
 
 

 

विद्यतु नियमि आयोग 
सािो गौचरण, काठमाडौँ  

 

 

 

 

 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारण 
(सामदुावयक थोक उपभोक्ता संस्थाका उपभोक्तासमेतका लानग) 

 
 

नमनत २०७८/०७/०८ मा बसेको आयोगको 140 औ ँबैठकबाट नििााररत विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर 

(२०७८ मङ्ससर मवहिाको विद्यतु खपत र २०७८ पौष मवहिादेङ्ख नबनलङ्गमा लागू हिुे) 
 

नििेदक : िेपाल विद्यतु प्रानिकरण, दरबारमागा, काठमाडौँ  

 

नििेदि सस्या (Petition No.) : CT-2/2078/079 

 

२०७८ कानताक ०८ 

www.erc.gov.np 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 2 --  

विद्यतु नियमि आयोगका पदानिकारीहरू 
 

श्री ददल्ली बहादरु नसंह     अध्यक्ष 

डा. राम प्रसाद निताल     सदस्य 

श्री रामेZjर प्रसाद कलिार    सदस्य 

श्री भागीरथी भट्टराई (ज्ञिाली)   सदस्य 

श्री िूति प्रकाश शमाा     सङ्चि 

  



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 3 --  

विषयसूची 
1. पषृ्ठभनूम ...................................................................................................... 6 

1.1. विद्यतु नियमि आयोग ................................................................................... 11 

1.2. िेपाल विद्यतु प्रानिकरण ................................................................................. 11 

1.3. विद्यतु महसलु नििाारणका कािूिी आिार ............................................................. 12 

1.4. विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििदेि उपर राय, सझुािसम्बन्िी सािाजनिक सिुिुाइ ................... 13 

2. अध्ययि तथा विश्लषेण ................................................................................... 15 

2.1. उपभोक्ता िगाअिसुारको नबक्री यनुिट .................................................................. 15 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 15 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 16 

2.2. आफ्िा आयोजिाबाट उत्पादि .......................................................................... 19 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 19 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 21 

2.3. विद्यतु खररद .............................................................................................. 22 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 22 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 23 

2.4. विद्यतु ऊजााको स्रोत तथा उपलब्िता .................................................................. 27 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 27 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 28 

2.5. सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा ......................................................................... 31 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 31 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 34 

2.6. कमाचारी खचा ............................................................................................. 38 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 38 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 39 

2.7. प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचा ........................................................................... 41 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 4 --  

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 41 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 42 

2.8. पुुँजीगत खचा तथा ङ्स्थर सम्पङ्ि पुुँजीकरण ............................................................ 43 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 43 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा ............................................................. 45 

2.9. ह्रासकट्टी ................................................................................................... 46 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 46 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 47 

2.10. पुुँजी लगािीमा प्रनतफल ............................................................................... 49 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ........................................................................... 49 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 50 

2.11. ऋणको ब्याज ........................................................................................... 52 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 52 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 52 

2.12. लगािीमा प्रनतफल ...................................................................................... 53 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 53 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा ............................................................. 54 

2.13. अन्य आय ............................................................................................... 55 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि ............................................................................ 55 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा .............................................................. 56 

2.14. रोयल्टी .................................................................................................. 57 

2.15. अन्य व्यिस्था ........................................................................................... 58 

2.16. नियामकीय शलु्क ....................................................................................... 59 

2.17. मदु्रा सटही बापतको िोक्साि/(िाफा) ............................................................... 59 

2.18. सम्पङ्िको क्षनत ......................................................................................... 60 

2.19. बोिसको व्यिस्था ...................................................................................... 60 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 5 --  

2.20. करबापतको खचा ....................................................................................... 61 

3. िे.वि.प्रा.को अनिक नबक्री (Revenue Surplus)/अपगु नबक्री (Revenue Gap) को विश्लषेण ......... 62 

3.1. हालको महसलुको औसत नबनलङ्ग दर .................................................................. 62 

3.2. हालको महसलु दरको आिारमा प्रत्येक उपभोक्ता िगाको नबक्री ................................... 63 

3.3. हालको महसलु दरको आिारमा अनिक नबक्री/(अपगु नबक्री) को विश्लषेण ....................... 64 

4. अनिक नबक्री/(अपगु नबक्री)को विश्लषेणका आिार तथा रणिीनतहरू ............................... 66 

5. आयोगले नििाारण गरेको महसलु दर .................................................................. 68 

6. निदेशि .................................................................................................... 87 

अिसूुची-१ ............................................................................................................ 94 

अिसूुची-२ ............................................................................................................ 98 

अिसूुची-३ ........................................................................................................... 104 

 

  



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 6 --  

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणाय 

(सामदुावयक थोक उपभोक्ता संस्थाअन्तगात रहेका उपभोक्तासमेतका लानग) 

1. पषृ्ठभनूम 

विद्यतु नियमि आयोग ऐि (यसपनि “ऐि” भनिएको) को दफा १३ ले निददाष्ट गरेको क्षेत्रानिकार 

अिसुार विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारणको लानग वितरण अिमुनतपत्र प्राप्त व्यङ्क्त िेपाल विद्यतु 

प्रानिकरण (यसपनि “िे.वि.प्रा.” भनिएको) ले नमनत २०७८/०५/१५ मा विद्यतु नियमि आयोग 

(यसपनि “आयोग” भिी सम्बोिि गररएको) समक्ष विद्यतु उपभोक्ता महसलु दरको प्रस्तािसवहत नििेदि 

पेस गरेको हो। उक्त नििेदि प्राप्त भए लगिै सरोकारिालालाई ससूुङ्चत गराउिे उदे्दश्यका साथ 

आयोगले प्राप्त गरेका सम्पूणा वििरणहरू आयोगले विद्यतु महसलु नििाारणका लानग तयार गरेको 

िेबसाइट (www.erc.gov.np/ct)  मा प्रकाङ्शत गिुाका साथै सरोकारिालाको राय, सझुाि तथा 

प्रनतवक्रयाको लानग नमनत २०७८/०५/३० को गोरखापत्र राविय दैनिकमा विस्ततृ सूचिा प्रकाशि 

गरेको नथयो।  

उपरोक्त नििेदिको सम्बन्िमा िे.वि.प्रा.बाट आयोगले पटक पटक गरी प्राप्त गरेको वििरण, कागजात, 

इमेल तथा पत्रमाफा त प्राप्त थप जािकारी मु् य गरी निम्ि विषयसुँग सम्बङ्न्ित िि ्: 

➢ विद्यतु महसलु प्रस्ताि र सम्बङ्न्ित कागजातहरू, 

➢ िे.वि.प्रा.को सञ्चालक सनमनतको निणाय, 

➢ विद्यतु महसलु नििाारणसम्बन्िी संङ्क्षप्त वििरण, 

➢ विद्यतु आपनूतासम्बन्िी अन्य दस्तरु एिम ्सेिा शलु्कसम्बन्िी वििरण, 

➢ िे.वि.प्रा.अन्तगातका निमााणािीि आयोजिाको वििरण, 

➢ उपभोक्ता िगाको िगीकरण तथा प्रस्तावित महसलु दर, 

http://www.erc.gov.np/ct
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➢ िे.वि.प्रा.को विगतका िषाहरूको िावषाक प्रनतिेदि, 

➢ विद्यतु महसलु प्रस्तािउपर िलफलमा उठेका विषयहरूलाई थप प्रष्ट पािा मद्दत गिे वििरण, 

➢ आयोगद्वारा नलङ्खत तथा मौङ्खक रूपमा त्रटुी औलँ्याइएपनिको अिस्थामा िे.वि.प्रा.द्वारा 

आयोगसमक्ष पेस भएका विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण निदेङ्शका, २०७६ को अिसूुची-४ 

बमोङ्जमका संसोनित वििरणहरू। 

आयोगले िे.वि.प्रा.को उपभोक्ता महसलु दरसम्बन्िी प्रस्तािउपर विस्ततृ अध्ययि पूरा गरी सो 

प्रस्तािउपर सरोकारिालाहरूको राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया नलिका लानग विद्यतु नियमि आयोग 

सािाजनिक सिुिुाई सञ्चालि निदेङ्शका, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) खण्ड (क) तथा दफा 

४ को उपदफा (३) समेतको व्यिस्थाबमोङ्जम नमनत २०७८/०६/१४ मा आयोगको कायाालय 

पररसरमा सरोकारिालाहरूको सहभानगताका साथ सािाजनिक सिुिुाइ कायाक्रम आयोजिा गरेको नथयो। 

िोभेल कोरोिाभाइरस (कोनभड-१९) महामारीका कारण सरोकारिालाहरूको भौनतक उपङ्स्थनत तथा 

िेपालभररका समग्र उपभोक्ता, नभन्न नभन्न उपभोक्ता िगाका प्रनतनिनित्ि गिे विनभन्न संघ संस्था एिम ्

सरोकारिालाहरूबाट समेत राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया प्राप्त गिे अनभप्रायले आयोगले सूचिा प्रविनिको 

उपयोग गरी घरमै बसी कायाक्रममा सहभानगता जिाउि सक्ि ेव्यिस्था गरेको हो। आयोगले आयोजिा 

गरेको सािाजनिक सिुिुाइ कायाक्रम िपेाल टेनलनभजिको राविय प्रसारण र समाचार च्यािलबाट प्रत्यक्ष 

प्रसारणसमेत गररएको नथयो र सो प्रसारण प्रत्यक्ष रूपमा आयोगको आनिकाररक फेसबकु पेज 

(www.facebook.com/ercnepal2019) माफा त विश्वभररबाट हेिा सवकि े व्यिस्था नमलाइएको नथयो। 

उक्त कायाक्रममा सरोकारिालाहरू, विनभन्न उपभोक्ता िगा, क्षेत्र तथा संस्थाका प्रनतनिनिहरूको 

सहभानगता रहेको नथयो भिे नत्रचानलस (४३) जिा सहभागीबाट प्रस्तावित उपभोक्ता महसलु दरबारे 

राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया प्राप्त भएको नथयो। साथै, िे.वि.प्रा.को विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर 

नििाारणसम्बन्िी प्रस्तािउपर विनभन्न सरोकारिालाहरूबाट आयोगको कायाालयमा नलङ्खत रूपमा, 
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टेनलफोिबाट, आयोगको इमेल ठेगािा (info@erc.gov.np) मा तथा आयोगको िेबसाइट 

(www.erc.gov.np/ct) माफा त पनि राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया प्राप्त भएको नथयो। आयोगले प्राप्त 

गरेको राय, सझुाि एिम ्प्रनतवक्रया तथा सो सन्दभामा िे.वि.प्रा.ले ददएको प्रनतवक्रया यस निणायको 

अिसूुची-३ मा उल्लेख गररएको ि। 

िेपालको विद्यतु क्षेत्रको नियामकीय निकायको हैनसयतले विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण गदाा आम 

उपभोक्ता तथा िे.वि.प्रा. दिैुको वहत हिुे गरी सन्तनुलत एिम ्न्यायोङ्चत तिरले महसलु नििाारण गिुा 

आयोगको आिारभतू दावयत्ि हो। आयोगले ऐि भिी सम्बोिि गररएको) तथा विद्यतु नियमि आयोग 

नियमािली, २०७5 (यसपनि “नियमािली” भिी सम्बोिि गररएको) को अनििमा रहेर तजुामा गरी 

लागू गरेको विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण निदेङ्शका, २०७६ (यसपनि “निदेङ्शका” भिी सम्बोिि 

गररएको) बमोङ्जम ि.ेवि.प्रा.ले आ.ि.२०७८/0७९ को उपभोक्ता महसलु दर नििाारणको लानग 

आयोगसमक्ष नििेदि पेस गरेको हो। तदिसुार, आयोगले िे.वि.प्रा.को विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण 

प्रस्तािउपर विस्ततृ रूपमा अध्ययि गिुाको साथै सािाजनिक सिुिुाइ कायाक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त 

भएका, आयोगको कायाालयमा नलङ्खत रूपमा एिम ्टेनलफोिमाफा त प्राप्त भएका, आयोगको इमेल तथा 

ठेगािामाफा त प्राप्त भएका सरोकारिालाहरूका राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रयालाई समेत मध्यिजर गदै 

िे.वि.प्रा.ले आजाि गिे कुल आम्दािीको अिमुाि गरी यथोङ्चत सञ्चालि खचा तथा पुुँजीगत लगािीको 

प्रक्षेपणको आिारमा समतामूलक तथा न्यावयक वहसाबले समायोजि हिुे गरी विद्यतु उपभोक्ता महसलु 

दर नििाारण गरेको ि। 

आयोगले समस्त विद्यतु उपभोक्ताको वहत र िे.वि.प्रा.को संस्थागत तथा वििीय स्िास््यलाईसमेत 

मध्यिजर गदै िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको प्रत्येक आम्दािी तथा खचाको विस्ततृ अध्ययि गरी एक सक्षम 

नियामकीय निकायको दृवष्ट (Regulatory Eye) बाट विश्लषेण गदै यस निणायमाफा त विद्यतु महसलु दर 
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नििाारण गरेको ि। यस निणायको आगामी पषृ्ठहरूमा आयोगले महसलु नििाारण गिे प्रयोजिका लानग 

प्रयोग गरेका आिार तथा गणिाहरू (Calculation) को विस्ततृ रूपमा व्या्या गररएको ि। 

यस निणायािसुार विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारण गदाा आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७८/0७९ 

को लानग स्िीकृत गरेको आम्दािी तथा खचा र सोही अिनिको िे.वि.प्रा.को लेखापरीक्षणमा भएको 

िास्तविक आम्दािी तथा खचामा कुिै नभन्नता भएमा िे.वि.प्रा.ले अको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर 

नििाारणको प्रस्ताि आयोगसमक्ष पेस गदाा सोको समायोजि (True Up) का लानगसमेत आयोगलाई 

अिरुोि गिा सक्िेि। आयोगले सो आम्दािी तथा खचाको विश्लषेण गरी िास्तविक खचा तथा आम्दािीको 

अन्तरलाई अको महसलु नििाारणमा समायोजि हिुे गरी नियामकीय सम्पङ्ि (Regulatory Asset) िा 

दावयत्ि (Regulatory Liability) को रूपमा स्िीकृत गिे ि। यद्यवप, िे.वि.प्रा.बाट सोसुँग सम्बङ्न्ित 

आिश्यक सम्पूणा जािकारी तथा वििरण आयोगसमक्ष पेस िभएता पनि उङ्चत महसलु दर नििाारण 

गिा सम्बङ्न्ित शीषाकहरूको तका सङ्गत आिारमा मापि गरी स्िीकृत गररएको ि। िावषाक आिश्यक 

नबक्री रकम (Aggregated Revenue Requirement) भन्दा िे.वि.प्रा.को िावषाक विद्यतु नबक्री कम भएको 

अिस्थामा िे.वि.प्रा.लाई नियामकीय सम्पङ्ि नसजािा हनु्ि भिे िावषाक आिश्यक नबक्री रकमभन्दा 

िे.वि.प्रा.को िावषाक विद्यतु नबक्री अनिक भएको अिस्थामा भिे िे.वि.प्रा.लाई नियामकीय दावयत्ि नसजािा 

हनु्ि। प्रत्येक आम्दािी तथा खचाका शीषाकहरूसुँग सम्बङ्न्ित विश्लषेणको पषृ्ठभनूम, तका  तथा िारणाहरू 

यस निणायको आगामी पषृ्ठहरूमा सम्बङ्न्ित शीषाकहरूमा उल्लेख गररएका िि।् 

आयोगलाई विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण गदाा िे.वि.प्रा.को वििीय अिस्थामा प्रनतकूल असर पिा 

िददि ि.ेवि.प्रा.बाट पेस हिुे प्रत्येक वििरणमा यथाथाता तथा स्पष्टता हिु जरूरी रहन्ि। िे.वि.प्रा.ले 

आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७६/०७७ को विस्ततृ वििीय वििरण र िे.वि.प्रा.को आ.ि. 

२०७६/०७७ को लेखापरीक्षण भएको वििीय वििरणमा नभन्नता देङ्खएकाले आयोगले िे.वि.प्रा.सुँग 

आिश्यकताअिसुार िलफल गरी प्रत्येक वििरण यथाशक्य स्पष्ट तथा तका सङ्गत हिुे गरी यो निणाय 
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गरेको ि। आ.ि. २०७६/०७७ को विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारणसम्बन्िी नििेदिमा जस्तै 

उपरोक्त नििेदिको विश्लषेणका क्रममा पनि केही जािकारी एिम ् त्याङ्कहरूको अभािका कारण 

उपयकु्त विश्लषेणमा सामान्य बािा उत्पन्न भएको नथयो। यद्यवप, िपेालको विद्यतु क्षेत्रको पररप्रके्ष्यमा 

उपभोक्ता महसलु नििाारणको आयाममा नियामकीय अभ्यास अझै सरुुिाती चरणमा रहेको र नियमिका 

विषयका िेरै पक्षहरूसुँग िे.वि.प्रा. पनि क्रमश: पररङ्चत हुुँदै जािे भएकोले आयोगले यसलाई सहज 

रूपमा नलई जािकारीको उपलब्िता िभएको अिस्थामा उच्चतम ्प्रचनलत नियामकीय अभ्यास (Best 

Prevailing Regulatory Practice) को प्रयोग गरी िे.वि.प्रा.को नििेदिउपर विश्लेषण गरेको ि। आगामी 

ददिमा िे.वि.प्रा. जस्तो पररपक्ि अिमुनतपत्र प्राप्त व्यङ्क्तले यस विद्यतु क्षेत्रको नियामकीय अभ्यासप्रनत 

सूसङु्चत होस,् नियामकीय अिपुालिको सम्बन्िमा दक्षता हानसल गरोस ्तथा महसलु नििाारण प्रवक्रयाका 

क्रममा सूचिा, जािकारी एिम ्त्याङ्कहरूको अभािले आयोगले विश्लषेणमा कदठिाईहरू िझेलोस ्भन्न े

अनभप्रायले पररच्िेद-६ मा आयोगले आिश्यकतािसुार निदेशि समेत ददएको ि। 

विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारणसम्बन्िी निणायको प्रमखु उदे्दश्य िे.वि.प्रा.को वििीय ङ्स्थरतालाई 

ध्यािमा राखी देशनभत्र विद्यतुको खपत िवृि गराउि उपभोक्तालाई प्ररेरत गिे िेपाल सरकारको 

िीनतअिरुूप विद्यतु खपतको िवृिमा प्रोत्साहि हिुे गरी उपभोक्ता वहतलाई मध्यिजर गदै समय सापेक्ष 

विद्यतु महसलु दर नििाारण गिुा हो। िषाा याम तथा अफ वपक समयमा िेपालनभत्रको खपतका लानग 

आिश्यक मागभन्दा बढी (Surplus) विद्यतु उत्पादि भइरहेको र सोको व्यिस्थापिको सम्बन्िमा 

निमेकी मलुकुहरूसुँग कािूिी सम्झौताको लानग गहृकाया चनलरहेको अिस्थामा आन्तररक रूपमा विद्यतु 

खपत बढाउि उपभोक्तालाई प्रोत्सावहत गिुापिे पक्षलाई समेत आयोगले मध्यिजर गरेको ि। 

यस निणायअिसुार नििाारण गररएको उपभोक्ता महसलु दर २०७८ मङ्ससर मवहिादेङ्खको विद्यतु खपत 

र २०७८ पौष मवहिादेङ्खको नबनलङ्गमा लागू हिुिे तथा आयोगद्वारा अको महसलु नििाारणको निणाय 

िभएसम्म यही निणायािसुारका महसलु दर कायम रहिे ि। यो महसलु दर िे.वि.प्रा.का प्रत्येक 
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उपभोक्ता िगाअन्तगात विद्यतु उपभोग गिे उपभोक्ता तथा सामदुावयक थोक उपभोक्ताअन्तगातका 

उपभोक्तासमेतको हकमा लागू हिुे ि। िे.वि.प्रा.ले यस निणाय कायाान्ियि गिे सम्बन्िमा यस निणायले 

व्यिस्था गरेसम्म आफ्िो प्रणालीमा आिश्यक पररिताि गिुापिे ि।  

1.1. विद्यतु नियमि आयोग 

विद्यतु क्षेत्रलाई नियमि गिे उदे्दश्यले ऐि तथा नियमािलीअन्तगात स्िशानसत र सङ्गदठत 

नियामक निकायको रूपमा यस आयोगको स्थापिा भएको हो। आयोगले विद्यतुको उत्पादि, 

प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कायालाई सरल, नियनमत, व्यिङ्स्थत तथा पारदशी 

बिाई विद्यतुको माग र आपूनतामा सन्तलुि कायम राख्न, विद्यतु महसलु नियमि गिा, उपभोक्ताको 

हक र वहत संरक्षण गिा, विद्यतु बजारलाई प्रनतस्पिाात्मक बिाउि तथा विद्यतु सेिालाई भरपदो, 

सिासलुभ, गणुस्तरयकु्त तथा सरुङ्क्षत बिाउि महत्िपूणा नियामकीय भनूमका नििााह गदै आएको 

ि। 

1.2. िेपाल विद्यतु प्रानिकरण 

िेपालमा विद्यतु उत्पादि, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपदो र सिासलुभ गरी विद्यतु 

आपूनताको समङु्चत व्यिस्था गिा िेपाल विद्यतु प्रानिकरण ऐि, २०४१ बमोङ्जम िे.वि.प्रा.को 

स्थापिा भएको हो। िे.वि.प्रा.सुँग हालसम्म सञ्चालिमा रहेका १९ (उन्नाइस) िटा जलविद्यतु 

केन्द्रको अलािा १ (एक) बहइुन्िि विद्यतु उत्पादि केन्द्र तथा १ (एक) नडजल विद्यतु 

उत्पादि केन्द्रको स्िानमत्ि रहेकोले िेपालमा विद्यतु आपूनताको व्यिस्था गिा िे.वि.प्रा.को 

योगदाि महत्िपूणा रहुँदै आएको ि। ि.ेवि.प्रा.को २०७७/0७८ को िावषाक प्रनतिेदिअिसुार 

आ.ि. २०७७/0७८ मा िे.वि.प्रा.को प्रणालीमा उपलब्ि विद्यतुको पररमाणमध्ये ३१.६६% 

िे.वि.प्रा.को आफ्िा विद्यतु उत्पादि केन्द्रहरूबाट उत्पादि, ३६.५१% स्ितन्त्र विद्यतु 

उत्पादकबाट खररद तथा बाुँकी ३१.८३% भारतबाट आयात गररएको नथयो। आ.ि. 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 12 --  

२०७७/0७८ को अङ्न्तमसम्म विद्यतु वितरणकतााको हैनसयतले िे.वि.प्रा.का हाल सामदुावयक 

थोक उपभोक्ताअन्तगातका उपभोक्ताबाहेक कुल ४५,३०,००० उपभोक्ता रहेका िि।् 

िे.वि.प्रा.को २०७७/0७८ को िावषाक प्रनतिेदिअिसुार सो आनथाक िषाको अङ्न्तमसम्म 

िे.वि.प्रा.ले जम्मा ६,१७२.७८ मेगािाट जनडत क्षमताका ३४५ (तीि सय पैतानलस) िटा 

आयोजिाहरूसुँग विद्यतु खररद गिे सम्झौता सम्पन्न गरेको ि। जसमध्ये कुल ८१४.६५ 

मेगािाट क्षमताका १०८ (एक सय आठ) िटा आयोजिाहरूले व्यापाररक उत्पादि सरुु 

गररसकेका िि।् 

1.3. विद्यतु महसलु नििाारणका कािूिी आिार  

विद्यतु क्षेत्रको नियामक निकायको हैनसयतले उत्पादितफा  विद्यतु खररदनबक्री दर नििाारण, 

प्रसारण तफा  प्रसारण शलु्क (Wheeling Charge) नििाारण, वितरण तथा व्यापार तफा  विद्यतुको 

थोक बजार सञ्चालि र उपभोक्ता महसलु नििाारण गिे काया कताव्य आयोगमा निवहत रहेको 

ि। विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारण गदाा आयोगले ऐि, नियमािली तथा विद्यतु उपभोक्ता 

महसलु नििाारण निदेङ्शका, २०७६ को व्यिस्था तथा प्रवक्रयाको अनििमा रही आफ्िो 

ङ्जम्मेिारी िहि गरेको ि। आयोगले देहायबमोङ्जमको कािूिी व्यिस्थाको आिारमा विद्यतु 

उपभोक्ता महसलु नििाारण गरेको ि : 

• ऐिको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) तथा नियमािलीको नियम ९ को 

उपनियम (१) ले निददाष्ट गरेबमोङ्जम विद्यतु प्रणाली िा उत्पादि संरचिाको सञ्चालि खचा, 

ह्रासकट्टी दर, साुँिा ब्याजको भकु्तािी, ममात सम्भार खचा, विद्यतु संरचिाको निमााण, 

पिुनिामााण, पिुस्थाापिा तथा शेयर लगािीबापत िावषाक रुपमा प्राप्त हिु ेप्रनतफल लगायत 

विद्यतु खररद सम्झौता समेतलाई विचार गरी विद्यतु महसलु दर नििाारण शता तथा आिार 

नििाारण गरी त्यसको आिारमा उपभोक्ताले बझुाउि ुपिे महसलु नििाारण गिे प्राििाि; 

https://mofaga.gov.np/news-notice/1697
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• उपरोक्त कािूिी व्यिस्थालाई आिार मािी आयोगले विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण 

निदेङ्शका, २०७६ को तजुामा गरी कायाान्ियिमा ल्याएको ि। यस निदेङ्शकाले ऐिको 

दफा १३ तथा नियमािलीको नियम ८ एिम ्नियम ९ अन्तगात आयोगमा निवहत रहेको 

विद्यतु महसलु दर नििाारण गिे प्रयोजिलाई साथाकता प्रदाि गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले यही 

निदेङ्शकाको आिारमा आयोगसमक्ष विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारणको लानग नििेदि पसे 

गरेको हो। सो निदीङ्शकाको दफा ६ बमोङ्जमका आिारहरू तथा निदेङ्शकाको दफा ५ 

अन्तगातका निदेशक नसिान्तको अनििमा रही निदेङ्शकाको दफा ४ बमोङ्जम कारबाही 

अगानड बढाई ऐिको दफा १३, नियमािलीको नियम ८ तथा निदेङ्शकाका 

प्राििािहरूबमोङ्जम विद्यतु महसलु दर नििाारण गरेको ि। 

1.4. विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििेदि उपर राय, सझुािसम्बन्िी सािाजनिक सिुिुाइ  

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

नििाारण गिे विषयमा निणाय गिुापूिा सािाजनिक सिुिुाइ गिुापिे व्यिस्था रहेको ि। आयोगले 

विद्यतु महसलु दर नििाारण गिे प्रयोजिका लानग गररिे सािाजनिक सिुिुाइको कायालाई सरल 

र व्यिङ्स्थत बिाउि तथा सरोकारिालाहरूको जािकारी पाउिे हक तथा स्िच्ि एिम ्निष्पक्ष 

सिुिुाइको अनिकारलाई सनुिङ्ितता प्रदाि गिा विद्यतु नियमि आयोग सािाजनिक सिुिुाई 

सञ्चालि निदेङ्शका, २०७६ बमोङ्जमको प्रवक्रया अिसुरण गरी नमनत २०७८/०६/१४ मा 

आयोगको कायाालय भििमा सािाजनिक सिुिुाइ कायाक्रम आयोजिा गरेको हो। िोभेल 

कोरोिाभाइरस (कोनभड-१९) को प्रभािलाई मध्यिजर गदै िे.वि.प्रा.को उक्त प्रस्ताि उपर 

सरोकारिालाहरूको राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया नलिका लानग सूचिा प्रविनिकोसमेत प्रयोग गरी 

सािाजनिक सिुिुाइ कायाक्रम आयोजिा गररएको नथयो। साथै, सो सािाजनिक सिुिुाइ 

कायाक्रमको िेपाल टेनलनभजिको राविय च्यािल तथा समाचार च्यािलमाफा त प्रत्यक्ष प्रसारण 
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गरी देशभरका आम िागररकलाई विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणको अभ्याससुँग सपुररङ्चत 

गिे प्रयTिसमेत गररएको नथयो। 

िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको विद्यतु महसलु प्रस्तािउपर िलफल गिा आयोङ्जत उक्त सािाजनिक 

सिुिुाइमा आयोगका तफा बाट सम्पूणा पदानिकारीहरू तथा कमाचारीहरू र िे.वि.प्रा.को तफा बाट 

कायाकारी निदेशक तथा उपकायाकारी निदेशक लगायतका प्रनतनिनिहरूको उपङ्स्थनत रहेको 

नथयो। सो सािाजनिक सिुिुाइ कायाक्रममा ४६ (ियानलस) जिा सरोकारिालाहरूको भौनतक 

रूपमा उपङ्स्थनत रहेको नथयो भिे सूचिा प्रविनिको माध्यम जूम (Zoom) तथा फेसबकु 

(Facebook) माफा त १०४ (एक सय चार) जिा सरोकारिालाहरूको सहभानगता रहेको नथयो। 

उक्त सािाजनिक सिुिुाइ कायाक्रममाफा त ४३ (नत्रचानलस) जिा सहभागीहरूबाट राय, सझुाि 

तथा प्रनतवक्रया प्राप्त भएको ि। 
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2. अध्ययि तथा विश्लषेण 

2.1. उपभोक्ता िगाअिसुारको नबक्री यनुिट 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

 िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७८/0७९ को प्रक्षेवपत नबक्री यनुिट ९ अबा 

४१ करोड १३ लाख ४३ हजार वकलोिाट-घण्टा रहेको ि। िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको आ.ि. 

२०७६/0७७, आ.ि. २०७७/0७८ तथा आ.ि. २०७८/0७९ को नबक्रीको पररमाण 

निम्िािसुार रहेको ि: 

तानलका 1:  िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित उपभोक्ता िगाअिसुारको नबक्री यनुिट 

विद्यतु नबक्री (वकलोिाट-घण्टा (यनुिट) हजारमा) 

क्र.सं. उपभोक्ता िगा  

आ.ि. २०७६/0७७  

(लेखापरीक्षण गररएको) 
नबक्री 

 

आ.ि. २०७७/0७८ 
(अपररष्कृत)  

नबक्री 

आ.ि. २०७८/0७९  

(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत) 

नबक्री 
१. ग्राहस्थ २,८५२,००० ३,१३८,०००  ३,६८६,५३७ 

२. गैह्र व्यापाररक  १९०,००० २०४,०००  २४६,१०२ 

३. व्यापाररक ४८७,००० ५११,०००  ६२९,६६९ 

४. औद्योनगक २,३०१,००० २,८१६,००० २,९७३,८११ 

५. खािेपािी  १०५,७५१ १२१,४४० १३७,५५८ 

६. नसुँचाइ ७६,२४९ ८७,५६० ९९,१८२ 

७. सडक बिी ८४,००० ८८,००० १०७,९५६ 

८. अस्थायी किेक्सि ३,००० ४,००० ४,१९७ 

९. यातायात  ३,००० २,००० ३,९३२ 

१०. 
िानमाक स्थल  

(सानबकको मङ्न्दर िगा) 
८,००० ८,००० १०,१४४ 

११. गैह्र ग्राहस्थ १५१,००० ११६,००० १९५,४८८ 

१२. मिोरञ्जि व्यिसाय ५,००० ४,००० ६,६१८ 

१३. सामदुावयक थोक उपभोक्ता १५१,००० १७४,००० १९४,९४९ 

१४. नियाात १०७,००० ४४,००० १,११५,२०० 

 जम्मा ६,५२४,००० ७,३१८,००० ९,४११,३४३ 
िोट: आ.ि. २०७६/०७७ तथा २०७७/०७८ को वििरण िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७७/७८ िावषाक प्रनतिेदिबाट साभार गररएको  
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(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ को विद्यतु नबक्री पररमाण (वकलोिाट-घण्टा), विशेषत: नियाात 

तफा को नबक्रीमा गत िषाभन्दा उल्लेखिीय रूपले िवृि हिु े प्रक्षेपण गरेको ि। उक्त 

प्रक्षेपणअिसुार गत िषाको तलुिामा यस िषाको कुल विद्यतु नबक्री यनुिट २८.६१% ले बढ्ि े

देङ्खएको ि भिे समग्र विद्यतु नबक्रीको विगत ४ (चार) िषा (आ.ि. २०७४/०७५ देङ्ख 

आ.ि. २०७७/0७८ सम्म) को चवक्रय िावषाक िवृि दर (Compounded Annual Growth 

Rate) ७.११% रहेको ि। आ.ि. २०७७/0७८ को तलुिामा िेपालमा अन्तररक रूपमा 

नबक्री हिुे विद्यतु १४.०५% ले बढ्ि ेप्रक्षेपण गररएको ि भिे नियाातको नबक्री यनुिट चौनबस 

(२४) गणुाभन्दा बढीले बढ्िे अिमुाि गररएको ि। तर विगत ४ (चार) िषाको नियाात 

बाहेकको कुल नबक्री पररमाण (वकलोिाट-घण्टा : यनुिट) को विश्लषेण गदाा चवक्रय िावषाक िवृि 

दर ६.९६% मात्र रहेको देङ्खन्ि भिे सोही अिनिमा नियाात तफा को चवक्रय िावषाक िवृि दर 

कररब ९६.६९% रहेको देङ्खन्ि। कुल नबक्रीको ठूलो अंश ओगट्िे ग्राहस्थ र औद्योनगक 

िगाको चवक्रय िावषाक िवृि दर क्रमश: ६.४७% र ७.९४% रहेको देङ्खन्ि। 

तानलका 2: िे.वि.प्रा.को विद्यतु खपत िवृिको विश्लषेण 

विद्यतु खपत िवृि (वकलोिाट-घण्टा (यनुिट) प्रनतशतमा) 

उपभोक्ता िगा  

वकलोिाट-घण्टा खपत िवृि (प्रनतशतमा) 

आ.ि. 2०७७/0७८  
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा  
प्रक्षवेपत) 

चवक्रय िावषाक िवृि दर (आ.ि. 
२०७४/०७५ देङ्ख आ.ि. 

