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कर्णाली उज्यणलो कणयाक्रम सञ् चणलन कणयाविधि, २०७९ 

 

विद्युतको पहुुँच नपुगेका कर्ााली प्रदेशका ग्रामीर् बस्तीमा िकैल्पपक विद्युत सेिाको पहुुँच पुर् याउन 

िाञ्छनीय भएकोले, 

कर्ााली प्रदेश विननयोजन ऐन, 2079 को दफा ९ ल ेददएको अधिकार प्रयोग गरी कर्ााली प्रदेश 

सरकारले यो कायाविधि बनाएको छ। 

1. संक्षिप् त नणम र प्रणरम्भः (१) यस कायाविधिको नाम “कर्ााली उज्यालो कायाक्रम सञ् चालन 

कायाविधि, 2079” रहेको छ। 

(२) यो कायाविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 

2. पररभणषणः विषय िा प्रसङ्गले अको अर्ा नलागेमा यस कायाविधिमा,- 

(क)  “आयोजना” भन् नाल े यस कायाविधि बमोल्जम स्र्ानीय तह िा कायाालयले कायाान्ियन 

गने वपको जलविद्युत आयोजना, लघु जलविद्युत आयोजना, साना जलविद्युत आयोजना, 

सौया ममननग्रीड प्रर्ाली, संस्र्ागत सौया विद्युत प्रर्ाली, सौया घरेलु विद्युत प्रर्ाली र 

सडक ित्ती आयोजना सम्झनु पछा। 

(ख)  “उपभोक्ता सममनत” भन् नाले ननमाार् कायाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यल्क्तहरुले कुनै 

ननमाार् कायाको ननमाार्, सञ् चालन र ममात सम्भार गनाका लाधग कायालय िा स्र्ानीय 

तहको रोहिरमा आफूहरुमध्येबाट गठन गरी िडाबाट मसफाररस भई कायाालय िा स्र्ानीय 

तहमा िा संघ संस्र्ा दताा सम्बन्िी प्रचमलत कानून बमोल्जम ल्जप ला प्रशासन कायाालयमा 

दताा भएका सममनत सम्झनु पछा। 

(ग) “कायाालय” भन् नाले मन्रालयको मातहतमा रहेका ननदेशनालय र ल्जपला ल्स्र्त खानेपानी, 

मसचंाइ तर्ा ऊजाा विकास कायाालय सम्झनु पछा। 

(घ) “केन्र” भन्नाले नेपाल सरकार मातहतहको िैकल्पपकउजाा प्रिद्ािन केन्रलाई सम्झनु पछा। 

  प्रदेश मल्न्रपररषद् बाट स्िीकृनत ममनत 

             2079/09/25 
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(ङ) “टोल विकास ससं्र्ा” भन् नाले स्र्ानीय कानून अनुसार स्र्ानीय तहले गठन गरेको टोल 

विकास संस्र्ा सम्झनु पछा। 

(च) “मन्रालय” भन् नाले कर्ााली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तर्ा ऊजाा विकास मन्रालय सम्झनु 

पछा। 

(छ)  “लाभग्राही” भन् नाले यस कायाविधि बमोल्जम उत्पाददत िा जडडत विद्युत प्रयोग गने 

व्यल्क्त, संस्र्ा िा समुदाय सम्झनु पछा। 

(ज) “सममनत” भन् नाले दफा 1५बमोल्जमको ननदेशक सममनत सम्झनु पछा। 

(झ) “सािाजननक संस्र्ा” भन् नाले स्र्ानीय तहमा रहेका सरकारी विद्यालय, क्याम्पस, स्िास््य 

चौकी जस्ता सािाजननक संस्र्ा सम्झनु पछा। 

(ञ) “स्र्ानीय तह” भन् नाल ेकर्ााली प्रदेशमभर आयोजना सञ् चालन हुने सम्बल्न्ित गाउुँपामलका 

िा नगरपामलका सम्झनु पछा। 

(ट) “विकास साझदेार” भन् नाले विमभन् न क्षेरको विकास तर्ा ननमाार्का लाधग नेपाल 

सरकारलाई वित्तीय, प्राविधिक एिम ् िस्तुगत सहायता प्रदान गने द्िीपक्षीय राष्ट्र र 

बहुपक्षीय संस्र्ालाई सम्झनु पछा। 

3. आयोजनणको ननमणार् कणया: (१) यस कायावििी बमोल्जम कायाालय िा स्र्ानीय तहल ेआिश्यकता 

