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विद्युत नियमािली, २०५०
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५०।५।१
सं िोधि
१.

विद्युत (पविलो सं िोधि) नियमािली, २०६१

२०६४।५।३

२.

विद्युत (दोस्रो सं िोधि) नियमािली, २०६५

२०६५।७।४

३.

विद्युत (तेस्रो सं िोधि) नियमािली, २०६६

२०६६।३।२३

४.

विद्युत (चौथो सं िोधि) नियमािली, २०७३

२०७३।६।१०

विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ४० ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल
सरकारले दे िायका नियमिरु बिाएको छ ।
पररच्छे द –१
प्रारशभिक
१.

सं शिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमिरुको िाम

“विद्युत नियमािली २०५०”

रिे को छ ।
(२) यो नियमािली तुरुन्त प्रारभि िुिेछ ।
२.

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

“ऐि” िन्नाले विद्युत ऐि, २०४९ सभझिु पछथ ।

(ख)

“विद्युत विकास वििाग” िन्नाले ऐिको दफा ३६ बमोशजमको
जलविद्युत विकास इकाईको काम गिथ उजाथ मन्त्रालय अन्तगथत
रिेको विद्युत विकास वििाग सभझिु पछथ ।

(ग)

“सशचि” िन्नाले उजाथ मन्त्रालयको सशचि सभझिु पछथ ।

(घ)

“सिेिण” िन्नाले विद्युत उत्पादि, प्रसारण तथा वितरणको लानग
गररिे सिेिणको कायथ सभझिु पछथ र सो िब्दले सभिाव्यता
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अध्ययि, विस्तृत इशन्जनियररङ्ग निजाइिको कायथ र त्यसको लानग
गररिे अन्िेषणको कायथ समेतलाई जिाउँछ ।
(ङ)

“विद्युतको

उत्पादि, प्रसारण

िा

वितरण”

िन्नाले

विद्युतको

उत्पादि, प्रसारण िा वितरणसँग सभबशन्धत सं रचिािरुको निमाथण,
सं चालि तथा ममथत सभिार सभझिुपछथ ।
(च)

“वितरण िेत्र” िन्नाले विद्युत वितरणको अिुमनत पत्रमा उल्लेख
गररएको िेत्र सभझिु पछथ ।

(छ)

“िायररङ्ग” िन्नाले ग्रािकको घर, कभपाउण्ि, कारखािा िा यस्तै
अन्य कुिै ठाउँमा विद्युत आपूनतथको लानग गररिे विद्युत सामग्री
जिािको कायथ सभझिु पछथ ।

(ज)

“यूनिट” िन्नाले एकिजार िाटको विद्युत िशि एक घण्टासभम
सं चालि िुँदा खपत िुिे विद्युत उजाथ सभझिु पछथ ।

(झ)

“उजाथमापक यन्त्र” िन्नाले विद्युतको खपत िएको यू निट दे खाउिे
यन्त्र (नमटर) सभझिु पछथ ।

(ञ)

“िूयोजि (अनथथङ्ग)” िन्नाले

विद्युत िशिबाट िुिे खतरालाई

िटाउि निशित गविराईमा तार लगी जनमिसँग जोड्िे कायथ
सभझिु पछथ ।
(ट)

“प्रनतष्ठाि” िन्नाले विद्युतको उत्पादि, प्रसारण, रुपान्तर िा वितरण
गिे

उपकरण,

सामग्री

तथा

प्रणालीको

समविगत

रुपलाई

जिाउिेछ ।


(ठ) “मिानिदे िक”

िन्नाले

विद्युत

विकास

सभझिु पछथ ।
पररच्छे द –२
अिुमनतपत्र सभबन्धी व्यिस्था



चौथो सं िोधिद्वारा थप ।
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३.

जािकारी ददिु पिेः ऐिको दफा ३ को प्रनतबन्धात्मक िाक्ांि बमोशजम १००
दे शख १००० वकलोिाट सभमको जलविद्युत सिेिण, उत्पादि, प्रसारण िा वितरण
गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको अिुसूची–१ बमोशजमको ढाँचामा दे िायका
वििरणिरु खुलाई मिानिदे िकलाई जािकारी ददिु पिेछः–
(क)

पररयोजिाको विस्तृत वििरण,

(ख)

पररयोजिा स्थलको िक्िा (मुख्य मुख्य सं रचिा समेत दे शखिे),

(ग)

पािीको स्रोत र उपयोग िुिे पािीको पररमाण,

(घ)

विद्युत वितरण गररिे िेत्र तथा यसबाट लािाशन्ित िुिे ग्रािक
सं ख्या,

(ङ)

उपयोग गररिे जलस्रोतको अन्य कसै ले कुिै वकनसमबाट उपयोग
गरे िगरे को, गरे को िए सो को वििरण,

(च)
४.

अन्य आिश्यक कुरािरु ।

विद्युत उत्पादिको सिेिण अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेः विद्युत उत्पादिको
सिेिण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाले अिुसूची–२ बमोशजमको ढाँचामा
प्रस्तावित विद्युत उत्पादि पररयोजिासँग सभबशन्धत दे िायका वििरणिरु खुलाई
तीि प्रनत दरखास्त फाराम मिानिदे िक
(क)

समि ददिु पिेछः–

पररयोजिा स्थलको िक्िा (जसमा प्रस्तावित विद्युत गृि, बाँध,
जलािय, ििर, सुरुङ्ग, सि–स्टे िि, प्रसारण लाइि, वितरण िेत्र
आददको प्रारशभिक िक्िा र पररयोजिा िेत्र नित्रका गाउँ, ििर,
ऐनतिानसक स्थाि, बाटो इत्यादी समेत स्पि रुपमा दे खाउिु पछथ),

(ख)

सिेिण गररिे जलस्रोतको िेत्र र उपयोग िुिे पािीको पररमाण,

(ग)

पररयोजिा सभपन्न गिथ लाग्िे अिुमानित लागत र कुल अिनध
(सिेिण र निमाथण समेतको लानग),

(घ)

पररयोजिाको कुल जिाि िमता र िावषथक उत्पादिको अिुमाि,

(ङ)

जल बािेक अन्य साधिबाट विद्युत उत्पादि गिे िए प्रयोग गररिे
इन्धिको वकनसम र त्यसको आपूनतथ गिे तररका,
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(च)
५.

अन्य आिश्यक कुरािरु ।

विद्युत प्रसारणको सिेिण अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेः विद्युत प्रसारणको
सिेिण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाले अिुसूची–३ बमोशजमको ढाँचामा
प्रस्तावित विद्युत प्रसारण पररयोजिासँग सभबशन्धत दे िायका वििरणिरु खुलाई
तीि प्रनत दरखास्त फाराम मिानिदे िक
(क)

समि ददिु पिेछः–

विद्युत प्रसारण लाइिको प्रारशभिक रुट–िक्िा (प्रस्तावित मुख्य
प्रसारण िैकशल्पक लाइि समेत दे शखिे),

(ख)

प्रसारण लाइिको कुल लभबाई, उद्देश्य र आिश्यकता,

(ग)

प्रसारणको लानग प्रयोग गररिे िोल्टे जको स्तर र िमता,

(घ)

एकमुि प्रसारण गरी आपूनतथ गिे िएमा विद्युतको अनधकतम लोि
तथा ग्रािकको वकनसम,

(ङ)

प्रसारण लाइि सभपन्न गिथ लाग्िे अिुमानित लागत र कुल अिनध
(सिेिण र निमाथण समेत),

(च)
६.

अन्य आिश्यक कुरािरु ।

विद्युत वितरणको सिेिण अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेः विद्युत वितरणको
सिेिण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाले अिुसूची–४ बमोशजमको ढाँचामा
प्रस्तावित विद्युत वितरण पररयोजिासँग सभबशन्धत दे िायका वििरणिरु खुलाई तीि
प्रनत दरखास्त फाराम मिानिदे िक समि ददिु पिेछः–
(क)

वितरण िेत्रको िक्िा (जसमा त्यस िेत्रको िौगोनलक वििरण,
विद्यमाि वितरण प्रणाली र गिथ खोशजएको वितरण प्रणालीको
प्रारशभिक िक्िा समेत स्पि रुपमा खुलाउिु पछथ-),

(ख)

वितरण प्रणालीको उद्देश्य र आिश्यकता,

(ग)

वितरण प्रणालीबाट लािाशन्ित िुिे उपिोिािरुको सं ख्या र
वकनसम,
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(घ)

विद्युत खररद िा प्राप्त गिे विन्दु र नबक्री वितरण सभबन्धी अन्य
वििरण,
वितरण लाइि निमाथण गिथ लाग्िे अिुमानित लागत र कुल अिनध

(ङ)

(सिेिण र निमाथण समेत),
(च)
७.

अन्य आिश्यक कुरािरु ।

दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) नियम ४, ५ िा ६ बमोशजम पिथ आएको दरखास्त
उपर ऐि र यस नियमािली बमोशजम दरखास्तिालाले पेि गिुथ पिे आिश्यक
कागजात, वििरण िा प्रनतिेदि पेि गरे

िगरे को सभबन्धमा मिानिदे िकले

आिश्यक जाँचबुझ गिे गराउिे छ ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजम जाँचबुझ गदाथ दरखास्तिालाले दरखास्त

साथ पेि गिुथ पिे कुिै कागजात, वििरण िा प्रनतिेदि पेि गरे को रिे िछ ििे
त्यस्तो कागजात, वििरण िा प्रनतिेदि पेि गिथ सभबशन्धत दरखास्तिालालाई
मुिानसि मावफकको भयाद तोकी दरखास्त परे को नमनतले १५ ददिनित्र सूचिा
ददिु पिेछ ।
(३)

उपनियम (२) बमोशजम कुिै कागजात वििरण िा प्रनतिेदि पेि

गिथ विद्युत विकास वििागले भयाद तोकी सूचिा ददएकोमा जुि नमनतमा त्यस्तो
कागजात प्राप्त िुि आउँछ सोिी नमनतलाई िै ऐिको दफा ४ को उपदफा (२)
को प्रयोजिको लानग दरखास्त परे को नमनत मानििेछ ।



८.

सिेिण अिुमनतपत्र ददिेः (१) नियम ४, ५ िा ६ बमोशजम परे का दरखास्तमध्ये
दे िायका पररयोजिा
बमोशजम

आिश्यक

सभबन्धी दरखास्तको
जाँचबुझ

गरी

िकमा

मिानिदे िकले

अिुमनतपत्र

ददि

नियम

मिानसब

७

दे खेमा

दरखास्तिालाको माग अिुसार िा आिश्यक िए सं िोधि समेत गरी विद्युतको
उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको सिेिण अिुमनतपत्र ददिु पिेछः–
(क)

जलािययुि

िा

बिुउद्देश्यीय

मेगािटसभमका जलविद्युत उत्पादि,


चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(ख)

सौयथ िशि, िायु िशि, बायोमास र फोिोरबाट गररिे
विद्युत उत्पादि,

(ग)

विद्युत प्रसारण,

(घ)

विद्युत वितरण ।

(२) नियम ४ बमोशजम परे का दरखास्तमध्ये उपनियम (१) को खण्ि
(क)

र (ख)

मा उशल्लशखत

पररयोजिा

सभबन्धी दरखास्त

बािे क

अन्य

दरखास्तको िकमा मिानिदे किले नियम ७ बमोशजम जाँचबुझ गरी नसफाररस
सवित सशचि समि पेि गिुथ पिेछ ।
(३) सशचिले उपनियम (२) बमोशजम पेि िएका पररयोजिा सभबन्धमा
विद्युतको सिेिण अिमनतपत्र ददि मिानसब दे खेमा दरखास्तिालाको माग अिुसार
िा आिश्यक िए सं िोधि समेत गरी अिुमनतपत्र ददिु पिेछ ।
(४) उपनियम (१) र (३) बमोशजम ददइिे विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा
वितरणको सिेिण अिुमनतपत्रको ढाँचा क्रमिः अिुसूची–५(क), अिुसूची–५(ख)
र अिुसूची–५(ग) बमोशजम िुिेछ ।



९.

एकै पटक सिेिण अिुमनतपत्र प्रदाि गिथ सवकिेः एउटै पररयोजिासँग सभबशन्धत
विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको सिेिण गिथ चाििे कुिै व्यशि िा
सङ्गदठत सं स्थाले नियम ४, ५ िा ६ बमोशजमका सबै वििरणिरु खुलाई एकै
पटक दरखास्त ददएमा विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको सिेिणका लानग
नियम ८ बमोशजम एकै पटक अिुमनतपत्र ददि सवकिेछ ।

१०.

सिेिण प्रनतिेदि पेि गिुपथ िेः नियम ८ िा ९ बमोशजम अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले
आफूले गरे को सिेिणको काम सकेको तीस ददिनित्र तीि प्रनत प्रनतिेदि विद्युत
विकास वििाग समि पेि गिुप
थ िेछ ।

११.

दोिरो पिे गरी सिेिण अिुमनतपत्र िददइिेः नियम ८ िा ९ बमोशजम ददइएको
सिेिण अिुमनतपत्रमा उल्लेशखत अिनधिर सोिी िेत्रमा सोिी कामको सिेिण



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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गिथ पाउिे गरी अन्य कुिै व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थालाई दोिरो पिे गरी
अिुमनतपत्र प्रदाि गररिे छै ि ।
१२.

