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राि�य ऊजार  सङ् ि िारा  
तथा  

िि�ुत् ििङा  दशङ  म्बन् अिनाराा प�  
२०७२  

 

1. पृ�भूिम 

 ेपाल  रङार (मिब�पपररद) ङो िमित २०७२।८।८ ङो ि ारया ु ार दशेङो ितरमा  अिसथा र 
 ेपाल  रङारङो ततङालङो ङायर्दशा  म्बन् �ेतप� जार् भएङोमा  ो �ेतप� अ ु�प ऊजार 
मब�ालय्ा् ऊजार ििङा  ङायरयोज ा, २०७२ तयार पापरएङो िथयो । ङायरयोज ालाा  मािेश 
गर् अथर मब�ालयल े एङ�ङृत ङायरयोज ा लागू गर् ङायारबिय ङो चरामा रहङेो छ । उ� 
एङ�ङृत ङायरयोज ाङो ्ँुदा  ं.  ८१ मा ऊजार  सङ्ङाल घोराा ग � ङायर्म रहङेोले िि�ुत् 
 सङ् ि िारा ग �  म्बनमा �िसथा ग र ् ेङो ििनेयङ (२०६७) मसययदा  मेतङा आनारमा 
ऊजार  सङ् ि िारा ग र िि�मा   ्ितगत �िसथा,  मसया र तय ङा लािग अिलम्  ग र 
 ्ङ े उपायह�ङा ्ारे अधयय  ग र दहेाय ्मोिजमङा  ििरयह�  मे्ेर िि�ेरा ग र िििभभ 
ङायरदलह� गठ  भएङा िथए । 

(ङ)  ि , िातािरा, जगगा �ाि�, कितपूपत, मुआबजा र  सथा ्यलाा �दा  गपर े शेयर 
लगायत सथा ्य अिरोनङा  म्बनमा । 

(ख)  खपरद �िसथाप  तथा  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङो �िसथापङ�य  ुनार  म्बनमा । 

(ग)  िि�ुत के�ङो  ंसथागत  ुनार  म्बनमा । 

(घ)  िितरा �िसथाप  तथा चुहाि् ि यब�ा  म्बनमा । 

(ङ)  आयोज ाह�ङो �ाथिमङ�ङरा र लगा ् �िसथाप   म्बनमा । 

(च)  िि�ुतङो िजार र  ो ङो �िसथाप   म्बनमा । 

(छ)   ययर तथा िायु ऊजारङो खपरद दर ि नाररा  म्बनमा ।  

2. उ�ेशय 

२.१ ि तरमा  ऊजार  सङ् आनारभूत �पमा एङ िररिभ� अबतय ग �  ेपाल  रङारङो 
अठो्लाा  ाङार पा र ततङाल चाच ुप � ङदमह� पिहचा  गर् ङायारबिय  ग � । 

२.२ द्घरङाल्  �पमा द्गो िि�ुत्य ऊजार ििङा ङो माधयम्ारा एङ दशङिभ�  ेपालमा 
ऊजार  ुरकाङो �तयाभूित ग � । 

२.३ ऊजार  सङ्ङो अबतयङो लािग जल िि�ुत् लाा   ैभर पद� उपायङो �पमा अिलम्  गद� 
अबय पपरपुरङ  ोतह�ङो �पमा  ययर , िायु, िायोमा , भू-ताप्य लगायतङो उिचत 
उतपाद  िममा्ा् सि्छ ऊजार ििङा  ग र �ोत ािहत ग � । 
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3. ितरमा  अिसथा     

3.1. ते�य ि�-िर�य योज ाङो अबतय  मममा िि�ुत् ङो जिडत कमता ६०० मेगािा्ले ्ढाा 
�ित �ि� िि�ुत् ऊजार खपत १४० ्ङलोिा् घण्ा �ित िरर पुयार उ े ल�य रािखएङो 
िथयो । हालङो �ित �ि� िि�ुत् ऊजार खपत १३२ ्ङलोिा् घण्ा �ित िरर रहङेो छ 
जु  दिका एिशयाङै अबय मुलुङह�ङो दाँजोमा ि ङै ङम रहङेो यथाथरता र ज  ंखयाङो 
ङपर् ५८ �ितशत मा� �्ड �ााल्मा आ्� िि�ुत् ऊजारङो उपभो�ा रहङेो पपर�े�य 
 मेतलाा दिृ�गत गर् िि�ुत्  ेिाङो गुासतर, िि�  ्यता, ऊजार  ुरका र सि्छ 
ऊजारङो अिनङतम उपयोग जसता महतिपूार पकह�मा धया  धदद ैखि ज ऊजार तऊर ङो 
परि भररता घ्ा उँद ैिि�ुत्  ेिाङो प�चँ ्ढ् भबदा ्ढ् ज तामा पुया्रउ ु  आजङो 
्डङारो आिशयङता रहङेोछ  । 

3.2. दशेङो अ ुङूल भयगोिलङ अििसथित र अपार जल  मपदाङो उपयोग्ा् सि्छ 
 ि्ङरा्य ऊजार उतपाद ङो �शसत  मभाि ा रहङेो भएतापि  हाल मम ऊजारङो माग 
र उपयोगमा मुलत: परमपरागत  ोतङै ्ा�चयता रहङेो छ । ङपरि २ �ितशत मा� 
योगदा  रहङेो िि�ुत् के�मा जल िि�ुत् ऊजार उतपाद मा उचलेखय �गित हाि ल ग र 
  ङेङो अिसथाले ऊजार  सङ् ििङराल �दँ ैगएङो छ ।  

3.3.  ेपाल  रङारङो सिािमतिमा रहङेो  ेपाल िि�ुत् �ािनङराले गरेङो िि�ुत् माग र 
आपूपत  म्बन् �केपा अ ु ार गत आपथङ िररमा अिनङतम माग १,२९२ मेगािा् 
पुगेङोमा ५८५ मेगािा् अथारत ४५ �ितशत भार ङ्यितमा (Load Shedding) परेङो 
िथयो । चाल ुआपथङ िररमा १,४२३ मेगािा् मम माग � े  �केपा भएङोमा २०७२ 
्ैशाखङो िि ाशङार् भूङमप्ा् अित �भािित आयोज ाह�ङो उतपाद  ७० मेगािा्ले 
ङम भएङो र उचलेख ्य �पमा  याँ आयोज ा  मपभ �    ङेङाले यो िरर भार ङ्यित 
(Load Shedding) झ ै भयािह भएङो छ ।  

3.4.  ोह् भार �केपा अ ु ार अिङो दश िररमा  अिनङतम माग ङपर् ३,२०० मेगािा् 
� े अ ुमा  छ । तर उ� पूिार ुमा  हालङो  सङुिचत िातािरा र औ�यिगङ 
ििसतारङो आँङडामा आनापरत रहङेो तथयलाा दिृ�गत गदार  ो माग अ ुमा भबदा 
ङपर् त्  गुााल े्ढ् �   �े अ ुमा  ग र  ्ङबछ ।  य ै आनारमा हाल दिेखएङो 
 सङ् मा� ्ा � होइ  ङ� अ्ङो दश िररमा दश हजार मेगािा्ङो िि�ुत् उतपाद  ग र 
 ्ङ े अिसथा ि जर ा ग ुर प � िसथित दिेखएङो छ । 

४. िि�ुत ्आयोज ाह�ङो हालङो िसथित  

4.1 िि�मा  ङा ू ् �ािना  अ ु ार िि�ुत् आयोज ाह�ङो ििङा  ि मारा  ेपाल 
 रङार्ा् िा ऊजार मब�ालय्ा् अ ुमित �ा� गर्  ािरजि ङ एिम् ि ज् 
उ�म्ह�्ा् � े गरेङो छ । ऊजार मब�ालयल ेिि�ुत् ििङा  ििभाग माऊर त आयोज ा 
ििङा  ि माराङो लािग  ि�का र उतपाद ङो गर् दाु चरामा अ ुमितप� जार् ग � 
गदरछ । तयसतै िि�ुत् � ाराङो लािग पि    ि�का र ि माराङो गर्  दाु चरामा 
अ ुमितप� जार् गपरबछ ।  ि�का अ ुमितप�ङो अििन आयोज ाङो  मभा�ता तथा 
िातािरा्य अधयय   मपभ ग र अिनङतम पाँच िररङो �बछ भ े उतपाद  अ ुमितप� 
 ामाबयतया त्  दिेख प�त्  िररङो �बछ । हाल मम जार् अ ुमित प�ह�ङो 
िसतुिसथित तल तािलङामा दखेाइएङो छ: 
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ि    ्ङि म  ंखया जिडत कमता 

मेगािा् 

१ जल िि�ुत् आयोज ाङो उतपाद  अ ुमित प� 
( चाल मा रहङेो) 

४८ ७७६ 

२ जल िि�ुत् आयोज ाङो उतपाद  अ ुमित प�  

(िििभभ चराङो ि मारामा रहङेो) 

९९ २,३८२ 

३ जल िि�ुत् आयोज ाङो  ि�का अ ुमित प� ७९ ५,१२८ 

४ िि�ुत् खपरद  मझयता  मपभ भएङा आयोज ाह�  १७४ २,५६८ 

५ Take and Pay  �ािना  राख् Grid Impact 
Study  मपभ भएङा आयोज ाह�  

५३ १,१०० 

4.2  ेपालमा हाल मम  जल िि�ुत् तऊर  ङपर ् ७७६ मेगािा् र थमरल  लाब्तऊर  ५३ 
मेगािा् गर् जममा ८२९ मेगािा् जिडत कमता राि�य �्ड �ााल्मा जोिडएङोमा 
िहउँद याममा ङपर ् ३०० मेगािा्ङो हाराहार्मा मा� उतपाद  � े गरेङो छ  ज््ङ 
िि�ुत् माग  ङपर् १ ,३०० मेगािा् रहङेोछ । हाल ङपर ् २३० मेगािा्  िि�ुत  
भारत्ा् िि�ुत आयात गपर एङो छ । आगाम् एङ िररमा  ेपाल ङो अिनङतम िि�ुत् 
माग १ ,४२३ मेगािा् पु�े �केपा गपरएङो छ भ े एङ िररिभ� जल  िि�ुत्ा् ङपर् 
२०० मेगािा् मा� थप � े दिेखबछ ।  ेपाल र भारत ््चङो ढचङे्र–मुजऊरपुर ४०० 
ङे िभ अबतरदशे्य � ारा लाा  िछ�ै  ंचाल मा आउ े भएङोछ । शु�मा १३२ ङे  िभ 
मा चाजर गर् ङपर् ८० मेगािा् िि�ुत् उ� लाा ्ा् आयात ग � �िसथा िमलााएङो 
र आगाम् एङ िररिभ� ढचङे्र –ा �िा ४०० ङे  िभ � ारा लाा  तथा ढचङे्रमा 
३२० एम  िभ ए र ा �िामा ३२६ एम.भ्.ए.  ङा दाु २२० /१३२ ङे िभ ङा  ि -
स्ेश ह�ङो ि मारा  मपभ भएपिछ ढचङे्र–मुजऊरपुर � ारा लाा लाा २२० ङे  िभ 
मा चाजर गर् ङपरि २०० मेगािा् िि�ुत ्भारत्ा् आयात ग र  ्ङ ेछ । य र् 
आगाम् एङ िररिभ� ढचङे ्र–मुजऊरपुर र अबय ि्बदहु�्ा्  मेत गर् ङपर् ६०० 
मेगािा् िि�ुत् आयात ग र  ्ङ े �दँा  ेपालङो अबतपरङ उतपाद  र आयात गर् िरार 
यामङो लोड  ेिडङग अबतय � े तथा  ुखखा याममा  मेत आनारभूत �पमा लोड  ेिडसग 
अबतय ग र ्ेिा पु�े दिेखबछ । 

आगाम् त्  िररमा  ेपालङो िि�ुत् कमताङो र उजारङो अिनङतम माग ्मशः ङपर् 
१,८३७ मेगािा् (८ अिर ४३ ङरोड २० लाख युि ्) रह े �केपा गपरएङो छ । २०७५ 
आराढ मममा  ेपाल िि�ुत् �ािनङरा र य ङा  हायङ ङमप ्ह�्ा् जल  िि�ुत्  र 
 ययर उजार गर् ङपर ् ८३० मेगािा् र  ्ज् �ि�रङह�्ा् ङपर् ६०० मेगािा् गर् 
जममा १,४५० मेगािा् िि�ुत्  ेपालङो िि�ुत् �ााल्मा थ�  ्ङ े अिसथा रहङेो छ । 
तयसतै  ्िज के�्ा् त्  िररिभ�  ययर , िायु, जैििङ लगायतङा  ोतह� तथा Captive 
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Generation गर् ङपर् २०० मेगािा् िि�ुत् उतपाद  ग र  ्ङ े अ ुमा  गपरएङो  
छ । य र् त्  िरर िभ� ङूल जिडत कमता ङपर ् २,२०९ पु�े दिेखबछ । त थर आगाम् 
त्  िररिभ� िरार यामङो लोड  ेिडङ   ेपालङै उतपाद ्ा् अबतय �  ेदिेखबछ । 

आगाम् दाु िररिभ� ढचङे्र–हे् यडा ४०० ङे.भ् � ारा लाा  र हे् �डामा २०० एम . 
िभ. ए . ङो   २२० /१३२ ङे.भ्  ि -स्ेश ङो  मेत ि मारा  मपभ � ेछ । ढचङेिार –
मुजऊरपुरङो � ारा लाा लाा ४०० ङे.भ्.मा चाजर ग र ढचङेिार , ा �िा र हे् �डामा 
४००/२२०/१३२/३३ ङे.भ्.  ङा  ि -स्ेश ह� अगाम् त्  िररिभ�  मपभ � े गर् 
ङायर अगािड ्ढाउ ु प � �बछ । य्  ि -स्ेश ह�  मपभ भा  ४०० ङे. भ्. मा � ारा 
लाा  चाजर भएमा य  लाा ्ा् १ ,२०० मेगािा् मम िि�ुत् आयात ि यारत ग र 
 ्ङ ेछ । तर तय   मयमा िहउँद याममा भारत्ा् ४०० दिेख ५०० मेगािा् िि�ुत् 
मा� आयात गरेमा पि  िहउँद यामङो लोड  ेिडङग  िजलै अबतय �  ेदिेखबछ  ।    

हाल रा�ङो िि�ुत् माग आपूपत  सङुिचत दायरामा आनापरत रहङेोले आगाम् 
दशङ मममा िि�ुत् माग ङपर् ३ ,२०० मेगािा् मा� � े अ ुमा  गपरएङो छ । िि�ुत् 
आपूपत ्ढेमा आपथङ ङृयाङलापमा िृि� � े , िि�ुत् मा आनापरत उ�ोगह� सथाप ा भा 
िि�ुत् माग उ� � े भएङोले उ� माग नेरै  ै ्ढ  जा े र  ो माग ्ढेर आ . ि . 
२०८२/८३ मा ङपर् १० ,००० मेगािा् पु�े अ ुमा  गपरएङो छ । ्ढेङो मागलाा 
 म्ोन  हाल ि माराान् , अघयय   मपभ भा ि मारामा जा   ्ङ े तथा अधयय  
ततङाल शु� गर् दश िररिभ�  मपभ ग र  ्ङ े आयोज ाह�्ा् गपर ेछ । (िि�ुत् माग 
आपूपतङो िि�ेरा अ ु ूच् २ मा �सतुत गपरएङो छ ) 

4.3 उपरो� अ ु ारङा आयोज ाह� ििङा /ि मारा तथा  साल  गर् ितरमा  िि�ुत् 
 सङ् ि िारा ग र िििभभ ङायरदलह�ले लचयाएङा के�मा दिेखएङा �िना  एिम् 
 मसयाह� ्ँुदागत �पमा दहेाय ्मोिजम �सतुत गपरएङो छ:  

४.३.१  ंसथागत �िसथा  म्बन्  मसयाह� 

(ङ)  ािरजि ङ ि ङायङो �पमा िि�ुत् उतपाद , � ारा, िितरा लगायतङा 

ङायर ग � �ायः एङल  ंसथाङो �पमा  ेपाल िि�ुत् �ािनङरा रह ु, 

(ख) सितब� ि यम ङार् ि ङायङो अभाि � ,ु 

(ग) एउ्ै �ङृितङा ङायर िििभभ ि ङाय्ा् भा ङायरङो दोहरोप ङो अिसथा 
� ु,  

(घ)  ंसथागत पु  �रच ा ंग  म्िबनत �सतािित िि�ुत् ऐ , ि यम  आयोग 

ऐ  आा   ङेङो अिसथा � ,ु  

(ङ) िि�ुत् आयोज ा ििङा  ि माराङो ्ममा आइपरेङो  मसया, अबतरि ङाय 
््चङो  मबियङो अभाि तथा िि�मा  ऐ  र ि यम आप मा ्ािझ  गा 
 मयमा  ुचझ    �ाअले ििङा  ि मारामा ्ढलाा � ु । 
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४.३.२ िि�तुङो िजार तथा य ङो �िसथाप   म्बन्  मसयाह� 

(ङ) राजयङो सिािमतिमा रहङेो  ेपाल िि�ुत् �ािनङरा एङ मा� िि�ुतङो 
थोङ खपरद ङतार रहङेो, 

(ख) िि�ुत् ्जारङो मोडेल र ्जार  ं्माङो ििरयमा असप�ता रहङेो, 
(ग)  ्ितले थोङ �ितसपनारतमङ ्जारङो पपरङचप ा गरे पि  तद ु�पङो ऐ  

 �दँा ङायारबिय  �    ङेङो, 
(घ) � ारा �ााल्मा खुला प�चँ (open access) ङो �िसथा �    ङेङो, 
(ङ) पुरा ा िि�ुत् खपरद  मझयता लेउ िा ितरङो शतर्ा् िि�ुत् ऊजार �ेरा 

� े र िरार याममा  द्मा जल �िाह ्ढ ाल ेउतपाद मा गुाातमङ िृि� 
भा �ााल्मा ऊजार खेर जा े अिसथा ि जर ा � ,े 

(च) अबतरदशे्य िि�ुत् �ापारङो लािग भयितङ पूिारनार एिम्  ्ितगत 
आनारह� पूार �पमा तय   �  ु।  

४.३.३ िातािरा्य अधयय , ि  ऊडा ् तथा जगगा �ाि�  म्बन्  मसयाह� 

(ङ) आयोज ा अधयय ङो लािग ि  के� तथा  ंरिकत के� िभ� �िेश ग र 
एिम् अधयय  ग र ि  तथा भू- ंरका मब�ालयङो पूिर सि्ङृित िल े 
�िसथाङा ङारा थप  मय ला�े गरेङो, 

(ख) �ख ङ्ा  तथा जगगा िलजमा िल े िसिङृितमा ्ढलाा � े गरेङो, 

(ग) ि  के�ङो जगगाङो लािग कितपूपत सि�प थप जगगा ्द े �िसथा 
अ�िहापरङ रहङेो, 

(घ) रोयच््ङो �सथाप मा ्ाँडऊाँड लगायत िह ा् िमला मा  मसया 
रहङेो, 

(ङ) �ारिमभङ िातािरा्य पपरका तथा िातािरा्य �भाि मुचयांङ  (IEE 
तथा EIA) �ितिेद  सि्ङृित ग र   ामुदाियङ ि ङो ि ऊापर  अि िायर 
िल ुप � ङा ु ् �िसथा  भएपि  ि ऊापर  माग ग � गपरएङो, 

(च) आयोज ाङो लािग ि  के� तथा �ख  ंखया लगायत  ंरच ामा  ामाबय 
पपरितर  �दँा पि  पूरङ �ारिमभङ िातािरा्य पर्का िा िातािरा्य 
�भाि मुचयासङ  ग ुरप � �िसथा रहङेो, 

(छ) जगगा हद्बद्ङो  ङाराले आयोज ाङो लािग आिशयङ प � जगगा पा  
ग र   ्ङएङो । � ारा लाइ  तथा  ् स्े  ङो जगगा अिन�हा तथा 
कितपूपतमा  मसयाङो ङाराले ि माराङो ङायरमा अिरोन उतपभ भएङो, 

(ज) जगगािालाह� ंग मुआबजाङो ििरय  मयमै  ्ुिसगदा मुआबजा िितरा र 
जगगा  ाम ार्मा  मसया रहङेो, 
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(झ) सथा ्यलाा �दा  गपर े शेयर ्ाँडऊाँडमा िििाद रहङेो, 

(ञ) सथा ्य एिम्  ामािजङ  मसया , िबद हडताल िाना अडच  जसता 
 म्ोन  ग र  ै   ्ङ े मागङा ङारा आयोज ा ङायारबिय मा  मसया 
रहङेो ।  

४.३.४ खपरद �िसथाप   म्बन्  मसयाह� 

(ङ) ्ोलप� ङागजात, लागत अ ुमा  तथा ्ोलप� सि्ङृत ग � अिनङारङो 
उपयु�  ्मा ङायारबिय  ग � तहमा  � ु, 

(ख)  ्ै खपरद ङायरङो उपयु� �ङृया एिम् Standard Bidding Document 
ङो �िसथा  � ु, 

(ग) खपरद ङायारबिय मा ठेङेदारलाा दणड, पुरसङार एिम् खपरद अ ुगम ङो 
उिचत �िसथा  � ु, 

(घ) आयोज ा �मुखङो छ य्,  �िा, ङायर  मपाद , पुरसङार, दणड/ जायङो 
मापदणड तथा �िसथा    � ,ु 

(ङ) खपरद �््यामा लामो  मय ला�े अिसथा रह  ु। 
 

४.३.५ िितरा �िसथाप  तथा चुहाि् ि यब�ा  म्बन्  मसयाह� 

(ङ) िि�ुत् िितरा �ााल्ङो गु� योज ाङो अभाि रहङेो, 

(ख) �ाम्ा िि�ुत्ङरा ग � ङायर योज ा्�  भएङो,  

(ग) माग अ ु ारङो िि�ुत् आपूपत  भएङो, 

(घ) िि�ुत् आपूपत  म्बनमा िि�ुत् ऐ  तथा ि यमािल्मा उिचलिखत 
मापदणड पि  �योगमा आउ    ङेङो, 

(ङ) जडा  भएङा  ्ै ज ो िितरा �ाब ऊरमरह� अिनङ भार (Over 

loaded) अिसथामा रहङेो तथा अिनङ भारङा ङारा नेरै ज ो िितरा 

�ाब ऊरमरह� ि्ि� े/पडङत े गरेङो, 

(च) �ाम्ा तथा शहर् के�ङा लािग िितरा �ााल् अलग अलग  भएङो, 

(छ) िि�ुत् िितरा �ााल्ङो ममरत  मभार तथा  ुदढृ्ङराङोलािग आिशयङ 
्जे् , ििि योज   � े गरेङो,  

(ज) �ािििनङ ङमरचार्ह�ङो  ंसथागत तािलम अभाि  रहङेो, 

(झ) िि�ुत् िितरा �ााल्मा अतयािनङ �ािििनङ र अ�ािििनङ चुहाि् 
रहङेो,  

(ञ) � ारा लाइ  र  िस्े  ह�ङो  मयमा ि मारा,  ुदढृ्ङरा तथा कमता 

अिभिृि�ङरा  भएङो । 
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४.३.६ िैङिचपङ ऊजार  म्बन्  मसयाह� 

(ङ)  ययर तथा िायु ऊजार  मपदाङो ििसतृत तथयासङ तथा सथलगत अधयय  
 भएङो,  

(ख)  ययर तथा िायु ऊजार्ा् उतपाद  �  ङ्  े परयािक्भ पािरङो 
�िसथाप  तथा ि स्म ्��ेब ्ङो  बतुल  ङायम ग र  मसया रहङेो, 

(ग) राि�य � ारा लाा मा  मभािित  ययर तथा िायु ऊजारङो जडा  ि्बद ु
तथा के�गत िह ा्ले जडा  ग र  ्ङ े ऊजार पपरमााङो आंङल  
भै  ङेङो । 

४.३.७ लगा ् �िसथाप   म्बन्  मसयाह� 

(ङ) भूङमप्ा् कित�सत आयोज ाह�ङो पु प मारामा ्ढलाा,  
(ख) अघोिरत  ाङा्बद्ले गदार इबन  लगायत अबय ि मारा  ाम�्ङो अभाि, 
(ग) ििसऊो्ङ पदाथरङो सि्ङृितङो लामो �््या, 
(घ) िि�्य �िसथाप मा ङपठ ाा, 
(ङ) मम िििाद तथा सथा ्य अिरोन , 
(च) मम सि्ङृित, ििदशे् मु�ा  ्ह्  ुििना झबझप्लो । 

५. मािथ लचयााएङा  मसया तथा �िना ह� ि राङरा गर् आ ि २०७२/७३ दिेख  २०८२/८३ 
ङो दशङलाा जल िि�ुत् ििङा ङो दशङङो �पमा िला िि�मा  ऊजार  सङ्लाा ि िारा 
ग रङो  ाथै  िि�ुत् के�ङो  म� ्दगो तथा द्घरङाल्  ििङा लाा राि�य अिभया ङो �पमा 
ङायारबिय  ग र ि  ा ु ारङो ङदमह� चािल े छ:  

5.1 देशमा िि�मा  लोडशेिडसग अबतय ग � उ�ेशयले उतपाद , � ारा र िितरा तथा 
�शा ि ङ, �््यागत एिम्  ङा ू ्  ुनारङा लािग देहाय ्मोिजमङा ङायरह� गपर े छ : 

५.१.१ उतपाद  तऊर : 

(ङ) आगाम् त्  िररिभ�  मपभ � े अ ुमा  गपरएङा ि माराान्  जलिि�ुत 
आयोज ाह�लाा उ� �ाथिमङताङा  ाथ  मपभ गपर ेछ । ज मधये  ेपाल िि�ुत 
�ािनङरा र  ो अबतगरतङा ङमप ्ह� तथा ि ज् के� ्ा् गर् पिहलो िररिभ� 
 मपभ � े  ङपर् २०० मेगािा् , दोमो िररिभ�  मपभ � े ङपर्  ८५० 
मेगािा्, र तेमो िररिभ�  मपभ � े ङपर्  ४०० मेगािा् गपर त्  िरर मममा 
ङपर् १४५० मेगािा् िि�ुत् उतपाद  गपर े छ । 

(ख) ििसथािपत लागत � ९.६१ �ित युि ् मूचयलाा राि�य �्डमा जडा  � े 
ऊो्ोभोच्ेङ  ययर िा िायु िि�ुत् ङा लािग ‘्ेबचमाङर ’ िि�ुत् खपरद दरङा �पमा 
ङायम गपर े छ ।  
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(ग) राि�य �्डमा आ्� � े िि�ुत् ङो ङूल जिडत कमता ङो १० �ितशतले �  आउ े 
पपरमाालाा मािथचलो  ्माङा �पमा िला  ययर िा िायु िि�ुत्य उजार राि�य 
�्डमा जडा  ग �  ्ित लागू गपर ेछ । 

आगाम् एङ िररमा राि�य �्डमा आ्� � े िि�ु तङो ङूल जिडत कमता ङपर् 
१,००० मेगािा् मा ्  ो ङो १० �ितशतले �  आउ े ङपर् १०० मेगािा् 
 ममङो पपरमाालाा मािथचलो  ्माङा �पमा िला  ययर िा िायु िि�ुत्य उजार 
राि�य �्डमा जडा  गपर  ेछ । तय मधये  ेपाल िि�ुत् �ािनङरा्ा् अिघ 
्ढाइ ्ङएङो २५ मेगािा्  ययर ऊजार जडा  ग � ङायरलाा त् ता ्दइ  ेछ । 
आगाम् दाु िररमा राि�य �्डमा आ्� � े िि�ु तङो ङूल जिडत कमता ङपर् 
२,००० मेगािा् मा ्  ो ङो १० �ितशतले �  आउ े ङपर् २०० मेगािा् 
 ममङो पपरमाालाा मािथचलो  ्माङा �पमा िला  ययर िा िायु िि�ुत्य उजार 
राि�य �्डमा जडा  गपर ेछ । 

