नेपाल विद्यत
ु प्राधिकरण
विद्युत महशुल समायोजन प्रस्ताब २०७४
१

पष्ृ ठभूमी

राष्ट्रिय ऊर्ाड सङ्कट निवारणको लागि एक वर्डभित्र आधारिूत रुपमा र आिामी २ वर्डभित्र
पूणरु
ड पमा लोर्सेडर्ङ्ि अन्त्य ििे िेपाल सरकारको राष्ट्रिय ऊर्ाड सङ्कट निवारण तथा ववद्यत
ु

ववकास दशक सम्बन्तधी अवधारणा पत्र र कायडयोर्िा २०७२ ले निर्दडरट िरे को कायडक्रम पुरा ििे
दानय्व प्रागधकरणको समेत रहे को छ । प्रागधकरणले ऊर्ाड व्यवस्थापि िरी दे शको रार्धािी
लिायतका ििरहरुमा लोर्सेडर्ङ्िको अन्त्य िदै अन्तय क्षेत्रहरुमा समेत उल्लेख्यरुपमा लोर्सेडर्ङ्ि

न्तयूिीकरण ििड सफल िएको कारण मुलुकको आगथडक ववकासका सुचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार िई
समग्र अथडतन्तत्रमा िै सकारा्मक सुधार िएको छ ।

ववद्यत
ु उ्पादि, प्रसारण र ववतरणको मुख्य ष्ट्र्म्मेवारी रहे को यस संस्थाले नियभमत र िण
ु स्तरीय
ववद्युत आपूनतड ििड मध्यकालीि एवम ् र्दर्डकालीि कायडयोर्िा तर्म
ुड ा िरी अनर् बढ्िुपिे िएको
।

छ

िेपालमा हाल कररब ६०% ग्रीर् प्रणालीमा आवद्ध ववद्युत ऊर्ाडको उपिोि रहे को र यसलाई समग्र
मुलुक िर सेवा ववस्तार िरी ववद्यत
ु सेवाको पहुुँच समग्र र्ितामा पुर्याउि र हालको प्रनतव्यष्ट्तत
ऊर्ाड खपत (१३२kWh र्ुि दक्षक्षण एभशयाकै न्तयूि रहे को) लाई अन्तय साकड मल
ु ुकका र्िताको

उपिोि सरह पुर्याउि समेतका लागि सम्बद्ध निकायसुँि समन्तवय र सहकायड िदै कायाडन्तवयि
ििुप
ड िे िएको छ ।

यसका लागि ववद्यत
ु क्षेत्रको अग्रणी संस्थाका रुपमा काम िरे को यस िेपाल ववद्यत
ु प्रागधकरण
र्ाटाबाट िाफाको अवस्थामा पुर्याई एउटा सक्षम र सबल संस्थाको रुपमा रुपान्ततरण ििडका लागि
िेपाल ववद्यत
ु प्रागधकरणको ववत्तीय एवम ् सङ्िठिा्मक पुिसंरचिा र सुधार िरी अिार्ी बढाउिुपिे
िएको छ ।

प्रागधकरणको ववत्तीय सुधारको लागि ववितमा िेपाल सरकारबाट पर्हलो पटक िररएको आगथडक

पुिःसंरचिा २०६५ को प्रनतवेदि स्वीकृत िई लािू हुदाुँ केही बुुँदाहरु कायाडन्तवयि िएपनि अगधकांश
बुदाुँहरु कायाडन्तवयि हुि िसतदा प्रागधकरणको ववत्तीय स्वास््यमा अपेक्षाकृत सुधार हुि सकेि ।

प्रागधकरणको ववत्तीय अवस्था सुधार ििड पुिः दोस्रो पटक आगथडक पुिःसंरचिा २०७४ तयार िरी
िेपाल सरकार समक्ष पेश िएकोमा उतत प्रस्ताव उपर िेपाल सरकाले अन्ततर निकायका प्रनतनिगध
सर्हतको सभमनत िठि िरर उतत सभमनतबाट भसफाररस िएका बुदाुँहरुमध्ये िेपाल सरकार मष्ट्न्तत्र
पररर्दको भमनत २०७४।२।९ को बैठकबाट दे हाय बमोष्ट्र्म हुिेिरी स्वीकृनत प्राप्त िएको छः

