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िेपाल विद्यतु प्रानिकरणका उपभोक्ता (सामदुावयक थोक उपभोक्ता संस्था अन्तगगत रहेका 
उपभोक्ता समेत) को विद्यतु महसलु दर नििागरणको निणगय 

 

1. पषृ्ठभनूम 

विद्यतु ऐि २०४९ अिसुार विद्यतु वितरण अिमुनत प्राप्त संस्था िेपाल विद्यतु प्रानिकरण (यसपनि 

"िे.वि.प्रा." भिी सम्बोिि गररएको ि) द्वारा नमनत २०७६/०८/१३ मा विद्यतु नियमि आयोग 

(यसपनि "आयोग' भिी सम्बोिि गररएको ि) समक्ष उपभोक्ता विद्यतु महसलु नििागरणको लानग 

पेश भएको नििेदिमा आयोगले थप आिश्यक वििरण पेश गिुग भिी नमनत २०७६/०८/२७ मा 

पत्राचार गरेको नथयो ।सो सम्बन्िमा नमनत २०७६/१०/१७ मा आयोग समक्ष िे.वि.प्रा. ले थप 

वििरण तथा कागिातहरुका साथै पररमाखिगत विद्यतु महसलु प्रस्ताि पेश गरेको नथयो। तत ्पश्चात 

पनि िपगु कागिाहरु िे.वि.प्रा. बाट पत्र तथा इमेल माफग त आयोग समक्ष प्राप्त भएका नथए। सो 

प्राप्त भए लगिै सिगसािारणलाई ससूुखचत गराउिे उदे्दश्यका साथ आयोगले प्राप्त गरेका सम्पूणग 

वििरणहरु िस्ताको तस्तै आयोगको विद्यतु महसलु नििागरणका लानग तयार गरेको िेबसाइट 

www.erc.gov.np/ct मा रािी राय, सझुाब एिं प्रनतविया उपलब्ि गराउि राविय दैनिक 

पत्रपनत्रकाहरुमा सूचिा प्रकाशि गरेको नथयो ।  

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोगले प्राप्त गरेको प्रस्ताि, कागिातहरु, इमेल तथा पत्र माफग त 

प्राप्त थप िािकारी मखु्य गरी निम्ि विषयसूँग सम्बखन्ित िि ्: 

➢ विद्यतु महसलु प्रस्ताि र सम्बखन्ित कागिातहरु  

➢ पररमाखिगत विद्यतु महसलु प्रस्ताि र सम्बखन्ित कागिातहरु 

➢ िे.वि.प्रा.को ग्राहस्थ िगग िाहेक अन्य उपभोक्ता िगगहरुको उप-समूहहरु अन्तगगत आ.ि. 

२०७५/७६ मा रहेको उपभोक्ताको संख्या तथा िपत भएको विद्यतुको वििरण 

➢ उपभोक्ता िगगको िनगगकरण  

http://www.erc.gov.np/ct
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➢ िे.वि.प्रा.को विगत बषगहरुको बावषगक प्रनतिेदिहरु 

➢ प्रस्ताि उपर िलफलमा उठेका विषयहरुलाई प्रष्याउिे वििरण  

आयोगद्वारा िे.वि.प्रा.को पररमाखिगत विद्यतु महसलु प्रस्ताि उपर विस्ततृ रुपमा अध्ययि पूरा गरी 

सो प्रस्ताि उपर सरोकारिालाहरु बीच िलफल गिग नमनत २०७६ चैत्र १४, १६ र १७ गतेका 

लानग नििागररत भएको सािगिनिक सिुिुाई कायगिम िोभेल कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) महामारीले 

विश्वव्यापी रूपमा उब्िाएको त्रास, तथा िेपाल सरकार (मखन्त्रपररषद्) ले नमनत २०७६/१२/१० 

मा गरेको देशव्यापी बन्दाबन्दीको निणगयको कारणले स्थनगत गररएको नथयो। तत ् पश्चात 

सरोकारिालाहरुको भेला गरी सािगिनिक सिुिुाई गिग समय अिकुुल िरहेको एिं िेपाल सरकारको 

निणगयको कारणले गदाग समेत सम्भि िभएको हुूँदा नमनत २०७७/०२/१२ गते सोमबारका ददि 

उक्त प्रस्ताि उपर सरोकारिालाहरुको राय, सझुाि तथा प्रनतविया नलिका लानग विद्यतु नियमि 

आयोग सािगिनिक सिुिुाई सञ्चालि निदेखशका, २०७६ को दफा ४ उपदफा (३) को व्यिस्था 

बमोखिम सूचिा प्रविनिको प्रयोग गरी विद्यतुीय माध्यमबाट सािगिनिक सिुिुाई (E-Hearing) 

कायगिम आयोििा गररएको नथयो। उक्त कायगिममा देशका विनभन्न क्षेत्र तथा संस्थाहरुबाट 

२८० भन्दा बविको सहभानगता रहेको नथयो र कररब १०० ििा सरोकारिालाहरुबाट राय, सझुाि 

तथा प्रनतविया प्राप्त भएको नथयो।साथै, विनभन्न सरोकारिालाहरुबाट प्रस्ताि उपर आयोगको 

कायागलयमा नलखित रुपमा, आयोगको इमेल ठेगािा (info@erc.gov.np) तथा आयोगको िेबसाइट 

(www.erc.gov.np/ct) माफग त गरी कररब ८० ििाबाट राय, सझुाि तथा प्रनतविया प्राप्त भएको 

नथयो भिे िे.नब.प्रा. बाट २०७६/१/२६ मा अखन्तम कागिात पेश भएको नथयो। प्राप्त राय, 

सझुाि र प्रनतविया तथा सो सन्दभगमा िे.वि.प्रा. ले ददएको प्रनतविया यस निणगयको अिसूुची १ मा 

उल्लेि गररएको ि।  

विद्यतु क्षेत्रको नियामक निकायको हैनसयतले उपभोक्ता विद्यतु महसलु नििागरण गदाग सम्बखन्ित 

पक्षहरु: उपभोक्ता तथा िे.वि.प्रा. दिैुको वहतलाई सन्तलुि हिुे गरी महसलु नििागरण गिुग आयोगको 
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दावयत्ि हो।आयोगले ऐि तथा नियमािलीको अनििमा रहेर तयार गरी लाग ुगरेको विद्यतु उपभोक्ता 

महसलु नििागरण निदेखशका, २०७६ बमोखिम ि.ेवि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ को विद्यतु महसलु 

दर नििागरणको लानग आयोग समक्ष नििेदि पेश गरेको नथयो।तदअिरुुप, आयोगले िे.वि.प्रा. को 

उपभोक्ता विद्यतु महसलु नििागरणको प्रस्ताििा उपर विस्ततृ रुपमा अध्ययि गिुगको साथै सािगिनिक 

सिुिुाई कायगिममा प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त भएका, आयोगको कायागलयमा नलखित रुपमा प्राप्त भएका, 

आयोगको इमेल ठेगािा तथा आयोगको िेबसाइट माफग त प्राप्त भएका सरोकारिालाहरुका राय, 

सझुाि तथा प्रनतवियालाई समेत मध्यििर गदै िे.वि.प्रा.ले आिगि गिे कुल आम्दािीको अिमुाि 

गरी यथोखचत संचालि िचग तथा पुूँिीगत लगािीको प्रक्षेपणको आिारमा समतामूलक तथा न्यावयक 

वहसाबले समायोिि हिुे गरी उपभोक्ता विद्यतु महसलु दर नििागरण गरेको ि। 

मानथ उल्लेखित विनभन्न नमनतहरुमा िे.वि.प्रा. द्वारा पेश गररएका आ.ि. २०७५/७६ तथा आ.ि. 

२०७६/७७ का िचग सम्बन्िी वििरणहरु र सोही आनथगक िषगहरूको लेिा पररक्षण गररएको 

वििरण, अपररष्कृत वििरण र प्रक्षेवपत वििीय वििरणहरुबीच केही वििरणमा नभन्नता देखिएको 

ि। प्रस्ततु वििरणमा देखिएका नभन्नताहरूलाई यस निणगयको पनिल्ला पषृ्ठहरुमा सम्बखन्ित िचग 

शीषगकहरुमा िै सम्बोिि गररएका िि।् 

आयोगले विद्यतु उपभोक्ताहरुको वहत र िे.वि.प्रा.को संस्थागत वििीय स्िास््यलाई समेत मध्यििर 

गदै िे.वि.प्रा.ले पेश गरेको प्रत्येक िचग र आम्दािीको विस्ततृ अध्ययि गरी एक नियामक निकायको 

दृवि (Regulatory eye) बाट विश्लषेण गरी यस निणगय माफग त विद्यतु महसलु दर नििागरण गरेको 

ि।यस निणगयको पनिल्ला पषृ्ठहरुमा आयोगले महसलु नििागरणका निनमि प्रयोग गरेका आिारहरु 

तथा पररकलिहरु (Calculation) को विस्ततृ रूपमा व्याख्या गररएको ि। यस सम्बन्िमा ि.ेवि.प्रा.ले 

आयोग समक्ष पेश गरेका केही वििरणहरु तथा िािकारीहरु विस्ततृ विश्लषेणको लानग अपूग 

देखिएको ि । यस महसलु नििागरण गदाग आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ का लानग 

स्िीकृत गरेको आम्दािी तथा िचग र सोही अिनिको ि.ेवि.प्रा.को लेिा पररक्षण भएको िास्तविक 
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आम्दािी तथा िचगमा कुिै नभन्नता भएमा िे.वि.प्रा.ले अको महसलु नििागरणको नििेदि आयोग 

समक्ष पेश गदाग सोको समायोििका लानग समेत आयोगलाई अिरुोि गिग पाउिे र आयोगले सो 

िचग तथा आम्दािीको विश्लषेण गरी िायि िचग तथा आम्दािीको नभन्नतालाई अको महसलु 

नििागरणमा समायोिि हिुे गरी नियामकीय सम्पखि (Regulatory Asset) िा दावयत्ि 

(Regulatory Liability)को रुपमा स्िीकृत गिे हुूँदा आिश्यक सम्पूणग िािकारी तथा वििरणको 

अभािको िाबिदु पनि उखचत महसलु नििागरण गिग सो शीषगकहरुमा तकग संगत आिार तथा मापि 

गरी स्िीकृत गररएको ि। प्रत्येक िचग र आम्दािीका शीषगकहरुसूँग सम्बखन्ित विश्लषेणको पषृ्ठभनूम, 

तकग  तथा िारणाहरु यस निणगयको पनिल्ला पषृ्ठहरुमा सम्बखन्ित शीषगकहरुमा उल्लेि गररएका 

िि।्     

िे.वि.प्रा.बाट प्रस्ताि गररएको आ.ि. २०७६/७७ को विद्यतु महसलुको नििागरण गिगका निखम्त 

उक्त आनथगक िषगको अपूग नबिी आय (Revenue Gap) तथा अनिक नबिी आय (Revenue 

Surplus) भएको िण्डमा विनभन्न उपभोक्ता िगगको महसलु समायोिि गिुगपिे हनु्ि।  

हाल कायम रहेको महसलु दर अिसुार हिु आउिे िावषगक अिमुानित नबिीबाट िावषगक अिमुानित 

िचग घटाई िे.वि.प्रा. को आ.ि.२०७६/७७ को अनिक नबिी आयको वहसाब गररएको ि।साथै, 

िावषगक आिश्यक िचगको वहसाब गदाग कूल िावषगक अिमुानित िचगबाट अन्य आम्दािी िापतको 

सम्पूणग रकम घटाइएको ि।  

यस महसलु ि.ेवि.प्रा. ले आ.ि. २०७६/७७ को लानग प्रक्षेपण गरेको आम्दािी तथा िचगको 

अिमुानित वििीय वििरण तथा सोसूँग सम्बखन्ित वििरणको आिारमा नििागरण गररएको ि। यस 

निणगय माफग त नििागरण गररएको महसलु दर अिसुार ग्राहस्थ िगग तथा अन्य केही उपभोक्ता िगगको 

महसलु दर घटेको र लोडसेनडङ भएको अिस्थामा लाग ुरहेको डेनडकेटेड िापतको अनतररक्त शलु्क 

हाल लोडसेनडङ िरहेको अिस्थामा हटेको तर आ.ि. २०७६/७७ को अखन्तम मवहिा असार 

देखिको िपतमा यो महसलु दर लाग ुहिु ेर ११ मवहिाको विद्यतु महसलु हालकै महसलु दर 
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अिसुार ि.ेवि.प्रा.ले नबनलङ्ग गरेको हुूँदा िे.वि.प्रा.को विद्यतु नबिी माफग त हिु ेआम्दािी यस निणगयमा 

उल्लेि गररएको समायोखित नबिी रकम भन्दा बिी हिु आउूँि। त्यसैगरी, कोनभड-१९ 

महामारीको कारणले हालसम्म पनि कायम रहेको देशव्यापी बन्दाबन्दीको कारण िे.वि.प्रा.ले आपूनतग 

गिे विद्यतुको िपतमा कमी हिुे तथा यसै बन्दाबन्दीलाई मध्यििर गदै िेपाल सरकारले मानसक 

१५० वकलोिाट घण्टा सम्म र १५१ देखि 250 वकलोिाट घण्टा सम्म विद्यतु उपभोग गिे 

ग्राहस्थ उपभोक्ताहरुको विद्यतु महसलुमा िमशः २५% र १५% िुट ददि ेनिणगय गरेको र प्रभावित 

उत्पादिमूलक उद्योगहरुको बन्दाबन्दी अिनिको नडमाण्ड शलु्कमा िुट ददिे तथा माग कम हिुे 

समयको महसलु दरमा ५०% िुट ददिे निणगय गरेको भएतापनि यस महसलु नििागरण गदाग यी दिैु 

असरबाट सृििा हिुे थप आनथगक व्ययभार समािेश गररएको िैि। यसलाई िे.नब.प्रा. ले सम्बखन्ित 

निकायसूँगको सहकायगद्वारा व्यिस्थापि गिुगपिेि ।  

यस अिसुार नििागररत महसलु २०७७ असार मवहिा देखिको विद्यतुको िपतमा लाग ुहिुेि र अको 

महसलु नििागरण िभएसम्म यही महसलु दर कायम रहिेि।यस निणगय बमोखिम नििागरण भएको 

महसलु दर िे.वि.प्रा. का समस्त उपभोक्ता तथा सामूदावयक थोक उपभोक्ता अन्तगगतका 

उपभोक्ताहरुलाई समेत लाग ुहिुेि। िे.वि.प्रा.ले यो निणगय लाग ुहिु ुअखघ आफ्िो प्रणालीमा यस 

निणगयले व्यिस्था गरे बमोखिमको पररितगि गिुगपिेि। 

1.1. विद्यतु नियमि आयोग 

यस आयोग िेपालमा विद्यतु क्षेत्रलाई नियमि गिे उदे्दश्यले विद्यतु नियमि आयोग ऐि, 

२०७४ (यसपनि "ऐि" भिी सम्बोिि गररएको ि) र विद्यतु नियमि आयोग नियमािली, 

2075 (यसपनि "नियमािली" भिी सम्बोिि गररएको ि) अन्तगगत स्थापिा भएको 

स्िशानसत र संगदठत नियामक निकाय हो।आयोगले विद्यतुको उत्पादि, प्रसारण, वितरण 

तथा व्यापार लगायतका कायगलाई सरल, नियनमत, व्यिखस्थत तथा पारदशी बिाई विद्यतुको 

माग र आपूनतगमा सन्तलुि कायम राख्न, विद्यतु महसलु नियमि गिग, उपभोक्ताको हक र 
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वहत संरक्षण गिग, विद्यतुको बिारलाई प्रनतस्पिागत्मक बिाउि तथा विद्यतु सेिालाई भरपदो, 

सिगसलुभ, गणुस्तरयकु्त तथा सरुखक्षत बिाउि महत्िपूणग नियामकीय भनूमका नििागह गदै 

आएको ि। 

1.2. िेपाल विद्यतु प्रानिकरण 

िे.वि.प्रा. िेपालमा विद्यतु उत्पादि, प्रसारण, वितरणलाई सक्षम, भरपदो र सिगसलुभ गरी विद्यतु 

आपूनतगको समखुचत व्यिस्था गिग िेपाल विद्यतु प्रानिकरण ऐि, २०४१ बमोखिम स्थावपत 

संस्था हो। िे.वि.प्रा.सूँग हालसम्म सञ्चालिमा रहेका १७ िटा िलविद्यतु केन्द्रका साथै १ 

बह-ुइन्िि विद्यतु उत्पादि केन्द्र तथा १ नडिल विद्यतु उत्पादि केन्द्रको स्िानमत्ि रहेकोले 

िेपालमा विद्यतु आपूनतगको व्यिस्था गिग िे.वि.प्रा.को योगदाि महत्िपूणग रहूँदै आएको ि। 

िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७५/७६ को अपररष्कृत वििरण अिसुार 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७५/७६ को कूल विद्यतु नबिीका लानग आिश्यक पिे विद्यतुको 

पररमाण मध्ये ३३.७४% िे.वि.प्रा.को आफ्िो विद्यतु उत्पादि केन्द्रबाट उत्पादि गरेको 

नथयो भिे २९.००% स्ितन्त्र विद्यतु उत्पादकबाट िररद गररएको नथयो तथा बाूँकी 

३७.२५% भारतबाट आयात गररएको नथयो। िपेाल सरकारको समेत लगािी रहेका 

िे.वि.प्रा. र िे.वि.प्रा.का सहायक कम्पिीहरुको स्िानमत्िमा रहेका िम्मा ७२६.३ मेगािाट 

िनडत क्षमता भएका ५ िटा िलविद्यतु आयोििाहरु निमागणको अखन्तम चरणमा रहेका िि।् 

विद्यतु वितरणकतागको हैनसयतले, िे.वि.प्रा.का हाल सामदुावयक तथा थोक उपभोक्ता समेत 

गरी कुल ३६ लाि ५८ हिार उपभोक्ता िि।् िे.वि.प्रा.को २०७५/७६ को िावषगक 

प्रनतिेदि अिसुार सो आनथगक िषगको अखन्तमसम्म िे.वि.प्रा.ले नििी कम्पिीहरुको स्िानमत्िमा 

रहेका िम्मा ६,०४४.०५ मेगािाट िनडत क्षमताका ३४० िटा आयोििाहरुसूँग विद्यतु िररद 

गिे सम्झौता कायम गरेको ि। 
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1.3. विद्यतु महसलु नििागरणका कािूिी आिार  

विद्यतु क्षेत्रको नियामक निकायको हैनसयतले उत्पादि तफग  विद्यतु िररद नबिी दर नििागरण, 

प्रसारण तफग  प्रसारण शलु्क (Wheeling Charge) नििागरण, व्यापार तथा प्रनतस्पिाग तफग  

विद्यतुको थोक बिार सञ्चालि र उपभोक्ता महसलु नििागरण गिे दावयत्ि समेत आयोगको 

रहेको ि। आयोगले विद्यतु महसलु नििागरण गिग आिश्यक नियामक साििको रुपमा 

विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििागरण निदेखशका, २०७६ (यसपनि "महसलु निदेखशका" भिी 

सम्बोिि गररएको ि) को तिुगमा गरी कायागन्ियिमा ल्याएको ि। यस महसलु निदेखशकाले 

ऐिको दफा १३ तथा नियमािलीको नियम ८ एिं नियम ९ अन्तगगत आयोगमा निवहत 

रहेको विद्यतु महसलु दर नििागरण गिे प्रयोििलाई साथगकता प्रदाि गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले 

यही महसलु निदेखशकाको आिारमा आयोग समक्ष उपभोक्ता विद्यतु महसलु नििागरणको 

लानग नििेदि पेश गरेको नथयो।तत ्पश्चात आयोगले उक्त नििेदि उपर अध्ययि गरी 

नियमािलीको नियम ८ र ९ तथा महसलु निदेखशकाको दफा ६ बमोखिमका आिारहरु 

तथा महसलु निदेखशकाको दफा ५ अन्तगगतका निदेशक नसद्धान्तको अनििमा रही दफा ४ 

बमोखिम कारबाही अगानड बिाई ऐिको दफा १३, नियमािलीको नियम ९ तथा महसलु 

निदेखशकाका प्राििािहरु बमोखिम विद्यतु महसलु दर नििागरण गररएको ि। 

 

1.4. उपभोक्ता विद्यतु महसलु नििेदि उपर राय, सझुाि एिं प्रनतविया नलिका लानग आयोखित 

सािगिनिक सिुिुाई  

ऐिको दफा २१ तथा नियमािलीको नियम १९ बमोखिम आयोगले उपभोक्ता विद्यतु महसलु 

नििागरण गिे विषयमा निणगय गिुगपूिग सािगिनिक सिुिुाई गिुगपिे व्यिस्था रहेको ि।आयोगले 

विद्यतु महसलु दर नििागरण गिे प्रयोििका लानग गररि ेसािगिनिक सिुिुाईको कायगलाई 

सरल, व्यिखस्थत र एकरुपता कायम गिग, सरोकारिालाहरुको िािकारी पाउिे हक तथा 

स्िच्ि, निष्पक्ष सिुिुाईको अनिकारलाई सनुिखश्चतता प्रदाि गिग विद्यतु नियमि आयोग 
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सािगिनिक सिुिुाई सञ्चालि निदेखशका, २०७६ बमोखिमको प्रकृया अिसुरण गरी नमनत 

२०७६ चैत्र १४, १६ र १७ गतेका लानग नििागररत भएको सािगिनिक सिुिुाई कायगिम 

कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) महामारीले विश्वव्यापी रुपमा उब्िाएको त्रास तथा िेपाल 

सरकार (मखन्त्रपररषद्) ले नमनत २०७६/१२/१० मा गरेको देशव्यापी बन्दाबन्दीको 

निणगयको कारणले स्थनगत गररएको नथयो।तत ्पश्चात िोभेल कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) 

को प्रकोपले गदाग सरोकारिालाहरुको भेला गरी सािगिनिक सिुिुाई गिग समय अिकुुल 

िरहेको एिं िेपाल सरकारको निणगयको कारणले गदाग समेत सम्भि िभएको हुूँदा नमनत 

२०७७/०२/१२ गते सोमबारका ददि िे.वि.प्रा. को उक्त प्रस्ताि उपर सरोकारिालाहरुको 

राय, सझुाि तथा प्रनतविया नलिका लानग सूचिा प्रविनिको प्रयोग गरी विद्यतुीय माध्ययमबाट 

सािगिनिक सिुिुाई (e-hearing) आयोििा गररएको नथयो । टेनलफोिको माध्यमबाट समेत 

राय/सझुाब ददि सक्िे व्यिस्था गररएको सो कायगिममा कररब २९० ििा 

सरोकारिालाहरुको उपखस्थनत रहेको नथयो र सोही सािगिनिक सिुिुाई माफग त समेत 

सरोकारिालाहरुको राय, सझुाि तथा प्रनतविया प्राप्त भएको ि। िे.वि.प्रा. ले पेश गरेको 

विद्यतु महसलु प्रस्ताि उपर िलफल गिग आयोखित उक्त सािगिनिक सिुिुाईमा आयोगका 

तफग बाट सम्पूणग पदानिकारीहरु तथा कमगचारीहरु र िे.वि.प्रा. को तफग बाट कायगकारी निदेशक 

तथा उप-कायगकारी निदेशक लगायतका कमगचारीहरुको उपखस्थनत रहेको नथयो। आयोगले 

िे.वि.प्रा. को विद्यतु उपभोक्ता महसलुको पिुरािलोकिको नििेदि उपर विस्ततृ अध्ययि 

गरी रु. ६८ अबग १९ करोड ७८ लाि ५६ हिार बराबरको कुल िावषगक नबिी आय 

स्िीकृत गरेको ि। यस विषयमा आयोगले प्रस्तावित महसलु दरमा समायोिि गरी पररच्िेद 

५ मा उल्लेखित भए बमोखिमको महसलु नििागरण गरेको ि।  
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2.  आयोगको अध्ययि तथा विश्लषेण: ि.ेवि.प्रा.को कुल िावषगक आिश्यक नबिी 
2.1. उपभोक्ता िगग अिसुारको नबिी यनुिट 

(क) िे.वि.प्रा. को प्रस्ताि 

 िे.वि.प्रा. ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७६/७७ को प्रक्षेवपत नबिी यनुिट ७ 
अबग ३८ करोड ६५ लाि ५८ हिार वकलोिाट घण्टा (वक.िा. घण्टा) रहेको ि। 
िे.वि.प्रा.ले पेश गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को नबिीको 
पररमाण निम्िािसुार रहेको ि: 

वक.िा. घण्टा (यनुिट) हिारमा 

ि.सं. उपभोक्ता िगग  

आ.ि. २०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 

गररएको)  
 

आ.ि. 
२०७५/७६ 
(अपररष्कृत)  

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(प्रक्षवेपत)  

१. ग्राहस्थ २,४४१,६७० 2,683,968  ३,१९३,०४७  

२. गैह्र व्यापाररक  १७१,९३३ १८७,४३१  २१५,७१७ 

३. व्यापाररक ४०७,५९३ ४६८,८९०  ५४०,६६९  

४. औद्योनगक २,०७४,१६८ २,४३८,०६०  २,७१९,२९३  

५. िािेपािी  ७५,५०८ ९३,०१९  १००,०२१  

६. नसंचाई  ६२,३८३ ८४,२८८ ८४,७४६  

७. सडक बिी ७७,३५५ ७९,३९९  ९२,२३९ 

८. अस्थायी किेक्सि ३,०७९ ३,५०७  ३,२१४  

९. यातायात  ५,२९८ ४,६१२  ५,५३५  

१०. 
िानमगक स्थल (साविक 
मखन्दर िगग) 

७,७७४ ७,९०२  ८,९२९ 

११. गैह्र ग्राहस्थ १०३,१४८ १४९,२०२  १६०,८७५  

१२. मिोरञ्जि व्यिसाय २,७०९ ५,६५८  ४,९३३  

१३. सामदुावयक थोक उपभोक्ता १२४,६७८ १४०,५३०  १६७,३४१  

१४. नियागत २,९४० ३४,७४०  ९०,०००  

  िम्मा ५,५६०,२३६ ६,३८१,२०६  ७,३८६,५५८  
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(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग: 

िे.वि.प्रा. ले आ.ि. २०७६/७७ को विद्यतु नबिी यनुिट (वक.िा. घण्टा), विशेषत: ग्राहस्थ 

िगगका उपभोक्ता तफग को नबिीमा गत िषग भन्दा उल्लेििीय रुपले िवृद्ध हिु ेप्रक्षेपण गरेको 

ि। तर विगत दश िषग (आ.ि.२०६६/६७ देखि आ.ि.२०७५/७६ सम्म) को नियागत 

बाहेक कूल नबिी यनुिटको विश्लषेण गदाग चविय िावषगक िवृद्ध दर (Compounded Annual 

Growth Rate) कररब ११% रहि ेदेखिन्ि। कुल नबिीको ठूलो अंश ओगट्िे ग्राहस्थ र 

औद्योनगक िगगको चविय िावषगक िवृद्ध दर (Compounded Annual Growth Rate) िमश: 

१०% र ११% रहेको देखिन्ि।  

उपभोक्ता िगग  

वक.िा. घण्टा  िपत िवृद्ध (प्रनतशतमा) 

आ.ि. 
2०७५/७६  

(अपररष्कृत) 

िे.नब.प्रा. 
द्वारा आ.ि. 
२०७६/७७ 
को प्रक्षवेपत 

चविय िावषगक िवृद्ध दर 

(आ.ि.२०६६/६७ 
देखि आ.ि. 

