नेपाल व यत
ु

ाधकरण

सामद
ु ायक ामीण व यत
ु ीकरण वनयमावल, २०७१
नेपाल व यत
ु

ाधकरण ऐन २०४१ को दफा ३५ ले दएको अधकार

योग गर! नेपाल व युत

ाधकरणको स#चालक स%म'तले दे हायको व'नयम बनाएको छ ।

परछे द - १
ारि"भक
१.

सं&'(त नाम र
क)

ार"भः

यो व'नयमावल!को नाम “नेपाल व यत
ु

ाधकरण सामद
ु ा'यक -ामीण

व यत
ु ीकरण व'नयमावल!, २०७१” रहे को छ ।
ख)
२

यो व'नयमावल! त1
ु 2त

ार3भ हुनेछ ।

परभाषाः
वषय वा सँगले अक7 अथ9 नलागेमा यस व'नयमावल!मा–
क)
“ऐन” भ2नाले नेपाल व यत
ाधकरण ऐन, २०४१ लाई स3झनु पछ9 ।
ु
ख)
“ ाधकरण” भ2नाले ऐनको दफा ३ अ2तग9त <थापना भएको नेपाल व यत
ु
ाधकरणलाई स3झनु पछ9 ।
ग)
“स#चालक स%म'त” भ2नाले नेपाल व यत
ाधकरण ऐन, २०४१ को दफा
ु
८ बमोिजम गठत ने.व. ा. स#चालक स%म'तलाई स3झनु पछ9 ।
घ)
“मC
ाधकरण ऐन, २०४१ को
ु य शासकEय अधकृत” भ2नाले नेपाल व यत
ु
दफा १७ बमोिजम 'नयG
ु त भएको HयिGतलाई स3झनु पछ9 ।
ङ)
“वभाग”
भ2नाले
ाधकरणको
वतरण
तथा
-ाहक
सेवा
'नदJ शनालयअ2तग9तको सामद
ा'यक
-ामीण
व
य
त
ीकरण
वभागलाई
ु
ु
जनाउनेछ ।
च)
“LेMीय काया9लय” भ2नाले
ाधकरणको वतरण तथा -ाहक सेवा
'नदJ शनालयअ2तग9तको LेMीय काया9लयलाई जनाउनेछ ।
छ)
“आथ9क
शासन व'नयमावल!” भ2नाले ने.व. ा., आथ9क
शासन
व'नयमावल!, २०६८ लाई स3झनु पद9 छ ।
ज)
“वतरक सं<था” भ2नाले -ामीण LेMमा सामद
ु ा'यक1पमा व यत
ु वतरणको
सेवा दान गनJ उQेRयले यस व'नयमावल!को व'नयम ४ बमोिजम <थापना
भएको वतरक सं<थालाई स3झनु पछ9 ।
झ)
“थोक -ाहक” भ2नाले वतरक सं<थाको <वीकृत वतरण LेM%भMको वतरण
णाल!को एक Sब2दम
ु ा %मटर जडान गर! Vयस LेMको ५० के.%भ.ए. वा
सोभ2दा कम लोड भएको एक वा एकभ2दा बढ! -ाहकह1लाई व यत
ु वतरण
गन9 <थापना भएको वतरक सं<थालाई स3झनु पछ9 ।
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ञ)
ट)

ठ)

ड)

ढ)
ण)

त)

थ)

द)

ध)

न)
प)
फ)

“थोक %मटर” भ2नाले ाधकरणले वतरक सं<थालाई थोकमा व यत
ु SबYE
गन9 वतरण णाल!मा जडान गर!एको %मटर स3झनु पछ9 ।
“स3झौता” भ2नाले वतरक सं<थाले ाधकरणबाट थोक दरमा व यत
ु खर!द
गर! वतरण गनJ स3ब2धमा
ाधकरण र वतरक सं<थाबीच भएको
स3झौतालाई स3झनु पद9 छ ।
“-ाहक” भ2नाले व यत
ु वतरण व'नयमावल!, २०६९ अनस
ु ार वतरक सं<थाले
SबYE वतरण गरे को व यत
ु सेवा उपभोग गनJ -ाहकह1को सच
ू ीमा नाम दता9
भएको HयिGत वा सं<थालाई स3झनु पद9 छ र सो श]दले कुनै सं<था वा
काया9लयको हकमा उGत सं<था वा काया9लयको मख
ु समेतलाई जनाउँ छ ।
“%मटर” भ2नाले ाधकरणले व यत
ु को खपत वा उ_चतम ् माग वा दव
ु ै नाप
गन9 वतरण णाल! वा -ाहकको घरमा जडान गरे को य2Mलाई स3झनु
पद9 छ ।
“वतरण LेM” भ2नाले ाधकरण र वतरक सं<थाबीच भएको स3झौतामा
उaलेbखत LेMलाई स3झनु पद9 छ ।
“वतरण लाइन” भ2नाले वतरक सं<थाले व यत
ु वतरण गनJ योजनको
'नि3त थोक %मटर जडानप'छको वतरण LेMमा भएको वतरण संरचना
स3झनु पद9 छ ।
“वतरण णाल!” भ2नाले व यत
ु वतरण गनJ योजनको लाग व यत
ु
उVपादन के2d वा सारण के2dदे bख वतरक सं<थाको लाग जडान भएको
थोक %मटरस3मको वतरण संरचनालाई स3झनु पद9 छ ।
“काया9लय मख
ु ” भ2नाले 'निRचत ् उQेRय पू'त9का लाग छुeै बजेट तथा
दरब2द! भई आथ9क तथा शास'नक अधकार योग गन9पाउने ाधकरणका
पदाधकार!लाई स3झनु पद9 छ ।
“<थानीय काया9लय” भ2नाले स3बि2धत िजaलाि<थत ाधकरणको वतरण
तथा -ाहक सेवा 'नदJ शनालयअ2तग9तको वतरण के2d वा तोfकएको
काया9लयलाई स3झनु पद9 छ ।
“जनसहभागता” भ2नाले सामुदा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणमा <थानीय
समद
ायबाट
उपल]ध
ह
ने
आथ9
क
,
व<त
ग
त
र
gम
सहभागतालाई
ु
ु
ु
जनाउनेछ ।
“'नदJ शक स%म'त” भ2नाले व'नयम १६ बमोिजम गठन भएको स%म'तलाई
जनाउँ छ ।
“<थानीय स%म'त” भ2नाले व'नयम १३ बमोिजम गठन भएको स%म'तलाई
जनाउँ छ ।
“सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण” भ2नाले वतरक सं<थाको वतरण LेMमा
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमअ2तग9त नयाँ व यत
ु संरचना
'नमा9ण गर! वा ाधकरणको व यमान व यत
ु संरचनाबाट व यत
ु वतरण
गhरने काय9लाई स3झनु पद9 छ ।
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ब)

भ)
म)

य)

र)

ल)
व)
श)

ष)

स)

ह)
L)

“लाइन व<तार” भ2नाले वतरक सं<थाको वतरण LेM%भM व यत
ु ीकरण गन9
बाँकE रहे का उपभोGतालाई व यत
ु उपल]ध गराउन 'नमा9ण गhरने व यत
ु
संरचनालाई स3झनु पद9 छ ।
“व यत
ु संरचना” भ2नाले ३३/११ के.भी. सारण लाइन, वतरण iा2सफरमर
एवं ४००/२३० भोaटको वतरण लाइनसमेतका संरचना स3झनु पद9 छ ।
“सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yम” भ2नाले सामद
ु ा'यक -ामीण
व यत
ु ीकरणसँग स3बि2धत काय9Yममा वतरक सं<थाको 2यन
ु तम ् लगानी
१०% भएको काय9Yमलाई स3झनु पद9 छ ।
“ णाल! सk
ु ढ!करण” भ2नाले वतरक सं<थाको वतरण LेMअ2तग9त व यत
ु
संरचनाको Lमता वृ lको लाग कmडGटरको साईज बढाउने वा फेज थप गनJ
वा iा2सफरमरको Lमता बढाउने वा iा2सफरमर थप गनJ वा व यत
ु
संरचनामा केह! पhरवत9न गनJ काय9लाई स3झनु पद9 छ ।
“मम9त-स3भार” भ2नाले व युत संरचनामा योग भई Sब-एका व यत
ु
सामा-ी मम9त गर! योग गनJ वा Vयसको सeामा अका9 मालसामान योग
गनJ वा साना'तना मालसामान थप गर! व यत
ु संरचना द1
ु <त राCने काय9लाई
स3झनु पद9 छ ।
“मम9त-स3भार कोष” भ2नाले यस व'नयमावल!को व'नयम ११(२) बमोिजमको
कोषलाई स3झनु पद9 छ ।
“सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण कोष” भ2नाले यस व'नयमावल!को
व'नयम ११(१) बमोिजमको कोष स3झनु पद9 छ ।
“टे पpग qवाइ2ट” भ2नाले वतरक सं<थालाई व यत
ु आपू'त9 गनJ योजनका
लाग 'न%म9त लाइनलाई, ाधकरणको ३३ के.%भ. वा ११ के.%भ. को मल
ू
फEडरमा वा ३३/११ के.भी. सव–<टे शनमा जोrडने/जोrडएको <थानलाई स3झनु
पद9 छ ।
“iा2सफरमर स3ब2धी उपकरण” भ2नाले iा2सफरमर स#चालनका लाग
योग हुने आवRयक उपकरण र ततस3ब2धी
सरु Lाका आवRयक
्
उपकरणह1लाई स3झनु पद9 छ ।
“ <ताव” भ2नाले वतरक सं<थाले सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण
काय9Yमअ2तग9त सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9, Lमता वृ l काय9 र
मम9त-स3भार काय9को <वीकृ'तको लाग <थानीय काया9लय/वभागमा पेश
गरे को ावधक, आथ9क र शास'नक ववरणलाई स3झनु पद9 छ ।
िजaला दररे ट भ2नाले स3बि2धत िजaलाको िजaला वकास स%म'तबाट हरे क
आ.व.मा 'नधा9रण गhरने दररे टलाई स3झनु पद9 छ ।
“तोfकएको वा तोfकएबमोिजम” भ2नाले ऐन वा सो अ2तग9त बनेको 'नयम वा
व'नयम, स%म'त वा अधकार ाqत अधकार! वा 'नकायको 'नण9यबाट
तोfकएको वा तोfकएबमोिजम स3झनु पद9 छ ।
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३.

उ-े.यः
यस व'नयमावल!का उQेRयह1 दे हायबमोिजम हुनेछन ्:
१)
ाधकरणको व यमान व यत
ु वतरण णा%लमा चह
ु ावट कम गदs Vयसको
रे खदे ख, मम9त-स3भार र वतरण Hयव<थालाई सामद
ु ा'यक 1पमा वतरक
सं<थामाफ9त स#चालन गर! व यत
ु वतरण सेवामा भावकाhरता aयाउन
जनसहभागतालाई बध9न गनJ ।
२)
वतरक सं<थामाफ9त व यत
ु वतरण णाल!को संरLण तथा स3बध9न गदs
वतरण लाइन व<तार गनJ काय9मा जनसहभागता बढाई सामद
ु ा'यक
Hयव<थापनलाई ोVसाहन गनJ ।
३)
वतरक सं<थामाफ9त व यत
ु वतरणमा -ामीण समद
ु ायको ावधक एवं
Hयव<थापकEय Lमता अ%भवृ l गनJ ।
४)
-ामीण व यत
ु ीकरणमा 'नजी, समद
ु ाय र <थानीय 'नकायको लगानी र
सहभागता आकष9त गनJ ।
५)
-ामीण व यत
ु ीकरण, जनचाहना एंव आवRयकताअन1
ु प 2यन
ू रहे को स2दभ9मा
वतरक सं<थाको माtयमबाट सो काय9मा थप लगानी आकष9त गर! बहृ त1पमा
व<तार गनJ ।
६)
-ामीण व यत
ु ीकरणमा दातस
ु ायको लगानी र सहभागता बध9न एवं
ृ मद
ोVसाहत गनJ ।
७)
जनसहभागतामा -ामीण व यत
ु ीकरण णाल!को व<तार, वकास तथा
बध9न गनJ ।

४.

