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िेपाल विद्यतु प्रानिकरणअन्तगगतका उपभोक्ताको विद्यतु महसलु दर नििागरणसम्बन्िी 

प्रसे विज्ञनि 
विद्यतु उपभोक्ता महसलु नििागरण निदेशिका, २०७६ अिसुार िेपाल विद्यतु प्रानिकरण (िे.वि.प्रा.) ले 
उपभोक्ता (सामदुावयक थोक उपभोक्ताअन्तगगत रहेका उपभोक्तासमेत) को विद्यतु महसलु नििागरणका 
लानग नमनत २०७८/०५/१५ मा यस आयोगसमक्ष पेस गरेको प्रस्तािउपर प्रारशम्भक अध्ययि गरी 
नमनत २०७८/०5/28 मा यस आयोगले नििेदि िम्बर (Petition Number) प्रदाि गरेको हो। उक्त 
प्रस्तािउपर ररतपूिगक विस्ततृ अध्ययि, छलफल एिम ्विश्लषेण तथा सोको सम्बन्िमा सूचिा प्रविनिको 
माध्यमबाट समेत सहभागी हिु नमल्िे गरी आयोजिा गररएको सािगजनिक सिुिुाइ कायगक्रम, इमेल, 
पत्र र टेनलफोिबाट प्राि भएका सरोकारिालाहरूको राय, सझुाि तथा प्रनतवक्रयालाई मध्यिजर गदै 
आयोगको १४० औ ँबैठकले २०७८ मशससर मवहिादेशिको विद्यतु िपत र २०७८ पौष मवहिादेशिको 
नबनलङ्गमा लागू हिुे गरी विद्यतु उपभोक्ता महसलु दर नििागरण गरेको छ।  

िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/०७९ का लानग प्रक्षेपण गरेको विद्यतु िररदबापतको िचग, विद्यतु उत्पादि, 
विद्यतु प्रसारण तथा विद्यतु वितरणसम्बन्िी संरचिाको सञ्चालि िचग, ह्रासकट्टी िचग, ब्याज िचग, 
कमगचारीसम्बन्िी िचग, प्रिाि कायागलयसम्बन्िी िचग, नियामकीय िलु्क, अन्य व्यिस्थाबापतको िचग, 
मदु्रा सटहीबापतको िाफा/िोक्सािी, रोयल्टी िचग, बोिससम्बन्िी व्यिस्थाबापतको िचग, 
आयकरबापतको िचग, िावषगक अपेशक्षत प्रनतफल, लगािीबाट प्राि हिुे प्रनतफल र अन्य आम्दािीसँग 
सम्बशन्ित वििरणहरूको विस्ततृ अध्ययि तथा विश्लषेण गरी िे.वि.प्रा.ले माग गरेको िचग िवृिमध्ये 
जायज एिम ्तकग सङ्गत िचगमात्र स्िीकृत गरी िे.वि.प्रा.लाई आ.ि. २०७८/०७९ को लानग आिश्यक 
पिे िावषगक िचग तथा िावषगक नबक्री आय रकमको नििागरण गररएको छ। 

आयोगले िे.वि.प्रा.को लानग आ.ि. २०७८/०७९ को प्रनतफल गणिा गदाग िे.वि.प्रा.को कुल शस्थर 
सम्पशिको औसत लागत मूल्यको ३०% रकमलाई स्िपुजँीको रूपमा आिार मािी सो पुजँी रकमको 
८.२८३% ले हिु आउि ेरकम रु. 5 अबग ९२ करोड ७० लाि १९ हजार प्रनतफलको रूपमा 
स्िीकृत गरेको छ। 



िेपाल सरकारको िीनत, ि.ेवि.प्रा.को वििीय अिस्था एिम ्उपभोक्ता वहतलाई मध्यिजर गदै उपभोक्ता 
महसलु दर नििागरण गिुग आयोगको दावयत्ि हो। िषाग याम तथा अफ वपक समयमा िेपालनभत्रको 
िपतका लानग आिश्यक मागभन्दा बढी (Surplus) विद्यतु उत्पादि भइरहेको र सोको व्यिस्थापिको 
सम्बन्िमा नछमेकी मलुकुहरूसँग कािूिी सम्झौताको लानग गहृकायग चनलरहेको अिस्थामा आन्तररक 
रूपमा िपत बढाउि उपभोक्तालाई प्रोत्सावहत गिुगपिे पक्षलाई समेत आयोगले मध्यिजर गरेको छ 
। ग्राहस्थ स्तरमा विद्यतु उपभोग बढाउि तथा उपभोक्ता माझ विद्यतुको उशचत मूल्य सनुिशित गिग 
ग्राहस्थ िगगको महसलुमा औसतमा २.८४% ले घटाईएको छ । नसङ्गल फेजबाट मानसक १५१ देशि 
२५० यनुिटसम्म िपत गिे ५ एशम्पयर, १५ एशम्पयर र ३० एशम्पयरका ग्राहस्थ उपभोक्ताको मानसक 
न्यूितम िलु्कको हकमा सानबकको महसलु दरमा रु. २५ ले घटौती गरी क्रमि: रु. १००, रु. 
१२५ र रु. १५० कायम गररएको छ। यसै गरी, नसङ्गल फेजबाट मानसक ४०० यनुिटभन्दा बढी 
विद्यतु िपत गिे ५ एशम्पएर, १५ एशम्पयर, ३० एशम्पयर र ६० एशम्पएरका ग्राहस्थ उपभोक्ताको 
मानसक न्यूितम िलु्कको हकमा सानबकको महसलु दरमा रु. २५ ले घटौती गरी क्रमि: रु. १५०, 
रु. १७५, रु. २०० र रु. २५० कायम गररएको छ। 