१. िेपाल ववद्युत प्रागधकरणले िववरयमा ििप
ुड िे लिािी समेतलाई ववश्लेर्ण िदाड अगधकृत पुुँर्ी
(Authorized Share Capital रु. १२५ अबड कायम ििड स्वीकृत र्दिे ।

२. िेपाल सरकार मष्ट्न्तत्रपररर्द्को भमनत २०६८।९।१८ को पूवड निणडयािुसार बैदेभशक अिुदाि अन्ततिडत
प्राप्त सहायतालाई शेयर लिािीको रुपमा कायम ििड स्वीकृती र्दिे ।
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३. ववद्यत
ु उ्पादि प्रसारण तथा ववतरणका लागि प्राप्त वैदेभशक तथा स्वदे शी ऋणको निमाडण

अवगधको व्यार् निमाडण सम्पन्ति िएपनछ मात्र आयोर्िाहरुबाट प्राप्त हुि सतिे िएकाले िेपाल
सरकार मष्ट्न्तत्रपररर्दको भमनत २०६८।९।१८ को पूवड निणडयािुसार िेपाल सरकाले िरे को लिािीको
हकमा मात्र व्यार् रकमलाई शेयर लिािीमा पररणत ििे र आिाभम र्दिमा पनि सोही अिुसार
ििे ।

४. टिकपुर पररयोर्िाबाट िेपाल सरकारलाई प्राप्त िएको निःशुल्क ववद्युत निधाडररत दररे ट

अिुसार िेपाल ववद्युत प्रागधकरणले खररद िरे कोले सो बापत आ.व. ०७२/७३ सम्म िुततािी ििड
बाुँकी रकम रु. २ अबड ९५ करोर् शेयर पूुँर्ीमा पररणत ििड स्वीकृती र्दिे ।

५. िेपाल सरकारको आन्ततररक स्रोततफडको ऋणको व्यार्दर बावर्डक ५ प्रनतशत कायम ििे ।
६. िारतबाट ववद्यत
ु आयात िदाड िेपाल ववद्यत
ु प्रागधकरणलाई िएको िोतसािी बापत िेपाल
सरकारले उपलव्ध िराएको सोधििाड रकम सञ्चालि अिुदािमा लेखाङ्कि ििड स्वीकृती र्दिे ।

७. आ.व. ०७३/७४ सम्मको सरकारी कायाडलयको ववद्युत महशुल बतयौता रकम र शीत िण्र्ार, दग्ु ध
गचस्याि केन्तर र र्ुट उद्योिलाई ववद्युत महशुलमा अिुदाि र्दिे िेपाल सरकारको िीनत

अिरु
ु प उपलव्ध िराउि बाुँकी अिद
ु ाि आगधकाररक निकायबाट प्रमाणणत िराई सम्बष्ट्न्तधत
मन्तत्रालयले िेपाल ववद्यत
ु प्रागधकरणलाई िुततािी ििे । ििरपाभलका र िा.वव.स.को सर्क

बत्तीको बतयौता सन्तदिडमा आिामी आ.व. ०७४/७५ दे णख ववद्युत महशुल स्थािीय तहबाट
बुझाउिे सुनिष्ट्श्चत िएपनछ आ.व. ०७३/७४ सम्मको प्रमाणणत बतयौता रकम िेपाल सरकारले
िेपाल ववद्युत प्रागधकरणलाई उपलव्ध िराउिे ।

८. ग्रामीण ववद्युतीकरणबाट प्रागधकरणलाई व्यावसानयक रुपमा कुिै फाइदा िहुिे र िेपाल
सरकारको दानय्व समेत िएको हुुँदा िेपाल सरकारबाट ग्रामीण ववद्युतीकरणको लागि र्दइिे
रकम ऋणको सट्टा शेयर लिािी ििे ।

