भन्नाले �च�लत कानून बमोिजम �ा� आयोजनाको अनुम�तप� वा सं रचना वा हक वा
स्वा�मत्वको ख�रद तथा �ब�� गन� कायर्लाई सम्झनु पछर्। सो शब्दले एक्लै वा अन्य कम्पनी वा
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व्यि�सँग �मल� अनुम�त�ा� व्यि�को पचास ��तशत वा त्यसभन्दा बढ� शेयर ख�रद �ब�� गन� कायर्
समेतलाई जनाउँ छ।
(छ)

"गा�भने" भन्नाले अनुम�त �ाप्त व्यि�हरु एक आपसमा गा�भने वा गा�भए पश्चात अक� सं स्था
स्थापना गन� कायर्लाई समेत जनाउँ छ।

(ज)

"गा�भने व्यि�" भन्नाले आफ्नो सम्पि�, दा�यत्व र व्यवसायलाई अन्य अनुम�त �ाप्त व्यि�को सम्पि�,
दा�यत्व र व्यवसायसँग �मलेर गा�भने अथवा आवश्यकता अनुसारको अक� सं स्था स्थापना गनर् स्वीकार
गन� अनुम�त �ाप्त व्यि� सम्झनु पछर्।

(झ)

"�हण" भन्नाले कसैले अनुम�त �ाप्त व्यि�को वा एक अनुम�त �ाप्त व्यि�ले अक� अनुम�त �ाप्त

मस्
यौद
ा

व्यि�को आयोजना �नयन्�ण गन� र सो को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी दा�यत्व स्वीकार गन�
कायर् सम्झनुपछर्।

(ञ)

"हस्तान्तरण" भन्नाले कुनै अनुम�त �ाप्त व्यि�ले �ाप्त गरे को अनुम�त प� अथवा सञ्चालन ग�ररहे को
आयोजना वा �नजको अन्य हक दा�यत्व अन्य व्यि� वा सं स्थालाई आंिशक वा सम्पूणर् रुपले बुझाउने
कायर् सम्झनु पछर्।

(ट)

"�नद� िशका" भन्नाले यस �नद� िशका सम्झनु पछर्।

(ठ)

"�नयमावल�" भन्नाले �व�ुत �नयमन आयोग �नयमावल�, २०७५ सम्झनु पछर्।

(ड)

"�ािप्त" भन्नाले कसैले अनुम�त �ाप्त व्यि�को अथवा एउटा अनुम�त �ाप्त व्यि�ले अक� अनुम�त
�ाप्त व्यि�को वा अन्य सं ग�ठत सं स्थाको सम्पूणर् सम्पि� तथा दा�यत्वको �हसाब गर� सो व्यि�
समेतलाई आफूमा समा�हत गन� कायर् सम्झनु पछर्।

(ढ)

"�ािप्त गन� व्यि�" भन्नाले खण्ड (ठ) बमोिजम �ािप्त हुने व्यि�को सम्पूणर् व्यवसाय स्वीकार गर�
आफूमा समा�हत गन� मूल व्यि� सम्झनु पछर्।

(ण)

"�ािप्त हुने व्यि�" भन्नाले खण्ड (ठ) बमोिजम �ािप्त गन� व्यि�मा समा�हत एवं �वलय हुने अनुम�त
�ाप्त व्यि� वा सं ग�ठत सं स्था सम्झनु पछर्।

(त)

"मूल्यांकनकतार्" भन्नाले यस �नद� िशका बमोिजम गा�भने, ख�रद �ब��, �ािप्त, �हण वा हस्तान्तरण
गन� कायर्मा सं लग्न व्यि�को सं रचना वा आयोजनाको मूल्यांकन गनर् �नयु� भएको व्यि�, फमर्,
कम्पनी वा सं स्था सम्झनु पछर्।

(थ)

"शेयर स्वाप अनुपात (Swap Ratio)" भन्नाले यस �नद� िशका बमोिजम गा�भने, ख�रद �ब��,�ािप्त,
�हण वा हस्तान्तरण गन� कायर्मा सं लग्न व्यि�का शेयरधनीले सो कायर् पछ� कायम हुने सं स्थामा
आफ्नो �त्येक शेयर वापत पाउने शेयर सं ख्यालाई सम्झनु पछर्।
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(द)

"सं रचना" भन्नाले �व�ुत उत्पादन, �सारण, वा �वतरणको ला�ग �नमार्ण भएका बाँध, जलाशय, �व�ुत
गृह वा केन्�, सब-स्टे शन, �सारण वा �वतरण लाईन लगायतका सं रचना तथा भवन, पहुँच मागर् जस्ता
भौ�तक पूवार्धार र त्यसले ओगटे को जग्गा एवं सो मा ज�डत उपकरण समेत सम्झनु पछर्।

(ध)

“सं ग�ठत सं स्था” भन्नाले �च�लत कानुन बमोिजम स्थापना भएको कम्प�न वा सं स्था सम्झनुपछर् ।
प�रच्छे द-२
अनुम�त �ाप्त व्यि� आपसमा गा�भने सम्बन्धी �कृया

३. गा�भन �नवेदन �दनुपन�: अनुम�त �ाप्त व्यि� आपसमा गा�भन चाहे मा पिब्लक �ल�मटे ड कम्पनीको हकमा