विपन्न िागररकलाई लशक्षत गरी 5 एशम्पयरबाट मानसक २० यनुिटसम्म िपत गिे ग्राहस्थ िगगका 
उपभोक्ताको हकमा इिजी िलु्क िलाग्िे र न्यूितम िलु्क रू. ३०।- मात्र लाग्िे गरी निणगय गररएको 
छ। यसै गरी, नसङ्गल फेजबाट आपूनतग नलई मानसक १५१ देशि २५० यनुिटसम्म िपत गिे ग्राहस्थ 
िगगका उपभोक्ताको इिजी िलु्कको हकमा सानबकको दरमा प्रनत यनुिट ५० पैसा घटाई प्रनत यनुिट 
रु. ९.५० कायम गररएको छ। साथै, नसङ्गल फेजबाट आपूनतग नलई मानसक ४०० यनुिटभन्दा मानथ 
विद्यतु िपत गिे ग्राहस्थ िगगका उपभोक्ताको इिजी िलु्कमा प्रनत यनुिट रु. १ घटाई प्रनत यनुिट रु. 
११ कायम गररएको छ।  

अत: आन्तररक रूपमा विद्यतु िपत िवृि गराउि उपभोक्तालाई प्ररेरत गिे िेपाल सरकारको िीनत 
अिरुूप नसङ्गल फेजबाट आपूनतग नलई मानसक १५१ यनुिटभन्दा बढी विद्यतु िपत गिे ग्राहस्थ िगगका 
उपभोक्ताका लानग विद्यतुीय चलु्हो जस्ता घरयासी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहि गिे हेतलेु सानबकको 
भन्दा कम महसलु हिुे गरी महसलु दर नििागरण गररएको छ। 

विद्यनुतय सिारी साििको उपयोग िढाउि थ्री-फेजबाट विद्यतु आपूनतग नलिे ग्राहस्थ िगगका उपभोक्ताको 
हकमा आषाढदेशि कानतगकसम्म िषाग यामको महसलु दर र मशससरदेशि जेष्ठसम्म सखु्िा यामको 
महसलु दर हिुे गरी मौसमी दर कायम गररएको छ। थ्री-फेज तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट) 
बाट आपूनतग नलिे ग्राहस्थ िगगका उपभोक्ताको हकमा मानसक ४०० यनुिटसम्म विद्यतु िपत गिे 



उपभोक्ताको िषाग यामको इिजी िलु्कको हकमा सानबकको दरमा प्रनत यनुिट रु. १ ले घटाई प्रनत 
यनुिट रु. १०.५० कायम गररएको छ भिे मानसक ४०० भन्दा बढी यनुिट विद्यतु िपत गिे 
उपभोक्ताको िषाग यामको इिजी िलु्क प्रनत यनुिट रु. १.५० ले घटाई प्रनत यनुिट रु. १०.५० र 
सखु्िा यामको इिजी िलु्क ५० पैसाले घटाई प्रनत यनुिट रु. ११.५० कायम गररएको छ। साथै, 
११/३३ वकलोभोल्ट (के.नभ.) बाट आपूनतग नलई मानसक १००० यनुिटसम्म विद्यतु िपत गिे ग्राहस्थ 
िगगका उपभोक्ताको िषाग यामको इिजी िलु्कको हकमा सानबकको दरमा प्रनत यनुिट ५० पैसाले 
घटाई प्रनत यनुिट रु. १०.५० कायम गररएको छ भिे १००० भन्दा बढी यनुिट विद्यतु िपत गिे 
उपभोक्ताको िषाग यामको इिजी िलु्क प्रनत यनुिट रु. १.५० ले घटाई प्रनत यनुिट रु. १०.५० र 
सखु्िा यामको इिजी िलु्क प्रनत यनुिट रु. १ ले घटाई प्रनत यनुिट रु. ११ कायम गररएको छ। 
अत: आन्तररक विद्यतु िपत िवृि गराउिे िेपाल सरकारको िीनत अिरुूप तथा थ्री-फेजबाट विद्यतु 
उपभोग गिे ग्राहस्थ िगगका उपभोक्ताको समेत सानबकको भन्दा कम महसलु हिुे गरी महसलु दर 
स्िीकृत गररएको छ। 