वतरक सं0थाको दता3स"ब5धी 6यव0थाः
१)
वतरक सं<थाको <थापना एवं गठन <थानीय व यत
ु उपभोGताह1 मtयेबाटै
भएको हुनु पनJछ ।
२)
वतरक सं<थाको दता9 सहकार! ऐन, २०४८ बमोिजम हुनु पनJछ । सं<थाले
आuनो वधानमा सामद
ु ा'यक 1पमा व यत
ु वतरणसमेत गनJ उQेRय राखेको
हुनप
ु छ9 । तर, यस व'नयमावल! लागू हुनभ
ु 2दा पहले व%भ2न ऐनबमोिजम
दता9 भई ाधकरणसँग स3झौता गरे का वतरक सं<थाले चाहे मा सहकार! ऐन,
२०४८ बमोिजम दता9 गन9 सGनेछन ् । सहकार! ऐन, २०४८ बाहे क अ2य
ऐनबमोिजम दता9 भएका वतरक सं<थाले सहकार! ऐन २०४८ अनस
ु ार प'छ
दता9 गरे मा ाधकरणसँग भएको सावकको स3झौता नवीकरण गनु9 पनJछ ।
३)
वतरक सं<था ाधकरणको थोक -ाहकको 1पमा रहनेछ ।

५.

वतरक सं0थाको काया3लय तथा वतरण 'े8ः
१)
वतरक सं<थाले आuनो काया9लय स3बि2धत वतरण LेM%भM
उपभोGताह1लाई सु वधा पनJ <थानमा राCनु पनJछ ।
२)
स3झौतामा उaलेख भएको -ामीण LेM वतरक सं<थाको वतरण LेM
हुनेछ । तर उGत वतरण LेMअ2तग9तका ५० के.%भ.ए. भ2दा माथको सqलाई
%लई रहे का वा %लने स3पण
ू 9 -ाहकह1 ाधकरणका -ाहक हुनेछन ् ।
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परछे द–२
वतरक सं0थाले पेश गनप
ु3 न; कागजातह>
६.

वतरक सं0थाले पेश गनप
ु3 न; कागजातह>ः
१)
व यत
ु ीकरण नभएको -ामीण <थानमा व यत
ु ीकरण गर! सेवा स#चालन
गन9 चाहने वा ाधकरणले व यत
ु वतरण गhररहे को -ामीण LेMमा मौजुदा
रहे को वतरण णाल!बाट व यत
ु को वतरण गन9 चाहने सं<थाले अनस
ु च
ु ी–१
बमोिजमको ढाँचामा ाधकरणको <थानीय काया9लय र ाधकरणको <थानीय
काया9लय नभएको <थानमा सो सँगैको निजकको िजaलामा रहे को ाधकरणको
<थानीय काया9लयमा 'नवेदन दनु पनJछ ।
२)
उप व'नयम (१) अनस
ु ार 'नवेदन दँ दा सं<थाको शास'नक, आथ9क, ावधक
र Hयव<थापकEय <तावसमेत संलvन हुनु पनJछ ।
३)
उपव'नयम (१) बमोिजम दइने 'नवेदनमा दे हायबमोिजमका कागजातह1
संलvन गनु9 पनJछः
क)
वतरक सं<था दता9 भएको माण-पMको 'त%लप ।
ख)

वतरक सं<थाको व यत
ु वतरण गनJ LेM र सो को %समाpकन
उaलेख भएको <ताव ।

ग)

वतरक सं<थाको वधानको

घ)

वतरक सं<थाको जनशिGत, ावधक Lमता, Hयव<थापकEय संरचना
तथा आथ9क xोतस3ब2धी <ताव तथा ववरण ।

ङ)

वतरक सं<थाको काय9स%म'तको 'नण9यको

च)

वतरक सं<थाको अtयL लगायत
पदाधकार!ह1को नामावाल! सहत २/२
फोटो ।

छ)

प'छaलो रािyiय जनगणनाअनस
ु ार वा िजaला वकास स%म'त वा
गाउँ वकास स%म'तले माbणत गरे को घरधरु ! सँCया ।

ज)

वतरक सं<थाको काय9 स%म'तका सबै सद<यह1 सोह! वतरक
सं<थाको वतरण LेMअ2तग9त बसोबास गनJ हुन ् भनी स3बि2धत
िजaला वकास स%म'त वा गाउँ वकास स%म'तबाट माbणत गhरएको
%सफाhरसको सGकल 'त ।

झ)

वतरण LेMअ2तग9त
-ाहकह1को ववरण ।

ञ)

व यत
ु ीकरण LेMको १:५००० <केलको भौगो%लक नGसामा टे पpग
qवाइ2ट दे bखको व यत
ु संरचनाको रे खाpकन ।

ट)

३३/११ के.भी. सव<टे शनस3ब2धी ववरण ।
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'त%लप ।

हुनसGने

'त%लप ।
स3पूण9 काय9स%म'तका
'त पासपोट9 साइजको

औ योगक

-ाहक

एवं

अ2य

ठ)

ड)

मोटरबाटोदे bख वतरण LेMस3म सामान ढुवानी गनप
ु9 नJ दरू !को,
स3बि2धत िजaला वकास स%म'तबाट माbणत कोश ववरण (कोश–
माbणत) र िजaला दररे टको माbणत 'त%लप ।
आवेदन द<तरु बापत 1. १००।- बुझाएको र%सद ।

७.

वतरक सं0थाको नवेदनउपर कारबाहः
१)
व'नयम ६(१) बमोिजम पन9 आएका <तावह1 <थानीय काया9लयले ३०
दन%भM ारि3भक छानSबन तथा जाँचबुझपRचात ् उपयG
ु त ठहhरएमा लागत
अनम
ानसहत
%सफाhरस
गर!
वभागमा
पठाउन
पनJ
छ
।
ु
ु
२)
उपव'नयम(१) बमोिजम वभागमा ाqत भएका <तावह1 माथ आवRयक
जाँचबुझ गर! उपयG
ु त <ताव वभागले %सफाhरससहत 'नदJ शक स%म'तमा
<वीकृ'तका लाग पेश गनJछ।
३)
च%लत कानन
ु बमोिजम व यत
ु ीकरण गन9दन सfकने/नसfकने आवेदन परे को
६० दन%भM सोह! Hयहोराको जानकार! स3बि2धत वतरक सं<थालाई
दईनेछ ।
४)
उपल]ध/<वीकृत बजेटको ि<थ'त हे hर 'नदJ शक स%म'तले <ताव <वीकृत
गनJ/नगनJ 'नण9य %लनेछ । 'नदJ शक स%म'तबाट <ताव <वीकृत भएपRचात ्
वभागले वतरक सं<थालाई ४५ दन%भM अनुसच
ू ी-२ मा उaलेख भएबमोिजम
स3झौता गन9 आउनेबारे को आशयपM दनु पनJछ ।
५)
उपव'नयम (३) बमोिजम सच
ू ना ाqत गरे को %म'तले ४५ दन%भM वतरक
सं<थाले स3झौता गनु9 पनJछ ।
६)
उपव'नयम (४) बमोिजमको 3याद%भM स3झौता गन9 नआएमा ाधकरण
िज3मेवार हुने छै न र वतरक सं<थालाई दइएको आशयपM <वतः रQ भएको
मा'ननेछ ।

८.

वतरक सं0थाले ज"मा गनु3 पन; रकम स"ब5धी 6यव0थाः
१)
व'नयम ७ को उपव'नयम (४) बमोिजम स3झौता गनप
ु9 ूव9 वतरक सं<थाले
लगानी गनु9 पनJ 2यन
तम
१०%
रकम
मtये
७.५%
रकम
वभागले तोकेको
ु
खातामा ज3मा गनु9 पनJछ ।
२)
उपव'नयम (१) बमोिजम वतरक सं<थाले ज3मा गन9 बाँकE रहे को २.५% रकम
स3झौता भएको %म'तले ६० दन %भM वभागले तोकेको खातामा ज3मा गनु9
पनJछ । कुल १०% रकम ज3मा भएप'छ माM व यत
ु ीकरण काय9को बोलपM
आ{वान गhरनेछ ।
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परछे द – ३
खरद
९.

नमा3ण तथा खरदस"ब5धी 6यव0थाः
१)
व'नयम ७ बमोिजम वतरक सं<थाको <ताव <वीकृत भई स3झौता भएप'छ
<वीकृत काय9Yमअनस
ु ारको मालसामान उपलि]ध तथा 'नमा9णस3ब2धी काय9
वभागले ाधकरणको आथ9क शासन व'नयमावल!बमोिजम Turnkey
1पमा गन/ु9 गराउनु पनJछ।
२)
उपव'नयम (१) बमोिजम Turnkey 1पमा आपू'त9 एवं 'नमा9ण काय9 गhरए
प'न %मटरको हकमा वभागले ाधकरणबाट उपल]ध गनप
ु9 नJ छ ।
३)
कुनै वशेष कारणबाट ज1र! ठहhरएमा माM 'नदJ शक स%म'तको <वीकृ'त %लई
व'नयम ४१ अनस
ु ार 'नमा9ण काय9मा वतरक सं<थालाई सहभाग गराउन
सfकनेछ ।

परछे द – ४
वतरक सं0थाको काम कत36य र िज"मेवार
१०.