(घ) ऊो्ोभोच्ेङ  ययर िि�ुत् तथा िायु िि�ुत् ङा लािग अलग अलग ि नाररा गपरएङा 
‘्ेबचमाङर ’ िि�ुत ्खपरद दरह� तो्ङएङा �ािििनङ मापदणड पूरा ग � गर् राि�य 
�्डङो तो्ङएङो ि्बदमुा तो्ङएङो पपरमाामा  ययर िा िायु िि�ुत् जडा  ग र 
चाह े  म्िबनत �ि�रङ ङमप ्ह�ङा लािग  ेपाल िि�ुत् �ािनङरा माऊर त ६ 
मिह ािभ� �ितसपनारतमङ ्ोलप� आवहा  गपर  ेछ । 

(ङ)  ययर िि�ुत् तथा िायु िि�ुत् खपरद  मझयताह� २५ िररङो लािग िलउ िा ितर 
(Take or Pay) ङो ि ्ाबतमा आनापरत � े छ ् ।  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङो 
�चिलत दर रे्भबदा  ययर िि�ुत् तथा िायु िि�ुत् खपरद दरमा ऊरङ भा   ेपाल 
िि�ुत् �ािनङरालाा प र जा  े आपथङ �य भार  ेपाल  रङार्ा् 
 मायोज /िह  गपर  ेछ ।  

(च) अऊ-�्ड  ययर उजार जडा  तथा तय ङो �योग्ा् मुखयतया शहर् के�मा राि�य 
�्ड �ााल्ङो लोड उचलेखय �पमा घ्ाउ   ्ङ े भएङाले ि िनत 
ि यम/ङायरिििन ् ाा उ�ोग , शैिकङ र अबय  ंघ ंसथाह� तथा ा्छुङ 
उपभो�ालाा �ोत ाह  गपर  े छ ।  ाथै ५०० िा् िा  ोभबदा ्ढ् जिडत 
कमताङा ऊो्ोभोच्ेङ  ययर �ााल््ा् उतपाद  भा ्ढ् �  जा  े िि�ुत ्
�योगमा चयाउ े  म्बनमा राि�य �्डङो प�चँ पुगेङा सथा ह�मा  मभि 
भए मम Net Metering ङो �िसथा ्िमङ �पमा गपर े छ । 

(छ) २०० िा् िा  ो भबदा ्ढ् कमताङा  ययर �ााल् जडा  ग � घराय ् तथा 
�ि ाियङ उपभो�ाह�लाा अ ुदा  सि�प �. २० ,०००/- र �िसथा भए 
्मोिजम  रल ङजार उपलबन गराइ े  छ । 

(ज) िच ् उ�ोगङो ्गा ्ा्  हउतपाद ङा �पमा उपलबन � े िि�ुत  मधये उ�ोगङै 
आबतपरङ खपत पनात् ्ाँङ� रह े िि�ुत लाा िि�ुत् खपरद  मझयता माऊर त 
राि�य �्डमा आ्� ग र  मू ा ङरार  मझयता तयार गर्  िच ् उ�ोगह� ँग 
ङरार  मझयता गपर ेछ । 
्गा ्ा्  हउतपाद ङा �पमा उपलबन � े िि�ुत  मधये उ�ोगङै आबतपरङ खपत 
पनात् ्ाँङ� रह े िि�ुत लाा राि�य �्डमा आ्� ग र �चिलत  ूच्ङृत दर 
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(Posted Rate) मा िि�ुत् खपरद गपर  ेछ ।  उ�ोगदिेख राि�य �्डङो जडा  
ि्बद ुममङो � ारा लाा  उ�ोगङै खचरमा ् ाइ्दइ ेछ ।  

(झ) िडजेल पािर  लाण्लाा लोड ेिडङ अबतय  �येल  ममङा लािग उ�ोग नबदा 
 ंचाल ङो लािग  म्िबनत उ�ोगपितले तयसतो  लाण् राण चाहमेा अ ुमित 
्दइ े तर  रङार सियंले िडजेल  लाण्मा लगा ्  ग � तथा तयसतो  लाण््ा् 
उतपा्दत िि�ुत खर्द ग � छै  । 

(ञ) िायो िडजेल तथा िायो फयुल (जसतै  िजि , मङै) ङो �ि ाियङ खेत् ग र 
�ोत ाह  ्द े र  रङारले तयसतो उतपाद  िायो फयूल उतपाद  ग � �योज ङा 
लािग खर्द ग � । 

५.१.२ � ारा तऊर : 

(ङ) ङाठमाणडयमा िि�ुत् आपूपत ग र दहेायङा ि माराान्  � ारा लाा ह� उ� 
�ाथिमङताङा  ाथ �तु गितमा  मपभ ग र आिशयङ �िसगा गपर ेछ : 
(अ) ि�शुल् (पिहरे ्े ्) – मतात्थर २२० ङे. िभ. � ारा लाा   
(आ) बयु मसयारसद् – मातात्थर २२० ङे. िभ. � ारा लाा   

(ख) थप १०० मे. िा. िि�ुत् आयात ग र  याँ ङ्ैया-ङुशाहा र  याँ रक यल-
परिाि पूर १३२ ङे. िभ. ङा आयात ि यारत िलसङह� ङो ि मारा ङायर १ िररिभ� 
पूरा गपर ेछ ।  

(ग) लोडशेिडसग बयू ्ङराङा लािग ढचङे्ार-मुजफऊरपुर अबतद�श्य � ारा 
लाा ्ा् िि�ुत् आयात ग र उ� �ाथिमङताङा  ाथ दहेाय ्मोिजम � े गर् 
� ारा  ंरच ाङो ि मारा  मपभ गपर ेछ । 
ग(१) पिहलो चरामा – १३२ ङे. िभ. भोच्ेज लेभलमा ८० मे.िा. िि�ुत् आयात 

गपर े । य ङा लािग थप  ंरच ा आिशयङ  प � ।  
ग(२) दोमो चरामा –  

१. २२० ङे. िभ. भोच्ेज लेभलमा बयू तम २०० मे.िा. िि�ुत् आयात 
गपर े । य ङा लािग: 

(अ) ढचङे्ारमा २२०/१३२ ङे. िभ. २ x१६० एम िभ ए कमताङो 
 ्स्ेश  ििसतार ङायर  मपभ ग � ।  

(आ) New Hetauda र Old Hetauda  ्स्ेश ह�लाा १३२ ङे.िभ. 
ङो िलसङ ि मारा गर् जोड े । 

 
२. २२० ङे. िभ. भोच्ेज लेभलमा थप िि�ुत् आयात गर् ङाठमाणडय 

 मम चयाउ े । य ङा लािग: 
(अ) िखमत्-ढचङे्र  २२० ङे िभ � ारा लाा  (अि�� ५ ि्ा ्ािर ) 

श्� ि मारा  मपभ ग � । 
(आ) भ�पुर-हपर ्�्-मातात्थर १३२ ङे िभ � ारा लाा  तथा 

 िस्ेश  त् ताङा  ाथ ि मारा  मपभ ग � । 
(इ) भ रतपुर- हे् यडा २२० ङे िभ � ारा लाा  ि मारा  मपभ ग � ।  
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(ा) हे् यडा-ढचङे्ार-इ �िा ४०० ङे.िभ. � ारा लाा  ि मारा  मपभ 
गर् २२० ङे.िभ. मा चाजर ग � ।  

(उ) हे् यडा-ङुलेखा ्-मातात्थर-सयुचा्ार १३२ ङे िभ ड्ल  �ङ् 
� ारा लाा ङो ङबडक्र सतरोभित (HTLS) ग � ।   

(ऊ) िखमत्-लामो ांघु � ारा लाा ङो ङबडक्र सतरोभित ( HTLS) 
ग � ।   

(ए) ङाठमाणडय उपतयङाङो �्ड  ुदढृ्ङरा ग � । 
ग(३) तेमो चरामा – ४०० ङे. िभ. भोच्ेज लेभलमा ६०० मे.िा. िा   ो भबदा 

्ढ् िि�ुत् आयात गपर े । य ङा लािग 
(अ) ४००/२२० ङे.िभ. ढचङे्र  ्स्ेश  ििसतार ग � ।  
(आ) बयू िखमत्- ङाठमाणडय ४००/२२० ङे. िभ. � ारा लाा   

तदा�ङताङा  ाथ  ि मारा  मपभ ग � । 
(इ) हे् यडा- यि् े ४०० ङे. िभ. िि�ुत् � ारा लाा  ( ्स्ेश  

 िहत) ि मारा ग � ।  
(ा) िििभभ सथा मा � ारा र िितरा �ााल्मा  ुनार ग � । 

(घ) ११ ङे. िभ. तथा ३३ ङे. िभ. लाा  ि मारा/ििसतार एिम् िितरा �ाब ऊरमर 
जडा  ग � ि लि लामा  ािरजि ङ जगगामा िि�ुत् पोल लगायतङा  ंरच ा 
ि मारा गदार ङु ै ्ङि मङो ्ाना ििरोन उतपभ �   ्दा ङायर  मपभ ग र 
�िसथा िमलाइ  ेछ । 

५.१.३ िितरा तऊर : 

(ङ) िितरा गु� योज ा र िितरा �ााल् चुहाि् ि यब�ा गु� योज ा एङ िररिभ� 
तयार गर् लागू ग � �िसथा िमलाइ ेछ । 

(ख) िि�ुत् आपूपतङो लागत ङम ग र , अ ािशयङ उपभोगमा ङम् चयाउ , 
�ािििनङ/अ�ािििनङ चुहाि्ह� ि यब�ा ग र िि�ुत्  ंरका ङायर्म  ंचाल  
गपर े  छ ।  

(ग) िि�मा  िि�ुत् �ााल्ङो प्ङ लोड घ्ाउ  र अऊ प्ङ  मयमा लोड ििसथाप  
ग र उ� भोच्ेजमा ्ढ् िि�ुत् खपत ग �  ्ै �ाहङह�ङा  ाथै �ाहसथ महशुलमा 
पि  प्ङ–अऊ प्ङ महशुल दर लगाउ े  ्ितगत �िसथा गर्  �िलयत मूचयमा 
िि�ुत्  ेिा उपलवन गराउ  ङाठमाड� उपतयङामा Time-of-the Day (TOD) 
िम्र जडा  ङायर  साल  ग � �िसथा िमलाइ  ेछ । 

(घ)  मसयाङो के�ह� इंिगत ग र र िि�ुतङो �भािङार् �िसथाप  ग र िि�ुत् 
उपभो�ाह�ङो �ािििनङ पर्का (Technical Audit) ङो थाल ् गपर ेछ । 
य ्ा् िि�ुत् ्जारङो �भािङार् उपभोगमा जोड पु�े तथा ऊजारङो खपतङो 
पपरमाा  मेत यथाथर अंङमा ि ङाच   ्ङ ेछ ।  ाथै िि�ुत्  ंरका र 
�भािङार् उपभोगङो लािग िि�ुत् ऊजार खपत ङम � े ्�् तथा उपङराह� 
�योग ग र एिं उ��म माग � े  मयमा िि�ुतङो खपत ङम ग र �ोत ाह  ्द े 
ङायर्म  ंचाल  गपर ेछ । 
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५.१.४  ्ितगत ि ारय तऊर : 

(ङ) जलिि�ुत् ङो ििङा लाा ङेब� ि्बदमुा राख् आगाम् छ मिह ािभ� “राि�य ऊजार 

 ुरका  ्ित” तजुरमा गर् लाग ूगपर े छ ।  

(ख) िि�ुत् � ारा लाा  ि मारा ग � ्ममा Right of Way मा परेङो जगगाह�ङो 

उपयोिगतामा �ा  आउ े भएङाले  ो जगगाङो ि नारपरत मूचयङो १० �ितशत 
मा� कितपपूत ्द े हालङो �िसथा्ा् जगगा �ाि�मा  मसया दिेखएङोले 
य लाा  हज्ङरा ग र हालङो �िसथाङो अितपर� Right of Way मा परेङो 

जगगाह�लाा थप कितपूपत रङम ङायरिििन तयार गर् िापरङ भाडाङो �पमा 
उपलबन गरा इ ेछ ।  य ङो �िसथापङ�य िजममेिार्  म्िबनत गा. िि. 

 ./ गरपािलङा माऊर त िमलाइ  ेछ । 

(ग) � ारा लाइ  तथा  ् स्े  ङो जगगा अिन�हाङो लािग ङायरिििन ् ाा  ो 
जगगाङो िग�ङरा (�ाि ाियङ-शहर्, शहर्, अनर-शहर्, �ाम्ा इतया्द) 
गपर ेछ । जगगाङो मूचयङो मूचयासङ  गदार मालपोतङो रे्, चल  चचत्ङो रे्, 
जगगाङो �ाि ाियङता तथा अबय उपयु� आनार िला जगगाङो दररे् ि नाररा 
ग � �िसथा िमलाइ ेछ । य र् जगगा अिन�हा गदार ङायरिििन अ ु ार जगगाङो 
िग�ङराङो आनारमा पूार मुआबजा ्दा  िै जगगा अिन�हा िा आंिशङ मुआबजा 
्दा जगगा ्ापतङो कितपूपत ्द े �िसथा गपर ेछ । आंिशङ कितपूपत ्दा जगगा 
�योग गदार ङायरिििन अ ु ार उ� जगगाङो िापरङ भाडा ्द े �िसथा गपर ेछ । 

(घ) �ाथिमङता �ा� १३२ ङे.भ्. कमता िा  ोभबदा मािथङा � ारा लाा ङो 
अधयय , ििङा  िा ि मारा गदार  ङभर ि ज् जगगाङो �योग ङम � े गर् ग � 
तथा य   ँग ्ािझ े  रङार् िा ि  के�ङो जगगा उपयोग  म्बन् �िसथालाा 
पपरमाजर  गपर ेछ । 

(ङ) जगगा मुआबजा ि नाररा  िमितले ि नाररा गरेङो जगगाङो मुआबजा दर 
पु रािलोङ ङो लािग िजचलासतरमा जगगा मुआबजा पु रािलोङ   िमितङो 
�िसथा िमलाइ ेछ । जगगा मुआबजा ि नाररा  िमितले गरेङो ि ारय उपर िच� 
 ्ुझेमा ि ारय भएङो ३५ ्द िभ�  म्िबनत पकले पु रािलोङ ङो  लािग 
 िमितमा ि िेद  ्द   �े र उ�  िमितले ३५ ्द िभ� ि ारय ्द ुप � �िसथा 
िमलाइ छे । 

(च)  ेपाल िि�ुत् �ािनङरा्ा् Grid Impact Study पनात िलउ र ितर ( Take 
and Pay) �ािना  राख् िि�ुत् खपरद  मझयता  मपभ भा ङेङा िा � े ्ममा 
रहङेा ि ज् के�ङा जलिि�ुत् आयोज ाह�ङो हङमा िि�ुत्  सङ् ि िारा 
दशङङो अििन मम अथारत आ. ि. २०८२/८३  मम �ापापरङ उतपाद  
(Commercial Operation) शु� गपर �े RoR जलिि�ुत आयोज ाह�्ा् 
उतपा्दत ऊजार �सतािित उतपाद  िममाङो पपरिनिभ� रह् िलउ िा ितर ( Take 
or Pay) ङो आनारमा खपरद � े �िसथा  िमलाइ  ेछ । यो �िसथाङा ङारा 
 ेपाल िि�ुत् �ािनङरालाा अितपर� घा्ा प र गएमा  ो ङो शोनभ ार  ेपाल 
 रङारले उपलबन गराउ े छ ।  
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(छ) दशेमा िि�मा  लोड शेिडसग बयू  ग र भारत्ा् िि�ुत् आयात गदार एिम् 
िि�मा  ताप्य िि�ुत् गृहलाा  साल  ग ुर पदार  ेपाल िि�ुत् �ािनङरालाा 
प � घा्ा रङम शोन भ ार ्द े �िसथा िमलाइ  ेछ ।  

(ज) िि�ुत् उजार  सङ् ि िारा अििनमा ्ैसङ तथा िि�्य  ंसथा  म्बन् �चिलत 
ङा ू  ्मोिजम सथािपत ्ैसङ तथा िि�्य  ंसथाले आऊूले लगा ् ग � ङूल 
ङजारङो १५ �ितशत मम ङो रङम िि�ुत आयोज ामा लगा ् ग र  �े �िसथा 
िमलाइ छे । 

(झ) गत आ ि २०७१/७२ ङो िि ाशङार् भूङमप तथा ्ाढ् पिहरोलाा ऊो र मेजयोर 
(Force Majeure) ङो �पमा मा ् आिशयङ  ुििना �दा  गपर ेछ ।  य ङा 
लािग : 
(अ) २०७२ िैशाखङो िि ाशङार् भूङमप्ा् कित�सत आयोज ाह�लाा ङरार 

 मझयता अबतगरतङा ऊो र मेजयोर ( Force Majeure)  म्बन् �िसथाह� 
््याश्ल गपर ेछ । 

(आ) उ� भूङमप्ा् �भािित/कित�सत ि माराान्  आयोज ाह�ङो लािग 
�ापापरङ उतपाद  शु� ग ुर प � िमित ( RCOD) ्ढ्मा एङ िरर थप ग � 
तथा  साल मा आएङा आयोज ाह� पि   ोह् भूङमप्ा् कित�सत 
भएङो अिसथामा िि�ुत् खपरद  मझयताङो मयाद आिशयङता अ  ुार 
्ढ्मा एङ िरर थप गपर ेछ । 

(इ) �ापापरङ उतपाद  शु� ग ुर प � िमित (RCOD) र िि�ुत् खपरद  मझयताङो 
मयाद थप भए ्मोिजम � े गर् िि�ुत् उतपाद  अ ुमितप�ङो मयाद  मेत 
थप गपर ेछ । 

(ा) ्ाढ् पिहरोङो ङारा िि�ुत् गृहमा कित पुग्  साल  अि�� भा आ ि 
२०७२/७३ िभ� पु :  साल  भएङा/� े आयोज ाह�ङा लािग ङायरिििन 
् ाा उपयु�  �िलयतङो �िसथा गपर ेछ । 

(ञ) उपरो� ङायर्मह�ङो ङायारबिय  र अ ुगम ङा लािग मुखय िजममेिार ि ङाय 
भ ् तो्ङएङा  ंसथाह�्ा् अ ुगम   िहतङो ििसतृ त ङायर योज ा तयार ग पर े 
छ । 

(्) िजममेिार भ ् तो्ङएङा ि ङायह�मा ङा ू ् �िसथा तथा ङायरिििन तजुरमाङा 
लािग ज शि�ङो अभािङा ङारा ङायर  मपाद मा अ र पु�  ्द  
आिशयङता ु ार परामशरदाता ि यु� ग र  ्ङ े छ ।   

५.१.५ �शा ि ङ तथा �््यागत �िसथा तऊर : 

(ङ) परामशरदाता तथा ठेङेदारह�लाा ङरारमा �िसथा भए ्मोिजमङो ििदशे् 
मु�ामा � े भु�ा ्ङा लािग ििजङिप्छे प्ङ प्ङ  ्ह्  ुििना ि ऊापर  
आिशयङ प � �िसथाङो  �ा  मझयता ्मोिजमङो रङम एङमु�  �पमा  ेपाल 
रा� �्ङलाा  ि ऊापर  ग � र  ो अबतगरतङो रङम भु�ा ्ङा लािग प्ङे 
ि ऊापर ङो आिशयङता  प � �िसथा िमलाइ  ेछ । 

(ख) ििदशे् परामशरदाता तथा ठेङेदारङा �ािििनङ तथा ङामदारह�ङो ि�ङसग िभ ा 
तथा मम सि्ङृित ्द  े�िसथा  रल्ङरा गपर े छ । 

(ग)  ुरका तै ाथ गदार तो्ङए ्मोिजमङो ला�े खचर � हो � गर् ङु ै आयोज ाले 
 ुरका माग गरेमा  ेपाल  रङारले तयसतो पपरयोज ाङो  ुरकाङा लािग  ेपाल् 
 े ा िा  श� �हर् ्ल तै ाथ ग र  �े �िसथा िमलाइ छे । 
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(घ) लगा ्ङतारङो ििदशे्  ा लगा ् ्ऊतार  भए ममङो लािग १० िररङो  मय 
 ्मा राख् ििदशे्  ा लगा ्ङो अ ुपातमा  ििदशे्  ाङो दाियतिङो हद मम  
पपरितयर मु�ामा िि�ुत् खपरद  मझयता (िपिपए) गपर  ेछ ।  उपरो� �िसथा 
ङायारबिय  ग र भु�ा ्ङा आनार र �््या (Basis and Mode of Payment), 
Hedging Fund लगायतङा �ािना ह�  िहतङो मापदणड तयार  गपर  ेछ । 

(ङ)  े.िि.�ा. ले ि ज् के�ङा जलिि�ुत्  आयोज ाह�्ा् उतपा्दत िि�ुत् खपरद 
गदार २५ मेगािा् मम जिडत कमता भएङा  ेपाल् मु�ामा लगा ् � े 
आयोज ाङोलािग तो्ङएङो  ूच्ङृत दर (Posted Rate) मा ्दइ े िापरङ िृि� 
दरङो  ंखया �चिलत िि�ुत् खपरद दरमा ५ रहङेो तथा २५ मेगािा् भबदा मािथ 
१०० मेगािा्  मम जिडत कमता भएङा आयोज ाङा लािग  ोह्  ूच्ङृत दरमा 
८ ि्ा िापरङ िृि� दर ्द े गपरएङोमा िि�ुत्  अभािङो अिसथालाा दिृ�गत 
गर् िि�ुत् ििङा  दशङ  आ.ि. २०८२/०८३  ममङा लािग तो्ङएङो RCOD 
िभ� �ापापरङ उतपाद  (COD) ग � २५ मेगािा् जिडत कमता  ममङा  ेपाल् 
मु�ामा लगा ् � े जल िि�ुत् आयोज ाङा लािग  मेत �ोत ाह  सि�प २५ 
भबदा माथ् १०० मेगािा्  ममङा आयोज ह�ले पाए  रहङो मूचय िृि�  ुििना 
उपलबन गराइ ेछ । 

(च) १० मेगािा् मम जिडत कमता भएङा ङु ै जल िि�ुत् आयोज ा्ा् िररङो ङु ै 
मिह ामा खोला/ द्मा पा ्ङो ्हाि ( Discharge) घट  गा िि�ुत् खपरद 
 मझयतामा उिचलिखत ऊजार  ेपाल िि�ुत् �िनङराङो � ारा �ााल्मा आपूपत 
�    ङेमा आपूपत �    ङेङो पपरमााङो ऊजार ्ापत   ेपाल िि�ुत् 
�ािनङराले  म्िबनत �ि�रङ्ा् ङु ै कितपूपत  िल े गर् िि�ुत् खपरद 
 मझयता गपर े र यो �िसथा  मझयता  मपभ भा ङेङा आयोज ाङो हङमा  मेत 
लागू गपर  ेछ । य ङा लािग �माा्ङराङो उपयु� ङायरिििन ् ाइ ेछ । 

(छ)  ेपाल िि�ुत् �ािनङरामा िि�ुत् खपरद ि््�  मझयताङो लािग ि िेद  धददा 
िातािरा्य �भाि मूचयासङ  अधयय  / �ारिमभङ िातािरा्य पर्काङो ङायर 
 ूच् ( ToR/Scoping & TOR) सि्ङृत � ु प � र गाउँ ििङा   िमितङो 
ि ऊापरश चािह े �ािना  रहङेोमा अ् उ�ाबत  चािह े �िसथा िमलाइ े छ । 

(ज)  ेपाल  रङार्ा् सथािपत उ�ोग पु �तथा  ङोरङो रङम जल िि�ुत् के�लाा 
 मेत उपलबन गराउ े �िसथा िमलाइ  ेछ । 

५.१.६ ङा ू ् �िसथा तथा  ुनार तऊर : 

(ङ) ितरमा  ऊजार  सङ् बयू ्ङराङो लािग ङा ू ् �िना  ऊुङाउ  तथा ऊजार 
के�ङो  म� ििङा ङो लािग अप ाउ ु प � द्घरङाल्  � ङृितङा  ुनारङा 
ङदमह�  मेतलाा मधय जर गर् ऊजार  सङ् ििनेयङ �िसथािपङा  ं द ्् ा् 
पापरत गराइ ेछ । 

(ख) जल िि�ुत् तथा � ारा लाइ  आयोज ाङो  ाममा  िातािरा्य अधयय  
�ितिेद  (IEE/EIA) मा उचलेख भएङो जगगाङो के�ऊल ममङो जगगामा हद्बद् 
 ला�े �िसथा िमलाइ े छ ।  

(ग) िि�ुत् आयोज ाङो अधयय , ििङा  तथा ि मारा �््यामा ्ाना अडच  ग � 
�ि� िा  ंसथालाा  ािरजि ङ अपरान  रहङो ङ ुर मा ् ङा ू ् ङायरिाह् 
गपर े �िसथा िमलाइ े  छ ।   
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(घ) िि�ुत् आयोज ा सथललाा ि रेिनत के� घोराा ग र  ्ङ े �िसथा गपर  ेछ । 
(ङ) मूचय अिभिृि� ङर ्ऊतार ्ापतङो � ५० लाख �ित मेगािा्ङो  ुििना दशेिभ� 

आबतपरङ खपतङो लािग ि मारा गपर े आयोज ाङो हङमा िि�ुत्  सङ् 
ि िारा दशङङो अििन मम अथारत आ. ि. २०८२/८३  मम पाउ े �िसथा 
गपर े छ । यसतो  ुििना  ययर , िायुलगायतङा िैङिचपङ  ि्ङरा्य ऊजार्ा् 
आगाम् दाु िररिभ�मा बयू तम १ मेगािा् जिडत कमतामा िि�ुत उतपाद  गर् 
Captive Plant ङो �पमा  साल  ग � उ�ोग  ंघ ंसथाह�लाा पि  उपलबन 
गराइ े छ । 

(च) िि�ुत् ऐ , २०४९ ले ्दएङो आयङर छु् िििभभ  मयमा ङ्यित �दँ ैआएङोले 
उ�  ुििना िि�ुत्  सङ् ि िारा दशङङो अििन मम ्द े �िसथा िमलाइ े 
छ । 

(छ) िि�ुत् चोर् ि यब�ा ऐ , २०५८ ङा ङेह् ्ंुदाह�मा  मय  ापेक  ुनार एिम् 
पपरमाजर  गपर  ेछ । 

(ज)  ेपाल िि�ुत् �ािनङराले िि�ुत् उतपाद , � ारा एिम् िितरा �ााल्ङा 
आयोज ाह�ङा लािग माल ामा  तथा ि मारा ङायरह� खपरद ग र Single 
Stage Two Envelop ङो िििन अप ाा खपरद ग र  �े �िसथा गपर  ेछ । 

 

६. जल िि�ुत्  लगायत अबय िैङिचपङ ऊजारह�  मेत  गर् िि�ुत् ऊजारङो  म� एिम् ्दगो 
ििङा ङो लािग िि�मा  ङा ू ् ,  ्ितगत , �््यागत,  ंसथागत  एिम्  ंरच ागत पकह�मा 
 मया ुङूल  ुनारह� आिशयङ दिेखएङोले ि   ्मोिजमङा ङायरह� गपर े छ:   

६.१  ्ितगत �िसथा : 

(ङ) जलाशययु� आयोज ाह� ि माराङो लािग  ोतङो �िसथाप  ग � लगायतङा ििरयह� 
 ं्ोन  ग र तथा यसता आयोज ाह�लाा Engineering Procurement Construction 
Finance (EPCF) ङो आनारमा  मेत ि मारा ग र िि�ुत् ऐ , २०४९ ङो दऊा ३५ मा 
भएङो �िसथा अ ु ार ङरार गर् ििङा  गराउ  आिशयङ ङायरिििन ् ाइ े छ । ङाारल् 
िच ापा ् जसतो ्�उ�ेशय्य महतिङो जलाशययु� आयोज ाह�लाा अधयय  अ�ाििनङ 
गर् ि माराङो चरामा पुर् याउ  ििशेर �ाथिमङता ्दइ े छ । 