साथै, िेपालमा जिसंख्याको ठुलो वहस्सा अझै पनि कृवषमा निभगर रहेको र अथगतन्त्रमा कृवषको योगदाि 
उल्लेख्य रहेको पक्षलाई मध्यिजर गदै यस क्षते्रको उत्थािमाफग त अथगतन्त्रलाई गनत ददिे िपेाल 
सरकारको नितीगत उदे्दश्यमा सहयोग पगु्िे गरी टु्यब िेल आदद सञ्चालि गिग नसँचाइ उपभोक्ता िगगको 
हकमा औसतमा 40.६९% ले महसलु घटाइएको छ। वट.ओ.नड. नमटरमाफग त ३३ के.नभ.बाट आपूनतग 
नलिे नसँचाइ िगगका उपभोक्ताको रानत ११ बजेदेशि नबहाि 5 बजेसम्मको इिजी िलु्क प्रनत यनुिट 
रु. १.१५ ले घटाई प्रनत यनुिट रु. २ कायम गररएको छ भिे नबहाि 5 बजेदेशि साँझ 5 बजेसम्मको 
इिजी िलु्क प्रनत यनुिट रु. १.७० ले घटाई प्रनत यनुिट रु. ३ कायम गररएको छ। यसै गरी, 
वट.ओ.नड. नमटरमाफग त ११ के.नभ.बाट आपूनतग नलिे नसँचाइ िगगका उपभोक्ताको रानत ११ बजेदेशि 
नबहाि 5 बजेसम्मको इिजी िलु्क प्रनत यनुिट रु. १.५० ले घटाई प्रनत यनुिट रु. २ कायम गररएको 
छ भिे नबहाि 5 बजेदेशि साँझ 5 बजेसम्मको इिजी िलु्क प्रनत यनुिट रु. १.६५ ले घटाई प्रनत 
यनुिट रु. ३.१० कायम गररएको छ।   

वट.ओ.नड. नमटर िरािी ३३ के.नभ.बाट आपूनतग नलिे नसँचाइ िगगका उपभोक्ताको इिजी िलु्क प्रनत 
यनुिट रु. २.३० ले घटाई प्रनत यनुिट रु. २.५० कायम गररएको छ। यसै गरी, वट.ओ.नड. नमटर 
िरािी ११ के.नभ.बाट आपूनतग नलिे नसँचाइ िगगका उपभोक्ताको इिजी िलु्क प्रनत यनुिट रु. २.3० 
ले घटाई प्रनत यनुिट रु. २.६० कायम गररएको छ भि े वट.ओ.नड. नमटर िरािी २३०/४०० 
भोल्टबाट आपूनतग नलिे नसँचाइ िगगका उपभोक्ताको इिजी िलु्क प्रनत यनुिट रु. २.०5 ले घटाई प्रनत 
यनुिट रु. २.२५ कायम गररएको छ।  



सामदुावयक थोक उपभोक्ताले आफ्िो ग्राहक ससख्या गणुा ३० बराबरको मानसक न्यूितम िलु्क 
बझुाउिे गरी र सो बापत आफ्िो ग्राहक ससख्या गणुा २० बराबरको यनुिट नबद्यतु ऊजाग नििलु्क 
प्राि गिे छि।् सो भन्दा िढी विद्यतु ऊजाग पररमाणका लागी ईिजी िलु्क सानबककै रहिे गरी कायम 
गररएको छ।   
अन्य उपभोक्ताको हकमा हालको महसलु दरमा कुिै पररितगि गररएको छैि।  
साथै, नसङ्गल फेज तथा थ्री-फेजबाट विद्यतु िपत गिे उपभोक्ताले नमटरको क्षमता िवृि गदाग लाग्ि े
दस्तरु नि:िलु्क गररएको छ। 
िे.वि.प्रा.ले प्रक्षेपण गरेको विद्यतु िररदबापतको िचग, विद्यतु उत्पादि, विद्यतु प्रसारण तथा विद्यतु 
वितरणसम्बन्िी संरचिाको सञ्चालि िचग, ह्रासकट्टी िचग, ब्याज िचग, कमगचारीसम्बन्िी िचग,  प्रिाि 
कायागलयसम्बन्िी िचग, नियामकीय िलु्क, अन्य व्यिस्थाबापतको िचग, मदु्रा सटहीबापतको 
िाफा/िोक्सािी, रोयल्टी िचग, बोिससम्बन्िी व्यिस्थाबापतको िचग, आयकरबापतको िचग, िावषगक 
अपेशक्षत प्रनतफल, लगािीबाट प्राि हिुे प्रनतफल र अन्य आम्दािीसँग सम्बशन्ित वििरणहरूको विस्ततृ 
अध्ययि तथा विश्लषेण गरी िे.वि.प्रा.ले माग गरेको िचग िवृिमध्ये जायज एिम ्तकग सङ्गत िचगहरू 
सम्परीक्षणबाट एवकि गरी आयोगले िे.वि.प्रा.लाई आ.ि. २०७८/०७९ को लानग आिश्यक पिे 
िावषगक िचग िे.वि.प्रा.ले प्रस्ताि गरेको रू.९९ अिग १० करोड ६० लाि १५ हजारमा रु. ३ अबग 
३२ करोड ३५ लाि 18 हजार ले कम गरी रु. ९५ अबग ७८ करोड २४ लाि ९७ हजार अिमुाि 
गररएको छ।  
सानबककै औसत महसलु दरलाई िे.वि.प्रा.ले आ.ि. २०७८/७९ को लानग प्रक्षेपण गरेको नबक्री 
यनुिटलाई गणुा गरी नबक्री रकम गणिा गदाग आ.ि. २०७८/७९ को नबक्री रकम िावषगक आिश्यक 
िचग रकमभन्दा बढी देशिएकोले आयोगले ग्राहस्थ िगग र नसँचाइ िगगको महसलु दर घटाइ, सामदुावयक 
थोक उपभोक्ताको महसलु दर िे.वि.प्रा.ले प्रस्ताि गरेअिरुूप कायम गरी तथा अन्य उपभोक्ता िगगको 
हकमा सानबक कै महसलु दर यथाित रहिे गरी आ.ि. २०७८/७९ को छुट पनछको विद्यतु 
नबक्रीबाट रु. ८४ अबग ७२ करोड २० लाि २० हजार र ९ अिग ९९ करोड ८१ लाि ५७ हजार 
अन्य आम्दािीबाट प्राि हिुे समेत जम्मा रू. ९४ अिग ७२ करोड १ लाि ७७ हजार अिमुाि 
गररएको छ। साथै आयोगले स्िकृीत गरेको पनछल्लो महसलुसम्बन्िी निणगयमा विद्यतु नबक्रीबाट भएको 
िढी आम्दािी रकम रू. १ अिग ४३ करोड २४ लाि ७४ हजार समायोजि गररएको छ। यसो गदाग 
हालको निणगयबाट समेत रू. ३७ करोड १ लाि ५४ हजार विद्यतु नबक्रीबाट िढी आम्दािी हिुे गरी 
अिमुाि गररएको छ। 

