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(नेपालको विद्युत क्ेत्रको वनयामक वनकाय)

परिचयातमक विििण
२५ बैशाख २०७९

विद्युत वियमि आयोगका काम काििाही बािे 
विद्युत उपभोक्ा सवूचत हुि वकि आिशयक छ?

१. नेपाल विद्युत प्ाविकरण, बयुटिल पािर कमपनी वलवमटेड 
तथा सामयुदावयक थोक उपभोक्ा जसता विद्युत वितरण गनने 
संसथामार्फ त विद्युत आपयुवत्फ वलने उपभोक्ाले वतनने विद्युत 
महसयुल वनिा्फरण गनने तथा सो प्वरियालार्फ वयिवसथत र 
पारदर्शी बनाउने काम विद्युत वनयमन आयोगले गद्फछ ।

२. विद्युत उतपादन, प्सारण, वयापार िा वितरणको 
प्भािकारी वनयमन गरी उपभोक्ाले वतनने विद्युत ससतो, 
विश्वसनीय एिम ् गयुणसतररय बनाउन विद्युत वनयमन 
आयोगले विद्युत उतपादन, प्सारण, वयापार िा वितरणको 
अनयुमवत प्ाप्त संसथाहरूलार्फ अग्रसर गराउँदछ ।

३. विद्युत वनयमन आयोगले विद्युतसमबनिी महतिपणू्फ 
वनण्फय गनयु्फ पिू्फ साि्फजवनक सयुनयुिार्फ मार्फ त उपभोक्ालार्फ 
वनण्फय प्वरियामा सहभागी गराउने गद्फछ ।

४. विद्युत वनयमन आयोगलार्फ विद्युत क्ेत्रको समबनिमा 
उपभोक्ाको गयुनासो सयुनने र प्चवलत काननूको दायरा वभत्र 
रही उपभोक्ालार्फ क्वतपवूत्फ समते उपलबि गराउन सकने 
अविकार रहकेो छ ।

५. विद्युत वनयमन आयोगलाई विद्युतसमबनिी वििाद 
समािान गनने काननूी अविकार रहकेो छ । वजलला 
अदालतलाई भए सरहको वनण्फय गनने अविकार भएको 
आयोगको वनण्फयलाई उचच अदालतले मात्र बदर/
पररमाज्फन गन्फ सकदछ ।

गणुस्तरीय, किफाय्ती एवम ्कवश्वसनीय कवद््ुत हरेि नेपालीिो 

आवशयि्ता हो र कवद््ुतलाई गणुस्तरीय, किफाय्ती एवम ्कवश्वसनीय 

बनाउने किममवेारी यस आयोगिो रहिेो छ ।

गुणस्तर

कवद््ुत आपकू्तति गणुस्तरयकु्त हुदँा कवद््ुत प्रयोगि्ताति ्तथा उपभोक्तािा 

कवद््ुतीय उपिरणहरु पड्िन, िलन एवम ्कबग्रनमा िमी आई सञ्ालन 

ख्ति नयनूीिरण हुने । 

किफाय्ती

कवद््ुत किफाय्ती हुदँा कवद््ुत खप्तिो मात्ा बढ्ने भई गयास, कडिेल, 

पेट्ोल िस्ता आयाक्त्त इन्धनिो लाकग महगँो शलुि क्तनुति नपनने ।

किश्वसनीय्ता

कवद््ुत आपकू्तति कवश्वसनीय हुदँा कवद््ुत प्रयोगि्ताति ्तथा उपभोक्तािो 

कदन्याति सहि हुनािा साथै उद्ोग, वयवसाय लगाय्तिो सञ्ालनमा 

दक्ष्ता हाकसल हुने ।

समपक्क :

