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१.   पषृ्ठभमूम  

नेपजलको समग्र ववकजसको लजमग ववद्यरु्ीर् ऊर्जाको भमूमकज अपररहजर्ा रहेको छ । ववद्यरु्ीर् ऊर्जाकज 
ववमभन्न स्रोर्हरु र्स्रै् र्लववद्यरु्，सौर्ा，वजर्，ुरै्ववक，र्जपीर्，  खमनर्, मध्रे् नेपजलमज र्लववद्यरु् ्
ऊर्जाले उल्लेखनीर् वहस्सज ओगटेको छ । र्सथा, ऊर्जाको महत्वपूर्ा एवम ्भरपदो स्रोर्को रुपमज 
रहेको र्लववद्यरु्को ररु्र्र ववकजस गरी देशलजई संबदृ्ध बनजउन ुआर्को आवशर्कर्ज रहेको छ । 

नेपजलमज र्लववद्यरु् उत्पजदन वव. सं. १९६८ रे्ष्ठ ९ मज ५०० वकलोवजटको फवपाङ्ग र्लववद्यरु् 
केन्रबजट शरुु भएको हो । एक शर्जब्दी अगजमि देखख नै ववद्यरु् ववकजसकज कजर्ाहरु थजलनी गररए 
र्जपमन हजलसम्म र्सको ववकजस अपेखक्षर् रुपमज हनु नसकी मन्द गमर्मज भएको पजईन्छ । 

नेपजलको संववधजनले र्नसहभजमगर्जमज आधजररर् स्वदेशी लगजनीलजई प्रजथममकर्ज ददँदै र्लस्रोर्को 
बहउुपर्ोगी ववकजस गने नीमर्गर् व्र्वस्थज गरेको छ । नेपजलकज पमछल्लज आवमधक र्ोर्नजहरूमज पमन 
ऊर्जा के्षत्रले उच्च प्रजथममकर्ज पजउँदै आएको छ । सरकजरी, मनर्ी र सजमदुजवर्क लगजनीकज सजथसजथै 
ववदेशी लगजनीमजफा र् ्र्लववद्यरु् ्क्षते्रको ववकजस र्थज प्रवद्धान गने प्रर्जस भइरहेको छ । र्लववद्यरु् 
ववकजस लजमग अपनजइएकज नीमर्, ऐन, मनर्महरु र्थज मर्नको कजर्जान्वर्न र संस्थजगर् व्र्वस्थजकज 
बजबर्दु र्लववद्यरु् ्उत्पजदनको कुल सम्भजववर् क्षमर्जको न्रू्न मजत्रजमज मजत्र उत्पजदन हनुसकेको छ । 

प्रथम आवमधक र्ोर्नजदेखख हजलसम्मकज र्ोर्नजहरुमज मनखिर् लक्ष्र् रजखी ववद्यरु् ववकजस कजर्ाहरु 
अगजमि बढजइएको भए र्जपमन अपेक्षजकृर् उपलखब्ध भने हजमसल हनु नसकेको र्थ्र्हरुबजट प्रष्ट देखखन्छ । 
वव. सं. २०१३ सजलदेखख शरुु भएको प्रथम पञ्च वर्षीर् र्ोर्नजमज २० मेगजवजट र्लववद्यरु् उत्पजदन 
गने लक्ष्र् रहे र्जपमन उपलखव्ध शनु्र् रहन गर्ो । दोस्रो मत्र-वर्षीर् र्ोर्नजमज लक्ष्र्को करीव ११%, र 
रे्स्रो पञ्च वर्षीर् अवमधमज ०.३% मजत्र उपलव्ध हनु सकेको अनभुव हजमीसँग छ । त्र्सैगरी, चौथो 
पञ्च वर्षीर् र्ोर्नजमज लक्ष्र्को करीव २७%, र पजँचौं पञ्च वर्षीर् अवमधमज २५% मजत्र उपलव्ध हनु 
सक्र्ो । पञ्च वर्षीर् र्ोर्नजकजलहरु मध्रे् छैठौ पञ्च वर्षीर् र्ोर्नजकजलमज सबभन्दज बढी ५२.१% 
प्रगमर् भएको पजईन्छ। सजर्ौं र आठौं पञ्च वर्षीर् र्ोर्नज कजलमज प्रगमर् क्रमश: ९.४% र ६.४३% 
मजत्र भएको पजईन्छ । नवौ र्ोर्नजदेखख र्लववद्यरु्को ववकजसमज मनर्ी क्षेत्रहरुलजई समेर् सहभजमग 
गरजउने नीमर् अवलम्बन गररएको मथर्ो । नवौं पञ्च वर्षीर् र्ोर्नजमज ५८० मेगजवजट र्लववद्यरु् 
उत्पजदन गने लक्ष्र् रजखखएकोमज २६७.७ मेगजवजट उत्पजदन गरी लक्ष्र्को आधजरमज ४६.२% 
उपलखव्ध हनु सक्र्ो । दशौं पञ्च वर्षीर् र्ोर्नजमज मनर्ी क्षेत्रबजट २१५ मेगजवजट र सरकजरी के्षत्रबजट 
१०० मेगजवजट गरी कूल ३१५ मेगजवजट र्लववद्यरु् उत्पजदन गने लक्ष्र् रजखखएकोमज मनर्ी र्थज 
सजवार्मनक सजझेदजरी के्षत्रबजट ३९.२ र सरकजरी क्षेत्रबजट २ मेगजवट गरी कूल ४१.२ मेगजवजट मजत्र 
र्लववद्यरु् उत्पजदन हनु सक्र्ो । दशौ र्ोर्नजको अवमधमज मनर्ी र्थज सरकजरी के्षत्रबजट र्लववद्यरु् 
ववकजस लक्ष्र् अनरुुप हनु नसकेको र र्त्पिजर्कज वर्षाहरुमज पमन र्लववद्यरु् उत्पजदन कम हनु गएकज 
कजरर्ले लोिसेमिङ्गको ववकरजल समस्र्ज रजष्ट्रले भोग्न ुपरेको मथर्ो । 
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वव. सं. २०६२/६३ को र्नआन्दोलन पिजर् ् र्लववद्यरु्को ववकजसले क्रममक रुपमज गमर् मलन 
थजलेको देखखन्छ । हजल वव.सं. २०७४ सम्म आइपगु्दज सरकजरी र्थज मनर्ी के्षत्रहरुकज प्रर्जसहरुबजट 
र्लववद्यरु्को कुल र्मिर् क्षमर्ज ९१८.६ मेगजवजट रहेको अवस्थज छ । र्ो क्षमर्जबजट मजतै्र देशको 
आन्र्ररक मजग परुज हनु सकेको छैन । आन्र्ररक मजग पूमर्ा गदै देशको आमथाक ववकजसमज ववद्यरु्को 
अमधकर्म उपर्ोग गने व्र्वस्थज ममलजउन ुआर्को प्रमखु चनुौमर् रहेको छ । 

