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एक मेगावाट सम्मको जलववद्यतु आयोजनाको ववकास सम्बन्धी ननरे्दशिका, २०७४ 

 
 

 यो स्थाननय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (प्रमाशिकरि नमनत २०७४।०६।२९) को पररच्छेर्द ३ र्दफा 
११को उपर्दफा २ कोखण्ड (ध) को बुुँर्दा नं. ३ को कायाान्वयनको सहशजकरिका लानग स्थानीय 
ननकायबाट १ मेगावाट (१००० वकलोवाट) भन्र्दा कमक्षमताका आयोजनाको सवेक्षि, उत्पार्दन, प्रसारि 
एवम ्ववतरिको अनमुनतपत्र जारी गने उद्दशे्यले तयार गररएको ननरे्दशिका हो । 

 

१.संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः 
(१) यस ननरे्दशिकाको नाम “स्थाननय ऊजाा ववकास सम्बन्धी ननरे्दशिका, २०७४” रहेकोछ। 

(२) यो ननरे्दशिका तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

(३) यो ननरे्दशिका ववद्यतु उत्पार्दन, प्रसारि वा ववतरिको सवेक्षिको अनमुनतपत्र तथा ववद्यतु 

उत्पार्दन,  प्रसारि वा ववतरिको अनमुनत पत्र जारी गने वा संिोधन गने वा नवीकरि गने वा 
खारेज गने काम कारवाही वा ननिाय प्रवियामा लाग ुहनुछे । 

 

२. पररभाषाः 
ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस ननरे्दशिकामाः 
(१) “ननयमावली” भन्नाले ववद्यतु ननयमावली, २०५० सम्झन ुपछा । 

(२) “आयोजना” भन्नाले ववद्यतु उत्पार्दन,  प्रसारि वा ववतरि सम्बन्धी आयोजना सम्झन ुपछा । 

(३) “कायाालय” भन्नाले सम्बशन्धत स्थानीय ननकायको कायाालय सम्झनपुछा। 

(४) “ववभाग” भन्नाले ववद्यतृ ुववकास ववभाग सम्झनपुछा। 

(५) “प्रवर्द्ाक” भन्नाले कुन ैआयोजनाको अनमुनत पत्रको लानग र्दरखास्त दर्दएका वा अनमुनतपत्र प्राप्त 
गरेका व्यशि वा संस्थालाई सम्झन ुपछा । 

(६) “ननरे्दशिका” भन्नाले स्थाननय ऊजाा ववकास ननरे्दशिका, २०७४ सम्झन ुपछा । 

(७) “आनधकाररक व्यशि” प्रवर्द्का को तफा बाट सम्पका  वा पत्राचार गना सञ्चालक सनमनतले तोकेको 
आनधकाररक व्यशि सम्झन ुपर्दाछ । 

 

३. सवेक्षिको अनमुनत सम्बन्धी व्यवस्था  

१००० वक.वा.सम्मको क्षमताका आयोजनाहरुको ववद्यतुउत्पार्दन/प्रसारि/ववतरि को सवेक्षिको 
अनमुनतपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः 

 
(१) कुनवैवद्यतु आयोजनाको सवेक्षि गना चाहने प्रवर्द्ाकले ववद्यतु उत्पार्दनको सवेक्षिको 
अनमुनतपत्र प्राप्त गना रे्दहाय बमोशजमकोकागजात तथा वववरिहरु सवहत ननयमावलीको अनसुचुी १ 
मा तोवकएको ढाुँचामा कायाालय समक्ष र्दरखास्त दर्दन ुपनेछ । 
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(क) ववद्यतु उत्पार्दनको सवेक्षिको अनमुनतपत्रको लानग र्दरखास्तसाथ रु. २.५ लाख प्रनत 
वषाका र्दरले एकमषु्ट रु. ५ लाखअनमुनतपत्र र्दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । अनमुनतपत्र प्रर्दान 
नगने ननिाय भएमा उि र्दस्तरु प्रवर्द्ाकलाई वफताा गररनछे । 

(ख) र्दरखास्तका साथ, अध्ययन काया गना लाग्न े अनमुाननत खचाको नडटेल कष्ट बे्रक 
डाउन (DetailCostBreakdown), कायातानलका (अध्ययन सम्पन्न गना र िरुुको २ वषामा 
गने अध्ययनको काया सवहत) आयोजनाको हाईड्रोलोशजकल ववश्लषेिआदर्द खलु्ने गरी तयार 
पारेको डेस्कस्टडी ररपोटा (परामिार्दात ृ संस्थाबाट प्रमाशित) । साथै नापी ववभागद्वारा 
प्रकाशित१:२५,००० वा १:५०,००० स्केलको स्थलरुप नक्िामा अक्षांि र रे्दिान्तर 
खलु्ने गरी आयोजनाको लानग आवश्यक के्षत्रतथा जलाधार के्षत्र र आयोजनाकोसंरचनाहरु 
समेत रेखाङ्कन गररएकोस्थलरुप नक्सा पेि गनुा पनेछ, 