२०७७/0७८ सम्म) 
ग्राहस्थ 10.03% 17.48% 6.47% 
गैह्र व्यापाररक  7.37% 20.64% 4.37% 

व्यापाररक 4.93% 23.22% 5.82% 

औद्योनगक 22.38% 5.60% 7.94% 

खािेपािी  14.84% 13.27% 10.96% 

नसंचाई  14.84% 13.27% 10.96% 
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उपभोक्ता िगा  

वकलोिाट-घण्टा खपत िवृि (प्रनतशतमा) 

आ.ि. 2०७७/0७८  
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा  
प्रक्षवेपत) 

चवक्रय िावषाक िवृि दर (आ.ि. 
२०७४/०७५ देङ्ख आ.ि. 

२०७७/0७८ सम्म) 
सडक बिी 4.76% 22.68% 3.27% 

अस्थायी किेक्सि 33.33% 4.93% 6.75% 

यातायात  (33.33)% 96.60% (21.62)% 
िानमाक स्थल 
(सानबकको मङ्न्दर िगा) 

0.00% 26.80% 0.73% 

गैह्र ग्राहस्थ (23.18)% 68.52% 2.98% 

मिोरञ्जि व्यिसाय (20.00)% 65.45% 10.22% 

सामदुावयक थोक उपभोक्ता 15.23% 12.04% 8.69% 

नियाात (५८.८८)% २,४३४.५५% ९६.६९% 

औसत १२.१७% २८.६१% ७.११% 
 

तानलका 3: िे.वि.प्रा.को विद्यतु खपत िवृिको विश्लषेणको साराशं 

विद्यतु नबक्री (वकलोिाट-घण्टा (यनुिट) प्रनतशतमा) 

उपभोक्ता िगा  

वकलोिाट-घण्टा खपत िवृि (प्रनतशतमा) 

आ.ि. 2०७७/0७८  
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा  

प्रक्षवेपत) 

चवक्रय िावषाक िवृि दर 
(आ.ि. २०७४/०७५ देङ्ख 
आ.ि. २०७७/0७८ सम्म) 

िेपालमा आन्तररक नबक्री 13.36% 14.05% 6.96% 

नियाात (५८.८८)% २,४३४.५५% ९६.६९% 

िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पसे गरेको वििरणहरूको विश्लषेण गदाा प्रक्षेपण गररएको विद्यतु नबक्री 

यनुिट विगत ४ (चार) िषा (आ.ि. २०७४/०७५ देङ्ख आ.ि. २०७७/0७८) सम्मको 

चवक्रय िावषाक िवृि दरभन्दा चार (४) गणुाभन्दा बढी भएको देङ्खएकोले सो प्रक्षेपणको 

औङ्चत्य पवुष्ट गिे वििरण आयोगले िे.वि.प्रा.सुँग माग गरेकोमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि. 

२०७८/0७९ को विद्यतु नबक्री प्रक्षेपण गदाा थप ियाुँ ग्राहक कररब ४ लाखले बढ्िे अिमुाि 

रहेको, आ.ि. २०७६/0७७ र आ.ि. २०७७/0७८ मा कोनभड-१९ को लकडाउिको 
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कारण उक्त िषाहरूमा प्रक्षेपण गररएअिसुार ग्राहक सस्या बढ्ि िसकेको र उद्योग 

कलकारखािा पनि प्रक्षपेण गररएअिसुारले सञ्चालि हिु िसकेको भए तापनि आ.ि. 

२०७८/0७९ मा मलुकुको अथा व्यिस्था पूणा रूपमा चलायमाि हिुे अिमुाि र ियाुँ ग्राहकको 

सस्या पनि थवपिे अिपुातको ऊजाा माग बढ्िे आिारमा विद्यतु खपत िवृिको प्रक्षेपण गररएको 

भने्न प्रनतउिर पेस गरेको ि। 

विगतमा विद्यतुको माग व्यिस्थापि गिा भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्यतु आयात गरररहेको 

िेपालमा हाल मौसमी रूपमा विद्यतुको मागभन्दा अनिक उत्पादि (Energy Surplus) हुुँदै गएको 

ङ्स्थनतमा विद्यतुको उपलब्िताको सनुिङ्ितताले गदाा विगतमा भन्दा अनिक विद्यतु खपत हिु े

अिमुाि गिा सवकन्ि। यसका अनतररक्त, िेपालका सबै घरिरुीहरूमा केङ्न्द्रय प्रसारण नग्रडको 

पहुुँच स्थावपत हिुे क्रम बढ्दो भएकाले विद्यतु खपत एिम ्नबक्रीको पररमाण बढ्िे देङ्खन्ि। 

िेपाल र भारत बीच क्रमशः सदुृढ हुुँदै गइरहेको प्रसारण संरचिा र िेपालमा अन्तररक रूपमा 

निमााण भइरहेका मानथल्लो भोल्टेजका प्रसारण संरचिाहरूले गदाा िेपालमा उत्पाददत विद्यतु 

भारतमा नियाात हिु सक्िे सम्भाििा देङ्खन्ि। तसथा, आयोगले आ.ि. २०७८/0७९ मा 

िे.वि.प्रा.को ९ अबा ४१ करोड १३ लाख ४३ हजार यनुिट विद्यतु नबक्री हिुे प्रक्षपेणलाई 

स्िीकृत गरेको ि। तथावप, विद्यमाि िोभेल कोरोिाभाइरस (कोनभड-१९) को महामारी पूणा 

रूपमा नियन्त्रण भई िसकेकोले माग तथा आपूनताको सन्तलुिमा पिा सक्ि ेप्रभािका बारेमा 

आयोग सजग रहेको ि र यसबाट परेको असरलाई अको विद्यतु महसलु नििाारण गदाा 

समायोजि गररिे ि। 
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तानलका 4: आयोगद्वारा स्िीकृत उपभोक्ता िगाअिसुारको नबक्री यनुिट 

वकलोिाट-घण्टा (यनुिट) हजारमा 

क्र. सं. उपभोक्ता िगा  

आ.ि. 
२०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण 
गररएको) 
नबक्री  

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

नबक्री 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
 (िे.वि.प्रा.द्वारा 

प्रक्षवेपत) 
नबक्री 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(आयोगद्वारा 
समायोङ्जत) 

नबक्री 
१. ग्राहस्थ २,८५२,००० ३,१३८,०००  ३,६८६,५३७ ३,६८६,५३७ 
२. गैह्र व्यापाररक  १९०,००० २०४,०००  २४६,१०२ २४६,१०२ 
३. व्यापाररक ४८७,००० ५११,०००  ६२९,६६९ ६२९,६६९ 
४. औद्योनगक २,३०१,००० २,८१६,००० २,९७३,८११ २,९७३,८११ 
५. खािेपािी  १०५,७५१ १२१,४४० १३७,५५८ १३७,५५८ 
६. नसंचाई  ७६,२४९ ८७,५६० ९९,१८२ ९९,१८२ 
७. सडक बिी ८४,००० ८८,००० १०७,९५६ १०७,९५६ 
८. अस्थायी किेक्सि ३,००० ४,००० ४,१९७ ४,१९७ 
९. यातायात  ३,००० २,००० ३,९३२ ३,९३२ 

१०. 
िानमाक स्थल  
(सानबक मङ्न्दर िगा) 

८,००० ८,००० १०,१४४ १०,१४४ 

११. गैह्र ग्राहस्थ १५१,००० ११६,००० १९५,४८८ १९५,४८८ 
१२. मिोरञ्जि व्यिसाय ५,००० ४,००० ६,६१८ ६,६१८ 
१३. सामदुावयक थोक उपभोक्ता १५१,००० १७४,००० १९४,९४९ १९४,९४९ 
१४. नियाात १०७,००० ४४,००० १,११५,२०० १,११५,२०० 

  जम्मा ६,५२४,००० ७,३१८,००० ९,४११,३४३ ९,४११,३४३ 

2.2. आफ्िा आयोजिाबाट उत्पादि  

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा आफ्िा विद्यतु उत्पादि केन्द्रहरूबाट ३ अबा ११ करोड 

६२ लाख ४१ हजार वकलोिाट-घण्टा बराबरको विद्यतु उत्पादि हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। 

िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७६/0७७, आ.ि. २०७७/0७८ तथा आ.ि. 

२०७८/0७९ को आफ्िा आयोजिाबाट हिुे विद्यतु उत्पादिको वििरण देहायबमोङ्जम रहेको 

ि :  
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तानलका 5: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित आफ्िा आयोजिाबाट हिुे विद्यतु उत्पादि 

 

वकलोिाट-घण्टा (यनुिट) हजारमा 

क्र.सं. वििरण 
उत्पादि 
केन्द्रको 
प्रकार 

क्षमता  
(मे.िा.) 

आ.ि. 
२०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण 
गररएको) 
उत्पादि  

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 
उत्पादि 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 

प्रक्षवेपत) 
उत्पादि 

१. काली गण्डकी ए जलविद्यतु 144 874,470 ८१७,७१३ 884,508 
२. मध्य मस्याासदी जलविद्यतु 70 449,628 ३९८,८४६ 452,301 
३. मस्याासदी जलविद्यतु 69 446,856 ३९८,९२० 465,220 
४. अपर नत्रशलुी ३ ए जलविद्यतु ६० 410,555 ३१४,७६८ 483,760 
५. कुलेखािी-पवहलो जलविद्यतु 60 165,976 १९५,१५७ 105,569 
६. कुलेखािी-दोस्रो जलविद्यतु 32 84,487 95,229 57,904 
७. चमेनलया जलविद्यतु 30 163,815 151,247 170,079 
८. नत्रशलुी जलविद्यतु 24 131,977 121,211 140,960 
९. गण्डक जलविद्यतु 15 10,338 12,123 30,754 
१०. मोदी खोला जलविद्यतु 14.8 69,917 60,471 71,541 
११. देविघाट जलविद्यतु 15 95,057 85,429 97,858 
१२. कुलेखािी-तेस्रो जलविद्यतु १४ - 35,565 25,333 
१३. सिुकोशी जलविद्यतु 10.05 62,245 55,917 63,682 

१४. 
इलाम 
(पूिा खोला) 

जलविद्यतु 6.2 34,915 34,477 37,447 

१५. चतरा जलविद्यतु 3.2 1,822 3,352 4,360 
१६. पिौती जलविद्यतु 2.4 2,887 2,948 3,186 
१७. फेिा र सेती जलविद्यतु 2.5 13,285 13,533 14,686 
१८. सनु्दरीजल जलविद्यतु 0.97 2,815 3,922 7,093 
१९. फवपाङ्ग जलविद्यतु 0.5 - - - 

२0. 
मल्टी फ्यलु 
प्लान्ट 

थमाल 39 3 - - 

२१. 
हेटौँडा नडजेल 
प्लान्ट 

थमाल 14.41 57 54 - 

२2. 
उत्पादि 
निदेशिालय  0.00 - - - 

 जम्मा  6२७.०३ 3,021,102 2,800,883 3,116,241 
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(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको नििेदिमा प्रत्येक आयोजिाहरूको विस्ततृ वििरण तथा 

लागतको विस्ततृ वििरण उपलब्ि िैि। यसै गरी, निदेङ्शकाको अिसूुची-४ को Form CTF 5: 

Expenditure for Operating NEA’s Own Plant  अिरुूप प्रक्षपेणको आिारहरू (Logics for 

Projection) समेत प्रस्ततु गररएको िैि। अन्तरााविय स्तरमा प्रचनलत नियामकीय अभ्यास हेिे 

हो भिे सामान्यतया महसलुसम्बन्िी प्रस्ताि पेस गदाा अिमुनतपत्र प्राप्त व्यङ्क्तले आफ्िा उत्पादि 

केन्द्रबाट उत्पादि हिुे विद्यतुको प्रक्षेपणसवहत सो प्रक्षेपणका आिार र हरेक उत्पादि केन्द्रसुँग 

सम्बङ्न्ित विस्ततृ जािकारी (Supporting Documents) संलग्ि गरी नियामकीय निकायसमक्ष 

बझुाउिे प्रचलि रहेको पाइन्ि। यस अििारणालाई विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण निदेङ्शका, 

२०७६ ले पनि समेटी प्रामाण सवहत प्रक्षेपणको आिार प्रस्ततु गिुापिे दावयत्ि िे.वि.प्रा.मा 

रहेको ि|  

िे.वि.प्रा.का आफ्िा उत्पादि केन्द्रहरूको Plant Load Factor को तलुिा गिे हो भिे आ.ि. 

२०७४/०७५, २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा समग्रमा आयोजिाको 

िावषाक औसत Plant Load Factor क्रमशः ४७.४४%, ४७.३६%, ५६.३०% तथा ५१.०३% 

रहेको ि। यसअिसुार पनिल्लो ४ (चार) िषाको औसत Plant Load Factor ५०.५३% हिु 

आउुँि। उक्त उत्पादि केन्द्रहरूको आ.ि. २०७४/०७५, २०७५/०७६, २०७६/०७७ 

र २०७७/०७८ को औसत Plant Load Factor को आिारमा आ.ि. २०७८/०७९ को 

विद्यतु उत्पादि गणिा गदाा कुल विद्यतु उत्पादि २ अबा ८४ करोड ७४ लाख ८० हजार 

वकलोिाट-घण्टा हिुे देङ्खन्ि। तथावप, पनिल्ला २ (दईु) आनथाक िषामा कोनभड-१९ को 

महामारीका कारणले िे.वि.प्रा.ले आफ्िो योजिाअिसुार विद्यतु उत्पादि केन्द्रहरूको ममातसम्भार 

गिा िसकेको र आ.ि. २०७८/०७९ मा ती विद्यतु उत्पादि केन्द्रहरूको ममातसम्भार 
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गररएपिात ्केही हदसम्म Plant Load Factor बढ्िे पक्षलाई मध्यिजर गदै तथा प्रक्षेपणका 

आिारहरू एिम ्विस्ततृ जािकारी उपलब्ि िभएका कारण आयोगले िे.वि.प्रा.का विद्यतु उत्पादि 

केन्द्रहरूबाट उत्पादि हिुे विद्यतुको पररमाण समायोजि गिा पयााप्त आिारहरू िभएकाले 

आयोगले यस महसलु नििाारण गिे प्रयोजिको लानग िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा 

आफ्िा उत्पादि केन्द्रहरूबाट उत्पादि गिे विद्यतुको पररमाण िे.वि.प्रा.ले प्रक्षपेण गरेअिसुारको 

३ अबा ११ करोड ६२ लाख ४१ हजार वकलोिाट-घण्टा स्िीकृत गरेको ि। 

2.3. विद्यतु खररद 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादकबाट उत्पाददत र भारतबाट आयात 

हिुे गरी जम्मा ८ अबा ७ करोड ५२ लाख ५० हजार वकलोिाट-घण्टा बराबरको विद्यतु 

खररद गिा रु. ५० अबा ४१ करोड ८४ लाख १४ हजार आिश्यक पिे प्रक्षेपण गरेको ि। 

िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७६/0७७, २०७७/0७८ तथा 

२०७८/0७९ को स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादकबाट खररद गररिे तथा भारतबाट आयात गररि े

विद्यतु खररदको पररमाण तथा रकमको संङ्क्षप्त व्यहोरा देहायबमोङ्जम रहेको ि : 

तानलका 6: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित विद्यतु खररद 

विद्यतु खररदको स्रोत   

आ.ि. २०७६/0७७  
(लेखापरीक्षण गररएको)  

आ.ि. २०७७/0७८  
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९  
(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत) 

खररद 
(वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
हजारमा) 

रकम 
(रु. हजारमा) 

खररद 
(वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
हजारमा) 

रकम 
(रु. हजारमा) 

खररद 
(वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
हजारमा) 

रकम 
(रु. हजारमा) 

स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादक  2,991,001  21,695,012  3,239,201  20,066,311  6,503,017  38,016,565  
आयात  1,729,000  13,425,261  2,826,209  21,394,485  1,572,233  12,401,849  
जम्मा 4,720,001  35,120,273  6,065,410  41,460,796  8,075,250  50,418,414  
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(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

अन्तरााविय स्तरमा प्रचनलत नियामकीय अभ्यास हेिे हो भिे सामान्यतया उपभोक्ता 

महसलुसम्बन्िी प्रस्ताि पेस गदाा अिमुनतपत्र प्राप्त व्यङ्क्तले प्रत्येक स्रोतबाट खररद गिे विद्यतुको 

पररमाण तथा रकमसम्बन्िी विस्ततृ जािकारी संलग्ि गरी नियामकीय निकायसमक्ष बझुाउिे 

प्रचलि रहेको हनु्ि। यस अििारणालाई विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण निदेङ्शका, २०७६ 

समेतले प्रमाण सवहत प्रक्षेपणको आिार प्रस्ततु गिुापिे दावयत्ि िे.वि.प्रा.मा रहेको ि। 

सािारणतया देशनभत्रका स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादकहरूबाट खररद गररिे विद्यतुको पररमाण तथा 

लागतको हकमा िे.वि.प्रा. र प्रत्येक विद्यतु उत्पादि गिे आयोजिाहरूबीच कायम भएको विद्यतु 

खररद सम्झौताको पररनिनभत्र रही सोहीअिसुारको खररद पररमाण आयोगले स्िीकृत गदाि। 

िे.वि.प्रा.ले िेपालका अन्य अिमुनतपत्र प्राप्त व्यङ्क्तबाट खररद गिे विद्यतु सबैजसो “टेक अर 

पे” प्रकारका दीघाकालीि विद्यतु खररद सम्झौताअन्तगात हिुे भएकाले सबै आयोजिाबाट कुि 

पररमाणमा कनत विद्यतु खपत हनु्ि भने्न सम्बन्िमा जािकारी सङ्कलि गरी आयोगसमक्ष पेस 

गिा जवटल िहिुे देङ्खए तापनि िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको नििेदिमा प्रत्येक 

आयोजिाहरूसुँग कायम गररएका विद्यतु खररद सम्झौता तथा नतिले सजृिा गिे दावयत्िको पूणा 

वििरण पेस गरेको िैि।  

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ का लानग देशनभत्रका स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादकहरूबाट खररद 

गिे विद्यतुको पररमाण ६ अबा ५० करोड ३० लाख १७ हजार वकलोिाट-घण्टा प्रक्षेपण 

गरेको ि। यो आ.ि. २०७७/0७८ को अपररष्कृत विद्यतु खररदको पररमाणको दईु (२) 

गणुा हिु आउुँि। आ.ि. २०७८/०७९ मा अपर तामाकोशी जलविद्यतु आयोजिालगायतका 

अन्य ियाुँ आयोजिाबाट विद्यतु खररद बढेको हिुाले आन्तररक विद्यतु उत्पादिमा अनिक िवृि 

भएको देङ्खन्ि। आ.ि. २०७८/0७९ मा खररद गररिे विद्यतुको पररमाण दोब्बर भए तापनि 
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िे.वि.प्रा.ले सोबापतको विद्यतु खररद खचा भि ेआ.ि. २०७७/0७८ को ८९.45% ले मात्र 

बढ्िे प्रक्षेपण गरेको ि। आ.ि. २०७८/0७९ मा अपर तामाकोशी जलविद्यतु आयोजिाबाट 

मातै्र रु. ८ अबा ५ करोड ४३ लाख बराबरको १ अबा ८९ करोड ३ लाख ३७ हजार 

वकलोिाट-घण्टा विद्यतु खररद गररिे प्रक्षेपण ि। 

आयोगसमक्ष पेस गरेको विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारणसम्बन्िी प्रस्तािमा ि.ेवि.प्रा.ले आ.ि. 

२०७८/0७९ मा वहमाल पािर नलनमटेडद्वारा प्रिदद्वात ङ्खम्ती-१ जलविद्यतु आयोजिाबाट रु. 

१ अबा ४९ करोड ९६ लाख ९१ हजार बराबरको 37 करोड ४९ लाख २३ हजार 

वकलोिाट-घण्टा विद्यतु खररद गिे प्रक्षेपण गरेको ि। नमनत २०७७/०६/०४ (सि ्२०२० 

सेप्टेम्बर २८) मा िे.वि.प्रा. एिम ् वहमाल पािर नलनमटेडबीच सम्पन्न ङ्खम्ती-१ जलविद्यतु 

आयोजिाको विद्यतु खररदसम्बन्िी अन्तररम सम्झौतामा िे.वि.प्रा.ले उक्त आयोजिाबाट विद्यतु 

खररद गरेबापत विद्यतु खररदनबक्री दर नििाारण िभएसम्मको अन्तररम समयािनिको लानग रु. 

२ प्रनत वकलोिाट-घण्टा कायम गिे र विद्यतु खररदनबक्री दर नििाारण भएपिात ्सोही दरअिसुार 

वहसाब फर्छ्यौट गिे उल्लेख गररएको भए तापनि यस प्रस्तािमा भिे ङ्खम्ती-१ जलविद्यतु 

आयोजिाको विद्यतु खररद गिा रु. ४ प्रनत वकलोिाट-घण्टा माग गररएको ि। हालको 

अिस्थामा अन्तररम दर (रु. २ प्रनत वकलोिाट-घण्टा) िै कायम रहेको र भविष्यमा उक्त 

आयोजिाको विद्यतु खररदनबक्री दर नििाारण भएपिात ्नमनत २०७७/०३/२७  देङ्ख लागू 

हिुे गरी सोही दरअिसुारले उक्त आयोजिाबाट खररद गररएको सम्पूणा विद्यतुबापतको रकम 

फर्छ्यौट गिुापिे पक्षप्रनत आयोग सजग रहेको ि। तसथा, िे.वि.प्रा.ले रु. २ प्रनत वकलोिाट-

घण्टाको अनतररक्त अन्य रकम उक्त आयोजिालाई तत्काल बझुाउि ुिपिे भएकाले आ.ि. 

२०७८/0७९ मा ङ्खम्ती-१ जलविद्यतु आयोजिाबाट ३७ करोड ४९ लाख २३ हजार 

वकलोिाट-घण्टा विद्यतु खररद गरेबापत रु. २ प्रनत वकलोिाट-घण्टाको दरले भकु्तािी ददिे गरी 
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रु. ७४ करोड ९८ लाख 45 हजार मात्र स्िीकृत गरेको ि। तथावप, आगामी ददिमा उक्त 

आयोजिाको विद्यतु खररदनबक्री दर नििाारण भएपिात ् रु. २ प्रनत वकलोिाट-घण्टा भन्दा 

अनिक नतिुापरेको खण्डमा िे.वि.प्रा.को त्यस आनथाक िषाको विद्यतु खररदनबक्रीबापतको खचा 

अत्यानिक बढ्ि गई विद्यतु उपभोक्ता महसलु असामान्य रूपमा बढी हिु िददि अवहलेदेङ्ख ि ै

निङ्ित रकमको व्यिस्था गिुापिे भएका कारण अनतररक्त रु. २ प्रनत वकलोिाट-घण्टाको दरले 

हिु आउिे रकम रु. ७४ करोड ९८ लाख 45 हजार मात्र “अन्य व्यिस्था” अन्तगात स्िीकृत 

गरेको ि। यसका अनतररक्त आयोगले अन्य आयोजिाबाट खररद गिे विद्यतुको पररमाण तथा 

तत ्तत ्आयोजिाबाट विद्यतु खररद गरेबापतको रकम िे.वि.प्रा.ले प्रस्ताि गरेअिसुार िै स्िीकृत 

गरेको ि। 

यसरी समग्रमा आयोगले िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा आन्तररक रूपमा खररद गिे 

विद्यतुको पररमाण तथा लागत क्रमशः ६ अबा ५० करोड ३० लाख १७ हजार वकलोिाट-

घण्टा तथा रु. ३7 अबा 26 करोड 67 लाख 20 हजार स्िीकृत गरेको ि। 

िे.वि.प्रा.ले भारतबाट आयात गिे विनभन्न विद्यतु नबक्रीकताासुँग कायम गररएका विद्यतु 

खररदनबक्री सम्झौताको प्रनत पेस गररएको िैि र प्रक्षेपणका आिारहरूसमेत पेस गरेको िैि। 

जसले गदाा विद्यतु आयात गररिे प्रत्येक विद्यतु नबक्रीकताासुँगको न्यूितम दावयत्िलगायतको 

विश्लषेण गिा कदठि भएको ि। िे.वि.प्रा.को उपभोक्ता महसलु नििाारणसम्बन्िी प्रस्तािमा 

आ.ि. २०७७/0७८ मा रु. २१ अबा ३९ करोड 44 लाख ८५ हजार बराबरको २ अबा 

८२ करोड ६२ लाख ९ हजार वकलोिाट-घण्टा विद्यतु खररद गररएको ि भिे आ.ि. 

२०७८/0७९ मा रु. १२ अबा 40 करोड १८ लाख ४९ हजार बराबरको १ अबा ५७ 

करोड २२ लाख ३३ हजार वकलोिाट-घण्टा विद्यतु खररद गिे प्रक्षेपण गररएको ि। आ.ि. 

२०७८/0७९ मा अपर तामाकोशी जलविद्यतु आयोजिाले व्यापाररक उत्पादि सरुु गिे र 
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स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादकहरूले निमााण गरररहेका अन्य आयोजिासमेत राविय प्रणालीमा जोनडि े

भएकाले गत िषाको तलुिामा यस िषा आयानतत विद्यतुको पररमाण एिम ्सोको खररदबापतको 

खचा घटेर जािे अिमुाि गररएको देङ्खन्ि। 

आयोगले स्िीकृत गरेको आ.ि. २०७८/0७९ मा िेपालबाट आन्तररक रूपमा खररद गिे 

विद्यतुको पररमाण, िे.वि.प्रा.ले Form CTF 5: Yearly Expenditure for Operating Own Plants 

(Except Employee Cost and Depreciation) मा उल्लेख गरेको आ.ि. २०७८/0७९ मा 

िे.वि.प्रा.को आयोजिाबाट उत्पादि हिुे विद्यतुको पररमाण, िे.वि.प्रा.को नियाातसवहतको कुल 

प्रक्षेवपत नबक्री यनुिटलाई आिार मािी कुल आिश्यक विद्यतुको गणिा गदाा आयातमा ७६ 

लाख ५३ हजार वकलोिाट-घण्टा कम हिुे देङ्खएकाले आ.ि. २०७८/079 मा िे.वि.प्रा.ले 

आयात गिुापिे विद्यतुको पररमाण १ अबा ५६ करोड 45 लाख 80 हजार वकलोिाट-घण्टा 

मात्र स्िीकृत गररएको ि। आ.ि. २०७८/0७९ मा आयात गररिे विद्यतुको पररमाणमा कमी 

हुुँदा घट्ि आउिे विद्यतु खररदबापतको रकम गणिा गिे प्रयोजिको लानग िे.वि.प्रा.ले विद्यतु 

आयातका लानग प्रक्षपेण गरेको विद्यतुको औसत खररदनबक्री दर रु. ७.८९ लाई आिारमा 

मािी विद्यतु आयातबापतको रकममा समायोजि गररएको ि। सोहीअिसुार आयोगले विद्यतु 

आयातबापतको खचा रु. १२ अबा ३४ करोड ३३ लाख १९ हजार मात्र स्िीकृत गरेको ि। 
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तानलका 7: आयोगद्वारा स्िीकृत विद्यतु खररद 

विद्यतु 
खररदको 
स्रोत 
 

आ.ि. २०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण गररएको) 

आ.ि. २०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत) 

आ.ि. २०७८/0७९  
(समायोङ्जत) 

खररद 
(वकलोिाट
-घण्टा: 
यनुिट 

हजारमा) 

रकम 
(रु.  

हजारमा) 

खररद 
(वकलोिाट
-घण्टा: 
यनुिट 

हजारमा) 

रकम 
(रु.  

हजारमा) 

खररद 
(वकलोिाट
-घण्टा: 
यनुिट 

हजारमा) 

रकम 
(रु.  

हजारमा) 

खररद 
(वकलोिाट
-घण्टा: 
यनुिट 

हजारमा) 

रकम 
(रु.  

हजारमा) 

स्ितन्त्र 
ऊजाा 
उत्पादक 

2,991,001 21,695,012 3,239,201 20,066,311 6,503,017 38,016,565 6,503,017 37,266,720 

आयात 1,729,000 13,425,261 2,826,209 21,394,485 1,572,233 12,401,849 1,564,580 12,343,319 

जम्मा 4,720,001 35,120,273 6,065,410 41,460,796 8,075,250 50,418,414 8,067,597 49,610,039 

2.4. विद्यतु ऊजााको स्रोत तथा उपलब्िता 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा हिुे अिमुानित विद्यतु नबक्रीका लानग आिश्यक विद्यतुको 

पररमाण ११ अबा १८ करोड ४० लाख वकलोिाट-घण्टा हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले 

आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७६/0७७, २०७७/0७८ तथा २०७८/0७९ को 

ऊजााको स्रोत र उपलब्िता (Energy Availability) को वििरण देहायबमोङ्जम रहेको ि: 

तानलका 8: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित विद्यतु ऊजााको स्रोत तथा उपलब्िता  

क्र.सं. वििरण यनुिट 

आ.ि. 
२०७६/0७७  
(लेखापरीक्षण 

भएको) 

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 

प्रक्षवेपत) 
1 आफ्िा आयोजिाबाट उत्पादि 

वकलोिाट-घण्टा 
(दश लाखमा) 

3,021.०६ 2,81०.७९ 3,109 
2 विद्यतु खररद 2,991 3,241 6,503 
3 आयानतत विद्यतु 1,729 2,826.२१ 1,572 
4 कुल उपलब्ि विद्यतु 7,741.०६ 8,878 11,184 

5 आन्तररक खपत 
वकलोिाट-घण्टा 
(दश लाखमा) 

30 34 39 

6 विद्यतु प्रणालीमा हिु ेक्षनत प्रनतशत 15.27 17.18 15.50 
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क्र.सं. वििरण यनुिट 

आ.ि. 
२०७६/0७७  
(लेखापरीक्षण 

भएको) 

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 

प्रक्षवेपत) 

7 विद्यतु प्रणालीमा हिु ेक्षनत यनुिट 
वकलोिाट-घण्टा 
(दश लाखमा) 

1,182.०६ 1,525.२४ 1,73३.५२ 

8 नबक्री 
वकलोिाट-घण्टा 
(दश लाखमा) 

6,529 7,31८.७६ 9,411.४८ 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा कुल उपलब्ि विद्यतुको पररमाण ११ अबा १८ करोड 

40 लाख वकलोिाट-घण्टा र कुल क्षनत १ अबा ७३ करोड ३५ लाख २० हजार वकलोिाट-

घण्टा हिुे प्रक्षपेण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले पनिल्लो पटक क्षनतसम्बन्िी जािकारी पेस गदाा 

निदेङ्शकाबमोङ्जमको ढाुँचामा जािकारी पेस गरेको िैि। िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७८/0७९ 

को बजेटमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा निजी खपत (स्टेसिसमेत) को रूपमा ३९ 

हजार वकलोिाट-घण्टा हिुे उल्लेख गररएको ि। तथावप, िे.वि.प्रा.ले गणिा गरेको क्षनत (Loss) 

को पररमाण १ अबा ७३ करोड ३५ लाख २० हजार वकलोिाट-घण्टामा निजी खपतलाई 

समािेश गररएको िैि। 

कुल उपलब्ि ऊजाा र नबक्री विद्यतुको पररमाणको अन्तर गणिा गदाा प्राप्त शषे पररमाणले कुल 

क्षनत र आन्तररक खपत (स्टेसिसमेत) को योगफललाई प्रनतनिनित्ि गदाि तर िे.वि.प्रा.ले 

उल्लेख गरेको क्षनतको प्रनतशतमा आन्तररक खपत समािेश गररएको  िैि। यसरी िे.वि.प्रा.को 

आन्तररक खपतलाई क्षनतको रूपमा िनलुँदा िे.वि.प्रा.का सबस्टेसि एिम ्कायाालयहरूमा हिु 

सक्िे अिािश्यक विद्यतुको खपतमा कमी ल्याउि एिम ्ऊजाा दक्षता बढाउि तफा  प्ररेरत गिा 

िसवकिे भएका कारण आगामी ददिमा क्षनतको गणिा गदाा िे.वि.प्रा.को आन्तररक खपतलाई 

पनि क्षनत सरह ि ैमािी कुल क्षनत गणिा गिुापिे आिश्यकता देङ्खन्ि। साथै, क्षनतको गणिा 
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गदाा निदेङ्शकाबमोङ्जमको ढाुँचामा प्रसारण क्षनत र वितरण क्षनतको प्रनतशत तथा पररमाण 

उल्लेख गिुापिे देङ्खन्ि।   

महसलुसम्बन्िी प्रस्तािमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ आफ्िा उत्पादि केन्द्रहरूबाट 

उत्पादि हिुे विद्यतुको पररमाण सम्बन्िमा Form CTF 5: Yearly Expenditure for Operating 

Own Plant (Except Employee Cost and Depreciation) र Form CTF 15: Source and Usage 

of Energy मा उल्लेख गरेको पररमाणमा नभन्नता पाइएको ि। Form CTF 5: Yearly 

Expenditure for Operating Own Plant (Except Employee Cost and Depreciation) मा आ.ि. 