(ख) द्घरङािल  �पमा  ेपालङै उतपाद ्ा् लोड ेिडङ अबतय ग �  उ�ेशयले  जल् िि�ुत् 
आयोज ाङो �ङार अ ु ार आयोज ाङो उतपाद  िममा ( Generation Mix) तय गपर े  
छ । य ङा लािग जलाशययु� तथा पमप स्ोरेज ४०-५० %, िपधङग र  अऊ द परभर १५-
२० %, र  अऊ द परभर २५-३० % र अबय िैङिचपङ  ोत्ा् ५-१० %  मम रह े  ्ित 
अिलम्  गपर े छ ।  
आयोज ाह�ङो छ य् गदार के�्य  बतुल , बयू  पु िार , उ� हडे ( High head), 
्�आयािमङ उपयोिगता आ्द  मेतलाा आनार ् ाा ेछ ।  ाथै जलाशययु� 
आयोज ाह�्ा् तचलो त््य आयोज ा/के�लाा � े ऊाइदाह�  (िि�ुत् ऊजार , � चाइ, 
्ाढ् ि यब�ा, जल पपरिह , मतसय पाल , तथा पयर्  आ्द) ङो बयायोिचत ्ाँडऊाँड � े 
�िसथा िमलाइ े छ । 
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(ग) ि मारा  ुि िनत भएङा र  द् िेि   गु� योज ामा परेङा जलाशययु� िि�ुत् 
आयोज ाह� आयोज ाह�ङो जलाशयके�मा अ र  प �  ुि िनत गरेर मा�  रङार्ा् 
द्घरङाल्  पूिारनार र ्सत् ििङा ङो योज ा्� ङायर्म अगािड ्ढा इ े छ । 
य ङालािग ए्ङ  भएङा र  द् िेि   गु� योज ामा परेङा जलाशययु� िि�ुत् 
आयोज ाह�ङो जा ङार्  म्िबनत ि ङायह�मा गराइ े छ। 

(घ) िि�ुत् उतपाद , � ारा तथा िितरा  म्बन्  ्ै आयोज ाह� तथा तय  ँगै जोिडएर 
आएङा पूिारनार एिम् पु िार   म्बन् आयोज ाह� राि�य �ाथिमङताङा आयोज ा � े 
�िसथा िमलाइ छे । 

(ङ)  ंरिकत के�िभ� प � तर  ुखखा याममा ऊजार उतपाद ङा लािग आङररङ दिेखएङा उ�र 
गंगा तथा लास्ासग जसता जलाशययु� आयोज ाह�ङो अधयय  तथा ि माराङा लािग 
ििशेर �िसथा गपर ेछ । 

(च) जल िि�ुत् आयोज ाह�ङो ििङा मा लगा ् िृि� ग र र  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङो 
िि�्य अिसथामा  ुनार चयाउ ङा  ाथै माग �िसथाप  ( Demand Side 
Management) ग र मय म तथा  मय अ ु ार िि�ुत् महशुल दर ि नाररा गपर े छ । 

(छ) िप्ङसग र  अऊ परभर र जलाशययु� आयोज ाह�ङो ि मारा � े पपरिसथित ् ाउ  
मय म् र  मय अ ु ार िि�ुत् खपरद दर ि नाररा गपर ेछ ।  

(ज) िि�ुत् � ारा लाा  �योग गरे ्ापत ित ुर प � � ारा शुचङ ( Wheeling Charge) 
ि नाररा ग �  �िसथा िमलाइ े छ । 

(झ) अिनङतम ज तालाा जलिि�ुत् आयोज ाङो शेयर  ुि िनत � े गर् ज ताङो लगा ््ा् 
्भे जलिि�ुत् आयोज ाह�लाा �ाथिमङताङा  ाथ अगािड ्ढाा े छ । 

(ञ) सथा ्य ि ङायङो अ� रता एिम्  ेतृतिमा सथा ्यसतरङा  ामुदाियङ एिम्  हङार् 
 ंसथा लगायतङो लगा ्मा मूलतः सथा ्य सतरमा   ैिितरा ग � र ्ढ् िि�ुत् मा� 
�्डमा ्े् े गर् त्  मेगािा् ममङो जल िि�ुत् उतपाद  ग � भएमा  ेपाल  रङारले 
 मभा�ताङो आनारमा � ारा लाइ  तथा  ्स्ेश  ि माराङो �िसथा गपर ेछ ।  

(्) ठूला तथा आङररङ जलाशययु� जलिि�ुत आयोज ाह�  लगायत मा लगा ्ङो �िसथा 
 ुि िनत ग र  शेयर लगा ्मधयेङो ५१ %  रङार तथा  रङार् िि�्य  ंसथाह�माऊर त र 
४९% िैदिेशङ रोजगार्ा् िभि� े िि�ेरा,  ्ै  ेपाल् ज ता्ा्  ंगपठत �पमा  हङार् 
 ंसथा आ्द्ा्  ेयर लगा ्ङो �िसथा ग � गर् ङायरिििन ् ाा आबतपरङ  ोत  
पपरचाल  गपर े छ । य ङा लािग अ ु ूिच-१ मा उचलेिखत आयोज ाह�मधये्ा् ३-४ ि्ा 
आयोज ाह�ङो छ य् गर्  साल  गपर े छ । 

(ठ) िैदिेशङ लगा ् आङपरत ग � �योज ङा लािग आयोज ा ििङा   मझयताङो माधयम्ा् 
सिदशे् खपतङो लािग ििङा  गपर े आयोज ाह�मा  ेपाल  रङारले िि�ुत् खपरद 
्ापतङो भु�ा ्ङो �तयाभूित गपर्द   �े �िसथा िमलाइ  ेछ । 

(ड) � ारा लाा   म्बन् आयोज ाह�लाा उ� �ाथिमङताङा  ाथ  साल  गपर ुङा  ाथै 
य ङो लािग  द् िेि   ङोर्डोर  � ारा लाइ , पूिर पिनम � ारा हाइिे तथा 
अबतरदशे्य आयात ि यारत � ारा लाइ   िहतङो  � ारा गु�योज ा सि्ङृत गर् लागू 
गपर े छ । � ारा लाा  ि मारालाा �तुगितमा ्ढाा Power Evacuation ग र  म्िबनत 
�िनरङह�ङो ङब ोस्यम ् ाा � ारा लाा  तथा  ्स्ेश ङो ि मारा Build Transfer 
Model अबतगरत पि  ग र  ्ङ े गर् ङायरिििन ् ाा ङायारबिय  गपर ेछ ।  

(ढ) � ारा लाइ  �तु गितमा ि मारा ग र आिशयङता ु ार  ेपाल्  े ालाा  ंल� गराइ ेछ । 
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(ा) हाल ि  के�ङो जगगा िलजमा िलए िापत  ोह् पपरमााङो जगगा शोनभ ार ्द ु  प � 
�िसथा रहङेोमा  ो ङो  �ा ि  ििङा ङा लािग �्�रङले आफ ो अ ुङूलता अ ु ार 
 रङार्ारा बयू तम मूचयां्ङत रङम िा ि  मब�ालयले तोङे ्मोिजमङो जगगा उपलबन 
गराउ े �िसथा ग � । 

(त) िि�ुत ्�ि�रङह�ले �ाङृितङ मोत  ान  उपयोग गरे ्ापत िि�ुत् रोयच्् िला सथा ्य 
ि ङाय माऊर त सथा ्य ििङा मा खचर गपररहङेो र िातािरा्य अधयय  �ित िेद मा 
उचलेख भए अ ु ार ि  तथा िातािरा  ंरका र  म्नर ङो ङायरह� � ि�रङह�्ा् 
भैरहङेो पपर�ेकमा आयोज ा ििङा   मझयताह�मा सप� �िसथा गपरएङो ्ाहङे ि   तथा 
भू– रंका मब�ालय्ा् लगााएङो Payment for Ecosystem Services (PES) ङो 
�िसथा   ह्ा इ ेछ । िि�ुत आयोज ा्ा् �भािित ि   ंरका तथा  म्नर ङो लािग 
िि�ुत् आयोज ा्ा् �ा� रोयच्् रङममधये ्ा् ि िनत �ितशत रङम ङायरिििन ् ाा 
्दइ ेछ । 

(थ) िातािरा्य �िसथाप  तथा पु िार  जसता अि िायर ङायरयोज ामा खचर गपर े रङमङा 
अितपर� आयोज ा के�ङो  ामािजङ ििङा ङो लािग गपर े ििििन ङायरह�ङो लािग 
िातािरा अधयय  �ितिेद  (EIA / IEE) मा Community Support Program अबतगरत 
१०० मेगािा् कमता  ममङो आयोज ालाा ङूल लागतङो ०.७५ �ितशत र १०० मेगािा् 
भबदा ्ढ् कमताङा आयोज ालाा ०.५ �ितशत छु�ाउ ु प � गर्  ्मा तो्ङ छे ।  

(द)  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङो आपथङ �शा   ि्ि यमािल्लाा  ािरजि ङ खपरद ऐ  तथा 
ि यमािल् अ ु�प � े गर् आिशयङ पपरमाजर  गपर  ेछ । 

(न) शहर् के�मा ि मारा � े ठूला अपा र्मेण् भि ङालािग ि ज् �ाब ऊरमर जडा  गपर ेछ । 
 ाथै एङल िम्परसग अिनारााङो  मभा�ता अधयय  गपर ेछ । 

( )  ्ै  ेपाल् ज तालाा आगाम् दश िररिभ� िि�ुत्  ेिा पुराउ े लकङा  ाथ �ाम्ा  
िि�ुत्ङरा ङायर्मलाा योज ा्� ढसगले अगािड ्ढाा ेछ ।  

(ऩ) िितरा �ााल्लाा आनुि ङ�ङरा गर् उपभो�ा मै�् ् ाउ ुङा  ाथै  िि�ुत् चुहाि् 
ि यब�ा ग र समा र् िम्र (Smart Meter) तथा समा र् �्ड (Smart Grid) ङो 

अिनाराालाा ्िमङ �पमा लाग ू ग � �िसथा िमलाइ  े छ । य ङालािग ङाठमाड� 
उपतयङािभ� एङ  मु ा आयोज ा /ङायर्म (Pilot Project/Program) ङायरबिय मा 

लिग ेछ । 
(प) आगाम् दश िररिभ�मा िितरा �ााल् �िसथालाा  ुदढृ ग र ङपर् १२ ,००० एम. िभ. 

ए. ्रा्र कमताङा थप िितरा  िस्ेश ह�ङो ििसतार गपर ेछ । 
(ऊ) राि�य � ारा �्ड ङमप ् िल. ्ा् राि�य ि�ड ििसतार तथा  साल  एिम् ि यब�ाङा 

 मपूार ङाम गराइ ेछ ।  
(्) राि�य � ारा �्ड ङमप ्ङो �ााल्मा आ्�ता �ा� गर् उ� भोच्ेजङा उपभो�ाल े

ि नै िि�ुत् उतपादङ िा �ापार अ ुमत्प�िालाह� सग िि�ुत् खपरद ग र  �े �िसथा 
िमलाइ  ेछ । 

(भ) िि�ुत् उतपादङ र खपरदङतारि्चङो दिै ङ ऊजार  बतुल ङा लािग अ ूच््� ििि मय 
(Unscheduled Interchange, UI) ्जार  साल मा चयाउ े �िसथा िमलाइ  ेछ । 
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(म) ्दगो र भरपद� ऊजार ििङा ङो अिनाराालाा अझ �भािङार् ् ाउ  िैङिचपङ ऊजारङा 
अबय  ोतह�ङो  मेत उिचत दोह  ग � तऊर  पि  आिशयङ ङदमह� चािल ेछ । जैििङ 
ऊोहोरङो �िसथाप ्ा् िि�ुत्  उतपाद  ग � तऊर  ि ज् उ�म्ह�ङो धया ाङररा 
भा ङेङो अिसथामा उ� ङायरलाा �ोत ाह  ग र �चिलत िि�ुत् खपरद दरमा २० 
�ितशत मम थप ्द   ्ङ े �िसथा गपर ेछ ।  ाथै भ-ूताप्य (Geo-thermal) 
�िििन्ा् पि  िि�ुत् उतपाद  ग र  ्ङ े  ंभाि ाह�ङो पिहचा  गर्  मभा� दिेखएमा 
ङायारबिय ङो चरामा लिग ेछ । 

६.२ �््यागत  �िसथा: 

(ङ) अ ुमित प� लगायत आयोज ाङा अधयय  तथा ि मारा चराङो �ङृयाह�  रल्ङृत ग र 
ऊजार मब�ालय र िि�ुत  ििङा  ििभागलाा आिशयङ थप ज शि�  िहत पु  �रच ा 
गपर ेछ । 

(ख) िि�ुत् उतपाद  आयोज ाह�ङो अ ुमितप� जार् ग � हालङो �््या िि�ुत् � ारा र 
िितरा सग आ्� �    कदा ङितपय उतपाद  आयोज ाह�  मपभ भएर पि  �्ड मा 
आ्� �   ङेङा छै  ् । िि�ुत् उतपाद ङो लािग हाल िििभभ चराङा अ ुमितप�ह� 
( ि�का अ ुमितप� ५ ,१२९ मेगािा्, उतपाद  अ ुमितप� २ ,३८१ मेगािा्) तथा 
दरखासत ( ि�का अ ुमितप� ७६६ मेगािा्,  उतपाद  अ ुमितप� ६ ,३६० मेगािा्), 
िि�ुत् ऐ  अ ु�प ङारिाह्ङो िििभभ चरामा रहङेा र य्  ्ै आयोज ाह�्ा् उतपाद  
� े िि�ुत् ऊजार िि�मा  िि�ुत् �ााल्  �िाह  � े  अिसथामा ि ज् �ि�रङह�लाा 
अ ुमितप� मा� जार् गपररहदँा  झ ै अबययलङो िसथित ि जर ा � े भएङोले य  
 मसयालाा ि राङरा ग र यथोिचत �िसथा िमलाइ ेछ । 

(ग) जल िि�ुत् ििङा  ङायर्मलाा �ििसथत �पमा अिघ ्ढाउ  आिशयङता र 
�ाथिमङताङा आनारमा  रङारङो ्ासङे्मा रहङेा जलिि�ुत् आयोज ाह�  रङार् 
सिािमतिङो  ंसथा िा  ािरजि ङ ङमप ्ह� तथा �ितसपनारङा आनारमा ि ज् ङमप ्ह� 
माऊर त ििङा  ग � विसथा गपर ेछ ।  

(घ) गु� योज ा अ ु ार उ� भोच्ेज सतरङा � ारा लाा  ि मारा तथा ििसतार उ� 
�ाथिमङताङा  ाथ गपर ेछ ।  ाथै दशेङो आिशयङता अ ु ार िि�ुत् ऊजार आयात/ि यारत 
ग � �योज ङा लािग हाल ि मारा  मपभ � े ्ममा रहङेो ४०० ङे. िभ. ढचङे्र-मुजऊरपुर 
अबतरदशे्य � ारा लाा ङा अितपर� � ारा लाा  गु� योज ा ्मोिजम � े गर् 
आिशयङता अ ु ार थप ४०० ङे. िभ. अबतरदशे्य � ारा लाा ह�ङो अधयय / ि�का 
गराा ि मारा ङायर  मपभ � े �िसथाङो ततङाल शु�आत गपर े छ । य ङो लािग बयु 
्ु्िल/ िदरघा् –गोरखपुर, दहुि्/इ �िा - पुपाया,  दोमो ढचङे्र-मुजफऊरपुर,  ङोहलपुर 
- लख ऊ , लमङ� – ्रेल्, अतपरया - ्रेल्ङा  ाथै िचिलमे हि - ङे�सग ,  जसता  उ� 
भोच्ेजङा अबतरदशे्य � ारा लाा ह� अगािड ्ढाइ ेछ । 

(ङ) हे् यडा र इ �िा लगायतङा सथा ह�मा ४०० ङे. िभ. भोच्ेज लेभलङा  िश्ेश ह�ङो 
ि मारा उ� �ाथिमङताङा ाथ अगािड ्ढाउ े तथा य ङो लािग आिशयङ  ोतङो 
�िसथाप  गर् खपरद �््यालाा  मेत  रल्ङृत गपर ेछ ।  

(च) िातािरा्य अधयय ङो लािग ि  के�िभ� �िेश गर् आिशयङ अधयय  ग ुर परेमा िजचला 
ि  ङायारलयलाा आिशयङ िििरा िहत िलिखत जा ङार् गराा अधयय  शु� ग र  ्ङ े 
�िसथा िमलाउ े । राि�य ि ङुबज , आरक,  ंरका के� तथा मधयित� के�िभ� �िेश ग ुर 
परेमा  ो  ंसथाङो सथा ्यसतरङो ङायारलय्ा् १५ ्द िभ� अधयय  सि्ङृित ्द े 
�िसथा िमलाइ  े छ ।  
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(छ) १० मेगािा् जिडत कमता ममङो जलिि�ुत तथा � ारा लाइ  आयोज ाह�ङो 
�ारिमभङ िातािरा्य पर्का ङायरङो �ितिेद  तयार् तथा सि्ङृितङो �््या  रल्ङृत 
ग र Standard Checklist ङो माधयम्ा् गराउ े �िसथा ग � । यसता अधयय  ङायरह� 
Accredited परामशरदा�्  ंसथाह�्ा् गराइ े । य ङा लािग आिशयङ 
परामशरदाताह�ङो  ूच् तथा Standard Checklist ज  ंखया तथा िातािरा मब�ालयले 
तयार ग � �िसथा िमलाउ े । ज  ंखया तथा िातािरा मब�ालय्ा् ङायरिििन ् ाा 
आयोज ामा Post Audit ग � �िसथा िमलाउ े । य ङा लािग आिशयङ ङा ू ् �िसथा 
िमलाइ  ेछ । 

(ज) जलिि�ुत तथा � ारा लाइ  आयोज ाङो ििङा ङो लािग आिशयङ प � �ख ङ्ा  तथा 
जगगा िलजमा िल ङो लािग चािल ु प � �््या सि्ङृत िातािरा्य अधयय  �ितिेद  र 
आिशयङ िििरा िहतङो ि िेद  ्दएङो िमितले एङ मिह ािभ� ्ुसगयाउ े �िसथा 
िमलाइ छे । य  ङायरङो लािग  म्िबनत िजचला ि  ङायारलयमा  ै ि िेद  दतार गराा 
तहाँ्ा्ै सि्ङृितङो �््या थाल ् गपर ेछ ।  

(झ) िातािरा्य अधयय  �ितिेद  सि्ङृत भएपनात ि  ङ्ा ् र ि  जगगा िलजमा ्द े 
ि ारय ि  तथा भू- ंरका मब�ालयङो मिब�सतर्य ि ारय्ा्ै ्ुिसग े �िसथा िमलाइ े 
छ ।  

(ञ) �ारिमभङ िातािरा्य पर्का  म्बन् �ितिेद ह� �ा� भएपिछ िि�ुत् ििङा  
ििभागले ङु ै ङागजातह� अपूार भएमा �ितिेद  �ा� भएङो ७ ङायर ्द िभ� �ि�रङलाा 
जा ङार् गराउ े । आिशयङ ङागजातह� पूार �पमा �ा� भएङो २१ ङायर ्द  िभ� िि�ुत् 
ििङा  ििभाग , उजार मब�ालय तथा  म्िबनत के�ङा िि�ह�  मेत रहङेो  िमितङो 
ि ऊापरश अ ु ार िि�ुत ििङा  ििभाग्ा् सि्ङृत ग � ङा ू ् �िसथा िमलाइ े छ ।  

(्) िातािरा्य �भाि मूचयासङ   मिबन् �ितिेद ह� ( Scoping, ToR and EIA) 
आिशयङ ङागजातह� पूार �पमा �ा� भएङो २१ ङायर ्द िभ�  िमितङो ि ऊापरश  िहत 
उ� �ितिेद  सि्ङृितङो  लािग ऊजार मब�ालयमा पठाउ े र ऊजार मब�ालय्ा् उ� 
�ितिेद  १५ ङायर ्द िभ� ि ऊापर   िहत सि्ङृितङो लािग ज  खया तथा िातािरा 
मब�ालयमा पठाा े �िसथा िमलाइ  ेछ ।  

(ठ) �ारिमभङ िातािरा्य पर्का र िातािरा्य �भाि मूचयासङ  �ितिेद  सि्ङृितङो 
लािग  ामुदाियङ ि ङो ि ऊापर  आिशयङ  प � �िसथा िमलाइ  ेछ । 

(ड) आयोज ाङो  ंरच ामा  ामाबय पपरितर  �दा उ� पपरितर ले िातािरामा उचलेख ्य 
�भाि  प � भएमा िा ि  के�ङो जगगाङो के�ऊलमा १०%  मम थपघ् भएमा पूरङ 
�ारिमभङ िातािरा्य पर्का िा पूरङ िातािरा्य �भाि मूचयासङ  अधयय  ग ुर  प � 
�िसथा िमलाइ  ेछ । 

(ढ) आयोज ाङो  ंरच ामा पपरितर  �दँा उ� पपरितर ले िातािरामा उचलेख ्य �भाि प � 
भएमा िा �योग � े ि  के�ङो जगगाङो के�ऊलमा १०% भबदा ्ढ् थप भएमा िा ङाप् े 
�खङो  ंखयामा १०% भबदा ्ढ् थप भएमा ग ुर प � पूरङ अधयय  गदार  ािरजि ङ 
 ु ुिााङो  �ा राि�य दिै ङमा  ािरजि ङ  ूच ा �ङाश  गपर े गर्  रल्ङृत ग र पूरङ 
िातािरा्य �भाि मूचयासङ  ि द�िशङा, २०७१ मा आिशयङ पपरमाजर  गपर  ेछ । 

(ा) आयोज ा्ा् �भािित िजचलाङा  मुदाय र �ि�ह�ङो लािग आयोज ाङो सिपूँज्ङो १० 
�ितशत शेयर ्द े �िसथा िमलाइ े  छ ।  ाथै आयोज ा्ा् पु रसथाप ा तथा पु िार मा 
परेङा िा आयोज ा्ा् जगगा अिन�हा गपरएङा �ि�ह�ले आयोज ामा शेयर लगा ् ग र 
चाहमेा  ोलाा शेयरमा पपरात ग र �ाथिमङता ्द े �िसथा िमलाइ  ेछ ।   
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(त) ितरमा  िि�ुतङो माग �केपा  सङुिचत माग ( Suppressed Demand) मा आनापरत 
भएङोले भििषयमा दशे िि�ुत् मा आतमि भरर भएङो अिसथामा �   �ेd औ�ोिगङ�ङरा ,  
िि�ुत्य  िार्  ान ङो �योग , िििभभ िि�ुत्य उपङराह�ङो �योग तथा खा ा 
पङाउ े गया ङो ििसथाप   मेतलाा मधय जर गर् िासतििङ िि�ुतङो मागङा आनारमा 
िि�ुत् माग �केपा (Load Forecast) गपर े छ । 

(थ) ङाठमाड� उपतयङा लगायतङा अबय ठूला शहर् के�ह�मा िि�ुत् िितरा �ााल्लाा उ� 
�ाथिमङता ्दा योज ा्� ढसगल े ििसतार तथा  ुदढृ्ङरा ग र मयजुदा आपूपत ग � 
िितरा  ि-स्ेश ह�ङो उपयु� सथा ह� छ य् गर् आिशयङता ु ार  ंखया र कमता 
िृि� गद� लैजा े ङायर्म चयाइ े छ । 

(द) भूिमगत िितरा �ााल् ( Underground Distribution System) र आनुि ङ 
Distribution Kiosk �िििनह�ङो ििङा ङा लािग  ्ित तथा ि मारा मापदणड ि नाररा 
गर् ङाठमाड� र पोखरा लगायतङा शहरङा मुखय  डङह�्ा् शु� गर् ्मश: अबय 
शहरह�मा भूिमगत िितरा �ााल् ( Underground Distribution Line and 
Indoor/GIS Substation) ि मारा तथा ििसतार गपर े छ । 

(न)  ेपाल  रङारङो औ�ोिगङ के� सथाप ा ग � अिनाराालाा ििसतार गद� लैजा े  ्ित 
्मोिजम उ� के� मम िि�ुत् लाा  ि मारा गपर ेछ । 

( ) ङाठमाणडय, पोखरा, ििरा् गर, ि्रगय,  ेपालगय, भैरहिा, ज ङपुर, हे् यडा जसता उ� 

िि�ुत् माग भएङा शहर् तथा औ�ोिगङ के�ह�मा १३२ ङे. िभ. लाइ ्ा् िि�ुत् आपूपत 

ग � �िसथा िमलाइ  ेछ । 
(ऩ) ङाठमाड� लगायत अबय शहर् के�ह�मा  डङ ि मारा गदार उपयु� भोच्ेज सतरङो � ारा 

लाइ  ि मारा ग � गर् एङ�ङृत �पमा योज ा तजुरमा र ङायारबिय  ग � �िसथा  िमलाइ  े
छ । 

६.३  ंसथागत एिम्  ंरच ागत  �िसथा: 

(ङ) ऊजार  सङ् ि िारा दशङङो �भािङार् ङायारबिय ङो लािग ऊजार मब�्ङो अधयकतामा 
ि   िचि , गृह  िचि , भूिम  ुनार तथा �िसथा  िचि , ज  सखया तथा िातािरा 
 िचि, अथर  िचि, ऊजार  िचि  तथा  ुरका ि ङायङा �िति िन  िममिलत 'ङेब�्य ऊजार 
 सङ् ि िारा  मबिय  िमित ' र �मुख िजचला अिनङार्ङो अधयकतामा िजचला ि  
ङायारलय, िजचला मालपोत ङायारलय , िजचला �हर् ङायारलय , िजचला  ाप् ङायारलय , 
िजचला ििङा   िमित तथा िजचला �ािििनङ ङायारलय लगायतङा �िति िनह�  िममिलत 
िजचला सतर्य ऊजार  सङ् ि िारा  मबिय  िमित गठ  गपर े छ । 

(ख) िि�ुत् आयोज ा ििङा ङो लािग अबतर ि ङाय  म बियङो लािग िि�ुत् आयोज ा 
ििङा  सग  म्िबनत �तयेङ ि ङायङो मब�ालय सतरमा  ह- िच िलाा  मपङर  �ि� 
(Focal Person) तोङ� मब�ालयिभ� र अबय ि ङायह�ङा ि्चमा  मबिय गर् आयोज ा 
ििङा मा परेङा  मसयाह�लाा  हज्ङरा तथा  माना  गपर  ेछ । तय ै गर्  ह- िचि 
सतरमा  माना  �    ङेङा  मसयाह�लाा  माना  ग र मुखय  िच िङो अधयकतामा 
 म्िबनत मब�ालयङा  िचिह� रहङेो  िमित गठ  गपर े छ  । 
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(ग) िि�ुत् माग �केपा, उजार खपतङो मुचयासङ  र  ोत �ितसथाप   ्ित तजुरमा, 
उतपाद /� ारा/िितरा गु� योज ा अ�ाििनङ ग � तथा िि�ुत् आयोज ाह�ङो 
Techno–economic clearance लगायतङा ङायरह�ङो  म� िि�ेरा ग � ङायरङो लािग  
जल तथा ऊजार आयोगङो पु  �रच ा गर् थप ््याश्ल गराा  ेछ ।  ेपालङो जल ोतङो 
्�आयािमङ उपयोिगतालाा  मेत मधय जर गर्  द् िेि  ह�ङो अ�ाििनङ गु� योज ा 
आगाम् २ िररिभ� तयार गपर े छ । 

(घ) �सतािित एिं ि माराान्  जलाशय यु� आयोज ाह�ङो ििङा /ि माराङो ङायर �गित , 
�भािङपरता र उपयु�ताङो आनारमा ्मश :  रङार् ङमप ् खडा गद� लिग े छ ।  ाथै 
पिनम  ेत् जलाशययु� आयोज ालाा ि ज् के�  मेतङो  हभािगतामा �तु गितमा अिघ 
्ढाइ े छ । 

(ङ) �ाम्ा िि�ुत्ङरालाा अिभया ङा �पमा  साल  गर् �ाम्ा िि�ुत्ङरा माऊर त 
�ाम्ा अथरतब�  ु्�ढ्ङरा ग र तथा माग �िसथाप  माऊर त ितरमा  िि�ुत्  सङ्लाा 
ङेह् हद मम बयू ्ङरा ग र �ाम्ा िि�ुत्ङरा तथा ऊजार दकता  म्बन्  ंसथागत 
�िसथा गपर े छ । 

(च)  ेपाल  रङारले दशेङो मधयङािल  र द्घरङािल  िि�ुत् मागलाा पूपत ग � गर् म ययला 
तथा ठूला जलिि�ुत् आयोज ाह� ततङाल अधयय  गर् ि मारा ग र एङ राि�य िि�ुत् 
उतपाद  ङमप ् सथाप ा गर्  साल मा चयाा  ेछ ।  