(ग) संस्थाले र्दरखास्त दरं्दर्दा संस्थार्दतााको प्रमािपत्र, स्थायी लेखा प्रमािपत्र, संस्थाको 
प्रबन्धपत्र तथा ननयमावली र कर चिुा वार्दाशखलाको प्रमािपत्रहरुको प्रमाशित प्रनतनलवप, 

(घ) उपर्दफा (३) बमोशजम आनथाक क्षमता प्रमाशित हनु ेकागजात वववरि, 

(ङ) उपर्दफा (४) बमोशजम प्राववनधक क्षमता प्रमाशित हनुे कागजात वववरि, 
(च) प्रवर्द्का  को तफा बाट सम्पका  वा पत्राचार गना तोवकएको आनधकाररक व्यशिको 
वववरि(सञ्चालक सनमनतको ननिायबाटतोवकएको), पत्राचार गने स्पष्ट ठेगाना, सम्पका  
टेनलफोन नं. (कायाालय, ननवास), मोबाइल नं., फ्याक्स नं.,पो.व.नं., तथाइमले । 

 

क्षमता ननधाारि सम्बन्धमा 
(२) जलववद्यतु आयोजनाको हकमा रे्दहायको आधारमा जनडत क्षमता ननधाारि गररनेछ : 

(क) कायाालयले अनमुनत पत्र माग गररएको आयोजनाको जनडत क्षमता ननधाारि गना प्रवर्द्ाकले 
उपलब्ध गराएको हाइड्रोलोशजकल टाइम नसररज डाटाको (Probability of Exceedance) 

प्रोब्यानबनलटी अफ एशक्सडेन्स Q45 (क्यूफोटी फाइभ) लाई सामान्यतया आधार बनाउनेछ 
। 

(ख) प्रवर्द्ाकले पेि गरेको हाइड्रोलोशजकल तथयांङ्क कायाालयमा उपलब्ध आनधकाररक 
तथयाङ्क संग ताशत्वक रुपमा फरक परेको पाईएमा कायाालयमा उपलब्ध तथयांकलाई 
आधार मानी सम्बशन्धत आयोजनाको जनडत क्षमता ननधाारि गनेछ । 

(ग) यसरी कुनै आयोजनाको जनडत क्षमता ननधाारि गर्दाा कायाालयले जलस्रोतको 
उपयोग, ववद्यतु बजारको उपलब्धता रलगानीको अनधकतम प्रनतफललाई समते आधार 
मानी अनसुचुी १ मा ननदर्दाष्ट गरेको ववधी अनसुार क्षमता ननधाारि गनेछ । 

(घ) प्रवर्द्ाकले र्दरखास्तमा माग गरेकोजनडत क्षमताभन्र्दा कायाालयबाट ननधाारि 
भएकोजनडत क्षमता एक मेगावाटभन्र्दा बढीहनु आएमा पेि भएकोर्दरखास्त रद्द गरर 
सोकोजानकारी प्रवर्द्का  लाई गराइनेछ । 
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(३) प्रवर्द्ाकले आफ्नो आनथाक क्षमता वा हैनसयत प्रस्ततु गना कायाालय समक्ष ननम्न कागजातहरु 
पेि गनुा पनेछ : 

(क) र्दताावाल (Registered) चाटाडा एकाउन्टेन्टबाट प्रमाशित भएकोकशम्तमा रु. र्दि 
लाख बराबरको खरु्द सम्पशि (नेट वथा)रहेको वववरि । 
(ख) एकभन्र्दा बढी आयोजनाको सवेक्षि अनमुनतपत्रको लानग र्दरखास्त दर्दनकेो हकमा 
त्यस्तो प्रवर्द्ाकले माग गरेको थपआयोजना कायाान्वयन गना सक्ने अनतररि आनथाक 
क्षमता । 

(४) प्रवर्द्ाकले आफ्नो प्राववनधक क्षमता प्रस्ततु गना रे्दहाय बमोशजमका कागजात वववरिहरु 
कायाालय समक्ष पेि गनुा पनेछ : 

(क) प्रचनलत कानून बमोशजम नेपालमा र्दताा भएको परामिार्दात ृसंस्थासुँगको सम्झौतापत्र, 