ववगर् एक वर्षा देखख ववद्यरु्को मजग र आपूमर्ालजई व्र्वस्थजपन गरी लोिसेमिङ घटजउन उल्लेख्र् रुपमज 
सफलर्ज प्रजप्त भएको र र्सलजई आगजमी वर्षाहरुमज मनरन्र्रर्ज ददई थप सधुजरकज प्रर्जसहरु भइरहेकज 
छन ्। मलुकुको आधमुनकीकरर् लगजर्र् औद्यौमगक ववकजसकज लजमग ववद्यरु्को बढ्दो मजगलजई पूमर्ा 
गना मनमजार्जधीन आर्ोर्नजहरु मनधजाररर् समर्मज सम्पन्न गनुा, सरोकजरवजलज मनकजर्हरुबीच आवशर्क 
समन्वर् गरी ववद्यरु् प्रसजरर् लजइन लगजर्र् अन्र् आवशर्क पूवजाधजरहरु मनधजाररर् समर्मज नै मनमजार् 
सम्पन्न गना हजम्रज प्रर्जसहरु पररलखक्षर् हनुपुने देखखन्छ । 

२.   उद्दशेर् 

ववद्यरु् ऊर्जाको ववद्यमजन मजग र्थज आपूमर्ाको र्थजथा अवस्थज प्रस्र्रु् गदै आगजमी ददनमज चजल्न ुपने 
कदमहरुलजई सम्बोधन गना देहजर् बमोखर्मकज उद्देशर्हरु मलइएकज छन:् 
२.१ वर्ामजन ऊर्जा सङ्कटलजई सधैको लजमग अन्त्र् गना नेपजल सरकजरले र्त्कजल अवलम्बन गनुा पने 

कदमहरु पवहचजन गरी कजर्जान्वर्न गने । 

२.२ रजवष्ट्रर् ऊर्जा सङ्कट मनवजरर् कजर्ार्ोर्नज कजर्जान्वर्न गना ऊर्जा उत्पजदन, प्रसजरर् र ववर्रर्मज 
हजल देखज परेकज मखु्र् समस्र्जहरुलजई प्रजथममकर्जकज सजथ समजधजन गने । 

२.३ ऊर्जा सङ्कट समजधजन गना सहर्ोगी हनुे नीमर्गर् सधुजरकज कजर्ाक्रमहरुलजई मनरन्र्रर्ज ददने र 
आवशर्कर्जको आधजरमज थप नीमर्गर् सधुजरकज कजर्ाक्रमहरु ल्र्जउने । 

२.४ दीघाकजलीन रुपमज दीगो ववद्यरु्ीर् ऊर्जा ववकजसको मजध्र्मद्वजरज केही वर्षा मभत्र नेपजलमज ऊर्जा 
सरुक्षजको प्रत्र्जभमूर् गना आवशर्क र्ोर्नज बनजउने । 