(छ)  रङार् तहमा  ै एउ्ा  श� र  ोत ान यु� परामशरदाता ङमप ् खडा गर् जलिि�ुत् 
र अबय पूिारनारह�ङो अधयय  अ ु बना  ग र  ाथै उपलबन ज शि�ह�लाा दक ् ाउद ै
परामशर  ेिामा आतमि भरर �  एङ ङमप ् खोच ु अतयबत ज�र् भएङो पपर�ेकमा  ेपाल 
िि�ुत् �ािनङरा लगायतङा अबय  ंसथाह�ङो  मेत शेयर रह े गर् एउ्ा  ोत ान यु� 
इिबजि यपरसग परामशर  ेिा ङमप ् खोिल े छ ।    

(ज)  ेपाल  रङारले सथाप ा गरेङो राि�य � ारा �्ड ङमप ्ङो िि�्य र  ंसथागत 
पु  �रच ा गर्  ंचाल मा चयाा े छ । य  ङमप ्मा  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङा 
 म्िबनत ज शि�,  ंरच ा तथा  मपि�  मायोज  गपर ेछ । हालङो  मपि�ङो आँङल  
गर् भ ििषयमा  मेत �   �े लगा ्ङो आनारमा  ेपाल िि�ुत् �ा िनङराङो शेयर 
सथािपत गपर  ेछ । 

(झ)  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङो िितरा �ााल्लाा �ादिेशङ  ंरच ामा आनापरत आबतपरङ 
पु  �रच ाङो शु�िात गर् ्मश: िि�ुत्य  ्मा (Electrical Boundary) सथाप ा ग � 
�िसथा िमलाइ  ेछ । 

(ञ) दशेिभ� र ्ािहर िि�ुत् �ापार  म्बन् ङायर ग र  ेपाल  रङारले एउ्ा राि�य िि�ुत् 
�ापार ङमप ् सथाप ा ग �छ । उ� ङमप ्ले  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङो िि�ुत् �ापार 
ििभागले हाल गद� आएङा िि�ुत् खपरद ि््�  म्बन्  मपूार ङायर  मेत ग �छ । हाल मम 
ि ज् लगा ्ङतारह� सग भए गरेङा िि�ुत् खपरद ि््�  मझयताङो  मपूार दाियति य  
ङमप ्ले  ै िल  ेछ । 

(्)  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङो ितरमा  ज शि� ,  ँरच ा तथा  मपितह� ्िमङ �पमा 
 मायोज  गद� जा े गर्  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङो होिचडङ ङमप ्ङो �पमा ि   
ङमप ्ह� गठ  गपर े छ ् : 
(अ)  ेपाल िि�ुत् �ािनङरा ङा ि माराान्  र  साल मा रहङेा उतपाद   ंरचा ाह� 

रह े िि�ुत् उतपाद  ङमप ्/ङमप ्ह� 
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(आ)  ेपाल िि�ुत् �ािनङराङा ि माराान्  र  साल मा रहङेा ३३ ङे. भ्. भबदा तलङा 
िितरा  ंरचा ाह� रह े गर् तथा �दशेङो ि मासङ  अ ु ारङो ङायर के�ङो  ्मा 
रह े िि�ुत् िितरा ङमप ्ह� 

(ठ)  ेपाल िि�ुत् ि यम  आयोगङो सथाप ा गर् तय मा पु रािेद  बयायान्ङराङो �िसथा  
गपर े छ । 

६.४ ङा ू ्  �िसथा: 

(ङ) िि�ुत् ऐ , २०४९ लाा �ितसथाप  ग र  याँ िि�ुत् ऐ  तथा राि�य िि�ुत् ि यम  
आयोग  म्बन् ििनेयङ तजुरमा गर् �िसथािपङा  ं द ् मक पेश गपर ेछ ।  

(ख) िि�ुत्  म्बन् आयोज ाह�मा अबतर ि ङाय  मबिय अभािङा ङारा िछ्ो छपरतो �पमा 
ङायर  मपभ �    ङेङो दिेखएङोले आयोज ाह�ङो अधयय  तथा ि माराङो चरामा 
दिेख े ्ाना �िना ह� ह्ाउ   ममा  ्य �ना मब�्जयूङो अधयकतामा ऊजार , ि  तथा 
भू- ंरका, गृह, अथर र ज  ंखया तथा िातािरा मब�ालयङा मा  ्य मब�्जयूह�  दसय 
तथा ऊजार  िचि  दसय  िचि रह े गर् िि�ुत् ऊजार  सङ् ि िारा  िमित गठ  गपर े  
छ ।   

(ग) ५०० मेगािा् र  ो भबदा मािथङा िि�ुत आयोज ाह�ङो ििङा  तथा अ ुगम ङा 
ििररयह�मा लगा ् ्ोडर र ऊजार मब�ालयङो भूिमङालाा लगा ् �िसथाप ङा पकह�  
एिं ङायारबिय  �भािङापरताङा आनारमा पु रािलोङ  गपर े छ । 

(घ) ङेह् आयोज ाह�्ा् उतपाद  � े िि�ुत् ऊजार िि�मा  िि�ुत् �ााल्मा �िाह � े 
अिसथा  रहङेो  मसया ि राङरा ग र � ारा गु�योज ा ँग तादामयता � े गर् 
अ ुमितप� जार् ग र िि�ुत  ंङ् ि िारा ििनेयङमा �िसथा गपर ेछ । 

(ङ) २५ मेगािा् जिडत कमता ममङा आयोज ाह�ङो  ि�का र उतपाद  अ ुमितप� तथा 
१३२ ङे.भ्. भोच्ेज सतर ममङा � ारा  ि�का र � ारा अ ुमितप�ह� िि�ुत ििङा  
ििभागङा महाि द�शङ्ा्  ै जार् ग � गर् ििनेयङमा �िसथा गपर ेछ । 
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अ ु ूच् १  

िि�ुत् माग र आपूपतङो िि�ेरा 

 

िि�ुत् माग आपूपतङो  सङुिचत दायरामा आनापरत उ� �केपाले िि�ुत् मागङो यथाथर अिसथाङो िच� 
�सतुत ग र  कद ै् । अिहले ङै अिसथामा िि�ुत् आपूपत  सङुिचत  भएमा िि�ुत् माग ङपर् दोब्र  मम �  
 �े पि  दिेखबछ । य र् हालङो िि�ुत् मागलाा दोब्र  मा ् हरेङ िरर १२ �ितशतङो हाराहार्मा माग 

िृि� � े तथा जिडत कमताङो १५ �ितशत Reserve Margin � े गर् िि�ुत् माग �केपा गदार आ ि 

२०८२/८३ मा ङपर् १०,००० मेगािा् पु�े अ ुमा  गपरएङो छ ।  

दशे ििङा ले गित िल   ङेमा उ� आपथङ िृि� दर � े पपर�े�यमा िि�ुतङो माग दर पि  उ� � े तथा 
आगाम् द  िररमा द  हजार मेगािा् िि�ुत उतपाद  गर् �तयेङ  ेपाल्ङो घरनुर्मा ििजुल् पुयारउ े 
राि�य ल�य पुरा ग रङो  ाथ ैउतपा्दत िि�ुत्ा् रा�ङो माग पुरा गरेर ्ांङ� िि�ुत अबय� ि यारत गर्  
राि�य अथरतब�मा ्ेिा पुयारथउ   ्ङ ेछ । य ङा अितपर� िि�ुत उतपाद मा िृि� भएङो ङाराले गदार 

�तयेङ िरर िि�ुतमा आनापरत उ�ोग,  ंरच ा आ्द ि मारा/ििसतार � े ल�य रािखएङोछ । मािथचलो 

तामाङोश््ा् िि�ुत उतपाद  शु� भए पिछ हालङो भार ङ्यत् ह्् २०७५/७६ दिेख �तयेङ िरर १०० 

दिेख १५० मेगािा् िि�ुत खपत ग � उ�ोगह� सथाप ा भा िि�ुतङो माग ्ढद ैजा  ेअ ुमा  गपरएङोछ । 
िछमेङ� मुलुङह�  ंगङो अबतरदशे्य िि�ुत � ारा लाा ह� ि मारा भा  ंचाल मा आउंदा िि�ुत ि यारत 
ग र  िजलो भा िरारतङो  मयमा पूार कमतामा िि�ुत उतपाद  ग र  ्ङ ेछ ।  

हाल ि माराािन  अिसथामा रहङेो आयोज ाह�्ा् यह् आ ि २०७२/७३ ङो अबतय  मम ङपर् २०० 

मेगािा् िि�ुत् राि�य �ााल्मा थप � े  र अङ� िररमा ८३० मेगािा् थप �दंा हालङो भार �केपा 
अ ु ारङो माग आपूपत �   �े दिेखबछ । उतपाद  अ ुमित प� �ा� गर् ि माराङो िििभभ चरामा रहङेो 

६२ ि्ा आयोज ाह� अ ुमाि त  मय ्मा िभ�  ै  मपभ ग � हो भ  ेआ ि २०७७/७८  मममा १,०७७ 

मेगािा् कमता थप � ेछ । आ ि २०८२/८३  मममा जलाशययु� आयोज ाह�्ा् ङपर् ५००० मेगािा् 

थप ग र  ्ङ े दिेखबछ ।  
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 ेपाल िि�ुत �ािनङराङो भार �केपा तथा मािथङो हरऊमा �सतुत गपरएङा आयोज ाह� ि नारपरत 
 मयमा �ााल्मा आि� भएमा माग र आपूपतङो अिसथा तल ्दाएङो िच�मा जसतै � ेछ । 

 

 

 

मािथ �सतुत गपरएङा िि�ुत माग पुरा ग र हाल ि माराािन  आयोज ाह�, उतपाद  अ ुमित प� �ा� गर् 

िा अधयय   मपभ गर् ि माराङो चरामा जा े  जल िि�ुत् तथा � ारा लाा  ि मारा आयोज ाह�ङो 

ि मारा  मपभ � े अ ुमाि त िमित तल तािलङामा (अ ु ूिच २) �सतुत गपरएङो छ:   
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अ ु ूच् २ 

जलिि�ुत तथा � ारा लाइ  आयोज ाह�ङो  ूिच 
 

तािलङा १ – आगाम् द  िररमा ि मारा �  ेजल िि�ुत आयोज ाह� 

ि    ं आयोज ा कमता (म ेिा) ङै्ऊयत 

१ 

उतपाद  अ ुमित �ा� गर् ि माराङो िििभभ 
चरामा रहङेा तथा  ेपाल  रङारले ् ाउ े 
आयोज ाह� २,५८७ 

१०७ आयोज ाह� (तािलङा २) र  
१० आयोज ाह� (तािलङा ३) 

२ �सतािित जलाशययु�  आयोज ाह� ५,३७३ ११ आयोज ाह� (तािलङा ४) 

३ �सतािित िप्ङङ र  अऊ परभर  आयोज ाह�  १,९७५ ५ आयोज ाह� (तािलङा ५) 

 
जममा ९,९३५ 

  

तािलङा २ - उतपाद  अ ुमित �ा� गर् ि माराङो िििभभ चरामा रहङेा आयोज ाह� 

ि    ं आयोज ा 
कमता  
(म ेिा) िजचला 

ि मारा  मपभ �  े
अ ुमाि त िमित 

१ अपर माा  ९.९८ ालाम २०७२ 
२ ऊािा  ४.९५ ता लेजुङ २०७२ 
३ िपखुिा  २.४८ भोजपुर २०७२ 
४  याड् खोला २.०० ि बनुपाचचोङ २०७२ 
५ दर�द् खोला ए ६.०० गोरखा २०७२ 
६ हिेा खोला ए १४.९० पाँचथर २०७२ 
७ गेलुङ खोला ३.२० ि बनुपाचचोङ २०७२ 
८  ाद� खोला ४.०० ङासङ� २०७२ 
९  भा खोला ४.००  ंखिुा भा २०७२ 
१० दरम खोला ए २.५० ्ागलुङ २०७२ 
११ �ासद् खोला २.०० लमजुङ २०७२ 
१२ ्ंुगु  थो�े ४.३६ लिलतपुर २०७२ 

१३ खा ् खोला (लिलतपुर) २.०० लिलतपुर २०७२ 
१४ माा कयासङेड ७.०० ालाम २०७२ 
१५ मडकय ू १३.०० ङासङ� २०७२ 
१६ थापा खोला ११.२० मयागद् २०७२ 
१७ अपर माा  ् ५.१० ालाम २०७२ 
१८ ्ार् खोला ३.७५ दलेैख २०७२ 
१९ अपर चाङु २२.२० ि बनुपाचचोङ २०७२ 
२० अपर मसयारसद् ए ५०.०० लमजुङ २०७२ 
२१ अपर माद् २५.०० ङासङ� २०७२ 
२२ माा  ा ा कयासङेड ८.०० ालाम २०७२ 
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ि    ं आयोज ा 
कमता  
(म ेिा) िजचला 

ि मारा  मपभ �  े
अ ुमाि त िमित 

२३ चाङे  २.८३ रामेछाप २०७३ 
२४ जुमद् १.७५ गुचम् २०७३ 
२५ थेउले १.५० ्ागलुङ २०७३ 
२६ ताड् ५.००  ुिाङो् २०७३ 
२७ अपर मैलुङ ए ५.०० र ुिा २०७३ 
२८ तचलो मोद् २०.०० पिरत २०७३ 
२९ अपर दोद� ए २२.०० लमजुङ २०७३ 
३० जोगमाा ७.६० ालाम २०७३ 
३१ अपर पराजुल् २.१५ दलेैख २०७३ 
३२ लोहोरे ४.२० दलेैख २०७३ 
३३ िम्दम ङरापु ३.०० लमजुङ २०७३ 
३४ �द् ए ६.८० लमजुङ २०७३ 
३५ ऊलांखु खोला १३.७० र ुिा २०७३ 
३६ ङपाड् गाड ३.३३ डो्् २०७३ 
३७ घलेमद् खोला ४.०० मयागद् २०७३ 
३८ पुिा खोला १ ४.०० ालाम २०७३ 
३९ खा ् खोला २५.०० दोलखा २०७४ 
४० मािथचलो तामाङोश् ४५६.०० दोलखा २०७४ 
४१ अपर िखमत् १२.०० दोलखा २०७४ 
४२ ताम ेखोला १.२५ दलेैख २०७४ 
४३ ्िडगाड ६.६० ्ागलुङ २०७४ 
४४ दोद� खोला २७.०० लमजुङ २०७४ 
४५ खा ् खोला ३०.०० दोलखा २०७४ 
४६ ङािेल् ्् १ २५.०० ता लेजुङ २०७४ 
४७  लाबखु खोला २.५०  ुिाङो् २०७४ 
४८ मोद् १५.१० पिरत २०७४ 
४९ खो�ङा ४.८० ते�थुम २०७४ 
५० रािा खोला ६.५० खो्ाङ २०७४ 
५१ िमिडल िम्दम ३.१० लमजुङ २०७४ 
५२ मोलुङ ७.०० ओखलढसगा २०७४ 
५३ अपर िखमत् २ ७.०० रामेछाप २०७४ 
५४ जु िेश् ५.२०  ोलुखुम्ु २०७४ 
५५ ताङछहार खोला २.२० मुसताङ २०७४ 
५६ खारे खोला २४.१० दोलखा २०७४ 
५७ ि ङ्् खोला १६.०० दोलखा २०७४ 
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ि    ं आयोज ा 
कमता  
(म ेिा) िजचला 

ि मारा  मपभ �  े
अ ुमाि त िमित 

५८ लोिर ताड् ४.९९  ुिाङो् २०७४ 
५९ दोद� खोला १०.३० लमजुङ २०७४ 
६० चुलेपु खोला ८.५२ रामेछाप २०७४ 
६१ �द् खोला ्् ६.६० लमजुङ २०७४ 
६२ तचलो हिेा २१.६० पाँचथर २०७४ 
६३  ुर् खोला ६.४० दोलखा २०७४ 
६४ ि�शूल् ३ ए ६०.००  ुिाङो् २०७४ 
६५  ामाजुर  माद्  १२.०० ङासङ� २०७५ 
६६ िलेऊ� २४.०० ि बनुपाचचोङ २०७५ 
६७ िलख ुखोला ५२.४० ओखलढसगा २०७५ 
६८ मृ�् खोला ४२.०० मयागद् २०७५ 
६९ अपर इबगुिा खोला ९.७० ालाम २०७५ 
७० अपर मैलुङ १४.३० र ुिा २०७५ 
७१ मािथचलो  ाबजे  १४.८० र ुिा २०७५ 
७२ र ुिागढ् १११.०० र ुिा २०७५ 
७३  ाबजे  ४२.५० र ुिा २०७५ 
७४ अपर ताड् ११.००  ुिाङो् २०७५ 
७५ िलेऊ� ए १०.६० ि बनुपाचचोङ २०७५ 
७६ लोिर खारे ८.२६ दोलखा २०७५ 
७७ ्ागमत् २०.०० मङिा पुर २०७५ 
७८ इिा खोला ९.९० ता लेजुङ २०७५ 
७९ घ�े खोला ५.०० दोलखा २०७५ 
८० तचलो  ोलु ८२.००  ोलुखुम्ु २०७५ 
८१  ोलु २३.५०  ोलुखुम्ु २०७५ 
८२ दर्ाङ मयागद् २५.०० मयागद् २०७५ 
८३ अपर सयाङे २.४० लमजुङ २०७५ 
८४ चयर् खोला ५.०० रामेछाप २०७५ 
८५ मधय भो्ेङोश् १०२.०० ि बनुपाचचोङ २०७६ 
८६ माया खोला १४.९०  ंखिुा भा २०७६ 
८७ ऊलांखु खोला ५.०० र ुिा २०७६ 
८८ डाउ  िपलुिा ९.५०  ंखिुा भा २०७६ 
८९  ुपर दोद� ४९.६० लमजुङ २०७६ 

९०  ोलु खोला (दनुङोश्) ८६.००  ोलुखुम्ु २०७६ 
९१  भा खोला ए ८.३०  ंखिुा भा २०७६ 
९२ �  े खोला ४.०० मयागद् २०७६ 
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ि    ं आयोज ा 
कमता  
(म ेिा) िजचला 

ि मारा  मपभ �  े
अ ुमाि त िमित 

९३ बयाद् खोला ३०.०० लमजुङ २०७६ 
९४ ङलंगागाड १५.३३ ्झाङ २०७६ 
९५ अपर  ा ्गाड १०.७० ्झाङ २०७६ 
९६ अपर िपलुिा २ ४.७२  ंखिुा भा २०७६ 
९७ ङािेल् ए ३७.६० पाँचथर २०७६ 
९८ ्ूढ् गंगा २०.०० आछाम २०७६ 
९९ माड् खोला १२.९८ रोचपा २०७६ 
१०० ि�शुल् ३ ्् ३७.०० दोलखा २०७६ 
१०१ िलख ु२ ३३.४०  ोलुखुम्ु २०७७ 
१०२ िलख ु१ ५१.४०  ोलुखुम्ु २०७७ 
१०३ िलख ुए २४.२०  ोलुखुम्ु २०७७ 
१०४ अपर मयागद् २०.०० मयागद् २०७७ 
१०५ अपर ङलंगागाड ३८.४६ ्झाङ २०७७ 
१०६ िखमत् २ ४८.८० दोलखा २०७८ 
१०७ तचलो इब�ाित् ४.५० ि बनुपाचचोङ २०८० 

 
जममा २३०२.९९ 

   

तािलङा ३ -  ेपाल  रङार्ा् अधयय  भा ि माराङो लािग �सतािित आयोज ाह� 

ि    ं आयोज ा 
कमता  
(म ेिा) िजचला 

ि मारा  मपभ �  े
अ ुमाि त िमित 

१ ्ूढ् गंगा २०.०० आछाम २०७६ 
२ घुब ा खोला ७८.०० ता लेजुङ २०७८ 
३ इबखु खोला २०.००  ोलुखुम्ु २०७८ 
४ ि िा खोला १५.०० ता लेजुङ २०७८ 
५ मेिा खोला १२.०० ता लेजुङ २०७८ 
६ माड् खोला १२.९८ रोचपा २०७६ 
७ तचलो होँगु २३.५०  ोलुखुम्ु २०७७ 
८ इखुिा खोला ३०.००  ंखिुा भा २०७७ 
९ ङािेल् ३ २२.०० ता लेजुङ २०७७ 
१० मेिा खोला ५०.०० ता लेजुङ २०७९ 

 
जममा २८३.४८ 
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तािलङा  ४ - �सतािित जलाशययु� आयोज ाह� 

ि  
  ं आयोज ा 

कमता  
(म ेिा) िजचला 

ि मारा  मपभ �  े
अ ुमाि त िमित 

१ उ�र गंगा  ३०० ्ागलुङ २०७९ 
२ त � ँ ेत्  १४० त � ँ २०८० 
३ दनुङोश्  ३०० ओखलढुसगा २०८० 

४ ्ूढ् गणडङ� १२०० गोरखा, ना्दङ २०८१ 
५ पिनम  ेत्  ७५० डो्् २०८१ 

६ तमोर  ६९२ पाँचथर, ता लेजुङ २०८२ 

७  ु ङोश् ३  ५३६ रामेछाप, ि बनुल्, ङा�े, ि बनुपाचचोङ २०८२ 

८ िखमत् ठो े  ५०० रामेछाप, दोलखा २०८२ 
९ लाङताङ  ३०० र ुिा २०८२ 

१०  यमुरे २४५ दाङ,  युठा  २०८२ 
११  ल� ङ गाड  ४१० जाजरङो् २०८२ 

  
५३७३ 

   

तािलङा ५ - �सतािित िप्ङङ र  अऊ परभर आयोज ाह� 

ि  
  ं आयोज ा 

कमता  
(म ेिा) िजचला 

ि मारा  मपभ �  े
अ ुमाि त िमित 

१ तामाङोश् ३  ६४० दोलखा २०८० 
२ तचलो अ�ा  ४००  ंखिुा भा २०८१ 
३ मािथचलो अ�ा  ३३५  ंखिुा भा २०८२ 
 ४ अ�ा ४  ३००  ंखिुा भा २०८२ 
५ ्ङमाथांङा अ�ा ३००  ंखिुा भा २०८२ 

 
जममा १९७५ 
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तािलङा ६ - k|fyldstfsf ;fy lgdf{0f ;DkGg ug'{kg]{ k|zf/0f nfOg cfof]hgfx? 

S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

1 

Thankot-
Chapagaun - 
(Bhaktapur)132 
kV T/L 

28 N/A 

Due to timely unavailability of RoW at 
Lalitpur district & prolongation 
construction time, transmission line 
contract was terminated. For stringing 
of conductors on erected towers in 
Kathmandu and Bhaktapur districts, a 
new contract had been awarded and 
conductor string work in Kathmandu 
has been completed. 

23 

RoW & Land 
compensatio
n dispute in 
Harisiddhi, 
Kokana, 
Lamatar & 
Lubhu VDCs 

Tungun -Thosne Khola, 
Khani Khola, Bagmati 
Nadi, Tallo Bagmati ( 
Upgrading project of 
Transmission Line 
Network) 

2 

Singati-
Lamosangu 132 
kV T/L, Singati 
132/33 kV S/S 

40 2015/16 25% of T/L  &  65% of S/S works have 
been completed.   

Poor 
performance 
of Contractor 

Sipring Khola, Singalti 
Khola, Khani Khola-1, 
Upper Khimti, Khare, 
Khani Khola( Dolakha), 
Tamakoshi V, Ghatte 
Khola, Suri Khola, Lower 
Khare, Lower Khani 
Khola,Chyadu khola and 
Orang Khola 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

3 

Hetauda-
Kulekhani-II-
Syuchatar 132 kV 
second circuit 
stringing 

46 2015/16 32 km of 2nd circuit string has been 
complted. Overall progress is 69.5%. 2.5 

Work has 
been 
stopped by 
Local people 
in Matatirtha 
(Kathmandu) 
& Chaukitole 
(Hetauda) 

Kulekhani I, II & III 

4 
Bhulbhule-
Marsyangdi 132 
kV T/L 

22   

70% of landowner has received the 
compensation. Out of 54 towers, 21 
towers foundation has been 
completed. 

3 

Line should 
be 
completed 
timely to 
evacuate 
power from 
Upper 
Marsyangi-A 
HEP.  
SINOHYDRO 
has been 
providing 
technical 
support in 

Upper Marsyangdi A- 50 
MW (Power evacuation) 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

construction 
of line.  

5 
Ramechhap-
(Garjyang)-Khimti 
132 kV T/L 

30   Draft IEE report has been prepared.   

To approach 
the 
department 
of Animal 
service for 
acquiring S/S 
land in 
Garjyang 
(Ramechhap)
. 

Jiri Khola, Upper 
Charnawati, Chake 
Khola, Chake Khola II, 
Charnawati Khola, Upper 
Khimti, Upper Khimti II, 
Khimti II, Jhyaku Khola, 
Middle Khimti HP, 
Tamakoshi -3 

World Bank Funded 
Projects             

6 Khimti-Dhalkebar 
220 kV D/C T/L 75 2014/15 

Out of 188 towers, Tower 
Foundation-181, Tower Erection-178, 
Conductor Stringing - 65 km out of 73 
km 

28 

RoW 
compensatio
n dispute in 7 
nos. of 
towers in 

Jiri Khola, Upper 
Charnawati, Chake 
Khola, Chake Khola II, 
Charnawati Khola, Upper 
Khimti, Upper Khimti II, 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

Sindhuli 
district and 
work is 
interrupted. 

Khimti II, Jhyaku Khola, 
Middle Khimti HP, 
Tamakoshi -3 

7 
Hetauda-
Bharatpur 220 kV 
D/C T/L 

75 2015/16 
Out of 226 towers, Tower foundation-
137 Tower erection-54, S/S works at 
Hetauda & Bharatpur at final stage 

24.25 

Progress of 
project is 
affected by 
Cash Flow 
problem of 
contractor. 

Strengthening of 
domestic network to 
import power from India 

8 
Bharatpur-
Bardaghat 220 kV 
T/L 

74 2016/17 

Out of 246 towers, Tower foundation-
34 Tower erection-20, tree cutting-
6600 (out of 28000 trees lying in the 
RoW) 

17 

Delay in 
forest 
clearance of 
additional 
tree cutting. 

Strengthening of 
domestic network to 
import power from India 

9 

Kabeli Corridor 
132 kV T/L, 
132/33 kV S/S at 
Damak, Ilam, 
Phidim & Kabeli 

90 2016/17 

Damak-Ilam section: Tower 
Foundation-99, Tower Erection-82, 
Damak & Ilam S/S completed, Phidim 
& Kabeli S/S under construction 

38 

Delay in 
approval of 
land use & 
tree cutting 
of RoW in 

Phewa Khola, Iwa Khola, 
Upper Ingwa Khola, 
Kabeli B-1 and Kabeli 3, 
Upper Mai and Mai 
Valley projects 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

Pachathar & 
Tehrathum 
district from 
Cabine. Also 
local 
problem in 
Phidim 

10 

Hetauda-
Dhalkebar-
Inaruwa 400 kV 
T/L 

285   Tower foundation - 316                                         
Tower erection-271 52.42   

Strengthening of 
domestic network to 
import power from India 

ADB funded Projects             

(i) 

Energy Access 
and Efficiency 
Improvement 
Project 

            

11 
Middle 
Marsyangdi-
Lower 

38 
 

Physical progress is less than 60% 12.72 
 Local 
problem in 
second 

Upgrading TL  



34 
 
 

S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

Marsyangdi 132 
kV T/L second 
circuit stringing  

circuit 
stringing. 

  

New Marsyangdi 
132 kV S/S & 
Associated line 
bay extension 

  
 

Markichowk: Foundation work of 
control building, Power transformer 
and gantry structures completed. 
Damauli: Foundation work related to 
bay extension completed. 

4.7   Upgrading TL  

12 

Chapali 132 kV 
S/S, Lainchaur-
Chabel 66 kV UG 
Cable Link 

7.7 2015/16 
Chapali S/S construction work and 
underground cabling work have been 
completed. 

8.46 
(16) 

Supply of GIS 
at Lainchaur 

Kathmandu Valley TL 
reinforcement projects 

13 Dumre-Damauli 
132 kV T/L                                                                          2016/17   

18.62 

Poor 
performance 
of 
contractor, 
Insufficient 
monitoring 
by NEA, 33 
kV line 

  

  

 2nd circuit 
stringing on 
same existing 
tower from 
Middle 
Marsyangdi-

40   
24.44 km of 2nd circuit conductor 
stringing and 14.91 km of OPGW 
stringing work have been completed. 

