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राि�य ऊजार् सङ्कट िनवार
तथा
िव�ुत् िवकास दशक सम्बन् अवधारणा प�, २०७२

माघ, २०७२

राि�य ऊजार् सङ्कट िनवार
तथा
िव�ुत् िवकास दशक सम्बन् अवधारणा प�
२०७२
1.

पृ�भूिम
नेपाल सरकार (मिन्�प�रष) को िमित २०७२।८।८ को िनणर्यानुसा देशको वतर्मा अवस्थ र
नेपाल सरकारको तत्कालक कायर्�दश सम्बन् �ेतप� जारी भएकोमा सो �ेतप� अनु�प ऊजार
मन्�ालयबा ऊजार िवकास कायर्योजन, २०७२ तयार पा�रएको िथयो । कायर्योजनाला समावेश
गरी अथर मन्�ालयल एक�कृ त कायर्योजन लागू गरी कायार्न्वयन चरणमा रहेको छ । उ�
एक�कृ त कायर्योजनाक बुँदा नं. ८१ मा ऊजार सङ्टकाल घोषणा गन� कायर्� रहेकोले िव�ुत्
सङ्ट िनवारण गन� सम्बन्ध �वस्थ गनर बनेको िवधेयक (२०६७) मस्यौद समेतका आधारमा
ऊजार सङ्ट िनवारण गनर िव�मान नीितगत �वस्थ, समस्य र त्यसक लािग अवलम्ब गनर
स�कने उपायह�का बारे अध्यय गनर देहाय बमोिजमका िवषयह� समेटेर िव�ेषण गनर् िविभ�
कायर्दलह गठन भएका िथए ।
(क)

वन, वातावरण, जग्ग �ाि�, क्षितपू, मुआब्ज र स्थानीयला �दान ग�रने शेयर
लगायत स्थानी अवरोधका सम्बन्ध ।

2.

(ख)

ख�रद �वस्थाप तथा नेपाल िव�ुत् �ािधकरणको �वस्थापक� सुधार सम्बन्ध ।

(ग)

िव�ुत क्षे�कसंस्थाग सुधार सम्बन्ध ।

(घ)

िवतरण �वस्थाप तथा चुहावट िनयन्� सम्बन्ध ।

(ङ)

आयोजनाह�को �ाथिमक�करण र लगानी �वस्थाप सम्बन्ध ।

(च)

िव�ुतको वजार र सो को �वस्थाप सम्बन्ध ।

(छ)

सौयर तथा वायु ऊजार्क ख�रद दर िनधार्र सम्बन्ध ।

उ�ेश्
२.१ व

तर्मा ऊजार सङ्ट आधारभूत �पमा एक वषर्िभ� अन्त्य गन� नेपाल सरकार
अठोटलाई साकार पानर् तत्काल चाल्नुपन� कदमह� पिह गरी कायार्न्वयन गन�

२.२ दीघर्कालीन �पमा दीगो िव�ुतीय ऊजार् िवकासको माध्यम�ारा एक दशकिभ� नेपाल
ऊजार् सुरक्षाको �त्याभूित ग
२.३

ऊजार सङ्कटको अन्त् लािग जल िव�ुत्लाई नै भर पद� उपायको �पमा अवलम्न गद�
अन्य प�रपुरक �ोतह�को �पमा सौय , वायु, वायोमास, भू-तापीय लगायतको उिचत
उत्पादन िम�णबाट स्वच्छ ऊजार् िवकास गनर् �ोत्सािहत
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3.

वतर्मा अवस्थ
3.1. ते�ौ ि�-वष�य योजनाको अन्त सम्मम िव�ुत्को जिडत क्षम ६०० मेगावाटले बढाई

�ित �ि� िव�ुत् ऊजार्  पत १४० �कलोवाट घण्ट �ित वषर पुयार् उने ल�य रािखएको
िथयो । हालको �ित �ि� िव�ुत् ऊजार खपत १३२ �कलोवाट घण्ट �ित वषर रहेको छ
जुन दिक् एिशयाकै अन् मुलुकह�को दाँजोमा िनकै कम रहेको यथाथर्त र जनसंख्याक
क�रब ५८ �ितशत मा� �ीड �णालीमा आब� िव�ुत् ऊजार्क उपभो�ा रहेको प�र�े�य
समेतलाई दृि�गत गरी िव�ुत् सेवाको गुणस्त, िव�सनीयता, ऊजार् सुरक्षा स्वच
ऊजारको अिधकतम उपयोग जस्ता महत्वपूणर् पक्षह�मा ध्यान �ददै खिनज ऊजार्
परिनभर्रता घट उँ दै िव�ुत् सेवाको प�ँच बढी भन्द बढी जनतामा पुया्र्उन आजको
टड्कार आवश्यकत रहेकोछ ।
3.2. देशको अनुकूल भौगोिलक अविस्थि र अपार जल सम्पदाक उपयोगबाट स्वच

नवीकरणीय ऊजार उत्पादनक �शस् सम्भावन रहेको भएतापिन हालसम् ऊजार्क माग
र उपयोगमा मुलत: परम्पराग �ोतकै बा�ल्यत रहेको छ । क�रव २ �ितशत मा�

योगदान रहेको िव�ुत् क्षे� जल िव�ुत् ऊजार उत्पादनम उल्लेख �गित हािसल गनर
नसके को अवस्थाल ऊजार सङ्ट िवकराल �ँदै गएको छ ।
3.3. नेपाल सरकारको स्वािमत्व रहेको नेपाल िव�ुत् �ािधकरणले गरे को िव�ुत् माग र

आपू�त सम्बन् �क्षे अनुसार गत आ�थक वषर्म अिधकतम माग १,२९२ मेगावाट
पुगेकोमा ५८५ मेगावाट अथार् ४५ �ितशत भार कटौितमा (Load Shedding) परे को
िथयो । चालु आ�थक वषर्म १,४२३ मेगावाटसम् माग �ने �क्षे भएकोमा २०७२
बैशाखको िवनाशकारी भूकम्पबा अित �भािवत आयोजनाह�को उत्पाद ७० मेगावाटले
कम भएको र उल्लेखनीय �पम नयाँ आयोजना सम्प �न नसके काले यो वषर भार कटौित
(Load Shedding) झनै भयावह भएको छ ।
3.4. सोही भार �क्षे अनुसार अवको दश वषर्म अिधकतम माग क�रब ३,२०० मेगावाट

�ने अनुमान छ । तर उ� पूवार्नुमा हालको सङ्क िचत वातावरण र औ�ौिगक
िवस्तारक आँकडामा आधा�रत रहेको तथ्यला दृि�गत गदार सो माग अनुमानभन्द
क�रब तीन गुणाले बढी �न स�े अनुमान गनर स�कन् । यसै आधारमा हाल देिखएको
सङ्ट मा� टान� होइन क� अबको दश वषर्म दश हजार मेगावाटको िव�ुत् उत्पाद गनर
स�कने अवस्थ िसजर्न गनुर पन� िस्थित देिखएको छ 
४.

िव�ुत् आयोजनाह�को हालको िस्थि
4.1

िव�मान कानूनी �ावधान

अनुसार िव�ुत् आयोजनाह�को िवकास िनमार् नेपाल

सरकारबाट वा ऊजार मन्�ालयबा अनुमित �ा� गरी सावर्जिन एवम् िनजी
उ�मीह�बाट �ने गरे को छ । ऊजार मन्�ालयल िव�ुत् िवकास िवभाग माफर ् आयोजना
िवकास िनमार्णक लािग सव�क् र उत्पादनक गरी दुई चरणमा अनुमितप� जारी गन�
गदर् । त्यस् िव�ुत् �सारणको लािग पिन सव�क् र िनमार्णक गरी दुई चरणमा
अनुमितप� जारी ग�रन् । सव�क् अनुमितप�को अविध आयोजनाको सम्भा�त तथा
वातावरणीय अध्यय सम्प गनर अिधकतम पाँच वषर्क �न् भने उत्पाद अनुमितप�
सामान्यतय तीस देिख प�तीस वषर्क �न् । हालसम् जारी
वस्तुिस्थ तल तािलकामा देखाइएको छ:
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अनुमित प�ह�को

िस न

�किसम

संख्य

जिडत क्षम
मेगावाट

१

जल िव�ुत् आयोजनाको उत्पाद अनुमित प�

४८

७७६

९९

२,३८२

७९

५,१२८

१७४

२,५६८

५३

१,१००

(सचालनमा रहेको)
२

जल िव�ुत् आयोजनाको उत्पाद अनुमित प�
(िविभ� चरणको िनमार्णम रहेको)

३

जल िव�ुत् आयोजनाको सव�क् अनुमित प�

४

िव�ुत् ख�रद सम्झौता सम्प� भएका आयोजनाह

५

Take and Pay

�ावधान राखी

Grid Impact

Study सम्प भएका आयोजनाह�

4.2

नेपालमा हालसम् जल िव�ुत् तफर ् क� ब ७७६ मेगावाट र थमर्ल प्लान्टत५३
मेगावाट गरी जम्मा८२९ मेगावाट जिडत क्षमता राि�य �ीड �णालीम जोिडएकोमा
िहउँ द याममा क�र ब ३०० मेगावाटको हाराहारीमा मा� उत्पादन �ने गरेको  जब�क
िव�ुत् माग क�रब १ ,३०० मेगावाट रहेकोछ । हाल क�र ब २३० मेगावाट िव�ुत
भारतबाट िव�ुत आयात ग�र एको छ । आगामी एक वषर्मा नेपा को अिधकतम िव�ुत्
माग १ ,४२३ मेगावाट पु�े �क्षेपण �रएको छ भने एक वषर्िभ� ज िव�ुत्ब ट क�र ब
२०० मेगावाट मा� थप �ने देिखन्छ । नेपाल र भारत बीचको ढल्केब–मुजफरपुर ४००
के िभ अन्तरदेशीय �सारण लाईन िछ�ै संचालनमा आउने भएकोछ । शु�मा १३२ के िभ
मा चाजर् गरी क�ब ८० मेगावाट िव�ुत् उ� लाईनबाट आयात गन� �वस्था िमलाईएको
र आगामी एक वषर्िभ� ढल्के –ईन�वा ४०० के िभ �सारण लाईन तथा ढल्केबरमा
३२० एम िभ ए र ईन�वामा ३२६ एम.भी.ए.

का दुई २२० /१३२ के िभ का सव -

स्टेशनहको िनमार्ण सम्प� भएपिछ ढल्के–मुजफरपुर �सारण लाईनलाई २२० के िभ
मा चाजर् गरी क�रव २०० मेगावाट िव�ुत् भारतबाट आयात गनर् स�कनेछ । य

री

आगामी एक वषर्िभ� ढल् बर–मुजफरपुर र अन्य िबन्दुह�बाट समेत गरी क�रब ६००
मेगावाट िव�ुत् आयात गनर् स�कने �ँदा नेपालको अन्त�रक उत्पादन र आयात गर वषार्
यामको लोड सेिडङग अन्त्य �नतथा सुख्खा याममा समेत आधारभूत �पमालोड सेिडङ्
अन्त्य गनर् टेवा पु�े देिखन
आगामी तीन वषर्मा नेपालको िव�ुत् क्षमता र उजार्क अिधकतम माग �मशः क�रब
१,८३७ मेगावाट (८ अवर्४३ करोड २० लाख युिनट) रहने �क्षे ग�रएको छ । २०७५
आषाढसम्ममा नेपाल िव�ुत् �ािधकरण र यसका सहायक कम्पनीह�बाट ज िव�ुत् र
सौयर् उजार् गरी क ब ८३० मेगावाट र नीजी �व�र्ह�बाट क�रब ६०० मेगावाट गरी
जम्मा१,४५० मेगावाट िव�ुत् नेपालको िव�ुत् �णालीमा थ� स�कने अवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै नीिज क्षे तीन वषर्िभ� सौय, वायु , जैिवक लगायतका �ोतह� तथा Captive
3

Generation गरी क�र ब २०० मेगावाट िव�ुत् उत्पादन गनर् स�कन अनुमान ग�रएको
छ । यसरी तीन वषर िभ� कू ल जिडत क्षमता क ब २,२०९ पु�े देिखन् । तसथर आगामी
तीन वषर्िभ� वषार् यामको लोड सेि नेपालकै उत्पादनबाट अन्त्य  देिखन् ।
आगामी दुई वषर्िभ� ढल् बर–हेटौडा ४०० के .भी �सारण लाईन र हेट�डामा २०० एम.
िभ. ए . को

२२० /१३२ के .भी सव -स्टेशको समेत िनमार् सम्प� �नेछ । ढल्केव –

मुजफरपुरको �सारण लाईनलाई ४०० के .भी.मा चाजर् गनर् ढल्के , ईन�वा र हेट�डामा
४००/२२०/१३२/३३ के .भी. का सव -स्टेशनह� अगामी तीन वषर्िभ� सम्प� �ने गर
कायर् अगािड बढाउनु पन� �न्छ । यी  -स्टेशनह� सम्पभई ४०० के . भी. मा �सारण
लाईन चाजर् भएमा यस लाईनबाट१

,२०० मेगावाटसम्म िव�ुत् आयात िनयार्त गनर

स�कनेछ । तर त्यस समयमा िहउँ द याममा भारतबाट ४०० देिख ५०० मेगावाट िव�ुत्
मा� आयात गरे मा पिन िहउँ द यामको लोड सेिडङग सिजलै अन्त्य � देिखन्छ ।
हाल रा�को िव�ुत् माग आपू�त सङ्कुिचत दायरामा आधा�रत रहेकोले आगामी
दशकसम्ममा िव�ुत् माग क�रब३,२०० मेगावाट मा� �ने अनुमान ग�रएको छ । िव�ुत्
आपू�त बढेमा आ�थक कृ याकलापमा वृि� �ने , िव�ुत्मा आधा�रत उ�ोगह� स्थापना भई
िव�ुत् माग उ� �ने भएकोले उ� माग धेरै नै बढ्न जाने र सो माग बढेर 

. व.

२०८२/८३ मा क�रब १० ,००० मेगावाट पु�े अनुमान ग�रएको छ । बढेको मागलाई
सम्बोधन हाल िनमार्णाध , अघ्ययन सम्प� भई िनमार्णमा जान स�कने तथा अध्
तत्काल शु� गरी दश वषर्िभ� सम्प� गनर् स�कने आयोजनाह�बाट ग�रने (िव�ुत् माग
आपू�तको िव�ेषण अनुसूची २ मा �स्तुत ग�रएको छ)
4.3

उपरो� अनुसारका आयोजनाह� िवकास/िनमार्ण तथा स�ालन गरी वतर्मान िव�ुत
सङ्कट िनवारण गनर् िविभ� कायर्दलह�ले �ल्याएका क्षे�मा देिखएका �वधान
समस्याह� बुँदागत �पमा देहाय बमोिजम �स्तुत ग�रएको:
४.३.१ संस्थाग �वस्थ सम्बन्धी समस्य
(ङ) सावर्जिन िनकायको �पमा िव�ुत् उत्पाद, �सारण, िवतरण लगायतका
कायर गन� �ायः एकल संस्थाक �पमा नेपाल िव�ुत् �ािधकरण रहनु,
(ख) स्वतन िनयमनकारी िनकायको अभाव �नु,
(ग) एउटै �कृ ितका कायर िविभ� िनकायबाट भई कायर्क दोहरोपनको अवस्थ
�नु,
(घ) संस्थाग पुनस�रचनासंग सम्बिन् �स्तािव िव�ुत् ऐन, िनयमन आयोग
ऐन आई नसके को अवस्थ �नु,
(ङ) िव�ुत् आयोजना िवकास िनमार्णक �ममा आइपरे को समस्य, अन्तरिनका
बीचको समन्वयक अभाव तथा िव�मान ऐन र िनयम आपसमा बािझन गई
समयमा सुल्झ नस�ाअले िवकास िनमार्णम �ढलाई �नु ।
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४.३.२ िव�ुतको वजार तथा यसको �वस्थापनसम्बन्धी समस्य
(ङ) राज्यक स्वािमत्व रहेको नेपाल िव�ुत् �ािधकरण एक मा� िव�ुतको
थोक ख�रद कतार रहेको,
(ख) िव�ुत् बजारको मोडेल र बजार सं�मणको िवषयमा अस्प�त रहेको,
(ग) नीितले थोक �ितस्पधार्त बजारको प�रकल्पन गरे पिन तदनु�पको ऐन
न�ँदा कायार्न्व �न नसके को,
(घ) �सारण �णालीमा खुला प�ँच (open access) को �वस्थ �न नसके को,
(ङ) पुराना िव�ुत् ख�रद सम्झौत लेउ वा ितरको शतर्बा िव�ुत् ऊजार �ेषण
�ने र वषार याममा नदीमा जल �वाह बढ्नले उत्पादनम गुणात्म वृि�
भई �णालीमा ऊजार खेर जाने अवस्था िसजर्ना ,�
(च) अन्तरदेशीय िव�ुत् �ापारको लािग भौितक पूवार्धार एवम् नीितग
आधारह� पूणर् �पमा तय न�न ।
४.३.३ वातावरणीय अध्यय, वन फडानी तथा जग्ग �ाि� सम्बन्धी समस्य
(ङ) आयोजना अध्ययनको लािग वन क्षे� तथा संरिक्षत क्षे� िभ� �व
एवम् अध्ययन गनर् वन तथा -संरक्षण मन्�ालयको पूवर् स्वीकृित
�वस्थाका कारण थप समय ला�े गरेक,
(ख) �ख कटान तथा जग्गा िलजमा िलने िस्वकृित �ढलाई �ने गरे को,
(ग) वन क्षे�को जग्गाको लािग क्षितपू�त स्व�प थप जग्गा �दने
अ�वहा�रक रहेको,
(घ) रोयल्टीको �स्थापनम बाँडफाँड लगायत िहसाब िमलानमा समस्या
रहेको,
(ङ) �ारिम्भक वातावरणीय प�रक्षण तथा वातावरणीय �भाव मुल्या(IEE
तथा EIA) �ितवेदन स्वीकृित गन सामुदाियक वनको िसफा�रस अिनवायर्
िलनुपन� कानुनी �वस्था नभएपिन िसफा�रस माग गन� ग�रएक,
(च) आयोजनाको लािग वन क्षे तथा �ख संख्या लगायत संरचनामा सामान्य
प�रवतर्न �ँदा पिन पूरक �ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरण
�भाव मुल्याङ्कन गनुर् �वस्था रहेक,
(छ) जग्गा हदबन्दीको  कारणले आयोजनाको लािग आवश्यक पन� जग्गा
गनर् नस�कएको । �सारण लाइन तथा सब स्टेसनको जग्गा अिध�हण त
क्षितपू�तमा समस्याको कारणले िनमार्णको कायर्मा अवरोध उत्प,
(ज) जग्गावालाह�संग मुआब्जाको िवषय समयमै नटुिङ्गदा मुआब्जा िवतर
जग्गा नामसारीमा समस्या रहे,
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(झ) स्थानीयलाई �दान ग�रने शेयर बाँडफाँडमा िववाद रहेक,
(ञ) स्थानीय एवम् सामािजक समस् , वन्द हड्ताल वाधा अड

जस्ता

सम्बोधन गनर् नै नस�कने मागका कारण आयोजना कायार्न्वयनमा सम
रहेको ।
४.३.४ ख�रद �वस्थपन सम्बन्धी समस्य
(ङ) बोलप� कागजात, लागत अनुमान तथा बोलप� स्वीकृ गन� अिधकारको
उपयु� सीमा कायार्न्व गन� तहमा न�नु,
(ख) सबै ख�रद कायर्क उपयु� �कृ या एवम् Standard Bidding Document
को �वस्थ न�नु,
(ग) ख�रद कायार्न्वयन ठे केदारलाई दण्, पुरस्का एवम् ख�रद अनुगमनको
उिचत �वस्थ न�नु,
(घ) आयोजना �मुखको छनौट, स�वा, कायर सम्पाद, पुरस्का, दण्/सजायको
मापदण् तथा �वस्थ न�नु,
(ङ) ख�रद ���यामा लामो समय ला�े अवस्था रहन ।
४.३.५ िवतरण �वस्थाप तथा चुहावट िनयन्� सम्बन्धी समस्य
(ङ) िव�ुत् िवतरण �णालीको गु� योजनाको अभाव रहेको,
(ख) �ामीण िव�ुतीकरण गन� कायर योजनाब� नभएको,
(ग) माग अनुसारको िव�ुत् आपू�त नभएको,
(घ) िव�ुत् आपू�त सम्बन्ध िव�ुत् ऐन तथा िनयमावलीमा उिल्लिख
मापदण् पिन �योगमा आउन नसके को,
(ङ) जडान भएका सबै जसो िवतरण �ान्सफरमरह अिधक भार (Over
loaded) अवस्थाम रहेको तथा अिधक भारका कारण धेरै जसो

िवतरण

�ान्सफरमरह िबि�ने/पड्कतने गरेक
,
(च) �ामीण तथा शहरी क्षका लािग िवतरण �णाली अलग अलग नभएको,
(छ) िव�ुत् िवतरण �णालीको ममर् सम्भा तथा सुदढृ ीकरणकोलािग आवश्य
बजेट, िविनयोजन न�ने गरे को,
(ज) �ािविधक कमर्चारीह�क संस्थाग तािलम अभाव रहेको,
(झ) िव�ुत् िवतरण �णालीमा अत्यािध �ािविधक र अ�ािविधक चुहावट
रहेको,
(ञ) �सारण लाइन र सवस्टेसह�को समयमा िनमार्, सुदढृ ीकरण तथा क्षम
अिभवृि�करण नभएको ।
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४.३.६ वैकिल्प ऊजार सम्बन्धी समस्य
(ङ) सौयर तथा वायु ऊजार सम्पदाक िवस्तृ तथ्यङ् तथा स्थलग अध्यय
नभएको,
(ख) सौयर तथा वायु ऊजारबाट उत्पाद �नसक् ने �रयािक्ट पावरको
�वस्थाप तथा िसस्ट ���े न्सीक सन्तुल कायम गनर् समस्या रहे,
(ग) राि�य �सारण लाईनमा सम्भािव सौयर तथा वायु ऊजार्क जडान िबन्द
तथा क्षे� िहसाबले जडान गनर स�कने ऊजार प�रमाणको आंकलन
भैनसकेको ।
४.३.७ लगानी �वस्थाप सम्बन्धी समस्य
(ङ) भूकम्पबा क्षित� आयोजनाह�को पुन�नमार्णम �ढलाई,
(ख) अघोिषत नाकाबन्दील गदार इन्ध लगायत अन्यिनमार् साम�ीको अभाव,
(ग) िवस्फोट पदाथर्क स्वीकृितक लामो ���या,
(घ) िव�ीय �वस्थपनमा क�ठनाई,
(ङ) �म िववाद तथा स्थानी अवरोध ,
(च) �म स्वीकृि, िवदेशी मु�ा सटही सुिवधा झन्झ�टल ।
५.