विद्युत वियमि आयोग
सानो गौचरण, काठमाणडौ ।

इमेल: info@erc.gov.np
िेिसाइट: www.erc.gov.np 
फोि िं.: ०१-४५२२४४२, ४५३९००४, ४५४३३९०
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आयोगको परिचय
विद्युत उतपादन, प्सारण, वितरण िा वयापारलाई सरल, वनयवमत, वयिवसथत तथा 
पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपवूत्फमा सनतयुलन कायम राखन, विद्युत महसयुल वनयमन 
गन्फ, विद्युत उपभोक्ाको हक र वहत संरक्ण गन्फ, विद्युतको बजारलाई प्वतसपिा्फतमक 
बनाउन तथा विद्युत सेिालाई भरपददो, सि्फसयुलभ, गयुणसतरययुक् तथा सयुरवक्त बनाउने 
उद्शेयले विद्युत वनयमन आयोग ऐन, २०७४ (“ऐन”) तथा विद्युत वनयमन आयोग 
वनयमािली, २०७५ (“वनयमािली”) बमोवजम विद्युत वनयमन आयोगको सथापना 
भएको हो । २०७६ साल बैर्ाख २५ गतेबाट आफनो काय्फ सञचालन गरेको यस 
आयोगमा अधयक् श्ी वदलली बहादयुर वसंह, सदसयहरु: श्ी रामशे्वर प्साद कलिार, श्ी 
भागीरथी ज्ञिाली र श्ी गौतम डंगोल तथा सवचि श्ी गोकण्फ राज पनथ काय्फरत हुनयुहुनछ ।

आयोगको काम, कत्कवय ि अविकाि
•	 विद्युत उतपादन, प्सारण, वितरण िा वयापारलाई सरल, वनयवमत, वयिवसथत तथा 

पारदर्शी बनाउन वनयामकीय तथा प्ाविविक वयिसथापन गनने
•	 विद्युत महसयुल वनिा्फरण गनने
•	 विद्युत खररदवबरिीको वनयमन गनने 
•	 विद्युत बजारमा प्वतसपिा्फ कायम गनने
•	 उपभोक्ाको वहत संरक्ण गनने
•	 सङ्गठनातमक क्मता अवभिवृधि गनने
•	 नेपाल सरकारलार नीवतगत सयुझाि वदने
•	 अनयुमवत प्ाप्त वयवक्को जाँचबयुझ तथा वनरीक्ण गनने
•	 विद्युत समबनिी वििाद समािान गनने
•	 विद्युत महसयुल, खररदवबरिी दर, प्सारण र्युलक िा विद्युत वयापारसंग समबनिी 

वनण्फय वलनयुपिू्फ तथा अनय विषयमा आिशयकता अनयुरुप साि्फजवनक सयुनयुिाई गनने

हालसममका उपलबिीहरू
•	 आयोगले ऐनको दरा ३८ (१) बमोवजम तोवकएको मयाद वभत्रै आ.ि. 

२०७५/७६, २०७६/७७ तथा २०७७/७८ मा आयोगको काम कारिाही 
समबनिी प्वतिेदन पेर् गरेको।

•	 आ.ि. २०७६/७७ को लावग नेपाल विद्युत प्ाविकरणले यस आयोगसमक् 
उपभोक्ा विद्युत महसयुल दर वनिा्फरण गन्फ वनिेदन वदएकोमा २०७७ असार दवेख 
लागयु हुने गरी ५ एवमपयरबाट विद्युत प्योग गनने वनमन आय भएका उपभोक्ाहरुलाई 
मावसक १० ययुवनटसमम वनर्युलक विद्युत वदने तथा समग्र उपभोक्ाको मावसक 
महसयुल दरमा सरदारमा ९% ले घट्ने गरी वनण्फय गरेको ।

•	 आ.ि. २०७८/७९ को लावग नेपाल विद्युत प्ाविकरणले यस आयोगसमक् 
उपभोक्ा विद्युत महसयुल दर वनिा्फरण गन्फ वनिेदन वदएकोमा २०७८ मङ्वसर 
मवहना दवेख लागयु हुने गरी ५ एवमपयरबाट विद्युत प्योग गनने वनमन आय भएका 
मावसक २० ययुवनटसमम खपत गनने उपभोक्ालाई छयु ट वदने र समग्र उपभोक्ाको 
मावसक महसयुल दरमा सरदारमा १.०४% ले घट्ने गरी आयोगले उपभोक्ा विद्युत 
महसयुल दर वनिा्फरण गरी उपभोक्ाको वहत संरक्ण गरेको ।