Upgrading TL  
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

Dumre-Lower 
Marsyangdi 

shutdown, 
Poor 
performance 
of Contractor 
& RoW 
problem. 

  

D/C Transmission 
line from Dumre 
tapping to 
Damauli 

21   26 numbers tower foundation work 
has been completed.     Upgrading TL  

14 

Butwal-Kohalpur 
132 kV T/L 
second circuit 
stringing 

211 
 

completed 100% of work. 13.78   Upgrading TL  

(ii) 

Electricity 
Transmission 
Expansion and 
Improvement 
Project 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

15 

Kohalpur-
Mahendranagar 
132 kV T/L 
second circuit 
stringing 

190   Lack of experience in procurement, 
Delay in S/S contract award. 26.7   Sub-station expansion  

16 
132 kV Chapali 
S/S Expansion 
Project     

Approximately 33% of total works 
under this project is completed. 8.93   

Sub-station expansion  

17 

Tamakoshi-
Kathmandu 
220/400 kV T/L, 
220/132 kV S/S 
at Barbise 
(Sindhupalchowk
) & Mulpani 
(Kathmandu) 

  2017/18 
Survey work at 400 kV voltage level 
has been completeted. IEE Report is 
under preparation. 

  

Land 
acquisition 
and 
compensatio
n problem in 
New Khimiti 
S/S. Poor 
project 
preparednes
s. 

Upper Tamakoshi, 
Lapche Khola, upper 
Lapche Khola, 

(iii
) 

SASEC Power 
System 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

Expansion 
Project 

18 

Marsyangdi-
Kathmandu 220 
kV D/C T/L, 
220/132 kV, 320 
MVA S/S at 
Marsyangdi 
(Markhichowk) 
and 220/132 kV, 
160 MVA S/S at 
Kathmandu 
(Matatirtha) 

105         To evacuate power from 
Marsyandi Basin 

19 
Kaligandaki 
Corridor 220 kV 
T/L 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

  Dana-Kusma 220 
kV T/L       37.9   

Tanchhahara, 
Tangchhahar SHP, Ghar 
khola, Rupse Khola, 
Ghalemdi Khola, Rele 
Khola, Thapa khola, 
Mristi khola, Nilgiri 
Khola, Nilgiri Khola -Ii 
cascade, Middile 
Kaligandaki, Kali Gandaki 
Kowan 

  
Kusma-New 
Butwal 220 kV 
T/L 

      45.9   

Tanchhahara, 
Tangchhahar SHP, Ghar 
khola, Rupse Khola, 
Ghalemdi Khola, Rele 
Khola, Thapa khola, 
Mristi khola, Nilgiri 
Khola, Nilgiri Khola -Ii 
cascade, Middile 
Kaligandaki, Kali Gandaki 
Kowan 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

  
New Butwal-
Bardaghat 400 kV 
T/L 

      48.6   
Utter Ganga storage 
HPP, Lower Badigad, Kali 
Gandaki 2, Ridi Khola 

20 

Marsyangdi 
Corridor 220 kV 
D/C T/L & S/S 
(Funded by EIB) 

115     93   

Daraudi Khola A, Upper 
Daraudi-1, Istul Khola, 
Upper Chepe, Daraudi A, 
Super Chepe. Upper 
Budhi Gandaki, Budhi 
Gandaki kha, Budhi 
Gandaki Ka. 

  
Dharapani-Khudi 
HUB (32 Km)-
Udipur (20 Km) 

      39   
Daraudi Khola A, Upper 
Daraudi-1, Istul Khola, 
Upper Chepe, Daraudi A, 
Super Chepe. Upper 
Budhi Gandaki, Budhi 
Gandaki kha, Budhi 
Gandaki Ka. 

  

Udipur-
Markichowk (33 
Km)-Bharatpur 
(30 Km) 

      39.9   

  Dharapani S/S: 
220/132/33/11 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

kV, 200 MVA 

  
Khudi S/S: 
220/132/33/11 
kV, 200 MVA 

          Midim Khola B, Upper 
Synange Khola, Nyadi 
Khola, Chhahare Khola, 
Super Dordi, Upper 
Khudi, Myardi Khola, 
Lower Nyadi khola, 
Upper Marsyandi 1 & 2 

  
Udipur S/S: 
220/132/33/11 
kV, 200 MVA 

          

  Bharatpur S/S: 
220/132 kV           

21 
Samundratar-
Trishuli 3B HUB 
132 kV D/C T/L 

26   TEBR report is submitted to NEA 
board for approval 12 

 

Middle Tadi, Lower Tadi, 
Upper Tadi, 
Chandrawati, Chake 
khola, Tadi Khola 
Cascade 

Line of Credit (LOC), 
Government of India 
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S. 
N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

funded Projects 

22 
Dhalkebar-
Muzaffarpur 400 
kV D/C T/L 

42   
Out of 112 towers, Tower 
Foundation-105, Tower Erection-100, 
Conductor Stringing-32.5 km 

    Power export and  
import oriented Project 

23 
Solu Corridor 132 
kV T/L, 132/33 kV 
S/S at Tinla (Solu) 

90   TEBR Report is submitted to NEA 
Management for approval 29   

To evacuate power from 
super six projects; Lower 
Solu, Solu khola, Hongu 
Khola 

24 Koshi Corridor 
220 kV D/C T/L 147     112     

  

Inaruwa-
Basantapur-
Khandabari 220 
kV T/L 

107   

Bids of Package 1 (construction of 107 
km line from Inaruwa-Basantapur-
Baneshwar-Tumlingtar) is under 
evaluation. 

    

Arun-3G4, Apsuwa 
Khola, Sankhuwa khola 
1, Pikhuwa khola, Saba 
Khola, Saba Khola A, 
Uypper Chirkuwa Khola, 
Taksar Pikuwa, Sabha 
Kola-B, Inkhuwa Khola-B, 
Lower Inkhuwa Khola, 
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S. 
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Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

Lankhuwa Khola. 

  
Basantapur-
Hangpang 220 kV 
T/L 

40         

Maiwa Khola, Siwa 
Khola, Tamor Khola, 
Mewa Khola, Middle 
Tamor, 

  

220/132/33 kV 
S/S at 
Basantapur, 
Baneshwar, 
Khandabari & 
Hangbang 

          

Arun-3G4, Apsuwa 
Khola, Sankhuwa khola 
1, Pikhuwa khola, Saba 
Khola, Saba Khola A, 
Uypper Chirkuwa Khola, 
Taksar Pikuwa, Sabha 
Kola-B, Inkhuwa Khola-B, 
Lower Inkhuwa Khola, 
Lankhuwa Khola. Maiwa 
Khola, Siwa Khola, Tamor 
Khola, Mewa Khola, 
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N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 

Cost 
(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

Middle Tamor, 

25 Modi-Lekhanath 
132 kV T/L 45   Survey work is completed. ToR is 

submitted to MoEN. 20.39   

Super Madi, Madkyu 
Khola, Upper Madi, Rudi 
A, Rudi Khola _ B, 
Namarjun Madi, Madi 
Bhorletar, Madi Seti, 
Garchyang Khola, Madi 
Ishaneshor 

KfW & EIB funded 
Projects           
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N. Project Name 

Line Revised 
Status of Projects Project 
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(MUSD) 

Problems / 
Issues Projects to be Evacuated Length Completion 

km Date (As Ashad of 2072) 

26 Chilime-Trishuli 
220 kV T/L 27   

Detailed Survey work and Feasibility 
Study for 220 kV line and Chilime Hub 
have been completed. 

35   
Rasuwagadi, Rasuwa 
Bhotekoshi, Upper 
Trishuli-2 HPP 

27 
Trishuli 3B 
220/132/33 kV, 
2x100 MVA S/S 

    
Detailed Survey work and 
Environmental Study have been 
completed. 

22.9   

Mailung, Middle Tadi, 
Phalakhu, Lower Tadi, 
Salankhu, Nyam Nyam, 
Devighat Cascade, 
Sptang khola, Upper 
Trishuli 3A & 3B, \ankhu 
Khola, Upper Mailung, 
Upper Trishuli 1A 

 



cg';"lr–# 

/fli6«o pmhf{ ;+s6 lgjf/0fsf] nflu Ps jif{leq cfwf/e"t ?kdf / b'O{ jif{leq k"0f{ ?kdf 
nf]8;]l8ª cGTo ug]{ ;DaGwL of]hgfM 

!= Ps jif{leq cfwf/e"t ?kdf nf]8;]l8ª cGTo ug{sf] nflu lgDg pkfox? cjnDag ul/g] 
5 M 

-s_ cfufdL Ps jif{df ;'Vvf ofdsf] pRr ljB't dfu sl/a !$@# d]ufjf6 k'Ug ;Sg] 
cg'dfg 5 / Ps jif{df ;'Vvfofdsf] nflu cfk"lt{ x'g ;Sg] >f]tx? b]xfo adf]lhd 
x'g] 5g\M 

xfn hl8t Ifdtf ^*$ d]ufjf6 (RoR) sf] sl/a 
Ps ltxfO{n] k|fKt x'g] ljB't @@* d]ufjf6 

Ps jif{leqdf k|0ffnLdf cfa4 x'g] lghL If]qsf hnljB't 
cfof]hgfx?sf] @)) d]ufjf6 sf] Ifdtfsf] Ps ltxfOn] 
k|fKt x'g] ljB't ^& d]ufjf6 

s'n]vfgL ! / @ hnfzoo'Qm cfof]hgfsf] pTkfbgaf6 
k|fKt x'g] ljB't (@ d]ufjf6 

ef/taf6 cfoft ul/g] ljB't %*) d]ufjf6 

;f}o{ tyf jfo'af6 k|fKt x'g] ljB't !)) d]ufjf6 

hDdf !)^& d]ufjf6 

gf]6M afFsL gk'u cfk"lt{ ;Dej eP;Ddsf cGo gjLs/0fLo pmhf{af6 cfk"lt{ ul/g] 
5 . 

-v_ Ps jif{leq jiff{ofddf cfk"lt{ x'g ;Sg] >f]tx? b]xfo adf]lhd x'g] 5g\M 

xfn hl8t Ifdtf ^*$ d]ufjf6 (RoR) dWo]af6 k|fKt x'g] ljB't ^!% d]ufjf6 

Ps jif{df cfa4 x'g] lghL cfof]hgf @)) d]ufjf6 dWo]af6 
k|fKt x'g] ljB't !*) d]ufjf6 

ef/taf6 cfoft x'g] ljB't %*) d]ufjf6 

s'n]vfgL ! / @ af6 k|fKt x'g] ljB't (@ d]ufjf6 

;f}o{ tyf jfo'af6 k|fKt x'g] ljB't !)) d]ufjf6 

hDdf !%^& d]ufjf6 

gf]6M pk/f]Qm adf]lhd Ps jif{leq ;'Vvfofdsf] nf]8;]l8ª cfwf/e"t ?kdf cGTo 
x'g] tyf jiff{ofdsf] nf]8;]l8ª k'/} cGTo x'g] b]lvG5 . 

 



@= b'O{ jif{leq k"0f{ ?kdf nf]8;]l8ª cGTo ug{ b]xfo adf]lhdsf] of]hgf k|:t't ul/Psf] 5 . 

-s_ cfufdL b'O{ jif{leq ljB'tsf] pRr dfu sl/a !%%) d]ufjf6 x'g] cg'dfg 5 . 

;'Vvfofddf cfk"lt{ x'g] >f]tx?M 

xfn hl8t ^*$ d]ufjf6 (RoR) dWo]af6 k|fKt x'g] ljB't @@* d]ufjf6 

@ jif{df yk x'g] sl/a !))) d]ufjf6 RoR hnljB't 
cfof]hgfaf6 $)Ü sf b/n] k|fKt x'g] ljB't $)) d]ufjf6 

s'n]vfgL !, @ / # af6 k|fKt x'g] ljB't !)^ d]ufjf6 

ef/taf6 cfoft ul/g] ljB't (#) d]ufjf6 

;f}o{ tyf jfo'af6 k|fKt x'g] ljB't @)) d]ufjf6 

hDdf !*^$ d]ufjf6 

pk/f]Qm of]hgf cg';f/ b'O{ jif{leq ;'Vvfofdsf] nf]8;]l8ª ;d]t k"0f{ ?kdf cGTo 
x'g] tyf jif{ofdsf] Peak Load ;f] eGbf sd x'g] x'Fbf jiff{ofdsf] Load Shedding 
:jfefljs ?kdf cGTo x'g] b]lvG5 . 

k|f/Desf oL b'O{ jif{;Dddf k"0f{ ?kdf nf]8;]l8ª cGTo ePl5 o;nfO{ ;bfsf nflu 
cGTo ug{ pmhf{ ljsf; bzssf] cjlwdf b]xfosf d"ne"t sfo{sf cltl/Qm 
k|:tfljt sfo{of]hgf cg'?k cl3 a9fOg] 5 . 

!= pTkfbgtkm{sf /0fgLlt Pj+ lqmofsnfkx?M 

-s_ laB't v/Lbdf Take or Pay sf l;¢fGt cjnDjg ul/g]   

-v_ a'9L u08sL, gnl;ªuf8, ;'gsf]zL, pQ/ u+uf, zf/bf aaO{ h:tf 
hnfzoo'St cfof]hgfx? tTsfn z'? ul/g]  

-u_ e'sDkaf6 Ifltu|t cfof]hgfx?sf] cg'dltkqsf] cjlw yk ul/g] tyf 
;/n C0fsf] Joj:yf ldnfOg] 

-3_ ;f}o{, jfo', pv' ldn -auf;_ af6 lu|8df laB't cfk'lt{sf] nflu k|f]T;fxg 
lbOg] / h}ljs kmf]x/af6 pTkflbt  laB'tnfO{ yk k|f]T;fxg pknAw 
u/fOg] 

-ª_ zx/L If]qdf dfu Joj:yfkgsf nflu Net Metering sf] cjwf/0ff   

-r_ cNksfnLg Aoj:yfsf nflu ;+efjgfsf cfwf/df Bio Plant af6 laB't 
vl/b ul/g] Joj:yf ldnfOg] 

 

 

 



@= k|zf/0f nfOgtkm{ 

-s_ 9Ns]a/ d'hkm\km\/k'/, x]6f}8f 9Ns]a/, 9Ns]a/ O{g?jf, s'zfxf s6}of / 
k/jfgLk'/ /S;f}n nfO{gx?sf sfdnfO{ ;a} lgsfox?n] pRr k|fyldstfdf 
/flv ;Dkfbg ul/lbg' kg]{  

-v_ cGo k|zf/0f nfO{gx? ;d]t pRrtd k|fyldstf ;fy lgdf{0f ug'{ kg]{ x'++bf  
ag jftfj/0f nufot k|s[ofx?sf] ;/lns/0f cTofjZos  

-u_ /fli6«o k|zf/0f u'?of]hgfsf] sfof{Gjog       

-3_ Right of Way sf nflu lbO{+b} cfPsf] cf+lZfs Ifltk'lt{sf] cltl/St 
bL3{sfnLg / lgoldt  

-ª_ ef8f Joj:yfsf] cjwf/0ff      

-r_ cfof]hgf k|j{¢sx?af6 lglZrt sfo{ljlw cfwf/df BT jf BOOT df]8]n 
cGt{ut lgdf{0f ug{ ;lsg] Joj:yf k|:tfljt        

#= ;+/rgfut / k|lqmofut Joj:yf cGtu{t 

-s_ Single stage two envelop v/Lb ;DaGwL cjwf/0ff          

-v_ k|wfgdlGqsf] cWoIftfdf pRr:t/Lo phf{ ;dGjo ;ldlt u7g          

-u_ cfof]hgf ;xlhs/0fsf] nflu s]Gb|df phf{ dGqLsf] / :yflgo txdf k|d'v  

-3_ lhNnf clwsf/Lsf] cWoIftfdf ;+oGqsf] Joj:yf          

-ª_ hUuf k|fKtL / d'cfJhfsf] nflu laz]if tribunal sf] Joj:yf          

-r_ ;fdfGo jftfj/0fLo k|efj kg]{ cfof]hgfx?df accredited firm x?af6 k'j{ 
lgwf{l/t r]sln:6sf cfwf/df Post Audit lalwaf6 sfo{ u/fpg ;lsg] 
cjwf/0ff         

-5_ Loan payback ;Ddsf nflu kl/jTo{ d'b|fdf PPA sf] Joa:yf            

-h_ lghL If]qaf6 lgdf{0f ePsf cfof]hgfx?sf] u'0f:t/ sfod ug{ Technical 
Audit  sf] Joj:yf            

-em_ ag tyf jftfj/0faf6 lng' kg]{ cfjZos :jLs[lt k|s[ofdf ;/nLs/0f           

-`_ laB't Joj:yfkgsf] nflu ;+u7gfTds ;'wf/ / cfGtl/s ;'b[l9s/0f  

-6_ laB't cfof]hgfdf ca/f]w / ljB't rf]/LnfO{ ;fa{hlgs ck/fw dflg 
sfo{jfxL x'g' kg]{  

$= lat/0f Joj:yfkg    

-s_ Zoning sf cfwf/df Smart Grid / Smart meter sf cjwf/0ff tTsfn 
z'? ul/g]  

-v_ 7'nf u|fxsnfO{ Energy audit tyf Remote metering ug]{     

-u_ zx/L If]qdf Underground Cabling / Underground  substation sf] 
lgdf{0f ug]{     

-3_ lat/0f k|0ffnL Jojl:yt ug{ laz]if cfof]hgfsf] tTsfn z'?jft  ug]{ . 
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नेपाल सरकार 
ऊजार् मन्तर्ालय 

 

राि य ऊजार् सङ्कट िनवारण  
तथा  

िव ुत् िवकास दशक सम्बन्धी कायर् योजना, २०७२ 
 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

(क) कानूनी सधुारको वस्था 

1.  नयाँ िव ुत् ऐन, तथा 
राि य िव ुत् िनयमन 
आयोग ऐन को वस्था 
गन । 

िव ुत् ऐन, २०४९ लाई पर्ितस्थापन गनर् नयाँ िव ुत् ऐन तथा 
राि य िव ुत् िनयमन आयोग सम्बन्धी िवधेयक  तजुर्मा गरी 

वस्थािपका संसद ्समक्ष पेश गन ।    

६ मिहना 
िभतर्  

ऊजार् मं. का न्या तथा सं 
 मं, 

जल तथा ऊजार् 
आयोगको 
सिचवालय 
/िव.िव.िव./ 
ने.िव.पर्ा. 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

2.  ऊजार् सङ्कट िवधेयक 
पािरत गरी लागू गन ।  

वतर्मान ऊजार् सङ्कट न्यूनीकरणको लािग कानूनी वधान फुकाउन 
तथा ऊजार् क्षेतर्को समगर् िवकासको लािग अपनाउनु पन दीघर्कालीन 
पर्िकर्ितका सुधारका कदमहरु समेतलाई मध्यनजर गरी ऊजार् सङ्कट 
िवधेयक वस्थािपका संसद ्बाट पािरत गराउने । 

३ मिहना 
िभतर् 

नेपाल सरकार 
मिन्तर्पिरषद ् 

अथर् मं., 
का न्या तथा सं 

 मं,  
ऊजार् मं. 

  

3.  िव ुत् सम्बन्धी 
आयोजनाहरुमा अन्तर 
िनकाय समन्वयको लािग 
आवश्यक वस्था 
िमलाउने । 

िव ुत् सम्बन्धी आयोजनाहरुमा अन्तर िनकाय समन्वय अभावका 
कारण िछटो छिरतो रुपमा कायर् सम्प  हुन नसकेको दिेखएकोले 
आयोजनाहरुको अध्ययन तथा िनमार्णको चरणमा दिेखने बाधा 

वधानहरु हटाउन सम्माननीय पर्धानमन्तर्ीज्यूको अध्यक्षतामा 
ऊजार्, वन तथा भू-संरक्षण, गृह, अथर् र जनसंख्या तथा वातावरण 
मन्तर्ालयका माननीय मन्तर्ीज्यूहरु सदस्य तथा ऊजार् सिचव सदस्य 
सिचव रहने गरी िव ुत् ऊजार् सङ्कट िनवारण सिमित गठन गन । 

तत्काल नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद ्

ऊजार् मं.   

4.  िव ुत् पर्सारण / 
िवतरणसँको आब ता 
सुिनि त हुने गरी 
आयोजनाहरुको 
अनुमितपतर् जारी गन 

वस्था सरलीकरण र थप 
विस्थत गन । 

क) केही आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने िव ुत् ऊजार् िव मान 
िव ुत् पर्णालीमा पर्वाह हुने अवस्था नरहकेो समस्या िनराकरण 
गनर् पर्सारण गुरुयोजनासँग तादाम्यता हुने गरी अनुमितपतर् 
जारी गनर् िव ुत संकट िनवाकरण िवधेयकमा वस्था गन । 

ख) २५ मेगावाट जिडत क्षमतासम्मका आयोजनाहरुको  सवक्षण र 
उत्पादन अनुमितपतर् तथा १३२ के.भी. भोल्टेज स्तरसम्मका 
पर्सारण सवक्षण र पर्सारण अनुमितपतर्हरु िव ुत िवकास 
िवभागका महािनदशकबाट नै जारी गन वस्था िमलाउने । 

३ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं. िव.िव.िव./ 
ने.िव.पर्ा.   
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

5.  ५०० मेगावाट र सो भन्दा 
मािथका िव ुत् 
आयोजनाहरुको िवकास 
सम्बन्धी वस्था । 

५०० मेगावाट र सो भन्दा मािथका िव ुत आयोजनाहरुको 
िवकास तथा अनुगमनका िवषषयहरुमा लगानी बोडर् र ऊजार् 
मन्तर्ालयको भूिमकालाई लगानी वस्थापनका पक्षहरु एवं 
कायार्न्वयन पर्भावकािरताका आधारमा पुनरावलोकन गिरने 
छ । 

३ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं.  लगानी बोडर्, 
िव.िव.िव., 
ने.िव.पर्ा. 

  

6.  मूल्य अिभवृि  कर िफतार् 
बापतको सहुिलयतको 

वस्था गन ।  

मूल्य अिभवृि  कर िफतार् बापतको रु ५० लाख पर्ित मेगावाटको 
सुिवधा दशेिभतर् आन्तिरक खपतको लािग िनमार्ण गिरने 
आयोजनाको हकमा िव ुत् सङ्कट िनवारण दशकको अविधसम्म 
अथार्त आ. व. २०८२/८३ सम्म पाउने वस्था गन । यस्तो सुिवधा 
सौयर्, वायुलगायतका वैकिल्पक नवीकरणीय ऊजार्बाट आगामी दईु 
वषर्िभतर्मा न्यूनतम १ मेगावाट जिडत क्षमतामा िव ुत उत्पादन 
गरी Captive Plant को रुपमा स ालन गन उ ोग 
संघसंस्थाहरुलाई पिन उपलब्ध गराइने छ । 

६ मिहना 
िभतर् 

अथर् मं. ऊजार् मं.  आिथक ऐनमा 
समेिटनु पन ।  

7.  िव ुत् ऐन, २०४९ ले 
िदएको आयकर छुटको 

वस्था गन ।  

िव ुत् ऐन, २०४९ ले िदएको आयकर छुट िविभ  समयमा कटौित 
हुदँ ैआएकोले उक्त सुिवधा िव ुत् सङ्कट िनवारण दशकको 
अविधसम्म िदने ।  

६ मिहना 
िभतर् 

अथर् मं. ऊजार् मं.  आिथक ऐनमा 
समेिटनु  पन । 

8.  िव ुत् तथा पर्सारण लाइन 
आयोजनाको जग्गाको 
हदबन्दी हटाउने ।  
 

िव ुत् तथा पर्सारण लाइन आयोजनाको नाममा वातावरणीय
अध्ययन पर्ितवेदन (IEE / EIA) मा उल्लेख भएको जग्गाको 
क्षेतर्फल सम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्न वस्था िमलाइने छ ।  

३ मिहना 
िभतर् 

भूिमसुधार त. 
वस्था मं. 

ऊजार् मं., 
िजल्ला नापी 
कायार्लय / 

िजल्ला मालपोत 
कायार्लय 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

9.  िव ुत् आयोजनाको 
अध्ययन, िवकास तथा 
िनमार्ण पर्िकर्यामा बाधा 
अडचन हटाउने ।  
 

(क) िव ुत् आयोजनाको अध्ययन, िवकास तथा िनमार्ण पर्िकर्यामा 
बाधा अडचन गन िक्त वा संस्थालाई सावर्जिनक अपराध 
सरहको कसुर मानी कानूनी कायर्वाही गन वस्था िमलाउने । 

३ मिहना  
िभतर् 

गृह मं. 
 

ऊजार् मं., 
सम्बिन्धत 

िजल्ला पर्शासन 
कायार्लय 

  

(ख) िव ुत् आयोजना स्थललाई िनषेिधत क्षेतर् घोषणा गनर् सिकने 
वस्था गन ।  

३ मिहना 
िभतर्  

गृह मं ऊजार् मं., 
सम्बिन्धत 

िजल्ला पर्शासन 
कायार्लय 

  

10.  िव ुत् आयोजनासङ्ग 
सम्बिन्धत खिरद पर्िकर्यामा 
थप वस्था गन । 
 
 

िव ुत् उत्पादन, पर्सारण एवम् िवतरण पर्णालीका आयोजनाहरुका 
लािग मालसामान तथा िनमार्ण कायर्हरु खिरद गनर् Single Stage 
Two Envelop को िविध अपनाई खिरद गनर् सक्न वस्था गन । 

३ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं., 
 

अथर् मं., 
कानून न्याय 

तथा सं. . मं., 
सा खिरद अ 
कायार्लय 

  

11.  िव ुत् चोरी िनयन्तर्ण ऐन 
, २०५८ को संशोधन गन ।  

िव ुत् चोरी िनयन्तर्ण ऐन, २०५८ मा समय सापेक्ष सुधार एवम् 
पिरमाजर्न गिरने । 

३ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं., 
 

कानून न्याय 
तथा सं. . मं., 

ने.िव.पर्ा. 

  

(ख) नीितगत िनणर्य 

12.  “राि य ऊजार् सुरक्षा नीित” 
लागु गन । 

“राि य ऊजार् सुरक्षा नीित” तजुर्मा गरी लागु गन । ६ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं., 
  

रा. यो. आ., ज. 
तथा ऊजार् आ. 
स., िव.िव.िव., 

ने.िव.पर्ा.,  
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

13.  आन्तिरक सर्ोत पिरचालन 
गरी जलिव त् 
आयोजनाहरुमा लगानीको 

वस्था िमलाउने ।  

(क) िव ुत् उजार् सङ्कट िनवारण अविधमा बैङ्क तथा िव ीय 
संस्था सम्बन्धी पर्चिलत कानून बमोिजम स्थािपत बैङ्क तथा 
िव ीय संस्थाले आफूले लगानी गन कूल कजार्को १५ 
पर्ितशतसम्मको रकम िव ुत आयोजनामा लगानी गनर् सक्न 

वस्था िमलाउने । 

३ मिहना 
िभतर्  

नेपाल रा  
बैङ्क 

अथर् मं., 
ऊजार् मं. 

 
 

  

(ख) ठूला तथा आकषर्क जलाशययुक्त जलिव ुत आयोजनाहरु 
लगायतमा लगानीको वस्था सुिनि त गनर् शेयर 
लगानीमध्येको ५१% सरकार तथा सरकारी िव ीय 
संस्थाहरुमाफर् त र ४९% वैदिेशक रोजगारबाट िभितर्ने िवपर्षण, 
सबै नेपाली जनताबाट संगिठत रुपमा, सहकारी संस्था 
आिदबाट सेयर लगानीको वस्था गन गरी कायर्िविध बनाई 
आन्तिरक सर्ोत पिरचालन गिरने छ । यसका लािग अनुसूिच-१ 
मा उल्लेिखत आयोजनाहरुमध्येबाट ३-४ वटा आयोजनाहरुको 
छनौट गरी स ालन गिरने छ । 

६ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं. 
 