विद्युत उत्पादिको अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेः विद्युत उत्पादि गिथ चाििे
व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाले अिुसूची–६ बमोशजमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत
उत्पादि पररयोजिासँग सभबशन्धत दे िायका वििरणिरु खुलाई तीि प्रनत दरखास्त
फाराम मिानिदे िक
(क)

समि ददिु पिेछः–

पररयोजिाको विस्तृत वििरण (जसमा पररयोजिा स्थलको िक्िा,
उत्पादि गररिे विद्युतको स्रोत, पररयोजिा सभपन्न गिथ लाग्िे
अिुमानित समय, लागत, पररयोजिाको सििागीिरुको िाम र
नतिीिरुको सं लग्िताको वकनसम, पररयोजिामा अशन्तम स्िानमत्ि
रििे

व्यशि

िा

सङ्गदठत

सं स्था

तथा

त्यस्तो

सं स्थाका

सं चालकिरुको िाम, थर र िति समेत स्पि रुपमा खुलाउिु
पछथ),
(ख)

विद्युत उत्पादि गिथ खनिज इन्धिको प्रयोग गिे िए प्रयोग गररिे
इन्धिको वकनसम, त्यसको आपूनतथ गिे तररका र सञ्चय प्रणाली
तथा सो सभबन्धी सभझौता िा आिय पत्र तथा तत्सभबन्धी अन्य
कुिै कागजपत्र िए सो समेत पेि गिुप
थ िेछ ।

(ग)

सभिाव्यताको विश्लेषण (पररयोजिाको विस्तृत िक्िा सवितको
प्राविनधक

वििरण

तथा

आनथथक

विश्लेषण,

ग्रािक

तथा

उपिोिािरुको वििरण, नबक्री िुि सक्िे विद्युतको अिुमानित
पररमाण, विद्युत आपूनतथमा प्रयोग गररिे अन्य व्यशि िा सङ्गदठत
सं स्थािरुको स्िानमत्िमा रिे को प्रसारण तथा वितरण प्रणाली िए
सो को वििरण),
(घ)

विशिय

व्यिस्था

पररयोजिाका

(पररयोजिाको

लगािीकताथिरुको

अिुमानित
आनथथक

विशिय

व्यिस्था

िै नसयत, पररयोजिामा

प्रत्यि रुपले सििागी िुिे विशिय सं स्थािरुको प्रनतिद्धता र
ँ ी र ऋणको प्रनतित),
लगािीकताथिरुको दावयत्ि तथा िेयर–पुज
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(ङ)

घरजग्गाको उपयोग िा प्रानप्त (पररयोजिाको लानग स्थायी िा
अस्थायी तबरबाट उपयोग िा प्रानप्तको लानग चावििे आिश्यक
सरकारी

िा

गैर

सरकारी

जग्गाको

कुल

िेत्रफल

र

जग्गाधिीिरुको लगत),
(च)

िातािरणीय

प्रिाि

विश्लेषण

(पररयोजिाले

िातािरणमा

पािे

उल्ले खिीय प्रनतकूल असरलाई न्यू ितम गिथ अपिाइिे उपायिरु,
पररयोजिाले त्यस िेत्रमा पािथ सक्िे सामाशजक तथा आनथथक
प्रिािको अनतररि विद्यमाि स्थािीय श्रम तथा स्रोत र साधिको
उपयोग, पररयोजिा पूरा िएपनछ त्यस िेत्रका व्यशििरुले पाउिे
लाि, निमाथण तथा सं चालि सभिार सभबन्धमा स्थािीय जितालाई
ददइिे तानलम, निमाथण शिविरको लानग आिश्यक पिे सुविधािरु,
सुरिात्मक व्यिस्थािरु तथा पररयोजिा सञ्चालिबाट सभबशन्धत
जग्गा धिीिरुलाई पिथ सक्िे असर, विस्थावपत िुिे जिसं ख्याको
लगत

र

नतिीिरुको

पुििाथसको

लानग

अपिाइिे

आिश्यक

व्यिस्था समेत स्पि रुपमा खुलाउिु पछथ),
(छ)

विद्युत

िशि

खररद नबक्री

सभबन्धी वििरण

(पररयोजिाबाट

उत्पादि िुिे विद्युत िशि खररद नबक्री सभबन्धी सभझौता िा
आिय पत्र तथा तत्सभबन्धी अन्य कुिै कागजपत्र िए सो समेत
सं लग्ि गिुथ पछथ),
(ज)

पररयोजिाबाट उत्पाददत विद्युत प्रसारण गिे व्यिस्था सभबन्धी
वििरण,

(झ)

इन्धि आपूनतथ, ढु िािी तथा सञ्चय सभबन्धी वििरण (पररयोजिाको
लानग आिश्यक पिे विद्युत तथा अन्य इन्धिको आपूनतथ, ढु िािी िा
सञ्चयको

सभबन्धमा

िएको

सभझौता

िा

आिय

पत्र

तथा

तत्सभबन्धी अन्य कुिै कागजपत्र िए सो समेत सं लग्ि गिुथ
पिेछ),
(ञ)

अन्य आिश्यक कुरािरु ।
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१३.

विद्युत प्रसारणको अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेः विद्युतको प्रसारण गिथ चाििे
व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाले अिुसूची–७ बमोशजमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत
प्रसारण पररयोजिासँग सभबशन्धत दे िायका वििरणिरु खुलाई तीि प्रनत दरखास्त
फाराम मिानिदे िक समि ददिु पिेछः–
(क)

पररयोजिाको विस्तृत वििरण (जसमा प्रसारण गररिे विद्युतको
स्रोत, पररयोजिा सभपन्न गिथ लाग्िे अिुमानित समय र लागत,
पररयोजिाको

सििागीिरुको

िाम

र

नतिीिको

सं लग्िताको

वकनसम, पररयोजिामा अशन्तम स्िानमत्ि रििे व्यशि िा सङ्गदठत
सं स्था तथा त्यस्तो सं स्थाका सं चालकिरुको िाम, थर र िति
समेत स्पि रुपमा खुलाउिु पछथ),
(ख)

प्रसारण लाइि र प्रसारणको लानग आिश्यक पिे सि–स्टे िििरु
समेत िएको रुट–िक्िा, आिश्यक पिे राईट–अफ–िे र नसङ्गल
लाइि िायग्राम,

(ग)

प्रसारण िोल्टे जको स्तर, प्रसारण िमता, निमाथणको

गुणस्तर,

तारको साईज र आपसका दूरी, लट्ठा तथा इन्सूलेटरको वकनसम र
निमाथण सभबन्धी विस्तृत िक्िा,
(घ)

सभिाव्यताको

विश्लेषण

(पररयोजिाको

प्राविनधक

वििरण

तथा

आनथथक विश्लेषण, एकमुि प्रसारण गरी आपूनतथ गिे िएमा ग्रािक
तथा उपिोिािरुको वििरण, नबक्री िुि सक्िे विद्युतको अिुमानित
पररमाण एिं विद्युत आपूनतथमा प्रयोग गररिे अन्य व्यशि िा
सङ्गदठत सं स्थािरुको स्िानमत्िमा रिे को प्रसारण तथा वितरण
प्रणाली िए सो को वििरण),
(ङ)

विशिय

व्यिस्था

पररयोजिाका

(पररयोजिाको

लगािीकताथिरुको

अिुमानित
आनथथक

विशिय

व्यिस्था

िै नसयत, पररयोजिामा

प्रत्यि रुपले सििागी िुिे विशिय सं स्थािरुको प्रनतिद्धता र
ँ ी र ऋणको प्रनतित),
लगािीकताथिरुको दावयत्ि तथा िेयर–पुज
(च)

घरजग्गाको उपयोग िा प्रानप्त (पररयोजिाको लानग स्थायी िा
अस्थायी तिरबाट उपयोग िा प्रानप्तको लानग चावििे आिश्यक
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सरकारी िा गैर सरकारी जग्गाको कूल िेत्रफल र जग्गा
धिीिरुको लगत),
(छ)

िातािरणीय

प्रिाि

विश्लेषण

(पररयोजिाले

िातािरणमा

पािे

उल्ले खिीय प्रनतकूल असरलाई न्यू ितम गिथ अपिाइिे उपायिरु,
पररयोजिाले त्यस िेत्रमा पािथ सक्िे सामाशजक तथा आनथथक
प्रिािको अनतररि विद्यमाि स्थािीय श्रम तथा स्रोत र साधिको
उपयोग, पररयोजिा पूरा िएपनछ त्यस िेत्रका व्यशििरुले पाउिे
लाि, निमाथण तथा सं चालि सभिार सभबन्धमा स्थािीय जितालाई
ददइिे तानलम, निमाथण शिविरको लानग आिश्यक पिे सुविधािरु,
सुरिात्मक व्यिस्थािरु तथा पररयोजिा सं चालिबाट सभबशन्धत
जग्गा धिीिरुलाई पिथ सक्िे असर, विस्थावपत िुिे जिसं ख्याको
लगत

र

नतिीिरुको

पुििाथसको

लानग

अपिाइिे

आिश्यक

व्यिस्था समेत स्पि रुपमा खुलाउिु पछथ),
(ज)

विद्युत

िशि

खररद नबक्री

सभबन्धी वििरण

(पररयोजिाबाट

प्रसारण िुिे विद्युत िशि खररद नबक्री सभबन्धी सभझौता िा
आिय पत्र तथा तत्सभबन्धी अन्य कुिै कागजपत्र िए सो समेत
सं लग्ि गिुथ पछथ),
(झ)

प्रसारण लाइिको िे ढ वकलोनमटर िेत्रनित्रका विद्युत सभबन्धी
अन्य सं रचिािरु दे शखिे िक्िा,

(ञ)
१४.

अन्य आिश्यक कुरािरु ।

विद्युत वितरणको अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेः विद्युत वितरण गिथ चाििे
व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाले अिुसूची–८ बमोशजमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत
वितरण पररयोजिासँग सभबशन्धत दे िायका वििरणिरु खुलाई तीि प्रनत दरखास्त
फाराम मिानिदे क समि ददिु पिेछः–
(क)

पररयोजिाको विस्तृत वििरण (जसमा वितरण गररिे विद्युतको
स्रोत, पररयोजिा सभपन्न गिथ लाग्िे अिुमानित समय, लागत,
पररयोजिाका

सििागीिरुको
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वकनसम, पररयोजिामा अशन्तम स्िानमत्ि रििे व्यशि िा सङ्गदठत
सं स्था तथा त्यस्तो सं स्थाका सं चालकिरुको िाम, थर िति समेत
स्पि रुपमा खुलाउि पछथ ।
(ख)

सभिाव्यताको विश्लेषण, (पररयोजिाको प्राविनधक वििरण तथा
आनथथक विश्लेषण, नबक्री िुि सक्िे विद्युतको अिुमानित पररमाण,
विद्युत

आपूनतथमा

प्रयोग

गररिे

अन्य

व्यशि

िा

सङ्गदठत

सं स्थािरुको स्िानमत्िमा रिे को प्रसारण तथा वितरण प्रणाली िए
सो को वििरण),
(ग)

विशिय

व्यिस्था

पररयोजिाका

(पररयोजिाको

लगािीकताथिरुको

अिुमानित
आनथथक

विशिय

व्यिस्था,

िै नसयत, पररयोजिामा

प्रत्यि रुपले सििागी िुिे विशिय सं स्थािरुको प्रनतिद्धता र
ँ ी र ऋणको प्रनतित),
लगािीकताथिरुको दावयत्ि तथा िेयर–पुज
(घ)

वितरण िेत्रको िक्िा (त्यस िेत्रको िौगोनलक वििरण, विद्यमाि
वितरण प्रणाली, ियाँ निमाथण गिुथ पिे वितरण प्रणाली),

(ङ)

वितरण िोल्टे जको स्तर तथा निमाथणको गुणस्तर,

(च)

सेिा पुयाथइिे ग्रािकिरुको सं ख्या र वकनसम,

(छ)

विद्युत िशि खररद नबक्री सभबन्धी वििरण (वितरण िुिे विद्युत
िशि खररद नबक्री सभबन्धी सभझौता िा आिय पत्र तथा
तत्सभबन्धी अन्य कुिै कागजपत्र िए सो समेत सं लग्ि गिुथ पछथ),

(च)
१५.

अन्य आिश्यक कुरािरु ।

दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) नियम १२, १३ िा १४ बमोशजम विद्युत उत्पादि,
प्रसारण िा वितरण गिथ अिुमनतपत्रको लानग पिथ आएको दरखास्त उपर ऐि र
यस नियमािली बमोशजम पेि गिुप
थ िे आिश्यक कागजात, वििरण िा प्रनतिेदि
पेि गरे िगरे को सभबन्धमा मिानिदे िकले आिश्यक जाँचबुझ गिे गराउिे छ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम जाँचबुझ गदाथ दरखास्तिालाले दरखास्त
साथ पेि गिुप
थ िे कुिै कागजात वििरण िा प्रनतिेदि पेि गरे को रिे िछ ििे
त्यस्तो कागजात, वििरण िा प्रनतिेदि पेि गिथ सभबशन्धत दरखास्तिालालाई
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मुिानसब मावफकको भयाद तोकी दरखास्त दताथ िएको नमनतले ४५ ददिनित्र सो
कुराको सूचिा ददिु पछथ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम कुिै कागजात वििरण िा प्रनतिेदि पेि गिथ
विद्युत विकास वििागले भयाद तोकी सूचिा ददएकोमा जुि नमनतमा त्यस्तो
कागजात प्राप्त िुि आउँछ सोिी नमनतलाई िै ऐिको दफा ४ को उपदफा (२)
को प्रयोजिको लानग दरखास्त परे को नमनत मानििेछ ।
१६.

सािथजनिक सूचिा प्रकाशित गिुथ पिेः (१) नियम १२, १३ िा १४ बमोशजम
विद्युत उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको अिुमनतपत्रको लानग पिथ आएको दरखास्त
उपर नियम १५ बमोशजम आिश्यक जाँचबुझ गरी तत्सभबन्धी आिश्यक
वििरणिरु खुलाई विद्युत विकास वििागले सािथजनिक जािकारीको लानग सूचिा
प्रकाशित गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा प्रकाशित िएपनछ प्रस्तावित विद्युत
पररयोजिाको निमाथण तथा सं चालि गदाथ उल्लेखिीय प्रनतकूल असर पिे िएमा
तत्सभबन्धी वििरणिरु खुलाई सूचिा प्रकाशित िएको नमनतले ३५ ददिनित्र विद्युत
विकास वििाग समि जोसुकैले पनि प्रनतवक्रया ददि सक्िेछि् ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम कुिै प्रनतवक्रया प्राप्त िुि आएमा त्यस्तो
प्रनतवक्रया समेतलाई विचार गरी सभबशन्धत दरखास्तिालाले पालि गिुप
थ िे ितथिरु
अिुमनतपत्रमा उल्ले ख गररिेछ ।



१७. अिुमनतपत्र ददिेः (१) नियम १२, १३ िा १४ बमोशजम विद्युतको उत्पादि,
प्रसारण िा वितरणको अिुमनतको लानग परे का दरखास्तमध्ये दे िायका पररयोजिा
सभबन्धी दरखास्तको िकमा मिानिदे िकले नियम १५ र १६ बमोशजम जाँचबुझ
समेत गदाथ अिुमनतपत्र ददि मिानसब दे खेमा दरखास्तिालाको माग अिुसार िा
आिश्यक िए सं िोधि समेत गरी विद्युत उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको
अिुमनतपत्र ददिु पिेछः–
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(क)

जलािययुि िा बिुउद्देश्यीय बािे कका एक सय मेगािाट
सभमका जलविद्युत उत्पादि,

(ख)

सौयथ िशि, िायु िशि, बायोमास र फोिोरबाट गररिे
विद्युत उत्पादि,

(ग)

विद्युत प्रसारण,

(घ)

विद्युत वितरण ।

(२) नियम १२ बमोशजम परे का दरखास्तमध्ये उपनियम (१) को खण्ि
(क)

र

(ख)

मा

उशल्लशखत

परयोजिा

सभबन्धी

दरखास्त

बािेक

अन्य

दरखास्तको िकमा मिानिदे िकले नियम १५ र १६ बमोशजम जाँचबुझ समेत
गरी नसफाररस सवित सशचि समि पेि गिुथ पिेछ ।
(३) सशचिले उपनियम (२) बमोशजम पेि िएका पररयोजिा सभबन्धमा
विद्युतको उत्पादिको अिुमनत ददि मिानसब दे खेमा दरखास्तिालाको माग अिुसार
िा आिश्यक िए सं िोधि समेत गरी अिुमनतपत्र ददिु पिेछ ।
(४) उपनियम (१) र (३) बमोशजम ददइिे विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा
वितरणको अिुमनतपत्रको ढाँचा क्रमिः अिुसूची–९(क), अिुसूची–९(ख) र
अिुसूची–९(ग) बमोशजम िुिेछ ।



१८. एकै पटक विद्युतको उत्पादि, प्रसारण तथा वितरण अिुमनतपत्र ददि सवकिेः एउटै
पररयोजिासँग सभबशन्धत विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा वितरण गिथ चाििे कुिै
व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाले नियम १२, १३ र १४ बमोशजमका सबै वििरणिरु
खुलाई एकै पटक दरखास्त ददएमा विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको
लानग नियम १७ बमोशजम एकै पटक अिुमनतपत्र ददि सवकिेछ ।

१९.