२०७५/७६ सम्म) 

ग्राहस्थ 10% 19% 10% 

गैह्र व्यापाररक  9% 15% 7% 

व्यापाररक 15% 15% 11% 

औद्योनगक 18% 12% 11% 

िािेपािी  23% 8% 14% 

नसंचाई  35% 1% 14% 

सडक बिी 3% 16% 2% 

अस्थायी किेक्सि 14% (8%) 15% 

यातायात  (13%) 20% (2%) 
िानमगक स्थल (साविक 
मखन्दर िगग) 

2% 13% 9% 

गैह्र ग्राहस्थ 45% 8% 67% 

मिोरञ्जि व्यिसाय 109% (13%) 116% 

सामदुावयक थोक उपभोक्ता 13% 19% 17% 
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नियागत 1082% 159% (8%) 
औसत 15% 16% 11% 

चालू आ.ि. को पवहलो ९ मवहिाको िास्तविक नबिीको पररमाण उपलब्ि भएको िण्डमा 

सोही वििरण तथा विद्यतु नबिीमा िषाग याम र सखु्िा यामको विद्यतु िपतले पािे प्रभािलाई 

समेत मध्यििर गरी बाूँकी ३ मवहिा अिनिको विद्यतु नबिी पररमाणको अिमुाि गिग 

सवकिे नथयो। तर आ.ि. २०७६/७७ को पवहलो ९ मवहिाको िास्तविक कूल नबिीको 

वििरण उपलब्ि िभएकोले आयोगले ि.ेवि.प्रा. ले गरेको नबिी यनुिटको प्रक्षेपणमा कुि ै

पररितगि िगरी ७ अबग ३८ करोड ६५ लाि ५८ हिार वकलोिाट घण्टा नबिी यनुिटलाई 

प्रमाखणत गरेको ि। तथावप, विद्यमाि कोनभड -१९ को असरको कारणले हिु सक्िे माग 

तथा आपूनतगको सन्तलुिमा पिग सक्ि ेप्रभािका बारेमा आयोग सिग रहेको ि र यसबाट 

परेको असरलाई अको विद्यतु महसलु नििागरण गदाग सम्बोिि गिग सवकिेि।    

वक.िा. घण्टा (यनुिट) हिारमा 

ि. 
सं. 

उपभोक्ता िगग  

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) नबिी  

आ.ि. 
२०७५/७६ 
(अपररष्कृत) 

नबिी  

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(िे.नब.प्रा. द्वारा 
प्रक्षवेपत) नबिी  

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(आयोगद्वारा 
समायोखित) 

नबिी  

१. ग्राहस्थ २,४४१,६७० 2,683,968  ३,१९३,०४७  ३,१९३,०४७  

२. गैह्र व्यापाररक  १७१,९३३ १८७,४३१  २१५,७१७ २१५,७१७ 

३. व्यापाररक ४०७,५९३ ४६८,८९०  ५४०,६६९  ५४०,६६९  

४. औद्योनगक २,०७४,१६८ २,४३८,०६०  २,७१९,२९३  २,७१९,२९३  

५. िािेपािी  ७५,५०८ ९३,०१९  १००,०२१  १००,०२१  

६. नसंचाई  ६२,३८३ ८४,२८८ ८४,७४६  ८४,७४६ 

७. सडक बिी ७७,३५५ ७९,३९९  ९२,२३९ ९२,२३९ 

८. अस्थायी किेक्सि ३,०७९ ३,५०७  ३,२१४  ३,२१४  

९. यातायात  ५,२९८ ४,६१२  ५,५३५  ५,५३५  

१०. 
िानमगक स्थल (साविक 
मखन्दर िगग) ७,७७४ ७,९०२  ८,९२९ ८,९२९ 

११. गैह्र ग्राहस्थ १०३,१४८ १४९,२०२  १६०,८७५  १६०,८७५  
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१२. मिोरञ्जि व्यिसाय २,७०९ ५,६५८  ४,९३३  ४,९३३  

१३. 
सामदुावयक थोक 
उपभोक्ता १२४,६७८ १४०,५३०  १६७,३४१  १६७,३४१  

१४. नियागत २,९४० ३४,७४०  ९०,०००  ९०,०००  

  िम्मा ५,५६०,२३६ ६,३८१,२०६  ७,३८६,५५८  ७,३८६,५५८  

2.2. आफ्िा आयोििाबाट उत्पादि  

(क) िे.वि.प्रा. को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ मा आफ्िा विद्यतु उत्पादि केन्द्रहरुबाट ३ अबग १० 
करोड ३५ लाि ३९ हिार वक.िा. घण्टा बराबरको विद्यतु उत्पादि हिु ेप्रक्षेपण गरेको 
ि। िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा 
२०७६/७७ को आफ्िा आयोििाबाट हिुे विद्यतु उत्पादिको वििरण देहाय बमोखिम 
रहेको ि:  

वक.िा. घण्टा (यनुिट) हिारमा 

ि. 
सं. 

वििरण 

उत्पादि 
केन्द्रको 
प्रकार 

क्षमता  

(मे.िा.) 

आ.ि. २०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 

गररएको) उत्पादि 

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत) 
उत्पादि 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(प्रक्षवेपत) उत्पादि 

१. काली गण्डकी “ए” िलविद्यतु 144   865,075   871,914    887,867  

२. मध्य मस्यागङ्दी िलविद्यतु 70   437,287   471,323    463,473  

३. मस्यागङ्दी िलविद्यतु 69   447,490   475,176    477,717  

४. कुलेिािी-पवहलो िलविद्यतु 60      62,131     91,184    103,926  

५. कुलेिािी-दोस्रो िलविद्यतु 32  31,754     44,677    47,298  

६. चमेनलया िलविद्यतु 30      52,460    161,396   181,438  

७. नत्रशलुी िलविद्यतु 24    121,317   123,741    138,964  

८. गण्डक िलविद्यतु 15      17,496      11,951      18,631  

९. मोदी िोला िलविद्यतु 14.8     66,423     69,401     73,254  

१०. देविघाट िलविद्यतु 15     86,239     86,851    100,617  

११. सिुकोशी िलविद्यतु 10.05     55,051      62,157      60,523  

१२. इलाम (पूिा िोला) िलविद्यतु 6.2     35,791     34,193      36,044  

१३. चतरा िलविद्यतु 3.2           22       2,698        4,166  

१४. पिौती िलविद्यतु 2.4       1,112       3,006        3,553  

१५. फेिा र सेती िलविद्यतु 2.5      12,098      11,562      13,178  

१६. सनु्दरीिल िलविद्यतु 0.64       4,332       3,587        3,129  

१७. फवपगङ्ग िलविद्यतु 0.5            -               -               -    

१८. अपर नत्रशलुी ३ ए िलविद्यतु 60            -        16,186    489,760  

१९. मल्टी फ्यलु प्लान्ट थमगल 39            16            -               -    
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२०. हेटौंडा नडिेल प्लान्ट थमगल 14.41          127          116             -    

 
िम्मा  612.7  2,296,220  2,541,116   3,103,539  

(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको नििेदिमा प्रत्येक आयोििाहरुको विस्ततृ वििरण 

तथा लागतको विस्ततृ वििरण उपलब्ि िभएकोले आयोगले यस पटकको लानग ि.ेवि.प्रा.ले 

प्रक्षेपण गरे अिरुुपको ३ अबग १० करोड ३५ लाि ३९ हिार वक.िा. घण्टालाई ि ै

स्िीकृत गरेको ि। 

2.3. विद्यतु िररद 

(क) िे.वि.प्रा. को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा. ले आ.ि. २०७६/७७ मा स्ितन्त्र उिाग उत्पादक र आयात गरी िम्मा ५ अबग 

६९ करोड 30 लाि ७८ हिार वक.िा. घण्टा बराबरको विद्यतु िररद गिग रू. ३९ अबग 

१९ करोड १० लाि आिश्यक पिे प्रक्षपेण गरेको ि। ि.ेवि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश 

गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को स्ितन्त्र उिाग 

उत्पादकबाट िररद गररिे तथा भारतबाट आयात गररिे विद्यतु िररदको पररमाण तथा 

रकमको संखक्षप्त व्यहोरा देहाय बमोखिम ि: 

विद्यतु 
िररदको 
श्रोत  

 

आ.ि. २०७४/७५ (लेिा 
पररक्षण गररएको)  

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत)  

आ.ि. २०७६/७७ (प्रक्षवेपत)  

िररद 
(वक.िा. 

घण्टा यनुिट 
हिारमा) 

रकम 

(रु.  हिारमा) 

िररद 
(वक.िा. 

घण्टा यनुिट 
हिारमा) 

रकम 

(रु.  हिारमा) 

िररद 
(वक.िा. 

घण्टा यनुिट 
हिारमा) 

रकम 

(रु.  हिारमा) 

स्ितन्त्र 
उिाग 
उत्पादक  

           
2,167,759  

     
14,268,299  

           
2,255,542  

     
17,089,876  

           
2,900,807  

     
19,652,038  

आयात  2,581,803  19,584,891  2,774,944   21,875,937   2,792,270  19,538,962  

िम्मा 4,749,562 33,853,190  5,030,485   38,965,813   5,693,078  39,191,000  
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(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

सािारणतया देश नभत्रका स्ितन्त्र उिाग उत्पादकहरुबाट िररद गररिे विद्यतुको पररमाण 

तथा लागतको हकमा िे.वि.प्रा. र प्रत्येक विद्यतु उत्पादि गिे आयोििाहरु बीच कायम 

भएको विद्यतु िररद सम्झौताको पररनि नभत्र रही सोवह अिसुारको िररद पररमाण आयोगले 

स्िीकृत गदगि तर िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको नििेदिमा प्रत्येक आयोििाहरुसूँग 

कायम गररएका विद्यतु िररद सम्झौता तथा यसले सिृिा गिे दावयत्िको पूणग वििरण पेश 

गरेको िैि। 

िे.वि.प्रा. ले आ.ि. २०७६/७७ मा देश नभत्रका स्ितन्त्र उिाग उत्पादकहरुबाट िररद गिे 

विद्यतुको पररमाणको अिमुाि गदाग आ.ि. २०७४/७५ को विद्यतु िररदको पररमाण र 

आ.ि. २०७५/७६ को विद्यतु िररदको पररमाणको औसत पररमाण िै प्रक्षेपण गरेको 

ि।साथै, आ.ि. २०७६/७७ मा देश नभत्रका स्ितन्त्र उिाग उत्पादकहरुबाट िररद गररिे 

विद्यतुको लागतको अिमुाि गदाग पनि यही विनि अपिाएको ि। यस विनिबाट वहसाब गदाग 

आ.ि. २०७५/७६ को शरुुिात भन्दा पनि विद्यतु उत्पादि शरुु गरेका आयोििाबाट 

िे.वि.प्रा.ले िररद गिे विद्यतुको पररमाण तथा लागतको अिमुाि गलत हिु िािे देखिन्ि। 

तसथग, आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को विद्यतु िररदको पररमाण तथा लागत 

आ.ि. २०७५/७६ को अिपुातमा रहन्ि भन्ने आिार मािी सोही पररमाण तथा लागत 

आ.ि. २०७६/७७ को लानग स्िीकृत गरेको ि। 

त्यसैगरी, िे.वि.प्रा.ले ियाूँ आयोििाहरुबाट िररद गररिे भिी विद्यतु िररदको पररमाण तथा 

लागत एकमिु रुपले अिमुाि गरेको ि तर यसको विस्ततृ वििरण पेश गरेको िैि।विद्यतु 

विकास विभागको िेबसाइटमा उपलब्ि भए अिसुार आ.ि. २०७६/७७ को शरुुिात देखि 

हालसम्म कुल ८१.१० मेगािाट िनडत क्षमताका िम्मा ६ िटा ियाूँ आयोििाले मात्र 
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विद्यतु उत्पादि शरुु गरेका िि।् यसैको आिारमा ियाूँ आयोििा अन्तगगतको विद्यतु 

िररदको पररमाण तथा लागतको समायोिि गररएको ि। 

मानथ उल्लेखित समायोिि गदाग देश नभत्रका स्ितन्त्र उिाग उत्पादकहरुबाट िररद गररिे 

विद्यतुको पररमाण तथा लागत िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेको भन्दा कम हिु गएको ि। 

फलस्िरूप, भारतबाट आयात गिुगपिे विद्यतुको पररमाण तथा लागतमा िवृद्ध हिुे देखिएको 

ि।  

मानथ उल्लेखित विश्लषेणको आिारमा आयोगले िम्मा विद्यतु िररद िापतको िचग रू. ३९ 

अबग १८ करोड १९ लाि ८९ हिार हिुे गरी निम्िािसुारको विद्यतु िररदको स्िीकृत 

गरेको ि।तथावप, विद्यमाि कोनभड -१९ को असरले गदाग उद्योग िन्दा बन्द भएको 

कारणले विद्यतुको मागमा कमी आई भारतबाट हिुे आयातमा पनि निकै कमी हिु िािे र 

सोही अिसुार िररद रकममा पनि कमी आई िे.वि.प्रा. लाई सहि हिुे देखिन्ि। 

विद्यतु 
िररदको 
श्रोत  

 

आ.ि. २०७४/७५ (लेिा 
पररक्षण गररएको)  

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत)  

आ.ि. २०७६/७७ (प्रक्षेवपत)  
आ.ि. २०७६/७७ 

(समायोखित) 

िररद 
(वक.िा. 

घण्टा यनुिट 
हिारमा) 

रकम 

(रू. हिारमा) 

िररद 
(वक.िा. 

घण्टा यनुिट 
हिारमा) 

रकम 

(रू. हिारमा) 

िररद 
(वक.िा. 

घण्टा यनुिट 
हिारमा) 

रकम 

(रू. हिारमा) 

िररद 
(वक.िा. 

घण्टा यनुिट 
हिारमा) 

रकम 

(रू. हिारमा) 

स्ितन्त्र 
उिाग 
उत्पादक  

           
2,167,759  

     
14,268,299  

           
2,255,542  

     
17,089,876  

           
2,900,807  

     
19,652,038  2,556,599  18,709,968  

आयात  2,581,803  19,584,891  2,774,944  21,875,937  2,792,270  19,538,962  2,925,612  20,472,020  

िम्मा 4,749,562 33,853,190  5,030,485  38,965,813  5,693,078  39,191,000  5,482,21१  39,181,98९  

2.4. विद्यतु ऊिागको स्रोत तथा उपलब्िता (Energy Availability)  

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा. ले आ.ि. २०७६/७७ मा हिुे अिमुानित विद्यतु नबिीका लानग आिश्यक 

विद्यतुको पररमाण ८ अबग ६५ करोड ७० लाि वक.िा. घण्टा हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। 
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िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ 

को उिागको श्रोत र उपलब्िताको वििरण देहाय बमोखिम रहेको ि: 

ि. 
सं.  

वििरण यनुिट  

आ.ि. २०७ 
सदस्य ४/७५ 
(लेिा पररक्षण 

गररएको) 

आ.ि. 
२०७५/७६ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(प्रक्षवेपत) 

१. आफ्िा आयोििाबाट उत्पादि 
वक.िा. 
घण्टा (दश 
लािमा) 
 

2,308 2,548 2,964 

२. विद्यतु िररद 2,168 2,190 2,901 

३. आयानतत विद्यतु  2,582 2,813 2,792 

४. कुल उपलब्ि विद्यतु 7,058 7,551 8,657 

५. प्रसारण क्षनत (Transmission Loss) प्रनतशतमा 5.78% 4.35% 4.05% 

६. 
प्रसारण लाइिबाट नबिी 
(नियागत िा डेडीकेटेड लाइि) 

वक.िा. 
घण्टा (दश 
लािमा) 2.94 34.74 90 

७. वितरण क्षनत (Distribution Loss) प्रनतशतमा 14.67% 10.97% 10.45% 

 

(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

िे.वि.प्रा. ले आ.ि. २०७६/७७ को लानग प्रसारण क्षनत र वितरण क्षनत िमशः ४.०५% 

र १०.४५% प्रक्षपेण गरेको ि ।तर, िे.वि.प्रा.ले आफ्िो िेबसाइटमा उपलब्ि गराएको 

२०७६ श्रािण १ गतेदेखि पौष मसान्तसम्मको िास्तविक वििरण अिसुार औसत वितरण 

क्षनत ९.८५% मात्र देखिएको ि।यसरी िे.वि.प्रा को िेबसाइटमा रहेको वििरण र नििदेिमा 

प्रदाि गररएको त्यांक मेल ििाएपनि आयोगले यस पटकका लानग प्रसारण क्षनत तथा 

वितरण क्षनत दिैु िे.वि.प्रा. ले प्रक्षेपण गरे बमोखिमको प्रनतशतलाई स्िीकृत गरेको ि र 

सोको सन्दभगमा िे.वि.प्रा.लाई आिश्यक निदेशि पनि ददएको ि । 

िे.वि.प्रा.ले उल्लेि गरेको आफ्िा आयोििाहरुबाट हिुे विद्यतु उत्पादिको पररमाण र 

विद्यतु ऊिागको स्रोत तथा उपलब्िता शीषगक अन्तगगत उल्लेि गरेको आफ्िा 

आयोििाहरुबाट उत्पादि हिुे विद्यतु यनुिटको पररमाण मेल िाएको देखिएि।अथागत, 
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िे.वि.प्रा.को आफ्िा आयोििाहरुबाट उत्पादि हिुे विद्यतुको पररमाण ३ अबग १० करोड 

३५ लाि ३९ हिार वक.िा. घण्टा हिुे उल्लेि गररएको ि भिे आ.ि. २०७६/७७ को 

विद्यतु ऊिागको स्रोत तथा उपलब्ितामा उल्लेखित सोही पररमाण २ अबग ९६ करोड ४० 

लाि वक.िा. घण्टा मात्र हिुे उल्लेि गररएको ि। तसथग, विद्यतु ऊिागको स्रोत तथा 

उपलब्िता को वहसाबको लानग आयोगले िे.वि.प्रा.को आफ्िा आयोििाहरुबाट हिुे विद्यतु 

उत्पादिको प्रक्षेपण अिसुारको ३ अबग १० करोड ३५ लाि ३९ हिार वक.िा. घण्टालाई 

आिार मािेको ि। 

आयोगले िे.वि.प्रा.को आयोििाहरुबाट हिुे विद्यतु उत्पादि, देश नभत्रका विद्यतु 

उत्पादकहरुबाट िररद गररिे विद्यतुको समायोखित पररमाण, कुल नबिी यनुिट तथा प्रसारण 

र वितरण क्षनतको पररमाणको विश्लषेण गदाग, आ.ि. २०७६/७७ का लानग िम्मा २ अबग 

९2 करोड ६० लाि वक.िा. घण्टा आयात गिुगपिे देखिन्ि।फलस्िरूप िे.वि.प्रा.को महसलु 

नििागरण प्रस्तािमा िम्मा आिश्यक विद्यतुको पररमाण ८ अबग ६५ करोड ७० लाि 

वक.िा. घण्टा प्रक्षेपण गररएता पनि आिश्यक विद्यतु ८ अबग ५८ करोड ६० लाि वक.िा. 

घण्टा हिुे देखिन्ि।तसथग, िे.वि.प्रा.ले विद्यतु आयात प्रक्षेपण २ अबग ७९ करोड २० लाि 

वक.िा. घण्टा गरेतापनि अिमुानित विद्यतु आयातको पररमाणलाई समायोिि गरी २ अबग 

९2 करोड ६० लाि वक.िा. घण्टा स्िीकृत गररएको ि। तथावप, विद्यमाि कोनभड -१९ 

को असरले गदाग उद्योग िन्दा बन्द भएको कारणले विद्यतुको मागमा कमी आई भारतबाट 

हिुे आयातमा पनि निकै कमी हिु िािे देखिन्ि। 

विद्यतु ऊिागको स्रोत तथा उपलब्ितामा आयोगले समायोिि गदाग देहाय बमोखिम हिुे 
देखिन्ि: 
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ि. 
सं.  

वििरण यनुिट  

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको)  

आ.ि. 
२०७५/७६ 
(अपररष्कृत)  

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(प्रक्षवेपत)  

आ.ि. 
२०७६/७७  
(समायोखित) 

१. 
आफ्िा आयोििाबाट 
उत्पादि वक.िा. 

घण्टा 
(दश 
लािमा) 

      2,308       2,548        2,964  
        

3,104  

२. विद्यतु िररद        2,168        2,190        2,901  
        

2,557  

३. आयानतत विद्यतु        2,582        2,813        2,792  
        

2,926  

४. कूल उपलब्ि विद्यतु       7,058        7,551        8,657       8,586  

५. 
प्रसारण क्षनत 

(Transmission Loss) 
प्रनतशतमा 5.78% 4.35% 4.05% 4.05% 

६. 
प्रसारण लाइिबाट नबिी 
(नियागत िा डेडीकेटेड 
लाइि) 

वक.िा. 
घण्टा 
(दश 
लािमा) 

            3            35            90  
            

90  

७. 
वितरण प्रणालीमा उपलब्ि 
विद्यतु 

      6,647       7,188        8,216  
        

8,148  

८. 
वितरण क्षनत 
(Distribution Loss) 

प्रनतशतमा 14.67% 10.97% 10.45% 10.45% 

९. नबिी  

वक.िा. 
घण्टा 
(दश 
लािमा) 

      5,672        6,399        7,358  
        

7,297  

2.5. ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि िचग 

(क) िे.वि.प्रा. को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा. ले आ.ि. २०७६/७७ मा आफ्िा विद्यतु उत्पादि केन्द्रको ममगत, सम्भार तथा 

सञ्चालि िचग रू.१ अबग ३ करोड २३ लाि ७४ हिार हिुे प्रक्षेपण गरेको ि।ि.ेवि.प्रा.ले 

आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को 

आफ्िो विद्यतु उत्पादि केन्द्रबाट उत्पादि हिुे विद्यतुको पररमाण तथा सञ्चालि िचगको 

वििरण देहाय बमोखिम रहेकोि: 
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ि. 
सं. 