अथर् मं., 
नेपाल रा  

बैङ्क लगायत 
सम्बिन्धत 
िनकायहरु 

  

14.  नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणको 
आिथक पर्शासन 
िबिनयमावली पिरमाजर्न 
गन । 

नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणको आिथक पर्शासन िबिनयमावलीलाई
सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावली अनुरुप हुने गरी आवश्यक 
पिरमाजर्न गन ।  

३ मिहना 
िभतर् 

ने.िव.पर्ा. 
स ालक 
सिमित  

ऊजार् मं. 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

15.  ऊजार् मन्तर्ालय र िव ुत्  
िवकास िवभागको 
पुनसर्ंरचना गन । 

ऊजार् मन्तर्ालय र िव ुत्  िवकास िवभागलाई आवश्यक थप 
जनशिक्त सिहत पुनसर्ंरचना गन । 

६ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं. 
 

अथर् मं., 
सा पर् मं., 
िव.िव.िव. 

 
 

  

16.  जल् िव ुत् आयोजनाको 
पर्कार अनुसार 
आयोजनाको उत्पादन 
िमशर्ण (Generation 
Mix) तय गिरने ।  
 

दीघर्कािलन रुपमा नेपालकै उत्पादनबाट लोडसेिडङ अन्त्य गनर् 
जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ४०-५० %, िपिकग रन अफ द 
िरभर १५-२० %, रन अफ द िरभर २५-३० % र अन्य वैकिल्पक 
सर्ोतबाट ५-१० % सम्म रहने गरी िव ुत् को िवकास गन ।  
 
(आयोजनाहरुको छनौट गदार् क्षेतर्ीय सन्तुलन, न्यून पुनवार्स, उच्च हडे 
(High head), बहुआयािमक उपयोिगता आिद समेतलाई आधार 
बनाईनेछ । साथै जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट तल्लो तटीय 
आयोजना/क्षतर्लाई हुने फाइदाहरु  (िव ुत् ऊजार्, िसचाइ, बाढी 
िनयन्तर्ण, जल पिरवहन, मत्स्य पालन, तथा पयर्टन आिद) को 
न्यायोिचत बाँडफाँड हुने वस्था िमलाउने ।) 

१० वषर्िभतर् ऊजार् मं. 
 

रा. यो. आ. 
िव.िव.िव. 
ने.िव.पर्ा. 

 
 

  

17.  िनमार्णाधीन जलिव ुत 
आयोजनाहरुलाई उच्च 
पर्ाथिमकताका साथ सम्प  

(क) २०० मेगावाट १ वषर् िभतर् िनजी क्षेतर् ऊजार् मन्तर्ालय, 
िव.िव.िव., 
ने.िव.पर्ा. 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

गन । (ख) थप ८५० मेगावाट २ वषर् िभतर् ने.िव.पर्ा. तथा 
सहायक 
कम्पनी, 

िनजी क्षेतर् 

ऊजार् मन्तर्ालय, 
िव.िव.िव., 
ने.िव.पर्ा. 

  

(ग) थप ४०० मेगावाट ३ वषर् िभतर् ने.िव.पर्ा. का 
सहायक 
कम्पनी, 

िनजी क्षेतर् 

ऊजार् मन्तर्ालय, 
िव.िव.िव., 
ने.िव.पर्ा. 

  

18.  पर्ाथिमकताका साथ 
जलाशययुक्त 
आयोजनाहरुको िनमार्ण 
गन ।  

जलाशययुक्त आयोजनाहरु िनमार्णको लािग सर्ोतको वस्थापन गन 
लगायतका िवषयहरु संबोधन गनर् तथा यस्ता आयोजनाहरुलाई 
Engineering Procurement Construction Finance 
(EPCF) को आधारमा समेत िनमार्ण गनर् िव ुत् ऐन, २०४९ को 
दफा ३५ मा भएको वस्था अनुसार करार गरी िवकास गराउन 
आवश्यक कायर्िविध बनाउने । कणार्ली िचसापानी जस्तो 
बहुउ ेश्यीय महत्वको जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई अध्ययन 
अ ाविधक गरी िनमार्णको चरणमा पुर् याउन िवशेष पर्ाथिमकता 
िदने । 

३ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं. 
 

अथर् मं., 
िव.िव.िव., 
ने.िव.पर्ा.,  
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

19.  िव मान तापीय िव ुत् 
गृह स ालन र िव ुत् 
आयातमा घाटा रकम शोध 
भनार् िदने । 

भारतबाट िव ुत् आयात गदार् एवम् िव मान तापीय िव ुत् 
गृहलाई स ालन गनुर् पदार् नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणलाई पन घाटा 
रकम शोध भनार् िदने । 

आवश्यकता 
अनुसार 

 

अथर् मं. 
 

ऊजार् मन्तर्ालय
 

किरब ४ अबर् 
पर्ित वषर् 

आयात बापत आ व 
२०७१/७२ र 
२०७२/७३ का 
लािग अनुमािनत ६ 
अबर् ६९ करोड शोध 
भनार् िदनु   पन तथा 
तापीय बापत आ व 
२०७२/७३ का 
लािग अनुमािनत 
१८ करोड शोध 
भनार् िदनु पन । 

20.  मौसम तथा समय अनुसार 
िव ुत् महशुल दर 
िनधार्रण/ समायोजन गन । 

जल िव ुत् आयोजनाहरुको िवकासमा लगानी वृि  गनर् र नेपाल 
िव ुत् पर्ािधकरणको िव ीय अवस्थामा सुधार ल्याउनका साथै माग 

वस्थापन (Demand Side Management) गनर् मौसम तथा 
समय अनुसार िव ुत् महशुल दर िनधार्रण गन । 

६ मिहना 
िभतर्  

िव ुत् महशुल 
िनधार्रण 
आयोग 

ने.िव.पर्ा.,  
बुटवल पावर 

कम्पनी 

  

21.  मौसमी र समय अनुसार 
िव ुत् खिरद दर र पर्सारण 
शुल्क (Wheeling 
Charge) िनधार्रण गन । 

(क) िपिकङ्ग रन अफ िरभर र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको 
िनमार्ण हुने पिरिस्थित बनाउन मौसमी र समय अनुसार िव ुत् 
खिरद दर िनधार्रण गन  

१ वषर् िभतर् 
 

ने.िव.पर्ा.   
 

ऊजार् मन्तर्ालय 
 

 िव ुत् िनयमन 
आयोग 

स्थापना भई 
राि य पर्. िगर्ड 

कं. समेत 
िकर्याशील 

भएप ात् तय 
हुने । 

(ख)  िव ुत् पर्सारण लाईन पर्योग गरे बापत ितनुर् पन पर्सारण शुल्क 
(Wheeling Charge) िनधार्रण गन  वस्था िमलाइने । 

१ वषर् िभतर् ऊजार् मन्तर्ालय राि य पर्. िगर्ड 
कं. 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

22.  एिकन भएका र नदी वेिसन 
गुरु योजनामा परेका 
जलाशययुक्त िव ुत् 
आयोजनाहरुलाई पर्भाव 
नपान ।  
 

(क) िनमार्ण सुिनि त भएका र नदी वेिसन गुरु योजनामा परेका 
जलाशययुक्त िव ुत् आयोजनाहरु आयोजनाहरुको 
जलाशयक्षेतर्मा असर नपन सुिनि त गरेर मातर् सरकारबाट 
दीघर्कालीन पूवार्धार र बस्ती िवकासको योजनाब  कायर्कर्म 
अगािड बढाउने । 

तत्काल 
 

रा. यो. आ. 
 

सम्बिन्धत सबै 
मन्तर्ालय तथा 

मातहतका 
िनकायहरु 

  

(ख) एिकन भएका र नदी वेिसन गुरु योजनामा परेका जलाशययुक्त 
िव ुत् आयोजनाहरुको जानकारी सम्बिन्धत िनकायहरुमा 
गराउने । 

१ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं. 
 

िव.िव.िव./ 
ने.िव.पर्ा. 

  

23.  जनताको लगानीबाट ब े 
जलिव ुत् आयोजनाहरु 
अगािड बढाउने । 

अिधकतम जनतालाई जलिव ुत् आयोजनाको शेयर सुिनि त हुने 
गरी जनताको लगानीबाट ब े जलिव ुत् आयोजनाहरुलाई 
पर्ाथिमकताका साथ अगािड बढाईने छ । 

िनयिमत ऊजार् मं. 
 

अथर् मं., 
िव.िव.िव./ 
ने.िव.पर्ा.  

  

24.  स्थानीयस्तरमा स ालन 
हुने तीन मेगावाट सम्मका 
जलिव ुत् 
आयोजनाहरुलाई पर्सारण 
सुिवधा पर्दान गन ।  

स्थानीय िनकायको अगर्सरता एवम् नेतृत्वमा स्थानीयस्तरका 
सामुदाियक एवम् सहकारी संस्था लगायतको लगानीमा मूलतः 
स्थानीय स्तरमा नै िवतरण गन र बढी िव ुत् मातर् गर्ीडमा बेच्ने 
गरी तीन मेगावाट सम्मको जल िव ुत् उत्पादन गन भएमा नेपाल 
सरकारले सम्भा ताको आधारमा पर्सारण लाइन तथा सबस्टेशन 
िनमार्णको वस्था गन । 

आवश्यकता 
अनुसार 

 
 
 
 

ऊजार् मं. 
 
 
 
 
 

अथर् मं., ऊजार् 
मं. 

ने.िव.पर्ा. 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

25.  िव ुत् ऊजार् खिरद बापत 
भुक्तानीको पर्त्याभूित गन । 

वैदिेशक लगानी आकिषत गन पर्योजनका लािग आयोजना िवकास 
सम्झौताको माध्यमबाट स्वदशेी खपतको लािग िवकास गिरने 
आयोजनाहरुमा नेपाल सरकारले िव ुत् खिरद बापतको भुक्तानीको 
पर्त्याभूित गिरिदन सक्न वस्था िमलाइने । 
 

१ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल सरकार अथर् मं., ऊजार् 
मं., ने.िव.पर्ा. 

  

26.  िलउ र ितर (Take and 
Pay) पर्ावधानको स ा 
िलउ वा ितर (Take or 
Pay) को पर्ावधान 
अपनाउने । 

(क) नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणबाट Grid Impact Study प ात 
िलउ र ितर (Take and Pay) पर्ावधान राखी िव ुत् खिरद 
सम्झौता सम्प  भईसकेका वा हुने कर्म मा रहकेा िनजी क्षेतर्का 
जलिव ुत् आयोजनाहरुको हकमा िव ुत् सङ्कट िनवारण 
दशकको अविधसम्म अथार्त आ. व. २०८२/८३ सम्म ापािरक 
उत्पादन (Commercial Operation) शुरु गिरसक्न RoR 
जलिव ुत आयोजनाहरुबाट उत्पािदत ऊजार् पर्स्तािवत उत्पादन 
िमशर्णको पिरिधिभतर् रही िलउ वा ितर (Take or Pay) को 
आधारमा खिरद हुने वस्था िमलाउने ।  

६ मिहना 
िभतर् 

 

ने.िव.पर्ा. 
स ालक 
सिमित 

 

ने.िव.पर्ा. िव ुत् 
ापार िवभाग 

 

  
 
 
 
 

पयार्  पर्सारण 
तथा िवतरण 

क्षमता िवकास 
गरी आन्तिरक 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

(ख) यो वस्थाका कारण नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणलाई अितिरक्त 
घाटा पनर् गएमा सो को शोधभनार् नेपाल सरकारले उपलब्ध 
गराउने । 

आवश्यकता 
अनुसार 

 

नेपाल सरकार,
मं.प. 

 

अथर् मं., ऊजार् 
मं., ने.िव.पर्ा. 

 

किरब ८ अबर् 
पर्ित वषर्को 

जोिखम 
(Dispatchable 

GIS क्षमता 
११०० मे.वा. 

बापतको २५ % 
रकममा 

आधािरत) 

ऊजार् खपत 
गराउन सकेमा 
उक्त रकमको 
दाियत्व बहन 

गनुर् पन 
अवस्था नरहने 

। 

27.  िचनी उ ोगको बगासबाट 
सहउत्पादनका रुपमा 
उपलब्ध हुने िव ुत्  उजार् 
मन्तर्लयले करार गरी 
नेिवपर्ाले खिरद गन । 
 

(क) िचनी उ ोगको बगासबाट सहउत्पादनका रुपमा उपलब्ध हुने 
िव ुत्  मध्ये उ ोगकै आन्तिरक खपत प ात् बाँकी रहने िव ुत्  
लाई िव ुत् खिरद सम्झौता माफर् त राि य गर्ीडमा आब  गनर् 
नमूना करार सम्झौता तयार गन । 

२ मिहना 
िभतर् 

 

ऊजार् मं., 
 

िव.िव.िव. 
 

  

(ख) िचनी उ ोगहरुसँग करार सम्झौता गन । 
 

३ मिहना 
िभतर्  

ऊजार् मं. 
 

िव.िव.िव., 
िचनी उ ोग 

  

(ग) बगासबाट सहउत्पादनका रुपमा उपलब्ध हुने िव ुत्  मध्ये 
उ ोगकै आन्तिरक खपत प ात् बाँकी रहने िव ुत्  लाई राि य 
गर्ीडमा आब  गनर् पर्चिलत सूचीकृत दर (Posted Rate) मा 
िव ुत् खिरद गन । 

४ मिहना 
िभतर्  

 

ने.िव.पर्ा. ऊजार् मन्तर्ालय
 

  

(घ) उ ोगदिेख राि य गर्ीडको जडान िबन्द ुसम्मको पर्सारण लाईन 
उ ोगकै खचर्मा बनाइिदने । 

मागको 
आधारमा 

ने.िव.पर्ा. िचनी उ ोग   
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

28.  गत आ व २०७१/७२ को 
िवनाशकारी भूकम्प तथा 
बाढी पिहरोलाई फोसर् 
मेज्योर (Force 
Majeure) को रुपमा 
मानी आवश्यक सुिवधा 
पर्दान गन । 
 

(क) २०७२ वैशाखको िवनाशकारी भूकम्पबाट क्षितगर्स्त 
आयोजनाहरुलाई करार सम्झौता अन्तगर्तका फोसर् मेज्योर 
(Force Majeure) सम्बन्धी वस्थाहरु िकर्याशील गिरने । 

तत्काल 
 

नेपाल सरकार
 

ने.िव.पर्ा.   

(ख) उक्त भूकम्पबाट पर्भािवत/क्षितगर्स्त िनमार्णाधीन 
आयोजनाहरुको लािग ापािरक उत्पादन शुरु गनुर् पन िमित 
(RCOD) बढीमा एक वषर् थप गन तथा स ालनमा आएका 
आयोजनाहरु पिन सोही भूकम्पबाट क्षितगर्स्त भएको 
अवस्थामा िव ुत् खिरद सम्झौताको म्याद आवश्यकता 
अनुसार बढीमा एक वषर् थप गन । 

२ मिहना 
िभतर् 

 

ने.िव.पर्ा. 
 

   

(ग) ापािरक उत्पादन शुरुगनुर् पन िमित (RCOD) र िव ुत् 
खिरद सम्झौताको म्याद थप भए बमोिजम हुने गरी िव ुत् 
उत्पादन अनुमितपतर्को म्याद समेत थप गन  

PPA मा 
म्याद थप भए 

प ात् 

ऊजार् मं. 
 

िव.िव.िव. 
 

  

(घ) बाढी पिहरोको कारण िव ुत् गृहमा क्षित पुगी स ालन 
अवरू  भई आ व २०७२/७३ िभतर् पुन: स ालन भएका/हुने 
आयोजनाहरुका लािग कायर्िविध बनाई उपयुक्त सहुिलयतको 

वस्था   गन ।    
 
 

६ मिहना 
िभतर् 

 

ऊजार् मं. 
 

ने.िव.पर्ा., 
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29.  पर्वधर्कहरुको कन्सोिटयम 
माफर् त पर्सारण लाईन तथा 
सबस्टेशनको िनमार्ण 
Build Transfer (BT) 
Model अन्तगर्त गन ।  

पर्सारण लाईन सम्बन्धी आयोजनाहरुलाई उच्च पर्ाथिमकताका साथ 
स ालन गिरनुका साथै यसको लािग नदी वेिसन कोरीडोर पर्सारण 
लाइन, पूवर् पि म पर्सारण हाइवे तथा अन्तरदशेीय आयात िनयार्त 
पर्सारण लाइन सिहतको पर्सारण गुरुयोजना स्वीकृत गरी लागू 
गिरने छ । पर्सारण लाईन िनमार्णलाई दर्तुगितमा बढाई Power 
Evacuation गनर् सम्बिन्धत पर्वधर्कहरुको कन्सोिटयम बनाई 
पर्सारण लाईन तथा सबस्टेशनको िनमार्ण Build Transfer Model 
अन्तगर्त पिन गनर् सिकने गरी कायर्िविध बनाई कायार्न्वयन गन । 

३ मिहना 
िभतर् 

 

ऊजार् मं. 
 

ने.िव.पर्ा., 
िव.िव.िव. 

  

30.  िव ुत् पर्सारण लाईनको 
Right of Way मा परेको 
जग्गाहरुको थप क्षितपूित 
रकम वािषक रुपमा 
उपलब्ध   गराउने । 

िव ुत् पर्सारण लाईन िनमार्ण गन कर्ममा Right of Way मा 
परेको जग्गाहरुको उपयोिगतामा हर्ास आउने भएकाले सो जग्गाको 
िनधार्िरत मूल्यको १० पर्ितशत मातर् क्षितपूित िदने हालको 

वस्थाबाट जग्गा पर्ाि मा समस्या दिेखएकोले यसलाई 
सहजीकरण गनर् हालको वस्थाको अितिरक्त Right of Way मा 
परेको जग्गाहरूलाई थप क्षितपूित रकम कायर्िविध तयार गरी 
वािषक भाडाको रुपमा उपलब्ध गराउने । यसको वस्थापकीय 
िजम्मेवारी सम्बिन्धत गा. िव. स./नगरपािलकालाई िदने । 

४ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल सरकार 
मं.प. 

 

अथर् मं., 
 ऊजार् मं. 

सं. मा. तथा 
स्था. िव. मं., 
ने.िव.पर्ा., 

सम्बिन्धत गा. 
िव. स. 

/नगरपािलका 

किरब १ अबर् 
पर्ित वषर् 

 

31.  िव ुत् उत्पादन, पर्सारण 
तथा िवतरण आयोजनाहरु 
राि य पर्ाथिमकताका 
आयोजना हुने । 

िव ुत् उत्पादन, पर्सारण तथा िवतरण सम्बन्धी सबै आयोजनाहरु 
तथा त्यससँगै जोिडएर आएका पूवार्धार एवम् पुनवार्स सम्बन्धी 
आयोजनाहरु राि य पर्ाथिमकताका आयोजना हुने वस्था 
िमलाइने । 

तत्काल नेपाल सरकार 
मं.प. 

 

रा.यो.आ.   
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32.  संरिक्षत क्षेतर्िभतर् पन 
जलाशययुक्त 
आयोजनाहरुको अध्ययन 
तथा  
िनमार्णका लािग िवशेष 

वस्था गन  । 

संरिक्षत क्षेतर्िभतर् पन तर सुख्खा याममा ऊजार् उत्पादनका लािग 
आकषर्क दिेखएका उ र गंगा तथा लाङ्टाङ्ग जस्ता जलाशययुक्त 
आयोजनाहरुको अध्ययन तथा िनमार्णका लािग िवशेष वस्था  
गिरने । 

६ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल सरकार 
मं.प. 

 

ऊजार् मं., 
वन तथा भू-सं. 
मं., ज. तथा 

वातावरण. मं. 

  

33.  वन क्षेतर्को जग्गा िलजमा 
िलए वापत जग्गा शोधभनार् 
िदनु पन वस्था हटाउने ।  

हाल वन क्षेतर्को जग्गा िलजमा िलए वापत सोही पिरमाणको जग्गा 
शोधभनार् िदनु पन वस्था रहकेोमा सो को स ा वन िवकासका 
लािग पर्ब र्कले आफ्नो अनुकूलता अनुसार सरकार ारा न्यूनतम 
मूल्यांिकत रकम वा वन मन्तर्ालयले तोके बमोिजमको जग्गा 
उपलब्ध गराउने वस्था गन । 

िनरन्तर नेपाल सरकार 
मं.प. 

 

रा.यो.आ., 
ऊजार् मं., 

वन तथा भू-सं. 
मं. 

  

34.  Payment for 
Ecosystem Services 
(PES) हटाउने ।  
 

आयोजना िवकास सम्झौताहरुमा स्प  वस्था गिरएको बाहके वन 
तथा भू–सरंक्षण मन्तर्ालयबाट लगाईएको Payment for 
Ecosystem Services (PES) को वस्था   हटाउने । िव ुत 
आयोजनाबाट पर्भािवत वन संरक्षण तथा सम्बधर्नको लािग िव ुत् 
आयोजनाबाट पर्ा  रोयल्टी रकममध्ये बाट िनि त पर्ितशत रकम 
कायर्िविध बनाई िदने ।  

३ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल सरकार 
मं.प. 

 

रा.यो.आ., 
ऊजार् मं., 

वन तथा भू-सं. 
मं. 

  

35.  िव ुत आयोजना, पर्सारण 
लाइन तथा सब स्टेसनको 
जग्गा अिधगर्हणको लािग 

(क) िव ुत आयोजना, पर्सारण लाइन तथा सब स्टेसनको जग्गा 
अिधगर्हणको लािग कायर्िविध बनाई सो जग्गाको वग करण 
( ावसाियक-शहरी, शहरी, अधर्-शहरी, गर्ामीण इत्यािद) गन ।

६ मिहना 
िभतर् 

 

ने.िव.पर्ा. 
 

भूिमसुधार त. 
वस्था मं. 
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िवशेष वस्था गन ।  
 

(ख) जग्गाको मूल्याङ्कन गदार् मालपोतको रेट, चलन चल्तीको रेट, 
जग्गाको ावसाियकता तथा अन्य उपयुक्त आधार िलई 
जग्गाको दररेट िनधार्रण गन वस्था िमलाउने ।  

६ मिहना 
िभतर् 

 

ने.िव.पर्ा. 
 

भूिमसुधार त. 
वस्था मं. 

 

  

(ग) यसरी जग्गा अिधगर्हण गदार् कायर्िविध अनुसार जग्गाको 
वग करणको आधारमा पूणर् मुआब्जा िदई सवै जग्गा अिधगर्हण 
वा आंिशक मुआब्जा िदई जग्गा बापतको क्षितपूित िदने वस्था 
गन । 
 

६ मिहना 
िभतर् 

 

ने.िव.पर्ा., 
 

भूिमसुधार त. 
. मं. 

  

(घ) पर्ाथिमकता पर्ा  १३२ के.भी. क्षमता वा सोभन्दा मािथका 
पर्सारण लाईनको अध्ययन, िवकास वा िनमार्ण गदार् सकभर 
िनजी जग्गाको पर्योग कम हुने गरी गन तथा यस सँग बािझने 
सरकारी वा वन क्षेतर्को जग्गा उपयोग सम्बन्धी वस्थालाई 
पिरमाजर्न गन । 

६ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं., 
 

ज. तथा वा. मं., 
वन तथा भू-सं. 

मं. 

  

36.  जग्गाको मुआब्जा 
पुनरावलोकनको वस्था 

जग्गा मुआब्जा िनधार्रण सिमितले िनधार्रण गरेको जग्गाको 
मुआब्जा दर पुनरावलोकनको लािग िजल्लास्तरमा जग्गा मुआब्जा 
पुनरावलोकन सिमितको वस्था िमलाइने छ । जग्गा मुआब्जा 
िनधार्रण सिमितले गरेको िनणर्य उपर िच  नबुझेमा िनणर्य भएको 
३५ िदनिभतर् सम्बिन्धत पक्षले पुनरावलोकनको  लािग सिमितमा 
िनवेदन िदन सक्न र उक्त सिमितले ३५ िदनिभतर् िनणर्य िदनुपन 

वस्था िमलाइने । 

३ मिहना 
िभतर् 

नेपाल सरकार ऊजार् मं., 
भूिमसुधार त. 

. मं. 

  

37.  पर्सारण लाइन िनमार्णको 
िवशेष वस्था  

पर्सारण लाइन दर्तु गितमा िनमार्ण गनर् आवश्यकतानुसार नेपाली 
सेनालाई संलग्न गराउने ।  

तत्काल नेपाल सरकार 
मं.प. 

रक्षा मं., 
ऊजार् मं. 
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38.  Community Support 
Program को वस्था 
गन ।  
 

वातावरणीय वस्थापन तथा पुनवार्स जस्ता अिनवायर् 
कायर्योजनामा खचर् गिरने रकमका अितिरक्त आयोजना क्षेतर्को 
सामािजक िवकासको लािग गिरने िविवध कायर्हरुको लािग 
वातावरण अध्ययन पर्ितवेदन (EIA  / IEE) मा Community 
Support Program अन्तगर्त १०० मेगावाट क्षमता सम्मको 
आयोजनालाई कूल लागतको ०.७५ पर्ितशत र १०० मेगावाट भन्दा 
बढी क्षमताका आयोजनालाई ०.५ पर्ितशत छु ाउनु पन गरी सीमा 
तोक्न । 

तत्काल नेपाल सरकार 
मं.प. 

 

ऊजार् मं., 
ज. तथा 

वातावरण. मं. 
 

  

39.  अपाटर्मेण्ट भवनहरुमा 
िनजी टर्ान्सफरमर जडान 
गन तथा एकल 
िमटिरङ्गको अवधारणाको 
सम्भा ता अध्ययन  गन । 

(क) शहरी क्षेतर्मा िनमार्ण हुने ठूला अपाटर्मेण्ट भवनका लािग िनजी 
टर्ान्सफरमर जडान गन । 

िनरन्तर ने.िव.पर्ा. 
 

ऊजार् मं. 
श. िव. मं. 

  

(ख) एकल िमटिरङ्गको अवधारणाको सम्भा ता अध्ययन  गन । ६ मिहना 
िभतर् 

ने.िव.पर्ा. िव.म.िन.आ., 
ऊजार् मं. 

  

40.  गाहर्स्थ महशुल दर पीक–
अफ पीक महशुलका 
आधारमा लगाउने नीितगत 

वस्था गरी Time-of-
the Day (TOD) िमटर 
जडान गन ।   
 

िव मान िव ुत् पर्णालीको पीक लोड घटाउन र अफ पीक समयमा
उच्च भोल्टेजमा बढी िव ुत् खपत गन सबै गर्ाहकहरुका साथै गाहर्स्थ 
महशुलमा पिन पीक–अफ पीक महशुल दर लगाउने तथा यसका 
लािग कर्िमक रुपमा Time-of-the Day (TOD) िमटर जडान गन 
। 

१ वषर्िभतर् 
 

िव ुत महशुल 
िनधार्रण 
आयोग 

 

ऊजार् मं. 
ने.िव.पर्ा. 
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41.  सबै नेपाली जनतालाई 
आगामी दश वषर्िभतर् 
िव ुत् सेवा पुराउने । 
 

सबै नेपाली जनतालाई आगामी दश वषर्िभतर् िव ुत् सेवा पुराउने 
लक्षका साथ गर्ामीण िव ुतीकरण कायर्कर्मलाई योजनाब  ढङ्गले 
अगाडी बढाउने । 

तत्काल 
शुरु गरी १० 

वषर् 

ऊजार् मं. 
 

रा.यो.आ., 
अथर् मं. , 
ऊजार् मं. 

  

42.  स्माटर् िमटर (Smart 
Meter) तथा स्माटर् गर्ीड 
(Smart Grid) को 
अवधारणालाई कर्िमक 
रुपमा लागू   गन । 
 

(क) िवतरण पर्णालीलाई आधुिनकीकरण गरी उपभोक्ता मैतर्ी 
बनाउने कायर्कर्म अवलम्बन   गन । 

तत्काल 
 

ने.िव.पर्ा. 
 

रा.यो.आ., 
अथर् मं. , 
ऊजार् मं. 

  

(ख) िव ुत् चुहावट िनयन्तर्ण गनर् स्माटर् िमटर (Smart Meter) 
तथा स्माटर् गर्ीड (Smart Grid) को अवधारणालाई कर्िमक 
रुपमा लागू गन गरी शुरु गन ।  

६ मिहना 
िभतर् 

ने.िव.पर्ा. 
 

