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विद्युत नियमि आयोग नियमािली, २०७५
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७५।०५।११
विद्युत नियमि आयोग ऐि, २०७४ को दफा ४१ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी
िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरु बिाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

संशिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमहरुको िाम “विद्युत नियमि आयोग नियमािली, २०७५”
रहेको छ ।
(२) यो नियमािली तुरुन्त प्रारभि हुिेछ ।

२.

पररिाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमािलीमा,–
(क)

“ऐि” िन्नाले विद्युत नियमि आयोग ऐि, २०७४ सभझिु पछथ ।

(ख) “मन्त्रालय” िन्नाले िेपाल सरकार ऊजाथ, जलस्रोत तर्ा नसिँचाइ मन्त्रालय सभझिु
पछथ ।
(ग)

“राविय विद्युत प्रसारण प्रणाली” िन्नाले राविय रुपमा विद्युत प्रसारणको लानग
आबद्ध हुिे विनिन्न िोल्टे ज िमताका प्रसारण लाइि समािेि गरी िेपाल
सरकारले समय समयमा तोकेका विद्युत प्रसारण लाइि सभझिु पछथ र सो
िब्दले प्रसारण लाइिसिँग सभबद्ध सबस्टे िि तर्ा स्िीशचङ्ग स्टे ििलाई समेत
जिाउिँछ ।

(घ) “नसफाररस सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा ७ को उपदफा (१) बमोशजमको नसफाररस
सनमनत सभझिु पछथ ।

पररच्छे द –२
अध्यि तर्ा सदस्यको नियुशि
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३.

अध्यि िा सदस्यको लानग आिेदि ददिेः (१) अध्यि िा सदस्य पदमा नियुशिको लानग
इच्छु क उभमेदिारले ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोशजम प्रकाशित सूचिाको भयाद नित्र
व्यािसावयक कायथयोजिा सवहत अिुसूची–१ को ढािँचामा नसफाररस सनमनत समि आिेदि ददिु
पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम आिेदि ददिे उभमेदिारले आफू सो पदको लानग अयोग्य
िरहेको अिुसूची–२ बमोशजमको स्िघोषणासमेत सं लग्ि गिुथ पिेछ ।

४.

नियुशिको लानग नसफाररस गिेः नियम ३ को उपनियम (१) बमोशजम आिेदि ददिे
उभमेदिारहरुले पेि गरे को कायथयोजिा, निजहरुको अन्तिाथताथ, िैशिक योग्यता तर्ा सभबशन्ित
िेत्रको अिुिि समेतका आिारमा नसफाररस सनमनतले मूल्याङ्कि गरी उपयुि उभमेदिारको
िाम ऐिको दफा ७ को उपदफा (३) बमोशजम िेपाल सरकार समि नसफाररस गिुथ पिेछ ।

५.

अनिलेख राख्नु पिेः नसफाररस सनमनतले नियम ४ बमोशजम उभमेदिारको िाम नसफाररस गरे पनछ
अध्यि र सदस्यको नियुशिका लानग पेि िएका आिेदि, व्यशिगत वििरण, स्िघोषणा, नसफाररस
सनमनतले गरे को मूल्याङ्कि सभबन्िी कागजात तर्ा वििरण मन्त्रालयमा बुझाउिु पिेछ र
मन्त्रालयले त्यसरी प्राप्त िएका कागजात तर्ा वििरण अनिलेख गरी राख्नु पिेछ ।

पररच्छे द–३
सं वहता तर्ा मापदण्ड
६.

ग्रीड सं वहता र वितरण संवहताः (१) आयोगले ऐिको दफा १२ को खण्ड (क) बमोशजम विद्युत
सेिा सभबन्िी ग्रीड सं वहता र वितरण सं वहता बिाउिँदा अन्तरदे िीय वितरण प्रणालीमा आबद्ध
ग्रीड र अन्तराथवियस्तरको ग्रीडसिँग तादात्भयता हुिे गरी बिाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम आयोगले ग्रीड सं वहता र वितरण सं वहता बिाउिँदा
सरोकारिाला तर्ा सभबशन्ित विषयका विज्ञहरुसिँग परामिथ गिथ सक्िेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम आयोगले बिाएका ग्रीड सं वहता र वितरण सं वहताको
कायाथन्ियिको विषयमा आयोगले सरोकारिालाहरु समेत रहे को अिुगमि सनमनत गठि गरी
अिुगमि गिथ िा गराउि सक्िेछ ।
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७.

मापदण्ड बिाउिेः (१) आयोगले अिुमनत प्राप्त व्यशिले पालिा गिुथ पिे कायथसभपादि, राविय
विद्युत प्रसारण प्रणालीको गुणस्तर तर्ा सुरिास्तर र विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दावयत्ि नििाथरण
सभबन्िमा मापदण्ड बिाउि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम मापदण्ड बिाउिँदा आयोगले सरोकारिाला तर्ा सभबशन्ित
विषयका विज्ञहरुसिँग परामिथ गिथ सक्िेछ ।

पररच्छे द–४
महसुल तर्ा दस्तुर
८.

विद्युत महसुल नििाथरणको लानग नििेदि ददिेः (१) वितरण अिुमनत प्राप्त व्यशिले उपिोिालाई
विद्युत वितरण गिुथ अशघ महसुल नििाथरण गिथ ऐिको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड
(क) का आिारहरु खुलाई आयोग समि नििेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम परे को नििेदि सभबन्िमा जािँचबुझ गदाथ आयोगले
आिश्यक ठािेमा वितरण अिुमनतप्राप्त व्यशिसिँग र्प वििरण तर्ा कागजात माग गिथ सक्िेछ
र यसरी माग गरे को वििरण तर्ा कागजात उपलब्ि गराउिु वितरण अिुमनतपत्रप्राप्त व्यशिको
कतथव्य हुिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम परे को नििेदि तर्ा उपनियम (२) बमोशजमका वििरण
तर्ा कागजात समेतका आिारमा आयोगले ऐिको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क)
बमोशजम उपिोिाले बुझाउिु पिे महसुल नििाथरण गिेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे नििेदिको ढािँचा आयोगले नििाथरण गरे बमोशजम
हुिेछ ।
(५) यस नियममा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि वितरण अिुमनतपत्रप्राप्त व्यशिको
दरखास्त िपरे कै कारणले आयोगले विद्युत महसुल नििाथरण गिथ बािा पिे छै ि ।

९.

