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विद्यतु खरिद बिक्री तथा अनमुबत प्राप् त व्यक्तिले पालना गनुपुने शत ुसम्िक्तधि 
विबनयमािली, २०७६ को अनसुचुी – ५  को िुुँदा (४) को कायाधुियनको सम्िधिमा  

(विद्यतु बनयमन आयोगको बमबत २०७७/१२/०९ को ११३ औ ंिैठकको बनर्युानसुाि) 

विद्यतु खरिद बिक्री तथा अनमुबत प्राप् त व्यक्तिले पालना गनुपुने शत ुसम्िक्तधि विबनयमािली, २०७६ 
को अनसुचुी – ५  को िुुँदा (४) को कायाुधियनको सम्िधिमा नेपाल विद्यतु प्राबिकिर्िाट प्राप् त 
पत्र (च.नं. ३६७) को िािेमा नेपाल विद्यतु प्राबिकिर् तथा बनजी क्षेत्रका जलविद्यतु प्रिर्द्ुकहरूसुँग 
आयोगले विबिध न बमबतमा गिेको छलफल एिम ्उि छलफलमा प्राप् त िाय सझुािलाई मध्यनजि गदै 
उपिोि विबनयमािलीको अनसूुची – ५ को िुुँदा (४) को कायाुधियन गने सम्िधिमा देहायिमोक्तजमको 
प्राििान िहने गिी बनर्यु गरिएको छ। 

१. १० मे.िा. िा सोिधदा कम क्षमताका जलविद्यतु आयोजनाको हकमा विद्यतु बिक्रीकताुले विद्यतु 
खरिदबिक्री सम्झौता अनरुुप हिेक मवहनाको ३० ददन अगािै विद्यतु खरिदकताुसमक्ष विद्यतुको 
पूिाुनमुान (Availability Declaration) पेस गनुपुनेछ। सो पूिाुनमुानलाई विद्यतु बिक्रीकताुले 
चाल ुअिस्थामा खोला/नदीमा उपलब्ि हनुसक्ने पानीको अनमुाबनत िहािको आिािमा विद्यतु 
उत्पादनको परिमार्लाई अझ सबुनक्त चत हनुे वहसािले कुनपैबन परिमार्सम्म साप् तावहक संसोिन 
पेस गन ुसक्नेछ। विद्यतु बिक्रीकताुले साप् तावहक संसोिन पेस गदाु सो हप् ता सरुु हनुिुधदा 
कम्तीमा ७ ददन अगािै संशोबित Availability Declaration विद्यतु खरिदकताुसमक्ष पेस 
गनुपुनेछ। साथै विद्यतु बिक्रीकताुले कुनै मवहनाको अक्तधतम साता पबछको ददनहरूको हकमा 
िाुँकी ददनहरूको लाबग मात्र पबन संसोबित पूिाुनमुान पेस गन ु सक्नेछ। यसिी विद्यतु 
बिक्रीकताुले विद्यतु खरिदकताुसमक्ष संशोबित Availability Declaration पेस गिेको अिस्थामा 
साबिकको Availability Declaration अमाधय हनुेछ। 

ति जलविद्यतु आयोजना अधय कुन ैकािर्िश िधद िई विद्यतु उत्पादन हनु नसकेको 
अिस्थामा िने विद्यमान विद्यतु खरिदबिक्री सम्झौताको व्यिस्था अनसुाि नै हनुेछ। 

२. १० मे.िा. िा सोिधदा कम क्षमताका जलविद्यतु आयोजनािाट आपूबत ुिएको माबसक ऊजाु 
(Delivered Energy) माबथ िुुँदा  (१)  अनसुािको  माबसक िा साप् तावहक संशोबित पूिाुनमुान
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Availability Declaration िधदा कम िएमा सोिापत विद्यतु खरिदकताुले विद्यतु बिक्रीकताुलाई 
कुनै क्षबतपूबत ुलगाउन पाउने छैन। 

३. आपूबत ुिएको माबसक ऊजाु Availability Declaration िधदा िढी ति Contract Energy  िधदा 
कम िएको खण्डमा सो फिक परिमार्लाई विद्यतु खरिदबिक्री सम्झौतािमोक्तजमको विद्यतु 
खरिदबिक्री दिको ५०% को दिले विद्यतु खरिदकताुले विद्यतु बिक्रीकताुलाई ििुानी गनुपुने 
छ। 

४. आपूबत ुिएको माबसक ऊजाु Contract Energy िधदा िढी िएमा सो उजाुको ििुानी विद्यतु 
खरिदबिक्री सम्झौतामा िएको प्राििानअनसुाि गनुपुने छ।   

५. माबसक रुपमा आपूबत ु िएको उजाु (Delivered Energy) माबथ िुुँदा १ अनसुािको माबसक 
Availability Declaration िा संसोबित साप् तावहक पूिाुनमुान Availability Declaration को 
९०% िधदा कम िएमा अपगु विद्यतुको परिमार्मा विद्यतु खरिदबिक्री सम्झौतािमोक्तजमको 
विद्यतु खरिदबिक्री दिको १०% का दिले विद्यतु बिक्रीकताुले पूिाुनमुानमा बिचलन िएिापतको 
बिचलन शलु्क  (Declaration Deviation Charges) विद्यतु खरिदकताुलाई बतनुपुने छ।  

ति बमबत २०७७/१२/०८ सम्म आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सरुु गिी सञ् चालनमा 
िहेका १० मे.िा. िा सो िधदा कम क्षमताका जलविद्यतु आयोजनाहरुको लाबग पूिाुनमुानमा 
बिचलन िए िापतको बिचलन शलु्क (Declaration Deviation Charges) लाग् ने छैन।् 

६. बमबत २०७७/१२/०८ सम्म आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सरुु गिी सञ् चालनमा िहेका 
१० मे.िा. िा सो िधदा कम क्षमताका जलविद्यतु आयोजना ि विद्यतु खरिदबिक्री सम्झौता 
सम्पध न िइ बनमाुर्ािीन िा बनमाुर्मा जाने क्रममा िहेका १० मेगािाट िा सोिधदा कम 
क्षमताका जलविद्यतु आयोजनाको हकमा समेत उपिोि िुुँदा (१), (२), (३), (४) ि (५) 
का प्राििान कायाुधियन गनकुा लाबग विद्यतु खरिदकताुले साबिकको विद्यतु खरिदबिक्री 
सम्झौतामा आियक संशोिन गिी लागू गनुपुने छ। साथै २०७७/१२/०८ सम्म व्यापारिक 
उत्पादन सरुु गिी सञ् चालनमा िहेका आयोजनाको हकमा एकमषु् टरुपमा आयोगको सहमबतका 
लाबग मस्यौदा तयाि गिी विद्यतु खरिदकताुले आयोग समक्ष पेस गनुपुने छ। 

७. बमबत २०७७/१२/०८ प चात ् सम्पध न हनु े १० मेगािाट िा सोिधदा कम क्षमताका 
जलविद्यतु आयोजनाको विद्यतु खरिदबिक्री सम्झौताको हकमा विद्यतु खरिदकताुले सो विद्यतु 
खरिदबिक्री सम्झौताको मस्यौदामा माबथ उल्लेक्तखत िुुँदा (१), (३), (४) ि (५) का प्राििान 
समािेश गिी सहमबतको लाबग आयोगसमक्ष पेस गनुपुने छ। 

 