वतरण लाइन नमा3ण, सDचालन तथा 6यव0थापन स"ब5धी 6यव0थाः
वतरण लाइन 'नमा9ण, स#चालन तथा Hयव<थापन स3ब2धमा वतरक सं<थाको काम
कत9Hय र िज3मेवार! दे हायबमोिजम हुनेछ ।
१)
ाधकरणबाट थोकमा खhरद गरे को व यत
ु को महसल
ु 'नय%मत1पमा भG
ु तानी
गनु9 पनJछ ।
२)
नयाँ -ाहक बनाउँ दा उपल]ध गराउनप
ु नJ सेवा सु वधाह1 'नय%मत1पमा
उपल]ध गराउनु पनJछ ।
३)
-ाहकलाई भरपद7, सरु |Lत एवं गुण<तरयG
सेवा दान गनु9
ु त व यत
ु
पनJछ ।
४)
वतरण LेM%भM वतरण लाइन 'नमा9ण वा व<तार गदा9 आवRयक पनJ
"RIGHT OF WAY" उपल]ध गनJ/गराउनेस3ब2धी स3पूण9 काय9ह1 गनु9 पनJछ ।
५)
व यत
ु वतरणको लाग आकि<मक तथा 'नय%मत1पमा गhरने मम9त-स3भार
एवं वतरण लाइन 'नमा9ण र व<तारको काय9 गनु9 पनJछ ।
६)
वतरक सं<थाले वतरण लाइनको मम9त-स3भार गदा9 र तोfकएको
सरु Lास3ब2धी मापदmड नअपनाई मम9त-स3भार काय9 गदा9 हानी-नोGसानी
हुनगएमा सोको मम9त-स3भार गर! ह<ता2तरण हुँदाको पूवव
9 त ् अव<थामा नै
राCने िज3मेवार! वतरक सं<थाको हुनेछ ।
७)
वतरक सं<थाले वतरण लाइन वा अ2य कुनै संरचनाको मम9त-स3भार गन9का
लाग वा अ2य कुनै कारणले व यत
ु को आपू'त9 रोGनप
ु नJ आवRयकता भएमा
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८)

९)

१०)

११)

Vय<तो सं<थाले सो कुराको जानकार! उपभोGताह1को लाग उGत काय9
गनअ
ु9 गावै साव9ज'नक सच
ू ना जार! गनु9 पनJछ ।
वतरक सं<थाले नेपाल व यत
ाधकरण ऐन- २०४१ व यत
ु
ु ऐन–२०४९,
व यत
ु 'नयमावल!–२०५० र ाधकरणको व यत
ु वतरण व'नयमावल!
२०६९, च%लत 'नमा9ण मापदmड र अ2य
च%लत ऐन, 'नयम तथा
व'नयमावल! एवं काय9वधमा भएको Hयव<थाअनस
वतरण
ु ार व यत
ु
सेवास3ब2धी आuना काय9ह1 स#चालन र स3पादन गनु9 पनJछ ।
वतरक सं<थाको लाग 'नमा9ण गhरएको वतरण LेM%भMको वतरण लाइनमा
व यत
9 ना भई मानव तथा पशध
ु दघ
ु ट
ु नलाई करे 2ट लाग घाइते वा मVृ यु
भएमा पीrडत पLलाई ाधकरणको व यत
9 ना L'तपू'त9 व'नयमावल!–
ु दघ
ु ट
२०६७ मा तोfकएबमोिजमको L'तपू'त9 वतरक सं<थाले दनु पनJछ ।
ल!ज वा भाडामा दईएको व युत संरचनामा व यत
9 ना भई मानव तथा
ु दघ
ु ट
पशध
ु नलाई करे 2ट लाग घाइते वा मVृ यु भएमा पीrडत पLलाई ाधकरणको
व यत
9 ना L'तपू'त9 व'नयमावल!–२०६७ मा तोfकएबमोिजमको L'तपू'त9
ु दघ
ु ट
वतरक सं<थाले दनु पनJछ ।
वतरक सं<थाले अनस
ु ूची-४ बमोिजमको अ'घaलो महनाको मा%सक ववरण
अ यावधक गर!
Vयेक महनाको १५ गते%भM
ाधकरणको <थानीय
काया9लयमा अ'नवाय91पमा उपल]ध गराउनु पनJछ ।

परछे द –५
कोषस"ब5धी
११.

कोषस"ब5धी 6यव0थाः
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9 स#चालन तथा मम9तको लाग दे हायबमोिजमका
कोषह1को Hयव<था हुनेछः
(१)

सामद
ु ायक ामीण व यत
ु ीकरण कोषः
क)
सामद
णाल!
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण, लाइन व<तार तथा
सढ
एउटा छुeै “सामद
ु ृ ढ!करण काय9का लाग
ु ा'यक -ामीण
व यत
ु ीकरण कोष” खडा गhरनेछ साथै उGत कोषमा ज3मा भएको
रकम सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yम र सोसँग
स3बि2धत काय9Yममा माM खच9 गhरनेछ । ाधकरणको आथ9क
शासन व'नयमावल!बमोिजम सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण
वभागबाट कोषको स#चालन गhरनेछ ।
ख)
खmड (क) बमोिजमका काय9को लाग खडा गhरने कोषमा नेपाल
सरकार, वतरक सं<था वा अ2य कुनै xोतबाट रकम ाqत हुने भए
सो रकमसमेत ज3मा गhरनेछ ।
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ग)

सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण कोषको लेखा पर!Lण आथ9क
शासन व'नयमावल!बमोजम हुनेछ ।

२)

मम3त-स"भार कोषः
क)
वतरक सं<थाले वतरण लाइनको 'नय%मत मम9त-स3भार काय9का
लाग छुeै मम9त-स3भार कोष खडा गर! सोको रकम छुeै खाता खोल!
स#चालन गनु9 पनJछ ।
ख)
खmड (क) अनस
ु ारको कोषमा वतरक सं<थाले मा%सक SबYE आयको
कि3तमा १०% रकम मा%सक 1पमा ज3मा गनु9 पनJछ ।
ग)
खmड (क) अनस
ु ारको कोषमा नेपाल सरकार, <थानीय 'नकाय वा
अ2य xोतह1बाट रकम ाqत हुन आएमा सो रकम प'न ज3मा गनु9
पनJछ ।
घ)
कोषमा ज3मा भएको रकम वतरण लाइनको मम9त-स3भारको
काय9मा खच9 गनु9 पनJछ ।
ङ)
मम9त-स3भारको लाग कोषको रकम अपग
ु भएमा वतरक सं<था
<वयम ्ले Hयव<था गनु9 पनJछ ।
च)
कोषको स#चालन वतरक सं<थाबाट हुनेछ ।

३)

आवतI कोषः
क)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yममा सहयोग प}ु याउनको
लाग वतरक सं<थालाई ऋण उपल]ध गराउन एक आवत कोष
खडा गhरनेछ ।
ख)
आवत कोषमा दातस
ं था, नेपाल सरकार वा अ2य xोतबाट ाqत
ृ <
रकम ज3मा गhरनेछ ।
ग)
आवत कोषको लेखा पर!Lण आथ9क
शासन व'नयमावल!
बमोिजम हुनेछ ।

परछे द–६
ाधकरणका वJभ5न नकायको काम, कत36य र िज"मेवार
१२.

0थानीय काया3लयको काम कत36य र िज"मेवारः
यस व'नयमावल!को योजनको लाग <थानीय काया9लयको काम कत9Hय र िज3मेवार!
दे हायबमोिजम हुनेछः
१)
वतरक सं<थाबाट
ाqत
<ताव चेक गर! ने.व. ा.को
च%लत
मापदmडबमोिजम rडजाइन तथा लागत इिyटमेट तयार गनJ ।
आवRयकताअनस
ु ार <थलगत मण/सभJLण समेत गर! योvय र उपयG
ु त
<तावह1 वभागमा %सफाhरस गनJ ।
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२)

३)

४)

५)

६)

७)
८)
९)
१०)

उपव'नयम (१) अनस
ु ार <ताव %सफार!स गदा9 दे हायअनस
ु ारको ववरणसमेत
अ'नवाय91पमा समावेश गनु9 पनJछ ।
क)
३३/११ के.भी. सव<टे शनस3ब2धी ववरण ।
ख)
वतरण लाइनको %संगल लाइन डाय-ाम (SLD) । सो SLD मा
iा2सफरमरको ववरण, कmडGटरको ववरण र दरू ! उaलेख हुनु
पनJछ ।
ग)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणको लाग <तावत LेMमा पहले
नै अ2य वतरक सं<थाको आवेदन परे /नपरे को वा अ2य कुनै वतरक
सं<थासँग स3झौता भए/नभएको ववरण ।
ाधकरणको व यमान वतरण लाइन/संरचना ल!ज वा भाडामा %लई
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yम स#चालन गनJ वतरक सं<थालाई
स3झौता भएपRचात ् वतरण लाइनका दे हायबमोिजमका ववरणह1 उपल]ध
गराउनेः
क)
वतरक सं<थाको LेM%भM पनJ Vयेक iा2सफरमरबाट सेवा %लइरहे का
-ाहकको नाम, ठे गाना लगायतको अ यावधक ववरण ।
ख)
वतरण लाइनको ावधक ववरण ।
ग)
ाधकरणको व यत
ु महसल
ु बाँकE-बGयौता रहे का स3पण
ू 9 -ाहकह1
(कालो-सच
ू ीमा रहे का -ाहकह1समेत) को वग9करणअनस
ु ार बाँकEबGयौताको ववरण ।
ाधकरणबाट उपल]ध गराइएको कालो-सच
ू ीमा रहे का -ाहकह1को बाँकEबGयौता रकम असल
ु उपर गरे /नगरे को र असल
ु उपर गरे को रकम समय%भMै
ाधकरणमा उपल]ध गराए/ नगराएको अनग
ु मन गनJ ।
कालो-सच
ू ीमा परे का परु ाना -ाहकह1लाई 'नजका बाँकE-बGयौता असल
ु उपर
नभएस3म वतरक सं<थाले नयाँ व यत
ु सqलाई उपल]ध गराउन नहुने हुँदा
सोको पालना भए/नभएको अनग
ु मन गनJ । बाँकE-बGयौता असल
ु उपर नभई
नयाँ व यत
सqलाई दान गरे को पाइएमा उGत बाँकE-बGयौता रकम
ु
स3बि2धत वतरक सं<थाबाट असल
ु उपर गनJ ।
सामद
ा'यक
व
य
त
Hयव<थापन
नी'त
तथा काय9Yमको वषयमा माग भएको
ु
ु
समयमा यथाथ9 ववरणसहतको जानकार! स3बि2धत सरोकारवालालाई
दनप
ु नJ ।
मातहतको LेMका वतरक सं<थाले पेश गनJ <तावका लाग चाहने आवRयक
तयाpक एंव ववरणह1 उपल]ध गराउने ।
वतरक सं<थाको वतरण LेMमा सामद
ु ा'यकबाहे कको व यत
ु ीकरण काय9Yम
नेपाल सरकार वा ाधकरणको लगानीबाट स#चालन गन9 नहुने ।
स3बि2धत 'नमा9ण Hयवसायी वा वतरक सं<थाबाट ह<ता2तरण गर!ने व यत
ु
वतरण संरचना fYया पूरा गर! बुbझ%लने ।
वतरक सं<थाह1को बैठकको सम2वय गनJ र सामद
ु ा'यक -ामीण
व यत
ु ीकरणका लाग सामद
ु ा'यक सेल खडा गर! स3पक9 HयिGत तोGने ।
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११)
१२)
१३)

१४)
१५)

१६)

१७)
१८)

१९)
२०)

२१)
१३.