विद्युत महसुल नििाथरण गिे आिारः (१) नियम ८ बमोशजम उपिोिाले बुझाउिु पिे विद्युतको
महसुल नििाथरण गदाथ आयोगले दे हायका आिारमा नििाथरण गिेछः–
(क)

विद्युत प्रणाली िा उत्पादि सं यन्त्रको सञ्चालि खचथ,

(ख)

ह्रासकट्टी दर,
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(ग)

ु ािी,
सािँिा ब्याजको िि

(घ)

ममथत सभिार खचथ,

(ङ)

विद्युत सं रचिाको निमाथण र सञ्चालि तररका,

(च)

पुिनिथमाथण र पुिस्र्र्ापिा तर्ा िेयर लगािी िापत िावषथक रुपमा प्राप्त
हुिे प्रनतफल,

(छ)

विद्युत खररद सभझौता,

(ज)

उपिोिा मूल्यसूचीमा हुिे पररितथि,

(झ)

राजश्व दर र सोमा हुिे पररितथि,

(ञ)

विद्युत विकासको सभबन्िमा िेपाल सरकारले अपिाएको िीनत,

(ट)

आयोगले उपयुि ठहयाथएका अन्य आिार ।

(२) यस नियम बमोशजम विद्युत महसुल नििाथरण गदाथ आयोगले विद्युत उत्पादिको
सीमान्त लागत (माशजथिल कष्ट), विदे िी मुद्राको विनिमय दर, विद्युत उत्पादिको लानग प्रयोग
हुिे इन्िि मूल्य तर्ा अिुमनत प्राप्त व्यशि र सभबशन्ित विद्युत आयोजिामा ऋण प्रदाि गिे
िँ ी लगािी गिे वित्तीय सं स्र्ाबीच िएको वित्तीय सभझौता समेतलाई आिार नलिेछ ।
िा पूज
िँ ी
तर िेपाल सरकार आफैंले िा िेपाल सरकारको पचास प्रनतितिन्दा बढी िेयर पूज
लगािी िएको सङ्गदठत संस्र्ाले नलिे विद्युत महसुल तर्ा अन्य दस्तुर नििाथरण गदाथ आयोगले
िेपाल सरकार िा त्यस्तो सङ्गदठत सं स्र्ाले सभबशन्ित विद्युत आयोजिाको लानग वित्तीय सं स्र्ासिँग
गरे को सभझौताको पालिा हुिे गरी नििाथरण गिेछ ।
(३) विद्युत महसुल नििाथरण गिे सभबन्िमा आयोगले आिश्यक मापदण्ड बिाई लागू
गिथ सक्िेछ ।

१०.

विद्युत खररद नबक्री दर नििाथरणः (१) ऐिको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)
बमोशजम वितरण अिुमनतप्राप्त व्यशि र उत्पादि अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशि िा व्यापार अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशि िा प्रचनलत कािूि बमोशजम िेपाल सरकारले स्र्ापिा गरे को सङ्गदठत सं स्र्ाबीच
हुिे विद्युत खररद नबक्री दर नििाथरण गिे प्रयोजिको लानग आयोगले आिश्यक मापदण्ड बिाई
लागू गिथ सक्िेछ ।
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(२) आयोगले विद्युत खररद नबक्री दर नििाथरण गदाथ आयोजिामा िएको ऋण लगािीको
खचथ समेवटएको िमता िुल्क (क्यापानसटी चाजथ) र स्िलगािी (इक्िीटी), प्रनतफल, कर तर्ा
रोयल्टी, सञ्चालि तर्ा ममथत खचथ समेत समेवटएको ऊजाथ िुल्क (इिजी चाजथ) गरी दुई िागीय
विद्युत दरको प्रणाली समेत प्रयोगमा ल्याउि सक्िेछ ।
(३) आयोगले विद्युत खररद दर नििाथरण गदाथ विद्युत उत्पादकले आफ्िो उत्पादिको
पूणथ िमतामा विद्युत उत्पादि गिे अिस्र्ा कायम राखी उत्तरदायी बिाउि उपलब्ितामा
आिाररत

(एिाइलेविनलटी बेस्ड) िमता िुल्क प्रणाली अपिाउि सक्िेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोशजम िमता िुल्क प्रणाली प्रयोगमा ल्याउिँदा आयोगले तोकेको
मापदण्ड अिुसार ितप्रनतित उपलब्िता हानसल िएको अिस्र्ामा उत्पादि अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिले िमता िुल्क पुरै पाउिे र कम उपलब्िता हानसल िएमा सोही अिुपातमा िमता
िुल्क कम पाउिे व्यिस्र्ा गिेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम िमता िुल्क प्रणाली लागू गदाथ ऋण िरहे को िा ऋण
ि ुिािी िई सकेको आयोजिाको हकमा िमता िुल्क नििाथरण गररिे छै ि ।
(६) यस नियम बमोशजम विद्युत खररद दर नििाथरण गदाथ ऋणको ब्याज, ह्रासकट्टी िा
अग्रीम ह्रासकट्टी, लगािी प्रनतफल, सािारण खचथ, सञ्चालि खचथ, ममथत सभिार खचथ, कायथ सञ्चालि
िँ ीकरण, ऋण तर्ा स्िलगािी अिुपात जस्ता विषयहरुलाई आिार
खचथ, राजश्व, कर, अनतररि पूज
नलईिेछ ।

११.

आपसी समझदारीबाट दर तय गिथ सक्िेः (१) उत्पादि अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशि र विद्युत खपत
गिे उद्योग िा सं स्र्ाबीच विद्युत खररद नबक्री गिे गरी सभझौता िएकोमा उत्पादि अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशि र त्यस्तो उद्योग िा सं स्र्ाले आयोगको सहमनत नलई आपसी समझदारीमा विद्युतको
खररद नबक्री दर तोक्ि सक्िेछि् ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम विद्युतको खररद नबक्री दर तोक्दा त्यस्तै खालका अन्य
उद्योग िा सं स्र्ासिँग हुिे विद्युत खररद दरबीच एकरुपता हुिे गरी गिुथ पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम विद्युत खररद नबक्री दर तोक्दा उपिोिालाई प्रनतकूल
असर पिे गरी आपसी नमले मतोमा तय गिुथ हुिँदैि ।
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१२.

सभझौताको ितथ पेि गिुथ पिेः ऐिको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजम
विद्युत खररद नबक्रीको लानग सभझौता गिथ अिुमनत प्राप्त व्यशिहरुले आयोगको सहमनतको
लानग दरखास्त ददिँदा सभझौताका ितथ समेत पेि गिुथ पिेछ ।

१३.