अन्त्यमा, यस महसलु दर नििागरणको क्रममा महत्िपूणग राय, सझुाि र प्रनतवक्रया ददई सहयोग तथा 
सहकायग गररददि ुभएकोमा आयोगले सम्पूणग सरोकारिालाहरूलाई िन्यिाद ज्ञापि गदगछ। साथै, विद्यतु 



उपभोक्ता महसलु दर नििागरणसम्बन्िी प्रस्तािउपर आयोगले गरेको निणगयको पूणगपाठ आयोगको 
िेबसाइट www.erc.gov.np मा प्रकािि गररिे व्यहोरा सम्पूणग सरोकारिालालाई जािकारी गराइन्छ। 

  

http://www.erc.gov.np/


विद्यतु महसलु दर 

१. ग्राहस्थ िगग 
१.१ नसङ्गल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) 

क्र.
सं. 

वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिट (मानसक) 

५ एशम्पयर १५ एशम्पयर ३० एशम्पयर ६० एशम्पयर 

मानसक 
न्यूितम 
िलु्क 
(रु.) 

इिजी िलु्क 
(रु.प्रनत 

वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट) 

मानसक 
न्यूितम 
िलु्क 
(रु.) 

इिजी िलु्क 
(रु.प्रनत 

वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट) 

मानसक 
न्यूितम 
िलु्क 
(रु.) 

इिजी िलु्क 
(रु.प्रनत 

वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट) 

मानसक 
न्यूितम 
िलु्क 
(रु.) 

इिजी िलु्क 
(रु.प्रनत 

वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट) 

1 ० देशि २० 30 0 50 4.00 75 5.00 125 6.00 

2 २१ देशि ३० 50 6.50 75 6.50 100 6.50 125 6.50 

3 ३१ देशि ५० 50 8.00 75 8.00 100 8.00 125 8.00 

4 ५१ देशि 100 75 9.50 100 9.50 125 9.50 150 9.50 

5 10१ देशि 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 एशम्पयरका ग्राहकको हकमा यदद मानसक २० वकलोिाट-घण्टा: यनुिटभन्दा बढी िपत गरेमा १ देशि २० वकलोिाट-घण्टा: 
यनुिटसम्मको इिजी िलु्क रु. ३.०० प्रनत यनुिटका दरले लाग्ि ेछ। 

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 

िलु्क (रु.) 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत 
वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) मानसक 

न्यूितम 
िलु्क (रु.) 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-
घण्टा: यनुिट) 

आषाढदेशि 
कानतगकसम्म 

मशससरदेशि 
जेष्ठसम्म 

आषाढदेशि 
कानतगकसम्म 

मशससरदेशि 
जेष्ठसम्म 

1 
जिुसकैु िपतको 
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 िलु्क 

(रु.) 
इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

आषाढदेशि कानतगकसम्म मशससरदेशि जेष्ठसम्म 

1 जिुसकैु िपतको लानग  10,000  10.50 11.00 

 

  



तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) नसङ्गल फेज, 5 एशम्पयरको नबनलङ्ग गिे तररका 

क्र.सं. 
वकलोिाट-
घण्टा 

(मानसक) 

न्यूितम 
मानसक 

िलु्क (रु.) 