मािथ �ल्याईएका समस्या तथा �वधानह� िनराकरण गरी आ २०७२/७३ देिख २०८२/८३
को दशकलाई जल िव�ुत् िवकासको दशकको �पमा िलई िव�मान ऊजार् सङ्कटलाई िनवार
गनर्को साथै िव�ुत् क्षे�को सम� �दगो तथा दीघर्कालीन िवकासलाई राि�य अिभयानको �
कायार्न्वयन गनर् िन�ानुसारको कदमह� चािलन:
5.1

देशमा िव�मान लोडशेिडङ्ग अन्त्य गन� उ�ेश्यले उत

, �सारण र िवतरण तथा

�शासिनक, ���यागत एवम् कानूनी सुधारका लािग देहाय बमोिजमका कायर्ह� ग�रने छ
:
५.१.१ उत्पादन तफ :
(ङ) आगामी तीन वषर्िभ� सम्प� �ने अनुमान ग�रएक
िनमार्णाधीन जलिव�ुत
आयोजनाह�लाई उ� �ाथिमकताका साथ सम्प� ग�नेछ । जसमध्ये नेपाल िव�ुत
�ािधकरण र सो अन्तगर्तका कम्पनीह� तथा िनजी क्षे� बाट गरी पिहलो वष
सम्प� �न

क�रब २०० मेगावाट , दो�ो वषर्िभ� सम्प� �ने क�

८५०

मेगावाट, र ते�ो वषर्िभ� सम्प� �ने क� ४०० मेगावाट ग�र तीन वषर्सम्मम
क�रब १४५० मेगावाट िव�ुत् उत्पादन ग�रने छ 
(ख) िवस्थािप लागत � ९.६१ �ित युिनट मूल्यला राि�य �ीडमा जडान �ने
फोटोभोल्टे सौयर वा वायु िव�ुत्का लािग ‘बेन्चमाक ’ िव�ुत् ख�रद दरका �पमा
कायम ग�रने छ ।

7

(ग) राि�य �ीडमा आब� �ने िव�ुतको
् कू ल जिडत क्षमता क१० �ितशतले �न आउने
प�रमाणलाई मािथल्लो सीमाका �पमा िलई सौयर् वा वायु िव�ुतीय उजार् राि
�ीडमा जडान गन� नीित लागू ग�रनेछ ।
आगामी एक वषर्मा राि�य �ीडमा आब� �ने िव�ु तको कू ल जिडत क्षमता क�र
१,००० मेगावाट मानी सो को १० �ितशतले �न आउने क�रब १०० मेगावाट
सम्मको प�रमाणलाई मािथल्लो सीमाका �पमा िलई सौयर् वा वायु िव�ुतीय उज
राि�य �ीडमा जडान ग�र नेछ । त्यसमध्ये नेपाल िव�ुत् �ािधकरणबाट अि
बढाइस�कएको २५ मेगावाट सौयर् ऊजार् जडान गन� कायर्लाई ती�ताइने छ ।
आगामी दुई वषर्मा राि�य �ीडमा आब� �ने िव�ु तको कू ल जिडत क्षमता क�र
२,००० मेगावाट मानी सो को १० �ितशतले �न आउने क�रब २०० मेगावाट
सम्मको प�रमाणलाई मािथल्लो सीमाका �पमा िलई सौयर् वा वायु िव�ुतीय उज
राि�य �ीडमा जडान ग�रनेछ ।
(घ) फोटोभोल्टे सौयर िव�ुत् तथा वायु िव�ुत्का लािग अलग अलग िनधार्र ग�रएका
‘बेन्चमाक ’ िव�ुत् ख�रद दरह� तो�कएका �ािविधक मापदण् पूरा गन� गरी राि�य
�ीडको तो�कएको िबन्दुम तो�कएको प�रमाणमा सौयर वा वायु िव�ुत् जडान गनर
चाहने सम्बिन् �व�रक कम्पनीह�क लािग नेपाल िव�ुत् �ािधकरण माफर ् ६
मिहनािभ� �ितस्पधार्त बोलप� आव्हा ग�रने छ ।
(ङ) सौयर िव�ुत् तथा वायु िव�ुत् ख�रद सम्झौतह� २५ वषर्क लािग िलउ वा ितर
(Take or Pay) को िस�ान्तम आधा�रत �ने छन् । नेपाल िव�ुत् �ािधकरणको
�चिलत दर रे टभन्द सौयर िव�ुत् तथा वायु िव�ुत् ख�रद दरमा फरक भई नेपाल
िव�ुत् �ािधकरणलाई पनर जाने आ�थक �य भार नेपाल सरकारबाट
समायोजन/वहन ग�रने छ ।
(च) अफ-�ीड सौयर् उजार् जडान तथा त्यसको �योगबाट मुख्यतया शहरी क्षे�मा
�ीड �णालीको लोड उल्लेख्य �पमा घटाउन स�कने भएकाले िनि�
िनयम/कायर्िविध बनाई उ�ो , शैिक्षक र अन्य संघसंस्थाह� तथा ईच
उपभो�ालाई �ोत्साहन ग�रने छ । साथै ५०० वाट वा सोभन्द बढी जिडत
क्षमता फोटोभोल्टे सौयर �णालीबाट उत्पाद भई बढी �न जाने िव�ुत्
�योगमा ल्याउन सम्न्धम राि�य �ीडको प�ँच पुगेका स्थानह�म सम्भ
भएसम् Net Metering को �वस्थ �िमक �पमा ग�रने छ ।
(छ) २०० वाट वा सो भन्दा बढी क्षमताका सौयर् �णाली जडान गन� घरायसी
�वसाियक उपभो�ाह�लाई अनुदान स्व�प . २०
,०००/- र �वस्था भए
बमोिजम सरल कजार् उपलब्ध गराइने  छ
(ज) िचनी उ�ोगको बगासबाट सहउत्पादनका �पमा उपलब्ध �ने िव�ुत्  मध्ये उ�ो
आन्त�रक खपत प�ात् बाँक� रहने िव�ुत् लाई िव�ुत् ख�रद सम्झौता माफ
राि�य �ीडमा आब� गनर् नमूना करार सम्झौता तयार ग
िचनी उ�ोगह�सँग
करार सम्झौता ग�नेछ ।
बगासबाट सहउत्पादनका �पमा उपलब्ध �ने िव�ुत्  मध्ये उ�ोगकै आन्त�रक
प�ात् बाँक� रहने िव�ुत् लाई राि�य �ीडमा आब� गनर् �चिलत सूचीकृत द
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(Posted Rate) मा िव�ुत् ख�रद ग�र नेछ । उ�ोगदेिख राि�य �ीडको जडान
िबन्दुसम्मको �सारण लाईन उ�ोगकै खचर्मा बनाइनेछ ।
(झ) िडजेल पावर प्लाण्टलाई लोडसेिडङ अन्त्य न��ेल सम्मका लािग उ�ोग
संचालनको लािग सम्बिन्धत उ�ोगपितले त्यस्तो प्लाण्ट रा� चाहेमा अ
�दइने तर सरकार स्वयंले िडजेल प्लाण्टमा लगानी नगन� तथा त्यस्तो प्ला
उत्पा�दत िव�ुत खरीद गन� छैन 
(ञ) वायो िडजेल तथा वायो फ्युल

(जस्तै सिजव , मकै ) को �वसाियक खेती गनर्

�ोत्साहन �दने र सरकारले त्यस्तो उत्पादन वायो फ्यूल उत्पादन गन� �य
लािग खरीद गन� ।
५.१.२ �सारण तफर :
(ङ) काठमाण्डौमा िव�ुत् आपू�त गनर देहायका िनमार्णाधीन �सारण लाईनह� उ�
�ाथिमकताका साथ �ुत गितमा सम्प� गन आवश्यक �वस्गा ग�रन :
(अ) ि�शुली (पिहरे बेसी) – मतातीथर्२२० के . िभ. �सारण लाईन
(आ) न्यु मस्यार्ङ– मातातीथर्२२० के . िभ. �सारण लाईन
(ख) थप १०० मे. वा. िव�ुत् आयात गनर् नयाँ कटैय-कु शाहा
र नयाँ रक्सौपरवािनपूर १३२ के . िभ. का आयात िनयार्त िलङ्क को िनमार्ण कायर१ वषर्िभ�
पूरा ग�रनेछ ।
(ग) लोडशेिडङ्ग न्यूनीकरणका लािग ढल ्के-मुजफ्फरपुर अन्तद�शीय �सार
लाईनबाट िव�ुत् आयात गनर् उ� �ाथिमकताका साथ देहाय बमोिजम �ने गरी
�सारण संरचनाको िनमार्ण सम्प� गनेछ ।
ग(१) पिहलो चरणमा – १३२ के . िभ. भोल्टेज लेभलमा८० मे.वा. िव�ुत् आयात
ग�रने । यसका लािग थप संरचना आवश्यक नपन� ।
ग(२) दो�ो चरणमा –
१.

२२० के . िभ. भोल्टेज लेभलमा न्यूनत२०० मे.वा. िव�ुत् आयात
ग�रने । यसका लािग:

(अ)

ढल्केबारमा२२०/१३२ के . िभ. २

x१६० एम िभ ए क्षमताक

सबस्टेशन िवस्तार कायर् सम्प� गन
(आ)

New Hetauda र Old Hetauda सबस्टेशनह�लाई१३२ के .िभ.
को िलङ्क िनमार्ण गरी जोड्न

२.

२२० के . िभ. भोल्टेज लेभलमा थप िव�ुत् आयात गरी काठमाण्ड
सम्म ल्याउने यसका लािग:

(अ)

िखम्त-ढल्केबर २२० के िभ �सारण लाईन (अव�� ५ वटा टावर )
शी� िनमार्ण सम्प� गन�

(आ)

भ�पुर-ह�रसी�ी-मातातीथर्१३२ के िभ �सारण लाईन तथा
सवस्टेशन ती�ताका साथ िनमार्ण सम्प� गन

(इ) भ

रतपुर- हेटौडा २२० के िभ �सारण लाईन िनमार्ण सम्प� गन�
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(ई)

हेटौडा-ढल्केबा-इन�वा ४०० के .िभ. �सारण लाईन िनमार्ण सम्प
गरी २२० के .िभ. मा चाजर् गन� ।

(उ)

हेटौडा-कु लेखानी-मातातीथर-स्युचाटार१३२ के िभ डबल स�कट
�सारण लाईनको कन्डक्टर स्तरो�(HTLS) गन� ।

(ऊ)

िखम्त-लामोसांघु �सारण लाईनको कन्डक्टर स्तरो�( HTLS)
गन� ।

(ए)

काठमाण्डौ उपत्यकाको �ीड सुदृढीकरण गन�

ग(३) ते�ो चरणमा – ४०० के . िभ. भोल्टेज लेभलमा६०० मे.वा. वा सो भन्दा
बढी िव�ुत् आयात ग�रने । यसका लािग
(अ)

४००/२२० के .िभ. ढल्केबर सबस्टेशन िवस्तार गन�

(आ)

न्यू िखम्- काठमाण्डौ४००/२२० के . िभ. �सारण लाईन
तदा�कताका साथ िनमार्ण सम्प� गन�

(इ)

हेटौडा-नौिबसे ४०० के . िभ. िव�ुत् �सारण लाईन (सबस्टेशन
सिहत) िनमार्ण गन� ।

(ई)

िविभ� स्थानमा �सारण र िवतरण �णालीमा सुधार गन� 

(घ) ११ के . िभ. तथा ३३ के . िभ. लाईन िनमार्/िवस्तार एवम् िवतरण �ान्सफरम
जडान गन� िसलिसलामा सावर्जिनक जग्गामा िव�ुत् पोल लगायतका संरचन
िनमार्ण गदार् कुनै �किसमको बाधा िवरोध उत्प� �न न�दई कायर् सम्प�
�वस्थ िमलाइने छ ।
५.१.३ िवतरण तफर :
(ङ) िवतरण गु� योजना र िवतरण �णाली चुहावट िनयन्� गु� योजना एक वषर्िभ
तयार गरी लागू गन� �वस्थ िमलाइनेछ ।
(ख) िव�ुत् आपू�तको लागत कम गनर

, अनावश्यक उपभोगमा कमी ल्या

,

�ािविधक/अ�ािविधक चुहावटह� िनयन्�ण गनर् िव�ुत् संरक्षण कायर्�म सं
ग�रने छ ।
(ग) िव�मान िव�ुत् �णालीको पीक लोड घटाउन र अफ पीक समयमा लोड िवस्थापन
गनर उ� भोल्टेजम बढी िव�ुत् खपत गन� सबै �ाहकह�का साथै �ाहस् महशुलमा
पिन पीक–अफ पीक महशुल दर लगाउने नीितगत �वस्थ गरी स�िलयत मूल्मा
िव�ुत् सेवा उपलव् गराउन काठमाड� उपत्यकाम Time-of-the Day (TOD)
(घ)

िमटर जडान कायर स�ालन गन� �वस्थ िमलाइने छ ।
समस्याको क्षे�ह� इंिगत गनर् र िव�ुतको �भावकारी �वस्थापन गनर् ि
उपभो�ाह�को �ािविधक परीक्ष (Technical Audit) को थालनी ग�रनेछ ।
यसबाट िव�ुत् बजारको �भावकारी उपभोगमा जोड पु�े तथा ऊजारको खपतको
प�रमाण समेत यथाथर् अंकमा िनकाल्न स�कनेछ । साथै िव�ुत् संरक्ष
�भावकारी उपभोगको लािग िव�ुत् ऊजार खपत कम �ने ब�ी तथा उपकरणह�
�योग गनर् एवं उ��म माग �ने समयमा िव�ुतको खपत कम गनर् �ोत्साहन �द
कायर�म संचालन ग�रनेछ ।
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५.१.४ नीितगत िनणर्य तफ :
(ङ) जलिव�ुतको
् िवकासलाई के न् िबन्दुमा राखी आगामी छ मिहनािभ� “राि�य ऊजार्
सुरक्षा नी” तजुर्मा गरी लाग ग�रने छ ।
(ख) िव�ुत् �सारण लाईन िनमार्ण गन� �ममा Right of Way मा परे को जग्गाह�को
उपयोिगतामा �ास आउने भएकाले सो जग्गाको िनधार्�रत मूल्य१० �ितशत
मा� क्षितपू�त �दने हालको �वस्थाबाट जग्गा �ाि�मा समस्या देिखए
यसलाई सहजीकरण गनर् हालको �वस्थाको अित�र Right of Way मा परे को
जग्गाह�लाई थप क्षितपू�त रकम कायर्िविध तयार गरी वा�षक भाडाको �
उपलब्ध गर इनेछ ।

यसको �वस्थाक�य िजम्मेवार सम्बिन् गा. िव.

स./नगरपािलका माफर ् िमलाइने छ ।
(ग)

�सारण लाइन तथा सब स्टेसनक जग्ग अिध�हणको लािग कायर्िवि बनाई सो
जग्गाक वग�करण (�ावसाियक-शहरी, शहरी, अधर-शहरी, �ामीण इत्या�)
ग�रनेछ । जग्गाक मूल्यक मूल्यङ्न गदार मालपोतको रे ट, चलन चल्तीक रे ट,
जग्गाक �ावसाियकता तथा अन् उपयु� आधार िलई जग्गाक दररे ट िनधार्र
गन� �वस्थ िमलाइनेछ । यसरी जग्ग अिध�हण गदार कायर्िवि अनुसार जग्गाक
वग�करणको आधारमा पूणर मुआब्ज �दई सवै जग्ग अिध�हण वा आंिशक मुआब्ज
�दई जग्ग बापतको क्षितपू �दने �वस्थ ग�रनेछ । आंिशक क्षपू�त �दई जग्ग
�योग गदार कायर्िवि अनुसार उ� जग्गाक वा�षक भाडा �दने �वस्थ ग�रनेछ ।

(घ) �ाथिमकता �ा� १३२ के .भी. क्षमता वा सोभन्दा मािथका �सारण लाईन
अध्यय, िवकास वा िनमार्ण गदार् सकभर िनजी जग्गाको �योग कम �ने गरी ग
तथा यस सँग बािझने सरकारी वा वन क्षे�को जग्गा उपयोग सम्बन्धी �वस्
प�रमाजर्न ग�नेछ ।
(ङ) जग्गा मुआब्जा िनधार्रण सिमितले िनधार्रण गरेको जग्गाको मुआब्
पुनरावलोकनको लािग िजल्लास्तरमा जग्गा मुआब्जा पुनरावलोकन सिमि
�वस्था िमलाइनेछ । जग्गा मुआब्जा िनधार्रण सिमितले  गरेको िनणर्य उपर
नबुझेमा िनणर्य भएको३५ �दनिभ� सम्बिन्धत पक्षले पुनरावलोकनको  ल
सिमितमा िनवेदन �दन स�े र उ� सिमितले ३५ �दनिभ� िनणर्य �दनुपन� �वस्थ
िमलाइनेछ ।
(च) नेपाल िव�ुत् �ािधकरणबाट Grid Impact Study प�ात िलउ र ितर ( Take
and Pay) �ावधान राखी िव�ुत् ख�रद सम्झौता सम्प� भईसकेका वा �ने �मम
रहेका िनजी क्षे�का जलिव�ुत् आयोजनाह�को हकमा िव�ुत् सङ्कट िनवा
दशकको अविधसम्म अथार्त. व. २०८२/८३ सम्म �ापा�रक उत्पाद
(Commercial Operation) शु� ग�रस�े

RoR जलिव�ुत आयोजनाह�बाट

उत्पा�दत ऊजार् �स्तािवत उत्पादन िम�णको प�रिधिभ� रही िलउ वा ( Take
or Pay) को आधारमा ख�रद �ने �वस्थ िमलाइने छ । यो �वस्थाका कारण
नेपाल िव�ुत् �ािधकरणलाई अित�र� घाटा पनर् गएमा सो को शोधभनार् नेपा
सरकारले उपलब् गराउने छ ।
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(छ)

देशमा िव�मान लोड शेिडङ् न्यू गनर भारतबाट िव�ुत् आयात गदार् एवम्
िव�मान तापीय िव�ुत् गृहलाई स�ालन गनुर् पदार् नेपाल िव�ुत् �ािधकरणला
पन� घाटा रकम शोध भनार् �दने �वस् िमलाइने छ ।

(ज) िव�ुत् उजार् सङ्कट िनवारण अविधमा बैङ्क तथा िव�ीय संस्था सम्बन्धी
कानून बमोिजम स्थािपत बैङ्क तथा िव�ीय संस्थाले आफूले लगानी गन� क
कजार्को१५ �ितशतसम् को रकम िव�ुत आयोजनामा लगानी गनर् स�े �वस्थ
िमलाइनेछ ।
(झ) गत आ व २०७१/७२ को िवनाशकारी भूकम्प तथा बाढी पिहरोलाई फोसर् मेज्य
(Force Majeure) को �पमा मानी आवश्यक सुिवधा �दान ग�रनेछ 

यसका

लािग :
(अ) २०७२ वैशाखको िवनाशकारी भूकम्पबाट क्षित�स्त आयोजनाह�लाई क
सम्झौता अन्तगर्तका फोसर् मेज( Force Majeure) सम्बन्धी �वस्था
��याशील ग�रनेछ ।
(आ) उ� भूकम्पबाट �भािव/क्षित�स्त िनमार्णाधीन आयोजनाह�को ल
�ापा�रक उत्पादन शु� गनुर् पन� िमि( RCOD) बढीमा एक वषर् थप गन�
तथा स�ालनमा आएका आयोजनाह� पिन सोही भूकम्पबाट क्षित�
भएको अवस्थामा िव�ुत् ख�रद सम्झौताको म्याद आवश्यकता अनु
बढीमा एक वषर् थप ग�रनेछ 
(इ)