वतरक सं<थाह1को काय9Yमको अनप
ु ातमा <थानीय काया9लयको आवRयक
दरबि2दको %सफाhरस गनJ ।
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमअ2तग9तका 'नमा9ण काय9को
अनग
ु मन, नापजाँच र मa
ू याpकन तथा गुण<तर 'नय2Mण गनJ ।
नेपाल सरकार वा ाधकरणबाट कुनै वग9 वा समद
ु ाय वा Hयवसायका
-ाहकलाई वशेष सु वधा दनेगर! 'नण9य भएको खmडमा सोह!अनस
ु ार काय9
गन9 वतरक सं<थालाई 'नदJ शन दनु पनJछ ।
वतरण लाइन एवं संरचनाको स#चालन तथा स3भारका लाग वतरक
सं<थालाई संरचना ह<ता2तरण गन9 गराउनका लाग भ%ू मका 'नवा9ह गनJ ।
व यत
ु वतरण णा%लको संरLण, बध9न, व<तार एवं मम9त-स3भारको
Hयव<थाको लाग वतरक सं<थाबाट ावधक सहयोग माग गरे मा ावधक
सहयोग उपल]ध गराउने ।
वतरक सं<थाह1सँग भएको व यत
ु ीकरण तथा वतरण णाल! स#चालन
स3झौता नवीकरणको लाग व'नयम २१(३) वमोिजमका ववरणह1 वतरक
सं<थाह1बाट ाqत भएपRचात ् fYया पु}याई बढ!मा १ (एक) वष9को लाग
स3झौता नवीकरण गर! ववरणह1 सहत सो को जानकार! वभागमा गराउने
।
वतरक सं<थाको LेM%भMका -ाहकह1को रे कड9 राCने र अनग
ु मन गनJ ।
वतरक सं<थामा थोक %मटर जडान गरे प'छ <थानीय काया9लयले वतरक
सं<थासँग अ2य -ाहकसरह महसल
ु सpकलन लगायतका अ2य काम कारबाह!
तथा Hयवहार गनJ ।
अनस
ु च
ु ी–४ बमोिजमको मा%सक ववरण वतरक सं<थाबाट सpकलन गर!
वभागलाई उपल]ध गराउने ।
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमअ2तग9तको 'नमा9ण काय9 र मम9तस3भार काय9स3ब2धी ठे Gका पeाको 3याद थप तथा थप 'नमा9ण काय9
आवRयक भएमा उपयG
ु त कारणसहत वभागमा %सफाhरस गनJ ।
तोfकएबमोिजमका अ2य काय9ह1 गनJ ।

0थानीय सJमतस"ब5धी 6यव0थाः
१.
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणका लाग Vयेक िजaला ि<थत ाधकरणको
<थानीय काया9लयमा 'न3नानस
ु ारको <थानीय स%म'त गठन हुनेछ ।
क) िजaला ि<थत ाधकरणको स3बि2धत काया9लयको
- अtयL
काया9लय मख
ु
ख) स3बि2धत वतरक सं<थाको 'त'नध
- सद<य
ग) सामद
उपभोGता रािyiय महाँसघ
ं ,
ु ा'यक व यत
ु
- सद<य
नेपालको िजaला 'त'नध
घ) स3बि2धत गा.व.स.को 'त'नध
- सद<य
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ङ)

सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणको काय9Yम हे नJ
ाधकरणको स3बि2धत <थानीय काया9लयको - सद<य-सचव
ावधक कम9चार!
पुyयाईः“दईु वा दईु भ2दा बढ गा.व.स.%भM LेM भएका वतरक सं<थाको हकमा
माथ (घ) को स3बि2धत गा.व.स.को 'त'नधको सeामा स3बि2धत िजaला
वकास स%म'तको 'त'नध सद<य रहनेछ ।”
२)

<थानीय स%म'तको काम कत9Hय, अधकार दे हायबमोिजम हुनेछः
क)
वतरक सं<थाह1सँग सम2वय गर! सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण
काय9Yम स#चालन तथा बध9नको लाग टे वा पु}याउने र एक1पता
कायम गनJ ।
ख)
वतरक सं<था र ाधकरण बीच भएको स3झौता काया92वयन
गनJ/गराउने र सो स3झौता लागू भए/ नभएको सप
ु hरवेLण, अनग
ु मन
र मa
ू याpकन गनJ ।
ग)
वतरक सं<थाह1को थोक व यत
ु %मटर hरrडpग, महसुल सpकलन
लगायतका काय9ह1 'नय%मत1पमा सरु |Lत, भरपद7 व यत
ु सेवा
स#चालन भए/नभएको सप
ु hरवेLण तथा अनग
ु मन गनJ र
अध9वाष9क1पमा समीLा गनJ ।
घ)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमको बध9नाVमक काय9
गनJ ।
ङ)
सरकार! तथा गैर सरकार! सं<थासँग सम2वय गनJ ।

१४.

'े8ीय काया3लयको काम, कत36य र अधकार दे हायबमोिजम हुनेछः
१)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणमा संलvन वतरक सं<था, ाधकरणका
<थानीय एंव अ2य काया9लयह1सँग सम2वय गर! सहयोग पु}याउने।
२)
'नदJ शक
स%म'तको
बैठकमा
आवRयGताअनस
सहभाग
भई
ु ार
तोfकएबमोिजमको काय9 गनJ, ाधकरण र 'नदJ शक स%म'तबाट भएका
'नण9यह1को काया92वयन गनJ/गराउने ।
३)
ाधकरणबाट सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणस3व2धमा तोfकएको अ2य
काय9ह1 गनJ/गराउने ।

१५.

सामद
ु ायक ामीण व यत
ु ीकरण वभागको काम, कत36य र अधकार दे हायबमोिजम
हुनेछः
१)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणस3ब2धी नी'त तथा काय9Yम तजम
ु9 ा गनJ ।
२)
सामद
ा'यक
-ामीण
व
य
त
ीकरणको
उपल]ध/<वीक
त
बजे
ट
%भMका
काय9Yम
ु
ु
ृ
तजम
ु9 ा गनJ ।
३)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमको खhरद योजना तजम
ु9 ा एवं
काया92वयन गनJ ।
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४)

५)
६)
७)
८)

९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१६.

सामद
ु ा'यक -ामीण व युतीकरणका नयाँ <ताव, लाइन व<तार, वतरक
सं<था र कम9चार!को Lमता वकास, लगायतका उपयG
ु त काय9Yमह1
रोलYमअनस
ार
<वीक
'तका
लाग
'नदJ
श
क
स%म'तमा
पे
श
गनJ
।
ु
ृ
'नदJ शक स%म'तबाट <वीकृत, सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणका काय9Yमह1
काया92वयन गनJ/गराउने ।
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमको, काया92वयन इकाईको स3पण
ू 9
िज3मेवार! वहन गनJ ।
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमअ2तग9तका 'नमा9ण काय9ह1को
अनग
मन,
म
a
याpकन
तथा
गण
ु
ू
ु <तर 'नय2Mण गनJ/गराउने ।
'नदJ शक स%म'तको सैlाि2तक 'नण9यको पhरध%भM रह! ाधकरणको आथ9क
शासन व'नयमावल!बमोिजम सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण कोष
स#चालन गनJ ।
ाधकरणको आथ9क शासन व'नयमावल! र 'नदJ शक स%म'तको सैlाि2तक
'नण9यको पhरध%भM रहे र आवत कोष स#चालन गनJ ।
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणको <वीकृत वाष9क काय9Yमको आधारमा,
चौमा%सक 1पमा ग'त अनग
ु मन गनJ ।
'नदJ शक स%म'तको बैठक Hयव<थापन गनJ ।
'नदJ शक स%म'तबाट काय9Yम <वीकृत भएप'छ वतरक सं<थाबीच स3झौता
गनJ ।
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणको ग'त 'तवेदन तयार गर! 'नदJ शक
स%म'तमा पेश गनJ ।
ाधकरणले तोकेका अ2य काय9ह1 गनJ ।

नद; शक सJमतस"ब5धी 6यव0थाः
१)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण स3ब2धी काय9को Hयव<थापन र अनग
ु मन
गन9को लाग दे हायबमोिजम 'नदJ शक स%म'त गठन हुनेछः
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)
२

उपकाय9कार! 'नदJ शक, वतरण तथा -ाहक सेवा,
'नदJ शनालय
'नदJ शक, सं<थागत वVतीय वभाग
'नदJ शक, कानन
ु वभाग
'नदJ शक, योजना तथा ावधक सेवा वभाग
सामद
ु ा'यक व यत
ु उपभोGता रािyiय महासंघ
नेपालको अtयL वा 'त'नध
'नदJ शक, सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण वभाग

-

अtयL

-

सद<य
सद<य
सद<य

-

सद<य

-

सद<य-सचव

नद; शक सJमतको काम, कत36य र अधकारस"ब5धी 6यव0थाः
ाधकरणको आथ9क शासन व'नयमावल!, २०६८ मा जन
ु सक
ु ै कुरा उaलेख
भए ताप'न यस व'नयमको योजनको लाग 'नदJ शक स%म'तको काम, कत9Hय
र अधकार दे हायबमोिजम हुनेछः
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क)
ख)

ग)
घ)

ङ)
च)
छ)

३.

१७.

सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणको उपल]ध/<वीकृत बजेट%भMका
काय9Yम <वीकृत गनJ ।
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणका नयाँ <ताव, लाइन व<तार,
वतरक सं<था र कम9चार!को Lमता वकासलगायतका काय9Yम
<वीकृत गनJ तथा 'तनको काया92वयन अनग
ु मन गनJ ।
सामद
ा'यक
-ामीण
व
य
त
ीकरणसम
ाqत ऊजरु !ह1को
्ब2धमा
ु
ु
सन
ु व
ु ाई गर! 'नण9य दने ।
वतरक सं<था र ाधकरणबीच ववाद कायम रहे मा वा वशेष
कृ'तका ऊजरु ! ाqत भएमा, आuनो राय र %सफाhरससहत व'नयम
३१ बमोिजमको ववाद समाधान स%म'तमा पठाउने ।
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरणस3ब2धी नी'त तजम
ु9 ा गर!
ाधकरणको Hयव<थापनसमL पेश गनJ ।
ठे Gकाको स3पूण9 3याद थप <वीकृत गनJ ।
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमअ2तग9त ठे Gका स3झौता
भएको तीन महना%भM, वतरक सं<थाले ठे Gका स3झौता रकमको
१५% स3म थप काय9को लाग fYया पु}याई अनरु ोध गरे मा सोको
<वीकृ'त दने ।

बैठक स"ब5धी 6यव0थाः
क)
'नदJ शक सम'तको बैठक अवRयकताअनस
ु ार ब<नेछ र बैठक
स#चालनस3ब2धी Hयव<था 'नदJ शक स%म'तले 'नधा9रण गरे बमोिजम
हुनेछ ।
ख)
'नदJ शक सम'तलाई आवRयक लागेमा LेMीय मख
ु , वशेषलगायत
अ2य HयिGत तथा पदाधकार!ह1लाई आम2Mण गन9 सGनेछ ।
ग)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण स3ब2धी नी'तगत वषयमा बाहे क
वतरक सं<थासँगको काय9को हकमा स3बि2धत वतरक सं<थाको
अtयL वा 'नजले तोकेको 'त'नधी आमि2Mत सद<यको 1पमा
सहभागी गराउन सfकनेछ ।

वतरक सं0थाको थोक Jमटर र अ5य Jमटरको जडान, रPडङ तथा बदJल स"ब5धी
6यव0थाः
१.
वतरक सं<थाको लाग आवRयक थोक %मटर, %स.ट.,प.ट.,र %मटhरpग य'ु नट
<थानीय काया9लयले 'नयमानुसार मa
ू य तथा द<तरु %लई जडान गनJछ ।
ाधकरण वा <थानीय काया9लयले 'नयमानस
ु ार मa
ू य %लई उपल]ध गराउने
थोक %मटर, %स.ट., प.ट.र %मटhरpग य'ु नटको लागत सामद
ु ा'यक -ामीण
व यत
ु ीकरण काय9Yममा समावेश हुने छै न ।
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२.
३.

तोfकएको समयमा %मटर hरrडpग नभएमा ाधकरणको <थानीय काया9लयको
मख
ु िज3मेबार हुनेछ ।
ाधकरणले जडान गरे को थोक %मटरको hरrडङ Vयेक महना ाधकरणको
<थानीय काया9लयले वतरक सं<थाको आधकार!क 'त'नधको उपि<थ'तमा
<थलगत 1पमा नै गर! व यत
ु महसल
ु Sबल उपल]ध गराउनु पनJछ । तर
सामद
ा'यक
सं
<
थाको
'त'नध
उपि<थत
नभएको खmडमा प'न %मटर hरrडङ
ु
गन9 कुनै बाधा पनJ छै न ।

४.