अनुसार प्रचमलत कानुन अनुसार सरकारी संस्र्ा, नेपाल सरकारको पूर्ा िा आंमशक स्िाममत्ि भएको 

सािाजननक संस्र्ा िा उपभोक्ता सममनत िा ननमाार् व्यबसायी माफा त आयोजनाको ननमाार् काया 

गना सक् नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम देहायका आयोजना सञ् चालन गना सककनेछः- 

(क) वपको जलविद्युत आयोजना 

(ख) लघु जलविद्युत आयोजना 

(ग)  साना जलविद्युत आयोजना 

(घ)  सौया ममननग्रीड प्रर्ाली 
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(ङ)  संस्र्ागत सौया विद्युत प्रर्ाली 

(च)  सौया घरेलु विद्युत प्रर्ाली   

(छ) सडक बत्ती कायाक्रम 

4. आयोजनणको आिश्यकतण पहिचणनः विद्युतको पहुुँच नपुगेको कारर् दैननक कक्रयाकलाप सञ् चालनमा 

कदठनाई भएका क्षेरमा प्रदेश सरकार िा कायाालय िा स्र्ानीय तहले आयोजना ननमाार् गनुा पने 

भनी प्रार्ममकता तोकेका क्षेरलाई आिार मानी कायाालयल े आयोजनाको आिश्यकता पदहचान 

गनेछ। 

5. आयोजनणको प्रणथममकतण प्रणप् त िते्रः दफा 4 बमोल्जम कायाालयले आयोजनाको आिश्यकता पदहचान 

गदाा देहायका क्षेरलाई प्रार्ममकता ददनुपनेछः- 

(क) ल्जपला सदरमुकाम, 

(ख) स्र्ानीय तहको केन्र, 

(ग) सरकारी अस्पताल, स्िास््य चौकी, सरकारी विद्यालय र अन्य सािाजननक संस्र्ा, 

(घ) मोटर बाटो नभएको दगुाम क्षेरका कम्तीमा पच् चीस घर पररिार रहेको बस्ती। 

6. उपभोक्तण सममनतको छनौटः (१) यस कायाविधि बमोल्जम कायाालय िा स्र्ानीय तहल ेउपभोक्ता 

सममनत माफा त ्आयोजना ननमाार् काया गदाा स्र्ानीय संचार माध्यम, कायाालयको सूचना पाटी र 

िेबसाइट माफा त पन्र ददनको सािाजननक सूचना प्रकाशन गरी उपभोक्ता सममनतबाट ननिेदन माग 

गनुापनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोल्जमको सािाजननक सूचना भएपनछ आयोजना सञ् चालन गना ईच् छुक 

उपभोक्ता सममनतल ेस्र्ानीय तहको मसफाररस सदहत कायाालयमा ननिेदन ददनुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोल्जम प्राप् त ननिेदन उपर कायाालयल े प्रारल्म्भक अध्ययन िा स्र्लगत 

अनुगमन गरी दफा ५ बमोल्जमको प्रार्ममकताक्रम सदहत प्रनतिेदन तयार गरी मन्रालय समक्ष पेश 

गनुापनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोल्जमको प्रनतिेदन प्राप् त भएपनछ ननमाार् गररने आयोजना मन्रालयले 

छनौटग री सोको वििरर् सम्बल्न्ित कायाालयमा पठाउनुपनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोल्जम छनौट भएका आयोजनाको सूची कायाालयल ेिेबसाइट र सूचना पाटी 

माफा त सािाजननक गनुापनेछ र सोको जानकारी सम्बल्न्ित उपभोक्ता सममनतलाई ददनुपनेछ। 

(६) तीस लाख रुपैयाुँ भन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता सममनत माफा त सञ् चालन गदाा सो 

सममनत, संघ संस्र्ा दताा सम्बन्िी प्रचमलत कानून बमोल्जम सम्बल्न्ित ल्जप ला प्रशासन कायाालयमा 

समेत दताा भएको हुनुपनेछ। 

7. सम्भणव्यतण अध्ययन गननापननः कायाालयल ेिा स्र्ानीय तहल ेआयोजना ननमाार् तर्ा सञ् चालनका 