मस्
यौद
ा

आफ्नो साधारण सभाबाट �वशेष �स्ताव पा�रत गर� र �ाइभेट �ल�मटे ड कम्पनीको हकमा सञ्चालक स�म�तबाट
ु ी �नणर्य गर� अनुसूची -१ बमोिजमको ढाँचामा अनुसूची -२ बमोिजमको सम्पूणर् आवश्यक कागजात, अनुसच
८ बमोिजमको स्वघोषणा र �नयमावल�को �नयम १७ को उप�नयम (१) को खण्ड (घ) अनुसारको यस
�नद� िशकाको अनुसूची - ७ बमोिजमको सेवा शुल्क बुझाएको सक्कल ब�क भौचर/र�सद स�हत आयोग समक्ष
ु �नवेदन �दनु पन�छ।
सं य�

४. अनुम�त �ाप्त व्यि�हरु आपसमा गा�भन आदे श �दन सक्ने:
(१)

यस �नद� िशकामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न दे हायको कुनै अवस्थामा आयोगले अनुम�त �ाप्त
व्यि�लाई आपसमा गा�भन आवश्यक आदे श �दन सक्नेछ:
(क)

ँ ीकोष
�वगत तीन वषर् दे िख �व�ीय िस्थ�त खिस्कँदै गएको वा कायर्-सञ्चालनको ला�ग पूज
अपयार्प्त रहे को,

(ख)

उपभो�ा �हत र उपभो�ा ��तको दा�यत्वमा ��तकूल �भाव पान� अवस्था �व�मान रहे को,

(ग)

�व�ुत सेवा �णाल�को स्था�यत्व, �वकास, सम्व�र्नको ला�ग र ��तस्पधार्त्मक क्षमता अ�भवृ��
गनर् आवश्यक भएको,

(२)

(घ)

नेपालको �च�लत कानून वा अदालतको आदे श अनुसार गाभ्न आवश्यक रहे को, वा

(ङ)

आयोगले �नधार्रण गरे बमोिजमको अन्य व्यवस्था।

आयोगले यस दफा बमोिजम अनुम�त �ाप्त व्यि�हरुलाई आपसमा गा�भन आवश्यक दे खी गा�भन
आदे श गरे को अवस्थामा उ� अनुम�त �ाप्त व्यि�हरुले गा�भन आवश्यक नरहे को वा नस�कने कारण
खुलाई आयोग समक्ष नब्बे �दन �भ� �नवेदन पेश गनुर् पन�छ ।

(३)

अनुम�त �ाप्त व्यि�ले उपदफा (२) बमोिजमको �नवेदन तो�कएको समयमा आयोग समक्ष नबुझाएमा
वा आयोगलाई उ� �नवेदन सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले उपदफा (१) बमोिजम ती अनुम�त �ाप्त
व्यि�लाई आपसमा गा�भन आदे श �दन सक्नेछ।
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५. मूल्यांकन ��तवेदन पेश गनुप
र् न�:
(१)

यस �नद� िशका बमोिजम गा�भने व्यि�हरु बीच सो कायर् समािप्त पश्चात कायम हुने शेयर स्वाप
अनुपात (Swap Ratio) तथा सं रचना वा आयोजनाको ख�रद �ब��को ला�ग तय भएको आधार स�हतको

(२)
(३)

��तवेदन आयोग समक्ष पेश गनुर् पन�छ।
ु
अनुम�त �ाप्त व्यि�ले आ-आफ्नो वा सं य�
रूपमा उपदफा (१) बमोिजमको आधार स�हतको
��तवेदन तयार गनर् सक्नेछन्, वा आपसी सहम�तमा मूल्यांकनकतार् �नयु� गनर् सक्नेछन्।
उपदफा (१) बमोिजम आयोग समक्ष पेश भएको शेयर स्वाप अनुपात (Swap Ratio) तथा सं रचना वा
आयोजनाको ख�रद �ब��को आधार तथा ��तवेदन �वश्वस�नय नलागेमा आयोगले पुन: मूल्यांकन गनर्

मस्
यौद
ा

सम्बिन्धत अनुम�त �ाप्त व्यि�लाई �नद� शन �दन सक्नेछ।
प�रच्छे द-३

�ािप्त तथा ख�रद �ब�� सम्बन्धी �नवेदन �कृया

६. �ािप्त वा ख�रद �ब��को ला�ग �नवेदन �दनुपन�: कुनै व्यि�ले यस �नद� िशका बमोिजम �ािप्त वा ख�रद �ब��
गनर् चाहे मा पिब्लक �ल�मटे ड कम्पनीको हकमा आफ्नो साधारण सभाको �वशेष �स्ताव बमोिजम र �ाइभेट
�ल�मटे ड कम्पनीको हकमा आफ्नो सञ्चालक स�म�तबाट �नणर्य गर� अनुसूची - ३ बमोिजमको ढाँचामा अनुसूची
ु ी - ९ बमोिजमको स्वघोषणा र �नयमावल�को �नयम १७
-४ बमोिजमको सम्पूणर् आवश्यक कागजात, अनुसच
को उप�नयम (१) को खण्ड (घ) अनुसारको यस �नद� िशकाको अनुसूची - ७ बमोिजमको सेवा शुल्क बुझाएको
ु �नवेदन �दनु पन�छ।
सक्कल ब�क भौचर/र�सद स�हत आयोग समक्ष सं य�

७. मूल्यांकन ��तवेदन पेश गनुप
र् न�:
(१)

�ािप्त गन� तथा �ािप्त हुने व्यि� बीच सो कायर् समािप्त पश्चात कायम हुने शेयर स्वाप अनुपात
(Swap Ratio) तथा ख�रद �ब��को ला�ग तय भएको आधार स�हतको ��तवेदन/सम्झौता आयोग

(२)