�ापा�रक उत्पादन शु गनुर् पन� िमित(RCOD) र िव�ुत् ख�रद सम्झौताको
म्याद थप भए बमोिजम �ने गरी िव�ुत् उत्पादन अनुमितप�को म्याद सम
थप ग�रनेछ ।

(ई)

बाढी पिहरोको कारण िव�ुत् गृहमा क्षित पुगी स�ालन अव�� भई आ
२०७२/७३ िभ� पुन: स�ालन भएका/�ने आयोजनाह�का लािग कायर्िविध
बनाई उपयु� स�िलयतको �वस्था ग�रनेछ 

(ञ) उपरो� कायर्�मह�को कायार्न्वयन र अनुगमनका लािग मुख्य िजम्मेवार ि
भनी तो�कएका संस्थाह�बाट अनुगमन सिहतको िवस् त कायर् योजना तयार  �रने
छ।
(्)

िजम्मेवार भनी तो�कएका िनकायह�मा कानूनी �वस्था तथा कायर्िविध तजुर्म
लािग जनशि�को अभावका कारण कायर् सम्पादनमा असर पु� न�द
आवश्यकतानुसार परामशर्दाता िनयु� ग स�कने छ ।

५.१.५ �शासिनक तथा ���यागत �वस्था तफ :
(ङ) परामशर्दाता तथा ठेकेदारह�लाई करारमा �वस्था भए बमोिजमको िवदेश
मु�ामा �ने भु�ानीका लािग िवजकिपच्छे पटक पटक सटही सुिवधा िसफा�रस
आवश्यक पन� �वस्थाको स�ा सम्झौता बमोिजमको रकम एक �पमा नेपाल
रा� ब�कलाई िसफा�रस गन� र सो अन्तगर्तको रकम भु�ानीका लािग पटक
िसफा�रसको आवश्यकता नपन� �वस् िमलाइने छ ।
(ख) िवदेशी परामशर्दात तथा ठे केदारका �ािविधक तथा कामदारह�को व�कङ् िभसा
तथा �म स्वीकृि �दने �वस्थ सरलीकरण ग�रने छ ।
(ग) सुरक्षा तैनाथ गदार् तो�कए बमोिजमको ला�े खच होन� गरी कु नै आयोजनाले
सुरक्षा माग गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो प�रयोजनाको सुरक्षाका लािग न
सेना वा सश� �हरी बल तैनाथ गनर् स� �वस्था िमलाइनछ ।
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(घ) लगानीकतार्को िवदेशी ऋण लगानी �फतार् नभएसम्मको ला१० वषर्को समय
सीमा राखी िवदेशी ऋण लगानीको अनुपातमा िवदेशी ऋणको दाियत्वको हदसम
प�रवत्यर् मु�ामा िव�ुत् ख�रद सम्झौ(िपिपए) ग�र नेछ । उपरो� �वस्था
कायार्न्वयन गनर् भु�ानीका आधार र ���(Basis and Mode of Payment),
Hedging Fund लगायतका �ावधानह� सिहतको मापदण्ड तयार ग�रने छ ।
(ङ) ने.िव.�ा. ले िनजी क्षे�का जलिव�ुत्  आयोजनाह�बाट उत्पा�दत िव�ुत् ख�
गदार्२५ मेगावाटसम्म जिडत क्षमता भएका नेपाली मु�ामा लगानी �
आयोजनाकोलािग तो�कएको सूचीकृ त दर (Posted Rate) मा �दइने वा�षक वृि�
दरको संख्या �चिलत िव�ुत् ख�रद दरमा५ रहेको तथा २५ मेगावाट भन्दा मािथ
१०० मेगावाट सम्म जिडत क्षमता भएका आयोजनाका लािग सोही सूचीकृत दर
८ वटा वा�षक वृि� दर �दने ग�रएकोमा िव�ुत् अभावको अवस्थालाई दृि�गत
गरी िव�ुत् िवकास दशक आ.व. २०८२/०८३ सम्मका लािग तो�कएको RCOD
िभ� �ापा�रक उत्पादन( COD) गन� २५ मेगावाट जिडत क्षमता सम्मका नेपा
मु�ामा लगानी �ने जल िव�ुत् आयोजनाका लािग समेत �ोत्साहन स्व�२५
भन्दा माथी१०० मेगावाट सम्मका आयोजनह�ले पाए सरहको मूल्य वृि� सुिवध
उपलब्ध गरइनेछ ।
(च) १० मेगावाटसम्म जिडत क्षमता भएका कुनै जल िव�ुत् आयोजनाबाट वषर्को क
मिहनामा खोला/नदीमा पानीको बहाव ( Discharge) घट्न गई िव�ुत् ख�रद
सम्झौतामा उिल्लिखत ऊजार् नेपाल िव�ुत् �िधकरणको �सारण �णालीमा आपू
�न नसके मा आपू�त �न नसके को प�रमाणको ऊजार् बापत नेपाल िव�ुत्
�ािधकरणले सम्बिन्धत �व�र्कबाट कुनै क्षितपू�त निलने गरी िव�ुत्
सम्झौता ग�रने र यो �वस्था सम्झौता सम्प� भईसकेका आयोजनाको हकमा स
लागू ग�रने छ । यसका लािग �माणीकरणको उपयु� कायर्िविध बनाइनेछ 
(छ) नेपाल िव�ुत् �ािधकरणमा िव�ुत् ख�रद िब�� सम्झौताको लािग िनवेदन �ददा
वातावरणीय �भाव मूल्याङ्कन अध्य/ �ारिम्भक वातावरणीय परीक्षणको का
सूची ( ToR/Scoping & TOR) स्वीकृत �नु पन� र गाउँ िवकास सिमितको
िसफा�रश चािहने �ावधान रहेकोमा अब उ�ान्त नचािहने �वस्था िमलाइ छ ।
(ज) नेपाल सरकारबाट स्थािपत उ�ोग पुन�त्थान कोषको रकम जल िव�ुत् क्षे�
समेत उपलब्ध गराउने �वस्थिमलाइने छ ।
५.१.६ कानूनी �वस्था तथा सुधार तफ :
(ङ) वतर्मान ऊजार् सङ्कट न्यूनीकरणको लािग कानूनी �वधान फुकाउन तथा ऊ
क्षे�को सम� िवकासको लािग अपनाउनु पन� दीघर्काली
कृ ितका सुधारका
कदमह� समेतलाई मध्यनजर गरी ऊजार् सङ्कट िवधेयक �वस्थािपका संसद्
पा�रत गराइनेछ ।
(ख) जल िव�ुत् तथा �सारण लाइन आयोजनाको नाममा वातावरणीय अध्यय
�ितवेदन (IEE/EIA) मा उल्ले भएको जग्गाक क्षे�फलसम् जग्गाम हदबन्द
नला�े �वस्थ िमलाइने छ ।
(ग) िव�ुत् आयोजनाको अध्यय , िवकास तथा िनमार्ण ���यामा बाधा अडचन गन�
�ि� वा संस्थालाई सावर्जिनक अपराध सरहको कसुर मानी कानूनी कायर्वा
ग�रने �वस्था िमलाइने  छ ।
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(घ) िव�ुत् आयोजना स्थललाई िनषेिधत क्षे� घोषणा गनर् स�कने �वस्था  छ ।
(ङ) मूल् अिभवृि� कर �फतार बापतको � ५० लाख �ित मेगावाटको सुिवधा देशिभ�
आन्त�रक खपतको लािग िनमार्ण ग�रने आयोजनाको हकम
िव�ुत् सङ्क
िनवारण दशकको अविधसम् अथार् आ. व. २०८२/८३ सम् पाउने �वस्थ
ग�रने छ । यस्तो सुिवधा सौय , वायुलगायतका वैकिल्पक नवीकरणीय ऊजार्बा
आगामी दुई वषर्िभ�मा न्यूनत१ मेगावाट जिडत क्षमतामा िव�ुत उत्पादन ग
Captive Plant को �पमा स�ालन गन� उ�ोग संघसंस्थाह�लाई पिन उपलब्
गराइने छ ।
(च) िव�ुत् ऐन, २०४९ ले �दएको आयकर छु ट िविभ� समयमा कटौित �ँदै आएकोले
उ� सुिवधा िव�ुत् सङ्कट िनवारण दशकको अविधसम् �दने �वस्था िमलाइने
छ।
(छ) िव�ुत् चोरी िनयन्� ऐन, २०५८ का के ही बुंदाह�मा समय सापेक सुधार एवम्
प�रमाजर्नग�रने छ ।
(ज)

नेपाल िव�ुत् �ािधकरणले िव�ुत् उत्पाद , �सारण एवम् िवतरण �णालीका
आयोजनाह�का लािग मालसामान तथा िनमार्ण कायर्ह� ख�रद गन

Single

Stage Two Envelop को िविध अपनाई ख�रद गनर् स�े �वस्था ग�र छ ।

६.

जल िव�ुत् लगायत अन्य वैकिल्पक ऊजार्ह� स

गरी िव�ुत् ऊजार्को सम� एवम् �दगो

िवकासको लािग िव�मान कानूनी , नीितगत , ���यागत, संस्थाग एवम् संरचनागत पक्षह�म
समयानुकूल सुधारह� आवश्यक देिखएकोले िन� बमोिजमका कायर्ह� ग�रने:
६.१ नीितगत �वस्थ

:

(ङ) जलाशययु� आयोजनाह� िनमार्णको लािग �ोतको �वस्थापन गन� लगायतका िवषयह
संबोधन गनर् तथा यस्ता आयोजनाह�ला Engineering Procurement Construction
Finance (EPCF) को आधारमा समेत िनमार्ण गनर् िव�ुत्

, २०४९ को दफा ३५ मा

भएको �वस्था अनुसार करार गरी िवकास गराउन आवश्यक कायर्िविध इने छ । कणार्ली
िचसापानी जस्तो ब�उ�ेश्यीय महत्वको जलाशययु� आयोजनाह�लाई अध्ययन अ�ाव
गरी िनमार्णको चरणमा पुर् याउन िवशेष �ाथिमकता �दइने छ 
(ख) दीघर्कािलन �पमा नेपालकै उत्पादनबाट लोडसेिडङ अन्त्य

उ�ेश्यल जल्िव�ुत्

आयोजनाको �कार अनुसार आयोजनाको उत्पादन िम�ण( Generation Mix) तय ग�रने
छ । यसका लािग जलाशययु� तथा पम्प स्टोरे४०-५० %, िप�कग रन अफ द �रभर १५२० %, रन अफ द �रभर २५-३० % र अन्य वैकिल्पक �ोतबा ५-१० % सम्मरहने नीित
अवलम्बन ग�रने छ ।
आयोजनाह�को छनौट गदार् क्षे�ीय सन्

, न्यून पुनवार , उ� हेड ( High head),

ब�आयािमक उपयोिगता आ�द समेतलाई आधार बनाईनेछ । साथै जलाशययु�
आयोजनाह�बाट तल्लो तटीय आयोजन/क्षे�लाई �ने फाइदाह�(िव�ुत् ऊजार

, �सचाइ,

बाढी िनयन्�, जल प�रवहन, मत्स्य पा, तथा पयर्टन आ�) को न्यायोिचत बाँडफाँड �ने
�वस्था िमलइने छ ।
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(ग) िनमार्ण सुिनि�त भएका र नदी वेिसन गु� योजनामा परेका जलाशययु� िव�ुत्
आयोजनाह� आयोजनाह�को जलाशयक्षे�मा असर नपन� सुिनि�त गरेर मा� सरकारबा
दीघर्कालीन पूवार्धार र बस्ती िवकासको योजनाब� कायर्�म अगािड
इने छ ।
यसकालािग ए�कन भएका र नदी वेिसन गु� योजनामा परे का जलाशययु� िव�ुत्
आयोजनाह�को जानकारी सम्बिन्धत िनकायह�मा गइने छ।
(घ) िव�ुत् उत्पाद , �सारण तथा िवतरण सम्बन्धी सबै आयोजनाह� तथा त्यससँगै जोिड
आएका पूवार्धार एवम् पुनवार्स सम्बन्धी आयोजनाह� राि�य �ाथिमकताका आयोजना
�वस्था िमलाइनछ ।
(ङ) संरिक्षत क्षे�िभ� पन� तर सुख्खा याममा ऊजार् उत्पादनका लािग आकषर्क देिख
गंगा तथा लाङ्टाङ्ग जस्ता जलाशययु� आयोजनाह�को अध्ययन तथा िनमार्णका
िवशेष �वस्थ ग�रनेछ ।
(च) जल िव�ुत् आयोजनाह�को िवकासमा लगानी वृि� गनर् र नेपाल िव�ुत् �ािधकरणको

िव�ीय अवस्थामा सुधार ल्याउनका साथै माग �वस्था(

Demand Side

Management) गनर् मौसम तथा समय अनुसार िव�ुत् महशुल दर िनधार् ग�रने छ ।
(छ) िप�कङ्ग रन अफ �रभर र जलाशययु� आयोजनाह�को िनमार्ण �ने प�रिस्थित बना
मौसमी र समय अनुसार िव�ुत् ख�रद दर िनधार्रण ग�नेछ ।
(ज) िव�ुत् �सारण लाईन �योग गरे बापत ितनुर् पन� �सारण शुल्(

Wheeling Charge)

िनधार्रण गन�  �वस्था िमलाइनछ ।
(झ) अिधकतम जनतालाई जलिव�ुत् आयोजनाको शेयर सुिनि�त �ने गरी जनताको लगानीबाट
ब�े जलिव�ुत् आयोजनाह�लाई �ाथिमकताका साथ अगािड बढाईने छ ।
(ञ) स्थानीय िनकायको अ�सरता एवम् नेतृत्वमा स्थानीयस्तरका सामुदाियक एवम् सहक
संस्था लगायतको लगानीमा मूलतः स्थानीय स्तरमा नै िवतरण गन� र बढी िव�ुत् म
�ीडमा बेच्ने गरी तीन मेगावाटसम्मको जल िव�ुत् उत्पादन गन� भएमा नेपाल सरकार
सम्भा�ताको आधारमा �सारण लाइन तथा सबस्टेशन िनमार्णको �वस्था ग�रने
(्) ठू ला तथा आकषर्क जलाशययु� जलिव�ुत आयोजनाह� लगायत मा लगानीको �वस्था
सुिनि�त गनर शेयर लगानीमध्येको५१ % सरकार तथा सरकारी िव�ीय संस्थाह�माफर्त
४९% वैदिे शक रोजगारबाट िभि�ने िव�ेषण, सबै नेपाली जनताबाट संग�ठत �पमा सहकारी
संस्था आ�दबाट सेयर लगानीको �वस्था गन� गरी कायर्िविध बन

आन्त�रक �ो

प�रचालन ग�रने छ । यसका लािग अनुसूिच-१ मा उल्लेिखत आयोजनाह�मध्येबा३-४ वटा
आयोजनाह�को छनौट गरी स�ालन ग�रने छ ।
(ठ) वैदिे शक लगानी आक�षत गन� �योजनका लािग आयोजना िवकास सम्झौताको माध्यमबा
स्वदेशी खपतको लािग िवकास ग�रने आयोजनाह�मा नेपाल सरकारले िव�ुत् ख�रद
बापतको भु�ानीको �त्याभूित ग�र�दन स�े �वस् िमलाइने छ ।
(ड) �सारण लाईन सम्बन्धी आयोजनाह�लाई उ� �ाथिमकताका साथ स�ालन ग�रनुका साथ
यसको लािग नदी वेिसन कोरीडोर

�सारण लाइन , पूवर् पि�म �सारण हाइवे तथा

अन्तरदेशीय आयात िनयार्त �सारण लाइन सिहत �सारण गु�योजना स्वीकृत गरी लागू
ग�रने छ । �सारण लाईन िनमार्णलाई �ुतगितमा बढाई Power Evacuation गनर् सम्बिन्
�वधर्कह�को कन्सो�टयम बनाई �सारण लाईन तथा सबस्टेशनको िनमा Build Transfer
Model अन्तगर्त पिन गनर् स�कने गरी कायर्िविध बनाई कायार्ग�रनेछ ।
(ढ) �सारण लाइन �ुत गितमा िनमार्ण गनर् आवश्यकतानुसार नेपाली सेनालाई संल� इनेछ ।
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(ा) हाल वन क्षको जग्ग िलजमा िलए वापत सोही प�रमाणको जग्ग शोधभनार् �दन पन�
�वस्थ रहेकोमा सो को स�ा वन िवकासका लािग �ब�र्कले आफ्नो अनुकूलता अनुसा
सरकार�ारा न्यूनतम मूल्यां�कत रकम वा वन मन्�ालयले तोके बमोिजमको जग्गा उप
गराउने �वस्था गन� ।
(त) िव�ुत् �व�र्ह�ले �ाकृ ितक �ोत साधन उपयोग गरे बापत िव�ुत् रोयल्टी िलई स्थानी
िनकाय माफर ्त स्थानीय िवकासमा खचर् ग�ररहेको
वातावरणीय अध्ययन �ि वेदनमा
उल्ले भए अनुसार वन तथा वातावरण संरक्षण र सम्बधर्नको कायर व�रकह�बाट
भैरहेको प�र�ेकमा आयोजना िवकास सम्झौताह�मा स्प� �वस्था ग�रएको बाहे न तथा
भू–सरं क्षण मन्�ालयबाट लगाईए Payment for Ecosystem Services (PES) को
�वस्था  हट इनेछ । िव�ुत आयोजनाबाट �भािवत वन संरक्षण तथा सम्बधर्नको ल
िव�ुत् आयोजनाबाट �ा� रोयल्टी रकममध्ये बाट िनि�त �ितशत रकम कायर्िविध बन
�दइनेछ ।
(थ) वातावरणीय �वस्थापन तथा पुनवार्स जस्ता अिनवायर् कायर्योजनामा खचर् ग�रने
अित�र� आयोजना क्षे�को सामािजक िवकासको लािग ग�रने िविवध कायर्ह�को ला
वातावरण अध्ययन �ितवेदन(EIA / IEE) मा Community Support Program अन्तगर्
१०० मेगावाट क्षमता सम्मको आयोजनालाई कूल लागत०.७५ �ितशत र १०० मेगावाट
भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाल०.५ �ितशत छु �ाउनु पन� गरी सीमा तो�कनेछ ।
(द) नेपाल िव�ुत् �ािधकरणको आ�थक �शासन िबिनयमावलीलाई सावर्जिनक ख�रद ऐन तथा
िनयमावली अनु�प �ने गरी आवश्यक प�रमाजर्न ग�र छ ।
(न) शहरी क्षे� िनमार् �ने ठू ला अपाटर्मेण भवनकालािग िनजी �ान्सफरमर जडान ग� नेछ ।
साथै एकल िमट�रङ् अवधारणाको सम्भा�ता अध्ययन गनेछ ।
( ) सबै नेपाली जनतालाई आगामी दश वषर्िभ� िव�ुत् सेवा पुराउने लक्षका साथ �ामी
िव�ुतीकरण कायर्�मलाई योजनाब� ढङ्गले अगािड बढाईनेछ
(ऩ) िवतरण �णालीलाई आधुिनक�करण गरी उपभो�ा मै�ी बनाउनुका साथै

िव�ुत् चुहावट

िनयन्� गनर स्माट िमटर (Smart Meter) तथा स्माट �ीड (Smart Grid) को
अवधारणालाई �िमक �पमा लागू गन� �वस्थ िमलाइने छ । यसकालािग काठमाड�
उपत्यकािभ� एक नमुना आयोजन

/कायर्�म (Pilot Project/Program) कायर्न्वयनम

लिगनेछ ।
(प) आगामी दश वषर्िभ�मा िवतरण �णाली �वस्थालाई सुदृढ गनर् क�१२ ,००० एम. िभ.
ए. बराबर क्षमताका थप िवतरण सवस्टेशनह�को िवस्तार ग�रन
(ऊ) राि�य �सारण �ीड कम्पन िल. बाट राि�य ि�ड िवस्ता तथा स�ालन एवम् िनयन्�णक
सम्पूण काम गराइनेछ ।
(्) राि�य �सारण �ीड कम्पनीक �णालीमा आब�ता �ा� गरी उ� भोल्टेजक उपभो�ाले
िसधै िव�ुत् उत्पाद वा �ापार अनुमतीप�वालाह�सङ् िव�ुत् ख�रद गनर स�े �वस्थ
िमलाइने छ ।
(भ) िव�ुत् उत्पाद र ख�रदकतारिबचको दैिनक ऊजार सन्तुलनक लािग असूचीब� िविनमय
(Unscheduled Interchange, UI) बजार स�ालनमा ल्याउन �वस्थ िमलाइने छ ।
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(म) �दगो र भरपद� ऊजार िवकासको अवधारणालाई अझ �भावकारी बनाउन वैकिल्प ऊजार्क
अन् �ोतह�को समेत उिचत दोहन गन� तफर पिन आवशयक कदमह� चािलनेछ । जैिवक
फोहोरको �वस्थापनबा िव�ुत् उत्पाद गन� तफर िनजी उ�मीह�को ध्यनाकषरण
भईसके को अवस्थाम उ� कायर्ला �ोत्साह गनर �चिलत िव�ुत् ख�रद दरमा २०
�ितशतसम् थप �दन स�कने �वस्थ ग�रनेछ । साथै भू-तापीय (Geo-thermal)
�िविधबाट पिन िव�ुत् उत्पाद गनर स�कने संभावनाह�को पिहचान गरी सम्भा� देिखएमा
कायार्न्वयनको चरणमा लिगने।
६.२ ���यागत