ववद्यत
ु प्रागधकरणले उल्लेख्य मात्रामा ववद्यत
ु चह
ु ावट नियन्तत्रण ििड कायडताभलका सर्हतको लक्ष्य

निधाडरण िरी सो बमोष्ट्र्मका ववभिन्ति क्रक्रयाकलापहरु सञ्चालि िरे को पररणामस्वरुप कररब ३
प्रनतशत ववद्युतको चुहावट र्टे को छ । यसबाट पनि आपूनतड व्यवस्थापि ििड थप सहर् िएको
।

छ

ऊर्ाड सङ्कट निवारण तथा ववद्यत
ु ववकास दशक कायडयोर्िा, २०७२ ले निर्दडरट िरे का ववर्यहरु

कायाडन्तवयि ििे भसलभसलामा सङ्िठिा्मक पुिसंरचिा अन्ततिडत ियाुँ ववद्युत आयोर्िा ववकास
एवं निमाडण ििडका लागि प्रागधकरणले ववभिन्ति र्लववद्युत उ्पादि तथा सेवा सञ्चालि ििे ववद्युत
व्यापार र इष्ट्न्तर्नियररङ्ि लिायतका सहायक कम्पिीहरु स्थापिा िररसकेको छ ।

ग्राहकलाई ववद्यत
सवडसुलि हुिेिरी ववतरण व्यवस्थापि ििड आवश्यक पररमाणमा ववद्यत
ु
ु
िान्तसफममडर, ववद्युत भमटर, तार, पोल आर्द खररद कायड अिार्ढ बढाइसकेको छ । दे शमा ववद्यत
ु

प्रसारणका लागि ववद्युत लाइि कोररर्ोर आयोर्िा र ववभिन्ति क्षेत्रमा ववभिन्ति क्षमताका प्रसारण
लाइि निमाडण कायडलाई रत
ु िनतमा अिार्ढ बढाइएको छ । यसै क्रममा ववित लामो समयदे णख
अवरुद्ध ववभिन्ति प्रसारण लाइिहरुका निमाडण कायड सम्पन्ति िई ववद्युत आपूनतड सहर् िएको छ ।

दे शको ववद्युतको माि कररब १५०० मेिावाट र आपूनतड ९०० मेिावाट मात्र रहे को छ । बर्ेिी १०%

का दरले बढ्दो ववद्यत
ु को माि परू ा ििड आन्ततररक उ्पादिको अनतररतत आयातमा थप वद्
ृ गध िरी
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आपूनतड बढाइएको छ । िेपालमा आिामी ४ वर्डको ववद्यत
ु को माि र आपूनतडको अवस्था निम्िािस
ु ार
रहि र्ािे दे णखन्तछः

सि ् २०१७

सि ् २०१८

सि ् २०१९

सि ् २०२०

System Peak Load(MW)

१५५९

१७४२

१९०३

२०७१

ववद्युत माि (GWh)

७४९१

८२८७

९०७०

९८९०

आपूनतड (GWh)

६१९०

७४४३

९०७०

९८९०

न्तयूि (GWh)

१३०१

८४४

-

-

उष्ट्ल्लणखत माि पूरा ििड निम्िबमोष्ट्र्मको उ्पादि एवम ् खररद िरी आपूनतड िररिेछः
प्रागधकरणको उ्पादि (GWh)

२३१६

२४५६

२५५५

३०४५

निर्ी क्षेत्र(GWh)

१७५३

२४२५

५७३०

६५९०

आयात (GWh)

२१२१

२५६२

७८५

२५५

िे.वव.प्रा. को ववद्युत महशुल पनछल्लो पटक २०७३ िारको बबभलङ्ि दे णख कररब १९% वद्
ृ गध
समायोर्ि हुिेिरी निणडय िए तापनि यथाथडमा कररब १४.५% मात्र वद्
ृ गध िएको दे णखन्तछ ।