समक्ष पेश गनुर् पन�छ।

उपदफा (१) बमोिजम आयोग समक्ष पेश भएको शेयर स्वाप अनुपात (Swap Ratio) तथा ख�रद
�ब��को आधार तथा ��तवेदन �वश्वस�नय नलागेमा आयोगले पुन: मूल्यांकन गनर् सम्बिन्धत अनुम�त
�ा� व्यि�लाई �नद� शन �दन सक्नेछ वा आयोगले आफै मूल्यांकन गनर् सक्नेछ ।
प�रच्छे द-४

आयोजनाको �हण वा हस्तान्तरण सम्बन्धी �नवेदन �कृया

८. �हण वा हस्तान्तरणको ला�ग �नवेदन �दनुपन�: कुनै व्यि�ले यस �नद� िशका बमोिजम �हण वा हस्तान्तरण
गनर् आफ्नो सञ्चालक स�म�तबाट �नणर्य गर� अनुसूची - ५ बमोिजमको ढाँचामा अनुसूची - ६ बमोिजमको
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ु ी - १० बमोिजमको स्वघोषणा र �नयमावल�को �नयम १७ को उप�नयम
सम्पूणर् आवश्यक कागजात, अनुसच
(१) को खण्ड (घ) अनुसारको यस �नद� िशकाको अनुसूची - ७ बमोिजमको सेवा शुल्क बुझाएको सक्कल
ु �नवेदन �दनु पन�छ।
ब�क भौचर/र�सद स�हत आयोग समक्ष सं य�
९. मूल्यांकन ��तवेदन पेश गनुप
र् न�:
(१)

यस �नद� िशका बमोिजम �हण वा हस्तान्तरण गन� व्यि� बीच सो कायर् समािप्त पश्चात कायम हुने
मूल्यांकन तथा त्यसका ला�ग तय भएको आधार स�हतको ��तवेदन/सम्झौता आयोग समक्ष पेश गनुर्

(२)

पन�छ।
यस �नद� िशका बमोिजम ग�रने �हण तथा हस्तान्तरण सम्बन्धमा प�हले नै कुनै सम्झौता भएको रहे छ

मस्
यौद
ा

भने सो�ह सम्झौतामा उल्लेख भएको �हण वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार नै आयोग समक्ष

(३)

��तवेदन पेश गनुप
र् न�छ।

उपदफा (१) र (२) बमोिजम आयोग समक्ष पेश भएको मूल्यांकन तथा �हण वा हस्तान्तरणको
आधार तथा ��तवेदन �वश्वस�नय नलागेमा आयोगले पुन: मूल्यांकन गनर् सम्बिन्धत अनुम�त �ाप्त
व्यि�लाई �नद� शन �दन सक्नेछ वा आयोगले आफै मूल्यांकन गनर् सक्नेछ ।

प�रच्छे द-५

सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

१०. सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था: यस �नद� िशका बमोिजम गा�भन, �ािप्त, ख�रद �ब��, �हण वा हस्तान्तरण गनर्
चाहने व्यि�हरु बीच सो कायर्का ला�ग किम्तमा दे हायको �वषयहरु खुलाई सम्झौता गनुप
र् न�छ:
(क)

गा�भन, �ािप्त, ख�रद �ब��, �हण वा हस्तान्तरण गनुक
र् ो कारण,

(ख)

अनुम�त �ाप्त व्यि�को सम्पि� तथा दा�यत्व एवं मूल्यांकन प��त सम्बन्धी �ववरण,

(ग)

गा�भन, �ािप्त, ख�रद �ब��, �हण वा हस्तान्तरण गन� �कृया, लाग्ने समय र लागतको
�ववरण,

(घ)

�स्ता�वत सञ्चालक सम्बन्धी �ववरण (गा�भने र �ािप्त गन� सन्दभर्मा मा�),

(ङ)

सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बिन्ध �ववरण (गा�भने र �ािप्त गन� सन्दभर्मा मा�),

(च)

ँ ी सं रचना,
नयाँ सं स्थाको रूपमा गा�भने भए सो सं स्थाको नाम, �बन्धप�, �नयमावल�, पूज

(छ)

सरोकारवालाको गुनासो व्यवस्थापन प��त (गा�भने र �ािप्त गन� सन्दभर्मा मा�),

(ज)

आयोजनाको अनुम�त प� तथा सं रचना सम्बिन्ध �ववरण,

(झ)

अन्य आवश्यक �ववरण।
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प�रच्छे द-६
सहम�त �दान सम्बन्धी ���या
११.

(१)
(२)

�ाप्त �नवेदन उपर जाँचबुझ गन�:
यस �नद� िशका बमोिजम आयोग समक्ष �ाप्त भएको �नवेदन, ��तवेदन र सम्पूणर् कागजात उपर
आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गन�छ।
उपदफा (१) बमोिजम जाँचबुझको �सल�सलामा आयोगले आवश्यकता अनुसार �नवेदकसँग छलफल

मस्
यौद
ा

गनर् तथा थप कागजात वा �ववरण माग गनर् सक्नेछ।
१२.

