नेपाल सरकार

ऊजार् म��ाल
पृ�भूिम
िदगो ऊजार्को िवकासबाट देशको आिथर्क िवकासमा ित�ता आउने भएकोले सरकारले ऊजार् �े�लाई �ाथिमकताको पिह
सिू चमा रा�नु पन� आव�यकता रहेको छ । देशको सवार्ङ्गीण िवकासका लािग पयार्� िव�ुत् आपूितर् गरी नेपाली जनताको जी
�तरमा सधु ार �याउन, सवै जनतालाई भरपद� �पमा गणु �तरीय , िदगो तथा सवर्सुलभ िव�ुत् सेव उपल�ध गराइ िव�तु लाई
िनयार्तयो�य व�तुका �पमा िवकास गनुर्पन� देिखएको छ
आठौं प�चवष� योजनास�म म�ु य �पमा सरकारी �े�को मा� सल
ं �नता भएको ऊजार् �े�मा िव�ुत् ऐ , २०४९ सँगै िनजी
�े�लाई समेत सल
ं �न गराइएको छ । ऊजार् �े�को िवकासमा सरकारको भूिमका �यून भई िनजी �े�मािथ अ�यिधक िनभर्रताल
वतर्मान उजार् अभावको प�रि�थित िसजर्ना भएकोले उजार् �े�को िवकासमा प�रवतर्नको आव�यकता महसुश ग�रएक
ऊजार् �े�को मा� िवकास गन� �योजनको लािग जल�ोत म��ालयलाई खि�डकरण ग�र ऊजार् म��ालय र िसचांई म��ाल
बनाइएको छ । t/, pmhf{sf cGo >f]tx? h:t} k/Dk/fut h}ljs ;|f]t, j}slNks pmhf{ ;|f]tx? -jfo', ;f}o{
cflb_, vlgh OGwg cfk"lt{nfO{ pmhf{ dGqfnosf] sfo{If]q leq gkfl/Psf] / d'ntM hn>f]taf6 pTkfbg x'g]
ljB't;Fu dfq ;DalGwt u/L ;Lldt sfo{If]q k|bfg ul/Psf] 5 . वैकि�पक ऊजार् �व�र्न के��लाई ऊजार् म��ा
मातहत एिककृ त गनर् नसिकएको अव�था छ । pmhf{;Fu ;DalGwt ;Dk"0f{ ljifonfO{ Ps} dGqfnoleq ;dflxt ug{
g;Sbf pmhf{sf] PsLs[t of]hgfsf] cefjdf pmhf{ If]qsf] ;dli6ut ljsf; x'g ;s]sf] 5}g .
g]kfnnfO{ hn>f]tdf wgL b]zsf] ?kdf klxrfg eP klg ;|f]t bf]xg ug{df sdhf]/L b]lvPsf] 5 .
hnljB'tnfO{ pmhf{sf] ;|f]t dfgL b]znfO{ pmhf{ If]qdf cfTdlge{/ u/L b]zsf] ;jf{lË0f ljsf; ug]{ wf/0ff
cGtu{t pmhf{;Fu ;DalGwt ;Dk"0f{ lgsfo Pp6} dGqfno :yfkgf x'g] Ps ljsNk xf] eg] csf]{ ljsNk eg]sf]
b]zdf pknAw hn>f]tnfO{ lbuf] ?kdf bf]xg u/L b]zsf] ;du| ljsf;df o; If]qaf6 x'g ;Sg] of]ubfgnfO{
clwstd ug]{ gLlt cjnDag ug{ ;lsG5 . o; ljsNkdf hn>f]t dfkg÷k"j{ cg'dfgb]lv pkof]u tkm{
vfg]kfgL cfk"lt{, l;+rfO, hnljB't h:tf lqmofsnfk hn>f]t dGqfno cGtu{t /fvL ;~rfng ug{ ;lsg]
b]lvG5 .