विद्युत प्रसारण दस्तुरः (१) आयोगले ऐिको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ)
बमोशजम विद्युत प्रसारण दस्तुर नििाथरण गदाथ नियम १० बमोशजम खररद नबक्री दर नििाथरण
गदाथ नलइिे आिारका अनतररि दे हायका सबै िा केही कुरालाई आिार नलि सक्िेछः–
(क)

प्रयोगकताथको उपिोग िमता िा पररमाण र दुरी,

(ख)

जडाि विन्दु (पोइन्ट अफ किेक्सि),

(ग)

प्रसारण िेत्र (जोिल ट्रान्सनमसि चाजेज),

(घ)

प्रसारण लाइि निमाथण िा विस्तार गदाथ हुिे लगािी ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम विद्युत प्रसारण दस्तुर नििाथरण गदाथ राविय विद्युत प्रसारण
ग्रीड (िेििल ट्रान्सनमसि ग्रीड) र अन्य प्रसारण लाईि खण्डहरुको छु ट्टा छु ट्टै दस्तुर नििाथरण
गिथ सवकिेछ ।
(३) विद्युत प्रसारण दस्तुर नििाथरण गिे सभबन्िी अन्य आिारहरु आयोगले नििाथरण
गरे बमोशजम हुिेछ ।

१४. विद्युत वितरणको महसुल दरमा प्रनतस्पिाथ गराउिु पिेः (१) आयोगले विद्युत वितरणको महसुल
दरमा प्रनतस्पिाथ गराई सोको आिारमा उपिोिा िा उपिोिाको प्रनतनिनिले आफ्िो सेिा
प्रदायक छिौट गिथ पाउिे व्यिस्र्ा गिुथ पिेछ ।
(२) विद्युत वितरणको महसुल दरमा प्रनतस्पिाथ गराउिे तर्ा विद्युत वितरक छिौट गिे
सभबन्िी अन्य व्यिस्र्ा आयोगले नििाथरण गरे बमोशजम हुिेछ ।

१५.

विद्युत वितरण िुल्कः अन्य कुिै सं स्र्ाले विद्युत वितरण गिथ अिुमनत प्राप्त सं स्र्ाको प्रणाली
प्रयोग गरी उपिोिासभम विद्युत वितरण गदाथ त्यस्तो वितरण प्रणाली प्रयोग गरे िापत बुझाउिु
पिे वितरण िुल्क आयोगले नििाथरण गिेछ ।
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१६.

मूल्य अन्तर नियमि गिेः आयोगले यस नियम बमोशजम अिुमनत प्राप्त व्यशिहरुबीच विद्युत
व्यापारको वक्रयाकलाप तर्ा विद्युत खररद गरी पुिः नबक्री गदाथको मुल्य अन्तर (ट्रेनडङ माशजथि)
सभबन्िमा नियमि गिथ विद्युत व्यापार मापदण्ड बिाई लागु गिेछ ।

१७. सेिा िुल्क तोक्िेः (१) आयोगले ऐिको दफा २० बमोशजम दे हायका विषयमा दे हाय बमोशजमको
सेिा िुल्क लगाउि सक्िेछः–
(क)

विद्युतको र्ोक खररद नबक्री दर नििाथरण गदाथ सात हजार पािँचसय
रुपैयािँ,

(ख)

विद्युत खररद सभझौतामा सहमनत ददिँदा दे हाय बमोशजमः–
(१)

एकसय वकलोिाटदे शख एक मेगािाटसभम एक लाख रुपैयािँ,

(२)

एक मेगािाटिन्दा मानर् एकहजार मेगािाटसभम प्रनत मेगािाट
दि हजार रुपैयािँका दरले , र

(३)
(ग)

सो िन्दामानर् एकमुष्ट बीसलाख रुपैयािँ ।

प्रसारण तर्ा वितरण दस्तुर (व्हीनलङ चाजथ) लगायत यस्तै अन्य महसुल िा
दस्तुर नििाथरण गदाथ पच्चीस हजार रुपैयािँ,

(घ)

अिुमनत प्राप्त व्यशिहरु आपसमा गानिि, सं रचिाको खररद नबक्री (सेल अफ
प्लान्ट), प्रानप्त (एक्िीशजसि) िा ग्रहण (टे क ओिर) गिथ सहमनत ददिँदा त्यस्तो
सं रचिा िा सं स्र्ाको आिार मूल्यको आिारमा दि करोडसभमको आिार
मूल्यको लानग एक लाख रुपैयािँ र सोिन्दा मार्ी प्रत्येक दि करोडसभमको
लानग पचास हजार रुपैयािँ,

(ङ) ऐिको दफा १८ बमोशजम वििाद समािाि गदाथ दाबी मूल्य खुलेको वििाद िएमा
त्यस्तो दाबी मूल्यको पािँच प्रनतित र दाबी मूल्य िखुलेको वििाद िएमा
आयोगले तय गरे को मूल्य,
(च)

आयोगले तोकेका अन्य विषयमा आिार मूल्य खुलेकोमा त्यस्तो मूल्यको
आिारमा खण्ड (घ) बमोशजमको रकम र आिार मूल्य िखुलेकोमा आयोगले
तय गरे को मूल्य ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम आयोगले सेिा िुल्क लगाउिँदा से िा िुल्क लगाउिे विषय
र अिुमनत प्राप्त व्यशि िा सं स्र्ाको िाम आफ्िो िेबसाइट र राविय स्तरको दै निक पनत्रका
माफथत सािथजनिक गिुथ पिेछ ।

पररच्छे द–५
ु ाई
उपिोिा वहत संरिण र सािथजनिक सुिि
१८. उपिोिा वहत संरिणः आयोगले ऐिको दफा १४ बमोशजम उपिोिाको वहत सं रिणका लानग
दे हाय अिुसारका कायथ गिेछः–
(क)

वितरण अिुमनतप्राप्त व्यशिले वितरण गरे को विद्युतको गुणस्तर (स्िीकायथ
िोल्टे ज पररितथिको मापदण्ड, विद्युत वितरणमा हुि सक्िे रोकािटको औसत
अिनि र औसत रोकािटको क्रनमकता) नििाथरण गरी कायाथन्ियि गिे,

(ख)

सािथजनिक सेिा प्रदायकको कायथ सभपादिस्तर नििाथरण गरी सोको आिारमा
कायथ सभपादि गिथ त्यस्तो व्यशि िा सं स्र्ालाई निदे िि ददिे,

(ग)

ु ाई सं यन्त्र र गुिासो समािाि गिे प्रकृया नििाथरण
उपिोिाको गुिासो सुिि
गिे,

(घ)

विद्युत वितरणमा हुिे रोकािट हटाउि गिुथ पिे उपाय नििाथरण गिे र आयोगले
तोकेको समयिन्दा बढी समय रोकािट िएमा िनतपूनतथ ददि लगाउिे,

(ङ)

विद्युत जडाि गिथ लाग्िे समय र सो को प्रकृया नििाथरण गरी सािथजनिक गिे,

(च)

आयोगले तोकेको गुणस्तर सभबन्िी मापदण्ड उल्लङ्घि गिे व्यशि िा सं स्र्ाबाट
िनतपूनतथ िराउिे,

(छ)

उपिोिा वहत सं रिणका लानग आयोगले आिश्यक ठह¥याएका अन्य कायथ
गिे, गराउिे ।

१९.

