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तमोर स्वदेशीकै अगुवाईमा बन्ने आशा, एचआइडिसिएल र पावर चाइनाकाेे 
अग्रिरता 

काठमािौं – िरकार तथा कममचारीतन्रले घुि, कसमिन र स्वाथमलाई महत्त्व नददएको खण्िमा 
तमोर जलाशय जलववद्युत आयोजना स्वदेशी कम्पनी िमेतको िहभागगतामा ननमामण हुने पक्का 
भएको छ । हाइड्रो इलेक्ट्क्िसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ि िेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेि (एचआइडिसिएल) 
र चीनको पावर कन्स्िक्िन कोअपरेिन अफ चाइनाबीच िहकायमपनछ आयोजना ननमामणको बाटो 
खुलेको छ । गत चैतमा भएको लगानी िम्मेलनदेखख पावर चाइना र एचआइडिसिएल आयोजना 
ननमामण गने असभयानमा लागेका छन ्। ननमामण गनम इच्छुक ववसभन्न ववदेशी ५ कम्पनीमध्ये 
आइतबार अक्ट्न्तम ददन (भदौ २९ गते) एचआइडिसिएल र पावर चाइनाको मार प्रस्ताव पेश 
हुनुले पनन दवुै कम्पनीको िहकायममा आयोजना ननमामण हुने िम्भावना बढेको छ । यिमा 
िरकारले अक्ट्न्तम ननणमय गनम भने बााँकी छ । २०७५ चैत १५ र १६ गते काठमािौंमा भएको 
‘नेपाल लगानी िम्मेलन’मा लगानी बोिमले तमोरलाई प्रस्तुनतमा राखेको गथयो । त्यनतबेला 
एचआइडिसिएल तथा पावर चाइना, नेब्रि पावर कतार होक्ट्डिङ्ि एलएलिी र जापानको फुजी 
इलेक्ट्क्िक िदहत ५ ववदेशी कम्पनीले आयोजना ननमामण गनम इच्छा देखाएका गथए । इच्छुक 
कम्पनीबाट बोिमले आशयपर मागेको गथयो । िंयुक्त गठबन्धन (िहकायम) गरी आएका दईु 
(नेपाल–चीन र जापान–कतार) कम्पनीले आशयपर बुझाएका गथए । यिकै आधारमा गत िाउन 
१७ गतेको लगानी बोिम बैठकले दवुै कम्पनीिाँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग्ने ननणमय गरेको गथयो । 
िोही प्रक्रियामा एचआइडिसिएल र पावर चाइनाले मार प्रस्ताव पेश गरेका छन ्। िरकारले 
आयोजना ननमामण गनम तत्परता र चािो देखाएको हो भने अदहले िबैभन्दा उपयुक्त िमय आएको 
छ । स्वदेशी कम्पनीिाँग ववदेशी जोडिएर आउनुले आयोजना ननमामणको प्राववगधक, ववत्तीय तथा 
आगथमक िम्भाव्यतालाई पुक्ट्ष्ट गरेको छ । एचआइडिसिएलका प्रमुख कायमकारी अगधकृत छबबराज 
पोखरेलले केही ददनअनघ ऋण गचननयााँ कम्पनीले डयाए स्वपुाँजी व्यवस्थापन गनम िक्रकने बताएका 
गथए । लगानी िम्मेलनका बेला आयोजना िावमजननक ननजी िाझेदारी (वपवपपी) मोिलमा 
ननमामण गररने उडलेख गथयो । त्यही आधारमा पावर चाइनाले एचआइडिसिएलिाँग छलफल गरी 
उिको स्वीकृनत िदहतको आशयपर बुझाएको गथयो । बोिमले २१ ददनको िमय ददएर ववस्ततृ 
वववरण मागेको गथयो । ७ िय ६२ मेगावाटको तमोरको अदहले नेपाल ववद्युत प्रागधकरणिाँग २ 



िय मेगावाटको अध्ययन अनुमनतपर छ । उिले आयोजना ननमामण गनम तमोर पावर कम्पनी 
पनन स्थापना गरेको छ । ५ िय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना ननमामण तथा कायामन्वयन बोिमबाट 
हुने हुाँदा उिले त्यही अनुिार प्रक्रिया अगाडि बढाएको गथयो । आयोजना ननमामणका ितम 
आयोजना ननमामण गनम इच्छुक कम्पनीले बोिमले तोकेका ितम खुलाएर प्रस्ताव पेश गनम आग्रह 
गरेको गथयो । जिअनुिार, ववकािकताम कम्पनी आयोजनाको लागत, अवस्था लगायत पक्षमा 
जानकार हुनुपन,े ननशुडक बबजुली, आयोजना प्रभाववत बासिन्दा, िवमिाधारण र नेपाली िाझेदारलाई 
ददनुपने िेयरको पररमाण, ननमामण तासलका तथा मापदण्ि र िरकारले गररददनुपने िहयोग 
खुलाउनुपने उडलेख गथयो । ७ िय ६२ मेगावाट भए पनन बोिमले ७ िय ५६ मेगावाट क्षमतामा 
प्रस्ताव मागेको गथयो । तर, आयोजनाको क्षमता, लगानी तथा ननमामण अवगध ववस्ततृ आयोजना 
प्रनतवेदन (डिवपआर) तयार भएपनछ त्यिैलाई मान्न िक्रकने पनन उडलेख छ । हालको क्षमतामा 
ननमामण गनम कररब १ खबम ५० अबम रुपैयााँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजना ननमामण गनम यिअनघ 
चीनकै सिचुवान एएनएचई हाइड्रो इलेक्ट्क्िक एन्ि हाइड्रो इक्ट्न्जननयररङ कम्पनीले िोझै प्रधानमन्री 
कायामलयमा प्रस्ताव पेश गरेको गथयो । यिमा नेकपाका उच्च नेता तथा कममचारीतन्रको पनन 
िंलग्नता गथयो । प्रागधकरणको अध्ययन तमोर बनाउाँदा ननमामणाधीन ३७.६ मेगावाटको काबेली 
‘ए’ र २१.९ मेगावाटको हेवा िुबानमा पने हुाँदा आगथमकरूपमा िम्भाव्य नरहेको प्रागधकरणले 
उडलेख गरेको छ । प्रागधकरणका अनुिार आयोजना ननमामण गदाम िरकारले अनुदान तथा 
भायबबसलटी ग्याब फन्ि (सभक्ट्जएफ) ददनुपनेछ । आयोजना ननमामण गनम १०–१२ प्रनतशत ब्याजमा 
ऋण सलएर काम गनम निक्रकने प्रागधकरणले उडलेख गरेको छ । उता स्वदेशी लगानीमै १२ िय 
मेगावाटको बूढीगण्िकी ननमामण गदाम पनन ९३ अबम रुपैयााँ सभक्ट्जएफ आवश्यक पने उडलेख छ । 
दवुै आयोजना पूणम स्वदेशी लगानीमा ननमामण गदाम राज्यमागथ आगथमक भार पनेछ । र, अथमतन्रमा 
िमेत िंकुचन आउने देखखन्छ । यिो हुाँदा बूढीगण्िकी पूणम स्वदेशी र तमोर ववदेशी तथा स्वदेशी 
िंयुक्त लगानीमा ननमामण गदाम बढी प्रभावकारी हुने ववश्लेषकहरू बताउाँछन ्। यिबाट स्वदेशी पुाँजी 
ननमामण हुनुका िाथै ववदेशी लगानी िमेत सभबरनेछ । िाथै, ववद्युत उत्पादनको लक्ष्य, रोजगारी 
सिजमना र प्रववगध हस्तान्तरण िमेत हुनेछ । 
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चार वषममा प्रागधकरणको आम्दानी दोब्बर 

काठमािौं – नेपाल ववद्युत ् प्रागधकरणले चार वषमको अवगधमा आफ्नो आम्दानी दोब्बर 
बनाएको छ। प्रागधकरणले ववद्युत ्चुवाहट ननयन्रण, ग्राहक ववस्तार र ववद्युत ्खपत बढाएर 
आम्दानी वदृ्गध गरेको हो। 

आगथमक वषम ०७२/७३ मा प्रागधकरणको कुल आम्दानी ३५ अबम िात करोि रुपैयााँ गथयो। 
प्रागधकरणले आगथमक वषम ०७५/७६ मा ७३ अबम ४६ करोि रुपैयााँ आम्दानी गरेको छ। 
प्रागधकरणका कायमकारी ननदेशक कुलमान नघसिङले चार वषमको अवगधमा आम्दानी दोब्बर 
गनम िफल भएको बताए। 

‘चार वषमअनघिम्म अत्यागधक चुहावट र लोििेडिङ हुन््यो। जिबाट प्रागधकरणको 
आम्दानीमा िमेत गगरावट आएको गथयो,’ उनले भने, ‘अदहले एकातफम  चुहावट धेरै ननयन्रण 
भएको छ, अकामेेतफम  ववद्युत ्खपत दर बढेको छ, जिले गदाम आम्दानी बढेको हो।’ कायमकारी 
ननदेशक नघसिङले ववगतको तुलनामा अदहले ग्राहक िंख्या पनन बढेको बताए। 

‘तीन वषमअनघ प्रनतव्यक्ट्क्त वावषमक ऊजाम खपत कररब एक िय ५० युननट गथयो,’ उनले भने, 
‘अदहले लगभग दोब्बर भएको छ।’ ननयसमत ववद्युत ्आपूनत म हुन थालेपनछ खपत बढेर 
कररब दईु िय ४५ युननट पुगेको छ। प्रागधकरणले ववद्युत ् चुहावट ननयन्रण, कुशल 
व्यवस्थापन र चुस्त–दरुुस्त प्रशािन िंयन्रकै कारणले चार वषममा आम्दानी दोब्बर पानम 
िकेको जनाएको छ। प्रागधकरणका अनुिार तीन वषमअनघ २५.७८ प्रनतशत ववद्युत चुहावट 
हुन््यो। अदहले चुहावट १५.३२ प्रनतशत छ। 

प्रागधकरणले तीन वषमको अवगधमा १०.४६ प्रनतशत बबन्दलेु चुहावट ननयन्रण गरेको छ। 
कायमकारी ननदेशक नघसिङले चालु आगथमक वषममा ववद्युत ् चुहावट १२ प्रनतशतमा झारेर 
प्रागधकरणको आम्दानी अझै बढाउने बताए। ‘प्राववगधक र गैरप्राववगधक चुहावटलाई अझै 
ननयन्रण गरेर आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आवमा चुहावट 
ननयन्रणमा कठोर भएर लाग्नेछौं।’ 



प्रागधकरणले िक्ट्चचत घाटा पनन िमशः घटाएको जनाएको छ। आगथमक वषम ०७२/७३ मा 
प्रागधकरणको िक्ट्चचत घाटा ३४ अबम ६१ करोि गथयो। उक्त घाटालाई आगथमक वषम  ०७३/७४ 
मा २८ अबम १७ करोि रुपैयााँमा झारेको गथयो। प्रागधकरणको नेततृ्व नघसिङले िम्हालेिाँगै 
िक्ट्चचत घाटा िमशः कम भइरहेको छ। 

आगथमक वषम ०७४/७५ मा िक्ट्चचत घाटा २५ अबम ५९ करोिमा डयाएको प्रागधकरणले गत 
आगथमक वषममा १५ अबम २२ करोिमा झारेको छ। प्रागधकरणका कायमकारी ननदेशक नघसिङले 
चालु आगथमक वषममा िाढे आठ अबम आम्दानी गने लक्ष्य रहेको बताए। 
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ववद्युत ्ननयमन आयोग : आठ कममचारीलाई िय थरी काम 

काठमािौँ — ववद्युत ्क्षेरलाई ननयमन गने गरी धेरै क्ट्जम्मेवारीिदहत गठन भएको ववद्युत ्ननयमन 
आयोग गठन भएको कररब ५ मदहना हुन लाग्दा पनन ऊजाम मन्रालयले कममचारी पठाउन िकेको 
छैन । आयोगमा अदहले ८ जना कममचारी रहेको अध्यक्ष ददडली सिहंले जानकारी ददए । 

उनका अनुिार मन्रालयिाँग आयोगले एक मदहनाअनघ ५५ जना कममचारीको दरबन्दी मागेको 
गथयो । ‘क्रक हामीलाई कममचारी पठाइददनुि ्क्रक भनामको स्वीकृनत ददनुि ्भनेर पठाएका गथयौं,’ 
अध्यक्ष सिहंले भने, ‘अदहले फाइल अथम मन्रालयमा छ ।’ 
 

कममचारीको अभावमा धेरै काम िुरु गनम निक्रकएको अध्यक्ष सिहंले जानकारी ददए । गठन भएको 
५ मदहनािम्म ववद्युत्िम्बन्धी कम्पनीको िेयरको िावमजननक ननष्कािनिम्बन्धी ननदेसशका जारी 
गरेको छ । आयोगले तयार पारेको ववद्युत ्ननयमन आयोगबाट िम्पादन गनुमपने कायमिम्बन्धी 
ननदेसशकाको मस्यौदा छलफलको चरणमा छ । 
 

आयोगका िदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रिाद गधताल अबको केही िातामै आयोगले तयार पारररहेको 
धेरै ननदेसशका र मापदण्िहरू िावमजननक गने बताउाँछन ्। 
 

उनका अनुिार आयोगले ववद्युत ्व्यापार, कममचारी ितम, िंगठनात्मक ढााँचािम्बन्धी ननदेसशकाहरू 
तयार पारररहेको छ । यस्तै ववद्युत ्महिुल ननधामरण, वववाद िमाधानजस्ता ननदेसशका पनन तयार 
पाने काम भइरहेको उनले बताए । ‘आयोगले कानुनको अध्ययन र ववश्लेषण गदै यी ननदेसशका 
तयार पारररहेको छ,’ उनले भने । 
 

ववद्युत ्ननयमन आयोग ऐनले आयोगलाई ववद्युत्को उत्पादन, प्रिारण, ववतरण वा व्यापार 
िम्बन्धमा प्राववगधक व्यवस्थापन गने, महिुल ननधामरण गने र ववद्युत ्खररद बबिीको ननयमन 
गने, प्रनतस्पधाम कायम गने, नीनतगत िुझाव ददने तथा सिफाररि गने, जााँचबुझ तथा ननरीक्षण 
गने, वववाद िमाधान गनेजस्ता क्ट्जम्मेवारी ददएको छ । यी क्ट्जम्मेवारीअन्तगमत आयोगले गनुमपने 
काम बुाँदागत रूपमा ऐनमा उडलेख गररएको छ । 
 

ऐनले आयोगलाई ववद्युत ्क्षेरको ननयमन गने बहृत ्क्ट्जम्मेवारी ददएको छ । आयोगलाई 
कममचारीिमेत उपलब्ध गराउन निकेको ऊजाम मन्रालयले आयोगको अगधकार कटौती गरी छुट्टै 
ननकाय गठन गने तयारी गरेको छ । 



ऊजाम मन्रालयले तयार पारेको ववद्युत ्ववधेयकमा आयोगले गने धेरै काम कटौती गरी छुट्टै 
ननकायमाफम त गने प्रावधान राखखएको छ । 
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िचचय कोषले इस्वाखोला आयोजना र होङ्िीलाई ददयो ३ अबम, लाप्ची जलववद्युतमा 

लगानीको तयारी 

काठमािौं । कममचारी िचचय कोषले दईु ठूला पररयोजनामा लगानी िम्झौता गरेको छ । 

कोषले ननजी लगानीमा ननमामण हुन लागेको ९७.२ मेगावाटको इस्वाखोला जलववद्युत ्आयोजना 
ननमामण र होङ्िी सशवम ्सिमेन्टको क्षमता ववस्तार गनम ३ अबम रुपैयााँ लगानी गने िम्झौता गरेको 
कोषका वररष्ठ प्रवन्धक अजुमनकुमार गौतमले बताए ।  

इस्वाखोला जलववद्युत ्आयोजनामा िाननमा बैङ्कको अगुवाइमा कोषले १ अबम रुपैयााँ ऋण लगानी 
िम्झौता गरेको उनले जानकारी ददए । इस्वाखोला आयोजनाको लागत १० अबम रुपैयााँ छ । आगामी 
२०८० मा िम्पन्न गने आयोजनाका िचचालक वीरेन्र न्यौपानेले बताए । 

उनका अनुिार आयोजनाकाेे ववद्युत ्खररदबबिी िम्झौता (पीपीए) भइिकेकाेे छ । त्यस्तै 
िरकारबाट ववद्युत ्उत्पादन अनुमनतपर (लाइिेन्ि) पाइिकेको छ । आयोजना िखुंवािभा क्ट्जडलामा 
रहेको छ । ववद्युत ्प्रागधकरणिाँग भएको पीपीएअनुिार ४ वषमसभर आयोजना िम्पन्न गनुमपने छ । 
आयोजनाको काम िुरु भइिकेको न्यौपानेले जानकारी ददए । 

यस्तै काेेषले होङ्िी सशवम ्सिमेन्ट कम्पनीलाई २ अबम रुपैयााँ ऋण ददने िम्झौता गरेको छ । 
होङ्िीलाई १ अबम १८ करोि रुपैयााँ ऋण ददइिकको उनले जानकारी ददए । ८२ करोि रुपैयााँ ददन 
बााँकी छ । चालु आगथमक वषम िुरु भएयता कोषको यो नै ठूलो लगानी भएको गाेैतमले िुनाए ।  

होङ्िी सशवमकाेे उत्पादन दोब्बर बनाउन कोषले लगानी गरेको हो । हाल दैननक ६ हजार टन 
सिमेन्ट उत्पादन गरररहेको होङ्िी सशवमले दैननक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गने तयारी 
थालेको छ । एनएमबी बैङ्कको आग्रहमा िचचय कोषले होङ्िी सशवमकाेे  क्षमता ववस्तारका लागग 
ऋण लगानी गरेको हो । एनएमबीले िहववत्तीयकरणमाफम त १४ अबम रुपैयााँ लगानी गररिकेको छ ।  

नवलपरािीमा सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागग उद्योगले ३६ अबम ७५ करोि रुपैयााँ (कररब ३५ 
करोि ९१ लाख) अमेररकी िलर लगानी गनेछ । यस्तै नेपाल बैङ्कको अगुवाइमा दोलखामा रहेको 



१२० मेगावाटको लाप्चीखोला जलववद्युत ्आयोजनामा पनन काेेषले लगानी तयारी गरेकाेे गौतमले 
िुनाए ।  

कोषले ४५६ मेगावाटको मागथडलो तामाकोिी, १११ मेगावाटको रिुवागढी, ५७ मेगावाटको तडलो र 
मागथडलो िान्जेन, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोिीमा ऋण लगानी गरेको छ । नयााँ ववमान खररद 
गनम कोषले नेपाल वायुिेवा ननगमलाई िमेत ऋण उपलब्ध गराएको छ ।  

कोषले आफ्नो स्रोतलाई पूवामधार ववकािमा लगानी गने योजना िावमजननक गरेको छ । केही 
पररयोजना अध्ययनका िममा रहेको कोषले बताएको छ । यो वषमदेखख राम्रो प्रनतफल ददने पूवामधार 
आयोजनामा लगानी गने गौतमले बताए । 

कोषले बैङ्क तथा ववत्तीय िंस्था र जलववद्युत ्गरी २० ओटा कम्पनीमा िाढे ७ अबम रुपैयााँ िेयर 
लगानी गररिेको छ । कोषले धमाधम बैङ्कहरुको िंस्थापक िेयर खररद गरररहेको छ । 
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विद्युत ्नियमि आयोगको अधिकार कटौती गरै्द विद्युत ्ऐि २०७६ को मस्यौर्दा  
 

 

ववद्युत ्क्षेरको ननयमनका लागग गदठत ववद्यतु ्ननयमन आयोगले प्राप्त गरेको धेरै अगधकार कटौती 
गने गरी ववद्युत ्ऐन २०७६ को मस्यौदा तयार भएको छ । आयोगको अगधकार काटौतीलगायतका 
ववषय, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेरागधकारिमते समच्न खोजकेो भन्दै िरोकारवालाले ववरोध जनाएका 
छन ्। ववद्युत ्क्षेरको ननयमनका लागग िरकारले दईु वषमअनघ ऐन डयाएर कायामन्वयन गरररहेको छ । 
तर, त्यही ऐनले पाएका केही अगधकार कटौती गने गरी प्रस्ताववत ववद्युत ्ऐनको मस्यौदा तयार 
भएकाले आयोगले आपवत्त जनाएको हो ।  
‘ऐन बनेर हालै कायामन्वयनमा आएको ववद्युत ् ननयमन आयोग िंस्थागत र बसलयो भई 
कायमिम्पादनमा उबरन नपाउाँ दै यिलाई कमजोर पाने गरी उिको अगधकारक्षेरसभर परेका ववषयिमते 
ववद्युत ्ऐनको ववधेयकमा राखखनु वविम्बनापूणम छ,’ आयोगका प्रवक्ता िा. रामप्रिाद ररमालले भने, 
‘यिले अन्योल सिजमना गछम र ननयामक ननकायलाई क्रफतलो बनाउाँछ ।’  
प्रस्ताववत मस्यौदाको दफा १३ को उपदफा (१) र (२) को िेयर बबिी, दाफा २० को ववद्युत ्प्रिारण 
तथा ववतरण प्रणालीको िुधार तथा ववस्तार, दफा २१ को राक्ट्ष्िय प्रिारण गग्रिको पहुाँच, दफा २७ र 
२७ को अन्तरदेशीय ववद्युत ्व्यापार, दाफा ३१ को ववद्युत्को गणुस्तर र आपनूतम, दफा ३६ को ववद्यतु ्
ववस्तार योजनाका लागग मन्रालयअन्तगमत छुट्टै ननकाय स्थापना गनेिम्बन्धी व्यवस्थाले यिअनघ 
नै आयोगलाई प्राप्त कायमक्षेर कटौटी हुने प्रवक्ता ररमालको भनाइ छ । त्यस्तै, दफा ६१ ले ववद्युत ्
ननयमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ि (च) र दफा १४ को खण्ि (ज) र (ञ) खारेज 
गने व्यवस्थाप्रनत आयोगले अिहमनत जनाएको छ ।  
प्रस्ताववत ववद्युत ्ऐनको दफा १३ को उपदफा (१)ले ‘ववद्युत ्आयोजनाबाट ववद्युत्को व्यापाररक 
उत्पादन िुरु नभएिम्म िो आयोजनाका लागग अनुमनतप्राप्त िंस्थाको िंस्थापकले सलएको 
िेयरमध्येबाट २५ प्रनतशत वा िोभन्दा बढी िेयर बबिी गनम पाइनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 
त्यस्तै उपदफा (२)ले ‘िंस्थापक िेयर बबिी तथा हस्तान्तरणिम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोक्रकएबमोक्ट्जम हुनेछ’ भन्ने उडलेख गररएको छ । तर, अिअनघ नै बनेको आयोग ऐनको दफा १४ 
को खण्ि (च)ले ‘अनुमनतप्राप्त व्यक्ट्क्तहरू आपिमा गासभन (मजमर), आपिमा समडन, एक्ल ैवा आफ्नो 



िहायक कम्पनीिाँग समली त्यस्तो व्यक्ट्क्त रहेको कम्पनीको ५० प्रनतशत वा त्यिभन्दा बढी िेयर 
खररद गनम, िंरचनाको खररद–बबिी, प्राक्ट्प्त वा ग्रहण गनमका लागग आवश्यक मापदण्ि बनाई 
कायामन्वयन गने वा गराउने’ व्यवस्था छ ।  
प्रस्ताववत ववद्युत ्ऐनको दफा २० ले ववद्यतु ्प्रिारण प्रणाली ववस्तारका लागग गुरुयोजना तयार गन े
र दफा २१ ले अनुमनतप्राप्त िंस्थालाई राक्ट्ष्िय प्रिार गग्रि प्रयोग गरी आन्तररक तथा बाह्य ववद्युत ्
प्रवाहका लागग स्वीकृनत ददने व्यवस्था गरेको छ । यो अगधकारिमेत आयोग ऐनले आयोगलाई 
यिअनघ नै प्रदान गरेको छ । आयोग ऐनको दफा १४ को खण्ि (ञ)ले ‘ववद्युतीय प्रणालीमा खुला 
पहुाँचको व्यवस्था गने’ उडलेख गरेको छ । 
प्रस्ताववत ववद्युत ्ऐनको दफा २७ ले ‘ववद्युत ्ऐनअनिुार बनकेो ननयमबमोक्ट्जम ववद्युत ्व्यापारका 
लागग अनुमनतप्राप्त िंस्थाले मार ववद्युत ्व्यापार तथा ववद्युत ्आयात–ननयामत गनम िक्ने’ भन्ने 
उडलेख छ । त्यस्तै दफा २८ ले ‘ववद्युत ्आयात–ननयामतका लागग मन्रालयिाँग स्वीकृनत सलनुपने’ र 
‘अन्य व्यवस्था तोक्रकएबमोक्ट्जम हुने’ उडलेख छ । तर, आयोग ऐनको दफा १४ ले ववद्युत्को थोक 
बजार स्थापना, िचचालन तथा खररद–बबिी प्रक्रिया ननधामरण गन,े ववद्यतु ्व्यापार गदाम पालना गनुमपने 
ितमहरू तोक्ने र त्यिको अनुगमन गनेजस्ता अगधकार आयोगलाई ददएको छ ।  
मस्यौदाको दफा ६१ ले आयोग ऐनको दफा १२ को खण्ि (च)मा भएको ‘ववशेष पररक्ट्स्थनतमा ववद्युत ्
िवेािाँग िम्बक्ट्न्धत ववषयमा ननक्ट्श्चत िमयका लागग ववद्युत ्महिलुमा अनतररक्त महिलु (िरचाजम) 
ननधामरण गने’ भन्ने व्यवस्था खारेज गररददएको छ । त्यस्तै, दफा १४ को खण्ि (ज)मा रहेको 
‘ववद्युत्को व्यापार गदाम पालना गनुमपने ितमहरू तोक्ने र त्यिको ननयसमत रूपमा अनुगमन गने’ 
व्यवस्था खारेज गरेको छ । खण्ि (ञ)मा रहेको ‘ववद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुाँचको व्यवस्था गने’ 
व्यवस्था खारेज गरेको छ ।  
निजी क्षेत्र, प्ररे्दश र स्थािीय तहको समेत आपवि 

यिअनघ नै ननजी क्षेरले प्रस्ताववत ववद्युत ्ऐनको दफा १४ को (घ)मा रहेको अनुमनतपर खारेजीको 
व्यवस्थाप्रनतिमेत चको अिन्तुक्ट्ष्ट जनाइिकेका छन ्। दफा १४ (घ)मा ‘अनुमनतप्राप्त िंस्थाको 
आगथमक हैसियत वा अवस्था नाजुक भई अनुमनतपरबमोक्ट्जमको कायम पूणम र प्रभावकारी रूपमा 
िम्पन्न गनम िक्दैन भन्ने कुरामा अनुमनत प्रदान गने अगधकारी ववश्वस्त भएमा ववद्युत ्िवेक्षण, 

उत्पादन, प्रिारण, ववतरण वा ववद्युत ्व्यापारका लागग ददइएको अनुमनत खारेज वा रद्द गनम िक्ने’ 
व्यवस्था छ ।  



अनुमनत प्रदान गने ननकायका अगधकारीले उक्त कानुनमा टेकेर आफूलाई मन नपरेको वा ररिइबीकै 
आधारमा पनन कुनै प्रवद्र्धकले आयोजना िम्पन्न गनम निक्नेमा आफू ववस्वस्त भएको भन्दै 
कानुनको भावनाववपरीत अनुमनतपर खारेज गनम िक्ने जोखखम रहेको स्वतन्र ऊजाम उत्पादक प्रकाश 
दलुाल बताउाँछन ्। ‘यिले जंगबहादरुको शािनशैली सभœयाउन िक्छ,’ उनले भने ।  
त्यस्तै, प्रदेशलाई २ िय ५० मेगावाटिम्मका ववद्युत ्आयोजना अनघ बढाउने क्षेरागधकार नददई २० 
मेगावाटिम्मका आयोजनाको अगधकार मार ददएको र स्थानीय तहलाई ३ मेगावाटिम्मका ववद्युत ्
आयोजनाको अगधकार मार ददएको भन्दै दवुै िरकारले ववरोध जनाउाँ दै आएका छन ्। 
ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाइ मन्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अयामल भने छलफलकै िममा रहेको 
ऐनको मस्यौदाबारे ववववध ववचार आउनु स्वाभाववक भएको भन्दै िबै ववषयको िम्बोधन गरेर नै 
ऐन बन्ने बताउाँछन ्।  
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नलगाि जलववद्युत ्आयोजनाको क्षमता वदृ्गध 

जाजरकोट – क्ट्जडलाको पूवी के्षरमा ननमामण हुन लागेको नलगाि जलववद्युत ्आयोजनाको 
िात मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन क्षमता बढ्ने भएको छ। आयोजनाको ववस्ततृ योजना 
प्रनतवेदन (डिवपआर) गदाम यो त्य िावमजननक भएको हो। 

चारिय १० मेघावाटबाट बढेर चार िय १७ मेघावाट पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ। 
आयोजनाको ववद्युत ्उत्पादन क्षमता बढेिाँगै स्थानीय खुिी भएका छन।् िुरुमा गररएको 
अध्ययनले चार िय १० मेघावाट ववद्युत ् उत्पादन हुने िबेक्षण गररएकामा अदहले 
डिवपआरको प्रारक्ट्म्भक प्रनतवेदनबाट िात मेघावाट ववद्युत ् उत्पादन क्षमता बढने 
आयोजनाका इक्ट्न्जननयर पदम थापाले बताए। 

बारेकोट गाउाँपासलकाको अाँधेरीखोलामा ननमामण हुने बााँधको उचाइ िुरुमा दईु िय समटर 
रहेकामा अदहले दईु िय १० समटर बनाइएकाले ववद्युत ्उत्पादन क्षमता बढ्ने उनको भनाइ 
गथयोेे। यि ववषयमा वातावरण प्रभाव मूडयांकनको प्रनतवेदन तयार भई वन मन्रालयमा 
स्वीकृनतका लागग पठाइएको छ। त्यस्तै आयोजनाको जग्गा अगधग्रहणको कामिमेत िुरु 
गररएको छ। 

जलववद्युत ्ननमामणस्थलका लागग गधग्रहण गररएको चार हजार चार िय ६२ रोपनी (तीन 
हजार आठ िय ६१ क्रकत्ता) जग्गाको मुआब्जा उपलव्ध गराउनका लागग िूचनािमेत प्रकाशन 
गररएको छ। 

िरकारले िबै मुआब्जा ददने गरी दईु अबम ७२ करोि उपलब्ध गराएको वन तथा 
वातावरणमन्री शक्ट्क्तबहादरु बस्नेतले बताए। मुआब्जा यिै वषम ववतरण गररने उनको भनाइ 
गथयो। चार वषम अनघदेखख मुआब्जा ववतरण िुरु गररए पनन रकम अभावमा अदहलेिम्म 
बााँधस्थल अाँधेरीखोलामा एक िय ५० रोपनी र ववद्युत्गहृ ननमामणस्थलको दईु िय ५० 
रोपनीको मार मुआब्जा ववतरण गररएको गथयो। 



मन्री बस्नेतले भने, ‘आयोजना ननमामणका लागग ववसभन्न देशिाँग छलफल जारी छ, कणामली 
प्रदेशको मुहार फेने यो आयोजना तोक्रकएकै िमयमा ननमामण गनम हामी ननरन्तर लागग परेका 
छौं।’ मुआब्जा ववतरण गररएको ठाउाँमा यिअनघ प्रनतरोपनी चार लाख ७५ हजार रुपैयााँका 
दरले ववतरण गररएको गथयो। अब तीन हप्तासभर जग्गाको मूडयांकन तथा गुनािा िुनेर 
क्ट्जडला प्रशािन कायामलयले िरोकारवालाको बैठक बोलाइ नयााँ दरभाउ तोकेर मापदण्ि बनाई 
मुआब्जा ववतरण गररने प्रमुख क्ट्जडला अगधकारी जनकराज पन्तले जानकारी ददए। 

दक्षक्षण एसियाको नमूना बाध बन्न लागेकाले पयमटकीय दहिाबले िमेत यो स्थान महत्वपूणम 
हुने उनले बताए। ननधामररत समनत िक्रकएको कम्पनीको ववस्ततृ योजना प्रनतवेदन 
(डिवपआर)को काम चार मदहनासभर िक्रकने कम्पनीका इक्ट्न्जननयर पदम थापाले जानकारी 
ददए। 

३२ मदहनासभर ननमामण गररने भनी िम्झौता गररएकामा काम निक्रकएकाले ६ मदहना 
थवपएको गथयो। िामग्री ढुवानी, िुरक्षा व्यवस्था र ववस्फोटक पदाथम िमयमै आपूनत म नहुाँदा 
ननधामररत िमयमा काम पूरा गनम निक्रकएको उक्त कन्िलटेन्टले बताएको छ। 

बारेकोट गाउाँपासलकाको अाँधेरीखोलामा बााँध ननमामण र नलगाि नगरपासलका–७ दडलीमा 
भूसमगत ववद्युत्गहृ ननमामण गररने भएको छ। ववद्युतगहृ ननमामणका लागग तीन िय ४५ 
समटर िुरुङ ननमामण गरी माटोको अवस्था पत्ता लगाउने काम िुरु गररए पनन थवपएको 
समनत िक्रकाँ दािम्म दईु िय ५० समटर मार ननमामण गररएको आयोजनाका इक्ट्न्जननयर थापाले 
बताए।(रािि) 
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तडलो अरुणमा भारत, चीन र जापानको प्रनतस्पधाम, किले उनछट्याउला ? 