ऊजार् म��ालय र िं
स चाइ म��ालय एक�क ृत गन�ः
• जल�ोत म��ालयलाई ऊजार् म��ालय र िसचांई म��ालयमा खि�डकरण ग�रसकेपिछ यसले नेपालमा उपल�ध �चुर
जल�ोतको एिककृ त िबकास गनर्मा सम�या पारेको छ । नेपाल भारत बीचको ि�प�ीय जल�ोतका िवषयह�मा एिककृत
धारणा ��ततु गनर् नेपालको तफर्बाट �ितिनिध�व गन� स�दभर्मा किठनाई �यहोनुर् परेको
• ऊजार् म��ालय र िसचांई म��ालयलाई एिककृत गरी पुन जल�ोत तथा ऊजार् म��ालय बनाउनुपन�  आव�यकता ट्डकार
बनेको छ ।
उजार् म��ालय र िं
स चाइ म��ालय एक�क ृत नह�ँदास�:
• ऊजार् म��ालयमा वैकि�पक ऊजार् �व�र्न के�� एिककृत गरी वैकि�पक ऊजार समेत �व�र् गरी उजार्को सम�ीगत
�पमा ला�नपु न� आव�यक छ ।
• ऊजार् म��ालयमा त�काल वातावरण महाशाखा राखी म��ालयको कायर् सबलीकरण गन�
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• वैकि�पक ऊजार् स�बि�ध छ ु�ै नीित र ऐन �याउने 
• राि��य �शारण �ीड क�पनीको �थापना गरी �सारण लाइन िनमार्णमा कायर्मा ित�ता िदने । �य�तो सं�थानको �थापन
नह��जेल हाललाई सरकारी �थायी�व राि��य �सारण ि�ड क�पनीको �थापना गन� ।
• ि�प�ीय िव�तु �यापारको लागी िव�तु �यापार क�पनी (Power Trade Company) को �थापना गन� ।
• ��तािवत नयाँ िव�त्ु ऐन र राि��य िव�त्ु िनयमन आयोग ऐन पा�रत गन� ।
• लघु तथा साना जलिव�तु को सभं ावना नभएका ठाउह
ं �मा वैकि�पक ऊजार्(सौयर् तथा वायु उजा) माफर ्त िव�ुत सेवा
पयु ार्◌ुउने
• सडक ब�ीको लागी सौयर् ऊजार् र वायु ऊजार् �िविध उपयोग गन� नीित र कायर्�म कायार्�वयन 
• लगानी बोडर्लाई बृहत खालका आयोजनामा लगानी जुटाउने कायर्मा केि��त गरी अ� �ािविधक काम ऊजा
म��ालयबाट गराउने ।
• दीघर्कालीन �पमा वतर्मान लोडसेिडङको अ��य गनर् ठूला जलाशयय वा ठूला जलिव�तु आयोजना िनमार्ण गनुर
आव�यक भएकोले बढु ीग�डक� र नलिसङं गाड जलिवधतु आयोजना िनमार्ण गनर् वनेको िवकास सिमितह� सि�य बना
कायर् अगाडी बढाउनुपन� 
• hnljB't cfof]hgf lgdf{0f ug{ k|lt d]ufjf6 cf}ift ?= !% s/f]8 nfut nfUg] b]lvPsf] . x/]s jif{
१०० d]ufjf6 cfof]hgf lgdf{0f ug{ nfUg] /sd g]kfn ;/sf/sf] ah]6 िविनयोजन गन� गरी ��येक वषर्
g]kfn ;/sf/n] १५ cj{ Specific cfof]hgf lgdf{0fsf nfuL 5'6\ofpg] �यव�था गनर्पन� 
ु
• वैदिे शक लगानी �वर्�नको नीित र कायर्�म बनाई लगानी �व�र्न गन
• लगानी मै�ी वातावरणको आव�यक पवू ार्धार तयार गन� 
• �ािमण िव�ती
ु करण योजना बनाई कायार्�वयन गन� 