परामिार्दात ृसंस्थाको प्रमािपत्र,स्थायी लेखा प्रमािपत्र एवं प्रबन्धपत्र तथा ननयमावलीको 
प्रमाशित प्रनतनलवप 

(५) र्दरखास्तको प्राथनमकता िम तथा ररतपूवका  नभएको र माग भएको कागजात समय नभत्र 
पेि नगने प्रवर्द्का  हरुको र्दखाास्त सम्बन्धमा : 

 
(क) कायाालयले ररतपूवका  र्दताा भएको पवहलो र्दरखास्तलाई कारवाहीको िममा पवहलो 
प्राथनमकता दर्दनेछ । 

(ख) कायाालयमा परेको र्दखाास्त उपर्दफा (१), (२), (३), (४) र ६) बमोशजम चेक जाुँच 
गर्दाा उशल्लशखत आवश्यक सम्पूिाकागजात तथा वववरिहरु प्राप्त नभएसम्म त्यस्ता 
र्दखाास्त उपर स्थाननय ननकायले कारवाही अगानड बढाउने छैन ।र्दखाास्तसाथ पेि गनुा 
पने सम्पूिा कागजात तथा वववरिहरु पेि गना १५ (पन्र) दर्दनको समयावनध प्रर्दान 
गररनेछ । उिसमयावनध नभत्र कागजात ्पेि नगने प्रवर्द्ाकको र्दखाास्त रद्द गररनछे । 

 

(६) सवेक्षि अनमुनतपत्रको अवनध : 
 

(क)ववद्यतु उत्पार्दन, प्रसारि तथा ववतरिको सवेक्षि अनमुनतपत्रको अवनध अनधकतम ३ 
(तीन) वषाको हनुेछ । 

(ख)प्रवर्द्ाकलाई पवहलो पटक सवेक्षिको अनमुनतपत्र जारी गर्दाा २ (र्दईु) वषाको 
अवनधभन्र्दा कम हनु े गरी जारी गररने छैन ।िरुुको अवनधनभत्र सवेक्षिको काया सम्पन्न 
नभएको अवस्थामा बहाल म्यार्दनभतै्र प्रवर्द्ाकले अको १ (एक) वषाकोनवीकरिको लानग 
र्दखाास्त दर्दएमा सो अनसुार नवीकरि गना सवकनेछ । 

(ग) अनमुनतपत्रको नवीकरिको लानग म्यार्द समाप्त हन ु अगावै कायाालयमा र्दरखास्त 
दर्दन ु पनेछ । सो समयावनधनभत्रनवीकरिको लानग र्दरखास्त नपरेमा उि अनमुनतपत्र 
स्वतः रद्द हनुेछ । 
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(७) सवेक्षि अनमुनतपत्रको नवीकरि : 
(क) सवेक्षि अनमुनत पत्रको नवीकरिको लानग अनमुनत पत्रको अवनध नभतै्र म्यार्द थपको 
लानग रु. २.५ लाख र्दस्तरु सवहत ननवरे्दन पेि गनुा पनेछ । 

(ख) अनमुनत पत्रको लानग र्दरखास्त दरं्दर्दा यस ननरे्दशिकाको अनसूुची - २ बमोशजम 
भररएको फारामहरु तथा ववगतमा पेि गरेको काया तानलका अनसुारको काया प्रगनत 
प्रनतवरे्दन पेि गनुा पनेछ । काया तानलका बमोशजम ननधााररत कायाहरु तोवकएको म्यार्द नभत्र 
सम्पन्न हनु नसकेमा सोको कारि र औशचत्य समेत उल्लेख गनुा पनेछ । 

(ग) अनमुनत पत्रको नवीकरि गने प्रयोजनको लानग आयोजनाको पनछल्लो अवनधको काया 
प्रगनतलाई नै मखु्य आधार मानननेछ ।प्रवर्द्ाकले पेि गरेको काया प्रगनत सन्तोष जनक 
नभएको रे्दशखएमा वा कायाालयले आवश्यक ठानेमा आयोजनाको प्रगनत सम्बन्धमा 
प्रवर्द्ाकबाट प्रस्ततुी करि गना लगाउन ेवा कायाालयले आफ्नो मातहतका कमाचारी खटाई 
आयोजनाको स्थलगत ननरीक्षि गराउन सक्नछे । 

(घ) मानथ उशल्लशखत कुन ैप्रवियाबाट आयोजनाको काया प्रगनत सन्तोष जनक नरे्दशखएमा 
त्यस्तो आयोजनाको लानग जारी गररएको अनमुनतपत्रको नवीकरि गररने छैन । 