काठमाडौं— ६ िय ७९ मेगावाटको तडलो अरुण जलववद्युत आयोजना ननमामण गनम भारत, चीन र 

जापानी कम्पनी प्रनतस्पधाममा उरेका छन ्। िम्बद्ध देशका कम्पनीले आफूले ननमामण गनम िक्न े

दाबी गदै लगानी बोिममा आशयपर पेश गरेका हुन ्। 

भारतको ितलज जलववद्युत ननगम (यो अरुण–३ ननमामण गरररहेको कम्पनी हो), चीनको पावर 

चाइना र जापानको जे पावर कम्पनीले आशयपर पेश गरेको बोिमले जानकारी ददएको छ । अरुण 

तेस्रोको क्यािकेिको रूपमा ननमामण गनम िक्रकने हुाँदा यिमा िबैभन्दा बढी भारतीय कम्पनी नै 

अग्रिर देखखएको छ । 

उता गचननयााँ कम्पनीले भारतको िमेत िहमनत सलएर आयोजना ननमामण गनम िक्रकने तकम  पेश 

गरेको छ । दईु कम्पनीको बीचमा उसभएको छ, जे पावर । कुलेखानी जलाशय जस्तो आयोजनामा 

िहयोग गरेको जापानले तडलो अरुण पनन िक्ट्जलै ननमामण गनम िक्ने िम्बद्ध कम्पनीको दाबी छ 

। 

तीन कम्पनीले आ–आफ्ना दाबी पेश गरे पनन उनीहरू मध्ये जिले िरकारलाई बढी फाइदा वा 

िुववधा ददन्छ उिैलाई आयोजना ददन िक्रकने बोिमले जनाएको छ । ‘अदहले कम्पनीहरूको 

आशयपरको मूडयांकन भइरहेको छ, िटम सलस्ट (छनोट) िूचीमा परेपनछ िरकारलाई जिले बढी 

फाइदा ददन िक्छ उिैले पाउाँछ,’ बोिमका एक अगधकारीले भने । 

यता ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाइ मन्रालयले आयोजनामा लगानी खोज्ने क्ट्जम्मा हाइड्रो इलेक्ट्क्िसिटी 

इन्भेष्टमेन्ट एन्ि िेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेि (एचआइडिसिएल) लाई ददएको गथयो । कम्पनीले 

चीन तथा अमेररकाबाट लगानी डयाउनेबारे प्रक्रिया िुरु गरेको गथयो । 

एचआइडिसिएलले तमोर जलाशय ननमामण गनम पावर चाइनािाँग िहकायम गरेर अनघ बढेकाले तडलो 

अरुणमा पनन उनीहरूको आवद्धता रहेको छ । यिो त िरकारले दईु वटै आयोजना एउटै कम्पनीलाई 

ददन्छ वा ददाँदैन त्यो भने मूडयांकनपनछ मार बादहर आउला । 



एचआइडिसिएलले यिअनघ आयोजनाका लागग अमेररकाको िबल िी नामक बैंकिाँग िहुसलयत ऋण 

सलने प्रक्रिया अनघ बढाएको गथयो । आयोजनामा ५१ प्रनतशत ववदेशी र ४९ प्रनतशत स्वदेशी लगानी 

गने गरी मोिासलटीबारे छलफल भएको छ । 

िन ्२०१७ को जुलाई मदहनाको प्रारक्ट्म्भक अध्ययनअनुिार आयोजनाको लागत १.३ अबम अमेररकी 

िलर अनुमान गररएको छ । अदहले ववद्युत ववकाि ववभागले आयोजनाको ववस्ततृ आयोजना 

प्रनतवेदन (डिवपआर) तयार गरररहेको छ । लगानी खोज्न चािो देखाएकाले आयोजना 

एचआइडिसिएलले नै पाउाँने आधार पनन देखखन्छ । 

िरकारले प्रनतस्पधामका नाममा आयोजना लगानी बोिममा पुयामएपनछ केही िमय एचआइडिसिएलले 

आपवत्त जनाएको गथयो । उिले आयोजनामा अमेररका िदहत चीन, भारत र कोररयाली बैंकबाट पनन 

िहुसलयत ऋण खोज्ने प्रक्रिया िुरु गरेको गथयो । 

२०७५ चैत १५ र १६ गते काठमािाेैेंमा िम्पन्न लगानी िम्मेलनका िममा ‘िाेे 

केि’मा  राखखएकाेे आयाेेजना त्यनतबेला पनन पावर चाइनाले तडलाेे अरुण ननमामण गने घाेेषणा 

गरेकाेे गथयाेे । यही कारण गचननयााँ कम्पनीकाेे चािाेे पनन भारतकाेे भन्दा कम देखखाँदैन । 

चीन र भारतकाेे जुधाइमा आयाेेजना जापानी कम्पनीले पाउन पनन िक्छ । तर, फेरर पनन यिमा 

िरकारले कस्ताेे रणनीनतका िाथ काम गछम र भू-राजनीनतकाेे लिाइाँ कस्ताेे हुन्छ ? त्याेे न ै

ननणामयक हुन िक्छ । 

िुरुमा ४ िय मेगावाट पदहचान गररएको आयोजनाको उत्पादन अनुमनतपर िरकारले ब्राक्ट्जसलयन 

कम्पनी ब्राि पावरलाई ददएको गथयो । उक्त कम्पनीले ६  िय ५० मेगावाटिम्म क्षमता बढाएर 

ननमामण गने इच्छा देखाए पनन पनछ िरकारले खारेज गयो । 

ब्राक्ट्जसलयन कम्पनी हटेपनछ यो आयोजना भारतीय लगानीमा ननमामण गनभेन्दै पुष्पकमल दाहाल 

प्रधानमन्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा जााँदा प्रस्ताव गररएको गथयो । ितलजले ननमामण गरररहेको 

आयोजनािाँग जोडिएकाले भारतले अरू देशलाई यहााँ नछनम देला भन्ने प्रश्न उठेको छ । 



वषौंदेखख ठूला आयोजनामा भू–राजनीनत हाबी हुाँदै आएको छ । नेपालले उगचत िमयमा िही ननणमय 

गनम निक्दा यहााँ भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकले खेडदै आएका छन ्। तडलो अरुणमा नेपालले 

प्रनतस्पधाम भने पनन कनतको दरोिाँग खुट्टा टेक्न िक्छ आयोजना ननमामण त्यिैमा ननभमर हुनेछ । 

घरी एचआइडिसिएललाई लगानी खोज्न आग्रह गन ेत घरी प्रनतस्पधाम भन्दै पिल थाप्ने िरकारकै 

ढुलमुले नीनतले पनन ठूला आयोजना ववदेशी कम्पनीको खेडने मैदान हुने गरेका छन ्। ब्रक्ट्जसलयन 

कम्पनीले झन्ि ै१३ वषमिम्म ओगटेको आयोजना ४ वषमअनघ खारेज गरेको गथयो । 
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नलगाि आयोजनाको जग्गा अगधग्रहण िुरु, िाढे ३ हजार बढी पररवारले मुआब्जा 
पाउन े

काठमाडौं—िरकारले जाजरकोटमा ननमामण हुने नलगाि जलाशय जलववद्युत आयोजनाको जग्गा 

अगधग्रहण प्रक्रिया िुरु गरेको छ । आयाेेजनामा घर जग्गा पने स्थानीय जग्गाधनी पररवारकाेे 

नामावली िावमजननक गरेर िंरचना ननमामण हुने क्षेरकाेे जग्गा अगधग्रहण प्रक्रिया िुरु गररएकाेे 

हाेे । 

नलगाि हाइड्रोपावर कम्पनीले अनघ बढाउन लागेको आयोजनाको जग्गा प्राक्ट्प्त ऐन २०३४ को दफा 

९ (१) अनुिार ३ हजार ८ िय ६१ जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने क्ट्जडला प्रशािन कायामलय 

जाजरकोटले जनाएको छ । 

मुआब्जा पाउने जग्गाधनीले िूचना प्रकासशत भएको समनतले १५ ददनसभर जग्गाको धनीपुजाम, 

मालपोत नतरेको रसिदलगायत आवश्यक प्रमाणपर सलई आयोजनाको काठमािौंक्ट्स्थत मुख्य कायामलय 

वा दडलीमा रहेको स्थानीय कायामलयमा बुझाएर मुआब्जा बुझ्नु पनेछ । 

आयोजना ननमामण गदाम क्ट्जडलाको बारेकोट गाउाँपासलकाअन्तगमत पने िाववकको िकला गावविका १ , 

२, ३, ४, ७, ८ र ९ नम्बर विा प्रत्यक्षरुपमा प्रभाववत हुनेछन ्। 

नायकवािा गावविका ५, ६, ७ र ८, रोकायागाउाँ  गावविका ६ र ९, तथा रामीिााँिा गावविका १ , २, ३ र 

६ नम्बर विा िुबानमा पनेछन ्। आयोजना प्रभाववत स्थानीयलाई मुआब्जा बााँड्ने िरकारले ७२ 

करोि रुपैयााँ बराबरको रुकम ववननयोजन गरेको छ । 

अध्ययिम ै ३ र्दशक 

नलसिहंगाि आयोजना पदहचान भएको ३ दशकको िमय बबनतिकेको छ । पनछडलो अध्ययनले 

आयोजना ४ िय १७ मेघावाट क्षमतामा ननमामण गनम िम्भव देखखएको छ । 

अदहलेिम्म आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन (िीपीआर) तयार हुन िकेको छैन । डिवपआर 

िमयमा तयार नहुाँदा आयोजनाको ननमामण कायम िुरु हुन दढलाइ भएको हो । 



अस्िेसलयाको स्मेक, अमेररकाको एमिब्लूएच र नेपालको उदय कन्िडट प्रासलको जेभीमा िन ्२०१६ 

को मे देखख िीपीआरको काम गरररहेका छन ्। परामशमदाता कम्पनीले िरकारिाँग ३० मदहनामा 

काम िम्पन्न गने गरी िम्झौता गरे पनन ३९ मदहना बबनतिक्दा िमेत आयोजनाको डिवपआर 

तयार हुन िकेको छैन । 

अदहलेिम्म बााँधको डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मडूयांकन, टोपो तथा भौगसभमक अध्ययन, डड्रसलङ र 

४ िय केभी प्रिारणलाइनको अध्ययन िक्रकएको छ । 
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२५ रुग्ण आयोजना िरकारलाई बुझाइने 

काठमािौ। बिेनन घाटामा गएका ६६ वटा जलववद्युत ्आयोजनाको िमस्या िमाधान गनम 
िरकारले पहल नगरे आयोजनाहरू िरकारलाई नै बुझाउने घोषणा उद्यमीले गरेका छन ्। 
स्वतन्र ऊजाम उत्पादकको िंस्था (इप्पान)ले बुधबार राजधानीमा आयोक्ट्जत कायमिममा 
जलववद्युत ्उत्पादकले यस्तो घोषणा गरेका हुन ्। 

‘जलववद्युत ्आयोजनाहरूको अवस्था र लगानीमैरी वातावरण’ ववषयक अन्तरक्रिया कायमिममा 
ननजी क्षेरका यी उत्पादकले कुल २८१ दशमलव ५९ मेगावाटका ६६ आयोजना बिेनन घाटामा 
गइरहेको जानकारी ददए । कायमिममा नेपाल बैंकिम िंघका अध्यक्ष ज्ञानेन्र ढंुगानाले जलववद्युत ्
के्षरको उन्नयनका लागग पुनकम जाम (ररफाइनाक्ट्न्िङ) मा नीनतगत पररमाजमन आवश्यक रहेको बताए 
। उनले ररफाइनाक्ट्न्िङका लागग पहल गनम जलववद्युत ्लगानीकतामलाई िझुाविमेत ददएका गथए । 
अध्यक्ष ढंुगानाले आयोजनालाई िंकटबाट मुक्त गराउने एउटा मार उपाय ररफाइनाक्ट्न्िङ भएको 
तकम  पेि गरे । उनले भने, ‘अदहलेको ररफाइनाक्ट्न्िङ नीनतले जलववद्युत ्आयोजनाको िमस्या 
िमाधान हुाँदैन । दीघमकालीन ववकडपका लागग पहल आवश्यक छ ।’ 

ननजी क्षेरको लगानीमा ‘ररफाइनाक्ट्न्िङ’का लागग ननजी क्षेर एकजुट भएर िरकार वा नेपाल राष्ि 
बैंकलाई आग्रह गरी आवश्यक नीनत डयाउन िके ब्याज नबढ्ने उनले बताए । कायमिममा ननजी 
क्षेरका जलववद्युत ्उत्पादकहरूले आयोजना ननमामण अवगधभर पुनकम जाम िुववधा ददन माग गरेका 
गथए । अदहले ६ मदहनाका लागग मारै पुनकम जाम ददन िक्रकने प्रावधान छ । 

कायमिममा पूवमअथममन्री रामशरण महतले नेपाल ववद्युत ्प्रागधकरण र ननजी क्षेरका 
आयोजनालाई फरक नीनत हुन नहुने बताए । ननजी क्षेरिाँग ववद्युत ्उत्पादनमा प्रनतस्पधाम 
गरररहेको ववद्युत ्प्रागधकरण नै ननजी क्षेरिाँग ववद्युत ्खरीद तथा प्रिारण गने ननकाय भएका 
कारण ननजी क्षेरको दहतमा काम नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रागधकरणको खण्िीकरण गनम 
आवश्यक रहेकोमा जोि ददए । उनले कजामको ब्याजदरमा िरकारले अनुदान ददनुपने बताए । 
यिो गदाम आयोजनाको अवस्थामा िुधार हुाँदै जाने र पनछ ती आयोजना िरकारलाई नै 
हस्तान्तरण हुने हुाँदा यिबाट िरकारलाई केही घाटा नहुने उनले तकम  गरे । 

कायमिममा ऊजाम उत्पादकहरूले आव २०७१÷७२ मा घोषणा भएबमोक्ट्जम ननमामण िम्पन्न भई 
व्यापाररक उत्पादन िुरु गरेका आयोजनालाई ददने भननएको अनुदानबापतको रकम तत्काल 



भुक्तानी ददनुपने माग गरेका गथए । यस्तै, २०७१ चैत मिान्तिम्म ववसभन्न आयोजनालाई ददने 
भननएको पोस्टेट रेटअनुिारको ववद्युत ्खररददर कायम गरी ववगतको बााँकी तत्काल भुक्तानी 
ददन पनन माग गरेका गथए । हालका भएका लगानीकतामलाई रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाबाट 
मुक्त बनाउन ५ प्रनतशत ब्याजदरमा कजामको पुनतामसलकीकरण हुनुपनेिमेत माग गरेका छन । 

८३ वटा आयोजनाबाट ५६१ मेगावाट 

ननजी क्षेरले २५ वषमको अवगधमा ८३ वटा आयोजनाबाट ५६१ मेगावाट उत्पादन गरेको छ । १३ 
हजार १४९ मेगावाट जलववद्युत ्आयोजना ननमाणमको ववसभन्न चरणमा छन ्। हालिम्मको 
जम्मा लगानी ७ खबम ७ अबम लगानी हुाँदा ६६ वटा आयोजनामा मारै ५२ अबम लगानी भएको छ 
भने अगामी ५ वषममा १२ खबम लगानी गररने ऊजाम उत्पादकले दाबी गरेका छन ्। िचचालनमा 
रहेका ८३ वटा आयोजनाको अवस्था हेने हो भने २० आयोजना बैंकले सललाम गने अवस्थामा 
पुगेको, १८ आयोजना नाजुक अवस्थामा रहेको र २८ वटा आयोजना कमजोर ववत्तीय अवस्थामा 
रहेको इपानले िावमजननक गरेको कायमपरमा उडलेख छ । 

२५ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा 

रुग्ण जलववद्युत ्आयोजना िमन्वय िसमनतका िंयोजक िूयमप्रिाद अगधकारीले िचचालनमा 
रहेका आयोजनामा अदहले २५ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा भए पनन ननकट भववष्यमै ६६ वटै 
आयोजना थला पने अवस्थामा आउने बताए । उनले भने, ‘ववद्युत ्खररद दर पीपीएले नै 
आयोजनालाई रुग्ण अवस्थामा पु¥याएको छ । बैंकको ब्याजदर, नेपाल ववद्युत ्प्रागधकरणले 
िम्झौता गरेको पीपीएदर र िरकारका नीनत ननयमले ननजी क्षेरलाई प्रोत्िादहत गनुमको िट्टा 
ऊजाम क्षेरबाट भगाउन लागेको छ ।’ 

‘हामीले २८ प्रनतशत ववसभन्न पेनाडटी र १४ प्रनतशत पानी अभावले क्षनत बेहोनुमपरेको छ । यो 
क्ट्स्थनतमा हामी बााँच्न िक्दैनौं । बरु अदहलेकै अवस्थामा िरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गनम 
तयार छौं,’ उनले भने । राक्ट्ष्िय पुाँजी ननमामण गनम िरकारले प्रनतबद्धता तत्काल कायामन्वयन 
गनुमपने जरुरी भएको अगधकारीले बताए । 
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खुदी जलववद्युत ्मा फेरर बाढी पस्यो 
(लमजुङ) — मस्यामङ्दी गाउाँपासलका–९ सिम्पानीक्ट्स्थत ४ मेगावाटको खुदी जलववद्युत ्केन्रमा फेरर 
बाढी पिेको छ । यिअनघ भदौ २४ गते ववद्युत्गहृमा बाढी पिेको गथयो । 

राम्रोिाँग छेकबार नगदाम लेते खोडिीमा आएको बाढी ववद्युत ्गहृसभर पुन: पिेको हो । बाढी 
पिेपनछ िरिफाइ थालेकामा पुन: बाढी पिेको जलववद्युत ्केन्रले जनाएको छ । 
 

जलववद्युत ्केन्रमा कायमरत १५ जनाभन्दा बढीले िरिफाइ गरररहेका गथए । ‘िरिफाइ गरररहेका 
गथयौं । अब बाढी आउाँ दैन होला जस्तो लाग्यो । पखामल पनन लगाएका गथयौं,’ केन्रका इन्चाजम 
रमेश नघसमरेले भने ।उनका अनुिार फेरर बाढी पिेपनछ फेरर िरिफाइ थासलएको छ । 
ववद्युत्गहृसभर आइतबार िााँझ बाढी पिेको र त्यिपनछ ननरन्तर िरिफाइ गरररहेको उनले बताए । 
‘हामी िरिफाइ मारै गनम िक्छौं । मेसिनसभर केभएको हो भन्ने थाहा पाउन र यिको मममतका 
लागग इक्ट्न्जननयरहरू नै आउनुपछम  । बुटवल पावर कम्पनीबाट इक्ट्न्जननयरहरूलाई बोलाएका छौं,’ 
उनले भने । उनका अनुिार ववद्युत्गहृमा रहेको जेनेरेटर, टबामइनलगायत ववद्युतउ्त्पादन गने 
मेसिनरी िामग्रीको सभर पानी पिेको छ । मममत नगरी उक्त मेसिनरी िामान िचचालन गनम 
समडदैन । 
 

यिअनघ पनन पटकपटक बाढीको चपेटामा पदै आएको खुदी जलववद्युत ्केन्र यि वषम एक 
िाताको अवगधमै दईुपटक बाढीको चपेटामा परेको हो । केन्रका िुपरभाइजर दीपक भण्िारीका 
अनुिार यिपटक लेते खोडिीको पानी ब्लक हुाँदा ववद्युत्गहृतफम  बाढी मोडिएको र सभर पिेको हो । 
जलववद्युत्मा बाढी पस्दा कनत क्षनत भयो भन्ने यक्रकन वववरण अझै भन्न निक्रकने उनले बताए । 
 

जलववद्युत ्केन्रले बखामयाममा दैननक (२४ घण्टा) १ लाख युननट ववद्युत ्उत्पादन गदै आएको छ । 
बखामयाममा प्रनतयुननट ४ रुपैयााँमा पीपीए (ववद्युत ्खररद–बबिी िम्झौता) गररएको उक्त आयोजना 
१ ददन बन्द हुाँदा मारै ४ लाख घाटा पछम  । यिअनघ २०६५ मा खुदीखोलाको बाढी ववद्युत्गहृमा 
पस्दा ५ मदहना ववद्युत ्उत्पादन बन्द भएको गथयो । ठेकेदार कम्पनीका एकजनालाई िमेत 
बगाएको गथयो । 
 

झन्ि ै६० करोि रुपौयाको लागतमा ननमामण भएको खुदी जलववद्युत आयोजना २०६३ पुि १५ गते 
देखख िचचालनमा आएको हो । आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनी (बीपीिी) को ६०, 



एचिीटीएचआई क्यानिाको २५ र लमजुङ ववद्युत ्ववकाि कम्पनी (लेिको) को १५ प्रनतशत 
लगानी छ । 
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तमोरका लागग एउटा मारै प्रस्ताव 

काठमािौँ — तमोर जलाशययुक्त आयोजना ननमामणका लागग एउटा कम्पनीबाट मारै प्रस्ताव परेको 
छ । लगानी िम्मेलनले दईुवटा िंयुक्त उपिम (जेभी) िाँग प्रस्ताव माग गरेको भए पनन 
जलववद्युत ्ववकाि कम्पनी सलसमटेि र पावर कन्स्िक्िन कपोरेिन अफ चाइना सलसमटेिको 
जेभीले मारै प्रस्ताव पेि गरेका छन ्।  

जलववद्युत ्ववकाि कम्पनी सलसमटेिको प्रमुख कायमकारी अगधकृत छवव पोखरेलले केही ददनअनघ 
लगानी बोिम कायामलयमा प्रस्ताव पेि गररएको बताउाँ दै ननमामण मोिासलटीको ववषयमा थप बोडन 
नसमडने दटप्पणी गरे । 
 

बोिमको िाउन १६ गत ेबिेको बैठकले जलववद्युत ्ववकाि कम्पनी सलसमटेििाँग जेभी रहेको पावर 
कन्स्िक्िन कपोरेिन अफ चाइना सलसमटेि तथा नेब्राि पावर कतार होक्ट्डिङिाँग जेभी रहेको 
फुजी इलेक्ट्क्िक कम्पनी सलसमटेि जापानिाँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गने ननणमय गरेको हो । 
 

ववद्युत ्प्रागधकरणले अध्ययन गरररहेको आयोजना दईु आकषमक प्रस्ताव पेि गने कम्पनीलाई 
ननमामणका लागग ददने भन्दै बोिम कायामलयले प्रस्ताव माग गरेको गथयो । काठमािौंमा चैत १५ र 
१६ गते आयोजना गररएको लगानी िम्मेलनमा ७५६ मेगावाटको यो आयोजना िोकेि गररएको 
गथयो । 
 

िम्मेलनको िममा आयोजना ननमामणका लागग पााँच कम्पनीले इच्छा देखाएका भए पनन दईुवटा 
जेभीिाँग मारै प्रस्ताव पेि गररएको गथयो । बोिम कायामलयले २१ ददने म्याद ददएर प्रस्ताव माग 
गनम पर पठाउने ननणमय गरेको गथयो । प्रस्ताव पेि गनम आइतबार अक्ट्न्तम म्याद गथयो । बोिम 
बैठकले दईु प्रस्ताव मूडयांकनका लागग मूडयांकन िसमनत पनन गठन गररिकेको छ । ऊजाम, 
जलस्रोत तथा सिाँचाइमन्री वषममान पुनको िंयोजकत्वमा गदठत िसमनतले प्राप्त प्रस्तावको 
मूडयांकन गनेछ । लगानी बोिमका प्रमुख कायमकारी अगधकृत महाप्रिाद अगधकारीले आइतबारिम्म 
म्याद भएकामा एउटा कम्पनीको मार प्रस्ताव परेको जानकारी ददए । ‘त्यो प्रस्तावलाई मूडयांकन 
िसमनतले मूडयांकन गरेपनछ बोिममा पेि हुन्छ । बोिमको आगामी बैठकबाट नभए अकोबाट ननणमय 
गछौं,’ उनले भने । 
 



ववद्युत ्ववकाि ववभागले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागग २०७० िाउन १६ गत े
ववद्युत ्प्रागधकरणलाई अनुमनतपर ददएको गथयो । एसियाली ववकाि बैंकको िहयोगमा प्रागधकरणले 
आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन तयार गने प्रक्रिया अनघ बढाइिकेको छ । 
 

ऊजाम उत्पादनका दहिाबले महत्त्वपूणम माननएको यो आयोजना िन ्१९८५ मा जापानी िहयोग 
ननयोग (जाइका) ले पदहचान गरेको हो । कोिी नदी जलस्रोत ववकाि गुरुयोजना तयार पाने 
िममा आयोजनाको पदहचान गररएको हो । पूवी नेपालको तेह्रथुम, पााँचथर र ताप्लेजुङ क्ट्जडलाको 
सिमानामा बन्ने आयोजना ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउने िक्रकने भन्दै प्रागधकरणले 
ववद्युत ्ववकाि ववभागमा अनुमनत पर िंशोधनका लागग ननवेदन ददएको भए पनन कुनै ननणमय 
भइिकेको छैन । बोिम कायामलयले भने आयोजनालाई ७५८ मेगावाट जडित क्षमता हुने भन्दै 
प्रस्ताव पेि गरेको छ । 
 

यद्यवप आयोजनाको ववस्ततृ अध्ययनपनछ मारै उपयुक्त जडित क्षमता पदहचान हुनेछ । ववद्युत ्
प्रागधकरणले गरेको प्रारक्ट्म्भक अध्ययनअनुिार यो आयोजना िुक्खायाममा दैननक ८ घण्टा 
िचचालन गनम िक्रकन्छ भने वषामयाममा १६ घण्टा लगातार िचचालन गनम िक्रकने देखखन्छ । बाहै्र 
मदहना ऊजाम उत्पादनका दहिाबले यो आयोजना महत्त्वपूणम हुने भन्दै प्रागधकरणले यिलाई 
प्राथसमकतामा राखेको गथयो । आयोजनाले िुक्खायाममा १ हजार १ िय ११ गगगावाट आवर र 
वषामयाममा १ हजार ८ िय ७२ गगगावाट ववद्युत ्उत्पादन गनम िक्छ । 
 

आयोजनालाई ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा ननमामण गदाम यिले ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र 
२१ मेगावाटको तडलो हेवा आयोजनालाई अिर गनेछ । यी दवु ैआयोजना अदहले ननमामणाधीन 
अवस्थामा छन ्। आयोजना पूणम क्षमतामा ननमामण गदाम अिर पने दवुै आयोजनालाई तमोरले 
क्षनतपूनत म ददनुपने हुन्छ । आफूले अध्ययन गरररहेको आयोजना बोिममाफम त अनघ बढ्ने भए पनन 
प्रागधकरणले बोिम कायामलयिाँग अध्ययनको िममा भएको खचमको क्षनतपूनत म माग्ने तयारी गरेको 
छ । यो आयोजना ननमामण िम्पन्न हुन्जेल काबेली ‘ए’ र तडलो हेवा िचचालन भई िरकारलाई 
हस्तान्तरणको चरणमा आइिक्ने र केही वषमको ऊजाम बराबरको मारै क्षनतपूनत म नतनुमपन े
प्रागधकरणको ववश्वाि छ । प्रागधकरणले आफैं ले यो आयोजना अनघ बढाउन इच्छा देखाएको भए 
पनन अनघडलो वषम ऊजाम मन्रालयले आयोजना ननमामणका लागग गचननयााँ कम्पनीलाई सभत्र्याउने 
तयारी गरेको गथयो । 
 

लगानी िम्मेलनको पूवमिन्ध्यामा तयार पाररएको िावमजननक ननजी िाझेदारी तथा लगानी बोिम 
ऐनले २ िय मेगावाट मागथका आयोजना लगानी बोिमबाट पररचालन हुने व्यवस्था गरेको गथयो । 
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मागथडलो मादी आयोजनाको उत्पादन िुरु, प्रणालीमा ७ मेगावाट थवपयो 
काठमािौ— मागथडलो मादी जलववद्युत आयोजनाको ७ मेगावाट ववद्युत राक्ट्ष्िय प्रिारण प्रणालीमा 
जोडिएको छ । कास्कीको मादी खोलामा ननमामण िम्पन्न आयोजनाको ववद्युत शुिबारबाट 
प्रणालीमा जोडिएको हो । ववद्युतगहृमा जिान भएका इलेक्िो मेकाननकल उपकरणको परीक्षण पूरा 
गरेर उत्पादन िुरु गररएको आयोजना ननदेशक क्रकरण केिीले बताए । उनका अनुिार नेपाल 
ववद्युत प्रागधकरणको प्राववगधक टोलीले परीक्षण उत्पादन िुरु गरेको हो । २ िाताको परीक्षणपनछ 
आयोजनाले व्याविानयक उत्पादन िुरु गने उनले बताए । 
 

२०७५ चैतदेखख ववद्युत उत्पादन गने तासलका भए पनन आयोजना स्थलमा िुख्खा पदहरो खस्दा 
पाइप लाइनको एलाइनमेन्ट पररवतमन गनुमपरेकाले ५ मदहना दढलो गरी ववद्युत उत्पादन िुरु 
भएको प्रवद्मधक युनाइटेि इदी मदी एण्ि आरबी हाइड्रो पावर कम्पनीले जनाएको छ । उत्पाददत 
ववद्युत नेपाल ववद्युत प्रागधकरणको १३२ केभी बास्कोट िबस्टेिनमा लगेर जोडिएको छ । 
िबस्टेिनिम्म आवश्यक पने प्रिारण लाइन प्रवद्मधक कम्पनी आफैं ले ननमामण गरेको छ । १ अबम 
२५ करोि रुपैयााँ लागतमा पूरा हुन लागेको आयोजनामा प्राइम बैंकको अगुवाईमा जनता र 
िेन्चुरी बैंकको ऋण लगानी छ । ९० करोि बैंकको ऋण र ३५ करोि स्वपुाँजी लगानी छ । 
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एक िातामा िोलुको ड्राइ टेष्ट, दशैंपनछ ववद्युत उत्पादन 

काठमािौं— िाढे २३ मेगावाटको िोलु जलववद्युत आयोजनाको िंरचना तथा उपरकण परीक्षण 
अबको एक िातामा िुरु गररने भएको छ । िोलुखुम्बुको िोलु खोलामा ननमामण िम्पन्न 
आयोजनामा जिान भएका उपकरणको परीक्षण गनम लागगएकाेे हाेे । सिसभल, हाइड्रो तथा 
इलेक्िो मेकाननकलतफम को काम िम्पन्न भइिकेकाले ववद्युत उत्पादन िुरु गनुमअनघ ठेकेदारले 
उपरकण परीक्षण (ड्राई टेष्ट) गने तयारी गरेको प्रवद्र्धक अप्पर िोलु हाइड्रो इलेक्ट्क्िक कम्पनीका 
कायमकारी ननदेशक शशीिागर राजभण्िारीले बताए । ‘आयोजना पूरा भइिकेको छ,’ उनले भने, 
‘यिअनघ नै ववद्युत उत्पादन िुरु भइिक्ने गथयो । तर, प्रिारण लाइनको िमस्याले अलमल 
भयोेे । अब प्रागधकरणले ३३ केभी ओखलढंुगा–बुईंपा–िडलेरी लाइनमा जोड्ने ववकडप ददएको छ 
।’  उनले दशैंपनछ आयोजनाको िंरचनामा पानी भरेर परीक्षण िुरु हुने बताए । िोलु कोररिोर 
प्रिारण लाइन पूरा भइनिकेकाले तत्काललाई आयोजनाको एउटा युननटमार जोडिने उनले बताए 
। ‘३३ केभीमा जोड्दा एउटा युननटमारै चलाउन िक्रकन्छ । १२ मेगावाटको युननटलाई ६ 
मेगावाटमा चलाउने पने देखखएको छ । लाइनको क्षमता ५ मेगावाटकोमारै छ’ उनले भने । 
प्रागधकरणले चैतसभर १३२ केभी िोलु कोररिोर प्रिारण लाइन िम्पन्न गने प्रनतवद्धता जनाएकाले 
केही मदहना आयोजनाको आधाभन्दा बढी ववद्युत खेर जाने अवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ 
। प्रिारण लाइन तयार नहुन्जेल ८६ मेगावाटको िोलु दधूकोिी आयोजनाका लागग आवश्यक 
ववद्युत ददन समडने गरी ववतरण लाइन ववस्तार गररददन प्रागधकरणलाई आग्रह गरेको पनन उनले 
बताए । ‘हाम्रो िबै ववद्युत ३३ केभी लाइनमा जोड्न िम्भव छैन । ववद्युत खेर जाने अवस्था 
रहन्छ,’ उनले भने,‘िोलु दधूकोिीले उपयोग गदाम ६ मेगावाट जनतको खपत हुन्छ ।’ िोलु 
दधूकोिी आयोजनािम्म लाइन ववस्तार गररददन प्रागधकरण िहमत भइ अदहले काम िुरु 
गररिकेको छ । िोलु िरकारले प्रनतस्पधाम गराएर ननजी क्षेरलाई ननमामण गनम ददएका ६ मध्येको 
एउटा (िुपर सिक्ि) आयोजना हो । प्रिारण लाइन अभावमा ववद्युत खेर गए ववद्युत प्रागधकरणले 
र प्रिारण लाइन पदहले तयार भए आयोजनाको प्रवद्मधकले ४५ प्रनतशत हजमना नतनुमपने प्रावधान 
छ । िोलु खोलामा िोलु िदहत ८२ मेगावाटको तडलो िोलु, १८ मेगावाटको मागथडलो िोलु, ८६ 
मेगावाटको िोलु दधूकोिी र िोलुको िहायक खोलामा ५.२ मेगावाटको जुनबेिी आयोजना 
ननमामणधीन छन ्। 
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ङादी जलववद्युत्ले एक वषमसभरै उत्पादन गने 
लमजुङ। लमजुङमा ननमामणाधीन ङादी जलववद्युत ्आयोजनाको ६५ प्रनतशत ननमामण पूरा भएको 
छ । उक्त आयोजना अबको एक वषमसभरै िम्पन्न गरी बबजुली उत्पादन गने लक्ष्य राखखएको 
ननमामण पक्षले जनाएको छ । 
मस्र्याङ्दी गाउाँपासलका–६ मा बहने ङादी नदीमा िो आयोजना ननमामण गररएको हो । िोही विाको 
नाइचे गाउाँभन्दा दईु िय समटरमागथ आयोजनाको बााँध बााँधेर ववद्युत ्आयोजनाको ननमामण कायम 
भइरहेको िो आयोजनाका जनिम्पकम  अगधकृत ववजय 