२०७८/0७९ मा आफ्िा आयोजिाहरूबाट उत्पादि हिुे विद्यतुको पररमाण ३ अबा ११ 

करोड ६२ लाख ४१ हजार वकलोिाट-घण्टा हिुे उल्लेख गररएको ि भिे Form CTF 15: 

Source and Usage of Energy मा सो पररमाण ३ अबा १० करोड ९० लाख वकलोिाट-घण्टा 

हिुे उल्लेख गररएको ि। तसथा, विद्यतु ऊजााको स्रोत तथा उपलब्िताको गणिाका लानग 

आयोगले Form CTF 5: Yearly Expenditure for Operating Own Plant (Except Employee 

Cost and Depreciation) मा उल्लेख भएबमोङ्जमको आ.ि. २०७८/0७९ मा िे.वि.प्रा.को 

आफ्िा उत्पादि केन्द्रहरूबाट हिु ेउत्पादिमा उल्लेङ्खत विद्यतु उत्पादिको प्रक्षेपणअिसुारको 

३ अबा ११ करोड ६२ लाख ४० हजार वकलोिाट-घण्टालाई स्िीकृत गरेको ि। यसअिसुार 

समायोजि गदाा िे.वि.प्रा.को आफ्िा उत्पादि केन्द्रहरूबाट उत्पादि हिुे विद्यतुको पररमाण 

िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढ्िे देङ्खन्ि।  

आयोगले स्िीकृत गरेको िे.वि.प्रा.को आफ्िा उत्पादि केन्द्रहरूबाट उत्पादि हिुे विद्यतुको 

पररमाण ३ अबा ११ करोड ६२ लाख ४१ हजार वकलोिाट-घण्टा, िे.वि.प्रा.ले िेपालनभत्रबाट 

खररद गिे विद्यतुको पररमाण ६ अबा ५० करोड ३० लाख २० हजार वकलोिाट-घण्टा, विद्यतु 

नियाातको पररमाण १ अबा ११ करोड ५२ लाख वकलोिाट-घण्टा, नियाातबाहेकको विद्यतु 
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नबक्रीको पररमाण ८ अबा २९ करोड ६१ लाख ४३ हजार वकलोिाट-घण्टा, िे.वि.प्रा.ले 

प्रक्षेपण गरेअिसुार कुल उपलब्ि विद्यतुको १५.५०% को वहसाबले विद्यतु प्रणालीमा हिु े

क्षनतको पररमाण १ अबा ७३ करोड ३४ लाख ९५ हजार वकलोिाट-घण्टा, िे.वि.प्रा.को विद्यतु 

प्रणालीको आन्तररक खपतबापतको विद्यतुको पररमाण ३ करोड ९० लाख वकलोिाट-घण्टाको 

आिारमा गणिा गदाा आ.ि. २०७८/0७९ मा िे.वि.प्रा.को प्रणालीमा ११ अबा 18 करोड 

३८ लाख ३८ हजार वकलोिाट-घण्टा विद्यतु आिश्यक पिे र १ अबा ५६ करोड ४५ लाख 

८० हजार वकलोिाट-घण्टा विद्यतु आयात गिुापिे देङ्खएकोले सोहीअिसुारको विद्यतु आयातको 

पररमाण स्िीकृत गररएको ि। 

यसका अनतररक्त, िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष Form CTF-15: Source and Usage of Energy पेस 

गदाा निदेङ्शकामा तोवकएबमोङ्जमको ढाुँचामा विस्ततृ वििरण पेस िगरेका कारण आयोगले 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७८/७९ को विद्यतु ऊजााको स्रोत तथा उपलब्िता देहायबमोङ्जम हिुे 

गरी स्िीकृत गरेको ि: 

तानलका 9: आयोगद्वारा स्िीकृत विद्यतु ऊजााको स्रोत तथा उपलब्िता 

क्र.सं. वििरण यनुिट 

आ.ि. 
२०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण 

भएको) 

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 

प्रक्षवेपत)  

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

1 आफ्िा आयोजिाबाट उत्पादि 
वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(दश लाखमा) 

3,021.06 2,810.79 3,109.00 3,116.24 

2 विद्यतु खररद  2,991.00 3,241.00 6,503.00 6,503.02 

3 आयानतत विद्यतु  1,729.00 2,826.21 1,572.00 1,564.58 

4 कुल उपलब्ि विद्यतु 7,741.06 8,878.00 11,184.00 11,183.84 

5 आन्तररक खपत 
वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(दश लाखमा) 

30.00 34.00 39.00 39.00 

6 विद्यतु प्रणालीमा भएको क्षनत  प्रनतशत 15.27 17.18 15.50 15.50% 
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क्र.सं. वििरण यनुिट 

आ.ि. 
२०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण 

भएको) 

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 

प्रक्षवेपत)  

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

7 विद्यतु प्रणालीमा भएको क्षनत यनुिट 
वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(दश लाखमा) 

1,182.06 1,525.24 1,733.52 1,733.49 

8 कुल नबक्री (नियाात समेत) 
वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(दश लाखमा) 

6,529.00 7,318.76 9,411.48 9,411.34 

2.5. सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा आफ्िा विद्यतु उत्पादि केन्द्रको सञ्चालि तथा 

ममातसम्भार खचा रु. ८७ करोड १ लाख ४६ हजार हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले 

आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७६/0७७, २०७७/0७८ र २०७८/0७९ को आफ्िा 

विद्यतु उत्पादि केन्द्रहरूबाट उत्पादि हिुे विद्यतुको पररमाण र सञ्चालि तथा ममातसम्भार 

खचाको वििरण देहायबमोङ्जम रहेको ि : 

तानलका 10: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित विद्यतु उत्पादिसम्बन्िी सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा 

क्र. 
सं. 

वििरण 
उत्पादि 
केन्द्रको 
प्रकार 

क्षमता 
(मेगािाट) 

आ.ि. २०७६/७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस गररएको 

प्रस्तािमा उल्लेङ्खत)  
आ.ि. २०७७/७८ (अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत) 

वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(हजारमा) 

खचा 
(रु. हजारमा) 

वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(हजारमा) 

खचा 
(रु. हजारमा) 

 
वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(हजारमा) 

खचा 
(रु. हजारमा) 

1 
काली गण्डकी 
“ए” जलविद्यतु 144.00 874,470 235,926 817,713 95,475 884,508 106,666 

2 मध्य मस्याासदी जलविद्यतु 70.00 449,628 85,172 398,846 66,237 452,301 86,607 

3 मस्याासदी जलविद्यतु 69.00 446,856 51,506 398,920 94,340 465,220 105,593 

4 
अपर नत्रशलुी ३ 
ए जलविद्यतु 60.00 410,555 5,694 314,768 25,758 483,760 34,773 

5 
कुलेखािी-
पवहलो जलविद्यतु 60.00 165,976 124,396 195,157 57,296 105,569 65,685 

6 कुलेखािी-दोस्रो जलविद्यतु 32.00 84,487 27,022 95,229 26,245 57,904 32,807 
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क्र. 
सं. 

वििरण 
उत्पादि 
केन्द्रको 
प्रकार 

क्षमता 
(मेगािाट) 

आ.ि. २०७६/७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस गररएको 

प्रस्तािमा उल्लेङ्खत)  
आ.ि. २०७७/७८ (अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत) 

वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(हजारमा) 

खचा 
(रु. हजारमा) 

वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(हजारमा) 

खचा 
(रु. हजारमा) 

 
वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट 
(हजारमा) 

खचा 
(रु. हजारमा) 

7 चमेनलया जलविद्यतु 30.00 163,815 22,463 151,247 37,012 170,079 43,959 

8 नत्रशलुी जलविद्यतु 24.00 131,977 69,914 121,211 98,290 140,960 103,674 

9 गण्डक जलविद्यतु 15.00 10,338 14,931 12,123 16,608 30,754 22,753 

10 मोदी खोला जलविद्यतु 14.80 69,917 28,907 60,471 56,299 71,541 78,818 

11 देविघाट जलविद्यतु 15.00 95,057 47,862 85,429 31,978 97,858 35,089 

12 कुलेखािी-तेस्रो जलविद्यतु 14.00 - 5,829 35,565 7,031 25,333 9,703 

13 सिुकोशी जलविद्यतु 10.05 62,245 71,998 55,917 39,920 63,682 47,884 

14 
इलाम (पूिा 
खोला) जलविद्यतु 6.20 34,915 49,173 34,477 18,585 37,447 20,019 

15 चतरा जलविद्यतु 3.20 1,822 9,994 3,352 10,276 4,360 14,284 

16 पिौती जलविद्यतु 2.40 2,887 17,750 2,948 21,199 3,186 25,739 

17 फेिा र सेती जलविद्यतु 2.50 13,285 14,821 13,533 16,710 14,686 18,723 

18 सनु्दरीजल जलविद्यतु 0.97 2,815 - 3,922 - 7,093 - 

19 फवपाङ्ग जलविद्यतु 0.50 - - - - - - 

20 
मल्टी फ्यलु 
प्लान्ट थमाल 39.00 3 7,464 - 8,065 - 10,404 

21 
हेटौंडा नडजेल 
प्लान्ट थमाल 14.41 57 6,589 54 5,360 - 6,968 

22 
उत्पादि 
निदेशिालय   0.00 - 37,658 - - - - 

   जम्मा   627.03 3,021,102 935,069 2,800,883 732,683 3,116,241 870,146 

यसै गरी, िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा प्रसारण प्रणालीको सञ्चालि तथा ममातसम्भार 

खचा रु. १ अबा ४२ करोड २६ लाख ४४ हजार हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले 

आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७६/0७७, आ.ि. २०७७/0७८ र आ.ि. 

२०७८/0७९ को प्रसारण प्रणालीको सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचाको वििरण देहायबमोङ्जम 

रहेको ि : 
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तानलका 11: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित विद्यतु प्रसारणसम्बन्िी सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा 

रु. हजारमा 

क्र.सं. वििरण 

आ.ि. २०७६/0७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत)  

आ.ि. २०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत)  

1 प्रसारण, डी.एम.डी. कायाालय  80,419 54,473 64,262 
2 प्रसारण नग्रड, पूिी शाखा, दहुिी  25,915 22,407 28,049 
3 प्रसारण नग्रड, मध्य नडनभजि, हेटौँडा  34,217 26,704 27,716 

4 बागमती प्रसारण नग्रड, काठमाडौँ  59,794 59,187 65,821 

5 प्रसारण नग्रड, पङ्िम नडनभजि, बटुिल  27,718 32,180 34,409 

6 प्रसारण नग्रड, मध्यपङ्िम तथा सदुरु पङ्िम 
शाखा, अिररया  29,731 38,525 43,935 

7 प्रसारण नग्रड, उिर पङ्िम शाखा, पोखरा  25,950 32,055 35,177 

8 ढल्केिर नग्रड  43,999 36,275 43,720 

9 नग्रड विकास  - 30,668 33,856 

10 ट्रान्सनमसि दिनलङ्ग चाजा  1,012,085 949,807 1,045,700 

  जम्मा  1,339,828 1,282,281 1,422,644 

यसै गरी, िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा वितरण प्रणालीको सञ्चालि तथा ममातसम्भार 

खचा रु. ४ अबा ४७ करोड ४५ लाख ७३ हजार हिुे प्रक्षपेण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोग 

समक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७६/0७७, आ.ि. २०७७/0७८ र आ.ि. २०७८/0७९ को 

वितरण प्रणालीको सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचाको वििरण देहायबमोङ्जम रहेको ि: 

तानलका 12: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित विद्यतु वितरणसम्बन्िी सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा 

रु. हजारमा 

क्र.सं. वििरण 
आ.ि. २०७६/0७७  

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस गररएको 
प्रस्तािमा उल्लेङ्खत)  

आ.ि. २०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत)  

1 वितरण खचा (नड.नस.एस.) 57,139 54,905 71,376 

2 प्रदेश-१ 584,414 468,980 766,572 

3 प्रदेश-2 566,365 477,715 716,246 

4 बागमती प्रदेश 647,645 619,378 971,773 

5 गण्डकी प्रदेश 281,707 337,988 476,563 
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क्र.सं. वििरण 
आ.ि. २०७६/0७७  

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस गररएको 
प्रस्तािमा उल्लेङ्खत)  

आ.ि. २०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत)  

6 लङु्म्बिी प्रदेश 272,197 279,667 346,787 

7 कणााली प्रदेश 115,400 157,783 213,008 

8 सदुरुपङ्िम प्रदेश 216,616 95,017 346,230 

9 हेटौंडा नडनभजि 183,789 187,583 277,622 

10 िेपालगन्ज नडनभजि 171,067 163,348 232,320 

11 ग्रानमण विद्यतुीकरण 6,680 38,672 56,074 

  जम्मा 3,103,019 2,881,036 4,474,573 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.ले Form CTF 5: Yearly Expenditure for Operating Own Plant (Except Employee 

Cost and Depreciation), Form CTF 6: Yearly Expenditure of Transmission line/network 

(Except Depreciation and Employee Expenses) र Form CTF 7: Yearly Expenditure of 

Distribution line/network (Except Depreciation and Employee Expenses) को 

ढाुँचाबमोङ्जमको सम्बङ्न्ित खचाको प्रक्षेपणको आिार पेस गरेको िैि। साथै, िे.वि.प्रा.ले 

२०७६/0७७ को सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा भिी पेस गरेको खचाको रकम र िे.वि.प्रा.को 

आ.ि. २०७६/0७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको सो खचाको रकममा नभन्नता 

देङ्खन्ि। 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७४/०७५ देङ्ख आ.ि. २०७७/0७८ सम्मको उत्पादि केन्द्रको 

सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचाको चवक्रय िावषाक िवृि दर ऋणात्मक ४.३४% भए तापनि 

िे.वि.प्रा.ले सो खचा आ.ि. २०७७/0७८ को अपररष्कृत रकमभन्दा आ.ि. २०७८/0७९ 

मा औसतमा १८.७६% ले िवृि हिुे गरी प्रक्षेपण गरेको देङ्खन्ि। आ.ि. २०७८/0७९ मा 

हरेक विद्यतु उत्पादि केन्द्रको लानग विनभन्न दरमा खचाको िवृि प्रस्ताि गररए तापनि सम्बङ्न्ित 
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उत्पादि केन्द्रको सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचामा सो िवृि प्रस्ताि गररिकुो कुिै कारण 

उल्लेख गररएको िैि। तसथा, सोको सम्बन्िमा आयोगले िे.वि.प्रा.सुँग थप जािकारी माग 

गरेकोमा िे.वि.प्रा.ले विद्यतु उत्पादि केन्द्रहरूको नियनमत ममातसम्भारको कायाको लानग बजेट 

तजुामा गररएको, विगतमा हिु िसकेका ममातसम्भारको कायाको लानग थप बजेट आिश्यक पिे 

र आ.ि. २०७८/०७९ मा २ (दईु) िटा विद्यतु उत्पादि केन्द्र थप भएकोले उत्पादि 

केन्द्रको ममातसम्भारका लानग बढी खचा विनियोजि गरेको उल्लेख गरेको ि। तथावप, यस 

कारणको पवुष्ट गिे थप कागजात िा जािकारी पेस गररएको िैि। उपरोक्त पक्षहरूलाई 

मध्यिजर गदै आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७७/0७८ को विद्यतु उत्पादि केन्द्रको 

सञ्चालि तथा ममातसम्भारसम्बन्िी अपररष्कृत खचामा िेपाल राि बैंकको िावषाक प्रनतिेदि 

अिसुारको आ.ि. २०७४/०७५, २०७५/०७६ र २०७६/0७७ को औसत उपभोक्ता 

मदु्राङ्स्फती दर ५% ले थप गरी यस महसलु नििाारण गिे प्रयोजिको लानग आ.ि. 

२०७८/0७९ मा िे.वि.प्रा.को विद्यतु उत्पादि केन्द्रको सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचाबापत 

रु. ७६ करोड ९३ लाख 18 हजार स्िीकृत गरेको ि। तथावप, िास्तविक खचा स्िीकृत 

रकमभन्दा थपघट भएमा सो खचाको जायजता जाुँच गरी यस आ.ि. २०७८/०७९ को लानग 

भविष्यमा True Up गदाा समायोजि गररिे ि। 

यसै गरी, िे.वि.प्रा.ले प्रस्ततु गरेको आ.ि. २०७८/0७९ को प्रसारण लाइिको सञ्चालि तथा 

ममातसम्भार खचाको हकमा १० उपशीषाकमा विभाजि गरी ३.७९% देङ्ख अनिकतम 

२५.१८% सम्मको िवृि हिुे गरी आ.ि. २०७७/0७८ को खचामा औसत १०.९५% ले 

िवृि हिुे प्रक्षेपण गरेको भए तापनि उक्त प्रक्षपेणलाई पवुष्ट गिे जािकारी पेस गररएको िैि। 

यसको सम्बन्िमा आयोगले िे.वि.प्रा.सुँग थप वििरण मागेकोमा िे.वि.प्रा.ले प्रसारणको सञ्जाल 

िवृि भएसुँगै यसको ममातसम्भारमा आिश्यक पिे रकम सोहीबमोङ्जम व्यिस्था गररएको र 
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आ.ि. २०७७/७८ को तलुिामा २०७८/७९ मा प्रसारण लाइि निमााण, क्षमता िवृि/सिुार 

आदद जस्ता थप काया गराउिपुिे भएकाले बजेट बढ्ि गएको व्यहोरा उल्लेख गरेको ि। 

प्रसारण लाइिको क्षमता िवृि/सिुार गदाा यस्तो खचा सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचाअन्तगात 

समािेश िभई ङ्स्थर सम्पङ्िमा समािेश हिुे भए तापनि िे.वि.प्रा.अन्तगातका प्रसारण लाइिको 

निमााण सम्पन्न भई सञ्चालिमा आउिे क्रम बढ्दै गएकाले नतिको सञ्चालि र ममातसम्भारमा 

खचा हिुे र परुािा प्रसारण सञ्जालको खचा मदु्रास्फीनतको दरसुँगै बढ्ि सक्िे भएकाले आ.ि. 

२०७७/0७८ को अपररष्कृत खचामा िेपाल राि बैंकको िावषाक प्रनतिेदि अिसुारको आ.ि. 

२०७४/०७५, २०७५/०७६ र २०७६/0७७ को औसत उपभोक्ता मदु्राङ्स्फती दर ५% 

ले थप गरी यस महसलु नििाारणको प्रयोजिको लानग रु. १ अबा ३४ करोड ६३ लाख ९५ 

हजार आ.ि. २०७८/०७९ को प्रसारण लाइिको सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचाको रूपमा 

स्िीकृत गररएको ि। 

यसै गरी, िे.वि.प्रा.ले वितरण प्रणालीको सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचालाई ११ उपशीषाकमा 

विभाजि गरी उक्त उपशीषाकअन्तगातका आ.ि. २०७७/७८ को खचामा २४% देङ्ख 

२६४.३९% सम्मको िवृि हिुे गरी र कुल वितरण प्रणालीको सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा 

औसतमा 55.31% ले िवृि हिुे गरी आ.ि. २०७८/0७९ को प्रक्षेपण गरे तापनि सो 

िवृिलाई पवुष्ट गिे जािकारी पेस गररएको िैि। आयोगले सो खचाको प्रक्षपेणको आिारसम्बन्िी 

थप वििरण माग गरेकोमा िे.वि.प्रा.ले मलुकुमा विद्यतुीकरणको अिपुात बढ्दै गई झन्डै ९०% 

क्षेत्रमा विद्यतु विस्तार भएको, ियाुँ ग्राहक सस्या पनि सोही अिपुातमा बढ्दै गएको कारण 

वितरण तथा ग्राहक सेिा सञ्चालि/सम्भार तफा  खचाको अिपुात िवृि भएको र विद्यतु सेिाको 

क्षमता विस्तारसुँगै ग्राहक सेिातफा  उल्लेङ्खत रूपमा सिुार गिा आिश्यक भएकाले सोको लानग 

प्रक्षेपण गररएको व्यहोरा उल्लेख गरेको ि। पनिल्लो समयमा वितरण सञ्जालको निमााण 
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सम्पन्न भई सञ्चालिमा आउिे क्रम बढ्दै गएकाले नतिको सञ्चालि र ममातसम्भारको खचा थप 

हिुे र परुािा वितरण सञ्जालको खचा मदु्रास्फीनतको दरसुँगै बढ्िे, िेपालको कुिै क्षेत्रमा 

अत्यानिक ममातसम्भारको खचा हिुे आदद पक्षलाई मध्यिजर गदै कुिै क्षते्रमा िे.वि.प्रा.ले 

प्रस्ताि गरेअिसुारको रकम स्िीकृत गरी बाुँकी क्षेत्रको हकमा आ.ि. २०७७/0७८ को 

अपररष्कृत खचामा िेपाल राि बैंकको िावषाक प्रनतिेदि अिसुारको आ.ि. २०७४/०७५, 

२०७५/०७६ र २०७६/0७७ को औसत उपभोक्ता मदु्राङ्स्फती दर ५% ले थप गरी आ.ि. 

२०७७/०७८ को तलुिामा आ.ि. २०७८/०७९ मा वितरण सञ्जालबाट नबक्री हिुे विद्यतुको 

पररमाणमा भएको िवृि दरका आिारमा थप िवृि प्रदाि गरी यस महसलु नििाारण गिे 

प्रयोजिको लानग आ.ि. २०७८/०७९ को वितरण प्रणालीको सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा 

रु. ४ अबा ८ करोड ८ लाख ७१ हजार स्िीकृत गररएको ि।  

उपरोक्त विश्लषेणको आिारमा आयोगले स्िीकृत गरेको विद्यतु उत्पादि, प्रसारण तथा वितरण 

सञ्जालसम्बन्िी सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा निम्िािसुार रहेको ि : 

तानलका 13: आयोगद्वारा स्िीकृत सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा 

रु. हजारमा 

क्र.सं. वििरण 
आ.ि. 

२०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण भएको) 

आ.ि. २०७६/0७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत)  

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा. द्वारा 

प्रक्षवेपत)  

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

1 उत्पादि खचा  897,411 935,069 732,683 870,146 769,318 

2 प्रसारण खचा  1,339,828 1,339,828 1,282,281 1,422,644 1,346,395 

3 वितरण खचा 3,103,239 3,103,019 2,881,036 4,474,573 4,080,871 
  जम्मा 5,340,478 5,377,916 4,896,000 6,767,363 6,196,584 
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2.6. कमाचारी खचा 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा कमाचारी खचाबापत रु. १२ अबा २६ करोड २१ लाख 

७ हजार खचा हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. 

२०७६/0७७, आ.ि. २०७७/0७८ तथा आ.ि. २०७८/0७९ को कमाचारी खचाको 

वििरण देहायबमोङ्जम रहेको ि: 

तानलका 14: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित कमाचारी खचा 

वििरण यनुिट 

आ.ि. 
२०७६/0७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
पेस गररएको 
प्रस्तािमा 
उल्लेङ्खत)  

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ (िे.वि.प्रा. 
द्वारा प्रक्षवेपत)  

कमाचारी सस्या 
उत्पादि सस्या 988 926 1,236 
प्रसारण सस्या 926 868 1,158 
वितरण सस्या 6,379 5,982 7,980 
नमङ्श्रत ङ्जम्मेिारी सस्या 650 610 813 
जम्मा सस्या 8,943 8,386 11,188 
कमाचारी खचा (सेिा निितृ लाभ र नििङृ्िभरण कोषमा योगदाि समािेश िगररएको) 
उत्पादि रुपैयाुँ (हजारमा) 800,958 809,801  973,697 
प्रसारण रुपैयाुँ (हजारमा) 580,205 586,610  705,335 
वितरण रुपैयाुँ (हजारमा) 4,806,698 4,859,762  5,843,333 
नमङ्श्रत ङ्जम्मेिारी रुपैयाुँ (हजारमा) 2,025,394 2,047,754  2,462,200 
जम्मा रुपैयाुँ (हजारमा) 8,213,256 8,303,927  9,984,564 
कमाचारी खचा (सेिा निितृ लाभ) 
उत्पादि रुपैयाुँ (हजारमा) 98,030 99,112 119,172 
प्रसारण रुपैयाुँ (हजारमा) 25,996 26,283 31,603 
वितरण रुपैयाुँ (हजारमा) 783,426 792,074 952,383 
नमङ्श्रत ङ्जम्मेिारी रुपैयाुँ (हजारमा) 721,640 729,607 877,273 
जम्मा रुपैयाुँ (हजारमा) 1,629,092 1,647,077 1,980,430 
कमाचारी खचा (नििङृ्िभरण कोषमा योगदाि) 
उत्पादि रुपैयाुँ (हजारमा) 22,534 22,783 27,394 
प्रसारण रुपैयाुँ (हजारमा) 18,162 18,362 22,079 
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वििरण यनुिट 

आ.ि. 
२०७६/0७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
पेस गररएको 
प्रस्तािमा 
उल्लेङ्खत)  

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ (िे.वि.प्रा. 
द्वारा प्रक्षवेपत)  

वितरण रुपैयाुँ (हजारमा) 161,296 163,077 196,082 
नमङ्श्रत ङ्जम्मेिारी रुपैयाुँ (हजारमा) 42,411 42,879 51,558 
जम्मा रुपैयाुँ (हजारमा) 244,404 247,102 297,113 
जम्मा योगफल रुपैयाुँ (हजारमा) 10,086,753 10,198,106   12,262,107 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/0७७ को कमाचारीसम्बन्िी खचा भिी पेस गरेको रकम र 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/0७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको कमाचारीसम्बन्िी 

खचाको रकममा नभन्नता देङ्खएको ि।  

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ को कमाचारीसम्बन्िी खचा आ.ि. २०७७/०७८ भन्दा 

औसतमा २०.२४% ले िवृि हिुे प्रक्षेपण गरे तापनि सो प्रक्षेपणसम्बन्िी विस्ततृ वििरण पेस 

िगरेकाले आयोगले सोसम्बन्िी जािकारी माग गरेकोमा िे.वि.प्रा.ले देहायको तानलकाको 

अनतररक्त सो तानलकामा उल्लेख गररएको स्िीकृत दरबन्दीमा ररक्त रहेको पद लोकसेिा 

आयोगको प्रवक्रयाबाट नियनमत रूपमा पदपूनता हिु ेगरेको र आ.ि. २०७८/0७९ मा ररक्त 

दरबन्दीका पदपूनताको लानग प्रवक्रया सञ्चालि भईसकेको र ररक्त पदहरू नियनमत रूपमा पूनता 

हुुँदै जािे जािकारी पेस गरेको ि। साथै, आ.ि. २०७८/0७९ मा श्रािणदेङ्ख िेपाल 

सरकारले निजामती कमाचारीहरूको तलब रु. २,००० को दरले िवृि गरेको र कमाचारीलाई 

EPR भिाको सवुििा उपलब्ि गराउिपुिे भएकोले तलब भिामा िवृि हिुे तथा आ.ि. 

२०७८/0७९ मा भएको पदपूनता विज्ञापिअिसुार थप ियाुँ नियङु्क्त हिुे भएकाले सो थप हिुे 

सस्यासमेतका लानग रकम प्रक्षेपण गररएको जािकारी पेस गररएको ि। 
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तानलका 15: िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको कमाचारीसम्बन्िी दरबन्दी 

 

िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको वििरण यस खचाको विश्लषेणको लानग पयााप्त िदेङ्खएको तथा आ.ि. 

२०७८/0७९ मा २८०२ जिा कमाचारी थप गिे भन्ने लक्ष्य राङ्खएको भए तापनि ४ मवहिा 

व्यनतत हुुँदासमेत निकै न्यूि सस्यामा कमाचारीको पदपूनता भएका कारण यस आ.ि.को 

अङ्न्तमसम्म लक्ष्यबमोङ्जमका कमाचारीको पदपूनता हिुे सम्भाििा न्यूि रहेको पररिेशलाई 

मध्यिजर गदै आ.ि. २०७८/0७९ मा िे.वि.प्रा.ले १४०० कमाचारी थप गिे तथा ती ियाुँ 

कमाचारीको ८ मवहिाको मात्र तलब तथा भिा पूणारूपमा व्यहोिुापिे मान्यता राखी यस महसलु 

नििाारण गिे प्रयोजिको लानग आयोगले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७८/०७९ को 

कमाचारीसम्बन्िी खचा रु. ११ अबा 80 करोड ८ हजार स्िीकृत गरेको ि। 

 

 

 

 

 

तह सेिा 
स्िीकृत दरबन्दी कायारत दरबन्दी 

नियनमत आयोजिा जम्मा स्थायी 
करार/ 
दै.ज्या. 

जम्मा 

कायाकारी निदेशक  1 0 1 1 0 1 
उप-कायाकारी 
निदेशक (तह-१२) 

 9 0 9 8 0 8 

अनिकृत स्तर  
(तह 6-11) 

प्राविनिक 1254 113 1367 1091 0 1091 
प्रशासि 590 23 613 526 9 535 
जम्मा 1844 136 1980 1617 9 1626 

सहायक स्तर  
(तह 1-5) 

प्राविनिक 5913 0 5913 4205 61 4266 
प्रशासि 3285 0 3285 2439 46 2485 
जम्मा 9198 0 9198 6644 107 6751 

कुल जम्मा 11051 136 11188 8270 116 8386 
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तानलका 16: आयोगद्वारा स्िीकृत कमाचारी खचा 

रु. हजारमा 

क्र. 
सं. वििरण 

आ.ि. 
२०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण 

भएको) 

आ.ि. 
२०७६/0७७  

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत)  

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
प्रक्षवेपत)  

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

1 
कमाचारी खचा (सेिा नििृत 
लाभ र नििृङ्िभरण कोषमा 
योगदाि समािेश िगररएको) 

 8,213,256 8,303,927 9,984,564 9,522,465 

2 
कमाचारी खचा (सेिा नििृत 
लाभ) 

 1,629,092 1,647,077 1,980,430 1,980,430 

3 कमाचारी खचा (नििृङ्िभरण 
कोषमा योगदाि) 

 244,404 247,102 297,113 297,113 

  जम्मा 10,383,599 10,086,753 10,198,106 12,262,107 11,800,008 

2.7. प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचा 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचा रु. १ अबा ४६ करोड 

८३ लाख १५ हजार हिुे प्रक्षपेण गरेको ि। ि.ेवि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पसे गरेको आ.ि. 