ु ाई गिुथ पिेः (१) आयोगले विद्युत महसुल नििाथरण, विद्युत खररद दर नििाथरण,
सािथजनिक सुिि
प्रसारण िुल्क नििाथरण तर्ा विद्युत व्यापारसिँग सभबशन्ित विषयमा निणथय गिुथ पूि थ सािथजनिक
ु ाई गिुथ पिेछ
सुिि

।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम अिलभबि गिुथ पिे विनि अिुसूची–३ मा उल्लेख िए
बमोशजम हुिेछ ।
ु ाईको अन्य प्रवक्रया र ढािँचा
(३) उपनियम (१) बमोशजम गररिे सािथजनिक सुिि
आयोगले नििाथरण गरे बमोशजम हुिेछ ।

पररच्छे द–६
काम, कतथव्य र अनिकार
२०.

अध्यिको काम, कतथव्य र अनिकारः (१) ऐि तर्ा यस नियमािलीमा उशल्लशखत काम, कतथव्य
र अनिकारका अनतररि अध्यिको अन्य काम, कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोशजम हुिेछ ःः–
(क)

आयोगको

अल्पकालीि

एिं

दीघथकालीि

िीनत, योजिा

र

कायथक्रमहरु तयार गिे, गराउिे,
(ख)

स्िीकृत िीनत, योजिा तर्ा कायथक्रमको कायाथन्ियि, अिुगमि तर्ा
मूल्याङ्कि गिे, गराउिे,

(ग)

विद्युत उत्पादि, प्रसारण र विद्युतको गुणस्तर अनििृवद्धका लानग
आिश्यक कायथक्रम तजुम
थ ा गिे, गराउिे,

(घ)

विद्युत उत्पादक, प्रसारक र यस्तै काम गिे सं स्र्ाबीच समन्िय कायम
गिे, गराउिे,

(ङ)

आयोगमा पेि हुिे विषयहरु तयार गिथ लगाउिे,

(च)

आयोगको निणथयहरु कायाथन्ियि गिे, गराउिे,

(छ)

आयोगको लानग आिश्यक कायथक्रम एिं बजेट तयार गिथ लगाउिे ।

(२) अध्यिले आयोगको तफथबाट स्िदे ि तर्ा विदे िका नियमिकारी सं घ सं स्र्ा
निकायहरुसिँग सभपकथ गिथ र कुिै सभझौता गिुथ पिे िएमा आयोगको स्िीकृनत नलई सभझौता
गिथ सक्िेछ ।
तर आयोग िा िेपाल सरकारलाई आनर्थक िार िा कुिै दावयत्ि पिे विषयमा सभझौता
गिुथ परे मा िेपाल सरकारको पूि थ स्िीकृनत नलिु पिेछ ।
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(३) अध्यिले आफूमा निवहत रहे को अनिकार आिश्यकता अिुसार सदस्य, सनमनत,
उपसनमनत िा आयोगका अनिकृत कमथचारीलाई प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ ।

२१.

अध्यि जिाफदे ही हुिःे (१) आयोगको तफथबाट हुिे कारोबारको सभबन्िमा अध्यि जिाफदे ही
हुिेछ ।
(२) अध्यिले प्रचनलत कािूि बमोशजम िेपाल सरकारलाई प्राप्त हुिे राजस्ि र सरकारी
रकमको ले खा राखी बैंक दाशखला गिुथ िा गिथ लगाउिु पिेछ ।
(३) राजस्िको लगत तर्ा ले खा राख्ने, फािँटबारी पेि गिे, ले खा परीिण गराउिे र
यसको अनिलेख राख्ने उत्तरदावयत्ि अध्यिको हुिेछ ।

२२.

सशचिको काम, कतथव्य र अनिकारः सशचिको काम कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोशजम हुिेछः–
(क)

आयोगका निणथय नलपीबद्ध गरी आयोगको बैठकमा उपशस्र्त अध्यि र
सदस्यको दस्तखत गराउिे र निणथय प्रमाशणत गिे,

(ख)

आयोगका निणथय र सोसिँग सभबशन्ित अनिले ख सुरशित राखी सं रिण गिे,

(ग)

आयोगका निणथय कायाथन्ियि गिे गराउिे,

(घ)

वििाद समािाि सभबन्िी निणथयको छु ट्टै अनिले ख राखी कायाथन्ियि गिे गराउिे,

(ङ)

आयोगमा पेि हुि आएका नििेदि, पुिरािलोकिका लानग प्राप्त िएका नििेदि
िा आिेदि एिं आयोगसिँग सभबशन्ित सबै कागजात सुरशित राखी समय
समयमा निरीिण गिे गराउिे,

२३.

(च)

आयोगका कमथचारीको नियुशि, नियन्त्रण र सुपररिेिण गिे,

(छ)

आयोगको निदे िि अिुरूप अन्य कायथ गिे ।

आयोगको आन्तररक नियन्त्रण प्रणालीः (१) आयोगबाट सभपादि हुिे कायथहरु नमतव्ययी,
कायथदितापूणथ र प्रिािकारी ढङ्गबाट सभपादि गिथ, वित्तीय प्रनतिेदि प्रणालीलाई विश्वसिीय
बिाउि तर्ा प्रचनलत कािूि बमोशजम कायथसभपादि गिथको लानग आयोगले आन्तररक नियन्त्रण
प्रणाली तयार गरी लागू गिुथ पिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको आन्तररक नियन्त्रण प्रणाली तयार गदाथ आयोगले
सभपादि गिे कामको प्रकृनत अिुरुप आिश्यक कुराहरुको व्यिस्र्ा गिुथ पिेछ र त्यसमा
नियन्त्रणको िातािरण, जोशखम िेत्रको पवहचाि, सूचिाको आदाि प्रदाि, अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि
जस्ता विषयलाई समेत समेट्िु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको आन्तररक नियन्त्रण प्रणालीको अिुगमि गिथका लानग
आयोगले आयोगको कुिै सदस्यलाई शजभमेिारी तोकी अिुगमि गिे व्यिस्र्ा नमलाउिु
पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम तोवकएको सदस्यले आयोगबाट प्रिािकारी रुपमा
कायथसभपादि

िए ििएको, आनर्थक अिुिासि र निदे ििको पालिा िए ििएको सभबन्िमा

िषथमा कभतीमा दुई पटक अिुगमि र सुपररिेिण गरी सोको प्रनतिेदि आयोग समि पेि गिुथ
पिेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम पेि िएको प्रनतिेदिबाट कुिै कैवफयत दे शखएमा आयोगले
सभबशन्ित अनिकारीलाई त्यस्तो कैवफयत सुिार गिथ निदे िि ददिु पिेछ र त्यस्तो निदे ििको
पालिा गिुथ सभबशन्ित अनिकारीको कतथव्य हुिेछ ।

२४. राय उपलब्ि गराउिेः (१) विद्युत उत्पादि, प्रसारण तर्ा वितरण सभबन्िी कुिै विषयमा िेपाल
सरकारले आयोगको राय माग गिथ सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम राय माग िएकोमा आयोगले त्यस्तो विषयमा िेपाल
सरकारलाई आफ्िो राय उपलब्ि गराउिु पिेछ ।

पररच्छे द–७
पेिागत आचरण
२५.

