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स्मार्ट ममर्र सम्बन्धि जानकारी  

पुन्स्िका 

  



 

स्मार्ट ममर्र भनेको के हो ? 

 

 स्मार्ट ममर्र एक इलेक्ट्रोननक उपकरण हो 
जसले सूचना रेकर्ट गर्टछ जस्िै इलेन्क्ट्रक 
ऊजाटको खपि, भोल्रे्ज स्िर, करेधर् र 
पावर फ्याकर्र। 

 स्मार्ट ममर्र पुरानो ममर्र जस्िै बबजलुी 
खपिको प्रयोग मापन गने यधर हो िर 
स्मार्ट ममर्रले ग्राहकहरुलाई स्वचामलि 
रुपमा ममर्रको खपि को जानकारी 
गराउँर्छ ।  

 नेपाल ववद्र्युि प्राधिकरण र ग्राहक बबच 
ववद्र्युि खपि को सूचना आर्ान प्रर्ान 
सहज बनाउँछ। 

 एक न्क्ट्लकमा थुप्रो सेवाहरु प्रर्ान गने 
क्षमिा भएको ममर्र हो। 

 

 

 
स्मार्ट ममर्र ककन जर्ान गने ?  

 आजको प्रववधि प्राय जसो सबै ववद्र्युिमा ननभटर छ, र अहहलेको डर्न्जर्ल संसारमा नछर्ो छररिो 
सेवाका लाधग ववद्र्युि अनि आवश्यक छ। 

 ग्राहकले आफू जुनसुकै ठाउँमा हँुर्ा पनन घरको खपि र ववद्र्युि सम्बन्धि अधय जानकारी पाउन 
सककने। 

 स्मार्ट घर एक नमुनाको रुपमा मलन सककधछ, जहाँ घर र ववद्र्युिको ननयधरण आफ्नो हािमा 
मलन सककधछ। 

 पुरानो ममर्रमा नय सुवविाहरु छैन।  

 स्मार्ट ममर्रले घरमा भएका बबजुलीका उपकरणहरुलाई ग्राहकले खपि अनुसार ननयाधरण गनट 
सककनेछ।     

  



स्मार्ट ममर्रले ग्राहकहरुलाई कसरी सहज बनाँउछ? 

 

 

 

स्मार्ट ममर्रले कसरी काम गछट?  

 

 ग्राहकले ववद्र्युि सुवविाको बबलहरु र अधय महवपवपूणट सूचनाहरु Mobile Application, Mobile 

SMS वा Web Portal बार् प्राप्ि गनट सककनेछ। साथै ग्राहकहरुले उजूरी र सेवा अनुरोिहरु पनन 
Mobile Application बार्नै गनट सककनेछ।  

 Smart Meter ले ववद्र्युि खपिको जानकारी हर्नकै ववद्र्युि प्राधिकरणलाई गछट।  

 ववद्र्युि उपभोक्ट्िाले Real Time मा आफ्नो बबजलुीको बबल खािा हेनट र अनुगमन गनट सककनेछ।   

  



केहह न्जज्ञासाहरु 
के स्मार्ट ममर्रले हर्ने ववद्र्युर् अंक सहह हुधछ? 

 

 स्मार्ट ममर्र िपाईको घरमा जर्ान हुनु अगाडर्, पुणट रुपमा 
मापन मापर्ण्र् अनुसार ममर्र Testing Lab मा जाँच गरर मार 
पठाएको हुधछ।  

 

 
 

के मेरो ममर्र र्ार्ा सरक्षक्षि छ? 

 

 नेपाल सरकार, ववद्र्युि प्राधिकरण र ममर्र ननमाटिाले ममर्र 
र्ार्ाको सुरक्षा सुननन्श्चि गरेको हुधछ। Industry Standard 

अनुसारनै ममर्रको र्ार्ालाई सुरक्षा हर्ने प्राविान भएकोले 
ववश्वास गनट सककधछ।  

 

 

स्मार्ट ममर्र जर्ान गनट कनि खचट लाग्छ? 

 

 स्मार्ट ममर्र जर्ानको खचट ग्राहले व्यहोनुट पने छैन। िर मामसक 
ववद्युि खपिको भने पहहले जस्िै सुल्क लाग्ने छ। स्मार्ट 
ममर्रले वविरक र ग्राहक र्बुै पक्षलाई िेरै सहज बनाउने छ।      

 