िव�त 
ु िवकास िवभाग
१. िव�ुत िवकास िवभागको बतर्मान सम�याह�
• कायर् संचालन �तरको तहमा �यार्� जनशि� नह� / िवभागमा हाल रहेको दरब�दीमा अनगु मन िन�र�ण �ािविधक तफर )
राजप�ाँिकत तृतीय �ेणीको दरब�दीमा के ही अ�य�त कम दरव�दी रहेकोले काममा सम�या भएको ।
• अनमु ितप� स�ब�धी कायर् �यवि�थत ह�न नस�नु/ अिभलेख �यव�थापन पर�परागत ह�नु ।
• सचू ना तथा सच
ं ार �िविध �योग गरी अनमु ितप� िदने �ि�या आधिु नक�करण ह�न नसके को ।
• यो�यता र �मता अनसु ार कायर् िवभाजनमा तालमेल निमलेको 
• िवभागको कमर्चारीह�मा जलिव�ुत आयोजना िनमार्णको अनु कमीको कारणले ईि�जिनय�रङ् ग �मता �ास ह�दै गएर
िट�पणी पेश गन� ज�ता �शासिनक कायर्मा ईि�जिनय�रङ जनशि� संकुचन ह�न पुगेको ।
• आयोजना अ�ययन �भावकारी ढंगबाट नह�दाँ त�काल कायार्�वयनमा जालस�ने अ�ययन भएको आयोजनाको सूची
अ�य�त सानो भएको ।
• अनमु ितप� �ा� गरे का जलिव�ुत आयोजनाह�को कायर्�गित अनुगमन ह�न नसकेको 
• िव�तु िनरी�कको भिू मका िनवार्ह ह�न नसकेको 
२. िव�ुत िवकास िवभागको सम�या समाधानका उपायह�ः 
िव�तु िवकास िवभागलाई अझै बढी �भावकारी बनाउन िन�न उपाय अवल�बन गनर्पन
ु :2

