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विद्युत महसुल निर्धारण नियमधिली, २०५०
िेपधल रधजपत्रमध प्रकधशित नमनत
२०५०।६।१८
सं िोर्ि
१.

विद्युत महसुल निर्धारण (पवहलो सं िोर्ि) नियमधिली, २०५० २०५०।१०।११

२.

विद्युत महसुल निर्धारण (दोस्रो सं िोर्ि) नियमधिली, २०५१ २०५१।४।३१

३.

विद्युत महसुल निर्धारण (तेस्रो सं िोर्ि) नियमधिली, २०५८

४.

विद्युत महसुल निर्धारण (चौथो सं िोर्ि) नियमधिली, २०७० २०७०।१।३०

२०५८।१।२४

विद्युत ऐि, २०४९ को दफध ४० ले ददएको अनर्कधर प्रयोग गरी िेपधल
सरकधरले दे हधयकध नियमहरू बिधएको छ ।

पररच्छे द–१
प्रधरशभिक
१.

सं शिप्त िधम र प्रधरभिः (१) यी नियमहरूको िधम “विद्युत महसुल निर्धारण
नियमधिली, २०५०” रहेको छ ।
(२) यो नियमधिली तुरुन्त प्रधरभि हुिेछ ।

२.

पररिधषधः विषय िध प्रसङ्गले अको अथा िलधगेमध यस नियमधिलीमध,–
(क)

“ऐि” िन्नधले विद्युत ऐि, २०४९ सभझिु पछा ।

(ख)

“आयोग” िन्नधले नियम ३ बमोशजम गदित विद्युत महसुल निर्धारण
आयोग सभझिु पछा ।

(ग)

“महसुल” िन्नधले अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिले उपलब्र् गरधएको
विद्युत सेिध उपिोग गिे ग्रधहकबधट नलइिे िुल्क सभझिु पछा ।

(घ)

“अध्यि” िन्नधले आयोगको अध्यि सभझिु पदाछ ।

1

www.lawcommission.gov.np
(ङ)

“सदस्य” िन्नधले आयोगको सदस्य सभझिु पछा र सो िब्दले
आयोगको अध्यिलधई समेत जिधउ“छ ।

(च)

“सशचि” िन्नधले आयोगको सशचि सभझिु पछा ।

पररच्छे द–२
विद्युत महसुल निर्धारण आयोग सभबन्र्ी व्यिस्थध
३.

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको गििः (१) ऐिको दफध १७ को उपदफध १
को प्रयोजिको लधनग िेपधल सरकधर िध अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिले उपलब्र्
गरधउिे विद्युत सेिध बधपत त्यस्तो सेिध उपलब्र् गिे व्यशिसँग नलिे विद्युत
महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गिा दे हधयकध अध्यि तथध सदस्यहरू रहिे
गरी एउटध विद्युत महसुल निर्धारण आयोग गिि गररिेछः–
(क)

िेपधल सरकधरले तोकेको गैर सरकधरी व्यशि

- अध्यि

(ख)

जलश्रोत मन्त्रधलयको प्रनतनिनर्

(ग)

िेपधल सरकधरले तोकेको गैर सरकधरी अथाविज्ञ - सदस्य

(घ)

विद्युतको उत्पधदि, प्रिधसरण िध वितरण गिे

- सदस्य

अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिहरू मध्येबधट िेपधल
सरकधरले तोकेको अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशि
िध निजको प्रनतनिनर्

- सदस्य

(ङ)

िेपधल उद्योग िधशणज्य महधसङ्घको प्रनतनिनर्

- सदस्य

(च)