•	 उपभोक्ा विद्युत महसयुल तथा विद्युत खररदवबरिी दर वनिा्फरणको वनण्फय वलनयु 
अवघ उपभोक्ा तथा सरोकारिालाको राय, सयुझाि तथा प्वतवरिया वलन 
साि्फजवनक सयुनयुिाई वनदनेवर्का जारी गरी साि्फजवनक सयुनयुिाई गनने पररपाटीको 
विकास गरेको ।

•	 १० मगेािाटभनदा कम क्मताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूबाट सयुखखा 
यामका मवहनामा उतपादन हुने विद्युतको पररमाणको पिूा्फनयुमान (एभारलेवबवलवट 
वडकलेरेसन) एक मवहना अवघ नै पेर् गनयु्फ पनने र सो नवमलेको खणडमा नेपाल 
विद्युत प्ाविकरणलार्फ जररिाना वतनयु्फ पनने वयिसथा भएकोमा एक हप्ता अगाडी 
मात्र पवन जयुनसयुकै प्वतर्तसममको उक् समयको जलिाययु समबनिी तथयाङ्कको 
आिारमा पिूा्फनयुमान गरी ने.वि.प्ा. पठाउन सवकने प्ाििानको वयिसथा गररएको 
छ । यसबाट साना तथा रुगण जलविद्युत आयोजनाहरुलाई राहत वमलेको तथा 
समयुवचत विद्युत प्िाह प्णाली वयिसथापन गन्फ ने.वि.प्ा.लाई पवन सहयोग 
वमलेको हुनाले यसलाई आयोगको पहलमा भएको Win-Win Approach को 
वनण्फय भवन सबै सरोकारिालाहरुले मानेका छन ्।

•	 वनमा्फणका रिममा वलएको ऋणको सािाँ िा बयाज िा दयुिै वतन्फ नसकने अिसथामा 
पयुगेका रुगण जलविद्युत आयोजनाहरूलार्फ पयुनक्फ जा्फ सयुवििाका लावग नेपाल 
सरकार, ऊजा्फ, जलस्ोत तथा वसंचार्फ मनत्रालय एिम ् नेपाल राष्ट्र बैंकसँग 
आिशयक समनिय गरी ३% बयाजदरको पयुनक्फ जा्फ सयुवििा उपलबि गराउन अहम 
भवूमका वनिा्फह गरेको ।

•	 नेपाल सरकारलाई राय उपलबि गराउने समबनिमा विद्युत विियेकमा ऊजा्फ, 
जलस्ोत तथा वसँचाई मनत्रालयले राय माग गरेकोमा आयोगको वनण्फयानयुसार राय 
उपलबि गराएको ।

•	 आयोगले आफनो काय्फसञचालनका वनवमत वनमन वनयामकीय उपकरणहरु तजयु्फमा 
गरी काया्फनियन गरेको:

१. विद्युत खररदवबरिी तथा अनयुमवत प्ाप्त वयवक्ले पालना गनयु्फ पनने र्त्फ 
समबनिी विवनयमािली, २०७६

२. विद्युत उपभोक्ा महसयुल वनिा्फरण वनदनेवर्का, २०७६
३. साि्फजवनक सयुनयुिाई सञचालन वनदनेवर्का, २०७६
४. विद्युत समबनिी कमपवनको र्येरको साि्फजवनक वनष्कार्न समबनिी 

वनदनेवर्का, २०७६
५. विद्युत वनयमन आयोगको बैठक समबनिी काय्फविवि, २०७६
६. एक आपसमा गावभन/वमलन/र्येर खररदवबरिी िा हसतानतरण/प्ाप्ती िा 

ग्रहण समबनिी वनदनेवर्का, २०७७
७. कम्फचारी प्र्ासन समबनिी विवनयमािली, २०७८ (ऊजा्फ, जलस्ोत तथा 

वसंचार्फ मनत्रालयमा पेस गररएको)
८. आवथ्फक प्र्ासन समबनिी विवनयमािली, २०७८ (ऊजा्फ, जलस्ोत तथा 

वसंचार्फ मनत्रालयमा पेस गररएको)
९. विद्युत समबनिी कमपनीको र्येरको साि्फजवनक वनष्कार्नको पयुि्फसिीकृती 