पदको मयाथदा र अिुिासिमा रहिु पिेः सदस्यले आफ्िो पद र ओहोदा अिुसारको मयाथदा
कायम राखी अिुिासिमा बस्िु पिेछ ।

२६.

समयको पालिाः सदस्यले िेपाल सरकारले तोकेको कायाथलय समयको पालिा गरी तोवकएको
शजभमेिारी पूरा गिुथ पिेछ ।
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२७.

दाि, उपहार, चन्दा स्िीकार गिथ, सापटी िा आनर्थक लेिदे ि गिथ िहुिःे सदस्य आफैँ िा आफ्िो
पररिारको कुिै सदस्य माफथत आयोगको कामसिँग सभबशन्ित व्यशिसिँग दाि, उपहार, चन्दा
स्िीकार गिथ, सापटी िा आनर्थक ले िदे ि गिथ िा कुिै प्रकारको आनर्थक प्रलोििमा पिथ िा
कनमसि िा गैरकािुिी रूपमा रकम प्राप्त गिथ हुिँदैि ।

२८.

कायथ सभपादिको नसलनसलामा राजिैनतक िा अिाञ्छिीय प्रिाि िा सभपकथ कायम गिथ िहुिःे
सदस्यले आफ्िो व्यशिगत स्िार्थ पूनतथ गिे उद्देश्यले कुिै राजिैनतक िा अिाञ्छिीय प्रिाि
पािथ हुिँदैि र ओहदाको मयाथदा विपरीत हुिे गरी कुिै सं स्र्ा िा व्यशिसिँग अिाशञ्छत सभपकथ
राख्नु

२९.

हुिँदैि ।

राजिीनतमा िाग नलि िहुिःे सदस्यले राजिीनतमा िाग नलि िा कुिै राजिैनतक दल िा
सङ्गठिको सदस्यता प्राप्त गिथ िा राजिीनतक पदको लानग हुिे नििाथचिमा उभमेदिार हुि िा
त्यस्तो नििाथचिमा कुिै उभमेदिार, राजिैनतक दल िा सङ्गठिको तफथबाट प्रचार प्रसार गिथ िा
ििव्य ददि िा मत माग्ि हुिँदैि ।
तर कसै लाई मत ददएको िा ददिे विचार गरे को कुरा प्रकट िगरी प्रचनलत कािूि
बमोशजम आफूले पाएको मतदािको अनिकार प्रयोग गिथ बािा पु¥याएको मानििे छै ि ।

३०. समाचार प्रकाि गिथमा प्रनतबन्िः (१) सदस्यले आयोगको पूिस्थ िीकृनत िनलई आफूले पदमा रही
कतथव्य पालिा गदाथ प्राप्त िएको जािकारी िा कुिै गोप्य िा कािूिद्वारा निषेनित विषय िा
आफूले ले खेको िा सङ्कलि गरे को कुिै कागजपत्र िा समाचार प्रेस िा अरू कसै लाई ददिु िा
बताउिु हुिँदैि ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको व्यिस्र्ा आयोगको पूि थ सदस्यको हकमा समेत लागू
हुिेछ ।

३१.

लेख, ििव्य िा िाषण प्रकािि िा प्रसारण गिथ िहुिःे सदस्यले काल्पनिक िा िास्तविक
िँ आउिे, दे िको िाशन्त सुरिा,
िामबाट िेपालको सािथिौमसत्ता र िौगोनलक अखण्डतामा आच
िैदेशिक सभबन्ि र सािथजनिक मयाथदामा खलल पिे, अदालतको निणथयको अपहे लिा हुिे तर्ा
प्रचनलत कािूि तर्ा िेपाल सरकारको िीनत विपरीत िा िेपाल सरकार र जिताबीचको
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सभबन्िमा खलल पिे गरी कुिै पनि सञ्चार माध्यमबाट ले ख, ििव्य िा िाषण प्रकािि िा
प्रसारण गिुथ हुिँदैि ।
तर व्यिसायसिँग सभबद्ध विषयमा प्राशज्ञक िा अिुसन्िािात्मक प्रकृनतको ले ख रचिा
लेख्न र प्रकािि गिथ कुिै बािा पुर्याएको मानििे छै ि ।

३२.

साभप्रदावयक दुिाथििा फैलिे कायथ गिथ िहुिःे सदस्यले िेपालको विनिन्न जात, जानत, िमथ, िगथ,
िेत्र र सभप्रदायका मानिसहरू बीच िैमिस्यता उत्पन्न गराउिे िा साभप्रदावयक दुिाथििा फैलाउिे
कुिै काम गिुथ हुिँदैि ।

३३.

कभपिीको स्र्ापिा र सञ्चालि तर्ा व्यापार व्यिसाय गिथ िहुिःे सदस्यले िेपाल सरकारको
पूिस्थ िीकृनत िनलई दे हायको काम गिुथ हुिँदैिः–
(क)

कुिै बैंक िा कभपिीको स्र्ापिा, रशजिे िि िा सञ्चालिको काममा िाग नलि,

(ख)

प्रचनलत कािूि बमोशजम दताथ गराउिु पिे कुिै व्यापार िा व्यिसाय गिथ,

(ग)

विद्युत उत्पादि र प्रसारण आयोजिाको अिुमनत नलि िा त्यस्तो काम गिे
कभपिी िा सं स्र्ाको िेयर खररद गिथ िा जुिसुकै वकनसमले सं लग्ि हुि ।

३४.

आयोगको अवहत हुिे कायथ गिथ िहुिःे सदस्यले आयोगलाई अवहत हुिे गरी कुिै कायथ गिुथ हुिँदैि
।

३५.

आयोगलाई हानि िोक्सािी पािथ िहुिःे सदस्यले जािाजाि, हेलचेक्रयाइिँ िा लापरबाही गरी
आयोगलाई हानि िोक्सािी पुर्याउिु हुिँदैि ।

३६.