वतरक सं<थाको थोक %मटर, iा2सफरमरको ४००/२३० भोaटतफ9 जडान भएको
अव<थामा iा2सफरमर लसबापत ३% hरrडङ अpकमा थप गhरनेछ ।

५.

वतरक सं<थाले आuनो -ाहकको लाग %संगल-फेज वा  -फेज %मटर वा
व यत
ाधकरणको
ु स3ब2धी अ2य उपकरण वा सामा-ी माग गरे मा
'नयमानस
ार
श
a
क
%लई
<थानीय
काया9
ल
यले
उपल]ध
गराउन
पनJ
छ ।
ु
ु
ु

६.

वतरक सं<थाले ाधकरणबाट उपल]ध गराईएका %मटर माM आuना -ाहक
कहाँ जडान गनु9 पनJछ ।

७.

वतरक सं<थाले आuनो -ाहकका लाग %मटर माग गदा9 गाह9 <य -ाहकको
हकमा 'त -ाहक दईु महना बराबरको व यत
ु महसल
ु र अ2य -ाहकको
हकमा अनम
ु ा'नत दईु महनाको खपतअनस
ु ारको महसल
ु बराबरको रकम
Revenue Security Amount बापत नगद वा बैpक vयारे 2ट! अ-ीम1पमा
धरौट! <व1प बुझाउनु पनJछ । बक vयारे 2ट! पेश गरे को हकमा बक vयारे 2ट!को
मा2य अवध थप गदs लैजानु पनJछ ।

८.

वतरक सं<थाले आuनो -ाहक थप हुने अव<था भएमा सो अनस
ु ार धरौट!
रकम प'न थqदै जानु पनJछ ।

९.

वतरक सं<थाको LेMमा जडान भएको थोक %मटर तथा वतरक सं<थाका
-ाहकह1 कहाँ जडान भएका ाधकरणबाट खhरद भएका %मटरह1 ब2द भएमा,
जलेमा वा Sब-ेमा ाधकरणले व यत
ु वतरण व'नयमावल! २०६९ मा भएको
ावधानअनस
ार
गhरने
छ
।
य
यप
थोक %मटर जडान भएको ५ वष9%भM
ु
व यत
ु वतरण व'नयमावल!,२०६९ को व'नयम १७(३) को अव<था %सज9ना
भई थोक %मटर बदल! गनप
ु9 नJ भएमा ाधकरणको <थानीय काया9लयले
Sबनामa
ू य थोक %मटर बदल! गनJछ ।

१०.

%मटर hरrडङ भएको %म'तदे bख २ महनास3म प'न वतरक सं<थाले व यत
ु
महसल
ु नबुझाएमा व युत लाइन काट! धरौट!मा रहे को रकमबाट व यत
ु
महसल
ु अशल
ु गhरनेछ । पन
ु ः लाइन जोन आवेदन गरे मा अ2य -ाहकसरह
रकम असल
उपर
भएपR
चात
् माM लाइन जोन सfकनेछ ।
ु

११.

थोक %मटर जलेको, Sब-एको वा ब2द भएको अव<थामा %मटर बदल!
नभएस3म व यत
ु वतरण व'नयमावल! २०६९ बमोिजम औषत Sब%लङ
गर!नेछ ।
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१८.

१२.

वतरक सं<थाको कारणले %मटर जलेको वा Sब-एको पाइएमा व यत
ु वतरण
व'नयमावल!, २०६९ बमोिजमको रकम वतरक सं<थाले 'तन/ु9 बुझाउनु
पनJछ । तोकेको समय%भM उGत रकम ज3मा नगरे मा वतरक सं<थाको लाइन
ाधकरणले कान सfकनेछ ।

१३.

ाधकरणले आफना -ाहकसरह वतरक सं<थाका -ाहकह1लाई प'न तोकेको
द<तरु %लई %मटर टे ि<टpग गर! दनु पनJछ ।

सामद
ु ायक ामीण व यत
ु ीकरण, वतरण लाइन व0तार, णाल सढ
ु ृ ढकरण तथा
मम3त-स"भार स"ब5धी 6यव0थाः
१)
वतरक सं<थाको LेM%भM सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण, लाइन व<तार
एंव णाल! सढ
ु ृ ढ!करण काय9, सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमबाट
गन9 सfकनेछ ।
२)

ाधकरणले ल!ज वा भाडामा दने वतरण लाइनको मम9त, सध
ु ार तथा
सk
ु ढ!करण, ह<ता2तरण गनप
ु9 ूव9 गनJछ ।

३)

यस व'नयमावल! लागू भएप'छ ाधकरणले ल!ज वा भाडामा दएको लाइनको
ह<ता2तरण प'छको सढ
ु ृ ढ!करण एंव वतरक सं<थाले सामद
ु ा'यक व यत
ु ीकरण
काय9Yम अनस
ु ार 'नमा9ण गरे को वतरण लाइनको सढ
ु ृ ढ!करण सामद
ु ा'यक
-ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमबाट गhरनेछ ।

४)

वतरक सं<थाको लाग 'नमा9ण गर!एका ३३ के.भी र ११ के.भी लाइन (वतरण
iा2सफरमरको High Voltage Terminal स3म जrडत उपकरणह1समेत) को
मम9त-स3भार ाधकरणको <थानीय काया9लयले गनJछ । य यपी Drop Out
Fuse मा उपयG
ु त Lमताको Fuse Link बदaने दा'यVव वतरक सं<थाको
हुनेछ र बढ! Lमताको Fuse Link जडान गरे को कारण वतरण iा2सफरमर
जaन गएमा वतरक सं<था <वयं िज3मेवार हुनेछ ।

५)

वतरक सं<थाको लाग 'नमा9ण गhरएका ४००/२३० भोaट लाइन (वतरण
iा2सफरमरको Low Voltage Terminal दे bख जrडत सरु Lाका उपकरणह1 र
केबलसमेत) को मम9त-स3भार वतरक सं<थाले गनJछ ।

६)

सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमको स#चालन ाधकरणको च%लत
ऐन, 'नयम, व'नयम, काय9वध, 'नदJ %शका एवं अ2य 'नण9यह1बमोिजम
हुनेछ ।

७)

ाधकरणबाहे क अ2य 'नकायबाट खhरद गhरएका मालसामान ाधकरणको
मापदmड तथा <पे%शfफकेशनअनस
ु ार नपाइएमा Vय<ता मालसामानह1को
हसाब-%मलान गhरने छै न ।

८)

सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण कोषको रकम वतरक सं<थाको LेMमा खच9
गनJ काय9Yम 'नधा9रण गदा9 वतरक सं<थाको तफ9बाट हुने लगानीको
पhरमाणलाई समेत tयानमा राखी ाथ%मकताYम 'नधा9रण गर! काय9Yम
स#चालन गन9 सfकनेछ ।
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९)

अ2य xोतबाट
सfकनेछ ।

ाqत रकमको

योगस3व2धमा छुeै काय9वध बनाई लागू गन9

१०)

ल!ज वा भाडामा %लएको व यत
ु संरचनाको मम9त-स3भार वतरक सं<था
आफैले गनु9 पनJछ ।

१९.

'मता वकास एवं ताJलमः
१)
वतरक सं<थाले आuना कम9चार!को Lमता वकासका लाग काय9शाला, गोyठ,
काय9Yम वा ता%लम माग गरे मा ाधकरणले काय9शाला, गोyठ, काय9Yम एवं
ता%लम दन सGनेछ ।
२)
वतरक सं<था र ाधकरणबीच स3झौता भएप'छ अ'नवाय91पमा एक पटक
Hयव<थापकEय, लेखा तथा ावधक ता%लम दनेछ ।
३)
उपव'नयम (१) र (२) बमोिजमको ता%लम तथा काय9Yम, सामद
ु ा'यक -ामीण
व यत
ु ीकरण काय9Yमबाट गhरनेछ ।
४)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9को लागत इिyटमेट तयार गदा9का बखत
Lमता वकास तथा ता%लमको लाग लागतको १.५% रकम थप गर! <ताव
पेश गनु9 पनJछ ।

२०.

Uा5सफरमरको 'मता वृ W तथा मम3त स"भारः
१)
वतरक सं<थाको LेMमा iा2सफरमर बदल! गर! iा2सफरमरको Lमता वृ l
गनप
ु9 रे मा परू ानो iा2सफरमरको मa
ू य र नयाँ iा2सफरमरको अनम
ु ा'नत लागत
मa
ू यको फरक रकमको १०% ले हुनआउने रकम वतरक सं<थाले ज3मा
गरे प'छ सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमअ2तग9त Lमता वृ l
गhरनेछ । पूरानो iा2सफरमर एवं Vयससँग स3बि2धत सामानह1 ाधकरणको
<थानीय काया9लयले <टोर fफता9 गर! आ3दानी बाँtने छ ।
२)
वतरक सं<थाको LेMमा ११ के.%भ.लाइन 'नमा9ण गर! वा नगर! थप
iा2सफरमर जडान गरे र णाल!को Lमता वृ l गनप
ु9 नJ अव<थामा लागत
अनम
ु ानको १०% बराबरको रकम वतरक सं<थाले ज3मा गरे प'छ सामद
ु ा'यक
-ामीण व यत
ीकरण
काय9
Y
मबाट
गhरने
छ
।
ु
३)
iा2सफरमरको Lमताले याएस3म वतरक सं<थाले नयाँ -ाहक बनाउन
सGनेछ । तर iा2सफरमरको Lमता वृ l नगhरकनै ओभरलोड हुनेगर! सेवा
व<तार गरे मा वा उचत स3भार नगरे को कारणबाट वा सरु Lास3ब2धी
उपकरण जडान नगरे को कारणबाट iा2सफरमरको L'त हुनगएमा वतरक
सं<थाले नै iा2सफरमर मम9त तथा बदल! गनु9 पनJछ ।
४)
उपव'नयम (३) मा उaलेख गhरएको अव<थामा बाहे क iा2सफरमर वा
Vयससँग स3बि2धत सरु Lाका उपकरण जaन गएमा ाधकरणको <थानीय
काया9लयले मम9त वा बदल! गhरदनु
पनJछ ।
५)

वतरक सं<थाको LेM%भMको iा2सफरमर जलेमा वा Sब-ेमा, सो मम9त
नहुँदास3म ाधकरणको <थानीय काया9लयमा जगेडा/मौजद
ु ा iा2सफरमर
भएमा सो उपल]ध गराई व यत
ु आपू'त9 सच
ु ा1 गन9 मQत गhरदनु पनJछ ।
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६)

वतरक सं<थाले नयाँ सqलाई दनप
ु ूव9 iा2सफरमरको Lमता जाँच गर!
Lमताले याउने भएमा माM सqलाई दने र नयाउने भएमा उपव'नयम (१)
बमोिजम Lमता वृ l गhरदन ाधकरणलाई अनरु ोध गनु9 पनJछ ।

७)

iा2सफरमर Sब-ेको वा जलेको अव<थामा स3बि2धत वतरक सं<थाले
ाधकरणको <थानीय काया9लयमा आवRयक कारबाह!को लाग 'नवेदन दनु
पनJछ ।

८)

उपव'नयम (७) बमोिजम 'नवेदन ाqत भएप'छ ाधकरणको <थानीय
काया9लयले <थलगत 'नर!Lण गर! उपव'नयम (४) को अव<था रहे मा मम9तस3भारको Hयव<था %मलाउनु पनJछ ।

परछे द –७
स"झौता स"ब5धी 6यव0था
२१.