२.५ “नेपजलको पजनी, र्नर्जको लगजनी” कजर्ाक्रमको सफल कजर्जान्वर्न गने । 

३. वर्ामजन अवस्थज 

मजग र्थज आपूमर्ा 

3.1 उत्पजदन 

हजल र्लववद्यरु्को उत्पजदन कुल र्मिर् क्षमर्ज ९१८.६ मेगजवजटमध्रे् नेपजल ववद्यरु् प्रजमधकरर्को 
४७७.५ मेगजवजट र मनर्ी के्षत्रको ४४१.१ मेगजवजट रहेको छ भन ेरजवष्ट्रर् ववद्यरु् प्रर्जलीमज उच्चर्म ्
मजग १३०६ मेगजवजट रहेको छ । आगजमी सखु्खजर्जममज र्ो मजग कररब १७42 मेगजवजट रहने 
अनमुजन गररएको छ । हजलको ववद्यरु् मजग पूमर्ा गना नपेजल ववद्यरु् प्रजमधकरर्बजट सञ्चजमलर् र्लववद्यरु् 
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केन्रहरुबजट ३४५ मेगजवजट, मनर्ी प्रवद्धाककज र्लववद्यरु् केन्रहरुबजट ३३१ मेगजवजट र्थज आर्जर् 
३०० मेगजवजट गरी कूल ९७६ मेगजवजट आपूमर्ा भइरहेको छ भन े ३३० मेगजवजट लोिसेमिङ 
भइरहेको अवस्थज छ । 

ववद्यरु् उत्पजदन सवेक्षर् अनमुमर्पत्र 

२०७४ आर्षजढ मसजन्र्सम्म १८३ वटज आर्ोर्नजहरुको ९८६९ मेगजवजटको ववद्यरु् उत्पजदनको 
सवेक्षर् अनमुमर्पत्र र्जरी गररसवकएको छ । २०७४ श्रजवर् मसजन्र्सम्ममज ११४ वटज 
आर्ोर्नजहरुको ५६०७ मेगजवजट ववद्यरु् उत्पजदनको सवेक्षर् अनमुमर्पत्रको दरखजस्र् रहेको 
छ। प्रजप्त हनु आएकज दरखजस्र्हरु ववद्यरु् आर्ोर्नजहरुको अनमुमर्पत्र सम्बन्धी कजर्ाववमध, 

२०७३ अनसुजर र्जँचबझु प्रवक्रर्जमज रहेकज छन ्। उक्त दरखजस्र्हरुलजई ववद्यरु् मनर्मजवली, 
२०५० र ववद्यरु् आर्ोर्नजको अनमुमर्पत्र सम्बन्धी मनदेखशकजले र्ोकेको समर्सीमज अगजवै 
र्जँचबझु गरी अनमुमर् पत्र र्जरी गररने छ । 

 

ववद्यरु् उत्पजदन अनमुमर्पत्र (१ मेगजवजटभन्दज मजमथ) 
२०७४ आर्षजढ मसजन्र्सम्म १३८ वटज आर्ोर्नजहरुको ३७४७ मेगजवजट ववद्यरु् उत्पजदनको 
अनमुमर् पत्र र्जरी गररएको छ । २०७४ श्रजवर् मसजन्र्सम्म ४४ वटज आर्ोर्नजहरुको 
५३७० मेगजवजट ववद्यरु् उत्पजदन अनमुमर्पत्रको दरखजस्र् रहेको छ । प्रजप्त हनु आएकज 
दरखजस्र्हरु ववद्यरु् आर्ोर्नजहरुको अनमुमर्पत्र सम्बन्धी कजर्ाववमध, २०७३ अनसुजर र्जँचवझु 
प्रवक्रर्जमज रहेको छ । उक्त दरखजस्र्हरुलजई ववद्यरु् मनर्मजवली, २०५० र ववद्यरु् आर्ोर्नजको 
अनमुमर्पत्र सम्बन्धी मनदेखशकजले र्ोकेको समर्मसमज अगजवै र्जँचबझु गरी अनमुमर् पत्र र्जरी 
गररन ेछ । 

अन्र् ऊर्जाको श्रोर्बजट ववद्यरु् उत्पजदनको सवेक्षर् अनमुमर्पत्र 

२०७४ आर्षजढ मसजन्र्सम्म सौर्ा, बजर्ोमजस, वजर्,ु र्जपीर् लगजर्र्कज ववद्यरु् आर्ोर्नजहरुकज लजमग 
२२८.९० मेगजवजट क्षमर्जको ववद्यरु् उत्पजदनको सवेक्षर् अनमुमर्पत्र प्रदजन गररएको छ । 

3.2 प्रसजरर् प्रर्जली 

पूवामज अनजरममनदेखख पखिममज महेन्रनगरसवहर् मलुकुभर फैमलएको प्रशजरर् लजइन एवं ५० वटज 
सबस्टेशनहरूको क्षमर्ज मनम्न बमोखर्म रहेको छ । 

१३२ के.मभ. प्रशजरर् लजइन २८१९.०० सवका ट वक.मम. 
६६ के.मभ. प्रशजरर् लजइन ४९४.०० सवका ट वक.मम. 
कूल सबस्टेशन क्षमर्ज २६१७.५० एम.मभ.ए 