सिेिणको अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिलाई उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको अिुमनतपत्र
प्रदाि गररिेः विद्युत उत्पादि, प्रसारण िा वितरण मध्ये कुिै एक िा सबै कामको
सिेिण गिथ नियम ८ िा ९ बमोशजम अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले आफूले गरे को
सिेिण बमोशजमको विद्युत उत्पादि, प्रसारण िा वितरण सभबन्धी निमाथण, सं चालि
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तथा सभिार कायथको लानग पनि सिेिण अिुमनतपत्रको भयादनित्रै नियम १२, १३
र १४ बमोशजमका वििरणिरु खुलाई दरखास्त ददएमा यस नियमािलीको अन्य
व्यिस्थािरुको अधीिमा रिी दरखास्तिालालाई त्यस्तो अिुमनतपत्र ददइिेछ ।

२०.

जलस्रोत मानथ अनधकार कायम िुिःे यस नियमािली बमोशजम जलविद्युत
उत्पादिको अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिलाई अिुमनतपत्रमा उल्लेख िए बमोशजमको
कामको लानग सोिी अिुमनतपत्रमा तोवकएको स्थाि र पररमाणसभमको जलस्रोतको
उपयोग गिे अनधकार प्राप्त िुिेछ ।

२१.

कायथ िुरु गिुथ पिे अिनधः (१) यस नियमािली बमोशजम अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिले अिुमनतपत्रमा उल्ले शखत कायथ अिुमनतपत्र प्राप्त गरे को नमनतले सिेिणको
िकमा तीि मवििा नित्र र उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको िकमा एक िषथ नित्र
िौनतक रुपमा कायथ िुरु गरी सो को जािकारी विद्युत विकास वििागलाई ददिु
पिेछ ।
तर भयाद नित्र कायथ िुरु गिथ िसकेको कारण खोली अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिले नििेदि ददएमा त्यस्तो कारण, उशचत र यथेि दे खेमा भयाद थप गिथ
सवकिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको कायथ िुरु िएपनछ सो कायथ सभपन्न
ििएसभम प्रत्येक ६ मवििामा िएको कामको प्रगनत वििरण विद्युत विकास
वििागलाई ददिु पिेछ ।

२२.

ियाँ अिुमनतपत्र नलिु पिेः (१) ऐि प्रारभि िुि ु अगािै विद्युतको उत्पादि, प्रसारण
िा वितरण गरररिे को व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाले पनि नियम १२, १३ िा १४
मा उल्ले शखत वििरणिरु खुलाई ऐिको दफा ४ को उपदफा (३) बमोशजम
मिानिदे िक समि अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम परे को दरखास्त उपर मिानिदे िकले
आिश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्तिालालाई अिुसूची–१० बमोशजमको
ढाँचामा अिुमनतपत्र ददिु पिेछ ।
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२३.

विद्युत आयातको स्िीकृनतः (१) यस नियमािली बमोशजम विद्युतको उत्पादि,
प्रसारण िा वितरणको अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले िेपाल



............ नित्र विद्युत

आयात गिथ चािेमा तत्सभबन्धमा िएको सभझौताको वििरण सं लग्ि गरी िेपाल
सरकारको पूि थ स्िीकृनतको लानग विद्युत विकास वििागमा दरखास्त ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे दरखास्तमा विद्युत आयात गिे
ु को िाम, आयात गररिे विद्युतको िोल्टे जको स्तर, पररमाण, वितरण िा
मुलक
प्रसारण गिे िेत्र, विद्युत आयात गिे अिनध तथा अन्य आिश्यक कुरािरु
खुलाउिु पछथ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम पिथ आएको दरखास्त उपर िेपाल सरकारले
आिश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तिालाको माग बमोशजम िा आिश्यक िए
सं िोधि

समेत

गरी

दरखास्तिालालाई

विद्युत

आयात

गिथ

स्िीकृनत

ददि

सक्िेछ ।
२४. अिुमनतपत्र दस्तुरः (१) यस नियमािली बमोशजम सिेिण अिुमनतपत्रका लानग



दरखास्त ददँदा अिुसूची –११ मा तोवकएको दस्तुर बराबरको रकम विद्युत
विकास वििागका िाममा रिे को धरौटी खातामा जभमा गिुथ पिेछ ।
(२) विद्युत उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको अिुमनतपत्रका लानग दरखास्त
ददँदा अिुसूची–११ मा तोवकएको दस्तुर विद्युत विकास वििागमा बुझाउिु
पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम दरखास्त ददएका व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाले
ऐिको दफा ४ को उपदफा (२) बमोशजम सिेिण अिुमनतपत्र प्राप्त गरे मा निजले
राखेको धरौटी रकम अिुमनतपत्र दस्तुर बापत विद्युत विकास वििागले िेपाल
सरकारको राजस्ि खातामा दाशखला गिुथ पिेछ ।
तर अिुमनतपत्र ददि िसवकिे िएमा त्यस्तो धरौटी रकम निजलाई वफताथ
ददिु पिेछ ।



तेस्रो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।
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(४)
ददिे

निणथय

ऐिको दफा ४ को उपदफा (२) बमोशजम सिेिण अिुमनतपत्र
िएकोमा

सोको

जािकारी

पाएको

नमनतले

तीि

मवििानित्र

दरखास्तिाला अिुमनतपत्र नलि िआएमा उपनियम (१) बमोशजम राखेको धरौटी
रकम िेपाल सरकारको राजस्ि खातामा दाशखला गिुथ पिेछ ।
तर यो नियम िेपाल राजपत्रमा प्रकािि िएको नमनतसभम जभमा िएको
धरौटी रकम यो नियम िेपाल राजपत्रमा प्रकािि िएको नमनतले पैंतीस ददिनित्र
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशि िा सङ्गदठतसं स्थाले अिुमनतपत्र िनलएमा निजले राखेको
धरौटी रकम िेपाल सरकारको राजस्ि खातामा दाशखला गिुथ पिेछ ।
२५.

अिुमनतपत्र िविकरण गिेः (१) ऐि तथा यस नियमािली बमोशजम प्रदाि गररएको
अिुमनतपत्रमा उल्ले शखत अिनध समाप्त िुि ु एक िषथ अगािै

अिुमनतपत्रको

िविकरण गिुथ पिेछ ।
(२) ऐिको दफा ५ को उपदफा (३) बमोशजम अिुमनतपत्र िविकरण
गराउँदा अिुसूची–११ मा तोवकएको
२६.



.............दस्तुर लाग्िेछ ।

रोयल्टीको प्रयोजिको लानग युनिट (वकलोिाट घण्टा) को गणिाः ऐिको दफा ११
बमोशजम रोयल्टीको प्रयोजिको लानग युनिट (वकलोिाट घण्टा) गणिा गदाथ विद्युत
गृिबाट उत्पाददत कुल विद्युत मध्ये सोिी विद्युत गृि सं चालिको लानग प्रयोग िुिे
विद्युतको पररमाण कट्टा गरी बाँकी िुि आउिे विद्युतको पररमाणको गणिा
गररिेछ ।

२७.

नियाथत करः ऐिको दफा २२ को उपदफा (३) बमोशजम विद्युत नियाथत गरे िापत
नतिुप
थ िे नियाथत कर सोिी दफाको उपदफा (२) बमोशजम िेपाल सरकारसँग
िएको सभझौतामा निधाथरण गरे बमोशजम िुिेछ ।
पररच्छे द –३
विद्युतको वितरक तथा ग्रािकिरुले पालि गिुथ पिे कुरािरु
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२८.

विद्युत लाइि जिाि गिथ दरखास्त ददिु पिेः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले
वितरण गिे विद्युत िशिको उपिोग गिथ चाििे व्यशिले निजको कायाथलयमा
निजले तोकेको ढाँचामा दरखास्त ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम दरखास्त पिथ आएमा अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिले दरखास्तिालाको िायररङ्ग जाँच गराउि लगाई प्राविनधक तथा सुरिात्मक
दृविकोणले दठक दे शखएमा विद्युत लाइि उपलब्ध गराउिे आिश्यक प्रबन्ध
नमलाउिु पछथ र िायररङ्ग दठक िदे शखएमा सो सुधार गिथ सूचिा ददिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम जाँच िएपनछ विद्युत लाइि उपलब्ध गराउिे
विषयमा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशि र ग्रािकको बीचमा वििाद उठ्ि गएमा
सभबशन्धत पिले प्रमुख विद्युत निरीिक समि नििेदि ददिु पिेछ । त्यस्तो
नििेदि उपर निरीिकले जाँचबुझ गरी आिश्यक आदे ि ददिेछ र त्यस्तो
आदे िको पालि गिुथ अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशि र ग्रािक दुबैको कतथव्य िुिेछ ।
(४) दरखास्तिालालाई विद्युत लाइि प्रदाि गिे सूचिा ददिुिन्दा अगािै
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले ग्रािक िुि इच्छु क व्यशिसँग विद्युत लाइि लै जािे तथा
उजाथ मापक यन्त्र राख्ने सभबन्धमा छलफल गरी उपयुि ठाउँको निधाथरण गिुथ
पिेछ ।
(५) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले ग्रािकलाई विद्युत लाइि जिाि गरी ददँदा
र आफिो तफथबाट सामाि जिाि गदाथ लाग्िे खचथ समेत खुलाइएको लगत
इविमेटको प्रनत ग्रािक िुि इच्छु क व्यशिलाई ददिु पिेछ ।
(६) ग्रािक िुि इच्छु क व्यशिले उपनियम (५) बमोशजम प्राप्त िएको
लगत इविमेटको साथमा लाग्िे रकम अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको कायाथलयमा
बुझाएपनछ विद्युत लाइि जिाि गररिेछ र त्यस्तो विद्युत लाइि उपर अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशिको नियन्त्रणमा रििेछ ।

२९.

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले उजाथमापक यन्त्र जिाि गरी ददिु पिेः (१) ग्रािक किाँ
विद्युत िशिको खपतको िाप गिथ अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले आफिो तफथबाट
उजाथमापक यन्त्र राखी सो िापत मुिानसब मावफकको धरौटी नलि सक्िेछ ।
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(२)

ग्रािक किाँ विद्युत लाइि बिाल िरिे मा उपनियम (१) बमोशजम

नलइएको धरौटी त्यस्तो ग्रािकलाई वफताथ ददिु पिेछ ।
(३)

उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि वििेष

पररशस्थनतमा िा सरलीकरणको लानग विद्युत उपिोग गिे ग्रािक तथा अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशि बीच आपसी समझदारी िएमा उजाथमापक यन्त्र िराशखकि पनि
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले विद्युत वितरण गिथ सक्िेछ ।
(४)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले ग्रािक किाँ राशखएको उजाथमापक यन्त्र

समय समयमा प्राविनधक जाँच गराउिु पिेछ र सं चालिको कारणले गदाथ
उजाथमापक यन्त्र नबग्रेको दे खएमा नबिा मूल्य अको फेरी ददिु पिेछ ।
तर ग्रािकले जािी जािी िा निजको लापरिािीको कारणबाट उजाथमापक
यन्त्र नबग्रेमा िा चोरी िएमा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले ग्रािकसँग सो िापतको
मोल नलई ियाँ उजाथमापक यन्त्र जिाि गिुथ पिेछ ।
(५)

उजाथमापक यन्त्र नबग्रेको िा साधारणतः घुभिु पिे िन्दा बढी

घुमेको ििी ग्रािकले दरखास्त ददएमा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले यस्तो उजाथमापक
यन्त्र बढीमा १५ ददिनित्र जाँच्ि लगाउिु पिेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोशजम जाँच गदाथ उजाथमापक यन्त्र साधारणतः घुभिु
पिे िन्दा बढी घुमेको दे शखएमा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले नबिा मूल्यमा ममथत
सुधार िा अको फेरी ददिु पिेछ ।
(७)

ग्रािकको दािी अिुसार उजाथमापक यन्त्र नबग्री िा बढी घुमी

निजलाई िोक्साि परे को दे शखएमा ग्रािकले नििेदि ददएको नमनत िन्दा एक
मवििा अगानिसभमको िोक्सािीको पूनतथ अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले गिुथ पिेछ ।
(८)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले प्रत्येक मवििाको विद्युत खपत र सो

िापत लाग्िे दस्तुर नतरे को समेत दे शखिे गरी ग्रािकलाई एक कािथ उपलब्ध
गराउिु पिेछ ।
(९)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले ग्रािकको घर जग्गामा जिाि गिे

उजाथमापक यन्त्र तथा तत्सभबन्धी अन्य मालसामािमा आिश्यक सं ख्यामा नसल
लगाउि सक्िेछ ।
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(१०) उपनियम (९) बमोशजम लगाइएको नसल अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशि
िा निजले सटाएको व्यशिले बािेक अरु कसै ले नबगािथ, फेिथ िा कुिै प्रकारले िि
गिथ िुँदैि ।
(११) कुिै ग्रािक किाँ अगानि जिाि िै सकेको विद्युत लाइि तथा
उजाथमापक यन्त्र पाएक पदो अन्य ठाउँमा ग्रािकले सािथ चािे मा नियम ३४
बमोशजमको दस्तुर नलई अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले ग्रािकको विद्युत लाइि तथा
उजाथमापक यन्त्र सािथ पिेछ ।
(१२) ग्रािकले अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको विद्युत लाइि, उजाथमापक
यन्त्र, कट–आउट िा सवकथटब्रे कर नबगािुथ िुँदैि ।
३०.

ग्रािकको वििरण तथा सूची तयार गिेः (१)

अिुमनतपत्र

प्राप्त

व्यशिले

ग्रािकलाई विद्युत लाईि उपलब्ध गराउिे सभबन्धमा तयार पारे को वििरण
सुरशित साथ राख्नु पिेछ र निरीिकले आफिो जाँचबुझको नसलनसलामा उि
वििरण िे ि थ चािेमा दे खाउिु पिेछ ।
(२) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले आफूले विद्युत वितरण गरे को िेत्रनित्र
विद्युत उपिोग गरी रिेका ग्रािकिरुको तथा ियाँ ग्रािक िुि चाििे व्यशििरुको
सूची अद्यािनधक रुपमा तयार गरी राख्नु पिेछ ।
३१.