निर्ी ववद्युत उ्पादकलाई नतिप
ुड िे ववद्युत मूल्यमा हुिे नियभमत वद्
ृ गध (Escalation) एवम ्
िारतबाट थप ववद्यत
ु आपूनतड िदाड नतिप
ुड िे ववद्यत
ु खररदको खचडमा थप वद्
ृ गध िइरहेको छ ।
यसको साथै और्त मुराष्ट्स्फती दर (Inflation Rate), निमाडण सामाग्री एवम ् अन्तय नियभमत खचड र

प्रागधकरणको उ्पादिमा लाग्िे खचड वद्
ृ गधको कारण लाित खचडमा बढोत्तरर हुि िई ववद्युतको
लाित मूल्यमा वद्
ृ गध िइरहे को छ । प्रागधकरणको बढ्दो लाितको तुलिामा ववितमा नियभमत

रुपमा ववद्युत महशुल समायोर्ि हुि िसतदा आ.व. २०७२/०७३ सम्म सष्ट्ञ्चत िोतसािी रु. ३४
अबड, ६१ करोर् हुि िएको छ । आ.व. २०७३/७४ मा ववद्यत
ु को और्त लाित रु. ११।३१ को तुलिामा
बबक्री महशुल और्त रु. ९।७५ मात्र हुिे हुदाुँ कररब लाितको १६% न्तयूि महशुल कायम िएको
कारण प्रागधकरणले सेवा सञ्चालि ििड र थप ियाुँ आयोर्िाहरु ववकास एवं निमाडण ििड थप
कर्ठिाई िइरहे को छ ।

िेपाल सरकार राष्ट्रिय ऊर्ाड सङ्कट निवारण तथा ववद्यत
ु ववकास दशक सम्बन्तधी अवधारणा-पत्र

२०७२ ले िे.वव.प्रा. लाई निर्दडरट िरे को उद्दे श्य पूरा ििड पनि प्रागधकरणको अहम ् िुभमका/ष्ट्र्म्मेवारी
पूरा ििड र्लववद्युत आयोर्िाहरुको ववकास, प्रसारण प्रणाली एवम ् ववतरण प्रणाली सञ्चालिको

ववकास िरी प्रागधकरणको कृयाकलापमा सुधार ििड लिािी वद्
ुड िे आवश्यकता रहे को छ ।
ृ गध ििप
प्रागधकरणले हाल तयार िरे को ववत्तीय सुधार कायडयोर्िामा आफ्िो कायड दक्षतामा सुधार िदै ववत्तीय
पुिःसंरचिाको माध्यमबाट सबल र सक्षम संस्था निमाडण ििे कायडयोर्िाअन्ततिडत ववद्यत
ु
महशुललाई समयसापेक्ष बिाई ववत्तीय सुधार ििप
ुड िे िएको छ ।
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ववद्यत
ु महशल
ु समायोर्ि सालवसाली हुिे सुत्र स्वीकृत हुि िसकेको कारण समयािक
ु ु ल ववद्यत
ु
महशुल समायोर्ि हुि िसतदा प्रागधकरणको ववत्तीय अवस्था सुगिि सकेको छै ि । ववद्युत महशुल

निधाडरण नियमावलीमा िएको व्यवस्था बमोष्ट्र्म ववद्युतको महशुल दर, उपिोतता मूल्य सूचीको
पररवतडि, ववद्युत उ्पादिको सीमान्तत लाित, ववद्युतको माि व्यवस्थापि, प्रागधकरणको ह्रासकट्टी

दर एवम रोयल्टी आर्द समेतको आधारबाट ववद्युत महशुललाई समयसापेक्ष रुपमा समायोर्ि ििड
आवश्यक िएकोले िे.वव.प्रा.ले ववद्यत
ु महशल
ु निधाडरण आयोिसमक्ष अिरु ोध ििप
ुड िे िएको हो ।
(क)