लाधग विस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन प्रनतिेदन र लागत अनुमान तयार गनुा पनेछ। 

8. बजेट व्यिसथणः यस कायाविधि बमोल्जम आयोजना सञ् चालन गना आिश्यक रकम मन्रालयल े

िावषाक विननयोल्जत बजेटमा व्यिस्र्ा गनुापनेछ। 

9. आयोजनण ननमणार्को आिणरः आयोजनाको ननमाार् गदाा देहाय बमोल्जमका आिारमा गनुापनेछः- 

(क) वपको, लघु तर्ा साना जलविद्युत आयोजना ननमाार्ः 

1. बबगतमा सम्पन् न भएका तर भुक्तानी गना बाुँकी रहेका आयोजना, 

2. कायाालय र केन्रबीचको समझदारीमा ननमाार् हुने आयोजना, 

3. चालु अिस्र्ामा नरहेका सम्पन् न भइसकेका आयोजना, 

4. दात ृिा अन्य ननकायसुँग समझदारी भएका आयोजना, 

5. स्र्ानीय तहको लगानीमा ननमाार् हुने आयोजना। 

सपष् टीकरर्ः खण्ड (क) को प्रयोजनका लाधग 

(१) “वपको जलविद्युत आयोजना” भन् नाल े दश ककलोिाटसम् म जडडत जलविद्युत 

प्रर्ाली सम्झनु पछा। 

(२) “लघु जलविद्युत आयोजना” भन् नाले दश ककलोिाटभन्दा माधर् एकसय 

ककलोिाटसम् म जडडत जलविद्युत प्रर्ाली सम्झनु पछा। 



5 
 

(३) “साना जलविद्युत आयोजना” भन् नाल ेएकसय ककलोिाट भन्दा माधर् एकहजार 

ककलोिाटसम्म जडडत जलविद्युत प्रर्ाली सम्झनु पछा। 

(ख) सौया ममननग्रीड प्रर्ाली िा संस्र्ागत सौया विद्युत प्रर्ाली िा सौया घरेलु विद्युत 

प्रर्ाली ननमाार्ः 

1. बबगतमा सम्पन् न भएका तर भुक्तानी गना बाुँकी रहेका आयोजना, 

2. कायाालय र केन्र बीचको समझदारीमा ननमाार् हुने आयोजना, 

3. कायाालय र केन्र बीचको समझेदारीमा ननमाार् सम्पन् न भएका आयोजना, 

4. विकास साझेदारसुँग समझदारी भएका आयोजना, 

5. स्र्ानीय तहको लगानीमा ननमाार् हुने आयोजना। 

सपष् टीकरर्ः खण्ड (ख) को प्रयोजनका लाधग 

(१) “सौया ममननग्रीड प्रर्ाली” भन् नाले राल्ष्ट् रय प्रसारर् लाइन िा अन्य स्रोतबाट 

विद्युत सेिा उपलब्ि नभएका क्षरेमा सौया ऊजाा स्रोतबाट दश ककलोिाट िा सो 

भन्दा बढी क्षमताका साना तर्ा मझौला ग्रीडमा आिाररत नयाुँ तर्ा पुराना 

वपको, लघु तर्ा साना जलविद्युत प्रर्ाली िा सौया ममननग्रीड प्रर्ाली सम्झनु 

पछा। 

(२) “संस्र्ागत सौया विद्युत प्रर्ाली भन् नाल े सािाजननक ससं्र्ामा जडडत सौया 

विद्युत प्रर्ाली सम्झनु पछा। 

(३) “सौया घरेलु विद्युत प्रर्ाली” भन् नाले ब्यारी, सोलार चाजा, कन्रोलर र उपयुक्त 

संख्यामा बपबहरु समेतको पचास िाट िा सोभन्दा बढी क्षमता भएको सौया 

फोटोभोल्पटक पाता सदहतको एकल घरायसी िा ससं्र्ागत प्रयोजनको सौया 

प्रर्ाली सम्झनु पछा। 
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10. सडक बत्ती कणयाक्रमः (१) मन्रालयले स्र्ानीय तह माफा त सचंालन हुने गरी स्र्ानीयतहल ेतोकेको 