अरुलाई विद्युतको लाइि ददि ििुिःे ग्रािकले आफ्िो उजाथमापक यन्त्रबाट अरुको
घरमा विद्युत लाईि ददि िुँदैि ।

३२.

सिक िा सािथजनिक स्थािको बशि सभझौता बमोशजम िुिःे सिक िा सािथजनिक
स्थािमा जिाि िएको नबजुली बशिको मिसुल, ममथत तथा सभिार िापत लाग्िे
खचथ सो नबजुली बिी जिाि गराउिे ग्रािक र अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको बीचमा
िएको सभझौता बमोशजम िुिेछ ।
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३३.

मिसुल तथा अन्य दस्तुर बुझाउिु पिेः (१) विद्युत सेिा उपिोग गरे िापत
ऐिको दफा १७ अिुसार गदठत मिसुल निधाथरण आयोगले निधाथरण गरे को विद्युत
मिसुल तथा अन्य दस्तुर बुझाउिु प्रत्येक ग्रािकको दावयत्ि िुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको मिसुल बुझाउिु पिे भयाद अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशिले निधाथरण गरे बमोशजम िुिेछ । यसरी भयाद निधाथरण गदाथ निधाथररत
समय िन्दा अगानि मिसुल बुझाउिे ग्रािकले पाउि सक्िे छु ट र निधाथररत समय
नित्र मिसुल िबुझाउिे ग्रािकले नतिुप
थ िे अनतररि मिसुल दर समेत स्पि रुपमा
खुलाई ददिु पिेछ ।

३४.

अन्य दस्तुरः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले विद्युत सेिा उपलब्ध गराए िापत त्यस्तो
सेिा उपलब्ध गिे व्यशिसँग विद्युत मिसुलको अनतररि ऐिको दफा १६ को
उपदफा (२) बमोशजम दे िायको सेिा िापत अन्य दस्तुर असूल उपर गिथ
सक्िेछः–
(क)

विद्युत लाइि जिाि गदाथ,

(ख)

एक ठाउँबाट अको ठाउँमा उजाथ मापक यन्त्र सादाथ,

(ग)

एक पटक जिाि िएको विद्युत लाइि काटी पुिः विद्युत लाईि
जिाि गदाथ,

३५.

(घ)

उजाथमापक यन्त्र रिे को बाकस नित्रको फ्यूज बदल्दा,

(ङ)

नसल टुटेकोमा ियाँ नसल लगाउँदा,

(च)

ग्रािकको िामसारी गदाथ,

(छ)

उजाथमापक यन्त्र जाँच गदाथ,

(ज)

ग्रािक कािथ उपलब्ध गराउँदा ।

उजाथमापक यन्त्र राख्नु पिेः १००० वकलोिाट िन्दा बढी विद्युत िशि उत्पादि
गिे अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अनििायथ रुपले उजाथमापक यन्त्र राख्नु पिेछ ।
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३६.

विद्यूत पररपथ (सवकथट) को निजाइि तथा निमाथण बारे ः विद्युत उत्पादि केन्र िा
मुख्य सि–स्टे ििबाट सबैिन्दा टाढासभमको वितरण पररितथक यन्त्रसभमको
लाईि निजाइि तथा निमाथण गदाथ पररितथक यन्त्रबाट पठाउिु पिे िोल्टे ज
स्तरयुि िुिे वकनसमबाट विद्युत पररपथ (सवकथट) को प्राविनधक िोक्सािी मानथ
समेत विचार पुयाथई निजाइि तथा निमाथण गिुथ पिेछ ।

३७.

खतरा उत्पन्न िएमा सूचिा ददिु पिेः ग्रािक किाँ जिाि गररएको विद्युतबाट
खतरा उत्पन्न िएमा िा िुिे सभिाििा दे शखएमा ग्रािकले अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिको कायाथलयमा यथािीघ्र सूचिा ददिु पिेछ ।

३८.

विद्युत लाइिको जाँचबुझ तथा ममथतः (१) नियम ३७ बमोशजम सूचिा प्राप्त िएमा
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले यथािीघ्र प्राविनधक खटाई खतरा नििारण गिे कायथ
गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा प्राप्त ििए पनि अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिले आफूले विद्युत वितरण गरे को िेत्रनित्रको ग्रािककिाँ जिाि िएको
विद्युत लाइिको समय समयमा विद्युत प्राविनधकबाट जाँचबुझ तथा ममथत गिथ
लगाई सुरिात्मक व्यिस्था कायम गराउिु पिेछ ।

३९.

पुिः विद्युत लाईि ददिेः ऐिको दफा १९ को खण्ि (ग) िा (घ) बमोशजम विद्युत
सेिा बन्द गररएकोमा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले निधाथरण गरे को रकम ग्रािकले
बुझाएमा पुिः विद्युत लाईि ददइिेछ ।
पररच्छे द –४
विद्युतको िोल्ट, विक्िेन्सी तथा पािर फ्याक्टर

४०.

सप्लाई िोल्टे जः (१) सप्लाई िोल्टे जको स्तर दे िाय बमोशजम कायम गिुथ
पिेछः–
(क)

साधारण ग्रािकको लानग विद्युत सेिा ए.सी. नसँगल फेजमा
२३० िोल्ट र थ्री फेजमा ४०० िोल्ट ।
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(ख)

ए.सी.

थ्री

फेज

चार

तारमा

सप्लाई

चाििेलाई

२३०/४०० िोल्ट ।
(२) उपनियम (१) को खण्ि (क) र (ख) मा उल्लेशखत िोल्टको
स्तरमा ५ प्रनतित िन्दा घटी िा बढी गिथ पाइिे छै ि ।
४१.

िाई िोल्टे ज वितरण प्रणालीः (१) िाई िोल्टे ज वितरण प्रणालीमा दे िाय
बमोशजमको िोल्टे ज स्तर कायम गिुथ पिेछः–

(२)

(क)

३,३०० िोल्ट,

(ख)

६,६०० िोल्ट,

(ग)

११,००० िोल्ट,

(घ)

२२,००० िोल्ट, र

(ङ)

३३,००० िोल्ट ।

उपनियम (१) को खण्ि (क) दे शख (ङ) सभम उल्लेशखत

िोल्टको स्तरमा ५ प्रनतित िन्दा घटी िा बढी गिथ पाइिे छै ि ।
४२.

िाई िोल्टे ज प्रसारण प्रणालीः िाई िोल्टे ज प्रसारण प्रणालीमा दे िाय बमोशजमको
िोल्टे ज स्तर कायम गिुथ पिेछः–
(क)

३३,००० िोल्ट,

(ख)

६६,००० िोल्ट,

(ग)

१३२,००० िोल्ट,

(घ)

२,२०,००० िोल्ट, र

(ङ)

४,००,००० िोल्ट ।

(२) उपनियम (१) को खण्ि (क) दे शख (ङ) सभम उल्लेशखत िोल्टको
स्तरमा १० प्रनतित िन्दा घटी िा बढी गिथ पाइिे छै ि ।
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४३.

विक्िेन्सीः (१) विक्िेन्सीको स्तर ५० साइकल प्रनत सेकेण्ि ५० िषथ कायम
गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कायम गररएको विक्िेन्सीको स्तरमा २.५
प्रनतित िन्दा घटी िा बढी गिथ पाइिे छै ि ।

४४.

पािर फ्याक्टरः पािर फ्याक्टरको स्तर दे िाय बमोशजम कायम गिुथ पिेछः–
(क)

ग्रािककिाँ सप्लाई गरे को विद्युतको पािर फ्याक्टर ०.८ ल्यानगङ्ग
िन्दा घटी िा एक इकाई िन्दा बढी नलनि∙ िुि ददिु िुँदैि ।

(ख)

विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पािर फ्याक्टर खण्ि (क)
बमोशजमको स्तरनित्र राख्नको लानग सुिाउँदो साधिको व्यिस्था
नमलाउिु पिेछ ।

(ग)

ग्रािकको विद्युत सभबन्धी पािर फ्याक्टर खण्ि (क) बमोशजमको
स्तर अिुसार ििएमा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले त्यस्तो ग्रािकलाई
सुिाउँदो खालको साधि राख्न लगाउि सक्िेछ ।

४५.

विद्युत सभबन्धी विनिन्न स्तरको िाप गिे इकाईः विद्युत सभबन्धी विनिन्न स्तरको
िाप गिे इकाई दे िाय बमोशजम कायम गिुथ पिेछः–
(क)

करे न्टको िाप गदाथ नमली एभपीयर, एभपीयर िा वकलो एभपीयरमा,

(ख)

िोल्टको िाप गदाथ नमली िोल्ट, िोल्ट िा वकलो िोल्टमा,

(ग)

रे शजिान्सको िाप गदाथ ओिम, वकलोओिम िा मेगा ओिममा,

(घ)

इन्िकटायन्सको िाप गदाथ िेिरी, नमली िेिरी िा वकलो िेिरीमा,

(ङ)

क्ापानसटायन्सको िाप गदाथ माइको फ्याराि, नमली फ्याराि िा
फ्यारािमा,

(च)

िशिको िाप गदाथ िाट, वकलोिाट िा मेगािाटमा,

(छ)

उजाथको िाप गदाथ वकलोिाट घण्टा, मेगािाट घण्टा, नगगािाट
घण्टामा,
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(ज)

िोल्ट एभपीयरको िाप गदाथ िी. ए., के. िी. ए. िा एम. नि. ए.
मा,

(झ)

ररआक्टीि

िशिको

िाप

गदाथ

नि.ए.आर., के.नि.ए.आर. िा

एम.नि.ए.आर. मा ।
४६.

स्तर कायम गिुथ पिेः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले विद्युत उत्पादि, प्रसारण िा
वितरण गदाथ विद्युतको िोल्टे ज, विक्िेन्सी तथा पािर फ्याक्टर यस पररच्छे दमा
उल्लेख िएको स्तरमा गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम िएको िदे शखएमा त्यस्तो प्रणालीमा सुधार
गिथ निरीिकले सभबशन्धत प्रनतष्ठािको अिस्था विचार गरी अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिलाई आिश्यक भयाद ददिेछ र सो भयाद नित्र विद्युत प्रणालीलाई दठक
तुल्याउिु अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको कतथव्य िुिेछ ।

४७.

िद थपघट गिथ सक्िेः िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी
यस पररच्छे दमा उल्ले शखत विद्युतको िोल्ट, विक्िेन्सी तथा पािर फाक्टरका
स्तरको िदिरु प्राविनधक दृविकोणले खतरा िपुग्िे गरी थपघट गिथ सक्िेछ ।
पररच्छे द –५
विद्यतु उपकरणिरुको सुरिात्मक व्यिस्था

४८.

ि ुइँदेशख विजुलीको तारसभम िुि ु पिे न्यूितम दुरीः (१) विद्युत वितरण तथा
प्रसारण प्रणलीको विनिन्न िोल्टको विद्युत तार तथा िइु ँको बीचमा रििे दूरी
अिुसूची –१२ मा ले शखएको िन्दा कम िुि ु िँदैि ।
(२) सिक मानथ तथा सिकको छे उमा विद्युत लाइि लै जािु परे मा
उपयुि प्राविनधक दृविकोण अपिाई लै जािु पिेछ ।
(३) ३३,००० िोल्ट िन्दा बढी िोल्टको लाइि लै जािु आिश्यक िएमा
अिुसूची –१२ मा उल्लेशखत ३३,००० िोल्टको लानग तोवकएको न्यू ितम
दूरीमा प्रत्येक ३३,००० िोल्टको लानग थप ०.३०५ नमटरको दूरीमा लै जािु
पछथ ।
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४९.

सिकको िारपार विद्युत लाइि लैजािे सभबन्धमाः घिािस्ती िएको ठाउँमा
११,००० िोल्ट िन्दा बढी िमताको विद्युत लाइि सिकको िारपार गिुथ पदाथ
िबल इन्सुलेटर प्रणालीको प्रयोग गिुथ पिेछ ।

५०.

विद्युत लाइिको दायाँ बायाँ िुि ु पिे फरकः (१) विद्युत प्रसारण तथा वितरणको
लाइि लै जािु पदाथ घर िा रुखबाट अिुसूची –१३ मा उल्लेशखत दूरीिन्दा कम
दूरीमा लै जािु िुँदैि ।
(२) ३३,००० िोल्ट िन्दा बढी िोल्टको लाइि लै जािु आिश्यक िएमा
अिुसूची –१३ मा उल्लेशखत ३३,००० िोल्टको लानग तोवकएको न्यू ितम
दूरीमा प्रत्येक ३३,००० िोल्टको लानग ०.३०५ नमटर थप गरी लै जािु
पिेछ ।

५१.

विद्युत लट्ठािरुको बीचमा िुि ु पिे फरकः विद्युत लट्ठािरुको एक अको बीचको
दूरी कायम गदाथ नबजुलीको तारको अशन्तम टे िसाइल स्रे न्थ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी
तथा िइु ँबाट तारसभम िुिे दू री समेत विचार गरी लट्ठा गाड्िु पिेछ ।

५१.

घर मानथबाट नबजुली लाइि लैजाि ििुिःे घर मानथबाट कुिै वकनसमको विद्युत
लाइि लै जािु िुँदैि ।
तर ग्यारे ज टिरा िा पखाथल मानथबाट विद्युत लाइि लै जाि आिश्यक
परे मा ४००/२३० िोल्टसभमको लाइि लै जाि सवकिेछ । यसरी लनगएको
विद्युत लाइि ग्यारे ज, टिरा िा पखाथलको सबैिन्दा अग्लो ठाउँबाट कभतीमा ३
नमटरको दू रीमा पिे गरी लै जािु पिेछ ।

५३.

एउटै लट्ठाबाट विनिन्न िोल्टे जको लाइि लैजािे सभबन्धमाः (१) एउटै लट्ठाबाट
विनिन्न िोल्टे जको लाइििरु लै जाँदा िािथ िोल्टे जको लाइि मानथबाट र लो
िोल्टे जको लाइि तलबाट जिाि गरी लै जािु पिेछ ।
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(२)

उपनियम (१) बमोशजम लाइि जिाि िएकोमा लो िोल्टे जको

तारमा िािथ िोल्टे जको तारबाट कुिै प्रकारको नलकेज िा अन्य कुिै वकनसमबाट
खतरा िा चाजथ िुि िपाउिे गरी जिाि गिुथ पिेछ ।
(३)

िाई िोल्टे ज तथा लो िोल्टे जको तारको बीचमा प्राविनधक

दृविकोणले रििु पिे फरक कायम गिुथ पिेछ ।
५४.

विमािस्थलनतर विद्युत लाइि लैजािे सभबन्धमाः विमािस्थलनतर विद्युत लाइि
लै जाि सभबशन्धत विमािस्थल प्रमुखसँग छलफल गरी निणथय िए अिुसार लै जािु
पिेछ ।

५५.