(१)

सहम�त �दान गन�:

यस �नद� िशका बमोिजम आयोग समक्ष �ाप्त �नवेदन, ��तवेदन एवं सं लग्न कागजात उपर दफा ११
बमोिजम ग�रएको जाँचबुझबाट रा�को �व�ुत �णाल�को �वकास हुने तथा �च�लत कानूनको पालनामा
कुनै �क�समको नकारात्मक असर नपन� कुरामा आयोग सन्तु� भएमा आयोगले आवश्यक सम्पूणर्

(२)
(३)

कागजात �ाप्त भएको �म�तबाट नब्बे �दन �भ�मा सहम�त �दान गनर् सक्नेछ।

उपदफा (१) बमोिजम सहम�त �दान गदार् आयोगले अनुम�त �ाप्त व्यि�लाई आवश्यक शतर् तोक्न
वा �नद� शन �दन समेत सक्नेछ।

यस �नद� िशकामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न आयोगले दे हाय मध्येको कुनै अवस्थामा सहम�त
�दान गन� छै न:
(क)

�व�ुत क्षे� नकारात्मक रुपले �भा�वत हुने वा उपभो�ाको �हत सं रक्षणमा बाधा उत्पन्न हुने
भएमा,

(ख)

�ािप्त, ख�रद �ब��, �हण वा हस्तान्तरण भएको �म�तले ३ (�तन) बषर् नपुगेको भएमा,

(ग)

कुनै अनुम�त �ाप्त व्यि��ारा सावर्ज�नक �हतको �वप�रत कायर् हुन सक्ने दे िखएमा,

(घ)

अनुम�त �ाप्त व्यि�को सं रचना, �व�ीय अवस्था, कमर्चार� व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पन�
भएमा, अथवा

(ङ)

(४)

�च�लत नेपाल कानून वा अदालतको आदे श �वप�रत भएमा।

आयोगले यस �नद� िशका बमोिजम पेश भएको �नवेदन उपर सहम�त �दान गनर् उपयु� नठानेमा सो
को कारण खुलाई �नवेदकलाई जानकार� गराउनेछ।

१३. छु ट �दन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था:
(१)

यस �नद� िशका बमोिजम सहम�त �ाप्त अनुम�त �ाप्त व्यि�हरुलाई सो कायर् गरे कै कारणले यस
�नद� िशकामा उल्लेख भएका र य�ह �वषयमा आयोगले जार� गरे का अन्य �नद� शनहरु पूरा गनर् क�ठनाई
भए आवश्यकता र औिचत्यताको आधारमा आयोगले तोके बमोिजमको सहजीकरण �दान गनर् सक्नेछ।
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प�रच्छे द-७
�व�वध
१४. सम्बिन्धत �नकायबाट कागजात तथा �ववरण िझकाउन सक्ने : यस �नद� िशका बमोिजम आयोग समक्ष
बुझाइएको कुनै प�न कागजात तथा �ववरण पु�� गनर् सम्बिन्धत �नकायबाट उ� कागजात तथा �ववरणको
मूल एवं सक्कल ��त वा �मािणत ��त�ल�प आयोगले आवश्यकता अनुसार िझकाउन सक्नेछ।
१५. जानकार� गराउनु पन� : यस आयोगबाट सहम�त �लई अनुम�त �ाप्त व्यि�हरु वा आयोजना गा�भने, �ािप्त,
ख�रद �ब��, �हण वा हस्तान्तरण गन� कायर्को अन्य �नकायहरुबाट प�न स्वीकृती �ाप्त गर� कायर् सम्पन

मस्
यौद
ा

भएको ७ �दन �भ� आयोगलाई जानकार� �दनुपन�छ।

१६. �ववरण पेश गनुर् पन�ः यस �नद� िशका बमोिजम गा�भने, �ािप्त, �हण वा हस्तान्तरण भए पश्चात ग�रने कायर्सूची
(Work Schedule) तयार गर� पेश गनुर् पन�छ।

१७. प�रप� जार� गनर् सक्ने: आयोगले यस �नद� िशका बमोिजम �न�दर्� ग�रएको �वषय सम्पादन गनर् समय-समयमा
आदे श वा प�रप� जार� गनर् सक्नेछ।

१८. बाधा अड्काऊ फुकाऊने: यस �नद� िशका बमोिजम कायर् सम्पादन गनर् कुनै बाधा अड्काऊ परे मा आयोगको
�नणर्यले सो बाधा अड्काऊ फुकाऊन सक्नेछ । बाधा अड्काऊ फुकाएको �नणर्य सवर्साधारणलाई सुचीत
गराइनेछ ।

१९. अन्य कानूनी व्यवस्था : अनुम�त �ाप्त व्यि� आपसमा गा�भने, ख�रद �ब��, �ािप्त, �हण वा हस्तान्तरण
गन� सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था �च�लत कानून बमोिजम हुनेछ।
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अनुसूची-१

(दफा ३ सँग सम्बिन्धत)
अनुम�त �ाप्त व्यि�हरु आपसमा गा�भने सम्बन्धी �नवेदनको ढाँचा
�म�त:___________
�ी �व�ुत �नयमन आयोग,

___________, काठमाण्डौ।

मस्
यौद
ा

�वषय: अनुम�त �ाप्त व्यि� आपसमा गा�भन सहम�त पाउँ भन्ने बारे

महोदय,

उपरो� �वषयमा �च�लत कानून अनुसार �व�ुत सव�क्षण/उत्पादन/�सारण/�वतरण अनुम�त �ाप्त हामी
_________________

र

�ब�ुत

सव�क्षण/उत्पादन/�सारण/�वतरण

अनुम�त

�ाप्त/सं ग�ठत

सं स्था

________________ बीच गा�भने सम्झौता भएकोले सो अनुरुप कायर् सम्पन्न गनर् त्यस आयोगको सहम�तको
ला�ग तो�कए बमोिजमको कागजात स�हत यो �नवेदन पेश गरे का छ�।

ँ ीगत लाभकर
गा�भने व्यि�को कुनै प�न दा�यत्व बाँक� रहे मा वा सृजना भएमा तथा गा�भने कायर् सम्पन्न गदार् पूज
सृजना भएमा �च�लत कानून बमोिजम सम्बिन्धत �नकायमा बुझाउन र पेश ग�रएको मूल्यांकन ��तवेदनमा मूल्यांकन
रकममा �भन्नता भएमा सोको दस्तूर त्यस आयोगमा बुझाउन हामी सहमत छ�।

आवश्यक कागजात ___ थान सं लग्न छन्।
गा�भने व्यि� १

गा�भने व्यि� २, ..................