 

 

 



4 
 

प्रसजरर् लजइनको सवेक्षर् अनमुमर्पत्र 

२०७४ आर्षजढ मसजन्र्सम्म १६५ वटज आर्ोर्नजहरुको ववद्यरु् प्रसजरर् लजइनको सवेक्षर् अनमुमर्पत्र 
र्जरी गररएको छ । 

 

प्रसजरर् लजइनको मनमजार् अनमुमर्पत्र 

२०७४ अर्षजढ मसजन्र्सम्म ८३ वटज आर्ोर्नजहरुको ववद्यरु् प्रसजरर् लजइनको मनमजार् अनमुमर्पत्र 
र्जरी गररएको छ । 

3.3  ववर्रर् प्रर्जली र्थज ग्रजहक सेवज 

नेपजल ववद्यरु् प्रजमधकरर्ले हजलसम्म देशकज ७४ खर्ल्लजमज (सोलखुमु्ब ुखर्ल्लजमज स्थजनीर् मनर्ी ववद्यरु् 
कम्पनीबजट ववद्यरु् ववर्रर् भएको) ववद्यरु् सेवज उपलब्ध गरजएको छ भन ेग्रजहक संख्र्ज ३२ लजख ५७ 
हर्जर ८ सर् १२ रहेको छ । कूल ग्रजहक संख्र्जको ९४ प्रमर्शर् गजहास्थ ग्रजहकले 41.85 प्रमर्शर् 
ववद्यरु् उपभोग, १.४ प्रमर्शर् औद्योमगक ग्रजहकले 35.61 प्रमर्शर् ववद्यरु् उपभोग र ४.६ प्रमर्शर् 
अन्र् ग्रजहकहरूले 22.54 प्रमर्शर् ववद्यरु् उपभोग गरररहेकज छन ्।  

देशभरकज १०२ वटज ववर्रर् केन्रवजट ववद्यरु् सेवज प्रवजह गरे बजहेक स्थजनीर् सजमदुजवर्क संस्थजको 
व्र्वस्थजपनमज  र्म्मज २७५ वटज सजमदुजवर्क ववद्यरु् ववर्रर् सस्थजले नेपजलकज धेरै ववकट क्षेत्रहरूमज 
कररव ३ लजख ५० हर्जर ग्रजहकहरूलजई सेवज प्रदजन गरेकज छन ्। 

3.4  ववद्यरु् खरीद सम्झौर्ज (PPA) 

आमथाक वर्षा २०७३।७४ को अन्त्र् सम्ममज नीखर् क्षेत्रकज ववद्यरु् प्रबद्र्धक कम्पनीहरू र 
ने.वव.प्रज.बीच कूल र्मिर् क्षमर्ज ३३९५ मे.वज. बरजबरको २१३ वटज आर्ोर्नजहरूको ववद्यरु् खरीद 
मबक्री सम्झौर्ज (Power Purchase Agreement) सम्पन्न भएकज छन ्। र्स मध्रे् कूल र्मिर् क्षमर्ज 
४४१ मे.वज. बरजबरको ६० वटज आर्ोर्नजहरूबजट व्र्जपजररक उत्पजदन शरुु भई रजवष्ट्रर् ववद्यरु् प्रशजरर्  
प्रर्जलीमज आवद्ध भैसकेकज छन ् । कूल र्मिर् क्षमर्ज २०४४ मे.वज. बरजबरको १०२ वटज 
आर्ोर्नजहरूको ववत्तीर् व्र्वस्थज समजपन भई मनमजार्जधीन अवस्थजमज रहेकज छन ्र कूल र्मिर् क्षमर्ज 
९१० मे.वज. बरजबरको ५१ वटज आर्ोर्नजहरू मनमजार्को ववमभन्न चरर्मज रहेकज छन ्। 

3.5  ववद्यरु् आर्जर् 

भजरर्बजट ववद्यरु् आर्जर्कज लजमग ३३ के.भी. र १३२ के.भी. भोल्टेर् स्र्रकज मनम्न प्रशजरर् 
लजइनहरू ववद्यमजन रहेकज छन ्:- 

प्रशजरर् लजइन भोल्टेर् स्र्र  
(के.भी.) 

आर्जर् क्षमर्ज  
(मे.वज.) 
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कटैर्ज–रजर्ववरजर् 33 10 

सीर्जमिी–र्लेश्वर 33 12 

कटैर्ज–इनरुवज 33 5 

रक्सौल–वीरगञ्ज 33 12 
र्र्नगर–मसरजहज 33 7 

नजनपजरज–नेपजलगञ्ज 33 12 

कटैर्ज–कुशजहज 132 125 

रजमनगर–गण्िक 132 25 

टनकपरु–महेन्रनगर 132 35 

मरु्फरपरु–ढल्केवर 132 145 

कटैर्ज–कुशजहज (नर्जँ) 132 50 

रक्सौल–परवजनीपरु (नर्जँ) 132 50 

र्म्मज  
 

4.  अध्र्र्न र्थज अनसुन्धजन  

आमथाक, प्रजववमधक र्थज वजर्जवरर्ीर् रुपमज सम्भजव्र् र्लववद्यरु् आर्ोर्नजहरुको पवहचजन, 
ववकजस र्थज व्र्वस्थजपन गना अध्र्र्न र्थज अनसुन्धजन कजर्ालजई र्ीव्रर्ज ददइनेछ । र्सकज 
लजमग देहजर्बमोखर्मकज अध्र्र्न कजर्ाहरु गररनेछ ।  