विद्युत लाइि र टे नलफोि लाइि िशजकबाट लैजािे सभबन्धमाः विद्युत लाइिको
िशजकबाट टे नलफोि लाइि िा टे नलफोि लाइिको िशजकबाट विद्युत लाइि
लै जािु परे मा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशि तथा सभबशन्धत दूर सं चार निकाय बीच
आपसमा छलफल गरी विद्युत िा टे नलफोि लाइिलाई प्राविनधक दुविकोणबाट
बाधा िा चाजथ ििुिे गरी लै जािु पिेछ ।

५६.

आकाि नबजुलीबाट बचािटः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले सुिाउँदो ठाउँिरुमा
आकाि नबजुलीबाट िुिे िोक्सािी र विद्युत िशिको घटबढ िुि िददिको लानग
आकास नबजुली रिक यन्त्र िा अरु सुिाउँदो साधिको व्यिस्था गरी उि
साधििरुबाट आकास नबजुलीको िूयोजि िुिे व्यिस्था समेत गिुथ पिेछ ।

५७.

अदली बदली संचालि यन्त्र (चेन्ज ओिर स्िीच) राख्नु पिेः आकशस्मक प्रयोगको
लानग विद्युत उत्पादि यन्त्र राख्ने प्रत्येक व्यशिले सो यन्त्र राख्ने ठाउँमा
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको सल्लाि अुिसार अदली बदली सं चालि यन्त्र राख्नु
पिेछ ।

५८.

िूयोजि गिुथ पिेः (१)

िािथ िोल्टे ज प्रसारण प्रणाली अन्तगथत सबै प्रकारका धातु

निनमथत सपोटथिरुलाई अविनछन्न अथथ िायर प्रयोग गरी स्थायी तथा प्रिािकारी
िूयोजि गिुथ पिेछ ।
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(२) प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सपोटथिरुमा प्रयोग िुिे स्टे िायरमा
िूइँबाट ३ मीटर उचाई िन्दा घटी ििुिे गरी इन्सुलेटर राख्नु पिेछ ।
५९.

कटआउट राख्नु पिेः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले ग्रािकको घरमा जिाि गररिे
उजाथमापक यन्त्रको साथमा सुरिा तथा लोि नलनमटे िको विसाबले कटआउट िा
सवकथट ब्रे कर जिाि गरी उजाथमापक यन्त्रसँग नसल गरी राख्नु पिेछ ।
(२)

उजाथमापक यन्त्रको िजीकै ग्रािकको तफथबाट एउटा आइसोले टीङ्ग

स्िीच जिाि गिुथ पिेछ ।
६०.

ग्रािक किाँ प्रयोग गररिे विद्युत सामग्रीको िूयोजिः (१) ग्रािकको घरनित्र प्रयोग
गररिे िाटर–विटर, िातािुकुलीत यन्त्र (यअर–कशन्िसिर) जस्ता उपकरणिरु
जिाि िइराखेकोमा त्यस्ता उपकरणिरुको लानग छु ट्टै सुिाउँदो विद्युत पररपथ
(सवकथट) बाट विद्युत आपूनतथ गरी िूयोजिको व्यिस्था गिुथ पिेछ ।
(२) ग्रािककिाँ विनिन्न वकनसमको धातु नमनसएको विद्युत सामग्री प्रयोगमा
ल्याउिे िएमा थ्रीवपि प्लग सकेट प्रयोग गिुथ पिेछ र यस्तो प्लग सकेट िूयोजि
प्रणलीसँग जोड्िु पिेछ ।
(३)

ग्रािककिाँ

जिाि

गररएको

िूयोजि

प्रणाली

प्राविनधक

विनध

अिुसारको िुि ु पिेछ ।
६१.

आन्तररक िायररङ्गको सुरिाः ग्रािकले आफ्िो आन्तररक िायररङ्गगको सुरिाको
लानग राखेको विद्युत सामाििरु तथा िायररङ्ग तररका प्रचनलत प्राविनधक मापदण्ि
बमोशजम िुि ु पिेछ ।

६२.

इन्सुलेसि िएको तार प्रयोग गिुप
थ िेः ग्रािकको घरमा विद्युत लाइि लै जाँदा
इन्सुलेसि िएको तारको प्रयोग गिुथ पिेछ ।

६३.

विद्युतको लाइि लट्ठाबाट ददिुपिेः (१) ग्रािकको घरमा विद्युत लाइि ददँदा
विद्युतको लट्ठाबाट मात्र ददिु पिेछ ।
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(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि इन्सुलेटेि
केबुलबाट ग्रािकको घरमा विद्युत लाइि ददिुपदाथ प्रचनलत प्राविनधक मापदण्ि
बमोशजमको सुरिाको व्यिस्था गरी ददिु पिेछ ।
६४.

२३०/४०० िोल्टमा नलकेजको खतराः २३०/४०० िोल्टको विद्युत प्रणली
तथा िायररङ्गको इन्सुलेिि रे शजस्टायन्स कभतीमा ५ मेगाओिम िुि ु पिेछ ।

६५.

िाई िोल्टे जमा नलकेजको खतराः (१) ३,३००

िोल्टको

विद्युत

प्रणलीको

इन्सुलेिि रे शजस्टायन्स कभतीमा २० मेगाओिम िुि ु पिेछ ।
(२) ३,३०० िोल्ट िन्दा मानथ प्रत्येक थप १००० िोल्टको विद्युत
प्रणालीको इन्सुलेिि रे शजस्टायन्सको विसाब गदाथ २० मेगाओिममा १ मेगाओिम
थप गरी इन्सुलेिि रे शजस्टायन्सको विसाब गिुथ पिेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम इन्सुलेिि रे शजस्टायन्स ििएको
विद्युत प्रणाली सं चालि गिुथ िुँदैि ।
६६.

विद्युत उत्पादि, प्रसारण तथा वितरण सभबन्धी निमाथण स्थलको िरीपरर घरजग्गा
प्रयोग गिथ निषेध गिथ सक्िेः (१) ऐिको दफा ३३ को उपदफा (३) को
प्रयोजिको लानग विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा वितरण सभबन्धी कुिै निमाथण
कायथ िएकोमा त्यस्तो निमाथण कायथ िएको ठाउँ िा सो ठाउँको िरीपररको निशित
दूरीनित्र पिे घरजग्गा अरु कसै ले कुिै खास कामको निनमि प्रयोग गिथ िपाउिे
गरी िेपाल सरकारले समय समयमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी निषेध
गिथ सक्िेछ ।
(२) विद्युत प्रसारण िा वितरण गिथको लानग जिाि गरे को विद्युत लाइि
मुिी तथा त्यस्तो लाइिको दायाँ बायाँ अिुसूची–१२ र १३ मा उल्लेशखत दूरी
नित्र घर बिाउि िा रुख रोप्ि िुँदैि ।

६७.

विद्युत उपकरणको गुणस्तर तथा उपयोग गिे तररकाः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले
विद्युत उत्पादि, प्रसारण तथा वितरण सभबन्धी काम गदाथ प्रयोग गररिे विद्युत
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उपकरणको गुणस्तर तथा सुरिाको दृविकोणले दे िायका कुरािरु पालि गिुथ
पिेछः–
(क)

राम्रो गुणस्तरको उपकरण तथा सामग्रीको प्रयोग गिुप
थ िे,

(ख)

कुिै ियाँ प्रनतष्ठाि सं चालि गदाथ िा िै रिे को प्रनतष्ठािलाई ममथत
सुधार गरी पुिः सं चालि गदाथ प्राविनधक दृविकोणबाट गिुथ पिे
सभपूणथ परीिण गरी ठीक दे शखएमा मात्र सं चालि गिुप
थ िे,

(ग)

विद्युतका तारिरु जुि कामको लानग प्रयोग गररिे िो सो कामको
लानग उपयुि िमता िएको िुिपु िे,

(घ)

विद्युत

तार

जोड्दा

खतरा

उत्पन्न

ििुिे

वकनसमबाट

मान्य

प्राविनधक मापदण्ि बमोशजम गिुथ पिे,
(ङ)

िूनमगत तारको ज्िाइन्ट बक्स, मेटानलक कन्यूट ज्िाइन्ट र
मेटानलक नसथको ज्िाइन्टिरु आिश्यक परे को समयमा सशजलै सँग
निरीिण गिथ सवकिे गरी जिाि िएको िुि ु पिे,

(च)

विद्युत सभबन्धी पररपथ (सवकथट) िा उप–पररपथ (सब–सवकथट)
मा तोवकएको करे न्टिन्दा बढी करे न्ट प्रिाि िुि गएमा त्यस्तो
सवकथट िा सब–सवकथटको िािी िोक्सािी िुि िपाउिे गरी विद्युत
करे न्टको प्रिाि बन्द गिथ फ्यूज िा सश्कथट ब्रे कर िा अन्य
सुिाउँदो उपकरणिरु जिाि गिुथ पिेछ । यस्ता उपकरणिरु
सं चालि िुँदा अत्यनधक गरम ििुि, स्पाकथ िगिे, तथा बदल्दा
खतरा ििुिे वकनसमको िुिपु िे,

(छ)

नसङ्गल फेज स्िीच जीवित तारमा बािे क न्युटल तारमा लगाउिु
िुँदैि ।
पररच्छे द –६
विद्युत सभबन्धी कामको सुरिात्मक व्यिस्था

६८.

सािधािी सूचिापाटीः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले दे िायका सरसामाि िेपाली
तथा अंग्रज
े ीमा ले शखएको सािधािी सूचिापाटी राख्नु पिेछः–

29

www.lawcommission.gov.np
(क)

मोटर, जेिेरेटर, पररितथि यन्त्र (रान्सफरमर) र अन्य
प्रकारको विद्युत प्रनतष्ठाि तथा त्यसलाई सं चालि िा
नियन्त्रण गिे सरसामाि,
(ख)

४००

िोल्टिन्दा

मानथल्लो

िोल्टको

विद्युत

लाइिको लट्ठामा र एक्सरे बल्िे ट्यूि िएको लाइि
बोिथमा िा त्यस्तो उच्च विक्िेन्सी िएको प्रनतष्ठाििरु ।
(२) उपनियम (१) को खण्ि (ख) बमोशजमको सबै विद्युत सामग्री िा
प्रनतष्ठािमा

सािधािी

सूचिापाटी राख्न िसवकिे िएमा त्यस्तो

सरसामािको

िजीकमा िा त्यस्तो सामग्री रिे को ठाउँमा िा प्रिेिद्वारमा राख्नु पिेछ ।
६९.

विद्युत सप्लाई बन्द गिुप
थ िेः (१) विद्युत उत्पादि, प्रसारण तथा वितरणको लानग
जिाि गररएको उपरकरणिरुको जाँचबुझ, मरमत िा अन्य कुिै मित्िपूण थ कायथ
गिुथ परे मा विद्युत सप्लाई बन्द गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि प्राविनधक
दृविकोणले पूणथ सुरशित तररकाले काम गिथ सवकिे िएमा विद्युत सप्लाई बन्द
गिुथ अनििायथ िुिे छै ि ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको कायथ पूरा गरी विद्युत लाइि पुिः
सं चालि गदाथ उत्पन्न िुि सक्िे खतरा मानथ राम्ररी ध्याि ददई मात्र सं चालि गिुथ
पिेछ ।

७०.

िोल्टे ज टे विङ तथा लाइि िूयोजिः विद्युत लाइिको ममथत सभिार गिुथ पदाथ विद्युत
प्रिाि टे िरद्वारा िोल्टे ज ििएको यकीि िएपनछ मात्र िूयोजि गरी ममथत तथा
सभिार कायथ गिुथ पिेछ ।

७१.

इन्सुलेिि िएको पञ्जा लगाउिेः विद्युतको जीवित लाइि िएको ठाउँमा कुिै काम
गदाथ इन्सुलेिि िएको पन्जा लगाएर मात्र काम गिुथ पिेछ ।
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७२.

करे न्ट लाग्दा प्राथनमक उपचार सभबन्धी सूचिाः (१) विद्युत

करे न्ट

लाग्दा

गिुप
थ िे प्राथनमक उपचार सभबन्धी वक्रयाको वििरण िेपाली िाषामा स्पि रुपले
बुझ्िे गरी आफ्िो प्रनतष्ठािमा सबैले दे ख्ने गरी राख्नु पिेछ ।
(२) प्रनतष्ठािको स्िानमत्ि िएको व्यशिले आफ्िो प्रनतष्ठािमा विद्युत
सं चालि तथा ममथत सभिार गिे कमथचारीलाई उपनियम (१) बमोशजम प्राथनमक
उपचार सभबन्धमा तालीम ददिु अनििायथ िुिेछ ।
७३.

सुरिा पेटीः कुिै उच्च स्थािमा िा विजुलीको लठ्ठामा काम गिे कामदारिरुलाई
सुरिा पेटी लगाउि ददएर मात्र काम लगाउिु पिेछ ।

७४.

दुघट
थ िाको सूचिाः (१) प्रनतष्ठािमा कुिै प्रकारले दुघट
थ िा िा िोक्सािी िएमा
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अिुसूची–१४ बमोशजमको ढाँचामा विस्तृत वििरण
खुलाई विद्युत निरीिक समि पठाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम वििरण प्राप्त िएपनछ यस्तो दुघट
थ िाको
कारण पिा लगाउि विद्युत निरीिकले आिश्यक निरीिण गिथ सक्िेछ र
प्राविनधक दुविकोणबाट यस्तो दुघट
थ िा िदोिररि अपिाउिु पिे सुरिात्मक
व्यिस्था गिथ अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिलाई आदे ि ददि सक्िेछ । त्यस्तो
आदे िको पालिा गिुथ अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको कतथव्य िुिेछ ।
पररच्छे द –७
निरीिण तथा जाँचबुझ सभबन्धी व्यिस्था

७५.

निरीिक एिं कमथचारी सभबन्धी व्यिस्थाः (१) ऐिको दफा ३७ को प्रयोजिको
लानग िेपाल सरकारको प्रमुख विद्युत निरीिक तथा आिश्यकतािुसार अन्य
विद्युत निरीिकिरुको नियुशि गिथ सक्िेछ ।
(२) प्रमुख विद्युत निरीिक तथा विद्युत निरीिकिरुको काममा सिायता
गिथ िेपाल सरकारले अन्य आिश्यक कमथचारीिरु नियुि गिथ सक्िेछ ।
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७६.

निरीिकको लानग चावििे योग्यताः (१) इशन्जनियररङ्गमा स्िातकोपानध प्राप्त गरी
कशभतमा दि िषथसभम विद्युत िेत्रमा अिुिि िएको व्यशि प्रमुख विद्युत
निरीिकको पदमा नियुि िुि सक्िेछ ।
(२) इशन्जनियररङ्गमा स्िातकोपानध प्राप्त गरे को व्यशि विद्युत निरीिकको
पदमा नियुि िुि सक्िेछ ।

७७.

निरीिकको अनधकारः (१) नियम ७५ बमोशजम नियुि िएको निरीिकले
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको प्रनतष्ठािको जाँचबुझ गिथ सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम जाँचबुझको नसलनसलामा निरीिकलाई
आिश्यक सियोग गिे र निजले सोधेको सबै कुराको जिाफ ददिु अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशि िा ग्रािकको कतथव्य िुिेछ ।

७८.