क. िव�त 
ु िवकास िवभागको पनु र्ंरचना
स
• िवभागमा हाल रहेको दरब�दीमा (खास गरी �ािविधक तफर ) राजप�ाँिकत तृतीय �ेणीको दरब�दीमा के ही थप गनर् पन� ।
ु
हाल छलफलमा रहेको िवभागको सगं ठना�मक सरं चनालाई यथाशी� अि�तम �प िदनु पन� देिखएको ।
• वेिसन मा�टर �लान (Basin Master Plan) ह�लाई समयसापे� प�रमाजर्न (Update) गरी िनमार्णमा जाने
आयोजनाको आधारमा �शारण लाइनको योजना वनाउने । जलिव�त्ु आयोजनाह�को िडजाइन तथा िनमार्णमा नदी
बेिसन अवधारणा अनश
ु रण गद� वातावरणमै�ी तथा जलवायु प�रवतर्न अनुकूलन सिहतका �ावधानह� रा�ने कायर् गन�
• जलिव�तु आयोजना िनमार्णको लािग नेपाल सरकारको कायार्�वयन गन� िवभागको �पमा िव�ुत िवकास िवभागला
िवकास गनर्पन� ।
ु
• िव�मान ऊजार् संकट िनवारण गनर तथा भिव�यमा आव�यक पन� िव�तु आपिू तर्को लािग आव�यक आयोजनाह�को
खाका तयार गरी आव�यक अ�ययन (िबिभ�न तहको – साना, मझौला, ठूला) गन� ।
• एक�ार �णािललाई �भावकारीताका साथ कायार्�वयन गन� 
• िव�त्ु उ�पादनलाई िकफायती, सल
ु भ तथा दीगो बनाउन अनसु �धानलाई स�ं थागत गन� ।
• िव�तु िवकास िवभागबाट िनमार्ण भइसकेका मापद� / Guidelines ह�लाई अ�ाविधक गन� तथा कायार्�वयनको
अनगु मन गन� तथा आव�यक नयां मापद�ड / Guidelines ह� िनमार्ण गन, अङ् गीकार गन� ।
ख. अनुमितप� �यव�थापन
• ऐन तथा िनयमावलीमा �यव�था नभएका तर अनमु ितप� �यव�थापन संग स�बि�धत काम कारवाहीलाई सरलीकरण गनर्
जारी ग�रएको जलिव�तु आयोजना अनमु ितप� स�ब�धी िनद�िशकालाई समय सापे� सधु ार गन� ।
• अनमु ितप� �यव�थापन गनर्GIS मा आधा�रत अनमु ितप� �यव�थापन �णाली लागु गन� ।
• अनमु ितप� �यव�थापन कायर्लाई पारदश�गन� ।
ग. मानव संसाधन िवकास
• �ािविधक जनशि�लाई क�तीमा सात िदनको सेवा �वेश (कायार्लयको कामकारवाही स�ब�धम) तािलम िदनु अप�रहायर्
देिखएको ।
• आगामी िदनमा नेपाल सरकारवाट आयोजना िवकास गन� स�दभर्मा हाल िवभागमा रहेका अिधकाँश �ािविधक
जनशि�मा आयोजना िनमार्ण स�ब�धी �यावहा�रक �ान एवं अनुभवको कमी रहेको देिख�छ । िवभागको जनशि�लाई
आयोजना िनमार्ण स�ब�धी अनुभव िदलाउन नेपाल सरकारको लगानीम आयोजनाह� िनमार्ण गन� व िनमार्णाधीन
आयोजनामा स�ब� गराउने ।
• सावर्जिनक ख�रदसंग स�बि�धत िवषयह� ज�तैः बोलप� तयारी, स�झौता प� तयार गन� , आयोजना िवकास स�झौता
तथा Negotiation गन� आिद िवषयमा जनशि�को �मता वृि� गन� ।
घ. िवभागमा थप जानु पन� अिधकारका स�ब�धमा
• नेपाल सरकारले िनमार्ण गन� िव�ुत आयोजनाह�को िनमार्ण कायर् स�चालन गन
• अनमु ितप� �यव�थापन स�ब�धमा �चिलत िव�तु िनयमावलीमा नै िवभागीय �मख
ु को अिधकार �प� पा�रनु पदर्छ ।
ज�तै : िव�तु िनयमावली , २०५० को िनयम २१ बमोिजम कायर् शु� नगन� र िवभागलाई जानकारी निदने वा िवभागले
पटक पटक िदएको िनद�शन पालना नगन� �व�र्कह� उपर कारवाही गन�।
ङ. िविवध
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• िव�तु िनयमावली , २०५० को प�र�छे द ७ मा उ�लेिखत �ावधानह� कायार्�वयन गनर , अनमु ितप� �ा� �यि� वा
सं�थावाट स�भा�यता अ�ययन गदार् गराउंदा वा आयोजना िनमार्ण तथा संचालन गदार् अनुमितप�मा उ�लेिखत शतर
पालना भए नभएको , िवभागको िनद�शन पालना गरे नगरे को स�ब�धमा जाँचबझु तथा िनरी�ण गनर् स�भव भएस�म
�ािविधक तथा �शासिनक संय�
ु िनरी�ण टोली खटाई क�तीमा वषर्मा एक पटक िनरी�ण गनुर्पन�
• िवभागका कामकारवाही खास गरी अनमु ितप� �यव�थापन स�ब�धमा िन�न कायर्हलाई �ाथिमकता िदइने:
• िवभागमा दतार् ह�न आउने कागजातह�को स�ब�धमा क�तीमा स�बि�धत अिधकृतवाट दरखा�तको रीत पुगे
नपगु ेको, दरखा�तसाथ अ�य कागजात िववरण आव�यक पन� भए सो पेश भए नभएको आिद समेत जाँचबझु
समेत गरे र मा� दतार् गन , रीत नपगु ेका कागजातह�मा नपगु भए जित कागजात िववरण पेश गनर् समय िदनु पन�
भएमा पेश गनर् पन� कागजातको सूची सिहतको जानकारी िनवेदकलाई िदनु पन� �यव�था िमलाउनु पन
,
ु
• दतार् ह�न आएका कागजात िववरणह� उपर सुशासन(�यव�थापन तथा स�चालन) िनयमावली , २०६५ को
िनयम ३६ अनसु ार कायर् फ�यौट गन� गराउने प�रपाटी तु��त लागू गन� 
• सेवा�ाहीवाट माग गनर् पन� कागजात 
िववरण सकेस�म एकै पटक माग गन� 
ु
• माग भएका कागजात िववरण तोिकएको समयमा पेश नगन� िनवेदकह�को िनवेदनलाई िनयमानसु ार र� गरी
समयमै टुङ् गाउने ।
• वातावरणीय अ�ययन, ज�गा �ा�ी, वन �े�को �वीकृ ितको लागी सम�वय गनर् सं�थागत संय�� बनाउनुपन� 
• बह�उदे�यीय आयोजना संचालन, पनु वार्स र पुन�थापना स�ब�धी नीितगत र कायर्गत �यव�था ह�नुपन�

नीितगत
• ��तािवत जलाशयय�
ु आयोजनाह�को डुबान �े�मा �थायी �कृ ितका संरचना वनाउन रोक लगाउनक
ु ो साथै उ�
आयोजनाको जलाधार �े�मा एक�कृ त जलाधार �े� योजना (Integrated Catchment Area Planning) िनमार्ण गरी
कायार्�वयन गन� 
• िव�तु महशल
ु समायोजन समय सापे� �पमा गद� लैजानपु न� ।
• जलिव�तु िवकासको लािग मह�वपणू ् भुिमका रहेको
र
मानव स शाधन िवकास, तािलम, अनसु �धान (Research) लाई
उ�च �ाथिमकता िदने ।
• जलिव�तु आयोजनाह�मा लगानी िभ�याउन लगानी मै�ी वातावरण बनाउनपु न� ।
• राि��य जल योजना, जल�ोत नीित, दश वष� एवं बीस वष� जलिव�त्ु िवकास कायर्दलका सुझावह� �मशः कायार्�वय
गद� लैजानपु न� ।

ऐन िनयम स�ब�धमा
क.

िव�ुत ऐन, २०४९

जलिव�तु िवकास नीित , २०५८ जारी भएको करीब १२ वषर् पुगेको छ । यस नीितले लि�त गरेका कुराह�लाई कायार्�वयन गन
िव�तु ऐन,२०४९ तथा िनयमावली ,२०५० मा नीित अनक
ु ू ल ह�ने गरी संशोधन वा प�रमाजर्न गनर् सिकएको अव�था छैन । य
स�ब�धमा िव�तु ऐन , २०६५ को िवधयेक र नेपाल िव�तु िनयमन आयोगको स�ब�धमा �यव�था गनर् बनेको िवधये , २०६५
समेत पा�रत ह�न आव�यक देिखएको ।
• िव�तु ऐन , २०४९ को दफा ३ को �ितब�धा�मक वा�याँश अनसु ार एक मेगावाट स�मका आयोजनाह�का लािग
अनमु ितप� िलनु नपन� �यव�था गरे को छ । �य�ता आयोजनाह� स�चालन गन� �वधर्कह�ले आयोजनावाट �ा� आ�दानी
वापत रा�यलाई कुनै �कारको द�तरु वा राज� ितनर् पन� कानुनी �यव�था
अपगु भएको ।
ु
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• ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) अनसु ार �दान ग�रने समया अविध आयोजनाको �मता अनसु ार फरक फरक ह�ने गरी
तोिकनु पदर्छ । जितसुकै �मताका(एक मेगावाट भ�दा मािथका) आयोजनाह�का लािग एकै समयाविध तोिकंदा साना
आयोजनाका लािग अनाव�यक समय िदनु पन� र ठूला आयोजनाका लािग समय अभाव ह�ने सम�या देिखएको छ । तसथर ,
आयोजनाको �मता अनसु ार समायविधमा पिन िविवधता ह�नु ज�री देिखएको ।
• दफा ५ को उपदफा (३) को �ावधान अनसु ार िव�तु उ�पादनको सव��ण अनमु ितप� नवीकरणको लािग �याद समा�
ह�नभ�
ु दा एक वषर् अगावै िनवेदन िदनु पन� �ावधान �यवहा�रक देिख�न ।
• दफा ११ मा उ�लेिखत रोय�टीको दर र जलिव�तु िवकास नीित , २०५८ मा उ�लेिखत िव�तु रोय�टी फरक देिख�छ ।
िवधाियकावाट िनिमर्त कानूनमा तोिकए भ�दा फरक ह�ने गरी रोय�टी िलन कानूनतः निम�ने ह�ंदा  नीितमा उ�लेिखत
रोय�टीको दरलाई ऐनमा नै समावेश गन� �यव�था गनर् पदर्छ
ु
• दफा ३७ अनसु ारको िव�तु िनरी�क तोिकनु पदर्छ । िव�ुत िनरी�कको कामकारवाहीलाई �भावकारी वनाईनु पदर्छ
• दफा ३८ मा भएको द�ड जरीवानाको मा�ालाई समय सापे� बृि� ग�रनु पदर्छ 
ख.