1. र्लववद्यरु् ववकजसकज लजमग आवशर्क पने ववमभन् न चरर्कज अध्र्र्नहरु ववद्यरु् ववकजस 
ववभजगमजफा र् गररनछे ।  

2. र्ल र्थज ऊर्जा आर्ोगलजई प्रभजवकजरी बनजई हजल सञ् चजलन भईरहेकज नदी वेमसन र्ोर्नज र्थज 
र्लववद्यरु् ववकजस गरुुर्ोर्नज र्र्ुामज एवं रर्नैमर्क वजर्जवरर्ीर् र्थज सजमजखर्क मूल्र्जङ्कन 
अध्र्र्न, बजगमर्ी नदी वेमसन अध्र्र्न, नेपजलको र्लववद्यरु् क्षमर्ज सम्बन्धी अध्र्र्न, कोशी 
नदी वेमसन व्र्वस्थजपन आर्ोर्नज, ROR र्लववद्यरु् आर्ोर्नजहरुमज हनुे थेग्रजन (Sediment) 

व्र्वस्थजपन सम्बन्धी अध्र्र्न, पूवजाधजर आर्ोर्नजहरुको Hydrological मबश लेर्षर् सम्बन्धी 
Manual र्र्जर गने, Energy Audit सम्बन्धी Guidelines र्र्जर गने, नदी मनर्न्त्रर् मिर्जइन 
सम्बन्धी म्र्जनअुल र्र्जर गने र्थज एवककृर् र्लस्रोर् नीमर् र नर्जँ र्लस्रोर् ऐन र्र्जर गने 
कजर्ाहरुलजई सम्पन् न गररनेछ । 

5. भजवी मजगाखचत्र 

र्नर्जको सेवज र सन्र्खु् टलजई मध्र्नर्र गरी आवशर्क ववद्यरु् सेवज उपलब्ध गरजउन एवककृर् स्रोर्को 
पररचजलन, ववद्यरु् आर्जर् र्थज उपभोगको उखचर् व्र्वस्थजपन गनुा आर्को आवशर्कर्ज हो । "रजवष्ट्रर् 
उर्जा संकट मनवजरर् र्थज ववद्यरु् ववकजश दशक सम्वखन्ध अवधजरर्ज पत्र, २०७२" र "नपेजलको पजनी 
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र्नर्जको लगजनी, २०७३" को र्गमज टेकेर र्लश्रोर्को उपर्ोग गरौँ, रजष्ट्रलजई समदृ्द बनजउँ भन् न े
उद्देशर्कज सजथ गरु्स्र्रीर् र्थज भरपदो ववद्यरु् सेवज उपलब्ध गरजउन, ऊर्जा सरुक्षजको समुनखश चर्र्ज गना 
र्थज ववद्यरु्मज आत्ममनभार हनु देहजर्बमोखर्मकज मजगाखचत्रहरु अवलम्बन गररनेछ । 

1. "रजवष्ट्रर् उर्जा संकट मनवजरर् र्थज ववद्यरु् ववकजश दशक सम्बन्धी अवधजरर्ज पत्र, २०७२" र 
"नेपजलको पजनी र्नर्जको लगजनी, २०७३" कज कजर्ाक्रमहरुको कजर्जान्वर्नलजई मनरन्र्रर्ज 
ददइनेछ । 

2. ववद्यरु् मनर्मन आर्ोग ऐनको प्रभजवकजरी कजर्जान्वर्न गररनेछ । 
3. पंचेश्वर बह–ु उद्देशशीर् आर्ोर्नजलजई अगजमि बढजउन पहल गररनेछ ।  
4. “नेपजलको पजनी र्नर्जको लगजनी” अन्र्गार् आकर्षाक र्लववद्यरु् आर्ोर्नजमज नपेजली र्नर्ज, 

रजवष्ट्रर् पूरँ्ीपमर्, नेपजली सेनज, नेपजल प्रहरी, मनर्जमर्ी र्थज संघ संस्थजनकज कमाचजरी, मर्दरु र्थज 
ववदेशमज बस्ने नेपजलीहरुबजट लगजनीको समुनखश चर्र्ज गररनेछ । सजथसजथै र्लववद्यरु् लगजनी र्थज 
ववकजस कम्पनीमजफा र् वैदेखशक लगजनी मभत्र्र्जइ सरकजरी र्थज मनर्ी आर्ोर्नजहरुलजई आवशर्क 
पूरँ्ीको व्र्वस्थज गररनेछ ।  