ियाँ प्रनतष्ठािको जाँचबुझ गिथ निरीिक खटाउिेः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले खिा
गरे को ियाँ प्रनतष्ठािको जाँचबुझ प्रमुख विद्युत निरीिक आफैंले िा निजले
खटाएको कुिै निरीिकले गिथ सक्िेछ ।

७९.

चालू प्रनतष्ठािको जाँचबुझः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले आफ्िो चालू प्रनतष्ठािको
प्रत्येक िषथमा जाँचबुझ गराई त्यसको प्रमाणपत्र नलई राख्नु पिेछ ।

८०.

निरीिकको आदे ि पालि गिुपथ िेः (१) विद्युतको सिेिण, उत्पादि, प्रसारण िा
वितरण सभबन्धमा ऐि तथा यस नियमािलीको अधीिमा रिी निरीिकले ददएको
आदे ि अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले पालि गिुथ पिेछ ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजम निरीिकले ददएको आदे ि उपर शचि

िबुझ्िे अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले सशचि समि उजूर गिथ सक्िेछ र तत्सभबन्धमा
निजले ददएको आदे ि अशन्तम िुिेछ ।
८१.

बेठीक विद्युत सामग्री िा प्रणालीको जाँचः निरीिकले जाँचबुझ गरी बेठीक ठिर
गरे को विद्युत सामग्री िा प्रणाली ठीक गरी पुिः सं चालि गिथको लानग अिुमनतपत्र
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प्राप्त व्यशिले निरीिक समि दरखास्त ददिु पिेछ । निरीिकले विद्युत सामग्री
िा प्रणालीको जाँच गरी ठीक दे शखएमा त्यस्तो विद्युत सामग्री िा प्रणाली पुिः
सं चालि गिथ अिुमनत ददिेछ ।
८२.

जाँचबुझको दस्तुरः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशि िा ग्रािकले यो नियमािली बमोशजम
निरीिकद्वारा कुिै कुराको जाँचबुझ गराउि आिश्यक दे खेमा प्रमुख विद्युत
निरीिक समि नििेदि ददि सक्िेछ । त्यसरी जाँचबुझ गराउँदा अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशि िा ग्रािकले िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी
तोके बमोशजमको दस्तुर बुझाउिु पिेछ ।
तर, प्रमुख विद्युत निरीिकबाटै सामान्य रुपले खटी आएको निरीिकबाट
आफ्िो चालू प्रनतष्ठािको जाँचबुझ गराउँदा कुिै जाँचबुझ दस्तुर बुझाउिु पिे
छै ि ।

८३.

जाँचबुझको पररणामको सूचिाः निरीिकले जाँच गदाथ विद्युत सामग्री िा प्रणाली
ठीक दे शखएमा त्यसको सूचिा सभबशन्धत व्यशिलाई ददिु पछथ ठीक िदे शखएमा
त्यस्तो विद्युत सामग्री िा प्रणालीको ममथत सुधार, फेरबदल िा सं चालि बन्द गिथ
नलशखत आदे ि ददिु पिेछ ।
पररच्छे द –८
विविध

८४.

जलविद्युत सभबन्धी निमाथण कायथको लानग सुरिात्मक ितथिरु तोक्ि सक्िेः िेपाल
सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी विद्युत उत्पादिको लानग
आिश्यक पिे बाँध, विद्युत गृि एिं अन्य सं रचिािरुको निजाइि तथा निमाथण गदाथ
अपिाउिु पिे उपायिरु र जलािय िुिे विद्युत उत्पादि केन्रिरुको निमाथण
सभबन्धी सुरिात्मक

८५.

ितथिरु तोक्ि सक्िेछ ।

वििरणिरु जािकारीमा ल्याउिु पिेः विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको
कायथ िुरु गिुथ अशघ अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अिुमनतपत्रको िक्कल, विद्युत
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उत्पादि, प्रसारण िा वितरण गररिे िेत्रको िक्िा, विद्युत वितरणको सभबन्धमा
ग्रािक र अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको बीचमा कायम िुिे सभबन्ध र अन्य ितथिरु
समेत सो नलएको वििरणिरु आफ्िो सभबशन्धत कायाथलयमा सिथसाधारणले थािा
पाउिे गरी राख्नु पिेछ ।
८६. बासस्थाि र बोिस सभबन्धी व्यिस्थाः (१) ऐिको दफा १५ को प्रयोजिका लानग
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा वितरणको काममा
सं लग्ि कामदार तथा कमथचारीको बासस्थािको प्रबन्ध गिुथ पिेछ ।
(२) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले प्रत्येक आनथथक िषथमा गरे को खुद
मुिाफाको दुई प्रनतितका दरले िुि आउिे रकम छु ट्याई सभबशन्धत कामदार
तथा कमथचारीलाई बोिस वितरण गिुथ पिेछ ।
तर त्यसरी वितरण गररिे बोिस कमथचारीले खाइपाई आएको िावषथक
तलबको रकम िन्दा बढी िुिे छै ि ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम बोिसको लानग छु ट्याइएको रकम मध्ये
वितरण गरी बाँकी िुि आउिे रकम अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले कमथचारी कल्याण
कोष खिा गरी सो कोषमा दाशखला गिुथ पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजमको कोषको सं चालि अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिले निधाथरण गरे बमोशजम िुिछ
े ।
(५) यस नियमािलीमा उल्लेख िए दे शख बािेक बोिस सभबन्धी अन्य
कुरािरु प्रचनलत कािूि बमोशजम िुिेछ ।
८७.

िनतपूनतथ ददइिेः (१) ऐिको दफा ३३ को उपदफा (३) तथा नियम ६६ को
प्रयोजिको लानग निधाथररत दूरीमा घर जग्गा उपिोग गिथ िपाएमा त्यस्ता घर
जग्गाधिीलाई नियम ८८ बमोशजम गदठत िनतपूनतथ निधाथरण सनमनतले निधाथरण गरे
बमोशजमको एकमुि िनतपूनतथ रकम िेपाल सरकार िा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले
ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम ददइिे िनतपूनतथ यो नियमािली प्रारभि
िएपनछ निमाथण गररिे विद्युत सभबन्धी निमाथण कायथको िकमा मात्र लागू िुिेछ ।
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(३) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लशखएको िएतापनि दे िायको
अिस्थामा िनतपूनतथ रकम ददइिे छै िः–
(क)

जग्गाधिीलाई नबजुली उपलब्ध गराउि जिाि िएको
सनिथस लाइि मुनिको जग्गा िएमा, िा

(ख)

ििरी िा ग्रामीण िेत्रमा घिािस्ती िई घरिरु आपसमा
टाँनसइ रिे कोमा एउटा घरबाट अको घरमा विद्युत लाइि
लै जाँदा बाटोमा पिे अन्य कुिै घरको नििाबाट मेि लाइि
लनगएमा ।

८८.

िनतपूनतथ निधाथरण सनमनतः (१) ऐिको दफा २८ र २९ बमोशजम ददिु पिे
िनतपूनतथको रकम निधाथरण गिथ दे िायका अध्यि र सदस्यिरु िएको एक
िनतपूनतथ निधाथरण सनमनत गठि िुिेछः–
(क)

िेपाल सरकारले तोकेको व्यशि

(ख)

विद्युत सिेिण, उत्पादि, प्रसारण िा वितरण

–अध्यि

गिे सभबशन्धत व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको
प्रनतनिनध
(ग)

–सदस्य

विद्युत िेत्रसँग सभबशन्धत िेपाल सरकारले
तोकेको वििेषज्ञ

–सदस्य

(२) ऐिको दफा ३२, ३३ र नियम ८७ बमोशजम ददिु पिे िनतपूनतथको
रकम निधाथरण गिथ उपनियम (१) मा तोवकएको सनमनतमा दे िायका व्यशििरु
समेत सदस्य रििेछि्ः–
(क)

िोक्सािी िएको अचल सभपशिको धिी
िा निजको प्रनतनिनध

(ख)

िोक्सािी िएको अचल सभपशि रिे को िेत्रको
सभबशन्धत मालपोत कायाथलयको प्रनतनिनध

(ग)

–सदस्य

–सदस्य

िोक्सािी िएको अचल सभपशि रिे को िेत्रको सभबशन्धत
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गाउँ विकास सनमनत िा िगरपानलकाको प्रनतनिनध –सदस्य
(३) उपनियम (१) बमोशजमको िनतपूनतथ निधाथरण सनमनतले िनतपूनतथको
रकम निधाथरण गदाथ िास्तविक िािी िोक्सािीको रकम निधाथरण गिे िीनत
अिलभबि गिुथ पिेछ ।
(४)

िनतपूनतथ निधाथरण सनमनतको बैठक सभबन्धी कायथविनध आफैंले

निधाथरण गिथ सक्िेछ ।



८९. अिुमनतपत्रको नबक्री िा िक िस्तान्तरण िा खारे ज गिेः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिले ऐिको दफा ४ को उपदफा (५) बमोशजम आफ्िो अिुमनतपत्र नबक्री
गिथ िा अन्य कुिै प्रकारले िक िस्तान्तरण गिथ चािे मा अिुमनतपत्र प्रदाि गिथ
सक्िे अनधकारीबाट स्िीकृनत नलिु पिेछ ।
(२) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले ऐि र यस नियमािली विपरीत कुिै काम
गरे मा अिुमनतपत्र प्रदाि गिथ सक्िे अनधकारीले ऐिको दफा ८ बमोशजम कारबािी
गिथ िा अिुमनतपत्र खारे ज गिथ सक्िेछ ।



८९क.जररबािा गिथ तथा िनतपूनतथ िराई ददि सक्िेः कसै ले ऐि िा यस नियमािलीको
उल्लङ्घि गरे मा सशचिले त्यस्तो व्यशिलाई ऐिको दफा ३८ को उपदफा (१) र
(२) बमोशजम जररबािा गिथ िा निजबाट िानि िोक्सािी िुिे व्यशिलाई िनतपूनतथ
िराई ददि सक्िेछ ।

९०.

लेखा पररिणको वििरणः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा
वितरण गदाथ िएको आयव्ययको ले खा खिा गरी प्रत्येक आनथथक िषथको
आयव्ययको ले खा अको आनथथक िषथको ६ मवििा नित्र विद्युत विकास वििाग
समि पेि गिुथ पिेछ ।



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधिद्वारा थप ।
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९१.

िावषथक प्रनतिेदिः (१)

विद्युत उत्पादि, प्रसारण िा वितरण गिथ अिुमनतपत्र प्राप्त

व्यशिले विद्युत उत्पादि, प्रसारण िा वितरण िुरु गरे पनछ विद्युत विकास वििाग
समि िावषथक प्रनतिेदि पठाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतिेदिमा प्रत्येक मवििामा विनिन्न
विद्युत गृिबाट उत्पाददत युनिट, ग्रािकको वकनसम छु दट्टिे गरी वितररत युनिट,
प्रनतष्ठािको आन्तररक उपयोग, च ुिािट, लोि तथा क्ापानसटी फ्याक्टर, मानसक
अनधकतम माग र िमुिा लोिकिथ समेत उल्लेख गिुथ पिेछ ।
९२.

विद्युत प्रणालीको प्रयोगः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले



िेपालको कुिै िागमा

उत्पादि गरे को विद्युत विद्यमाि विद्युत प्रणालीको त्यस िागमा रिे को कुिै
नबन्दुमा आपूनतथ गरी



िेपालको अको िागमा रिे को विद्युत प्रणालीको कुिै

नबन्दुबाट प्राविनधक दुविकोणले उपयुि िएमा विद्युत नलि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम विद्युत प्रणालीको स्िानमत्ि रिे को व्यशि िा
सङ्गदठत सं स्थाले अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिलाई प्राविनधक दृविकोणले उपयुि िएमा
आफ्िो विद्युत प्रणाली प्रयोग गिथ ददिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम विद्युत आपूनतथ गदाथ त्यस्तो विद्युत प्रणालीको
स्िानमत्ि रिेको व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थालाई आपसी सभझौताबाट निधाथररत िए
बमोशजमको िुल्क अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले बुझाउिु पिेछ ।
९३.

प्रचनलत कािूि बमोशजम दताथ र स्िीकृनत िुि ु पिेः यस नियमािली अन्तगथत
विद्युतको सिेिण, उत्पादि, प्रसारण तथा वितरण गिे कायथको लानग अिुमनतपत्र
ददँदा औद्योनगक व्यिसाय ऐि, २०४९ बमोशजम दताथ िएको र विदे िी लगािी
समािेि िएकोमा विदे िी लगािी तथा प्रविनध िस्तान्तरण ऐि, २०४९ बमोशजम
स्िीकृनत नलएको िुि ु पिेछ ।



तेस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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९४.

यो नियमािली लागू िुिःे (१) ऐिको दफा ३४ अिुसार िेपाल सरकार आफैंले
विद्युतको उत्पादि िा विकास गरे को अिस्थामा समेत अिुमनतपत्र सभबन्धी
व्यिस्था बािे क अन्य कुरािरुको िकमा यो नियमािली लागू िुिेछ ।
(२) १००० वकलोिाटसभम विद्युतको उत्पादि, प्रसारण िा वितरण गिे
व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थालाई पनि अिुमनतपत्र सभबन्धी व्यिस्था बािे क अन्य
कुरािरुको िकमा यो नियमािली लागू िुिेछ ।



९४क. निदे शिका िा कायथविनध बिाउि सक्िेः ऐि तथा यस नियमािलीको उद्देश्य
कायाथन्ियि गिथ ऊजाथ मन्त्रालयले आिश्यक निदे शिका िा कायथविनध बिाई लागू
गिथ सक्िेछ ।

९५.

अिुसूचीमा िेरफेर तथा संिोधि गिथ सक्िेः िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा
सूचिा प्रकाशित गरी यस नियमािलीको अिुसूचीमा आिश्यकता अिुसार िेरफेर
तथा सं िोधि गिथ सक्िेछ ।

९६.

खारे जी र बचाउः (१) विद्युत नियमािली, २०२५ खारे ज गररएको छ ।
(२) विद्युत नियमािली, २०२५ बमोशजम िए गरे का काम कारिािीिरु
यसै नियमािली बमोशजम िए गरे का मानििे छि् ।



तेस्रो सं िोधिद्धारा थप ।

रिब्यः– (१)

केिी िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर िएका िब्दिरू “श्री ५
को सरकार” िन्ने िब्दिरुको सट्टा “िेपाल सरकार” ।

(२)

पविलो सं िोधिद्वारा रुपान्तर िएका िब्दिरु “विद्युत विकास केन्र” िन्ने िब्दिरुको
सट्टा “विद्युत विकास वििाग” ।

(३)

तेस्रो सं िोधिद्वारा रुपान्तर िएका िब्दिरु “जलस्रोत मन्त्रालय” िन्ने िब्दिरुको
सट्टा “उजाथ मन्त्रालय” ।

(४)

चौथोसं िोधिद्वारा रुपान्तर िएका िब्दिरुः–
(क)

“विद्युत विकास वििाग माफथत सशचि” िन्ने िब्दिरुको सट्टा “मिानिदे िक” ।

(ख)

“सशचि आफैले िा विद्युत विकास वििाग माफथत” िन्ने िब्दिरुको सट्टा
“मिानिदे िकले” ।
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अिुसूची –१
ँ सभबशन्धत)
(नियम ३ सग
जािकारी सभबन्धी ।
श्री



मिानिदे िक,

विद्युत विकास वििाग ।
१०० दे शख १००० वकलोिाट सभमको जल विद्युतको सिेिण÷उत्पादि÷
प्रसारण/वितरण गिथ लागेकोले विद्युत नियमािली, २०५० को नियम ३ बमोशजम
दे िायको वििरणिरु खोली यो जािकारी ददएको छु ।
१.