भवद�य,

भवद�य,

(अनुम�त �ाप्त व्यि�को तफर्बाट आ�धका�रक व्यि�)

(अनुम�त �ाप्त व्यि�को तफर्बाट आ�धका�रक व्यि�)

_________________

नाम:
पद:

ठे गाना:

टे �लफोन:
फ्याक्स:
इमेल:
�म�त:

सं स्थाको छाप:

_________________

नाम:
पद:

ठे गाना:

टे �लफोन:
फ्याक्स:
इमेल:
�म�त:
सं स्थाको छाप
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अनुसूची-२
(दफा ३ सँग सम्बिन्धत)
अनुम�त �ाप्त व्यि�ले आपसमा गा�भन �दएको �नवेदनमा सं लग्न गनुर् पन� कागजातहरु:

१.

अनुम�त �ाप्त व्यि� आपसमा गा�भनु पनार्को आवश्यकता तथा औिचत्य र सो बाट �व�ुत क्षे�मा
पन� असरको सामान्य �क्षेपण,

२.

गा�भने व्यि�हरुको कम्पनी दतार् �माण-प�, एवं �ब�र्क कम्पनीले �व�ुत सम्बन्धी कायर् गनर् �ाप्त
अनुम�तप� र सो को अ�ाव�धक भएका कागज �माण,
गा�भने व्यि�हरुको �ववरण, स�ालकहरु, शेयरधनीहरुको वैयि�क �ववरण तथा अ�ाव�धक शेयर

मस्
यौद
ा

३.

लगत,

४.

पिब्लक �ल�मटे ड कम्पनीको हकमा आफ्नो साधारण सभाबाट �वशेष �स्ताव र �ाइभेट �ल�मटे ड
कम्पनीको हकमा �बन्धप�, �नयमावल�मा भएको व्यवस्था र सञ्चालक स�म�तको �नणर्य,

५.

गा�भने व्यि�हरुले दफा ५ बमोिजम गरे को मूल्यांकनको आधार तथा मूल्यांकनको मूल्य रकम

स�हतको ��तवेदन,

६.

गा�भने व्यि�हरुको प�छल्लो तीन आ�थर्क वषर्को लेखा प�रक्षण ��तवेदन (कम्पनी दतार् तीन आ�थर्क
बषर् भन्दा अगा�ड स्थापना भएको खण्डमा),

७.

गा�भने व्यि�हरुले �लएका कजार्को रकम र ऋणदाताहरुलाई भु�ानी गनर् सुरिक्षत ग�रएको व्यवस्था,

८.

गा�भने व्यि�हरुका कमर्चार�को �ववरण तथा गा�भए पश्चात कमर्चार� व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था,

९.

गा�भने व्यि�हरुको चल अचल सम्पि� र दा�यत्वको �ववरण तथा भु�ानी अव�ध,

१०. गा�भने �योजनका ला�ग �च�लत कम्पनी तथा �धतोप� एवं �व�ुत सम्बन्धी कानून बमोिजम पूरा
गनुप
र् न� �कृयाको �ववरण,

११. आयोजनाको सं िक्षप्त �ववरण तथा �नमार्णको चरणमा रहेका आयोजनाको हकमा आयोजना �नमार्णको
�ग�त �ववरण, हालसम्म भएको खचर्को �ववरण र �सारण लाईनको हालको अवस्था वा आयोजना

सम्पन्न भएप�छ आयोजनाबाट उत्पा�दत �व�ुत रा��य �सारण लाईन सम्म जोड्नका ला�ग आवश्यक
पूवार्धार सम्बन्धी कागजात तथा �ववरण,

१२. गा�भने व्यि�हरुहरु बीच दफा १० बमोिजमको �वषय खुलाइएको सम्झौताको एक सक्कल ��त,
१३. अन्य आवश्यक �वषय र �ववरण।
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अनुसूची-३
(दफा ६ सँग सम्बिन्धत)
अनुम�त �ाप्त व्यि� वा आयोजनाको �ािप्त वा ख�रद �ब�� सम्बन्धी �नवेदनको ढाँचा
�म�त:___________

�ी �व�ुत �नयमन आयोग,

मस्
यौद
ा

___________, काठमाण्डौ।

�वषय: अनुम�त �ाप्त व्यि� वा आयोजनाको �ािप्त वा ख�रद �ब�� गनर् सहम�त पाउँ भन्ने बारे

महोदय,

उपरो� �वषयमा हामी �च�लत कानून बमोिजम स्थापना भएको ..........................................................
ले

�व�ुत

सव�क्षण/उत्पादन/�सारण/�वतरण

अनुम�त

�ाप्त

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

................................................................................................... लाई �ािप्त गनर् / वा �नजको
आयोजना/अनुम�तप�/ सं रचना ख�रद गनर् �व�ीय तथा �ा�व�धक रुपमा सक्षम रहे कोले सो�ह अनुसार सम्झौता
भई सो अनुरुप कायर् सम्पन्न गनर् यस आयोगको सहम�तको ला�ग तो�कए बमोिजमको कागजात स�हत यो �नवेदन
पेश गरे का छ�।