घना बस्तीहरुमा स्र्ानीय तहको लागत सहभाधगतामा सडक बत्तीको प्रयोजनको लाधग कायाक्रम 

छनौट गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लाधग मन्रालयले स्र्ानीय तहहरुलाई एकमुष्ट्ठ िा तीन 

ककस्तामा नबढ्ने गरी चरर्बद्ि रुपमा सशता अनुदान उपलब्ि गराउन सक्नेछ। 

(३) कायाालयले स्र्ानीय तहल े पदहचान गरेको घना बस्ती रहेका स्र्ानीय तहबाट लागत 

सहभाधगतामा आिाररत सडक बत्तीका आयोजना सञ् चालन गना प्रस्ताि आिह् िान गरी रीत पुगेका 

प्रस्तािलाई ननर्ायका लाधग मन्रालयमा पठाउनुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोल्जम प्रस्ताि पेश गदाा स्र्ानीय तहले कायापामलकाको बठैकबाट ननर्ाय 

गरी कुल लागतको अनुसूचीमा उपलखे भएबमोल्जमको लागतस हभाधगता जुटाउनुपने प्रनतिद्िताको 

ननर्ाय समेत पेश गनुापनेछ। 

(५) स्र्ानीय तहले उपदफा (४) बमोल्जमको लागत सहभाधगता स्र्ानीय लाभग्राही उपभोक्ता 

माफा त जुटाउन सक्नेछ। 

(६) यस दफा बमोल्जमको लागत सहभाधगतामा आिाररत सडक बत्ती कायाक्रम उपभोक्ताको 

नगद लागत जटु्न सकेको अिस्र्ामा प्रचमलत कानून बमोल्जम गदठत उपभोक्ता सममनत माफा त ्र 

उपभोक्ताको नगद लागत सहभाधगता नजुट्ने अिस्र्ामा प्रचमलत कानून बमोल्जम ननमाार् 

व्यिसायीबाट कायाान्ियन गनुापनेछ। 

(७) यस दफा बमोल्जम खररद गररने सडक बत्तीको प्राविधिक स्पेशीकफकेशन मन्रालयल े

ननिाारर् गरेबमोल्जम हुनेछ। 

11. प्रणविधिक सियोगः (१) आयोजना ननमाार् गने उपभोक्ता सममतले कायाालयसुँग आिश्यक प्राविधिक 

सहयोग माग गना सक्नेछ। 

(२) आयोजना ननमाार्मा आिश्यक पने प्राविधिक जनशल्क्तको व्यिस्र्ापन कायाालयसुँगको 

समन्ियमा हुनेछ। 
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(३) कायाालयल ेजनशल्क्तलाई आिश्यक तामलम प्रदान गना सक्नेछ। 

(४) कायाालयमा प्राविधिक सहयोगका लाधग जनशल्क्त नभएको अिस्र्ामा कायाालयल े

मन्रालयसुँग समन्िय गनुापनेछ। 

12. सम्झौतण गननापननः कायाालयले िा स्र्ानीय तहल ेप्रचमलत कानूनको अिीनमा रही दफा ६ को उपदफा 

(४) बमोल्जम आयोजना ननमाार् गना छनौट भएको उपभोक्ता सममनतसुँग सम्झौता गनुापनेछ। 

13. आयोजनणको िसतणन्तरर्ः (१) आयोजनाको ननमाार् सम्पन् न भएपनछ सञ् चालनका लाधग कायाालयल े

ननल्श् चत शता तोकी देहायका ननकायलाई हस्तान्तरर् गना सक्नेछः- 

(क) सम्बल्न्ित उपभोक्ता सममनत, 

(ख) टोल विकास संस्र्ा, 

(ग) स्र्ानीय तह, 

(घ) अन्य सम्बल्न्ित सािाजननक ननकाय। 

(२) उपदफा (१) बमोल्जम उपभोक्ता सममनतलाई आयोजना हस्तान्तरर् गदाा उक्त सममनत संघ 

संस्र्ा दताा सम्बन्िी प्रचमलत कानून बमोल्जम सम्बल्न्ित ल्जपला प्रशासन कायाालयमा दताा भएको 

हुनुपनेछ। 

14. अननमनत हिन सक्नेः कुनै सरकारी स्िाममत्िमा रहेको ननकायले लगानी गरी आयोजना ननमाार् गना 