िेपाल ववद्युत प्रागधकरणको सञ्चालि अवस्थाः
िेपाल ववद्युत प्रागधकरणको सामुदानयक तथा थोक ग्राहक समेत िरी हाल कररब ३२ लाख
६७ हर्ार ग्राहक रहे का छि ् । कुल ग्राहक सुँख्याको ९४.१५% ग्राहक िाहडस्थ विडमा छि ् ।

आ.व. २०७३/७४ मा राष्ट्रिय ववद्युत प्रणालीमा कुल प्राप्त ऊर्ाडमध्ये प्रागधकरणको उ्पादि

क्षमता २३१६GWh, िारतबाट आयात २१२ GWh र निर्ी क्षेत्रको १७५३ GWh िई उपलव्ध
ववद्युत ६१९० GWh हुिे र सो को बबक्री ििड सक्रकिे ऊर्ाड ४७७३ GWh रहे को छ ।
ववद्युतको माि व्यवस्थापि ििड आन्ततररक उ्पादिको अनतररतत िारतबाट केही थप ऊर्ाड
आयात िरी एर् ्अप समयमा उद्योि बाहे क अन्तय क्षेत्रमा लोर्सेडर्ङ्ि अन्त्य िररएको छ ।

प्रागधकरणले हालको ववद्यत
ु उ्पादिमा वद्
ुड िे, उपयत
ु त क्षमताका प्रसारण लाईि
ृ गध ििप
तथा सब-स्टे शि निमाडण ििुप
ड िे, िुणस्तरीय ववतरण प्रणालीको ववकास ििप
ुड िे, ग्रामीण

ववद्युतीकरणको कायडक्रम सञ्चालि ििप
ुड िे, चुहावट नियन्तत्रण िरी आफ्िो सेवा प्रवाहमा

सुधार िरी प्रिावकारी बिाउिे आर्द र्स्ता क्षेत्रमा थप कायड िरी अझ सुधार ििप
ुड िे
आवश्यकता रहे को छ । यस चुिौतीपूणड ष्ट्र्म्मेवारी पूरा ििडका लागि िे.वव.प्रा.लाई आिामी

र्दिमा ववद्युत उ्पादि, प्रसारण र ववतरण सम्बष्ट्न्तध कायडलाई थप सुदृढ र व्यवष्ट्स्थत िरी
आम उपिोतताको िाविा बमोष्ट्र्म सुरक्षक्षत, िुणस्तरीय र िरपदो ववद्युत सेवा उपलव्ध
िराउि सम्बष्ट्न्तधत सबै क्षेत्रबाट सहयोिको समेत खाुँचो रहे को छ ।
(ख)

प्रागधकरणको ववद्यत
ु सेवाको लाित (Cost of Service)
प्रागधकरणको ववित ३ वर्डको ववद्युत उपलव्धता र बबक्रीबाट प्राप्त आम्दािी र खचड एवम ्
आिामी वर्ड (बर्ेटको आधारमा) िेपाल ववद्युत प्रागधकरणको ववद्युत सेवाको लाित यस
प्रकार रहे को छः

आ.व.
क्र.सं.

वववरण

२०७४/७५
बर्ेटको

आधारमा

बोर्ड-७५७

१

उपलव्ध ववद्युत

२
३

२०७३/७४

२०७२/७३

२०७१/७२

७४४३

६१९०

५०७७

५००६

बबक्री (GWh)

५८१३

४७५३

३७६८

३७८३

चुहावट युनिट (GWh)

१६३०

१४१८

१३०९

१२२३

(GWh)
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आ.व.
क्र.सं.