२०७६/0७७, २०७७/0७८ तथा २०७८/0७९ को प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचाको 

वििरण देहायबमोङ्जम रहेको ि: 

तानलका 17: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचा 

रु. हजारमा 

क्र.
सं. 

वििरण 

आ.ि. 
२०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण 

भएको) 

आ.ि. 
२०७६/0७७  

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत)  

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
प्रक्षवेपत)  

1 प्रिाि कायाालयसम्बन्िी जम्मा खचा 426,320 944,125 727,277 1,468,315 
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(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे,वि,प्रा.ले पेस गरेको आ.ि. २०७६/0७७ को प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचाको रकम र 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/0७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदि अिसुारको प्रिाि 

कायाालयसम्बन्िी खचामा ठूलो नभन्नता देङ्खएको ि।  

िे.वि.प्रा.ले प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचामा आ.ि. २०७७/०७८ को तलुिामा आ.ि. 

२०७८/०७९ मा १०१.८९% ले िवृि हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। यस खचामा विगतका आ.ि. 

२०७६/0७७ र २०७७/0७८ को तलुिामा अस्िभाविक रूपले िवृिको प्रक्षेपण गरेकाले 

आयोगले सो प्रक्षेपणसम्बन्िी थप जािकारी माग गरेकोमा िे.वि.प्रा.ले यस शीषाकअन्तगात प्रिाि 

कायाालयसुँग सम्बङ्न्ित एिम ्कायाालय सञ्चालि/सम्भारसम्बन्िी सामग्री खररद गिाको लानग 

आिश्यक बजेट व्यिस्थापि गिा आिश्यक खचा समािेश गररिे, साथै िे.वि.प्रा.अन्तगातका 

वितरण तथा ग्राहक सेिा निदेशिालय, प्रसारण निदेशिालय, उत्पादि निदेशिालय तथा 

इङ्न्जनियररङ्ग सेिा निदेशिालयअन्तगातका विनभन्न वितरण केन्द्र, जलविद्यतु केन्द्र तथा नग्रड 

कायाालयहरूमा नियनमत कायाक्रमबाहेकको खचा पटक पटक सञ्चालक सनमनतबाट स्िीकृत 

गराइा खचा गिा व्यिहाररक कदठिाइा हिुे भएको, साथै कुिै खचा सम्बङ्न्ित बजेट केन्द्रहरूमा 

रा्दा खचा नियन्त्रण िहिु ेभएकाले खचा नियन्त्रण गिे उदे्दश्यका साथ कायाकारी निदेशकबाट 

यस्ता कायाक्रमहरूको स्िीकृत गराइा खचा गिे प्रयोजिको लानग सञ्चालि, सम्भार तथा पुुँजीगत 

बजेटअन्तगातका विनभन्न बजेट खचा शीषाकहरूमा भैपरर आउिे जगेडाको रूपमासमेत बजेट 

व्यिस्थापि गिुापिे भएकाले यो शीषाकमा आ.ि. २०७७/०७८ भन्दा बढी रकम विनियोजि 

गररएको भने्न जािकारी पेस गरेको ि। 

िे.वि.प्रा.ले उल्लेङ्खत जािकारी पेस गरेको भए तापनि प्रक्षेपणको आिारहरू तथा यस शीषाकमा 

प्रस्तावित अत्यानिक िवृिको पवुष्ट हिु ेवििरण पेस िगरेको हिुाले यस महसलु नििाारण गिे 
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प्रयोजिका लानग आ.ि. २०७७/0७८ खचामा िपेाल राि बैंकको िावषाक प्रनतिेदि अिसुारको 

आ.ि. २०७४/०७५, २०७५/०७६ र २०७६/0७७ को औसत उपभोक्ता मदु्राङ्स्फती दर 

५% ले थप गरी आ.ि. २०७८/0७९ को लानग प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचा स्िरूप रु. 

७६ करोड ३६ लाख ४१ हजार स्िीकृत गररएको ि। 

तानलका 18: आयोगद्वारा स्िीकृत प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचा 

रु. हजारमा 

वििरण 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(लेखापरीक्षण 

भएको) 

आ.ि. २०७६/७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत)  

आ.ि. 
२०७७/७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
प्रक्षवेपत)  

आ.ि. 
२०७८/७९ 
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

प्रिाि कायाालयसम्बन्िी खचा 426,320 944,125 727,277 1,468,315 763,641 

2.8. पुुँजीगत खचा तथा ङ्स्थर सम्पङ्ि पुुँजीकरण 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७8/0७9 मा रु. १ खबा 71 अबा 80 करोड 34 लाख 8० हजार 

पुुँजीगत खचा हिुे प्रक्षपेण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. 

२०७6/0७7, आ.ि. २०७7/0७8 तथा आ.ि. २०७8/0७9 को पुुँजीगत खचासम्बन्िी 

वििरण निम्िािसुार रहेको ि : 

तानलका 19: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित पुुँजीगत खचा 

वििरण 

आ.ि. 
२०७6/0७7 

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत)  
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७7/0७8 
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७8/0७9 

(प्रक्षवेपत) 
रु. हजारमा 

जग्गा खररद 591,634 7,780,887 8,169,932 
विद्यतुगहृ भिि 195,247 7,168,157 7,526,565 
कायाालय भिि 288,653 2,617,158 2,748,016 
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वििरण 

आ.ि. 
२०७6/0७7 

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत)  
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७7/0७8 
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७8/0७9 

(प्रक्षवेपत) 
रु. हजारमा 

आिास भिि 293,647 2,138,508 2,245,433 
गोदाम 25,935 187,417 196,788 
अन्य संरचिा 9,421,679 2,427,584 2,548,964 
हाइड्रोनलक काया 2,646,587 58,803,584 61,743,763 
हाइड्रोनलक यन्त्र तथा उपकरण 1,027,712 26,074,311 27,378,027 
इन्टिाल कम्बस्टि यन्त्र तथा उपकरण 934,180 10,474,720 10,998,456 
प्रसारण लाइाि (३३ के.भी. भन्दा मानथ) 19,584,519 19,051,854 20,004,447 
प्रसारण लाइाि (३३ के.भी. तथा सो भन्दा कम) 6,606,900 10,435,377 10,957,146 
प्रसारण सबस्टेशि, ट्रान्सफमार तथा ङ्स्िचनगयर 18,862,927 21,454,632 22,527,364 
वितरण लाइाि (िे.वि.प्रा.) 1,939,439 44,628,813 46,860,254 
वितरण सबस्टेशि, ट्रान्सफमार तथा ङ्स्िचनगयर 2,658,757 12,017,694 12,618,578 
सौया ऊजाा उत्पादि यन्त्र 1,789,007 33,134 34,790 
नमटर तथा नमटर पररक्षण सामग्री 104,845 1,197,549 1,257,426 
उपभोक्ता सेिा 13,379 287,625 302,006 
सािाजनिक बङ्ि तथा ट्रावफक संकेत 288,003 173,725 182,412 
औजार तथा सामग्री 131,212 919,082 965,036 
कायाशाला यन्त्र तथा समाग्री 27,818 360,771 378,810 
प्रसारण लाइाि (िपेाल सरकारको लगािी भएको) 400,093 - - 
वितरण लाइाि (िेपाल सरकारको लगािी भएको) 5,827,741 - - 
वितरण लाइाि (नसंचाई) 41,175 - - 
वितरण लाइाि (सािाजनिक सहभानगता) 184,758 - - 
फनिाचर तथा वफक्स्चर 702 479,715 503,701 
कायालयका उपकरणहरू 2,789 1,972,480 2,071,104 
अन्य सम्पङ्ि 1,317 276,632 290,463 
प्रशासनिक खचाबाट साररएको पुुँजीगत खचा  7,619,146 - - 
सम्भाव्यता अध्ययि सम्बन्िी (पुुँजीगत खचा) 1,131,176 - - 
परामशा सम्बन्िी खचा (पुुँजीगत खचा) 4,906,031 - - 
भन्सार शलु्क 112,463 - - 
िातािरणीय अध्ययिसम्बन्िी खचा 427,610 - - 
केन्द्रीय कायाालयसम्बन्िी खचा 430,751 - - 
निमााण अिनिभरको व्याज खचा 8,205,385 - - 
पूिाािार विकास खचा 688,001 - - 
सामाङ्जक विकास खचा 255,241 - - 
निमााणकायाको लानग ठेकेदारलाइा ददइएको पेश्की 8,240,212 - - 
समाग्री आपनुता गिा ठेकेदारलाइा ददइएको पेश्की 779,142 - - 
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वििरण 

आ.ि. 
२०७6/0७7 

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत)  
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७7/0७8 
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७8/0७9 

(प्रक्षवेपत) 
रु. हजारमा 

शेयर 142,705 - - 
समायोजि 3,558,549 - - 
सिारीसािि तथा चलायमाि यन्त्रहरू - 3,418,762 3,589,700 
िाय ुऊजाा उत्पादि केन्द्र तथा उपकरण - 106,755 112,093 
अचल सम्पङ्ि - 46,300 48,615 
घटी: प्राििािहरू (287,912) (70,910,866) (70,910,866) 
जम्मा 110,099,160 163,622,362 171,803,480 

यसै गरी, िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७8/0७9 मा रु. 11 अबा 37 करोड ६2 लाख 9 हजार 

बराबरको ङ्स्थर सम्पङ्ि पुुँजीकरण हिु ेप्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको 

आ.ि. २०७6/0७7 र आ.ि. २०७7/0७8 मा ङ्स्थर सम्पङ्िमा पुुँजीकरण गररएको तथा 

आ.ि. २०७8/0७9 मा पुुँजीकरण गररिे प्रक्षेपणको वििरण निम्िािसुार रहेको ि: 

तानलका 20: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित ङ्स्थर सम्पङ्ि पुुँजीकरण 

वििरण 

आ.ि. २०७६/0७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत) रु. हजारमा 

आ.ि. २०७7/0७8 
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. २०७8/0७9 
(प्रक्षवेपत) 
रु. हजारमा 

उत्पादि प्रणाली 1,846,834 444,608 502,600 
प्रसारण प्रणाली 14,940,932 3,596,887 4,066,047 
वितरण प्रणाली 16,010,651 3,854,412 4,357,162 
अन्य सम्पङ्ि तथा िे.वि.प्रा.का 
आयोजिाहरू 

9,004,145 2,167,662 2,450,401 

 जम्मा 41,802,562 10,063,570 11,376,209 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७8/0७9 को पुुँजीगत खचाको प्रक्षेपण गदाा आ.ि. २०७7/0७8 को 

रकममा ५% िवृि हिुे अिमुाि गरेको ि तर यसको पवुष्ट हिुे कुिै वििरण पेस गरेको िैि। 
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यसै गरी, िे.वि.प्रा.ले ङ्स्थर सम्पङ्िमा आ.ि. २०७8/0७9 मा थप हिु ेसम्पङ्िको प्रक्षेवपत 

रकमको पवुष्ट गिे वििरण पनि गरेको िैि।  

आ.ि. २०७८/०७९ मा हिुे प ुुँजीगत खचा तथा ङ्स्थर सम्पङ्िमा थप हिुे सम्पङ्िको विस्ततृ 

वििरणको अभािको कारणले गदाा आयोगले यस महसलु नििाारण गिे प्रयोजिको लानग आ.ि. 

२०७८/०७९ मा हिुे प ुुँजीगत खचा िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेअिसुारको रु. १ खबा 71 अबा 

80 करोड 34 लाख 8० हजार तथा ङ्स्थर सम्पङ्िमा पुुँजीकरण हिुे सम्पङ्ि िे.वि.प्रा.ले 

प्रक्षेपण गरेअिरुूप रु. 11 अबा 37 करोड ६2 लाख 9 हजार स्िीकृत गरेको ि। 

तानलका 21: आयोगद्वारा स्िीकृत ङ्स्थर सम्पङ्ि पुुँजीकरण 

वििरण 

आ.ि. 
२०७६/0७७  

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत)  
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७7/0७8  

(अपररष्कृत)  
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७8/0७9  

(प्रक्षवेपत)  
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७8/0७9  

(समायोङ्जत)  
रु. हजारमा 

उत्पादि प्रणाली  1,846,834 444,608 502,600 502,600 
प्रसारण प्रणाली 14,940,932 3,596,887 4,066,047 4,066,047 
वितरण प्रणाली 16,010,651 3,854,412 4,357,162 4,357,162 
अन्य सम्पङ्ि तथा िे.वि.प्रा.का 
आयोजिाहरू  

9,004,145 
2,167,662 2,450,401 2,450,401 

 जम्मा 41,802,562 10,063,570 11,376,209 11,376,209 

2.9. ह्रासकट्टी 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७8/0७9 मा ङ्स्थर सम्पङ्िको ह्रासकट्टीबापत रु. 6 अबा ५० करोड 

खचा हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७6/0७7, 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 47 --  

आ.ि. २०७7/0७8 तथा आ.ि. २०७8/0७9 को िावषाक ह्रासकट्टीसम्बन्िी वििरण 

देहायबमोङ्जम रहेको ि : 

तानलका 22: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित ह्रासकट्टी 

वििरण 

आ.ि. २०७6/0७7  
(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत) रु. हजारमा 

आ.ि. २०७7/0७8 
(अपररष्कृत)  
रु. हजारमा 

आ.ि. २०७8/0७9  
(प्रक्षवेपत)  
रु. हजारमा 

उत्पादि प्रणाली  266,619 345,000 287,170 
प्रसारण प्रणाली 2,156,956 2,472,500 2,323,208 
वितरण प्रणाली 2,311,387 2,357,500 2,489,542 
अन्य सम्पङ्ि तथा िे.वि.प्रा.का 
आयोजिाहरू  

1,299,888 575,000 1,400,080 

 जम्मा 6,034,850 5,750,000 6,500,000 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/०७७ को ह्रासकट्टीबापतको खचा पेस गरेको रकम र आ.ि. 

२०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको ह्रासकट्टी खचाको रकममा नभन्नता देङ्खएको 

ि। 

िे.वि.प्रा.ले आफ्िो नििेदिमाफा त आ.ि. २०७8/0७9 मा ह्रासकट्टी रु. 6 अबा ५० करोड 

हिुे प्रक्षेपण गरेको ि तर त्यस सम्बन्िमा आयोगसमक्ष सम्पूणा ङ्स्थर सम्पङ्िको विस्ततृ 

वििरण पेस गरेको िैि। साथै, उपभोक्ताको प्रत्यक्ष योगदािबाट तथा अिदुािबाट सृजिा हिुे 

ङ्स्थर सम्पङ्िको कुिै वििरण खलुाईएको िैि। सामान्यतया, अन्तरााविय उच्चतम नियामकीय 

अभ्यास (Best International Regulatory Practices) अिरुूप ह्रासकट्टी दर गणिा गदाा सिाप्रथम 

कुल ङ्स्थर सम्पङ्िमा उपभोक्ताको प्रत्यक्ष योगदािबाट तथा अिदुािबाट निमााण गररएका 

सम्पङ्िको मूल्य घटाई त्यसको शेषमा ह्रासकट्टी गणिा गररन्ि।  
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आ.ि. २०७6/0७7 को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको वििरणको आिारमा आ.ि. 

२०७६/०७७ को ह्रासकट्टी रकम सो आ.ि.को ङ्स्थर सम्पङ्िको औसत लागत मूल्यको 

२.६१% देङ्खन्ि भिे िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको वििरणको आिारमा आ.ि. २०७7/0७8 मा 

2.52% मात्र रहेकोमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७8/0७9 को ह्रासकट्टी ङ्स्थर सम्पङ्िको औसत 

लागत मूल्यको 2.73% हिुे प्रक्षेपण गरेको ि तर ह्रासकट्टी दर बढ्िकुो कुिै कारण 

खलुाइएको िैि।  

तसथा, अपूग वििरणको कारणले गदाा आयोगले आ.ि. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण 

प्रनतिेदिअिसुारको सो आ.ि.को अन्त्यमा भएको ङ्स्थर सम्पङ्िको लागत मूल्यमा िे.वि.प्रा.ले 

पेस गरेअिसुारको आ.ि. २०७७/७८ र २०७८/७९ मा थप हिुे ङ्स्थर सम्पङ्िको लागत 

मूल्य जोडी आ.ि. २०७८/०७९ को सरुु र अन्त्यको ङ्स्थर सम्पङ्िको लागत मूल्यको गणिा 

गररएको ि। यही रकमको आिरमा आ.ि. २०७८/०७९ को औसत ङ्स्थर सम्पङ्िको लागत 

मूल्य गणिा गरी आ.ि. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको औसत ह्रासकट्टी 

दरले गणिा गरी यस महसलु नििाारण गिे प्रयोजिको लानग रु. ६ अबा २३ करोड ३३ लाख 

६० हजार ह्रासकट्टी खचा स्िीकृत गररएको ि। 

तानलका 23: आयोगद्वारा स्िीकृत ह्रासकट्टी 

वििरण 

आ.ि. 
२०७6/0७7 
(लेखापरीक्षण 

भएको) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७6/0७7 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
पेस गररएको 
प्रस्तािमा 
उल्लेङ्खत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७7/0७8 
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा  

आ.ि. 
२०७8/0७

9 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
प्रक्षवेपत) 

रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

रु. हजारमा 
 

आ.ि.को सरुुमा कुल ङ्स्थर 
सम्पङ्िको लागत मूल्य  
(रु. हजारमा) 

185,790,562 210,024,114 222,769,751 232,833,321 232,833,321 
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वििरण 

आ.ि. 
२०७6/0७7 
(लेखापरीक्षण 

भएको) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७6/0७7 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
पेस गररएको 
प्रस्तािमा 
उल्लेङ्खत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७7/0७8 
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा  

आ.ि. 
२०७8/0७

9 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
प्रक्षवेपत) 

रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

रु. हजारमा 
 

आ.ि.को अन्त्यमा कुल ङ्स्थर 
सम्पङ्िको लागत मूल्य  
(रु. हजारमा) 

222,769,751 251,826,675 232,833,321 244,209,530 244,209,530 

कुल ङ्स्थर सम्पङ्िको औसत 
लागत मूल्य  
(रु. हजारमा) 

204,280,157 230,925,395 227,801,536 238,521,425 238,521,425 

िावषाक ह्रासकट्टी रकम  
(रु. हजारमा) 

5,338,521 6,034,850 5,750,000 6,500,000 6,233,360 

कुल ङ्स्थर सम्पङ्िको औसत 
लागत मूल्यमा ह्रासकट्टी दर  
(प्रनतशतमा) 

2.61%  2.52% 2.73% 2.61% 

आयोगले स्िीकृत गरेको 
ह्रासकट्टी रकम  
(रु. हजारमा) 

    6,233,360 

 
2.10. पुुँजी लगािीमा प्रनतफल 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७8/0७9 को पुुँजी लगािीमा प्रनतफल गणिा गिे प्रयोजिको लानग 

कुल ङ्स्थर सम्पङ्िको औसत लागत मूल्यको ३०% रकम पुुँजी लगािी मानििे मान्यतामा 

जम्मा पुुँजी रु. 77 अबा 98 करोड ४9 लाख हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। यसै गरी, आ.ि. 

२०७८/0७९ को लानग सो पुुँजीको ८.२८3% ले हिु आउिे रकम रु. ६ अबा ४५ करोड 

९४ लाख ८९ हजार प्रनतफलको रूपमा माग गरेको ि। ि.ेवि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको 

आ.ि. २०७6/0७7, आ.ि. २०७7/0७8 तथा आ.ि. २०७8/0७9 को पुुँजी लगािीमा 

प्रनतफलसम्बन्िी वििरण देहायबमोङ्जम रहेको ि : 
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तानलका 24: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित पुुँजी लगािीमा प्रनतफल 

वििरण 

आ.ि. 
२०७6/0७7 

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७7/0७8 

(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७8/0७9 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
प्रक्षवेपत) 

रु. हजारमा 

आ.ि.को सरुुमा कुल ङ्स्थर सम्पङ्िको लागत मूल्य 
(रु. हजारमा) 

185,790,562 222,769,751 247,641,535 

आ.ि.को अन्त्यमा कुल ङ्स्थर सम्पङ्िको लागत मूल्य 
(रु. हजारमा) 

222,769,751 247,641,535 272,257,799 

कुल ङ्स्थर सम्पङ्िको औसत लागत मूल्य (रु. हजारमा) 204,280,157 235,205,643 259,949,667 

कुल ङ्स्थर सम्पङ्िमा शेयर पुुँजीको प्रनतशत 30.00% 30.00% 30.00% 

कुल ङ्स्थर पुुँजीको आिारमा कुल पुुँजी 61,284,047 70,561,693 77,984,900 

लगािीमा अपेक्षा गररएको प्रनतफल दर (प्रनतशत) 8.520% 8.283% 8.283% 

कुल अपेङ्क्षत प्रनतफल (रु. हजारमा) 5,221,401 5,844,625 6,459,489 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.को कुल पुुँजीमध्ये कनत पुुँजी चाल ुअिस्थाका आयोजिामा लगािी भएको हो र कनत 

पुुँजी निमााणािीि आयोजिामा लगािी भएको हो सोको वििरण पेस िगररएकाले आयोगले यस 

महसलु नििाारण गिे प्रयोजिका लानग िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७८/०७९ को कुल ङ्स्थर 

सम्पङ्िको औसत लागत मूल्यको ३०% रकमलाई पुुँजी लगािी मािी सो रकममा िे.वि.प्रा.ले 

माग गरेअिसुार ८.२८3% ले गणुा गरी पुुँजी लगािीमा प्रनतफल स्िीकृत गरेको ि। 

िे.वि.प्रा.ले ङ्स्थर सम्पङ्िको विस्ततृ वििरण पेस िगरेकोले िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/०७७ 

को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको आ.ि. २०७६/०७७ को अन्त्यमा भएको कुल ङ्स्थर 

सम्पङ्िको रकममा िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको आ.ि. २०७७/०७८ मा थप भएको ङ्स्थर सम्पङ्ि 

र आ.ि. २०७८/०७९ मा थप हिुे ङ्स्थर सम्पङ्िको रकम जोड गरी आ.ि. २०७८/०७९ 
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को सरुुमा र सो आ.ि.को अन्त्यमा हिुे ङ्स्थर सम्पङ्िको लागत मूल्य गणिा गररएको ि। 

सोहीअिसुार आ.ि. २०७८/०७९ को कुल ङ्स्थर सम्पङ्िको औसत लागत मूल्य रु. २ खबा 

३८ अबा ५२ करोड १४ लाख २५ हजार स्िीकृत गरी सो रकमको ३०% ले हिु आउि े

रु. ७१ अबा ५५ करोड ६४ लाख २८ हजारलाई पुुँजी लगािी मािी सो पुुँजीको ८.२८३% 

हिु आउिे रकम रु. ५ अबा ९२ करोड ७० लाख १९ हजार पुुँजी लगािीमा प्रनतफलको 

रूपमा स्िीकृत गररएको ि। 

तानलका 25: आयोगद्वारा स्िीकृत पुुँजी लगािीमा प्रनतफल 

वििरण 

आ.ि. 
२०७6/0७7 

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७7/0७8 

(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७8/0७9 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
प्रक्षवेपत) 

रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७8/0७9 

(आयोगद्वारा स्िीकृत) 

रु. हजारमा 

आ.ि.को सरुुिातमा कुल 
ङ्स्थर सम्पङ्िको लागत मूल्य 
(रु. हजारमा) 

185,790,562 222,769,751 247,641,535 232,833,321 

आ.ि.को अन्त्यमा कुल ङ्स्थर 
सम्पङ्िको लागत मूल्य  
(रु. हजारमा) 

222,769,751 247,641,535 272,257,799 244,209,530 

कुल ङ्स्थर सम्पङ्िको औसत 
लागत मूल्य (रु. हजारमा) 

204,280,157 235,205,643 259,949,667 238,521,425 

कुल ङ्स्थर सम्पङ्िमा पुुँजी 
लगािीको मात्रा (प्रनतशतमा) 

  30.00% 30.00% 

पुुँजी (रु. हजारमा)   77,984,900 71,556,428 
पुुँजी लगािीमा प्रनतफलको दर 
(प्रनतशतमा) 

  8.283% 8.283% 

लगािीमा प्रनतफल  
(रु. हजारमा) 

  6,459,489 5,927,019 

हालको लानग स्िीकृत पुुँजीको ८.२८३% प्रनतफल प्रदाि गररए तापनि भविष्यमा यही दर 

कायम िहिु सक्ि। आयोगले बजारको िस्तङु्स्थनत, लगािीको अिसर तथा विद्यतुको क्षेत्रमा 

प्रभाि पािे अन्य सूचकको आिारमा समय समयमा प्रनतफलको दर पररिताि गिा सक्ि ेि। 
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2.11. ऋणको ब्याज 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७8/0७9 मा दीघाकालीि ऋणको ब्याजबापत रु. 6 अबा खचा हिुे 

प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको आ.ि. २०७6/0७7, २०७7/0७8 

तथा २०७8/0७9 को ब्याज खचासम्बन्िी संङ्क्षप्त वििरण देहायबमोङ्जम रहेको ि : 

तानलका 26: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित ऋणको ब्याज 

वििरण 

 

आ.ि. २०७६/0७७  

(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस गररएको 
प्रस्तािमा उल्लेङ्खत) 

रु. हजारमा 

आ.ि. २०७7/0७8 
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. २०७8/0७9 
(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत) 

रु. हजारमा 

दीघाकालीि ऋणको ब्याज  5,000,000 5,000,000 6,000,000 
अल्पकानलि ऋणको ब्याज - - - 

जम्मा 5,000,000 5,000,000 6,000,000 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/0७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको ऋणको ब्याज खचा र 

िे.वि.प्रा.ले २०७६/0७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिरुूपको वििरण भिी पेस गरेको खचा 

रकममा नभन्नता देङ्खएको ि। 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/०७९ को दीघाकालीि ऋणको ब्याज खचाको प्रक्षेपणमा रु. ६ 

अबा बराबरको रकम उल्लेख गरे तापनि यस खचा रकम कुि कुि ऋणको आिारमा गणिा 

गररएको हो सो वििरण, कुि कुि ऋण निमााणािीि आयोजिाका लानग उपभोग गररएको हो 

सोसम्बन्िी वििरण तथा सम्पूणा ऋणको विस्ततृ वििरण पेस गररएको िैि।  

तसथा, आयोगले िे.वि.प्रा.को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको दीघाकालीि ऋणको ब्याज खचामा 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/०७७ पिात ्नलएका ियाुँ दीघाकालीि ऋणको ब्याज रकम जोड 
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गरी यस महसलु नििाारण गिे प्रयोजिका लानग रु. 5 अबा ३० करोड ८० लाख १ हजार 

आ.ि. २०७८/०७९ को ब्याज खचाको रूपमा स्िीकृत गरेको ि। साथै, िे.वि.प्रा.ले पेस 

गरेको वििरणमा ४ (चार) िटा ऋणको ब्याज दर उल्लेख िगररएको हिुाले सो ऋणको 

हकमा औसत ब्याजदर (४.९३%) गणिा गरी वहसाब गररएको ि। 

तानलका 27: आयोगद्वारा स्िीकृत ऋणको ब्याज 

वििरण 

आ.ि. 
२०७६/0७७  
(लेखापरीक्षण 

भएको) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७६/0७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
पेस गररएको 
प्रस्तािमा 
उल्लेङ्खत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७७/0७८  
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७८/0७९  
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
प्रक्षवेपत) 

रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७८/079  
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

रु. हजारमा 

दीघाकालीि ऋणको ब्याज 4,536,657 5,000,000 5,000,000 - 5,308,001 

अल्पकालीि ऋणको ब्याज - - - - - 
जम्मा 4,536,657 5,000,000 5,000,000 ६,000,000 5,308,001 

2.12. लगािीमा प्रनतफल  

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा आफ्िो लगािी रहेका कम्पिीहरूबाट प्रनतफलको रूपमा 

रु. १९ करोड ४१ लाख ७७ हजार आम्दािी हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष 

पेस गरेको आ.ि. २०७६/0७७, आ.ि. २०७७/0७८ तथा आ.ि. २०७८/0७९ को 

लगािीबापत प्राप्त हिुे प्रनतफलको वििरण देहायबमोङ्जम रहेको ि : 
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तानलका 28: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित लगािीमा प्रनतफल 

रु. हजारमा 

क्र.सं. वििरण 

आ.ि. २०७६/0७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा पेस 
गररएको प्रस्तािमा 

उल्लेङ्खत) 

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. २०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा प्रक्षवेपत) 

1 ङ्चनलमे हाइड्रोपािर कम्पिी नल.  90,999 124,004 130,204 
2 बटुिल पािर कम्पिी नल. 3,789 4,221 4,432 
3 पािर ट्रान्सनमसि कम्पिी िेपाल नल. 40,500 47,187 49,546 
  जम्मा 135,288 1८४,९३१ 1९4,1७७ 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको रकम भिी पेस गरेको 

वििरण र िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको रकममा 

नभन्नता देङ्खएको ि। साथै, िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको आ.ि. २०७७/0७८ र २०७८/०७९ 

को वििरणमा गङ्णतीय गल्ती देङ्खएको ि।  

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७७/0७८ को तलुिामा २०७८/0७९ को लगािीको प्रनतफल 

समग्रमा ५% ले बढ्िे प्रक्षेपण गररएको देङ्खन्ि। िे.वि.प्रा.ले यस आम्दािीको सम्बन्िमा 

विस्ततृ वििरण पेस िगरेकोले यस महसलु नििाारण गिे प्रयोजिको लानग िे.वि.प्रा.ले विनभन्न 

कम्पिीहरूमा गरेको लगािीबापत आ.ि. २०७८/0७९ मा प्राप्त हिुसक्ि ेप्रनतफल िे.वि.प्रा.ले 

प्रक्षेपण गरेअिसुारको रु. 18 करोड ४१ लाख ८२ हजार स्िीकृत गररएको ि। 
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तानलका 29: आयोगद्वारा स्िीकृत लगािीमा प्रनतफल 

रु. हजारमा 

क्र.सं.   वििरण  

आ.ि. 
२०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण 

भएको) 

आ.ि. 
२०७६/0७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
पेस गररएको 
प्रस्तािमा 
उल्लेङ्खत) 

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
प्रक्षवेपत) 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

     
1  

ङ्चनलमे हाइड्रोपािर 
कम्पिी नल.   

 90,999 124,004 130,204 130,204 

     
2  

बटुिल पािर 
कम्पिी नल.  

 3,789 4,221 4,432 4,432 

     
3  

पािर ट्रान्सनमसि 
कम्पिी िपेाल नल.  