�ािप्त हुने व्यि�को �ािप्त गन� कायर् पूवक
र् ो सं स्था वा आयोजनासँग सम्बिन्धत अथवा �ब�� गन� व्यि�को
आयोजना/अनुम�तप�/सं रचनासँग सम्बिन्धत कुनै प�न दा�यत्व बाँक� रहे मा वा सृजना भएमा तथा �ािप्त/ख�रद
ँ ीगत लाभकर सृजना भएमा �च�लत कानून बमोिजम सम्बिन्धत �नकायमा बुझाउन र पेश ग�रएको
�ब�� गदार् पूज
मूल्यांकन ��तवेदनमा �ािप्त/ख�रद �ब��को मूल्यांकन रकममा �भन्नता भएमा सोको दस्तूर यस आयोगमा बुझाउन
हामी सहमत छ�।

आवश्यक कागजात ___ थान सं लग्न छन्।

�ािप्त गन� व्यि�/ ख�रद गन� व्यि�

�ािप्त हुने व्यि�/ �ब�� गन� व्यि�

भवद�य,

भवद�य,

(अनुम�त �ाप्त व्यि�को तफर्बाट आ�धका�रक व्यि�)

(अनुम�त �ाप्त व्यि�को तफर्बाट आ�धका�रक व्यि�)

_________________

_________________
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नाम:
पद:
ठे गाना:
टे �लफोन:
फ्याक्स:
इमेल:
�म�त:

पद:
ठे गाना:
टे �लफोन:
फ्याक्स:
इमेल:
�म�त:
सं स्थाको छाप

मस्
यौद
ा

सं स्थाको छाप:

नाम:
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अनुसूची-४
(दफा ६ सँग सम्बिन्धत)
अनुम�त �ाप्त व्यि�ले �ािप्त तथा ख�रद �ब��को ला�ग �दएको �नवेदनमा सं लग्न गनुर् पन� कागजातहरु:

१.

�ािप्त तथा ख�रद �ब�� गनुक
र् ो आवश्यकता तथा औिचत्य र सो बाट �व�ुत क्षे�मा पन� असरको
सामान्य �क्षेपण,

२.

�ािप्त गन� तथा �ािप्त हुने वा ख�रद गन� तथा �ब�� गन� व्यि�को कम्पनी दतार् �माण-प�, एवं
�व�ुत सम्बन्धी कायर् गनर् �ाप्त अनुम�तप� र सो को अ�ाव�धक भएका कागज �माण,

३.

�ािप्त गन� तथा �ािप्त हुने वा ख�रद गन� तथा �ब�� गन� व्यि�को �ववरण, सञ्चालकहरुको

मस्
यौद
ा

वैयि�क �ववरण, शेयरधनीहरुको �ववरण तथा अ�ाव�धक शेयर लगत,

४.

पिब्लक �ल�मटे ड कम्पनीको हकमा आफ्नो साधारण सभाबाट �वशेष �स्ताव र �ाइभेट �ल�मटे ड

कम्पनीको हकमा �बन्धप�, �नयमावल�मा भएको व्यवस्था र सञ्चालक स�म�तको �नणर्य,

५.

�ािप्त तथा ख�रद �ब�� गन� �योजनका ला�ग दफा ७ बमोिजम गरे को मूल्यांकनको आधार तथा
मूल्यांकनको मूल्य रकम स�हतको ��तवेदन,

६.

�ािप्त गन� वा ख�रद गन� व्यि�को प�छल्लो तीन आ�थर्क वषर्को लेखा प�रक्षण ��तवेदन (कम्पनी
दतार् तीन आ�थर्क बषर् भन्दा अगाडी स्थापना भएको खण्डमा),

७.

�ािप्त गन� वा ख�रद गन� ब्यि�को �व�ीय तथा �ा�व�धक क्षमता पु�� गन� कागजातहरु,

८.

�ािप्त हुने वा �ब�� गन� व्यि�ले �लएका कजार्को रकम र ऋणदाताहरुलाई भु�ानी गनर् सुरिक्षत

ग�रएको व्यवस्था,

९.

�ािप्त हुने वा �ब�� गन� व्यि�को चल अचल सम्पि� र दा�यत्व भु�ानी अव�ध स�हतको यथाथर्

�ववरण,

१०. �ािप्त गन� र ख�रद �ब�� गन� �योजनका ला�ग �च�लत कम्पनी तथा �धतोप� एवं �व�ुत सम्बन्धी
कानून बमोिजम पूरा गनुप
र् न� �कृयाको �ववरण,

११. आयोजनाको सं िक्षप्त �ववरण तथा �नमार्णको चरणमा रहे का आयोजनाको हकमा आयोजना �नमार्णको
�ग�त �ववरण, हालसम्म भएको खचर्को �ववरण र �सारण लाईनको हालको अवस्था वा आयोजना

सम्पन्न भएप�छ आयोजनाबाट उत्पा�दत �व�ुत रा��य �सारण लाईन सम्म जोड्नका ला�ग

आवश्यक पूवार्धार सम्बिन्ध कागजात तथा �ववरण तथा ख�रद �ब�� हुने आयोजना/अनुम�तप�/
सं रचनाको सं िक्ष� �ववरण।

१२. �ािप्त गन� र �ािप्त हुने वा ख�रद गन� र �ब�� गन� व्यि� बीच

दफा १० बमोिजमको �वषय

खुलाइएको सम्झौताको ��त�ल�प,

१३. अन्य आवश्यक �वषय र �ववरण।
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अनुसूची-५
(दफा ८ सँग सम्बिन्धत)
अनुम�त �ाप्त व्यि� वा आयोजनाको �हण वा हस्तान्तरण सम्बन्धी �नवेदनको ढाँचा
�म�त:___________

�ी �व�ुत �नयमन आयोग,

___________, काठमाण्डौ।

मस्
यौद
ा

�वषय: आयोजनाको �हण वा हस्तान्तरण गनर् सहम�त पाउँ भ�े बारे

महोदय,

उपरो� �वषयमा हामी �च�लत कानून अनुसार स्थापना भएको .............................................