गुरुङले बताए । 
उनका अनुिार आयोजनाको िुरुङ मागम चार क्रकसम छ । त्यिको ब्रेक थुर् भइिकेको छ । उनले 
भने, ‘िुरुङको आधा भाग क्रफननङको काम पनन िम्पन्न भएको छ ।’ आयोजनाको पावर हाउि 
ठूलीबेंिीको डिहीमा ननमामण गररएको छ । 
आयोजनाको ननमामण कायम िकेिम्म २०७६ को चैत मिान्तिम्ममा िक्ने लक्ष्य 

छ । आयोजनाका लेखा तथा प्रशािन अगधकृेृत वािुदेव गतौलाले भने, ‘आयोजनाको उत्पादन 
क्षमता ३० मेघावाट क्षमता छ । १५ मेघावाट क्षमताका दईुवटा उत्पादन मेसिन (टवामइन) जिान 
गररने भएको छ ।’ 
आयोजनाको उत्पादन कायम दढलोमा पनन २०७७ िालको अिारमा हुनेछ । ‘अन्यथा, मासिक ५ 
लाख क्षनतपूनत म नतनुमपने हुन्छ,’ गतौलाले भने । 

कुल ६ अबम रुपैयााँमा ननमामण हुने अनुमान गररएको िो आयोजनाको आयोजनाको ननमामणका 
लागग मार ४.२३ अबम लाग्ने र अन्य खचम आयोजना स्थलिम्म जाने ििक ननमामण र प्रभाववत 
के्षरको ववकाि ननमामण आददमा खचम हुने गतौलाले 

जानकारी ददए । 
उनका अनुिार िो आयोजना बुटबल पावर कम्पनी र लमजुङ ववद्युत ्ववकाि कम्पनी (लेड्को)ले 
ननमामण गरररहेका हुन ्। जिमा ९७ प्रनतशत खचम बुटबल पावर कम्पनी र लेड्कोले बेहोने उनको 
भनाइ छ । 
िो आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले ववद्युत ्प्रागधकरणिाँग २०७३ को वैशाखमा पीपीए गरेको हो 
। जिको दररेट िुख्खा याममा ८ रुपैयााँ ४० पैिा र वषामयाममा चार रुपैयााँ ८० पैिा रहेको 
गतौलाले बताए । उनका अनुिार पााँच मदहना िुक्खा याम तोक्रकएको छ । 
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ििक क्रकनाराका पोल िानम ५० अबम लाग्ने 

ििक ववस्तारका लागग िानुमपने पोलका लागग मार ५० अबम रुपैयााँभन्दा बढी खचम लाग्ने ववद्युत ्
प्रागधकरणका कायमकारी ननदेशक कुलमान नघसिङले बताएका छन ्।  प्रदेश–५ को मुख्यमन्री तथा 
मक्ट्न्रपररषद्को कायामलयले बबहीबार बुटवलमा गरेको कायमिममा नघसिङले पोल िानम पयामप्त बजेट 
नभएकाले पनन काममा दढलाइ भइरहेको जानकारी ददए ।  
उनले ििक ववभागले ठेक्का गदाम नै पोल िाने ववषयलाई िमेट्नुपने बताउाँ दै प्रागधकरणले प्राववगधक 
िहयोग र िहजीकरण मारै गनम िक्ने प्रस्ट पारे । ‘मुलुकभर ििक ववस्तार भइरहेको छ, त्यहााँ 
रहेका पोल िानम मार ५० अबम रुपैयााँभन्दा बढी लाग्ने देखखएको छ, तर िरकारले बजेट भने २०–
२५ करोि मारै ददन्छ,’ उनले भने, ‘एकातफम  पोल िानम बजेट अभाव छ, त्यिैले िम्बक्ट्न्धत ननकायले 
िानुमपछम , गुणस्तर िुननक्ट्श्चत र प्राववगधक िहयोग गनम हामी तयार छौँ ।’ 
उनका अनुिार िरकारले पोल िानमका लागग गत आगथमक वषममा २१ करोि र चालू आवमा २४ 
करोि रुपैयााँ ववननयोजन गरेको छ । प्रागधकरणको आाँकिाअनुिार मुलुकभर २० हजारभन्दा बढी पोल 
िानुमपने देखखएको छ । त्यिमध्ये १ हजार ७ िय पोलहरू प्रदेश–५ मा मार िानुमपन ेभइिकेको 
छ ।  
प्रदेश–५ का मुख्यमन्री शंकर पोखरेलले ििक ववस्तारका िममा पोल निाररददएको भन्दै 
प्रागधकरणको आलोचना हुने गरेकाले यितफम  ध्यान ददनुपने बताए । ‘ििकमा रहेका ववद्युत ्पोलहरू 
िमयमै िानम निक्दा आयोजनाको ननमामण प्रभाववत हुने गरेको छ, यिबाट प्रागधकरणको प्रनतष्ठामा 
नै आघात पुगगरहेकाले िरकारी ननकायबीच िमन्वय गरी काम अगाडि बढाइनुपछम ,’ उनले भने ।  
कायमिममा प्रदेश–५ मा ऊजाम ववकािको िम्भावनाबारे ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाइ मन्रालयका 
िहिगचव प्रवीणराज अयामल र वैकक्ट्डपक ऊजामबारे वैकक्ट्डपक ऊजाम प्रवद्मधन केन्रका कायमकारी ननदेशक 
मधुिूदन अगधकारीले कायमपर पेि गरेका गथए ।  
प्रदेश–५ िरकारले आगथमक वषम ०७८/७९ िम्ममा आफूअन्तगमत रहेका १२ क्ट्जडलामा शतप्रनतशत 
ववद्युतीकरण गने घोषणा गरेको छ । अदहले यि प्रदेशका ८१ प्रनतशत जनिखं्यामा ववद्युत्को पहुाँच 
पुगेको छ ।  
प्रागधकरणले प्रदेश–५ का ८ क्ट्जडलालाई चालू आवमा शतप्रनतशत ववद्युतीकरण भएको घोषणा गदै 
छ । प्रदेश िरकारले चालू आवमा ऊजाम क्षेरमा ३५ करोि रुपैयााँ ववननयोजन गरेको छ । यि प्रदेशमा 



३६.४५ मेगावाटका ६ जलववद्युत ्आयोजना िचचालनमा छन ्भने ६४ मेगावाटका ६ आयोजना 
ननमामणाधीन छन ्। 
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जवाफ ददने ननकाय अनुपक्ट्स्थत हुाँदा बुढीगण्िकी प्रभाववत आिोसशत 

४ अिोज, गोरखा । बुढीगण्िकी आयोजनाको अवस्था र चुनौती ववषयक बहि कायमिममा उजाममन्री 

वषममान पुन आउने गाइगईु िुनेका प्रभाववतहरु क्ट्जज्ञाशै क्ट्जज्ञाशा बोकेर िदरमुकाम आएका गथए । 

तर मन्री मार होइन, मन्रालयका प्रनतननगध र मुआब्जा ननधामरण िसमनतका िंयोजक एवं प्रमुख 

क्ट्जडला अगधकारी देवेनऽ् लासमछाने पनन कायमिममा नआएपनछ ननराश भएर फक्रकम ए । 

आयोजनाको तफम बाट वातावरण मुआब्जा ववतरण, पुनवामि तथा पुनस्र्थापना इकाइ प्रमुख कृष्ण 

काकी आˆनो प्रस्तुनत राखेर वादहररए । यिले प्रभाववचलाई थप आिोसशत बनायो । ‘न मन्रालयका 

मान्छे छन,् न आयोजनाका,’ बुदढगण्िकी आयोजना िरोकार िसमनतका िंयोजक हरेराम ढकालले 

भने, ‘हामीले राखेको प्रश्नको उत्तर किले ददन्छ ?’ 

प्रभाववतको िमस्याप्रनत िरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । ‘पदहले हामीलाई आयोजना 

ववरोधी भन्ने िरकार आफैं  आयोजना ववरोधी बनेको छ, प्रभाववतको िमस्या हल गनम केही पहल 

गरेको छैन,’ उनले भने । आरुघाट र आखेत बजारको मुआब्जा ननधामरणमा दढलाइ हुनुको कारण 

उनले मागे । ववगत तीन बषमदेखख आयोजनाबारे कुनै नयााँ ननणमय नभएको भन्दै आवश्यक छलफल 

ववना पुनमवाि र पुनमस्थापनाका लागग स्थान छनोट गररएको बताए । 

िम्बक्ट्न्धत ननकायको प्रनतननगधत्व नभएको भन्दै आरुघाट गाउाँपासलका अध्यक्ष पूणम दाहालले पनन 

अिन्तुक्ट्ष्ट व्यक्त गरे । 

‘यो कायमिम स्वस्थानी जस्तो भयो, उत्तर ददने ननकाय खोइ ?’ उनले िोधे, ‘आरुघाट र आखेतको 

मुआब्जा तोक्न कहााँ हलो अड्क्रकयो हामीलाइ भननददनुपर् यो ।’ आयोजनाले रोक्का गरेको जग्गा 

क्रफताम गनम उनले आग्रह गरे । ‘हामीलाई अव मुआब्जा चादहएन, रोक्का भएको जग्गा क्रफताम 

गररददनुपर् यो, जुन ददनबाट जग्गा रोक्का भयो त्यि ददनदेखख अदहलेिम्मको व्याज पनन चादहन्छ,’ 

उनले भने । 



कायमिममा िहभागी आरुघाटका नारायण प्रिाद शे्रष्ठले आयोजनाबाट आफूहरु पीडित बनेको गुनािो 

गरे । ‘िुब्ने हडला भएदेखख व्यापारमा मन्दी लागेको छ, आˆनै घरजग्गा गधतो राखेर ऋण सलन 

पाइाँदैन, बालबच्चा पढाउन, पररवार पाडन मुक्ट्श्कल भइिक्यो’, उनले गुनािो गरे । 

कायमिममा िहभागी अगधकांशले बााँकी क्षेरको तत्काल मुआब्जा ननधामरण गनम माग गरेका छन ्। 

स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउनुपने उनीहरुको िुझाव छ । कांग्रेि क्ट्जडला िगचव नन्दप्रिाद 

न्यौपानेले गचननयााँ कम्पनीलाइ आयोजना ननमामणको क्ट्जम्मा ददनुलाई भष्टाचारको िंज्ञा ददए । 

िमाजवादी पाटीका केक्ट्न्रय िदस्य ज्ञानेन्र कुमालले िुवानमा पने ऐनतहासिक र िांस्कृनतक 

महत्वका कुराको िंरक्षणमा िरकारको ध्यान नपुगेको बताए । 

िहभागी अगधकांशले प्रभाववतको िमस्या िमाधानमा िरकारले चािो नददएको आरोप लगाएका 

छन ्। 
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ववत्तीय के्षर िुधार कायमिम र प्रनतफल 

१९९४ िालमा नेपाल बैङ्कको स्थापना भएिाँगै नेपालमा आधुननक बैङ्क्रकङ प्रणालीको िुरुवात भए 
तापनन कररब ५ दशक (२०४०)िम्म राज्य ननयक्ट्न्रत दईु वाखणज्य बैङ्क र दईु ववकाि बैङ्क मार 
गथए । २०४२ देखख अवलम्बन गररएको आगथमक उदारीकरणको नीनतले बैङ्क्रकङ क्षेरमा ननजीक्षेरको 
प्रवेशिाँगै बैङ्कहरुको िङ्ख्यामा वदृ्गध आयो । त्यििाँगै २०४० को दशकमा लघुववत्तले िामाक्ट्जक 
पररचालन र गररबी ननवारणको महत्वपूणम औजारका रुपमा ववश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाइरहेको 
पररप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनन ग्रामीण बैङ्क, िाना क्रकिान िहकारी, ववत्तीय मध्यस्थता गने गैरिरकारी 
िंस्था र बचत तथा ऋण िहकारी िंस्थाहरुमाफम त लघुववत्त कायमिमहरु लागू गररए ।  

 

िरकारले २०५६ िालमा ववत्तीय क्षेर रणनीनतका रुपमा िुधारको मागमगचर तयार पायामेे। र नेपालको 
ववत्तीय के्षर िुधार कायमिमिम्बन्धी रणनीनत पर, २०५७ लागू गररयो । यिमा राक्ट्ष्िय वाखणज्य 
बैङ्क र नेपाल बैङ्कको पुनिरंचना गने, नेपाल राष्ि बैङ्कलाई पुनिमङ्गदठत गने र ववत्तीय क्षेरको 
क्षमता असभवदृ्गध गने ववषयले प्राथसमकता पायो । २०५८ िालमा जारी गररएको राष्ि« बैङ्क ऐनले 
नपेाल राष्ि बङै्क ऐन, २०१२ लाई प्रनतस्थापन ग¥यो । नयााँ ऐनले राष्ि बैङ्कको भूसमका र दानयत्वलाई 
पुनपमररभावषत गनुमका िाथै बैङ्कलाई स्वायत्तता प्रदान ग¥यो । िाथै राष्ि« बैङ्क ऐन, २०५८ मा 
भएको दोस्रो िंशोधनले राष्ि«को ‘ददगो ववकािमा िहयोग पुग्न ेगरी मूडय र शोधनान्तर क्ट्स्थरता 
तथा िमग्र ववत्तीय क्षेरको स्थानयत्व कायम गनम’ राष्ि बैङ्कको भूसमका र दानयत्वलाई अझ बढी 
स्पष्ट पानुमका िाथै िमस्याग्रस्त िंस्थाहरुका लागग फरफारकको काम पनन गने अगधकार राष्ि 
बैङ्कलाई ददयो । यिले खराब ववत्तीय िंस्थाको व्यवस्थापनमा अझ िहजता डयाइददयो ।  

 

ववगतको दशकमा ववत्तीय उदारीकरणको नीनतअनरुुप राष्ि बङै्कले ववत्तीय पहुाँच असभवदृ्गध गनम तथा 
ववकािका ननसमत्त स्रोतको पररचालन गनम उदार इजाजतपरको नीनत अङ्गीकार भयो । यिका िाथै 
बैङ्क्रकङ के्षरको स्वास््य र िुरक्षा िुननक्ट्श्चत गनम धेरै चरणमा ननयमनकारी तथा िुपररवेक्षकीय 
िुधारका कायम गररए । नपेाल सभबरने ववप्रेषणमा भएको वदृ्गधले गदाम बढ्दो िङ्ख्यामा स्थापना हुाँदै 
आएका बैङ्क तथा ववत्तीय िंस्थाहरुलाई ननक्षेप िङ्कलनमा िहजता भयो । तर बैङ्क तथा ववत्तीय 
िंस्थाहरुबाट गररने ऋण लगानी उत्पादनशील क्षेरमा प्रवाह हुनुको िट्टा पुाँजीबजार र घरजग्गा 
व्यविायमा केक्ट्न्रत हुन पुग्यो । यस्तो अवस्थालाई ननयन्रण गनम आवश्यक गथयो । बैङ्कहरुले 
बचतकताम र लगानीकतामहरुबीच मध्यस्थताको कायम गरी मुलुकको आगथमक वदृ्गध तथा ववकािमा 



महङ्खवपूणम भूसमका खेडने भएकाले बचत पररचालन गने, ववत्तीय कारोबारको लागत कम गने, 
जोखखमको व्यवस्थापन गनम िघाउ पुयामउने, िाधनको कुशल बााँिफााँट गने, उत्पादनशील क्षेरमा ठूलो 
पररमाणले कजाम प्रवाह गन ेजस्ता काममाफम त बङै्कहरुले आगथमक वदृ्गध हासिल गनम र गररबी ननवारण 
गनम मद्दत पुयामउने ववश्वाि सलइएको भए तापनन अझै चुनौतीपूणम नै देखखन्छ । 
 

वििीय क्षेत्रको विकासक्रम  

२०४२ िालमा मुलुकले ववत्तीय उदारीकरणको प्रक्रिया िुरु भरेिाँगै ववत्तीय िंस्थाहरुको िङ्ख्या र 
प्रकार दवुैमा वदृ्गध भएको छ । यद्यवप ववत्तीय क्षेरको आकार र नाफाका दृक्ट्ष्टबाट प्रगनत भएको 
देखखए तापनन आगथमक वदृ्गध र रोजगारी सिजमनामा बङै्क्रकङ क्षेरले आशानतत उपलक्ट्ब्ध हासिल गरेको 
छैन । ववत्तीय क्षेरको ववकािका लागग नेपालको ववत्तीय प्रणाली अझ बढी िुदृढ हुनु आवश्यक छ 
। मुलुक लामो राजनीनतक िङ्िमण िकाएर अनघ बदढरहेको अवस्थामा ववकाि र आगथमक 
वदृ्गधप्रनतको जनचाहना तीव्र देखखन्छ । िन ्२०२२ िम्ममा आगथमक स्तरलाई बढाई मुलुकलाई 
ववकािशील देशको स्तरमा पु¥याउने िरकारी लक्ष्य छ । यो लक्ष्य प्राप्त गनम ववत्तीय प्रणालीले 
उपलब्ध ववत्तीय स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा ववतरण गनम िक्नुपछम । ववत्तीय क्षेरले नेपाललाई 
मध्यम–आय भएको अथमतन्रमा स्तरोन्ननत गनम महङ्खवपूणम भूसमका खेडन िकोि ्भनेरै ‘ववत्तीय 
के्षर ववकाि रणनीनत’मा ववत्तीय क्षेरका ववद्यमान चुनौती तथा कमी–कमजोरीलाई िम्बोधन गनम 
एक िमन्वयात्मक पद्धनत अवलम्बन गररएको छ । 

 

ववत्तीय क्षेरमा अाँगासलएको उदार नीनतकै कारण २०७५ चैतिम्म २८ वाखणज्य बैङ्कहरु, ३२ ववकाि 
बैङ्कहरु, २४ ववत्त कम्पनीहरु, ९१ लघुववत्त िंस्था, नेपाल पूवामधार ववकाि बैङ्किदहत अन्य १२ ओटा 
िंस्था केन्रीय बैङ्कको प्रत्यक्ष ननयमन तथा िुपररवेक्षणको दायरासभर िचचासलत छन ्। यि 
अवगधमा िीसमत बैङ्क्रकङ कारोबार गने िहकारी िंस्थाहरुलाई राष्ि बैङ्कको ननयमनको दायराबाट 
हटाइएको छ भने गैरिरकारी िंस्थाहरुलाई लघुववत्त िंस्थामा रुपान्तरण हुने मौका ददइएको छ ।  

 

उदारीकरण नीनतले बैङ्क तथा ववत्तीय िंस्थाहरु मार बढेनन,् कजाम तथा ननक्षेपमा ववत्तीय िंस्था 
आफैं ले ब्याजदर तोक्न े स्वतन्रता पनन ददइयो । त्यिैगरी वाखणज्य बैङ्कहरुलाई उनीहरुको 
इच्छानुरुप कोष व्यवस्थापन गनम र ववदेशी ववननमयिम्बन्धी कारोबार गनम लगचलो नीनत अक्ट्ख्तयार 
गररयो । बजारको अवस्था र ववत्तीय स्थानयत्वमा प्रनतकूल प्रभाव नपाने गरी न्यूनतम िीमा कायम 
गरी अननवायम नगद मौज्दात अनुपात कायामन्वयन भयो । ग्रामीण क्षेरको गररबी ननवारणमा पयामप्त 
ववत्तीय िाधनको अभाव नहोि ्भन्ने उद्देश्यले इजाजतपर प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वगमका बैङ्क तथा 
ववत्तीय िंस्थाहरुले आफ्नो कुल कजाम िापट (बबडि खररद तथा डिस्काउन्टिमते)को िमशः न्यनूतम 



५ प्रनतशत, ४.५ प्रनतशत र ४ प्रनतशत ववपन्न वगममा कजाम प्रवाह गनुमपनेछ भन्ने ननदेसशत 
कजामिम्बन्धी व्यवस्था कायामन्वयनमा आयो । यिले गररबी ननवारणमा मद्दत पुयामएको ववश्वाि 
गरराँदै आएको छ । पनछडलो उत्पादनशील क्षेर कजामिम्बन्धी व्यवस्थाअनुिार ‘क’ वगमका िंस्थाहरुले 
उत्पादनशील क्षेरमा (कृवष, ऊजाम, पयमटन क्षेर र घरेलु तथा िाना उद्योग) गने कजाम लगानीलाई 
िुननक्ट्श्चत गनम कुल कजाम लगानीको न्यूनतम २५ प्रनतशत कजाम लगानी गनुमपने व्यवस्था भयो । 
त्यिमा पनन कुल कजाम लगानीको कृवष क्षेरमा १० प्रनतशत र ऊजाम तथा पयमटन क्षेरमा १५ प्रनतशत 
कजाम लगानी गनुमपने बाध्यकारी व्यवस्था छ । 

यिअनघ २०७२ अिारसभर कृवष, ऊजाम, पयमटन क्षेर र घरेल ुतथा िाना उद्योगतफम  कुल कजाम लगानीको 
२० प्रनतशत प¥ुयाउनुपने व्यवस्था गथयो । हाल ‘ख’ र ‘ग’ वगमका िंस्थाहरुले तोक्रकएका उत्पादनशील 
के्षरमा कुल कजाम लगानीको िमशः न्यूनतम १५ प्रनतशत र १० प्रनतशत कजाम लगानी गनुमपन े
व्यवस्था छ । यिरी ववत्तीय क्षेरले उत्पादनमा क्षेरमा लगानी बढाई आगथमक वदृ्गध प्राप्त गनेतफम  
मौदरक के्षरले योगदान गनम िक्ने वातावरण तयार हुाँदै आएको छ । औद्योगगक तथा कृवषक्षेरको 
लगानीमा असभवदृ्गध गनम र ननयामत प्रवद्र्धन गने उद्देश्यले बैङ्कदरमा िमेत आवश्यकतानुिार 
पुनरवलोकन गरररहने नीनत सलइएको छ । 

 

आगथमक वषम २०५७/५८ देखख ववश्व बैङ्क, अन्तरामक्ट्ष्िय मुरा कोष र एसियाली ववकाि बैङ्कको 
िहयोगमा ववत्तीय क्षेर िुधार कायमिमिम्बन्धी रणनीनत परमाफम त नेपाल िरकारलाई पयामप्त एवम ्
ववस्ततृ िहयोग गनम तत्परता देखाए । त्यि िमयमा नेपालका दईु ठूला िरकारी स्वासमत्वका 
वाखणज्य बैङ्कहरु (कुल वाखणज्य बैङ्क कारोबारको दईुनतहाइ बजार दहस्िा ओगटेका िंस्थाहरु) 
गम्भीर िमस्याहरुबाट ग्रस्त गथए । आगथमक वषम २०५७/५८ देखख एक दशकभन्दा बढी अवगधिम्म 
ववश्व बैङ्कको आगथमक र प्राववगधक िहयोगमा बैङ्क तथा ववत्तीय िंस्थाहरुका लागग िमिामनयक 
तथा िुदृढ ननयमन व्यवस्था लागू गने कायम िुरु भयो । त्यिले अद्यावप ननरन्तरता पाइरहेको छ 
। 

ववत्तीय के्षर िुधार कायमिमले ववशेषगरी नेपाल बैङ्क र राक्ट्ष्िय वाखणज्य बैङ्कहरुको कायमिम्पादन 
प्रक्रियामा ननणामयक िुधारहरुकै कारण यिले ननरन्तरता पाइरहेको छ भन्दा अन्यथा हुाँदैन । यिका 
अनतररक्त िमग्र ववत्तीय क्षेर िुधार कायमिमले िम्भाववत उत्पादनशील क्षरेमा िाधनको पररचालनमा 
वदृ्गध गरी आगथमक ववकािमा ननजीक्षेरको भूसमका अझ बढाउन िक्रकने अनुमानलाई िमयिमिाँग ै
व्यवहारमै रुपान्तररत भएकै कारण ववत्तीयक्षेर ववकाि रणनीनत पर, २०५७ का कायमिमले ववत्तीय 
के्षर प्रनतस्पधी र गनतशील भई देशको िमग्र आगथमक स्थानयत्व एवम ्ददगो आगथमक ववकािका 
लागग िहयोग सिद्ध देखखयो ।  



 

(क) सरकारको भूममका (२०५७ रे्दखि २०६७ सालसम्म) 

ववत्तीय के्षरको िुधार, पुनिरंचना र आधुननकीकरण गनम गम्भीर प्रयािको आवश्यकताबमोक्ट्जम 
तत्कालीन िरकारले मुलुकमा न्यून लागत र दक्ष रुपमा ववत्तीय मध्यस्थता गनम िक्ने ननजी 
क्षेरद्वारा प्रवद्र्गधत र व्यवस्थापन गररएको बङै्क्रकङ प्रणाली ववकाि गन ेनीनत अक्ट्ख्तयार गयो, जिले 
बैङ्क्रकङ क्षेरको अिक्षमता मुख्यगरी िरकारी स्वासमत्वमा रहेका दईु बङै्कहरु (नेपाल बङै्क र राक्ट्ष्िय 
वाखणज्य बैङ्क)का कारण सिक्ट्जमत ववत्तीय क्षेरको िमस्यालाई िुधार गने तथा कृवष ववकाि बैङ्क 
र नेपाल औद्योगगक ववकाि बैङ्क पनन यस्तै क्रकसिमका िमस्याहरुबाट ग्रस्त भएकाले यी 
िंस्थाहरुलाई पनन िुधार गने नीनत अवलम्बन गयामेे । ववगतमा ववत्तीय प्रणालीको िंस्थापना र 
िचचालन गनम नेपाल िरकारले महङ्खवपूणम भूसमका ननवामह गरेका कारण बैङ्क्रकङ क्रियाकलाप 
िचचालनमा िरकारी प्रभावले प्रनतकूल अिर पानम गयो । यिका अनतररक्त तत्कालीन िमयमा राष्ि 
बैङ्कबाट अपयामप्त िुपररवेक्षण र ननयमनमा खुकुलोपनले गदाम ववत्तीय क्षेरमा िंरचनात्मक र कायम 
िचचालनमा कमजोरी देखाप¥यो । जुन वास्तववकतालाई तत्कालीन िमयमा क्ट्स्वकारेर ववत्तीय 
के्षरलाई िुधार कायमिम डयाइएको गथयो । त्यिैले िरकार र केन्रीय बैङ्क दवुैले आफ्ना 
क्रियाकलापहरुलाई पुनववमचार गरी ववत्तीय क्षेरमा िक्रिय िहभागीका रुपमा रहनुभन्दा िुदृढ÷दररलो 
ननयामक र िुपररवेक्षकको रुपमा रहनुपन ेिवममान्य सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी बैङ्क्रकङ क्षेर िुधार 
रणनीनत देहायअनुिार ननधामरण गररएको गथयो । 

• ववत्तीय िंस्थाहरुबाट नेपाल िरकारको स्वासमत्व िमशः हटाउने । िाथै िरकारको स्वासमत्व 
रहेको िंस्थाले िेयर पुाँजीमा लगानी गरी िंस्था प्रवद्र्धन गने कायममा बन्देज लगाई 
िंस्थागत िशुािनका माध्यमबाट ननजी लगानीकताम र व्यविायीहरुबाट बैङ्कको िंस्थापन र 
व्यवस्थापन गनम पहल गने 

• राष्ि बैङ्कलाई अगधकतम स्वायत्तता प्रदान गरी बैङ्क तथा ववत्तीय िंस्थाहरुको ननरीक्षणका 
लागग प्रभावकारी र ननयमनहरु बनाई िोहीबमोक्ट्जम ननदेशन ददन िक्ने गरी अगधकार 
िम्पन्न बनाउने 

• ववत्तीय िम्झौताहरु लागू गने िन्दभममा ववद्यमान कानुनी तथा अदालती प्रक्रियाहरुलाई िुधार 
गने 

• बैङ्क्रकङ क्षेरको ववद्यमान लेखा तथा लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई िुधार गने 
• पयामप्त पारदसशमता र प्रनतस्पधामका माध्यमबाट ववत्तीय अनुशािनको प्रवद्र्धन गने  

 

(ि). राष्ट्र बैङ्कको भूममका (२०५७ रे्दखि २०६७ सालसम्म) 



देशको िमग्र ववत्तीय क्षेरमा राष्ि बैङ्कको भूसमका असभवदृ्गध गनम आवश्यकतानुरुप राष्ि बैङ्कलाई 
पयामप्त अगधकार र स्वतन्रता प्रदान गनुमपछम । यि पररवशेमा, ववश्व बैङ्क र अन्तरामक्ट्ष्िय मुराकोषका 
िडलाहकारहरुिाँग ननकटतम रही ववद्यमान राष्ि बैङ्क ऐन, २०१२ लाई िंशोधन गने कायम भयो । 
यिले राष्ि बैङ्कलाई मौदरक नीनत तजुममा गनम, ननयमन व्यवस्था लागू गनम, बैङ्क तथा ववत्तीय 
िंस्थाको िुपररवेक्षण गनम, ववत्तीय िंस्थाहरु िंस्थापनाका लागग इजाजतपर प्रदान गनम र िंस्थाहरु 
िचचालन गनम पयामप्त स्वायत्तता प्राप्त भयो । यिका लागग केन्रीय बैङ्कले प्रभावकारी िपुररवके्षणको 
महङ्खवलाई उपयुक्त ननयमनहरुको व्यवस्थाले अथमतन्रको ववकािका ननसमत्त बैङ्कहरुले 
ननके्षपकतामको बचतको िुरक्षा र उत्पादनशील क्षेरमा बचत पररचालन गन ेजस्तो दोहोरो भूसमका 
ननवामह गनम िक्ने कायमहरु हुन थाले । राष्ि बैङ्कको यि व्यवस्थाबाट ववत्तीय िूचनाको प्रवाहमा 
पारदसशमता डयाउन र उच्चस्तरको लेखापरीक्षण पद्धनत तथा व्यवक्ट्स्थत लेखा प्रणालीका माध्यमबाट 
बचतकतामहरुलाई कुन बैङ्किाँग कारोबार गनम उपयुक्त हुन्छ भन्ने छनोटको ननणमय गनम िक्न े
अवस्था सिजमना भयो । ननयम बनाउने र लागू गने, बैङ्क्रकङ िुपररवेक्षणलाई िुदृढीकरण गने 
िन्दभममा िरकारबाट राष्ि बैङ्कको प्रयािलाई पूणम िहयोग रहाँदै आयो । नेपालको ववत्तीय क्षेर 
िुधार कायमिमिम्बन्धी रणनीनत पर, २०५७ अन्तगमत राष्ि बैङ्कले ववत्तीय क्षेरको िुधारका लागग 
ननम्न ववषयहरुमा काम गरेको गथयो । 

• ववत्तीय क्षेरिम्बन्धी कानुनको िुधार 

• बैङ्क िुपररवेक्षण र ननरीक्षणलाई िुदृढीकरण गने 
• राक्ट्ष्िय वाखणज्य बैङ्क तथा नेपाल बैङ्कको पुनिरंचना तथा ननजीकरण (ननजीकरण गने 

कार ्मयमा िफलता नसमलेको) 
• बैङ्क्रकङ क्षेरको प्रनतस्पधाममा असभवदृ्गध 

• लेखा तथा लेखापरीक्षण पद्धनतमा िुधार 

• बहृत ्बैङ्क्रकङ अवधारणा 
• पुाँजी स्वासमत्व ढााँचामा पुनरवलोकन 

• बैङ्किम तासलम केन्रको स्थापना (िफलता नसमलेको) 
• कजाम िूचना केन्रको िंरचनामा पररवतमन गन े

• िम्पवत्त ननमामण कम्पनीको स्थापना (िफलता नसमलेको) 
• केन्रीय बैङ्कको अनुिन्धान तथा ववत्तीय अनुगमन कायमलाई आमूल पररवतमन गन े

• ववत्तीय प्रणालीको प्रगाढता र ववस्तार 

• के्षरगत ववत्तीय आवश्यकताको पररपूनत म 
• क्षेरीय स्तरमा ववकाि बैङ्कहरुको स्थापना 
•  ग्रामीण ववकाि बैङ्कहरुको िुदृढीकरण 



•  िाख मूडयाङ्कन िंस्थाको स्थापना 

ववत्तीय क्षेर ववकाि रणनीनत (२०७३/७४–२०७७/७८) 

(क) दरूदृक्ट्ष्ट  

यो रणनीनतको दरूदृक्ट्ष्ट ‘फराक्रकलो आगथमक वदृ्गधमा योगदान पयुामउन ेप्रभावकारी, कुशल, िमावशेी तथा 
स्थानयत्वपूणम ववत्तीय क्षेर’ भन्ने छ । 
(ख) उद्देश्यहरु  

• आगथमक वदृ्गधलाई िघाउ पु¥याउन ववत्तीय क्षेरलाई ववववध क्षमतायुक्त एवम ्प्रगाढ तुडयाउने  
•  प्रभावकारी ननयमन र िुपररवेक्षणमाफम त ववत्तीय प्रणालीलाई क्ट्स्थर, स्वस्थ तथा िक्षम 

बनाउन े 

• भुक्तानी एवम ्फछ्र्योट प्रणालीलाई कुशल, िुरक्षक्षत तथा ववश्विनीय तुडयाउने  
• उपयुक्त कानुनी, िंस्थागत र नीनतगत िंरचनामाफम त प्रनतस्पधाम प्रवद्र्धन गनुमका िाथै ववत्तीय 

िंस्थाहरुमा प्रभावकारी िुशािन कायम गने   

•  पारदसशमता, जवाफदेदहता र िुशािन कायम गने कायममा िघाउ पुयामउन अन्तरामक्ट्ष्िय 
मापदण्िमा आधाररत लेखा र लेखापरीक्षण प्रणाली अवलम्बन गने 

•  मदहला तथा पुरुष, न्यून आय भएका तथा दगुमम क्षेरका व्यक्ट्क्तहरुका लागग िहज र िुलभ 
क्रकसिमले ववत्तीय पहुाँच पु¥याउन िमावेशी ववत्तीय प्रणालीको ववकाि गने  

• ववत्तीय िेवा र उपकरणबारे ववत्तीय िाक्षरता असभवदृ्गध गने तथा ववत्तीय उपभोक्ताहरुको दहत 
िंरक्षण गने  

• ववसभन्न प्रकारका अनौपचाररक ववत्तीय कारोबारलाई औपचाररक ववत्तीय प्रणालीको दायरामा 
डयाउन े