(८) प्रवर्द्ाकको माग हेरी आवश्यकता र औशचत्यताका आधारमा एकै पटक ववद्यतु उत्पार्दन, 

प्रसारि वा ववतरिको सवेक्षि अनमुनतपत्र जारी गना सवकनेछ । 

 

अनमुनतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 
(४) १००० वक.वा. सम्मको क्षमताका आयोजनाहरुको ववद्यतु उत्पार्दन/प्रसारि/ववतरिको अनमुनतपत्र 
सम्बन्धीव्यवस्थाः 

(१) कुनै ववद्यतु आयोजनाको ननमााि गना चाहने प्रवर्द्ाकले ववद्यतु उत्पार्दनको अनमुनतपत्र प्राप्त 
गना सवेक्षि अनमुनतपत्र बहालरहेको अवनध नभतै्र रे्दहाय बमोशजमको कागजातहरु सवहत 
ननयमावलीको अनसूुची -१बमोशजमको ढाुँचामा कायाालय समक्षर्दरखास्त दर्दन ुपनेछ : 

(क) ववद्यतु उत्पार्दनको अनमुनतपत्रको लानग र्दरखास्तसाथ रु. १ लाख अनमुनतपत्र 
र्दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

(ख) उपर्दफा २ बमोशजमको वविीय व्यवस्था सम्बन्धी वववरि, 
(ग) घर जग्गाको उपयोग वा पररयोजनाको लानग स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग 
वा प्रानप्तको लानग चावहने आवश्यकसरकारी वागैर सरकारी जग्गाको कूल के्षत्रफल र 
जग्गा धनीहरुको लगत, 

(घ) आवश्यकता अनसुार स्वीकृत वातावरिीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रनतवरे्दन 
(ङ) उपर्दफा ३ बमोशजमको प्रवर्द्का  कम्पनीसुँग सम्बशन्धत कागजात, 
(च) बहाल रहेको ववद्यतु खररर्द नबिीको सम्झौता वा कनेक्िन एनिमेन्ट, 
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(छ) िीडमा आबर्द् नगरी िानमि ववद्यतुीकरि गने भएमा ववद्यतुीकरि हनुेके्षत्र तथा 
िाहकको वववरि र 

(ज) रे्दहायका वववरिहरुः  
 

(१) आयोजना के्षत्रको प्रमखु संरचनाको रेखाङ्कन तथा coordinate सवहतको 
सक्कल टोपो नक्िा, 
(२) ननमााि कायाको ववस्ततृ तानलका, 
(३) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन/ववस्ततृ इशन्जननयररङ्ग नडजाइन र नडजाइन 
नक्साहरु (Design Drawings)तथा सोको ववद्यतुीय प्रनत (Electronic Copy), 

(४) अद्यावनधक ियेर लगतकोवववरि र सोकोववद्यतुीय प्रनत (Electronic Copy) 

 

(२) वविीय व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक कागजातहरु रे्दहाय बमोशजमका हनुेछन ्। 
 

(क) आयोजनामा हनुे स्वपंूजी र ऋिको लगानी अनपुात खलु्न ेजानकारी/वववरि, 

(ख) कम्तीमा अशघल्ला र्दईु आ. व. मध्ये एक आ. व. को लेखा परीक्षि गररएको 
वविीय वववरि (Audited Financial Statement), 

(ग) आयोजनाको स्वपंूजी बराबरको कम्पनीको नेटवथा वा सोही बराबरको ियेर 
होल्डरहरुको स्वपंूजी लगानी गने क्षमता पषु्टी हनुे बैंक स्टेटमेन्ट वा अन्य सम्पशि 
वववरि वा लगानी गना इच्छुक व्यशि वा संस्था सुँग भएको सम्झौता तथा इच्छुक 
व्यशि वा संस्थाको आनथाक हैनसयत पवुष्ट हनु े र्दताावाल (Registered) चाटाड 
एकाउण्टेण्टबाट प्रमाशित कागजात । बंकै स्टेटमने्ट वा अन्य सम्पशि वववरि र्दताावाल 
(Registered) चाटाडा एकाउण्टेण्टबाट प्रमाशित भएको हनपुनेछ । 

(घ) िेयर पूुँजीमा लगानी गने प्रनतवर्द्ता गररएको संचालक सनमनतको ननिायको प्रमाशित 
प्रनतनलपी, 
(ङ) आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हनुे वविीय संस्थाहरुसुँगको ऋि सम्झौता वा 
ती संस्थाहरुबाट पेि भएको लगानी गने प्रनतवर्द्ता । 