चाहेको खण्डमा मन्रालयल ेननल्श् चत शता तोकेर आयोजना ननमाार् गना अनुमनत ददन सक्नेछ। 

15. ननिनशक सममनतः (१) यस कायाविधि बमोल्जम ननमाार् र सञ् चालन हुने आयोजनाको ननमाार्, 

सञ् चालन, हस्तान्तरर् लगायतका बबषयमा आिश्यक ननदेशन, समन्िय र सहजीकरर् गने 

प्रयोजनका लाधग प्रदेश स्तरमा देहाय बमोल्जमको एक ननदेशक सममनत रहनेछः 

(क) मुख्यमन्री                        - संयोजक 

(ख) मन्री, मन्रालय.                                  -सदस्य 

(ग) सधचि, मुख्यमन्री तर्ा मल्न्रपररषद्को कायाालय   -सदस्य   

(घ) सधचि, आधर्ाक माममला तर्ा योजना मन्रालय   -सदस्य 
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(ङ) सधचि, मन्रालय       सदस्य-

सधचि 

(२) सममनतको बैठक आिश्यकताअनुसार संयोजकल ेतोकेको ममनत, समय र स्र्ानमा बस्नेछ। 

(३) सममनतले आफ्नो बैठकमा आिश्यकता अनुसार सम्बल्न्ित बबषय विज्ञ र सरोकारिालालाई 

आमन्रर् गना सक्नेछ। 

(४) सममनतको बैठक सम्बन्िी कायाविधि सममनतले आफैँ ले ननिाारर् गरेबमोल्जम हुनेछ। 

16. सममनतको कणम, कताव्य र अधिकणरः (१) सममनतको काम, कताव्य र अधिकार देहाय बमोल्जम 

हुनेछः- 

(क) आयोजना ननमाार् सम्बन्िी आिश्यक नीनतगत ननर्ाय गने, 

(ख) केन्र माफा त ननमाार् हुने आयोजनाको छनौट र लागत सहभाधगताको दहस्सा ननिाारर् 

गने, 

(ग) आयोजना कायाान्ियनको अिस्र्ाबारे जानकारी मलने र आिश्यकता अनुसार ननदेशन, 

समन्िय र सहजीकरर् गने, 

(घ) आयोजना ननमाार् हुने स्र्ानीय तहसुँग समन्िय गने, 

(ङ) आयोजना ननमाार् तर्ा सञ् चालनका क्रममा आइपरेका समस्याको समािान िा बािा 

अडचन फुकाउने। 

17. लणगत सिभणधगतणः आयोजनाननमाार् गने ननकायले व्यहोनुापने लागत सहभाधगताको दहस्सा अनुसूची 

बमोल्जम हुनेछ।  

18. विकणस सणझेिणरिरूसँगको सिकणयामण आयोजनण संचणलन: प्रदेश सरकारसुँग लागत सहभाधगतामा 

उजाा सम्बन्िी कायाक्रम संचालन गने भनी नेपाल सरकारसुँग सम्झौता गरेका विकास 

साझेदारहरूसुँग स्िीकृत कायाक्रम दस्तािेज अनुसार यस कायाविधि बमोल्जमका आयोजनाहरू उक्त 

ननकायहरूसुँग प्रचमलत कानून बमोल्जम सम्झौता गरी संचालन गना सककनेछ। 
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19. सशता अननिणन उपलब्ि गरणउनेः यस कायाविधि बमोल्जम स्र्ानीय तह माफा त कायाान्ियन हुने 

आयोजनाका लाधग मन्रालयले स्र्ानीय तहलाई सशता अनुदान उपलब्ि गराउनु पनेछ। 

20. अननगमन र मूल्यणङ्कनः ननदेशक सममनत, मन्रालय, कायाालय िा स्र्ानीय तहल ेआयोजना ननमाार् 

तर्ा सञ् चालनका सम्बन्िमा आिश्यकता अनुसार अनुगमन र मूपयाङ्कन गना सक्नेछन।् 

21. लेखणङ्कन तथण प्रनतिेिनः आयोजना ननमाार्को लखेाङ्कन, प्रनतिेदन तर्ा लेखापरीक्षर् प्रचमलत 