�वस्थ:

(ङ) अनुमित प� लगायत आयोजनाका अध्ययन तथा िनमार्ण चरणको �कृयाह� सरलीकृत गन
ऊजार् मन्�ालय र िव�ुत  िवकास िवभागलाई आवश्यक थप जनशि� सिहत पुनस�रच
ग�रनेछ ।
(ख) िव�ुत् उत्पादन आयोजनाह�को अनुमितप� जारी गन� हालको ���या िव�ुत् �सारण र
िवतरणसङ्ग ब� �न नसक्दा कितपय उत्पादन आयोजनाह� सम्प� भएर पिन �ीड
आब� �न सके का छैनन् । िव�ुत् उत्पादनको लािग हाल िविभ� चरणका अनुमितप�ह�
(सव�क्षण अनुमितप५ ,१२९ मेगावाट, उत्पाद

अनुमितप� २ ,३८१ मेगावाट) तथा

दरखास्त(सव�क्षण अनुमितप७६६ मेगावाट, उत्पादन अनुमितप�६

,३६० मेगावाट),

िव�ुत् ऐन अनु�प कारवाहीको िविभ� चरणमा रहेका र यी सबै आयोजनाह�बाट उत्पादन
�ने िव�ुत् ऊजार् िव�मान िव�ुत् �णाल �वाह न�ने अवस्थामा िनजी �व�र्कह�ला
अनुमितप� मा� जारी ग�ररहँदा झनै अन्यौलको िस्थित िसजर् �ने भएकोले यस
समस्यालाई िनराकरण गनरयथोिचत �वस्था िमलाइनेछ।
(ग) जल िव�ुत् िवकास कायर्�मला �विस्थत �पमा अिघ बढाउ
आवश्यकता र
�ाथिमकताका आधारमा सरकारको बास्केटमा रहेका जलिव�ुत् आयोजनाह� सरकारी
स्वािमत्वको संस्था वा सावर्जिनक कम्पनीह� तथा �ितस्पधार्का आधारमा िनजी क
माफर ्त िवकास गन�व्वस्था ग�रनेछ
(घ) गु� योजना अनुसार उ� भोल्टेज स्तरका �सारण लाईन िनमार्ण तथा िवस्तार
�ाथिमकताका साथ ग�रनेछ । साथै देशको आवश्यकता अनुसार िव�ुत् ऊजार् आय/िनयार्त
गन� �योजनका लािग हाल िनमार्ण सम्प� �ने �ममा रहेक४०० के . िभ. ढल्केब-मुजफरपुर
अन्तरदेशीय �सारण लाईनका अित�र� �सारण लाईन गु� योजना बमोिजम �ने गरी
आवश्यकता अनुसार थप४०० के . िभ. अन्तरदेशीय �सारण लाईनह�को अध्य/सव�क्ष
गराई िनमार्ण कायर् सम्प� �ने �वस्थाको तत्काल शु�आत ग�रने छ । यसको लािग
बुटवल/ वदर्घाट –गोरखपुर, दुहवी/इन�वा - पु�णया, दो�ो ढल्केब-मुजफ्फरपु, कोहलपुर
- लखनऊ , लम्क�– बरे ली, अत�रया - बरे लीका साथै िचिलमे हव - के �ङ् , जस्ता  उ�
भोल्टेजका अन्तरदेशीय �सारण लाईनह� अगािड बइनेछ ।
(ङ) हेटौडा र इन�वा लगायतका स्थानह�मा४०० के . िभ. भोल्टेज लेभलका सवश्टेशनह�क
िनमार्ण उ� �ाथिमकताकासाथ अगािड बढाउने तथा यसको लािग आवश्यक �ोतक
�वस्थापन गरी ख�रद ���यालाई समेत सरलीकृतग�रनेछ ।
(च) वातावरणीय अध्ययनको लािग वन क्षे�िभ� �वेश गरी आवश्यक अध्ययन गनुर् परेमा
वन कायार्लयलाई आवश्यक िववरणसिहत िलिखत जानकारी गराई अध्ययन शु� गनर् स�
�वस्था िमलाउने । राि�य िनकुन , आरक, संरक्षण क्षे� तथा मध्यवत� क्षे�िभ� �वे
परे मा सो संस्थाको स्थानीयस्तरको कायार्लय१५ �दनिभ� अध्ययन स्वीकृित �दन
�वस्थािमलाइने छ ।
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(छ) १० मेगावाट जिडत क्षमतासम्मको जलिव�ुत तथा �सारण लाइन आयोजनाह�
�ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण कायर्को �ितवेदन तयारी तथा स्वीकृितको ���या सरल
गनर् Standard Checklist को माध्यमबाट गराउने �वस्था गन� । यस्ता अध्ययन काय
Accredited

परामशर्दा�ी संस्थाह�बाट गराइने । यसका लािग आवश्

परामशर्दाताह�को सूची तथाStandard Checklist जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालयल
तयार गन� �वस्था िमलाउने । जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालयबाट कायर्िविध ब
आयोजनामा Post Audit गन� �वस्था िमलाउने । यसका लािग आवश्यक कानूनी �वस्
िमलाइने छ ।
(ज) जलिव�ुत तथा �सारण लाइन आयोजनाको िवकासको लािग आवश्यक पन� �ख कटान तथा

जग्गा िलजमा िलनको लािग चािलनु पन� ���या स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन �ितवेदन
आवश्यक िववरणसिहतको िनवेदन �दएको िमितले एक मिहनािभ� टुङ्ग्याउने �वस
िमलाइनेछ । यस कायर्को लािग सम्बिन्धत िजल्ला वन कायार्लयमा नै िनवेदन दतार्
तहाँबाटै स्वीकृितको ���या थालनी ग�नेछ ।
(झ) वातावरणीय अध्ययन �ितवेदन स्वीकृत भएप�ात वन कटानी र वन जग्गा िलजमा �द
िनणर्य वन तथा भ-संरक्षण मन्�ालयको मिन्�स्तरीय िनणर्यबाटै टुिङ्गने िमलाइने
छ।
(ञ) �ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी �ितवेदनह� �ा� भएपिछ िव�ुत् ि
िवभागले कु नै कागजातह� अपूणर् भएमा �ितवेदन �ा� भएको७ कायर् �दनिभ� �व�र्कला
जानकारी गराउने । आवश्यक कागजातह� पूणर् �पमा �ा� भएक२१ कायर् �दन िभ� िव�ुत्
िवकास िवभाग , उजार् मन्�ालय तथा सम्बिन्धत क्षे�का िवज्ञह� समेत रहेको
िसफा�रश अनुसार िव�ुत िवकास िवभागबाट स्वीकृत गन� कानूनी �वस्था िमलाइ छ ।
(्) वातावरणीय �भाव मूल्याङ्कन सम्वन्धी �ितवेद(

Scoping, ToR and EIA)

आवश्यक कागजातह� पूणर् �पमा �ा� भएक२१ कायर् �दनिभ� सिमितको िसफा�रश सिहत
उ� �ितवेदन स्वीकृितको  लािग ऊजार् मन्�ालयमा पठाउने र ऊजार् मन्�ालयबा
�ितवेदन १५ कायर् �दनिभ� िसफा�रस सिहत स्वीकृितको लािग जनसख्या तथा वाताव
मन्�ालयमा पठाईने �वस्थिमलाइने छ ।
(ठ) �ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय �भाव मूल्याङ्कन �ितवेदन स्वीक
लािग सामुदाियक वनको िसफा�रस आवश्यक नपन �वस्थािमलाइने छ ।
(ड) आयोजनाको संरचनामा सामान्य प�रवतर्न �दा उ� प�रवतर्नले वातावरणमा उल्लेख
�भाव नपन� भएमा वा वन क्षे�को जग्गाको क्षे�१०% सम्म थपघट भएमा पूरक
�ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण वा पूरक वातावरणीय �भाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनुर
�वस्थ िमलाइने छ ।
(ढ) आयोजनाको संरचनामा प�रवतर्न �ँदा उ� प�रवतर्नले वातावरणमा उल्लेखनीय �भाव प
भएमा वा �योग �ने वन क्षे�को जग्गाको क्षे�१०% भन्दा बढी थप भएमा वा का�टने
�खको संख्यामा१०% भन्दा बढी थप भएमा गनुर् पन� पूरक अध्ययन गदार् सावर्
सुनुवाईको स�ा राि�य दैिनकमा सावर्जिनक सूचना �काशन ग�रने गरी सरलीकृत गनर् पूर
वातावरणीय �भाव मूल्याङ्कन िनद�िश, २०७१ मा आवश्यक प�रमाजर्न ग�र छ ।
(ा) आयोजनाबाट �भािवत िजल्लाका समुदाय र �ि�ह�को लािग आयोजनाको स्वपूँजीक१०
�ितशत शेयर �दने �वस्था िमलाइन छ । साथै आयोजनाबाट पुनर्स्थापना तथा पुनवार्स
परे का वा आयोजनाबाट जग्गा अिध�हण ग�रएका �ि�ह�ले आयोजनामा शेयर लगानी गनर
चाहेमा सोलाई शेयरमा प�रणत गनर् �ाथिमकता �दने �वस् िमलाइने छ ।

18

(त) वतर्मान िव�ुतको माग �क्षेपण सङ्कुिचत ( Suppressed Demand) मा आधा�रत
भएकोले भिवष्यमा देश िव�ुत् मा आत्मिनभर्र भएको अवस्थामा �न d औ�ोिगक�करण ,
िव�ुतीय सवारी साधनको �योग , िविभ� िव�ुतीय उपकरणह�को �योग तथा खाना
पकाउने ग्यासको िवस्थापन समेतलाई मध्यनजर गरी वास्तिवक िव�ुतको मागका आधा
िव�ुत् माग �क्षेप(Load Forecast) ग�रने छ ।
(थ) काठमाड� उपत्यक लगायतका अन् ठू ला शहरी क्षे�ह� िव�ुत् िवतरण �णालीलाई उ�
�ाथिमकता �दई योजनाब� ढङ्ले िवस्ता तथा सुदढृ ीकरण गनर मौजुदा आपू�त गन�
िवतरण सव-स्टेशनह�क उपयु� स्थानह छनौट गरी आवश्यकतानुसार संख्य र क्षमत
वृि� गद� लैजाने कायर्� ल्याइन छ ।
(द) भूिमगत िवतरण �णाली (

Underground Distribution System) र आधुिनक

Distribution Kiosk �िविधह�को िवकासका लािग नीित तथा िनमार्ण मापदण्ड िनधार्
गरी काठमाड� र पोखरा लगायतका शहरका मुख्य सडकह�बाट शु� गरी �म: अन्य
शहरह�मा भूिमगत िवतरण �णाली (

Underground Distribution Line and

Indoor/GIS Substation) िनमार्ण तथा िवस्ताग�रने छ ।
(न) नेपाल सरकारको औ�ोिगक क्षे� स्थापना गन� अवधारणालाई िवस्तार गद� लैजाने न
बमोिजम उ� क्षे�सम्म िव�ुत् लाईन िनमार्णनेछ ।
( ) काठमाण्ड, पोखरा, िवराटनगर, वीरग�, नेपालग�, भैरहवा, जनकपुर, हेटौडा जस्त उ�
िव�ुत् माग भएका शहरी तथा औ�ोिगक क्षे�ह� १३२ के . िभ. लाइनबाट िव�ुत् आपू�त
गन� �वस्थ िमलाइने छ ।
(ऩ) काठमाड� लगायत अन्य शहरी क्षे�ह�मा सडक िनमार्ण गदार् उपयु� भोल्टेज स्तरको
लाइन िनमार्ण गन� गरी एक�कृत �पमा योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गन� �

िमलाइने

छ।
६.३ संस्थागत एवम् संरचनाग

�वस्थ:

(ङ) ऊजार् सङ्कट िनवारण दशकको �भावकारी कायार्न्वयनको लािग ऊजार् मन्�ीको अध्
वन सिचव , गृह सिचव , भूिम सुधार तथा �वस्था सिच , जनसङ्ख्या तथा वातावर
सिचव, अथर् सिच, ऊजार् सिचव  तथा सुरक्षा िनकायका �ितिनिध सिम्म 'के न्�ीय ऊजार
सङ्कट िनवारण समन्वय सिम ' र �मुख िजल्ला अिधकारीको अध्यक्षतामा िजल्ल
कायार्ल, िजल्ला मालपोत कायार् , िजल्ला �हरी कायार् , िजल्ला नापी कायार् ,
िजल्ला िवकास सिमित तथा िजल्ला �ािविधक कायार्लय लगायतका �ितिनिधह� सिम्म
िजल्ला स्तरीय ऊजार् सङ्कट िनवारण समन्वय सिमितग�रने छ ।
(ख) िव�ुत् आयोजना िवकासको लािग अन्तर िनकाय स
न्वको लािग िव�ुत् आयोजना
िवकाससङ्ग सम्बिन्धत �त्येक िनकायको मन्�ालय स्त-सिच वलाई सम्पकर् �ि
(Focal Person) तोक� मन्�ालयिभ� र अन्य िनकायह�किबचमा समन्व गरी आयोजना
िवकासमा परे का समस्याह�लाई सहजीकरण तथा समाधान ग�रने छ । त्यसै गरी स-सिच व
स्तरमा समाधान �न नसकेका समस्याह�लाई समाधान गनर् मुख्य
वको अध्यक्मा
सम्बिन्धत मन्�ालयका वह� रहेको सिमित गठन ग�रने छ ।
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(ग) िव�ुत् माग �क्षे, उजार खपतको मुल्यङ्न र �ोत �ितस्थाप नीित तजुर्म,
उत्पाद/�सारण/िवतरण गु� योजना अ�ाविधक गन� तथा िव�ुत् आयोजनाह�को
Techno–economic clearance लगायतका कायर्ह�क सम� िव�ेषण गन� कायर्को लाि

जल तथा ऊजार आयोगको पुनस�रचना गरी थप ��याशील गराईने छ । नेपालको जल�ोतको
ब�आयािमक उपयोिगतालाई समेत मध्यनजर गरी नदी वेिसनह�को अ�ाविधक गु� योजना
आगामी २ वषर्िभ� तयार ग�रने छ 
(घ) �स्तािवत एवं िनमार्णाधी जलाशय यु� आयोजनाह�को िवकास/िनमार्को कायर् �गि ,
�भावक�रता र उपयु�ताको आधारमा �मश : सरकारी कम्पनी खडा गद� लिगने छ । साथै
पि�म सेती जलाशययु� आयोजनालाई िनजी क्षे� समेतको सहभािगतामा �ुत गितमा अि
बढाइने छ ।

(ङ) �ामीण िव�ुतीकरणलाई अिभयानका �पमा स�ालन गरी �ामीण िव�ुतीकरण माफर ्
�ामीण अथर्तन सु��ढीकरण गनर तथा माग �वस्थाप माफर ् वतर्मा िव�ुत् सङ्कटला
के ही हदसम् न्यूनीकर गनर �ामीण िव�ुतीकरण तथा ऊजार दक्ष सम्बन् संस्थाग
�वस्थ ग�रने छ ।

(च) नेपाल सरकारले देशको मध्यकािलन र दीघर्कािलन िव�ुत् मागलाई पू�त गन� गरी मझ्यौ
तथा ठू ला जलिव�ुत् आयोजनाह� तत्काल अध्ययन गरी िनमार्ण गनर् एक राि�य िव�
उत्पादन कम्पनी स्थापना गर�ालनमा ल्याईन छ ।
(छ) सरकारी तहमा नै एउटा सश� र �ोतसाधनयु� परामशर्दाता कम्पनी खडा गरी जलिव�ुत
र अन्य पूवार्धह�को अध्ययन अनुसन्धान गन साथै उपलब्ध जनशि�ह�लाई दक् बनाउदै
परामशर सेवामा आत्मिनभर्र � एक कम्पनी खोल्नु अत्यन्त ज भएको प�र�ेक्ष नेपाल
िव�ुत् �ािधकरण लगायतका अन्य संस्थाह�को समेत शेयर रहने गरी एउट �ोतसाधनयु�
इिन्जिनय�ङ् परामशर सेवा कम्पनीखोिलने छ ।
(ज) नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राि�य
�सारण �ीड कम्पनीको िव�ीय र संस्थाग
पुनस�रचना गरी संचालनमा ल्याईने छ । यस कम्पनीमा नेपाल िव�ुत् �ािधकरणक
सम्िन्धत जनशि, संरचना तथा सम्पि� समायोजन ग�रनेछ । हालको सम्पि�को आँकल
गरी भ िवष्यमा समेत �न स�े लगानीको आधारमा नेपाल िव�ुत् �
स्थािपत ग�रन छ ।

िधकरणको शेयर

(झ) नेपाल िव�ुत् �ािधकरणको िवतरण �णालीलाई �ादेिशक संरचनामा आधा�रत आन्त�र
पुनस�रचनाको शु�वात गरी �मश: िव�ुतीय सीमा (Electrical Boundary) स्थापन गन�
�वस्थ िमलाइने छ ।
(ञ) देशिभ� र बािहर िव�ुत् �ापार सम्बन्धी कायर् गनर् नेपाल सरकारले एउटा राि�य िव�
�ापार कम्पनी स्थापना गन�छ । उ� कम्पनीले नेपाल िव�ुत् �ािधकरणको िव�ुत् �ाप
िवभागले हाल गद� आएका िव�ुत् ख�रद िब�� सम्बन्धी सम्पूणर् कायर् समेत गन�छ । हा
िनजी लगानीकतार्ह� ङ् भए गरे का िव�ुत् ख�रद िब�� सम्झताको सम्पूणर् दाियत्व
कम्पनीले नै िलन छ ।
(्) नेपाल िव�ुत् �ािधकरणको वतर्मान जनशि

, सँरचना तथा सम्पितह� �िमक �पमा

समायोजन गद� जाने गरी नेपाल िव�ुत् �ािधकरणको होिल्डङ कम्पनीको �पमा िन
कम्पनीह� गठन ग�रने न् :
(अ) नेपाल िव�ुत् �ािधकरण का िनमार्णाधीन र
रहने िव�ुत् उत्पादन कमनी/कम्पनीह
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�ालनमा रहेका उत्पादन संरचानाह�

(आ) नेपाल िव�ुत् �ािधकरणका िनमार्णाधीन र �ालनमा रहेका ३३ के . भी. भन्दा तलका
िवतरण संरचानाह� रहने गरी तथा �देशको िसमाङ्न अनुसारको कायर् क्षे�को सी
रहने िव�ुत् िवतरण कम्पनीह
(ठ) नेपाल िव�ुत् िनयमन आयोगको स्थापन गरी त्यसम पुनरावेदन न्यायाधीकरणक �वस्थ
ग�रने छ ।
६.४ कानूनी

�वस्थ:

(ङ) िव�ुत् ऐन , २०४९ लाई �ितस्थापन गनर् नयाँ िव�ुत् ऐन तथा राि�य िव�ुत् िनयम
आयोग सम्बन्धी िवधेयक तजुर्मा गरी �वस्थािपका संसद् समक्ष पनेछ ।
(ख) िव�ुत् सम्बन्धी आयोजनाह�मा अन्तर िनकाय समन्वय अभावका कारण िछटो छ�रतो �
कायर् सम्प� �न नसकेको देिखएकोले आयोजनाह�को अध्ययन तथा िनमार्णको चर
देिखने बाधा �वधानह� हटाउन सम्माननीय �धानमन्�ीज्यूको अध्यक्षताम , वन तथा
भू-संरक्, गृह, अथर् र जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालयका माननीय मन्�ीज्यूह�
तथा ऊजार् सिचव सदस्य सिचव रहने गरी िव�ुत् ऊजार् सङ्कट िनवारण सिमित गठन ग
छ।
(ग) ५०० मेगावाट र सो भन्दा मािथका िव�ुत आयोजनाह�को िवकास तथा अनुगमनका
िवषषयह�मा लगानी बोडर् र ऊजार् मन्�ा को भूिमकालाई लगानी �वस्थापनका पक्
एवं कायार्न्वयन �भावका�रताका आधारमा पुनरावलोकन ग�रने छ
(घ) के ही आयोजनाह�बाट उत्पादन �ने िव�ुत् ऊजार् िव�मान िव�ुत् �णालीमा �वाह �न
अवस्था नरहेको समस्या िनराकरण गनर् �सारण गु�योजनासँग तादाम्यता �ने
अनुमितप� जारी गनर् िव�ुत संकट िनवारण िवधेयकमा �वस्था गनेछ ।
(ङ) २५ मेगावाट जिडत क्षमतासम्मका आयोजनाह�को सव�क्षण र उत्पादन अनुमितप
१३२ के .भी. भोल्टेज स्तरसम्मका �सारण सव�क्षण र �सारण अनुमितप�ह� िव�ुत ि
िवभागका महािनद�शकबाट नै जारी गन� गरी िवधेयकमा �वस्था ग�नेछ ।
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अनुसूची १