ग्रधहकहरू मध्येबधट िेपधल सरकधरले तोकेको
एक जिध व्यशि

- सदस्य

(२) विद्युत विकधस केन्रको महधनिदे िक आयोगको सशचि हुिेछ र
आयोगको सशचिधलयको कधम विद्युत विकधस केन्रले गिेछ ।
(३) आयोगले सभबशन्र्त वििेषज्ञहरूलधई आयोगको बैिकमध पयािेिकको
रुपमध आमन्त्रण गिा सक्िेछ ।
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(४) अध्यि तथध उपनियम (१) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोशजमको
सदस्यहरूको पदधिनर् तीि िषाको हुिेछ र पदधिनर् समधप्त िएकध अध्यि तथध
सदस्यहरूलधई पुिः अको एक अिनर्को लधनग पदधिनर् थप गिा सवकिेछ ।
(५) िेपधल सरकधरले िेपधल रधजपत्रमध सूचिध प्रकधिि गरी उपनियम
(१) बमोशजमकध सदस्यहरूमध आिश्यकतध अिुसधर हेरफेर िध थप घट गिा
सक्िेछ ।
४.

आयोगको कधम, कताव्य र अनर्कधरः (१) ऐिमध ले शखएदे शख बधहे क आयोगको
कधम, कताव्य र अनर्कधर दे हधय बमोशजम हुिेछः–
(क)

ऐिको दफध १७ को उपदफध (१) बमोशजम विद्युत
महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गिे,

(ख)

अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिले विद्युत सेिध उपलब्र् गरधए
बधपत ग्रधहकहरूसँग नलिे गरे को विद्युत महसुल तथध अन्य
दस्तुरहरूमध पुिरधिलोकि गिे,

(ग)

आयोगले आफ्िो कधया सभपधदिको लधनग आिश्यकतधिुसधर
आयोगको कुिै सदस्य, कमाचधरी िध वििेषज्ञलधई िेपधल


....... को कुिै पनि स्थधिमध खटधउिे ।

(२) आयोगले आफ्िो िेत्रधनर्कधरसँग सभबशन्र्त कुिै विषयमध अध्ययि
प्रनतिेदि पेि गिा आयोगकै सदस्यको सं योजकत्िमध सनमनत िध उपसनमनत गिि
गिा सक्िेछ । त्यस्तो सनमनत िध उपसनमनतको कधम, कताव्य, अनर्कधर तथध
कधयाविनर् आयोगले निर्धारण गरे बमोशजम हुिेछ ।

५.

आयोगले बैिक सभबन्र्ी कधयाविनर्ः (१) आयोगको बैिक अध्यिले तोकेको
नमनत, समय र स्थधिमध बस्िेछ ।
(२)

आयोगको

बैिकको

अध्यितध

अध्यिले

गिेछ

र

निजको

अिुपशस्थनतमध आयोगको बैिकमध उपशस्थत सदस्यहरूले आफू मध्येबधट छधिेको
व्यशिले आयोगले बैिकको अध्यितध गिेछ ।



चौथो संशोधनद्वारा झिकिएिो ।
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(३) आयोगको कुल सदस्य सं ख्यध मध्ये तीि–चौंथधई सदस्य उपशस्थत
िएमध आयोगको बैिकको लधनग गणपूरक सं ख्यध पुगेको मधनििेछ ।
(४) आयोगको बैिकमध उपशस्थत सदस्यहरूको बहुमतको रधयलधई
आयोगको निणाय मधनििेछ ।
(५) आयोगको निणाय सशचिले निणाय पुशस्तकधमध जिधइ बैिकमध उपशस्थत
सबै सदस्यहरूको सहीछधप गरधउिु पिेछ ।
(६) आयोगको निणाय सशचिले प्रमधशणत गिेछ ।
(७) आयोगको बैिक सभबन्र्ी अन्य कधयाविनर् आयोग आफैले निर्धारण
गरे बमोशजम हुिेछ ।

पररच्छे द–३
विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण सभबन्र्ी कधयाविनर्
६.

विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरूको निर्धारणः–

(१) ऐिको दफध १७ को



उपदफध (३) बमोशजम आयोगले विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गदधा
ह्रधस कट्टी दर, उपयुि लधि, सं रचिधको सं चधलि तररकध, उपिोिध मूल्य सूचीको
पररिताि, रोयल्टी, विद्युत विकधसको सभबन्र्मध िेपधल सरकधरले अपिधएको िीनत
आददको आर्धरमध निर्धारण गिेछ । यसरी निर्धारण गदधा आयोगले विद्युत ्
उत्पधदिको सीमधन्त लधगत (मधशजािल कष्ट), पररित्र्य विदे िी मुरधको विनियम दर,
विद्युत उत्पधदिको लधनग प्रयोग हुिे इन्र्िको मूल्य तथध अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशि
ँ ी लगधिी गिे वित्तीय
र सभबशन्र्त विद्युत आयोजिधमध ऋण प्रदधि गिे िध पुज
सं स्थध बीच िएको वित्तीय सभझौतध समेतलधई आर्धर नलिेछ ।
तर िेपधल सरकधर आफैले िध िेपधल सरकधरको पचधस प्रनतितिन्दध बढी
ँ ी लगधिी िएको सं गदित सं स्थधले विद्युत सेिध उपलब्र् गरधए बधपत नलिे
िेयर पुज
विद्युत ् महसुल तथध अन्य दस्तुर निर्धारण गदधा आयोगले िेपधल सरकधर तथध
त्यस्तो सं स्थधले सभबशन्र्त विद्युत ् आयोजिधको लधनग वित्तीय सं स्थधनसत गरे को
वित्तीय सभझौतधको पधलिध हुिे गरी विद्युत ् महसुल तथध अन्य दस्तुर निर्धारण



दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधधत ।
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गिेछ । विद्युत ् उत्पधदिको लधनग प्रयोग हुिे इन्र्िको मूल्यमध

िध उपिोिध



मूल्य सूचीमध पररिताि िएमध िेपधल सरकधर िध त्यस्तो सं स्थध आफैले सो अिुरुप
विद्युत ् महसुलमध पररिताि गिे गरी आयोगले त्यस्तो इन्र्िको मूल्य



िध

उपिोिध मूल्य सूचीमध िएको पररितािको अिुपधतमध विद्युत ् महसुलको दर
पररिताि गिे उपयुि सूत्र (फमुल
ा ध) समेत निर्धारण गरी ददिेछ ।



यसरी विद्युत

महसूल पररिताि गदधा सधविकमध कधयम रहे को विद्युत महसूलमध पधँच प्रनतितमध
िबढ्िे गरी र िषामध एकपटक मधत्र पररिताि गिा सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम आयोगले विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू
निर्धारण गदधा ग्रधहकहरूको वकनसम, सधमधशजक दधवयत्ि, अन्तर अिुदधि (क्रस
सिनसनडज) तथध विद्युत मधग व्यिस्थधपिको सभिधििध (पोटे शन्सयल फर नडमधण्ड
सधईड भयधिेजमेण्ट) समेतलधई ध्यधि ददई विद्युत महसुल तथध अन्य दस्तुर
निर्धारण गिा सक्िेछ ।
(३) आयोगले उपनियम (१) र (२) बमोशजम विद्युत महसुल र अन्य
दस्तुरहरू निर्धारण िध पुिरधिलोकि गदधा अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिको सं गििधत्मक
कौिलतध (अगािधइजेििल इवफनसयन्सी) लधई पनि ध्यधि ददि सक्िेछ ।

७.

विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गिा दरखधस्त ददिेः विद्युत वितरण गिा
अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिले ग्रधहकबधट नलइिे विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर
निर्धारण गरधउि दे हधयकध वििरणहरू खुलधइ अिुसूची बमोशजमको ढधँचधमध आयोग
समि दरखधस्त ददिु पिेछः–
(क)

प्रस्तधवित

विद्युत

महसुल

निर्धारण

गिुा पिे

आर्धरहरू

(ती

आर्धरहरूको औशचत्य पुष्टयधई हुिे आनथाक एिं प्रधविनर्क विश्लेषण
सवहतको प्रनतिेदि तथध अन्य सभबशन्र्त कधगजधत),
(ख)