वििरण 
उत्पादि 

केन्द्रको प्रकार 

क्षमता  

(मे.िा.) 

आ.ि. २०७४/७५ (लेिा 
पररक्षण गररएको) 

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७६/७७ (प्रक्षवेपत) 

उत्पादि 
(वक.िा. घण्टा 

हिारमा) 

िचग रकम 

(रु .हिारमा) 

उत्पादि 
(वक.िा. घण्टा 

हिारमा) 

िचग रकम 

(रु .हिारमा) 

उत्पादि 
(वक.िा. घण्टा 

हिारमा) 

िचग रकम 

(रु .हिारमा) 

१. काली गण्डकी “ए” िलविद्यतु 144   865,075   178,564   871,914     149,115    887,867      215,235  

२. मध्य मस्यागङ्दी िलविद्यतु 70   437,287    99,404   471,323       91,473    463,473      143,576  

३. मस्यागङ्दी िलविद्यतु 69   447,490     70,130   475,176       70,339    477,717      120,079  

४. कुलेिािी-पवहलो िलविद्यतु 60      62,131    79,108     91,184     119,620    103,926      127,340  

५. कुलेिािी-दोस्रो िलविद्यतु 32  31,754      23,739     44,677       32,296    47,298       43,540  

६. चमेनलया िलविद्यतु 30      52,460             -      161,396       15,293   181,438        36,538  

७. नत्रशलुी िलविद्यतु 24    121,317    102,512   123,741      95,419    138,964       70,757  

८. गण्डक िलविद्यतु 15      17,496      25,936      11,951       23,235      18,631       24,235  

९. मोदी िोला िलविद्यतु 14.8     66,423     25,257     69,401     28,598     73,254       28,217  

१०. देविघाट िलविद्यतु 15     86,239      36,679     86,851       62,175    100,617        63,959  

११. सिुकोशी िलविद्यतु 10.05     55,051     98,826      62,157     70,844      60,523        55,338  

१२. इलाम (पूिा िोला) िलविद्यतु 6.2     35,791     30,727     34,193      64,728      36,044       27,815  

१३. चतरा िलविद्यतु 3.2           22     10,594       2,698       10,686        4,166       10,820  

१४. पिौती िलविद्यतु 2.4       1,112     16,880       3,006       13,168        3,553       12,845  

१५. फेिा र सेती िलविद्यतु 2.5      12,098     18,142      11,562       17,715      13,178        22,565  

१६. सनु्दरीिल िलविद्यतु 0.64       4,332             -         3,587              -          3,129              -    

१७. फवपगङ्ग  िलविद्यतु 0.5            -               -               -                -               -                 -    

१८. अपर नत्रशलुी ३ ए िलविद्यतु 60            -               -        16,186             -      489,760               -    

१९. मल्टी फ्यलु प्लान्ट थमगल 39            16     13,894            -        16,400             -          17,773  

२०. 
हेटौंडा नडिेल 
प्लान्ट 

थमगल 14.41 
         127    44,478          116       8,085             -          11,742  

 
िम्मा  612.7  2,296,220   874,869  2,541,116    889,189  3,103,539    1,032,374  

यसैगरी, िे.वि.प्रा. ले आ.ि. २०७६/७७ मा प्रसारण प्रणालीको ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि 

िचग रू.१ अबग ४२ करोड ७२ लाि ६२ हिार हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। ि.ेवि.प्रा.ले 

आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को 

प्रसारण प्रणालीको ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि िचगको वििरण देहाय बमोखिम रहेकोि: 

ि. 
सं. 

वििरण 

आ.ि. २०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. २०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

१. प्रसारण नग्रड, पूिग शािा, दहुिी        43,522           38,053            46,998  

२. प्रसारण नग्रड, मध्य नडनभिि, हेटौंडा         54,607           48,321             70,363  

३. िाग्मती प्रसारण नग्रड, काठमाडौँ         64,722           59,848             83,903  

४. प्रसारण नग्रड, पखश्चम नडनभिि, बटुिल         20,791           20,182             43,243  

५. प्रसारण नग्रड, मध्य पखश्चम तथा सदुरु पखश्चम शािा, अिररया         22,150           25,815             42,760  

६. प्रसारण नग्रड, उिर पखश्चम शािा, पोिरा         40,162           28,892             32,972  
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७. िल्केिर नग्रड        19,947           44,396             57,023  

८. प्रसारण शलु्क (Wheeling)   1,035,503       1,020,000        1,050,000  
 िम्मा   1,301,405       1,285,507        1,427,262  

यसैगरी, िे.वि.प्रा. ले आ.ि. २०७६/७७ मा वितरण प्रणालीको ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि 

िचग रू. ४ अबग ६६ करोड ५५ लाि ६४ हिार हिुे प्रक्षपेण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले 

आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को 

वितरण प्रणालीको ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि िचगको वििरण देहाय बमोखिम रहेकोि: 

ि. 
सं. 

वििरण 

आ.ि. २०७४/७५ (लेिा 
पररक्षण गररएको) रू. 

हिारमा 

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत) रू. हिारमा 

आ.ि. २०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. हिारमा 

१. वितरण सम्बन्िी िचग      2,757,682         3,073,101        4,665,564  
 िम्मा      2,757,682         3,073,101        4,665,564  

(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

आ.ि. २०७६/७७ मा कुलेिािी प्रथम र कालीगण्डकी “ए” विद्यतु उत्पादि केन्द्रको 
विस्ततृ ममगत सम्भार सम्बन्िी कायग गिुगपिे तथा मध्य मस्यागङ्गदी विद्यतु उत्पादि केन्द्रको 
नसनभल संरचिाको पनि विस्ततृ ममगत सम्भार गिुगपिे भएको र आ.ि. २०७५/७६ देखि 
विस्ततृ ममगत सम्भार गिुगपिे योििा अनिकांश आयोििाहरुले आ.ि. २०७६/७७ मा 
सम्पन्न गिे कायगयोििा बिाएको हिुाले आ.ि. २०७६/७७ मा विद्यतु उत्पादि उत्पादि 
केन्द्रको ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि िचग बढ्ि गएको र परुािा विद्यतु उत्पादि केन्द्रको 
ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि गिग बिी िचग लाग्िे भिी ि.ेवि.प्रा.ले िािकारी प्रदाि गरेको 
ि।तसथग, िेपाल राि बैंकको आ.ि. २०७५/७६ को िावषगक प्रनतिेदि अिसुारको 
उपभोक्ता मदु्राखस्फती दर ४.६०% भएतापनि आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ 
को उत्पादि प्रणालीको ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि िचगमा आयोगले १०% को िवृद्ध 
स्िीकृत गरेको ि। 

 

त्यसैगरी, आ.ि. २०७६/७७ मा प्रसारण लाइिको निमागण, क्षमता िवृद्ध तथा सिुार गराउि ु

पिे भएकोले प्रसारण प्रणालीको आ.ि. २०७६/७७ को िावषगक ममगत, सम्भार तथा 

सञ्चालि िचगमा विगतका िषग भन्दा बिी प्रक्षेपण गरेको भिी ि.ेवि.प्रा.ले िािकारी प्रदाि 
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गरेको ि। तसथग, िेपाल राि बैंकको आ.ि. २०७५/७६ को िावषगक प्रनतिेदि अिसुारको 

उपभोक्ता मदु्राखस्फती दर ४.६०% भएतापनि आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ 

को प्रसारण प्रणालीको ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि िचगमा आयोगले १०% को िवृद्ध 

स्िीकृत गरेको ि। 

त्यसैगरी, िे.वि.प्रा.ले वितरण लाइि एिं सबस्टेशिको क्षमता विस्तार तथा स्तर िवृद्ध, 

वितरण लाइिको चोरी नियन्त्रण, वितरण प्रणालीमा प्रविनिको प्रयोग आदद िस्ता सिुारका 

कायगिम बिाई कायागन्ियि भई रहेको साथै, आ.ि.२०७६/७७ मा मलुकुका विनभन्न १४ 

स्थािमा वितरण केन्द्रको ियाूँ कायागलय थप गररएको हिुाले वितरण प्रणालीको आ.ि. 

२०७६/७७ को िावषगक ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि िचगमा विगतका िषग भन्दा बिी 

प्रक्षेपण गरेको भिी िे.वि.प्रा.ले िािकारी प्रदाि गरेको ि। तसथग, िेपाल राि बैंकको 

आ.ि. २०७५/७६ को िावषगक प्रनतिेदि अिसुारको उपभोक्ता मदु्राखस्फती दर ४.६०% 

भएतापनि आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को प्रसारण प्रणालीको ममगत, सम्भार 

तथा सञ्चालि िचगमा आयोगले १५% को िवृद्ध स्िीकृत गरेको ि। 

मानथ उल्लेखित विश्लषेण अिसुार आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ का लानग 

उत्पादि, प्रसारण तथा वितरण सम्बन्िी ममगत, सम्भार तथा सञ्चालि िचगको लानग िम्मा 

रू. ५ अबग ९२ करोड ६२ लाि ३२ हिारको स्िीकृत गरेको ि। 

ि. 
सं. 

वििरण 

आ.ि. २०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 

गररएको) रू. हिारमा 

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. २०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. २०७६/७७ 

(समायोखित) रू. 
हिारमा 

१. उत्पादि िचग 874,869 889,189 1,032,374 978,108 

२. प्रसारण िचग  1,301,405 1,285,507 1,427,262 1,414,058 

३. वितरण िचग  2,757,682 3,073,101 4,665,564 3,534,067 
 कुल 4,933,956 5,247,797 7,125,200 5,926,232 
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2.6. कमगचारी िचग 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ मा कमगचारी िचग िापत रू. ११ अबग ४३ करोड ८० 

लाि ५३ हिार िचग हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. 

२०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को कमगचारी िचगको वििरण देहाय 

बमोखिम रहेको ि: 

वििरण यनुिट 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 

गररएको)  

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत)  

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(प्रक्षवेपत)  

कमगचारी संख्या      

उत्पादि संख्या          923             1,008             988  

प्रसारण संख्या         865               945              926  

वितरण संख्या       5,956             6,509            6,379  

नमखश्रत दावयत्ि संख्या          607                663              650  

िम्मा संख्या       8,351              9,125           8,943  

कमगचारी िचग (सेिा निितृ लाभ र 
नििखृिभरण कोषमा योगदाि समािेश 
िगररएको) 

    

उत्पादि रू. हिारमा    663,474          682,580        908,261  

प्रसारण रू. हिारमा   488,471          492,079        657,934  

वितरण रू. हिारमा 4,037,947       4,209,970     5,450,641  

नमखश्रत दावयत्ि रू. हिारमा  1,255,201         1,195,396      2,296,732  

िम्मा रू. हिारमा 6,445,093        6,580,025      9,313,568  

कमगचारी िचग (सेिा निितृ लाभ)     

उत्पादि रू. हिारमा    121,154          125,426         111,163  

प्रसारण रू. हिारमा      50,915           45,040         29,479  

वितरण रू. हिारमा    755,254          790,501       888,379  

नमखश्रत दावयत्ि रू. हिारमा   349,949           271,670        818,317  

िम्मा रू. हिारमा  1,277,272         1,232,637     1,847,338  

कमगचारी िचग (नििखृिभरण कोषमा 
योगदाि) 

    

उत्पादि रू. हिारमा     10,496             11,355          25,553  

प्रसारण रू. हिारमा       8,846             9,548         20,595  

वितरण रू. हिारमा     94,142          104,816        182,905  



  

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणका उपभोक्ताको विद्यतु महसलु दर नििागरणको निणगय       -- 28 --  

नमखश्रत दावयत्ि रू. हिारमा             -              42,212         48,093  

िम्मा रू. हिारमा    113,484           167,931        277,146  

कूल िम्मा  रू. हिारमा 7,835,850        7,980,593    11,438,053  

(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

िेपाल सरकारले आ.ि.२०७६/७७ को शरुु देखि लाग ुहिुेगरी नििामती कमगचारीहरुको 

पाररश्रनमकमा िवृद्ध गरेको आिारमा िे.वि.प्रा.ले पनि प्रत्येक अनिकृत कमगचारीहरुको १८% 

तथा गैह्रअनिकृत कमगचारीको आिारभतू पाररश्रनमकमा २०% िवृद्ध तथा सम्पूणग 

कमगचारीहरुलाई थप रु. २,००० महूँगी भिा प्रदाि गिे भिी गरेको निणगयािसुार कमगचारी 

िचगमा समायोिि गररएको ि। िे.वि.प्रा.ले कमगचारीहरुको िचग सम्बन्िी विस्ततृ वििरण 

पेश िगरेको हिुाले आयोगले आ.ि.२०७५/७६ को कमगचारी िचगको रकममा २०% 

िवृद्ध तथा थप रु. २,००० महूँगी भिा हिुे गरी समायोिि गरेको ि।सोही अिसुार 

प्रक्षेवपत गररएको कमगचारी िचग रु. ११ अबग ४३ करोड ८० लाि ५३ हिारलाई 

समायोिि गरी रु. १० अबग ३ करोड ४० हिार कायम गररएको ि। 

ि. 
सं. 

वििरण 

आ.ि. २०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(समायोखित) रू. 
हिारमा 

1. 

कमगचारी िचग (सेिा नििृत 
लाभ र नििृखिभरण कोषमा 
योगदाि समािेश 
िगररएको) 

  6,445,093       6,580,025      9,313,568       7,953,512 

2. 
कमगचारी िचग - सेिा नििृत 
लाभ 

  1,277,272         1,232,637      1,847,338       1,664,386 

3. 
कमगचारी िचग (नििृखिभरण 
कोषमा योगदाि) 

     113,484           167,931         277,146         412,143 

 िम्मा   7,835,850       7,980,593    11,438,053     10,030,040  
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2.7. प्रिाि कायागलय सम्बन्िी िचग 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ मा प्रिाि कायागलय सम्बन्िी िचग 2 अबग ७ करोड ६३ 

लाि ५४ हिार हिु ेप्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. 

२०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को प्रिाि कायागलय सम्बन्िी िचगको 

वििरण देहाय बमोखिम रहेको ि: 

ि. 
सं. 

वििरण 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७५/७६ 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

१. प्रिाि कायागलय सम्बन्िी िचग    856,755       853,670    2,076,354  
 िम्मा   856,755       853,670    2,076,354  

(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

िे.वि.प्रा.ले यस िचगमा १४३% को िचग िवृद्धको प्रक्षेपण गरेको ि  र प्रक्षवेपत िचगको 

िवृद्ध विगतका आ.ि. २०७४/७५ र आ.ि. २०७५/७६ मा भएको िवृद्धभन्दा 

अस्िाभानबक रुपले अनिक रहेको तर प्रक्षेपणको आिारहरु तथा यस अनिक िवृद्ध मिानसि 

भएको पवुि गिे कुि ै वििरण पेश गरेको िैि।यसका साथै प्रिाि कायागलयका 

कमगचारीहरुको िचग मानथ २.६ मा उल्लेखित कमगचारी िचगमा िै समायोिि भईसकेको 

अिस्थामा आयोगले िेपाल राि बैंकको आ.ि. २०७५/७६ को िावषगक प्रनतिेदि अिसुारको 

उपभोक्ता मदु्राखस्फती दर ४.६०% लाई आिार मािी िे.वि.प्रा.को प्रिाि कायागलय सम्बन्िी 

िचगमा गत आ.ि.को िचगमा ४.६०% को िवृद्ध स्िीकृत गरेको ि, ििु रु. ८७ करोड 

५४ लाि 30 हिार हिु आउूँि। 



  

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणका उपभोक्ताको विद्यतु महसलु दर नििागरणको निणगय       -- 30 --  

ि. 
सं. 

वििरण 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 

हिारमा 

आ.ि. 
२०७५/७६ 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(समायोखित) रू. 
हिारमा 

१. 
प्रिाि कायागलय सम्बन्िी 
िचग   856,755        853,670    2,076,354       875,430 

2.8. पूूँिीगत िचग तथा खस्थर सम्पखिमा पूूँिीकरण 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि.२०७६/७७ मा रू. १ िबग १० अबग ९ करोड ९१ लाि ६० हिार 

बराबरको रकम पूूँिीगत िचग हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। ि.ेवि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको 

आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को पूूँिीगत िचग सम्बन्िी वििरण 

निम्िािसुार रहेको ि: 

वििरण 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७५/७६ 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

िग्गा िररद 718,946  563,461  591,634  
विद्यतुगृह भिि 189,741  185,950  195,247  
कायागलय भिि 275,397  274,908  288,653  
आिास भिि 286,747  279,664  293,647  
गोदाम 13,492  24,700  25,935  
अन्य संरचिा 7,271,302  8,973,028  9,421,679  
हाइड्रोनलक कायग 2,280,716  2,520,559  2,646,587  
हाइड्रोनलक यन्त्र तथा उपकरण 855,455  978,774  1,027,712  
इन्टिगल कम्बस्टि यन्त्र तथा उपकरण 889,695  889,695  934,180  
प्रसारण लाइगि (३३ के.भी. भन्दा मानथ) 11,853,260  18,651,923  19,584,519  
प्रसारण लाइगि (३३ के.भी. तथा सो भन्दा कम) 4,953,131  6,292,286  6,606,900  
प्रसारण सबस्टेसि, ट्रान्सफमगर तथा खस्िचनगयर 10,600,430  17,964,693  18,862,927  
वितरण लाइगि (िे.वि.प्रा.) 1,803,227  1,847,085  1,939,439  
वितरण सबस्टेसि, ट्रान्सफमगर तथा खस्िचनगयर 1,629,652 2,532,150 2,658,757 
सौयग उिाग उत्पादि यन्त्र 31,458  1,703,817  1,789,007  
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नमटर तथा नमटर पररक्षण सामग्री 6,061  99,853  104,845  
उपभोक्ता सेिा 7,333  12,742  13,379  
सािगिनिक िखि तथा ट्रावफक संकेत 270,747  274,288  288,003  
औिार तथा सामग्री 6,373  124,964  131,212  
कायगशाला यन्त्र तथा समाग्री 5,842  26,493  27,818  
प्रसारण लाइगि (िेपाल सरकारको लगािी भएको) 233,762  381,041  400,093  
वितरण लाइगि (िेपाल सरकारको लगािी भएको) 4,421,970  5,550,230  5,827,741  
वितरण लाइगि (नसंचाई) 31,516  39,214  41,175  
वितरण लाइगि (सािगिनिक सहभानगता) 136,689  175,960  184,758  
फनिगचर तथा वफक्स्चर 530  669  702  
कायगलयका उपकरणहरू 1,508  2,657  2,789  
अन्य सम्पखि 1,147  1,254  1,317  
प्रशासनिक िचगबाट साररएको पूूँिीगत िचग  5,633,829  7,256,330  7,619,146  
सम्भाव्यता अध्ययि सम्बन्िी (पूूँिीगत िचग) 919,510  1,077,310  1,131,176  
परामशग सम्बन्िी िचग (पूूँिीगत िचग) 2,733,784  4,672,411  4,906,031  
भन्सार शलु्क 224,115  107,107  112,463  
िातािरणीय अध्ययि सम्बन्िी िचग 319,100  407,248  427,610  
केन्द्रीय कायागलय सम्बन्िी िचग 433,364  410,239  430,751  
निमागण अिनिभरको व्याि िचग 6,627,856  7,814,653  8,205,385  
पूिागिार विकास िचग 95,537  655,239  688,001  
सामाखिक विकास िचग 186,204  243,086  255,241  
निमागणकायगको लानग ठेकेदारलाइग ददइएको पेश्की 7,790,156  7,847,821  8,240,212  
समाग्री आपनुतग गिग ठेकेदारलाइग ददइएको पेश्की 1,420,822  742,040  779,142  
शेयर 129,066  135,910  142,705  
समायोिि 2,599,446  3,389,094  3,558,549  
घटी, प्राििािहरू (287,912)  (287,912) (287,912) 
िम्मा 77,601,000  104,842,633  110,099,160  

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ मा रू. ९ अबग ६२ करोड ६० लाि २३ हिार बराबरको 

खस्थर सम्पखि पूूँिीकरण हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। ि.ेवि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको 

आ.ि. २०७४/७५ र २०७५/७६ मा खस्थर सम्पखिमा पूूँिीकरण गररएको तथा आ.ि. 

२०७६/७७ मा पूूँिीकरण गररिे प्रक्षेपणको वििरण निम्िािसुार रहेको ि: 

वििरण 
आ.ि. २०७४/७५ 

(लेिा पररक्षण 
आ.ि. 

२०७५/७६ 
आ.ि. 

२०७६/७७ 
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गररएको) रू. 
हिारमा 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

(प्रक्षवेपत) रू. 
हिारमा 

उत्पादि प्रणाली  1,149,981  14,777,992  425,277  

प्रसारण प्रणाली 1,024,845  4,516,216  3,440,501  

वितरण प्रणाली 4,099,439  9,262,870  3,686,829  

अन्य सम्पखि तथा िे.वि.प्रा.का आयोििाहरु  20,925,279  (10,524,255)  2,073,416  

िम्मा 27,199,544 18,032,822 9,626,023 

(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ को पूूँिीगत िचगको प्रक्षेपण गदाग आ.ि. २०७५/७६ को 

रकममा ५% िवृद्ध हिुे अिमुाि गरेको ि तर यसको पवुि हिु ेकुि ैवििरण पेश गरेको 

िैि।तथावप, आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को पूूँिीगत िचगमा कुिै समायोिि 

गरेको िैि। 

त्यसैगरी, िे.वि.प्रा.को खस्थर सम्पखिमा आ.ि.२०७६/७७ मा थप हिुे सम्पखिको प्रक्षेवपत 

रकमको पवुि गिे वििरण पेश िगरेको भएतापनि आयोगले कुिै समायोिि िगरी रू. ९ 

अबग ६२ करोड ६० लाि २३ हिार बराबरको रकम स्िीकृत गरेको ि।   

वििरण 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७५/७६ 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(समायोखित) 
रू. हिारमा 

उत्पादि प्रणाली  1,149,981  14,777,992  425,277  425,277  

प्रसारण प्रणाली 1,024,845  4,516,216  3,440,501  3,440,501  

वितरण प्रणाली 4,099,439  9,262,870  3,686,829  3,686,829  

अन्य सम्पखि तथा िे.वि.प्रा.का 
आयोििाहरु  20,925,279  (10,524,255)  2,073,416  2,073,416  

िम्मा 27,199,544 18,032,822 9,626,023 9,626,023 

2.9. ह्रासकट्टी 
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(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ मा खस्थर सम्पखिको ह्रासकट्टी िापत रू. ५ अबग ५० 

करोड िचग हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। ि.ेवि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. 

२०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को िावषगक ह्रासकट्टी सम्बन्िी वििरण 

देहाय बमोखिम रहेको ि: 

वििरण 

आ.ि. २०७४/७५ (लेिा 
पररक्षण गररएको) रू. 

हिारमा 

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत) रू. हिारमा 

आ.ि. २०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. हिारमा 

उत्पादि प्रणाली       1,812,423       2,350,405           2,533,381  

प्रसारण प्रणाली        576,571          547,048              815,568  

वितरण प्रणाली      1,268,104       1,791,698           1,741,937  

अन्य सम्पखि तथा 
िे.वि.प्रा.का 
आयोििाहरु  

       553,177          159,188              409,114  

िम्मा      4,210,275       4,848,339           5,500,000  

(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

िे.वि.प्रा.ले आफ्िो नििेदि माफग त आ.ि. २०७६/७७ मा कूल रु. ९ अबग ६२ करोड 

६० लाि २३ हिार बराबरको खस्थर सम्पखि थवपि ेर िावषगक ह्रासकट्टी रु. ५ अबग ५० 

करोड  हिुे प्रक्षेपण गरेको ि तर सम्पूणग खस्थर सम्पखिको विस्ततृ वििरण पेश गरेको 

िैि। त्यसैगरी उपभोक्ताको योगदािबाट तथा अिदुािबाट सृििा हिुे सम्पखिको कुि ै

वििरण िलुाईएको िैि।त्यसैगरी, आ.ि. २०७४/७५ र आ.ि. २०७५/७६ मा िावषगक 

ह्रासकट्टी िमश: कूल खस्थर सम्पखिको 2.७३% र 2.७४% मात्र ि भि े आ.ि. 