िव�ुत् माग र आपू�तको िव�ेषण

िव�ुत् माग आपू�तको सङ्कुिचत दायरामा आधा�रत उ� �क्षेपणले िव�ुत् मागको यथाथर् अवस्थाको
�स्तुत गनर् सक्दैन् । अिहले कै अवस्थामा िव�ुत् आपू�त सङ्कुिचत नभएमा िव�ुत् माग क�रब दोब्बर स
स�े पिन देिखन्छ । यसरी हालको िव�ुत् मागलाई दोब्

मानी हरे क वषर् १२ �ितशतको हाराहारीमा माग

वृि� �ने तथा जिडत क्षमताक १५ �ितशत Reserve Margin �ने गरी िव�ुत् माग �क्षेपण गदार् आ
२०८२/८३ मा क�रब १०,००० मेगावाट पु�े अनुमान ग�रएको छ ।
देश िवकासले गित िलन सके मा उ� आ�थक वृि� दर �ने प�र�े�यमा िव�ुतको माग दर पिन उ� �ने तथा
आगामी दस वषर्म दस हजार मेगावाट िव�ुत उत्पाद गरी �त्ये नेपालीको घरधुरीमा िवजुली पुयार्उन
राि�य ल�य पुरा गनर्क साथै उत्पा�द िव�ुतबाट रा�को माग पुरा गरे र बांक� िव�ुत अन्य िनयार् गरी
राि�य अथर्तन्� टेवा पुयार्थउ स�कनेछ । यसका अित�र� िव�ुत उत्पादनम वृि� भएको कारणले गदार
�त्ये वषर िव�ुतमा आधा�रत उ�ोग, संरचना आ�द िनमार्/िवस्ता �ने ल�य रािखएकोछ । मािथल्ल
तामाकोशीबाट िव�ुत उत्पाद शु� भए पिछ हालको भार कटौती हटी २०७५/७६ देिख �त्ये वषर १००
देिख १५० मेगावाट िव�ुत खपत गन� उ�ोगह� स्थापन भई िव�ुतको माग बढदै जाने अनुमान ग�रएकोछ ।
िछमेक� मुलुकह� संगको अन्तरदेशी िव�ुत �सारण लाईनह� िनमार् भई संचालनमा आउं दा िव�ुत िनयार्
गनर सिजलो भई वषार्तक समयमा पूणर क्षमता िव�ुत उत्पाद गनर स�कनेछ ।
हाल िनमार्णािध अवस्थाम रहेको आयोजनाह�बाट यही आ व २०७२/७३ को अन्त सम् क�रब २००
मेगावाट िव�ुत् राि�य �णालीमा थप �ने र अक� वषर्म ८३० मेगावाट थप �ंदा हालको भार �क्षे
अनुसारको माग आपू�त �न स�े देिखन् । उत्पाद अनुमित प� �ा� गरी िनमार्णक िविभ� चरणमा रहेको
६२ वटा आयोजनाह� अनुमािनत समयसीमा िभ� नै सम्प गन� हो भने आ व २०७७/७८ सम्मम १,०७७
मेगावाट क्षम थप �नेछ । आ व २०८२/८३ सम्मम जलाशययु� आयोजनाह�बाट क�रब ५००० मेगावाट
थप गनर् स�कने देिखन्छ

22

नेपाल िव�ुत �ािधकरणको भार �क्षे तथा मािथको हरफमा �स्तु ग�रएका आयोजनाह� िनधार्�र
समयमा �णालीमा आव� भएमा माग र आपू�तको अवस्थ तल �दईएको िच�मा जस्त �नेछ ।

मािथ �स्तुत ग�रएका िव�ुत माग पुरा गनर् हाल िनमार्णािध आयोजनाह�, उतपाद अ ुमित प� �ा� गर्
वा अध्ययन सम्प� गर िनमार्को चरणमा जाने जल िव�ुत् तथा �सारण लाईन िनमार्ण आयोजनाह�को
िनमार्ण सम्प� �ने अनुमािनत िमित तल तािलकाम(अनुसूिच २) �स्तुत ग�रएको :

23

अनुसूची २

जलिव�ुत तथा �सारण लाइन आयोजनाह�को सूिच
तािलका १ – आगामी दस वषर्म िनमार् �ने जल िव�ुत आयोजनाह�

१

क्षम (मे वा)
आयोजना
उत्पाद अनुमित �ा� गरी िनमार्णक िविभ�
चरणमा रहेका तथा नेपाल सरकारले बनाउने
२,५८७
आयोजनाह�

२

�स्तािव जलाशययु� आयोजनाह�

५,३७३

११ आयोजनाह� (तािलका ४)

३

�स्तािव िप�कङ रन अफ �रभर आयोजनाह�

१,९७५

५ आयोजनाह� (तािलका ५)

जम्म

९,९३५

िस नं

कै �फयत
१०७ आयोजनाह� (तािलका २) र
१० आयोजनाह� (तािलका ३)

तािलका २ - उत्पाद अनुमित �ा� गरी िनमार्णक िविभ� चरणमा रहेका आयोजनाह�
क्षम
िजल्ल

िनमार् सम्प
अनुमािनत िमित

िस नं

आयोजना

(मे वा)

१

अपर माई

९.९८

ईलाम

२०७२

२

फावा

४.९५

ताप्लेजु

२०७२

३

िपखुवा

२.४८

भोजपुर

२०७२

४

झ्याड खोला

२.००

िसन्धुपाल्च

२०७२

५

दर�दी खोला ए

६.००

गोरखा

२०७२

६

हेवा खोला ए

१४.९०

पाँचथर

२०७२

७

गेलुङ खोला

३.२०

िसन्धुपाल्च

२०७२

८

साद� खोला

४.००

कास्क

२०७२

९

सभा खोला

४.००

संखुवासभा

२०७२

१०

दरम खोला ए

२.५०

बागलुङ

२०७२

११

�ाङ्द खोला

२.००

लमजुङ

२०७२

१२

टुंगुन थो�े

४.३६

लिलतपुर

२०७२

१३

खानी खोला (लिलतपुर)

२.००

लिलतपुर

२०७२

१४

माई क्यास्क

७.००

ईलाम

२०७२

१५

मड्क्

१३.००

कास्क

२०७२

१६

थापा खोला

११.२०

म्याग्

२०७२

१७

अपर माई सी

५.१०

ईलाम

२०७२

१८

�ारी खोला

३.७५

दैलेख

२०७२

१९

अपर चाकु

२२.२०

िसन्धुपाल्च

२०७२

२०

अपर मस्यार्ङ ए

५०.००

लमजुङ

२०७२

२१

अपर मादी

२५.००

कास्क

२०७२

२२

माई साना क्यास्क

८.००

ईलाम

२०७२

24

�ने

क्षम
िजल्ल

िनमार् सम्प
अनुमािनत िमित

िस नं

आयोजना

(मे वा)

२३

चाके

२.८३

रामेछाप

२०७३

२४

जुम्द

१.७५

गुल्म

२०७३

२५

थेउले

१.५०

बागलुङ

२०७३

२६

ताडी

५.००

नुवाकोट

२०७३

२७

अपर मैलुङ ए

५.००

रसुवा

२०७३

२८

तल्ल मोदी

२०.००

पवर्

२०७३

२९

अपर दोद� ए

२२.००

लमजुङ

२०७३

३०

जोगमाई

७.६०

ईलाम

२०७३

३१

अपर पराजुली

२.१५

दैलेख

२०७३

३२

लोहोरे

४.२०

दैलेख

२०७३

३३

िम�दम करापु

३.००

लमजुङ

२०७३

३४

�दी ए

६.८०

लमजुङ

२०७३

३५

फलांखु खोला

१३.७०

रसुवा

२०७३

३६

कपाडी गाड

३.३३

डोटी

२०७३

३७

घलेम्द खोला

४.००

म्याग्

२०७३

३८

पुवा खोला १

४.००

ईलाम

२०७३

३९

खानी खोला

२५.००

दोलखा

२०७४

४०

मािथल्ल तामाकोशी

४५६.००

दोलखा

२०७४

४१

अपर िखम्त

१२.००

दोलखा

२०७४

४२

तामे खोला

१.२५

दैलेख

२०७४

४३

बिडगाड

६.६०

बागलुङ

२०७४

४४

दोद� खोला

२७.००

लमजुङ

२०७४

४५

खानी खोला

३०.००

दोलखा

२०७४

४६

कावेली बी १

२५.००

ताप्लेजु

२०७४

४७

सलान्ख खोला

२.५०

नुवाकोट

२०७४

४८

मोदी

१५.१०

पवर्

२०७४

४९

खो�ङा

४.८०

ते�थुम

२०७४

५०

रावा खोला

६.५०

खोटाङ

२०७४

५१

िमिडल िम�दम

३.१०

लमजुङ

२०७४

५२

मोलुङ

७.००

ओखलढङ्ग

२०७४

५३

अपर िखम्त २

७.००

रामेछाप

२०७४

५४

जुनवेशी

५.२०

सोलुखुम्ब

२०७४

५५

ताङछहार खोला

२.२०

मुस्ता

२०७४

५६

खारे खोला

२४.१०

दोलखा

२०७४

५७

िसङटी खोला

१६.००

दोलखा

२०७४
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�ने

क्षम
िजल्ल

िनमार् सम्प
अनुमािनत िमित

िस नं

आयोजना

(मे वा)

५८

लोवर ताडी

४.९९

नुवाकोट

२०७४

५९

दोद� खोला

१०.३०

लमजुङ

२०७४

६०

चुलेपु खोला

८.५२

रामेछाप

२०७४

६१

�दी खोला बी

६.६०

लमजुङ

२०७४

६२

तल्ल हेवा

२१.६०

पाँचथर

२०७४

६३

सुरी खोला

६.४०

दोलखा

२०७४

६४

ि�शूली ३ ए

६०.००

नुवाकोट

२०७४

६५

नामाजु्
र मादी

१२.००

कास्क

२०७५

६६

वलेफ�

२४.००

िसन्धुपाल्च

२०७५

६७

िलखु खोला

५२.४०

ओखलढङ्ग

२०७५

६८

मृ�ी खोला

४२.००

म्याग्

२०७५

६९

अपर इन्गुव खोला

९.७०

ईलाम

२०७५

७०

अपर मैलुङ

१४.३०

रसुवा

२०७५

७१

मािथल्ल सान्जे

१४.८०

रसुवा

२०७५

७२

रसुवागढी

१११.००

रसुवा

२०७५

७३

सान्जे

४२.५०

रसुवा

२०७५

७४

अपर ताडी

११.००

नुवाकोट

२०७५

७५

वलेफ� ए

१०.६०

िसन्धुपाल्च

२०७५

७६

लोवर खारे

८.२६

दोलखा

२०७५

७७

बागमती

२०.००

मकवानपुर

२०७५

७८

इवा खोला

९.९०

ताप्लेजु

२०७५

७९

घ�े खोला

५.००

दोलखा

२०७५

८०

तल्ल सोलु

८२.००

सोलुखुम्ब

२०७५

८१

सोलु

२३.५०

सोलुखुम्ब

२०७५

८२

दरबाङ म्याग्

२५.००

म्याग्

२०७५

८३

अपर स्याङ

२.४०

लमजुङ

२०७५

८४

चौरी खोला

५.००

रामेछाप

२०७५

८५

मध् भोटेकोशी

१०२.००

िसन्धुपाल्च

२०७६

८६

माया खोला

१४.९०

संखुवासभा

२०७६

८७

फलांखु खोला

५.००

रसुवा

२०७६

८८

डाउन िपलुवा

९.५०

संखुवासभा

२०७६

८९

सुपर दोद�

४९.६०

लमजुङ

२०७६

९०

सोलु खोला (दुधकोशी)

८६.००

सोलुखुम्ब

२०७६

९१

सभा खोला ए

८.३०

संखुवासभा

२०७६

९२

�प्स खोला

४.००

म्याग्

२०७६
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�ने

क्षम
िजल्ल

िनमार् सम्प
अनुमािनत िमित

िस नं

आयोजना

(मे वा)

९३

न्याद खोला

३०.००

लमजुङ

२०७६

९४

कलंगागाड

१५.३३

बझाङ

२०७६

९५

अपर सानीगाड

१०.७०

बझाङ

२०७६

९६

अपर िपलुवा २

४.७२

संखुवासभा

२०७६

९७

कावेली ए

३७.६०

पाँचथर

२०७६

९८

बूढी गंगा

२०.००

आछाम

२०७६

९९

माडी खोला

१२.९८

रोल्प

२०७६

१००

ि�शुली ३ बी

३७.००

दोलखा

२०७६

१०१

िलखु २

३३.४०

सोलुखुम्ब

२०७७

१०२

िलखु १

५१.४०

सोलुखुम्ब

२०७७

१०३

िलखु ए

२४.२०

सोलुखुम्ब

२०७७

१०४

अपर म्याग्

२०.००

म्याग्

२०७७

१०५

अपर कलंगागाड

३८.४६

बझाङ

२०७७

१०६

िखम्त २

४८.८०

दोलखा

२०७८

१०७

तल्ल इन्�ावत
जम्म

४.५०
२३०२.९९

िसन्धुपाल्च

२०८०

�ने

तािलका ३ - नेपाल सरकारबाट अध्ययन भई िनमार्णको लािग �स्तािवत आयोजन
क्षम
िजल्ल

िनमार्
सम्प
अनुमािनत िमित

िस नं

आयोजना

(मे वा)

१

बूढी गंगा

२०.००

आछाम

२०७६

२

घुन्स खोला

७८.००

ताप्लेजु

२०७८

३

इन्ख खोला

२०.००

सोलुखुम्ब

२०७८

४

िसवा खोला

१५.००

ताप्लेजु

२०७८

५

मेवा खोला

१२.००

ताप्लेजु

२०७८

६

१२.९८

रोल्प

२०७६

७

माडी खोला
ँ ु
तल्ल होग

२३.५०

सोलुखुम्ब

२०७७

८

इखुवा खोला

३०.००

संखुवासभा

२०७७

९

कावेली ३

२२.००

ताप्लेजु

२०७७

१०

मेवा खोला
जम्म

५०.००
२८३.४८

ताप्लेजु

२०७९
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�ने

तािलका ४ - �स्तािव जलाशययु� आयोजनाह�
क्षम

िस
नं

आयोजना

(मे वा)

िजल्ल

िनमार् सम्प
अनुमािनत िमित

१

उ�र गंगा

३००

बागलुङ

२०७९

२

तन�ँ सेती

१४०

तन�ँ

२०८०

३

दुधकोशी

३००

ओखलढु ङ्ग

२०८०

४

बूढी गण्डक

१२००

गोरखा, धा�दङ

२०८१

५

पि�म सेती

७५०

डोटी

२०८१

६

तमोर

६९२

पाँचथर, ताप्लेजु

२०८२

७

सुनकोशी ३

५३६

रामेछाप, िसन्धुल, का�े, िसन्धुपाल्च

२०८२

८

िखम्त ठोसे

५००

रामेछाप, दोलखा

२०८२

९

लाङताङ

३००

रसुवा

२०८२

१०

नौमुरे

२४५

दाङ, प्युठा

२०८२

११

नल�सङ गाड

४१०

जाजरकोट

२०८२

�ने

५३७३
तािलका ५ - �स्तािव िप�कङ रन अफ �रभर आयोजनाह�
क्षम

िस
नं

आयोजना

(मे वा)

िजल्ल

िनमार् सम्प
अनुमािनत िमित

१

तामाकोशी ३

६४०

दोलखा
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�ने

तािलका ६

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

S.
N.

Project Name

Status of Projects

Length
km

1

2

ThankotChapagaun (Bhaktapur)132
kV T/L

SingatiLamosangu 132
kV T/L, Singati
132/33 kV S/S

Revised

28

40

Completion
Date

N/A

2015/16

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)
Due to timely unavailability of RoW at
Lalitpur district & prolongation
construction time, transmission line
contract was terminated. For stringing
23
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.

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

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

Sipring Khola, Singalti
Khola, Khani Khola-1,
Upper Khimti, Khare,
Poor
Khani Khola( Dolakha),
performance Tamakoshi V, Ghatte
of Contractor Khola, Suri Khola, Lower
Khare, Lower Khani
Khola,Chyadu khola and
Orang Khola

29

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

Line
S.
N.

Project Name

Status of Projects
Length
km

3

4

HetaudaKulekhani-IISyuchatar 132 kV
second circuit
stringing

BhulbhuleMarsyangdi 132
kV T/L

Revised

46

22

Completion
Date

2015/16

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)

32 km of 2nd circuit string has been
complted. Overall progress is 69.5%.

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

30

2.5

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

Kulekhani I, II & III

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)

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)
construction
of line.

5

Ramechhap(Garjyang)-Khimti 30
132 kV T/L

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

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

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,

World Bank Funded
Projects

6

Khimti-Dhalkebar
75
220 kV D/C T/L

2014/15

31

28

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

(As Ashad of 2072)
Sindhuli
district and
work is
interrupted.

7

HetaudaBharatpur 220 kV 75
D/C T/L

8

BharatpurBardaghat 220 kV 74
T/L

9

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

90

Projects to be Evacuated

2015/16

Out of 226 towers, Tower foundation137 Tower erection-54, S/S works at
Hetauda & Bharatpur at final stage

2016/17

Out of 246 towers, Tower foundation34 Tower erection-20, tree cutting6600 (out of 28000 trees lying in the
RoW)

2016/17

Damak-Ilam section: Tower
Foundation-99, Tower Erection-82,
Damak & Ilam S/S completed, Phidim
& Kabeli S/S under construction
32

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

24.25

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

Strengthening of
domestic network to
import power from India

17

Delay in
forest
clearance of
additional
tree cutting.

Strengthening of
domestic network to
import power from India

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

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)
Pachathar &
Tehrathum
district from
Cabine. Also
local
problem in
Phidim

10

HetaudaDhalkebarInaruwa 400 kV
T/L

285

Tower foundation - 316
Tower erection-271

52.42

38

Physical progress is less than 60%

12.72

Strengthening of
domestic network to
import power from India

ADB funded Projects

(i)
11

Energy Access
and Efficiency
Improvement
Project
Middle
MarsyangdiLower

33

Local
problem in
second

Upgrading TL

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

(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

12

Chapali 132 kV
S/S, LainchaurChabel 66 kV UG
Cable Link

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

8.46
(16)

Supply of GIS
at Lainchaur

13

Dumre-Damauli
132 kV T/L

18.62

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

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

Projects to be Evacuated

7.7

2015/16

2016/17

40

24.44 km of 2nd circuit conductor
stringing and 14.91 km of OPGW
stringing work have been completed.
34

Upgrading TL

Kathmandu Valley TL
reinforcement projects

Upgrading TL

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(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.

14

Butwal-Kohalpur
132 kV T/L
second circuit
stringing

211

completed 100% of work.

(ii)

Electricity
Transmission
Expansion and
Improvement
Project
35

Upgrading TL

13.78

Upgrading TL

Line
S.
N.

Project Name

Status of Projects
Length
km

15

KohalpurMahendranagar
132 kV T/L
second circuit
stringing

16

132 kV Chapali
S/S Expansion
Project

17

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

(iii
)

SASEC Power
System

Revised
Completion
Date

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

2017/18

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)

Lack of experience in procurement,
Delay in S/S contract award.

190

Project
Cost
(MUSD)

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

36

26.7

Sub-station expansion

Sub-station expansion

8.93
Land
acquisition
and
compensatio
n problem in
New Khimiti
S/S. Poor
project
preparednes
s.

Upper Tamakoshi,
Lapche Khola, upper
Lapche Khola,

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)

Expansion
Project

18

MarsyangdiKathmandu 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)

19

Kaligandaki
Corridor 220 kV
T/L

To evacuate power from
Marsyandi Basin

105

37

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)

Dana-Kusma 220
kV T/L

Kusma-New
Butwal 220 kV
T/L

38

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

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

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

20

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)

New ButwalBardaghat 400 kV
T/L

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

Project
Cost
(MUSD)

115

48.6

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

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

UdipurMarkichowk (33
Km)-Bharatpur
(30 Km)

39.9

Dharapani S/S:
220/132/33/11
39

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

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(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

SamundratarTrishuli 3B HUB
132 kV D/C T/L

26

TEBR report is submitted to NEA
board for approval

Line of Credit (LOC),
Government of India
40

12

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

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)

funded Projects

22

DhalkebarMuzaffarpur 400
kV D/C T/L

23

Solu Corridor 132
kV T/L, 132/33 kV 90
S/S at Tinla (Solu)

24

Koshi Corridor
220 kV D/C T/L

InaruwaBasantapurKhandabari 220
kV T/L

42

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

Power export and
import oriented Project

TEBR Report is submitted to NEA
Management for approval

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

147

107

29

112

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

41

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,

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)
Lankhuwa Khola.

BasantapurHangpang 220 kV
T/L

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

40

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,

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

42

Line
S.
N.