 40,500 47,187 49,546 49,546 

 जम्मा  137,924 135,288 175,412 184,182 184,182 

2.13. अन्य आय 

(क) िे.वि.प्रा.को प्रस्ताि 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा लगािीमा प्रनतफलसवहतको अन्य आयबापत रु. १० अबा 

८१ लाख ५२ हजार आम्दािी हिुे प्रक्षेपण गरेको ि। िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको 

आ.ि. २०७६/0७७, आ.ि. २०७७/0७८ तथा आ.ि. २०७८/0७९ को अन्य िावषाक 

आयसम्बन्िी वििरण देहायबमोङ्जम रहेको ि : 

तानलका 30: िे.वि.प्रा.द्वारा प्रस्तावित अन्य आय 

क्र.सं. वििरण 
आ.ि. २०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण गररएको) 

रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 

(प्रक्षवेपत)  
रु. हजारमा 

१ विद्यतुसम्बन्िी सामग्रीको नबक्री ८३,९७८   
२ वढला भकु्तािीबापतको हजािा २,३१०,८६६ ३,९६१,२१३ ४,३६३,७०३ 
३ विद्यतु खररदसम्बन्िी क्षनतपूनता २५६,३३९   
४ नलजबापतको भाडा आम्दािी २१,१९२   
५ अन्य सेिाहरूबाट आम्दािी ४९१,५२७   
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क्र.सं. वििरण 
आ.ि. २०७६/0७७ 
(लेखापरीक्षण गररएको) 

रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७७/0७८ 
(अपररष्कृत) 
रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७८/0७९ 

(प्रक्षवेपत)  
रु. हजारमा 

६ अन्य विविि आम्दािी १,५२६,६२८ २,३४२,०९५ २,५४९,५५५ 

 जम्मा आम्दािी ४,६९०,५३० ६,३०३,३०८ ६,९१३,२५८ 
७ ब्याज आम्दािी ५,०३७,७८७ ३,३९४,४४५ २,९००,७१७ 

८ 
इम्प्यरमेन्ट ररभसाल (Impairment 

reversal -% NFRS) - - - 

९ 
संयकु्त उपक्रम/एसोनसयट्सबाट भएको 
आम्दािी (Share of profit from 

investment in JV/Associates-% NFRS) 
१३५,२८८ १८४,९३१ १९४,१७७ 

 जम्मा आम्दािी  (% NFRS) ५,१७३,०७५ ३,५७९,३७६ ३,०९४,८९४ 

 घटी, विगतका िषाहरूको मिुाफाको 
लगािी गरी प्राप्त भएको ब्याज िा लाभांश  

            -    
              
-    

            -    

 जम्मा ९,८६३,६०५ ९,८८२,६८४ १०,००८,१५२ 

(ख) आयोगको विश्लषेण तथा निष्कषा 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको रकम भिी पेस गरेको 

वििरण र िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रनतिेदिअिसुारको रकममा 

नभन्नता देङ्खएको ि। साथै, िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको आ.ि. २०७७/0७८ र २०७८/०७९ 

को वििरणमा गङ्णतीय गल्ती देङ्खएको ि।  

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ को अन्य आम्दािी आ.ि. २०७७/0७८ को तलुिामा 

१.२७% ले बढ्िे प्रक्षपेण गरेको ि तर अन्य आम्दािीअन्तगातका सम्पूणा शीषाकहरूको विस्ततृ 

वििरण पेस गरेको िैि। विस्ततृ जािकारीको अभािमा आयोगले यस महसलु नििाारण गिे 

प्रयोजिको लानग िे.वि.प्रा.ले प्रक्षपेण गरेअिसुारको रकम रु. ९ अबा ९९ करोड ८१ लाख 

५७ हजार आ.ि. २०७८/०७९ को लगािीमा प्रनतफलसवहतको अन्य आय स्िीकृत गरेको 

ि। 
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तानलका 31: आयोगद्वारा स्िीकृत अन्य आय 

रु. हजारमा 

रु. 
हजार
माक्र. 
सं. 

वििरण 

आ.ि. 
२०७६/७७ 
(लेखापरीक्षण 
भएको) 

आ.ि. 
२०७६/७७  
(िे.वि.प्रा.द्वारा 
पेस गररएको 
प्रस्तािमा 
उल्लेङ्खत)  

आ.ि. 
२०७७/७८ 
(अपररष्कृत) 

आ.ि. 
२०७८/७९ 
(िे.वि.प्रा. द्वारा 

प्रक्षवेपत)  

आ.ि. 
२०७८/७९ 
(आयोगद्वारा 
स्िीकृत) 

1 विद्यतु सम्बन्िी सामग्रीको नबक्री  83,978 - - - 

2 वढला भकु्तािीबापतको हजाािा  2,310,866 3,961,213 4,363,703 4,363,703 

3 विद्यतु खररद सम्बन्िी हजाािा  256,339 - - - 

4 नलजबापतको भाडा आम्दािी  21,192 - - - 

5 अन्य सेिाहरूबाट आम्दािी  491,527 - - - 

6 अन्य विविि आम्दािी  1,526,628 2,342,095 2,549,555 2,549,555 

  जम्मा आम्दािी 4,690,532 4,690,530 6,303,308 6,913,258 6,913,258 

7 ब्याज आम्दािी 5,336,599 5,037,787 3,394,445 2,900,717 2,900,717 

8 

इम्प्यरमेन्ट ररभसाल (Impairment 

reversal -% NFRS) - - - - - 

9 

जोइन्ट भेन्चर/एसोनसयट्सबाट 
भएको आम्दािी (Share of profit 

from investment in 

JV/Associates-% NFRS) 

137,924 135,288 175,412 184,182 184,182 

  जम्मा आम्दािी  (% NFRS) 5,474,522 5,173,075 3,569,857 3,084,899 3,084,899 

  

घटी, विगतका िषाहरूको 
मिुाफाको लगािी गरी प्राप्त 
भएको ब्याज िा लाभांश  

- - - - - 

  जम्मा 10,165,054 9,863,605 9,873,165 9,998,157 9,998,157 

2.14. रोयल्टी 

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ मा आफ्िा विद्यतु उत्पादि केन्द्रबाट विद्यतु उत्पादि 

गरेबापतको िेपाल सरकारलाई बझुाउिपुिे रोयल्टी रु. १ अबा ८२ करोड ५० लाख हिु े

प्रक्षेपण गरेको ि तर िे.वि.प्रा.ले यस खचासम्बन्िी अन्य वििरण पेस िगरेको हिुाले आयोगले 

थप जािकारी माग गरेकोमा प्रचनलत कािूिअिसुार विद्यतु गहृ सञ्चालिको अिनि र अिस्था 
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बमोङ्जम रोयल्टी बझुाउिे व्यिस्थाको लानग विगत िषाको तलुिामा थप रु. २० करोड रकम 

विनियोजि गररएको, विद्यतु गहृहरू १५ (पन्र) िषाभन्दा बढी सञ्चालि अिनि भएसुँगै 

रोयल्टीबापतको खचा िवृि हुुँदै जािे र यो आनथाक िषामा २ (दईु) िटा विद्यतु गहृ थप भई 

सञ्चालिमा रहेको कारण रोयल्टी खचामा िवृि भएको जािकारी पेस गरेको ि। तथावप, यनत 

जािकारी विस्ततृ विश्लषेणको लानग अपगु रहेका कारणले यस महसलु नििाारण गिे प्रयोजिका 

लानग िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेअिसुार रु. १ अबा ८२ करोड 5० लाख रोयल्टी खचाको रूपमा 

स्िीकृत गररएको ि। 

2.15. अन्य व्यिस्था 

अन्य व्यिस्था खचाको हकमा ि.ेवि.प्रा.ले आ.ि. २०७७/0७८ को अपररष्कृत रकम रु. ४ 

अबा भएको र आ.ि. २०७८/0७९ मा रु. ४ अबा ५० करोड हिुे प्रक्षपेण पेस गरेको ि। 

तर उक्त प्रक्षेपणसुँग सम्बङ्न्ित थप वििरण पेस िगरेकाले आयोगले िे.वि.प्रा.बाट थप जािकारी 

माग गरेकोमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ को बजेट व्यिस्थामा अन्य दावयत्ि तफा को 

रु. ४ अबा ५० करोड कमाचारीको उपदाि/पेन्सि, औषनि उपचार, सङ्ञ्चत विदा आदद जस्ता 

शीषाकहरूमा (ददघाकानलि दावयत्िबापत Actuarial Valuation का आिारमा आिश्यक पिे 

रकम) खचा गिे व्यिस्थाको लानग विनियोजि भएको र अङ्घल्ला िषाका खचाको अिपुातमा झैँ 

यस आ.ि.को लानग पनि सोही अिपुातमा खचा हिुे आिारमा बजेटको प्रक्षेपण गररएको भन्ने 

जािकारी पेस गरेको ि तर यी वििरणको पवुष्ट गिे कागजात पेस गरेको िैि। तसथा, 

आयोगले िे.वि.प्रा.को प्रक्षेवपत रकममा रु. २५ करोड ९३ लाख ९६ हजार घटाई ङ्खम्ती-१ 

जलविद्यतु आयोजिाको ियाुँ विद्यतु खररदनबक्री सम्झौता भविष्यमा सम्पन्न भइसकेपिात ्सो 

आयोजिालाई नतिुापिे रकमको व्यिस्थाबापत रु. ७४ करोड ९८ लाख 45 हजार थप गरी 
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यस महसलु नििाारण गिे प्रयोजिको लानग आ.ि. २०७८/0७९ को अन्य व्यिस्थाबापतको 

खचा रु. ४ अबा ९९ करोड २९ लाख ९८ हजार स्िीकृत गरेको ि।  

2.16. नियामकीय शलु्क  

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/०७९ मा नियामकीय शलु्कबापतको खचा रकम विनियोजि गरेको 

िैि।  

आयोगले िे.वि.प्रा.लाई नमनत २०७८/०६/०७  मा आ.ि. २०७८/0७९ को कुल विद्यतु 

नबक्रीबापतको आयको ०.३०% ले हिु आउिे रकम नियामकीय शलु्कको रूपमा भकु्तािी गिा 

पत्राचार (च.िं. १०८) गरे तापनि ि.ेवि.प्रा.ले हालसम्म सो नियामकीय शलु्क भकु्तािी गरेको 

िैि।  

आ.ि. २०७८/०७९ मा आयोगको ियाुँ कायाालयको पूिाािारको तयारी रहेको पक्षलाई 

मध्यिजर गदै ऐिको दफा ३३ को उपदफा (ङ) अिसुार विद्यतु व्यापारबाट गरेको िावषाक 

कुल आयको १ % मा िबढ्िे गरी शलु्क नलि पाउि ेव्यिस्था भए तापनि आयोगले िे.वि.प्रा.को 

आ.ि. २०७८/0७९ को विद्यतु नबक्रीबापतको रकमको ०.३०% ले हिु आउिे रकम रु. 

रु. २५ करोड ६८ लाख ४८ हजार नियमकीय शलु्क खचा स्िीकृत गरेको ि। 

2.17. मदु्रा सटही बापतको िोक्साि/(िाफा) 

मदु्रा सटही बापतको िोक्साि/(िाफा)को सम्बन्िमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि.२०७८/0७९ को 

लानग कुिै प्रक्षेपण गरेको िैि। यस विषयमा विस्ततृ वििरण उल्लेख िभएको कारण आयोगले 

िे.वि.प्रा.बाट थप जािकारीको माग गरेकोमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ को प्रस्तावित 

बजेट विनियोजिमा िैदेङ्शक सटहीबापत थप िोक्साि/(िाफा) हिुे अिस्था िभएकोले यस 

शीषाकमा कुिै रकम व्यिस्थापि िगररएको भन्ने जािकारी पेस गरेको तथा िे.वि.प्रा.ले पेस 
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गरेको आ.ि. २०७७/०७८ मा मदु्रा सटहीबापत िाफा भएको पक्षलाई मध्यिजर गरी यस 

महसलु नििाारणको प्रयोजिको लानग आयोगले यस शीषाकमा िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेअिसुार 

कुिै खचा िरहिे गरी स्िीकृत गरेको ि। 

2.18. सम्पङ्िको क्षनत 

सम्पङ्िको क्षनत शीषाकमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७७/0७८ को अपररष्कृत रकम रु. ७5 

करोड ५० लाख रहेको भए तापनि आ.ि. २०७८/0७९ को लानग कुिै क्षनत िरहिे प्रक्षपेण 

गरेको ि। यस विषयमा िे.वि.प्रा.ले थप वििरण पेस िगरेकाले आयोगले िे.वि.प्रा.बाट थप 

जािकारीको माग गरेकोमा त्यसको उिरमा विनभन्न सम्पङ्िहरू Impairment बापत व्यिस्था 

गरी खचा हिुे गरेको तर आ.ि. २०७८/0७९ मा यस प्रकारको सम्पङ्िमा क्षनत िहिुे हिुाले 

कुिै पनि रकम विनियोजि िगररएको भने्न जािकारी पेस गरेको हिुाले आयोगले यस महसलु 

नििाारण गिे प्रयोजिको लानग िे.वि.प्रा.को प्रक्षेपणअिसुार यस शीषाकमा कुिै रकम िरहिे गरी 

स्िीकृत गरेको ि। 

2.19. बोिसको व्यिस्था 

बोिस व्यिस्था खचाको हकमा िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७७/0७८ को अपररष्कृत रकम रु. 

१२ करोड २६ लाख ३ हजार भएकोमा आ.ि. २०७८/0७९ मा रु. १९ करोड १० लाख 

हिुे प्रक्षपेण गरेको ि। तर िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष बोिस व्यिस्थाबापतको खचाको विश्लषेण 

गिा आिश्यक पिे अन्य वििरण पेस िगरेकाले आयोगले िे.वि.प्रा.बाट थप जािकारीको माग 

गरेकोमा त्यसको प्रनतउिरमा िे.वि.प्रा.ले यस शीषाकअन्तगातको खचा विद्यतु ऐिको 

प्राििािअिसुार िे.वि.प्रा.को कमाचारीहरूलाई बोिसबापतको रकम प्रदाि गिा विनियोजि 

गररएको भन्ने जािकारी प्राप्त भएको ि। तसथा, आयोगले विद्यतु नियमािली, २०५० को 
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नियम ८६ को उपनियम (२) को व्यिस्था अिरुूप आयोगले यस महसलु नििाारण गिे 

प्रयोजिका लानग स्िीकृत गरेको िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७८/०७९ को आम्दािी तथा खचाको 

आिारमा िे.वि.प्रा.को बोिस तथा कर अङ्घको िाफाको २% का दरले गणिा गरी रु. १5 

करोड ४६ लाख ७४ हजार बोिसको व्यिस्थाको लानग स्िीकृत गरेको ि। 

 

2.20. करबापतको खचा 
आय करबापतको खचाको हकमा आ.ि. २०७७/0७८ को अपररष्कृत रकम रु. २ अबा ५० 

करोड १८ लाख ९१ हजार भएकोमा आ.ि. २०७८/0७९ मा सो शीषाकअन्तगातको रकम 

रु. २ अबा ७१ करोड ४३ लाख २७ हजार हिुे प्रक्षेपण पेस गरेको ि। तर िे.वि.प्रा.ले 

आयोगसमक्ष करबापतको व्यिस्थासम्बन्िी खचाको विश्लषेण गिा आिश्यक पिे विस्ततृ वििरण 

पेस िगरेकाले यस महसलु नििाारणको प्रयोजिको लानग िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेअिसुार रु. २ 

अबा ७१ करोड ४३ लाख २७ हजार करबापत स्िीकृत गरेको ि। 
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3. िे.वि.प्रा.को अनिक नबक्री (Revenue Surplus)/अपगु नबक्री (Revenue Gap) को 
विश्लषेण 

3.1. हालको महसलुको औसत नबनलङ्ग दर 

आ.ि. २०७7/0७8 को उपभोक्ता िगा अिसुारको जम्मा अपररष्कृत नबक्री रकम र अपररष्कृत 

नबक्री यनुिटमा आिाररत रही गणिा गररएको प्रत्येक उपभोक्ता िगाको औसत नबनलङ्ग दर 

देहायबमोङ्जमको रहेको ि। िुटको गणिा नबनलङ्ग गदााको अिस्थामा िगरी महसलु नतदााको 

अिस्थामा गररिे भएकाले औसत नबनलङ्ग दरमा सो िुटको अंश समायोजि गररएको िैि। 

तानलका 32: हालको महसलुको औसत नबनलङ्ग दर 

क्र.सं. उपभोक्ता िगा 

आ.ि. 
२०७7/0७8  

(अपररष्कृत नबक्री 
रकम)  

रु. हजारमा 

आ.ि. 
२०७7/0७8  

(अपररष्कृत नबक्री 
यनुिट)  

वकलोिाट-घण्टा 
हजारमा 

आ.ि.  
२०७7/0७8 को  
औसत नबनलङ्ग दर  

(रु. प्रनत  
वकलोिाट-घण्टा) 

१. ग्राहस्थ 28,205,850 3,138,000 8.99 
२. गैह्र व्यापाररक  2,888,492 204,000 14.16 
३. व्यापाररक 7,331,765 511,000 14.35 
४. औद्योनगक 27,688,052 2,816,000 9.83 
५. खािेपािी  706,355 121,440 5.82 
६. नसुँचाइ 386,174 87,560 4.41 
७. सडक बिी 799,365 88,000 9.08 
८. अस्थायी किेक्सि 67,365 4,000 16.84 
९. यातायात  18,669 2,000 9.33 
१०. िानमाक स्थल (सानबक मङ्न्दर िगा) 57,245 8,000 7.16 
११. गैह्र ग्राहस्थ 1,909,396 116,000 16.46 
१२. मिोरञ्जि व्यिसाय 79,301 4,000 19.83 
१३. सामदुावयक थोक उपभोक्ता 829,285 174,000 4.77 
१४. नियाात 315,176 44,000 7.16 

 
जम्मा/औसत  71,282,490 7,318,000 9.74 
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3.2. हालको महसलु दरको आिारमा प्रत्येक उपभोक्ता िगाको नबक्री 

नियाातबाहेकका विनभन्न उपभोक्ता िगाहरूको हालको औसत नबनलङ्ग दरलाई यथाित राखी 

नियाातको औसत नबनलङ्ग दरलाई िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/०७९ को लानग प्रस्ताि गरेको 

औसत नबनलङ्ग दर रु. ४.९५ लाई आिार मािी आयोगले स्िीकृत गरेको आ.ि. २०७8/0७9 

को नबक्री यनुिटको आिारमा गणिा गदाा िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७8/0७9 को कुल नबक्री 

रकम देहायबमोङ्जमको रहिे देङ्खन्ि : 

तानलका 33: हालको महसलु दरको आिारमा प्रत्येक उपभोक्ता िगा अिसुारको कुल नबक्री रकम 

क्र.सं. उपभोक्ता िगा 

आ.ि. २०७8/0७9  
को प्रक्षवेपत नबक्री यनुिट  

(वकलोिाट-घण्टा 
हजारमा) 

हालको औसत  
नबनलङ्ग दर  
(रु. प्रनत 

वकलोिाट-घण्टा) 

हालको औसत नबनलङ्ग दरको 
आिारमा आ.ि. 
२०७८/0७९ 

को नबक्री रकम 
(रु. हजारमा) 

१. ग्राहस्थ 3,686,537 8.99 33,136,364 
२. गैह्र व्यापाररक  246,102 14.16 3,484,626 
३. व्यापाररक 629,669 14.35 9,034,413 
४. औद्योनगक 2,973,811 9.83 29,239,714 
५. खािेपािी  137,558 5.82 800,108 
६. नसुँचाइ 99,182 4.41 437,430 
७. सडक बिी 107,956 9.08 980,639 
८. अस्थायी किेक्सि 4,197 16.84 70,683 
९. यातायात  3,932 9.33 36,703 

१०. 
िानमाक स्थल  
(सानबक मङ्न्दर िगा) 

10,144 7.16 72,587 

११. गैह्र ग्राहस्थ 195,488 16.46 3,217,793 
१२. मिोरञ्जि व्यिसाय 6,618 19.83 131,204 
१३. सामदुावयक थोक उपभोक्ता 194,949 4.77 929,128 
१४. नियाात 1,115,200 ४.९५ ५,५२०,२४० 

 
जम्मा 9,411,343  8७,०९१,६३० 

 

मानथ उल्लेङ्खत औसत नबनलङ्ग दरलाई आिार माने्न हो भिे यस अिसुारको कुल नबक्री रकम 

िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेको नबक्री रकमभन्दा बढी हिु आउुँि। साथै, यसअिसुारको नबक्री 
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रकम आयोगले स्िीकृत गरेको आ.ि. २०७8/0७9 को आिश्यक िावषाक खचा रकमभन्दा 

बढी रहिे देङ्खन्ि। तसथा, हालको महसलु दर िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७८/०७९ को 

आिश्यक िावषाक खचा पूनताका लानग पयााप्त हिु े देङ्खएकोले ि.ेवि.प्रा.ले विनभन्न उपभोक्ता 

िगा/उपिगाको महसलु दरमा िवृिको प्रस्ताि पेस गरे तापनि विद्यतु उपभोक्ता महसलु दरको 

िवृि गिुाको कुिै औङ्चत्य देङ्खुँदैि। 

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

आयोगले स्िीकृत गरेअिसुारको िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७8/0७9 को लानग आिश्यक पिे 

िावषाक खचा, आ.ि. २०७६/०७७ को महसलु नििाारण गदाा स्िीकृत गररएको अनिक नबक्री 

रकम, नियाातको औसत नबनलङ्ग दर िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/०७९ को लानग प्रक्षेपण 

गरेअिसुार हिुे र अन्य उपभोक्ताको हकमा हालको महसलु दरको आिारमा गणिा गदाा 

नियाातसवहतको आिश्यक िावषाक नबक्री रु. 1 अबा ८३ करोड ४ लाख ६१ हजार बराबरको 

अनिक नबक्री रकम हिुे देङ्खएको ि। 

तानलका 34: हालको महसलु दरको अनिक नबक्री रकम 

वििरण 
आ.ि. 

२०७८/७९ (रु. 
हजारमा)  

खदु िावषाक आिश्यक नबक्री रकम (Net Aggregated Revenue Requirement) 85,784,340  

मानथ उल्लेख गरेअिसुार हालको महसलु दरको आिारमा विद्यतु नबक्रीबाट हिुे 
िुटपनिको आम्दािी 

80,662,087  

विद्यतु नियाातबाट आम्दािी 5,520,240  

आ.ि. २०७६/०७७ को महसलु नििाारण गदाा स्िीकृत गररएको अनिक नबक्री रकम 1,432,474  

हालको महसलु दरको आिारमा अनिक नबक्री (िुट अङ्घको) 1,830,461  
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उपरोक्त विश्लषेणको आिारमा िे.वि.प्रा.ले प्रस्ताि गरेको नबक्रीमा रु. 1 अबा ८३ करोड ४ 

लाख ६१ हजार बराबरको समायोजि गिा सवकिे देङ्खएको ि। तथावप, पररच्िेद-४ मा 

उल्लेख गररएका आिारहरू तथा रणिीनतको आिारमा आयोगले यस अनिक नबक्रीबापतको 

रकममध्ये सम्पूणा रकम समायोजि िगरी यस पटकको समायोजिमा रु. १ अबा ४६ करोड 

३ लाख ८ हजार बराबरको रकम मात्र समायोजि गरी बाुँकी रु. 37 करोड 1 लाख 54 

हजार रकम अको पटक महसलु नििाारण गदाा समायोजि गिे गरी यथाित राङ्खएको ि।  
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4. अनिक नबक्री/(अपगु नबक्री)को विश्लषेणका आिार तथा रणिीनतहरू  

सामान्यतया, अनिक नबक्रीबापतको सम्पूणा रकम उपभोक्ताले लाभ नलि पाउिे गरी प्राथनमकताको 

आिारमा महसलुमा समायोजि गररन्ि। आयोगले गरेको महसलु दरको समायोजिले िे.वि.प्रा.को 

नियनमत काया तथा रणिैनतक कायायोजिा र भािी कायाददशाअन्तगातका विकासका कायाहरूको 

सञ्चालिमा बािा िपिे गरी आयोगले महसलु नििाारण गिुा आयोगको दावयत्ि रहेको ि। तसथा, 

ितामाि पररप्रके्ष्यमा निम्ि पक्षहरू तथा िे.वि.प्रा.को व्यािसावयक ङ्स्थरता (Corporate Sustainability) 

को सनुिङ्िततालाई मध्यिजर गदै आयोगले यस अनिक नबक्रीबापतको रकममध्ये सम्पूणा रकम 

समायोजि िगरी आंङ्शक रकम अको पटक महसलु नििाारण गदाा आिश्यकताअिसुार समायोजि गिा 

सक्िे गरी यथाित राखेको ि: 

क) विगत २ (दईु) िषादेङ्ख िोभेल कोरोिाभाइरस (कोनभड-१९) को प्रकोपको कारण देशको 

अथातन्त्रमा िकारात्मक प्रभाि भएको र यसले िे.वि.प्रा.को वििीय अिस्थामासमेत असर परेको 

ि। कोरोिा महामारीका समयमा लागू गररएको निषेिाज्ञाका कारण व्यािसावयक र औद्योनगक 

क्षेत्रको कायासम्पादि बन्द हिु गई विद्यतु खपतमा कमी आउि गयो। यसले िे.वि.प्रा.को 

िगद प्रिाहको अिस्थामासमेत असर परेको देङ्खन्ि। 

ख) िे.वि.प्रा.ले कुिै अल्पकालीि तथा अनिविकषा (Overdraft) कजाा िनलएकोले यस महसलु 

नििाारणको निणायमा अल्पकालीि कजाामा कुिै ब्याज रकम स्िीकृत गररएको िैि। िे.वि.प्रा.ले 

आफ्िो चालू पुुँजीको आिश्यकता दीघाकालीि कजााको अंश उपयोगबाट पररपूनता गरेको 

हिुसक्ि। ितामाि बजारको ङ्स्थनत हेदाा िे.वि.प्रा.को िगद प्रिाहको अिस्था अल्पकालीि 

अिनिमा केही कमजोर हिुे देङ्खएको ि। 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 67 --  

ग) िे.वि.प्रा.ले विद्यतु उत्पादि, प्रसारण, वितरण एिम ्व्यापारसम्बन्िी संस्थागत विकास योजिा 

(Corporate Development Plan – 2020/24) बिाई कायाान्ियिमासमेत ल्याइसकेको जािकारी 

ददएको ि। यस चार (४) िषे विकास योजिाको लक्ष्य विद्यतु आपूनतामा िवृि गिुा एिम ्

विद्यतुमा रािलाई आत्मनिभार बिाउि ुरहेको र सबैको लानग स्िच्ि, भरपदो, नियनमत र सलुभ 

ऊजाा उपलब्ि गराउि ुहो। यसबाट ददगो विकास लक्ष्यहरूको प्रानप्तमा पनि सहयोग पगु्ि े

अपेक्षा राङ्खएको ि। 

घ) िे.वि.प्रा.ले आयोगसमक्ष पेस गरेको महसलु नििाारणको नििेदि तथा नििेदिसुँग पेस गररएका 

वििरणहरू उपर सरोकारिालाहरूबाट नलङ्खत तथा मौङ्खक रूपमा प्राप्त भएका तथा आयोगद्वारा 

आयोङ्जत सािाजनिक सिुिुाइमासमेत प्राप्त भएका विनभन्न राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रयासमेतलाई 

आयोगले मध्िजर गरेको ि।  

मानथ उल्लेङ्खत कारणहरूलाई मध्यिजर गदै निम्ि रणिीनत प्रस्ताि गररन्ि: 

अ) अनिक नबक्री मध्ये रु. १ अबा ४६ करोड ३ लाख ८ हजार बराबरको उपभोक्ताले लाभ नलि 

पाउिे गरी महसलुमा समायोजि गररि।े 

आ) समायोजिपिात ्हिु आउिे अनिक नबक्रीको बाुँकी रकम रु. 37 करोड 1 लाख 54 हजार 

आिश्यकताअिरुूप अको महसलु नििाारण गदाा समायोजि गिे गरी यथाित राख्न।े उक्त बाुँकी 

रकमले िे.वि.प्रा.को िगद व्यिस्थापिमा सहयोग प¥ुयाउि सक्ि ेअपेक्षा गररएको ि। 
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5. आयोगले नििाारण गरेको महसलु दर 

िेपाल सरकारको िीनत, ि.ेवि.प्रा.को वििीय अिस्था एिम ्उपभोक्ता वहतलाई मध्यिजर गदै उपभोक्ता 

महसलु दर नििाारण गिुा आयोगको दावयत्ि हो। ि.ेवि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/०७९ का लानग प्रक्षेपण 

गरेको विनभन्न खचा, आम्दािी र अपेङ्क्षत प्रनतफलसुँग सम्बङ्न्ित वििरणहरूको विस्ततृ अध्ययि तथा 

विश्लषेण गरी िे.वि.प्रा.ले माग गरेको अनिक खचा िवृिमध्ये जायज एिम ्तका सङ्गत खचामात्र स्िीकृत 

गरी ि.ेवि.प्रा.लाई आ.ि. २०७८/०७९ को लानग आिश्यक पिे खचा तथा नबक्री रकमको नििाारण 

गरी सोही अिरुूप उपभोक्ता महसलुमा समायोजि गररएको ि। िे.वि.प्रा.को नियाातबाहेक अन्य 

आन्तररक उपभोक्ताको हकमा औसतमा १.०४% ले महसलु घट्ि ेगरी आयोगले महसलु दर नििाारण 

गरेको ि। िे.वि.प्रा.का नियाात बाहेकका १३ (तेह्र) िटा उपभोक्ता िगाहरू मध्येको कुल अिमुानित 

नबक्री रकमको 3७.६०% वहस्सा योगदाि रहेको ग्राहस्थ िगामा विद्यतु खपत बढाउि तथा उपभोक्ता 

माझ विद्यतुको उङ्चत मूल्य सनुिङ्ित गिा यस िगाको महसलुमा समायोजि गररएको ि। ग्रानमण तथा 

शहरी क्षेत्रका मध्यमिगीय उपभोक्ताहरू खािा पकाउिे जस्ता कायाहरू गिा आयानतत एल.वप. ग्यासबाट 

क्रमशः विद्यतुीय उपकरणहरूमा आकवषात हिु सकुि ्र क्रनमक रूपमा आयानतत इन्ििउपर रािको 

परनिभारतासमेत कम गिे उदे्दश्यले विद्यतुको खपत बढाउि प्रोत्साहि गिा यस िगाको न्यूितम तथा 

इिजी शलु्कमा समायोजि गररएको ि। 

ग्राहस्थ स्तरमा विद्यतु खपत बढाउि तथा उपभोक्ता माझ विद्यतुको उङ्चत मूल्य सनुिङ्ित गिा ग्राहस्थ 

िगाको महसलुमा औसतमा २.८४% ले घटाईएको ि। नसङ्गल फेजबाट मानसक १५१ देङ्ख २५० 

यनुिटसम्म खपत गिे ५ एङ्म्पयर, १५ एङ्म्पयर र ३० एङ्म्पयरका ग्राहस्थ उपभोक्ताको मानसक 

न्यूितम शलु्कको हकमा सानबकको महसलु दरमा रु. २५ ले घटाउि ेगरी क्रमश: प्रनत ग्राहक रु. 

१००, रु. १२५ र रु. १५० कायम गररएको ि। यसै गरी, नसङ्गल फेजबाट मानसक ४०० 
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यनुिटभन्दा बढी विद्यतु खपत गिे ५ एङ्म्पएर, १५ एङ्म्पयर, ३० एङ्म्पयर र ६० एङ्म्पएरका ग्राहस्थ 

उपभोक्ताको मानसक न्यूितम शलु्कको हकमा सानबकको महसलु दरमा रु. २५ ले घटाउिे गरी 

क्रमश: प्रनत ग्राहक रु. १५०, रु. १७५, रु. २०० र रु. २५० कायम गररएको ि। 

विपन्न िागररकलाई लङ्क्षत गरी 5 एङ्म्पयरबाट मानसक २० यनुिटसम्म खपत गिे ग्राहस्थ िगाका 

उपभोक्ताको हकमा इिजी शलु्क िलाग्िे र न्यूितम शलु्कमात्र लाग्िे गरी निणाय गररएको ि। यसै 

गरी, नसङ्गल फेजबाट आपूनता नलई मानसक १५१ देङ्ख २५० यनुिटसम्म खपत गिे ग्राहस्थ िगाका 

उपभोक्ताको इिजी शलु्कको हकमा सानबकको दरमा प्रनत यनुिट ५० पैसा घटाई प्रनत यनुिट रु. 