• ववत्तीय प्रणालीलाई िामाक्ट्जक तथा वातावरणीय रुपमा िमेत जवाफदेही हुने गरी प्रनतस्पधी 
तुडयाउन े 

 

(ग) मागगर्दशगक मसद्िान्तहरु  

(क)      ववत्तीय बजारमा स्वच्छ प्रनतस्पधामको सिद्धान्त 

ववत्तीय बजारमा स्वच्छ प्रनतस्पधाम महङ्खवपूणम हुन्छ, जिले ववत्तीय िंस्थाहरुलाई लागत–कुशलता 
हासिल गनम, आफ्ना क्रियाकलापहरुको क्षेर ववस्तार गनम र ददगोपन हासिल गनम उत्प्रेररत गने 
भएकाले ववत्तीय बजारमा स्वच्छ प्रनतस्पधाम कायम राखे्न नीनत अवलम्बन गनुमपने देखखन्छ ।  
(ख)     कुशल ववत्तीय प्रणालीको सिद्धान्त 



कुशल ववत्तीय प्रणाली स्वच्छ िमावेशी अथमतन्रको वातावरण ननमामणको पूवमशतम रहेकाले ववत्तीय 
पहुाँच र ववत्तीय िमावेशीलाई रणनीनतले आत्मिात ् छ । 
(ग)     वववेकशील ननयमनको सिद्धान्त  

ननरीक्षण र िुपररवेक्षण ववत्तीय क्ट्स्थरताका खम्बा हुन ्। अन्तरामक्ट्ष्िय रुपमा स्वीकृत मापदण्िहरु 
पालना गरी बनाइएका िक्षम र िमक्ट्ष्टगत प्रकृनतका वववेकशील ननयमन ववत्तीय क्षरेको क्ट्स्थरतताका 
ननसमत्त अत्यावश्यक भएकाले यिको कानुनी र नीनतगत िंरचना खिा गनुमपने देखखन्छ । 
(घ) ननजीक्षेरिाँग राज्यको िहभागगताको सिद्धान्त     

नेपाली ववत्तीय प्रणालीको ववकाि, िबलीकरण र जोखखम न्यूनीकरणका लागग बजारमा ननजीक्षेरिाँग 
राज्यको िहभागगतालाई प्राथसमकतामा राखेको देखखन्छ । 
(ङ)    ववश्विनीय िूचना प्रणालीको सिद्धान्त  

ववश्विनीय िूचना प्रणालीले िूचना अपयामप्तताका कारण सिजमना हुने जोखखन कम गनम िबै खाले 
ववत्तीय वववरणहरु सिस्टम जेनेरेट हुनुपने व्यवस्था लागू हुनेछ । यि कायमले जोखखमको िमुगचत 
व्यवस्थापन गनम िघाउ पु¥याउने देखखन्छ ।  
(च)     ववत्तीय प्रणालीको स्थानयत्वको सिद्धान्त  

ववत्तीय प्रणालीको स्थानयत्वले ववत्तीय प्रणालीप्रनतको िवमिाधारणको ववश्वाि बढाउन मद्दत प¥ुयाउाँछ 
। त्यिैले अन्तरामक्ट्ष्िय स्तरका ननयमनकारी व्यवस्थाहरु लागू गररनेछ ।  
(छ)     ववत्तीय िुशािनको सिद्धान्त 

िुेुशािनका स्थावपत सिद्धान्तहरुको अवलम्बन गररनेछ । फाइनाक्ट्न्ियल डिस्क्लोजररका 
माध्यमबाट ववत्तीय बजारलाई अनुशासित बनाउाँ दै स्वस्थ ववत्तीय प्रणालीको ननमामण गने नीनत सलने 
। त्यिैगरी स्तरीय लेखा तथा लेखापरीक्षण, पारदसशमता र फाइनाक्ट्न्ियल एन्ि अदर इन्फमेिन्ि 
डिस्क्लोजर जस्ता अभ्यािले ववत्तीय क्षेरमा अनुशािन र वववेकशील व्यवहार कायम गनम िहयोग 
पुग्ने अपेक्षा राखखएको छ । 
 (ज) बजार अनुगमनको सिद्धान्त  

अन्तरामक्ट्ष्ियस्तरको ननरीक्षण र िुपररवेक्षणका कायमबाट ववत्तीय बजारलाई प्रभावकारी रुपमा अनगुमन 
गदै लगगनेछ ।  
 (झ) िुदृढ मानवीय तथा िंस्थागत क्षमताको सिद्धान्त  

ववत्तीय प्रणालीको क्षमता बढाउन दक्ष मानवीय िंिाधन तयार गदै िंस्थागत क्षमतालाई िुद्दढ 
गररने भएकाले िोिम्बन्धी ननयमनकारी व्यवस्थाहरु लागू गने कायम प्रारभ्भ भइिकेको छ । 
(ञ)     ववत्तीय िमावेशीकरणको सिद्धान्त  

ववत्तीय पहुाँच असभवदृ्गधका लागग िमावेशीकरण र िामाक्ट्जक जवाफदेदहताले ववत्तीय प्रणालीको 
कारोबारमा ववववधता आई ववत्तीय क्ट्स्थरतालाई िुननक्ट्श्चत गनम मद्दत पुग्ने देखखन्छ ।  



 

बैङ्ककङ क्षेत्रका रणिीनतहरु 

(क) आगथमक वदृ्गधका लागग लगानी  
आगथमक वदृ्गधका लागग लगानीिम्बन्धी रणनीनतहरु देहायबमोक्ट्जम छन ्—  

(क)     बैङ्क्रकङ प्रणालीलाई युननभिमल बैङ्क्रकङतफम  असभमुख गराउन उपयुक्त िंरचनाको व्यवस्था 
गने  
(ख)     मुरा तथा अन्तरबैङ्क बजारको ववकाि गने  
(ग)     बैङ्क तथा ववत्तीय िंस्थाहरुलाई लगानी तथा िेवाको ववववधीकरण गनम प्रोत्िाहन गने  
(घ)     कृवष, ऊजाम र पूवामधार जस्ता क्षेरमा बैङ्क लगानीलाई प्रोत्िादहत गने  
 

(ि) वििीय पहुुँच र समािेशीकरण 

ववत्तीय िेवामा पहुाँच र िमावेशीकरण बढाउनेिम्बन्धी िमस्याहरुलाई िम्बोधन गने रणनीनतहरु 
देहायबमोक्ट्जम छन—्   

(क) ग्रामीण तथा दगुमम क्षेरमा बैङ्क तथा ववत्तीय िंस्थाहरुको िेवा उपलब्धता बढाउने  
(ख) ववत्तीय पहुाँच र िमावेशीकरण ववस्तार गनम िान्दसभमक नीनत तजुममा गने  
(ग) ववत्तीय पहुाँच ववस्तार गनम िंस्थागत व्यवस्थामा िुधार गने  
(घ) लघुववत्त ववत्तीय िंस्थाहरुको ननयमन तथा िुपररवेक्षण िंरचनालाई िुदृढ पाने  
(ङ) ववत्तीय िाक्षरता र सशक्षाका माध्यमबाट जनचेतना असभवदृ्गध गने   

(च) ववत्तीय िेवाका उपभोक्ताहरुको दहत िंरक्षण गने  
 

(ग) संस्थागत सुशासिमा केन्द्न्ित 

िंस्थागत िुशािनमा िुधार गनेिम्बन्धी िमस्याहरुलाई िम्बोधन गने रणनीनतहरु देहायबमोक्ट्जम 
छन ्—  

(क)  बैङ्क्रकङ क्षेरको िंस्थागत िुशािनिम्बन्धी नीनत तथा अभ्यािलाई िुदृढ पाने  
(ख)  ववत्तीय क्षेरमा जोखखम व्यवस्थापन र आन्तररक ननयन्रण पद्धनतको स्तरमा वदृ्गध गने  
(ग)     प्रभावकारी ननरीक्षण र जोखखम व्यवस्थापनका ननसमत्त बजार अनुशािनको भूसमकालाई 
प्रवद्र्धन गने  
(घ)  लेखा र लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तरामक्ट्ष्िय मापदण्ििाँग आबद्ध गरी कायामन्वयन गदै लजैान े 

(ङ)  ववत्तीय क्षेरको कानुनी व्यवस्थामा िामचजस्य डयाउने 
 

(घ) वििीय स्थानयत्ि 



बैङ्क्रकङ प्रणालीमा स्थानयत्व कायम गनेिम्बन्धी िमस्याहरुलाई िम्बोधन गने रणनीनत 
देहायबमोक्ट्जम छन ्—  

(क)     िमक्ट्ष्टगत अथमतन्रलाई िबल र स्वस्थ तुडयाउने  
(ख)     बैङ्क्रकङ प्रणालीलाई िुदृढ तुडयाउन ननयमनकारी िंरचनामा िुधार गने  
(ग)     बैङ्क तथा ववत्तीय िंस्थाहरुको िुपररवेक्षण िंरचनालाई बसलयो बनाउने  
(घ) िम्पवत्त शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा ववत्तीय लगानी ननयन्रणिम्बन्धी 
मापदण्िहरुको कायामन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने 
(ङ)     ननक्षेपकतामहरुको िुरक्षा गनम र ववत्तीय स्थानयत्व कायम गनम थप उपायहरु अपनाउने 
(च)     िमयमै जोखखमहरुको पदहचान गनम िक्षम हुने गरी ववत्तीय ववकािको अनगुमन गन ेकायमलाई 
िुदृढ तुडयाउने   

(छ)     िङ्कट व्यवस्थापन िंरचनाको ववकाि गने 
(ज)     यि रणनीनतको कायामन्वयन तथा ववत्तीय क्षेरको क्ट्स्थरता तथा ववकािका लागग ननयामक 
ननकाय तथा अन्य िरोकारवालाहरुबीच िुदृढ िमन्वयकारी िंयन्र ननमामण गने 

कजाम जोखखमलाई व्यवस्थापन गनम निक्दा ववत्तीय स्थानयत्वमा चुनौती आउाँछ । नेपालको ववत्तीय 
प्रणालीमा गधतो ववववधीकरण हुन निक्नु पनन एक िमस्याका रुपमा रहेको छ । बैङ्क्रकङ क्षेरको 
कुल कजामको दईुनतहाइ कजामको गधतो िुरक्षण घरजग्गा छ । यि अवस्थामा घरजग्गाको मूडय कुन ै
पनन कारणले ओरालो लागेमा यस्तो कजाम धेरै जोखखमपूणम हुन िक्ने देखखएकाले ऋणीले पेि गन े
ववत्तीय वववरणहरुमा पारदसशमता कायम गनम लगाउने र नगद प्रवाहमा आधाररत कजाम मूडयाङ्कन 
गने प्रणालीमा व्यापकता डयाउन िक्रकए ववत्तीय स्थानयत्व प्राप्त गनम िहज हुने देखखन्छ । 
 

निष्ट्कर्ग 

नेपालको ववत्तीय क्षेर िुधार कायमिमिम्बन्धी रणनीनतपर, २०५७ ले ववत्तीय क्षेर िुधार 
कायमिमअन्तगमतका क्रियाकलापहरुमा केक्ट्न्रत रही ववत्तीय क्षेरिम्बन्धी कानुनको िुधार तथा अन्य 
िंरचनात्मक पूवामधार तयार गनम केक्ट्न्रत रहेको देखखन्छ । त्यिैले राष्ि बैङ्कको ननयमन र बैङ्क 
िुपररवेक्षण तथा ननरीक्षणको कायमलाई िुदढीकरण गदै अन्तरामक्ट्ष्ियस्तरको बनाउने कायम भएको 
गथयो । तत्कालीन िमयमा प्रणालीगत जोखखमका कारण महङ्खवणूणम रुपमा रहेका राक्ट्ष्िय वाखणज्य 
बैङ्क तथा नेपाल बैङ्कको पुनिरंचना गने कायम िरकार र राष्ि बैङ्कको एक दशकभन्दा बढी 
िमयको प्रयािपनछ िम्पन्न भएको छ भने ती िंस्थाहरुलाई ननजीकरण गने कायममा भने हालिम्म 
िफलता समडन िकेको छैन । त्यिैगरी लेखा तथा लेखापरीक्षण पद्धनतमा िुधार, बहृत ्बैङ्क्रकङ 
अवधारणा, कजाम िूचना केन्रको िंरचनामा पररवतमन गने, केन्रीय बैङ्कको अनुिन्धान तथा ववत्तीय 
अनुगमन कायमलाई आमलू पररवतमन गने, क्षेरीय स्तरमा ववकाि बैङ्कहरुको स्थापना गने, ग्रामीण 



ववकाि बैङ्कहरुको िुदृढीकरण गने, क्षेरगत ववत्तीय आवश्यकताको पररपूनत म गने आदद रणनीनत 
परमा उडलेख भएका कायमहरुमा भने िफलता समलेको नै मान्नुपने हुन्छ । यो अवगधमा ववत्तीय 
के्षरका लागग आवश्यक पने कानुनी र अन्य िंरचनाहरु तयार गररएका गथए । त्यिपनछ ववत्तीय 
क्षेरको ववकािले तीव्रता पाएको गथयो । 

ववत्तीय क्षेर ववकाि रणनीनत (२०७३/७४–२०७७/७८)ले िमशः ववत्तीय बजारमा स्वच्छ 
प्रनतस्पधामको व्यवस्था, कुशल ववत्तीय प्रणाली स्थापना, वववेकशील ननयमनको सिद्धान्त, ननजीक्षरेिाँग 
राज्यको िहभागगताको सिद्धान्त, ववत्तीय प्रणालीको स्थानयत्व कायम राखे्न, ववत्तीय िुशािनमाफम त 
पारदसशमता कायम गने, बजार अनुगमनको सिद्धान्त, िुदृढ मानवीय तथा िंस्थागत क्षमतािदहतको 
ववत्तीय अवधारणा र ववत्तीय िमावेशीकरण आदद जस्ता ववषय मागमदशमक सिद्धान्त भनी आत्मिात ्
गरेको देखखन्छ । त्यिैगरी बङै्क्रकङ क्षरेको िमशः आगथमक वदृ्गधका लागग लगानी, ववत्तीय पहुाँच तथा 
िमावेशीकरण, िंस्थागत िुशािनमा केक्ट्न्रत र ववत्तीय स्थानयत्व जस्ता चार ओटा रणनीनत ननधामरण 
गरेको देखखन्छ । ववत्तीय क्षेरको बचत तथा लगानीलाई अथम व्यवस्थाको वास्तववक क्षेरमा पररचालन 
गनम िक्रकए ददगो आगथमक वदृ्गध प्राप्त गरी ववत्तीय प्रणालीको स्थानयत्व कायम राख्न िक्रकन्छ भन्ने 
त्यलाई यो रणनीनतले क्ट्स्वकारेको पाइन्छ । 

 

त्यिैगरी यो रणनीनतले आगथमक वदृ्गधका लागग लगानी, ववत्तीय पहुाँच तथा िमावेशीकरण, ववत्तीय 
स्थानयत्व र िंस्थागत िुशािनलाई जोि ददएको देखखन्छ । िन ्२००९/१० देखख िंयुक्त राज्य 
अमररकाबाट प्रारम्भ भई त्यिपनछ ववश्वभर फैसलएको ववत्तीय िङ्कट िबैका लागग तीतो अनुभव 
रदहआएको छ । त्यिैले आगथमक वदृ्गधका लागग ववत्तीय स्थानयत्व र िंस्थागत िुशािन अननवायम 
बाध्यात्मक ितमका रुपमा स्थावपत हुाँदै आएको छ । राज्यको पुनिरंचना र राज्य िचचालनमा 
िमावेशीकरणको अभ्यािलाई इो रणनीनतपरले पनन ववत्तीय पहुाँच तथा िमावेशीकरण गने भनी 
अङ्गीकार गरेको देखखएको छ । त्यिैले राजनीनतक अक्ट्स्थरताको अन्त्यिाँगै ववत्तीय क्षेर ववकाि 
रणनीनत (२०७३/७४–२०७७/७८) ले ननधामरण गरेका मागमदशमक सिद्धान्त र बैङ्क्रकङ क्षेरका चार 
ओटा रणनीनतहरुको पूणम रुपले कायामन्वयन गनम िक्रकने आधार तयार भएको छ भन्दा अत्युक्ट्क्त 
हुाँदैन ।  

ननराेैला नेपाल राष्ि बैङ्कका  कायमकारी ननदेशक हुन ्। 
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रोजाइमा जलववद्युत ्र बबमा 
काठमािौँ — यो िाता पनन कारोबारका आधारमा जलववद्युत ्र बबमा कम्पनी नै अनघ देखखएका 
छन ्। पााँच ददनको कारोबारमा िबैभन्दा रिुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको िबैभन्दा धेरै ३ हजार 
७ िय ९१ पटक िेयर कारोबार भएको छ । िोही अवगधमा िान्जेन जलववद्युत ्कम्पनीको ३ 
हजार ३ िय ९३ पटक कारोबार भएको नेप्िेको त्यांक छ । यिको अथम ती कम्पनीको कारोबार 
धेरैपटक भयो भन्ने हो ।  

 
 

कररब िेढ /दुई मदहनाअनघिम्म धेरै कारोबार हुने कम्पनीको पदहलो र दोस्रो स्थानमा वाखणज्य 
बैंक रहाँदै आएका गथए । पनछडला िातामा पररक्ट्स्थनत बदसलएको छ । वाखणज्य बैंकहरू कम 
िक्रिय बन्दै गएका छन ्भने जलववद्युत,् बबमा र लघुववत्त कम्पनीको धेरै कारोबार हुाँदै आएको छ । 
 

धेरै कारोबार हुने कम्पनीको तेस्रो स्थानमा सशवम ्सिमेन्ट छ । िाप्तादहक व्यापारमा यो 
कम्पनीको १ हजार ६ िय १६ वटा कारोबार भएको छ । धेरै कारोबार हुने चौथो कम्पनीमा 
सिद्धाथम बैंक परेको छ । िातभर यो कम्पनीको १ हजार ६ िय ६३ पटक िेयर कारोबार भएको 



छ । त्यिपनछको पााँचौं स्थानमा फेरर ९ िय ३७ वटा कारोबारिदहत नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ि 
परेको छ । 
 

यिैगरी िाताका िक्रिय िूचीकृत कम्पनीमध्ये प्रमुख २० मा १३ वटा वाखणज्य बैंक परेका छन ्। 
िामान्यतया िाताभरको कारोबारका आधारमा धेरैपटक कारोबार हुने कम्पनी बढी िक्रिय र कम 
कारोबार हुने कम िक्रिय भनेर ववश्लेषण गररन्छ । 
 

गत िाता कुल १ अबम ८९ करोि रुपैयााँ बराबरको िेयर कारोबार भएको गथयो । कारोबार रकम 
गत िाताको तुलनामा कररब २१ प्रनतशतले बढी हो । गत िाता १ अबम ५६ करोि रुपैयााँ बराबरको 
िेयर कारोबार भएको गथयो । कुल कारोबारमध्ये बैंक्रकङ िमूहको दहस्िा कररब ८७ प्रनतशत िेयर 
कारोबार बैंक्रकङ िमूहको भएको छ । उक्त अवगधमा बैंक्रकङ िमूहअन्तगमतका कम्पनीको ८८ करोि 
८९ लाख रुपैयााँ बराबरको िेयर कारोबार भएको गथयो । गत िाता कुल कारोबारमा बैंक्रकङ 
िमूहको दहस्िा कररब ४४ प्रनतशत गथयो । 
 

िोही अवगधमा लघुववत्त िमूहको िाप्तादहक कारोबार दहस्िा कररब िाढे ९ प्रनतशत छ । गत िाता 
यस्तो दहस्िा १४ प्रनतशत गथयो । यो िाता कुल कारोबारमा बबमा िमूहको कारोबार दहस्िा कररब 
१३ प्रनतशत छ । गत िाता यस्तो दहस्िा १० प्रनतशत गथयो । 
 

िाप्तादहक िेयर कारोबारमा तीन ददन नेप्िे घट्यो भने २ ददन बढ्यो । तीन ददनमा नेप्ि ेकररब 
५२ अंकले घट्यो, बााँकी २ ददनमा ४९.५९ अंकले बढ्यो । िमग्रमा नेप्िे िाप्तादहक रूपमा नेप्िे 
कररब ३ अंकले घटेको देखखन्छ । िाताको पदहलो ददन आइतबारको तुलनामा नेप्ि े१५.२८ अंकले 
बढेको देखखन्छ । आइतबार १ हजार १ िय ४०.०१ अंकमा रहेको नेप्िे बबहीबार १ हजार १ िय 
५५.३० ववन्दमुा पुगेको नेप्िेले जनाएको छ । 
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रान्द्ष्ट्रय प्रसारण लाइिमा जोडडयो ९.९ मेगािाट विद्युत 

५ अिोज,  ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ र पााँचथरको सिमाना भएर बग्ने इाँवा खोलाबाट उत्पाददत ववद्युत ्

राक्ट्ष्िय प्रिारण लाइनमा जोडिएको छ । रैराङ िेभलपमेन्ट हाईड्रो पावर कम्पनीले ननमामण गरेको 

इाँवा खोला जलववद्यतु ्आयोजनाबाट उत्पाददत ९.९ मगेावाट क्षमताको ववद्यतु ्राक्ट्ष्िय प्रिारण लाइनमा 

जोडिएको हो । 

गएको िाउनमा नै ननमामण िम्पन्न भएको आयोजनाबाट काबेली कररिोरअन्र्तगत पााँचथरको 

अमरपुरक्ट्स्थत िवस्टेशनमाफम त अिोजको शुरुबाट राक्ट्ष्िय प्रिारण लाइनमा जोडिएको पररयोजना 

ननदेशक कुबेरमखण नेपालले जानकारी ददए । ननजी क्षेरको लगानीमा िम्पन्न भएको आयोजना 

२०७३ िालदेखख शुरु भएको गथयो । 

दईु वषमसभरै अथामत ्२०७५ जेठमा िम्पन्न गने लक्षका िाथ आयोजनाको ननमामण शुरु भए पनन 

काबेली कररिोर ननमामणमा दढलाइ भएकाले आयोजनाको अवगध बढेको बताइएको छ । कूल रु एक 

अबम ६० करोिको लागतमा िम्पन्न गने योजना भए पनन पदहरो लगायतका कारण १५ प्रनतशत 

लगानी बढेको नेपालले बताए । 

ताप्लेजुङको सिददङ्वा गाउाँपासलका–४ मा पने िाब्लाखु र पााँचथरको याङ्वरक गाउाँपासलकाक्ट्स्थत 

थपुमको पुछारमा पन ेकाभ्रे दोभानमा हेिबक्ि रहेको आयोजनाको ववद्युत्गहृ भने थपुमको दाहाल 

गाउाँ क्ट्स्थत बरवेणीमा रहेको छ । आयोजनाको बााँधस्थलदेखख तीन क्रकलोसमटर पाइपलाइनबाट 

ववद्युत्गहृमा पानी पुर् याइएको छ । 

आयोजना प्रभाववत क्षेर ताप्लेजुङ र पााँचथरका स्थानीयको १० प्रनतशत लगानी रहेको उक्त 

आयोजनामा १५ प्रनतशत िवमिाधारणको, २५ प्रनतशत ररिी हाइड्रो पावर कम्पनीको र ५० प्रनतशत 

भने िचचालक तथा िंस्थापक शेयर धनीको लगानी छ । 
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उद्योगमा बबजुली पुयागउि प्रसारण लाइि र सबस्टेसि निमागण िमािम, यसरी 
हुुँरै्दछ काम 

काठमािौं । प्रदेश ५ मा आगामी ददनमा खुडने उद्योगका लागग आवश्यक िबस्टेिनको ननमामण 
धमाधम भईरहेको छ । रुपन्देही तथा नवलपरािी (बदमघाट िुस्ता पक्ट्श्चम) र गण्िकी प्रदेशको 
नवलपरािी (बदमघाट िुस्ता पूवम)मा िंचासलत र आगामी ददनमा खुडने उद्योगलाई पयामप्त ववद्युत ्
आपूनत म गनम प्रिारण लाइन र िबस्टेिनको ननमामणमा नेपाल ववद्युत प्रागधकरणले काम धमाधम 
थालेको हो । बुटवल–लुक्ट्म्बनी १ िय ३२ केभी प्रिारण लाइन र मैनदहया १३२/३३/११ केभी 
िबस्टेिन आयोजनाको िमग्र भौनतक प्रगनत कररब ४५ प्रनतशत छ । रुपन्देहीको योगीकुटी 
िबस्टेिनबाट िुरु भई मैनदहया पुग्ने प्रिारण लाइनको लम्बाइ १८ क्रकलोसमटर छ । दईु 
क्रकलोसमटर भूसमगतिदहत प्रिारण लाइन आयोजनाले ५७ टावर ननमामण गनुम पने छ । यिैगरी, 
गचननयााँ लगानीमा खुलेको होङशी सिमेन्टलाई ववद्युत आपूनत म गनम ननमामण भइरहेको बदमघाट–िदी 
१३२ केभी प्रिारण लाइन आयोजनाको ननमामण भौनतक प्रगनत कररब ४५ प्रनतशत छ । २० 
क्रकलोसमटर लामो आयोजनाले ६७ टावर ननमामण गनुम पने छ । त्यिमध्ये ४० टावरको जग 
हासलएको छ । बदमघाट िबस्टेिनको स्तरोन्नती अक्ट्न्तम चरणमा पुगेको छ । प्रिारण लाइनको 
टावर रहने स्थानको ननजी जग्गा प्राक्ट्प्त, वन क्षेरको जग्गा प्रयोगमा रहेको अगधकांश िमस्याहरु 
िमाधान भइिकेको र ननमामण िामग्री आयोजनास्थलमा आइिकेकाले दवुै आयोजनाका काम 
बढीमा ६ मदहना िक्रकने छ । प्रिारण लाइन र िबस्टेिन ननमामणमा दढलाइ हुाँदा पयामप्त ववद्युत 
नपाएको गुनािो आएपनछ नेपाल ववद्युत प्रागधकरणका कायमकारी ननदेशक कुलमान नघसिङले 
शुिबार र शननवार आयोजनाहरुको ननमामणस्थल ननरीक्षण गरेका छन ्। कायमकारी ननदेशक 
नघसिङले आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदारिाँग ननमामणमा रहेको जग्गा अगधग्रहण, वन क्षेरको जग्गा 
प्रयोग लगायतमा देखखएका िमस्याबारेमा जानकारी सलएका छन ्। उनले बुटवल–लुक्ट्म्बनी १३२ 
केभी प्रिारण लाइन आयोजनाको ननमामण आगामी माघसभर (जनवरी २०२०) र मैनदहया 
िबस्टेिनको काम पुि (डििेम्बर २०१९)सभर िक्न ननदेशन ददएका छन ्। प्रिारण लाइन र 
िबस्टेिनको ठेकेदार कम्पनीहरुले तोक्रकएकै िमयमा काम िक्ने प्रनतबद्धता जनाएका छन ्। 
‘ननजी जग्गा अगधग्रहण, वन क्षेरको जग्गा प्रयोगमा रहेका िमस्या िमाधान गरी हामी िाइट 



उपलब्ध गराउाँछौं, अत्यन्तै महत्वका आयोजनाहरुको ननमामण जनतिक्दो नछट्टो िम्पन्न गनम 
जनशक्ट्क्त थप्नुहोि,् िमयमै काम िक्नु भयो भने फूलमाला लगाएर पुरस्कृत गछौ, दढलाइ गरेमा 
ठेक्का िम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुिार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउाँछौं’,उनले ठेकेदार 
कम्पनीहरुलाई ननदेशक दददैं भने । ‘हालको प्रिारण तथा ववतरण प्रणालीको क्षमतालाई नधान्ने 
भएकाले यि क्षेरका उद्योगलाई माग अनुिारको ववद्युत ्ददन िक्रकरहेका छैनौं, तपाईहरुले नछट्टो 
काम गररददनु भयो भने ववद्युत माग दईु िय मगेावाटभन्दा बढी बढ्छ, यि क्षेरको ववद्युत ्चुहावट 
कररब ५ प्रनतशत घट्छ ।’ नघसिङले बदमघाट–िदी १३२ केभी प्रिारण लाइन आयोजनाको बदमघाट 
नगरपासलका क्षेरमा जग्गा अगधग्रहणमा रहेको िमस्या िमाधान गनम त्यहााँका मेयर धीरज 
शमामिाँग पनन छलफल गरेका छन ्। मुलुकको औद्योगगक ववकाििाँग जोडिएका यो प्रिारण 
लाइनको ननमामणमा िहयोग गररददन उनले आग्रह गरेका गथए । उद्योग, वाखणज्य तथा आपूनत म 
मन्रालयको सिमन्ट उद्योगिाँग ववद्युत ्पुयामउने घोषणा अनुिार यो लाइन बननरहेको हो । लाइन 
नपुग्दा होङशी सिमेन्टले अदहले डिजेलमाफम त ववद्युत ्उत्पादन गरी प्रयोग गरररहेको छ । उद्योगको 
क्षमता ववस्तार गनम लागेकाले होङशीलाई मारै कररब ८० मेगावाट ववद्युत आवश्यक पने बताइएको 
छ । यिैगरी, गचतवनको भरतपुरदेखख नवलपरािीको बदमघाटिम्मको २२० केभी प्रिारण लाइनको 
पनन ननमामण धमाधम भइरहेको छ । २४६ टावरमध्ये १८०को जग हासलएको छ भने १५१ खिा 
गररएको छ । 
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८ हजार मेगावाटका ४९ आयोजनाको अध्ययन गरराँदै 

 

काठमािौं । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा बोकेको िरकारले ७ हजार ९७६ 
मेगावाटभन्दा बढीका ४९ वटा जलववद्युत ्आयोजनाको अध्ययन गरररहेको छ । यी आयोजनामा 
१३ वटा ठूला अथामत ्१ िय मेगावाटभन्दा बढीका छन ्। ७ हजार ९७६.१८५ मेगावाटका यी 
आयोजनामा िरकारले अध्ययन िुरु गरेको हो । 

हरेक नेपालीलाई जलववद्युत्को िेयरधनी बनाउने लक्ष्य सलएको िरकारले जनताको िंयुक्त 
लगानी रहने गरी यी आयोजनाको अध्ययन िुरु गरेको छ । अध्ययनका िममा रहेका यी 
आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनदेखख िम्भाव्यता अध्ययनको काम हाल ववद्युत ्ववकाि 
ववभागमाफम त जारी रहेको छ । 

ववद्युत ्ववकाि ववभागले िरकारको मातहतमा रहेर हाल ७ हजार ९७६ मेगावाटका ४९ 
आयोजनाको अध्ययन जारी रहेको ववभागका िूचना अगधकारी ननशा ररजालले बताइन ्। लाइिेन्ि 
सलएर काम अनघ बढाउन निकेका १०३ आयोजनालाई बास्केटकमा राखेको, ६ वटा आयोजना 
ववद्युत ्ववकाि ववभागमाफम त नै अध्ययन िम्पन्न भएको र ४९ वटा आयोजना अध्ययनको 
िममा रहेका ररजालले बताइन ्। आयोजना बन्न िक्ने अवस्था, हाइड्रोलोजी अध्ययन, 

वातावरणीलगायतका अध्ययन जारी रहेको उनले बताइन ्। उनले भननन ्‘हालको अवस्थामा 
अध्ययन हुने आयोजनामा कररब १८ देखख १९ करोिप्रनत मेगावाट लागत रहने देखखन्छ ।’ यिरी 
हेदाम ७ हजार ९७६ मेगावाट जलववद्युत ्उत्पादन गनम १४८ खबमभन्दा बढीको लागत अनुमान गनम 
िक्रकन्छ । 

ववभागको अध्ययनको िममा रहेका अयोजनामा िय मेगावाटभन्दा बढीका १३ आयोजनाको कुरा 
गने हो भने िबैभन्दा बढी खखम्ती खोलामा १ हजार ८५३ मेगावाटको खखम्ती सशवालय स्टोरेज 
अयोजना रहेको छ । त्यस्तै, १ हजार ११६ मेगावाटको िुनकोिी दईु, ६७९ मेगावाटको तडलो 
अरुण, ५३६ मेगावाटको िुनकोिी तीन, ५१० मेगावाटको बुरवाङखोला, ४१० मेगावाटको नलसिङगाि 
ररजभमवेयर, ३७७ मेगावाटको नौमुरे स्टोरेज प्रोजेक्ट, ३७२ मेगावाटको अरुण ४, ३३५ मेगावाटको 
मागथडलो अरुण, २७६ मेगावाटको एिआर–६ स्टोरेज, १८२ मेगावाट कणामली एिटी–१ , १०२ 
मेगावाटको दधूकोिी–भी, िय मेगावाटको मागथडलो खझमरुक आयोजना रहेका छन ्। 



अध्ययनका िममा रहेको १० मेगावाटभन्दा ठूला र िय मेगावाटभन्दा िाना २७ वटा आयोजना 
रहेको ववद्युत ्ववभाग ववकािको त्यांकमा उडलेख गररएको छ । जिमा बेनी कालीगण्िगी, 
भीमदाङखोला, बूढीगंगा, चमेसलया, दधूकोिी–६, घुंिाखोला, इंखु, जावाखोला, जुगढा बूढीगंगा, कन्काई 
मक्ट्डटप्रोजेक्ट, कवािीखोला, क्वािीखोला–१ , लोहरेखोला–१ , लोटी कणमली, तडलो अप्िुवाखोला, तडलो 
चमेसलया, तडलो होंगुखोला, मािीखोला, मध्य इंखुखोला, म्याग्दीखोला, िंखुवाखोला, िंखुवाखोला–१ , 