२०७६/७७ का लानग भिे कूल खस्थर सम्पखिको 2.८८% हिुे प्रक्षेपण गररएको ि तर 

ह्रासकट्टी दर बढ्िकुो कुिै कारण िलुाइएको िैि।तसथग, अपूग वििरणको कारणले गदाग 

आयोगले िे.वि.प्रा.को खस्थर सम्पखिको रकम प्रमाखणत गिग सक्िे अिस्था िरहेको तथा हाल 

आयोगले वितरण अिमुनत प्राप्त व्यखक्तको सम्पखिको हकमा लाग ुहिुे नियामकीय ह्रासकट्टी 
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दरको व्यिस्था िगरेको हिुाले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को ह्रासकट्टी िचगमा कुिै 

समायोिि िगरी सोही रकम रू. ५ अबग ५० करोडलाई िै आयोगले स्िीकृत गरेको 

ि।तथावप, अको महसलु नििागरण गदाग यस रकमको अध्ययि गरी पेश गिे गरी स्िीकृत 

गररएको ि। 

वििरण आ.ि. २०७४/७५ आ.ि. २०७५/७६ आ.ि. २०७६/७७ 

आ.ि.को शरुुमा कूल खस्थर 
सम्पखिको लागत मूल्य (रू. हिारमा) 

     140,555,269     168,233,834    186,266,656  

आ.ि.को अन्त्यमा कूल खस्थर 
सम्पखिको लागत मूल्य (रू. हिारमा) 

      168,233,834      186,266,656    195,892,679  

कूल खस्थर सम्पखिको औसत लागत 
मूल्य (रू. हिारमा)       154,394,551     177,250,245    191,079,668  

िावषगक ह्रासकट्टी (रू. हिारमा)      4,210,275       4,848,339      5,500,000  

कूल खस्थर सम्पखिको औसत लागत 
मूल्यमा िावषगक ह्रासकट्टीको दर 

(प्रनतशतमा) 
2.73% 2.74% 2.88% 

आयोगले स्िीकृत गरेको ह्रासकट्टी  
(रू. हिारमा) 

      5,500,000 

2.10. पूूँिी लगािीमा प्रनतफल 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ को िम्मा पूूँिी रू. १ िबग ३६ अबग १० करोड ४७ 

लाि ८२ हिार हिुे  प्रक्षेपण गरेको ि। त्यसैगरी आ.ि. २०७५/७६ र आ.ि. 

२०७६/७७ को औसत पूूँिी रू. १ िबग २६ अबग ८४ करोड ६० लाि २३ हिार हिुे 

र सो को ८.५२% ले हिु आउिे रकम रू. १० अबग ८० करोड २९ लाि ६५ हिार 

रकम आ.ि. २०७६/७७ को प्रनतफलको रुपमा माग गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोग 

समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को पूूँिी लगािी 

तथा प्रनतफल सम्बन्िी वििरण देहाय बमोखिम रहेको ि: 
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वििरण 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७५/७६ 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

आ.ि. २०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. 
२०७५/७६ र 
२०७६/७७ को 

औसत पूूँिी 
रू. हिारमा 

शेयर पूूँिी  102,437,628  128,439,359   141,085,659   

िगेडा कोष      2,048,530     2,620,523             2,990   

सखञ्चत िाफा/(िोक्साि)   (25,968,663)   (13,472,617)    (4,983,867)  

िम्मा पूूँिी (गैह्र नियन्त्रीत 
दावयत्ि बाहेक) 
(Excluding Non Controlling 

Interest) 

   78,517,495   117,587,264   136,104,782  126,846,023  

आिश्यक लगािीमा प्रनतफल (8.52%)    10,802,965  

(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

िे.वि.प्रा.ले महसलु नििागरणको नििेदिमा आफ्िो पूूँिी लगािी बारे विस्ततृ वििरण पेश 

िगरेको हिुाले आयोगले िे.वि.प्रा.को कूल खस्थर सम्पखिको औसत लागत मूल्यको 30% 

रकमलाई पूूँिी लगािीको रुपमा स्िीकृत गरेको ि।साथै, महसलु नििागरणको नििेदिमा 

िे.वि.प्रा.ले पूूँिी लगािीमा ८.५२% प्रनतफलको अिरुोि गरेको हिुाले सोही अिरुुप 

आयोगले स्िीकृत गरेको पूूँिीको ८.५२% हिु आउिे रकम रू. ४ अबग ८८ करोड ३९ 

लाि ९६ हिार पूूँिी लगािीमा प्रनतफलको रुपमा प्रदाि गररएको ि।यस रकम आयोगले 

स्िीकृत गरेको पूूँिीको ८.५२% भएतापनि िे.वि.प्रा.ले पेश गरेको औसत पूूँिीको ३.८५% 

मात्र रहेको ि। 

हालको लानग स्िीकृत पूूँिीको ८.५२% प्रनतफल प्रदाि गररएतापनि भविष्यमा यही दर 

कायम िहिु सक्ि।आयोगले बिारको िस्त ु खस्थनत, लगािीको अिसर तथा विद्यतुको 

क्षेत्रमा प्रभाि पािे अन्य सूचकको आिारमा समय समयमा प्रनतफलको दर पररितगि गिग 

सक्िेि। 
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वििरण 

आ.ि. २०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७५/७६ 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(समायोखित) 

रू. हिारमा 
आ.ि.को शरुुिातमा कूल खस्थर 
सम्पखिको लागत मूल्य (रू. हिारमा) 

   140,555,269   168,233,834  186,266,656    186,266,656  

आ.ि.को अन्त्यमा कूल खस्थर 
सम्पखिको लागत मूल्य (रू. हिारमा) 

   168,233,834   186,266,656  195,892,679   195,892,679  

कूल खस्थर सम्पखिको औसत लागत 
मूल्य (रू. हिारमा) 

   154,394,551  177,250,245  191,079,668  191,079,668  

कूल खस्थर सम्पखिमा पूूँिी लगािीको 
मात्रा (प्रनतशतमा) 

   30% 

पूूँिी (रू. हिारमा)    78,517,495  117,587,264  136,104,782     57,323,900  

पूूँिी लगािीमा प्रनतफलको दर 
(प्रनतशतमा) 

   8.52% 

लगािीमा प्रनतफल (रू. हिारमा)   10,802,965     4,883,996  

2.11. ऋणमा ब्याि 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ मा दीघगकानलि ऋणको ब्याि िापत रू. ५ अबग बराबरको 

िचग हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७४/७५, 

२०७५/७६ तथा २०७६/७७ को ब्याि िचग सम्बन्िी संखक्षप्त वििरण देहाय बमोखिम 

रहेको ि: 

वििरण 

आ.ि. २०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. २०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. हिारमा 

दीघगकानलि ऋणको ब्याि        3,233,553      3,929,461        5,000,000  

अल्पकानलि ऋणको ब्याि - - - 

िम्मा        3,233,553      3,929,461        5,000,000  
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(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

कुिै पनि आयोििाको निमागण आिनिका सम्मका लानग दीघगकानलि ऋणको ब्यािलाई 

पूूँिीकरण गरी आयोििाको लागतमा िोडी पूूँिीकरण गिग सवकन्ि र यस िचगलाई ब्याि 

िचगको रुपमा सोही आ.ि.को िचगमा ििाउि ु पदैि तर िे.वि.प्रा.ले पेश गरेको आ.ि. 

२०७६/७७ को प्रक्षवेपत ब्याि रकममा निम्ि दीघगकानलि ऋणको निम्िािसुारको ब्याि 

रकम पूूँिीकरण िगरी िचगमा देिाइएको ि।तसथग, देहाय बमोखिमका ऋणको ब्याि 

रकमलाई समायोिि गररएको ि। 

ि. 
सं. 

ऋण 
अिनि 

(िषगमा ) 

चकु्ता 
अिनि  

(िषग) 

मोराटोररयम  

(िषग) 

प्रथम भकु्तािी 
नमनत (ईश्वी 
सम्ित ्मा) 

मोरटोररयम 
अिनिको अन्त्य 
नमनत (ईश्वी 
सम्ित ्मा) 

िावषगक 
ब्याि दर 

(प्रनतशतमा) 

आ.ि. 
२०७६/७७मा 
दािी गररएको 
ब्याि िचग (रू. 

हिारमा) 

१ 

िेपाल भारत विद्यतु प्रसारण तथा 
व्यापार पररयोििा ( थप लगािी) 40 30 10 6/17/2014 6/14/2024 0.75%         16,661  

२ 

विद्यतु प्रसारण विस्तार तथा आपूनतग 
सदुृविकरण आयोििा 32 24 8 7/11/2013 7/9/2021 5.00%       130,512  

३ 

कानलगण्डकी ए िनलिद्यतु आयोििा 
पिुस्थागपिा आयोििा 40 30 10 8/19/2014 8/16/2024 0.75%           3,803  

४ 

कोशी कोररडोर २२० के .भी .
 प्रसारण लाइगिआयोििा 20 15 5 9/8/2015 9/6/2020 5.00%       157,135  

५ 

सोल ुकोररडोर १३२ के .भी .प्रसारण 
 लाइगिआयोििा 20 15 5 7/9/2018 7/8/2023 5.00%         65,417  

६ 

न्य ुमोदी लेििाथ १३२ के .भी .
 प्रसारण लाइगिआयोििा 20 15 5 9/10/2015 9/8/2020 5.00%         24,421  

७ 

उिाग प्रणाली विस्तार पररयोििा 
(सासेक) 32 24 8 9/11/2015 9/9/2023 1.50%       136,610  

८ तिहुूँ िलविद्यतु आयोििा 32 24 8 8/18/2015 8/16/2023 1.00%         17,585  

९ तिहुूँ िलविद्यतु आयोििा 40 30 10 2/19/2019 2/16/2029 0.25%           4,118  

१० 

ग्रीड सोलार तथा उिाग प्रभािकाररता 
पररयोििा 38 32 6 6/28/2017 6/27/2023 5.00%       136,646  

११ 

उिाग प्रसारण तथा वितरण 
प्रभािकाररता पररयोििा 32 24 8 12/20/2017 12/18/2025 1.50%         20,073  

१२ 

उिाग क्षेत्र सिुार तथा ददगो िनलिद्यतु 
विकास पररयोििा 38 32 6 11/7/2017 11/6/2023 1.00%           3,192  

१३ सरकारी ऋण २०७५/७६ -१ 20 20 0.5     5.00%         18,493  

१४ सरकारी ऋण २०७५/७६ -2 20 20 0.5     5.00%         18,493  

१५ सरकारी ऋण २०७५/७६ -३ 20 20 0.5     5.00%         18,490  

  आयोगले अस्िीकृत गरेको ब्याि िचग                   771,647  

िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेको िम्मा ब्याि िचग रू. ५ अबगबाट उपरोक्त अस्िीकृत रकम 

समायोिि गरी आयोगले रु. ४ अबग २२ करोड ८३ लाि ५३ हिार बराबरको कूल 

ब्याि िचग स्िीकृत गरेको ि।  
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2.12. अन्य आय 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ मा अन्य आय िापत रू. ८ अबग १४ करोड ८९ लाि 

७७ हिार बराबरको आम्दािी हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। ि.ेवि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश 

गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ को अन्य िावषगक आय 

सम्बन्िी वििरण देहाय बमोखिम रहेको ि: 

ि. 
सं. 

वििरण 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७५/७६ 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

१ विद्यतु सम्बन्िी सामग्रीको नबिी     166,336        122,172      257,526  

२ विला भकु्तािी िापतको हिगिा  1,675,144    2,645,588   2,593,505  

३ विद्यतु िररद सम्बन्िी क्षनतपूनतग     285,090       285,090      441,384  

४ नलि िापतको भाडा आम्दािी        7,501         19,816        11,614  

५ अन्य सेिाहरुबाट आम्दािी     233,781       690,860      361,946  

६ अन्य विविि आम्दािी     817,657       894,537   1,265,919  

 
िम्मा आम्दािी  3,185,509     4,658,063   4,931,894  

७ ब्याि आम्दािी  3,312,229     4,806,122   3,217,083  

८ 

इम्प्यरमेन्ट ररभसगल (Impairment reversal -
% NFRS)     305,026        319,503              -    

९ 

संयकु्त उद्यम/एसोनसयट्सबाट भएको 
आम्दािी (Share of profit from investment 
in JV/Associates-% NFRS) 

      46,024        74,955              -    

 िम्मा आम्दािी  (% NFRS)  3,663,279    5,200,579   3,217,083  

 
घटी, विगतका िषगहरुको मिुाफाको लगािी 
गरी प्राप्त भएको ब्याि िा लाभांश  

            -                  -                -    

 िम्मा  6,848,789    9,858,642   8,148,977  
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(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

िे.वि.प्रा.को कल एिं मदु्दती िातामा रहेको रकम विनभन्न आयोििामा लगािी गिुगपिे 

भएकोले िगद मौज्दात घट्ि गई ब्याि िापतको आम्दािी कम हिु िािे हिुाले आ.ि. 

२०७६/७७ को अन्य आम्दािीमा आ.ि. २०७५/७६ को तलुिामा कम हिुे प्रक्षेपण 

गररएको भिी िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष िािकारी पेश गरेको ि तर अन्य आम्दािी 

अन्तगगतका सम्पूणग शीषगकहरुको विस्ततृ वििरण पशे गरेको िैि। तथावप, आयोगले यस 

पटकका लानग िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरे अिरुुपको रकम रू. ८ अबग १४ करोड ८९ लाि 

७७ हिारलाई िै स्िीकृत गरेको ि। साथै, ि.ेवि.प्रा.ले उपभोक्तालाई विद्यतु नबिी गरी 

प्राप्त गरेको रकम लगािी गरी अन्य आम्दािी गरेको भने्न आिार मािी अन्य आम्दािी 

िापतको शत प्रनतशत रकम उपभोक्ताहरुले लाभ नलि पाउिे गरी समायोिि गररएको ि। 

साथै, कोनभड-१९ को कारणले गदाग सम्पूणग आनथगक वियाकलापहरुमा परेको असर र सो 

असरलाई मध्यििर गरी आनथगक पिुरूत्थाि गिगका लानग िेपाल राि बैंकले संस्थागत 

निक्षेपकतागले पाउिे ब्यािदरमा गरेको पिुरािलोकि तथा मानसक महसलु उठ्ि िसकेकोले 

बैंक मौज्दातमा पिग गएको असरबाट िे.वि.प्रा.को ब्याि आम्दािी घट्ि सक्िेमा आयोग 

अिगत ि।    

2.13. लगािीमा प्रनतफल  

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ मा आफ्िो लगािी रहेका कम्पिीहरुबाट प्रनतफलको रुपमा 

रू. ११ करोड १० लाि ५१ हिार बराबरको आम्दािी हिु े प्रक्षेपण गरेको ि। 

िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ 

को लगािी िापत प्राप्त हिुे प्रनतफलको वििरण देहाय बमोखिम रहेको ि: 
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वििरण 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
(लेिा पररक्षण 
गररएको) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७५/७६ 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

पािर ट्रान्सनमसि कम्पिी िेपाल नल.       10,090             7,762         5,716  

खचनलमे हाइड्रोपािर कम्पिी नल.      153,864           75,833        74,464  

बटुिल पािर कम्पिी नल.        3,825             3,442         2,535  

राविय प्रसारण नग्रड कम्पिी नल.       41,500           38,475        28,336  
जम्मा     209,278         125,512      111,051  

(ि) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषग 

िे.वि.प्रा.ले िेपालको पूूँिी बिारको खस्थनतलाई मध्यििर गदाग िेरै िसो कम्पिीहरुको िगद 

लाभांश वितरणको प्रनतशत कम हुूँदै गएको देखिएको हिुाले ि.ेवि.प्रा.को लगािी िापत 

आ.ि. २०७६/७७ मा प्राप्त हिुसक्ि ेप्रनतफल विगतको आ.ि.मा भन्दा कम हिु ेप्रक्षेपण 

गररएको भने्न िािकारी पेश गरेको ि।तसथग, िे.वि.प्रा.ले विनभन्न कम्पिीहरुमा गरेको 

लगािी िापत आ.ि. २०७६/७७ मा प्राप्त हिुसक्ि ेप्रनतफल िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेको 

रकम रू. ११ करोड १० लाि ५१ हिारलाई िै आयोगले स्िीकृत गरेको ि। साथै, 

िे.वि.प्रा.ले उपभोक्तालाई विद्यतु नबिी गरी प्राप्त गरेको रकम िै लगािी गरी उक्त 

आयोििाहरुमा लगािी गरी आम्दािी गरेको भने्न आिार मािी यस आम्दािी शीषगक िापतको 

शत प्रनतशत रकम उपभोक्ताहरुले लाभ नलि पाउिे गरी समायोिि गररएको ि। 

2.14. रोयल्टी 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ मा आफ्िा विद्यतु उत्पादि केन्द्रबाट विद्यतु उत्पादि गरे 

िापतको िेपाल सरकारलाई बझुाउिपुिे रोयल्टी रू. १ अबग ६५ करोड ७० लाि ७५ 

हिार हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष रोयल्टी िचगको विश्लषेण गिग 

आिश्यक पिे कुिपैनि वििरण पेश िगरेतापनि रोयल्टी िचगमा कुिै समायोिि िगरी सोही 

रकम  रू. १ अबग ६५ करोड ७० लाि ७५ हिारलाई स्िीकृत गररएको ि। 
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2.15. अन्य व्यिस्था  

अन्य व्यिस्था िचग अन्तगगत कमगचारीको उपदाि, पेन्सि, औषिोपचार, सखञ्चत नबदा आदद 

िस्ता िचगहरु रहेको भिी िे.वि.प्रा.ले आफ्िो नििेदिमा उल्लेि गरेको ि।अन्य व्यिस्था 

िचगको हकमा िे.वि.प्रा.ले महसलु नििागरणको नििेदिमा आ.ि. २०७५/७६ को अपररष्कृत 

रकम रू.३ अबग ५० करोड भएको र आ.ि. २०७६/७७ मा रू. ३ अबग ७५ करोड 

हिुे प्रक्षेपण पशे गरेको नथयो तर नमनत २०७७/०२/१२ गते आयोििा गररएको 

सािगिनिक सिुिुाईको कायगिममा ि.ेवि.प्रा.को प्रस्तनुतकरणमा अन्य व्यिस्था िापतको िचग 

आ.ि. २०७५/७६ मा रू. २ अबग ८४ करोड ५१ लाि ३४ हिार मात्र भएको व्यहोरा 

िािकारी गराइएको नथयो।यही रकमलाई आिार मािी तथा िेपाल सरकारले 

आ.ि.२०७६/७७ को शरुु देखि लाग ुहिुे गरी गरेको प्रत्येक अनिकृत कमगचारीहरुको 

आिारभतू तलबमािमा १८% तथा गैह्रअनिकृत कमगचारीको आिारभतू आिारभतू 

तलबमािमा २०% िवृद्धको निणगयलाई मध्यििर गदाग आ.ि.२०७६/७७ को लानग रकम 

रू. ३ अबग ५० करोड पयागप्त हिुे देखिएको हुूँदा रू. ३ अबग ५० करोड रकम मात्र 

स्िीकृत गररएको ि। 

2.16. नियामकीय शलु्क  

आयोगले िे.वि.प्रा.लाई नमनत २०७६/०७/२५ मा आ.ि. २०७५/७६ को कुल विद्यतु 

नबिी आयको ०.२% बराबरको रकम नियामकीय शलु्क बझुाउि भिी पत्राचार गरेतापनि 

िे.वि.प्रा.ले नमनत २०७६/१०/१५ मा रू.६ करोड ५६ लाि ६० हिार ९ सय ५९ 

आयोग समक्ष बझुाएकोमा बाूँकी रकम २०७७ असार मसान्त नभत्र आयोग समक्ष 

बझुाउिका लानग िे.वि.प्रा.लाई निदेश गररन्ि। साथै, िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/७७ को 

नियामकीय शलु्क रू. ६ करोड ५६ लाि ६० हिार ९ सय ५९ हिुे प्रक्षेपण गरेको 

भएको भएतापनि विद्यतु नियमि आयोग ऐि, २०७४ को दफा ३३ अिसुार विद्यतु 
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व्यापारबाट गरेको बावषगक कुल आयको १ प्रनतशतमा िबढ्िे गरी शलु्क नलि पाउि े

व्यिस्था भए बमोखिम हाललाई रू. १३ करोड ४७ लाि ६९ हिार १ सय ३० स्िीकृत 

गरेको ि । 

2.17. मदु्रा सटही िापतको घाटा/(िाफा) 

खिम्ती-१ िलविद्यतु आयोििा, भोटेकोशी िलविद्यतु आयोििा तथा अपर मस्यागङ्दी “ए” 

िलविद्यतु आयोििासूँग कायम गरेको विद्यतु िररद सम्झौता अिसुार िे.वि.प्रा.ले विद्यतु 

िररद गरे िापतको भकु्तािी अमेररकी डलर मदु्रामा गिुगपिे हनु्ि।आ.ि. २०७६/७७ मा 

यी तीि आयोििालाई िे.वि.प्रा.ले विद्यतु िररद िापत नतिुगपिे रकम कररब ८ अबग हिु 

आउूँि।  

िेपाल राि बैंकको िेबसाइट अिसुार नमनत २०७६/०४/०१ गतेको नबिी दर अिसुार 

१ अमेररकी डलरको िेपाली मदु्रासूँगको सटही दर रू. ११०.२४ नथयो भिे नमनत 

२०७७/०२/२९ गतेको दर रू. १२१.२४ रहेको अथागत ्कररब ११ मवहिाको अिनिमा 

प्रनत अमेररकी डलर रू.११.०० ले िवृद्ध भएको ि। िेपाली मदु्राको यस अिमूल्यिको 

कारणले गदाग िे.वि.प्रा.लाई मदु्रा सटही िापतको घाटा हिु िान्ि। 

मदु्रा सटही िापतको िाफा/घाटाको सम्बन्िमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि.२०७६/७७ को लानग 

कुिै प्रक्षेपण िगरेको भएतापनि आयोगले उपरोक्त विश्लषेणको आिारमा  रू. ५४ करोड 

बराबरको मदु्रा सटही घाटालाई पनि िे.वि.प्रा.को िचगको रुपमा स्िीकृत गरेको ि।  

2.18. आ.ि. २०७६/७७ को आिश्यक िावषगक िचगको संखक्षप्त वििरण 

िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेको विनभन्न िचगहरु तथा अन्य आम्दािीको रकममा आयोगले मूल्यांकि 

तथा विश्लषेण गरी समायोिि गदाग िे.वि.प्रा.लाई आ.ि. २०७६/७७ को लानग आिश्यक 

िावषगक िचगको रकम निम्ि बमोखिमको हिुे देखिएको ि। 
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ि. 
सं. 

वििरण 

आ.ि. 
२०७५/७६ 

(अपररष्कृत) रू. 
हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(प्रक्षवेपत) रू. 

हिारमा 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

(समायोखित) रू. 
हिारमा 

१. विद्यतु िररद    38,965,813     39,191,000      39,181,989  

२. विद्यतु उत्पादिका संरचिाको सञ्चालि िचग       889,189       1,032,374          978,108  

३. विद्यतु प्रसारणका संरचिाको सञ्चालि िचग      1,285,507       1,427,262        1,414,058  

४. विद्यतु वितरणका संरचिाको सञ्चालि िचग       3,073,101       4,665,564        3,534,067  

५. ह्रासकट्टी िचग     4,848,339      5,500,000  
      

5,500,000  

६. ब्याि िचग       3,929,461      5,000,000        4,228,353  

७. कमगचारी सम्बन्िी िचग     7,980,593     11,438,053      10,030,040  

८. प्रिाि कायागलय सम्बन्िी िचग        853,670       2,076,354          875,430  

९. नियामकीय शलु्क 
                -            65,661  

          
134,769 

१०. अन्य व्यिस्था     3,500,000      3,750,000        3,500,000  

११. मदु्रा सटही िापतको घाटा        165,707                  -          540,000  

१२. रोयल्टी       1,501,682       1,657,075        1,657,075  

१३. िावषगक अपेखक्षत प्रनतफल                  -     10,802,965        4,883,996  

 
िम्मा     66,993,063     86,606,308    76,457,884  

१४. घटी: लगािीबाट प्रनतफल         125,512          111,051          111,051  

१५. घटी: अन्य आम्दािी      4,658,063      8,148,977        8,148,977  

 आिश्यक िावषगक नबिी (Annual Revenue 

Requirement-ARR) 
   62,209,489     78,346,280    68,197,856  
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3. िे.वि.प्रा.को अनिक नबिी (Revenue Surplus)/ न्यूि नबिी (Revenue Gap) को 
विश्लषेण 

3.1. हालको महसलुको औसत नबनलङ्ग दर 

आ.ि. २०७५/७६ को उपभोक्ता िगग अिसुारको िम्मा नबिी रकम र नबिी यनुिटमा 

आिाररत रही प्रत्येक उपभोक्ता िगगको औसत नबनलङ्ग दर देहाय बमोखिमको रहेको 

ि।िे.वि.प्रा.ले उपभोक्ता िगग अिसुारको िुट रकमको वििरण पेश िगरेको हिुाले यस 

औसत नबनलङ्ग दरमा सो िुटको अंश घटाइएको िैि:  

ि. 
सं. 