संस्र्ाको सदस्यताः सदस्यले प्रचनलत कािूि र आयोगको िीनतको विपरीत हुिे गरी आफ्िो
पेिागत, व्यािसावयक र सामाशजक सं स्र्ा बाहेक अन्य कुिै पनि सं स्र्ाको सदस्य बन्नु हुिँदैि ।
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३७.

सभपशत्त वििरण पेि गिुथ पिेः सदस्यले आफ्िो र आफ्िो पररिारको िाममा रहे को चल तर्ा
अचल सभपशत्तको वििरण प्रचनलत कािूि बमोशजम तोवकएको ढािँचामा तोवकएको निकायमा पेि
गिुथ पिेछ ।

३८.

िेपाल सरकारबाट स्िीकृत िीनत बमोशजम कायथ सभपादि गिेः सदस्यले िेपाल सरकारबाट
स्िीकृत िीनतको आसय र िाििालाई गभिीरतापूिक
थ
मिि गदै राज्य सञ्चालिमा उठे का
हािँकलाई सामिा गिथ सिम हुिे गरी आफ्िो कायथ सभपादि गिुथ पिेछ ।

३९.

व्यािसावयकता र वििेषज्ञताः सदस्यले खुला समाज, खुला राजिीनत र उदार अर्थिीनत बमोशजम
िागररकको सोच, व्यिहारलाई आत्मसात गदै

आिुनिक राज्यको अििारणा बमोशजम

व्यािसावयक र वििेषज्ञको रूपमा आफ्िो कायथ सभपादि गिुथ पिेछ ।

४०.

स्िच्छ, तकथसङ्गत र सदद्विेकः सदस्यले स्िच्छ, तकथसङ्गत, सदद्विेक र न्यायोशचत आिारमा आफ्िो
कायथ सभपादि गिुथ पिेछ ।

४१. सरोकारिालाको अििारणा मिि् गिेः सदस्यले कुिै व्यशि वििेषको स्िार्थमा सीनमत ििई सबै
सरोकारिाला िागररक, िगीय िा व्यािसावयक सं घ सं स्र्ाबाट प्राप्त सुझाि, मन्तव्य र िारणालाई
गभिीरताका सार् अध्ययि, मिि तर्ा विश्लेषण गरी आम जिताको वहत र कल्याण गिे
उद्देश्यबाट अनिप्रेररत िई कायथ सभपादि गिुथ पिेछ ।

४२. अन्यत्र िोकरी िा सेिा गिुथ िहुिःे (१) सदस्यले अन्यत्र कुिै प्रकारको िोकरी गिथ िा आनर्थक
लाि िा कुिै सुवििा प्राप्त गिे गरी परामिथदाता, सल्लाहकार, वििेषज्ञ िा कुिै है नसयतले सेिा
प्रदाि गिे कायथ गिुथ हुिँदैि ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि सदस्यले दे हायको कायथ
गिथ सक्िेछः–
(क)

राविय िा अन्तराथविय िैशिक, प्राशज्ञक िा अिुसन्िािमूलक सं घ सं स्र्ा
िा िेपाल सदस्य रहे को िेत्रीय िा अन्तराथविय सं घ सं स्र्ाको काममा
िेपाल सरकारको पूि थ स्िीकृनत नलएर िाग नलि,
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(ख)

िेपाल सरकारको िीनत विपरीत िहुिे गरी स्िदे ि िा विदे िशस्र्त
कायथक्रममा सहिागी हुि, प्रिचि ददि िा कायथपत्र प्रस्तुत गिथ,

(ग)

कायाथलयको काममा बािा िपिे गरी मािि कल्याण, परोपकार िा
सामाशजक िलाईका लानग सेिा पु¥याउि,

(घ)

आनर्थक लाि िा कुिै सुवििा िनलिे, कायाथलयको काममा बािा िपिे
र िेपाल सरकारको अवहत िहुिे गरी अन्य कुिै सामाशजक सं स्र्ामा
आबद्ध हुि ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजिको लानग ‘‘सामाशजक सं स्र्ा’’ िन्नाले सामाशजक
आिश्यकता पूरा गिे नसलनसलामा परभपरा दे खी समुदायमा आिाररत िई समाजमा
वक्रयािील रहेका सामाशजक सं घ सं स्र्ा सभझिु पछथ र सो िब्दले प्रचनलत कािूि
बमोशजम दताथ िएका सावहत्य, कला, सं स्कृनत, खेलकुद, सं गीत, विज्ञाि, िमथ िा यस्तै अन्य
कुिै वििा िा िेत्रसिँग सभबशन्ित सं स्र्ालाई समेत जिाउिँछ ।

४३.

ु को स्र्ायी आिासीय अिुमनत
स्र्ायी आिासीय अिुमनत नलि िहुिःे सदस्यले अन्य विदे िी मुलक
नलि िा त्यस्तो अिुमनत प्राप्त गिथको लानग आिेदि ददि हुिँदैि ।

४४.

आयोगका कमथचारीको आचरणः (१) आयोगका कमथचारीले आयोगका सदस्यले पालिा गिुथ पिे
यस नियमािली बमोशजमका आचरण तर्ा आयोगले बिाएको कमथचारी विनियमािली बमोशजमका
आचरण पालिा गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम आचरण पालिा िगिे कमथचारीलाई आयोगले बिाएको
कमथचारी विनियमािली बमोशजम वििागीय कारबाही हुिेछ ।
(३) वििागीय कारबाही गिुथ पिे कमथचारी िेपाल सरकारबाट खवटई आएको रहेछ ििे
त्यस्तो कमथचारीलाई वििागीय कारबाही गिथ सभबशन्ित निकायमा ले खी पठाउिु पिेछ ।

पररच्छे द–८
विविि
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४५.

िेयर संरचिामा पररितथि गिथ आयोगको पूि थ स्िीकृनत नलिु पिेः विद्युत उत्पादि, प्रसारण, वितरण
िा व्यापारको काम गिथ अिुमनतप्राप्त कभपिी िा सं स्र्ाले सािथजनिक रुपमा िेयर निश्कासि
गिथ िा िेयरको सं रचिामा पािँच प्रनतितिन्दा बढी पररितथि हुिे गरी िेयर खररद नबक्री गिथ
आयोगको पूि थ स्िीकृनत नलिु पिेछ ।
तर िेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत िएको कभपिी िा सं स्र्ाको िेयर खररद नबक्री
गिथ पूि थ स्िीकृनत नलिु पिे छै ि ।

४६.