िरुखोला, शारदा बबई, सशवाखोला, मागथडलो खुदी–१ र यन्माखोला आयोजनाहरूको अध्ययन जारी 
रहेको छ । भने १० मेगावाटभन्दा िाना आठवटा आयोजना अध्ययनका िममा रहेको ववभागले 
जनाएको छ । अध्ययन गरेर लाइिेन्ििमेत जारी गररिकेका कररब ३ हजार मेगावाटका १०८ 
जलववद्युत ्आयोजनालाई भने िरकारले यनतबेला बास्केट प्रोजेक्टमा राखेको छ । जिमा १ 
ियभन्दा बढी िाना जलववद्युत ्आयोजना परेका छन ्। तीमध्ये ८८ वटा आयोजना १० 
मेगावाटभन्दा पनन िाना जलववद्युत ्आयोजना रहेको ववद्युत ्ववकाि ववभागले जनाएको छ । 
िरकारले २०७१ िालपनछ मारै १०८ वटा आयोजनालाई बास्केटमा राखेको हो । 

अकोतफम  हेदाम ननजी क्षेरका जलववद्युत ्उत्पादकले नदीको हाइड्रोलोजी घदटरहेको र िचचालनमा 
आएका आयोजनाले प्रक्षेपण गरेअनुिारको ववद्युत ्उत्पादन गनम निकेर जररमाना नतरररहेको छन ्
। ननजी क्षेरका ऊजाम उद्यमी यि क्षेरबाट पलाएन हुनुपने भन्दै गरेको अवस्थामा िरकारले भने 
महत्वाकांक्षी लक्ष्यका िाथ अनघ बढेको ऊजाम उद्यमीको ठहर छ । 
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रान्द्ष्ट्रय गौरि आयोजिाको भौनतक प्रगनत निराशाजिक 

राक्ट्ष्िय गौरवका अगधकांश आयोजनाको भौनतक प्रगनत ननराशाजनक देखखएको छ । कुल २२ गौरवका 
आयोजनामध्ये १६ आयोजनाको प्रगनत ननराशाजनक देखखएको िरकारी वववरणले देखएको 
छ । राक्ट्ष्ियो योजना आयोगको पनछडलो प्रनतवेदनले चार आयोजनाको प्रगनत शून्य छ । त्यस्तै, पााँच 
आयोजनाको प्रगनत १५ प्रर्नतशतभन्दा कम र िात आयोजनाको प्रगनत ५० प्रनतशतभन्दा कम 
देखखएको छ ।  
आयोगका अनिुार पक्ट्श्चम ितेी जलववद्युत ्आयोजना, बढुीगण्िकी जलववद्युत ्आयोजना, पशपुनत क्षरे 
ववकाि कोष र ववद्युत ्प्रिारण आयोजनाको प्रगनत शनू्य देखखको हो । त्यस्तै, रेडव ेतथा मेिो ववकाि 
आयोजना, कोिी कररिोर, कालीगण्िकी कररिोर, काठमािौं– तराई–मधेि रतुमागम र ननजगढ 
अन्तरामक्ट्ष्िय ववमानस्थलको भौनतक प्रगनत १५ प्रनतशतभन्दा कम रहेको छ ।  



 



 गौरिका आयोजिाको िचग १५ प्रनतशत 

गौरवका आयोजनाको ववत्तीय प्रगनत पनन ननराशानजक रहेको देखखन्छ । आयोगका अनुिार राक्ट्ष्िय 
गौरवका आयोजनाको औित खचम १५ प्रनतशत मारै हुन िकेको छ । २२ आयोजनाको कुल लागत 
१८ खबम १० अबम ६८ करोि रुपैयााँ छ । हालिम्म गौरवका आयोजनाको खचम २ खबम ८३ अबम ८६ 
करोि रुपैयााँ रहेको छ ।  
 तामाकोसीको भौनतक प्रगनत िेरै  

मागथडलो तामाकोिी जलववद्युत ्आयोजनाको भौनतक प्रगनत िबैभन्दा राम्रो देखखएको छ । योजना 
आयोजना कररब दईु वषमयता ९९ प्रनतशतको हाराहारीमा छ । तामाकोिीको ९८ प्रनतशत भौनतक 
काम दईु वषमअनघ नै िक्रकएको गथयो । तर, हालिम्म ९९.३ प्रनतशतिम्म पुगेको छ । यिै वषमको 
पुिमा तामाकोिी आयोजना िम्पन्न गने लक्ष्य सलइएको छ ।  
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मोर्दीमा पयागप्त पािी छाडिेि ्

काठमािौं – पवमतको मोदी खोलामा ननमामणाधीन जलववद्युत ्आयोजनाहरुका कारण जलचर 
तथा खानेपानीको स्रोतमा प्रत्यक्ष अिर पारेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल वातावरण 
परकार िमूहले आइतबार िावमजननक गरेको त्यहााँ बननिकेका र ननमामणाधीन आयोजनाले 
वातावरणमा पारेको प्रभाविम्बन्धी अध्ययन प्रनतवेदनमा जलववद्युत ्आयोजनाकै कारण 
मोदी खोलामा माछा उत्पादन र खानेपानीको स्रोत िमशः िुक्न थालेको उडलेख छ। 

अध्ययन िमूहका दटम सलिर बटुककृष्ण उप्रेतीले मोदी खोलामा बननिकेका र बन्दै गरेका 
आयोजनाहरुले जलववद्युत ् ववकाि नीनत (२०५८) अनुिार जलीय प्रणाली कायम राख्न 
न्यूनतम १० प्रनतशत पानी खोलामा छोड्नुपने ननयम पालना नगरेको बताए। 

‘जलववद्युत ्आयोजना ननमामण गदाम पयामवरण जोगाउन १० प्रनतशत खोलामै पानी छोड्नुपने 
ननयम छ। तर, अगधकांशले दहउाँदमा पानी छािेका छैनन,्’ उनले भने, ‘यिले जलचरमा ठूलो 
अिर परेको छ। त्यिैले उक्त ननयम किाइका िाथ कायामन्वयन गनम जरुरी छ।’ दटम सलिर 
उप्रेतीले खोलामा पयामप्त पानी नहुाँदा खानेपानीको स्रोत पनन िुक्दै गएको बताए। 

प्रनतवेदनमा ‘वातावरणीय क्षनत न्यून गने उपायबारे ठेकेदार र परामशमदातािमेत अनसभज्ञ 
देखखएको, मोदी खोला जलववद्युत ्आयोजनाले माछाको लागग बनाएको भ-याङको स्थान र 
डिजाइन अनुपयुक्त रहेको’ उडलेख छ। 

आयोजनाहरुले वातावरणको भौनतक, जैववक, िामाक्ट्जक, आगथमक र िांस्कृनतक पक्षमा पारेका 
अिरको अध्ययन गने, िम्बक्ट्न्धत आयोजनाले स्वीकृत प्रारक्ट्म्भक वातावरणीय परीक्षण वा 
वातावरणीय प्रभाव मूडयांकन प्रनतवेदनमा िमावेश गरेका प्रनतकूल वातावरणीय प्रभाव 
न्यूनीकरणका उपाय कायामन्वयन क्ट्स्थनतको जानकारी सलने तथा अवलोकन गने उद्देश्यले 
तयार पाररएको उक्त प्रनतवेदनले प्रत्येक आयोजनाको वातावरणीय प्रभावको मूडयांकन 
गनुमभन्दा यि प्रकारका ‘क्यािकेि’ आयोजनाको लागग के्षरगत वा िंयोक्ट्जत वा रणनीनतक 
वातावणीय मूडयांकनको प्रयोग गनुम उपयुक्त हुने िुझाव ददएको छ। प्रारक्ट्म्भक वातावरणीय 
परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूडयांकन गदाम नयनको मुख्य सिद्धान्त र वैज्ञाननक ववगधको 



प्रयोग गरी स्थानीय जनताको िक्रिय िहभागगतामा प्रनतवेदन तयार गनुमपने प्रनतवेदनको 
िुझाव छ। 

ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाइ मन्री वषममान पुनले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव 
मूडयांकनको प्रनतवेदन िरोकारवाला ननकायिाँग पयामप्त छलफल गरेर मारै कायामन्वयन गदै 
आएको बताए। ‘आयोजनाले पाने प्रभाव र अिरको ववषयमा िरोकारवाला ननकायिाँग पयामप्त 
छलफल गरेर मारै गनुमपछम ,’ उनले भने, ‘कदहलेकाहीीँ िरोकारवाला ननकायिाँग छलफल नगदाम 
िमस्या आइरहेका छन।्’ 

मन्री पुनले जलववद्युत ्आयोजना ननमामण गदाम वातावरणलाई कम अिर पाने गरी अनघ 
बढेको दाबी गरे। ‘वातावरणलाई कमभन्दा कम क्षनत हुने गरी आयोजना िचचालन गदै 
आएका छौं,’ उनले भने, ‘ववकाि गदाम केही ववनाश त पक्कै हुन्छ। तर, जनतिक्यो न्यून 
क्षनतमा आयोजना ननमामण गने ननदेशन ददएका छौं।’ उक्त प्रनतवेदन मन्री पुनलाई 
हस्तान्तरण  गररएको छ। 

  



>f]t M cgnfOg va/, 2076÷6÷7 

हाइटेन्िन तारमुनन लहलह केराखेती ! 

६ अिोज, गचतवन । नेपाल ववद्युत प्रागधकरण प्रिारण लाइन ववस्तारमा लागगरहेको छ । प्रिारण 

लाइन मुननका रुख बबरुवाहरु हटाउने गररन्छ । त्यिबाट हजारौं बबघा जसमन प्रयोगववहीन बननरहेको 

छ । 

यिरी बााँखझएको जग्गालाई भरतपुर महानगरपासलका- १ , रामनगरका १० जनाले काइदािाथ उपयोग 

गरेका छन ्। उनीहरुले ितनचुली कृषक िमूह गठन गरेर २२० केभीए प्रिारण लाइन मुनन कररब 

पााँच बबघा जग्गामा मालभोग केरा खेती गरेका छन ्। 

ितनचुली िामुदानयक वन र क्ट्जडला वन कायामलयिाँग मौखखक िहमनत गरेर केरा लगाएको िमूहका 

अध्यक्ष प्रेमदत्त िापकोटाले बताए । उनका अनिुार, २०७२ िालमा प्रनतपररवार एकलाख रुपैयााँ 

उठाएर थासलएको खेतीबाट अदहलेिम्म १० लाख रुपैयााँको केरा बबिी भइिकेको छ । 

केराको गोिमेल, रेखदेख र औषगध उपचार उनीहरु समलेर नै काम गछमन ्। िमूहका िदस्यहरुले 

यिरी काम गरेवापत एक घण्टाको एक िय रुपैयााँ आफैं ले सलन्छन ्। यो चलनले िमूहलाई दटकाउ 

बनाएको िमूहकी िगचव शान्ता देवकोटाको अनुभव छ । 

जग्गाको सर्दपुयोग 

वषममा कररब १० लाख जनतको केरा बेच्दै आएको िमूहका िदस्य राजकुमार खड्की बताउाँछन ्। 

उत्पाददत केरालाई बजारको अभाव छैन । त्यिैले िमूहका िदस्यहरु केरा खेतीको क्षेर बढाउन 

चाहन्छन,् तर पूवममा ितनचुली िामुदानयक बनले पाक्रकम ङ क्षेर बनाउने र दक्षक्षण-पक्ट्श्चममा लखन 

थापा पाकम  भएकाले ठाउाँ  पाएका छैनन ्। 



ववद्युत प्रागधकरणले अन्य ठाउाँमा पनन स्थानीय आवश्यकताअनुिार जसमन प्रयोग गनम ददए मनग्य 

आजमन हुन ेअध्यक्ष िापकोटाले बताए । ववद्यतु प्रागधकरणको मस्यामङ्दी कररिोर प्रमखु गचरन वविम 

राणाले यिबारे ठोि योजना नबनेको बताए । 

हाइटेन्िन तार मुननको जग्गामा केरा, क्रकम्बु, कफी, अलैंची, अदवुालगायत भुइाँखेती गनम स्थानीयलाई 

प्रोत्िादहत गनम िक्रकने राणा बताउाँछन ्। राणाले भने, ‘अग्ला रुख रोप्नु भएन, िाना र होचा ववरुवा 

रोपेर वा खेती गरेर स्थानीयले आयआजमन गनम िक्छन,् प्रागधकरणले पनन केही िहयोग गनुमपदमछ 

भन्ने लाग्छ ।’ 

बीमा गिग पाइएि 

बरण्िाभार क्षेरमा केरा लगाएका कारण उनीहरुिाँग जग्गाको लालपूजाम भने छैन । लालपूजाम नभएपनछ 

केराको बीमा पनन भएको छैन । ‘हामीिाँग जग्गाको लालपूजाम छैन, िामुदानयक बनको क्षेर पनन 

पदैन,’ कोषाध्यक्ष गुरूङले भने, ‘गत वषम हावाहुरीले िबै केरा लगगददयो, हावाहुरी आउाँदा आाँखा छोपी 

बस्नुपदमछ ।’ 

जंगल नक्ट्जकै केरा खेती भएकाले जंगली जनावरहरुले पनन दःुख ददने गरेका छन ्। छािा छाडिएका 

पशु चौपायाले पनन केरा नष्ट गररददाँदा स्थानीयबािीिाँग पनन कदहलेकाहीीँ ठाकठुक परेको अनुभव 

िमूहका िदस्यहरुिाँग छ । 

िगचव देवकोटाले भननन,् ‘िावमजननक ठााँउमा केरा लगाएका छौं, बारबेर गनम पनन समलेन, गाईवस्तु 

आएर खाइददन्छन,् कदहलेकााँही त नछमेकीहरुिाँग पनन नराम्रो हुने ।’ 
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जापाि जाुँरै्द ऊजागमन्त्री पुि, िलमसगंाड जलविद्युत पररयोजिाबारे छलफल हुिे 

६ अिोज, काठमािौ । ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाईमन्री वषममान पुन ‘अनन्त’ जापान भ्रमणमा जाने 

भएका छन ्। जापानी ववकाि ननयोग (जाइका) को ननमन्रणामा मन्री पुन िोमबार िााँझ चार 

ददने जापान भ्रमणमा जान लागेका हुन ्। 

जापान भ्रमणमा जानुअनघ उजाममन्री पनुिाँग जापानी राजदतू मािासमची िाइगोले सशष्टाचार भेटवाताम 

गरे । सिहंदरबारक्ट्स्थत ऊजाम मन्रालयमा िोमबार भएको भेटवाताममा द्ववपक्षीय दहतका िाथै उजाम र 

जलस्रोतको क्षेरमा गनम िक्रकने िहकायमका बबषयमा छलफल भएको गथयो । भेटमा मन्री पुनले 

भ्रमणबाट दईु देशको समरता र आपिी िहयोगमा टेवा पुग्ने ववश्वाि व्यक्त गरे । 

जापानी राजदतूले भेटमा मन्री पुनको जापान भ्रमण र त्यिका ऐजेण्िाबारे छलफल गरे । उजाममन्री 

पुन नेपाल ववद्युत प्रागधकरणका कायमकारी ननदेशक कुलमान नघसिङिदहत िोमबार रानत जापानको 

ओिाका जाने कायमिम छ । 

जापान भ्रमणको िममा मन्री पुनले जापानको सलवरल िमोिेदटक पाटीका महािगचव ननकाई 

टोसिदहरो, जाइकाका उपाध्यक्ष दहरोिी कातो, जापानको कृषी तथा वन मासमलािम्बन्धी मन्री इटो 

योसशताका, जापानको परराष्िमन्रालयका उच्च अगधकारीका िाथै नपेाल-जापान पासलमयामेक्ट्न्टररयनि 

फे्रण्िसिप सलगका अध्यक्षिहनतका पदागधकारीिाँग भेटवाताम गने कायमिम छ । 

उनले जापान भ्रमणको िममा नेपालको जलववद्युत क्षेरमाको िम्भावना र लगानीबारे िमेत जापानी 

लगानीकतामिंग अन्र्तक्रिया गने कायमिम छ । 

कायमिममा फुजी र कान्िाईलगायतका ववश्वप्रख्यात कम्पनीको िमेत िहभागगता रहनेछ । त्यिका 

िाथै जापानमा बिोवाि गरररहेका नेपाली िमुदायिाँग िमेत िमदृ्ध नेपाल ननमामणमा उजामको महत्व 

र प्रवािी नेपालीको भूसमका ववषयक अन्र्तक्रिया कायमिममा आफ्ना धारणा राखे्न कायमिम रहेको 

मन्री पुनको िगचवालयले जनाएको छ । 



मन्री पुनले जाइकाका उपाध्यक्षिंगको भेटमा जाजरकोटमा रहेको ४१७ मेगावाटको नलसिङंगाि 

जलववद्युत पररयोजनालाई अक्ट्न्तम टंुगो लगाउने ववषयमा िमेत छलफल गनेछन ्। नेकपाका नेता 

िमेत रहेका मन्री पुनको भ्रमण उक्त पररयोजनालाई अनघ बढाउने ववषयमा केक्ट्न्रत हुनेछ । 

नलसिङंगाि पररयोजना जाइकाले वपवपपी मोिेलमा अध्ययन गरररहेको छ । उक्त पररयोजनालाई 

अनघ बढाउने ववषयमा छलफल गनम उजाममन्री पुन जापान भ्रमणमा जान लागेको मन्री पुनका 

स्वक्रकय िगचव दगुाम चापांगाईले जानकारी ददए । 

मन्री पुनले यिअनघ पनन जापानी राजदतू िाइगोिंगको नलसिङंगाि जलववद्यतु आयोजनालाई अनघ 

बढाउने ववषयमा छलफल गरेका गथए । 
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बन्र्द भएका १ सय ९५ कम्पिीमा प्राधिकरणको ६५ करोड बक्यौता 

७ अिोज, काठमािौं । नेपाल नागररक उड्ियन प्रागधकरणले बक्यौता ननतने १ िय ९५ कम्पनीको 

नाम िावमजननक गरेको छ । हाल बन्द भइिकेका वायुिेवा कम्पनी, िाभल, टूर तथा ववसभन्न 

कम्पनीबाट बक्यौता रकम उठाउन निकेपनछ प्रागधकरणले रकमिदहत िावमजननक गरेको हो । 

नेपाल नागररक उड्ियन र अन्तगमत रहेका ववसभन्न नागररक उड्ियन कायामलयबाट ६५ करोि ८ 

लाख ७६ हजार ६ िय ३१ रुपैयााँ ३१ पैिा बराबरको रकम उठाउन बााँक्रक रहेको छ । ‘मंगलबार 

िावमजननक गरेको बक्यौता बन्द भइिकेका कम्पनीको हो,’ प्रागधकरणका िूचना अगधकृत बरलोचन 

पौिेलले भने, ‘िंचालनमा रहेका वायुिेवा कम्पनी, अन्य कम्पनी र िरकारी एजेन्िीको बक्यौता भने 

यहााँ उडलेख गररएको छैन ।’ 

प्रागधकरणका अनुिार िूचना प्रकासशत भएको समनतले ३० ददनसभर रकम बुझाउन कम्पनीहरुलाई 

िमय तोक्रकएको छ । तोक्रकएको िमयमा पनन बक्यौता ननतरे कानून अनिुार कारवाही प्रक्रिया 

थाडने प्रागधकरणले स्पष्ट पारेको छ । 

ववगतमा िचचालनमा रहे पनन अदहले बन्द भइिकेका वायुिेवा कम्पनीको बक्यौता बढी देखखएको 

छ । प्रागधकरणका अनुिार िबैभन्दा बढी एयर एसियाको बक्यौता छ । नपेाल उिान रद्द गररिकेको 

यो कम्पनीले कूल १८ करोि ९४ लाख २१ हजार ४ िय ५७ रुपैयााँ प्रागधकरणलाई नतरेको छैन । 

कम्पनीहरुको बक्यौता िुची यिप्रकार छः 

एयर एसियाः १८ करोि ९४ लाख २१ हजार ४ िय ५७ 

एयर िाइनेस्टी ेः ४ लाख १८ हजार ३ िय ९७ 

अग्नी एयर ेः १ लाख ११ हजार १ िय ९५ 



एयर काष्ठमण्िप ेः १४ हजार ५ िय ७३, 

एयर नेपाल ेः ७८ हजार ८ िय ९७, 

एयर िहारा जेट ेः ३४ लाख ७८ हजार १ िय २६ 

अडफाइन एयर ेः ७२ हजार ७ िय २८ 

अक्ट्डटच्यूि एयरः ३ लाख ७६ हजार ९ िय २५ 

क्रफस्टेल एयर ेः २७ लाख ३१ हजार ६ िय ६२ 

गरुण एयर ेः २७ हजार ४ िय ४० रुपैयााँ 

जीएमजी एयरलाइन्ि ेः १ लाख ५९ हजार १ िय १ रुपयैााँ 

गोखाम एयरलाइन्ि ेः ले १९ लाख ११ हजार १ रुपैयााँ 

गोखाम हेसल हेन्ि ेः ३८ हजार ९ िय १० रुपैयााँ 

हेसल एयरल नेपालः ४ लाख ६४ हजार ४ िय १२ 

जेट एयरवेज ेः ३ करोि ५५ लाख ७२ हजार ६ िय ४३ 

कणामली एयर ेः १७ लाख २४ हजार ३ िय ७२ 

लुफ्थान्िा एयरलाइन्ि ेः १० लाख ६३ हजार ६ िय ४४ 

लुक्ट्म्बनी एयरवेजः २५ लाख ८२ हजार ३ िय ४ 

मनकामना एयरः ९ हजार १ िय ४३ 

नेकोन एयरः ४ करोि ७२ लाख ५८ हजार ३ िय ४३ 



प्रभू हेसलकोप्टर ेः ७ लाख २८ हजार ६ िय २६ 

राक एयरवेज ेः १ लाख ८३ हजार ७ िय ७२ 

ररजेन्ट एयरवेज ेः ६ लाख ६० हजार 

िांग्रीला एयर, सिभानी एयर, स्काइलाइन एयरवेज, तुई एयरलाइन्ि, यूनाइटेि एयरवेजलगायतले पनन 

प्रागधकरणको बक्यौता ननतरेको िूगचमा उडलेख छ । 
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अपर नौगाि बाट ववद्युत उत्पादन िुरु, अिोज १० देखख राक्ट्ष्िय प्रिारण लाईनमा 
जोडिदै 

 

बबजखबर िवंाददाता २०७६ अिोज ७ (September 24, 2019) मा प्रकासशत काठमािौं । अवप पावर 
कम्पनीको दोस्रो पररयोजना अपर नौगाि जलववद्युतबाट ववद्युत उत्पादन िुरु भएको छ । कम्पनीले ८ 
मेगावाटको उक्त आयोजना ननमामण िम्पन्न गरी िोमबार बाट उत्पादन िुरु गरेको हो । आयोजनाले 
पररक्षण प्रिारण पुरा गरी यो आयोजनाले अिोज १० गते देखख राक्ट्ष्िय गग्रिमा ववद्युत प्रवाह गने 
जानकारी ददएको छ । २०७३ अिोजमा ववद्युत खररद बबिी िम्झौता िम्पन्न भएको यो आयोजनाको 
कुल लागत १ अबम ६० करोि रुपैइााँ रहेको छ । आयोजनाले बावषमक ४ दशमलव ८७ करोि क्रकलोवाट घण्टा 
ववद्युत उत्पादन गनेछ । यिमध्ये िुख्खा मदहनामा १ दशमलव १४ करोि र बषामतका चार मदहनाहरुमा 
३ दशमलव ७५ करोि घण्टा क्रकलोवाट ववद्युत उत्पादन हुनेछ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने ववद्युत 
शक्ट्क्त नेपाल ववद्युत प्रागधकरणले ननमामण गने अत्तररया वलााँच िवस्टेशन माफम त राक्ट्ष्िय गग्रिमा प्रवाह 
भई जानेछ । यिबाट िुदरुपक्ट्श्चम प्रदेशमा भरपदो ववद्युत आपुनतम हुने ववश्वाि कम्पनीले सलएको छ । 
बबजखबर िवंाददाता िम्बगधत शीषमकहरु तडलो अरुण ननमामणमा भारतको पनन प्रस्ताव, अरुण तेस्रोकै 
ढााँचामा ननमामण गने अपर नौगािले अिोजदेखख ववद्युत उत्पादन गने, ननमामणकायम अक्ट्न्तम चरणमा एउटै 
गाउाँपासलकामा ५३९ मेगावाटका १२ जलववद्युत ्आयोजना, ननमामणको चरणमा दधूकोशी जलववद्युत ्
आयोजनाको डिवपआर अक्ट्न्तम चरणमा, अध्ययनका लागग िरोकार िमाज गठन कुनै बेलाका रुग्ण 
ववद्युत ्आयोजना धमाधम पूरा हुाँदै ऊजाम क्षेरमा वैदेसशक लगानी शुन्य, एक बषममा वैदेसशक लगानी ५० 
प्रनतशतले घट्यो जलववद्युतमा लगानी बढाउन चीन िरकारलाई ऊजाममन्रीको आग्रह, दधूकोशी 
जलववद्युतमा ववश्व बैंकको लगानी जलववद्युतको आईपीओ ननष्काशनमा ववद्युत ननयमन आयोगको 
स्वीकृनत अननवायम, पुरानालाई पनन लागू हुने फेिबूक कमेन्ट गनुमहोि ्क्रफचर िमाचार दशैं पनछ 
परामशमदाता ननयुक्त गने रेल ववभागको तयारी, ७८ क्रकलोसमटरमा ५७ आधुननक स्टेशन ननमामण नागढुङगा-
नौवविे िुरुङमागम ननमामणका लागग जापानी कम्पनी हाज्मा आन्रोिाँग िम्झौता, नोभेम्बरदेखख काम िुरु 
दशैंमा जनता रुवाउाँ दै ‘प्याज’, मौका छोप्दै व्यापारी औद्योगगक व्यविानयक ऐनको छुट आयकर ऐनले 
हटाउन निक्न,े भ्याटको थ्रिेहोडि घटाउने मनक्ट्स्थतीमा अथममन्री ववशेष दशैं आयो घुम्न जाने हो ? यी 
हुन स्वदेशदेखख ववदेशिम्मका उपयुक्त गन्तब्य बादहरी चिपथका लागग चाईना कन्स्िक्िन र ननजगढ 
ववमानस्थल ननमामणका लागग क्ट्स्वि कम्पनी ज्युररच छनोट िष्टी ऐन ननमामण र ब्रोकर िेवा शुडक घटाउन 
िसमनत गठन, ब्रोकर नाफाको १ प्रनतशत िामाक्ट्जक उत्तरदानयत्वमा ियभन्दा बढी स्थानमा यिै हप्तादेखख 



टेसलकमको फोरजी िेवा, परीक्षणको तयारी पुरा अन्तवामताम बैंकको िंख्या घटाउाँदा कजाम ददने प्रक्रियामा 
जाम हुन गई काटेसलङ बढ्छ िरकारले हचुाँवाको भरमा नीनत ननयम बनाउाँदा व्यविायी पलायन हुन 
थालेका छन ्नेपालमै गाडि बनाएर बबिी गनम एकदमै कदठन छ प्रत्यक्ष ननवामचनबाटै महािंघको अध्यक्ष 
चुननन्छ, यिमा द्ववमत छैन बिपाकम मा बबचौसलयाको कमाईखाने बाटो बन्द भएपनछ म मागथ प्रहार 
भइरहेको छ बबचार एटीएमबाट हुने चोरी र बबदेशमा हुने ठगीबाट बच्न बैंकर मनोज ज्ञवालीको १० दटप्ि 
िंस्थागत लगानीकतामले मार बजारको पदहरो थेग्न िक्छन ्: वािुदेव अगधकारीको ववचार बैंकबाट 
िहुसलयत कजाम सलने ६० हजार ऋणीको सलष्ट मगाएर अनुगमन गछुम : अथम मन्री 
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माया खोलाको ४० प्रनतशत ननमामण िक्रकयो, १० मदहनामा ववद्युत उत्पादन 

काठमािौं– िंखुवािभामा ननमामणधीन १४.९ मेगावाटको मायाखोला जलववद्युत आयोजनाको ४० 
प्रनतशत ननमामण पुरा भएको छ । २०७४ अिोजबाट िुरु भएको आयोजनाको ननमामणले गनत 
सलएको हो । २.२ क्रकलोसमटर लामो मुख्य िुरुङ ७ िय २० समटर खननएको आयोजना िंयोजक 
भरत थापाले बताए । उनका अनुिार िुरुङको आउट लेटतफम  ७ िय तथा इन लेटतफम  २० समटर 
खननएको छ । िुरुवातमा ७ क्रकलोसमटर लामो पेनस्टक पाइप राखे्न गरी आयोजना डिजाइन गररए 
पनन २०७२ िालको भुकम्पपनछ भववष्यमा आउनिक्ने प्राकृनतक ववपवत्तको क्षनत न्युननकरण गनम 
पररवतमन गररएको गथयो । अदहले आयोजनाको िंरचनामा ५ क्रकलोसमटर लो प्रेिर पाइप र २.२ 
क्रकलोसमटर िुरुङ रहने गरी ननमामण भइरहेको छ । दशैंपनछबाट बााँध र ववद्युतगहृको िंरचना 
ननमामणको काम िुरु गररने पनन थापाले बताए । उनले ववद्युतगहृमा जिान हुने इलेक्िोमेकाननलक 
उपकरण आयात गने ठेकेदारले काम िुरु गररिकेको बताए । हाइड्रोमेकाननकल उपकरण आयात 
िुरु भइिकेको छ । पाइपको पाता वीरगन्ज भन्िारमा आइिकेको थापाले जानकारी ददए । 
जग्गा अगधग्रहण, िट्टा भनाम, मुआब्जा ववतरण, आयोजना स्थलमा ववद्युत पहुाँच पुयामउने 
लगायतका काम िम्पन्न भइिकेको प्रवद्मधक माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले जनाएको छ । 
यो आयोजना िाढे २ वषमअनघ नै पुरा हुनपुने भए पनन ववद्युत जोडिने २२० केभी कोिी कोररिोर 
प्रिारण लाइन ननमामणमा दढलो भएपनछ उत्पादन अवगध पनछ िरेको हो । पनछडलो 
तासलकाअनुिार आयोजनाले २०७७ अिारदेखख आयोजनाले ववद्युत उत्पादन िुरु गनेछ । यिअनघ 
६ मदहनाअनघ नै आयोजनाले उत्पादन िुरु गने तासलका गथयो । तर, यो अवगधमा प्रिारण लाइन 
र बानेश्वर िबस्टेिन िम्पन्न नहुने देखखएपनछ नेपाल ववद्युत प्रागधकरणको आग्रहमा ६ मदहना 
थप गरेर उत्पादन तासलका २०७७ अिारमा पुयामइएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना 
िम्पन्न गनम २ अबम ५० करोि रुपैयााँ लागत अनुमान गररएको छ । 
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तडलो अरुण बनाउन इच्छुक तीन कम्पनी ‘िटम सलस्ट’मा, ६० ददनसभर प्रस्ताव 
मागगन े

काठमाडौं— ६ िय ७९ मेगावाटको तडलो अरुण जलववद्युत आयोजना ननमामण गनम इच्छा देखाएका 

तीन कम्पनीलाई िरकारले ‘िटम सलस्ट (िंक्षक्षप्त िूची)’ मा राखे्न ननणमय गरेको छ । 

तोक्रकएको मापदण्ि पूरा गरेका केही नेपाली कम्पनीिाँगको िंयुक्त उपिममा आशयपर पेश गरेका 

चीन, जापान र भारतीय कम्पनी यस्तो िूचीमा परेका छन ्। िोमबार (अिोज ६ गते) प्रधानमन्री 

केपी शमाम ओलीको अध्यक्षतामा बिेको लगानी बोिमको ४०औ ंबैठकले उक्त ननणमय गरेको हो । 
 

िंक्षक्षप्त िूचीमा परेका कम्पनीहरूमा नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्क्िसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ि िेभलपमेन्ट 

कम्पनी सलसमटेि (एचआइडिसिएल) िाँगको िंयुक्त उपिममा चीनको पावर कन्स्िक्िन अफ चाइना, 

भारतको ितलज जलववद्युत ननगम र नेपालके गग्रन ररिोिेि प्रासलिाँगको उपिममा जापानको 

इलेक्ट्क्िक पावर िेभलपमेन्ट कम्पनी (जे पावर) छन ्। 

िंक्षक्षप्त िूचीमा राखे्न समनतबाट िुरु गरेर ४५ ददनसभर कम्पनीहरूलाई आरएफपी (ररक्वेस्ट फर 

प्रोपोजल) ददने र ६० ददनसभर उनीहरूबाट प्रस्ताव िंकलन गने ननणमय िमेत गररएको छ । ितलज 

९ िय मेगावाटको अरुण–३ ननमामण गरररहेको कम्पनी हो । अरुण–३ को तडलो तटमा ननमामण हुने 

हुाँदा आयोजनामा यही कम्पनीले बढी चािो राखेको छ । 

भारतले पनन तडलो अरुण ननमामण गनम ददन आग्रह गदै आएको छ । अरुण–३ मा ितलजले जनत 

ननशुडक ववद्युत (अरुणमा २१.९ प्रनतशत ननशुडक ववद्युत पाउने प्रावधान छ) ददने ितमका आधार 

उिैलाई आयोजना ददने िक्रकने ववषयमा पनन बोिममा प्रारक्ट्म्भक छलफल भइरहेको छ । 

तीन कम्पनी मध्ये जिले बढी िरकारलाई फाइदा ददन िक्छ उिैलाई आयोजना ददने िरकारको 

योजना छ । यता ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाइ मन्रालयले आयोजनामा लगानी खोज्ने क्ट्जम्मा 



एचआइडिसिएललाई ददएको गथयो । कम्पनीले चीन तथा अमेररकाबाट लगानी डयाउनेबारे प्रक्रिया 

पनन िुरु गरेको गथयो । 

एचआइडिसिएल तमोर जलाशय ननमामण गनम पावर चाइनािाँग िहकायम गरेर अनघ बढेकाले तडलो 

अरुणमा पनन कम्पनीले ववशेष रुची देखाएको छ । एचआइडिसिएलले यिअनघ आयोजनाका लागग 

अमेररकाको िबल िी नामक बैंकिाँग िहुसलयत ऋण सलने प्रक्रिया अनघ बढाएको गथयो । आयोजनामा 

५१ प्रनतशत ववदेशी र ४९ प्रनतशत स्वदेशी लगानी गने गरी मोिासलटीबारे छलफल भएको छ । 

िन ्२०१७ को जुलाई मदहनाको प्रारक्ट्म्भक अध्ययनअनुिार आयोजनाको लागत १.३ अबम अमेररकी 