5. नेपजल ववद्यरु् प्रजमधकरर्बजट मनमजार् भैरहेकज चमेमलर्ज, मत्रशलुी ३ए, कुलेखजनी रे्श्रो र्थज नेपजल 
ववद्यरु् प्रजमधकरर्कज सहजर्क कम्पनीबजट मनमजार्जधीन अप्पर र्जमजकोशी, रसवुजगढी, मध्र्भोटे 
कोशी र सजन्रे्न र्स्र्ज आर्ोर्नजहरु लजई मछटो सम्पन्न गना ववशरे्ष पहल गररनछे । 

6. मनर्ी क्षेत्रबजट मनमजार् भैरहेकज आर्ोर्नजहरुलजई समर्मै सम्पन्न गरजउन आवशर्क सहर्ोग एवं 
सहर्ीकरर् गररनेछ । 

7. फुकोट कर्जाली र्लववद्यरु् आर्ोर्नजमज कर्जालीकज स्थजनीर् र्नर्ज र्थज मनर्जममर् लगजर्र्कज 
सजवार्मनक सेवजमज रहेकज कमाचजरीहरुको शेर्र लगजनीको समुनखश चर्र्ज गररनेछ । नगद लगजनी 
गना नसक्ने र्नर्जलजई श्रम मजफा र् शेर्र लगजनी गने व्र्वस्थज ममलजइनेछ । 

8. ठूलज र्थज बहउुद्देशीर् आर्ोर्नजहरुको मनमजार् गना Engineering, Procurement, 
Construction and Financing (EPCF) र्थज Build and Transfer (BT) को 
अवधजरर्जहरुलजई खलु्लज गना नीमर्गर् ब्र्वस्थज गररनछे ।  

9. आ.व .२०७४/७५ मभत्र सम्पन्न हनु े आर्ोर्नजहरुलजई समर्मै सम्पन्न गना ववशेर्ष पहल 
गररनेछ । 

10. खचनी र्थज अन्र् उद्योगहरुबजट मनस्कने बगजस लगजर्र् बजर्ोमजस उपर्ोग गरी सह–उत्पजदन 
गररने ववद्यरु्को प्रवद्धान गने कजर्ालजई प्रोत्सजहन गररनछे । 

11. ववद्यरु् खररद मबवक्रलजई सहर् बनजउन समर्जनकूुल हनुे गरी प्रवक्रर्जलजई सरलीकरर् गररनेछ ।  
12. गरु्स्र्रीर् र्थज भरपदो ववद्यरु् सेवज उपलब्ध गरजउन, ऊर्जा सरुक्षजको समुनखश चर्र्ज गना र्थज 

ववद्यरु्मज आत्ममनभार हनु दीघाकजलीन रर्नीमर् र्र्जर गररने छ । 
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13. ववद्यरु् उत्पजदन कम्पनी, रजवष्ट्रर् प्रशजरर् मग्रि कम्पनी, इखन्र्मनर्ररङ कम्पनी, नेपजल पजवर टे्रि 
कम्पनी लगजर्र्कज कम्पनीहरुलजई सजधन स्रोर् सम्पन्न बनजई प्रभजवकजरी रुपमज अगजमि 
बढजइनेछ । 

14. ववद्यरु् मजग व्र्वस्थजपन र्थज लोिशेमिङ्ग मनरजकरर्कज लजमग अल्पकजमलन रुपमज भजरर्बजट 
आर्जमर्र् ववद्यरु्, स्वदेशको सौर्ा र्थज बजर्ोमजसबजट उत्पजददर् ववद्यरु्, रन अफ ररभर र्लववद्यरु् 
आर्ोर्नजबजट उत्पजददर् ववद्यरु् आददको उखचर् सखम्मश्रर् र्र् गरी कजर्जान्वर्न गररनछे । र्सकज 
लजमग ववशरे्ष गरी शहरी र्थज ग्रजमीर् इलजकजकज ग्रजहकहरुलजई Net Metering को व्र्वस्थज 
गरी सौर्ा ऊर्जालजई प्रवद्धान गररनेछ ।  

15. आ.व. 2075/76 को मध्र् सम्ममज मजमथल्लो र्जमजकोसी, मनर्ी के्षत्रबजट उत्पजदन हनु े
र्लववद्यरु् र रजख् ट्रर् ग्रीिमज आवद्ध हनुे सौर्ा ववद्यरु् समेर्बजट कुल ६०० मेगजवजट प्रर्जलीमज 
थप गररनेछ । 

16. पूवा देखख पखश चमसम्म र्रजई र मध्र् पहजिमज 400 के.भी. प्रसजरर् लजइन, न्रू् बटुवल-गोरखपरु 
र्थज गल्छी-केरुङ क्रस बोिार ४०० के.भी. प्रशजरर् लजइन, कर्जाली, सेर्ी, भेरी लगजर्र्कज नदी 
बेमसनमज 400 के.भी. प्रसजरर् लजइनलजई आगजमी ५ वर्षामभत्र मनमजार् सम्पन्न गने गरी र्ोर्नज 
अगजमि बढजइनछे । र्ी प्रसजरर् लजइनहरु मनमजार् सम्पन्न भएपश चजर् ववद्यरु् आर्जर् मनर्जार्, 
इनर्ी बैंवकङ र्थज पजवर खव्हमलङ गनाको लजगी सहर् हनुेछ ।  