इिजी िलु्क 
(रु. प्रनत वकलोिाट-

घण्टा: यनुिट) 
नबनलङ्ग गिे तररका 

1 
० देशि 
२० 

30 0 
२० यनुिटसम्म न्यूितम िलु्क रु. ३० लाग्ि ेर इिजी िलु्क 
बापतको महसलु िलाग्िे। (उदाहरण: ५ यनुिट: रु. ३०+५x० 
= जम्मा रु. ३०.00) 

2 
२१ देशि 

३० 
50 6.50 

न्यूितम िलु्क रु. 5० लाग्िे र १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. ३ र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० का दरले महसलु लाग्िे। 
(उदाहरण: २५ यनुिट: रु. ५०+२०x३+5x६.५० = जम्मा रु. 
१४२.५०) 

3 
३१ देशि 

५० 
50 8.00 

न्यूितम िलु्क रु. 5० लाग्िे र १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. ३ र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेशि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ का 
दरले महसलु लाग्िे। 
(उदाहरण: 3५ यनुिट: रु. ५०+२०x३+10x६.५०+5x8 = 
जम्मा रु. 215.00) 

4 
५१ देशि 
100 

75 9.50 

न्यूितम िलु्क रु. 75 लाग्िे र १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. ३ र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेशि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेशि 1०० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ९.५० का दरले 
महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 5५ यनुिट: रु. 7५+२०x३+10x६.५०+20x8+ 
5x9.50 = जम्मा रु. 407.50) 

5 
10१ 
देशि 
२५० 

100 9.50 

न्यूितम िलु्क रु. 100 लाग्ि ेर १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. ३ र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेशि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेशि 250 यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ९.५० का दरले 
महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 105 यनुिट: रु. 
100+२०x३+10x६.५०+20x8+(50+5)x9.50 = जम्मा 
रु. 907.50) 

6 
२५० 
मानथ 

150 11.00 

न्यूितम िलु्क रु. 150 लाग्ि ेर १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. ३ र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेशि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेशि 250 यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ९.५० र २५० 
यनुिटमानथ प्रनत यनुिट रू. 11 का दरले महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 255 यनुिट: रु. 150+२०x३+10x६.५०+ 
20x8+(50+150)x9.50+5x11 = जम्मा रु. 2,390.00) 

 



तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) नसङ्गल फेज, १5 एशम्पयरको नबनलङ्ग गिे तररका 

क्र.सं. 
वकलोिाट-
घण्टा 

(मानसक) 

न्यूितम 
मानसक 

िलु्क (रु.) 

इिजी िलु्क 
(रु. प्रनत वकलोिाट-

घण्टा: यनुिट) 
नबनलङ्ग गिे तररका 

1 
० देशि 
२० 

50 4.00 
२० यनुिटसम्म न्यूितम िलु्क रु. 5० लाग्ि ेर इिजी िलु्क 
प्रनत यनुिट रू. 4 का दरले महसलु लाग्िे। (उदाहरण: ५ यनुिट: 
रु. 5०+५x4 = जम्मा रु. 7०.00) 

2 
२१ देशि 

३० 
75 6.50 

न्यूितम िलु्क रु. 75 लाग्िे र १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० का दरले महसलु लाग्िे। 
(उदाहरण: २५ यनुिट: रु. 75+२०x4+5x६.५० = जम्मा रु. 
१87.५०) 

3 
३१ देशि 

५० 
75 8.00 

न्यूितम िलु्क रु. 75 लाग्िे र १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेशि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ का 
दरले महसलु लाग्िे। 
(उदाहरण: 3५ यनुिट: रु. 75+२०x4+10x६.५०+5x8 = 
जम्मा रु. 260.00) 

4 
५१ देशि 
100 

100 9.50 

न्यूितम िलु्क रु. 100 लाग्ि ेर १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेशि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेशि 1०० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ९.५० का दरले 
महसलु लाग्िे।  
(उदाहरण: 5५ यनुिट: रु. 100+२०x4+10x६.५०+ 
20x8+ 5x9.50 = जम्मा रु. 452.50) 

5 
10१ 
देशि 
२५० 

125 9.50 

न्यूितम िलु्क रु. 125 लाग्ि ेर १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेशि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेशि 250 यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 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 िलु्क रु. 175 लाग्ि ेर १ देशि २० यनुिटसम्म प्रनत 
यनुिट रु. 4 र २१ यनुिटदेशि ३० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. 
६.५० र ३१ यनुिटदेशि ५० यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ८ र 
५१ यनुिटदेशि 250 यनुिटसम्म प्रनत यनुिट रू. ९.५० र २५० 
यनुिटमानथ प्रनत यनुिट रू. 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 एशम्पएरका नसङ्गल फेजको नबनलङ्ग गिे। 
 



२. अन्य उपभोक्ता 
२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट) 

क्र.सं. उपभोक्ता िगग 
नडमाण्ड िलु्क (रु.प्रनत 
के.नभ.ए. प्रनत मवहिा) 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत 
वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

1 औद्योनगक     

  क. ग्रानमण तथा घरेल ुउद्योग 60 7.80 

  ि. सािा उद्योग 110 9.60 

2 व्यापाररक 325 11.20 

3 गैह्र व्यापाररक 215 12.00 

4 नसंचाइग 0 2.25 
5 िािेपािी     

  क. सामदुावयक िािेपािी 0 4.20 

  ि. अन्य िािेपािी 160 7.20 

6 यातायात (चाशजगङ्ग स्टेििसमेत)     