तथा वनयमन समबनिी वनदनेवर्का, २०७८
१०. South Asia Forum for Infrastructure Regulations द्ारा तजयु्फमा 

गररएको Common Minimum Grid Code for South Asia 
Region उपर िहृत छलरल गरी नेपालको आिशयकता अनयुसारको 
तजयु्फमा हुनको लावग राय सयुझाि पठाएको, २०७८

•	 उललेवखत वनयामकीय उपकरणहरु तजयु्फमा गरी काया्फनिायन गनयु्फका साथै 
सरोकारिालाहरुका तपवसल बमोवजमका वनिेदनहरु उपर वनण्फयसमते भरसकेको छ ।

क्र. 
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(बैशाख १९ 
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हाल 
सममको 
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१
प्ाथवमक तथा हकप्द र्येर वनष्कार्नको पिू्फ 
सिीकृवत

२४ ११ ३५

२
विद्युत कमपनीको र्येर संरचना पररित्फनमा 
सिीकृवत

५६ ११ ६७

३
विद्युत कमपनीको विद्युत खररदवबरिी दरको 
वनिा्फरण तथा विद्युत खररद समझौतामा सहमवत

२८ १२ ४०

४
विद्युत कमपनीको विद्युत खररद समझौताको 
संर्ोिनमा सहमवत

५६ ११८ १७४

५
विद्युत कमपनीको सिावमति हसतानतरण, प्ाप्ती र 
ग्रहणमा सहमवत

४ ३ ७

६ विद्युत कमपनीको र्येर खररदवबरिीको सहमवत ८ ८
जममााः १६८ १६३ ३३१

भािी काय्कवदशा
•	 आयोगको सेिालाई रिमर्ः अनलारन प्विवि मार्फ त वडवजटलारज गददै अवघ 

बढ्ने ।
•	 विद्युत आयोजनाहरुको जोवखम पवहचान तथा वनराकरणका उपायहरुको 

अधययन, अनयुसनिान गनने ।
•	 आयोगले आफनो काम, कत्फवय एिम ्वनयमनकारी पहुचँ विसतार गनने प्योजनका 

लावग आिशयकता र औवचतयका आिारमा प्ाथवमकीकरण गरी वनयामकीय 
उपकरणहरु तजयु्फमा गददै सेिाग्राहीलाई सेिा प्िाह चयुसत दयुरुसत रुपले गनने ।

•	 आयोगद्ारा काय्फ सञचालनका वनवमत वनमन वनयामकीय उपकरणहरु तजयु्फमा 
गरी काया्फनियन गन्फ मसयौदाहरु तयार गरी सकेकोले रिमर्ः विवभनन 
सरोकारिालाहरुसंग छलरल गरी पाररत गररनेछ:
१. आयोगको ५ बष्फको भािी काय्फवदर्ा (Road Map)
२. आयोगको आनतररक वनयनत्रण प्णाली
३. उपभोक्ा हक वहत संरक्ण समबनिी वनदनेवर्का
४. जलविद्युत आयोजनाको दोस्ो चरणको विद्युत खररदवबरिी दर वनिा्फरण 

तथा विद्युत खररद समझौता समबनिी वनदनेवर्का 
५. आयोगको आनतररक काय्फसञचालन समबनिी विवनयमािली
६. विद्युत वनयमन आयोगको कोष पररचालन समबनिी विवनयमािली
७. वनयामकीय लेखा प्णाली
८. वििाद समािान समबनिी विवनयमािली
९. साि्फजवनक सयुनयुिाई समबनिी वनदनेवर्का
१०. सौय्फ ऊजा्फ आयोजनाको विद्युत खररदवबरिी दर वनिा्फरण समबनिी वनदनेवर्का
११. वनयामकीय सचूना वयिसथापन प्णाली
१२. विद्युत समबनिी अनयुमवत प्ाप्त वयवक्को प्ाविविक मापदणड समबनिी 

वनदनेवर्का
१३. जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खररदवबरिी दर वनिा्फरण समबनिी 

वनदनेवर्का
१४. वग्रड संवहता 
१५ . प्सारण दसतयुर वनिा्फरण समबनिी वनदनेवर्का