Project Name

Revised
Status of Projects

Length
km

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)
Middle Tamor,

25

Modi-Lekhanath
132 kV T/L

45

Survey work is completed. ToR is
submitted to MoEN.

KfW & EIB funded
Projects

43

20.39

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

Line
S.
N.

Project Name

Status of Projects
Length
km

26

27

Chilime-Trishuli
220 kV T/L

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

Revised

27

Completion
Date

Project
Cost
(MUSD)

Problems /
Issues

Projects to be Evacuated

(As Ashad of 2072)
Detailed Survey work and Feasibility
Study for 220 kV line and Chilime Hub
have been completed.

Detailed Survey work and
Environmental Study have been
completed.

44

35

Rasuwagadi, Rasuwa
Bhotekoshi, Upper
Trishuli-2 HPP

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]
5M
-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
Ps ltxfO{n] k|fKt x'g] ljB't

(RoR)

sf] sl/a
@@* d]ufjf6
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-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]{ .

नेपाल सरकार
ऊजार् मन्तर्ालय

राि य ऊजार् सङ्कट िनवारण
तथा
िव ुत् िवकास दशक सम्बन्धी कायर् योजना, २०७२
१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
(क) कानूनी सुधारको
1.

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

वस्था

नयाँ िव ुत् ऐन, तथा िव ुत् ऐन, २०४९ लाई पर्ितस्थापन गनर् नयाँ िव ुत् ऐन तथा
राि य िव ुत् िनयमन राि य िव ुत् िनयमन आयोग सम्बन्धी िवधेयक तजुर्मा गरी
आयोग ऐन को
वस्था
वस्थािपका संसद् समक्ष पेश गन ।
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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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
2.

3.

ऊजार् सङ्कट िवधेयक
पािरत गरी लागू गन ।

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

वतर्मान ऊजार् सङ्कट न्यूनीकरणको लािग कानूनी वधान फु काउन
तथा ऊजार् क्षेतर्को समगर् िवकासको लािग अपनाउनु पन दीघर्कालीन
पर्िकर्ितका सुधारका कदमहरु समेतलाई मध्यनजर गरी ऊजार् सङ्कट
िवधेयक वस्थािपका संसद्बाट पािरत गराउने ।
िव ुत् सम्बन्धी आयोजनाहरुमा अन्तर िनकाय समन्वय अभावका
कारण िछटो छिरतो रुपमा कायर् सम्प हुन नसके को देिखएकोले
आयोजनाहरुको अध्ययन तथा िनमार्णको चरणमा देिखने बाधा

३ मिहना
िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
नेपाल सरकार
मिन्तर्पिरषद्

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
अथर् मं.,
का न्या तथा सं
मं,
ऊजार् मं.

तत्काल

नेपाल सरकार,

ऊजार् मं.

मिन्तर्पिरषद्

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 ।

4.

िव ुत् पर्सारण /
िवतरणसँको आब ता
सुिनि त हुने गरी
आयोजनाहरुको
अनुमितपतर् जारी गन
वस्था सरलीकरण र थप
विस्थत गन ।

क) के ही आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने िव ुत् ऊजार् िव मान
िव ुत् पर्णालीमा पर्वाह हुने अवस्था नरहेको 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 ।
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३ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं.

िव.िव.िव./
ने.िव.पर्ा.

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
5.

6.

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

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

मूल्य अिभवृि कर िफतार्
बापतको सहुिलयतको
वस्था गन ।

मूल्य अिभवृि कर िफतार् बापतको रु ५० लाख पर्ित मेगावाटको
सुिवधा देशिभतर् आन्तिरक खपतको लािग िनमार्ण गिरने
आयोजनाको हकमा िव ुत् सङ्कट िनवारण दशकको अविधसम्म

६ मिहना
िभतर्

अथर् मं.

ऊजार् मं.

आिथक ऐनमा
समेिटनु पन ।

६ मिहना
िभतर्

अथर् मं.

ऊजार् मं.

आिथक ऐनमा
समेिटनु पन ।

३ मिहना
िभतर्

भूिमसुधार त.

ऊजार् मं.,

अथार्त आ. व. २०८२/८३ सम्म पाउने

ऊजार् मं.

लगानी बोडर्,
िव.िव.िव.,
ने.िव.पर्ा.

वस्था गन । यस्तो सुिवधा

सौयर्, वायुलगायतका वैकिल्पक नवीकरणीय ऊजार्बाट आगामी दुई
वषर्िभतर्मा न्यूनतम १ मेगावाट जिडत क्षमतामा िव ुत उत्पादन
गरी Captive Plant को रुपमा स ालन गन उ ोग
संघसंस्थाहरुलाई पिन उपलब्ध गराइने छ ।
7.

िव ुत् ऐन, २०४९ ले िव ुत् ऐन, २०४९ ले िदएको आयकर छु ट िविभ समयमा कटौित

8.

िदएको आयकर छु टको
वस्था गन ।
िव ुत् तथा पर्सारण लाइन
आयोजनाको जग्गाको
हदबन्दी हटाउने ।

हुँदै आएकोले उक्त सुिवधा िव ुत् सङ्कट िनवारण दशकको
अविधसम्म िदने ।
िव ुत् तथा पर्सारण लाइन आयोजनाको नाममा वातावरणीय
अध्ययन पर्ितवेदन (IEE / EIA) मा उल्लेख भएको जग्गाको
क्षेतर्फल सम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने

वस्था िमलाइने छ ।

वस्था मं.

िजल्ला नापी
कायार्लय /
िजल्ला मालपोत
कायार्लय
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१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
9.

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

10.

11.

िव ुत् आयोजनासङ्ग
सम्बिन्धत खिरद पर्िकर्यामा
थप वस्था गन ।

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

३ मिहना
िभतर्

गृह मं.

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

३ मिहना
िभतर्

गृह मं

िव ुत् उत्पादन, पर्सारण एवम् िवतरण पर्णालीका आयोजनाहरुका

३ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं.,

(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 ।

लािग मालसामान तथा िनमार्ण कायर्हरु खिरद गनर् Single Stage
Two Envelop को िविध अपनाई खिरद गनर् सक्ने

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

, २०५८ को संशोधन गन ।

पिरमाजर्न गिरने ।

िनकाय(हरु)
ऊजार् मं.,
सम्बिन्धत
िजल्ला पर्शासन
कायार्लय
ऊजार् मं.,
सम्बिन्धत
िजल्ला पर्शासन
कायार्लय
अथर् मं.,
कानून न्याय
तथा सं.

वस्था गन ।

िव ुत् चोरी िनयन्तर्ण ऐन

६
सहयोगी

३ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं.,

. मं.,

सा खिरद अ
कायार्लय
कानून न्याय
तथा सं.

. मं.,

ने.िव.पर्ा.
(ख) नीितगत िनणर्य
12.

६ मिहना
िभतर्

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

ऊजार् मं.,

रा. यो. आ., ज.
तथा ऊजार् आ.
स., िव.िव.िव.,
ने.िव.पर्ा.,
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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
13.

आन्तिरक सर्ोत पिरचालन
गरी जलिव त्
आयोजनाहरुमा लगानीको
वस्था िमलाउने ।

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
नेपाल रा
बैङ्क

िनकाय(हरु)

अथर् मं.,

(क) िव ुत् उजार् सङ्कट िनवारण अविधमा बैङ्क तथा िव ीय
संस्था सम्बन्धी पर्चिलत कानून बमोिजम स्थािपत बैङ्क तथा
िव ीय संस्थाले आफू ले लगानी गन कू ल कजार्को १५
पर्ितशतसम्मको रकम िव ुत आयोजनामा लगानी गनर् सक्ने
वस्था िमलाउने ।

३ मिहना
िभतर्

(ख) ठू ला तथा आकषर्क जलाशययुक्त जलिव ुत आयोजनाहरु
लगायतमा लगानीको
वस्था सुिनि त गनर् शेयर
लगानीमध्येको ५१% सरकार तथा सरकारी िव ीय

६ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं.

३ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

सबै नेपाली जनताबाट संगिठत रुपमा, सहकारी संस्था

14.

नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणको
आिथक पर्शासन
िबिनयमावली पिरमाजर्न
गन ।
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अथर् मं.,
ऊजार् मं.

नेपाल रा
बैङ्क लगायत
सम्बिन्धत
िनकायहरु

संस्थाहरुमाफर् त र ४९% वैदिे शक रोजगारबाट िभितर्ने िवपर्ेषण,
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 ।
नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणको आिथक पर्शासन िबिनयमावलीलाई
सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावली अनुरुप हुने गरी आवश्यक
पिरमाजर्न गन ।

६
सहयोगी

स ालक
सिमित

ऊजार् मं.

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
15.

16.

ऊजार् मन्तर्ालय र िव ुत्
िवकास िवभागको
पुनसर्ंरचना गन ।

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

जल्िव ुत् आयोजनाको
पर्कार अनुसार
आयोजनाको उत्पादन

दीघर्कािलन रुपमा नेपालकै उत्पादनबाट लोडसेिडङ अन्त्य गनर्

िमशर्ण (Generation
Mix) तय गिरने ।

६ मिहना
िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
ऊजार् मं.

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
अथर् मं.,
सा पर् मं.,
िव.िव.िव.

१० वषर्िभतर्

ऊजार् मं.

रा. यो. आ.

जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरे ज ४०-५० %, िपिकग रन अफ द

िव.िव.िव.

िरभर १५-२० %, रन अफ द िरभर २५-३० % र अन्य वैकिल्पक

ने.िव.पर्ा.

सर्ोतबाट ५-१० % सम्म रहने गरी िव ुत् को िवकास गन ।
(आयोजनाहरुको छनौट गदार् क्षेतर्ीय सन्तुलन, न्यून पुनवार्स, उच्च हेड
(High head), बहुआयािमक उपयोिगता आिद समेतलाई आधार
बनाईनेछ । साथै जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट तल्लो तटीय
आयोजना/क्षेतर्लाई हुने फाइदाहरु (िव ुत् ऊजार्, िसचाइ, बाढी
िनयन्तर्ण, जल पिरवहन, मत्स्य पालन, तथा पयर्टन आिद) को
न्यायोिचत बाँडफाँड हुने

17.

िनमार्णाधीन जलिव ुत
आयोजनाहरुलाई उच्च
पर्ाथिमकताका साथ सम्प

वस्था िमलाउने ।)
१ वषर् िभतर्

(क) २०० मेगावाट

िनजी क्षेतर्

ऊजार् मन्तर्ालय,
िव.िव.िव.,
ने.िव.पर्ा.
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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१

२
कायर्कर्म

कर्.

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
गन ।

२ वषर् िभतर्

(ख) थप ८५० मेगावाट

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

३ वषर् िभतर्

ऊजार् मन्तर्ालय,

सहायक

िव.िव.िव.,

कम्पनी,

ने.िव.पर्ा.

ने.िव.पर्ा. का

ऊजार् मन्तर्ालय,

सहायक

िव.िव.िव.,

कम्पनी,

ने.िव.पर्ा.

िनजी क्षेतर्
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 पुर्याउन िवशेष पर्ाथिमकता
िदने ।
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३ मिहना
िभतर्

िनकाय(हरु)

ने.िव.पर्ा. तथा

िनजी क्षेतर्
(ग) थप ४०० मेगावाट

६
सहयोगी

ऊजार् मं.

अथर् मं.,
िव.िव.िव.,
ने.िव.पर्ा.,

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
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

आवश्यकता
अनुसार

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
अथर् मं.

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
ऊजार् मन्तर्ालय

रकम शोध भनार् िदने ।

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व
किरब ४ अबर्
पर्ित वषर्

८
कै िफयत

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

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

िनधार्रण/ समायोजन गन ।

वस्थापन (Demand Side Management) गनर् मौसम तथा

६ मिहना
िभतर्

िव त
ु ् महशुल
िनधार्रण
आयोग

बुटवल पावर
कम्पनी

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

१ वषर् िभतर्

ने.िव.पर्ा.

ऊजार् मन्तर्ालय

िव त
ु ् िनयमन
आयोग
स्थापना भई

(ख) िव ुत् पर्सारण लाईन पर्योग गरे बापत ितनुर् पन पर्सारण शुल्क

१ वषर् िभतर्

ऊजार् मन्तर्ालय

राि य पर्. िगर्ड

राि य पर्. िगर्ड

कं .

कं . समेत

ने.िव.पर्ा.,

समय अनुसार िव ुत् महशुल दर िनधार्रण गन ।
21.

Charge) िनधार्रण गन ।

(Wheeling Charge) िनधार्रण गन

वस्था िमलाइने ।
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िकर्याशील
भएप ात् तय
हुने ।

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
22.

23.

24.

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

एिकन भएका र नदी वेिसन
गुरु योजनामा परे का
जलाशययुक्त िव ुत्
आयोजनाहरुलाई पर्भाव
नपान ।

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

तत्काल

रा. यो. आ.

सम्बिन्धत सबै
मन्तर्ालय तथा
मातहतका
िनकायहरु

१ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं.

िव.िव.िव./

जनताको लगानीबाट ब े
जलिव ुत् आयोजनाहरु
अगािड बढाउने ।

(ख) एिकन भएका र नदी वेिसन गुरु योजनामा परे का जलाशययुक्त
िव ुत् आयोजनाहरुको जानकारी सम्बिन्धत िनकायहरुमा
गराउने ।
अिधकतम जनतालाई जलिव ुत् आयोजनाको शेयर सुिनि त हुने
गरी जनताको लगानीबाट ब े जलिव ुत् आयोजनाहरुलाई
पर्ाथिमकताका साथ अगािड बढाईने छ ।

िनयिमत

ऊजार् मं.

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

स्थानीयस्तरमा स ालन
हुने तीन मेगावाट सम्मका
जलिव ुत्
आयोजनाहरुलाई पर्सारण
सुिवधा पर्दान गन ।
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ने.िव.पर्ा.
अथर् मं.,
िव.िव.िव./
ने.िव.पर्ा.
ऊजार् मं.

अथर् मं., ऊजार्
मं.
ने.िव.पर्ा.

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
25.

िव ुत् ऊजार् खिरद बापत
भुक्तानीको पर्त्याभूित गन ।

वैदिे शक लगानी आकिषत गन पर्योजनका लािग आयोजना िवकास
सम्झौताको माध्यमबाट स्वदेशी खपतको लािग िवकास गिरने

१ मिहना
िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
नेपाल सरकार

26.

िलउ र ितर (Take and

(क) नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणबाट Grid Impact Study प ात
िलउ र ितर (Take and Pay) पर्ावधान राखी िव ुत् खिरद

िलउ वा ितर (Take or

सम्झौता सम्प भईसके का वा हुने कर्म मा रहेका िनजी क्षेतर्का
जलिव ुत् आयोजनाहरुको हकमा िव ुत् सङ्कट िनवारण

अपनाउने ।

दशकको अविधसम्म अथार्त आ. व. २०८२/८३ सम्म

अथर् मं., ऊजार्

६ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

ने.िव.पर्ा. िव ुत्

स ालक
सिमित

ापार िवभाग

ापािरक

उत्पादन (Commercial Operation) शुरु गिरसक्ने RoR
जलिव ुत आयोजनाहरुबाट उत्पािदत ऊजार् पर्स्तािवत उत्पादन
िमशर्णको पिरिधिभतर् रही िलउ वा ितर (Take or Pay) को
आधारमा खिरद हुने

८
कै िफयत

वस्था िमलाइने ।

Pay) पर्ावधानको स ा
Pay) को पर्ावधान

िनकाय(हरु)

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

मं., ने.िव.पर्ा.

आयोजनाहरुमा नेपाल सरकारले िव ुत् खिरद बापतको भुक्तानीको
पर्त्याभूित गिरिदन सक्ने

६
सहयोगी

वस्था िमलाउने ।
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पयार् पर्सारण
तथा िवतरण
क्षमता िवकास
गरी आन्तिरक

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
(ख) यो

वस्थाका कारण नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणलाई अितिरक्त

घाटा पनर् गएमा सो को शोधभनार् नेपाल सरकारले उपलब्ध

आवश्यकता
अनुसार

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

नेपाल सरकार,

अथर् मं., ऊजार्

मं.प.

मं., ने.िव.पर्ा.

गराउने ।

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व
किरब ८ अबर्
पर्ित वषर्को
जोिखम
(Dispatchable
GIS क्षमता
११०० मे.वा.
बापतको २५ %
रकममा
आधािरत)

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.,

४ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

ऊजार् मन्तर्ालय

मागको
आधारमा

ने.िव.पर्ा.

ि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

िचनी उ ोग

गनर् पर्चिलत सूचीकृ त दर (Posted Rate) मा

िव ुत् खिरद गन ।
(घ) उ ोगदेिख राि य गर्ीडको जडान िबन्दु सम्मको पर्सारण लाईन
उ ोगकै खचर्मा बनाइिदने ।
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८
कै िफयत

ऊजार् खपत
गराउन सके मा
उक्त रकमको
दाियत्व बहन
गनुर् पन
अवस्था नरहने
।

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
28.

गत आ व २०७१/७२ को
िवनाशकारी भूकम्प तथा
बाढी पिहरोलाई फोसर्
मेज्योर (Force

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

तत्काल

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
नेपाल सरकार

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
ने.िव.पर्ा.

वस्थाहरु िकर्याशील गिरने ।
२ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

ापािरक उत्पादन शुरुगनुर् पन िमित (RCOD) र िव ुत्

PPA मा

ऊजार् मं.

िव.िव.िव.

खिरद सम्झौताको म्याद थप भए बमोिजम हुने गरी िव ुत्
उत्पादन अनुमितपतर्को म्याद समेत थप गन

म्याद थप भए
प ात्
६ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं.

ने.िव.पर्ा.,

(ख) उक्त भूकम्पबाट पर्भािवत/क्षितगर्स्त िनमार्णाधीन

Majeure) को रुपमा

आयोजनाहरुको लािग

मानी आवश्यक सुिवधा
पर्दान गन ।

(RCOD) बढीमा एक वषर् थप गन तथा स ालनमा आएका

ापािरक उत्पादन शुरु गनुर् पन िमित

आयोजनाहरु पिन सोही भूकम्पबाट क्षितगर्स्त भएको
अवस्थामा िव ुत् खिरद सम्झौताको म्याद आवश्यकता
अनुसार बढीमा एक वषर् थप गन ।
(ग)

(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 ।
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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
29.

पर्वधर्कहरुको कन्सोिटयम
माफर् त पर्सारण लाईन तथा
सबस्टेशनको िनमार्ण

पर्सारण लाईन सम्बन्धी आयोजनाहरुलाई उच्च पर्ाथिमकताका साथ
स ालन गिरनुका साथै यसको लािग नदी वेिसन कोरीडोर पर्सारण
लाइन, पूवर् पि म पर्सारण हाइवे तथा अन्तरदेशीय आयात िनयार्त

Build Transfer (BT)

पर्सारण लाइन सिहतको पर्सारण गुरुयोजना स्वीकृ त गरी लागू

Model अन्तगर्त गन ।

गिरने छ । पर्सारण लाईन िनमार्णलाई दर्ुतगितमा बढाई Power

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

३ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं.

४ मिहना
िभतर्

नेपाल सरकार

अथर् मं.,

मं.प.

ऊजार् मं.

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

ने.िव.पर्ा.,
िव.िव.िव.

Evacuation गनर् सम्बिन्धत पर्वधर्कहरुको कन्सोिटयम बनाई
पर्सारण लाईन तथा सबस्टेशनको िनमार्ण Build Transfer Model
अन्तगर्त पिन गनर् सिकने गरी कायर्िविध बनाई कायार्न्वयन गन ।
ु ् पर्सारण लाईनको
30. िव त
Right of Way मा परे को
जग्गाहरुको थप क्षितपूित
रकम वािषक रुपमा
उपलब्ध गराउने ।

िव ुत् पर्सारण लाईन िनमार्ण गन कर्ममा Right of Way मा
परे को जग्गाहरुको उपयोिगतामा हर्ास आउने भएकाले सो जग्गाको
िनधार्िरत मूल्यको १० पर्ितशत मातर् क्षितपूित िदने हालको
वस्थाबाट जग्गा पर्ाि मा समस्या देिखएकोले यसलाई
सहजीकरण गनर् हालको

सं. मा. तथा
स्था. िव. मं.,

वस्थाको अितिरक्त Right of Way मा

ने.िव.पर्ा.,

परे को जग्गाहरूलाई थप क्षितपूित रकम कायर्िविध तयार गरी
वािषक भाडाको रुपमा उपलब्ध गराउने । यसको वस्थापकीय
िजम्मेवारी सम्बिन्धत गा. िव. स./नगरपािलकालाई िदने ।

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 ।
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सम्बिन्धत गा.
िव. स.
/नगरपािलका
तत्काल

नेपाल सरकार
मं.प.

रा.यो.आ.

किरब १ अबर्
पर्ित वषर्

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
संरिक्षत क्षेतर्िभतर् पन
जलाशययुक्त
आयोजनाहरुको अध्ययन
तथा
िनमार्णका लािग िवशेष
वस्था गन ।
वन
क्षेतर्को जग्गा िलजमा
33.
िलए वापत जग्गा शोधभनार्
िदनु पन वस्था हटाउने ।
32.

34.