(३) प्रवर्द्ाक कम्पनीसंग सम्बशन्धत कागजातहरु 

(क) कम्पनी र्दतााको प्रमािपत्र, प्रबन्धपत्र तथा ननयमावली, 
(ख) स्थायी लेखा नम्बर (पान) र्दताा प्रमािपत्र, 

(ग) कम्पनीकोअद्यावनधक ियेर लागत अनभलेख, 
(घ) अशघल्ला र्दईु आ.व. मध्ये एक आ.व.को कर चिुा प्रमािपत्र अथवा कर र्दाशखला 
गरेको प्रमाि, 

(ङ) उद्योग र्दतााको प्रमािपत्र, बैरे्दशिक लगानीको हकमा सोको स्वीकृनत समेत । 
(४) ववद्यतु उत्पार्दनको सवेक्षि अनमुनतपत्रमा कायम रहेको जनडत क्षमता नै ववद्यतुउत्पार्दनको 
अनमुनतपत्रमा कायम गररनछे । तर Hydrology, Power Evaluation लगायतका कारिले फरक 
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क्षमताको लानग ववद्यतु खरीर्द नबिी सम्झौता (PPA) वाजडान सम्झौता (Connection 
Agreement) भएको अवस्थामा संिोनधत संभाव्यता अध्ययन प्रनतवरे्दन तथा आवश्यकता अनसुार 
संिोनधत स्वीकृत वातावरिीय अध्ययन प्रनतवरे्दन प्राप्त भएपश्चात ् सोही क्षमताको लानग ववद्यतु 
उत्पार्दनको अनमुनतपत्रको कारवाही अगानड बढाइने छ । यस अबस्थामा आयोजनाको क्षमता १ 
मेवा भन्र्दा बढी हनुे रे्दशखएमा उि र्दरखास्तको कायावाहीको लागी ववभागमा पठाईनछे । 

(५) ववद्यतु उत्पार्दनको सवेक्षि अनमुनतपत्र जारी भएकै प्रवर्द्का  को नाममा ववद्यतु उत्पार्दनको 
अनमुनतपत्र प्रर्दान गररनछे ।तरव्यशिको नाममा ववद्यतु उत्पार्दनको सवेक्षि अनमुनतपत्र जारी 
भएकोर ननजले आफु समते संलग्न रहेको कम्पनीको नाममा जारी गना माग गरेमा ववद्यतु 
उत्पार्दनको अनमुनतपत्र जारी गना कावााही गना सवकनेछ । 

(६) प्रवर्द्ाकको माग हेरी आवश्यकता र औशचत्यताका आधारमा एकै पटक ववद्यतु उत्पार्दन, 

प्रसारि वा ववतरिको अनमुनतपत्र दर्दन सवकनछे । 

(७) ववद्यतु उत्पार्दनको अनमुनतपत्र जारी भएको नमनतले तीन वषा नभत्र ननमााि सम्पन्न गनुा पनेछ 
। १ (एक) वषानभत्र ननमााि िरुुनभएको पाइएमा उत्पार्दनको अनमुनतपत्र रद्द गना सवकनछे । 
(८) ववद्यतु उत्पार्दनको अनमुनतपत्रको अवनध ३५ वषा रहनेछ । उि अवनध समाप्त भएपनछ 
आयोजना चाल ुअवस्थामा न ैनेपालसरकारलाई हस्तान्तरि गनुा पनेछ । 

(९) रोयल्टी स्थानीय सरकारले तोवकए वमोशजम नतनुापने । 

 

(५) आयोजनाको क्षमता एवं क्षते्र ननधाारि सम्बन्धमा 
 

(१) मानथ जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापनन अनमुनतपत्र माग गरी पेि गरेको र्दरखास्त साथ 
माग भएको क्षेत्रमा आयोजनाको क्षमता, आयोजना प्रस्ताब गरी ववभागमा कुन ै र्दरखास्त परे 
नपरेको, वा केशन्िय स्तरमा कुनै आयोजना पवहचान भए नभएको एवकन गनाका लागी कायाालयले 
माग गरेको क्षेत्र खलुाई Technical Clearance का लानग सो सम्बन्धमा ववभागको राय नलनपुने 
छ । ववभागले आयोजनाको Technical Clearance सम्बन्धमा दर्दएको राय एवं ननरे्दिानसुार मात्र 
कायाालयले अनमुनतपत्र सम्बन्धी कारवाही अशघ बढाउनछे । 

(२) कायाालयले आवश्यक ठानेमा प्राववनधक सहयोगको लानग ववभागमा अनरुोध गना सक्नेछ । 