विद्युत महसुल दरमध पररिताि गिुा पिे िए त्यसको आर्धरहरू
(ती आर्धरहरूको औशचत्य पुष्टयधई हुिे आनथाक एिं प्रधविनर्क
विश्लेषण सवहतको प्रनतिेदि तथध अन्य सभबशन्र्त कधगजधत),



तेश्रो संशोधनद्वारा थप ।
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(ग)

सधविकमध नलई आएको विद्युत महसुल, प्रस्तधवित िध पररिनतात
विद्युत महसुल स्पष्ट दे शखिे सूची (गधहास्थ, व्यधपधररक, औद्योनगक
तथध अन्य प्रयोजिको लधनग विद्युत प्रयोग गिे ग्रधहकहरूलधई
लगधउि

खोशजएको

विद्युत

महसुल

र

प्रस्तधवित

पररितािको

प्रनतित),
(घ)

अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिले वित्तीय सं स्थधहरूनसत सहमती जिधएको
वित्तीय िता (फधइिधशन्सयल कोििेण्टे स)् जस्तध अन्य सभबद्ध
कुरधहरू ।

८.

दरखधस्त उपर जधँचबुझः (१) नियम ७ बमोशजम महसुल र अन्य दस्तुर
निर्धारणको लधनग अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिले दरखधस्त ददएपनछ दरखधस्त सधथ पेि
गिुा पिे आिश्यक कधगजधत, वििरण िध प्रनतिेदि पेि गरे िगरे को सभबन्र्मध
आयोगले आिश्यक जधँचबूझ गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम जधँचबूझ गदधा अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिले
दरखधस्त सधथ पेि गिुा पिे कुिै कधगजधत, वििरण िध प्रनतिेदि पेि गरे को
रहे िछ ििे त्यस्तो कधगजधत, वििरण िध प्रनतिेदि पेि गिा आयोगले सभबशन्र्त
अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिलधई मिधनसि भयधद तोकी दरखधस्त दतधा िएको नमनतले
३५ ददि नित्र सो कुरधको सूचिध ददिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम कुिै कधगजधत, वििरण िध प्रनतिेदि पेि गिा
आयोगले भयधद तोकी सूचिध ददएकोमध जुि नमनतमध त्यस्तो कधगजधत प्रधप्त हुि
आउँछ सोही नमनतलधई िै दरखधस्त परे को नमनत मधनििेछ ।

९.

विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गिेः (१) नियम ७ बमोशजम परे को
दरखधस्त उपर नियम ८ बमोशजम आयोगले जधँचबूझ

गरे पनछ दरखधस्तिधलधले

प्रस्तधवित गरे को दर अिुसधर िध आिश्यक िए त्यस्तो दरमध सं िोर्ि समेत गरी
आयोगले दरखधस्त परे को नमनतले सधिी ददि नित्र विद्युत मसहुल र अन्य दस्तुर
निर्धारण गिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम आयोगले विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर
निर्धारण गदधा निर्धाररत िध पररिनतात दर लधगू हुिे नमनत समेत तोवकददिु पिेछ ।
(३) नियम ८ बमोशजम आयोगले जधँचबूझ
व्यशिले

गदधा अिुमनतपत्र प्रधप्त

प्रस्तधवित गरे को विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर पररिताि गिा आिश्यक

िदे खेमध आयोगले सो कुरधको जधिकधरी सभबशन्र्त अिुमनतपत्र प्रधप्त व्यशिलधई
दरखधस्त परे को नमनतले सधिी ददि नित्र ददिु पिेछ ।



९क. अिुमनत प्रधप्त िगरे सभम निर्धारण गरधउिु िपिेः नियम ७ मध जुिसुकै कुरध
लेशखएको िए तधपनि ऐि प्रधरभि हुि ु अशघदे शख विद्युत वितरण गरररहे को व्यशि
िध सं गदित सं स्थधले ऐिको दफध ४ को उपदफध (३) बमोशजम अिुमनतपत्र प्रधप्त
िगरे सभम ग्रधहकबधट नलइिे विद्युत महसुल िध अन्य दस्तुरमध पररिताि गिा
आयोगबधट निर्धारण गरधउिु पिे छै ि ।

१०.