२२.

सामद
णाल सDचालनस"ब5धी स"झौताः
ु ायक ामीण व यत
ु ीकरण तथा व यत
ु
१)
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमअ2तग9त 'नमा9ण भएका व यत
ु
संरचना र ाधकरणबाट ल!जमा %लएका व यत
ु संरचनाबाट सामद
ु ा'यक
-ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yम स#चालन गन9का लाग तोfकएबमोिजम स3झौता
गhरनेछ ।
२)

उपव'नयम (१) बमोिजम स3झौता गनJ वतरक सं<थालाई अनस
ु च
ु ी–३
बमोिजम वतरक सेवा स#चालन माण-पM दइनेछ ।

३)

स3झौता नवीकरण गदा9 पेश गनप
ु9 नJ ववरणस3ब2धी Hयव<थाः
वतरक सं<थाले स3झौता नवीकरण गन9का लाग 'नवेदन दँ दा अनस
ु च
ू ी-४
बमोिजमको ववरणह1का अ'तhरGत 'न3नानस
ु ारका कागजातह1 स3बि2धत
<थानीय काया9लयमा पेश गनु9 पनJछ ।
क)
व यत
ु महसल
ु भG
ु तानी भएको माण ।
ख)
धरौट! खातामा रहे को रकमको ववरण ।
ग)
मम9त-स3भार कोषको ववरण ।
घ)
लेखा पर!Lण 'तवेदन ।
ङ)
वतरक सं<थाको माण-पM नवीकरण गरे को माण ।
च)
व यत
ु खhरद-SबYEको वाष9क ववरण ।

दायZव परू ा नगरे को अव0थाः
१)
यस व'नयमावल!मा उaलेbखत दा'यVव एवं कत9Hय वतरक सं<थाले पालना
नगरे मा ाधकरणले अवध तोकE Vय<तो काममा आवRयक सध
ु ार गन9 सझ
ु ाब
तथा 'नदJ शन दन सGनेछ ।
२)
ाधकरणले दएको सझ
ु ाव तथा 'नदJ शन मा2नु वतरक सं<थाको कत9Hय
हुनेछ । उपव'नयम (१) मा तोfकएको अवध%भM वतरक सं<थाले आवRयक
सध
ु ार नगरे मा ाधकरणले सो सं<थासँग भएको स3झौता रQ गन9 सGनेछ ।
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३)

२३.

उपव'नयम (२) बमोिजम वतरक सं<थासँग भएको स3झौता रQ गनअ
ु9 'घ
ाधकरणले स3बि2धत वतरक सं<थालाई आuनो सफाई पेश गनJ मौका दनु
पनJछ ।

स"झौता र- हुने अव0थाः
१)
वतरक सं<थाले व यत
ु सेवा ब2द गरे मा ।
२)

वतरक सं<थाले झुटो ववरण, सच
ू ना वा तयाpक पेश गरे मा वा 'नजले पूरा
गनप
9ु नJ दा'यVव परू ा नगरे को माbणत हुन आएमा ।

३)

वतरक सं<थाले ाधकरणको <वीकृ'त न%लइ कुनै काय9 गhर ाधकरणको
<वामीVवमा रहे को वतरण लाइन, व यत
ु ीय उपकरण तथा सामा-मा L'त
हुनगई ाधकरणलाई हानी नोGसानी भएमा ।

४)

व'नयम २२ (२) र (३) बमोिजम वतरक सं<थाले तोfकएको समय%भM गनप
ु9 नJ
काय9 नगरे मा वा सन ्तोषजनक सफाई पेश नगरे मा ाधकरणले स3झौता रQ
गनJ सच
ू ना दन सGनेछ ।

५)

वतरक सं<थाले उपव'नयम (४) बमोिजम स3झौता रQ गनJ बारे को सच
ू ना
ाqत गरे को %म'तले ३५ दन%भM ववाद समाधान स%म'तसमL 'नवेदन गन9
सGनेछ ।

६)

उपव'नयम (५) बमोिजम वतरक सं<थाले 'नवेदन नगरे मा ाधकरणले
स3झौता रQ गर! सोको जानकार! वतरक सं<थालाई दन सGनेछ ।

७)

वतरक सं<थाले भावकार! ढं गले व यत
वतरण गन9 नसकेको भनी
ु
स3बि2धत LेMका दईु 'तहाई -ाहकह1ले ाधकरणसमL %लbखत ऊजुर! गरे मा
र सोउपर छानSबन हुँदा सो माbणत हुनआएमा ।

२४.

स"झौता 0वतः समा(त हुने अव0थाः
१)
स3झौताको अवध समाqत भएको %म'तले ३ महना%भM वतरक सं<थाबाट
स3झौता पन
ु ः नवीकरणका लाग 'नवेदन पेश नभएमा ।
२)
वतरक सं<था वघटन भएमा ।
३)
ाधकरण र वतरक सं<थाबीच स3झौता समाqत गन9 आपसी सहम'त
भएमा ।
४)
नेपाल सरकार वा ाधकरणबाट स3झौता रQ हुने भनी नी'तगत 'नण9य
भएमा ।

२५.

स"झौता लागू हुने Jमतः
ाधकरण र वतरक सं<थाबीच व यत
ु वतरण सेवा सचालन गन9 स3झौतामा उaलेख
भएको %म'तदे bख स3झौताको अवध ार3भ भएको मा'ननेछ ।
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२६.

स"झौताको अवधः
स3झौताको अवध बढमा ५ (पाँच) वष9को हुनेछ ।

२७.

स"झौताको संशोधनः
ाधकरण र वतरक सं<थाबीच आप%स सहम'तमा व'नयमावल!को भावना वपhरत
नहुने गर! स3झौतामा संशोधन वा थपघट गन9 सfकनेछ ।

२८.

स"झौता र- वा समाि(तपछ व यत
ु सेवा सDचालन र बाँक]-ब^यौता असल
ु उपर
स"ब5धी 6यव0थाः
क)
स3झौता रQ भएमा वा वतरक सं<थाले एकतफ हसाबले व यत
ु सेवा ब2द
गरे मा Vय<ता सं<थासँग स3झौताबमोिजम %लनप
ु नJ बाँकE-बGयौता रकम
ाधकरणले उGत वतरक सं<थाको चल-अचल स3पिVतबाट कानन
ु बमोिजम
भराई %लनेछ ।
तर, वतरक सं<थाको चल-अचल स3पिVतबाट असल
ु उपर हुन नसकेमा वतरक
सं<थाका स#चालक वा काय9 स%म'तका सद<यह1बाट दामासाह!ले 'नजह1को
जायजेथाबाट सरकार! बाँकEसरह ाधकरणले असल
ु उपर गर! %लनेछ ।
ख)
वतरक सं<था र ाधकरणबीच कुनै कारको ववाद उVप2न भई ववाद
समाधान स%म'तले ववाद समाधान नगरे स3म वा अ2यथा आदे श दएकोमा
बाहे क वतरक सं<थाले व यत
ु वतरणको काय9 ब2द गन9 पाउने छै न ।

२९.

व यत
ु वतरणको बैकि_पक 6यव0थाः
१)
व'नयम २३ बमोिजम स3झौता रQ भएमा वा व'नयम २४ को अव<थामा
स3झौता रQ वा समाqत भएमा, वतरक सं<थाले व यत
ु वतरण गरे को
LेM%भM ाधकरण आफैले वा अ2य वतरक सं<थामाफ9त व यत
ु सेवा
स#चालन गन9/गराउन सGनेछ ।
२)
स3झौता रQ भएपRचात ् ाधकरणले वतरक सं<थाको वतरण LेM%भM पनJ
'नजी लगानीमा 'न%म9त वतरण लाइनको उचत मa
ू याpकन (ास कeसमेत)
गर! वतरक सं<थाले ाधकरणलाई कुनै fक%समको रकम 'तन9 बाँकE भएमा
सो मा समायोजन गर! बाँकE हुने रकम सं<थालाई fफता9 दनेछ ।

परछे दः ८
ववाद समाधानस"ब5धी 6यव0था
३०.

ववाद समाधानः
१)
ाधकरण र वतरक सं<थाबीच भएको स3झौताअनस
ु ार कुनै पLले आuनो
दा'यVव 'नवा9ह नगरे को भ2ने लागेमा मका9 पनJ पLले आफूलाई परे को मका9को
कारण खोल! सोको समाधानको लाग <थानीय स%म'तमा 'नवेदन दन
सGनेछ ।
२)
उपव'नयम (१) बमोिजम 'नवेदन ाqत भएको %म'तले ३५ दन%भM <थानीय
स%म'तले आवRयक जाँचबुझ गhर ववाद सa
ु याउनु पनJछ ।
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३)

उपव'नयम (२) मा तोfकएको %म'त%भM प'न ववादको 'न1परण हुन नसकेमा
मका9 पनJ पLले ३५ दन%भM व'नयम १६ बमोिजम गठत 'नदJ शक
स%म'तसमL 'नवेदन गन9 सGनेछ ।
उपव'नयम (३) अनस
ु ार 'नदJ शक स%म'तले प'न ३५ दन%भM ववाद समाधान
गन9 नसकेमा व'नयम १६ को उपव'नयम (२) को खmड (ग) बमोिजमको
'नण9य ववाद समाधान स%म'तमा राय %सफाhरससहत पठाउने छ ।

४)

३१.

ववाद समाधान सJमतः
ाधकरण र वतरक सं<थाबीचको ववादस3व2धमा 'नण9य गन9 दे हायबमोिजमको
ववाद समाधान स%म'त रहनेछः
१)
२)

स#चालक स%म'तले तोकेको HयिGत
अtयL
उपकाय9कार! 'नदJ शक, वतरण तथा -ाहक
सद<य
सेवा 'नदJ शानलय, ने.व. ा.
३)
सामद
ु ा'यक व यत
ु उपभोGता रािyiय
सद<य
महासंघ नेपालको अtयL वा 'त'नध
४)
स3बि2धत वतरक सं<थाको अtयL वा
सद<य
'नजले तोकेको 'त'नध
५)
'नदJ शक, सामद
सद<य-सचव
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण
वभाग
ववाद समाधान स%म'तको काय9वध स%म'त आफैले 'नधा9रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
स%म'तको सचवालयको काम वभागले गनJछ । ववाद समाधान स%म'तको अtयL,
वतरक सं<थाको एक जना सद<य र सद<य–सचवसमेत गर! ४ जना उपि<थत भएमा
ववाद समाधान स%म'तको बैठकको गणपरू क सँCया पग
ु ेको मा'ननेछ ।
३२.

ववाद समाधान सJमतको अधकारः
१)
ववाद समाधानस3ब2धी परे को 'नवेदनउपर ववाद समाधान स%म'तले
छानSबन गर! आवRयक दे bखएमा वशेषको सेवासमेत %लई 'नण9य गन9
सGनेछ ।
२)
ववाद समाधान स%म'तले 'नवेदन ाqत भएको %म'तले ४५ दन%भM 'नण9य
गर! सोको जानकार! 'नबेदकलाई १५ दन%भM दनु पनJछ ।
३)
ववाद समाधान स%म'तको 'नण9य अि2तम हुनेछ ।
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परछे दः ९
व यत
ु महसल
ु र अ5य श_
ु क
३३.