न्यूितम लागत विस्तार कायथयोजिाः (१) ऐिको दफा १२ को खण्ड (च) बमोशजम विद्युत
सेिाको आन्तररक माग तर्ा आपूनतथको लानग विद्युतसिँग सभबशन्ित उत्पादि, प्रसारण र वितरण
सभबन्िी विषय समािेि गरी आयोगले न्यू ितम लागत विस्तार कायथयोजिा बिाउिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम न्यू ितम लागत विस्तार कायथयोजिा बिाउिँदा आयोगले
सरोकारिाला तर्ा सभबशन्ित विषयका विज्ञहरुसिँग परामिथ गिथ सक्िेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको न्यू ितम लागत विस्तार कायथयोजिा बमोशजम काम
िए ििएको सभबन्िमा आयोगले सभबशन्ित उत्पादक, प्रसारक र वितरकलाई समय समयमा
वििरण पेि गिथ लगाई सोको अिुगमि समेत गिथ सक्िेछ ।

४७.

अध्यि र सदस्यको पाररश्रनमक र सुवििाः (१) अध्यि र सदस्यको पाररश्रनमक र सुवििा
क्रमिः राविय योजिा आयोगको सदस्य र िेपाल सरकारको विशिष्ट श्रे णीको अनिकृत सरह
हुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे पाररश्रनमक र सुवििा बाहेक आयोगले आफ्िो
आभदािीबाट

अध्यि

र

सदस्यलाई

िेपाल

सरकार, अर्थ

मन्त्रालयको

सहमनत

नलई

कायथसभपादिमा आिाररत अनतररि ित्ता ददि सक्िेछ ।

४८.

सशञ्चत कोषमा रकम जभमा गिुथ पिेः (१) ऐिको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोशजमको
कोषमा आयोगको पनछल्लो तीि आनर्थक िषथको औसत सञ्चालि खचथको एकसय पचास प्रनतित
िन्दा बढी रकम जभमा िएमा त्यस्तो बढी रकम आयोगले सङ्घीय सशञ्चत कोषमा जभमा गिुथ
पिेछ ।
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(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि कुिै आयोजिा सञ्चालि
गिथ कोषमा बािँकी रहेको रकम अपयाथप्त हुिे िई र्प रकम आिश्यक पिे िएमा आयोगले
िेपाल सरकारसिँग सहमनत नलई आिश्यक र्प रकम सो कोषमा राख्न सक्िेछ ।

४९.

िेपाल सरकारको सहमनत नलिु पिेः यो नियमािली कायाथन्ियि गदाथ िेपाल सरकारलाई आनर्थक
दावयत्ि पिे विषयमा आयोगले िेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमनत नलिु पिेछ ।

५०.

खारे जी र बचाउः (१) विद्युत महसुल नििाथरण नियमािली, २०५० खारे ज गररएको छ ।
(२) विद्युत महसुल नििाथरण नियमािली, २०५० बमोशजम िए गरे का काम कारबाही
यसै नियमािली बमोशजम िए गरे को मानििेछ ।
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अिुसूची –१
(नियम ३ को उपनियम (१) सिँग सभबशन्ित)
अध्यि/सदस्य पदको लानग आिेदि
श्री नसफाररस सनमनत,
............................. ।
विद्युत नियमि आयोग ऐि, २०७४ बमोशजम मेरो दे हायमा ले शखए बमोशजम योग्यता र अिुिि
िएकोले आयोगको अध्यि/सदस्यको पदमा रही काम गिथ पाउिँ ििी यो दरखास्त पेि गरे को छु ।
मेरो व्यशिगत वििरण दे हाय बमोशजम रहे को छः–
१.

िामः

२.

ठे गािा,–
स्र्ायीः
अस्र्ायीः

३.

उमेर,–
जन्मनमनतः
हालको उमेरः

४.

िैशिक योग्यता,–
िैशिक उपानिको िामः

िैशिक उपानिको विषयः

शििण सं स्र्ाको िाम, ठे गािाः
प्राप्त प्रनतितः

िैशिक उपानिको िामः

िैशिक उपानिको विषयः

शििण सं स्र्ाको िाम, ठे गािाः
प्राप्त प्रनतितः
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५.

सभबशन्ित िेत्रको अिुििः
(१)
(२)
(३)

६.

विशिवष्टकृत िेत्रः

७.

सं लग्ि कागजातहरुः
(१)
(२)
(३)
(४)

८

दस्तखतः

नमनतः
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अिुसूची –२
(नियम ३ को उपनियम (२) सिँग सभबशन्ित)
स्िघोषणा
म विद्युत नियमि आयोग ऐि, २०७४ को दफा ६ बमोशजम आयोगको अध्यि÷सदस्य
पदमा उभमेदिार हुि दे हायको अयोग्यता ििएको स्िघोषणा गदथछु । कुिै पनि कारणबाट यो स्िघोषणा
बमोशजम ििएको प्रमाशणत िएमा कािूि बमोशजम कारबाही िएमा मेरो मञ्जुरी छ ।
(क)

गैर िेपाली िागररक,

(ख)

ु को स्र्ायी आिासीय अिुमनत नलएको,
विदे िी मुलक

(ग)

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मािि बेचनबखि तर्ा ओसारपसार, लागू औषि कारोबार,
सभपशत्त िुद्धीकरण, राहदािी दुरूपयोग, अपहरण सभबन्िी कसूर िा िैनतक पति दे शखिे
अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,

(घ)

प्रचनलत कािूि बमोशजम कालोसूचीमा परे को िा त्यस्तो सूचीबाट फुकुिा िएको नमनतले
कभतीमा तीि िषथ पूरा ििएको,

(ङ)

आफू िा आफ्िो एकाघरको पररिारको सदस्य विद्युत उत्पादि, प्रसारण, वितरण िा
व्यापारमा सं लग्ि कुिै कभपिी िा त्यस्तो कभपिीको सहायक कभपिी, फमथ िा सं स्र्ाको
सं स्र्ापक, व्यिस्र्ापकीय तह, िेयर ििी िा सञ्चालक, ले खापरीिक िा सल्लाहकारको
है नसयतमा सं लग्ि रहेको िा त्यस्तो है नसयतबाट अलग िई कभतीमा तीि िषथको अिनि
व्यनतत िई िसकेको,

(च)

विद्युत उत्पादि, प्रसारण, वितरण िा व्यापार सभबन्िी कसूरमा सजाय पाई सजाय ि ुिाि
गरे को नमनतले तीि िषथको अिनि पूरा ििएको,

(छ)

िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार िा स्र्ािीय तह िा िेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार िा
स्र्ािीय तहको स्िानमत्िमा रहे को सङ्गदठत सं स्र्ा िा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको
बहालिाला कमथचारी,