रा.यो.आ., 
अथर् मं. , 
ऊजार् मं 

  

(ग) स्माटर् िमटर (Smart Meter) तथा स्माटर् गर्ीड (Smart Grid) 
को अवधारणा बमोिजम काठमाड  उपत्यकािभतर् एक नमुना 
आयोजना/कायर्कर्म (Pilot Project/Program) कायर्न्वयन गन 
। 

२ वषर्िभतर् 
 

ने.िव.पर्ा. 
 

रा.यो.आ., 
अथर् मं. , 
ऊजार् मं 

 

  

43.  िव ुत िवतरण गुरु योजना 
र िवतरण पर्णाली चुहावट 
िनयन्तर्ण कायर्योजना लागू 
गन । 

(क) िव ुत िवतरण गुरु योजना तयार गरी लागू गन । १ वषर्िभतर् ने.िव.पर्ा. 
 

रा.यो.आ., 
अथर् मं. , 
ऊजार् मं 
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(ख) िव ुत िवतरण पर्णाली चुहावट िनयन्तर्ण कायर्योजना तयार 
गरी लागू गन । 

 

१ मिहना 
िभतर् 

ने.िव.पर्ा. 
 

गृह मं., 
सं.मा. तथा 
स्था.िव. मं.,  

ऊजार् मं 

  

44.  किरब १२,००० एम. िभ. 
ए. बराबर क्षमताका 
िवतरण िवस्तार गन । 

िवतरण पर्णाली वस्थालाई सुदढृ गनर् किरब १२,००० एम. िभ. 
ए. बराबर क्षमताका थप िवतरण सवस्टेशनहरुको िवस्तार गन । 

१० वषर्िभतर् ने.िव.पर्ा. 
 

रा.यो.आ., 
अथर् मं., 
ऊजार् मं 

  

45.  राि य पर्सारण गर्ीड 
कम्पनी िल. िकर्याशील 
गराउने ।  

राि य पर्सारण गर्ीड कम्पनी िल. बाट राि य िगर्ड िवस्तार तथा 
स ालन एवम् िनयन्तर्णका सम्पूणर् काम गराउने । 

१ वषर्िभतर् ऊजार् मं 
 

अथर् मं. , 
िव.िव.िव. ,  
ने.िव.पर्ा. 

  

46.  उच्च भोल्टेजका उपभोक्ताले 
िसधै िव ुत् खिरद गनर् सक्न 
। 
 

राि य पर्सारण गर्ीड कम्पनीको पर्णालीमा आब ता पर्ा  गरी उच्च 
भोल्टेजका उपभोक्ताले िसधै िव ुत् उत्पादक वा ापार 
अनुमतीपतर्वालाहरुसङ्ग िव ुत् खिरद गनर् सक्न वस्था िमलाउने 
। 

३ वषर्िभतर् ऊजार् मं 
 

िव.म.िन. 
आयोग, 

िव.िव.िव.,  
ने.िव.पर्ा. 

  

47.  असूचीब  िविनमय 
(Unscheduled 
Interchange, UI)  
बजार स ालनमा ल्याउने 
। 

िव ुत् उत्पादक र खिरदकतार्िबचको दिैनक ऊजार् सन्तुलनका लािग 
असूचीब  िविनमय (Unscheduled Interchange, UI) बजार 
स ालनमा ल्याउने वस्था िमलाइने । 

३ वषर्िभतर् ऊजार् मं 
 

िव.म.िन. 
आयोग, 

िव.िव.िव.,  
ने.िव.पर्ा. 
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48.  राि य गर्ीडमा जडान हुने 
फोटोभोल्टेक सौयर् वा वायु 
िव ुत् का लािग ‘बेन्चमाकर् ’ 
िव ुत् खिरद दर कायम 
गन ।  

िवस्थािपत लागत रु ९.६१ पर्ित युिनट मूल्यलाई राि य गर्ीडमा 
जडान हुने फोटोभोल्टेक सौयर् वा वायु िव ुत् का लािग ‘बेन्चमाकर् ’ 
िव ुत् खिरद दरका रुपमा कायम    गिरने ।  

३ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं
 

अथर् मं., 
ने.िव.पर्ा. 

 
 

  

49.  सौयर् वा वायु िव ुतीय 
उजार् राि य गर्ीडमा जडान 
गन ।  
 

(क) राि य गर्ीडमा आब  हुने िव ुतको कूल जिडत क्षमता को १० 
पर्ितशतले हुन आउने पिरमाणलाई मािथल्लो सीमाका रुपमा 
िलई सौयर् वा वायु िव ुतीय उजार् राि य गर्ीडमा जडान गन 
नीित लागू गन । 

तत्काल मं.प., 
 

रा.यो.आ., 
ऊजार् मं, अथर् मं. 

 

  

(ख) आगामी एक वषर्मा राि य गर्ीडमा आब  हुने िव ुतको कूल 
जिडत क्षमता किरब १,००० मेगावाट मानी सो को १० 
पर्ितशतले हुन आउने किरब १०० मेगावाट सम्मको 
पिरमाणलाई मािथल्लो सीमाका रुपमा िलई सौयर् वा वायु 
िव ुतीय उजार् राि य गर्ीडमा जडान गन ।  त्यसमध्ये नेपाल 
िव ुत् पर्ािधकरणबाट अिघ बढाइसिकएको २५ मेगावाट सौयर् 
ऊजार् जडान गन कायर्लाई तीवर्ता िदने । 

१ 
 वषर् सम्ममा 

 

ने.िव.पर्ा. 
 

ऊजार् मं, अथर् मं. 
िव.िव.िव., 

 

रु. ५६ करोड 
 (पर्ितस्पधार्त्मक 

मूल्यका 
आधारमा 

दाियत्व थपघट 
हुन सक्न) 

(ग) आगामी दईु वषर्मा राि य गर्ीडमा आब  हुने िव ुतको कूल 
जिडत क्षमता किरब २,००० मेगावाट मानी सो को १० 
पर्ितशतले हुन आउने किरब २०० मेगावाट सम्मको 
पिरमाणलाई मािथल्लो सीमाका रुपमा िलई सौयर् वा वायु 
िव ुतीय उजार् राि य गर्ीडमा जडान गन । 

२ 
 वषर् सम्ममा 

 

ने.िव.पर्ा. 
 

ऊजार् मं, अथर् मं. 
िव.िव.िव., 

 

रु. १ अबर् १२ 
करोड पर्ित वषर् 
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50.  फोटोभोल्टेक सौयर् िव ुत् 
तथा वायु िव ुत् का 
पर्ितस्पधार्त्मक बोलपतर् 
आव्हान गन ।  
 

फोटोभोल्टेक सौयर् िव ुत् तथा वायु िव ुत् का लािग िनधार्रण
गिरएको ‘बेन्चमाकर् ’ िव ुत् खिरद दरमा तोिकएका पर्ािविधक 
मापदण्ड पूरा गन गरी राि य गर्ीडको तोिकएको िबन्दमुा तोिकएको 
पिरमाणमा सौयर् वा वायु िव ुत् जडान गनर् चाहने सम्बिन्धत 
पर्व र्क कम्पनीहरुका लािग नेपाल िव ुत् पर्ािधकरण माफर् त 
पर्ितस्पधार्त्मक बोलपतर् आव्हान गन ।  

६ मिहना 
िभतर् 

ने.िव.पर्ा. 
 

ऊजार् मं, 
िव.िव.िव., 

 

  

51.  सौयर् िव ुत् तथा वायु 
िव ुत् खिरद सम्झौताहरु 
िलउ वा ितर (Take or 
Pay) को िस ान्तमा 
आधािरत गन । 

सौयर् िव ुत् तथा वायु िव ुत् खिरद सम्झौताहरु २५ वषर्को लािग
िलउ वा ितर (Take or Pay) को िस ान्तमा आधािरत हुने गरी 
गन । 
 

६ मिहना 
िभतर्  

 

ने.िव.पर्ा. 
 

ऊजार् मं, 
िव.िव.िव. 

 

  

52.  शहरी क्षेतर्का उ ोग, 
शैिक्षक र अन्य 
संघसंस्थाहरु तथा ईच्छुक 
उपभोक्तालाई सौयर् उजार् 
जडान गनर् पर्ोत्साहन गन । 
 

(क) अफ-गर्ीड सौयर् उजार् जडान तथा त्यसको पर्योगबाट मुख्यतया 
शहरी क्षेतर्मा राि य गर्ीड पर्णालीको लोड उल्लेख्य रुपमा 
घटाउन सिकने भएकाले िनि त िनयम/कायर्िविध बनाई 
उ ोग, शैिक्षक र अन्य संघसंस्थाहरु तथा ईच्छुक उपभोक्तालाई 
पर्ोत्साहन  गन ।  

३ 
मिहना िभतर्  

 

नेपाल सरकार
 

ऊजार् मं, 
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(ख) ५०० वाट वा सोभन्दा बढी जिडत क्षमताका फोटोभोल्टेक सौयर् 
पर्णालीबाट उत्पादन भई बढी हुन जाने िव ुत् पर्योगमा ल्याउने 
सम्बन्धमा राि य गर्ीडको पहुचँ पुगेका स्थानहरुमा सम्भव 
भएसम्म Net Metering को वस्था कर्िमक रुपमा गन । 

३ 
मिहना िभतर्  

 

ने.िव.पर्ा. 
 

ऊजार् मं, 
अथर् मं. 

िव.म.िन. 
आयोग,  

िव.िव.िव.,  

  

(ग) २०० वाट वा सो भन्दा बढी क्षामताका सौयर् पर्णाली जडान गन 
घरायसी तथा ावसियक उपभोक्ताहरुलाई अनुदान स्वरुप रु. 

२०,०००/- र वस्था भए बमोिजम सरल कजार् उपलब्ध 

गराइने  छ । 

िनरन्तर वै.ऊ.पर्.के. ज.सं. तथा 

वा.मं., 

ऊजार् मं. 

  

53.  वैकिल्पक ऊजार्का अन्य 
सर्ोतहरुको समेत उिचत 
दोहन गन तफर्  पिन 
आवश्यक कदमहरु चाल्ने ।  
 

(क) िदगो र भरपद  ऊजार् िवकासको अवधारणालाई अझ 
पर्भावकारी बनाउन वैकिल्पक ऊजार्का अन्य सर्ोतहरुको समेत 
उिचत दोहन गन तफर्  पिन आवशयक कदमहरु चाल्ने । 

३ 
मिहना िभतर्  

 

ऊजार् मं, 
 

अथर् मं.,  
िव.िव.िव., 
ने.िव.पर्ा. 

  
आयोजना 
पिहचान 

भइनसकेको 
हालको 

अवस्थामा 
नेपाल 

सरकारले बहन 
गनुर् पन 

दाियत्व यिकन 
गनर्        

नसिकएको  

(ख) जैिवक फोहोरको वस्थापनबाट िव ुत्  उत्पादन गन तफर्  
िनजी उ मीहरुको ध्यानाकषर्ण भईसकेको अवस्थामा उक्त 
कायर्लाई पर्ोत्साहन गनर् पर्चिलत िव ुत् खिरद दरमा २० 
पर्ितशतसम्म थप िदन सिकने वस्था गन ।  

३ 
मिहना िभतर्  

 

ऊजार् मं, 
 

अथर् मं.,  
ने.िव.पर्ा. 

 

 

(ग) भू-तापीय (Geo-thermal) पर्िविधबाट पिन िव ुत् उत्पादन 
गनर् सिकने संभावनाहरुको पिहचान गरी सम्भा  देिखएमा 
कायार्न्वयनको चरणमा  लिगने । 

३ 
मिहना िभतर्  

 

ऊजार् मं, 
 

िव.िव.िव., 
ने.िव.पर्ा. 
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54.  पर्ािविधक/अपर्ािविधक 
चुहावट िनयन्तर्ण गनर् 
िव ुत् संरक्षण कायर्कर्म 
स ालन गन । 
 

(क) िव ुत् आपूितको लागत कम गनर्, अनावश्यक उपभोगमा कमी 
ल्याउन, पर्ािविधक/अपर्ािविधक चुहावट िनयन्तर्ण गनर् िव ुत् 
संरक्षण कायर्कर्म स ालन गन । 

तत्काल शुरु 
गन 

 

ने.िव.पर्ा. 
 

ऊजार् मं, 
गृह मं. 

 

  

(ख) िव ुत् ऊजार् खपत कम हुने बती तथा उपकरणहरु पर्योग गनर् 
एवं उच्च म माग हुने समयमा िव ुतको खपत कम गनर् 
पर्ोत्साहन िदने कायर्कर्म संचालन   गिरने । 

३ मिहना 
िभतर् 

 

ने.िव.पर्ा. 
 

ऊजार् मं. 
 

  

55.  ठूला िव ुत् 
उपभोक्ताहरुको पर्ािविधक 
परीक्षण   गन ।  

िव ुतको पर्भावकारी वस्थापन गनर् ठूला िव ुत् उपभोक्ताहरुको 
पर्ािविधक परीक्षण (Technical Audit) को थालनी गिरने । 

६ मिहना 
िभतर् 

 

ऊजार् मं, 
 

जल तथा ऊजार् 
आ. स., 

िव.िव.िव., 
ने.िव.पर्ा. 

  

56.  उ ोग धन्दाका लािग 
िडजेल प्लाण्टबाट िव ुत 
उत्पादन गनर् अनुमित 
िदइने । 

िडजेल पावर प्लाण्टलाई लोडसेिडङ अन्त्य नहु ेल सम्मका लािग 
उ ोग धन्दा संचालनको लािग सम्बिन्धत उ ोगपितले त्यस्तो 
प्लाण्ट राख्न चाहमेा अनुमित िदइने तर सरकार स्वयंले िडजेल 
प्लाण्टमा लगानी नगन तथा त्यस्तो प्लाण्टबाट उत्पािदत िव ुत 
खरीद गन छैन । 

आवश्यकता 
अनुसार 

 

ऊजार् मं, 
 

िव.िव.िव., 
ने.िव.पर्ा. 

 

  

57.  वायो िडजेल तथा वायो 
फ्युलको लािग वसाियक 
खेती सुरु गिरने । 

वायो िडजेल तथा वायो फ्युल (जस्तै सिजवन, मकै) को वसाियक 
खेती गनर् पर्ोत्साहन िदने र सरकारले त्यस्तो उत्पादन वायो फ्यूल 
उत्पादन गन पर्योजनका लािग खरीद गन । 
 
 
 

आवश्यकता 
अनुसार 

 

ज.त.वा. मं. 
 

िव.िव.िव., 
वै.उ.पर्.के. 
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िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

(ग) पर्शासिनक िनणर्य तथा पर्िकर्यागत सधुार 

58. उ ोग पुनरुत्थान कोषको 
रकम जल िव ुत् क्षेतर्लाई 
पिन उपलब्ध गराउने 

वस्था िमलाउने । 

नेपाल सरकारबाट स्थािपत उ ोग पुनरुत्थान कोषको रकम जल
िव ुत् क्षेतर्लाई समेत उपलब्ध गराउने वस्था िमलाउने । 

तत्काल उ ोग मं. अथर् मं., 
ऊजार् मं. 

  

59. परामशर्दाता तथा 
ठेकेदारहरुलाई िवदशेी 
मुदर्ामा हुने भुक्तानीका 
लािग गिरने सटही सुिवधा 
सरलीकरण गन । 

परामशर्दाता तथा ठेकेदारहरुलाई करारमा वस्था भए 
बमोिजमको िवदशेी मुदर्ामा हुने भुक्तानीका लािग िवजकिपच्छे पटक 
पटक सटही सुिवधा िसफािरस आवश्यक पन वस्थाको स ा 
सम्झौता बमोिजमको रकम एकमु  रुपमा नेपाल रा  बकलाई 
िसफािरस गन र सो अन्तगर्तको रकम भुक्तानीका लािग पटके 
िसफािरसको आवश्यकता नपन वस्था िमलाउने । 

३ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल रा  बक ऊजार् मं, 
िव.िव.िव. 

 

  

60. विकङ्ग िभसा तथा शर्म 
स्वीकृित िदने वस्था 
सरलीकरण गन । 

िवदशेी परामशर्दाता तथा ठेकेदारका पर्ािविधक तथा कामदारहरुको
विकङ्ग िभसा तथा शर्म स्वीकृित िदने वस्थालाई सरलीकरण गन 
। 

िनरन्तर 
 

गृह मं., 
शर्. तथा रो. मं.

ऊजार् मं, 
िव.िव.िव. 
ने.िव.पर्ा. 

  

61. सरकारको बास्केटमा रहकेा 
जलिव ुत् आयोजनाहरुको 
िवकास गन ।  
 

आवश्यकता र पर्ाथिमकताका आधारमा सरकारको बास्केटमा रहकेा 
जलिव ुत् आयोजनाहरु सरकारी स्वािमत्वको संस्था वा सावर्जिनक 
कम्पनीहरु तथा पर्ितस्पधार्का आधारमा िनजी कम्पनीहरु माफर् त 
िवकास गन । 

िनरन्तर ऊजार् मं., 
 

िव.िव.िव. 
 

  

62. आयोजनाको सुरक्षा 
वस्था गन 

 

सुरक्षा तैनाथ गदार् तोिकए बमोिजमको लाग्ने खचर् होन गरी कुनै 
आयोजनाले सुरक्षा माग गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजनाको 
सुरक्षाका लािग नेपाली सेना वा सश  पर्हरी बल तैनाथ गन । 

िनरन्तर गृह मं. 
रक्षा मं. 

 

ऊजार् मं. 
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कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

63. पिरवत्यर् मुदर्ामा िव ुत् 
खिरद सम्झौता (िपिपए) 
गन 

(क) लगानीकतार्को िवदशेी ऋण लगानी िफतार् नभएसम्मको लािग 
१० वषर्को समय सीमा राखी िवदेशी ऋण लगानीको 
अनुपातमा िवदेशी ऋणको दाियत्वको हदसम्म पिरवत्यर् मुदर्ामा 
िव ुत् खिरद सम्झौता (िपिपए) गन । 

तत्काल 
 

नेपाल सरकार   
मं. प.  

 

अथर् मं., 
 

  

(ख) उपरोक्त वस्था कायार्न्वयन गनर् भुक्तािनका आधार र पर्िकर्या 
(Basis and Mode of Payment), Hedging Fund 
लगायतका पर्ावधानहरु सिहतको मापदण्ड तयार गन । 

 

३ मिहना 
िभतर् 

ऊजार् मं. अथर् मं., 
ने. रा. बै. 
ने.िव.पर्ा. 

 

  

64. २५ मेगावाट जिडत 
क्षमताका िव ुत 
आयोजनाहरुलाई समेत 
मूल्य वृि  सुिवधा पर्दान 
गन ।  
 

ने.िव.पर्ा. ले िनजी क्षतर्का जलिव ुत्  आयोजनाहरुबाट उत्पािदत 
िव ुत् खिरद गदार् २५ मेगावाट सम्म जिडत क्षमता भएका नेपाली 
मुदर्ामा लगानी हुने आयोजनाकोलािग तोिकएको सूचीकृत दर 
(Posted Rate) मा िदइने वािषक वृि  दरको संख्या पर्चिलत 
िव ुत् खिरद दरमा ५ रहकेो तथा २५ मेगावाट भन्दा मािथ १०० 
मेगावाट सम्म जिडत क्षमता भएका आयोजनाका लािग सोही 
सूचीकृत दरमा ८ वटा वािषक वृि  दर िदने गिरएकोमा िव ुत्  
अभावको अवस्थालाई दिृ गत गरी िव ुत् िवकास दशक  आ.व. 
२०८२/०८३ सम्मका लािग तोिकएको RCOD िभतर्  ापािरक 
उत्पादन गन २५ मेगावाट जिडत क्षमता सम्मका नेपाली मुदर्ामा 
लगानी हुने जल िव ुत् आयोजनाका लािग समेत पर्ोत्साहन स्वरुप 
२५ भन्दा माथी १०० मेगावाट सम्मका आयोजनहरुले पाए सरहको 
मूल्य वृि  सुिवधा उपलब्ध गराउने । 

COD प ात् 
िनरन्तर 

ने िव पर्ा अथर् मं., 
ऊजार् मं 

रु ७० करोड 
पर्ित वषर् 

ने.िव.पर्ा.ले नै 
होन 
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कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

65. जल िव ुत् आयोजनाहरुको 
पानीको वहाव 
(Discharge) घट्न गई 
सम्बिन्धत पर्व र्कले ितनुर् 
पन क्षितपूित निलने गरी 
िव ुत् खिरद सम्झौतामा 
आवश्यक वस्था 
िमलाउने । 

(क) १० मेगावाटसम्म जिडत क्षमता भएका कुनै जल िव ुत् 
आयोजनाबाट वषर्को कुनै मिहनामा खोला/नदीमा पानीको 
बहाव (Discharge) घट्न गई िव ुत् खिरद सम्झौतामा 
उिल्लिखत ऊजार् नेपाल िव ुत् पर्िधकरण को पर्सारण पर्णालीमा 
आपूित हुन नसकेमा आपूित हुन नसकेको पिरमाणको ऊजार् 
बापत  नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणले सम्बिन्धत पर्व र्कबाट कुनै 
क्षितपूित निलने गरी िव ुत् खिरद सम्झौता गिरने र यो 

वस्था सम्झौता सम्प  भईसकेका आयोजनाको हकमा समेत 
लागू गन । 

िनरन्तर ने िव पर्ा    

(ख) यसका लािग पर्माणीकरणको उपयुक्त कायर्िविध बनाउने । २ मिहना 
िभतर् 

ने िव पर्ा    

66. नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणमा 
िव ुत् खिरद िबकर्ी 
सम्झौताको लािग िनवेदन 
िददा आवश्क वातावरणीय 
पर्भाव मूल्याङ्कन अध्ययन 
/ पर्ारिम्भक वातावरणीय 
परीक्षण सम्बन्धी वस्था 
सरलीकरण गन । 
 
 

नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणमा िव ुत् खिरद िबकर्ी सम्झौताको लािग
िनवेदन िददा वातावरणीय पर्भाव मूल्याङ्कन अध्ययन / पर्ारिम्भक 
वातावरणीय परीक्षणको कायर् सूची (ToR/Scoping & TOR) 
स्वीकृत हुनु पन र गाउँ िवकास सिमितको िसफािरश चािहने 
पर्ावधान रहकेोमा अब उपर्ान्त नचािहने वस्था िमलाउने । 

िनरन्तर ने िव पर्ा ऊजार् मं   
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कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

67. काठमाण्डौमा िव ुत् 
आपूित गनर् िनमार्णाधीन 
पर्सारण लाईनहरु उच्च 
पर्ाथिमकताका साथ सम्प  
गन । 

(क)  ितर्शुली (पिहरे बेसी) – मतातीथर् २२० के. िभ. पर्सारण लाईन 
उच्च पर्ाथिमकताका साथ दर्तु गितमा िनमार्ण कायर् सम्प  गन ।  

१ वषर्िभतर् 
 
 

ने िव पर्ा. 
 
 

ऊजार् मं.    
 
 

  

(ख) न्यु मस्यार्ङ्दी – मातातीथर् २२० के. िभ. पर्सारण लाईन उच्च 
पर्ाथिमकताका साथ दर्तु गितमा िनमार्ण कायर् सम्प  गन । 
 

२ वषर्िभतर् 
 

ने िव पर्ा. 
 

ऊजार् मं.       

68. १३२ के. िभ. का आयात 
िनयार्त िलङ्कहरुबाट थप 
१०० मे. वा. िव ुत् 
आयात गन ।   

नयाँ कटैया- कुशाहा १३२ के. िभ. पर्सारण लाईन तथा सबस्टेशन 
िनमार्ण  सम्प  गन ।  

१ वषर्िभतर् ने िव पर्ा ऊजार् मं       

नयाँ रक्सौल-परवािनपूर १३२ के. िभ. पर्सारण लाईन तथा 
सबस्टेशन िनमार्ण सम्प  गन ।  

१ वषर्िभतर् ने िव पर्ा ऊजार् मं       

69. लोड शेिडङ्ग न्यूनीकरणका 
लािग ढल्केबार-मुजफ्फरपुर 
अन्तदशीय पर्सारण 

(क) पिहलो चरणमा – १३२ के. िभ. भोल्टेज लेभलमा ८० मे.वा. 
िव ुत् आयात गन ।  
 

१५ िदनिभतर् ने िव पर्ा ऊजार् मं       
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कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

लाईनबाट िव ुत् आयात 
गनर् उच्च पर्ाथिमकताका 
साथ पर्सारण संरचनाको 
िनमार्ण सम्प  गन ।  

(ख) दोशर्ो चरणमा –  
१)२२० के. िभ. भोल्टेज लेभलमा न्यूनतम. २०० मे.वा. िव ुत् 

आयात गन । यसका लािग  
• ढल्केबारमा २२०/१३२ के. िभ. २x१६० एम.िभ.ए. क्षमताको 

सबस्टेशन िवस्तार कायर् सम्प  गन ।  
• New Hetauda र Old Hetauda सबस्टेशनहरुलाई १३२ 

के.िभ. को िलङ्क िनमार्ण गरी जोड्ने । 
 

२) २२० के. िभ. भोल्टेज लेभलमा थप िव ुत् आयात गरी 
काठमाण्डौ सम्म ल्याउने । यसका लािग: 

• िखम्ती-ढल्केबर  २२० के िभ पर्सारण लाईन (अवरु  ५ वटा 
टावर ) शीधर् िनमार्ण सम्प  गन । 

• भक्तपुर-हिरसी ी-मातातीथर् १३२ के िभ पर्सारण लाईन तथा 
सवस्टेशन तीवर्ताका साथ िनमार्ण सम्प  गन । 

• भरतपरु- हटेौडा २२० के िभ पर्सारण लाईन िनमार्ण सम्प  गन ।  
• हेटौडा-ढल्केबार-इनरुवा ४०० के.िभ. पर्सारण लाईन िनमार्ण 

सम्प  गरी २२० के.िभ. मा चाजर् गन ।  
• हेटौडा-कुलेखानी-मातातीथर्-स्युचाटार १३२ के िभ डबल सिकट 

पर्सारण लाईनको कन्डक्टर स्तरो ित (HTLS) गन ।   
• िखम्ती-लामोसांघु पर्सारण लाईनको कन्डक्टर स्तरो ित (HTLS) 

गन ।   
• काठमाण्डौ उपत्यकाको गर्ीड सुदढृीकरण गन ।

 
 
 
९ मिहना 
 
१ वषर्  
िभतर् 
 

१८ मिहना 
िभतर् 

 
 
 

ने िव पर्ा 
 

ने िव पर्ा 
 
 

ने िव पर्ा 
 

रा यो आ, अथर् 
मं., 

ऊजार् मं,     िव 
िव िव 
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(ग) तेशर्ो चरणमा – ४०० के. िभ. भोल्टेज लेभलमा ६०० मे.वा. वा  
सो भन्दा बढी िव ुत् आयात गन । यसका लािग 
• ४००/२२० के.िभ. ढल्केबर सबस्टेशन िवस्तार  गन ।  
• न्यू िखम्ती- काठमाण्डौ ४००/२२० के. िभ. पर्सारण लाईन  

तदारुकताका साथ  िनमार्ण सम्प  गन । 
• हटेौडा-नौिबसे ४०० के. िभ. िव ुत् पर्सारण लाईन 

(सबस्टेशन सिहत) िनमार्ण गन ।  
• िविभ  स्थानमा पर्सारण र िवतरण पर्णालीमा सुधार गन ।  

 
 
 
२ वषर् िभतर् 
३.५ वषर्िभतर् 

 
४ वषर्िभतर् 
३ वषर्िभतर् 

ने िव पर्ा रा यो आ,  
अथर् मं., 

ऊजार् मं,     िव 
िव िव 

 
 
 
 

 

70. अन्तरदशेीय पर्सारण 
लाईनहरुको 
अध्ययन/सवक्षण गराई 
िनमार्ण कायर् सम्प  हुने 

वस्था गन । 
 

दशेको आवश्यकता अनुसार िव ुत् ऊजार् आयात/िनयार्त गन 
पर्योजनका लािग हाल िनमार्ण सम्प  हुने कर्ममा रहकेो ४०० के. 
िभ. ढल्केबर-मुजफरपुर अन्तरदशेीय पर्सारण लाईनका अितिरक्त 
पर्सारण लाईन गुरु योजना बमोिजम हुने गरी आवश्यकता अनुसार 
थप ४०० के. िभ. अन्तरदेशीय पर्सारण लाईनहरुको 
अध्ययन/सवक्षण गराई िनमार्ण कायर् सम्प  हुने वस्थाको तत्काल 
शुरुआत गिरने छ । यसको लािग न्यु बुटवल/ वदर्घाट –गोरखपुर, 
दहुवी/इनरुवा - पुिणया,  दोशर्ो ढल्केबर-मुजफ्फरपुर,  कोहलपुर - 
लखनऊ , लम्की – बरेली, अतिरया - बरेलीका साथै िचिलमे हव - 
केरुङ्ग,  जस्ता  उच्च भोल्टेजका अन्तरदेशीय पर्सारण लाईनहरु 
अगािड बढाउने । 

६ दिेख १० 
वषर् 

ने िव पर्ा रा यो आ,  
अथर् मं., 
ऊजार् मं,  
िव िव िव 
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कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

71. राि य िव ुत् पर्णालीलाई 
िवस्तार एवम् सुिदर्ढीकरण 
गन ।  

गुरु योजना अनुसार उच्च भोल्टेज स्तरका पर्सारण लाईन िनमार्ण 
तथा िवस्तार उच्च पर्ाथिमकताका साथ गन । 
 

दईु वषर्िभतर् 
शुरु गरी 
िनरन्तर 

ने िव पर्ा/   रा 
पर् िगर्ड कं 

रा यो आ, 
अथर् मं., 

ऊजार् मं,     िव 
िव िव 

  

72. ४०० के. िभ. भोल्टेज 
लेभलका सवश्टेशनहरुको 
िनमार्ण उच्च 
पर्ाथिमकताकासाथ अगािड 
बढाउने । 
 

हटेौडा र इनरुवा लगायतका स्थानहरुमा ४०० के. िभ. भोल्टेज 
लेभलका सवश्टेशनहरुको िनमार्ण उच्च पर्ाथिमकताकासाथ अगािड 
बढाउने तथा यसको लािग आवश्यक सर्ोतको वस्थापन गरी खिरद 
पर्िकर्यालाई समेत सरलीकृत गन । 

तत्काल ने िव पर्ा अथर् मं., 
ऊजार् मं,  

 िव िव िव 

  

73. वातावरणीय अध्ययनको 
लािग वन क्षेतर् (राि य 
िनकुन्ज, आरक्ष, संरक्षण 
क्षेतर् तथा मध्यवत  क्षेतर्) 
िभतर् पर्वेश गरी आवश्यक 
अध्ययन गनुर् परेमा 
आवश्यक वस्था 
िमलाउने । 

वातावरणीय अध्ययनको लािग वन क्षेतर्िभतर् पर्वेश गरी आवश्यक 
अध्ययन गनुर् परेमा िजल्ला वन कायार्लयलाई आवश्यक 
िववरणसिहत िलिखत जानकारी गराई अध्ययन शुरु गनर् सिकने 

वस्था िमलाउने । राि य िनकुन्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेतर् तथा 
मध्यवत  क्षेतर्िभतर् पर्वेश गनुर् परेमा सो संस्थाको स्थानीयस्तरको 
कायार्लयबाट १५ िदनिभतर् अध्ययन स्वीकृित िदने वस्था 
िमलाउने ।  

तत्काल वन तथा भू-सं. 
मं. 