िलर अनुमान गररएको छ । अदहले ववद्युत ववकाि ववभागले आयोजनाको ववस्ततृ आयोजना 

प्रनतवेदन (डिवपआर) तयार गरररहेको छ । लगानी खोज्न चािो देखाएकाले आयोजना 

एचआइडिसिएलले नै पाउाँने आधार पनन देखखन्छ । 

िुरुमा ४ िय मेगावाट पदहचान गररएको आयोजनाको उत्पादन अनुमनतपर िरकारले ब्राक्ट्जसलयन 

कम्पनी ब्राि पावरलाई ददएको गथयो । उक्त कम्पनीले ६  िय ५० मेगावाटिम्म क्षमता बढाएर 

ननमामण गने इच्छा देखाए पनन पनछ िरकारले खारेज गयो । 

ब्राक्ट्जसलयन कम्पनी हटेपनछ यो आयोजना भारतीय लगानीमा ननमामण गनभेन्दै पुष्पकमल दाहाल 

प्रधानमन्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा जााँदा प्रस्ताव गररएको गथयो । ितलजले ननमामण गरररहेको 

आयोजनािाँग जोडिएकाले भारतले अरू देशलाई यहााँ नछनम देला भन्ने प्रश्न उठेको छ । 
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११७ स्थानीय तहका ९५ प्रनतशत जनता ववद्युत ्पहुाँचबादहर : ७२ स्थानीय तहमा 
गग्रि प्रणाली नै पुगेन 

काठमािौं । देशभरका १ िय १७ स्थानीय तहका ९५ प्रनतशत जनता अझै पनन ववद्युत्को 
पहुाँचबाट टाढा छन ्। नेपाल ववद्युत ्प्रागधकरणका अनुिार कुल ७ िय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ 
िय १७ स्थानीय तह ववद्युत्को पहुाँचबाट टाढा छन ्। मुलुकका १४ नगरपासलका र १०३ 
गाउाँपासलका क्षेरमा ५ प्रनतशतभन्दा कम बबजुली पुगेको प्रागधकरणले जनाएको छ । ७२ स्थानीय 
तहमा राक्ट्ष्िय प्रिारण प्रणाली नै पुगेको छैन । जिका कारण स्थानीय परम्परागत टुकी, िोलार, 

िाना जलववद्युत्मा भर पनुमपने बाध्यता छ । 
राक्ट्ष्िय प्रिारणमा आबद्ध भएर ववद्युत ्उपभोग गने जनिंख्या कररब ७८ प्रनतशत पुगेको छ । 
आव २०७४÷७५ को तुलनामा यो कररब १० प्रनतशतले वदृ्गध हो । हाल कररब ४५ लाख घरधुरीले 
राक्ट्ष्िय प्रिारणको बबजुली उपभोग गछमन ्। कुल ७ िय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ िय २२ 
स्थानीय तहमा पूणम रूपमा ववद्युतीकरण गररएको प्रागधकरणले जनाएको छ । 

प्रागधकरणले चालू आगथमक वषममा मारै ४० क्ट्जडलामा पूणम ववद्युतीकरणको योजना बनाएको 
ववतरण तथा ग्राहक िेवा ननदेशनालयका उपकायमकारी ननदेशक हरेराज न्यौपानेले बताए । उनले 
भने, ‘यो वषम पूणम ववद्युतीकरण गनम िक्रकने िम्भाव्य क्ट्जडला छुट्याइाँदै छ । प्रागधकरणले यि 
वषम गग्रि जाड्ने र पूणम ववद्युतीकरणका लागग मारै िाढे ९ अबम रुपैयााँ खचम गनेछ ।’ 
चालू आगथमक वषममा प्रागधकरणले प्रदेश २ का िबै क्ट्जडला तथा प्रदेश ६ र ७ का केही क्ट्जडलालाई 
ववशेष प्राथसमकतामा राखेको छ । उपकायमकारी ननदेशक न्यौपानेले भने, ‘बाजुरा र पूवी रुकुममा 
अबको दईु÷तीन मदहनासभरमै राक्ट्ष्िय प्रिारण लाइन पुग्दै छ ।’ उनले जुम्ला र कासलकोटमा 
गग्रि प¥ुयाउने काम जारी रहेको बताउाँ दै मुगु र िोडपामा टेन्िर प्रक्रिया अनघ बढेको जानकारी ददए 
। चालू आगथमक वषममा िमेत गग्रि नपुगेका र ववद्युतीकरण नभएका क्ट्जडलामा िम्भाव्यता र 
प्राथसमकताको आधारमा बजेट खचम गररने उपकायमकारी ननदेशक न्यौपानेले बताए । 
प्रागधकरणले गत आवको अन्त्यिम्ममा ५ देखख ३५ प्रनतशत ववद्युत्को पहुाँच पुगेका ४७ 
गाउाँपासलका र आठ नगरपासलका, ३५ देखख ६५ प्रनतशत ववद्युत ्पहुाँच पुगकेा ७१ गाउाँपासलका र 
३५ नगरपासलका, ६५ देखख ९० प्रनतशत ववद्युत ्पहुाँच पुगेका १ िय ४२ गाउाँ पासलका र १ िय ११ 
नगारपासलका तथा ९० देखख शतप्रनतशत ववद्युत ्पहुाँच पुगेका ९७ गाउाँपासलका र १२५ 
नगरपासलका रहेको जनाएको छ । 
आगामी आव २०७८÷७९ िम्म िबै नेपाली जनतालाई ववद्युत्को पहुाँचमा पु¥याउने लक्ष्य सलएको 



िरकारले देशका अगधकांश स्थानीय तहमा पहुाँच पु¥याउन िकेको छैन । प्रागधकरणको पनछडलो 
त्यांकअनुिार िबैभन्दा कम कणामली प्रदेशमा २७.०३ प्रनतशत ववद्युतीकरण भएको उडलेख छ । 
िबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा ९०.३० प्रनतशत, गण्िकी प्रदेशमा ८७.३९ प्रनतशत, प्रदेश ५ मा ८१.०३ 
प्रनतशत, प्रदेश २ मा ७९.७७ प्रनतशत, प्रदेश १ मा ७५.९० प्रनतशत र िुदरूपक्ट्श्चम प्रदेशमा ५८.९० 
प्रनतशत ववद्युतीकरण भएको प्रागधकरणले जनाएको छ । 

राक्ट्ष्िय प्रिारण प्रणालीमाफम त ७८ प्रनतशत जनतामा ववद्युत्को पहुाँच पुगेको छ भने िोलार र 
अन्य प्रववगधको प्रयोगमाफम त १२ प्रनतशत जनतामा ववद्युतीय पहुाँच पुगेको प्रागधकरणले जनाएको 
छ । 
त्यस्तै, राक्ट्ष्िय प्रिारण प्रणाली नपुगेका ७२ स्थानीय तहमध्ये नेपालगन्ज क्षेरीय कायामलयका ११ 
क्ट्जडलाका ३६ स्थानीय तह छन ्। यिैगरी, प्रागधकरणका िात क्षेरीय कायामलयमध्ये अत्तररया 
कायामलयअन्तगमतका पााँच क्ट्जडलाका ६ स्थानीय तह, जनकपुर कायामलयअन्तगमतका चार क्ट्जडलाका 
१२ स्थानीय तह, पोखरा कायामलयअन्तगमतका तीन क्ट्जडलाका चार स्थानीय तह, ववराटनगर 
कायामलयअन्तगमतका तीन क्ट्जडलाका नौ स्थानीय तह तथा बुटवल र काठमािांेै 
कायामलयअन्तगमतका तीन÷तीन स्थानीय तह गरी कुल ७२ स्थानीय तह राक्ट्ष्िय प्रिारण प्रणालीमा 
जोडिएको छैन । 
आव २०७५÷७६ मा ७ अबम ५५ करोि युननट ऊजाम प्रणालीमा उपलब्ध भएको नेपाल ववद्युत ्
प्रागधकरणका कायमकारी ननदेशक कुलमान नघसिङले जानकारी ददए । िो अवगधमा प्रागधकरणको 
उत्पादन कररब २ अबम ५५ करोि, ननजी ऊजाम उत्पादकको २ अबम १९ करोि र भारतबाट २ अबम ८१ 
करोि युननट आयात गररएको गथयो । राक्ट्ष्िय प्रिारण प्रणालीमा प्रागधकरणको ३४, ननजी क्षेरको 
२९ र आयतको ३७ प्रनतशत दहस्िा रहेको जनाइएको छ । 

गत आवमा ७५७ िक्रकम ट क्रकलोसमटर प्रिारण लाइन ननमामण िम्पन्न भएको छ । त्यिमध्ये ६०६ 
िक्रकम ट क्रकलोसमटर िचचालनमा (चाजम) आएको छ । ३३ केभी र िोभन्दा मुननका कररब ९ हजार 
७ िय २२ िक्रकम ट क्रकसम ववतरण लाइन ननमामण िम्पन्न भई चाजम भएका छन ्। प्रिारण तथा 
ववतरण गरी ४० िबस्टेिन नयााँ ववस्तार एवं स्तरोन्ननत गररएको छ । कररब ९२० एमभीए 
क्षमता थप भएको छ । ६ हजार ५८१ ववतरण िान्िफम मर थप गररएको प्रागधकरणले जनाएको छ 
। 
‘देशभरर रहेका थ्री फेज समटर तथा टीओिी समटरहरूलाई स्माटम समटरले प्रनतस्थापन गने कायमको 
थालनी भएको छ,’ कायमकारी ननदेशक नघसिङले भने, ‘काठमािौंबाट सिगंल फेज समटरलाई स्माटम 
सिगंल फेज समटरले प्रनतस्थापन गने प्रारक्ट्म्भक कायम िुरु भइिकेको छ ।’ काठमािौं उपत्यकालाई 



ताररदहत बनाउने असभयानअन्तगमत भूसमगत तार बबछ्याउन ठेकेदार छनोट भई प्रारक्ट्म्भक तयारी 
पूरा भइिकेको पनन उनले बताए । 
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बुढीगण्िकी आयोजना नछटो बनाउन दलहरुको दबाब 

गोरखा– राक्ट्ष्िय गौरवको बुढीगण्िकी जलववद्युत आयोजनाको काम नछटो गनम िरकारलाई गोरखाका 
राजनीनतक दलहरुले आग्रह गरेका छन।् लामो िमयदेखख प्रभाववत, बबस्थावपतलाई अन्यौल पारेको, 
आयोजनामा कामले गनत नसलएको, बजार क्षेरको मुआब्जा अदहले िम्म ननधामरण नभएको ववषयमा 
दबाब ददन दलहरु एकमेठ भएका हुन।् 

नेपाल कम्युननस्ट पाटी (नेकपा), नेपाली कांग्रेि र िमाजवादी पाटी गोरखाले छुट्टाछुट्टै बबज्ञप्ती 
जारी गदै आयोजना दढला हुाँदा बबस्थावपत प्रभाववत िाँगै देिलाई घाटा भएको बताएका छन।् नेकपा 
क्ट्जडला अध्यक्ष लेखबहादरु थापाको अध्यक्षतामा आइतबार बिेको बैठकले बुढीगण्िकी आयोजना 
बबतरण बााँकी मुआब्जा ददन र ननधामरण बााँकी बजार क्षेर आरुघाट आखेतको तत्काल तोक्न माग 
गरेको हो। बैठकको ननणमय िावमजननक गदै अध्यक्ष थापाले भने, ‘जग्गा िाँगै घर, गोठ, बोट बबरुवाको 
मुआब्जा ददएर बुढीगण्िकी नछटो बनाउनतफम  िरकारको ध्यान जानुपछम , हामीले उजाम तथा जलस्रोत 
मन्रालय, मुआब्जा ननधामरण िसमनतलाई पनन अनुरोध गरेका छौं।’ बैठकले िंगठन िुदृदढकरण, 

कायमकताम भेटघाट, प्रसशक्षण कायमिम गने लगायतका ननणमय पनन गरेको उनले बताए। 

नेपाली कांग्रेिले िोमवार िााँझ प्रेि ववज्ञप्ती जारी गदै आयोजनाको काम दढलो हुनुमा िरकार दोवष 
रहेको दावी गरेको छ। क्ट्जडला िगचव नन्दप्रिाद न्यौपानदे्धारा जारी बबज्ञप्तीमा तत्काल बजार क्षरेको 
मुआब्जा नददए आन्दोलन गने चेतावनी ददईएको छ। ‘िरकारको पनछडलो क्रियाकलापले बुढीगण्िकी 
आयोजना बनाउन उदासिन भएको देखखन्छ’ िगचव न्यौपानेले भने ‘तत्काल िमस्या िमाधान गरर 
स्वदेशी लगानीमा बनाउने प्रक्रिया थासलएन भने आन्दोलन गछौं।’ अगधकरण गने जग्गा मध्ये 
आरुघाट, खहरे, आखेत लगायत ठाउाँको मारै ननधामरण नहुनुले िो क्षेरका जनता प्रनत राज्यले बबभेद 
गरेको आरोप कांग्रेिको छ। मुआब्जा कनत ननधामरण गने भन्ने यक्रकन नहुाँदा बुढीगण्िकी 
आयोजनाबाट बबस्थावपत गोरखा तफम  आरुघाट, आखेत र धाददङतफम  खहरे बजारको मुआब्जा ननधामरण 
हुन निकेको हो।  

दबुै क्ट्जडलामा मुआब्जा तोक्न प्रमुख क्ट्जडला अगधकारीको िंयोजकत्वमा मुआब्जा ननधामरण िसमनत 
छ।  बुढीगण्िकी आयोजना कायामलयले बजार क्षेरको जग्गा रोक्का राखेको चार वषम यता गोरखामा 



पााँच जना प्रमुख क्ट्जडला अगधकार फेरबदल भइिके, तर बजार क्षेरको मुआब्जा तोक्न भने िकेका 
छैनन।् िमाजवादी पाटी गोरखाले प्रमुख क्ट्जडला अगधकारी र आयोजना प्रमुख नै उदासिन भएको, 
जनताको िमस्या िमाधान गनम आलटाल गरररहेको आरोप लगाएको छ। क्ट्जडला अध्यक्ष नारायण 
खरीले बबज्ञप्ती जारी गदै गौरबको आयोजना भने पनन िरकारले मुआब्जा ददन र काममा भने 
दढलािुस्ती गरेको बताए। आयोजना प्रनत राज्य पक्षको ढुलमुले नीनत, िवमपक्षक्षय बहिमा प्रमुख 
क्ट्जडला अगधकारी नआउने, आयोजना प्रमुखको भागदौिले आयोजना भत्काउन खोजेको आशंका गदै 
बबज्ञप्ती माफम त िचेत गराइएको छ। 

आयोजनाले कररब दईु हजार दईु िय रोपनी बजार क्षेरमा पने जग्गाको मुआब्जा तोक्न िकेको 
छैन। मुआब्जा तोक्ने गहृकायम अदहले अगािी नबढेको आयोजना कायामलय पनुमवाि तथा पुनमस्थापना 
ईकाईका प्रमुख कृष्णबहादरु काकीले बताए। बजार क्षेरमा मुआब्जा प्रनतआना २० लाख भन्दाबढी 
माग भएकाले अपेक्षा अनिुार पुरा गनम निक्ने हुाँदा तोक्न दढलाई भएको ननधामरण िसमनतका एक 
िदस्यले बताए।  
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िंक लाइन र िेडिकेटेि क्रफिरको महिुल वववाद 

उद्योगले नतनुमपने फैिला 
काठमािौं – िंक लाइन र िेडिकेटेि क्रफिरबाट ववद्युत ् उपभोग गरेका उद्योगले नेपाल 
ववद्युत ् प्रागधकरणले तोकेबमोक्ट्जम नै महिुल नतनुमपने भएको छ। 

ववद्युत ्महिुल ववननयमावली २०७३ ववपरीत प्रागधकरणले बबल काटेकाले बबल नतनम निक्ने भन्दै 
अदालत पुगेका उद्योगी, व्यविायीको ररट खारेज गदै उच्च अदालत पाटनले प्रागधकरणले 
तोकेबमोक्ट्जम महिुल नतनुमपने फैिला िुनाएको छ। उच्च अदालत पाटनका प्रमुख न्यायाधीश 
नहकुल िुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुाँ वरको इजलािले उद्योगीहरुको ररट खारेज गदै उद्योगीले 
प्रयोग गरेको ववद्युत ्ववशेष िुववधाको भएकाले महिुल नतनुपने फैिला आइतबार िुनाएको हो। 

प्रागधकरणले तोकेको महिुलमा छुट पाउनुपने भन्दै उद्योगीले दायर गरेको ररट खारेज भएको पाटन 
उच्च अदालतका प्रवक्ता मोहन िुवेदीले बताए। ‘उद्योगीले महिुलमा छुट पाउनुपने माग गदै दायर 
गरेको ररट खारेज भएको छ,’ प्रवक्ता िुवेदीले भने, ‘उद्योगीले अब प्रागधकरणले तोकेबमोक्ट्जम महिलु 
नतनुमपछम।’ 

प्रागधरकणले काटेको बबल ननयमववपरीत भएको क्ट्जक्रकर गदै उद्योगीले मुद्दा दायर गरेका गथए। 
प्रागधकरणववरुद्ध सशवम ्सिमेन्ट, अघामखााँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेदटक, ववशाल सिमने्ट, यनुाइटेि 
सिमेन्ट, ररलायन्ि क्ट्स्पननङ समडि, शुभश्री अक्ट्ग्न सिमेन्ट, ररलायन्ि क्ट्स्पननङ समडि, अररहन्त 
पोसलम्याक्ि, अररहन्त मडटी फाईबिम, एभरेस्ट पेपर समल अदालत पुगेका गथए। 

उद्योगले ववशेष िुववधा िाथ सलएको ववद्युत ्िेवा िेडिकेटेि वा िंक लाइनका रुपमा प्रयोग गरेको 
िमेत अदालतले स्पष्ट पारेको छ। अदालतको आदेशपनछ प्रागधकरणले ववद्युत ्महिुल उठाउन ेबाटो 
खुलेको छ। उद्योगीका अनुिार कररब ६ अबम रुपैयााँभन्दा बढी महिुल तोकेर प्रागधकरणले पर काटेको 
छ। 

प्रागधकरणले िंक लाइन तथा िेडिकेटेि क्रफिरको महिुल नतनम बबल काटेपनछ उद्योगी अदालत गएका 
गथए। उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा अदाललते ररट खारेज गरे पनन ववराटनगर, 

वीरगन्ज, भैरहवा, तुलिीपरु उच्च अदालतमा परेको ररटको फैिला भएको छैन। जगदम्बा क्ट्स्टल, 

अशोक क्ट्स्टल, हामा आइरन, हुलाि क्ट्स्टल र िूयम नेपाल उच्च अदालत पिाम, मारुती सिमेन्टले 



राजववराज, बाबा जुट समलले ववराटनगर र घोराही सिमेन्टको मदु्दा उच्च अदालत दाङमा ववचाराधीन 
छ। मलुकुभर कररब तीन िय उद्योगले िंक लाइन तथा िेडिकेटेि क्रफिरबाट ववद्यतु ्िवेा सलाँदै आएका 
छन ्

उद्योगीले ववद्यतु ्महिलु ववननयमावली २०७३ ववपरीत िंक तथा िेडिकेटेि लाइनबाट ववद्यतु ्सलएको 
आधारमा थप महिुल तोकेको भन्दै उक्त महिुल नतनुम परे उद्योग बन्द हुने चेतावनीिमेत ददएका 
गथए। 

नेपाल उद्योग वाखणज्य महािंघ, नेपाल उद्योग पररिंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमिमले यो िमस्या 
ननराकरणमा ध्यान ददन िरकारको िमेत ध्यानाकषमण गराएका गथए। महिलुको ववषयमा प्रागधकरण 
र उद्योगीबीच आरोप–प्रत्यारोप चडदै आएको गथयो। उद्योगीका अनुिार िेडिकेटेि क्रफिरका लागग 
आवेदन नददएका र िंक लाइनबाट बबजुली प्रयोग गरेका उद्योगीलाई वप्रसमयम शुडक ननधामरण 
गरेकाले नतनम निक्न ेक्ट्जक्रकर गथयो। उद्योगले ननयसमत रुपमा महिुल नतदै आए पनन प्रागधकरणले 
मासिक िेवा शुडक, डिमान्ि शुडक र इनजी शुडकको बबसलङ गरेको भन्दै उद्योगलाई पठाएको पर 
रुदटपूणम रहेको दाबी गरेका गथए। 

शुभश्री अक्ट्ग्नी सिमेन्टका प्रबन्ध ननदेशक ताराप्रिाद पोखरेलले आफूहरु अन्यायमा परेको बताए। 
प्रागधकरणले िुरुमा औद्योगगक क्रफिरमा लाइन जोिेको र पनछ व्याविानयक क्रफिरमा लगकेो बताए। 
२०७४ फागुनमा आफ्नो उद्योगले लाइन जोिेको र २०७५ वैशाखबाट मुलुक लोििेडिङमुक्त भएकोले 
थप महिुल नतनम निक्न ेपोखरेलले बताए। 

िंक लाइन र िेडिकेटेि क्रफिरको ववद्युत ्िेवा सलने उद्योगलाई प्रागधकरणले २०७२ िाउनदेखख लागू 
हुने गरी २०७५ पुिमा बबल काटेको गथयो। २०७३ िाउनदेखख लागू हुने भननएको ‘ववद्युत महिुल 
िंकलन ववननयमावली’मा कुनै ग्राहकले २० घन्टा वा िोभन्दा बढी िमय िेडिकेटेि क्रफिरिरह 
बबजुली सलन चाहे िेडिकेटेि क्रफिरकै महिुल नतरेर सलनुपने व्यवस्था रहेकाले िोही बुाँदालाई आधार 
बनाएर बबल काटेको प्रागधकरणले जनाएको छ। ननवेदन नै नददएको र िम्झौता पनन नगरेको तथा 
लोििेडिङ भएको अवस्थामा २० घन्टा वा िोभन्दा बढी ववद्युत ्उपभोग गनमिमते नपाएको अवस्थामा 
िेडिकेटेि तथा िंक लाइनबाट िेडिकेटेिमा जोडिएको आधारले मार थप महिुल लगाउनु उपयुक्त 
नभएको उद्योगीको क्ट्जक्रकर छ । 



उद्योगीले प्रागधकरणमा आवेदन ददएर िेडिकेटेिको िुववधा सलएको भए वप्रसमयम शुडक नतनम तयार 
रहे पनन अनतररक्त िुववधा नसलएकाले नतनम निक्ने बताउाँ दै आएका छन।् प्रागधकरणले िेडिकेटेिमार 
नभएर िंक लाइनमा पनन वप्रसमयम शुडक तोकेको उद्योगीले बताए। 
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एक िातासभर व्याविानयक उत्पादन 

रिुवा – मागथडलो बरशूली गथ्र ‘ए’ जलववद्युत ्आयोजनाले एक िातासभर व्यविानयक उत्पादन िुरु 
गने भएको छ। ननमामण िुर्ु भएको िाढे आठ वषमपनछ आयोजनाले व्याविानयक उत्पादन िुरु गनम 
लागेको हो। 

आयोजनाले दईु मदहना अनघदेखख उत्पादन िुरु गरेको गथयो। उत्पादन िुरु गरे पनन ववसभन्न 
परीक्षणको काम बााँकी रहेकाले आयोजनाले टेक्रकङ ओभर िदटम क्रफकेट ददएको गथएन। आयोजनाका 
अनुिार टोटल लोि ररजेक्िन टेस्ट, टनेलको मननटररङ, इक्रफिेन्िी टेस्ट, हाइ भोडटेज टेस्टलगायत 
टेस्ट िक्रकएको छ। 

यो िातासभर ननमामण कम्पनीलाई िदटम क्रफकेट ददने तयारी रहेको आयोजना प्रमखु फडिन्रराज जोशीले 
बताए। ‘परीक्षण कायम िकाएका छौं,’ उनले भने, ‘परफरमेन्ि टेस्टको प्रनतवेदन आउन बााँकी छ।’ 
प्रनतवेदन आएपनछ आयोजना, ठेकेदार र परामशमदाताले िंयुक्त रूपमा ननरीक्षण गने छन।् 

ननरीक्षणको काम िक्रकएपनछ आयोजनाले िदटम क्रफकेट प्रदान गने छ। व्याविानयक उत्पादन िुरु 
भएपनछ एक वषमिम्म रुटी िच्याउने अवगध हुन्छ। ६० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पदहलो 
युननटबाट उत्पाददत ३० मेगावाट ववद्युत ्गत जेठ ३ गते र दोस्रो युननटबाट उत्पाददत ३० मेगावाट 
ववद्युत ्िाउन १७ गते राक्ट्ष्िय प्रिारण प्रणालीमा जोडिएको गथयो। 

आयोजना पूणम रूपमा िचचालनमा आएपनछ आयोजनाबाट मुलकसभर खपत हुने ऊजाममा कररब आठ 
प्रनतशतको योगदान रहने छ। दवुै युननटबाट ३०–३० मेगावाट ववद्युत ्उत्पादन हुन्छ। रिुवामा बााँध 
र नुवाकोेेटमा ववद्युत ् गहृ रहेको आयोजना नेपाल ववद्युत ् प्रागधकरणले ननमामण गरेको हो। 
आयोजनाको मुख्य िुरुङको ब्रेक थु्र २०७४ भदौमा भएको गथयो। आयोजनाको ननमामण ठेकेदार 
कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिक्ट्जक्ट्जिी) ले गरेको हो। 

इक्ट्न्जननयररङ, खररद र ननमामण (इवपिी) मोिलमा सिसभल ववद्यतु ्गहृ, बााँध, िरुुङलगायतका िरंचना 
र इलेक्िोमेकाननकल तथा हाइड्रोमेकाननकलको काम गनम सिक्ट्जक्ट्जिीिाँग २०६७ जेठ १४ गते ठेक्का 
िम्झौता भएको गथयो। 



आयोजना २०६८ वैशाखदेखख ननमामण िुरु भएको गथयो। भूकम्पका कारण कररब २२ मदहना ननमामण 
कायम प्रभाववत बनेको गथयो। भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजनाको िंरचनामा क्षनत पु-याएको गथयो। 
आयोजना ननमामण िम्पन्न गनमका लागग १३ अबम ९९ करोि १२ लाख ५० हजार रुपैयााँ खचम हुने 
छ। 

आयोजनाबाट उत्पादन भएको ववद्युत ्थ्री बी हबदेखख मातातीथम िबस्टेिनिम्म ४५ क्रकलोसमटर दरूी 
रहेको प्रिारण लाइनमाफम त लगगएको छ। जिमा पावर हाउि (सिम्ले) देखख थ्री बी हबिम्म १३२ 
केभी, थ्री बी हबदेखख बााँिभचज्याङिम्म २२० केभी िबल िक्रकम ट र बााँिभचज्याङदेखख मातातीथमिम्म 
२२० केभी फोर िक्रकम ट प्रिारण लाइन ननमामण गररएको छ। 
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सस्तो तामाकोसी ५ लाई लगािी जुटेि 

काठमािौं – तामाकोिी ५ जलववद्युत ्आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन र वातावरणीय 
प्रभाव मूडयांकन भएको दईु मदहना बबते पनन िरकारले लगानी जुटाउन निक्दा ननमामणमा अन्योल 
देखखएको छ। िरकारले तुलनात्मक रुपमा ननकै िस्तो पने यो ९९.८ मेगावाटको आयोजनालाई 
जनताको जलववद्युत ्कायमिममा राखे पनन लगानी जुटाउन निक्दा कामले गनत सलन िकेको छैन। 

नेपाल ववद्युत ्प्रागधकरणले यो आयोजना ४९ प्रनतशत िवमिाधारणको िेयर िुननक्ट्श्चत गरेर ननमामण 
गने बताउाँ दै आएको छ। प्रागधकरणले स्वदेशी ववत्तीय िंस्था र अन्तरामक्ट्ष्िय बहुपक्षीय ववकाि 
िाझेदारको िहुसलयत ऋण रहने ववत्तीय व्यवस्थापनमा ननमामण अनघ बढाइने जनाएको छ। 

प्रागधकरणका प्रबन्ध ननदेशक कुलमान नघसिङले स्वदेशी र ववदेशी िाझेदारिाँग िहुसलयत ऋण र 
अनुदान सलएर आयोजना अनघ बढाइने बताए। ‘तामाकोिी ५ को ववस्ततृ अध्ययन पूरा गरी ननमामण 
प्रक्रिया अनघ बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ववदेशी िाझेदार कम्पनीिाँग बारम्बार छलफल गरररहेका 
छौं। अबको केही िमयसभरै टंुगो लगाएर ननमामण कायम अनघ बढाउने छौं।’ 

४५६ मेगावाटको मागथडलो तामाकोिी आयोजनाको ववद्युत्गहृबाट ननस्केको पानीलाई आठ क्रकलोसमटर 
भूसमगत िरुुङमाफम त िरुी दोभान पु-याएर बबजुली ननकासलनछे। तामाकोिी ५ जलववद्यतु ्आयोजनाका 
प्रमुख नसिवमान प्रधानले आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन र वातावरणीय प्रभाव मडूयांकन 
िम्पन्न भइिकेको बताए। ‘आयोजनाको प्राववगधक काम लगभग िम्पन्न भइिक्यो,’ उनले भन,े 

‘अब लगानीको जोहो गरेर नछट्टै ननमामण प्रक्रिया थाडनेछौं।’ 

उनका अनुिार आयोजना ननमामणको लागग अन्तरामक्ट्ष्िय दाताको खोजी भइरहेको छ। ‘गचननयााँ कम्पनी 
ननमामण गनम इच्छुक देखखएको छ,’ उनले भने, ‘अथम मन्रालयमाफम त दात ृननकायिाँग िम्पकम  भइरहेको 
छ।’ यो आयोजनामा २५–२५ मेगावाटको चारवटा युननटमाफम त बबजुली उत्पादन गररनेछ। 

आयोजना ननमामणको लागग कररब १५ अबम रुपैयााँ लाग्ने प्रारक्ट्म्भक अनुमान छ। यो आयोजना 
प्रनतमेगावाट िरदर १५ करोि रुपैयााँमा ननमामण हुन लागेको हो। जब क्रक अदहले जलववद्युत ्आयोजना 
२० करोिभन्दा कम मूडयमा ननमामण हुने अवस्था देखखाँदैंन। उक्त आयोजनाको लागग ड्याम ननमामण 
गनम नपन ेभएकाले पनन िस्तो पनम गएको हो। आयोजनाको अनुिार मुआब्जाको ववतरणको काम 



अक्ट्न्तम चरणमा पुगेको छ। तामाकोिी ५ आयोजनाबाट उत्पाददत बबजुली १७ िय समटरको िक्रकम ट 
लाइनमाफम त मागथडलो तामाकोिीको िबस्टेिनमा जिान गररनेछ। िरकारले जनताको जलववद्युत ्
कायमिमअन्तगमत ९९.८ मेगावाटको  तामाकोिी ५ जलववद्युत ्आयोजना, १०६० मेगावाटको मागथडलो 
अरुण, आयोजनामा ४९ प्रनतशत िाधारण िेयर िवमिाधारणको िुननक्ट्श्चत बनाई स्वेदशी ववत्तीय 
िंस्था र अन्तरामक्ट्ष्िय बहुपक्षीय ववकाि िाझेदारको िुहसलयतपूणम ऋण रहने मोिलमा ववत्तीय 
व्यवस्थापन गरी ननमामण गने जनाएको छ। 
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बुटिल – लुन्द्म्बिी प्रसारण लाइि भौनतक प्रगनत ४५ प्रनतशत 

भैरहवा, अिोज ७ गते । बुटवल–लुक्ट्म्बनी १३२ केभी प्रिारण लाइन र मैनदहया १३२÷३३÷११ केभी 
िबस्टेिन आयोजनाको भौनतक प्रगनत पनछडलो िमय बढेर ४५ प्रनतशत पुगेको आयोजनाले जानकारी 
ददएको छ । रुपन्देहीको योगीकुटी िबस्टेिनबाट िुरु भई मैनदहया पुग्ने प्रिारण लाइनको लम्बाइ १८ 
क्रकलोसमटर छ । दईु क्रकलोसमटर भूसमगतिदहत प्रिारण लाइन आयोजनाले ५७ टावर ननमामण गनुमपन े
छ । रुपन्देहीको भरैहवा क्षेरमा रहेका उद्योग र आमउपभोक्तालाई गणुस्तरीय, ववश्विनीय ववद्यतु ्आपनूतम 
गनम, चुहावट घटाउन, प्रिारण क्षमता िुदृढ बनाउन यो आयोजनाको कायामन्वयन गनम लगगएको हो । 
प्रिारण लाइन र िबस्टेिन ननमामणमा दढलाइ हुाँदा पयामप्त ववद्युत ्नपाएको गुनािो आएपनछ नेपाल 
ववद्युत ्प्रागधकरणका कायमकारी ननदेशक कुलमान नघसिङले शुिबार र शननबार यी आयोजना 
कायामन्वयनको ननरीक्षण गनुमभएको गथयो । कायमकारी ननदेशक नघसिङले आयोजना व्यवस्थापन, 

ठेकेदारिाँग ननमामणमा रहेको जग्गा अगधग्रहण, वन क्षेरको जग्गा प्रयोगलगायतमा देखखएका 
िमस्याबारेमा जानकारी सलनुभएको छ ।आयोजनाको ननरीक्षणपनछ उहााँले बुटवल–लुक्ट्म्बनी १३२ केभी 
प्रिारण लाइन आयोजनाको ननमामण आगामी माघसभर (जनवरी २०२०) र मैनदहया िबस्टेिनको काम 
पुि (डििेम्बर २०१९) सभर िक्न ननदेशन ददनुभयो । प्रिारण लाइन र िबस्टेिनको ठेकेदार 
कम्पनीहरूले तोक्रकएकै िमयमा कामिक्ने प्रनतबद्धता जनाएका छन ्। 
ननजी जग्गा अगधग्रहण, वन क्षेरको जग्गा प्रयोगमा रहेका िमस्या िमाधान गरी हामी िाइट उपलब्ध 
गराउाँछौँ, अत्यन्तै महŒवका आयोजनाको ननमामण जनतिक्दो नछटो िम्पन्न गनम जनशक्ट्क्त थप्नुहोि,् 