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

६ मिहना
िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
नेपाल सरकार

िनकाय(हरु)

मं.प.

वन तथा भू-सं.
वातावरण. मं.

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

िनरन्तर

Payment for
Ecosystem Services

आयोजना िवकास सम्झौताहरुमा स्प

३ मिहना
िभतर्

(PES) हटाउने ।

Ecosystem Services (PES) को

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

ऊजार् मं.,
मं., ज. तथा

वस्था गिरएको बाहेक वन

तथा भू–सरं क्षण मन्तर्ालयबाट लगाईएको Payment for

नेपाल सरकार

रा.यो.आ.,

मं.प.

ऊजार् मं.,
वन तथा भू-सं.
मं.

नेपाल सरकार

रा.यो.आ.,

मं.प.

ऊजार् मं.,

वस्था हटाउने । िव ुत

वन तथा भू-सं.

आयोजनाबाट पर्भािवत वन संरक्षण तथा सम्बधर्नको लािग िव ुत्
आयोजनाबाट पर्ा रोयल्टी रकममध्ये बाट िनि त पर्ितशत रकम
कायर्िविध बनाई िदने ।
35.

६
सहयोगी

(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 ।

प ृ ठ - 14/39

मं.
६ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

भूिमसुधार त.
वस्था मं.

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१

२
कायर्कर्म

कर्.

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
िवशेष

वस्था गन ।

६ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

(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.,

(घ) पर्ाथिमकता पर्ा १३२ के .भी. क्षमता वा सोभन्दा मािथका

६ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं.,

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

पर्सारण लाईनको अध्ययन, िवकास वा िनमार्ण गदार् सकभर

36.

37.

जग्गाको मुआब्जा
पुनरावलोकनको वस्था

पर्सारण लाइन िनमार्णको
िवशेष वस्था

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

िनजी जग्गाको पर्योग कम हुने गरी गन तथा यस सँग बािझने
सरकारी वा वन क्षेतर्को जग्गा उपयोग सम्बन्धी वस्थालाई
पिरमाजर्न गन ।
जग्गा मुआब्जा िनधार्रण सिमितले िनधार्रण गरे को जग्गाको
मुआब्जा दर पुनरावलोकनको लािग िजल्लास्तरमा जग्गा मुआब्जा
पुनरावलोकन सिमितको वस्था िमलाइने छ । जग्गा मुआब्जा
िनधार्रण सिमितले गरे को िनणर्य उपर िच नबुझेमा िनणर्य भएको
३५ िदनिभतर् सम्बिन्धत पक्षले पुनरावलोकनको लािग सिमितमा
िनवेदन िदन सक्ने र उक्त सिमितले ३५ िदनिभतर् िनणर्य िदनुपन
वस्था िमलाइने ।
पर्सारण लाइन दर्ुत गितमा िनमार्ण गनर् आवश्यकतानुसार नेपाली
सेनालाई संलग्न गराउने ।
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६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
भूिमसुधार त.
वस्था मं.
भूिमसुधार त.
. मं.

ज. तथा वा. मं.,
वन तथा भू-सं.
मं.

३ मिहना
िभतर्

नेपाल सरकार

ऊजार् मं.,
भूिमसुधार त.
. मं.

तत्काल

नेपाल सरकार

रक्षा मं.,

मं.प.

ऊजार् मं.

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१

२
कायर्कर्म

कर्.

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
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

तत्काल

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
नेपाल सरकार

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

मं.प.

ज. तथा

ऊजार् मं.,
वातावरण. मं.

वातावरण अध्ययन पर्ितवेदन (EIA / IEE) मा Community
Support Program अन्तगर्त १०० मेगावाट क्षमता सम्मको
आयोजनालाई कू ल लागतको ०.७५ पर्ितशत र १०० मेगावाट भन्दा
बढी क्षमताका आयोजनालाई ०.५ पर्ितशत छु

ाउनु पन गरी सीमा

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

40.

गाहर्स्थ महशुल दर पीक–

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

िनरन्तर

(ख) एकल िमटिरङ्गको अवधारणाको सम्भा ता अध्ययन गन ।

६ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

१ वषर्िभतर्

िव त
ु महशुल
िनधार्रण
आयोग

िव मान िव ुत् पर्णालीको पीक लोड घटाउन र अफ पीक समयमा
उच्च भोल्टेजमा बढी िव ुत् खपत गन सबै गर्ाहकहरुका साथै गाहर्स्थ

अफ पीक महशुलका
आधारमा लगाउने नीितगत

महशुलमा पिन पीक–अफ पीक महशुल दर लगाउने तथा यसका

वस्था गरी Time-of-

लािग कर्िमक रुपमा Time-of-the Day (TOD) िमटर जडान गन

the Day (TOD) िमटर

।

जडान गन ।
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ने.िव.पर्ा.

ऊजार् मं.
श. िव. मं.
िव.म.िन.आ.,
ऊजार् मं.
ऊजार् मं.
ने.िव.पर्ा.

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
41.

42.

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 ।

स्माटर् िमटर (Smart

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

Meter) तथा स्माटर् गर्ीड

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

तत्काल
शुरु गरी १०
वषर्

ऊजार् मं.

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

६ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

रा.यो.आ.,
अथर् मं. ,
ऊजार् मं

(ग) स्माटर् िमटर (Smart Meter) तथा स्माटर् गर्ीड (Smart Grid)

२ वषर्िभतर्

ने.िव.पर्ा.

रा.यो.आ.,

को अवधारणा बमोिजम काठमाड उपत्यकािभतर् एक नमुना

अथर् मं. ,

आयोजना/कायर्कर्म (Pilot Project/Program) कायर्न्वयन गन

ऊजार् मं

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

रा.यो.आ.,
ऊजार् मं.

रुपमा लागू गन गरी शुरु गन ।

43.

िनकाय(हरु)

अथर् मं. ,

(Smart Grid) को
अवधारणालाई कर्िमक
रुपमा लागू गन ।

६
सहयोगी

(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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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१

२
कायर्कर्म

कर्.

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
(ख) िव ुत िवतरण पर्णाली चुहावट िनयन्तर्ण कायर्योजना तयार
गरी लागू गन ।

१ मिहना
िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
ने.िव.पर्ा.

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
गृह मं.,
सं.मा. तथा
स्था.िव. मं.,
ऊजार् मं

44.

45.

किरब १२,००० एम. िभ.

िवतरण पर्णाली

ए. बराबर क्षमताका
िवतरण िवस्तार गन ।

ए. बराबर क्षमताका थप िवतरण सवस्टेशनहरुको िवस्तार गन ।

राि य पर्सारण गर्ीड

राि य पर्सारण गर्ीड कम्पनी िल. बाट राि य िगर्ड िवस्तार तथा

कम्पनी िल. िकर्याशील

वस्थालाई सुदढृ गनर् किरब १२,००० एम. िभ.

१० वषर्िभतर्

ने.िव.पर्ा.

अथर् मं.,
ऊजार् मं
१ वषर्िभतर्

ऊजार् मं

स ालन एवम् िनयन्तर्णका सम्पूणर् काम गराउने ।

अथर् मं. ,
िव.िव.िव. ,

गराउने ।
46.

रा.यो.आ.,

ने.िव.पर्ा.

उच्च भोल्टेजका उपभोक्ताले
िसधै िव ुत् खिरद गनर् सक्ने
।

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

३ वषर्िभतर्

ऊजार् मं

िव.म.िन.
आयोग,
िव.िव.िव.,
ने.िव.पर्ा.

47.

असूचीब

िविनमय

िव ुत् उत्पादक र खिरदकतार्िबचको दैिनक ऊजार् सन्तुलनका लािग

(Unscheduled

असूचीब

िविनमय (Unscheduled Interchange, UI) बजार

Interchange, UI)

स ालनमा ल्याउने

वस्था िमलाइने ।

३ वषर्िभतर्

ऊजार् मं

िव.म.िन.
आयोग,
िव.िव.िव.,

बजार स ालनमा ल्याउने
।

ने.िव.पर्ा.
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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
48.

राि य गर्ीडमा जडान हुने
फोटोभोल्टेक सौयर् वा वायु
िव ुत्का लािग ‘बेन्चमाकर् ’

िव ुत् खिरद दर कायम
गन ।
49. सौयर् वा वायु िव ुतीय
उजार् राि य गर्ीडमा जडान
गन ।

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

३ मिहना
िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
ऊजार् मं

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

अथर् मं.,
ने.िव.पर्ा.

गिरने ।

(क) राि य गर्ीडमा आब हुने िव ुतको कू ल 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 ।
(ख) आगामी एक वषर्मा राि य गर्ीडमा आब

हुने िव ुतको कू ल

जिडत क्षमता किरब १,००० मेगावाट मानी सो को १०

तत्काल

मं.प.,

रा.यो.आ.,
ऊजार् मं, अथर् मं.

१
वषर् सम्ममा

ने.िव.पर्ा.

ऊजार् मं, अथर् मं.

रु. ५६ करोड

िव.िव.िव.,

मूल्यका
आधारमा
दाियत्व थपघट

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 ।
(ग) आगामी दुई वषर्मा राि य गर्ीडमा आब

हुने िव ुतको कू ल

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 ।
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(पर्ितस्पधार्त्मक

हुन सक्ने)
२
वषर् सम्ममा

ने.िव.पर्ा.

ऊजार् मं, अथर् मं.

रु. १ अबर् १२

िव.िव.िव.,

करोड पर्ित वषर्

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
50.

51.

फोटोभोल्टेक सौयर् िव ुत्
तथा वायु िव ुत्का
पर्ितस्पधार्त्मक बोलपतर्
आव्हान गन ।

सौयर् िव ुत् तथा वायु
िव ुत् खिरद सम्झौताहरु
िलउ वा ितर (Take or

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

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

६ मिहना
िभतर्

ने.िव.पर्ा.

३
मिहना िभतर्

नेपाल सरकार

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
ऊजार् मं,
िव.िव.िव.,

ऊजार् मं,
िव.िव.िव.

गन ।

Pay) को िस ान्तमा
आधािरत गन ।
52.

शहरी क्षेतर्का उ ोग,
शैिक्षक र अन्य
संघसंस्थाहरु तथा ईच्छु क
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 ईच्छु क उपभोक्तालाई
पर्ोत्साहन गन ।
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ऊजार् मं,

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
(ख) ५०० वाट वा सोभन्दा बढी जिडत क्षमताका फोटोभोल्टेक सौयर्
पर्णालीबाट उत्पादन भई बढी हुन जाने िव ुत् पर्योगमा ल्याउने
सम्बन्धमा राि य गर्ीडको पहुँच पुगेका स्थानहरुमा सम्भव
भएसम्म Net Metering को

३
मिहना िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
ने.िव.पर्ा.

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

ऊजार् मं,
अथर् मं.
िव.म.िन.

वस्था कर्िमक रुपमा गन ।

आयोग,
िव.िव.िव.,

(ग) २०० वाट वा सो भन्दा बढी क्षामताका सौयर् पर्णाली जडान गन

िनरन्तर

वै.ऊ.पर्.के .

ज.सं. तथा

घरायसी तथा

ावसियक उपभोक्ताहरुलाई अनुदान स्वरुप रु.

वा.मं.,

२०,०००/- र

वस्था भए बमोिजम सरल कजार् उपलब्ध

ऊजार् मं.

गराइने छ ।
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

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

३
मिहना िभतर्

ऊजार् मं,

(ग) भू-तापीय (Geo-thermal) पर्िविधबाट पिन िव ुत् उत्पादन

३
मिहना िभतर्

ऊजार् मं,

गनर् सिकने संभावनाहरुको पिहचान गरी सम्भा
कायार्न्वयनको चरणमा लिगने ।

देिखएमा
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ऊजार् मं,

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

िव.िव.िव.,
ने.िव.पर्ा.

आयोजना
पिहचान
भइनसके को
हालको
अवस्थामा
नेपाल
सरकारले बहन
गनुर् पन
दाियत्व यिकन
गनर्
नसिकएको

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
54.

55.

पर्ािविधक/अपर्ािविधक
चुहावट िनयन्तर्ण गनर्
िव ुत् संरक्षण कायर्कर्म
स ालन गन ।

ठू ला िव ुत्
उपभोक्ताहरुको पर्ािविधक
परीक्षण गन ।

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

तत्काल शुरु
गन

ने.िव.पर्ा.

(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.

िव ुतको पर्भावकारी

६ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं,

जल तथा ऊजार्

(क) िव ुत् आपूितको लागत कम गनर्, अनावश्यक उपभोगमा कमी
ल्याउन, पर्ािविधक/अपर्ािविधक चुहावट िनयन्तर्ण गनर् िव ुत्

ऊजार् मं,
गृह मं.

संरक्षण कायर्कर्म स ालन गन ।

वस्थापन गनर् ठू ला िव ुत् उपभोक्ताहरुको

पर्ािविधक परीक्षण (Technical Audit) को थालनी गिरने ।

आ. स.,
िव.िव.िव.,
ने.िव.पर्ा.

56.

57.

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 चाहेमा अनुमित िदइने तर सरकार स्वयंले िडजेल
प्लाण्टमा लगानी नगन तथा त्यस्तो प्लाण्टबाट उत्पािदत िव ुत
खरीद गन छैन ।

आवश्यकता
अनुसार

ऊजार् मं,

वायो िडजेल तथा वायो
फ्युलको लािग वसाियक
खेती सुरु गिरने ।

वायो िडजेल तथा वायो फ्युल (जस्तै सिजवन, मकै ) को

आवश्यकता
अनुसार

ज.त.वा. मं.

वसाियक

खेती गनर् पर्ोत्साहन िदने र सरकारले त्यस्तो उत्पादन वायो फ्यूल
उत्पादन गन पर्योजनका लािग खरीद गन ।
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िव.िव.िव.,
ने.िव.पर्ा.

िव.िव.िव.,
वै.उ.पर्.के .

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

(ग) पर्शासिनक िनणर्य तथा पर्िकर्यागत सुधार
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 ।

59. परामशर्दाता तथा
ठे केदारहरुलाई िवदेशी
मुदर्ामा हुने भुक्तानीका
लािग गिरने सटही सुिवधा
सरलीकरण गन ।

परामशर्दाता तथा ठे केदारहरुलाई करारमा वस्था भए
बमोिजमको िवदेशी 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 ।
िवदेशी परामशर्दाता तथा ठे केदारका पर्ािविधक तथा कामदारहरुको
विकङ्ग िभसा तथा शर्म स्वीकृ ित िदने वस्थालाई सरलीकरण गन
।

३ मिहना
िभतर्

नेपाल रा बक

िनरन्तर

गृह मं.,

ऊजार् मं,

शर्. तथा रो. मं.

िव.िव.िव.

आवश्यकता र पर्ाथिमकताका आधारमा सरकारको बास्के टमा रहेका
जलिव ुत् आयोजनाहरु सरकारी स्वािमत्वको संस्था वा सावर्जिनक
कम्पनीहरु तथा पर्ितस्पधार्का आधारमा िनजी कम्पनीहरु माफर् त
िवकास गन ।
सुरक्षा तैनाथ गदार् तोिकए बमोिजमको लाग्ने खचर् होन गरी कु नै
आयोजनाले सुरक्षा माग गरे मा नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजनाको
सुरक्षाका लािग नेपाली सेना वा सश पर्हरी बल तैनाथ गन ।

िनरन्तर

ऊजार् मं.,

िव.िव.िव.

िनरन्तर

गृह मं.

ऊजार् मं.

60.

विकङ्ग िभसा तथा शर्म
स्वीकृ ित िदने वस्था
सरलीकरण गन ।

61.

सरकारको बास्के टमा रहेका
जलिव ुत् आयोजनाहरुको
िवकास गन ।

62.

आयोजनाको सुरक्षा
वस्था गन
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तत्काल

उ ोग मं.

अथर् मं.,
ऊजार् मं.

ऊजार् मं,
िव.िव.िव.

ने.िव.पर्ा.

रक्षा मं.

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१

२
कायर्कर्म

कर्.

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
63.

पिरवत्यर् मुदर्ामा िव ुत्
खिरद सम्झौता (िपिपए)
गन

(क) लगानीकतार्को िवदेशी ऋण लगानी िफतार् नभएसम्मको लािग
१० वषर्को समय सीमा राखी िवदेशी ऋण लगानीको
अनुपातमा िवदेशी ऋणको दाियत्वको हदसम्म पिरवत्यर् मुदर्ामा

तत्काल

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
नेपाल सरकार

िनकाय(हरु)

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

अथर् मं.,

मं. प.

िव ुत् खिरद सम्झौता (िपिपए) गन ।
(ख) उपरोक्त

वस्था कायार्न्वयन गनर् भुक्तािनका आधार र पर्िकर्या

(Basis and Mode of Payment), Hedging Fund

३ मिहना
िभतर्

ऊजार् मं.

ने.िव.पर्ा.

ने.िव.पर्ा. ले िनजी क्षेतर्का जलिव ुत् आयोजनाहरुबाट उत्पािदत

COD प ात्

िव ुत् खिरद गदार् २५ मेगावाट सम्म जिडत क्षमता भएका नेपाली
मुदर्ामा लगानी हुने आयोजनाकोलािग तोिकएको सूचीकृ त दर

िनरन्तर

(Posted Rate) मा िदइने वािषक वृि

दरको संख्या पर्चिलत

िव ुत् खिरद दरमा ५ रहेको तथा २५ मेगावाट भन्दा मािथ १००
मेगावाट सम्म जिडत क्षमता भएका आयोजनाका लािग सोही
सूचीकृ त दरमा ८ वटा वािषक वृि दर िदने गिरएकोमा िव ुत्
अभावको अवस्थालाई दृि 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 ।
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अथर् मं.,
ने. रा. बै.

लगायतका पर्ावधानहरु सिहतको मापदण्ड तयार गन ।
64. २५ मेगावाट जिडत
क्षमताका िव ुत
आयोजनाहरुलाई समेत
मूल्य वृि सुिवधा पर्दान
गन ।

६
सहयोगी

ने िव पर्ा

अथर् मं.,
ऊजार् मं

रु ७० करोड
पर्ित वषर्
ने.िव.पर्ा.ले नै
होन

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
65.

66.

जल िव ुत् आयोजनाहरुको (क) १० मेगावाटसम्म जिडत क्षमता भएका कु नै जल िव ुत्
पानीको वहाव
आयोजनाबाट वषर्को कु नै मिहनामा खोला/नदीमा पानीको
(Discharge) घट्न गई
बहाव (Discharge) घट्न गई िव ुत् खिरद सम्झौतामा
सम्बिन्धत पर्व क
र् ले ितनुर्
उिल्लिखत ऊजार् नेपाल िव ुत् पर्िधकरण को पर्सारण पर्णालीमा
पन क्षितपूित निलने गरी
आपूित हुन नसके मा आपूित हुन नसके को पिरमाणको ऊजार्
िव ुत् खिरद सम्झौतामा
बापत नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणले सम्बिन्धत पर्व क
र् बाट कु नै
आवश्यक वस्था
क्षितपूित निलने गरी िव ुत् खिरद सम्झौता गिरने र यो
िमलाउने ।
वस्था सम्झौता सम्प भईसके का आयोजनाको हकमा समेत
लागू गन ।

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

िनरन्तर

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
ने िव पर्ा

(ख) यसका लािग पर्माणीकरणको उपयुक्त कायर्िविध बनाउने ।

२ मिहना
िभतर्

ने िव पर्ा

नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणमा िव ुत् खिरद िबकर्ी सम्झौताको लािग

िनरन्तर

ने िव पर्ा

िनवेदन िददा वातावरणीय पर्भाव मूल्याङ्कन अध्ययन / पर्ारिम्भक
वातावरणीय परीक्षणको कायर् सूची (ToR/Scoping & TOR)
स्वीकृ त हुनु पन र गाउँ िवकास सिमितको िसफािरश चािहने
पर्ावधान रहेकोमा अब उपर्ान्त नचािहने वस्था िमलाउने ।

वस्था
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६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

ऊजार् मं

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
67.

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

68. १३२ के . िभ. का आयात

69.

(क) ितर्शुली (पिहरे बेसी) – मतातीथर् २२० के . िभ. पर्सारण लाईन

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

१ वषर्िभतर्

ने िव पर्ा.

ऊजार् मं.

२ वषर्िभतर्

ने िव पर्ा.

ऊजार् मं.