(ज)

साहू को ऋण नतिथ िसकी दामासाहीमा परे को,

(झ)

कुिै राजिीनतक दलको सदस्य िा पदानिकारी िएको ।
दस्तखतः
िामः
ठे गािाः
नमनतः
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अिुसूची–३
(नियम १९ को उपनियम (२) सिँग सभबशन्ित )
ु ाईको विनि
सािथजनिक सुिि

ु ाईको लानग कायथक्रम आयोजिा गिे प्रवक्रया र समािेि गररिे विषयः
१. सािथजनिक सुिि
ु ाई गररिे स्र्ाि, नमनत र समय सवहत दे हायका विषय खुलाई सािथजनिक सुिि
ु ाई
सािथजनिक सुिि
हुिे ददििन्दा कभतीमा पन्र ददि अगानड रावियस्तरको दै निक पनत्रकामा सूचिा प्रकािि गिुथ
पिेछः–
(क)

ु ाईमा उपशस्र्त हुिे ग्राहथस्र् उपिोिा, उद्योग व्यिसायी, सिथसािारण
सािथजनिक सुिि
उपिोिाका प्रनतनिनिमूलक सं स्र्ा, सभबशन्ित स्र्ािीय तह र सञ्चार माध्यम सभबन्िी
वििरण,

(ख)

ु ाईमा आयोगको तफथबाट उपशस्र्त हुिे पदानिकारी र प्रनतनिनिको िाम
सािथजनिक सुिि
र सभपकथको तररका,

(ग)

ु ाईमा उपशस्र्त हुिे विद्युत उत्पादक सं स्र्ा, वितरण अिुमनतप्राप्त व्यशि,
सािथजनिक सुिि
प्रसारक सं स्र्ा, विद्युत खररद नबक्रीकताथ र सोको लानग अिुमनत प्राप्त व्यशिको
प्रनतनिनिको िाम र सभपकथ,

(घ)

ु ाई गररिे विषय र िेत्र,
सािथजनिक सुिि

(ङ)

ु ाईको आचारसं वहता सभबन्िी कुराहरु,
सािथजनिक सुिि

(च)

ु ाईमा िाग नलिे, िाताथ गिथ चाहिे िा प्रश्नोत्तरमा सहिागी हुिे व्यशिले
सािथजनिक सुिि
पालिा गिुथ पिे आचारसं वहता सभबन्िी कुराहरु,

(छ)

महसुल

नििाथरणमा नलइिे आिार र मापदण्ड सभबन्िी विषयहरु,

(ज)

अिुमनत प्राप्त व्यशि िा सं स्र्ाको िाम,

(झ)

ु ाई गररिे िेत्रमा रहे का ग्राहक सङ्ख्या, खपत हुिे विद्युत युनिट,
सािथजनिक सुिि

(ञ)

विद्युत प्रसारण लाईि र विद्युत जडाि सभबन्िी आिश्यक वििरण ।
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२.

ु ाई कायथक्रम सञ्चालि गिे प्रकृयाः–
सािथजनिक सुिि
(क)

ु ाईको सञ्चालि गिुथ पिेछ ।
आयोग आफैले सािथजनिक सुिि

(ख)

ु ाई कायथक्रममा उपशस्र्त हुि ु
आयोगका अध्यि र सदस्य पालै पालो सािथजनिक सुिि
पिेछ ।

(ग)

ु ाई हुिे विषय सवहतको कायथसूची तयार गरी वितरण गिुथ पिेछ ।
सािथजनिक सुिि

(घ)

ु ाईमा उपशस्र्त हुिे सहिागीको सङ्ख्याको आिारमा स्र्ाि तय गिुथ
सािथजनिक सुिि
पिेछ ।

(ङ)

ु ाईमा स्र्ािीय तहका जिप्रनतनिनि, विषय विज्ञ, सभबशन्ित िेत्रका
सािथजनिक सुिि
बुवद्धजीवि, स्र्ािीय सञ्चार माध्यम र पत्रकार, विद्युत वितरण र उपिोग सभबन्िी िेत्रका
प्रनतनिनिमूलक

सं स्र्ाका

प्रनतनिनि, उपिोिा

वहत

सं रिण

सभबन्िी

सं स्र्ाका

प्रनतनिनिलाई सहिागी गराउिु पिेछ ।
(च)

ु ाईमा उठाइएका विषय र ती विषय सभबोििका लानग ददइिे प्रनतउत्तर
सािथजनिक सुिि
वटपोट गिुथ पिे र आयोगको तफथबाट उपशस्र्त िएका पदानिकारीले प्रमाशणत गिुथ
पिेछ ।

३.

ु ाईमा प्रस्तुत गिे विषयः
सािथजनिक सुिि
(क)

कायथक्रमको उद्देश्यमानर् प्रकाि पािुथ पिेछ ।

(ख)

विषयिस्तुको जािकारी गराउिु पिेछ ।

(ग)

सहिागीले प्रश्नोत्तर गिे तररकाबारे जािकारी गराउिु पिेछ ।

(घ)

ु ाईको क्रममा शजज्ञासा रा्दा िा प्रश्नोत्तर गदाथ अपिाउिु पिे
सहिागीले सुिि
आचारसं वहताको व्या्या गिुथ पिेछ ।

(ङ)

४.

ु ाईको समग्र समीिा गिुथ पिेछ ।
सािथजनिक सुिि

ु ाई कायथक्रमको आचारसं वहताः
सािथजनिक सुिि
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(क)

िेपालको सािथिौमसत्ता, अखण्डता, सामाशजक सद्भाि लै वङ्गक वििेद, कुिै खास िगथ िा
समुदायको सभबन्िमा खलल पिे िा जातीय विद्धेष ल्याउिे वकनसमले प्रस्तुतीकरण गिथ
पाइिे छै ि ।

(ख)

िेपालको राजिैनतक प्रणाली िा राजिैनतक सं यन्त्र िा यसका सञ्चालक िा कुिै पनि
राजिीनतक तह िा निकायका विरुद्ध प्रस्तुतीकरण गिथ पाइिे छै ि ।

(ग)

अदालतमा विचारािीि विषयमा प्रस्तुतीकरण गिथ पाइिे छै ि ।

(घ)

अिुमािको आिारमा विषय छिौट र प्रस्तुतीकरण गिथ पाइिे छै ि ।

(ङ)

शिष्ट र मयाथददत िाषाको प्रयोग गिुथ पिेछ ।

(च)

सहिागीको ििाई पूरा िएपनछ मात्र प्रनतउत्तर ददिे िा अको ििालाई पालो ददिु
पिेछ ।

(छ)

कायथक्रमको दृश्य अनिलेखीकरण गिुथ पिेछ ।
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