वववरण

२०७४/७५
बर्ेटको

आधारमा

बोर्ड-७५७

४

चुहावट प्रनतशत

५

र्म्मा आय (हर्ारमा)

६

ववक्रक्र मूल्य

७

कमडचारी खचड

८

वस्तु/सेवा

९

सञ्चालिर/सम्िार खचड

१०

प्रशासनिक खचड

११

ववद्युत खररद (Power

१२

२०७३/७४

२०७२/७३

२०७१/७२

२१.९०

२२.९०

२५.७८

२४.४४

५६७०७१४९

४६५३२८५९

३२४७३९७९

३३२८५०३२

९।७६

९।७५

८।६२

८०९८८१७

६८६५७५४

५३५६६६२

५४६५०८७

२५३६५००

१७९१९६८

९२०३७६

४९१३७५

३९७४८४६

३१४३७९२

२४९५६९०

२१४७१२८

१०१६७५३

९१२३०२

५४४९१३

५५३६००

३९६६९०००

२८८५७३४१

२२३३२३९२

१९२१०१९३

रोयल्टी (हर्ारमा)

१४५७५००

९९७५००

९९७५००

८९२४६०

१३

ह्रास कट्टी (हर्ारमा)

४५०५०००

३८०१५८६

३५५४३५९

३४४८१५०

१४

अन्तय खचड (हर्ारमा)

२५६२५००

२५६२५००

२१०००००

२०५००००

१५

व्यार् र बैंक खचड

४०१४३८८

४९९६३८७

५०७९७२८

४६७०२१४

१६

ववदे शी ववनिमय सटही

५००००

५००००

७४६४८३

(५२७१७५)

१७

र्म्मा खचड (हर्ारमा)

६७८८७२०४

५३५७९१२९

४३९६३७३७

३८४०५०३२

१८

लाित (प्रनतयुनिट रु.)

११।६८

११।३१

११।६७

१०।१५

१९

प्रनतयुनिट लाितमा

१।९२

१।५६

३।०५

२।०१

(प्रनतयुनिट)

(हर्ारमा)

खचड(हर्ारमा)

(हर्ारमा)

(हर्ारमा)

Purchase) (हर्ारमा)

(हर्ारमा)

(हर्ारमा)

८।१४
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आ.व.
क्र.सं.

वववरण

२०७४/७५
बर्ेटको

२०७३/७४

२०७२/७३

२०७१/७२

२०

१६

३५

२५

आधारमा
िोतसाि रु.
२९

सञ्चालि ववन्तदम
ु ा

िएको र्ाटा पूनतड ििड

आवश्यक पिे प्रनतशत
(ि)

प्रागधकरणको ववत्तीय अवस्थालाई असर पािे प्रमुख त्वहरुः
िेपाल ववद्युत प्रागधकरण र्ाटामा र्ािुको मुख्य कारण समयािस
ु ार ववद्युत महशुलदर
समायोर्ि हुि िसतिु हो । बबितमा ११ वर्डपनछ २०६९ सालमा कररब २०% ले वद्
ृ गध हुुँदा
िोतसािी पूनतड हुि िसकेको र सो को ४ वर्डपनछ २०७३ िारदे णख िएको वद्
ृ गधले पनि
िे.वव.प्रा.मा बढदै िएको िोतसािीको र्ाटा पूनतड हुि सकेि ।

आ.व. २०७३/७४ मा उपलव्ध हुिे कुल ववद्युतमध्ये िेपाल ववद्यत
ु प्रागधकरणको उ्पादि
३७% रहे को, निर्ी क्षेत्रबाट हुिे उ्पादि २८% र आयात ३५% रहे को छ । प्रागधकरणको
आन्ततररक उ्पादिबाहे कको कररब ६३% ववद्युत आपूनतडको लागि कुल ववद्युत बबक्री
महशुलको ठूलो र्हस्सा ववद्युत खररदको लागि िुततािी हुिेिरे को छ ।

प्रागधकरणको हालको प्रनत युनिट ववद्युतको और्त लाित रु. ११.३१ को तुलिामा ववद्युत

बबक्री महशुल और्त रु. ९.७५ मात्र िएको हुुँदा प्रनतयुनिट रु. १.५६ ले िोतसािी व्यहोिुड परे को
छ । आन्ततररक उ्पादिले माि धान्ति िसकी आपूनतड बढाउदा निर्ी क्षेत्रको ववद्युत खररदको