जलविद्युतको सिेिण/उत्पादि/प्रसारण/वितरण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत
सं स्थाको पूरा िाम थर ठे गािाः–

२.

जलविद्युतको सिेिण/उत्पादि/ प्रसारणवितरणको उद्देश्य तथा प्रयोजिः–

३.

जलविद्युतको सिेिण/उत्पादि/प्रसारण तथा वितरण गिे िेत्रः–
(क)

अञ्चल

(ख)

शजल्लाः–

(ग)

गा.वि.स.÷िगरपानलकाः–

४.

जिाि िमताः–

५.

विद्युत नियमािली, २०५० को नियम ३ बमोशजमका वििरणिरुः–
मानथ उल्ले शखत व्यिोरा ठीक साँचो िो झुट्ठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला

बुझाउँला ।
सङ्गदठत सं स्था िए छाप

जािकारी ददिे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको
सिीः–
िामः–
नमनतः–
ठे गािाः–



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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अिुसूची –२
ँ सभबशन्धत)
(नियम ४ सग
विद्युत उत्पादिको सिेिण अिुमनतपत्रको दरखास्त
श्री



मिानिदे िक,

विद्युत विकास वििाग ।
विद्युत उत्पादिको सिेिणको लानग विद्युत नियमािली, २०५० को नियम ४
बमोशजम दे िायको वििरणिरु समेत खुलाई यो दरखास्त पेि गरे को छु ।
१.

विद्युत उत्पादिको सिेिण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको पूरा िाम र
ठे गािाः–

२.

उत्पादिको सिेिण गररिे विद्युतको वकनसमः–

३.

जलविद्युत उत्पादिको लानग सिेिण गररिे िएमा जलस्रोतको िामः–

४.

सिेिण गिे िेत्रः–
(क) अञ्चल

(ख) शजल्ला

(ग) गा.वि.स.÷िगरपानलका

(घ) पूि थ

उिर

पशिम

दशिण

५.

सिेिणको प्रकृनतः–

६.

सिेिण गिथ लाग्िे अिुमानित खचथ रु. .......
(पुष्ट्ट्याई वििरण सं लग्ि गिुथ पिेछ )

७.

सिेिण गिे अिनधः–
नमनत ................ दे शख नमनत ................ सभम ।

८.

अन्य वििरणिरुः–

मानथ उल्लेशखत व्यिोरा ठीक साँचो िो झुट्ठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला बुझाउँला ।
सङ्गदठत सं स्था िए छाप

दरखास्तिालाको
सिीः–
िामः–
नमनतः–
ठे गािाः–



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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अिुसूची –३
ँ सभबशन्धत)
(नियम ५ सग
विद्युत प्रसारणको सिेिण अिुमनतपत्रको दरखास्त
श्री



मिानिदे िक,

विद्युत विकास वििाग ।
विद्युत प्रसारणको सिेिणको लानग विद्युत नियमािली, २०५० को नियम ५
बमोशजम दे िायका वििरणिरु समेत खुलाई यो दरखास्त पेि गरे को छु ।
१.

विद्युत प्रसारणको सिेिण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको पूरा िाम र
ठे गािाः–

२.

प्रसारण गररिे विद्युत उपलब्ध गराउिे पररयोजिा/स्थािको वििरणः–

३.

विद्युत प्रसारण किाँबाट किाँ गिे िो सोको वििरणः–

४.

विद्युत प्रसारणको सिेिण गिे िेत्रः–
(क) अञ्चल

(ख) शजल्ला

(ग) गा.वि.स.÷िगरपानलका

(घ) पूि थ
उिर

५.

विद्युत प्रसारणको िोल्टे ज तथा पररमाणः–

६.

सिेिणको प्रकृनतः–

७.

सिेिण गिथ लागिे अिुमानि खचथ रु. ...........

पशिम
दशिण

(पुष्ट्ट्याई वििरण सं लग्ि गिुप
थ िेछ )
८.

विद्युत प्रसारण सिेिण गिे अिनधः–
नमनत ................ दे शख नमनत ................ सभम

९.

अन्य वििरणिरुः–

मानथ उल्लेशखत व्यिोरा ठीक साँचो िो झुट्ठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला बुझाउँला ।
सङ्गदठत सं स्था िए छाप

दरखास्तिालाको
सिीः–
िामः–
नमनतः–
ठे गािाः–



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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अिुसूची –४
ँ सभबशन्धत)
(नियम ६ सग
विद्युत वितरणको सिेिण अिुमनतपत्रको दरखास्त
श्री



मिानिदे िक,

विद्युत विकास वििाग ।
विद्युत वितरणको सिेिणको लानग विद्युत नियमािली, २०५० को नियम ६
बमोशजम दे िायका वििरणिरु समेत खुलाई यो दरखास्त पेि गरे को छु ।
१.

विद्युत वितरणको सिेिण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको पूरा िाम र
ठे गािाः–

२.

वितरण गररिे विद्युत उपलब्ध गराउिे पररयोजिा/स्थािको वििरणः–

३.

सिेिण गिे िेत्रः–
(क) अञ्चल

(ख) शजल्ला

(ग) गा.वि.स.÷िगरपानलका

(घ) पूि थ

उिर

पशिम

दशिण

५.

सिेिणको प्रकृनतः–

६.

विद्युत वितरण सिेिण गिथ लाग्िे अिुमानि खचथ रु. ...........
(पुष्ट्ट्याई वििरण सं लग्ि गिुथ पिेछ )

७.

विद्युत वितरण सिेिण गिे अिनधः–
नमनत ................ दे शख नमनत ................ सभम

८.

अन्य वििरणः–

मानथ उल्लेशखत व्यिोरा ठीक साँचो िो झुट्ठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला बुझाउँला ।
सङ्गदठत सं स्था िए छाप

दरखास्तिालाको
सिीः–
िामः–
नमनतः–
ठे गािाः–



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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अिुसूची –५(क)
ँ सभबशन्धत)
(नियम ८ सग
विद्युत उत्पादिको सिेिण अिुमनतपत्र
मिािय,
विद्युत उत्पादिको सिेिणको लानग अिुमनतपत्र पाउि नमनत ................ मा
ददिु िएको दरखास्त अिुसार दे िायको वििरण खोली विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ४
को उपदफा (२) र विद्युत नियमािली, २०५० को नियम ८ बमोशजम यो अिुमनतपत्र
प्रदाि गररएको छ ।
१.

विद्युत उत्पादि सिेिण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको पूरा िाम र
ठे गािाः–

२.

उत्पादिको सिेिण गररिे विद्युतको वकनसमः–

३.

जलविद्युत उत्पादिको लानग सिेिण गररिे जलस्रोतको िामः–

४.

सिेिण गिे िेत्रः–
(क) अञ्चल

(ख) शजल्ला

(ग) गा.वि.स.÷िगरपानलका

(घ) पूि थ

पशिम

उिर

दशिण

५.

सिेिणको प्रकृनतः–

६.

अिुमनतपत्र बिाल रििे अिनधः–
नमनत ................ दे शख नमनत ................ सभम

७.

अन्य ितथिरुः–
अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको
सिीः–
नमनतः–
िामः–
पदः–



चौथो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।
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अिुसूची –५(ख)
ँ सभबशन्धत)
(नियम ८ सग
विद्युत प्रसारणको सिेिणको अिुमनतपत्र
मिािय,
विद्युत प्रसारणको सिेिणको लानग अिुमनतपत्र पाउि नमनत ................ मा ददिु
िएको दरखास्त अिुसार दे िायको वििरण खोली विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ४ को
उपदफा (२) र विद्युत नियमािली, २०५० को नियम ८ बमोशजम यो अिुमनतपत्र प्रदाि
गररएको छ ।
१.

विद्युत प्रसारणको सिेिण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको पूरा िाम र
ठे गािाः–

२.

प्रसारण गररिे विद्युत उपलब्ध गराउिे पररयोजिा/स्थािको वििरणः–

३.

विद्युत प्रसारण किाँबाट किाँ गिे िो सो को वििरणः–

४.

सिेिण गिे िेत्रः–
(क) अञ्चल

(ख) शजल्ला

(ग) गा.वि.स.÷िगरपानलका

(घ) पूि थ

उिर

पशिम

दशिण

५.

विद्युत प्रसारणको िोल्टे ज र पररमाणः–

६.

सिे िणको प्रकृनतः–

७.

अिुमनतपत्र ििाल रििे अिनधः–
नमनत ................ दे शख नमनत ................ सभम

८.

अन्य ितथिरुः–
अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको
सिीः–
नमनतः–
िामः–
पदः–.............



चौथो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।
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अिुसूची –५(ग)
ँ सभबशन्धत)
(नियम ८ सग
विद्युत वितरणको सिेिणको अिुमनतपत्र
मिािय,
विद्युत वितरणको सिेिणको लानग अिुमनतपत्र पाउि नमनत ................ मा ददिु
िएको दरखास्त अिुसार दे िायको वििरण खोली विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ४ को
उपदफा (२) र विद्युत नियमािली, २०५० को नियम ८ बमोशजम यो अिुमनतपत्र प्रदाि
गररएको छ ।
१.

विद्युत वितरणको सिेिण गिथ चाििे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको पूरा िाम र
ठे गािाः–

२.

वितरण गररिे विद्युत उपलब्ध गराउिे पररयोजिा/स्थािको वििरणः–

३.

सिेिण गिे िेत्रः–
(क) अञ्चल

(ख) शजल्ला

(ग) गा.वि.स.÷िगरपानलका

(घ) पूि थ

पशिम

उिर
४.

विद्युत वितरणको िोल्टे ज र पररमाणः–

५.

सिे िणको प्रकृनतः–

६.

अिुमनतपत्र ििाल रििे अिनधः–

दशिण

नमनत ................ दे शख नमनत ................ सभम
८.

अन्य ितथिरुः–
अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको
सिीः–
नमनतः–
िामः–
पदः–



चौथो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।
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अिुसूची –६

ँ सभबशन्धत)
(नियम १२ सग
विद्युत उत्पादिको अिुमनतपत्रको दरखास्त
श्री



मिानिदे िक,

विद्युत विकास वििाग ।
मिोदय,
विद्युतको उत्पादि गिथ लागेकोले विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ४ र विद्युत
नियमािली, २०५० को नियम १२ बमोशजम दे िायका वििरणिरु खुलाई आिश्यक
कागजात समेत सं लग्ि राखी यो दरखास्त पेि गरे को छु ।
१.

विद्युतको उत्पादि गिे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको िाम, ठे गािाः–

२.

विद्युत पररयोजिाको िामः–

३.

विद्युत िशि उत्पादि गिे साधिः–

४.

जलस्रोतको उपयोग गररिे िएमाः–
(क)

िदीको िामः–

(ख)

जलस्रोत उपयोग गररिे िेत्र

(ग)

अञ्चल

शजल्ला

गा.वि.स.÷िगरपानलका

पूि थ

पशिम

उिर

दशिण

प्रयोग गररिे जलस्रोतको पररमाणः–

५.

मुख्य मुख्य सं रचिािरुको वििरण तथा रििे स्थािः–

६.

कायथ सुरु गिे नमनतः–

७.

कायथ समाप्त गिे नमनतः–

८.

अन्य वििरणिरुः–

मानथ उल्लेशखत व्यिोरा ठीक साँचो िो झुट्ठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला बुझाउँला ।
सङ्गदठत सं स्था िए छाप

दरखास्तिालाको
सिीः–
िामः–
नमनतः–
ठे गािाः–



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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अिुसूची –७
ँ सभबशन्धत)
(नियम १३ सग
विद्युत प्रसारणको अिुमनतपत्रको दरखास्त
श्री



मिानिदे िक,

विद्युत विकास वििाग
मिोदय,
विद्युत प्रसारण गिथ लागेकोले विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ४ र विद्युत
नियमािली, २०५० को नियम १३ बमोशजम दे िायका वििरणिरु समेत खुलाई आिश्यक
कागजात समेत सं लग्ि राखी यो दरखास्त पेि गरे को छु ।
१.

विद्युत प्रसारण गिे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको िाम, ठे गािाः–

२.

विद्युत प्रसारण गररिे विद्युत उपलब्ध गराउिे पररयोजिा/स्थािको वििरणः–

३.

विद्युत प्रसारण किाँबाट किाँ गिे िो सो को वििरणः–
(क) अञ्चल

(ख) शजल्ला

(ग) गा.वि.स.÷िगरपानलका
४.

विद्युत प्रसारणको िोल्टे ज र पररमाणः–

५.

काम िुरु गिे नमनतः–
काम समाप्त गिे नमनतः–

६.

अन्य वििरणिरुः–

मानथ उल्लेशखत व्यिोरा ठीक साँचो िो झुट्ठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला बुझाउँला ।
सङ्गदठत सं स्था िए छाप

दरखास्तिालाको
सिीः–
िामः–
नमनतः–
ठे गािाः–



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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अिुसूची –८
ँ सभबशन्धत)
(नियम १४ सग
विद्युत वितरणको अिुमनतपत्रको दरखास्त
श्री



मिानिदे िक,

विद्युत विकास वििाग ।
मिोदय,
विद्युत वितरण गिथ लागेकोले विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ४ र विद्युत
नियमािली, २०५० को नियम १४ बमोशजम दे िायका वििरणिरु समेत खुलाई आिश्यक
कागजात समेत सं लग्ि राखी यो दरखास्त पेि गरे को छु ।
१.

विद्युत वितरण गिे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको िाम, ठे गािाः–

२.

वितरण गररिे विद्युत उपलब्ध गराउिे पररयोजिा/स्थािको वििरणः–

३.

विद्युत वितरण गररिे िोल्टे ज र पररमाणः–

४.

विद्युत वितरण गररिे िेत्रः–
(क) अञ्चल

(ख) शजल्ला

(ग) गा.वि.स.÷िगरपानलका

(घ) पूि थ

उिर
५.

पशिम

दशिण

काम िुरु िुिे नमनतः–
काम समाप्त िुिे नमनतः–

६.