वन िवभाग, रा. 
िन. तथा व. ज. 

सं. िव.,  
िव िव िव 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

74. जलिव ुत तथा पर्सारण 
लाइन आयोजनाहरुको 
पर्ारिम्भक वातावरणीय 
परीक्षण तथा वातावरणीय 
पर्भाव मूल्याङ्कन 
अध्यययन तथा स्वीकृितको 
पर्िकर्या सरलीकरण गन । 

१० मेगावाट जिडत क्षमतासम्मको जलिव ुत तथा पर्सारण लाइन 
आयोजनाहरुको पर्ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण कायर्को पर्ितवेदन 
तयारी तथा स्वीकृितको पर्िकर्या सरलीकृत गनर् Standard 
Checklist को माध्यमबाट गराउने वस्था गन । यस्ता अध्ययन 
कायर्हरु Accredited परामशर्दातर्ी संस्थाहरुबाट गराइने । यसका 
लािग आवश्यक परामशर्दाताहरुको सूची तथा Standard 
Checklist जनसंख्या तथा वातावरण मन्तर्ालयले तयार गन 

वस्था िमलाउने । जनसंख्या तथा वातावरण मन्तर्ालयबाट 
कायर्िविध बनाई आयोजनामा Post Audit गन वस्था िमलाउने । 
यसका लािग आवश्यक कानूनी वस्था गन । 

६ मिहना 
िभतर् 

नेपाल सरकार जनसंख्या तथा 
वातावरण मं., 

ऊजार् मं., 
िव िव िव  

  

75. जलिव ुत तथा पर्सारण 
आयोजना िवकासको लािग 
आवश्यक पन रुख कटान 
तथा जग्गा िलजमा िलनको 
लािग चािलनु पन पर्िकर्या 
सरलीकृत गन ।  
 

क) वातावरणीय अध्ययन पर्ितवेदन स्वीकृत भएप ात वन कटानी 
र वन जग्गा िलजमा िदने िनणर्य वन तथा भू-संरक्षण 
मन्तर्ालयको मिन्तर्स्तरीय िनणर्यबाटै टुिङ्गने वस्था िमलाउने 
। 

१ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल सरकार वन तथा भू 
संरक्षण मं., 
ऊजार् मं, वन 

िवभाग, 
िव िव िव  

  

ख) जलिव ुत तथा पर्सारण लाइन आयोजनाको िवकासको लािग 
आवश्यक पन रुख कटान तथा जग्गा िलजमा िलनको लािग 
चािलनु पन पर्िकर्या स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन पर्ितवेदन र 
आवश्यक िववरणसिहतको िनवेदन िदएको िमितले एक 
मिहनािभतर् टुङ्ग्याउने वस्था िमलाउने । यस कायर्को लािग 
सम्बिन्धत िजल्ला वन कायार्लयमा नै िनवेदन दतार् गराई 
तहाँबाटै स्वीकृितको पर्िकर्या थालनी गन । 

तत्काल वन तथा भू 
संरक्षण मं 

 

ऊजार् मं ,   वन 
िवभाग, 
िव िव िव 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

76. पर्ारिम्भक वातावरणीय 
परीक्षण र वातावरणीय 
पर्भाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी 
पर्िकर्या सरलीकृत गन ।  
 

क) पर्ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी पर्ितवेदनहरु पर्ा  
भएपिछ िव ुत् िवकास िवभागले कुनै कागजातहरु अपूणर् 
भएमा पर्ितवेदन पर्ा  भएको ७ कायर् िदनिभतर् पर्व र्कलाई 
जानकारी गराउने । आवश्यक कागजातहरु पूणर् रुपमा पर्ा  
भएको २१ कायर् िदन िभतर् िव ुत् िवकास िवभाग, उजार् 
मन्तर्ालय तथा सम्बिन्धत क्षेतर्का िवज्ञहरु समेत रहकेो 
सिमितको िसफािरश अनुसार िव ुत िवकास िवभागबाट 
स्वीकृत गन कानूनी वस्था िमलाउने ।  

तत्काल ऊजार् मं
 

िव िव िव 
 

  

ख) वातावरणीय पर्भाव मूल्याङ्कन सम्वन्धी पर्ितवेदनहरु 
(Scoping, ToR and EIA) आवश्यक कागजातहरु पूणर् 
रुपमा पर्ा  भएको २१ कायर् िदनिभतर् सिमितको िसफािरश 
सिहत उक्त पर्ितवेदन स्वीकृितको  लािग ऊजार् मन्तर्ालयमा 
पठाउने र ऊजार् मन्तर्ालयबाट उक्त पर्ितवेदन १५ कायर् िदनिभतर् 
िसफािरस सिहत स्वीकृितको लािग जनसख्या तथा वातावरण 
मन्तर्ालयमा पठाईने वस्था िमलाउने । 

तत्काल ऊजार् मं
 

िव िव िव 
 

  

ग) पर्ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय पर्भाव 
मूल्याङ्कन पर्ितवेदन स्वीकृितको लािग सामुदाियक वनको 
िसफािरस आवश्यक नपन ।  

तत्काल ज. तथा वा. 
मं. 

वन तथा भू 
संरक्षण मं., 
ऊजार् मं., 

वन िवभाग, 
िव िव िव 
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कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

77. पूरक पर्ारिम्भक 
वातावरणीय परीक्षण वा 
पूरक वातावरणीय पर्भाव 
मूल्याङ्कन अध्ययन 
सम्बन्धी वस्था िमलाउने 
। 
 

क) आयोजनाको संरचनामा सामान्य पिरवतर्न हुदा उक्त पिरवतर्नले 
वातावरणमा उल्लेखनीय पर्भाव नपन भएमा वा वन क्षेतर्को 
जग्गाको क्षतर्फलमा १०% सम्म थपघट भएमा पूरक पर्ारिम्भक 
वातावरणीय परीक्षण वा पूरक वातावरणीय पर्भाव मूल्याङ्कन 
अध्ययन गनुर् नपन वस्था िमलाउने ।  

३ मिहना 
िभतर् 

ज. तथा वा. 
मं. 

वन तथा भू 
संरक्षण मं., 
ऊजार् मं., 

वन िवभाग, 
िव िव िव 

  

ख) आयोजनाको संरचनामा पिरवतर्न हुदँा उक्त पिरवतर्नले 
वातावरणमा उल्लेखनीय पर्भाव पन भएमा वा पर्योग हुने वन 
क्षेतर्को जग्गाको क्षेतर्फलमा १०% भन्दा बढी थप भएमा वा 
कािटने रुखको संख्यामा १०% भन्दा बढी थप भएमा गनुर् पन 
पूरक अध्ययन गदार् सावर्जिनक सुनुवाईको स ा राि य दिैनकमा 
सावर्जिनक सूचना पर्काशन गिरने गरी सरलीकृत गनर् पूरक 
वातावरणीय पर्भाव मूल्याङ्कन िनदिशका, २०७१ मा 
आवश्यक पिरमाजर्न गन । 

३ मिहना  
िभतर् 

ज. तथा वा. 
मं. 

वन तथा भू 
संरक्षण मं., 
ऊजार् मं., 

वन िवभाग, 
िव िव िव 

 

  

78. आयोजनाबाट पर्भािवत 
िजल्लाका समुदाय र 

िक्तहरुको लािग 
आयोजनाको स्वपूँजीको 
१० पर्ितशत शेयर िदने 

वस्था िमलाउने ।  
 

आयोजनाबाट पर्भािवत िजल्लाका समुदाय र िक्तहरुको लािग 
आयोजनाको स्वपूँजीको १० पर्ितशत शेयर िदने वस्था िमलाउने । 
साथै आयोजनाबाट पुनर्स्थापना तथा पुनवार्समा परेका वा 
आयोजनाबाट जग्गा अिधगर्हण गिरएका िक्तहरुले आयोजनामा 
शेयर लगानी गनर् चाहमेा सोलाई शेयरमा पिरणत गनर् पर्ाथिमकता 
िदने । 

िनरन्तर सम्बिन्धत 
पर्व र्क 

ऊजार् मं.,  
िव िव िव, 
कम्पनी 
रिज ारको 
कायार्लय 
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कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

79. वास्तिवक िव ुतको 
मागका आधारमा िव ुत् 
माग पर्क्षेपण  गन । 
 

वतर्मान िव ुतको माग पर्क्षेपण सङ्कुिचत माग (Suppressed 
Demand) मा आधािरत भएकोले भिवष्यमा दशे िव ुत् मा 
आत्मिनभर्र भएको अवस्थामा हुन सक् ने औ ोिगकीकरण, िव ुतीय 
सवारी साधनको पर्योग, िविभ  िव ुतीय उपकरणहरुको पर्योग 
तथा खाना पकाउने ग्यासको िवस्थापन समेतलाई मध्यनजर गरी 
वास्तिवक िव ुतको मागका आधारमा िव ुत् माग पर्क्षेपण (Load 
Forecast) गन । 

६ मिहना 
िभतर् 

रा यो आ
जल तथा ऊजार् 
आयोगको 
सिचवालय 

ऊजार् 
मं./िव.िव.िव./ 
ने.िव.पर्ा. 

  

80. िव ुत् िवतरण पर्णालीलाई 
योजनाब  ढङ्गले िवस्तार 
तथा सुदढृीकरण गन । 
 

काठमाड  उपत्यका लगायतका अन्य ठूला शहरी क्षेतर्हरुमा िव ुत् 
िवतरण पर्णालीलाई उच्च पर्ाथिमकता िदई योजनाब  ढङ्गले 
िवस्तार तथा सुदढृीकरण गनर् मौजुदा आपूित गन िवतरण सव-
स्टेशनहरुको उपयुक्त स्थानहरु छनौट गरी आवश्यकतानुसार संख्या 
र क्षमता वृि  गद लैजाने । 

तत्काल शुरु 
गरी िनरन्तरता 

िदने 

ने.िव.पर्ा. अथर् मं., ऊजार् 
मं., 

रा यो आयोगको 
सिचवालय,   

  

81. भूिमगत िवतरण पर्णाली र 
आधुिनक पर्िविधहरुको 
िवकास गन । 
 

भूिमगत िवतरण पर्णाली (Underground Distribution 
System) र आधुिनक Distribution Kiosk पर्िविधहरुको 
िवकासका लािग नीित तथा िनमार्ण मापदण्ड िनधार्रण गरी 
काठमाड  र पोखरा लगायतका शहरका मुख्य सडकहरुबाट शुरु गरी 
कर्मश: अन्य शहरहरुमा भूिमगत िवतरण पर्णाली (Underground 
Distribution Line and Indoor/GIS Substation) िनमार्ण 
तथा िवस्तार गन। 

तत्काल शुरु 
गरी िनरन्तरता 

िदने 

ने.िव.पर्ा. अथर् मं.,  
ऊजार् मं., 

रा यो आयोगको 
सिचवालय,   

  



पृ ठ - 34/39 
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 
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82. नेपाल सरकारको 
औ ोिगक क्षेतर्हरुमा 
िव ुत् आपूितको वस्था 
िमलाउने । 
 

नेपाल सरकारको औ ोिगक क्षेतर् स्थापना गन अवधारणालाई
िवस्तार गद लैजाने नीित बमोिजम उक्त क्षेतर्सम्म िव ुत् लाईन 
िनमार्ण गन। 

िनरन्तर ने.िव.पर्ा. अथर् मं., ऊजार् 
मं., 

रा यो आयोगको 
सिचवालय,   

  

83. उच्च िव ुत् माग भएका 
शहरी तथा औ ोिगक 
क्षेतर्हरुमा १३२ के. िभ. 
लाइनबाट िव ुत् आपूित 
गन वस्था िमलाउने । 

काठमाण्डौ, पोखरा, िवराटनगर, वीरग , नेपालग , भैरहवा, 
जनकपुर, हटेौडा जस्ता उच्च िव ुत् माग भएका शहरी तथा 
औ ोिगक क्षेतर्हरुमा १३२ के. िभ. लाइनबाट िव ुत् आपूित गन 

वस्था िमलाउने । 

आवश्यकता 
अनुसार ने.िव.पर्ा. अथर् मं., ऊजार् 

मं., 
रा यो आयोग  

  

84. शहरी क्षेतर्हरुमा सडक र 
पर्सारण लाइन िनमार्ण 
कायर् एकीकृत रुपमा गन । 
 

काठमाड  लगायत अन्य शहरी क्षेतर्हरुमा सडक िनमार्ण गदार् उपयुक्त 
भोल्टेज स्तरको पर्सारण लाइन िनमार्ण गन गरी एकीकृत रुपमा 
योजना तजुर्मा गन ।  

आवश्यकता 
अनुसार रा यो आयोग, 

ऊजार् मं., 
भौितक पू. त. 
या. . मं. 

 

सडक िवभाग, 
ने.िव.पर्ा. 

  

85. ११ के. िभ. र ३३ के. िभ. 
लाईन िनमार्ण तथा 
िवस्तारमा अवरोध हटाउने 
। 
 

११ के. िभ. तथा ३३ के. िभ. लाईन िनमार्ण/िवस्तार एवम् िवतरण 
टर्ान्सफरमर जडान गन िसलिसलामा सावर्जिनक जग्गामा िव ुत् 
पोल लगायतका संरचना िनमार्ण गदार् कुनै िकिसमको बाधा िवरोध 
उत्प  हुन निदई कायर् सम्प  गनर् वस्था िमलाउने । 
 
 
 

िनरन्तर िजल्ला स्तरीय 
ऊजार् सङ्कट 

िनवारण 
समन्वय 
सिमित 

गृह मं. 
ऊजार् मं., 
ने.िव.पर्ा. 
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कर्. 
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दाियत्व 
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संरचनागत वस्था एवम ्सधुार 

86. ऊजार् सङ्कट िनवारण 
दशकको पर्भावकारी 
कायार्न्वयनको लािग 
'केन्दर्ीय ऊजार् सङ्कट 
िनवारण समन्वय सिमित' 
र िजल्ला स्तरीय ऊजार् 
सङ्कट िनवारण समन्वय 
सिमित गठन गन । 
 

ऊजार् सङ्कट िनवारण दशकको पर्भावकारी कायार्न्वयनको लािग 
ऊजार् मन्तर्ीको अध्यक्षतामा वन सिचव, गृह सिचव, भूिम सुधार 
तथा वस्था सिचव, जनसङ्ख्या तथा वातावरण सिचव, अथर् 
सिचव, ऊजार् सिचव  तथा सुरक्षा िनकायका पर्ितिनिध सिम्मिलत 
'केन्दर्ीय ऊजार् सङ्कट िनवारण समन्वय सिमित' र पर्मुख िजल्ला 
अिधकारीको अध्यक्षतामा िजल्ला वन कायार्लय, िजल्ला मालपोत 
कायार्लय, िजल्ला पर्हरी कायार्लय, िजल्ला नापी कायार्लय, िजल्ला 
िवकास सिमित तथा िजल्ला पर्ािविधक कायार्लय लगायतका 
पर्ितिनिधहरु सिम्मिलत िजल्ला स्तरीय ऊजार् सङ्कट िनवारण 
समन्वय सिमित गठन गन। 

तत्काल नेपाल सरकार 
मिन्तर्पिरषद ्

सम्बिन्धत 
मन्तर्ालय तथा 

मातहतका 
िनकायहरु 

  

87. िव ुत् आयोजना 
िवकासको लािग सहसिचव 
स्तरमा अन्तर िनकाय 
समन्वयको लािग आवश्यक 

वस्था    गन ।  

िव ुत् आयोजना िवकासको लािग अन्तर िनकाय समन्वयको लािग 
िव ुत् आयोजना िवकाससङ्ग सम्बिन्धत पर्त्येक िनकायको 
मन्तर्ालय स्तरमा सह-सिचवलाई सम्पकर्  िक्त (Focal Person) 
तोकी मन्तर्ालयिभतर् र अन्य िनकायहरुका िबचमा समन्वय गरी 
आयोजना िवकासमा परे का समस्याहरुलाई सहजीकरण तथा 
समाधानको वस्था िमलाउने ।  

तत्काल नेपाल सरकार 
मिन्तर्पिरषद ्

सम्बिन्धत 
मन्तर्ालय तथा 

मातहतका 
िनकायहरु 

  

88. मुख्य सिचवको 
अध्यक्षतामा सम्बिन्धत 
मन्तर्ालयका सिचवहरु 
रहकेो सहजीकरण सिमित 
गठन गिरने । 

सह-सिचव स्तरमा समाधान हुन नसकेका समस्याहरुलाई समाधान 
गनर् मुख्य सिचवको अध्यक्षतामा सम्बिन्धत मन्तर्ालयका सिचवहरु 
रहकेो सिमित गठन गन  । 
 

तत्काल नेपाल सरकार 
मिन्तर्पिरषद ्

सम्बिन्धत 
मन्तर्ालय तथा 

मातहतका 
िनकायहरु 
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89. जलाशय युक्त 
आयोजनाहरुको 
िवकास/िनमार्णको लािग 
आवश्यक संयन्तर्को 

वस्था गन 

पर्स्तािवत एवं िनमार्णाधीन जलाशय युक्त आयोजनाहरुको 
िवकास/िनमार्णको कायर् पर्गित, पर्भावकिरता र उपयुक्तताको 
आधारमा कर्मश: सरकारी कम्पनी खडा गद लिगने छ । साथै 
पि म सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई िनजी क्षेतर् समेतको 
सहभािगतामा दर्तु गितमा अिघ बढाइने छ । 

३ मिहना 
िभतर्/यथाशीघर् 

नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद.् 

अथर् मं., 
ऊजार् मं. 

 

  

90. जल तथा ऊजार् आयोगको 
पुनसर्ंरचना गरी थप 
िकर्याशील गन 

(क) िव ुत् माग पर्क्षेपण, उजार् खपतको मुल्याङ्कन र सर्ोत 
पर्ितस्थापन नीित तजुर्मा, उत्पादन/पर्सारण/िवतरण गुरु योजना 
अ ाविधक गन लगायतका कायर्हरुको समगर् िव ेषण गन 
कायर्को लािग जल तथा ऊजार् आयोगको पुनसर्ंरचना गरी थप 
िकर्याशील गन ।  

 

६ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद ् 

ऊजार् मं., 
िव.िव.िव, 
ने.िव.पर्ा. 

 

  

(ख) नेपालको जलसर्ोतको बहुआयािमक उपयोिगतालाई समेत 
मध्यनजर गरी नदी बेिसनहरुको अ ाविधक गुरु योजना तयार 
गन । 

 

२ वषर्िभतर् जल तथा ऊजार् 
आयोग 

ऊजार् मं., 
व तथा भू 

संरक्षण मं., 
िस. मं., 

ज तथा वा मं, 
िव िव िव, 
ने.िव.पर्ा. 
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91. गर्ामीण िव ुतीकरणलाई 
अिभयानका रुपमा 
स ालन गन । 
 
 

गर्ामीण िव ुतीकरणलाई अिभयानका रुपमा स ालन गरी गर्ामीण
िव ुतीकरण माफर् त गर्ामीण अथर्तन्तर् सुिदर्ढीकरण गनर् तथा माग 

वस्थापन माफर् त गर्ामीण िव ुतीकरण तथा ऊजार् दक्षता सम्बन्धी 
संस्थागत वस्था गन । 

१ वषर्िभतर् 
 

नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद ् 

अथर् मं., 
ऊजार् मं., 
सा. पर्. मं. 

 

  

92. राि य िव ुत् उत्पादन 
कम्पनी स्थापना गन ।  
 

नेपाल सरकारले दशेको मध्यकािलन र दीघर्कािलन िव ुत् मागलाई 
पूित गन गरी मझ्यौला तथा ठूला जलिव ुत् आयोजनाहरु तत्काल 
अध्ययन गरी िनमार्ण गनर् एक राि य िव ुत् उत्पादन कम्पनी 
स्थापना गरी स ालनमा    ल्याउने ।  

३ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद ् 

अथर् मं., 
ऊजार् मं., 
उ ोग मं, 
ने.िव.पर्ा 

 

  

93. सरकारी तहमा नै एउटा 
सशक्त र सर्ोतसाधनयुक्त 
परामशर्दाता कम्पनी खडा 
गन ।    
 

सरकारी तहमा नै एउटा सशक्त र सर्ोतसाधनयुक्त परामशर्दाता 
कम्पनी खडा गरी जलिव ुत् र अन्य पूवार्धारहरुको अध्ययन 
अनुसन्धान गनर् साथै उपलब्ध जनशिक्तहरुलाई दक्ष बनाउद ैपरामशर् 
सेवामा आत्मिनभर्र हुन एक कम्पनी खोल्नु अत्यन्त जरुरी भएको 
पिरपर्क्षमा नेपाल िव ुत् पर्ािधकरण लगायतका अन्य संस्थाहरुको 
समेत शेयर रहने गरी एउटा सर्ोतसाधनयुक्त इिन्जिनयिरङ्ग परामशर् 
सेवा कम्पनी खोल्ने ।    

३ मिहना 
िभतर् 

 
 

नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद ् 

अथर् मं., 
ऊजार् मं., 
उ ोग मं, 
ने.िव.पर्ा 
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94. नेपाल सरकारले स्थापना 
गरेको राि य पर्सारण गर्ीड 
कम्पनीको िव ीय र 
संस्थागत पुनसर्ंरचना गन । 
 

नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राि य पर्सारण गर्ीड कम्पनीको 
िव ीय र संस्थागत पुनसर्ंरचना गरी संचालनमा ल्याउने । यस 
कम्पनीमा नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणका सम्बिन्धत जनशिक्त, संरचना 
तथा सम्पि  समायोजन गन । हालको सम्पि को आँकलन गरी 
भिवष्यमा समेत हुन सक्न लगानीको आधारमा नेपाल िव ुत् 
पर्ािधकरणको शेयर स्थािपत गन । 
 

३ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद ् 

अथर् मं., 
ऊजार् मं., 
उ ोग मं, 
ने.िव.पर्ा 

 

  

95. राि य िव ुत् ापार 
कम्पनी स्थापना गन ।  
 

दशेिभतर् र बािहर िव ुत् ापार सम्बन्धी कायर् गनर् नेपाल 
सरकारले एउटा राि य िव ुत् ापार कम्पनी स्थापना गनछ । । 

३ मिहना 
िभतर् 

 

नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद ् 

अथर् मं., 
ऊजार् मं., 
उ ोग मं, 
ने.िव.पर्ा 

  

96. नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणको 
होिल्डङ कम्पनीको रुपमा 
कम्पनीहरु गठन गन । : 

 

नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणको वतर्मान जनशिक्त, सँरचना तथा 
सम्पितहरु कर्िमक रुपमा समायोजन गद जाने गरी नेपाल िव ुत् 
पर्ािधकरणको होिल्डङ कम्पनीको रुपमा िन  कम्पनीहरु गठन 
गिरने छन् : 

 नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणका िनमार्णाधीन र स ालनमा रहकेा 
उत्पादन संरचानाहरु रहने िव ुत् उत्पादन कम्पनी/कम्पनीहरु 

 नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणका िनमार्णाधीन र स ालनमा रहकेा 
३३ के. भी. भन्दा तलका िवतरण संरचानाहरु रहने गरी तथा 
पर्दशेको िसमाङ्कन अनुसारको कायर् क्षेतर्को सीमा रहने िव ुत् 
िवतरण कम्पनीहरु 

१ वषर्िभतर् 
 

नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद ् 

अथर् मं., 
ऊजार् मं., 
उ ोग मं, 
ने.िव.पर्ा 
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कर्. 
सं. 

कायर्कर्म गितिविध समय सीमा मख्य 
िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय(हरु) 

सरकारलाई पनर् 
सक्न अनमुािनत 

दाियत्व 

कैिफयत 

97. पुनरावेदन 
न्यायाधीकरणको वस्था 
गन । 
 

नेपाल िव ुत् िनयमन आयोगको स्थापना गरी त्यसमा पुनरावेदन
न्यायाधीकरणको वस्था गन । 
 

१ वषर्िभतर् 
 

नेपाल सरकार, 
मिन्तर्पिरषद ् 

का. न्या. त सं 
मा मं., 

ऊजार् मं., 

  

98. अनुगमन सिहतको िवस्ततृ 
कायर् योजना तयार गन ।  

उपरोक्त कायर्कर्महरुको कायार्न्वयन र अनुगमनका लािग मुख्य 
िजम्मेवार िनकाय भनी तोिकएका संस्थाहरुबाट अनुगमन सिहतको 
िवस्तृत कायर् योजना तयार गन । 

१ मिहना 
िभतर् 

मुख्य 
िजम्मेवार भनी 

तोिकएका 
िनकायहरु 

सहयोगी भनी 
तोिकएका 
िनकायहरु 

  

99. कानूिन वस्था तथा कायर् 
िविध तजुर्माका लािग 
परामशर् सेवा िलने ।  

िजम्मेवार भनी तोिकएका िनकायहरुमा कानूिन वस्था तथा कायर् 
िविध तजुर्माका लािग जनशिक्तको अभावका कारण कायर् 
सम्पादनमा असर पुग्न निदन आवश्यकतानुसार परामशर्दाता िनयुक्त 
गन ।  

आवश्यकता 
अनुसार 

सम्बिन्धत 
िजम्मेवार 
िनकायहरु 

अथर् मं. आवश्यकता 
अनुसार 

 

 