सूचिध प्रकधशित गिुा पिेः नियम ९ बमोशजम आयोगले निर्धारण गरे को विद्युत
महसुल दर र अन्य दस्तुरहरू सिासधर्धरणको जधिकधरीको लधनग प्रकधशित गिुा
पिेछ ।

पररच्छे द–४
विविर्
११.

परधमिा नलिेः आयोगले ऐि तथध यस नियमधिली बमोशजम विद्युत महसुल तथध
अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गदधा उपयुि सभझेको व्यशिहरूसं ग सरसल्लधह गिा
सक्िेछ ।

१२.

सहयोग गिुा पिेः आयोगको कधया सभपधदिको सभबन्र्मध सभबशन्र्त सरकधरी,
गैरसरकधरी निकधय तथध व्यशिले आिश्यक सहयोग गिुा पिेछ ।



पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
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१३.

आनथाक व्यिस्थधः (१) आयोगको कधमको लधनग आिश्यक पिे रकम िेपधल
सरकधरले आयोगलधई उपलब्र् गरधउिे छ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम िेपधल सरकधरबधट प्रधप्त रकम आयोगले
आफ्िो कधमको लधनग आिश्यकतधिुसधर खचा गिा सक्िेछ ।

१४.

सुविर्धः

आयोगकध

सदस्यहरूको

पधररश्रनमक

तथध

अन्य

सुविर्धहरू

िेपधल

सरकधरले समय–समयमध तोके बमोशजम हुिेछ ।

१५.

ँ सभपकाः आयोगले आफ्िो कधया सभपधदिको नसलनसलधमध िेपधल
िेपधल सरकधरसग
सरकधरसँग सभपका रधख्दध जलस्रोत मन्त्रधलयमधफात रधख्नु पिेछ ।

-------------------------------रष्टब्यः–

केही िेपधल कधिूि सं िोर्ि गिे ऐि, २०६३ द्वधरध रूपधन्तर िएकध िब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकधर” को सट्टध “िेपधल सरकधर” ।
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अिुसूची
ँ सभबशन्र्त)
(नियम ७ सग
महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारणको लधनग दरखधस्त
श्रीमधि् अध्यिज्यू,
विद्युत महसुल निर्धारण आयोग
...................................
महोदय,
विद्युत ऐि, २०४९ तथध विद्युत नियमधिली, २०५० बमोशजम विद्युत वितरणको
लधनग अिुमनतपत्र प्रधप्त गरी विद्युत सेिध सं चधलि गिा लधगेको/गरी रहे को हुँदध मेरो/हधम्रो
प्रनतष्ठधिले ग्रधहकसँग नलिु पिे विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गिा/पुिरधिलोकि
गिा विद्युत महसुल निर्धारण नियमधिली, २०५० बमोशजम दे हधयको वििरणहरू खुलधइ यो
दरखधस्त पेि गरे को छु /छौं ।
१.

व्यशि िध सं गदित सं स्थधको िधम र िे गधिधः–

२.

विद्युतको उत्पधदिको वकनसमः–

३.

अिुमनतपत्रको सं ख्यध तथध जधरी गररएको नमनतः–

४.

अिुमनतपत्र िहधल रहिे नमनतः–

५.

विद्युत वितरण गिे िध गरी रहे को िेत्रः–

६.

अन्य वििरण (विद्युत महसुल निर्धारण नियमधिली, २०५० को नियम ७
बमोशजम)–
मधनथ उल्ले शखत व्यहोरध िीक सधँचो छ झुठ्ठध िहरे कधिुि बमोशजम सहुँलध

बुझधउँलध ।
सं गदित सं स्थध िए सो सं स्थधको छधप

दरखधस्तिधलध

िध

सभबशन्र्त

सं गदित

सं स्थधको तफाबधट दरखधस्त ददिे व्यशिको
िधम, थरः–
पदः–
दस्तखतः–
नमनतः–
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