िमयमै काम िक्नुभयो भने फूलमाला लगाएर पुरस्कृत गछौं, दढलाइ गरेमा ठेक्का िम्झौतामा भएको 
व्यवस्थाअनुिार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउाँछौँ, उहााँले ठेकेदार कम्पनीलाई ननदेशन ददाँदै भन्नुभयो 
। 
तपाईंहरूले नछटो काम गररददनुभयो भने ववद्युत ्माग दईु िय मेगावाटभन्दा बढी बढ्छ, यि क्षेरको 
ववद्युत ्चुहावट कररब पााँच प्रनतशत घट्छ, उहााँले भन्नुभयो । 
यिैगरी गचननयााँ लगानीमा खुलेको होङ्शी सिमेन्टलाई ववद्युत ्आपूनत म गनम ननमामण भइरहेको बदमघाट–
िदी १३२ केभी प्रिारण लाइन आयोजनाको ननमामण भौनतक प्रगनत पनन कररब ४५ प्रनतशत पुगेको छ 
। २० क्रकलोसमटर लामो आयोजनाले ६७ टावर ननमामण गनुमपने छ । त्यिमध्ये ४० टावरको जग 
हासलएको छ । बदमघाट िबस्टेिनको स्तरोन्ननत अक्ट्न्तम चरणमा पुगेको छ । 



उद्योग, वाखणज्य तथा आपनूतम मन्रालयको सिमेन्ट उद्योगिाँग ववद्युत ्पु¥याउन ेघोषणाअनिुार यो लाइन 
बननरहेको हो । लाइन नपुग्दा होङ्शी सिमेन्टले अदहले डिजेलमाफम त ववद्युत ्उत्पादन गरी प्रयोग 
गरररहेको छ । उद्योगको क्षमता ववस्तार गनम लागेकाले होङ्शीलाई मारै कररब ८० मेगावाट ववद्युत ्

आवश्यक पने बताइएको छ । 
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ढडकेबर-मुजसेलया लाइनको स्तरोन्ननत, ववद्युत प्रवाह दईु गुणाले बढ्ने दाबी 

काठमािौं— नेपाल ववद्युत प्रागधकरणले ‘ओभरलोिेि’ ३३ केभी ढडकेबर-मुजेसलया प्रिारण लाइनको 
स्तरोन्ननत िुरु गरेको छ । प्रिारण लाइनको िग कन्टक्टरलाई एसिसििी सिडभािा कन्िक्टरले 
प्रनतस्थापन गरेर स्तरोन्ननत गनम लागगएको हो । ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पूरा भएपनछ 
मंगलबारबाट कन्िक्टर फेनम िुरु गरेको प्रागधकरण आयोजना व्यवस्थापन ननदेशनालय 
अन्तगमतको ‘गग्रि िबस्टेिन क्षमता ववस्तार आयोजनाका िहायक प्रबन्धक वपयुि मालाकारले 
बताए । उनका अनुिार उच्च ्क्षमताको एसिसििी सिडभािा कन्िक्टर प्रववगध पदहलो पटक 
जिान भइरहेको हो । ‘ननमामणाधीन लाइनहरुमा यो प्रववगध जिान हुन थालेको छ,’ उनले ऊजाम 
खबरिाँग भन,े ‘िचचालनमा रहेको लाइनमा पदहलो पटक राख्न िुरु गरेका हौं ।’ उनले 
स्तरोन्ननतपनछ प्रिारण लाइनको ववद्युत प्रवाह गने क्षमता दईु गुणाले बढ्ने दाबी गरे । ३३ 
क्रकलोसमटर लामो िबल िक्रकम ट लाइनमा िग कन्िक्टर प्रनतस्थापन गनम ३० करोि रुपैयााँ खचम 
हुनेछ  । आगामी कावत्तकसभर प्रिारण लाइन स्तरोन्ननतको काम पूरा भइिक्ने उनले बताए । 
लाइनको स्तरोन्ननतिाँगै मुजेसलया िबस्टेिनमा पनन २० एमसभएआरको क्यापासिटर बैंक 
राखखनेछ । लाइनको स्तरोन्ननतपनछ जनकपुर क्षेरको दिवपङको िमस्या िमाधन भई ववद्युत िेवा 
गुणस्तररय हुने प्रागधकरणको दाबी छ । लाइनमा अदहले भइरहेको प्राववगधक चुहावट घटाउन पनन 
मद्दत पुग्नेछ । लाइन ओभरलोि हुाँदा जनकपुर क्षेरमा ववद्युत दिवपङकाेे िमस्या गथयाेे । 
लाइन ओभरलोि भएर फाेेिम लाेेििेडिङकाेे िमस्या आउने देखखएपनछ प्रागधकरणले 
स्तराेेन्ननतकाेे काम िुरु गरेकाेे हाेे । 
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न्यादी जलववद्युत ्७० प्रनतशत पूरा 

बेसीसहर : लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउाँपासलका–६ बाहुनिााँिाक्ट्स्थत ङादी खोलामा ननमामणाधीन ३० 
मेगावाटको न्यादी जलववद्युत ्आयोजना ७० प्रनतशत पूरा भएको छ। आयोजना २०७३ चैतबाट 
ननमामण िुरु भएको हो। 

आयोजनाको बााँध क्षेरको जग खन्ने काम पूरा भएको न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कायमकारी 
अगधकृत उत्तम अमात्यले जानकारी ददए। उनका अनुिार ३ दशमलब ८४ क्रकलोसमटर लामो मुख्य 
िुरुङ ढलानको काम ७५ प्रनतशत िक्रकएको छ। यस्तै, ववद्युत ्गहृको सिसभल िंरचना ननमामण पनन 
िम्पन्न भएको छ। आयोजनामा िुरुङिदहत िात िय २५ समटर पेनस्टक पाइप राखखनेछ। 

ववद्युत ्गहृमा इलेक्िोमेकाननकल उपकरण जिानको काम िुरु हुन लागेको अमात्यले बताए। जिान 
हुने उपकरण भन्िार नाकामा आइपुगेको छ। ववद्युत ्गहृमा उपकरण जिानको काम मंसिरसभर पूरा 
गने लक्ष्य कम्पनीको छ। चैतदेखख ववद्युत ्उत्पादन गने तासलका छ। 

आयोजनाको िेम, हेिवकम क्ि, इन्टेकको काम तीव्र गनतमा भइरहेको छ। ववद्युत ्गहृको काम अक्ट्न्तम 
चरणमा पुगेको छ। टेलरेिको ननमामण पूरा भएको छ। पेनस्टक िपोटम कायम ननमामण भइिकेको छ। 
३० मेगावाटको यो आयोजना िम्पन्न गनम ६ अबम रुपैयााँ लाग्ने अनुमान छ। यिमा एभरेस्ट बैंकको 
अगुवाइमा पााँच बैंकले ऋण लगानी गरेका छन।् आयोजना पूरा भएपनछ उत्पादन हुने ववद्युत ्२२० 
केभी मस्र्याङ्दी कोररिोर प्रिारण लाइनको खुदी िबस्टेिनमा लगेर जोडिनेछ। ननमामणाधीन प्रिारण 
लाइन ववद्युत ्उत्पादन िुरु हुने अवगधसभर तयार नभए आयोजनाबाट उत्पाददत ववद्युत ्टाररकुना 
िबस्टेिनमा जोड्ने कम्पनीको योजना छ। 

आयोजनाको ननमामण गचननयााँ कम्पनी चगचयाङ हाइड्रोपावर कन्स्िक्िन एन्ि इन्स्टलेिन कम्पनीले 
गरेको छ। नदीको वहावमा आधाररत यो आयोजनाबाट वावषमक एक िय ६८ गगगावाट आवर ववद्युत ्
उत्पादन गरी नपेाल ववद्यतु ्प्रागधकरणलाई बबिी गररनछे। आयोजनाले ववद्यतु ्प्रागधकरणिाँग प्रचसलत 
‘पोस्टेि’ दरअनुिार वषामयाममा ४ रुपैयााँ ८० पैिा र िुक्खायामका लागग ८ रुपैयााँ ४० पैिामा 
ववद्युत ्खररद िम्झौता (पीपीए) गरेको छ। उक्त दर वावषमक ३ प्रनतशतका दरले िामान्य वदृ्गध भइ 
आठ वषमिम्म र िम्झौता अवगध ३० वषमिम्म कायम रहने बताइएको छ। 



िाना जलववद्युत ्गुरुयोजना अन्तगमत िन ्१९९३ मा पदहचान भएको ङादीको िुको क्षमता २.८ 
मेगावाट गथयो। पनछ यिलाई २० मेगावाट हुाँदै ३० पुर् याइएको हो। यिको पवूमिम्भाव्यता अध्ययन 
लमजुङ ववद्युत ्ववकाि कम्पनी (लेड्को) ले गरेको गथयो। िन ्२००० मै यिको वातावरणीय प्रभाव 
मूडयांकन स्वीकृत भइिकेको हो। बीपीिीले लेड्कोबाट यो आयोजना िन ्२००६ मा खररद गरेको 
गथयो। 
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िलगाड जलविद्युत ्वपवपपी मोडलमा बिाइिे 

नलगाि जलाशययकु्त जलववद्युत ्आयोजना ननमामणबारे छलफल गनम ऊजाम जलस्रोत तथा सिाँचाइमन्री 
वषममान पुन जापान गएका छन ्। जाजरकोटमा पने भेरी र कणामली नदीको िंगम स्थलनक्ट्जक 
नलसिगंाि नदीमा ननमामण गने भननएको १ िय १७ मेगावाटको आयोजना िावमजननक–ननजी–
िाझेदारी (वपवपपी) मोिलमा ननमामण गनम जाइकाले इच्छा देखाएपनछ यस्तो छलफल हुन लागेको 
हो । यिका लाक्ट्ेग जाइकाकै ननमन्रणमा ऊजाममन्री पुन मंगलबार बबहान जापान गएका हुन ्।  
आयोजना ननमामणबारे ननणामयक छलफल गने इच्छा जापानले व्यक्त गरेपनछ मन्री पनुले मन्रालयका 
कानुन हेने िहिगचव तोयानाथ अगधकारी, प्रशािन हेने िहिगचव सशवलाल नतवारी, अथम मन्रालयका 
िहिगचव उत्तरकुमार खरी, नपेाल ववद्यतु ्प्रागधकरणका कायमकारी ननदेशक कुलमान नघसिङ र नलगाि 
जलववद्युत ्आयोजनाका प्रमुख रामगोपाल लागेजुलाई िमेत भ्रमण टोलीमा िमावेश गरेका छन ्।  
मंगलबार बबहान पगुेको टोलीका िदस्यहरूले जापानको तोयामामा कान्िाई इलेक्ट्क्िक पावर 
कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको ३ िय ३५ मेगावाट क्षमताको कुरोबे जललववद्युत ्आयोजनाको १ िय 
८६ समटर अग्लो बााँधलगायत िंरचना अवलोकन गरेको टोलीमा िहभागी एक िदस्यले बताए ।  
भ्रमणका िममा मन्री पुनले बुधबार जापानका कृवष, वन तथा मत्स्य ववकािमन्री, परराष्िमन्री र 
जापान–नेपाल पासलमयामेन्टेररयन्ि फे्रन्िसिप सलगका अध्यक्षिाँग भेट गने कायमिम तय भएको छ । 
त्यस्तै, बबहीबार मन्री पुनले जाइकाका उपाध्यक्षलाई भेट्ने, अन्तक्रि्रयामा िहभागी हुने कायमिम 
रहेको छ । जाइकाका उपाध्यक्षलगायत पदागधकारीिाँगको भेट तथा छलफलमा नलगाि आयोजनामा 
जाइकाले लगानी गनेबारे ननणामयक वाताम हुने िम्भावना रहेको मन्री पुनको िगचवालयका एक 
िदस्यले बताएका छन ्।  
 डडवपआर तयार हुुँरै्द  

हाल नलगाि जलाशययुक्त जलववद्युत ्आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवदेन (डिवपआर) तयार 
पाने काम भइरहेको छ । आयोजनाको डिवपआर अस्टे«सलयन कम्पनी स्मेक, अमेररकन कम्पनी 
एमिब्डयुएच र नेपाली कम्पनी उदय कन्िडट्यान्टको िंयुक्त उपिम (जोइन्ट भेन्चर)ले गरररहेको 
छ । ऊजाम मन्रालय स्रोतका अनुिार आयोजनाले ५ हजार ४ िय रोपनी जग्गा अगधग्रहण गनुमपन े
छ । यिका लागग अथम मन्रालयले २ अबम ७२ करोि रुपैयााँ रकम ननकािा ददएको छ । आयोजना 



स्थलमा दईुवटा पहुाँचमागम ननमामण भइिकेको छ । आयोजनाको आवािगहृ (क्याम्प भवन) ननमामण 
भएको छ भने अन्य आवश्यक िंरचना ननमामण हुाँदै गरेको छ । 
२१० ममटर अग्लो बाुँि बिाइिे  
आयोजनाको िम्भाव्यता अध्ययनले २ िय १० समटर अग्लो र ५ िय ४५ समटर चौिाइको बााँध 
नलगाि नदीमा बनाउनुपने देखाएको छ । अध्ययनअनुिार ४ िय १७ मेगावाट ववद्युत ्उत्पादनका 
लागग १०४.२५ मेगावाट क्षमताका ४ वटा उत्पादन युननट जिान गनुमपनेछ । आयोजनाको भूसमगत 
पावरहाउिबाट ववद्युत ्उत्पादन गररनेछ । आयोजनाको बबजुली १ िय १२ क्रकलोसमटर लामो ४ िय 
केभी प्रिारण लाइनमाफम त कोहलपुरमा जोडिनेछ । १०४.२५ मेगावाट क्षमताका ४ वटा युननटमाफम त 
भूसमगत पावरहाउिबाट ववद्यतु ्उत्पादन गररन ेयोजना छ । उत्पाददत ववद्युत ्१ िय १२ क्रकलोसमटर 
लामो ४ िय केभी प्रिारण लाइनमाफम त कोहलपुरमा जोडिन्छ ।  
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प्रदेश ५ : फोहोरबाट बबजुली ननकाडने तयारी 

दैननक चार िय ५९ युननट बबजुली ननकाडन िक्रकने 

बुटवल – नदी, खोला र जंगल नै िक्ट्म्पङ िाइिको रुपमा प्रयोग भइरहेको प्रदेश ५ मा िरकारले 
फोहोरको वैज्ञाननक व्यवस्थापन गरी ऊजाम उत्पादन गने भएको छ। नदी, खोला, जंगल िक्ट्म्पङ 
िाइटको रुपमा प्रयोग भइरहाँदा वातावरण प्रदषुण बढेपनछ िरकारले फोहोरको वैज्ञाननक 
प्रयोगिदहतको व्यवस्थापन योजना बनाएको हो। 

फोहोरलाइ ऊजाममा पररणत गरी आम्दानीकै स्रोतको रुपमा प्रयोग गनम िक्रकने योजना ननमामणमा 
िरकार लागेको प्रदेश िरकारका प्रवक्ता तथा भौनतक पूवामधार मन्री बैजनाथ चौधरीले बताए। उनका 
अनुिार प्रदेशका ववसभन्न क्ट्जडलामा अब फोहोरलाई वैज्ञाननक तबरबाट व्यवस्थापन गरी त्यिबाट 
बबजुली उत्पादन गररने छ। 

फोहोरको वगीकरण तथा व्यवस्थापन गरी त्यिबाट ऊजाम उत्पादन गन े िम्बन्धमा अध्ययन 
गररएको मन्री चौधरीले बताए। फोहोरलाई ऊजाममा पररणत गनम िके त्यिबाट आम्दानी पनन हुन े
र फोहोर व्यवस्थापनमा पनन िहजता हुने भएकाले यस्तो योजना डयाइएको उनले बताए। 

बबजुली ननकाडनका लागग फोहोरको वगीकरण गने र बबजुली ननकाडन काम नलाग्ने फोहोर मारै 
िक्ट्म्पङ गररने उनले बताए। ‘िड्ने फोहोर, प्लाक्ट्स्टक र धातुजन्य फोहोर छुट्ट्याएर उगचत 
व्यवस्थापनिदहत ऊजाम उत्पादन गने बताइएको छ। फोहोरको उगचत व्यवस्थापन र प्रयोगका 
िम्बन्धमा प्रदेश िरकारले केही िमयअनघ ववसभन्न क्ट्जडलामा अध्ययन गरेको गथयो। िो अध्ययनले 
फोहोरबाट एक ददनमा एक िय ३७ देखख चार िय ५९ युननटिम्म बबजुली उत्पादन गनम िक्रकने 
िम्भावना औडंयाइएको छ। 

मन्रालयले चालु आगथमक वषममा फोहोरबाट बबजुली ननकाडन ९० लाख रुपैयााँ बजेट छुट्ट्याएको छ। 
भौनतक पूवामधार ववकाि मन्रालय ऊजाम शाखाका इक्ट्न्जननयर िूयमदेव गुप्ताले प्रदेशका १२ वटै 
क्ट्जडलामा गररएको अध्ययनका िममा गुडमीको रेिुंगामा िबैभन्दा बढी फोहोर िंकलन हुन ेदेखखएको 
छ। मन्रालयले प्रदेशका िबै क्ट्जडलाका एक–एक स्थानीय तहलाई आधार मानेर अध्ययन गरेको 
हो। 



‘स्थानीय िरकारिाँग िहकायम गरेर फोहोरको वगीकरण गदै व्यवस्थापन गनमिके बबजुली उत्पादन 
गनम िक्रकन्छ,’ इक्ट्न्जननयर गुप्ताले भन।े अध्ययन टोलीको प्रनतवेदनअनुिार गुडमीको रेिुंगा 
नगरपासलकामा एक ददनमा चार िय ५७ युननट, कवपलवस्तुको बुद्धभूसममा तीन िय ३० युननट, 

रुपन्देहीको देवदहमा दईु िय ६० युननट, नवलपरािी पक्ट्श्चमको िुनवलमा एक िय ७७ युननट 
बबजुली उत्पादन गनम िक्रकन्छ। 

यस्तै अघामखााँचीको िक्ट्न्धखकम मा दईु िय १६ युननट, रुकुम पूवमको सिस्ने गाउाँपासलकामा एक िय 
८३ युननट, प्युठानको स्वगमद्वारी नगरपासलकामा एक िय ५३ युननट, बााँकेको नरैनापरू नगरपासलकामा 
एक िय ४६ युननट बबजुली ननस्कने िम्भावना छ। गपु्ताका अनिुार बददमयाको मधुवन नगरपासलकामा 
दईु िय १४ युननट, दाङको लमही नगरपासलकामा दईु िय १४ युननट, पाडपाको रामपरु नगरपासलकामा 
एक िय ६४ युननट बबजुली ननकाडन िक्रकन्छ। 

ववद्युत ्उत्पादनका लगग िबैभन्दा पदहले स्थानीय तहिाँगको िमन्वय र जनतामा चेतना जागतृ 
हुनुपने बताउाँछन ्िरकारका प्रवक्ता मन्री चौधरी। उनले भनेजस्तै िरकारको यो बहुउपयोगी योजना 
िफल बनाउन प्रदेशका िबैजिो क्ट्जडलामा पदहले फोहोर प्रशोधन केन्र बनाउनु जरुरी छ। बााँकेको 
नेपालगचजमा फोहोर प्रशोधन केन्र हालै ननमामण पूरा भइ िचचालनमा आएको छ। तर, अन्य 
क्ट्जडलामा खोला, नदी, वन तथा खुला स्थानमा अव्यवक्ट्स्थत रुपमा फोहोर फासलाँ दै आएको छ। 
रुपन्देहीलगायत क्ट्जडलामा स्थानीयको ववरोधका कारण ननमामण गन ेभननएका प्रशोधन केन्र वषौंदेखख 
अलपर छन।् 

आधुननक प्रशोधन केन्र ननमामण गरी फोहोरको उगचत र दीघमकालीन व्यवस्थापनिाँगै ऊजाम उत्पादन 
गनम िक्रकने ननश्कषम अध्ययन टोलीले गरेको हो। त्यिका लागग स्थानीय िरकारिाँग िमन्वय गरेर 
काम थासलने मन्री चौधरीले बताए। प्रशोधन केन्र बन्नुमारै फोहोरको दीघमकालीन व्यवस्थापन 
नहुने भएकाले फोहोरलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा प्रयोग गनम ऊजाम उत्पादनिदहत व्यवस्थापनको 
योजना िरकारले अगाडि िारेको हो। ववकसित मुलुकमा फोहोरबाट बबजुली तथा ग्याि उत्पादन 
गरी आम्दानीको स्रोतका रुपमा प्रयोग गररने भएकाले प्रदेश िरकारले पनन त्यिको प्रारक्ट्म्भक 
अध्ययन थालेको  बताइएको छ। 
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राक्ट्ष्िय गौरवका बबजुली आयोजना 

मागथडलो तामाकोिी बाहेकको प्रगनत बबिमनलायक 

काठमािौं – िरकारको उच्च प्राथसमकतामा परेका जलववद्युत्का राक्ट्ष्िय गौरवका आयोजनाको गत 
आगथमक वषमको प्रगनत बबिमनलायक देखखएको छ। िरकारले मागथडलो तामाकोिी, बढूीगण्िकी, पक्ट्श्चम 
िेती र तमोर जलववद्युत ्आयोजनालाई राक्ट्ष्िय गौरवको िूचीमा राखेको  गथयो। तर, नतनको प्रगनत 
कछुवा गनतमा छ। 

मागथडलो तामाकोिी ननधामररत िमयमा निक्रकाँ दा लागत दोब्बरभन्दा बढी भइिकेको छ। हाल 
तामाकोिीको भौनतक प्रगनत ९८ प्रनतशत छ। तर, अन्य आयोजना ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन 
(डिवपआर) र ननमामण ढााँचामै अक्ट्डझएका छन।् िरकारले गत आगथमक वषमिम्म २२ वटा 
आयोजनालाई राक्ट्ष्िय गौरवमा पररभावषत गरेको गथयो। आगामी आगथमक वषमदेखख तमोर जलववद्यतु ्
आयोजना र िुनकोिी मररन िाइभिमनलाई पनन गौरवका आयोजनामा थप गरेको छ। ऊजाम, जलस्रोत 
तथा सिाँचाइ मन्रालयका िगचव िुमन शमाम िरकारले राक्ट्ष्िय गौरवको आयोजना घोषणा मारै गने 
कायामन्वयन नगने प्रवृवत्तले िमयमै ननमामण िम्पन्न हुन निकेको बताउाँछन।् 

‘हाम्रोमा राक्ट्ष्िय गौरवको आयोजना भनेर हतार–हतारमा घोषणा मारै गररन्छ। तर, कायामन्वयन 
गनेतफम  कदहडयै िचेत भइएन,’ उनले भने, ‘घोषणा गरेर मारै नपुग्ने रहेछ भन्ने त अदहलेको 
प्रगनतले देखखहाडयो नन !’ 

माधथल्लो तामाकोसी : म्यार्द थपेको थप्यै, लागत र्दोब्बर 
िरकारले ४५६ मेगावाटको मागथडलो तामाकोिी जलववद्युत ्आयोजना आगथमक वषम ०७३/७४ सभरै 
ननमामण िम्पन्न गने लक्ष्य राखेको गथयो। भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजना तोक्रकएको िमयमा 
ननमामण हुन िकेन। आगथमक वषम ०६७/६८ मािुरु गदाम यो ३५ अबम रुपैयााँमा ननमामण िम्पन्न गन े
लक्ष्य गथयो। तर, तोक्रकएको िमयसभर ननमामण िम्पन्न नभएपनछ आयोजनाको लागत दोब्बर 
नाघेको छ। यो िम्पन्न हुाँदा ७३ अबमभन्दा धेरै लाग्ने पनछडलो अनुमान छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले 
आयोजना प्रभाववत भएिाँगै पदहलोपटक ०७५/७६ को पुि मदहनासभर ननमामण िक्ने गरी नयााँ 



एकीकृत िमय तासलका तय गररएको गथयो। उक्त म्यादमा पनन काम िम्पन्न हुन निकेपनछ फेरर 
आगथमक वषम ०७६ /७७ को अिार मिान्तिम्म ननमामण िम्पन्न गने लक्ष्य राखखएको छ। 
अपर तामाकोिी हाइड्रोपावर सलसमटेिका कायमकारी ननदेशक ववज्ञानप्रिाद शे्रष्ठले आयोजनाको 
मागथडलोेे र तडलो ठािो िुरुङमा पेनस्टक पाइप जिानमा दढलाइ भएकाले लक्ष्यअनुिार काम गनम 
निकेको बताए। ‘अदहले तीव्र गनतमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘थप गररएको पनछडलो 
तासलकाअनुिार िम्पन्न गछौं। 

ढाुँचामै अन्द्ल्ियो बूढीगण्डकी 
िरकारले िुरुमा १२०० मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्िकी जलववद्युत ्आयोजना ०७७/७८ मा 
िम्पन्न गने लक्ष्य राखेको गथयो। त्यो म्याद िक्रकन अब दईु वषम पनन बााँकी छैन। आयोजनाको 
प्रगनत  भने ननराशाजनक छ। िरकारले आगथमक वषम ०६९/७० मा उक्त आयोजना दईु खबम ५९ अबम 
रुपैयााँ खचेर आठ वषमसभर ननमामण िम्पन्न गने लक्ष्य राखेको गथयो। त्यिो भनेको ६ वषम बबत्दा 
ननमामणको िुरिारै गनम िकेको छैन। 
अदहले आयोजनाको लागत तीन खबम रुपैयााँ हुन ेअनुमान गनम थासलएको छ। प्रभाववत क्षेरमा 
मुआब्जाको वववादिमेत टंुगगएको छैन। 

ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाइ मन्रालयका िहिगचव तथा आयोजनाका फोकल पिमन ददसलपकुमार 
ििौला आयोजनाको िंरचना टंुगो नलाग्दा पयामप्त खचम गनम निकेको बताउाँछन।् 

‘अझैिम्म पनन आयोजना कुन ढााँचामा ननमामण गने टंुगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘आयोजना कदहले 
िुरु हुने भन्नेमा अन्योल कायमै छ।’ आयोजना प्रभाववत िहरी क्षेर, आखेत, आरुबारी, खहरे लगायत 
ठाउाँमा अझै पनन मुआब्जा वववाद कायम छ। 

मन्रालयका अनुिार गत आगथमक वषमिम्म बूढीगण्िकी आयोजनाको मुआब्जाबापत २६ अबम ५० 
करोि रुपैयााँ ववतरण भइिकेको छ। यो आयोजना बनाउन गोरखा र धाददङका ५८ हजार एक िय 
५३ रोपनी अगधग्रहण गनुमपछम। उक्त त्यांक बजार क्षेर बाहेकको हो। िरकारले आगथमक वषम 
०७३/७४ देखख हालिम्म ४४ हजार एक िय २० रोपनीको मुआब्जा ववतरण गरेको छ। 
िरकारले चालु आगथमक वषमको बजेटमा आयोजनालाई १३ अबम ५७ करोि रुपैयााँ बजेट ववननयोजन 
गरेको छ। 
सम्भाव्यता अध्ययिमा अल्ममलयो पन्द्चचम सेती 
िरकारले पक्ट्श्चम ितेीलाई राक्ट्ष्िय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको पनन एक दशक बबत्न लागगिक्यो। 



अदहलेिम्म यिको न िम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, न कुन ढााँचामा ननमामण गने भन्ने टंुगो नै 
लाग्न िकेको छ। िरकारले िन ्२०१३ िम्म ७५० मेगावाटको पक्ट्श्चम िेती आयोजनाको िम्भाव्यता 
अध्ययन िम्पन्न गने लक्ष्य राखेको गथयो। 
िन ्२०१३ मा नेपाल ववद्युत ्प्रागधकरण र गचननयााँ कम्पनी थ्री गजेजबीच बुझाउने िम्झौता भएको 
गथयो। तर, अदहलेिम्म उक्त आयोजनाको खािै प्रगनत हुन िकेको छैन। यो आयोजना िोटी, ििलेधुरा 
र बझाङ क्ट्जडलामा पछम। 

अपडेटेड सम्भाव्यता अध्ययिमा सीममत तमोर 
िरकारले चालु आगथमक वषमको बजेटमा तमोर जलववद्यतु ्आयोजनाको िम्भाव्यता अध्ययन िम्पन्न 
गरी राक्ट्ष्िय गौरवको आयोजनाको रुपमा कायामन्वयन गने घोषणा  गरेको गथयो। तर, अदहलेिम्म 
यिको डिवपआर िमेत बनेको छैन। आयोजना प्रमुख झलकराम िुवेदी यिको अपिेटेि िम्भाव्यता 
अध्ययन िम्पन्न भएको बताउाँछन।् ‘आयोजनाको अदहलेिम्म अपिेटेि िम्भाव्यता अध्ययन 
िम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘कुन ढााँचामा ननमामण गने भन्ने टंुगो लाग्न बााँकी छ।’ 
लगानी बोिमले ७६२ मेगावाटको तमोर जलववद्युत ्आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन 
(डिवपआर) ननमामणको लागग गचननयााँ र जापानी कम्पनीिाँग सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। 

बोिमका कायमकारी ननदेशक महाप्रिाद अगधकारीले डिवपआर बनाउने कम्पनी छनोटको िममा रहेको 
बताए। लगानी बोिमले गत चैत १५ र १६ गत े काठमािौंमा िम्पन्न लगानी िम्मेलनमा यो 
आयोजनालाई िोकेिमा राखेको गथयो। अबको केही िातासभरै डिवपआर ननमामण गने कम्पनी चयन 
हुने उनले जानकारी ददए। यो आयोजना ननमामणको लागग १३४१.३९ समसलयन अमेररकी िलर लाग्न े
िम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। 
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अन्योलमा काबेली ‘ए’ : ववश्व बैंकको ऋण टंुगो लागेन 

काठमािौँ — अन्तरामक्ट्ष्िय ननकायको ऋण िहयोगमा ननजी क्षेरल ेननमामण गरररहेको काबेली ‘ए’ 
जलववद्युत ्आयोजना अन्योलमा परेको छ । ननमामण िुरु भइिक्नुपने बेलामा पनन आयोजनाको भौनतक 
प्रगनत २० प्रनतशत मारै छ भने ऋणको प्रनतबद्धता जनाएकालाई िरकारल ेसिफाररि गररददएको छैन । 

 

ववश्व बैंकको ऋणको म्याद नथवपने भएपनछ बुटवल पावर कम्पनीअन्तगमतको काबेली ‘ए’ जलववद्युत ्
आयोजना अन्योलमा परेको हो । ववश्व बैंकल ेददने भनेको ४ करोि अमेररकी िलरको म्याद यही डििेम्बर 
(पुि दोस्रो िाता) िक्रकाँ दै छ । ‘हामीले १ वषम म्याद थवपददन भने पनन िरकारल ेम्याद थपको सिफाररि 
गररददएको छैन,’ आयोजनाको प्रवद्मधक कम्पनी काबेली इनजीका एक िचचालकल ेभने, ‘िरकारबाट 
सिफाररि नभई ववश्व बैंकल ेऋणको म्याद थप गदैन ।’ 
 

३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ को प्रवद्मधक काबेली इनजीले नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्क्िसिटी िेभलपमेन्ट एन्ि 
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमाफम त अथम मन्रालयलाई म्याद थपको लागग सिफाररि पठाए पनन फाइल ६ 
मदहनादेखख अथम मन्रालयमा रोक्रकएको छ । ‘हामीले ऋणको म्याद थपको सिफाररि गररददन अथम 
मन्रालयमा फाइल पठाएका गथयौं,’ ऊजाम मन्रालयका एक अगधकारीले भने, ‘अथमल ेक्रकन गरेन हामीलाई 
जानकारी भएन ।’ 
 

तमोर ववद्युत ्आयोजनालाई ७ िय ६२ मेगावाट क्षमतामा बढाउाँदा काबेली ‘ए’ ववद्युत ्आयोजना िुबानमा 
पछम  । लगानी बोिमल ेतमोर जलाशययुक्त आयोजना ननमामणका लागग माग गरेको प्रस्तावमा 
हाइड्रोइलेक्ट्क्िसिटी िेभलपमेन्ट एन्ि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीिाँगको जेभीमा पावर कपोरेिन अफ चाइना 
सलसमटेिको जेभीले मारै प्रस्ताव पेि गरेको छ । 
 

‘तमोर अनघ बढाउाँदा काबेली ‘ए’ िुब्ने खतरा भएर हो वा काबेली ‘ए’ लाई अनघ बढाउन नचाहेर हो अथम 
मन्रालयले ऋणको म्याद थप्न प्रस्तावमा सिफाररि गरेको छैन,’ बुटवल पावर कम्पनीका एक अगधकारीले 
भने, ‘अथम मन्रालयले म्याद थपको सिफाररि नगदाम आयोजना अन्योलमा परेको छ ।’ 
 

काबेली माचम मदहनामा गचननयााँ कम्पनीिाँग सिसभल िंरचनाको ठेक्का रद्द गरेको भए पनन अको ठेक्का 
आह्वान गनम िकेको छैन । १० अबम लागत अनुमान गररएको आयोजनाको ४ अबम ऋणको म्याद 
नथवपएपनछ आयोजना अन्योलमा परेको हो । सिसभल तथा हाइड्रोमेकाननकल कामको क्ट्जम्मा पाएको 
ठेकेदार चीनको झके्ट्जयाङ हाइड्रो पावर कन्स्िक्िनले गत पुिदेखख काम गरेको गथएन । कामको गुणस्तरमा 
प्रश्न उठेपनछ गचननयााँ ठेकेदारले आयोजनास्थल छािेको गथयो । 
 



ठेकेदार कम्पनी काममा नफक्रकम एपनछ चैतमा प्रवद्मधक काबेली इनजीले गचननयााँ कम्पनीिाँगको ठेक्का 
तोिेको गथयो । हालिम्म आयोजनाको भौनतक प्रगनत कररब २० प्रनतशत छ । 
 