उपभोक्ता िगग 
आ.ि. २०७५/७६ 

(अपररष्कृत नबिी रकम) 
रू. हिारमा 

आ.ि. २०७५/७६ 
(अपररष्कृत नबिी 

यनुिट) वक.िा. घण्टा 
हिारमा 

आ.ि. २०७५/७६ 
को औसत नबनलङ्ग दर 
(रू. प्रनत वक.िा. 

घण्टा) 

१. ग्राहस्थ 25,090,654     2,683,968  9.35 

२. गैह्र व्यापाररक  2,830,885        187,431  15.10 

३. व्यापाररक 6,567,038        468,890  14.01 

४. औद्योनगक 27,282,559     2,438,060  11.19 

५. िािेपािी  702,061          93,019  7.55 

६. नसंचाई  390,367          84,288  4.63 

७. सडक बिी 683,111          79,399  8.60 

८. अस्थायी किेक्सि 66,635           3,507  19.00 

९. यातायात  32,640           4,612  7.08 

१०. 
िानमगक स्थल (साविक 
मखन्दर िगग) 

51,536           7,902  6.52 

११. गैह्र ग्राहस्थ 2,278,275        149,202  15.27 

१२. मिोरञ्जि व्यिसाय 84,485           5,658  14.93 

१३. सामदुावयक थोक उपभोक्ता 733,673        140,530  5.22 

१४. नियागत           590,646         34,740   

 
िम्मा/औसत  67,384,565    6,381,206  10.56 
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3.2. हालको महसलु दरको आिारमा प्रत्येक उपभोक्ता िगगको नबिी 

हालको औसत नबनलङ्ग दरलाई यथाित राख्न ेहो भिे आ.ि. २०७६/७७ को प्रक्षेवपत 

नबिी यनुिटलाई आिार मान्दा िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को कूल नबिी रकम 

देहाय बमोखिमको रहिे ि: 

ि. 
सं. 

उपभोक्ता िगग 

आ.ि. २०७६/७७ 
को प्रक्षवेपत नबिी 

यनुिट (वक.िा. घण्टा 
हिारमा) 

हालको औसत 
नबनलङ्ग दर (रू. 
प्रनत वक.िा. 

घण्टा) 

हालको औसत नबनलङ्ग 
दरको आिारमा आ.ि. 
२०७६/७७ को नबिी 
रकम (रू. हिारमा) 

१. ग्राहस्थ          3,193,047  9.35        29,849,691  

२. गैह्र व्यापाररक              215,717  15.10          3,258,103  

३. व्यापाररक            540,669  14.01          7,572,333  

४. औद्योनगक          2,719,293  11.19        30,429,638  

५. िािेपािी             100,021  7.55             754,907  

६. नसंचाई              84,746  4.63             392,488  

७. सडक बिी              92,239  8.60             793,581  

८. अस्थायी किेक्सि               3,214  19.00               61,078  

९. यातायात                5,535  7.08               39,170  

१०. 
िानमगक स्थल (साविक 
मखन्दर िगग) 

              8,929  6.52               58,240  

११. गैह्र ग्राहस्थ            160,875  15.27          2,456,514  

१२. मिोरञ्जि व्यिसाय               4,933  14.93               73,652  

१३. सामदुावयक थोक उपभोक्ता             167,341  5.22             873,646  

१४. नियागत             90,000  9.16             824,399  

 
िम्मा         7,386,558          77,437,439  

 

हालको औसत नबनलङ्ग दरलाई आिार माने्न हो भिे यस अिसुारको कुल नबिी रकम 

िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेको नबिी रकम भन्दा बिी हिु आउूँि। त्यसैगरी, मानथ उल्लेखित 

हालको औसत विद्यतु महसलु दरमा आिाररत नबिी रकम िे.वि.प्रा.लाई आ.ि. 

२०७६/७७ को लानग आिश्यक िावषगक िचग रकम भन्दा बिी रहेको ि।तसथग, हालको 

महसलु दर िे.वि.प्रा.को आिश्यक िावषगक िचगको पूनतगका लानग पयागप्त हिुे देखिएको 
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ि।त्यसकारण, िे.वि.प्रा.ले विनभन्न उपभोक्ता िगगको महसलुमा िवृद्धको प्रस्ताि पेश 

गरेतापनि सबै उपभोक्ता िगगको विद्यतु महसलु िवृद्ध गिुगको कुिै औखचत्य देखिंदैि। 

3.3. हालको महसलु दरको आिारमा अनिक नबिी/(अपगु नबिी)को विश्लषेण 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को लानग िावषगक आिश्यक िचग, आिश्यक िावषगक नबिी 

तथा नियागतको प्रक्षपेणको आिारमा रू. ८ अबग ६ करोड २५ लाि ३३ हिार बराबरको 

अनिक नबिी रकम हिुे देखिएको ि। 

वििरण 
आ.ि.२०७६/७७ 
(रू. हिारमा)  

िदु िावषगक आिश्यक नबिी रकम (Net ARR) 68,197,856 

हालको महसलु दरको आिारमा विद्यतु नबिीबाट आम्दािी  75,435,990 

विद्यतु नियागतबाट आम्दािी 824,399 

हालको महसलु दरको आिारमा अनिक नबिी 8,062,533 

उपरोक्त विश्लषेणको आिारमा िे.वि.प्रा.ले प्रस्ताि गरेको नबिीमा रू. ८ अबग ६ करोड 

२५ लाि ३३ हिार बराबरको समायोिि गिग सवकिे देखिएको ि।तथावप, अध्याय ४ 

मा उल्लेि गररएका आिारहरु तथा रणिीनतको आिारमा आयोगले यस अनिक नबिी 

िापतको रकम मध्ये सम्पणूग रकम समायोिि िगरी यस पटकको समायोििमा रू. ६ अबग 

६३ करोड ५९ हिार बराबरको रकम मात्र समायोिि गरी बाूँकी रू. १ अबग ४३ करोड 

२४ लाि ७४ हिार रकम अको पटक महसलु नििागरण गदाग समायोिि गिे गरी यथाित 

राखिएको ि।  
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4. अनिक नबिी/(अपगु नबिी)को विश्लषेणका आिार तथा रणिीनतहरु  
 

सामान्यतया अनिक नबिी िापतको सम्पूणग रकम उपभोक्ताले लाभ उपभोग गिग पाउिे गरी 

प्राथनमकताको आिारमा महसलुमा समायोिि गररन्ि। िे.वि.प्रा. िेपाल सरकारको स्िानमत्ि भएको 

संस्था भएतापनि आयोगले गरेको महसलु दरको समायोििले ि.ेवि.प्रा.को नियनमत कायग तथा 

विकासका कायगहरु सञ्चालिमा बािा िपिे गरी आयोगले महसलु नििागरण गिुग आयोगको दावयत्ि 

हनु्ि।तसथग, ितगमाि पररप्रके्षमा निम्ि पक्षहरु तथा िे.नब.प्रा. को व्यिसावयकतामा ददगोपि 

(Corporate Sustainability) को सनुिखस्चततालाई मध्यििर गदै आयोगले यस अनिक नबिी 

िापतको रकम मध्ये सम्पणूग रकम समायोिि िगरी आंखशक रकम अको पटक महसलु नििागरण 

गदाग आिश्यकता अिसुार समायोिि गिग सक्िे गरी यथाित राखिएको ि: 

क) कोनभड-१९ को प्रकोपको प्रभाि देशको अथगतन्त्रमा परररहेको बेला यसले 

िे.वि.प्रा.को वििीय खस्थनतमा असर पािे प्रबल सम्भििा ि। िेपाल सरकारले 

घोषणा गरेको रािव्यापी बन्दाबन्दीको कारणले यस समयमा व्यिसावयक र 

औद्योनगक क्षेत्र लामो समयसम्म बन्द रहेको अिस्था ि। िसको कारणले यी 

उपभोक्ता िगगबाट प्राप्त हिुे नबिी न्यूि रहिे देखिएको ि। विशेषत: िे.वि.प्रा.को 

िगद प्रिाहको अिस्थामा असर परेको देखिन्ि। 

ि) िे.वि.प्रा.ले कुिै अल्पकानलि तथा अनिविकषग (Overdraft) किाग िानलएकोले यस 

महसलु नििागरणको निणगयमा अल्पकानलि किागमा कुिै ब्याि रकम स्िीकृत गररएको 

िैि। िे.वि.प्रा.ले आफ्िो चालू पूूँिीको आिश्यकता दीघगकानलि किागको अंश 

उपयोगबाट पररपूनतग गरेको हिुसक्ि।ितगमाि बिारको खस्थनत हेदाग िे.वि.प्रा.को 

िगद प्रिाहको अिस्था अल्पकानलि अिनिमा लानग केही कमिोर हिुे देखिएको 

ि। 
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ग) आयोगको स्थापिा पश्चात विद्यतु महसलु नििागरण सम्बन्िी यो निणगय पवहलो 

भएकोले, िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको नििेदि तथा वििरणमा उल्लेखित 

पूिागिमुाि र प्रक्षेपणका आिारहरु त्रटुी रवहत िहिु सक्िि।् साथै, आयोगले कायग 

सञ्चालि गरेको पवहलो िषगमा नियमिकारी रणिीनतमा थप क्षमता अनभिवृद्ध गरररहेको 

अिस्थामा आयोगको विश्लेषणमा केही हद सम्म पूणगता िहिु सक्दि। 

घ) शरुुमा गररएको अिमुाि अिसुार यस महसलु नििागरणको निणगय आ.ि. 

२०७६/७७ को मध्य अिनि सम्म िारी गररिे योििा नथयो। तथावप, िे.वि.प्रा.ले 

महसलु दरको संसोनित प्रस्ताि पेश गिग गरेको विलम्ब एिं कोनभड-१९ महामारीले 

उब्िाएको प्रभाि तथा यसै बीच िेपाल सरकारले घोषणा गरेको रािव्यापी 

बन्दाबन्दीको कारणले आ.ि. २०७६/७७ को अखन्तम तै्रमासमा मात्र यस निणगय 

िारी गररएको ि। िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को पवहलो ९ मवहिाको 

यथाथग विखिय वििरण तथा आ.ि. २०७७/७८ को प्रक्षवेपत विखिय वििरण प्राप्त 

भएको िण्डमा सोही अिरुूप महसलु दर नििागरण गिग यथोखचत हिुेनथयो। तर 

सोही कारणले महसलु नििागरणको प्रकृयामा थप विलाई गिुग िे.वि.प्रा., आयोग तथा 

सम्पूणग सरोकारिालाहरुको  वहत विपररत हिुिे। आ.ि. २०७७/७८ को लानग 

महसलु दर नििागरणमा हिु ेसम्भावित िचग िवृद्धले िे.वि.प्रा.को वििीय अिस्थामा 

पिे असरको समेत विचार गिुगपिेि। 

ङ) िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको महसलु नििागरणको नििेदि तथा नििेदिसूँग 

पेश गररएका वििरणहरु उपर सरोकारिालाहरुबाट नलखित तथा मौखिक रुपमा 

प्राप्त भएका, सूचिा प्रविनिको प्रयोग गरी विद्यतुीय माध्ययमबाट आयोखित सािगिनिक 

सिुिुाई (E-Hearing)मा प्राप्त भएका तथा टेनलफोिमा रेकडग गररएका विनभन्न राय, 

सझुाि तथा प्रनतवियालाई समेत मध्ििर गदै यो महसलु नििागरण गररएको ि।  
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मानथ उल्लेखित कारणहरुलाई मध्यििर गदै निम्ि रणिीनत प्रस्ताि गररन्ि: 

अ) अनिक नबिी मध्ये रू. ६ अबग ६३ करोड ५९ हिार बराबरको मात्र 

उपभोक्ताले लाभ नलि पाउिे गरी महसलुमा समायोिि गररि।े 

आ) समायोिि पश्चात हिु आउिे अनिक नबिीको बाूँकी रकम रू. १ अबग ४३ 

करोड २४ लाि ७४ हिार आिश्यकता अिरुुप अको महसलु नििागरण गदाग 

गिग सक्िे गरी यथाित राख्न।े यस बाूँकी रकमले िे.वि.प्रा.को िगद 

व्यिस्थापिमा सहयोग प¥ुयाउिे देखिन्ि।  
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5. आयोगले नििागरण गरेको महसलु दर 
 

िे.वि.प्रा.का नियागत बाहेकका १३ िटा उपभोक्ता िगगहरु मध्येको कूल नबिी रकमको 

कररब ४०% वहस्सा योगदाि प¥ुयाउिे ग्राहस्थ उपभोक्ता िगग अन्तगगत नभन्न-नभन्न आय श्रोत 

र िीिि स्तरका िागररकहरु रहेका िि।् ग्राहस्थ स्तरमा विद्यतु उपभोग बिाउि तथा 

उपभोक्ता माझ विद्यतुको उखचत मूल्य सनुिखश्चत गिग यस िगगको महसलुमा समायोिि 

गररएको ि।ग्रानमण क्षेत्रमा तथा शहरी क्षेत्रका मध्यम-िगीय उपभोक्ताहरु िािा पकाउि े

िस्ता कायगहरु गिग आयानतत एल.वप.ग्यासबाट िमशः विद्यतुीय उपकरणहरुमा आकवषगत 

हिु सकुि ्भने्न उदे्दश्यले विद्यतुको िपत प्रोत्साहि गिग यस िगगको न्यूितम तथा इििी 

शलु्कमा समायोिि गररएको ि। 

ग्राहस्थ िगगको नसंगल फेि तल्लो भोल्टेि (२३० भोल्ट) को लाइिबाट विद्यतु िपत गिे  

उपभोक्ता अन्तगगतका उप-समूहको न्यूितम शलु्कमा ११.११% देखि ३३.३३% सम्मको 

घटौती गररएको ि भिे इििी शलु्कको हकमा गरेको ५ एखम्पयरको लाइिबाट मानसक 

१० वक.िा. घण्टा सम्म विद्यतु िपत गिे गररब तथा न्यिु आय भएका उपभोक्ताका लानग 

इििी शलु्क िलाग्िे गरी निणगय गररएको ि साथै सबै एखम्पयरको लाइि माफग त मानसक 

2१ भन्दा बिी वक.िा. घण्टासम्म िपत गिे बाूँकी उप-समूहको इििी शलु्कमा ५% देखि 

९.०९% सम्मको घटौती गररएको ि।  

ग्राहस्थ िगगको थ्री फेि तल्लो भोल्टेि (४०० भोल्ट) को लाइिबाट विद्यतु िपत गिे 

उपभोक्ता समूहको न्यूितम शलु्कमा कुिै पररितगि गररएको िैि भिे मानसक ४०० वक.िा. 

घण्टासम्म विद्यतु िपत गिे उपभोक्ताको इििी शलु्कमा ८% र ४०० वक.िा. घण्टाभन्दा 

मानथ विद्यतु िपत गिे उपभोक्ताको इििी शलु्कमा ११.११% घटौती गररएको ि। 
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ग्राहस्थ िगगको थ्री फेि मझयौला भोल्टेि (३३/११ के. भी.) को लाइिबाट विद्यतु िपत 

गिे उपभोक्ता समूह अन्तगगत मानसक २००१ वक.िा. घण्टाभन्दा िेरै विद्यतु िपत गिे 

उपभोक्ताको इििी शलु्क ७.६९% ले घटाइएको ि भिे बाूँकी महसलु यथाित राखिएको 

ि।  

अन्य उपभोक्ता अन्तगगतका सामदुावयक िािेपािी िगगको नडमाण्ड शलु्क हटाइएको ि भिे 

इििी शलु्कमा २३.३३% सम्मको घटौती गररएको र अन्य िािेपािी िगगको नडमाण्ड 

शलु्क ३१.८२% सम्मको घटौती गररएको ि।त्यसैगरी, नसंचाई िगगको लानग आिश्यक 

कृवष नमटरको प्रयोगमा नडमाण्ड शलु्क हटाइएको ि भिे यातायात तथा १३२ के.भी. 

लाइिको प्रयोग गिे औद्योनगक उपभोक्ताहरुका लानग ियाूँ महसलु दर कायम गररएको 

ि।बाूँकी उपभोक्ताको महसलु भिे यथाित राखिएको ि।  

टाइम अफ डे (वट.ओ.डी.) नमटर िडाि गरेका उपभोक्ताहरुको हकमा यातायात तथा 

१३२ के.भी. लाइिको प्रयोग गिे औद्योनगक उपभोक्ताहरुका लानग ियाूँ महसलु दर कायम 

गररएको ि। सामदुावयक िािेपािी िगगकोको नडमाण्ड शलु्क हटाइएको ि भिे इििी 

शलु्कमा २2.९५% सम्मको घटौती गररएको र अन्य िािेपािी िगगको नडमाण्ड शलु्क 

३१.८२% ले घटाइएको ि।त्यसैगरी, नसंचाई िगगको नडमाण्ड शलु्क हटाइएको ि भि े

बाूँकी महसलु दर यथाित राखिएको ि। 

हालसम्म िे.वि.प्रा.ले डेनडकेटेड तथा टं्रकलाइि आददको माध्यमबाट िडाि गररएका 

औद्योनगक, व्यापाररक तथा गैह्र-व्यापाररक उपभोक्तालाई ६५% सम्म अनतररक्त शलु्क 

नलइरहेकोमा यसलाई पूणगरुपले हटाईएको ि । ६६ के.भी. लाइि माफग त विद्यतु िपत 

गिे औद्योनगक उपभोक्ताको इििी शलु्कमा वपक, अफ वपक तथा अन्य समयमा िमश: 

८.६०%, १४.४६% तथा १०.६७% ले मात्र िवृद्ध गररएको ि िसले गदाग यस िगगका 

उपभोक्ताले िे.वि.प्रा.लाई नतिुगपिे अनतररक्त शलु्कमा िमशः ५६.४०%, ५०.४०% तथा 
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५४.३३% ले कमी आउि िान्ि। यस व्यिस्थाले उद्योग क्षेत्रमा विद्यतुको िपत बढ्ि 

गई समग्र आनथगक गनतनबनि बढ्िे नबश्वास नलईएको ि ।   

देशमा उत्पाददत विद्यतुको बहआुयानमक उपयोग गिग तथा आयानतत पेट्रोनलयम पदाथग 

उपरको परनिभगरता कम गिग यातायातको लानग नडमाण्ड शलु्क िलाग्िे गरी ियाूँ टाइम 

अफ डे (वट.ओ.डी.) विद्यतु महसलु दर (Automatic Swap Card उपभोक्ता) कायम 

गररएको ि। यसमा बषागदको मौसममा अफ वपक समयमा वपक समय भन्दा कररब ४७% 

सम्मले कम दर कायम गररएको ि । त्यसैगरी अन्य यातायातको हकमा बषागदको मौसममा 

अफ वपक समयमा वपक समयको भन्दा कररब ६०% सम्मले कम दर कायम गररएको 

ि।  

ग्राहस्थ िगगको नसंगल फेि तल्लो भोल्टेि (२३० भोल्ट) को इििी शलु्कको हकमा 

गरेको ५ एखम्पयरको लाइिबाट ० देखि १० वक.िा. घण्टा सम्म विद्यतु िपत गिे उप-

समूहको इििी शलु्क िलाग्िे निणगय सामदुावयक थोक उपभोक्ताका उपभोक्ताको हकमा 

पनि लाग ुहिुे गरी निणगय गररएको ि। 

उपरोक्त समायोििको कुल योग रू. ६ अबग ६३ करोड ५९ हिार हिु आउूँि ििु 

अनिक नबिी रकमको ८२.२३% हो। 

मानथ उल्लेि गररएको तकग  बमोखिम आ.ि. २०७६/७७ मा विनभन्न उपभोक्ता िगगको 

नबिी समायोिि गदाग निम्ि बमोखिमको समायोखित नबिी हिुिािे अिमुाि गररएको ि: 

ि. 
सं. 

उपभोक्ता िगग  

आ.ि 
२०७४/७५ 

औसत 
नबनलङ्ग दर 
(रू. प्रनत 
वक.िा. 
घण्टा)  

आ.ि 
२०७५/७६ 

औसत 
नबनलङ्ग दर 

(रू. प्रनत 
वक.िा. 
घण्टा) 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

प्रस्तावित औसत 
नबनलङ्ग दर (रू. 
प्रनत वक.िा. 

घण्टा)   

आ.ि. 
२०७६/७७ 
समायोखित  

औसत नबनलङ्ग दर 

(रू. प्रनत वक.िा. 
घण्टा) 

आ.ि 
२०७६/७७ 
प्रक्षवेपत नबिी 
यनुिट (वक.िा. 
घण्टा हिारमा)  

आ.ि. २०७६/७७ 
समायोखित नबिी  

(रू. हिारमा) 

१. ग्राहस्थ 9.37 9.35 9.39 8.85  3,193,047 28,272,513  

२. गैह्र व्यापाररक  15.09 15.10 15.24 15.17  215,717 3,272,953  
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३. व्यापाररक 14.43 14.01 14.46 13.94  540,669 7,535,799  

४. औद्योनगक 10.07 11.19 10.95 9.42  2,719,293 25,627,083  

५. िािेपािी  7.68 7.55 7.66 6.30  100,021 630,619  

६. नसंचाई  4.58 4.63 4.54 4.52  84,746 382,938  

७. सडक बिी 9.08 8.60 8.82 8.82  92,239 813,900  

८. अस्थायी किेक्सि 19.97 19.00 18.43 18.43  3,214 59,232  

९. यातायात  7.10 7.08 7.48 7.48  5,535 41,411  

१०. 
िानमगक स्थल (साविक 
मखन्दर िगग) 

6.57 6.52 6.62 6.62  8,929 59,113  

११. गैह्र ग्राहस्थ 13.75 15.27 15.03 15.03  160,875 2,417,360  

१२. मिोरञ्जि व्यिसाय 18.38 14.93 16.98 16.98  4,933 83,764  

१३. 
सामदुावयक थोक 
उपभोक्ता 

5.74 5.22 4.95 4.09  167,341 683,964  

१४. नियागत 9.89 9.16 9.16 9.16  90,000 824,399  

 जम्मा 10.10 10.52 10.44 9.57  7,386,558 70,705,047  

 

िुट (िे.वि.प्रा.ले 
प्रक्षेपण गरेको 
अिपुातमा) 

               
 

(1,074,717)  

 िदु नबिी      69,630,330 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/७७ को लानग आिश्यक िावषगक िचग, आिश्यक िावषगक नबिी 

तथा नियागतको प्रक्षेपणको आिारमा देखिएको अनिक नबिी मध्ये रू. ६ अबग ६३ करोड 

५९ हिार बराबरको लाभ उपभोक्ताले पाउिे गरी महसलुमा समायोिि गरी बाूँकी रू १ 

अबग ४३ करोड २४ लाि ७४ हिार बराबरको रकम आिश्यकता अिसुार आगामी 

महसलु नििागरणमा समायोिि गिग सक्िे गरी यथाित राखिएको ि। 

वििरण 
आ.ि.२०७६/७७ 
(रू. हिारमा)  

िदु िावषगक आिश्यक नबिी (समायोखित) 68,197,856 

विद्यतु नबिीबाट हिुे िुट पनिको आम्दािी (समायोखित) 68,805,931 

विद्यतु नियागतबाट आम्दािी (िे.वि.प्रा.ले प्रक्षपेण गरेको) 824,399 

बाूँकी अनिक नबिी 1,432,474 
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आयोगले नििागरण गरेको महसलु दर 

1. ग्राहस्थ िगग 

1.1. नसंगल फेि तल्लो भोल्टेि (२३० भोल्ट) 

ि.सं. वक.िा. घण्टा 
(मानसक) 

५ एखम्पयर १५ एखम्पयर ३० एखम्पयर ६० एखम्पयर 

न्यूितम 
शलु्क 
रू. 