ले

सव�क्षण/उत्पादन/�सारण/�वतरण अनुम�त �ाप्त .............................................................................
�हण गनर्/हस्तान्तरण गनर् यस आयोगको सहम�तको ला�ग तो�कए बमोिजमको कागजात स�हत यो �नवेदन पेश
गरे का छ�।

�हण हुने तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�को आयोजनासँग सम्बिन्धत कुनै प�न दा�यत्व बाँक� रहे मा वा सृजना भएमा
ँ ीगत लाभकर सृजना भएमा �च�लत कानून बमोिजम सम्बिन्धत �नकायमा
तथा �हण तथा हस्तान्तरण गदार् पूज
बुझाउन र पेश ग�रएको मूल्यांकन ��तवेदनमा �हण वा हस्तान्तरणको मूल्यांकन रकममा �भन्नता भएमा सो को
दस्तूर यस आयोगमा बुझाउन हामी सहमत छ�।
आवश्यक कागजात ___ थान सं लग्न छन्।

�हण गन� व्यि�/ हस्तान्तरण ग�रने व्यि�

�हण हुने व्यि�/ हस्तान्तरण गन� व्यि�

भवद�य,

भवद�य,

(अनुम�त �ाप्त व्यि�को तफर्बाट आ�धका�रक व्यि�)

(अनुम�त �ाप्त व्यि�को तफर्बाट आ�धका�रक व्यि�)

_________________

नाम:
पद:

ठे गाना:

टे �लफोन:
फ्याक्स:
इमेल:
�म�त:

सं स्थाको छाप:

_________________

नाम:
पद:

ठे गाना:

टे �लफोन:
फ्याक्स:
इमेल:
�म�त:

सं स्थाको छाप
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अनुसूची-६
(दफा ८ सँग सम्बिन्धत)
आयोजनाको �हण तथा हस्तान्तरणको ला�ग �दएको �नवेदनमा सं लग्न गनुर् पन� कागजातहरु:

१.

�हण तथा हस्तान्तरण गनुक
र् ो आवश्यकता तथा औिचत्य र सो बाट �व�ुत क्षे�मा पन� असरको
सामान्य �क्षेपण,

२.

�हण तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�को कम्पनी दतार् �माण-प�, एवं �व�ुत सम्बन्धी कायर् गनर् �ाप्त
अनुम�तप� र सो को अ�ाव�धक भएका कागज �माण,
�हण तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�को �ववरण, सञ्चालकहरुको वैयि�क �ववरण, शेयरधनीहरुको

४.

�हण तथा हस्तान्तरण गन� �योजनका ला�ग आयोजनाको �हण तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�को

मस्
यौद
ा

३.

�ववरण तथा अ�ाव�धक शेयर लगत,
सञ्चालक स�म�तको �नणर्य,

५.

�हण तथा हस्तान्तरण गन� �योजनका ला�ग दफा ९ बमोिजम गरे को मूल्यांकनको आधार तथा

मूल्यांकनको मूल्य रकम स�हतको ��तवेदन,

६.

�हण तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�को प�छल्लो तीन आ�थर्क वषर्को लेखा प�रक्षण ��तवेदन (कम्पनी

७.

�हण गन� ब्यि�को �व�ीय तथा �ा�व�धक क्षमता पु�� गन� कागजातहरु,

८.

हस्तान्तरण गन� व्यि�ले �लएका कजार्को रकम र ऋणदाताहरुलाई भु�ानी गनर् सुरिक्षत ग�रएको

९.

दतार् तीन आ�थर्क बषर् भन्दा अगाडी स्थापना भएको खण्डमा),

व्यवस्था,

�हण तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�को चल अचल सम्पि� र दा�यत्व भु�ानी अव�ध स�हतको यथाथर्
�ववरण,

१०. �हण तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�को �योजनका ला�ग �च�लत कम्पनी तथा �धतोप� एवं �व�ुत
सम्बन्धी कानून बमोिजम पूरा गनुप
र् न� �कृयाको �ववरण,

११. आयोजनाको सं िक्षप्त �ववरण तथा �नमार्णको चरणमा रहे का आयोजनाको हकमा आयोजना �नमार्णको
�ग�त �ववरण, हालसम्म भएको खचर्को �ववरण र �सारण लाईनको हालको अवस्था वा आयोजना

सम्पन्न भएप�छ आयोजनाबाट उत्पा�दत �व�ुत रा��य �सारण लाईनसम्म जोड्नका ला�ग आवश्यक
पूवार्धार सम्बिन्ध कागजात तथा �ववरण,

१२. �हण तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�हरु बीच प�हले कुनै सम्झौता भएको भएमा सोको ��त�ल�प,

१३. आयोजनाको �हण तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�हरु बीच दफा १० बमोिजमको �वषय खुलाइएको
सम्झौताको ��त,

१४. अन्य आवश्यक �वषय र �ववरण।
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अनुसूची - ७
(दफा ३, दफा ६, र दफा ८ सँग सम्बिन्धत)
�नयमावल�को �नयम १७ को उप�नयम (१) को खण्ड (घ) बमोिजमको सेवा शुल्क:
१) दश करोड रुप�या मूल्य सम्मको कारोबार गनर्को ला�ग:
रु. १,००,०००/- (एक लाख रुप�या मा�)
२) दश करोड रुप�या भन्दा माथी �त्येक दश करोड सम्मको ला�ग:

मस्
यौद
ा

रु. ५०,०००/- (पचास हजार रुप�या मा�)

उदाहरण:

(क) दश करोड रुप�या मूल्यको कारोबार गनर्को ला�ग: रु. १,००,०००/- (रुपैयाँ एक लाख मा�)
(ख) पच्चीस करोड रुप�या मूल्यको कारोबार गनर्को ला�ग:
प�हलो दश करोडको ला�ग शुल्क

:

रु. १,००,०००

दो�ो दश करोडको ला�ग शुल्क

:

रु. ५०,०००

बाँक� पाँच करोडको ला�ग शुल्क

:

रु. ५०,०००

---------------

रु. २,००,०००/- (रुप�या दुई लाख मा�)
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अनुसूची - ८
(दफा ३ सँग सम्बिन्धत)

�ी. �व�ुत �नयमन आयोग समक्ष चढाइएको स्वघोषणा

यस �नद� िशका बमोिजम आपसमा गा�भने �ममा हामी गा�भने व्यि�हरुको गा�भने कायर् पूवक
र् ो सं स्थासँग सम्बिन्धत
सबै दा�यत्व पूरा ग�रस�कएको, तथा�प कुनै कारण त्यस्तो दा�यत्व बाक� रहे को दे िखएमा वा �सजर्ना भएमा तथा

मस्
यौद
ा

ँ ीगत लाभकर �सजर्ना भएमा �च�लत कानून बमोजीम सम्बिन्धत �नकायमा बुझाउन र
गा�भने कायर्को �ममा पूज
पेश ग�रएको मूल्यांकन ��तवेदनमा उल्लेिखत मूल्यांकन रकममा कुनै �भन्नता भएमा सोको दस्तूर यस �व�ुत
�नयमन आयोगमा �तनर् बुझाउन हामी सहमत भएको स्वघोषणा गदर्छ�। कुनै प�न कारणबाट यस स्वघोषणा
बमोिजम नभएको �मािणत भएको खण्डमा कानून बमोिजम कारबाह� भएमा हा�ो मञ्जुर� छ।

दस्तखत:

दस्तखत:

नाम:

नाम:

ठे गाना:

ठे गाना:

इ�त सं वत ......... साल ......... म�हना ......... गते रोज ......... शुभम् ।
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अनुसूची - ९
(दफा ६ सँग सम्बिन्धत)
�ी. �व�ुत �नयमन आयोग समक्ष चढाइएको स्वघोषणा

यस �नद� िशका बमोिजम �ा�� वा ख�रद �ब�� कायर् गन� �ममा �ािप्त हुने व्यि�को �ािप्त गन� कायर् पूवक
र् ो सं स्था
वा आयोजनासँग सम्बिन्धत अथवा �ब�� गन� व्यि�को आयोजना, अनुम�तप� एवं सं रचनासँग सम्बिन्धत कुनै प�न
ँ ीगत लाभकर �सजर्ना भएमा �च�लत कानून
दा�यत्व बाँक� रहे मा वा �सजर्ना भएमा तथा �ािप्त/ख�रद �ब�� गदार् पूज

मस्
यौद
ा

बमोिजम सम्बिन्धत �नकायमा बुझाउन र पेश ग�रएको मूल्यांकन ��तवेदनमा �ािप्त वा ख�रद �ब��को मूल्यांकन
रकममा �भन्नता भएमा सोको दस्तूर यस �व�ुत �नयमन आयोगमा �तनर् बुझाउन हामी सहमत भएको स्वघोषणा
गदर्छ�। कुनै प�न कारणबाट यस स्वघोषणा बमोिजम नभएको �मािणत भएको खण्डमा कानून बमोिजम कारबाह�
भएमा हा�ो मञ्जुर� छ।

दस्तखत:

दस्तखत:

नाम:

नाम:

ठे गाना:

ठे गाना:

इ�त सं वत ......... साल ......... म�हना ......... गते रोज ......... शुभम्।
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अनुसूची -१०
(दफा ८ सँग सम्बिन्धत)
�ी. �व�ुत �नयमन आयोग समक्ष चढाइएको स्वघोषणा

यस �नद� िशका बमोिजम �हण वा हस्तान्तरणको कायर् गन� �ममा �हण हुने तथा हस्तान्तरण गन� व्यि�को
ँ ीगत
आयोजनासँग सम्बिन्धत कुनै प�न दा�यत्व बाँक� रहे मा वा �सजर्ना भएमा तथा �हण वा हस्तान्तरण गदार् पूज
लाभकर �सजर्ना भएमा �च�लत कानून बमोिजम सम्बिन्धत �नकायमा बुझाउन र पेश ग�रएको मूल्यांकन ��तवेदनमा

मस्
यौद
ा

�हण वा हस्तान्तरणको मूल्यांकन रकममा �भन्नता भएमा सोको दस्तूर यस �व�ुत �नयमन आयोगमा �तनर् बुझाउन
हामी सहमत भएको स्वघोषणा गदर्छ�। कुनै प�न कारणबाट यस स्वघोषणा बमोिजम नभएको �मािणत भएको
खण्डमा कानून बमोिजम कारबाह� भएमा हा�ो मञ्जुर� छ।

दस्तखत:

दस्तखत:

नाम:

नाम:

ठे गाना:

ठे गाना:

इ�त सं वत ......... साल ......... म�हना ......... गते रोज ......... शुभम् ।
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