१ वषर्िभतर्

ने िव पर्ा

ऊजार् मं

१ वषर्िभतर्

ने िव पर्ा

ऊजार् मं

१५ िदनिभतर्

ने िव पर्ा

ऊजार् मं

उच्च पर्ाथिमकताका साथ दर्ुत गितमा िनमार्ण कायर् सम्प गन ।
(ख) न्यु मस्यार्ङ्दी – मातातीथर् २२० के . िभ. पर्सारण लाईन उच्च
पर्ाथिमकताका साथ दर्ुत गितमा िनमार्ण कायर् सम्प गन ।
नयाँ कटैया- कु शाहा १३२ के . िभ. पर्सारण लाईन तथा सबस्टेशन

िनयार्त िलङ्कहरुबाट थप

िनमार्ण सम्प गन ।

१०० मे. वा. िव ुत्

नयाँ रक्सौल-परवािनपूर १३२ के . िभ. पर्सारण लाईन तथा

आयात गन ।
लोड शेिडङ्ग न्यूनीकरणका

सबस्टेशन िनमार्ण सम्प गन ।

लािग ढल्के बार-मुजफ्फरपुर

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

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

अन्तदशीय पर्सारण
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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

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

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

(ख) दोशर्ो चरणमा –

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
रा यो आ, अथर्

१)२२० के . िभ. भोल्टेज लेभलमा न्यूनतम. २०० मे.वा. िव ुत्

मं.,

आयात गन । यसका लािग
• ढल्के बारमा 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-ढल्के बर 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 ।
• भरतपुर- हेटौडा २२० के िभ पर्सारण लाईन िनमार्ण सम्प गन ।
• हेटौडा-ढल्के बार-इनरुवा ४०० के .िभ. पर्सारण लाईन िनमार्ण
सम्प गरी २२० के .िभ. मा चाजर् गन ।
• हेटौडा-कु लेखानी-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 सुदढृ ीकरण गन ।
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ऊजार् मं,
९ मिहना

ने िव पर्ा

१ वषर्
िभतर्

ने िव पर्ा

१८ मिहना
िभतर्

ने िव पर्ा

िव िव

िव

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
(ग) तेशर्ो चरणमा – ४०० के . िभ. भोल्टेज लेभलमा ६०० मे.वा. वा

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
ने िव पर्ा

सो भन्दा बढी िव ुत् आयात गन । यसका लािग

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
रा यो आ,
अथर् मं.,

• ४००/२२० के .िभ. ढल्के बर सबस्टेशन िवस्तार गन ।
• न्यू िखम्ती- काठमाण्डौ ४००/२२० के . िभ. पर्सारण लाईन
तदारुकताका साथ िनमार्ण सम्प गन ।

ऊजार् मं,

िव

िव िव

२ वषर् िभतर्
३.५ वषर्िभतर्

• हेटौडा-नौिबसे ४०० के . िभ. िव ुत् पर्सारण लाईन
(सबस्टेशन सिहत) िनमार्ण गन ।
• िविभ स्थानमा पर्सारण र िवतरण पर्णालीमा सुधार गन ।
70. अन्तरदेशीय पर्सारण
लाईनहरुको
अध्ययन/सवक्षण गराई
िनमार्ण कायर् सम्प हुने
वस्था गन ।

देशको आवश्यकता अनुसार िव ुत् ऊजार् आयात/िनयार्त गन
पर्योजनका लािग हाल िनमार्ण सम्प हुने कर्ममा रहेको ४०० के .

४ वषर्िभतर्
३ वषर्िभतर्
६ देिख १०
वषर्

ने िव पर्ा

रा यो आ,
अथर् मं.,

िभ. ढल्के बर-मुजफरपुर अन्तरदेशीय पर्सारण लाईनका अितिरक्त

ऊजार् मं,

पर्सारण लाईन गुरु योजना बमोिजम हुने गरी आवश्यकता अनुसार
थप ४०० के . िभ. अन्तरदेशीय पर्सारण लाईनहरुको

िव िव िव

अध्ययन/सवक्षण गराई िनमार्ण कायर् सम्प हुने

वस्थाको तत्काल

शुरुआत गिरने छ । यसको लािग न्यु बुटवल/ वदर्घाट –गोरखपुर,
दुहवी/इनरुवा - पुिणया, दोशर्ो ढल्के बर-मुजफ्फरपुर, कोहलपुर लखनऊ , लम्की – बरे ली, अतिरया - बरे लीका साथै िचिलमे हव के रुङ्ग, जस्ता उच्च भोल्टेजका अन्तरदेशीय पर्सारण लाईनहरु
अगािड बढाउने ।
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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
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 ।

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

दुई वषर्िभतर्
शुरु गरी
िनरन्तर

ने िव पर्ा/ रा

रा यो आ,

पर् िगर्ड कं

अथर् मं.,

तत्काल

ने िव पर्ा

ऊजार् मं,

िव

िव िव
72.

73.

४०० के . िभ. भोल्टेज

हेटौडा र इनरुवा लगायतका स्थानहरुमा ४०० के . िभ. भोल्टेज

लेभलका सवश्टेशनहरुको
िनमार्ण उच्च
पर्ाथिमकताकासाथ अगािड
बढाउने ।

लेभलका सवश्टेशनहरुको िनमार्ण उच्च पर्ाथिमकताकासाथ अगािड
बढाउने तथा यसको लािग आवश्यक सर्ोतको वस्थापन गरी खिरद
पर्िकर्यालाई समेत सरलीकृ त गन ।

वातावरणीय अध्ययनको

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

लािग वन क्षेतर् (राि य
िनकु न्ज, आरक्ष, संरक्षण
क्षेतर् तथा मध्यवत क्षेतर्)
िभतर् पर्वेश गरी आवश्यक
अध्ययन गनुर् परे मा
आवश्यक वस्था
िमलाउने ।

वस्था िमलाउने । राि य िनकु न्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेतर् तथा
मध्यवत क्षेतर्िभतर् पर्वेश गनुर् परे मा सो संस्थाको स्थानीयस्तरको
कायार्लयबाट १५ िदनिभतर् अध्ययन स्वीकृ ित िदने वस्था
िमलाउने ।
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अथर् मं.,
ऊजार् मं,
िव िव िव

तत्काल

वन तथा भू-सं.

वन िवभाग, रा.

मं.

िन. तथा व. ज.
सं. िव.,
िव िव िव

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

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

१० मेगावाट जिडत क्षमतासम्मको जलिव ुत तथा पर्सारण लाइन
आयोजनाहरुको पर्ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण कायर्को पर्ितवेदन

६ मिहना
िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
नेपाल सरकार

िनकाय(हरु)
जनसंख्या तथा
वातावरण मं.,

तयारी तथा स्वीकृ ितको पर्िकर्या सरलीकृ त गनर् Standard
Checklist को माध्यमबाट गराउने

६
सहयोगी

ऊजार् मं.,

वस्था गन । यस्ता अध्ययन

िव िव िव

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 ।

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

क) वातावरणीय अध्ययन पर्ितवेदन स्वीकृ त भएप ात वन कटानी
र वन जग्गा िलजमा िदने िनणर्य वन तथा भू-संरक्षण
मन्तर्ालयको मिन्तर्स्तरीय िनणर्यबाटै टु िङ्गने
।

१ मिहना
िभतर्

नेपाल सरकार

वन तथा भू
संरक्षण मं.,

वस्था िमलाउने

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 स्वीकृ त वातावरणीय अध्ययन पर्ितवेदन र
आवश्यक िववरणसिहतको िनवेदन िदएको िमितले एक
मिहनािभतर् टु ङ्ग्याउने वस्था िमलाउने । यस कायर्को लािग
सम्बिन्धत िजल्ला वन कायार्लयमा नै िनवेदन दतार् गराई
तहाँबाटै स्वीकृ ितको पर्िकर्या थालनी गन ।
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तत्काल

वन तथा भू
संरक्षण मं

ऊजार् मं , वन
िवभाग,
िव िव िव

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

िनकाय(हरु)

तत्काल

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
ऊजार् मं

तत्काल

ऊजार् मं

िव िव िव

तत्काल

ज. तथा वा.

वन तथा भू

मं.

संरक्षण मं.,

सं.
76.

पर्ारिम्भक वातावरणीय
परीक्षण र वातावरणीय
पर्भाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी
पर्िकर्या सरलीकृ त गन ।

क) पर्ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी पर्ितवेदनहरु पर्ा
भएपिछ िव ुत् िवकास िवभागले कु नै कागजातहरु अपूणर्
भएमा पर्ितवेदन पर्ा भएको ७ कायर् िदनिभतर् पर्व क
र् लाई
जानकारी गराउने । आवश्यक कागजातहरु पूणर् रुपमा पर्ा

६
सहयोगी

िव िव िव

भएको २१ कायर् िदन िभतर् िव ुत् िवकास िवभाग, उजार्
मन्तर्ालय तथा सम्बिन्धत क्षेतर्का िवज्ञहरु समेत रहेको
सिमितको िसफािरश अनुसार िव ुत िवकास िवभागबाट
स्वीकृ त गन कानूनी वस्था िमलाउने ।
ख) वातावरणीय पर्भाव मूल्याङ्कन सम्वन्धी पर्ितवेदनहरु
(Scoping, ToR and EIA) आवश्यक कागजातहरु पूणर्
रुपमा पर्ा भएको २१ कायर् िदनिभतर् सिमितको िसफािरश
सिहत उक्त पर्ितवेदन स्वीकृ ितको लािग ऊजार् मन्तर्ालयमा
पठाउने र ऊजार् मन्तर्ालयबाट उक्त पर्ितवेदन १५ कायर् िदनिभतर्
िसफािरस सिहत स्वीकृ ितको लािग जनसख्या तथा वातावरण
मन्तर्ालयमा पठाईने वस्था िमलाउने ।
ग) पर्ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय पर्भाव
मूल्याङ्कन पर्ितवेदन स्वीकृ ितको लािग सामुदाियक वनको
िसफािरस आवश्यक नपन ।

ऊजार् मं.,
वन िवभाग,
िव िव िव
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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
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

३ मिहना
िभतर्

जग्गाको क्षेतर्फलमा १०% सम्म थपघट भएमा पूरक पर्ारिम्भक

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

िनकाय(हरु)

ज. तथा वा.

वन तथा भू

मं.

संरक्षण मं.,
ऊजार् मं.,

वातावरणीय परीक्षण वा पूरक वातावरणीय पर्भाव मूल्याङ्कन
अध्ययन गनुर् नपन वस्था िमलाउने ।
ख) आयोजनाको संरचनामा पिरवतर्न हुँदा उक्त पिरवतर्नले
वातावरणमा उल्लेखनीय पर्भाव पन भएमा वा पर्योग हुने वन

६
सहयोगी

वन िवभाग,
३ मिहना
िभतर्

क्षेतर्को जग्गाको क्षेतर्फलमा १०% भन्दा बढी थप भएमा वा

ज. तथा वा.

िव िव िव
वन तथा भू

मं.

संरक्षण मं.,
ऊजार् मं.,

कािटने रुखको संख्यामा १०% भन्दा बढी थप भएमा गनुर् पन

वन िवभाग,

पूरक अध्ययन गदार् सावर्जिनक सुनुवाईको स ा राि य दैिनकमा
सावर्जिनक सूचना पर्काशन गिरने गरी सरलीकृ त गनर् पूरक

िव िव िव

वातावरणीय पर्भाव मूल्याङ्कन िनदिशका, २०७१ मा
78. आयोजनाबाट पर्भािवत
िजल्लाका समुदाय र
िक्तहरुको लािग
आयोजनाको स्वपूँजीको
१० पर्ितशत शेयर िदने
वस्था िमलाउने ।

आवश्यक पिरमाजर्न गन ।
आयोजनाबाट पर्भािवत िजल्लाका समुदाय र िक्तहरुको लािग
आयोजनाको स्वपूँजीको १० पर्ितशत शेयर िदने वस्था िमलाउने ।
साथै आयोजनाबाट पुनर्स्थापना तथा पुनवार्समा परे का वा
आयोजनाबाट जग्गा अिधगर्हण गिरएका िक्तहरुले आयोजनामा
शेयर लगानी गनर् चाहेमा सोलाई शेयरमा पिरणत गनर् पर्ाथिमकता
िदने ।
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िनरन्तर

सम्बिन्धत
पर्व क
र्

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

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

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

वतर्मान िव ुतको माग पर्क्षेपण सङ्कु िचत माग (Suppressed
Demand) मा आधािरत भएकोले भिवष्यमा देश िव ुत्मा

६ मिहना
िभतर्

आत्मिनभर्र भएको अवस्थामा हुन सक्ने औ ोिगकीकरण, िव ुतीय

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
रा यो आ
जल तथा ऊजार्
आयोगको
सिचवालय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)
ऊजार्
मं./िव.िव.िव./
ने.िव.पर्ा.

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

काठमाड उपत्यका लगायतका अन्य ठू ला शहरी क्षेतर्हरुमा िव ुत्
िवतरण पर्णालीलाई उच्च पर्ाथिमकता िदई योजनाब ढङ्गले
िवस्तार तथा सुदढृ ीकरण गनर् मौजुदा आपूित गन िवतरण सव-

तत्काल शुरु
गरी िनरन्तरता
िदने

ने.िव.पर्ा.

मं.,
रा यो आयोगको

स्टेशनहरुको उपयुक्त स्थानहरु छनौट गरी आवश्यकतानुसार संख्या
र क्षमता वृि गद लैजाने ।
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।

प ृ ठ - 33/39

अथर् मं., ऊजार्

सिचवालय,
तत्काल शुरु
गरी िनरन्तरता
िदने

ने.िव.पर्ा.

अथर् मं.,
ऊजार् मं.,
रा यो आयोगको
सिचवालय,

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
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।

83. उच्च िव ुत् माग भएका
शहरी तथा औ ोिगक

काठमाण्डौ, पोखरा, िवराटनगर, वीरग , नेपालग , भैरहवा,

क्षेतर्हरुमा १३२ के . िभ.
लाइनबाट िव ुत् आपूित
गन वस्था िमलाउने ।
शहरी
क्षेतर्हरुमा सडक र
84.
पर्सारण लाइन िनमार्ण
कायर् एकीकृ त रुपमा गन ।

िनरन्तर

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय
ने.िव.पर्ा.

िनकाय(हरु)
अथर् मं., ऊजार्
मं.,
रा यो आयोगको
सिचवालय,

जनकपुर, हेटौडा जस्ता उच्च िव ुत् माग भएका शहरी तथा

आवश्यकता
अनुसार

ने.िव.पर्ा.

अथर् मं., ऊजार्
मं.,
रा यो आयोग

औ ोिगक क्षेतर्हरुमा १३२ के . िभ. लाइनबाट िव ुत् आपूित गन
वस्था िमलाउने ।
काठमाड लगायत अन्य शहरी क्षेतर्हरुमा सडक िनमार्ण गदार् उपयुक्त
भोल्टेज स्तरको पर्सारण लाइन िनमार्ण गन गरी एकीकृ त रुपमा
योजना तजुर्मा गन ।

आवश्यकता
अनुसार

रा यो आयोग,

सडक िवभाग,

ऊजार् मं.,

ने.िव.पर्ा.

भौितक पू. त.
या.

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

६
सहयोगी

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 कु नै िकिसमको बाधा िवरोध
उत्प हुन निदई कायर् सम्प गनर् वस्था िमलाउने ।
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िनरन्तर

. मं.

िजल्ला स्तरीय
ऊजार् सङ्कट
िनवारण
समन्वय
सिमित

गृह मं.
ऊजार् मं.,
ने.िव.पर्ा.

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१

२
कायर्कर्म

कर्.

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
संरचनागत

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

वस्था एवम् सुधार

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

87. िव ुत् आयोजना
िवकासको लािग सहसिचव
स्तरमा अन्तर िनकाय
समन्वयको लािग आवश्यक
वस्था गन ।
88. मुख्य सिचवको
अध्यक्षतामा सम्बिन्धत
मन्तर्ालयका सिचवहरु
रहेको सहजीकरण सिमित
गठन गिरने ।

ऊजार् सङ्कट िनवारण दशकको पर्भावकारी कायार्न्वयनको लािग

तत्काल

नेपाल सरकार
मिन्तर्पिरषद्

सम्बिन्धत
मन्तर्ालय तथा
मातहतका
िनकायहरु

तत्काल

नेपाल सरकार
मिन्तर्पिरषद्

सम्बिन्धत
मन्तर्ालय तथा
मातहतका
िनकायहरु

तत्काल

नेपाल सरकार
मिन्तर्पिरषद्

सम्बिन्धत
मन्तर्ालय तथा
मातहतका
िनकायहरु

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
'के न्दर्ीय 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।
ि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 ।
सह-सिचव स्तरमा समाधान हुन नसके का समस्याहरुलाई समाधान
गनर् मुख्य सिचवको अध्यक्षतामा सम्बिन्धत मन्तर्ालयका सिचवहरु
रहेको सिमित गठन गन ।
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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
89. जलाशय युक्त
आयोजनाहरुको
िवकास/िनमार्णको लािग
आवश्यक संयन्तर्को
वस्था गन
90. जल तथा ऊजार् आयोगको
पुनसर्ंरचना गरी थप
िकर्याशील गन

पर्स्तािवत एवं िनमार्णाधीन जलाशय युक्त आयोजनाहरुको
िवकास/िनमार्णको कायर् पर्गित, पर्भावकिरता र उपयुक्तताको

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

३ मिहना

नेपाल सरकार,

अथर् मं.,

िभतर्/यथाशीघर्

मिन्तर्पिरषद्.

ऊजार् मं.

६ मिहना
िभतर्

नेपाल सरकार,

ऊजार् मं.,

मिन्तर्पिरषद्

िव.िव.िव,

आधारमा कर्मश: सरकारी कम्पनी खडा गद लिगने छ । साथै
पि म सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई िनजी क्षेतर् समेतको
सहभािगतामा दर्ुत गितमा अिघ बढाइने छ ।
(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 ।
(ख) नेपालको जलसर्ोतको बहुआयािमक उपयोिगतालाई समेत
मध्यनजर गरी नदी बेिसनहरुको अ ाविधक गुरु योजना तयार
गन ।

ने.िव.पर्ा.

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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७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
91.

92.

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

राि य िव ुत् उत्पादन
कम्पनी स्थापना गन ।

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

३ मिहना
िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

नेपाल सरकार,

अथर् मं.,

मिन्तर्पिरषद्

ऊजार् मं.,
सा. पर्. मं.

नेपाल सरकार,

अथर् मं.,

मिन्तर्पिरषद्

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 बनाउदै परामशर्
सेवामा आत्मिनभर्र हुन एक कम्पनी खोल्नु अत्यन्त जरुरी भएको
पिरपर्ेक्षमा नेपाल िव ुत् पर्ािधकरण लगायतका अन्य संस्थाहरुको
समेत शेयर रहने गरी एउटा सर्ोतसाधनयुक्त इिन्जिनयिरङ्ग परामशर्
सेवा कम्पनी खोल्ने ।
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३ मिहना
िभतर्

नेपाल सरकार,

अथर् मं.,

मिन्तर्पिरषद्

ऊजार् मं.,
उ ोग मं,
ने.िव.पर्ा

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
94. नेपाल सरकारले स्थापना
गरे को राि य पर्सारण गर्ीड
कम्पनीको िव ीय र
संस्थागत पुनसर्ंरचना गन ।

95. राि य िव ुत् ापार
कम्पनी स्थापना गन ।

नेपाल सरकारले स्थापना गरे को राि य पर्सारण गर्ीड कम्पनीको
िव ीय र संस्थागत पुनसर्ंरचना गरी संचालनमा ल्याउने । यस

३ मिहना
िभतर्

कम्पनीमा नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणका सम्बिन्धत जनशिक्त, संरचना

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

िनकाय(हरु)

नेपाल सरकार,

अथर् मं.,

मिन्तर्पिरषद्

ऊजार् मं.,
उ ोग मं,

तथा सम्पि समायोजन गन । हालको सम्पि को आँकलन गरी
भिवष्यमा समेत हुन सक्ने लगानीको आधारमा नेपाल िव ुत्
पर्ािधकरणको शेयर स्थािपत गन ।
देशिभतर् र बािहर िव ुत् ापार सम्बन्धी कायर् गनर् नेपाल
सरकारले एउटा राि य िव ुत् ापार कम्पनी स्थापना गनछ । ।

६
सहयोगी

ने.िव.पर्ा

३ मिहना
िभतर्

नेपाल सरकार,

अथर् मं.,

मिन्तर्पिरषद्

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 रहेका
उत्पादन संरचानाहरु रहने िव ुत् उत्पादन कम्पनी/कम्पनीहरु
 नेपाल िव ुत् पर्ािधकरणका िनमार्णाधीन र स ालनमा रहेका
३३ के . भी. भन्दा तलका िवतरण संरचानाहरु रहने गरी तथा
पर्देशको िसमाङ्कन अनुसारको कायर् क्षेतर्को सीमा रहने िव ुत्
िवतरण कम्पनीहरु
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१ वषर्िभतर्

नेपाल सरकार,

अथर् मं.,

मिन्तर्पिरषद्

ऊजार् मं.,
उ ोग मं,
ने.िव.पर्ा

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

८
कै िफयत

१
कर्.

२
कायर्कर्म

३
गितिविध

४
समय सीमा

सं.
97. पुनरावेदन
न्यायाधीकरणको
गन ।

वस्था

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

१ वषर्िभतर्

५
मुख्य
िजम्मेवार
िनकाय

६
सहयोगी
िनकाय(हरु)

नेपाल सरकार,

का. न्या. त सं

मिन्तर्पिरषद्

मा मं.,

७
सरकारलाई पनर्
सक्ने अनुमािनत
दाियत्व

ऊजार् मं.,

98. अनुगमन सिहतको िवस्तृत
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

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
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मुख्य
िजम्मेवार भनी
तोिकएका
िनकायहरु
सम्बिन्धत
िजम्मेवार
िनकायहरु

सहयोगी भनी
तोिकएका
िनकायहरु
अथर् मं.

आवश्यकता
अनुसार

८
कै िफयत