९.५० कायम गररएको ि। साथै, नसङ्गल फेजबाट आपूनता नलई मानसक ४०० यनुिटभन्दा मानथ विद्यतु 

खपत गिे ग्राहस्थ िगाका उपभोक्ताको इिजी शलु्कमा प्रनत यनुिट रु. १ घटाई प्रनत यनुिट रु. ११ 

कायम गररएको ि।  

अत: आन्तररक रूपमा विद्यतु खपत िवृि गराउि उपभोक्तालाई प्ररेरत गिे िेपाल सरकारको िीनत 

अिरुूप नसङ्गल फेजबाट आपूनता नलई मानसक १५१ यनुिटभन्दा बढी विद्यतु खपत गिे ग्राहस्थ िगाका 

उपभोक्ताका लानग विद्यतुीय चलु्हो जस्ता घरयासी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहि गिे हेतलेु सानबकको 

भन्दा कम महसलु हिुे गरी उपभोक्ता महसलु दर नििाारण गररएको ि। 

आयातीत इन्ििलाई प्रनतस्थापि गिे तथा विद्यतुीय सिारी साििको प्रयोगलाई बढािा ददिे हेतलेु थ्री-

फेजबाट विद्यतु आपनूता नलिे ग्राहस्थ िगाका उपभोक्ताको हकमा आषाढदेङ्ख कानताकसम्म िषाा यामको 

महसलु दर र मङ्ससरदेङ्ख जेष्ठसम्म सु् खा यामको महसलु दर हिुे गरी मौसमी दर कायम गररएको 

ि। थ्री-फेज तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट) बाट आपूनता नलि ेग्राहस्थ िगाका उपभोक्ताको 

हकमा मानसक ४०० यनुिटसम्म विद्यतु खपत गिे उपभोक्ताको िषाा यामको इिजी शलु्कको हकमा 

सानबकको दरमा प्रनत यनुिट रु. १ ले घटाई प्रनत यनुिट रु. १०.५० कायम गररएको ि भिे मानसक 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 70 --  

४०० भन्दा बढी यनुिट विद्यतु खपत गिे उपभोक्ताको िषाा यामको इिजी शलु्क प्रनत यनुिट रु. 

१.५० ले घटाई प्रनत यनुिट रु. १०.५० र सु् खा यामको इिजी शलु्क ५० पैसाले घटाई प्रनत 

यनुिट रु. ११.५० कायम गररएको ि। साथै, ११/३३ वकलोभोल्ट (के.नभ.) बाट आपूनता नलई 

मानसक १००० यनुिटसम्म विद्यतु खपत गिे ग्राहस्थ िगाका उपभोक्ताको िषाा यामको इिजी शलु्कको 

हकमा सानबकको दरमा प्रनत यनुिट ५० पैसाले घटाई प्रनत यनुिट रु. १०.५० कायम गररएको ि 

भिे १००० भन्दा बढी यनुिट विद्यतु खपत गिे उपभोक्ताको िषाा यामको इिजी शलु्क प्रनत यनुिट 

रु. १.५० ले घटाई प्रनत यनुिट रु. १०.५० र सु् खा यामको इिजी शलु्क प्रनत यनुिट रु. १ ले 

घटाई प्रनत यनुिट रु. ११ कायम गररएको ि। अत: आन्तररक विद्यतु खपत िवृि गराउिे िेपाल 

सरकारको िीनत अिरुूप तथा थ्री-फेजबाट विद्यतु उपभोग गिे ग्राहस्थ िगाका उपभोक्ताकोसमेत 

सानबकको भन्दा कम महसलु हिुे गरी महसलु दर स्िीकृत गररएको ि। 

साथै, िेपालमा जिसस्याको ठूलो वहस्सा अझै पनि कृवषमा निभार रहेको र अथातन्त्रमा कृवषको योगदाि 

उल्ले्य रहेको पक्षलाई मध्यिजर गदै यस क्षेत्रको उत्थािमाफा त अथातन्त्रलाई गनत ददिे उदे्दश्यका 

साथ नसुँचाइ उपभोक्ता िगाको हकमा औसतमा 40.६९ % ले महसलु घटाइएको ि। टाइम अफ 

डे (वट.ओ.नड.) नमटरमाफा त ३३ के.नभ.बाट आपूनता नलिे नसुँचाइ िगाका उपभोक्ताको रानत ११ बजेदेङ्ख 

नबहाि 5 बजेसम्मको इिजी शलु्क प्रनत यनुिट रु. १.१५ ले घटाई प्रनत यनुिट रु. २ कायम गररएको 

ि भिे नबहाि 5 बजेदेङ्ख साुँझ 5 बजेसम्मको इिजी शलु्क प्रनत यनुिट रु. १.७० ले घटाई प्रनत 

यनुिट रु. ३ कायम गररएको ि। यसै गरी, वट.ओ.नड. नमटरमाफा त ११ के.नभ.बाट आपूनता नलि े

नसुँचाइ िगाका उपभोक्ताको रानत ११ बजेदेङ्ख नबहाि 5 बजेसम्मको इिजी शलु्क प्रनत यनुिट रु. 

१.५० ले घटाई प्रनत यनुिट रु. २ कायम गररएको ि भिे नबहाि 5 बजेदेङ्ख साुँझ 5 बजेसम्मको 

इिजी शलु्क प्रनत यनुिट रु. १.६५ ले घटाई प्रनत यनुिट रु. ३.१० कायम गररएको ि।   
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वट.ओ.नड. नमटर िराखी ३३ के.नभ.बाट आपूनता नलिे नसुँचाइ िगाका उपभोक्ताको इिजी शलु्क प्रनत 

यनुिट रु. २.३० ले घटाई प्रनत यनुिट रु. २.५० कायम गररएको ि। यसै गरी, वट.ओ.नड. नमटर 

िराखी ११ के.नभ.बाट आपूनता नलिे नसुँचाइ िगाका उपभोक्ताको इिजी शलु्क प्रनत यनुिट रु. २.३० 

ले घटाई प्रनत यनुिट रु. २.६० कायम गररएको ि भिे वट.ओ.नड. नमटर िराखी २३०/४०० 

भोल्टबाट आपूनता नलिे नसुँचाइ िगाका उपभोक्ताको इिजी शलु्क प्रनत यनुिट रु. २.०5 ले घटाई प्रनत 

यनुिट रु. २.२५ कायम गररएको ि।  

सामदुावयक थोक उपभोक्ताले आफ्िो ग्राहक सस्या गणुा ३० बराबरको मानसक न्यूितम शलु्क 

िे.वि.प्रा.लाई बझुाउिे गरी र सोबापत आफ्िो ग्राहक सस्या गणुा २० बराबरको यनुिट विद्यतु ऊजाा 

नि:शलु्क प्राप्त गिे तथा सोभन्दा िढी विद्यतु ऊजाा पररमाणका लागी नििााररत ईिजी शलु्क अिसुार 

नबनलङ्ग गररि ेि।अन्य उपभोक्ताको हकमा सानबकको महसलु दरमा कुिै पररिताि गररएको िैि।  

साथै, नसङ्गल फेज तथा थ्री-फेजबाट विद्यतु खपत गिे उपभोक्ताले नमटरको क्षमता िवृि गदाा लाग्ि े

दस्तरु नि:शलु्क गररएको ि। उपरोक्त समायोजिको कुल योग रु. १ अबा ४६ करोड ३ लाख ८ 

हजार हिु आउुँि जिु अनिक नबक्री रकमको 7९.७८% हो। 

मानथ उल्लेख गररएको जािकारीहरूको आिारमा आ.ि. २०७8/0७9 मा विनभन्न उपभोक्ता िगाको 

नबक्री समायोजि गरी निम्िबमोङ्जमको कुल नबक्री रु. ८५ अबा ६१ करोड ५९ लाख १5 हजार 

हिुे गरी विद्यतु नबक्री स्िीकृत गररएको ि : 
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तानलका 35: आयोगद्वारा स्िीकृत विद्यतु नबक्री 

क्र.सं. उपभोक्ता िगा 

आ.ि 
२०७6/0७7 

औसत नबनलङ्ग दर 
(रु. प्रनत 

वकलोिाट-घण्टा) 

आ.ि 
२०७7/0७8 

औसत नबनलङ्ग दर 
(रु. प्रनत 

वकलोिाट-घण्टा 

आ.ि. 
२०७8/0७9 
प्रस्तावित औसत 

नबनलङ्ग दर 
(रु. प्रनत 

वकलोिाट-घण्टा) 

आ.ि. 
२०७8/0७9 

समायोङ्जत  औसत 
नबनलङ्ग दर 
(रु. प्रनत 

वकलोिाट-घण्टा) 

आ.ि 
२०७8/0७9 
प्रक्षवेपत नबक्री 

यनुिट 
(वकलोिाट-घण्टा 

हजारमा) 

आ.ि. 
२०७8/0७9 
समायोङ्जत नबक्री  
(रु. हजारमा)  

१. ग्राहस्थ 9.55 8.99 8.78 8.73 3,686,537 32,193,981 
२. गैह्र व्यापाररक 15.38 14.16 14.20 14.20 246,102 3,494,648 
३. व्यापाररक 14.83 14.35 14.31 14.31 629,669 9,010,563 
४. औद्योनगक 14.22 9.83 10.13 9.78 2,973,811 29,074,393 
५. खािेपािी 7.70 5.82 5.69 5.69 137,558 782,705 
६. नसुँचाइ 4.59 4.41 2.62 2.62 99,182 259,460 
७. सडक बिी 9.11 9.08 9.11 9.11 107,956 983,479 
८. अस्थायी किेक्सि 21.42 16.84 19.98 19.98 4,197 83,856 
९. यातायात 7.96 9.33 9.03 9.03 3,932 35,506 

१०. 
िानमाक स्थल 
(सानबकको मङ्न्दर 
िगा) 

6.49 7.16 6.71 6.71 10,144 68,066 

११. गैह्र ग्राहस्थ 15.37 16.46 16.39 16.39 195,488 3,204,048 
१२. मिोरञ्जि व्यिसाय 18.80 19.83 20.46 20.46 6,618 135,404 

१३. 
सामदुावयक थोक 
उपभोक्ता 

4.92 4.77 3.95 3.95 194,949 769,564 

१४. नियाात 0.00 7.16 4.95 4.95 1,115,200 5,520,240 
 जम्मा 11.55 9.74 9.23 9.10 9,411,343 85,615,915 

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

     (893,895) 

 खदु नबक्री      84,722,020 

िे.वि.प्रा.को आ.ि. २०७8/0७9 को लानग आिश्यक खचा, आिश्यक नबक्री तथा नियाातको प्रक्षपेणको 

आिारमा देङ्खएको अनिक नबक्री मध्ये रु. १ अबा ४६ करोड ३ लाख ८ हजार बराबरको लाभ 

उपभोक्ताले पाउिे गरी ग्राहस्थ र नसुँचाई उपभोक्ता िगाको महसलु केही घट्िे गरी महसलुमा समायोजि 

गरी बाुँकी रु. 37 करोड 1 लाख 54 हजार बराबरको रकम आिश्यकता अिसुार आगामी महसलु 

नििाारणमा समायोजि गिा सक्िे गरी यथाित राङ्खएको ि। 
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तानलका 36: आगामी महसलु नििाारणमा समायोजि गिा सवकिे बाुँकी अनिक नबक्री रकम 

वििरण आ.ि. २०७८/७९ (रु. हजारमा) 
 

खदु िावषाक आिश्यक नबक्री (समायोङ्जत) 85,784,340  

विद्यतु नबक्रीबाट हिुे िुटपनिको आम्दािी (समायोङ्जत) 79,201,780  

विद्यतु नियाातबाट आम्दािी  5,520,240  

अङ्घल्लो महसलुसम्बन्िी निणायिाट ददइएको अनिक नबक्रीको समायोजि 1,432,474  

बाुँकी अनिक नबक्री 370,154  
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विद्यतु महसलु दर 

१. ग्राहस्थ िगा 

१.१ नसङ्गल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) 

क्र.सं. 
वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिट (मानसक) 

५ एङ्म्पयर १५ एङ्म्पयर ३० एङ्म्पयर ६० एङ्म्पयर 

मानसक 
न्यूितम 
शलु्क 
(रु.) 

इिजी शलु्क 
(रु.प्रनत 

वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिट) 

मानसक 
न्यूितम 
शलु्क 
(रु.) 

इिजी शलु्क 
(रु.प्रनत 

वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिट) 

मानसक 
न्यूितम 
शलु्क 
(रु.) 

इिजी शलु्क 
(रु.प्रनत 

वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिट) 

मानसक 
न्यूितम 
शलु्क 
(रु.) 

इिजी शलु्क 
(रु.प्रनत 

वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिट) 

1 ० देङ्ख २० 30 0 50 4.00 75 5.00 125 6.00 

2 २१ देङ्ख ३० 50 6.50 75 6.50 100 6.50 125 6.50 

3 ३१ देङ्ख ५० 50 8.00 75 8.00 100 8.00 125 8.00 

4 ५१ देङ्ख 100 75 9.50 100 9.50 125 9.50 150 9.50 

5 10१ देङ्ख २५० 100 9.50 125 9.50 150 9.50 200 9.50 

6 २५० भन्दा मानथ 150 11.00 175 11.00 200 11.00 250 11.00 

 
िोट: ५ एङ्म्पयरका ग्राहकको हकमा यदद मानसक २० वकलोिाट-घण्टा: यनुिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देङ्ख २० वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिटसम्मको इिजी शलु्क रु. ३.०० प्रनत यनुिटका दरले लाग्ि ेि। 

१.2 थ्री-फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट) 

क्र. 
सं. 

वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिट (मानसक) 

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

मानसक 
न्यूितम 

शलु्क (रु.) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट) मानसक 

न्यूितम 
शलु्क (रु.) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिट) 

आषाढदेङ्ख 
कानताकसम्म 

मङ्ससरदेङ्ख 
जेष्ठसम्म 

आषाढदेङ्ख 
कानताकसम्म 

मङ्ससरदेङ्ख 
जेष्ठसम्म 

1 जिुसकैु खपतको लानग  1,100  10.50 11.50  1,800  10.50 11.50 

 

१.३ थ्री-फेज मझ्यौला भोल्टेज (३३/११ के.भी.) 

क्र.सं. वकलोिाट-घण्टा: यनुिट (मानसक) 
मानसक न्यूितम शलु्क 

(रु.) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

आषाढदेङ्ख कानताकसम्म मङ्ससरदेङ्ख जेष्ठसम्म 

1 जिुसकैु खपतको लानग  10,000  10.50 11.00 
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२. अन्य उपभोक्ता 

२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट) 

क्र.सं. उपभोक्ता िगा 
नडमाण्ड शलु्क (रु.प्रनत 
के.नभ.ए. प्रनत मवहिा) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत 
वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

1 औद्योनगक     

  क. ग्रानमण तथा घरेल ुउद्योग 60 7.80 

  ख. सािा उद्योग 110 9.60 

2 व्यापाररक 325 11.20 

3 गैह्र व्यापाररक 215 12.00 

4 नसुँचाइ 0 2.25 

5 खािेपािी     

  क. सामदुावयक खािेपािी 0 4.20 

  ख. अन्य खािेपािी 160 7.20 

6 यातायात     

  क. सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग 
स्टेशिसमेत) 

200 5.75 

  ख. अन्य यातायात 220 8.90 

7 िानमाक स्थल 0 6.10 

8 सडक बिी     

  क. नमटर जडाि भएको 0 7.30 

  ख. नमटर जडाि ि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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२.२ मानथल्लो भोल्टेज स्तर 

क्र.सं. उपभोक्ता िगा 
नडमाण्ड शलु्क (रु.प्रनत 
के.नभ.ए. प्रनत मवहिा)  

इिजी शलु्क (रु.प्रनत 
वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

अ. मानथल्लो भोल्टेज     

1 औद्योनगक (१३२ के.भी.) 230 8.20 

2 औद्योनगक (६६ के.भी.) 240 8.30 

आ. मझ्यौला भोल्टेज (३३ के.भी.)     

1 औद्योनगक 255 8.40 

2 व्यापाररक 315 10.80 

3 गैह्र व्यापाररक 240 11.40 

4 नसुँचाइ 0 2.50 

5 खािेपािी     

  क. सामदुावयक खािेपािी 0 4.60 

  ख. अन्य खािेपािी 160 6.60 

6 यातायात      

  
क. सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग 
स्टेशिसमेत) 

230 5.60 

  ख. अन्य यातायात 255 8.60 

7 गैह्र ग्राहस्थ 350 12.55 

8 मिोरञ्जि व्यिसाय 350 13.50 

इ. मझ्यौला भोल्टेज (११ के.भी.)     

1 औद्योनगक 255 8.60 

2 व्यापाररक 315 11.10 

3 गैह्र व्यापाररक 240 11.50 

4 नसुँचाइ 0 2.60 

5 खािेपािी     
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क्र.सं. उपभोक्ता िगा 
नडमाण्ड शलु्क (रु.प्रनत 
के.नभ.ए. प्रनत मवहिा)  

इिजी शलु्क (रु.प्रनत 
वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

  क. सामदुावयक खािेपािी 0 4.80 

  ख. अन्य खािेपािी 150 6.80 

6 यातायात     

  
क. सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग 
स्टेशिसमेत) 

230 5.60 

  ख. अन्य यातायात 255 8.80 

7 िानमाक स्थल 220 9.90 

8 अस्थायी किेक्सि 330 12.00 

9 गैह्र ग्राहस्थ 350 12.90 

10 मिोरञ्जि व्यिसाय 350 13.90 

 

३. टाइम अफ डे (वट.ओ.नड.) महसलु दर 

३.१. िैशाखदेङ्ख मङ्ससरसम्मको विद्यतु महसलु दर  

क्र.सं. उपभोक्ता िगा 

नडमाण्ड 
शलु्क (रु. 

प्रनत के.नभ.ए. 
प्रनत मवहिा) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय 
(साुँझ ५ 

बजेदेङ्ख रानत 
११ बजेसम्म) 

अफ वपक समय 
(रानत ११ 

बजेदेङ्ख नबहाि 
५ बजेसम्म) 

अन्य समय 
(नबहाि ५ 

बजेदेङ्ख साुँझ 
५ बजेसम्म) 

अ. मानथल्लो भोल्टेज         

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. मझ्यौला भोल्टेज (३३ के.भी.)         

1 औद्योनगक 250 10.20 5.25 8.40 

2 व्यापाररक 315 12.30 6.75 10.80 
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क्र.सं. उपभोक्ता िगा 

नडमाण्ड 
शलु्क (रु. 

प्रनत के.नभ.ए. 
प्रनत मवहिा) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय 
(साुँझ ५ 

बजेदेङ्ख रानत 
११ बजेसम्म) 

अफ वपक समय 
(रानत ११ 

बजेदेङ्ख नबहाि 
५ बजेसम्म) 

अन्य समय 
(नबहाि ५ 

बजेदेङ्ख साुँझ 
५ बजेसम्म) 

3 गैह्र व्यापाररक 240 13.20 7.00 12.00 

4 नसुँचाइ 0 6.30 2.00 3.00 

5 खािेपािी         

  क. सामदुावयक खािेपािी 0 6.20 3.10 4.60 

  ख. अन्य खािेपािी 150 10.20 5.25 8.40 

6 यातायात         

  क. सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग स्टेशिसमेत) 230 7.00 3.70 5.50 

  ख. अन्य यातायात 255 9.35 3.70 8.40 

7 सडक बिी 80 8.40 3.50 4.20 

            

इ. मझ्यौला भोल्टेज (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 नसुँचाइ 0 6.40 2.00 3.10 

5 खािेपािी         

  क. सामदुावयक खािेपािी 0 6.30 3.40 4.70 

  ख. अन्य खािेपािी 150 10.50 5.40 8.50 

6 यातायात         

  क. सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग स्टेशिसमेत) 230 7.15 4.20 5.60 

  ख. अन्य यातायात 255 9.65 4.20 8.50 

7 सडक बिी 80 8.80 3.75 4.40 
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क्र.सं. उपभोक्ता िगा 

नडमाण्ड 
शलु्क (रु. 

प्रनत के.नभ.ए. 
प्रनत मवहिा) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय 
(साुँझ ५ 

बजेदेङ्ख रानत 
११ बजेसम्म) 

अफ वपक समय 
(रानत ११ 

बजेदेङ्ख नबहाि 
५ बजेसम्म) 

अन्य समय 
(नबहाि ५ 

बजेदेङ्ख साुँझ 
५ बजेसम्म) 

8 िानमाक स्थल 220 11.30 5.15 9.10 

9 अस्थायी 330 14.40 6.60 11.75 

            

ई. तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)         

1 यातायात         

  क. सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग स्टेशिसमेत) 200 7.25 4.30 5.75 

  ख. अन्य यातायात 220 9.75 4.30 8.60 

 

३.२. पौषदेङ्ख चैत्रसम्मको विद्यतु महसलु दर 

क्र.सं. उपभोक्ता िगा 

नडमाण्ड शलु्क 
(रु. प्रनत 

के.नभ.ए. प्रनत 
मवहिा) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साुँझ ५ 
बजेदेङ्ख रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत 
११ बजेदेङ्ख 

भोनलपल्ट साुँझ ५ 
बजेसम्म) 

अ. मानथल्लो भोल्टेज       

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

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

          

आ. मझ्यौला भोल्टेज (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 नसुँचाइ 0 6.30 3.00 
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क्र.सं. उपभोक्ता िगा 

नडमाण्ड शलु्क 
(रु. प्रनत 

के.नभ.ए. प्रनत 
मवहिा) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साुँझ ५ 
बजेदेङ्ख रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत 
११ बजेदेङ्ख 

भोनलपल्ट साुँझ ५ 
बजेसम्म) 

5 खािेपािी       

  क. सामदुावयक खािेपािी 0 6.20 4.60 

  ख. अन्य खािेपािी 150 10.20 8.40 

6 यातायात       

  क. सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग 
स्टेशिसमेत)  

230 7.00 5.50 

  ख. अन्य यातायात 255 9.35 8.40 

7 सडक बिी 80 8.40 4.20 

          

इ. मझ्यौला भोल्टेज (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 नसुँचाइ 0 6.40 3.10 

5 खािेपािी       

  क. सामदुावयक खािेपािी 0 6.30 4.70 

  ख. अन्य खािेपािी 150 10.50 8.50 

6 यातायात       

  क. सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग 
स्टेशिसमेत) 

230 7.15 5.60 

  ख. अन्य यातायात 255 9.65 8.50 

7 सडक बिी 80 8.80 4.40 
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क्र.सं. उपभोक्ता िगा 

नडमाण्ड शलु्क 
(रु. प्रनत 

के.नभ.ए. प्रनत 
मवहिा) 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साुँझ ५ 
बजेदेङ्ख रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत 
११ बजेदेङ्ख 

भोनलपल्ट साुँझ ५ 
बजेसम्म) 

8 िानमाक स्थल 220 11.30 9.10 

9 अस्थायी 330 14.40 11.75 

          

ई. तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)       

1 यातायात       

  क. सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग 
स्टेशिसमेत) 

200 7.25 5.75 

  ख. अन्य यातायात 220 9.75 8.60 

 

३.३. नडमाण्ड शलु्क िलाग्ि ेटाइम अफ डे (वट.ओ.नड.) यातायात उपभोक्ता (Automatic Swap Card) विद्यतु 
महसलु दर 

१) सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग स्टेशिसमेत) 

िैशाखदेङ्ख मङ्ससरसम्मको विद्यतु महसलु दर 

वििरण 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साुँझ ५ 
बजेदेङ्ख रानत ११ 

बजेसम्म) 

अफ वपक समय (रानत 
११ बजेदेङ्ख नबहाि ५ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (नबहाि ५ 
बजेदेङ्ख साुँझ ५ 

बजेसम्म) 

३३ के.भी. 8.40 4.45 6.60 

११ के.भी. 8.60 5.05 6.70 

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट) 8.70 5.05 6.90 

 

 

 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 82 --  

पौषदेङ्ख चैत्रसम्मको विद्यतु महसलु दर 

वििरण 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साुँझ ५ 
बजेदेङ्ख रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत ११ 
बजेदेङ्ख भोनलपल्ट साुँझ 

५ बजेसम्म) 

३३ के.भी. 8.40 6.60 

११ के.भी. 8.60 6.70 

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट) 8.70 6.90 

 

२) अन्य यातायात 

िैशाखदेङ्ख मङ्ससरसम्मको विद्यतु महसलु दर 

वििरण 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साुँझ ५ 
बजेदेङ्ख रानत ११ 

बजेसम्म) 

अफ वपक समय (रानत 
११ बजेदेङ्ख नबहाि ५ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (नबहाि ५ 
बजेदेङ्ख साुँझ ५ 

बजेसम्म) 

३३ के.भी. 11.20 4.45 10.10 

११ के.भी. 11.60 5.05 10.20 

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट) 11.70 5.15 10.30 

 

पौषदेङ्ख चैत्रसम्मको विद्यतु महसलु दर 

वििरण 

इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साुँझ ५ 
बजेदेङ्ख रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत ११ 
बजेदेङ्ख भोनलपल्ट साुँझ 

५ बजेसम्म) 

३३ के.भी. 11.20 10.10 

११ के.भी. 11.60 10.20 

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट) 11.70 10.30 
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िोटः 

१) चाङ्जाङ्ग स्टेशि सञ्चालकले विद्यतुीय सिारी साििलाई चाङ्जाङ्ग सेिा ददएबापत उपरोक्त महसलु 
दरमा प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिटमा अनिकतम २० % सम्म थप गरी नलि पाउिे ि। 

२) सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग स्टेशिसमेत): प्रचनलत कािूिबमोङ्जम भाडादर नििाारण हिु े 
सािाजनिक यातायातको रूपमा ट्रनलबस र सािाजनिक सिारी साििमा प्रयोग हिुे इलेङ्क्ट्रक 
बस/नमनिबस, सफा टेम्पो एिम ्अन्य सिारी साििको ब्याट्री चाजा गिा विद्यतु शङ्क्त प्रयोग 
गिे चाङ्जाङ्ग स्टेशिका उपभोक्ताहरू। 

३) अन्य यातायात : प्रचनलत कािूिबमोङ्जम भाडादर नििाारण हिुे  सािाजनिक यातायातका सािि 
जस्तै: केबलकार, रोपिे, मेट्रो आदद र अन्य विद्यतुीय सिारी सािि सञ्चालिका लानग विद्यतु 
शङ्क्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 

 

४. सामदुावयक थोक उपभोक्ता महसलु दर 

क्र.सं. उपभोक्ता िगा 
मानसक न्यूितम शलु्क 

(रु.) 
इिजी शलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-

घण्टा: यनुिट) 

अ. मझ्यौला भोल्टेज (११ के.भी./३३ के.भी.)     

  N x २० यनुिटसम्म (मानसक) 
N x30 

0 

  N x २० यनुिटभन्दा मानथ (मानसक) 6.00 

आ. तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)     

  N x २० यनुिटसम्म (मानसक) 
N x30 

0 

  N x २० यनुिटभन्दा मानथ (मानसक) 6.25 

िोट: 

१) N = सम्बङ्न्ित सामदुावयक थोक उपभोक्ताअन्तगात रहेका कुल उपभोक्ता सस्या। 
२) यस तानलकाबमोङ्जमको महसलु सामदुावयक थोक उपभोक्ताले िे.वि.प्रा.लाई मानसक रूपमा 

बझुाउिपुिे ि। 
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५. अन्य दस्तरु तथा सेिा शलु्क 

सेिा दररेट (रु.) 

१. आिेदि फारम   

   क) ग्राहस्थ तफा  100 

   ख) अन्य ग्राहक 200 

   ग) अन्य प्रयोजिको नििेदिमा 10 

२. फ्यूज सेिा   

   क) नसङ्गल फेज 100 

   ख) नथ्र फेज 200 

३. नमटर नसल लगाउुँदा   

   क)  बाकसको नसल   

१) ग्राहकले नििेदि ददएकोमा 200 

२) कायाालयले फेला पारेमा 500 

   ख)  अन्य नसल   

१) टनमािल नसल 400 

२) ररनडङ्ग नसल 1000 

३) नस.वट./वप.वट. नसल 1000 

४. ियाुँ बङ्ि जडाि गदाा   

४.१ ग्राहस्थ िगा (इिजी नमटर क्षमता)   

   क) ५ एङ्म्पयर 100 

   ख) १५ एङ्म्पयर 150 

   ग) ३० एङ्म्पयर 300 

   घ) ६० एङ्म्पयर 500 

   ङ) नथ्र फेज 1000 

४.२ अन्य ग्राहक   
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सेिा दररेट (रु.) 

   क) १० के.नभ.ए.सम्मको 1000 

   ख) १० के.नभ.ए.भन्दा मानथ 1500 

   ग) टाइम अफ डे (वट.ओ.नड.) नमटर 1500 

५. पोल जडाि गिुा परेमा   

   क) नसङ्गल फेज प्रनत पोलको 500 

   ख) नथ्रफेज प्रनत पोलको 1000 

६. नमटरको क्षमता थपघट गदाा   

६.१ नसङ्गल फेज   

   क) नमटरको क्षमता बढाउुँदा 0 

   ख) नमटरको क्षमता घटाउुँदा 300 

६.२ नथ्रफेज   

   क) नमटरको क्षमता बढाउुँदा 0 

   ख) नमटरको क्षमता घटाउुँदा 500 

७.  विद्यतु सप्लाई काट्ि ेर पिुः जोड्िे (नसङ्गल फेज र नथ्र फेज)   

   क) लाइि काट्ि ेपरेमा 250 

   ख) लाइि जोड्ि परेमा 500 

८. ठाउुँ सारी गदाा   

   क) नसङ्गल फेज 700 

   ख)  नथ्रफेज 1000 

९. िाम सारी गदाा                                         

   क) ग्राहस्थ   

१) अंशिण्डा भएको कारणले नलङ्खत आिारमा िामसारी गरी ददि ुपदाा 500 

२) घर नबक्री भएको अिस्थामा नलिे ददि ेदिैुको रोहोिरमा हक हस्तान्तरण गदाा 1000 

३) खररदनबक्री भई घरजग्गाको स्िानमत्ि हस्तान्तरण हिु ेअिस्थामा पत्रपनत्रकामा 
सािाजनिक सूचिा प्रकाङ्शत गरी िामसारीको कारबाही गिुा पदााको अिस्थामा 

1500 
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सेिा दररेट (रु.) 

   ख) औद्योनगक र अन्य 2000 

१०.  नमटर टेवष्टङ   

   क) नसङ्गल फेज 500 

   ख) नथ्रफेज 1000 

   ग) टाइम अफ डे (वट.ओ.नड.) नमटर 2000 

   घ) सिनमटर 500 

   ङ) नस.वट. नमटर 1500 

११. लगत खारेज दस्तरु   

   क) नसङ्गल फेज 500 

   ख) नथ्रफेज 1000 

  



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 87 --  

6. निदेशि  

आयोगले यस अङ्घ नमनत २०७७/०३/०१ देङ्खको विद्यतु खपतमा लागू हिुे गरी िे.वि.प्रा.का 

उपभोक्ता (सामदुावयक थोक उपभोक्ता संस्थाअन्तगात रहेका उपभोक्तासमेत) को विद्यतु महसलु दर 

नििाारणसम्बन्िी निणाय, २०७७ (नििेदि सस्या [Petition Number] : ERC/076/77/tariff-01) (यसपिात ्

“सानबकको निणाय” भनिएको) जारी गदााको बखत उक्त निणायािसुार नििााररत महसलु दर लागू गिे 

क्रममा िे.वि.प्रा.सुँग उपभोक्ता महसलु कायाान्ियि सम्बन्िी राखेको अपेक्षा, निदेङ्शकाको दफा ५ मा 

निददाष्ट गररएका निदेशक नसिान्तको कायाान्ियि एिम ्ऐि तथा नियमािलीले पररकल्पिा गरेको लक्ष्य 

प्राप्त गिा िे.वि.प्रा.लाई ऐिको दफा ३७ बमोङ्जम निदेशिसमेत1 प्रदाि गरेको नथयो। ती निदेशिहरू 

उक्त महसलु दर नििाारणसम्बन्िी आदेशको अंश रहेको र िे.वि.प्रा.लाई सोको पालिा गिा बाध्यकारी 

हिुेसमेत सानबकको निणायमा उल्लेख गररएको हो।  

िे.वि.प्रा.द्वारा आयोगसमक्ष आ.ि. २०७८/०७९ को उपभोक्ता महसलु नििाारणसम्बन्िी प्रस्ताि पेस 

गदाा सानबकको निणायसुँग उल्लेख गररएका निदेशिको पालिाको सम्बन्िमा कुिै जािकारी पेस िभएको 

र त्यस सम्बन्िमा वििरण पेस गिा आयोगले पत्राचार गरेकोमा िे.वि.प्रा.ले आयोगबाट ददइएका 

संस्थागत सिुार, कायाक्षमता र पारदङ्शाता, चसु्त सेिा प्रिाह र लागत कटौतीका विषयमा निरन्तर 

िे.वि.प्रा.को तफा बाट सिुार गदै आफ्िो सेिा प्रिाह गरररहेको जािकारीको सारांश देहायबमोङ्जम रहेको 

ि : 

 

 

 

 
1 भाग ६, पषृ्ठ ६१, विद्यतु नियमि आयोग, िेपाल विद्य ुत प्रानिकरणका उपभोक्ता (सामदुावयक थोक उपभोक्ता संस्थाअन्तगात 
रहेका उपभोक्तासमेत) को विद्य ुत महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणाय (आ.ि. ०७७/७८) को पूणा वििरण। 

http://erc.gov.np/storage/listies/May2020/Tariff-Order-Final-Commission.pdf
http://erc.gov.np/storage/listies/May2020/Tariff-Order-Final-Commission.pdf
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तानलका 37: िे.वि.प्रा.बाट प्राप्त जािकारीको साराशं 

क्र. सं. विषय प्रगनत वििरण 

1.  
ग्राहकसम्बन्िी 
वििरण 

उपभोक्ता महसलु िगीकरण अिसुार सबै उपभोक्ताको मानसक ग्राहक सस्या, 
विद्यतु खपतको अिस्था र आयसम्बन्िी एवककृत वििरण तयारको लानग 
िे.वि.प्रा.को Billing System लाई Computerized Software माफा त मानसक 
Consumption Pattern बमोङ्जमको वििरण सङ्कलि हिुे प्रणालीमाफा त समस्त 
ग्राहकको एवककृत वििरण तयार हिुे गदाि। 

2.  