इििी  शलु्क 
(रू.प्रनत 

वक.िा.घण्टा) 

न्यूितम 
शलु्क रू. 

इििी  शलु्क 
(रू.प्रनत 

वक.िा.घण्टा) 

न्यूितम 
शलु्क रू. 

इििी  शलु्क 
(रू.प्रनत 

वक.िा.घण्टा) 

न्यूितम 
शलु्क रू. 

इििी  शलु्क 
(रू.प्रनत 

वक.िा.घण्टा) 

1 ० देखि १० 30 0 50 4.00 75 5.00 125 6.00 

2 ११ देखि २० 30 3.00 50 4.00 75 5.00 125 6.00 

3 २१ देखि ३० 50 6.50 75 6.50 100 6.50 125 6.50 

4 ३१ देखि ५० 50 8.00 75 8.00 100 8.00 125 8.00 

5 ५१ देखि १०० 75 9.50 100 9.50 125 9.50 150 9.50 

6 १०१ देखि १५० 100 9.50 125 9.50 150 9.50 200 9.50 

7 १५१ देखि २५० 125 10.00 150 10.00 175 10.00 200 10.00 

8 २५१ देखि ४०० 150 11.00 175 11.00 200 11.00 250 11.00 

9 ४०० मानथ 175 12.00 200 12.00 225 12.00 275 12.00 

 

1.2. थ्री फेि तल्लो भोल्टेि (४०० भोल्ट) 

ि. 
सं. 

वक.िा. घण्टा 
(मानसक) 

१० के.नभ.ए. सम्म १० के.नभ.ए. भन्दा मानथ 

न्यूितम शलु्क रू. इििी  शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) 

न्यूितम शलु्क रू. इििी  शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) 

1 ४०० सम्म 
 1,100  

11.50 
 1,800  

11.50 

2 ४०० मानथ 12.00 12.00 
 

1.3. थ्री फेि मझौला भोल्टेि (३३/११ के.भी.) 

ि. 
सं. 

वक.िा. घण्टा 
(मानसक) 

न्यूितम शलु्क रू. इििी शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) 

1 १००० सम्म 
 10,000  

11.00 

2 १००० मानथ 12.00 
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2. अन्य उपभोक्ता 

2.1. तल्लो भोल्टेि स्तर (२३०/४०० भोल्ट) 

ि.सं. उपभोक्ता िगग 
नडमाण्ड शलु्क (रू. प्रनत 
के.नभ.ए. प्रनत मवहिा) 

इििी शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) 

1 औद्योनगक     

  क. ग्रानमण तथा घरेल ुउद्योग 60                 7.80  

  ि. सािा उद्योग 110                 9.60  

2 व्यापाररक 325                11.20  

3 गैह्र व्यापाररक 215                12.00  

4 नसंचाइग 0                 4.30  

5 िािेपािी     

  क. सामदुावयक िािेपािी 0                 4.20  

  ि. अन्य िािेपािी 160                 7.20  

6 यातायात     

  क. चाखिगङ्ग स्टेसि 200                 5.75  

  ि. अन्य यातायात 220                 8.90  

7 िानमगक स्थल 0                 6.10  

8 सडक बिी     

  क. नमटर िडाि भएको 0                 7.30  

  ि. नमटर िडाि िभएको 2475                   0   

9 अस्थायी किेक्सि 0                19.80  

10 गैह्र ग्राहस्थ 350                13.00  

11 मिोरञ्जि व्यिसाय 350                14.00  
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2.2. मानथल्लो भोल्टेि स्तर 

ि.सं. उपभोक्ता िगग 
नडमाण्ड शलु्क (रू. प्रनत 
के.नभ.ए. प्रनत मवहिा) 

इििी शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) 

अ. मानथल्लो भोल्टेि     

1 औद्योनगक (१३२ के.भी.) 230                 8.20  

2 औद्योनगक (६६ के.भी.) 240                 8.30  

आ. मझौला भोल्टेि (३३ के.भी.)     

1 औद्योनगक 255                 8.40  

2 व्यापाररक 315                10.80  

3 गैह्र व्यापाररक 240                11.40  

4 नसंचाइग 0                 4.80  

5 िािेपािी     

  क. सामदुावयक िािेपािी 0                 4.60  

  ि. अन्य िािेपािी 160                 6.60  

6 यातायात     

  क. चाखिगङ्ग स्टेसि 230                 5.60  

  ि. अन्य यातायात 255                 8.60  

7 गैह्र ग्राहस्थ 350                12.55  

8 मिोरञ्जि व्यिसाय 350                13.50  

इ. मझौला भोल्टेि (११ के.भी.)     

1 औद्योनगक 255                 8.60  

2 व्यापाररक 315                11.10  

3 गैह्र व्यापाररक 240                11.50  

4 नसंचाइग 0                 4.90  

5 िािेपािी     

  क. सामदुावयक िािेपािी 0                 4.80  

  ि. अन्य िािेपािी 150                 6.80  

6 यातायात     

  क. चाखिगङ्ग स्टेसि 230                 5.60  

  ि. अन्य यातायात 255                 8.80  

7 िानमगक स्थल 220                 9.90  

8 अस्थायी किेक्सि 330                12.00  

9 गैह्र ग्राहस्थ 350                12.90  

10 मिोरञ्जि व्यिसाय 350                13.90  
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3. टाइम अफ डे (वट.ओ.डी.) महसलु 

3.1. बैशाि देखि मंनसर मवहिा सम्मको विद्यतु महसलु दर 

ि. 
सं. उपभोक्ता िगग 

नडमाण्ड शलु्क 

(रू. प्रनत 
के.नभ.ए. प्रनत 

मवहिा) 

इििी शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) वपक समय 
(साूँझ ५ बिे देखि रानत 

११ बिेसम्म) 

इििी शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) अफ वपक 
समय (रानत ११ बिे 
देखि नबहाि ५ सम्म) 

इििी शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) अन्य समय 
(नबहाि ५ बिे देखि 
साूँझ ५ बिे सम्म) 

अ. मानथल्लो भोल्टेि     

1 औद्योनगक (१३२ के.भी.) 230 10.00 4.65 8.20 

2 औद्योनगक (६६ के.भी.) 240 10.10 4.75 8.30 
        

आ. मझौला भोल्टेि (३३ के.भी.)     

1 औद्योनगक 250 10.20 5.25 8.40 

2 व्यापाररक 315 12.30 6.75 10.80 

3 गैह्र व्यापाररक 240 13.20 7.00 12.00 

4 नसंचाइग 0 6.30 3.15 4.70 

5 िािेपािी     

  क. सामदुावयक िािेपािी 0 6.20 3.10 4.60 

  ि. अन्य िािेपािी 150 10.20 5.25 8.40 

6 यातायात     

  क. चाखिगङ्ग स्टेसि 230 7.00 3.70 5.50 

  ि. अन्य यातायात 255 9.35 3.70 8.40 

7 सडक बिी 80 8.40 3.50 4.20 
        

इ. मझौला भोल्टेि (११ के.भी.)     

1 औद्योनगक 250 10.50 5.40 8.55 

2 व्यापाररक 315 12.60 6.90 11.10 

3 गैह्र व्यापाररक 240 13.50 7.15 12.25 

4 नसंचाइग 0 6.40 3.50 4.75 

5 िािेपािी     

  क. सामदुावयक िािेपािी 0 6.30 3.40 4.70 

  ि. अन्य िािेपािी 150 10.50 5.40 8.50 

6 यातायात     

  क. चाखिगङ्ग स्टेसि 230 7.15 4.20 5.60 

  ि. अन्य यातायात 255 9.65 4.20 8.50 

7 सडक बिी 80 8.80 3.75 4.40 

8 िानमगक स्थल 220 11.30 5.15 9.10 

9 अस्थायी 330 14.40 6.60 11.75 
        

ई. तल्लो भोल्टेि (२३०/४०० भोल्ट)     

1 यातायात     

  क. चाखिगङ्ग स्टेसि 200 7.25 4.30 5.75 

  ि. अन्य यातायात 220 9.75 4.30 8.60 
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3.2. पौष देखि चैत्र मवहिा सम्मको विद्यतु महसलु दर 

ि. 
सं. उपभोक्ता िगग 

नडमाण्ड शलु्क (रू. 
प्रनत के.नभ.ए. प्रनत 

मवहिा) 

इििी शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) वपक समय 

(साूँझ ५ बिे देखि रानत ११ 
बिेसम्म) 

इििी शलु्क (रू.प्रनत 
वक.िा.घण्टा) अन्य समय 

(रानत ११ बिे देखि भोनलपल्ट 
साूँझ ५ बिे सम्म) 

अ. मानथल्लो भोल्टेि       

1 औद्योनगक (१३२ के.भी.) 230               10.00                  8.20  

2 औद्योनगक (६६ के.भी.) 240               10.10                  8.30  

          

आ. मझौला भोल्टेि (३३ के.भी.)       

1 औद्योनगक 250               10.20                  8.40  

2 व्यापाररक 315               12.30                10.80  

3 गैह्र व्यापाररक 240               13.20                12.00  

4 नसंचाइग 0                 6.30                  4.70  

5 िािेपािी       

  क. सामदुावयक िािेपािी 0                 6.20                  4.60  

  ि. अन्य िािेपािी 150               10.20                  8.40  

6 यातायात       

  क. चाखिगङ्ग स्टेसि 230                 7.00                  5.50  

  ि. अन्य यातायात 255                 9.35                  8.40  

7 सडक बिी 80                 8.40                  4.20  

          

इ. मझौला भोल्टेि (११ के.भी.)       

1 औद्योनगक 250               10.50                  8.55  

2 व्यापाररक 315               12.60                11.10  

3 गैह्र व्यापाररक 240               13.50                12.25  

4 नसंचाइग 0                 6.40                  4.75  

5 िािेपािी       

  क. सामदुावयक िािेपािी 0                 6.30                  4.70  

  ि. अन्य िािेपािी 150               10.50                  8.50  

6 यातायात       

  क. चाखिगङ्ग स्टेसि 230                 7.15                  5.60  

  ि. अन्य यातायात 255                 9.65                  8.50  

7 सडक बिी 80                 8.80                  4.40  

8 िानमगक स्थल 220               11.30                  9.10  

9 अस्थायी 330               14.40                11.75  

          

ई. तल्लो भोल्टेि (२३०/४०० भोल्ट)       

1 यातायात       

  क. चाखिगङ्ग स्टेसि 200                 7.25                  5.75  

  ि. अन्य यातायात 220                 9.75                  8.60  
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3.3. यातायात तफग  नडमाण्ड शलु्क िलाग्िे उपभोक्ता (Automatic Swap Card उपयोगकताग) 

3.३.1. सािगिनिक यातायात (चाखिगङ्ग स्टेशि समेत) 

िैशाि देखि मंनसर सम्मको विद्यतु महशलु दर  

वििरण 

इििी शलु्क (रू.प्रनत वक.िा.घण्टा) 
वपक समय (साूँझ ५ बिे 
देखि रानत ११ बिेसम्म) 

अफ वपक समय (रानत ११ 
बिे देखि नबहाि ५ सम्म) 

अन्य समय (नबहाि ५ बिे 
देखि साूँझ ५ बिे सम्म) 

३३ के.भी.        8.40          4.45          6.60  
११ के.भी.        8.60          5.05          6.70  
तल्लो भोल्टेि (२३०/४०० भोल्ट)        8.70          5.05          6.90      

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्िे विद्यतु महशलु दर  

वििरण 

इििी शलु्क (रू.प्रनत वक.िा.घण्टा) 
 

वपक समय (साूँझ ५ बिे 
देखि रानत ११ बिेसम्म) 

अन्य समय (रानत ११ बिे 
देखि भोनलपल्ट साूँझ ५ 

बिे सम्म) 

 

३३ के.भी.        8.40          6.60  
 

११ के.भी.        8.60          6.70  
 

तल्लो भोल्टेि (२३०/४०० भोल्ट)        8.70          6.90  
 

 

3.३.2. अन्य यातायात (चाखिगङ्ग स्टेशि समेत) 

बैशाि देखि मंनसर सम्म लाग्ि ेविद्यतु महशलु दर  

वििरण 

इििी शलु्क (रू.प्रनत वक.िा.घण्टा) 
वपक समय (साूँझ ५ बिे 
देखि रानत ११ बिेसम्म) 

अफ वपक समय (रानत ११ 
बिे देखि नबहाि ५ सम्म) 

अन्य समय (नबहाि ५ बिे 
देखि साूँझ ५ बिे सम्म) 

३३ के.भी.       11.20          4.45        10.10  

११ के.भी.       11.60          5.05        10.20  

तल्लो भोल्टेि (२३०/४०० भोल्ट)       11.70          5.15        10.30  
 

   

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्िे विद्यतु महशलु दर   

वििरण 

इििी शलु्क (रू.प्रनत वक.िा.घण्टा) 
 

वपक समय (साूँझ ५ बिे 
देखि रानत ११ बिेसम्म) 

अन्य समय (रानत ११ बिे 
देखि भोनलपल्ट साूँझ ५ 

बिे सम्म) 

 

३३ के.भी.       11.20        10.10  
 

११ के.भी.       11.60        10.20  
 

तल्लो भोल्टेि (२३०/४०० भोल्ट)       11.70        10.30  
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िोटः  

क. चाखिगङ स्टेशि सञ्चालकले विद्यतुीय सिारी साििलाई चाखिगङ सेिा ददए उपरोक्त महसलुमा अनिकतम 
२० प्रनतशतसम्म थप गरी नलि पाउिे ि। 

ि. सािगिनिक यातायात (चाखिगङ्ग स्टेशि): िेपाल सरकारको निकायबाट भाडादर नििागरण हिुे गरी सािगिनिक 
यातायातको रुपमा ट्रनलबस र सािगिनिक सिारी साििमा प्रयोग हिुे इलेखक्ट्रकल बस/नमनिबस, सफा 
टेम्पो एिं अन्य सिारी साििको ब्याट्री चािग गिग विद्यतु शखक्त प्रयोग गिे चाखिगङ्ग स्टेसिका 
उपभोक्ताहरू।  

ग. अन्य यातायात (चाखिगङ्ग स्टेशि): िेपाल सरकारको निकायबाट भाडादर नििागरण हिुे सािगिनिक 
यातायातका सािि िस्तै केिलकार, रोपिे, मेट्रो आदद र अन्य विद्यतुीय सिारी सािि सञ्चालिका लानग 
विद्यतु शखक्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 

 

4. सामदुावयक थोक उपभोक्ता 

 

  

ि.सं. उपभोक्ता िगग 
इििी शलु्क (रू.प्रनत 

वक.िा.घण्टा) 

अ. मझौला भोल्टेि (११ के.भी./३३ के.भी.)   

  N x २० यूनिट सम्म         3.00  

  N x २० यनुिटभन्दा मानथ         6.00  

आ. तल्लो भोल्टेि (२३०/४०० भोल्ट)   

  N x २० यूनिट सम्म         3.00  

  N x २० यनुिटभन्दा मानथ         6.25  

िोटः N =  सम्बखन्ित सामदुावयक थोक उपभोक्ता अन्तगगत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या। 
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6. निदेशि  

िे.वि.प्रा.बाट आयोगले यस महसलु नििागरणको निणगय बमोखिम विद्यतु महसलु लाग ुगिे िममा गरेको 

अपेक्षा, ऐिको दफा ३७ तथा निदेखशकाको दफा ५ बमोखिमका निदेशक नसद्धान्त कायागन्ियि गरी 

ऐि एिं नियमािलीको लक्ष्य प्राप्त गिग िे.वि.प्रा.लाई देहाय बमोखिमको निदेशि गरेको ि।यी निदेशिहरु 

यसै महसलु नििागरणको निणगयको अंश भएकोले िे.वि.प्रा.लाई निम्ि निदेशिहरुको पालिा गिग 

बाध्यकारी हिुेि: 

क) िे.वि.प्रा.ले पेश गरेको उपभोक्ता विद्यत महसलु दरको प्रस्ताि आयोगको स्थापिा पश्चात 

पेश गररएको पवहलो प्रस्ताि भएकोले केही वििरणको कमी भए तापनि नििेदि स्िीकार 

गरी महसलु नििागरण गररएको ि।नििेदि तथा पेश गररएका वििरणको विश्लषेणको लानग 

आयोगले िे.वि.प्रा.लाई पत्राचार गरे अिरुुप केही वििरणहरु िे.वि.प्रा.द्वारा आयोग समक्ष 

पेश िगररएकोले अखन्तम निणगयमा केही असर परेको ि।भविष्यमा हिुे महसलु नििागरणको 

लानग नििेदिका साथ विस्ततृ वििरण प्राप्त भए पश्चात मात्र आिश्यक प्रकृया अगानड 

बिाइिे हिुाले िे.वि.प्रा.लाई आफ्िो सञ्चालि र नियमिकारी साििहरुको अिपुालि गिग 

आिश्यक सम्पूणग वििरणहरुको वहसाब शरुु देखि िै चसु्त-दरुुस्त तररकाले राख्न निदेशि 

ददइन्ि। 

ि) विद्यतु सेिालाई भरपदो, सिगसलुभ, गणुस्तरयकु्त तथा सरुखक्षत बिाउि आिश्यक रणिीनत, 

कायगयोििा बिाई लाग ुगिे ।  

ग) अन्तराखस्ट्रय रुपमा हेदाग वितरण संस्थाहरुले सूचिा प्रनबनिको अनिकतम प्रयोग गरी 

सकेसम्म कमगचारी िचगमा नमतव्यवयता कायम रािेको र Distribution Automation मा 
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गई प्रनतष्पिागत्मक क्षमता अनभिवृद्ध गरररहेको सन्दभगमा िे.नब.प्रा. ले कमगचारी िचग कटौती 

र Distribution Automation कायगलाई बिािा ददिे ।   

घ) आगामी आनथगक िषगमा विद्यतु उत्पादि, प्रसारण र वितरण क्षेत्रका विनभन्न आयोििाहरुमा 

हिुे प ुूँिीगत लगािीको वििरण आयोगलाई िािकारी गराई कायागन्ियि गिे । 

ङ) विगतका िषगहरुमा िे.वि.प्रा. ले प्रसारण क्षनत (Transmission Loss) तथा वितरण क्षनत 

(Distribution Loss) घटाउि गरेको कायगलाई सराहिा गदै पेश गररएको क्षनतको प्रक्षपेण 

अिसुारिै महसलु नििागरण भएकाले यस आनथगक िषगमा प्रसारण क्षनत कखम्तमा ४.०५ 

प्रनतशत र वितरण क्षनत १०.४५ प्रनतशतमा झािे। 

च) िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको आ.ि. २०७६/७७ को प्रस्तावित विद्यतु महसलु 

दर विनभन्न सम्पखिको ह्रास-कट्टी गणिा गिग िे.वि.प्रा.ले प्रयोग गरेको ह्रास-कट्टी दर 

हालका लानग आयोगले स्िीकार गरेको ि। तथावप, भविष्यमा हिुे महसलु नििागरणको 

प्रयोििको लानग आयोगले वितरण अिमुनत प्राप्त संस्थाको खस्थर सम्पखिका लानग िुटै्ट 

ह्रास-कट्टी दर नििागरण गरी लाग ुगिग आिश्यक प्रविया शरुु गिे।  

ि) िे.वि.प्रा. र अन्य िलविद्यतु आयोििाहरु बीच हिुे विद्यतु िररद नबिी सम्झौता बमोखिम 

विद्यतु उत्पादिको संरचिाको िाूँच/पररक्षण (Testing) प्रारम्भ पनि १५ ददि सम्म सो 

संरचिा पररक्षण कालमा रहन्ि, ििु अिनिमा आयोििाले िे.वि.प्रा.लाई निशलु्क उिाग 

प्रदाि गिुगपिे व्यिस्था सवहतको विद्यतु िररद सम्झौता गररन्ि।अवहले िे.वि.प्रा.ले निशलु्क 

उिाग प्राप्त गरे तापनि सोही विद्यतु उपभोक्तालाई नबिी गरी आम्दािी गरररहेको ि। 

निकट भविष्यमा िै िेरै आयोििाहरुको निमागण कायग सम्पन्न हिु े र पररक्षणकालमा 

सञ्चालि हिुे भएकोले िे.वि.प्रा.ले िेरै पररमाणको नि:शलु्क विद्यतु उपभोग गिे देखिन्ि। 

सोको लाभ उपभोक्ताले पनि उपभोग गिग पाउिे गरी िे.वि.प्रा.ले सो "नि:शलु्क उिाग" 
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प्रानप्त गरेको वहसाब रािी आगामी महसलु नििागरणको नििेदिमा सोको वििरण आयोग 

समक्ष पेश गिे। 

ि) िे.वि.प्रा.ले सञ्चालिको हरेक पक्षमा पारदखशगताको अभ्यास गिुगपिेि र ििसािारणको 

सूचिाको हक सनुिखश्चत गिुगपिेि।िे.वि.प्रा.ले विद्यतु महसलु संकलि विनियमािली, 

२०७३ सवहत सञ्चालिको प्रयोििका लानग निमागण गररएका हरेक ऐि, नियमािली, 

निदेखशका, कायगविनि, विनियमािली, आदद आफ्िो िेबसाइटमा प्रकाखशत गिे व्यिस्था 

गिे। 

झ) ग्राहस्थ उपभोक्ताको लानग टाइम अफ डे महसलुको सम्भाव्यता िा उपादेयता बारे 

अध्ययि गिग र सो सम्बन्िी प्रनतिेदि आयोग समक्ष पेश गिे ।उक्त प्रनतिेदिमा ग्राहस्थ 

उपभोक्ताको हकमा टाइम अफ डे  नमटर लाग ुगिग आइपिे चिुौती, लाग ुभए पश्चात 

यसले ग्राहस्थ उपभोक्ताको महसलु तथा उिाग िपतमा पािे प्रभाि र समग्र लोड-कभग 

व्यिस्थापिको विश्लषेण समेत गिुगपिेि। 

ञ) सम्बखन्ित उपभोक्ता िगगबाट िे.वि.प्रा.ले यस निणगयको पररच्िेद ५ मा उखल्लखित 

आयोगले नििागरण गरेको महसलु दर भन्दा बाहेक अनतररक्त कुिै पनि शलु्क नलि पाउि े

िैि। 

ट) उपभोक्ता िगगहरुलाई निटो समयमा महसलु भकु्तािी गदाग प्रदाि गिे िुट प्रनतशत 

(Rebate) तथा समयनसमामा सम्पूणग उपभोक्ता िगगहरुलाई समाि रुपले लाग ुगिुगपिेि।  

ठ) घर बहालमा बस्िे बहालिालालाई उक्त घरमा रहेको नमटरको िपतको आिारमा नबनलंग 

हुूँदा तय भएको अनिकतम दर भन्दा बिी महसलु उठाउि िपाउिे व्यिस्था गिग निदेश 

गररन्ि । साथै, बहालिालालेिै नमटर िा सबनमटर नलि सक्िे व्यिस्था गिे सम्बन्िमा 
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एक अध्ययि गरी अको महसलु नििागरणको लानग नििेदि ददि ुअगाडी पेश गिग निदेश 

गररन्ि। 

ड) ग्राहक बनगगकरणमा पररितगि गदाग आयोगलाई िािकारी गराउि ुपिेि । 

ि) मानथका निदेशिका अनतररक्त आयोगले विद्यतु उत्पादि, प्रसारण, वितरण िा व्यापारलाई 

सरल, नियनमत, व्यिखस्थत तथा पारदशी बिाई विद्यतुको माग र आपूनतगमा सन्तलुि कायम 

राख्न, विद्यतु महसलु नियमि गिग, विद्यतु उपभोक्ताको हक र वहत संरक्षण गिग, विद्यतुको 

बिारलाई प्रनतस्पिागत्मक बिाउि तथा विद्यतु सेिालाई भरपदो, सिगसलुभ, गणुस्तरयकु्त 

तथा सरुखक्षत बिाउि समय-समयमा िारी गरेका नियामकीय उपकरणहरुको िे.वि.प्रा. 