17. प्रजमधकरर्को एक मजत्र भजरप्ररे्षर् केन्रलजई स्र्रोन्नर्ी र्थज ववस्र्जर गरी के्षमत्रर् भजरप्ररे्षर् 
केन्रसमेर् स्थजपनज गररनेछ । ववद्यरु् व्र्जपजरकज लजमग अल्पकजलीन र्थज ददघाकजलीन संरचनज 
र्र्जर गरीनेछ ।  

18. ववद्यरु् आपूमर्ा सहर् गना ववर्रर् प्रर्जलीलजई सदुृढीकरर् गरी सबस्टेसनको ट्रजन्सफमार , 
मिखस्ट्रब्रू्सन ट्रजन्सफमार , वफिर,  र्थज ववर्रर् लजइनहरुको क्षमर्ज वृवद्ध गररनेछ ।  

19. आपूमर्ा गररने ववद्यरु्को गरु्स्र्र कजर्म गना भोल्टेर्,  विक्वेन्सी र्थज पजवर फ्र्जक्टरलजई 
र्ोवकएको स्र्रमज कजर्म रजख् ने उपजर्हरु अवलम्बन गररनेछ । 

20. भरपदो ववद्यरु्कज लजमग ट्रजन्सममसन र्थज मिखस्ट्रब्रू्सन लजइनहरुको ममार् गरी चसु्र् दरुुस्र् 
रजखखने छ ।  

21. देशकज सबै खर्ल्लजमज केन्रीर् प्रशजरर् लजइन परु् र्जउन ववर्षशे पहल गररनेछ, 1 वर्षा मभत्र 
कर्जाली अञ् चललजई रजवष्ट्रर् प्रसजरर् लजइनसँग र्ोमिनछे। केन्रीर् प्रशजरर् लजइन नपगु्ने स्थजनमज 
चजल ुअवस्थजमज रहेकज सजनज र्लववद्यरु् आर्ोर्नजलजई पूर्ा क्षमर्जमज सञ् चजलन गररनछे  । 

22. सहर्, सरुखक्षर् र आधमुनक सेवजप्रदजन गनाकज लजमग Online Payment, Recharge Card 
Payment, Any Branch Payment देशभरर क्रमश: लजगू गररनेछ । र्सकज सजथै स्मजटा ममटर 
र स्मजटा मग्रिलजई कजठमजिौं हदैु क्रमश अन्र् ठजँउमज लजगू गदै लमगनेछ ।हजल  औद्योमगक र्थज 
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व्र्जपजररक ग्रजहकहरुमज लजगू गररएको Time of Day Tariff  लजई क्रमश: ग्रजहस्थ वगाकज 
ग्रजहकहरुमज पमन लजगू गररनछे ।   

23. ववद्यरु् ववर्रर् कजर्ालजई प्रभजवकजरी बनजई चहुजवटमज कमी ल्र्जउन प्रर्जस गररनछे । र्सकज 
सजथै ववद्यरु् चोरीलजई दखण्िर् गना आवशर्क व्र्वस्थज गरी ववद्यरु् चहुजवट मनर्न्त्रर् अमभर्जनलजई 
प्रभजवकजरी रुपमज कजर्जान्वर्न गररनेछ ।  

24. ववद्यरु् उपभोग गरी लजमो समर्सम्म बक्र्ौदज रजख् ने ग्रजहकको मनखश चर् समर् र्ोकी बक्र्ौदज 
चकु्तज गना अनरुोध गररनछे । र्ोवकएको समर्मभत्र बक्र्ौदज चकु्तज नगने ग्रजहकको ववद्यरु् आपूमर्ा 
बन्द गररनछे ।  

25. ग्रजहकलजई सम्मजनपूवाक व्र्वहजर गने र्थज ववद्यरु् सम्बन्धी गनुजसो व्र्वस्थजपनलजई उखचर् ध्र्जन 
परु् र्जइनेछ ।   

26. संववधजन बमोखर्म ववद्यरु् क्षते्रको प्रजदेखशक र स्थजनीर् र्हमज प्रशजसमनक र्थज संस्थजगर् संरचनज 
स्थजपनज गररनेछ ।   

27. र्लववद्यरु् उत्पजदन, प्रसजरर् र्थज ववर्रर् आर्ोर्नजहरुमज आइपने बजधज ब्र्वधजन हटजउन 
आवशर्क आदेश, मनदेशन र समन्वर्को लजमग मन्त्रजलर्मज एक हटलजईन िेस्क स्थजपनज गरी 
संचजलनमज ल्र्जइने छ । 