साथै िारतबाट अनतररतत थप ववद्युत खररद िरर आपूनतड बढाउदा थप लाित बढि िएको छ
।

प्रागधकरणको ववत्तीय अवस्थालाई असर पािे प्रमुख कारकहरुमा आफ्िो उ्पादिको अिुपात

कम हुि,ु चुहावटको प्रनतशत पनि कररब २५% को हाराहारीमा रहि,ु ववद्युतको प्रिावकारी
खररददर बबक्रीदर िन्तदा बढी रहि,ु सरकारी कायाडलय, सर्कबत्ती, शीतिण्र्ार, दग्ु ध गचस्याि

केन्तरको महशल
ु बतयौता रर्हरहिु आर्द मुख्य कारण हुि । र्स्को कारण प्रागधकरणको
आयमा प्र्यक्ष असर पिड िई ििद प्रवाहमा समेत कर्ठिाइ िएको छ ।
प्रागधकरणको ववद्यत
ु चुहावट ववित ७/८ वर्डदेणख कररब २५% िन्तदा मागथ रहे कोमा यस
आ.व.मा ववद्युत चुहावट कररब ३% ले र्ट्ि िएकोछ ।

प्रागधकरणको ववत्तीय स्वास््य (Financial Health) सुधार ििड ववद्युत महशुललाई लाित

भसद्धान्तत (Cost Plus) बमोष्ट्र्म समायोर्ि िरी हाल िइरहे को सञ्चालि खचडलाई Break

Even मा ल्याउि र आफ्िो योर्िा मुताबबक कायडक्रम सञ्चालि िरी व्यावसानयक
निरन्ततरताको लागि समेत थप बर्ेट आवश्यकता रहे को छ । ्यसैिरी प्रागधकरणको
मध्यकालीि एवम ् दीर्डकालीि प्रक्षेपणअिस
ु ार Generation, Transmission र Distribution

Plan बमोष्ट्र्म आवश्यक पिे पुुँर्ी लिािी ििे र िे.वव.प्रा. एवम ् सहायक कम्पिी
बोर्ड-७५७
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सञ्चालिको लागि समेत आवश्यक पिे Matching Fund र्ट
ु ाउि पुँुर्ी निमाडणको स्रोत
बढाउिुपिे िएको छ ।
(र्)

प्रनतयुनिट लाित रु.११.३१ को तुलिामा ग्राहक विीकरण अिुसारको आयमा िाफा/िोतसािः
प्रनत युनिट
आय(रु)

ववद्युतको

खपत (%)

आय रकम
(%)

लाितको तुलिामा

ग्राहस््य

९.६८

४४.८८

४२.५०

-१७

औद्योगिक

९.८२

३६.१५

३४.७३

-१५

िैह्र व्यापाररक

१६.९०

३.४९

५.७७

३२

व्यापाररक

१५.५०

८.०३

१२.१८

२७

सामुदानयक थोक ग्राहक

४.६६

२.७५

१.२५

-१४२

और्त

९.७५

-

-

िाफा/िोतसाि

िेपाल ववद्यत
ु प्रागधकरणको आन्ततररक ववद्युत उ्पादि बढ्ि िसतदा बढ्दो मािलाई धान्ति बाह्य
स्रोतको िर पदाड निर्ी ववद्यत
ु उ्पादक एवम ् ववद्यत
ु आयातमा नतिप
ुड िे ववद्युत खचडमा वद्
ृ गध,

मुराष्ट्स्फती (Inflation Rate) दर, ज्यालदर, डर्र्ेल, ग्यास लिायत निमाडण सामाग्रीहरुमा िएको मूल्य

वद्
ृ गध आर्दबाट प्रशासकीय तथा सञ्चालि-सम्िार खचडका निरन्ततर वद्
ृ गध िइरहे हको कारण बबितका