प्रानिकरणको 
रणिैनतक 
कायायोजिा र 
भािी कायाददशा 

आगामी २ िषा नभत्र हरेक िेपालीको पहुुँचमा विद्यतु सेिा परु् याउिे िेपाल 
सरकारले नलएको लक्ष्यलाई िे.वि.प्रा.ले पूरा गिे गरी कायायोजिा बिाएको 
ि। साथै विद्यतु सेिालाई भरपदो, सिासलुभ, गणुस्तरीय, विश्वसिीय तथा 
सरुङ्क्षत बिाउि आिश्यक रणिीनत एिम ्कायायोजिाका साथ कायाक्रम बिाई 
कायाान्ियि गररुँदै लनगएको ि। प्रानिकरणले विद्यतु उत्पादि, प्रसारण, वितरण 
एिम ्व्यापारसम्बन्िी समग्र खाका तयार गरी आगामी ४ िषे संस्थागत विकास 
योजिा (Corporate Development Plan – 2020/24) बिाई कायाान्ियिमासमेत 
ल्याइसकेको ि।  

3.  

सूचिा प्रविनिको 
उपयोग एिम ्
स्िचानलत 
प्रणानलको विकास 

सूचिा प्रविनिको मागाङ्चत्रलाई प्रभािकारी रूपमा कायाान्ियिमा ल्याई Digital 

NEA को अििारणा अिरुूप प्रानिकरणका हरेक वक्रयाकलापलाई 
नडङ्जटलाइजेसि (Digitalization) गिे काया सरुु भई सकेका िि।्  

वितरण प्रणालीलाई स्िचानलत बिाउि तथा स्माटा नमटर लगायत सूचिा प्रविनि 
सम्बद्घ काया गिा स्यूचाटारको भार प्रषेण केन्द्रमा वितरण प्रणाली नियन्त्रण 
सवहतको डाटा भण्डारण तथा सञ्चालिका लानग डाटा सेन्टर निमााण गिे काया 
अगानड बढाइसवकएको ि। 

4.  

आगामी िषाहरूमा 
लगािी हिुे 
प ुुँजीगत वििरणको 
जािकारी 
सम्बन्िमा 

िे.वि.प्रा.ले विद्यतु उत्पादि, प्रसारण एिम ् वितरणका क्षेत्रमा आिश्यक 
अल्पकालीि एिम ् मध्यकालीि योजिाका साथ लगािीको कायायोजिाका 
कायाक्रम बिाएको ि। िेपाल सरकार, िे.वि.प्रा.को आन्तररक स्रोत एिम ्दात ृ
निकाय र वििीय संस्थाको ऋण र अिदुाि सहयोगसमेतबाट स्रोत जटुाई 
विद्यतु उत्पादि, प्रसारण एिम ्वितरणका क्षेत्रमा लगािी हिुे गदाि। 

5.  चहुािट नियन्त्रण 

चहुािट नियन्त्रणसम्बन्िी आगामी ४ िषे विस्ततृ कायायोजिा सवहत 
िे.वि.प्रा.को लक्ष्य प्रानप्तलाई िोभेल कोरोिाभाइरस (कोनभड-१९)  महामारीले 
गहि असर गरेका कारण तय गररएका लक्ष्यहरू पूरा हिु सकेको िैि। आम 
जिताको जीउििको सरुक्षाका लानग िेपाल सरकार र स्थानिय प्रशासिबाट 
जारी गररएका बन्दाबन्दी र निषेद्याज्ञाले निवयमत नमटर ररनडङ्ग र विद्यतु चहुािट 
नियन्त्रण गिे काया प्रभावित हिु गएको कारण प्रणालीमा १७.१८% को 
चहुािट रहेको ि। आगामी िषा क्रमश: घटाई लािे लक्ष्य मतुाविक चहुािट 
नियन्त्रण गररिे ि। आगामी िषा प्रणालीमा चहुािट १५.५०% मा झािे लक्ष्य 
तय गररएको ि। 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 89 --  

क्र. सं. विषय प्रगनत वििरण 

6.  
िेबसाइटको 
उपयोग 

िे.वि.प्रा.बाट जारी गररएका नियम र विनियम, ग्राहकसुँग सम्बङ्न्ित वििरण 
लगायत ससूुङ्चत गिुापिे प्रत्येक कागजातहरू आफ्िो िेबसाइटलगायत अन्य 
माध्यमबाट पनि समय मै ससूुङ्चत गराई व्यिङ्स्थत गिे गररएको। 

7.  

ग्राहस्थ िगामा 
वट.ओ.नड. महसलु 
कायाान्ियि गिे 
सम्बन्िमा 

िे.वि.प्रा.बाट सरुु गररएको वितरण प्रणालीलाई आिनुिकीकरण गिे 
योजिाअिरुूप ग्राहकको घर घरमा स्माटा नमटर जडािको कामसुँगै ग्राहस्थ 
िगाका उपभोक्तालाई वट.ओ.नड. महसलु कायाान्ियि हिुे अिस्था भएकोले सो 
अिरुूप काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबावहरका शहरमा थानलएको भनूमगत 
वितरण प्रणालीिाट वट.ओ.नड. महसलुको सम्भाििा हिुे भएकोले यसको 
व्यिस्थापि गिा सरुु भइसकेको स्माटा नमटरको जडािपिात ्क्रमशः अन्य 
िगाका उपभोक्तालाई पनि वट.ओ.नड. महसलु कायाान्ियि गदै लनगिे ि।  

 

आयोगको सानबकको निणायबमोङ्जमको निदेशि पालिाको नसलनसलामा िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको उल्लेङ्खत 

जािकारी तथा िे.वि.प्रा. द्वारा आ.ि. २०७८/७९ को विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर प्रस्तािसुँग संलग्ि 

गररएको वििरण विश्लषेण गरी िे.वि.प्रा.लाई देहायबमोङ्जमको निदेशि ददइन्ि : 

१. सानबकको निणायले निदेङ्शत गरेबमोङ्जम िे.वि.प्रा.ले वििरण पेस गदाा ग्राहस्थ िगा तथा औद्योनगक 

िगाको भोल्टेजस्तर, समय (टाइम अफ डे) अिसुारको विद्यतु खपत एिम ्उपभोक्ता सस्यासम्बन्िी 

वििरण पेस गरेको भए तापनि अन्य ग्राहक िगाको भोल्टेजस्तर एिम ्समय (टाइम अफ डे)  

अिसुारको विद्यतु खपत तथा उपभोक्ता सस्यासम्बन्िी वििरण पेस गररएको िैि। आयोगले 

िे.वि.प्रा.को उपभोक्ता महसलु दर नििाारण गदाा िे.वि.प्रा.को वििीय अिस्थामा पिे प्रभािको यथाथा 

आङ्कलि गिा त्यस्ता जािकारी एिम ्त्याङ्क अत्यािश्यक हिुे भएका कारण िे.वि.प्रा.बाट पेस हिुे 

आगामी महसलुसम्बन्िी प्रस्तािमा टाइम अफ डे नमटर जडाि भएका उपभोक्ताको खपतको 

विश्लषेणसम्बन्िी जािकारी अनििाया रूपमा र टाइम अफ डे नमटर जडाि िभएका बाुँकी उपभोक्ताको 

हकमा कवहलेसम्म जडाि गिा सवकिे हो, सोको जािकारी आ.ि. २०७९ आषाढ मसान्तसम्म  

आयोगसमक्ष पेस गिुापिे ि। 
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२. सानबकको निणायमामा आयोगले घर बहालमा बस्िे बहालिालालाई उक्त घरमा रहेको नमटरको 

खपतको आिारमा नबनलङ्ग हुुँदा तय भएको अनिकतम दर भन्दा बढी महसलु उठाउि िपाउि े

व्यिस्था गिा एिम ्बहालिालाले िै नमटर िा सबनमटर नलिसक्िे व्यिस्था गिे सम्बन्िमा अध्ययि 

गरी सो प्रनतिेदि अको महसलु नििाारणको लानग नििेदि ददि ु अङ्घ आयोगसमक्ष पेस गिा 

िे.वि.प्रा.लाई निदेशि ददइएको नथयो। यसतफा  िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको आ.ि. २०७८/0७९ को 

महसलु दर नििाारणको नििेदिको साथ समेत सोसम्बन्िी जािकारी पेस िगरेकोले आ.ि. २०७९ 

आषाढ मसान्तसम्म आयोगसमक्ष पेस गिुापिे ि।   

३. िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/0७९ को महसलु दर नििाारणसम्बन्िी नििेदिसुँग संलग्ि गरेको 

वििरणमा हाल केही स्थािका ग्राहस्थ िगाका उपभोक्ताको घरमा काया अगानड बढाइएको उल्लेख 

गररएको भए तापनि घरायसी प्रयोजिको लानग टाइम अफ डे महसलु लागू गिे सम्बन्िमा कुिै 

जािकारी आयोगसमक्ष पेस गररएको िैि। जडाि गररएका स्माटा नमटरसुँग सम्बङ्न्ित रेनडयो 

विक्िेन्सीको लागत तथा सो नमटरको रािव्यापी रूपमा जडाि गदाा िे.वि.प्रा.लाई पिा जािे वििीय 

असरसम्बन्िी वििरण र सोको प्रगनत वििरण आयोगसमक्ष पेस गिा निदेशि ददइन्ि। 

४. आयोगले िे.वि.प्रा.लाई सानबकको निणायबमोङ्ज ददएको निदेशि यस उपभोक्ता महसलुदर नििाारणको 

प्रस्ताि पेस गदाा कायाान्ियि िभएकोमा आयोगको ध्यािाकषाण भएको ि। तसथा, िे.वि.प्रा.ले अब 

उपरान्त आयोगसमक्ष विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणको लानग प्रस्ताि पेस गदाा सो प्रस्तािका 

साथ उपभोक्ता महसलु दर नििाारणका लानग आिश्यक वििरण तथा यस निणायबमोङ्जमका निदेशि 

अिसुारका वििरण अनििाया रुपमा आयोगसमक्ष पेस गिुापिे ि। िे.वि.प्रा.ले विद्यतु महसलुलाई 

असर पिे वििरणको सङ्कलि, अनभलेखि तथा प्रस्ततुीकरण गदाा त्यपरक बिाउिकुा साथै आगामी 

महसलुसम्बन्िी प्रस्ताि आयोगसमक्ष पेस गदाा यथेष्ट पूिातयारी गिा र सो प्रस्तािसुँग संलग्ि गररि े
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त्याङ्कको यथाथाता तथा स्पष्टतामा ध्याि ददई आिश्यक सूचिा, जािकारी र त्याङ्क समयमै 

आयोगसमक्ष पेस गिा निदेशि ददइन्ि। 

५. नियामकीय अिपुालि सम्बन्िमा ङ्जम्मेिारी : नियमिका विषयमा आयोगसुँग नियनमत सम्पका मा 

रहिपुिे भएकोले निदेशिालय/विभाग/महाशाखा/पदानिकारीलाई देहायबमोङ्जमको भनूमका नििााह 

गिे गरी ङ्जम्मेिारी प्रदाि गिा निदेश गररन्ि: 

क) विनभन्न जािकारी, त्याङ्क र वििरण सङ्कलि एिम ्अद्यािनिक गिे, 

ख) िे.वि.प्रा.को ऋण, ब्याज, ङ्स्थर सम्पङ्ि, स्िलगािी/स्िपुुँजीको सम्बन्िमा आिश्यक वििरण 

सङ्कलि एिम ्अद्यािनिक गिे, 

ग) आयोगको विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण निदेङ्शका, २०७६ ले तोकेका वििरणहरूको 

सङ्कलि तथा अद्यािनिक गिे, 

घ) आयोगको निदेशिको पररपालि सम्बन्िमा जािकारी राख्न े तथा प्रगनत सङ्कलि एिम ्

अद्यािनिक गिे, 

ङ) उपभोक्ता हकवहतसम्बन्िी विषयमा गररिपुिे कारबाही एिम ्निणाय प्रवक्रया तय गिे, 

च) आयोगसमक्ष पेस गिुापिे विनभन्न प्रनतिेदि, अध्ययि, विश्लषेणसम्बन्िी काया गिे, 

ि) सूचिा, जािकारी एिम ्त्याङ्कहरूको व्यिस्थापि एिम ्प्रस्तनुतसम्बन्िी काया गिे। 

६. सूचिा, जािकारी एिम ्त्याङ्कहरूको व्यिस्थापि एिम ्प्रस्तनुत सम्बन्िमा:  

• आयोगले अिमुनतपत्र प्राप्त व्यङ्क्तद्वारा प्रदाि गररिे जािकारी, त्याङ्क र वििरणका आिारमा 

महसलुसम्बन्िी निणाय नलिपुिे हनु्ि। नियामकीय निणाय न्यायोङ्चत र यथाथापरक त्याङ्क िा 

जािकारीमा आिाररत होस ् भने्न सनुिङ्ितता गिा अिमुनतपत्र प्राप्त व्यङ्क्तद्वारा उपलब्ि गराइिे 

सूचिा, जािकारी एिम ्त्याङ्क सही, स्पष्ट तथा पूणा हिु ुजरुरी हनु्ि। आगामी ददिमा िे.वि.प्रा.ले 
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सूचिा, जािकारी एिम ्त्याङ्कहरूको सङ्कलि, अनभलेखि र प्रस्ततुीकरण गिा िे.वि.प्रा.ले विशेष 

दक्षताको विकास एिम ्प्रदशाि गिा निदेशि ददइन्ि।  

• महसलुसम्बन्िी प्रस्ताि प्रस्ततु गदाा विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििाारण निदेङ्शका, २०७६ को 

अिसूुची-४ अन्तगातको विनभन्न शीषाक (Form CTF) अन्तगात उल्लेख गररिे रकमहरूको िगीकरण 

सम्बन्िमा विस्ततृ जािकारी अनग्रम रूपमा महसलु प्रस्तािसुँगै संलग्ि गरी पेस गिा निदेशि 

ददइन्ि। 

७. खािेपािी, मङ्न्दर/िानमाक स्थल, सामदुावयक अस्पताल आदद जस्ता मिुाफा आजाि िगिे 

उपभोक्ताहरूको महसलु दर सलुभ र न्यायोङ्चत बिाउिे सम्बन्िमा अध्ययि गरी आगामी महसलु 

दर नििाारणको प्रस्ताि अङ्घ आयोगसमक्ष प्रनतिेदि पेस गिा निदेशि ददइन्ि। 

८. अन्तरदेशीय विद्यतु व्यापारको सम्बन्िमा आिश्यक वििरण, त्याङ्क, तथा जािकारीहरू 

अनभलेखीकरण गिा निदेशि ददइन्ि। 

९. िे.वि.प्रा.को उत्पादि निदेशिालयको िावषाक प्रनतिेदिअिसुार मानथल्लो नत्रशलुी ३  “ए”  विद्यतु 

केन्द्रको िावषाक उत्पादि ४८९.७६ नगगािाट-घण्टा प्रनत िषा हिुपुिे ि। तथावप, उक्त 

आयोजिाबाट विद्यतु उत्पादिको तेस्रो िषाको सरुुिातसम्म पनि पूणा क्षमतामा विद्यतु उत्पादि हिु 

िसकेको देङ्खन्ि। आनथाक िषा २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा उक्त विद्यतु केन्द्रको 

उत्पादि नडजाइि इिजीको ८३.८३% र ६४.२७% मात्र रहेको ि। नडजाइि इिजीको 

हाराहारीमा सञ्चालि हिु िसक्िकुो कारण पेस यस निणायको नमनतले तीि मवहिा नभत्र आयोगसमक्ष 

पेस गिा निदेशि ददइन्ि। 

१०. िे.वि.प्रा.को Net Metering सुँग सम्बङ्न्ित जडाि उपकरण एिम ् नबनलङ्ग प्रवक्रयामा सिुार गरी 

उङ्चत अन्तरााविय अभ्यासलाई मध्यिजर गरी िेपालको ऊजाा क्षेत्रको हकमा ितामाि पररप्रके्षमा 
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सहुाउुँदो व्यिस्थाको अध्ययि गरी आ.ि. २०७९ आषाढ मसान्त नभत्र आयोगसमक्ष पेस गिा 

निदेशि ददइन्ि। 

११. सानबकको निणायमा िे.वि.प्रा.लाई आयोगले प्रदाि गरेका दीघाकालीि महत्िका सान्दनभाक 

निदेशिहरूको पालिा गिा निदेशि ददइन्ि। 

१२. विद्यतुको चोरी तथा अिनिकृत प्रयोगको प्रभािकारी नियन्त्रण गिा आिश्यक कारबाही अङ्घ बढाउि 

निदेशि ददइन्ि। 

१३. ग्राहस्थ िगानभत्रका उपभोक्ताको मानसक खपतको आिारमा िैज्ञानिक ढंङ्गले पिुरािलोकि गरी 

समयसापेक्ष रुपमा यस िगा नभत्र रहेका उपभोक्तालाई न्यूितम सस्यामा िगीकरण गरी सरलीकृत 

महसलु दर लागू गिे सम्बन्िमा आयोगसमक्ष आगामी महसलु दर नििाारणसम्बन्िी प्रस्ताि गदाा 

संलग्ि गिा निदेशि ददइन्ि। 

१४. विद्यतु उत्पादि क्रमश: आन्तररक मागभन्दा अनिक हुुँदै गएको अिस्थालाई मध्यिजर गदै विद्यतु 

खपत बढाउि प्रोत्साहि गिे हेतलेु ग्राहस्थ िगाको उपभोक्ताले आफ्िो विद्यतुको खपत बढाउुँदा 

महसलु दर क्रमश: कम हिुे प्रकारको महसलु दरको सम्भाव्यता अध्ययि गरी आयोगसमक्ष पेस 

गिा निदेशि ददइन्ि। 

१५. विद्यतु आपूनताको सेिाको लागतको गणिा गिे सम्बन्िमा प्रयोग गररएको आिार एिम ्

प्रवक्रयासम्बन्िी जािकारी आयोगसमक्ष पेस गिा निदेशि ददइन्ि। 

१६. विद्यतु प्रणालीको अविनिन्न आपूनता तथा विश्वसिीयता कायम राख्नको लानग प्रणालीमा आिश्यक 

पिे Spinning Reserve को यवकि गरी आगामी महसलु दर नििाारणसम्बन्िी प्रस्ताि पेस गदाा 

संलग्ि गिा निदेशि ददइन्ि। 

 

इनत सम्ित ्२०७८ साल कानताक ०८ गते रोज २ शभुम।् 
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अिसूुची-१ 

नबनलङ्ग गिे तररका 

 

क. ग्राहस्थ िगा : नसङ्गल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)  

5 एङ्म्पयरतफा  

क्र.सं. 
वकलोिाट-
घण्टा 

(मानसक) 

न्यूितम 
मानसक 

शलु्क (रु.) 

इिजी शलु्क 
(रु. प्रनत 
वकलोिाट-
घण्टा: 
यनुिट) 

नबनलङ्ग गिे तररका 

1 
० देङ्ख 
२० 

30 0 
२० यनुिटसम्म न्यूितम शलु्क रु. ३० लाग्ि ेर इिजी शलु्क बापतको 
महसलु िलाग्िे। (उदाहरण: ५ यनुिट: रु. ३०+५x० = जम्मा रु. 
३०.00) 

2 
२१ देङ्ख 

३० 
50 6.50 

न्यूितम शलु्क रु. 5० लाग्िे र १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. 
३ र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ६.५० का दरले 
महसलु लाग्िे। 
(उदाहरण: २५ यनुिट: रु. ५०+२०x३+5x६.५० = जम्मा रु. 
१४२.५०) 

3 
३१ देङ्ख 

५० 
50 8.00 

न्यूितम शलु्क रु. 5० लाग्िे र १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. 
३ र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ६.५० र ३१ 
यनुिटदेङ्ख ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ८ का दरले महसलु लाग्ि।े 
(उदाहरण: 3५ यनुिट: रु. ५०+२०x३+10x६.५०+5x8 = जम्मा रु. 
215.00) 

4 
५१ देङ्ख 
100 

75 9.50 

न्यूितम शलु्क रु. 75 लाग्िे र १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. 
३ र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ६.५० र ३१ 
यनुिटदेङ्ख ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ८ र ५१ यनुिटदेङ्ख 1०० 
यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ९.५० का दरले महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 5५ यनुिट: रु. 7५+२०x३+10x६.५०+20x8+ 
5x9.50 = जम्मा रु. 407.50) 

5 
10१ 
देङ्ख 
२५० 

100 9.50 

न्यूितम शलु्क रु. 100 लाग्ि ेर १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट 
रु. ३ र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ६.५० र ३१ 
यनुिटदेङ्ख ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ८ र ५१ यनुिटदेङ्ख 250 
यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ९.५० का दरले महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 105 यनुिट: रु. 
100+२०x३+10x६.५०+20x8+(50+5)x9.50 = जम्मा रु. 
907.50) 
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क्र.सं. 
वकलोिाट-
घण्टा 

(मानसक) 

न्यूितम 
मानसक 

शलु्क (रु.) 

इिजी शलु्क 
(रु. प्रनत 
वकलोिाट-
घण्टा: 
यनुिट) 

नबनलङ्ग गिे तररका 

6 
२५० 
मानथ 

150 11.00 

न्यूितम शलु्क रु. 150 लाग्ि ेर १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट 
रु. ३ र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ६.५० र ३१ 
यनुिटदेङ्ख ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ८ र ५१ यनुिटदेङ्ख 250 
यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ९.५० र २५० यनुिटमानथ प्रनत यनुिट रु. 
11 का दरले महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 255 यनुिट: रु. 150+२०x३+10x६.५०+ 
20x8+(50+150)x9.50+5x11 = जम्मा रु. 2,390.00) 

 

१5 एङ्म्पयरतफा  

क्र.सं. 
वकलोिाट-
घण्टा 

(मानसक) 

न्यूितम 
मानसक 

शलु्क (रु.) 

इिजी शलु्क 
(रु. प्रनत वकलोिाट-

घण्टा: यनुिट) 
नबनलङ्ग गिे तररका 

1 
० देङ्ख 
२० 

50 4.00 
२० यनुिटसम्म न्यूितम शलु्क रु. 5० लाग्ि ेर इिजी शलु्क 
प्रनत यनुिट रु. 4 का दरले महसलु लाग्िे। (उदाहरण: ५ यनुिट: 
रु. 5०+५x4 = जम्मा रु. 7०.00) 

2 
२१ देङ्ख 

३० 
75 6.50 

न्यूितम शलु्क रु. 75 लाग्िे र १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. 
६.५० का दरले महसलु लाग्िे। 
(उदाहरण: २५ यनुिट: रु. 75+२०x4+5x६.५० = जम्मा रु. 
१87.५०) 

3 
३१ देङ्ख 

५० 
75 8.00 

न्यूितम शलु्क रु. 75 लाग्िे र १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. 
६.५० र ३१ यनुिटदेङ्ख ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ८ का 
दरले महसलु लाग्िे। 
(उदाहरण: 3५ यनुिट: रु. 75+२०x4+10x६.५०+5x8 = 
जम्मा रु. 260.00) 

4 
५१ देङ्ख 
100 

100 9.50 

न्यूितम शलु्क रु. 100 लाग्ि ेर १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. 
६.५० र ३१ यनुिटदेङ्ख ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ८ र 
५१ यनुिटदेङ्ख 1०० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ९.५० का दरले 
महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 5५ यनुिट: रु. 100+२०x4+10x६.५०+ 
20x8+ 5x9.50 = जम्मा रु. 452.50) 
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क्र.सं. 
वकलोिाट-
घण्टा 

(मानसक) 

न्यूितम 
मानसक 

शलु्क (रु.) 

इिजी शलु्क 
(रु. प्रनत वकलोिाट-

घण्टा: यनुिट) 
नबनलङ्ग गिे तररका 

5 
10१ 
देङ्ख 
२५० 

125 9.50 

न्यूितम शलु्क रु. 125 लाग्ि ेर १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. 
६.५० र ३१ यनुिटदेङ्ख ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ८ र 
५१ यनुिटदेङ्ख 250 यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ९.५० का दरले 
महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 105 यनुिट: रु. 125+२०x4+10x६.५०+ 
20x8+(50+5)x9.50 = जम्मा रु. 952.50) 

6 
२५० 
मानथ 

175 11.00 

न्यूितम शलु्क रु. 175 लाग्ि ेर १ देङ्ख २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेङ्ख ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. 
६.५० र ३१ यनुिटदेङ्ख ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ८ र 
५१ यनुिटदेङ्ख 250 यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रु. ९.५० र २५० 
यनुिटमानथ प्रनत यनुिट रु. 11 का दरले महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 255 यनुिट: रु. 175+२०x4+10x६.५०+ 
20x8+(50+150)x9.50+5x11 = जम्मा रु. 2,435.00) 

यसै तररकाले 30, र ६० एङ्म्पएरका नसङ्गल फेजको नबनलङ्ग गिे। 

ख. सामदुावयक थोक उपभोक्ता: 

११ के.नभ. अथिा ३३ के.नभ. बाट आपूनता नलिे सामदुावयक थोक उपभोक्ताको हकमा प्रनत ग्राहक 

(सम्बङ्न्ित सामदुावयक थोक उपभोक्ताका ग्राहक) मानसक न्यूितम शलु्क रु. ३० लाग्िे तथा कुल 

मानसक विद्यतु खपत औसतमा प्रनत ग्राहक २० वकलोिाट-घण्टाभन्दा िेरै भएमा सो पररमाणका लानग 

इिजी शलु्क रु. ६ प्रनत यनुिटका वहसाबले रहि ेगरी गणिा गररि ेि। यसै गरी २३०/४०० 

भोल्टबाट आपूनता नलिे सामदुावयक थोक उपभोक्ताको हकमा प्रनत ग्राहक (सम्बङ्न्ित सामदुावयक 

थोक उपभोक्ताका ग्राहक) मानसक न्यूितम शलु्क रु. ३० लाग्िे तथा कुल मानसक विद्यतु खपत 

औसतमा प्रनत ग्राहक २० वकलोिाट-घण्टाभन्दा िेरै भएमा सो पररमाणका लानग इिजी शलु्क रु. 

६२५ प्रनत यनुिटका वहसाबले रहिे गरी गणिा गररिेि। 
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ग. नबनलङ्गसम्बन्िी अन्य व्यिस्था: 

१. थ्री-फेजबाट विद्यतु आपूनता नलिे ग्राहस्थ िगाका उपभोक्ताको हकमा आषाढदेङ्ख कानताकसम्म 

िषाा यामको महसलु दर र मङ्ससरदेङ्ख जेष्ठसम्म सु् खा यामको महसलु दर लाग्िेि। 

२. जिु उपभोक्ताको नडमाण्ड नमटर वकलोभोल्ट-एङ्म्पयरमा िभई वकलोिाटमा ि उक्त उपभोक्ताको 

वकलोिाटलाई ०.८ पािर फ्याक्टरले भाग गरी वकलोभोल्ट-एङ्म्पयरमा पररणत गररिे ि। यस्ता 

उपभोक्ताले अनििायारूपमा िे.वि.प्रा.ले तोकेको अिनिनभत्र क्यापानसटर जडाि गिुापिे ि। 

तोवकएको अिनिनभत्र क्यापानसटर जडाि िभएको उपभोक्ताको नडमाण्ड शलु्क वहसाब गिे हकमा 

वकलोिाटलाई ०.८ को सट्टा ०.७ ले भाग गरी वकलोभोल्ट-एङ्म्पयरमा पररणत गिे। 

३. िेपाल सरकारले तोकेको औद्योनगक क्षेत्र र सोअन्तगातका कायाालयको हकमा कुल मानसक 

नबल रकममा १० प्रनतशत िुट ददिे सानबकको व्यिस्थालाई निरन्तरता ददिे। यस खण्डका 

उपभोक्ताहरूले नमटर ररनडङ्ग गरेको ७ ददिनभत्र महसलु बझुाएमा नबल रकमको २ प्रनतशत िुट 

ददिे। 

४. सरकारी अस्पताल तथा स्िास््य चौकी (आिास गहृ बाहेक) ले २१ ददिनभत्र नबल भकु्तािी 

गरेमा कुल नबल रकममा २० प्रनतशत िुट ददिे। 

५. खण्ड (घ) बाहेकका अन्य उपभोक्ताहरूले नमटर ररनडङ्ग गरेको ७ ददिनभत्र महसलु बझुाएमा 

नबल रकमको २ प्रनतशत िुट ददिे।  
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अिसूुची-२ 

उपभोक्ता िगाको पररभाषा एिम ्िगीकरण 

आयोगले स्िीकृत गरेको विद्यतु उपभोक्ता महसलुको प्रयोजिको लानग प्रत्येक उपभोक्ता िगाको 

पररभाषा एिम ्िगीकरण निम्िािसुार रहेको ि: 

१. ग्राहस्थ 

यस िगानभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि:् 

(क) आिासीय उदे्दश्यका लानग विद्यतु आपनूता नलिे व्यङ्क्तगत र थोक उपभोक्ताहरू, 

(ख) नसङ्गल फेज ३० एङ्म्पयरसम्म जनडत क्षमता भएका सािा पसल, व्यिसाय, िानमाक िा 

सामाङ्जक संघ संस्था, हेल्थ ङ्क्लनिक, ङ्शक्षण संस्था, कुखरुापालि, होटल, लज, रेषु्टरेन्ट 

व्यिसाय, 

(ग) तल्लो भोल्टेजमा जडाि भएका नसङ्गल फेज सप्लाई ५ एङ्म्पयरदेङ्ख ६० एङ्म्पयर 

क्षमतासम्मका विद्यतु शङ्क्त खपत गिे उपभोक्ताहरू 

(घ) नथ्र-फेज तल्लो भोल्टेजमा सप्लाई भएका उपभोक्ताहरू, 

(ङ) नथ्र-फेज मझौला भोल्टेजमा सप्लाई भएका उपभोक्ताहरू। 

२. औद्योनगक  

यस िगानभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि ्: 

(क) उत्पादिमूलक उद्योग: कोरामाल, अिा प्रशोिि िा उत्पादिमूलक उद्योगहरू जस्तैः 

चामल, दाल, वपठो, तेल, ङ्चिी, खाुँडसारी, दिु, घ्य,ु दगु्ि पदाथा, पाउरोटी, विस्कुट, 

ङ्चया, कपडा, जिुा, चप्पल, साििु, सलाई, कागज, स्टेशिरी सामाि, औषिी उत्पादि 

गिे, कपास ङ्स्पनिङ्ग, गामेन्ट उद्योग, कोरामाल रङ्गाउिे (डाइङ्ग) उद्योग लगायत िेपाल 

सरकारले तोकेको अन्य उत्पादि मूलक उद्योग, 
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(ख) खनिज उत्खिि ्उद्योग, 