28. प्रजमधकरर्को ववत्तीर् अवस्थज सदुृढ गनाकज लजमग सञ्चजलन खचामज न्रू्नीकरर्, स्व-उत्पजदन वृवद्ध, 
प्रजववमधक एवं अप्रजववमधक चहुजवट घटजउँदै ववद्यरु्को मबक्री पररमजर् बढजउनकुज सजथै उपलब्ध 
स्रोर्को पररचजलन गरी थप आर्आर्ान गररने छ ।  

29. आगजमी ५ देखख १० वर्षामभत्र  करीब १२ हर्जर मेगजवजटसम्मको ववद्यरु् खपर् गना सक्न ेगरी 
र्रजई लगजर्र्कज प्रमखु शहरी के्षत्रहरुमज औद्योमगक कररिोर एवं ववर्रर् प्रर्जलीको ववस्र्जर गने 
र्ोर्नज अगजमि बढजइनछे । त्र्स्रै् ववर्रर् प्रर्जलीलजई आधमुनकीकरर् गरी सरुखक्षर् र 
गरु्स्र्रर्कु्त ववद्यरु् आपूमर्ा गना कजठमजिौं लगजर्र्कज प्रमखु शहरहरुमज ववर्रर् प्रर्जली भमूमगर् 
गररनेछ । 

30. आगजमी ददनमज प्रजमधकरर्ले ववद्यरु् मजग व्र्वस्थजपन र्थज ऊर्जा दक्षर्ज कजर्ाक्रममज ववशेर्ष र्ोि 
ददनेछ । ऊर्जा दक्षर्ज भएकज लीि खचम, पङ्खज, क्र्जपजमसटर बैंक, पजनी र्जन्ने मोटर लगजर्र्कज 
उपकरर्हरुको प्रर्ोगमज व्र्जपकर्ज ल्र्जई ऊर्जाको उच्च मजग व्र्वस्थजपन गररनेछ ।  

31. नेपजल ववद्यरु् प्रजमधकरर्सँग मलुकुभर रहेको सञ्चजर नेटवका  (Optical Fiber) र्थज र्ग्गज 
र्ममनको समखुचर् उपर्ोगबजट प्रजमधकरर्ले उल्लेख्र् आम्दजनी गनासक्न े देखखन्छ । अखप्टकल 
फजइवरको ववस्र्जर गरी भजिजमज ददन,े प्रजमधकरर्को र्ग्गजमज व्र्जवसजवर्क भवनहरु मनमजार् गने, 
मौर्दुज ट्रजन्सफरमर वका सपहरुलजई नर्जँ ट्रजन्सफरमर उत्पजदन गना सक्ने गरी ववस्र्जर र्थज 
स्र्रोन्नर्ी गने लगजर्र्कज व्र्जवसजवर्क वक्रर्जकलजपहरु प्रजमधकरर् मजफा र् अगजमि बढजइने छ । 
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32. ववद्यरु् प्रजमधकरर्को उत्पजदन, प्रसजरर् एवम ् ववर्रर् संरचनजहरु मजनवीर् क्षमर् कमभन्दज कम 
हनुेगरी सरुखक्षर् बनजउन प्रर्जली सदुृढीकरर् एवम ्सधुजरकज कजर्ाक्रमहरु व्र्जपक रुपमज अगजमि 
बढजइने छ । प्रजमधकरर्ले ददने हरेक सेवजमज मजनवीर् सरुक्षजलजई प्रमखु प्रजथममकर्ज ददइनेछ । 

33. आर्ोर्नजहरुको प्रभजवकजरी कजर्जान्वर्न र्थज संचजलनकज लजमग प्रजमधकरर्मज कजर्ारर् 
कमाचजरीहरुलजई उपर्कु्त र्जमलम प्रदजन गरी मनर्हरुको क्षमर्ज अमभवृवद्ध गररनेछ । 
भक्तपरुखस्थर् र्जमलम केन्रको  पनुसंरचनज एवं स्र्रोन्नर्ी गरी अन्र्रजख् ट्रर् सँस्थजहरुसँग समेर्को 
समन्वर्मज अन्र्रजख् ट्रर्स्र्रको उत्कृष्ट र्जमलम केन्रको रुपमज ववकजस गररनेछ । 

34. ठेक् कज सम्झौर्ज गरी र्ोकेको समर्मभत्र मनमजार् र्थज अध्र्र्न सम्पन् न नगने मनमजार् व्र्वसजर्ी 
र्थज परजमशादजर्ज कम्पनीहरुसँगको ठेक् कज सम्झौर्ज रद्द गरी कजलोसूचीमज समेर् सूचीकृर् 
गररनेछ ।   

मजमथ प्रस्र्रु् गररएकज व्र्वस्थजहरुबजट भरपदो, गरु्स्र्रीर्, सस्र्ो र सलुभ रुपमज ववद्यरु् आपूमर्ा हनु 
गई ऊर्जा मन्त्रजलर् र र्स अन्र्गार्कज सम्पूर्ा मनकजर्हरुको कजम कजरबजहीमज उल्लेख्र् रुपमज सधुजर 
भएको प्रत्र्जभमूर् आम नेपजलीमज हनुे ववश वजस मलइएको छ । 

धन्र्वजद ! 