ले पालिा गिुग पिेि । 

 

इनत संित ्२०७७ साल असार ०१ गते रोि २ शभुम।् 
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अिसूुची १ 

 

िे.वि.प्रा.ले आयोग समक्ष पेश गरेको महसलु नििागरण सम्बन्िी नििेदि उपर 
सरोकारिालाहरुबाट प्राप्त राय, सझुाि तथा प्रनतविया 

आयोगले उपभोक्ता, उद्योग व्यिसायी, सिगसािारण तथा सिगसािारण उपभोक्ताका प्रनतनिनिमलुक 
संस्था, एिं विद्यतु क्षेत्रसूँग सम्बखन्ित सम्पूणग सरोकारिालाहरुबाट िे.वि.प्रा.को प्रस्तावित 
उपभोक्ता विद्यतु महसलु उपर ई-मेल, पत्र, िेबसाइट एिं नमनत २०७७/०२/१२ मा सूचिा 
प्रविनिको प्रयोग गरी विद्यतुीय माध्यमबाट आयोखित सािगिनिक सिुिुाई (E-Hearing) तथा 
टेनलफोिबाट विनभन्न राय, सझुाि तथा प्रनतविया प्राप्त गरेको ि। सरोकारिालाहरुबाट प्राप्त 
राय, सझुाि तथा प्रनतवियाले आयोगलाई विद्यतु महसलु नििागरण गिग अत्यन्त सहयोग परु् याएको 
ि। 

सरोकारिालाहरुको राय, सझुाि र प्रनतविया  तथा सािगिनिक सिुिुाईको ददि िे.वि.प्रा.ले 
सरोकारिालाहरुको राय, सझुाि उपर ददएको ििाफ तथा स्पविकरणको सार संक्षेप देहाय 
बमोखिम रहेको ि: 

क) औद्योनगक उपभोक्ता िगगमा महसलु िवृद्ध सम्बन्िी 

सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: उद्योग िगगको महसलु दर िवृद्ध भएमा अन्ततोगत्िा 
औद्योनगक उत्पादि तथा सेिाको मूल्य िवृद्ध हिुेि साथै महसलु दर िवृद्धले उद्योग िगगलाई 
िैकखल्पक विद्यतुीय श्रोतको प्रयोग गिग प्ररेरत गिग सक्िे प्रबल सम्भाििा ि। तसथग, औद्योनगक 
िगगको महसलु दर िवृद्ध गरी सो िगगलाई हतोत्सावहत िगिग सझुाि प्रदाि गररन्ि।प्रस्तावित 
विद्यतु महसलु उद्योग िगगका लानग सलुभ िभएको र रािको औद्योनगक विकासमा प्रनतकूल 
असर पािे देखिन्ि।अफ वपक समय शे्रणीको साविक महसलु दरमा कुि ैपररितगि गिग िहिुे। 
पौषदेखि चैत्रको महसलुमा कुिै प्रकारको फरक िहिुपुिे। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: विद्यतु महसलु नििागरण भिकेो एक गनतशील प्रकृया हो। िेरै िसो 
देशहरूमा यो प्रत्येक िषग गररिे गिग तर त्यसको मतलब हरेक िषग महसलु बढ्ि िै भन्ने 
िैि। यस विद्यतु महसलु प्रस्ताि पेश गदाग प्रानिकरणको िाफा, घाटाको खस्थनत, नडमाण्ड 
सप्लाइगको खस्थनत आददलाइग मध्यििर गिुगपिे हनु्ि। हामीले २०७६ मंनसरमा आयोगमा 
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महसलु नििागरणको लानग आिेदि ददएका नथयौँ तर केही प्राविनिक गल्ती सच्याइसके पनि 
माघ मवहिामा पिुः आिेदि ददएका हौँ।  

आयोगले महसलु नििागरण प्रकृया अखघ बिाउि िोज्दा िोज्दै पनि विनभन्न कारणिश प्रकृया 
टुङ्ग्याउि सम्भि भइरहेको नथएि।अवहले हामी यस आनथगक िषगको अन्त्य नतरै आइसकेका 
िौँ। त्यस कारण यस महसलु नििागरण प्रस्ताि अपररष्कृत विखिय वििरणमा आिाररत भएकाले 
अंकहरूमा केही तल मानथ हिुसक्िे सम्भाििा ि।  

प्रानिकरण एक यवुटनलटी (utility) भएका कारण मखु्यतः यसले ३ कुरामा ध्याि ददिपुिे हनु्ि। 
प्रथम,  उत्पादकसूँग कुि दरमा विद्यतु िररद गिे।उिाग उत्पादकहरूद्वारा आफूले उिाग उत्पादि 
गरे िापत बिी मूल्य माग भइरहेको हनु्ि।उत्पादकले पनि आफ्िो विखिय स्िास््य कायम 
राख्नपुिे भएकाले उत्पादकहरूलाइग उिाग िापत उखचत मूल्य ददि िरूरी हनु्ि।दोस्रो, उपभोक्ताले 
पनि कम दरमा विद्यतु माग गरररेहका हनु्िि ्र उिीहरूको अपेक्षा बमोखिम प्रानिकरणले विद्यतु 
महसलु घटाउि ुपिे हनु्ि। यथाथगमा, विद्यतु महसलु दर भिेको एक गनतखशल प्रकृया हो र दर 
सिैँ भरी एकै रहि सक्दैि। यो सबैले बझु्िपुिे हनु्ि।आगामी ददिमा प्रानिकरणले िेरै ि ै

आयोििाहरू प्राप्त गरेको िण्डमा उपभोक्ता महसलु दर घट्ि पनि सक्ि।तर अवहले त्यस्तो 
खस्थनत िैि।तसथग, अवहलेको महसलु नििागरण गदाग अवहलेको अिस्थालाइग मध्यििर गदै महसलु 
नििागरण गिुगपिे हनु्ि।अवहले नििागरण गिग लानगएको विद्यतु महसलु आिको लानग हो र भोनल 
यो निकै कम हिु सक्ि। िलुाइग (श्रािण/भाद्र)मा प्रानिकरणले खिखम्त िलविद्यतु आयोििा 
प्राप्त गररसके पनि र तामाकोशी िलविद्यतु आयोििाले उत्पादि थानलसकेपनि महसलु दर 
घट्ि सक्ि। तसथग, प्रानिकरणलाइग एकानतर विद्यतु महसलु घटाउिे दिाि हनु्ि भिे अको 
नतर उिाग उत्पादकहरूलाइग बिी दर नतिुगपिे दिाि हनु्ि। तेस्रोमा, प्रानिकरण आफैपनि विखिय 
रूपमा स्िस्थ रहि ुपिग। यदद प्रानिकरण आफै स्िस्थ रहेि भिे भोनल लगािीको िातािरण 
िै िरहि सक्ि। प्रानिकरणले आफ्िो िाफामा िवृद्ध गरेको कारण लगािीकतागहरूको प्रानिकरण 
प्रनतको दृविकोण सदुृि भइरहेको ि।  

तर त्यो भन्दैमा प्रानिकरणले सिैँ महसलु दर बिाइ रहन्ि भने्न पनि होइि।प्रानिकरण आफैले 

पनि प्रणालीको विश्वशनियता बिाउि लगािी गिुग िरूरी हनु्ि।तसथग, लगािीको ििरबाट पनि 
हेिुग िरूरी रहन्ि।आगामी ददिमा प्रानिकरणले प्रसारण लाइि, वितरण लाइि, अटोमेसि, 
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नडखिटाइिेसि ्िस्ता क्षेत्रमा लगािी गिुगपिे हनु्ि र त्यसको लानग िे.वि.प्रा.ले लगािीमा प्रनतफल 
पाउि ुआिश्यक रहन्ि। 

खस्टल उत्पादक कम्पिीहरूको विद्यतु सम्बन्िी िचग कच्चा पदाथगको ७० प्रनतशतसम्म भएको 
भनिएको ि। डेनडकेटेड लाइि नलएको िण्डमा त्यनत िेरै भएको हिुपुिग।सामान्य वफडरबाट 
विद्यतु नलएको िण्डमा त्यो अंक त्यनत उच्च िहोला।  

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणले उिाग सरुक्षा, उिाग सम्बन्िमा आत्मनिभगरता र विश्वसिीयता बिाउि 
आगामी पाूँच िषगको लानग एक योििा निमागण गरेको ि।त्यसका लानग ५६ अबगको लगािी 
आिश्यक हनु्ि।उक्त आयोििा लाग ुगिग सरकारमा पूणगरूपमा आखश्रत िहिुे हो भिे प्रानिकरण 
आफैं ले पनि केही लगािी गिुगपिे हनु्ि।िसका लानग आन्तररक रूपमा िै प्रानिकरणले केही 
स्रोतहरू िम्मा गिुगपिे हनु्ि।त्यसै कारण प्रानिकरणले लगािीमा प्रनतफल िोिेको हो।यस 
सम्बन्िमा अन्य विकल्पहरू पनि िोिी गरी अखघ बढ्ि सवकन्ि ।  

ि) ग्राहस्थ िगगलाई प्रोत्साहि हिुे िदेखििे सम्बन्िी  

सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: यस महसलु दरले इन्ििको नबकल्पमा विद्यतुीय 
उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्सावहत गिे देखिूँदैि।सबै स्ल्याबका उपभोक्ताहरुलाई समाि फाइदा 
हिुे िदेखिएको।ग्राहस्थ िगगमा पवहले न्यिुतम महसलुलाई सेिा शलु्कमा रुपान्तरण गररयो। 
ग्राहस्थ उपभोक्ता र सामयुाददक उपभोक्तामा नभन्नता गररि ुिहिु;े विद्यतुीय चलु्होको प्रयोगकतागको 
महसलु घटाइिपुिे। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: ग्राहस्थ उपभोक्ता मध्ये केही उपभोक्ताहरूले हाल विद्यमाि महसलु दर 
भन्दा बिी नतिुग परेको कुरा पनि सनुियो।तर ५ एम्पीयर उपभोक्तको सम्बन्िमा १० यनुिटसम्म 
५० प्रनतशतले विद्यतु महसलु घटेको ि।११ यनुिटको लानग महसलु यथाित ि।२१ यनुिटको 
लानग १.२१ प्रनतशतले मात्र बिेको ि।त्यसैगरी ३० यनुिटको लानग पवहले १८० रूपैयाूँ 
महसलु हनु््यो भि ेियाूँ दर अिसुार १९५ हनु्ि।तर ३० बाट ३१ यनुिटमा चढ्िे नबखिकै 
हालको दर भन्दा प्रस्तावित दर अन्तगगत कम महसलु हिु आउिे हनु्ि।इन्डक्सि चलु्हो 
प्रयोगकताग यो समहु नभत्र पदैिि ् तसथग यो िवृद्धले इन्डक्सि चलु्हो प्रयोगकतागलाइग प्रभाि 
पादैि।  
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तर, आयोगसूँग आिश्यक परामशग गरी प्रस्तावित महसलु दरलाइग थप पररितगि गिग सवकिेि। 
२०० यनुिट सम्मका उपभोक्तालाइग केही िवृद्ध भएको देखिएपनि त्यो निकै खझिो िवृद्ध हो । 
तर २०० देखि ४०० सम्मका उपभोक्तालाइग भिे प्रस्तावित महसलु अन्तगगत िै सस्तो पिग। 

ग्राहस्थ िगगका उपभोक्तालाइग वकि सेिा शलु्क नलएको भने्न कुरो उठेको ि।त्यसलाइग सेिा 
शलु्क भनिए पनि त्यो न्यिुतम शलु्क हो।हामी सबैलाइग थाहा ि वक प्रानिकरणले िलविद्यतु 
आयोििाहरूसूँग टेक अर पे विद्यतु िररद सम्झौता गरेको ि र विद्यतु िररद गरेपनि, िगरेपनि 
िलविद्यतु आयोििाहरूलाइग हामीले पैसा नतिै पिे हनु्ि।यदद भोनलका ददिमा विद्यतुको िपत 
कम भएर गए र उिाग शलु्कबाट पैसा िउठेको िण्डमा प्रानिरकणको विखिय स्िास््य कायम 
राख्न त्यो न्यिुतम शलु्क िरूरी रहन्ि।तर यसको सम्बन्िमा पनि थप िलफल गरेर अखघ 
बढ्ि सवकन्ि।  

ग्राहस्थ उपभोक्तामध्ये मानसक १० यनुिट मात्र उपभोग गिे उपभोक्तालाइग प्रदाि गिे भनिएको 
नि:शलु्क विद्यतु सम्बन्िी प्राििाि सामदुावयक उपभोक्तालाइग पनि लाग ुहिुेि। 

ग) कोनभड-१९ को सन्दभगमा महसलु दर सहुाउूँदो िभएको सम्बन्िी 

सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: कोनभड-१९ को प्रकोपको माझमा कुल ग्राहस्थ 
उत्पादि न्यूि रहिे भएकोले िे.वि.प्राको मिुाफा भन्दा पनि उपभोक्ताको वहतलाई मध्य-ििर 
गररयोस।्कोनभड-१९ महामारीले देशमा कररब ४ िबग कुल ग्राहस्थ उत्पादि गमुाउि ुपिे र 
१५ लाि बेरोिगार हिुे देखिएको ि।यस्तो अिस्थामा उद्योगलाई थप मकाग पिग ददि उखचत 
देखिदैि।कोनभड-१९ महामारी पश्चात देशको आनथगक उत्थाि गिग हालको विद्यमाि महसलु 
दर २०% भन्दा काम गरेमा आनथगक पूिरोत्थाि निटो भन्दा निटो हिु सक्ि। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: वटप्पणी तथा प्रनतकृयाको िममा प्रानिकरणद्वारा प्रस्तावित यस महसलु 

नििागरण प्रस्ताि कोनभड १९ को सन्दभगमा िसहुाउूँदो भने्न कुरा पनि उठेको ि। तर, हामीले 
यस प्रस्ताि आयोगसमक्ष पेश गदाग खस्थनत अनल नभन्न नथयो।कोनभड-१९ को कारण सबै क्षेत्रमा 
िपत घटेर िाला भिेर हामीले सोचेका नथएिौँ।िपत बिोस ्भन्ने हाम्रो पनि चहािा हो।कोनभड 
१९ को प्रभािले हिुे पररितगिहरूलाइग सही तररकाले सम्बोिि गरी अखघ बढ्ि हामी आयोगसूँग 
िलफल गिे िै िौँ।त्यस िममा, यस कायगिममा ददइएका राय सझुािहरूलाइग समेत मिि 
गररिेि।  
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मानथ उल्लेि गरे िस्तै यो विद्यतु महसलु नििागरण प्रस्ताि हामीले कोनभड-१९ महामारी 
िेपालमा देखिि ुअगािै बझुाएका  नथयौँ र आिको ददिसम्म आइपगु्दा िेरै कुरा पररितगि भएका 
िि।्तसथग, अिस्था अिसुारको उपयकु्त निणगय नलिको लानग हामी आयोगसूँग िलफल गरी 
अखघ बढ्िे िौँ । 

घ) सािारण लाइि र डेनडकेटेड लाइिको महसलुमा नभन्नता हिु िहिुे सम्बन्िी 

सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: ितगमाि पररप्रके्षमा २४ घण्टा विद्यतुको सहि आपूनतग 
रहेको अिस्थामा डेनडकेटेड लाइिको औखचत्य रहदैि र सो िारेि गररयोस।्टं्रक लाइि िा 
सािारण फीडरबाट आपूनतग नलंदा समाि महसलु दर कायम हिुपुिे।  

िे.वि.प्रा.को ििाफ: डेनडकेटेड वफडरको बारेमा पनि िेरै प्रनतवियाहरू आएका िि ्र िेरै 
तफग बाट यसलाइग हटाउिपुिग भिी माग आएको ि।यसका सम्बन्िमा आयोगसूँग िलफल गरी 
अखघ बढ्िे िािकारी गराउूँिु।  

वटप्पणीको िममा डेनडकेटेड लाइिको महसलु हटाउिपुिे साथै औद्योनगक िगगको महसलु पनि 
घटाइिपुिे भने्न कुरा पनि आएको ि।तर यसरी महसलु घटाउूँदा प्रानिकरणको विखिय 
स्िास््यमा पिे प्रभािको बारेमा पनि हेिुग िरूरी हनु्ि ।  

यद्यवप, सम्बखन्ित पक्षहरूसूँग आिश्यक िलफल गरी यस सम्बन्िी उपयकु्त निणगय नलि 

सवकन्ि। 

ङ) िे.वि.प्रा.ले विद्यतु िररद गिे भन्दा अनिक मूल्यमा नबिी गरेको भन्न ेसम्बन्िी 

सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: िलविद्यतु आयोििाहरूबाट िररद गिे गररएको 
विद्यतु मूल्यमा पनि एकरूपता िभएको देखियो।िररद मूल्य र नबिी मूल्यमा २०% को मिुाफा 
हेरेर मूल्य तोवकि ुपिग।हामीले िे.वि.प्रा.लाई नबिी गरररहेको मूल्यमा नििले सो भन्दा २०% 
भन्दा  अनिक मूल्य लगाई नबिी गरररहेको अिस्था ि।मूल्य नििागरणमा गररएको प्रस्तािमा 
२०% कट्टी गरी मूल्य तोवकिे व्यिस्था गररयोस।् 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: िेपाल विद्यतु प्रानिकरणले विद्यतु गररद गदाग ५.३० रुपैयाूँमा िररद गरी 
नबिी गदाग अनिक मूल्य (१० रूपैयाूँमा) गरेको भने्न कुरा आएको ि। 
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यथाथगमा हामीले ५.३० रुपैयाूँ भन्दा कममा पनि विद्यतु िररद गरेका िौँ, ििु िेरै अगानड 

विद्यतु िररद सम्झौता गररएका स-सािा आयोििाहरूबाट प्राप्त हनु्ि।तर विद्यतुको दरलाइग 
त्यसरी हेरेर हुूँदैि,  प्रानिकरणले िररद गरेको समग्र विद्यतुको औसत दर हेिुगपिे हनु्ि।त्यसरी 
हेदाग स्ितन्त्र उिाग उत्पादकहरूसूँग िररद गरेको विद्यतुको औसत दर िै ७.२७ रुपैयाूँ िै हिु 
आउूँि।भारतबाट आयात गररएको विद्यतुको दर ८.१५ रुपैयाूँ हिु आउूँि।दिैु नतरको वहसाब 
गदाग िे.वि.प्रा.ले वकने्न विद्यतुको दर प्रनतयनुिट ७.८० रुपैयाूँ हिु आउूँि। 

त्यसमा १४,१५ प्रनतशतको प्रसारण तथा वितरण क्षनत समेतको वहसाब गदाग रुपैयाूँ ९ प्रनत 
यनुिट िररपरर प्रानिकरणकै पिग िािे देखिन्ि।बाूँकी १ रुपैयाूँ प्रनत यनुिटमा कमगचारी िचग, 
ममगत सम्भार, ह्रासकवट्ट, आदद िचगको व्यिस्थापि गिुगपिे हनु्ि।तसथग, हामीले उपलब्ि गराएको 
आूँकडालाइग मध्यििर गररददिहुिु अिरुोि गदगिु। 

विद्यतु आयात गदाग िेपाल नभत्रबाट िररद गररएको विद्यतु भन्दा आयानतत विद्यतुको मूल्य बिी 
भएको कुरा ि।यद्यवप, हामीले िररद गिे भारतको विद्यतुको ९० प्रनतशत विद्यतु सखु्िा याममा 
नभनत्रिे गदगि।तर सखु्िा यामको समयमा िपेालका िलविद्यतु आयोििाहरूबाट पनि ८.४० 
रूपैयाूँमा विद्यतु िररद गररन्ि र यो दर भारतबाटै वकनििे विद्यतुको दर िररपरी िै हिु आउूँि। 
िेपालले आफ्िो उिागको आिश्यकता पूनतग गिगमात्र विद्यतु िररद गरेको हो,  ििु आउिे िषगहरूमा 
िेपाल नभत्रको उत्पादि बिे पनि कमी हिु आउिेि। 

च) िािेपािी तथा नसंचाई प्रयोििको लानग टाइम अफ डे नमटर सम्बन्िी 

सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: सामदुावयक िािेपािीको वितरण वपक समयमा हिु े
हुूँदा यस िगगबाट टाइम अफ डे नमटरको प्राििाि हटाइिपुिे।मानथल्लो भोल्टेि, मझौला 
भोल्टेि र टाइम अफ डे अन्तगगत नसंचाईका लानग िपत हिुे विद्यतुको महसलुमा नडमान्ड 
शलु्क िलगाउि ुपिे। नसंचाई अन्तगगत उपभोक्ताको िगीकरण गदाग कृवष नमटर प्रयोग गिे 
भन्न ेशब्दहरु प्रयोग हिुपुिे र नसंचाईको हकमा टाइम अफ डे नमटरको सट्टामा कृवष नमटर 

प्रयोग गिे व्यिस्था हिुपुिे। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: प्रानिकरणको विचारमा िािेपािी प्रयोििको लानग टाइम अफ डे नमटर 
िै उपयकु्त हिु ेदेखिन्ि, वकि भि ेिािेपािीको लानग विद्यतुको प्रयोग वपक समयमै गिुगपिग भन्ने 
िैि।साथै, अन्य उपभोक्ता िगगको तलुिामा सामदुावयक िािेपािीको महसलु उसै पनि कम ि ै
ि।तसथग टाइम अफ डे नमटर िािेपािीको लानग हटाउिपुिे कारण देखिूँदैि। 
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नसंचाइको लानग टाइम अफ डे नमटररङ्ग महसलु हटाउिे सन्दभगमा रातको समयमा िेर िाि 
सक्िे विद्यतुलाइग नसंचाइमा प्रयोग गिग प्रोत्साहि गिे साथै रातको समयमा नसंचाइमा विद्यतु 
उपभोग गदाग अन्य अिस्थामा भन्दा िेरै िुट ददिे वहसाबले नसंचाइको लानग टाइम अफ डे 
नमटररङ्ग महसलु लगाइएको हो।मेरो विचारमा नसंचाइको लानग यो उपयकु्त ि वकिवक नसंचाइ 
सम्बन्िी काम रातको समयमा समेत गिग सवकन्ि। 

नसंचाइगको उपभोक्ता संख्या निकै कम भएका कारण नसंचाइगको विद्यनुतकरणमा समस्या देखिएको 
ि।आगामी ददिमा कृवष मन्त्रालय र अथग मन्त्रालयसूँग सहकायग गरी कृवष एिं नसंचाइग क्षेत्रको 
उत्थािका लानग कायगिम ल्याउिे सोचमा हामी रहेका िौँ। 

ि) िे.वि.प्रा.को िचगमा अत्यानिक िवृद्ध भएको भन्न ेसम्बन्िी 

सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: िे.वि.प्रा.ले विनभन्न खशषगकमा १५०% सम्म िचग 
बिाएको ि (उदाहरण: कपोरेट कायागलय िचग १४३% ले िवृद्ध भएको ि)। यो िचग मात्र 
नियन्त्रण गिग सके ४% ले महसलु घटाउि सवकन्ि।मािि संसािि िचग ४३% ले बिेको 
ि, यसलाई नियन्त्रण गिग सवकयो भिे पनि ८% ले महसलु घटाउि सवकन्ि। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: कमगचारी िचगमा अत्यानिक िवृद्ध भएको भनिएको ि।प्रानिकरण िेपाल 
सरकार अन्तगगतको संस्था भएकै कारण िेपाल सरकारले लाग ुगरेका व्यिस्थाहरू हामीले पनि 

लाग ुगिुगपिे हनु्ि।गएको िषग िेपाल सरकारले कमगचारीको तलब २० प्रनतशत र महूँगी भिा 
रु. २०००/- ले बिाएको नथयो।त्यस उपर यस िषग हाम्रा ३०० कमगचारी थवपूँदै िि।्त्यही 
अिपुातमा कमगचारीहरू सेिानिििृ पनि भएका होलाि ् तर सेिा निििृ कमगचारी प्रनतको 
प्रानिकरणको दावयत्ि िघट्िे र थवपिे कमगचारीहरूप्रनतको दावयत्ि पनि बढ्िे भएका कारण यो 
संख्या उच्च देखिएको हो।  

उत्पादि, प्रसारण र वितरण सम्बन्िी िचगको िुट्टा िुटै्ट वहसाब राखििपुिे  भन्ने सम्बन्िमा 
हामीले वहसाब िुट्टािुटै्ट िै राख्ने गरेको िौँ। अझ, आगामी  ददिहरूमा त हामी िुटै्ट लेिा 
प्रणाली प्रयोगमा ल्याउिे िममा िौँ। 

ममगत सम्भार कायगको लानग िुट्टाइएको बिेट अनल बिी देखिएको ि तर यो िचग निखश्चत 
समयािनिमा भर पिे हनु्ि।कुिै िषग यसको िचग अत्यानिक हनु्ि भिे अरू िषगको लानग यो 
कम हिु सक्ि।यस िषग हामीले लगभग ७ अबगको ममगत सम्भार िचग रािेका िौँ वकिवक यो 
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िषग िेरै िलविद्यतु आयोििा तथा प्रसारण लाइिको ममगत सम्भारको कायग आिश्यक रहेको 
ि। तर, कोनभड-१९ का कारण उक्त िचगमा १ देखि १.५० अबगको कमी आउिे देखिन्ि। 