वतरक सं0थाको लाग व यत
ु महसल
ु र अ5य श_
ु कस"ब5धी 6यव0थाः
१)
वतरक सं<थाले आuना -ाहकबाट व यत
र अ2य सेवा-शa
ु महसल
ु
ु क
असल
ु उपर गदा9 व यत
ु महसल
ु सpकलन व'नयमावल! २०६९ र व यत
ु
वतरण व'नयमावल!, २०६९ ले तोकेको दरभ2दा बढ! असल
उपर
गन9
पाउने
ु
छै न ।
२)
ाधकरणले वतरक सं<थासँग असल
ु उपर गनJ रकम ाधकरणको व यत
ु
महसल
ु सpकलन व'नयमावल! २०६९ बमोिजम हुनेछ ।
३)
वतरक सं<थाले Vयेक महनामा खपत गरे को व यत
ु महसल
ु बापत हुनआउने
रकम ाधकरणले तोकेको बक खातामा वा नगद नै ाधकरणको स3बि2धत
<थानीय काया9लयमा बुझाउनु पनJछ ।
४)
वतरक सं<थाले प'न आuना -ाहकबाट महसल
ु असल
ु उपर गर! नेपाल व यत
ु
द
ा
व
य
त
महस
ल
सpकलन
ाधकरणलाई 'तन-ु9 बझ
ाउन
पनJ
भएको
ह
ँ
ु
ु
ु
ु
ु
व'नयमावल! २०६९ मा व युत महसल
ु मा छुट तथा थप द<तरु स3ब2धमा
जन
ु सक
ु ै कुरा उaलेख भएको भए ताप'न वतरक सं<थाको लाग 'न3नबमोिजम
छुट र थप द<तरु कायम हुनेछः
क)

५)

%मटर hरrडpग गरे को १४ दन%भM महसल
ु बुझाएमा ३% hरबेट
दइनेछ ।
ख)
%मटर hरrडpग गरे को १५औं दनदे bख २९औं दनस3म व यत
ु महसल
ु
बुझाएमा Sबलबमोिजमकै महसुल लाvनेछ ।
ग)
%मटर hरrडpग गरे को ३०औ दनदे bख ३७औ दनस3म व यत
ु महसल
ु
बुझाएमा ५% जhरवाना लाvनेछ ।
घ)
%मटर hरrडpग गरे को ३८औं दनदे bख ४७औं दनस3म व यत
ु
महसल
ब
झ
ाएमा
१०%
जhरवाना
लाvने
छ
।
ु
ु
ङ)
%मटर hरrडpग गरे को ४८औ दनप'छ व यत
ु महसुल बुझाएमा २५%
जhरवाना लाvनेछ ।
च)
%मटर hरrडpग गरे को ६०औं दनस3म व युत महसुल नबुझाएमा
जन
ु सक
ु ै बखत प'न व यत
ु कनेGसन काटने छ ।
वतरक सं<थाको LेM%भM कुनै 'निRचत ् -ाहकको महसल
ु दर, सामद
ु ा'यक
सं<थाको थोक -ाहकको महसल
ु दर बराबर वा कम भएमा उGत -ाहकको
Sब%लpग य'ु नटको सात (७) 'तशत बराबरको रकम वतरक सं<थाको Sब%लpग
रकमबाट घटाई खद
ु Sब%लpग रकम कायम गhरनेछ । य<ता -ाहकह1को रे कड9
अनग
ु मन ने.व. ा.को <थानीय काया9लयबाट हुनेछ ।
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परछे दः १०
ोZसाहन
३४.

वतरक सं0थाले पाउने ोZसाहनः
१)
वतरक सं<थाको LेM%भMका -ाहकको, स3झौता हुनभ
ु 2दापूव9 ाधकरणलाई
व यत
ु महसल
ु तथा अ2य सेवा शa
ु क 'तन9 बाँकE भए, य<ता -ाहकबाट बाँकEबGयौता रकम वतरक सं<थाले असल
ु गरे मा असल
ु उपर भएको रकमको १५
(प2) 'तशत र कालो सू चमा परे का -ाहकबाट असल
ु भएको रकमको २५
(पि_चस)
'तशत रकम
ाधकरणले वतरक सं<थालाई
ोVसाहन
(Incentive) <वप दनु पनJछ ।
२)

ाधकरणको वाष9क उVसव समारोहमा वष9भhरमा उVकृyट ठहhरने बढमा 'तन
(३) वतरक सं<थाह1लाई कदर<वप माण-पM दान गनJछ ।

३)

उपव'नयम (२) अनस
ु ारको माण-पM वतरण गदा9 दे हायअनस
ु ारको आधार
%लई मa
ू याpकन गhरनेछः
(क)
व यत
ाधकरणलाई समयमै भG
ु महसल
ु
ु तानी गरे को ।
(ख)

व यत
ु चह
ु ावट अ2य सामद
ु ा'यक सं<थाको भ2दा तल
ु नाVमक 1पमा
कम भएको ।

(ग)

व यत
संरचनाको
सरु Lामा
पया9qत
tयान
पु}याई
ु
iा2सफरमरसमेतका व यत
ु ीय सामा-ी जaने, Sब-ने तथा व यत
ु
अवरोध काय9 अ2य वतरक सं<थाको भ2दा कम भएको ।

४)

उपव'नयम (३) बमोिजम उVकृyट सं<थाका बढमा दईु जना 'त'नधलाई
वाष9क1पमा ाधकरणले <वदे श वा 'छमेकE दे शको सामद
ु ा'यक सं<थामा
मण गराउने Hयव<था गन9 सGनेछ ।

५)

सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yममा वशेष सहयोग पु}याउने HयिGत
वा सँघ सं<थालाई कदर<व1प पुर<कृत गन9 सfकनेछ ।

परछे दः ११
वतरण लाइन भाडा वा लज
३५.

व यत
ु वतरण लाइन भाडा वा लजमा `दनेस"ब5धी 6यव0थाः
१)
वतरक सं<थालाई ाधकरणले मापदmड 'नधा9रण गर! व यत
ु वतरण लाइन
भाडा वा ल!जमा दन सGनेछ । वतरण णाल!को ल!ज भाडा, ०.१० (दश पैसा)
'त खपत य'ु नट हुनेछ । ल!ज वा भाडामा दइएको वतरण लाइनको <वा%मVव
ाधकरणमै 'नहत रहनेछ ।
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२)

वतरण लाइनको ल!ज वा भाडा रकम वतरक सं<थाले ाधकरणलाई बुझाउनु
पनJछ । तर वतरक सं<थाले गरे को आँ%शक लगा'नको हकमा सो लगानीको
अनप
ु ातमा ल!ज भाडामा छुट दइनेछ । वतरक सं<थाले नेपाल सरकार वा
<थानीय 'नकायबाट ाqत िज2सी वा नगदलाई 'नजको लगा'नको 1पमा %लन
पाउने छै न ।

परछे दः १२
व यत
ु चुहावट नय58ण
३६.

व यत
ु चह
ु ावटमा कारबाह गन;स"ब5धी 6यव0थाः
१)

वतरक सं<थाले व यत
ु चोर! गरे को पाईएमा वतरक सं<थालाई

ाधकरणले

व यत
ु चोर! 'नय2Mण ऐन, २०५८ र व यत
ु चोर! 'नय2Mण 'नयमावल!,
२०५९ बमोिजम कारबाह! गनJछ ।
२)

वतरक सं<थाले व यत
ु चोर! 'न1Vसाहत गनJ उQेRयले व यत
ु चोर!
'नय2Mण ऐन र 'नयमावल!को

'तकूल नहुनेगर! आuनो वतरण LेM%भMका
-ाहकह1का लाग आचारसंहता, काय9वध र काय9Yम बनाई आफै लागू गन9
सGनेछ ।

परछे दः – १३
ववध
३७.

काय3 स"पादन तथा 6यव0थापन लेखा पर'णः
१)
वतरक सं<थाले Vयेक आथ9क वष9 समाqत भएको ६ महना%भM सं<थाको
वVतीय कारोबारको च%लत कानन
ु बमोिजम लेखापर!Lण गराई लेखा पर!Lण
'तवदे नको एक/एक 'त <थानीय काया9लय, LेMीय काया9लय र वभागमा
पेश गनु9 पनJछ ।
२)
वतरक सं<थाको वधान तथा स#चालक स%म'तमा संशोधन वा पhरवत9न
भएको प2 (१५) दन%भM ाधकरणको <थानीय काया9लयलाई9 अ'नवाय91पमा
%लbखत जानकार! गराउनु पनJछ । उGत पhरव'त9त स%म'त यस 'नयमावल!मा
भएको Hयव<थाअनस
ु ार भए/नभएको मa
ू याpकन ाधकरणले गनJछ ।

३८.

कर द0तरु
च%लत कानन
ु बमोिजम नेपाल सरकारलाई बझ
ु ाउनु पनJ कर, द<तरु तथा अ2य <थानीय
शa
कह1
ब
झ
ाउने
दा'यVव
स3बि2धत
वतरक
सं<थाको हुनेछ ।
ु
ु
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३९.

सं0थाको वतरण 'े8 थपघट गन;स"ब5धी 6यव0थाः
वतरक सं<थाले ाधकरणको <वीकृ'तमा आuनो वतरण LेMसँग जोrडएका %समानामा
वतरण LेM थपघट गन9 सGनेछ ।

४०.

काबब
ु ा`हरको परि0थतः
काबब
ु ाहरको पhरि<थ'तका कारणले वतरण लाइनमा ठूलो L'त भई मम9त गनप
ु9 दा9
मम9त-स3भार कोषमा भएको रकमले नयाउने भएमा वतरक सं<थाले पुyटाईसहत
मम9तका लाग ाधकरणलाई अनरु ोध गन9 सGनेछ । जाँचबुझ गदा9 अनरु ोध मना%सब
दे bखएमा आवRयकताअनस
ु ार वतरण लाइनको मम9त ाधकरणले सामद
ु ा'यक -ामीण
व यत
ु ीकरण काय9Yमबाट गन9 सGनेछ ।
<पyट!करणः
काबुबाहरको पhरि<थ'त भ2नाले यl
ु , आतpक, आगलागी, बाढ!पहरो,
चयाङ, भक
ू 3प र आधबेहर!लाई जनाउनेछ ।

४१.

वतरक सं0थालाई नमा3ण काय3मा सहभाग गराउनेस"ब5धी 6यव0थाः
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण काय9Yमअ2तग9त व यत
ु संरचनाको 'नमा9ण काय9
वतरक सं<थाको ावधक तथा Hयव<थापकEय Lमता मa
ू याpकन गर! उपयG
ु त
ठहhरएमा ाधकरणको आथ9क शासन व'नयमावल!, २०६८ को व'नयम १८५,
उपभोGता स%म'त वा लाभ-ाह! समद
ु ायबाट काम गराउने काय9वध अपनाई वतरक
सं<थालाई 'नमा9ण काय9मा सहभाग गराउन सfकनेछ ।

४२.

वतरक सं0थाह> गाJभई व यत
ु वतरण सेवा सDचालन गन3 स^नेः
भौगो%लक1पमा उपयG
ु त दईु वा दईु भ2द बढ! वतरक सं<थाह1 गा%भई (Merge) भई
एक वतरक सं<थाको 1पमा स3बि2धत वतरण LेMमा व युत वतरण सेवा स#चालन
गन9 सGनेछ ।

४३.