  क. सािगजनिक यातायात 200 5.75 

  ि. अन्य यातायात 220 8.90 
7 िानमगक स्थल 0 6.10 
8 सडक बिी     

  क. नमटर जडाि भएको 0 7.30 

  ि. नमटर जडाि िभएको 2475 0 
9 अस्थायी किेक्सि 0 19.80 
10 गैह्र ग्राहस्थ 350 13.00 

11 मिोरञ्जि व्यिसाय 350 14.00 

 
  



२.२ मानथल्लो भोल्टेज स्तर 

क्र.सं. उपभोक्ता िगग 
नडमाण्ड िलु्क (रु.प्रनत 
के.नभ.ए. प्रनत मवहिा)  

इिजी िलु्क (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 नसंचाइग 0 2.50 

5 िािेपािी     

  क. सामदुावयक िािेपािी 0 4.60 

  ि. अन्य िािेपािी 160 6.60 

6 यातायात (चाशजगङ्ग स्टेििसमेत)     

  क. सािगजनिक यातायात 230 5.60 

  ि. 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 नसंचाइग 0 2.60 

5 िािेपािी     

  क. सामदुावयक िािेपािी 0 4.80 

  ि. अन्य िािेपािी 150 6.80 

6 यातायात (चाशजगङ्ग स्टेििसमेत)     

  क. सािगजनिक यातायात 230 5.60 

  ि. अन्य यातायात 255 8.80 

7 िानमगक स्थल 220 9.90 



क्र.सं. उपभोक्ता िगग 
नडमाण्ड िलु्क (रु.प्रनत 
के.नभ.ए. प्रनत मवहिा)  

इिजी िलु्क (रु.प्रनत 
वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

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. िैिािदेशि मशससरसम्मको विद्यतु महसलु दर  

क्र.सं. उपभोक्ता िगग 

नडमाण्ड 
िलु्क (रु. 

प्रनत के.नभ.ए. 
प्रनत मवहिा) 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 
वपक समय 
(साझँ ५ 

बजेदेशि रानत 
११ बजेसम्म) 

अफ वपक समय 
(रानत ११ 

बजेदेशि नबहाि 
५ बजेसम्म) 

अन्य समय 
(नबहाि ५ 

बजेदेशि साझँ 
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 

3 गैह्र व्यापाररक 240 13.20 7.00 12.00 

4 नसंचाइग 0 6.30 2.00 3.00 

5 िािेपािी         

  क. सामदुावयक िािेपािी 0 6.20 3.10 4.60 
  ि. अन्य िािेपािी 150 10.20 5.25 8.40 

6 यातायात         

  क. चाशजगङ्ग स्टेिि 230 7.00 3.70 5.50 
  ि. अन्य यातायात 255 9.35 3.70 8.40 

7 सडक बिी 80 8.40 3.50 4.20 
            

इ. मझ्यौला भोल्टेज (११ के.भी.)         

1 औद्योनगक 250 10.50 5.40 8.55 



क्र.सं. उपभोक्ता िगग 

नडमाण्ड 
िलु्क (रु. 

प्रनत के.नभ.ए. 
प्रनत मवहिा) 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 
वपक समय 
(साझँ ५ 

बजेदेशि रानत 
११ बजेसम्म) 

अफ वपक समय 
(रानत ११ 

बजेदेशि नबहाि 
५ बजेसम्म) 

अन्य समय 
(नबहाि ५ 

बजेदेशि साझँ 
५ बजेसम्म) 

2 व्यापाररक 315 12.60 6.90 11.10 

3 गैह्र व्यापाररक 240 13.50 7.15 12.25 

4 नसंचाइग 0 6.40 2.00 3.10 

5 िािेपािी         

  क. सामदुावयक िािेपािी 0 6.30 3.40 4.70 
  ि. अन्य िािेपािी 150 10.50 5.40 8.50 

6 यातायात         

  क. चाशजगङ्ग स्टेिि 230 7.15 4.20 5.60 
  ि. अन्य यातायात 255 9.65 4.20 8.50 

7 सडक बिी 80 8.80 3.75 4.40 

8 िानमगक स्थल 220 11.30 5.15 9.10 

9 अस्थायी 330 14.40 6.60 11.75 
            

ई. तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)         

1 यातायात         

  क. चाशजगङ्ग स्टेिि 200 7.25 4.30 5.75 
  ि. अन्य यातायात 220 9.75 4.30 8.60 

 

३.२. पौषदेशि चैत्रसम्मको विद्यतु महसलु दर 

क्र.सं. उपभोक्ता िगग 

नडमाण्ड िलु्क 
(रु. प्रनत 

के.नभ.ए. प्रनत 
मवहिा) 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साझँ ५ 
बजेदेशि रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत 
११ बजेदेशि 

भोनलपल्ट साझँ 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 
          



क्र.सं. उपभोक्ता िगग 

नडमाण्ड िलु्क 
(रु. प्रनत 

के.नभ.ए. प्रनत 
मवहिा) 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साझँ ५ 
बजेदेशि रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत 
११ बजेदेशि 

भोनलपल्ट साझँ ५ 
बजेसम्म) 