��तािवत िव�ुत ऐन, २०६५

िव�तु को िवकास तथा स�चालनलाई िनयिमत तथा �यवि�थत गरी िव�तु सेवालाई अझ बढी सरल , सल
ु भ, �तरीय, भरपद� एवं
सरु �ाय�
ु बनाउन “िव�तु ऐन, २०६५” ��ताव ग�रएको ।
hnljB't cfof]hgf ljsf; ubf{ cGo k|of]hgsf nflu ag]sf P]g, lgodsf k|fjwfgx?sf] klg kfngf ug'{kg]{
afWotfn] hnljB't ljsf; cfof]hgf h:tf 7'nf nufgL cfjZos kg]{ pBf]unfO{ lgodg ug{ g;lsg] x'Fbf
s/, af]g;, /lhi6«]zg h:tf ljifo cJojxfl/s ePsf]n] kl/dfh{g ug{ cfjZos ePsf] .
ऐन �ार�भ ह�दँ ाका वखत िव�तु उ�पादन , �सारण वा िवतरणम�ये एकभ�दा बढी कायर् गरेका संगिठत सं�थाले यो ऐन �ार�भ
भएको िमितले एक वषर्िभ� िव�ुतको उ�पाद , �सारण वा िवतरण र सोसँग स�ब� ��येक कारोबारको लािग �चिलत काननू
बमोिजम अलग अलग संगिठत सं�थाको �थापना गनर्पन�छ 
ु
hnljB't If]qdf nfdf] ;dosf nflu nufgL Nofpg] kg]{ / x/]s jif{ NofOg] cfly{s P]g, cWofb]zn] s/
kl/dfh{g ubf{ bL3{sfnLg nufgL x'g] hnljB't h:tf cfof]hgfsf nufgLstf{n] ljQLo hf]lvd b]Vg] x'Fbf s/
b:t'/ nufotsf Joj:yf ljB't P]gd} u/L cGo P]gåf/f kl/dfh{g ug{ g;Sg] Joj:yf x'g'kg]{ .
ग.

��तािवत “नेपाल िव�त 
ु िनयमन आयोग ऐन, २०६५”

िव�तु उ�पादन , �सारण, िवतरण तथा �यापारलाई सरल , िनयिमत, �यवि�थत तथा पारदश� बनाई िव�तु को माग र आपिू तर्मा
स�तल
ु न कायम रा�न, िव�तु महसल
ु िनयमन गनर , िव�तु उपभो�ाको हक र िहत संर�ण गनर, िव�तु को बजारलाई �ित�पधार्�मक
बनाउन तथा िव�तु सेवालाई भरपद� , सवर्सुल, गणु �तरय�
ु तथा सरु ि�त बनाउन नेपाल िव�तु िनयमन आयोगको ��ताव
ग�रएको ज�को अ�य म�ु य कायर्ह�मा
•
•
•
•
•

ि�ड र िवतरण सिं हता �वीकृ त गन�,
िव�तु को थोक ख�रद िब�� दर िनधार्रण गन,
िव�तु ख�रद स�झौतामा सहमित िदने,
ि�हिलङ द�तरु , जडान द�तरु , िव�तु �णाली सधु ार तथा वृि� द�तरु लगायत अ�य द�तरु िनधार्रण गन,
अनमु ितप� �ा� �यि�ह� आपसमा गािभदा , संरचनाको ख�रद िब�� (सेल अफ �ला�ट) तथा �ाि� (ए�वीिजशन) वा
�हण गन� (टेक ओभर) िनयमन गन� ।

नेपाल िव�ुत �ािधकरण स�ब�धी
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क. नेपाल िव�त 
ु �ािधकरण स�ब�धी िव�मान सम�याह�
• नेपाल िव�तु �ािधकरणको कमजोर आिथर्क अव�थाको कारण आव�यकतानुसार उ�पाद, �सारण र िवतरण आयोजना
िनमार्ण गनर् नस केको
• नेपाल िव�तु �ािधकरणको सेवा �वाह ह�ने कायार्लयमा कमर्चारी अभाव रहेको तर अनाव�यक �थानमा खासगरी के��ी
कायार्लयमा बढी कमर्चारी भएको Overstaffing को सम�या ।
• िव�तु चोरी, िव�तु चहु ावट ह�ने गरे को ।
• �ािधकरणको ज�गा अित�मण भएको ।