वनयमावलको 6याcया गन; अधकारः
यस व'नयमावल!को HयाCया गनJ अधकार स#चालक स%म'तलाई हुनेछ । स%म'तको
HयाCया अि2तम हुनेछ ।

४४.

काय3वध/नद; Jशका तयार गन;ः
यो व'नयमावल!मा Hयव<था गhरएका ावधानह1को काया92वयनका लाग आवRयकता
अन1
ु प 'नदJ शक स%म'तले वतरक सं<थाको लाग आचारसंहता, काय9वध, स3झौता
तथा 'नदJ %शका तयार गर! जार! गन9 सGनेछ ।

४५.

खारे जी र बचाऊः
क)
ाधकरणको सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण व'नयमावल!, २०६५ (संसोधन
सहत) खारे ज गhरएको छ ।
ख)
ाधकरणको सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण व'नयमावल!, २०६५ (संसोधन
सहत) अनस
ार
भएगरे
क
ा
काम
कारबाह!
यसै व'नयमावल!बमोिजम भएगरे को
ु
मा'ननेछ ।
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अनस
ु च
ू ी–१

वनयम ६ (१) सँग स"बि5धत
सामद
ु ायक तथा व यत
ु वतरण सेवा सDचालन गन3को लाग नवेदन फाराम
gी .....................................,
नेपाल व यत
ाधकरण,
ु
सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण वभाग, काठमाmडौ
माफ9त..............................................( ाधकरणको <थानीय काया9लय)
वषयः व यत
ु वतरण सेवा स#चालन गन9 पाउँ ।
मैले/हामीले...........................अ#चल......................िजaला.................गा.व.स................नं..
.............वडाको...........पूव.9 ..........पिRचम...........उVतर............द|Lण य'त ४ fकaला%भMको
LेMमा नेपाल व यत
ाधकरण, सामद
ु
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण व'नयमावल! २०७१
अनस
ु ारको स3पूण9 शत9 पालन गन9 म#जुर भई ाधकरणसँग थोक1पमा व यत
ु खhरद गर!
वतरण गन9 कागजात थान...............संलvन गर! व यत
से
व
ा
स#चालन
गन9
क
ो
लाग
दरखा<त
ु
दएको
छु/छ ।
ववरण
(क)
(ख)

अ)
आ)
(ग)

(घ)

वतरक सं<थाको नामः
काय9 र LेMः
(१) िजaलाः
(२) नगरपा%लका/गाउँ वकास स%म'तः
(३) वडा नं:
(४) गाउँ /टोलः
(५) iा2सफरमर सँCया, Lमताः
(६) fफडरः
fफडरको नामः
fफडर <थान (कहाँदेbख कहाँस3म)
वतरक सं<थाले उपयोग गन9 चाहे को व यत
ु शिGतको माग (.............के.%भ.ए.)
(व यत
ु शिGतको मापन जrडत वा जडान हुने iा2सफरमर Lमताको आधारमा
हुनेछ)
<तावत काय9LेMमा हाल व यत
ु वतरणको अव<थाः
(१)
व यत
ु LेMमा रहे का घरह1को ववरणः
क) पGका घर भएका............वटा
ख) खपडा घर भएका..............वटा
ग) फुसको घर भएका............वटा
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(२)

(३)
(४)
(५)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)

व यत
ु लाइन %लनेह1को अनम
ु ा'नत सँCया ..............वटा सो मtये
क) पGका घर भएका............वटा
ख) खपडा घर भएका..............वटा
ग) फुसको घर भएका............वटा
हाल भएको -ाहक सँCया .................
संभावत LेM.........................
संभावत -ाहक सँCया.....................

व'नयम ६(ग) मा उaलेख भएका कागजातह1ः
मम9त-स3भार कोषस3ब2धी Hयव<थाः
वतरण लाइन, iा2सफरमर लगायत व यत
ु उपकरणह1को सरु Lाः
सं<थाको कम9चार!को सेवा, शत9स3ब2धीः
%मटर hरrडङ, Sब%लpग तथा सpकलनस3ब2धी Hयव<थाः
वतरण णाल! स#चालन र स3भारस3ब2धी Hयव<थाः

यसमा लेbखएको Hयहोरा ठक-साँचो छ, सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण व'नयमावल! २०७१
तथा अ2य च%लत कानन
बमोिजम
काय9
गराउने
छ,
नगरे
कान
न
बमोिजम
सजाय भएमा म#जरु
ु
ु
छ भनी वतरक सं<थाको तफ9बाट सह! गनJः

'नवेदकः
सह!ः

सह!ः

नामः

नामः

पदः सद<य सचव

पदः अtयL

ठे गानाः

ठे गानाः

फोन नं:

%म'तः

फोन नं:
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%म'तः

अनस
ु च
ू ी–२
वनयम ७ (४) सँग स"बि5धत
स"झौता गन3 आउने आशय-प8
gी वतरक सं<था .........................................
....................................
नेपाल व यत
ु
सु वधाह1

ाधकरणले आuनो

णाल!अ2तग9तका -ाहकह1लाई

दान गनप
ु9 नJ सेवा तथा

च%लत नेपाल कानन
ु बमोिजम गठन भएको वतरक सं<थासँग स3झौता गर! Vय<तो

सं<थामाफ9त -ाहकह1लाई सामद
ु ा'यक1पमा व यत
ु सेवा तथा सु वधा उपल]ध गराउन चाहे को र
सो

योजनको लाग.......................... ...........सं<थाले व'नयमावल!को अनस
ु च
ू ी-१ मा उल ्%लbखत

LेMमा व यत
ु सेवा स#चालन गन9 %म'त...............................मा नेपाल व यत
ु
'नवेदन दनभ
ु एकोमा सो 'नवेदनउपर जाँचबुझ गदा9 Vयस सं<थाको
वतरण LेM <वीकृत गhरएकोले यो सच
ू ना
ाधकरणसँग

व यत
ु

सेवा

<तावमा 'न3नानस
ु ारको

ाqत भएको %म'तले ४५ (पैता%लस) दन%भM

स#चालनस3ब2धी

स3झौता

गन9 आउन

व यत
ु ीकरण व'नयमावल!, २०७१ बमोिजम यो सच
ू ना दइएको छ ।
<वीकृत वतरण LेM
(१) िजaलाः
(२) नगरपा%लका/गाउँ वकास स%म'तः
(३) वडा नं:
(४) गाउँ /टोलः
(५) iा2सफरमर सँCया, Lमताः
(६) fफडरः
क) fफडरको नामः
ख) fफडर <थान (कहाँदेbख कहाँस3म):
(७) 'नमा9ण स3प2न गन9 लाvने कूल लागत रकमः
(८) स3झौता गनप
ु9 ूव9 सं<थाले ज3मा गनप
ु9 नJ १०% रकमको ७५% रकम 1.
सच
ू ना दने अधकार!को
सह!ः
नामः
दजा9ः
%म'तः
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ाधकरणमा

सामद
ु ा'यक

-ामीण

अनस
ु च
ू ी ३
(वनयम २१(२) सँग स"बि5धत)
व यत
ु वतरण सेवा सDचालन
नेपाल व यत
ु

माण-प8

ाधकरण

सामद
ु ायक तथा ामीण व यत
ु ीकरण वभाग

व यत
ु वतरण सेवा सDचालन

माण-प8

दता9 %म'तः
माण-पM नं:
gी...................................................................
(वतरक सं<थाको नाम)

नेपाल व यत
ु

ाधकरण, सामद
ु ा'यक -ामीण व यत
ु ीकरण व'नयमावल!, २०७१ बमोिजम

..................... साल ........ महना ........... गतेमा यस नेपाल व यत
ु

ाधकरण सामद
ु ा'यक

तथा -ामीण व यत
ु ीकरण वभाग मा <थायी लगत कायम गर! व यत
ु सेवा स#चालन गनJगर!
यो व यत
ु वतरण सेवा स#चालन

माण-पM

दान गhरएको छ ।

सहः
नामः
पदः
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अनस
ु च
ू ी-४
वनयम १० को (११) सँग स"बि5धत
वतरक सं0थाको माJसक

गत-ववरण

सामुदा'यक सं<थाको नामः
महनाः

आ.व.

%स

ववरण

नं
१

सबै

थोक

%मटरबाट

एकाई

गत

यस

महनास3मको

महना

(क)

को (ख)

fक.वा.आ.

ाqत ज3मा यु'नट
२

SबYE भएको ज3मा

३

चुहावट

४

-ाहक सँCया

५

fक.वा.आ.
'तशत

क. गाह9<य

सँCया

ख. औ योगक

सँCया

ग. Hयापाhरक

सँCया

घ. गैर-Hयापाhरक

सँCया

ङ. खानेपानी

सँCया

च. %संचाई

सँCया

छ. यातायात

सँCया

ज. अ<थायी बVती

सँCया

झ. सडक बVती

सँCया

ञ. मि2दर

सँCया

ट. अ2य

सँCया

ज"मा ाहक सँcया

सँcया

व युत यु'नट SबYE
क. गाह9<य

fक.वा.आ.

ख.औ योगक

fक.वा.आ.

ग. Hयापाhरक

fक.वा.आ.

घ. गैर-Hयापाhरक

fक.वा.आ.

ङ. खानेपानी

fक.वा.आ.

च. %संचाई

fक.वा.आ.

छ. यातायात

fक.वा.आ.
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ज3मा
(क+ख)

कैfफयत

६

ज. अ<थायी बVती

fक.वा.आ.

झ. सडक बVती

fक.वा.आ.

ञ. मि2दर

fक.वा.आ.

ट. अ2य

fक.वा.आ.

ज"मा fबg]

hक.वा.आ.

SबYEबापत आय रकम

1.

क. गाह9<य

1.

ख. औ योगक

1.

ग. Hयापाhरक

1.

घ. गैर-Hयापाhरक

1.

ङ. खानेपानी

1.

च. %संचाई

1.

छ. यातायात

1.

ज. अ<थायी बVती

1.

झ.सडक बVती

1.

ञ. मि2दर

1.

ट. अ2य

1.

७

कुल SबYE रकम

1 हजारमा

८

कुल सpकलन रकम

1 हजारमा

९

ाधकरणलाई 'तरे को

1 हजारमा

Sबल रकम
१०

मम9त-स3भार कोषमा

११

मम9त-स3भार कोषमा

1 हजारमा

ज3मा रकम
1 हजारमा

खच9 रकम
१२

मम9त-स3भार कोषमा

1 हजारमा

बाँकE रकम
१३

व युत
कारबाह!बाट

चुहावट

1पैया

ाqत

रकम
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१४

व युत

चुहावट

कारबाह!बापत

1पैया

ाqत

हुने रकम
१५

व युत

चुहावट

सँCया

कारबाह!
१६

११ के.%भ.लाइन
व<तार (स3झौता
हुँदाको ........
fक.%म.)

१७

.

४०० भोaट लाइन

fक.%म.

व<तार (स3झौता
हुँदाको.........
fक.%म.)
१८

२३० भोaट लाइन

fक.%म.

व<तार (स3झौता
हुँदाको.........fक.%म.)
१९

iा2सफरमर जडान

सँCया

सँCया (स3झौता
हुँदाको.........fक.%म.)
२०

iा2सफरमरह1को

के.%भ.ए.

ज3मा के.%भ.ए.
(स3झौता
हुँदाको.........
के.%भ.ए.)
२१

ट.ओ.rड.%मटर जडान

सँCया
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