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 नसंचाइग 0 6.30 3.00 

5 िािेपािी       

  क. सामदुावयक िािेपािी 0 6.20 4.60 
  ि. अन्य िािेपािी 150 10.20 8.40 

6 यातायात       

  क. चाशजगङ्ग स्टेिि 230 7.00 5.50 
  ि. 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 नसंचाइग 0 6.40 3.10 

5 िािेपािी       

  क. सामदुावयक िािेपािी 0 6.30 4.70 
  ि. अन्य िािेपािी 150 10.50 8.50 

6 यातायात       

  क. चाशजगङ्ग स्टेिि 230 7.15 5.60 
  ि. अन्य यातायात 255 9.65 8.50 

7 सडक बिी 80 8.80 4.40 

8 िानमगक स्थल 220 11.30 9.10 

9 अस्थायी 330 14.40 11.75 
          



क्र.सं. उपभोक्ता िगग 

नडमाण्ड िलु्क 
(रु. प्रनत 

के.नभ.ए. प्रनत 
मवहिा) 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साझँ ५ 
बजेदेशि रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत 
११ बजेदेशि 

भोनलपल्ट साझँ ५ 
बजेसम्म) 

ई. तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)       

1 यातायात       

  क. चाशजगङ्ग स्टेिि 200 7.25 5.75 
  ि. अन्य यातायात 220 9.75 8.60 

 

३.३. नडमाण्ड िलु्क िलाग्ि ेटाइम अफ डे (वट.ओ.नड.) यातायात उपभोक्ता (Automatic Swap Card) विद्यतु 
महसलु दर 

१) सािगजनिक यातायात (चाशजगङ्ग स्टेििसमेत) 

िैिािदेशि मशससरसम्मको विद्यतु महसलु दर 

वििरण 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 
वपक समय (साझँ ५ 
बजेदेशि रानत ११ 

बजेसम्म) 

अफ वपक समय (रानत 
११ बजेदेशि नबहाि ५ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (नबहाि ५ 
बजेदेशि साझँ 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 

 

पौषदेशि चैत्रसम्मको विद्यतु महसलु दर 

 

वििरण 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साझँ ५ 
बजेदेशि रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत ११ 
बजेदेशि भोनलपल्ट साझँ 

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 (चाशजगङ्ग स्टेििसमेत) 
िैिािदेशि मशससरसम्मको विद्यतु महसलु दर 

वििरण 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 
वपक समय (साझँ ५ 
बजेदेशि रानत ११ 

बजेसम्म) 

अफ वपक समय (रानत 
११ बजेदेशि नबहाि ५ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (नबहाि ५ 
बजेदेशि साझँ 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 

 
पौषदेशि चैत्रसम्मको विद्यतु महसलु दर 

वििरण 

इिजी िलु्क (रु.प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट) 

वपक समय (साझँ ५ 
बजेदेशि रानत ११ 

बजेसम्म) 

अन्य समय (रानत ११ 
बजेदेशि भोनलपल्ट साझँ 

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 

 

िोटः 

१) चाशजगङ्ग स्टेिि सञ्चालकले विद्यतुीय सिारी साििलाई चाशजगङ्ग सेिा ददएबापत उपरोक्त महसलु 
दरमा प्रनत वकलोिाट-घण्टा: यनुिट अनिकतम २० प्रनतितसम्म थप गरी नलि पाउिे छ। 

२) सािगजनिक यातायात (चाशजगङ्ग स्टेिि): प्रचनलत कािूिबमोशजम भाडादर नििागरण हिुे  सािगजनिक 
यातायातको रूपमा ट्रनलबस र सािगजनिक सिारी साििमा प्रयोग हिुे इलेशक्ट्रक बस/नमनिबस, 
सफा टेम्पो एिम ्अन्य सिारी साििको ब्याट्री चाजग गिग विद्यतु िशक्त प्रयोग गिे चाशजगङ्ग 
स्टेििका उपभोक्ताहरू। 

३) अन्य यातायात (चाशजगङ्ग स्टेिि): प्रचनलत कािूिबमोशजम भाडादर नििागरण हिुे  सािगजनिक 
यातायातका सािि जस्तै: केबलकार, रोपिे, मेट्रो आदद र अन्य विद्यतुीय सिारी सािि 
सञ्चालिका लानग विद्यतु िशक्त प्रयोग गिे उपभोक्ताहरू। 

  



४. सामदुावयक थोक उपभोक्ता 

क्र.सं. उपभोक्ता िगग 
मानसक न्यूितम िलु्क 

(रु.) 
इिजी िलु्क (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: 
N = सम्बशन्ित सामदुावयक थोक उपभोक्ताअन्तगगत रहेका कुल उपभोक्ता ससख्या। 
 
द्रष्टव्यः 

क) थ्री-फेजबाट विद्यतु आपूनतग नलिे ग्राहस्थ िगगका उपभोक्ताको हकमा आषाढदेशि कानतगकसम्म 
िषाग यामको महसलु दर र मशससरदेशि जेष्ठसम्म सखु्िा यामको महसलु दर लाग्िेछ। 