•
•
•
•
•
•

नेपाल िव�तु �ािधकरणमा ह�ने ख�रद �ि�यामा समसामियक सधु ारको आव�यकता रहेको ।
आयोजनाका अ�ययन िडजाइन नै नगरी बजेट �यव�था ह�ने गरे को ।
चिलरहेका आयोजनाह� ममर्त संभारको अभावमा �यून �मतामा चिलरहेको 
िव�तु ख�रद िब�� स�झौतामा िढलाई ह�ने गरे को ।
�ामीण िव�ती
ु करणमा जोड िदन नसके को ।
कमर्चारी युिनयनको �यव�थापन ह�न नसकेको 

ख. नेपाल िव�ुत �ािधकरण स�ब�धी सम�या समाधानका उपायह�
• नेपाल िव�तु �ािधकरणलाई उ�पादन, िबतरण र �शारण �े�मा ख�डीकरण गनर्पन� 
ु
• Cross Boarder Transmission Line - नेपाल र भारतबीच उ�च भो�टेजको �सारण लाइनह�को िनमार्ण गरी
ि�प�ीय आव�यकता अनसु ार िव�त्ु आयात तथा िनयार्त गनुर्पन�
• �शारण लाइनमा सरकारले भिू मका बहन गन�, �शारण लाइन िनमार्णमा िनजी लगानी समेत आिकर्षत ग
, िनमार्ण
�वािम�व, संचालन तथा ह�ता�तरण (BOOT/ BT) को अबधारणा �योगमा �याउने ।
• िव�तु को चहु ावट िनय��ण गनर्का लािग आव�यक थप कानुनी �यव�था तथा �ािविधक उपायह�को अवल�वन गरी
जनसहयोग प�रचालनमा समेत जोड िदनपु न� । िव�तु चोरी, िव�तु चहु ावटको �थायी समाधान खो�नपु न� ।
• नेपाल िव�तु �ािधकरणमा �यवसाियक र िव� जनशि�लाई मा� �वेशको �यव�था गन� ।

•
•
•
•
•

�ािधकरणको ज�गा अित�मण रो�नु पन� ।
नेपाल िव�तु �ािधकरणमा ह�ने ख�रद �ि�यालाई पारदश� बनाउनु पन�
चिलरहेका आयोजनाह�को ममर्त संभारमा �यान िदनुपन� 
�ामीण िव�ती
ु करण ऐन �याउने साथै �ामीण िव�ती
ु करणको लािग छु�ै स�ं था बनाउनु पन� ।
कमर्चारी युिनयनको चुनाव त�काल गन� 

सारांशःऊजार् �े�को �ु�तर िवकासको लािग यस �े� संग स�बि�धत िविभ�न िवषयह�मा समी�ा गनुर् आव�यक देिख�छ । ऊजार् �े�
कयर्रत संगठनह�को पुनस�रचनाको साथै ऊजार् �े�मा रहेका िव�मान , नीित, िनयमह�को समयसापे� प�रवतर्नको आव�यक
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रहेको छ । यस �े�मा कायर्रत सं�थाह�बीच सम�वय गरेर एिककृत सोचका साथ अगािड बढ्नुपछर् । ऊजार्लाई आधारभ
आव�यकता (Basic Needs) र आिथर्क बृि�को अ�याव�यक पूवार्धारको �पमा िवकास गन� सरकारको लगानी बढाई िनज
�े�लाई िविभ�न सिु वधा तथा सह�िलयत िदई आकिषर्त गनुर् अित आव�यक छ । �सारण लाइन िनमार्णमा िवशेष जोड िद
जलिव�तु िवकाससंग स�वि�धत सरकारी सं�थाह�लाई स�म बनाउनु अ�याव�यक ह��छ । नीित िनयमह�को िनर�तरता
,
अ�तरार्ि��य लगानीकतार्ह�लाई यस �े�मा आकषर्ण गरेर नेपालमा उपल�ध जल�ोतको िवकासवाट मा� देशको िदगो आिथ
िवकास ह�ने देिखएको छ ।
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