अन्य वििरणिरुः–

मानथ उल्लेशखत व्यिोरा ठीक साँचो िो झुट्ठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला बुझाउँला ।
सङ्गदठत सं स्था िए छाप

दरखास्तिालाको
सिीः–
िामः–
नमनतः–
ठे गािाः–



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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अिुसूची –९(क)
ँ सभबशन्धत)
(नियम १७ सग
विद्युत उत्पादिको अिुमनतपत्र
अिुमनतपत्र सं ख्याः–
िेपाल सरकार
ऊजाथ मन्त्रालय
मिािय,
विद्युत उत्पादिको लानग अिुमनतपत्र पाउि नमनत ......... ......... मा ददिु िएको
दरखास्त अिुसार दे िायको वििरण खोली दे िायका ितथिरु सवित यो अिुमनतपत्र प्रदाि
गररएको छ ।
१.

अिुमनतपत्र पाउिे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको पूरा िामः–
ठे गािाः–

२.

विद्युत पररयोजिको िामः–

३.

विद्युत िशि उत्पादि गिे साधिः–

४.

जलस्रोतको उपयोग गररिे िएः–
(क)

िदीको िामः–

(ख)

जलस्रोत उपयोग गिथ पाइिे िेत्रः–

अञ्चल शजल्ला गा.वि.स.÷िगरपानलका
पूि थ

पशिम

उिर

दशिण

(ग)

प्रयोग गररिे जलस्रोतको पररमाणः–

५.

मुख्य मुख्य सं रचिािरुको वििरण र रििे स्थािः–

६.

अिुमनतपत्र बिाल रििे अिनधः–

७.

अन्य ितथरुः–
अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको
सिीः–
नमनतः–
िामः–
पदः–



चौथो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।
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अिुसूची ९(ख)
ँ सभबशन्धत)
(नियम १७ सग
विद्युत प्रसारणको अिुमनतपत्र
अिुमनतपत्र सं ख्याः–
िेपाल सरकार
ऊजाथ मन्त्रालय
मिािय,
विद्युत प्रसारणको लानग अिुमनतपत्र पाउि नमनत ......... ......... मा ददिु िएको
दरखास्त अिुसार दे िायको वििरण खोली दे िायका ितथिरु सवित यो अिुमनतपत्र प्रदाि
गररएको छ ।
१.

अिुमनतपत्र पाउिे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको पूरा िामः–
ठे गािाः–

२.

प्रसारण पररयोजिाको िामः–

३.

विद्युत प्रसारण किाँबाट किाँ गिे िो सोको वििरणः–
अञ्चल शजल्ला गा.वि.स.÷िगरपानलका

४.

विद्युत प्रसारणको िोल्टे ज र पररमाणः–

५.

अिुमनतपत्र बिाल रििे अिनधः–
नमनत ............... दे शख नमनत ...........सभम ।

७.

अन्य ितथिरुः–
अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको
सिीः–
नमनतः–
िामः–
पदः–



चौथो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।
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अिुसूची ९(ग)
ँ सभबशन्धत)
(नियम १७ सग
विद्युत वितरणको अिुमनतपत्र
अिुमनतपत्र सं ख्याः–
िेपाल सरकार
ऊजाथ मन्त्रालय
मिािय,
विद्युत वितरणको लानग अिुमनतपत्र पाउि नमनत ......... ......... मा ददिु िएको
दरखास्त अिुसार दे िायको वििरण खोली दे िायका ितथ सवित यो अिुमनतपत्र प्रदाि
गररएको छ ।
१.

अिुमनतपत्र पाउिे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको पूरा िामः–
ठे गािाः–

२.

वितरण पररयोजिाको िामः–

३.

वितरण गररिे विद्युत उपलब्ध गराउिे पररयोजिा/स्थािको वििरणः–

४.

विद्युत वितरण गररिे िोल्टे ज र पररमाणः–

५.

विद्युत विरतरण गररिे िेत्रः–
अञ्चल शजल्ला गा.वि.स.÷िगरपानलका

६.

पूि थ

पशिम

उिर

दशिण

अिुमनतपत्र बिाल रििे अिनधः–
नमनत ............... दे शख नमनत........... सभम ।

७.

अन्य ितथिरुः–
अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको
सिीः–
नमनतः–
िामः–
पदः–.............



चौथो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।
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अिुसूची –१०
ँ सभबशन्धत)
(नियम २२ सग
विद्युत उत्पादि, प्रसारण तथा वितरण गिथ अिुमनतपत्र
अिुमनतपत्र सं ख्याः–
िेपाल सरकार
ऊजाथ मन्त्रालय
मिािय,
विद्युत उत्पादि/प्रसारण/वितरणको लानग अिुमनतपत्र पाउि नमनत .............. को
दरखास्त अिुसार दे िाय बमोशजमका वििरणिरु खुलाई विद्युत ऐि, २०४९ को दफा ४
को उपदफा (३) र विद्युत नियमािली, २०५० को नियम २२ को उपनियम (२)
अिुसार यो अिुमनतपत्र प्रदाि गररएको
१.

छ ।

विद्युत उत्पादि/प्रसारण/वितरण गिे व्यशि िा सङ्गदठत सं स्थाको िाम र
ठे गाािाः–

२.

विद्युत उत्पादि केन्रिरुको वििरण (प्रत्येक केन्रको) िामः–
(क)

जनित िमता (वकलोिाटमा)–

(ख)

अिुमानित िावषथक उत्पादि (वकलोिाटमा)–

(ग)

कनमिनिङ्ग िएको नमनतः–

(घ)

विद्युत उत्पादिमा प्रयोग िएको साधिः–

(ङ)

जलस्रोतको उपयोग िएको िए जलस्रोतको िामः–

(च)

विद्युत केन्र रिेको स्थािः–
अञ्चल

३.

शजल्ला

विद्युत प्रसारणको वििरण (प्रत्येक लाइिको)–
(क)

िामः–

(ख)

िोल्टे जको स्तरः–
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(ग)

तारको साइजः–

(घ)

प्रसारण गिथ सक्िे िमताः–

(ङ)

सभबशन्धत

सब

स्टे िििरुको

िोल्टे ज

र

जनित

रान्सफरमरिरुको

िमताः–
(च)
४.

प्रसारण िुरु गरे को नमनतः–

विद्युत वितरणको वििरणः–
(क)

वितरणको िेत्रः–

अञ्चल शजल्ला गा.वि.स.÷िगरपानलका
(ख)

वितरणको िोल्टे जः–

५.

वितरण रान्सफरमरिरुको कूल िमताः–

६.

ग्रािकको सं स्थाः
(क)

गािथस्थः

(ख)

औद्योनगकः

(ग)

व्यापाररकः

(घ)

.........
जभमा

७.

औसत विक्री दरः–

८.

वितरण िुरु गरे को नमनतः

९.

अिुमनतपत्र बिाल रििे अिनधः–

१०.

अन्य ितथिरुः
अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको
सिीः–
नमनतः–
िामः–
पदः–



चौथो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।
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अिुसूची–११

ँ सभबशन्धत)
(नियम २४ र २५ सग
अिुमनतपत्र तथा अिुमनतपत्र ििीकरण दस्तुर
क)

विद्युत उत्पादिको सिेिण अिुमनतपत्रको लानग

क्र.सं .

जिाि िमता

अिुमनतपत्र दस्तुर

अिुमनतपत्र ििीकरण
दस्तुर

१.

एक मेगािाटिन्दा मानथ पाँच प्रनत
मेगािाटसभम

२.

पाँच मेगािाटिन्दा मानथ दि प्रनत
दि

मेगािाटिन्दा

मानथ प्रनत

६.

िषथ

एकमुि

बीस प्रनत
तीस प्रनत

पाँच सय मेगािाटिन्दा मानथ

प्रनत

िषथ

िषथ

अिुमनतपत्र

िषथ

अिुमनतपत्र

िषथ

अिुमनतपत्र

दस्तुर सरि

एक सय मेगािाटिन्दा मानथ प्रनत िषथ एकुमि पचास प्रनत
लाख रुपैयाँ

अिुमनतपत्र

दस्तुर सरि

लाख रुपैयाँ

पाँच सय मेगािाटसभम

िषथ

दस्तुर सरि

लाख रुपैयाँ

लाख रुपैयाँ


एकमुि

पच्चीस मेगािाटिन्दा मानथ प्रनत िषथ एकुमि चालीस प्रनत
एक सय मेगािाटसभम

५.

िषथ

दि प्रनत

दस्तुर सरि

लाख रुपैयाँ

पच्चीस मेगािाटसभम
४.

एकमुि

लाख रुपैयाँ

मेगािाटसभम
३.

िषथ

िषथ

अिुमनतपत्र

दस्तुर सरि
एकुमि

साठी प्रनत

िषथ

अिुमनतपत्र

दस्तुर सरि

(क१) विद्युत (सौयथ िशि र िायु िशि) उत्पादिको सिेिण अिुमनतपत्रको लानग प्रनत
मेगािाट प्रनत िषथ दि िजार रुपैयाँ ।



(क२)विद्युत उत्पादि (खनिज, तेल, काइला, ग्याँस, आणविक, बायोमास, फोिोर लगायत
कुिै साधिबाट) को सिेिण अिुमनतपत्रको लानग प्रनत मेगािाठ प्रनत िषथ पन्र
िजार रुपैयाँ ।



नमनत २०६९।६।१५ मा िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी िेरफेर गररएको ।



नमनत २०६९।८।१८ मा िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी थप गररएको ।



नमनत २०७०।८।१० मा िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी िेरफेर गररएको .
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ख)

विद्युत प्रसारण तथा वितरणको सिेिण अिुमनतपत्रको लानग

क्र.सं .

जिाि िमता

अिुमनतपत्र दस्तुर

अिुमनतपत्र ििीकरण
दस्तुर

१.

एक मेगािाटिन्दा मानथ पाँच प्रनत
मेगािाटसभम

२.

पाँच मेगािाटिन्दा मानथ दि प्रनत

दि

मेगािाटिन्दा

मानथ प्रनत

६.

िषथ

िषथ

एकमुि

बीस प्रनत

एकमुि

तीस प्रनत

प्रनत

िषथ

क्र.सं .

िषथ

अिुमनतपत्र

िषथ

अिुमनतपत्र

िषथ

अिुमनतपत्र

दस्तुर सरि
एकुमि

एक प्रनत

लाख रुपैयाँ
ग)

अिुमनतपत्र

दस्तुर सरि

एक सय मेगािटिन्दा मानथ प्रनत िषथ एकुमि पचास प्रनत

पाँच सय मेगािटिन्दा मानथ

िषथ

दस्तुर सरि

िजार रुपैयाँ

िजार रुपैयाँ

अिुमनतपत्र

दस्तुर सरि

िजार रुपैयाँ

पाँच सय मेगािटसभम

िषथ

दस्तुर सरि

पच्चीस मेगािाटिन्दा मानथ प्रनत िषथ एकुमि चालीस प्रनत
एक सय मेगािटसभम

५.

दि प्रनत

िजार रुपैयाँ

पच्चीस मेगािाटसभम
४.

एकुमि

िजार रुपैयाँ

मेगािाटसभम
३.

िषथ

िषथ

अिुमनतपत्र

दस्तुर सरि

विद्युत उत्पादि, प्रसारण तथा वितरणको अिुमनतपत्रको लानग
जिाि िमता

अिुमनतपत्र दस्तुर
(विद्युत उत्पादि)

१.

एक मेगािाटिन्दा मानथ पाँच मेगािाटसभम

एकमुि पाँच लाख रुपैयाँ

२.

पाँच मेगािाटिन्दा मानथ दि मेगािाटसभम

एकमुि सात लाख रुपैयाँ

३.

दि मेगािाटिन्दा मानथ पच्चीस मेगािाटसभम

एकमुि दि लाख रुपैयाँ

४.

पच्चीस मेगािाटिन्दा मानथ एक सय मेगािटसभम

एकमुि तीस लाख रुपैयाँ

५.

एक सय मेगािटिन्दा मानथ पाँच सय मेगािटसभम

एकमुि चालीस लाख रुपैयाँ

६.

पाँच सय मेगािटिन्दा मानथ

एकमुि पचास लाख रुपैयाँ
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अिुसूची –१२
ँ सभबशन्धत)
(नियम ४८ सग
तारदे शख िूईसभम िुि ु पिे न्यूितम दुरी
क्र.सं .

विद्युत िोल्टे जको स्तर

सिक िार

सिक छे उ

अन्य

पार गदाथ

नमटर

स्थािमा

५.८

५.५

४.६

६.१

५.८

५.२

नमटर
१

२३०।४०० िन्दा मानथ

नमटर

११,००० िन्दा कम
२

११,००० र सो िन्दा
मानथ ३३,००० सभम
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अिुसूची –१३
ँ सभबशन्धत)
(नियम ५० सग
तार दे शख घर िा रुखसभम िुि ु पिे न्यूितम दूरी
क्र.सं .

विद्युत िोल्टको स्तर

घर तथा रुखबाट िुिे
न्यू ितम दूरी

१.

२३०/४०० दे शख ११,००० सभम

१.२५ नमटर

२.

११,००० िन्दा मानथ दे शख

२.०० नमटर

३३,००० सभम

रिव्यः– उपरोि न्यूितम दू री कायम गदाथ िािाको चापले उत्पन्न िुिे तारको उच्चतम
मच्याई (भयाशक्समम निफ्लेक्सि) समेतको विसाब गिुथ पिेछ ।
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ु ी –१४
अिुसच
ँ सभबशन्धत)
(नियम ७४ सग
नबजुलीबाट िुिे दुघटथिाको प्रनतिेदि पठाउिे ढाँचा
१..

दुघट
थ िाको नमनत र समयः–

२.

दुघट
थ िा िएको अञ्चल, शजल्ला तथा स्थािः–

३.

विद्युत सप्लाई िोल्टे ज तथा प्रणालीः–

४.

दुघट
थ िामा परी मरे को िा घायल िएको व्यशििरुको िाम । दुघटथिामा कुिै
जिािर परे को िए सो समेत उल्लेख गिेः–

५.

दुघट
थ िा िएको िेत्रको अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको िामः–

६.

दुघट
थ िामा परे को व्यशिको पेिा (विद्युत सभबशन्धत काम गिे िा अन्य प्रकारको
कायथ गिे) स्पि उल्ले ख गिुप
थ िेः–

७.

८.

(क)

विद्युत कायथ गदाथ दुघट
थ िामा परे को िए सो को वििरणः

(ख)

अरु कायथ गदाथ दुघट
थ िामा परे को िए, कसरी सो ियो सो को वििरणः

विद्युत कायथ गदाथ दुघट
थ िामा परे को िए कसको आदे िािुसार कायथ गदाथ दुघट
थ िा
िएको िो, सो को िाम, दजाथ र सो बारे निजको ििाईः–

९.

दुघट
थ िाको पूणथ वििरणः–

१०.

दुघट
थ िा िएपनछ गररएको वििरणः–

११.

पनछ यस्तो दुघट
थ िा पिथ िददि अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अपिाएको÷अपिाउिे
कायथक्रम वििरणः–
नमनतः–
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको
दस्तखतः–
िामः–
दजाथः–

58