ि) जिु उपभोक्ताको नडमाण्ड नमटर वकलोभोल्ट-एशम्पयरमा िभई वकलोिाटमा छ उक्त उपभोक्ताको 
वकलोिाटलाई ०.८ पािर फ्याक्टरले भाग गरी वकलोभोल्ट-एशम्पयरमा पररणत गररिे छ। 
यस्ता उपभोक्ताले अनििायगरूपमा िे.वि.प्रा.ले तोकेको अिनिनभत्र क्यापानसटर जडाि गिुगपिे 
छ। तोवकएको अिनिनभत्र क्यापानसटर जडाि िभएको उपभोक्ताको नडमाण्ड िलु्क वहसाब गिे 
हकमा वकलोिाटलाई ०.८ को सट्टा ०.७ ले भाग गरी वकलोभोल्ट-एशम्पयरमा पररणत गिे। 

ग) िेपाल सरकारले तोकेको औद्योनगक क्षेत्र र सो अन्तगगतका कायागलयको हकमा कुल मानसक 
नबल रकममा १० प्रनतित छुट ददिे सानबकको व्यिस्थालाई निरन्तरता ददिे। 

घ) सरकारी अस्पताल तथा स्िास््य चौकी (आिास गहृ बाहेक) ले २१ ददिनभत्र नबल भकु्तािी 
गरेमा कुल नबल रकममा २० प्रनतित छुट ददिे। 

ङ) िण्ड (घ) बाहेकका अन्य उपभोक्ताहरूले नमटर ररनडङ्ग गरेको ७ ददिनभत्र महसलु बझुाएमा 
नबल रकमको २ प्रनतित छुट ददिे। यस िण्डबमोशजमको छुट िेपाल सरकारले तोकेको 
औद्योनगक क्षेत्र र सो अन्तगगतका कायागलयसमेतलाई ददिे।  



५. अन्य दस्तरु तथा सेिा िलु्क 

सेिा दररेट (रु.) 

१. आिेदि फारम   

   क) ग्राहस्थ तफग  100 

   ि) अन्य ग्राहक 200 

   ग) अन्य प्रयोजिको नििेदिमा 10 

२. फ्यूज सेिा   

   क) नसङ्गल फेज 100 

   ि) नथ्र फेज 200 

३. नमटर नसल लगाउँदा   

   क)  बाकसको नसल   

१) ग्राहकले नििेदि ददएकोमा 200 

२) कायागलयले फेला पारेमा 500 

   ि)  अन्य नसल   

१) टनमगिल नसल 400 

२) ररनडङ्ग नसल 1000 

३) नस.वट./वप.वट. नसल 1000 

४. िया ँबशि जडाि गदाग   

४.१ ग्राहस्थ िगग (इिजी नमटर क्षमता)   

   क) ५ एशम्पयर 100 

   ि) १५ एशम्पयर 150 

   ग) ३० एशम्पयर 300 

   घ) ६० एशम्पयर 500 

   ङ) नथ्र फेज 1000 

४.२ अन्य ग्राहक   

   क) १० के.नभ.ए.सम्मको 1000 

   ि) १० के.नभ.ए.भन्दा मानथ 1500 

   ग) टाइम अफ डे (वट.ओ.नड.) नमटर 1500 

५. पोल जडाि गिुग परेमा   

   क) नसङ्गल फेज प्रनत पोलको 500 

   ि) नथ्रफेज प्रनत पोलको 1000 



सेिा दररेट (रु.) 

६. नमटरको क्षमता थपघट गदाग   

६.१ नसङ्गल फेज   

   क) नमटरको क्षमता बढाउँदा 0 

   ि) नमटरको क्षमता घटाउँदा 300 

६.२ नथ्रफेज   

   क) नमटरको क्षमता बढाउँदा 0 

   ि) नमटरको क्षमता घटाउँदा 500 

७.  विद्यतु सप्लाई काट्ि ेर पिुः जोड्िे (नसङ्गल फेज र नथ्र फेज)   

   क) लाइि काट्ि ेपरेमा 250 

   ि) लाइि जोड्ि परेमा 500 

८. ठाउँ सारी गदाग   

   क) नसङ्गल फेज 700 

   ि)  नथ्रफेज 1000 

९. िाम सारी गदाग                                         

   क) ग्राहस्थ   

१) अंििण्डा भएको कारणले नलशित आिारमा िामसारी गरी ददि ुपदाग 500 

२) घर नबक्री भएको अिस्थामा नलिे ददि ेदिैुको रोहोिरमा हक हस्तान्तरण गदाग 1000 

३) िररद नबक्री भई घरजग्गाको स्िानमत्ि हस्तान्तरण हिु ेअिस्थामा 
पत्रपनत्रकामा सािगजनिक सूचिा प्रकाशित गरी िामसारीको कारबाही गिुग पदागको अिस्थामा 

1500 

   ि) औद्योनगक र अन्य 2000 

१०.  नमटर टेवष्टङ   

   क) नसङ्गल फेज 500 

   ि) नथ्रफेज 1000 

   ग) टाइम अफ डे (वट.ओ.नड.) नमटर 2000 

   घ) सिनमटर 500 

   ङ) नस.वट. नमटर 1500 

११. लगत िारेज दस्तरु   

   क) नसङ्गल फेज 500 

   ि) नथ्रफेज 1000 

 