कानून बमोल्जम हुनेछ। 

22. आयोजनणको सणिाजननक पररिर्ः आयोजना ननमाार् गने उपभोक्ता सममनतल ेआयोजना सम्पन् न 

भएपनछ आयोजना ननमाार् तर्ा सञ् चालनको लाधग प्राप् त भएको रकम, लागेको खचा तर्ा 

आयोजनाबाट प्राप् त उपलल्ब्िको सम्बन्िमा आयोजना स्र्लमा लाभग्राहीको भेला गराई आयोजनाको 

सािाजननक परीक्षर् गनुा पनेछ। 

23. फरफणरक गननापननः आयोजना सम्पन् न भई आयोजनाको अल्न्तम भुक्तानी भएपनछ सम्पन् न 

आयोजनाको फरफारक कायाालयल ेगरी सोको प्रनतिेदन मन्रालयमा पठाउनु पनेछ। 

24. ननिनशन पणलनण गननापननः आयोजना ननमाार् तर्ा सञ् चालनका मसलमसलामा सममनत, मन्रालय, 

कायाालय िा स्र्ानीय तहले ददएका ननदेशन आयोजना ननमाार् तर्ा सञ् चालन गने सम्बल्न्ित 

ननकायल ेपालना गनुा पनेछ। 

25. कणरिणिी िननेः आयोजनाबाट लाभाल्न्ित हुने उद्देश्यले कुनै व्यल्क्तले झुट्ठा वििरर् पेश गरेमा िा 

त्यस्ता व्यहोरा मसफाररस गरेको ठहर हुन आएमा िा आयोजना ननमाार् गने उपभोक्ता सममनत िा 

ननमाार् व्यबसायील ेतोककएको गुर्स्तर र पररमार् बमोल्जम ननमाार् नगरेमा िा आयोजनाको रकम 

दहनाममना गरेमा िा गलत वििरर् राखी भुक्तानी मलएमा त्यस्ता ननकाय िा व्यल्क्तलाई प्रचमलत 

कानून बमोल्जम कारबाही हुनेछ। 

26. िोिोरो सनवििण मलन नपणउनेः यस कायाविधि बमोल्जम सञ् चामलत आयोजनामध्ये कुनै एक 

आयोजनाबाट लाभाल्न्ित भएका लाभग्राहीले अन्य आयोजनाबाट दोहोरो सुवििा मलन पाउने छैन। 

27. खणरेजी र बचणऊः (१) कर्ााली उज्यालो कायाक्रम कायाान्ियन कायाविधि, २०७६ खारेज गररएको छ। 



10 
 

(२) कर्ााली उज्यालो कायाक्रम कायाान्ियन कायाविधि, २०७६ बमोल्जम भए गरेका सम्पूर्ा 

काम कारबाही यसै कायाविधि बमोल्जम भए गरेको मानननेछ। 
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अननसूची 

(दफा 1७ सुँग सम्बल्न्ित) 

आयोजनण ननमणार् गनन ननकणयले व्यिोननापनन लणगत सिभणधगतणको हिस सण 

(क)  नयाुँ ननमाार् तफा  

आयोजनणको नणम कणममण लणगतको प्रनतशत कैफफयत 

वपको जलविद्युत आयोजना ७ प्रनतशत  

लघु जलविद्युत आयोजना ५ प्रनतशत  

साना जलविद्युत आयोजना ३ प्रनतशत  

सौया ममननधग्रड प्रर्ाली ५ प्रनतशत  

संस्र्ागत सौया विद्युत प्रर्ाली ५ प्रनतशत  

सौया घरेलु विद्युत प्रर्ाली १० प्रनतशत  

सडकबत्तीकायाक्रम २५ प्रनतशत  

(ख)  सुदृढीकरर् तफा  

वपको जलविद्युत आयोजना ९ प्रनतशत  

लघु जलविद्युत आयोजना ७ प्रनतशत  

साना जलविद्युत आयोजना ५ प्रनतशत  

सौया ममननधग्रड प्रर्ाली ७ प्रनतशत  

संस्र्ागत सौया विद्युत प्रर्ाली ७ प्रनतशत  

सौया घरेलु विद्युत प्रर्ाली १५ प्रनतशत  

सडकबत्तीकायाक्रम ३५ प्रनतशत  

 