(ग) कृवषमा आिाररत उद्योग: पशपुालि, कुखरुापालि, मौरीपालि, मत्स्यपालि, रेशमखेती, 

ङ्चया/कफी खेती, ङ्शत भण्डार आदद,  

(घ) सञ्चार व्यिसाय बाहेकका िापाखािा, 

(ङ) यन्त्रशाला, िका सप आदद,  

(च) निमााण सामाग्री उत्पादि गिे उद्योग जस्तैः नसमेन्ट, आइरि तथा ङ्स्टल आदद र  

(ि) घरेल ुतथा सािा उद्योग कायाालय विकास सनमनत, उद्योग विभाग तथा कम्पिी रङ्जिारको 

कायाालयमा दताा भएका अन्य उद्योगहरू, 

(ज) गैह्र िाफामूलक उदे्दश्यले स्थावपत सामदुावयक रेनडयो। 

स्पवष्टकरण : औद्योनगक िगाका उपभोक्ताको हकमा तल्लो भोल्टेज स्तर (४००/२३० 

भोल्ट) मा जनडत १० के.नभ.ए िा सो भन्दा कम जनडत क्षमता भएका औद्योनगक उपभोक्ता 

ग्रानमण एिम ्घरेल ुउद्योग उपिगानभत्र पिेिि।् सोभन्दा बढी क्षमता भएका उद्योग सािा 

उद्योगअन्तगात पिेिि।् 

३. व्यापाररक  

यस िगानभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि ्:  

(क) पयाटि व्यिसाय: होटल, रेषु्टरेन्ट, बार र व्यिसावयक रूपमा सञ्चानलत आिास गहृ,  

ट्राभल एजेन्सी र पयाटिसुँग सम्बङ्न्ित अन्य सेिाहरू, 

(ख) निमााण व्यिसाय,  

(ग) परामशा सेिा, 

(घ) बैंक तथा वििीय संस्था, दूरसञ्चार व्यिसायसुँग सम्बङ्न्ित सेिा प्रदाि गिे कायाालय, 

(ङ) फोटोग्राफी, कलर ल्याब, 
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(च) पूिाािार विकास निमााणका लानग विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू, 

(ि) िाफा आजाि गिे उदे्दश्यका साथ स्थापिा भएका िेपाल सरकारको पूणा िा आंङ्शक 

स्िानमत्िका संघ/संस्थाहरू, 

(ज) व्यिसावयक/िाफामूलक रूपमा सञ्चानलत यातायातका साििहरू जस्तैः केिलकार, 

रोपिे, ट्रनल आदद सञ्चालिका लानग विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू र  

(झ) िाफा आजाि गिे उदे्दश्यले स्थावपत जिुसकैु व्यापार व्यिसाय गिे औद्योनगक, गैरग्राहस्थ 

र मिोरञ्जि िगाका उपभोक्ता बाहेकका अन्य फमा, कम्पिी, संघ सस्था, कायाालय, 

प्रनतष्ठाि, अस्पताल, िनसाङ्ग होम, सञ्चार व्यिसायसम्बन्िी िापाखािा आदद। 

४. गैह्र व्यापाररक  

यस िगानभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि ्: 

(क) िेपाल सरकारको सम्पूणा कायाालयहरू। 

(ख) विकास सनमनत ऐिद्वारा स्थावपत विकास सनमनतहरू। 

(ग) िेपाल सरकारको पूणा तथा अनिकांश स्िानमत्ि भएका अन्य संघ संस्थाहरू। 

(घ) रेनडयो िेपाल, िेपाल टेनलनभजि। 

(ङ) िेपाल सरकारको पूणा िा अनिकांश स्िानमत्िमा सञ्चानलत अन्य गैह्र व्यापाररक 

संस्थाहरू।  

(च) सामदुावयक उदे्दश्यले सञ्चानलत विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदद गैह्र िाफामूलक 

संस्थाहरू। 

५. नसुँचाइा 

कृवष प्रयोजिको लानग नसुँचाइा संयन्त्रहरूमा कृवष नमटर जडाि गरी विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे 

उपभोक्ताहरू। 
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स्पवष्टकरण : कृवष नमटर भन्नाले कृवषजन्य उपजहरू खाद्यान्न, दलहि, तेलहि, फलफूल र 

तरकारी खेतीमा प्रयोग हिेु नमटर सम्झि ुपिा। 

६. खािेपािी  

यस िगानभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेिि:् 

(क) सामदुावयक खािेपािी : िेपाल सरकार एिम ् सामदुावयक संस्थाहरूले खािेपािी 

प्रयोजिका लानग सञ्चालि गरेका संयन्त्रहरूमा विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे कायाालय तथा 

संघ संस्थाहरू, िेपाल सरकार िा िेपाल सरकारले स्थापिा गरेका फोहोर पािी प्रशोिि 

केन्द्रहरू। 

(ख) अन्य खािेपािी : गैरव्यापाररक प्रयोजिका लानग निजी क्षेत्रबाट सञ्चानलत खािेपािीका 

संयन्त्रमा विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे उपभोक्ता, कायाालय तथा संघ संस्थाहरू। 

७. सडक बङ्ि  

सािाजनिक सडकमा बङ्ि बाल्िे प्रयोजिका लानग स्थािीय तह िा टोल/सडक क्षेत्रका 

िागररकले उपभोक्ता समूह गठि गरी सम्बङ्न्ित स्थािीय तहको नसफाररसमा िुटै्ट नमटर 

जडाि भएका र िभएका सडक बङ्िसुँग सम्बङ्न्ित उपभोक्ताहरू। 

८. यातायात  

यस िगानभत्र देहायका उपभोक्ताहरू पिेछ्ि।्  

(क) सािाजनिक यातायात (चाङ्जाङ्ग स्टेशिसमेत) : विद्यतुीय सिारी सािि चाजा गिा स्थापिा 

भएका चाङ्जाङ्ग स्टेशि र सािाजनिक सिारी साििको रूपमा प्रयोग हिुे सफा टेम्पोको 

ब्याट्री चाजा गिा विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 

(ख) अन्य यातायात : अन्य सािाजनिक यातायातका सािि जस्तैः केिलकार, रोपिे, मेट्रो 

आदद सञ्चालिका लानग विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 
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९. िानमाक तथा आध्याङ्त्मक स्थल 

िेपालीले माने्न गरेका िमा तथा आध्यात्मसम्बन्िी मठ, मङ्न्दर, गमु्बा, विहार, चचा, मङ्स्जद, 

ध्याि केन्द्र, कुटी, विद्यतुीय शिदाह गहृ आददमा नमटर जडाि हिुे उपभोक्ताहरू। 

स्पवष्टकरणः िानमाक तथा आध्याङ्त्मक स्थल पररसरनभत्र रहेका आिासीय भिि, व्यापाररक 

पसल लगायत अन्य व्यापाररक तथा व्यािसावयक प्रयोजिका लानग िुटै्ट नमटर जडाि गिुापिेि 

र त्यस्ता उपभोक्ताको हकमा सोही िगाको विद्यतु महसलु लाग्िेि। 

१०. अस्थायी बङ्ि  

सािारणतया ९० ददि िा सोभन्दा कम समयको लानग विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 

११. गैह्र ग्राहस्थ 

राजदूतािास, िैदेङ्शक नियोग, अन्तरााविय गैरसरकारी संस्था, निजी क्याम्पस तथा ङ्शक्षण 

संस्था, तारे होटल, ररसोटा (स्िीकृत लोड ५० के.नभ.ए िा सोभन्दा मानथका), सवपङ मल 

आददका लानग विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 

स्पवष्टकरण : सवपङ मल भन्नाले व्यािसावयक रूपमा सञ्चानलत भििमा एउटै कम्पिी िा 

विनभन्न कम्पिीका िस्त,ु निमााण सेिा, परामशा िा अन्य सेिा उपलब्ि गराउिे नडपााटमेन्ट 

स्टोर, माटा, सपुरमाकेट आददसमेतलाई जिाउिे ि। 

१२. मिोरञ्जि व्यिसाय  

नसिेमा हल, फि पाका , िाचघर आददको लानग विद्यतु शङ्क्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 
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१३. सामदुावयक थोक ग्राहक  

ग्रामीण क्षेत्रमा सामदुावयक रूपमा विद्यतु वितरण सेिा प्रदाि गिे उदे्दश्यले सहकारी ऐि, 

२०७४ बमोङ्जम दताा भई एक विन्दमुा नमटर जडाि गरी त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई 

विद्यतु वितरण गिा िेपाल विद्यतु प्रानिकरणसुँग सम्झौता गरेका वितरक संस्थाहरू। 
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अिसूुची-३ 

 

आयोगसमक्ष िे.वि.प्रा.ले पेस गरेको महसलु नििाारणसम्बन्िी नििेदिउपर 

सरोकारिालाहरूबाट प्राप्त राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया 

प्रस्तावित विद्यतु उपभोक्ता महसलु दरको सम्बन्िमा विनभन्न िगाका उपभोक्ता, उद्योग व्यिसायी, 

सिासािारण तथा सिासािारण उपभोक्ताका प्रनतनिनिमूलक संस्था एिम ् विद्यतु क्षेत्रसुँग सम्बङ्न्ित 

सरोकारिालाहरूबाट ईमेल र पत्रमाफा त राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया प्राप्त भएका िि।् साथै, नमनत 

२०७८/०६/१४ मा िोभेल कोरोिाभाइरस (कोनभड-१९) महामारीले उब्जाएको जोङ्खमको सतका ता 

अपिाई आयोगको कायाालयमा सीनमत सस्यामा आयोगका पदानिकारी, िे.वि.प्रा.का प्रनतनिनि तथा 

सरोकारिालाहरूको भौनतक उपङ्स्थनतमा साथै विद्यतुीय माध्यमबाटसमेत सरोकारिालाले सहभागी गिा 

सवकिे गरी आयोङ्जत सािाजनिक सिुिुाइबाट समेत राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया प्राप्त भएका िि।् 

सरोकारिालाहरूबाट प्राप्त राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रयाले आयोगलाई विद्यतु महसलु नििाारण गिा अत्यन्त 

मद्दत पगेुको ि। 

आयोगले आयोजिा गरेको सािाजनिक सिुिुाइ कायाक्रममा विनभन्न उपभोक्ता िगाका कुल नत्रचानलस 

(४३) जिा सरोकारिालाहरूबाट राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रया प्राप्त भएको नथयो। उक्त राय, सझुाि र 

प्रनतवक्रया तथा सो उपर िे.वि.प्रा.ले ददएको जिाफ तथा स्पवष्टकरणको सार संक्षेप देहायबमोङ्जम रहेको 

ि: 

१. सरोकारिालाको राय, सझुाि र प्रनतवक्रया: 

क) ग्राहस्थ िगाअन्तगात २० यनुिटसम्म विद्यतु खपतबापत प्रस्तावित सहनुलयतको सम्बन्िमा  

२० यनुिटसम्म विद्यतु खपत गदाा प्रत्यक्ष लाभ पाइिे अिस्था देङ्खुँदैि। महसलु प्रस्तािबापत 

पाइिे सहनुलयतले विद्यतु खपत बढाउिे भन्दा पनि उपभोक्तालाई सो खपतको पररनि नभतै्र रहि 
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प्रोत्साहि गिे देङ्खन्ि। श्रम बचत प्रविनि (Labour Saving Technology) लाई टेिा पगु्िे गरी 

विद्यतुको खपत बढाउि महसलु दर समायोजि गिुा आिश्यक रहेको ि।   

िे.वि.प्रा.ले के आिारमा यस प्रकारको सहनुलयतको प्रस्ताि गरेको हो ? ग्राहस्थ उपभोक्ता 

समूहनभत्र आिश्यकतािसुार पररभावषत िगरी समग्र रूपमा २० यनुिटसम्म िुट प्रदाि गिुा 

जायज िभएको देङ्खन्ि। सिासािारण जिताको आनथाक स्तरलाई सहज हिुे गरी तथा प्रचनलत 

कािूि तथा विनभन्न सूचकअन्तगात विपन्न िगालाई पवहचाि गरी विद्यतु महसलु समायोजि गदै 

सोहीअिसुारले िुट ददुँदा उङ्चत हिुेि। 

ख) औद्योनगक िगाको नडमाण्ड चाजा बढाएको सम्बन्िमा  

औद्योनगक तथा व्यािसावयक िगातफा  लगभग ९२,००० जनत मात्र ग्राहक िे.वि.प्राको उपभोक्ता 

सस्यामा पदाि। यो िे.वि.प्रा.को कुल ग्राहक सस्याको २% जनत मात्र हिु आउुँि। गत 

िषा कररब रु. ७१ अबा विद्यतु नबक्री हुुँदा रु. ३५ अबा बराबर औद्योनगक तथा व्यािसावयक 

िगाले मात्र खपत गरेको देङ्खन्ि। तथावप, िे.वि.प्रा.लाई गत िषाको महसलुबाट विनभन्न िगामा 

घाटा भए तापनि औद्योनगक तथा व्यािसावयक िगाको महसलु दरबाट भिे िाफामा भएको 

देङ्खन्ि। साथै गत िषाको चिुाहट तफा को क्षनत आङ्कलि गिे हो भिे पनि औद्योनगक तथा 

व्यािसावयक क्षेत्रमा न्यूितम क्षनत भएको देङ्खन्ि। औद्योनगक िगाको नडमाण्ड शलु्क रु.100 

प्रनत के.नभ.ए िवृि गदाा बाहै मवहिा लगातार सञ्चालि िहिुे उद्योगमा पनि नडमाण्ड शलु्क लाग्ि े

देङ्खन्ि। तसथा, यो न्यायोङ्चत भएि। 

ङ्खङ्म्त जलविद्यतु आयोजिाको विद्यतु खररदनबक्री दर घट्िे, अप्पर तामाकोशी जलविद्यतु 

आयोजिाबाट उत्पाददत विद्यतु नबक्री सरुु हिुे, प्रसारण/वितरण चहुािटमा नियन्त्रण हिुे आदद 

कारणले गदाा यस िषा िे.वि.प्रा.को कुल आय िघट्िे बरु अझ बढ्िे प्रक्षेपण गिा सवकन्ि। 
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यद्यवप, ितामाि पररप्रके्ष्यमा िेपालको विद्यतु क्षमता पूणा रूपमा उपयोग गिा विद्यतुको खपत 

अझ बढाउिपुिे देङ्खएको ि। तसथा, िे.वि.प्रा.को गत िषाको वििीय अिस्थामा औद्योनगक 

िगाले गरेको योगदाि, रािको औद्योनगकरण तथा िोभेल कोरोिाभाइरस (कोनभड-१९) 

महामारीले उद्योग क्षेत्रमा गरेको असरलाई मध्यिजर गदै यस िगामा नडमाण्ड शलु्क बढाउि ु

जायज िैि।  

ग) िेट नमटररङ्गको सम्बन्िमा  

आयोग िेपाल सरकार ऊजाा, जलस्रोत तथा नसुँचाइ मन्त्रालय र िे.वि.प्रा., यी तीिै निकायले 

िेट नमटररङ्गको घोषणा गररसकेका िि।् तसथा, िेट नमटररङ्गको आिारमा पनि महसलु नििाारण 

गिुापिे हनु्ि। िे.वि.प्रा.ले यसको कायाान्ियि पनि गरेको जािकारी प्राप्त भए तापनि हाल 

िे.वि.प्रा.को ग्राहकमा िेट नमटररङ्ग गिे गरेको िैि। िेट नमटररङ्गलाई ५०० वक.िा.मा सीनमत 

गररएको ि। सािा तथा ठूला ग्राहक बीच िेट नमटररङ्गमा नभन्नता िहिुपुिे हो। त्यसकारण 

महसलु नििाारण गदाा ५०० वक.िा.भन्दा ठूलो ग्राहकलाई पनि िेट नमटररङ्ग गिुापिा। ग्राहकले 

िेट नमटररङ्गको लानग नििेदि ददएको ३० ददन्ननभत्र िे.वि.प्रा.द्वारा िेट नमटररङ्गको लानग 

आिश्यक प्रवक्रया पूरा गिुापदाि। िेट नमटररङ्गमा Programming को लानग महुँगोमा स्माटा 

नमटर वकन्नुपिे बाध्यता भएकोले सो नमटरको खचा घटाउिे िा नमटर नि:शलु्क गररिपुिा। 

िे.वि.प्रा.ले ग्राहकसुँग प्लान्ट लाइफ भररको लानग सम्झौता गिुापिे व्यिस्था लागू गिुा जायज 

हिुेि।  

घ) सामदुावयक विद्यतु वितरक संस्थासम्बन्िी 

प्राविनिक पक्ष (वितरण प्रणालीमा हिुे चहुािट) र सञ्चालि खचा हेरेर अवहलेको िुटबमोङ्जम 

महसलु समायोजि हिुपुिे देङ्खन्ि। िे.वि.प्रा.को वििरणमा ४३ ङ्जल्लाहरूमा ९० %-१००% 

विद्यतुीकरण गिा सफल हिुकुो कारण सामदुावयक विद्यतुीकरण पनि हो। गत िषाको महसलुमा 
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१० यनुिटसम्म नि:शलु्क गदाा िे.वि.प्रा.ले टाइम अफ डे नमटरमा ररनडङ्ग गिे र सामदुावयक 

संस्थाले आफ्िो ग्राहकलाई िुट ददएको शलु्क िे.वि.प्रा.लाई बझुाउि ुपिे अिस्था रहेको ि। 

सामदुावयक विद्यतुीकरण सम्बन्िी महसलु दर नििाारण गदाा सामदुावयक सस्थाले व्यहोिे सञ्चालि 

खचा र वितरण प्रणालीमा हिुे चहुािटलाई िान्न सक्िे गरी महसलु नििाारण गिुापिे हनु्ि र 

२० यनुिटसम्मको महसलु िुट सामदुावयकका ग्राहकले पनि पाउि ु पिा। साथै, महसलु 

नििाारण Nx30 को दरले समायोजि गररिपुदाि। 

यसपालीको महसलु नििाारण गदाा २० यनुिटसम्म खपत गिे उपभोक्तालाई इिजी शलु्क िुट 

गिे गरी आएको प्रस्तािलाई सामदुावयक िगाको हकमा कसरी व्यिस्थापि गररन्ि? 

ङ) टाइम अफ डे नमटरको सम्बन्िमा 

सु् खा याममासमेत रातीको समयमा विद्यतुको उपलब्िता बढ्दै गएको हिुाले सु् खा 

याममासमेत अफवपक (राती ११ बजेदेङ्ख नबहाि ५ बजेसम्म) को दर कायम हिुपुिा। 

अफवपक समयमा महसलु दर घटाइिे गरी समायोजि गररएको ि भिे महसलु दरलाई 

औद्योनगक वहतको लानग २४ घण्टा िै घट्िे गरी नििाारण गररिपुिा। वकिवक राती महसलुमा 

सहनुलयत ददएपनि त्यस समयको श्रमको दरले गदाा कुल श्रमसम्बन्िी खचा बढेर जािे देङ्खन्ि। 

च) अन्य शलु्क िनलिे भन्न ेसन्दभामा 

िे.वि.प्रा.ले विद्यतु महसलु दरका अनतररक्त, नलज भाडा, ट्रान्सफमार लस, सेिा शलु्क आदद 

शीषाकमा शलु्क नलएको पाइएको ि। अब महसलु समायोजि गदाा आयोगले नििाारण गिे 

महसलु दरबाहेक अन्य कुिै शलु्क नलि िहिुे गरी समायोजि गररिपुिा। 
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ि) अस्पताललाई प्रस्ताि गररएको महसलु महसलु दर महुँगो भएको सम्बन्िमा 

उपभोक्ता िगा िगीकरणमा रािलाई स्िास््य जिशङ्क्त विकासमा योगदाि गदै आएका 

सामदुावयक अस्पताललाई गैरव्यापाररक समूहमा िगीकरण गरी महसलु दर प्रस्तािमा 

सामदुावयक अस्पतालले बझुाउिे महसलु सबैभन्दा बढी भएकोले अस्पतालहरू मकाामा परेका 

िि ्।  

ज) व्यािसावयक िगामा दोस्रो पक्ष महसलु समायोजिसम्बन्िी 

व्यािसावयक मल/सटर भाुँडामा नलएर व्यिसाय गिे उपभोक्ताको हकमा हाल महुँगो दर 

नतिुापिे बाध्यता भएकोले सेकन्ड पाटी महसलु समायोजि गदाा जायज हिुे देङ्खन्ि। 

झ) िानमाक स्थलमा न्यूितम महसलु नििाारण गिे सम्बन्िमा 

नमटर जडाि हिुे गरी विद्यतु प्रिाह होस ्र न्यूितम महसलु नििाारण होस।् 

ञ) खािेपािी उपभोक्ताको महसलु सम्बन्िमा 

िेपाल सरकारको बजेट िक्तव्यको बुुँदा िं. ५६ मा खािेपािी तथा नसुँचाइ प्रणालीमा महसलु 

िुटको कुरा उल्लेख भए तापनि िे.वि.प्रा.ले खािेपािीको महसलु यथाित राखेको देङ्खयो। 

सरकार र िे.वि.प्रा. बीच वकि तालमेल भएि ? साथै, खािेपािी िगामा टाइम अफ डे नमटरको 

व्यिस्थासमेत हटाइि ुपिे देङ्खन्ि। 

ट) िीनतगत सझुाि: 

१. उत्पादिलाई व्यिस्थापि गिे गरी वितरण लाइिमा भएको लगािीको आिारमा महसलु 

नििाारण हिुपुिा। 

२. उत्पादिको क्रममा िे.वि.प्रा.लाई लाग्िे खचा तथा िे.वि.प्रा.को वितरण र प्रसारण लाइिको 

सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा आददको आिारमा महसलु समायोजि हिुपुिे हो। 



 

 

िेपाल विद्यतु प्रानिकरणको विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििाारणसम्बन्िी निणायको पूणापाठ - २०७८            -- 109 --  

३. िेपाल सरकारले बजेट कायाक्रममा Power Wheeling को बारेमा उल्लेख गरे तापनि यो 

महसलु दर प्रस्तािमा समायोजि गररएि। 

४. इन्ििलाई प्रनतस्थापि गिे गरी महसलु समायोजि हिुपुिा (ग्याुँस चलु्हो तथा इन्िि 

गाडीलाई प्रनतस्थापि गदै इन्डक्सि चलु्हो तथा विद्यतुीय गाडीलाई प्रोत्साहि गररिपुिे)। 

५. नसुँचाइ िगाको महसलु समायोजि हुुँदा Right of Way मा िीनतगत व्यिस्था गररिपुिा। 

६. सामदुावयक रेनडयोलाई गैरव्यापाररक िगामा िराखी सामदुावयक िगामा िगीकरण 

गररिपुिा। 

७. औद्योनगक क्षेत्रनभत्र विद्यतु खपत गरेबापतको विद्यतु महसलु समयमा भकु्तािी गरेबापतको 

समयािवृि समायोजि गररिपुिा तथा एकमषु्ट रूपमा न्यायोङ्चत िुटको व्यिस्था 

गररिपुिा। 

८. मझ्यौला भोल्टेज (३३ के.भी.) मा महसलु समायोजि न्यायोङ्चत ढंगबाट गररिपुिा। 

९. उपभोक्ता ङ्शक्षा तथा उपभोक्ता गिुासो प्रणाली प्रोत्साहि गिा थप कायाक्रम ल्याउिपुिा। 

१०. िे.वि.प्रा. तथा सामदुावयक विद्यतु वितरक संस्थाबाट संयकु्त महसलु प्रस्ताि गिे गरी 

व्यिस्था गररिपुिा। 

११. आगामी महसलु समायोजिसम्बन्िी प्रस्तािमा आयोगले प्रत्येक िगाको लानग िुट्टािुटै्ट 

िगागत सािाजनिक सिुिुाइ आयोजिा गदाा उङ्चत हिुेि। 

१२. महसलु दरको स्ल्याबमा ०-२०, २१-५०, ५१-१५०, १५१-४००, ४०० भन्दा माथी 

हिुे गरी यनुिट पररमाङ्जात गररिपुिा। 

१३. नमटर क्षमता न्यूितम १५ एङ्म्पयरको बिाइिपुिा। 

१४. मवहला उद्यमीलाई विशेष ध्याि ददएर महसलु दर समायोजि गररिपुिा। 
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१५. ग्रानमण भेगमा महसलु भकु्तािी गदाा िे.वि.प्रा.को ङ्जल्ला कायाालयसम्म िाउिपुिे 

समस्याको समािािको लानग प्रत्येक गाउुँपानलकामा भकु्तािी कायाालय खोनलिपुिा। 

१६. नियाात क्षेत्रका उद्योगलाई विशेष सहनुलयतसवहत महसलु नििाारण गररिपुिा। 

१७. एकचोटी महसलु बढाए पनि ५-६ िषा बढाउि िनमल्िे व्यिस्था गिुापिा। 

२. िे.वि.प्रा.को जिाफ: 

प्रस्तावित महसलु दरले विद्यतुको खपत बढाउुँि वक बढाउुँदैि भने्न तफा  सरोकारिालाको चासोलाई  

िे.वि.प्रा.ले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा नलएको ि। हाल िे.वि.प्रा.ले महसलु दर शनु्य िै गरे पनि 

खपत अत्यानिक बढ्िे अिस्था रहेको िैि। प्रस्तावित महसलु िेरै िषाको लानग िभएर १ (एक) 

िषाको लानग मातै्र भएको हिुाले ितामाि अिस्थाको मूल्याङ्किमा आिाररत रहेको हामीले बझु्िपुिे 

हनु्ि। अको िषाको प्रस्तािमा आज उठेका सझुािहरू उपर िलफल गरेर पिुविाचार गररिेि। 

शतप्रनतशत उत्पादिमा शतप्रनतशत खपत हिु ुविद्यतु बजारमा लागू हुुँदैि। विद्यतुको माग र वितरण 

दैनिक, साप्तावहक र मानसक रूपमा फरक परररहेको हनु्ि र यसको नमलिनबन्दमुा िै विद्यतुको 

उङ्चत व्यिस्थापि गिुापिे तफा  िे.वि.प्रा. अग्रसर ि। प्रणाली विश्वसिीयता (System Reliability) 

को लानग िे.वि.प्रा. जस्तो संस्थाले ररजभा माङ्जाि रा्दा उङ्चत हिुे भए तापनि हामीले हालको 

महसलु दर समायोजिको लानग सोको खचा जोडेका िैिौँ। 

िे.वि.प्रा.को िाफा क्रमश: घट्दै गईरहेको अिस्था ि। तथावप, सञ्चालि पक्षको कायाक्षमता िवृि, 

प्रसारण/वितरण क्षनत न्यूिीकरण तथा नबक्री िवृिको पाटोबाट आफ्िो वििीय अिस्थामा सदुृढ़ 

राख्न ेप्रनत िे.वि.प्रा. जागरूक रहेको ि। 

िे.वि.प्रा.ले सेिा शलु्क (Service Charge) असलु गरररहेको भने्न सरोकारिालाको प्रश्न उठेको ि। 

हाम्रो महसलुको दईुिटा पाटो हिुे गरेको ि। ग्राहस्थ तफा  ऊजााको शलु्क (Energy Charge) को 
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अनतररक्त न्यूितम शलु्क नलिे गररन्ि । महसलुमा यस्तै वकनसमको न्यूितम शलु्क हिुे कुरा 

िौलो होइि। न्यूितम शलु्क विद्यतु महसलु कै एक अंश भएकाले यसलाई सेिा शलु्क भिेर 

व्या्या िगररददिहुिु समस्त सरोकारिालालाई अिरुोि गदािौँ। यसैगरी, औद्योनगक िगाको 

महसलुमा ऊजााको शलु्क (Energy Charge) को अनतररक्त नडमाण्ड शलु्क राङ्खएको हनु्ि। एउटा 

कुिै उद्योगले विद्यतु सञ्चय गिे र अको उद्योगले विद्यतु प्रिाह िपाउिे ङ्स्थनतको अन्त्य गिा नडमाण्ड 

शलु्कको व्यिस्था राङ्खएको हो। हाल औद्योनगक िगाको कुल महसलुमा जम्मा ७% देङ्ख ८% 

नडमाण्ड शलु्कको योगदाि रहेको ि। 

औद्योनगक िगा तथा व्यापाररक िगाको महसलुले मात्र िे.वि.प्रा.लाई िाफा भएको होइि। औद्योनगक 

िगाको महसलु र हाम्रो औसत महसलुमा कररब ६% देङ्ख ७% घाटा रहेको अिस्था ि।  

िे.वि.प्रा.को कुल आयको अनिक अिपुात सञ्चालि खचा कसरी हिु आयो भने्न प्रश्न तफा  हाल हाम्रो 

विद्यतु खररद खचा. सञ्चालि तथा ममातसम्भार खचा, नबक्री खचा, कमाचारी खचा आदद सबै खचा 

शीषाकको समयािकूुल समायोजि गिुापिे आिश्यकता ि। िे.वि.प्रा. आफ्िो खचाको भार महसलु 

दर समायोजि तफा  िकेल्िे पक्षमा िैि। यद्यवप, भविष्यमा विद्यतु खररद घर घट्दै जािे अिस्थामा 

उपभोक्ता महसलु दरमा क्रनमक सिुार आउुँदै जािे िै ि। 

वितरण पक्ष तफा  िे.वि.प्रा.ले विगतका केही िषा देङ्ख लगािी बढाएको ि र यसकारण विद्यतुीकरण 

६० % बाट लगभग ९० % सम्म पगेुको ि र यसपाली ९५ % सम्म प्रानप्त गिे लक्ष्य नलइएको 

ि। िे.वि.प्रा. प्रसारण/वितरण लाइि र सबस्टेसि सहज हिुे स्थािमा औद्योनगक िगालाई थप 

लोड जनत आिश्यक पिा जान्ि त्यही तिरमा लोड बढाउुँदै जािेमा पनि प्रनतबि रहेको ि। अन्य 

स्थािमा केही समय लागे तापनि विद्यतु प्रिाहमा कुिै कमी हिुे िैि। काठमाडौं उपत्यकानभत्र 
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पनि १३२ के.नभ.का प्रसारण/वितरण लाइि सचुारु हिुे तफा  िे.वि.प्रा.को योजिा केङ्न्द्रत रहेको 

ि। 

िेट नमटररङ्गतफा  निकट भविष्यमा िै सोलार विद्यतुको महसलु दर घट्िे िै प्रक्षेपण गररएको ि। 

तथावप, हामीले प्राप्त गिे ऊजााको अिपुातसम्म िेवटङ्ग गिा सवकिे देङ्खन्ि। 

सामदुावयक विद्यतु वितरक संस्थाको हकमा सिासािारणबाट िे.वि.प्रा.लाई प्राप्त गिुासो तथा निजकै 

प्रदशाि मूल्यांकि गदाा दीघाकालीि रूपमा हालको ढाुँचामा अङ्घ बढ्ि कदठिाई हिुे हाम्रो अिभुि 

रहेको ि। तथावप, सामदुावयक संस्थाहरूले विगतमा खेलेको भनूमकाको मूल्यांकि पकै्क पनि 

हिुपुिा। अवहलेको अिस्थामा सामदुावयक संस्थालाई केही घाटा हिुे देङ्खए तापनि आम जितालाई 

लाभ भएको िै अिस्था ि। यसरी घाटामा रहेका सामदुावयक विद्यतु वितरकलाई िे.वि.प्रा.लाई 

हस्तान्तरण गरेर अङ्घ बढ्ि सवकिे देङ्खन्ि। 

भाडामा बस्ि ेग्राहकको हकमा आयोगले तोकेको अनिकतम महसलु दरभन्दा बढी नलि िनमल्िे 

गरी समायोजि गरे उङ्चत हिुे देङ्खन्ि। िे.वि.प्रा.ले महसलु भकु्तािी गिा ङ्शघ्र िै नडङ्जटल 

माध्यमबाट वप्रपेड भकु्तािीको व्यिस्था सरुु गिे योजिासमेत नलएको ि। 

िीनतगत पाटोका सझुािहरूमा दीघाकालीि तथा ददगो रूपमा आयोग तथा िेपाल सरकारको 

निणायािसुार िै हिुेि। विद्यतुीय उपकरणको प्रयोगलाई अिकूुल हिुेगरी िीनतगत व्यिस्थापि 

गररिपुिे देङ्खन्ि। िेपालको विद्यतु महसलु निमेकी मलुकु (विशेषगरी. भटुाि, बङ्गलादेश आदद) 

भन्दा अत्यन्त महुँगो होइि। हाम्रो बचत भएको विद्यतु नियाात हुुँदा र विद्यतु क्षेत्रलाई थप सहनुलयत 

प्राप्त हुुँदा महसलु दर अझ सस्तो हिु सक्दि। 

समयको सीमाको कारणले सरोकारिाला प्राप्त राय/सझुाि/प्रनतवक्रया मध्ये उपरोक्त केही सम्बोिि 

गिा पाएकोमा हाददाक कृतज्ञता व्यक्त गदािौँ। 