मानथ िलफल गरे अिसुार, यस िषगको िचगमा कोनभड-१९ का कारण कमी आउिे देखिएको 
ि। तर, त्यही अिपुातमा आम्दािीमा पनि कमी आउिे देखिन्ि। 

ि) िे.वि.प्रा.सूँग सम्बखन्ित अन्य विषय 

1. सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: चाखिगङ्ग स्टेसि सञ्चालि गिे सम्बन्िमा िे. नब. 
प्रा. को प्रस्ताबमा रहेको व्यिस्था सम्बन्िमा ।  

िे.वि.प्रा.को ििाफ: नििी क्षेत्रको उपखस्थनतलाइग प्रोत्साहि ददि, चाखिगङ्ग स्टेसि सञ्चालि गरे 
बापत २० प्रनतशत सम्मको मिुाफा आिगि गिग ददिे प्रानिकरणको प्रस्ताि ि।यस सम्बन्िी 
आिश्यक पररितगिका सम्बन्िमा आयोगसूँग िलफल गरी अखघ बढ्ि सवकििे। 

2. सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: िे.वि.प्रा.को महसलुको अिलाइि भकु्तािीलाई 
प्रोत्साहि गररिपुिग।  

िे.वि.प्रा.को ििाफ: विद्यतुीय नबल भकु्तािी प्रणालीसम्बन्िी पनि वटप्पणी आएको नथयो। 
त्यसका सन्दभगमा कुरा गदाग हाल प्रानिकरणको महसलुबाट उठ्िे रकमको कुल १० 
प्रनतशतको िररपररको रकम िेपालमा चलेका ८, १० िटा विद्यतुीय भकु्तािी सेिाहरू माफग त 
उठ्िे गरेकोि।कोनभड-१९ को संिमणको सन्दभगमा कुरा गदाग अिलाइि पेमेन्टको 
सान्दनभगकता अझ बिेर गएको हामीले मानु्नपिे हनु्ि। 

3. सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: यदद िे.वि.प्रा.लाइग घाटा हिुे खस्थनत ि भि े
विद्यतुमा भ्याटको व्यिस्था ल्याउि सवकन्ि। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: विद्यतुमा भ्याट लगाउिे कुरा पनि निखस्कएको नथयो।तर त्यसो गदाग 
ग्राहस्त उपभोक्तालाइग सबैभन्दा मकाग पिे हनु्ि।फेरर, हामी विद्यतुको मूल्य घटाउिे भिेर 
लानगरहेको बेला विद्यतुमा भ्याट लगाउूँदा अप्यारो पिग सक्ि।त्यसमानथ पनि विद्यतुमा 
भ्याट लगाउूँदा नियागत हिु ेविद्यतुको समेत मूल्य बिेर िािसक्िे हनु्ि। 

4. सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: ि.ेवि.प्रा.को कमगचारीको आचरणमा सिुारको 
आिश्यकता। 
िे.वि.प्रा.को ििाफ: कमगचारीका आचरणसम्बन्िमा पनि केही प्रश्नहरू उठेका िि ् तर 
मलाइग विश्वास ि, विगतका ददिहरूमा भन्दा आिको ददिमा खस्थनतमा िेरै सिुार ि।केही 
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समस्या िै बाूँकी िैिि ्भिेर त भन्न सवकन्न तर कोनभड-१९ को पररिेशमा निरन्तर विद्यतु 
आपूनतग कायम राख्न प्रानिकरणका कमगचारीले िेलेको भनुमकाको हामीले कदर गिुगपिग। 
प्रदेश िं २ मा महसलु नतिे िममा प्रानिकरणका कमगचारीले रू. ५ भन्दा कम वफताग 
िगरेको कुरो आएको ि।तर वफताग िआएपनि त्यो तपाईंको िातामै िम्मा भएको हनु्ि। 

5.  सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: १० यनुिट सम्मको विद्यतु नि:शलु्क गिगको 
लानग अन्तर अिदुाि उद्योगबाट नलिहुुूँदैि। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: अन्तर अिदुाि सम्बन्िी व्यिस्था हटाएर उपभोक्ता िगगको क्षनतको 
आिारमा महसलु नलइिपुिे माग पनि आएको नथयो तर त्यसो गदाग सामाखिक न्यायको 
कायम िहिु सक्ि। 

6. सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: प्रसारण चहुािट १५-१७% भिे तापनि ठूलो 
उद्योगमा ५-७% हिुे।प्रसारण र वितरण चहुािटमा पनि ५% घटाउि सवकयो भिे ८-९ 
रुपैयाूँ थप कमाउि सवकन्ि भने्न देखिन्ि। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: िपेाल विद्यतु प्रानिकरणको प्रसारण/वितरण क्षनत िेरै भएको भने्न कुरो 
आएको ि।तर यथाथगमा, प्रानिकरणको क्षनत हाल सम्म कै कम अिस्थामा रहेको ि। 
विगतमा २० प्रनतशत भन्दा मानथ हिुे गरेको क्षनत अवहले घटेर १४, १५ नतर आएको ि। 
यो कुरा हामी सबैले बझु्ि ुिरूरी ि। वितरणको िममा हिुे क्षनतको बारेमा पनि कुरा 
निस्केको नथयो तर प्रानिकरणको वितरण क्षनत ९ देखि १० को िररपरर रहेको ि, ििु 
भारतको नबहार र उिर प्रदेशको तलुिामा निकै कम हो।त्यहाूँ यस्तो क्षनत २० प्रनतशत 
सम्म हिुे गरेको पाइएको ि। 

7. सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: िेपाल विद्यतु प्रानिकरण ऐि, २०४१ को दफा 
१८ बमोखिम सािारण सभाले िासलात पाररत गिुगपिे व्यिस्था रहेको भए तापनि अवहले 
िे.वि.प्रा को सञ्चालक सनमनतले आयोग समक्ष महसलु नििागरणको प्रस्ताि पेश गरेको ि। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: िेपाल विद्यतु प्रानिकरणले सािारण सभाले पाररत गररसकेपनि मात्र 
विद्यतु महसलु नििागरणको लानग प्रस्ताि पेश गिुगपिे भिी वटप्पणी आएको नथयो।तर 
िे.वि.प्रा.ले सिगसािारणलाइग सेयर बाूँडेको िैि तसथग यो आिश्यक रहूँदैि। 
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8. सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतविया: िेपालमा खव्हनलंग प्रणालीको शरुुिात गररि ुपिग 
र सो प्रणाली अन्तगगत उद्योग िगगले २०-३० पैसाको दरले उिाग उत्पादक सूँग नसिै विद्यतु 
िररद गिग पाउि ुपिग। 

िे.वि.प्रा.को ििाफ: उद्योगहरूले उिाग उत्पादकसूँग नसिै विद्यतु िररद गरेर नलिे सम्बन्िमा 
पनि केही सझुािहरू आएका िि।्िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको पिुसंरचिाको कुरा आइरहेको 
सन्दभगमा विलो चाूँडो सो सम्बन्िी ब्यिस्था लाग ुहिुे िै ि र विद्यतु नियमि आयोगले 
समेत सो सम्बन्िमा कदमहरू चानलरहेकै हिुपुिग।आगामी ददिहरूमा आयोगसूँग िलफल 
गरी यो सम्बन्िमा निणगय नलिेिौं।  
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अिसूुची 2 

नबनलङ्ग गिे तररका  

क. ग्राहस्थ िगग 

नसंगल फेि तल्लो भोल्टेि (२३० भोल्ट) 

५ एखम्पयर 

ि.सं. वक.िा. घण्टा (मानसक) 
न्यूितम 
मानसक 

शलु्क (रु.) 

इििी शलु्क रु. 
प्रनत वक.िा.घण्टा 

(यनुिट) 
नबनलङ्ग गिे तररका 

1 ० देखि १० 30         ०  

१० यनुिटसम्म न्यूितम शलु्क रु. ३० लाग्िे र इििी शलु्क 
बापतको महसलु िलाग्िे। (उदाहरण: ५ यनुिट : रु. 
३०+5x० = िम्मा रु. ३०) 

2 ११ देखि २० 30       3.00  
न्यूितम शलु्क रु. ३० लाग्िे र १ देखि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. ३ का दरले महसलु लाग्िे।  

(उदाहरण: १५ यनुिट : रु. ३०+१5x३ = िम्मा रु. ७५) 

3 २१ देखि ३० 50       6.50  

न्यूितम शूल्क रू. ५० लाग्ि ेर १ देखि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रू. ३ र २१ यनुिटदेखि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० का दरले महसलु लाग्िे। 

(उदाहरण: २५ यनुिट : रु. ५०+२०x३+5x६.५० = िम्मा 
रु. १४२.५०) 

4 ३१ देखि ५० 50       8.00  

न्यूितम शूल्क रू. ५० लाग्ि ेर १ देखि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रू. ३ र २१ यनुिटदेखि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेखि ५० यनुिटसम्म रू. ८ का दरले 
महसलु लाग्िे। 

5 ५१ देखि १०० 75       9.50  

न्यूितम शूल्क रू. ७५ लाग्ि ेर १ देखि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रू. ३ र २१ यनुिटदेखि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेखि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेखि देखि १०० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ९.५० 
का दरले महसलु लाग्िे। 

6 १०१ देखि १५० 100       9.50  

न्यूितम शूल्क रू. १०० लाग्ि ेर १ देखि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रू. ३ र २१ यनुिटदेखि देखि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट 
रू. ६.५० र ३१ यनुिटदेखि देखि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट 
रू. ८ र ५१ यनुिटदेखि १५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
९.५० का दरले महसलु लाग्िे। 

7 १५१ देखि २५० 125      10.00  

न्यूितम शूल्क रू. १२५ लाग्ि ेर १ देखि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रू. ३ र २१ यनुिटदेखि ३१ यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३० यनुिटदेखि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेखि १५० यनुिटसम्म रू. ९.५० र १५१ यनुिटदेखि 
२५० सम्म प्रनत यनुिट रू. १० का दरले महसलु लाग्िे। 

8 २५० देखि ४०० 150      11.00  

न्यूितम शूल्क रू. १५० लाग्ि ेर १ देखि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रू. ३ र २१ यनुिटदेखि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेखि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेखि १५० यनुिटसम्म रू. ९.५० र १५१ यनुिटदेखि 
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२५० सम्म प्रनत यनुिट रू. १० र २५० देखि ४०० यनुिटसम्म 
रू. ११ का दरले महसलु लाग्िे। 

9 ४०० मानथ 175      12.०0  

न्यूितम शूल्क रू. १७५ लाग्ि ेर १ देखि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रू. ३ र २१ यनुिटदेखि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेखि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेखि १५० यनुिटसम्म रू. ९.५० र १५१ यनुिटदेखि 
२५० सम्म प्रनत यनुिट रू. १० र २५१ यनुिटदेखि ४०० 
सम्म प्रनत यनुिट ११ र ४०१ यनुिटदेखि मानथको िपतमा रू. 
१2 प्रनत यनुिटका दरले महसलु लाग्ि।े 

यसै तररकाले १५, 30, र ६० एखम्पयरका नसंगल फेि तथा थ्री-फेिको नबनलङ्ग गिे।तथावप, 

पवहलो उप-समूह (उदाहरण: मानसक ० देखि १० वक.िा. घण्टा सम्म िपत गिे) बाट दोस्रो 
उप-समूह (उदाहरण: मानसक ११ देखि २० वक.िा. घण्टा सम्म िपत गिे) मा िाूँदा सम्पूणग 
विद्यतु िपतको इििी शलु्क दोस्रो उप-समूहको इििी शलु्क बमोखिमको महसलु दर लाग्िे 
विनि नसंगल फेि तल्लो भोल्टेि (२३०) को लाइि माफग त ५ एखम्पयरबाट विद्यतु िपत गिे 
उपभोक्ताको लानग मात्र लागू हिुेि।ग्राहस्थ िगगका अन्य उप-िगग तथा उप-समूहको नबनलङ्ग 
गदाग उपरोक्त तानलकाको अन्य उप-समूहमा उल्लेि गररए िस्तै प्रगनतशील (Progressive) 
विनि अिसुार गिुगपिेि। 

ि. सामदुावयक थोक उपभोक्ता 

सामदुावयक थोक उपभोक्ताको विनलङ्ग गदाग सामदुावयक संस्थाको कुल उपभोक्ता मध्ये 2० 
यनुिटसम्म िपत गिे उपभोक्ता र सो भन्दा मानथ िपत गिे उपभोक्तालाइग तोवकएको इििी 
शलु्कका दरले विनलङ्ग गिे।सामदुावयक थोक उपभोक्ताको विनलङ्ग भोल्टेि स्तर अिसुार 
तोवकएको इििी शलु्क स्िीकृत गररएको ि।सामदुावयक थोक अन्तगगत ५ एखम्पयरका 
उपभोक्ताको मानसक १० यनुिटसम्म िपत गिे गररब तथा न्यिु आय भएका उपभोक्ताहरूलाइग 
पनि N X 20 यनुिटसम्म साविक व्यिस्था बमोखिमकै नबनलङ्ग गणिा विनि अिसुार िै हिुे गरी 
इििी शलु्क लाग्िे ि। 

द्रिव्यः 

क) ििु उपभोक्ताको नडमाण्ड नमटर वकलोभोल्ट एखम्पयरमा िभई वकलोिाटमा ि उक्त 
उपभोक्ताको वकलोिाटलाई ०.८ पािर फ्याक्टरले भाग गरी वकलोभोल्ट एखम्पयरमा 
पररणत गररिेि।यस्ता उपभोक्ताले अनििायग रुपमा िे. नब. प्रा. ले तोकेको अिनि नभत्र 
क्यापानसटर िडाि गिुगपिेि।तोवकएको अिनि नभत्र क्यापानसटर िडाि िभएको 



  

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु महसलु दर नििागरणको निणगय             -- 77 --  

उपभोक्ताको नडमाण्ड चािग वहसाब गिे हकमा वक.िा. लाई ०.८ को सटृा ०.७ ले भाग 
गरी वकलोभोल्ट एखम्पयरमा पररणत गररिेि। 

ि) नबगतमा िेपाल सरकारको िीनतगत निदेशि अिसुार सरकारले तोकेको औद्योनगक 
क्षेत्रको हकमा कुल नबल रकममा १०% िुट ददि ेसानबकको व्यिस्थालाई निरन्तरता 
ददिे। 

ग) सरकारी अस्पताल तथा स्िास््यचौकी (आिास गहृ बाहेक) ले २१ ददि नभत्र नबल 
भकु्तािी गरेमा कुल नबल रकममा २० प्रनतशत िुट ददिे ।  

घ) सबै बगगका उपभोक्ताका लानग अन्य दस्तरु तथा सेिा शलु्कमा कुिै पररितगि गररएको 
िैि ।  

ङ) ११ के.नभ. र सो भन्दा मानथका उपभोक्ताहरुमा अनििायग रुपमा वट.ओ.डी. नमटर िडाि 
गिे  व्यिस्था गिे। 
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अिसूुची ३ 

उपभोक्ता िगगको पररभाषा 

१. ग्राहस्थ िगग 
यस िगगनभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि।् 

क. आिसीय उदे्दश्यका लानग तल्लो भोल्टेिमा िडाि भएका नसंगल फेि सप्लाइग ५ 
एखम्पयर देखि ६० एखम्पएर क्षमतासम्मका विद्यतु शखक्त उपभोग गिे उपभोक्ताहरू। 

ि. नथ्र फेि तल्लो भोल्टेिमा सप्लाइग नलएका उपभोक्ताहरू। 

ग. नथ्र फेि मझौला भोल्टेिमा सप्लाइग नलएका उपभोक्ताहरू र  

घ. नसंगल फेि ३० एखम्पयरसम्म िनडत क्षमता भएका सािा पसल, व्यिसाय, िानमगक िा 
सामाखिक संघ संस्था, हेल्थ खक्लनिक, खशक्षण संस्था, कुिरुा पालि, होटल, लि, रेिुरेन्ट 
व्यिसायमा लागेका उपभोक्ताहरू। 

२. औद्योनगक  

यस िगगनभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि।्  

क. उत्पादिमलुक उद्योगः कोरामाल, अिग प्रशोिि िा उत्पादिमूलक उद्योगहरू िस्तैः 
चामल, दाल, वपठो, तेल, खचिी, िाूँडसारी, दिु, घ्य,ु दगु्ि पदाथग, पाउरोटी, विस्कुट, खचया, 
कपडा, ििुा, चप्पल, साबिु, सलाइग, कागि, स्टेशिरी सामाि, औषिी उत्पादि गिे, कपास 
खस्पनिंग, गामेण्ट उद्योग, कोरामाल रंगाउिे (डाइंग) उद्योग आदद। 

ि. िनिि उत्ििि ्उद्योग। 

ग. कृवषमा आिाररत उद्योगः पशपुालि, किरुापालि, मौरीपालि, मत्स्यपालि, रेशम, िेती, 
शीत भण्डार, आदद।  

घ. सञ्चार व्यिसाय िाहेकका िापािािा। 

ङ. यन्त्रशाला, िकग सप आदद।  

च. निमागण सामाग्री उत्पादि गिे उद्योग िस्तै नसमेण्ट, आइगरि तथा स्टील आदद र 

ि. घरेल ुतथा सािा उद्योग कायागलय/विकास सनमनत, उद्योग विभाग तथा कम्पिी रखििारको 
कायागलयमा दताग भएका अन्य उद्योगहरू। 

स्पविकरणः तल्लो भोल्टेि स्तर (४००/२३० भोल्ट) मा िनडत १० के.नभ.ए. िा सो भन्दा 
कम िनडत क्षमता भएका औद्योनगक उपभोक्ताहरू ग्रामीण एिं घरेल ुउद्योग िगगनभत्र पिेिि।् 
सो भन्दा बिी क्षमता भएका उद्योगहरू सािा उद्योग अन्तगगत पिेिि।् 
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३. व्यापाररकः यस िगगनभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि।्  

क. पयगटि व्यिसायः होटल, रेिुरेन्ट, बार र ब्यिसावयक रूपमा सञ्चानलत आिस गहृ, ट्राभल 
एिेन्सी र पयगटिसूँग सम्बखन्ित अन्य सेिाहरू। 

ि. निमागण व्यिसाय। 

ग. परामशग सेिा। 

घ. बैंक तथा विखिय संस्था, दूरसञ्चार व्िसायसूँग सम्बखन्ित सेिा प्रदाि गिे कायागलय। 

ङ. फोटोग्राफी, कलर ल्याब। 

च. पूिागिार विकास निमागणको लानग विद्यतु शखक्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 

ि. मिुाफा आिगि गिे उदे्दश्यका साथ स्थापिा भएका िेपाल सरकारको पूणग िा आंखशक 
स्िानमत्िका संघ संस्थाहरू। 

ि. व्यिसावयक/ िाफामलुकरूपमा सञ्चानलत यातायातका साििहरू िस्तै केिलकार, रोपिे, 

ट्रली सञ्चालिका लानग विद्यतु शखक्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू र 

झ. िाफा आिगि गिे उदे्दश्यले स्थावपत ििुसकैु व्यापार व्यिसाय गिे औद्योनगक, गैह्र 
ग्राहस्थ र मिोरञ्जि िगगका उपभोक्ता बाहेकका अन्य फमग, कम्पिी, संघसंस्था, कायागलय, 

प्रनतष्ठाि, अस्पताल, िनसगङ्ग होमहरू आदद। 

४. गैह्र व्यापाररकः यस िगगनभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि।् 

क. िेपाल सरकारको सम्पूणग कायागलयहरू। 

ि. विकास सनमनत ऐिद्वारा स्थावपत विकास सनमनतहरू। 

ग. िेपाल सरकारको पूणग तथा अनिकांश स्िानमत्ि भएका अन्य संघ संस्थाहरू। 

घ. रेनडयो िेपाल, िेपाल टेनलनभिि। 

ङ. िेपाल सरकारको सम्पूणग िा अनिकांश स्िानमत्िमा सञ्चानलत अन्य गैह्र व्यापाररक 
संस्थाहरू र 

च. सामदुावयक उदे्दश्यले सञ्चानलत विश्व विद्यालय, अस्पताल, आदद गैह्र िाफामूलक 
संस्थाहरू। 

५. नसूँचाइगः कृवष प्रयोििको लानग नसूँचाइग संयन्त्रहरूमा कृवष नमटर िडाि गरी विद्यतु शखक्त 
प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 

६. िािेपािीः यस िगगनभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि।् 
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क. सामदुावयक िािेपािीः िेपाल सरकार एिम ्सामदुावयक संस्थाहरूले िािेपािी प्रयोििको 
लानग सञ्चालि गरेका संयन्त्रहरूमा विद्यतु शखक्त प्रयोग गिे कायागलय तथा संघ 
संस्थाहरू, िेपाल सरकार िा िेपाल सरकारले स्थापिा गरेका फोहोर पािी प्रशोिि 
केन्द्रहरु।   

ि. अन्य िािेपािीः गैर व्यापाररक प्रयोगििको लानग नििी क्षेत्रबाट संचानलत िािपेािीका 
संयन्त्रहरूमा विद्यतु शखक्त प्रयोग गिे कायागलय तथा संघ संस्थाहरू। 

७. सडक िखिः सािगिनिक सडकमा िखि बाल्ि े प्रयोििको लानग स्थािीय निकाय र 
गा.वि.स./िडा/टोल/सडकका िागररकले उपभोक्ता समूह गठि गरी सम्बखन्ित स्थािीय 
निकायको नसफाररशमा िुटै्ट नमटर िडाि भएका सडक िखिहरूसूँग सम्बखन्ित उपभोक्ता। 

८. यातायातः यस िगगनभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेछ्ि।्  

क. चाखिगङ्ग स्टेसि: विद्यतुीय सिारीसािि चािग गिग स्थापिा भएका चाखिगङ्ग स्टेशिहरु र 
सािगिनिक सिारी सािि प्रयोग हिुे सफा टेम्पोको ब्याट्री चािग गिग विद्यतु शखक्त प्रयोग 
गिे उपभोक्ताहरू।  

ि. अन्य यातायातः अन्य सािगिनिक यातायातका सािि िस्तै केिलकार, रोपिे, मेट्रो आदद 
सञ्चालिका लानग विद्यतु शखक्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 

९. िानमगक स्थलः (साविकको मखन्दर िगग) िेपालीले माने्न गरेका मखन्दर आददकै िाममा िा 
सािगिनिक स्थलमा रहेका कुिै पनि िमगको मठ, मखन्दर, गमु्बा, विहार, चचग, मखस्िद, विद्यतुीय 
शिदाह गहृ आददमा नमटर िडाि हिुे उपभोक्ताहरू। 

स्पविकरणः िानमगक स्थल पररसरनभत्र रहेका आिासीय भिि, व्यापाररक पसल लगायत अन्य 
व्यापाररक तथा व्यािसावयक प्रयोििको लानग अलग अलग उपभोक्ता िगगमा नमटर िडाि 
गरी तत ्तत ्िगगको विद्यतु महसलु लाग्िेि। 

१०. अस्थायी िखिः सािारणतया ९० ददि िा सो भन्दा कम समयको लानग विद्यतु शखक्त प्रयोग 
गिे उपभोक्ताहरू। 

११. गैह्र ग्राहस्थः रािदतुािास, िैदेखशक नियोग, आइ.एि.िी.ओ., नििी क्याम्पस तथा खशक्षण संस्था, 
तारे होटल, सवपङ्ग मल, आददको लानग विद्यतु शखक्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 



  

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु महसलु दर नििागरणको निणगय             -- 81 --  

१२. मिोरञ्जि व्यिसायः नसिेमा हल, फि पाकग , िाच घर आददको लानग विद्यतु शखक्त प्रयोग गिे 
उपभोक्ताहरू। 

१३. सामदुावयक थोक ग्राहकः ग्रानमण क्षेत्रमा सामदुावयक रूपमा विद्यतु वितरण सेिा प्रदाि गिे 
उदे्दश्यले सहकारी ऐि, २०४८ बमोखिम दताग भइग एक विन्दमुा नमटर िडाि गरी त्यस 
क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाइग विद्यतु वितरण गिग िेपाल विद्यतु प्रानिकरणसूँग सम्झौता गरेका 
वितरक संस्थाहरू। 

 