मूल्य समायोर्िले खचड धान्ति िसकी निरन्ततर र्ाटामा िै सञ्चालि ििप
ुड िे अवस्था रहे को छ ।
यसका साथै प्रागधकरणले ववद्युतीकरण लिायतका कायड ववस्तार िरररहे को एवम ् उ्पादि, प्रसारण

तथा ववतरण तफडका कायडलाई निरन्ततरता र्दइरहे को र्स्ता कारणले िे.वव.प्रा. को ववत्तीय अवस्था

हालको खचड भमतव्यनयताको बावर्ुद पनि निरन्ततर र्ाटामा िै सञ्चालि िरररहिु परे को छ ।
र्सबाट िे.वव.प्रा.ले उपयुतत क्षेत्रमा लिािी ििे अवसर समेत िम
ु ाइरहिु परे को छ । यसरी ववत्तीय
अवस्था कमर्ोर हुुँदा स्रोत पररचालि ििड िसकी संस्थाको लागि आवश्यक पिे Financial
Covenants पूरा हुि सकेका छै िि ् । ववश्व बैंक, एभशयाली ववकास बैंक आर्द र्स्ता अन्ततराडष्ट्रिय
ववत्तीय संस्थाहरुसुँि िररएको सम्झौता अिस
ु ार Rate of Returns 6% Self Financial Ratio २३%
आर्द र्स्ता सुचकांकहरु समेत पूरा िएिि । साथै प्रागधकरणको संस्थाित योर्िाको कायडक्रम
समेत कायाडन्तवयि हुि सतिे अवस्था िएि ।

प्रागधकरणको ववत्तीय अवस्था सुधार ििड ववत्तीय पुिसंरचिा ििप
ुड िे ववभिन्ति क्षेत्रित सुधारका

अनतररतत ग्राहकको ववद्यत
ु महशुल समसामनयक बिाई समायोर्ि ििे ववर्य एक मुख्य आधारको
रुपमा रहे को छ । िेपाल ववद्युत प्रागधकरण र्ाटामा सञ्चालि हुिुको मुख्य कारण िै ववद्युत
महशुलदर समयमै समायोर्ि हुि िसतिु हो । र्सको कारण िे.वव.प्रा. लिातार र्ाटामै सञ्चालि
िई सष्ट्ञ्चनत िोतसािी बढ्दै र्ाुँदा प्रागधकरणको आगथडक अवस्था खष्ट्स्कि पुग्यो ।
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२

ने. बब. प्रा. संचालक सममततको तनणणय

प्रागधकरणको ववत्तीय सुधारका लागि प्रस्ताव िररए बमोष्ट्र्म ववद्युतको समय सापेक्ष लाितको
आधारमा ववद्यत
महशल
निधाडरण ििड िेपाल ववद्यत
प्रागधकरण संचालक सभमनतको भमनत
ु
ु
ु
२०७४।०३।२९ को ७५७औं बैठकबाट स्वीकृत िए अिस
ु ार महशुल समायोर्िका लागि श्री ववद्युत
महशुल निधाडरण आयोि समक्ष दरखास्त पेश िररएको ब्यहोरा अिुरोध छ ।

ववद्युत महशुल, अन्तय दस्तुर तथा सेवा शुल्क एवं महशुल सुत्र निधाडरण बारे दे हाय बमोष्ट्र्म ििे
१. संलग्ि अिुसुची–१ र १(क) बमोष्ट्र्म ववद्युत महशुल र अिस
ु ूची-२ बमोष्ट्र्म अन्तय दस्तुर तथा

सेवा शुल्क निधाडरण ििे स्वीकृनतका लागि ववद्युत महशुल निधाडरण आयोि समक्ष अिुरोध
ििे ।

२. ववद्यत
ु महसुल निधाडरण नियमावली, २०५० को नियम ६ बमोष्ट्र्म प्र्येक वर्ड स्वतः ववद्यत
ु
महशुल दर पररवतडि हुिे उपयुक्त सुत्र (Formula) निधाडरण िररर्दिे व्यवस्थाका लागि
महशुल निधाडरण आयोि समक्ष अिरु ोध ििे ।
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