आयोजनाबाट २०७७ पुिसभर ववद्युत ्उत्पादन गने लक्ष्यिदहन २०७३ चतैमा ननमामण िुरु गररएको हो । 
आयोजनाको ४ दशमलव ३२ क्रकलोसमटर िुरुङमध्ये १ दशमलव २ क्रकलोसमटर मार खननएको छ । 
आयोजनामा अन्य िंरचनाको काम िुरु भएको छैन । 
 

आयोजनालाई ऋण ददन २०७२ मंसिरमा िरकार र ववश्व बैंकबीच िम्झौता भएको गथयो । िरकारमाफम त 
जलववद्युत ्लगानी तथा ववकाि कम्पनी (एचआईिीिीएल) लाई ऋण ददई काबेली इनजीिाँग िम्झौता 
गररएको हो । आयोजनामा ववश्व बैंकल े४ करोि िलर र ववश्व बैंक िमूहअन्तगमतको अन्तरामक्ट्ष्िय ववत्त 
ननगमले ३ अबम ८६ करोि िलर लगानी गने प्रनतबद्धता जनाएका गथए । 
 

ताप्लेजुङ र पााँचथरको सिमानामा ननमामणाधीन आयोजनामा जलायशयबाट पानीलाई चार क्रकलोसमटर लामो 
िुरुङमाफम त ववद्युत्गहृमा पठाउने गरी आयोजनाको डिजाइन गररएको छ । यो आयोजना अधमजलाशययुक्त 
प्रकृनतको हो । आयोजनाबाट उत्पाददत ववद्युत ्८० क्रकलोसमटर लामो प्रिारण लाइनमाफम त दमक 
िबस्टेिनमा जोड्ने योजना छ । 
 

बुटवल पावर कम्पनीले यो आयोजना अन्तरामक्ट्ष्िय प्रनतस्पधाममाफम त पाएको हो । आयोजनाको कुल लागत 
९ करोि ९५ लाख अमरेरकी िलर हुने प्रारक्ट्म्भक अनुमान गररएको गथयो । आयोजनामा भएको दढलाइले 
यिको लागत स्वत: बढ्ने भएको छ । प्रनतमेगावाट लागतका दहिाबले पनन यो नेपालकै महाँगो आयोजना 
हो । पदहलाको अनुमानअनुिार पनन यिको प्रनतमेगावाट लागत कररब ३० करोि पछम  । 
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विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउिुपिेमा जोड 

काठमाडौँ, असोज ७ गते । देशका ग्रामीण क्षेरहरु खाना पकाउने ऊजामका लागग दाउरा, कृवषजन्य वस्तु, 
गुइाँठा आदद जैववक (जीवाष्म) मा ननभमर रहनुपदाम स्वास््य, वातावरण र राक्ट्ष्िय अथमतन्रमै नोक्िानी 
भइरहेको िन्दभममा िमदृ्ध नपेाल र िखुी नपेालीको राक्ट्ष्िय लक्ष्य हासिल गनम ववद्यतुीय चुलोको प्रयोगलाई 
बढाउनुपनेमा जोि ददइएको छ । 

वैकक्ट्डपक ऊजाम प्रवद्र्धन केन्र, एकीकृत पवमतीय ववकािका लागग अन्तरराक्ट्ष्िय केन्र (इसिमोि) र क्ट्क्लन 
कुक्रकङ एलाइन्ि (सिएए) को ियंकु्त आयोजनामा भएको कायमशालामा िहभागी वक्ताहरुले स्वच्छ भान्टाको 
असभयानलाई िाथमक तुडयाउन िरकार, िमुदाय र ननजी क्षेरको िामूदहक प्रयाि आवश्यक रहेका धारणा 
राखु्नभयो । 

कायमिममा पूवममन्री गणश िाहले गरीबको पदहचान नै ऊजाम खपतको अवस्थाबाट हुने हुाँदा िमदृ्ध नेपाल 
िुखी नेपालीको असभयानलाई िाथमक तुडयाउन स्वच्छ भान्छाको लक्ष्य पूरा गनुमपने बताउनुभयो । उहााँले 
भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय िरकारहरुले आफ्ना पासलकाहरुलाई धुवााँमुक्त गराउाँ दै िमग्र देशलाई नै धुवााँमुक्त 
गराउन िक्रकएमा मुलुकले िमदृ्गध हासिल गनम िक्ने र आम जनता िुखी हुन िक्दछन ्।” 

वैकक्ट्डपक ऊजाम प्रवद्र्धन केन्रका कायमकारी ननदेशक मधुिूदन अगधकारीले आगामी तीन वषमसभर िम्पूणम 
जनतामा ववद्युत्को पहुाँच प¥ुयाउन ेिरकारको लक्ष्य भएिाँग ैववद्युत्मा खाना पकाउने प्रबन्ध गनमका लागग 
ववद्युत्को पहुाँच, ववतरण प्रणाली, वाइररङ र महिुल नतनम िक्ने क्षमताको ववकाि गनम आवश्यक रहेको 
बताउनुभयो । 

क्ट्क्लन कुक्रकङ एलाइन्ि (सिएए)का क्षेरीय ननदेशक अजीत वािुले नेपालमा नमूनाका रुपमा िचचालन 
गररएको स्वच्छ भान्छाको कायमिम ननकै प्रभावकारी भएकाले यिलाई देशभर ववस्तार गने तयारी 
भइरहेको जानकारी ददनुभयो । सिएएका नेपाल प्रबन्धक करुणा ब्रजाचायमले काभ्रेपलाचचोक क्ट्जडलाको 
मदनदेउपुर र पााँचखाल नगरपासलकाका ७१० घरधुरीमा बायोग्याि, इन्िक्शन चुलो र एलपी ग्यािको 
प्रवद्र्धन गरी दाउरामा खाना पकाउने बाध्यताबाट मुक्त गररएको र यिबाट स्थानीय िमुदायको स्वास््य, 

वातावरण र जीवनस्तरमा िुधार आएको उडलेख गनुमभयो । 

इसिमोिका ननदेशक विन्त शे्रष्ठले खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउराको अत्यगधक प्रयोगले घरसभरको वायु 
प्रदषूणबाट स्वास््य र वातावरणीय िमस्या ननम्त्याउने हुाँदा त्यिका ननयन्रणका लागग स्वच्छ ऊजामको 



खपतलाई बढाउनुपनेमा जोि ददनुभयो । ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाइ मन्रालयका उपिगचव गोकणम 
पन्थले अदहले पनन ९३ प्रनतशत ऊजाम परम्परागत र खननज इन्धनमा नै ननभमर रहनु परेका अवस्थामा 
ववद्युत्को उत्पादन वदृ्गधिाँगै घरायिी चुलोको प्रयोग बढाउनेतफम  िरकारले जोि ददएको उडलेख गनुमभयो 
। 

मदनदेउपुर नगरपासलकाका प्रमुख टोपबहादरु वाइवा तामाङले आफ्नो नगारपासलकामा नमूनाका रुपमा 
िचचासलत स्वच्छ ऊजाम कायमिम ननकै प्रभावकारी रहेकाले यिलाई आगामी ददनमा पनन ननरन्तरता 
ददनुपनेमा जोि ददनुभयो । पााँचखाल नगरपासलकाका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारले एक घर एक ववद्युतीय 
चुलोको असभयान िचचालन गरी ववपन्न पररवारलाई ५० प्रनतशत अनुदान उपलब्ध गराउन माग गनुमभयो 
। 

वैकक्ट्डपक ऊजाम प्रवद्र्धन केन्रका वररष्ठ अगधकृत मुकेश नघसमरेले तराईका २२ क्ट्जडलालाई लक्षक्षत गरी 
तीन वषमसभर गुइाँठाबाट खाना पकाउनुपने बाध्यताको अन्त्य गनम केन्रले गुइाँठा ववस्थापन कायमिम 
िचचालन गनम लागेको जानकारी ददनुभयो । िो अविरमा नेपाल इनजी फाउन्िेशनले ववद्युतीय चुलोको 
मापदण्ि तथा अजम्बरी ववकाि फाउन्िेशन र जुनक्रकरी इन्टरयाक्ट्क्टभबाट दईु नगरपासलकामा व्यवहार 
पररवतमन िचचार र आपूनत म व्यवस्थापनिम्बन्धी कायमपर प्रस्तुतीकरण गररएको गथयो । 
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ववद्युत ्खपत बढ्दा ‘वपक डिमान्ि’ भने घट्यो 

८ अिोज, काठमािौं । गत आगथमक वषम २०७५/७६ मा नेपालमा ववद्युतको उच्च माग १ हजार ६ 

िय मेगावाट हुने अनुमान गथयो । तर, १ हजार ३ िय २० मेगावाटमा िीमीत भयो । यिको मुख्य 

कारण गथयो, वपक डिमान्ि (िााँझ–बबहानको ववद्युत माग) घट्नु । 

नेपालको ववद्युत आपूनत ममा िबैभन्दा चुनौती भनेकै वपक डिमान्िको व्यवस्थापन हो । बबहान र 

बेलुकीको िमय नेपालको ववद्युत प्रणालीमा उच्च भार पने गछम । अझ, दहउाँदमा त एिी र दहटर 

लगायतका उच्च ववजुली खपत गने यन्र तथा उपकरणहरु पनन चडने भएकाले माग उत्कषममा 

पुग्छ । तर, ववजुलीको आपूनत म र खपत दबुै बदढरहाँदा उच्च माग घट्नुलाई अनौठो िंयोगका रुपमा 

हेररएको छ । 

दहउाँदमा नेपालका खोलानालाको ितह घटेर उत्पादन न्युन भएको हुन्छ । यो िमयमा आपूनत म थेग्न 

भारतीय ववजुली आयात गनुमपने वाध्यतामा छ प्रागधकरण । गत वषम प्रक्षेपणअनुिार १६ िय 

मेगावाटको माग भएको भए प्रागधरकणलाई आपूनत म थेग्न आच्छुआच्छु पने गथयो । प्रागधरकणले 

एक वषममा प्रक्षेवपत भन्दा कररब ३०० िय मेगावाट कम ववद्युत व्यवस्थापन गनुमपरेको छ । 

प्रागधकरणले अदहले ववद्युत खपत बढाउन प्रोत्िाहन गरररहेको छ । अनघडलो आवमा खपत दर ६८ 

क्रकलोवाट प्रनतघण्टाका दरले बढेको गथयो । १ िय ७७ क्रकलोवाट घण्टा मार रहेको ववद्युत खपत 

दर गत वषम िक्रकाँ दािम्म २४५ क्रकलोवाट घण्टा पुगेको छ । िरकारले त्यिलाई आगामी िाउनिम्म 

४२६ क्रकलोवाट घण्टा पुर् याउने लक्ष्य पनन सलएको छ । यिका लागग यो वषमको उच्च मागदरको 

कटौतीले पनन िरकारलाई उत्िादहत बनाएको छ । 

ववद्युत खपत दर बढ्दा उच्च मागको व्यवस्थापन किरी िम्भव भयो त ? प्रागधरकणका कायमकारी 

ननदेशक कुलमान नघसिङ िबै क्षेरमा पूणम रुपमा लोििेडिङ हटाएका कारण यो िम्भव देखखएको 

बताउाँछन ्। 



‘२०७४ िम्म उद्योगमा ४ घण्टा लोििेडिङ गथयो, त्यो िमयको १५ िय मेगावाटको उच्च माग 

देखखन््यो,’ उनले भने, ‘उद्योगको पनन लोििेडिङ हटाइददएपनछ त्यो त्यांक अब पणूमरुपमा प्रयोगमा 

आधाररत भएको छ ।’ 

ववद्युत खपत गने उपभोक्ताको फेररएको आनीबानीका कारण उच्च माग घटाउन िम्भव भएको उनले 

बताए । बत्ती जााँदैन भन्ने आत्मववश्वाि बढेपनछ कुनै पनन उपभोक्ताले ववजुली प्रयोगको िेड्युल 

नबनाउाँदा उच्च माग हुने िमयमा पनन प्रणालीमा चाप घट्न पुगेको नघसिङको ववश्लेषण छ । 

‘कोही उपभोक्तालाई तासलका हेरेर लाइनमा केही उपकरण जोड्नु पने छैन, त्यिो भएपनछ आफूलाई 

पायक पने िमयमा काम गररन्छ,’ उनले भने, ‘दहजो लोििेडिङ भएको िमयमा लाइन आउनािाथै 

हतार–हतार उपकरणहरु लाइनमा जोडिन््यो, त्यिले गदाम मागको दर पनन आपूनत म भन्दा धेरै बढी 

हुन पुग््यो ।’ 

यिैगरी सिस्टमबाट इन्भटमर हट्दा पनन प्रणालीमा उच्च माग व्यवस्थापन भएको प्रागधकरणको 

ननश्कषम छ । ववगतमा इन्भटमरबाट मारै ४ िय मेगावाट मेगावाटभन्दा माग वदृ्गध भएको नघसिङ 

बताउाँछन ्। 

‘लाइन आउनािाथ िबैनतर इन्भटमर चाजम गनम िुरु हुन््यो, आएको बेला ननयसमत प्रयोगमा पनन 

ववजुली प्रयोग भएकै हुन््यो, तर अब ननयसमत प्रयोगबाहेक सिस्टममा थप लोि छैन,’ उनले भने, 

‘पनछडलो ियममा सलि बडबिदहत ऊजाम दक्षता बढाउने उपकरणको प्रयोगमा उपभोक्ताको ध्यान 

गएको छ । यिले पनन िााँझ–ववहान हुने उच्च मागदर घटेको छ ।’ 

प्रागधकरणका अनुिार ‘वपक आवर’मा माग घटे पनन अन्य िमयमा ववजुलीको प्रयोग बााँडिन पुगेको 

छ । त्यिले गदाम ववजुलीको खपत दर पनन बढ्न पुगेको छ । ववद्युत चुहावट दर ननयन्रण गदाम 

पनन उच्च माग व्यवस्थापनमा िहयोग पुगेको नघसिङले बताए । 

‘चाहेजनत ववजुली खपत गनम िक्रकने अवस्था आउनुमा उपभोक्ताले पररवतमन गरेको ववजुली प्रयोगको 

शैली र आनीबानी प्रमुख कारण हो,’ नघसिङ भन्छन ्। 
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बूढीगण्िकी बनाउन जुमुमराए गोरखाली, िबै राजनीनतक पाटीको आवाज 
‘आयोजना स्वदेशी लगानीमै’ 
काठमािौं— अन्योल र अननक्ट्श्चतताको भुमरीमा रुमक्ट्डलएको बूढीगण्िकी जलाशय जलववद्युत 

आयोजना ननमामण अनघ बढाउन गोरखाका राजनीनतक पाटी एकै ठाउाँमा उसभएका छन ्। िरकार नै 

यो वा त्यो बहानामा आयोजना ननमामणमा बाधक बनेको भन्दै उनीहरू एक जुट भएका हुन ् । 

गोरखाका ३ राजनीनतक दल (नेपाल कम्युननष्ट पाटी (नेकपा), नेपाली कााँग्रेि र िमाजवादी पाटी) 

ले १ हजार २ िय मेगावाटको आयोजना ननमामणमा ऐकेबद्धता जनाउाँ दै आ–आफ्ना तफम बाट ववज्ञक्ट्प्त 

िमेत जारी गरेका छन ्। बााँकी क्षेरको मुआब्जा तोकी तुरुन्त ननमामण प्रक्रिया अनघ बढाउन उनीहरूले 

िरकारलाई आग्रह गरेका छन ्। आयोजना प्रभाववतको माग उगचतरूपमा िुनुवाई हुनुपने पनन 

उनीहरूको माग छ । िरकारले अन्य क्षेरको मुआब्जा तोकेर ववतरण गरे पनन गोरखाको आरुघा 

तथा आखेत बजार तथा धाददङको आरुघाट, ववशालबजार तथा बरपुरेश्वर खहरे क्षेरको मुआब्जा 

ननधामरण गरेको छैन । यिैगरी, घर, गोठ, बोट ववरुवा, फलफूलको लगत िंकलन गरी यिको पनन 

मूडय तोक्रकएको छैन । आयोजनाको िुबान क्षेरका बासिन्दालाई िरकारले मुआब्जा ववतरण नगरेर 

अडमडयाएको, कामले गनत सलन निक्दा आयोजना नबन्ने आशंका बढेको भन्दै स्थानीय दलले 

िंयुक्त आवाज उठाएका छन ्। ित्तारुढ नेकपाले बूढीगण्िकीको िुबान क्षेरमा घरजग्गा, गोठ, बोट 

ववरुवा परेका स्थानीयलाई मुआब्जा ददन ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाइ मन्रालय र मुआब्जा ननधामरण 

िसमनतिाँग माग गरेको छ । क्ट्जडला अध्यक्ष लेखबहादरु थापाको अध्यक्षतामा बिेको 

बैठकले  घरजग्गा रोक्का गरेर लामो िमयिम्म जनतालाई अन्यायमा नराखी मुआब्जा ददन आग्रह 

गरेको छ । उता नेपाली कााँग्रेि गोरखाले पनन आयोजनाले आरुघाट बजार, आखेत, धाददङको आरुघाट 

ववशालबजार र बरपुरेश्वर खहरे क्षेरका घरजग्गा तथा बैंक्रकङ कारोबार रोक्का गरेर िरकारले घरजग्गा 

धनीमागथ अन्याय गरेको आरोप लगाएको छ । उिले २०७३ िाल जेठ १९ गतेदेखख िुबान क्षेर पने 

आयोजनाको रोक्का गररएको घरजग्गाको मुआब्जा तत्काल बााँड्न जोिदार माग गरेको छ । क्ट्जडला 

िगचव नन्दप्रिाद न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको ववज्ञक्ट्प्तमा मडूय बदृ्गधका आधारमा मआुब्जा ववतरणको 

काम चााँिो िुरु नगरे स्थानीयको हक अगधकारका लागग आन्दोलन गने चेतावनी ददइएको छ । 



िमाजवादी पाटी गोरखाले मुआब्जा ववतरण प्रक्रियामा देखखएको उदासिनताले िरकार आयोजना 

ननमामण गने पक्षमा नदेखखएको आरोप लगाएको छ । पाटीको ववज्ञक्ट्प्तमा भननएको छ– मुआब्जा 

ववतरणमा िरकारले दढलािुस्ती, बहानाबाजी र आनाकानी गरररहेको छ । यिरी धसमलो पानीमा 

माछा मानम खोज्ने तत्त्वदेखख स्थानीय िचेत हुनुपछम । आयोजना िुबान क्षरेको मुआब्जा ननधामरण 

हुन निक्दा गोरखा र धाददङका स्थानीयको २ हजार २ िय रोपनी घरजग्गाको मुआब्जा बााँड्न 

बााँकी छ । दईु वटै क्ट्जडलाका स्थानीयको घरजग्गाको मुआब्जा ननधामरण गनम प्रमुख क्ट्जडला 

अगधकारीको िंयोजकत्वमा िसमनत बने पनन अदहलेिम्म काम हुन िकेको छैन । मुआब्जाा ववतरण 

वातावरणीय काम गनम गठन गररएको ‘बूढगण्िकी जलववद्युत आयोजना इकाई’ पनन ववघटनको 

अवस्थामा पुगेको छ । उच्च राजनीनतक तह तथा प्रधानमन्री तहबाटै ‘रुसलङ’ हुाँदा आयोजनाबारे 

इकाईका कोही कममचारी बोडन चादहरहेका छैनन ्। अझ ऊजाम, जलस्रोत तथा सिाँचाइ मन्री वषममान 

पुन लामो िमयदेखख मौन देखखएका छन ्। प्रधानमन्री केपी शमाम ओलीको दबाबका कारण उनले 

आयोजना ननमामणका कुनै पनन प्रक्रिया अगाडि बढाउन िकेका छैनन ्। यही कारण नागररक िमाज 

गोरखाले गत शननबार (अिोज ४ गते) आयोजना गरेको ‘गोरखा ववकाि बहि’ मा दईु मदहनादेखख 

ननमन्रण गरे पनन अन्त्यमा मन्री पुन उपक्ट्स्थत भएनन ्। योिाँगै दवुै क्ट्जडलाका प्रमुख क्ट्जडला 

अगधकारी पनन िरकारको ‘रुसलङ’का कारण िहभागी भएनन ्। इकाई प्रमुख कृष्णबहादरु काकी 

बहिमा उपक्ट्स्थनत भएर १५ समनेट बिेपनछ बादहररए । िरकारको यस्तो क्रियाकलाप देखेपनछ 

शननबार नै गोरखाबािी आिोसित देखखएका गथए । उनीहरूले आयोजना ननमामण गनम जस्तोिुकै 

आन्दोलन गनम पनन आफूहरू तयार रहेको उद्घोष िमेत गरेका छन ्। िरकारले जलाशय आयोजना 

ननमामण गने घोषणा गरेको दशकौं भइिक्यो तर अदहलेिम्म एउटा पनन अनघ बढ्न िकेको छैन । 

४ वषमअनघ नै ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदन तयार (डिवपआर) भएको बूढीगण्िकी पनन थक्ट्न्कएजस्तै 

भएको छ । अदहलेिम्म डिवपआर बनेको यो एउटा मार जलाशय आयोजना हो । 
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नतलोिमा लगािी सम्मेलि : १२ पररयोजिामा १५ अबगको प्रनतबद्िता 

 

१० अिोज, बुटवल । रूपन्देहीको नतलोत्तमा नगरपासलकाले आयोजना गरेको लगानी िम्मेलनबाट 

१५ अबम रुपैयााँको लगानी सभबरने ननक्ट्श्चत भएको छ । काठमािौं बादहर स्थानीय तहले पदहलोपटक 

आयोजना गरेको लगानी िम्मेलनमा दईुवटा पररयोजनाको िमझदारीपरमा हस्ताक्षर (एमओयू) 

भएको छ भने दशवटा पररयोजनामा आशयपरमा हस्ताक्षर भएको छ । 

एमओयू भएका दईु पररयोजनामा यूके एि र नतलोत्तमा नगरपासलकाको िहकायममा िीप र रोजगार 

प्रवद्र्धन कोष स्थापना तथा नेपाल बैंक सलसमटेिको िहुसलयत कजाम पररयोजना रहेका छन ्। 

िम्मेलनमा नगरपासलकाले २२ वटा र नीक्ट्ज क्षेरले ३१ वटा पररयोजना प्रस्ताव गरेका गथए । 

तीमध्ये िम्मेलनमा २४ वटा पररयोजनाको आशयपर मार खोसलएको गथयो । 

प्रारक्ट्म्भक लगानी िमझदारी भएका पररयोजनाहरुमा ररिी हाइड्रो पावर, अन्नपूणम एग्रो, स्माटम एएिी 

नेपाल, उत्तम एग्रो प्रोिक्िन, िन आउटिोर प्रासल.,नतलोत्तमा ररङरोिमा रेलवे, नतलोत्तमा–११ 

गणेशनगरमा ढािेबाि एकीकृत पयमटकीय आयोजना, विा नं. ६ मा दगु्ध प्रशोधन केन्र, विा नंें 

१४ मा समनी नेपाल, एकीकृत कृवष उपज िंकलन तथा प्रशोधन केन्र (कोडि स्टोरिदहत) रहेको 

नगरपासलकाका प्रमुख प्रशािकीय अगधकृत कृष्णप्रिाद िापकोटाले जानकारी ददए । 

पदहलो प्रयािमै ननजी क्षेरबाट आएको लगानी प्रनतबद्धताले आफूहरु ननकै उत्िादहत भएको नगर 

प्रमुख वािुदेव नघसमरेले बताए । ‘नतलोत्तमा लगानीका लागग उपयुक्त थलो रहेछ भन्ने लगानीकताममा 

छाप छाड्न िफल भयौं’, नघसमरेले भने, ‘प्रनत कठ्ठा पााँच हजार भािा दरमा चाहेजनत जग्गा ३०–

४० वषमिम्म सलजमा ददने र रोजगारीका आधारमा करमा ित प्रनतशतिम्म छुटको योजनाबाट 

लगानीकतामहरु आकवषमत भएका छन,्बााँकी पररयोजनामा पनन नछट्टै लगानी सभबरने छ ।’ 



लगानी िम्मेलनबाट ५० अबम लगानी सभबरने आयोजकको अपेक्षा गथयो । िम्मेलनमा चीन, 

भारतबाट िमेत लगानीकतामहरु आएका गथए । स्थानीय तहमै पदहलोपटक व्यवक्ट्स्थत ढंगले लगानी 

िम्मेलन आयोजना गरेको भन्दै पूवमप्रधानमन्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ि, अथममन्री िा. युवराज 

खनतविा, प्रदेश २ का मुख्यमन्री लालबहादरु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्री िोरमखण पौिेललगायतले 

नतलोत्तमा नगरपासलकाबाट देशका अन्य स्थानीय तहले सिक्नुपने बताएका गथए । 
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४१७ मेगावाटको नलसिहंगाि जलववद्युत पररयोजना अनघ बढाउन जापान िहमत 

९ अिोज, काठमािौं । जाजरकोटमा अवक्ट्स्थत४ िय १७ मेगावाटको नलसिहंगाि जलववद्युत 

पररयोजना अनघ बढ्ने भएको छ । 

जापान भ्रमणमा रहेका ऊजाम, जलस्रोत तथा सिचंाइमन्री वषममान पुन र जापानी ववकाि ननयोग 

(जाइका) का कायमकारी उपाध्यक्ष काजुदहको कोसशकावाबीच बबदहवार भएको भेटवाताममा उक्त 

पररयोजनालाई अनघ बढाउने ववषयमा िहमनत भएको हो । 

मन्री पुनले उक्त पररयोजनालाई अनघ बढाउने ववषयमा बुधवार जापानका िंिदीय, परराष्ि, उपमन्री 

नोरुदहरो नाकायामा, कृवष, वन तथामत्स्यपालन राज्यमन्री योसिताका ईता र जापान िंिदीय मैरी 

िमूहका अध्यक्ष तथा सलबरल िेमोिादटक पाटीका महामन्री तोसिदहरो ननकाइिाँग छलफल गरेका 

गथए । 

भटेवाताममा उजाममन्रालयका िहिगचव तोया अगधकारी, नपेाल ववद्यतु प्रागधकरणका कायमकारी ननदेशक 

कुलमान नघसिङलगायतका उच्च अगधकारी िहभागी गथए । 

उजाममन्री पुनले जाइकाले पीपीपी मोिेलमा उक्त आयोजना अनघ बढाउन ेगरी प्रस्ताव गरेको जानकारी 

ददए । उनकाअनुिार उक्त पररयोजनालाई जाइकाले उच्च प्राथसमकतामा राखेको छ । 

‘जाइकािाँगको छलफल अत्यन्तै िकरात्मक भएको छ, डिवपआरको अध्ययनलगत्त ैपररयोजनालाई 

अनघ बढाउने गरी पहल थाडने प्रनतवद्धता जनाउनुभएकोले पनन चााँि ैयिले मूतम रुप पाउनेमा म 

आशावादी छु,’ मन्री पुनले भने । 

त्यिका िाथै छलफलको िममा जाइकाका उपाध्यक्षको सशकावाले नेपालको उजाम क्षेरमा थप लगानी 

गने प्रनतवद्धता िमेत जनाए । 



भेटमा मन्री पुनले नेपालमा हाल पांच वषमको लागी स्थायी िरकार रहेको भन्दै थप लगानीका 

लागी आग्रह गनुमभयो । उहांले नेपालमा जलववद्युतको बजार िमेत िरुक्षक्षत रहेको र नाफा िमेत 

िक्ट्जलै सलन िक्रकने अवस्था िरकारले बनाएको दावी िमेत गरे। 

मन्री पुनले कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना र कन्काई सिाँचाइ आयोजनामा जापानले गरेको 

िहयोगप्रनत धन्यवाद व्यक्त गरे। 

आगामी १० वषममा नेपालले १५ हजार मेगावाट ववद्युत ्उत्पादन गने लक्ष्य राखेको र उत्पाददत 

ववजुली बेच्नका लागग भारत र बंगलादेशिंग िम्झौता भइिकेको मन्री पुनको भनाई गथयो । उनले 

उत्पाददत ववजुलीको लागी आन्तररक र बाहृय बजार बनाउन िरकार िक्षम रहेको धारणा िमेत 

राखे । 

२५ कम्पिीका प्रनतनिधिले पनि भेटे 

मन्री पुनले जापानी लगानीकतामलाई नेपालमा लगानी गनम िमते आग्रह गरे ।  चार ददने जापान 

भ्रमणमा रहेका मन्री पुनले २५ भन्दा बढी कम्पनीका प्रनतननधी र १ िय िहभागी भएको अन्र्तक्रिया 

कायमिममा नेपालको जलववद्युत क्षेरमा लगानीको लागी िरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएको भन्दै 

नपेालमा लगानी गनम आग्रह गरे। 

कायमिममा मन्री पुनले जापानी लगानीकतामलाई नेपाली लगानीकतामिरह िवुवधा ददने घोषणा िमेत 

गरे। 

‘तपाईहरुले नेपालमा लगानी गनुमभयो भन ेहासमले नेपाली लगानीकतामिरह नै िुववधा ददन्छौं । 

उत्पाददत ववजुली पनन हामीले नै खररद गछार ्ंेै,बजारको पनन गचन्ता नगनुमहोि,्’ उनले भने । 

मन्री पुनले उत्पादकले चाहेमा नछमेकी देशमा बेच्ने वातावरण िमते बनाइददने प्रनतबद्धता जनाए 

। अन्तरक्रियामा जापानमा जलववद्युतको क्षेरमा काम गरररहेका तोसिबा, कान्िाई, टोक्रकयो 



ईलेक्िोननक्ि, न्युजेक इलेक्िोननक्िलगायत कम्पनी िहभागी गथए । कायमिमको िंयोजन िमेत 

जाइकाले गरेको गथयो । 
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मुख्य शहर र राजमागममा ५० वटा चाक्ट्जमङ स्टेिन खोडदै प्रागधकरण 

९ अिोज, काठमािौं । ववद्यतुीय िवारीिाधनको प्रवमद्धनमा जोि ददइरहेको नपेाल ववद्यतु ्प्रागधकरणले 

काठमािौंबादहरका मुख्य शहर र राजमागमहरुमा चाक्ट्जमङ स्टेिन स्थापना गने भएको छ । पदहलो 

चरणमा काठमािौंका १५ स्थान िाना िवारीको चाक्ट्जमङ स्टेिन स्थापनाका लागग छाननएका छन ्। 

राजमागम र मोफिलका शहरहरुमा गरी कुल ५० वटा चाक्ट्जमङ स्टेशन ननमामण गनम लागगएको हो । 

यिमा ठूला बि पनन चाजम गनम िक्रकनेछ । प्रागधकरणले एक िूचना जारी गदै उपत्यका बादहर 

शहरका मुख्य भागहरुमा स्टेिन ननमामणका लागग स्थान उपलब्ध गराउन व्यापाररक, कम्प्लेक्ि, 

सिनेमा हल, िुपर माकेट, पाकम , ववश्वववद्यालय, िरकारी ननकाय, होटल, अस्पताल लगायतलाई आग्रह 

गरेको छ । 

शेषगरी िवारीिाधनको धेरै आवतजावत हुने स्थानमा नछटो चाजम हुने खालको चाक्ट्जमङ स्टेिन राख्न 

लागगएको ऊजाम दक्षता ववभागका िहायक प्रवन्धक िागरमखण ज्ञवालीले जानकारी ददए । 

‘राजमागममा गचया खाजा खाने होटलमा पनन चाक्ट्जमङ स्टेिन राखखने छ,’ उनले भने, ‘गािी रोकेर 

एकनछन फे्रि हुन बस्दा पनन ५०-६० क्रकलोसमटर गुड्ने गरी िवारी चाजम गनम िक्रकन्छ । राजमागमका 

ववसभन्न ठाउाँमा यस्ता चाक्ट्जमङ स्टेिन राख्न ठाउाँ  मागेका हौं ।’ 

यिले ती होटलमा ग्राहक बढ्ने यारुले िुववधा पनन पाउने भननएको छ । यस्ता चाक्ट्जमङ स्टेिनमा 

तीनवटा गािी एकैपटक चाजम गनम िक्रकने छ । उपयुक्त पाक्रकम ङको िुववधा भएका ठाउाँलाई चाक्ट्जमङ 

स्टेिनका लागग छनोटमा प्रथसमकता ददइने प्रागधरकणले जनाएको छ । 

‘यो ब्यापाररक मोिल हो, हामीले चाक्ट्जमङ स्टेिन राखेका होटल, पिलहरुमा ग्राहक बढ्छन,्’ ज्ञवालीले 

भने, ‘चाक्ट्जमङ स्टेिनले ब्यापाररक भवनको प्रनतष्ठा र ब्यापार पनन बढ्छ । यिले ववद्युतीय िवारी 

प्रवद्मधनको असभयानमा पनन िहयोग पुग्छ ।’ 



चाक्ट्जमङ स्टेिनका उपकरण खररदका लागग केही िमयसभरै बोलपर आह्वान गररने ज्ञवालीले बताए 

। अबको ६ मदहनामा चाक्ट्जमङ स्टेिन खासलिक्ने योजना बनेको छ । 

कस्ता हुन्छि ्चान्द्जगङ स्टेसि ? 

हाल काठमािौंमा ६ देखख ७ िय वटा ववद्युतीय िवारीिाधन रहेको अनुमान छ । ती िवारीलाई 

घरमै ननकै िमय लगाएर चाजम गरी चलाइन्छ । 

अब भने नछटो चाजम हुने गरी िाना िवारीका लागग प्रागधकरणले उपत्यका, राजमागमहरु र ववसभन्न 

शहरहरुमा िुववधा ददन लागेको हो । यो िुववधापनछ ववद्यतुीय िवारीको प्रयोगकताममा आत्मववश्वाि 

बढ्ने र थप ववजुली गािी प्रयोगमा आउन िुरु हुने ववश्वाि प्रागधकरणको छ । 

अदहले स्थापना गनम लागगएको एउटा चाक्ट्जमङ स्टेिनमा फरक-फरक पोटममा लाग्ने खालका तीनवटा 

चाजमर हुनेछन ्। ती ५०/५० क्रकलोवाटका हुनेछन ्। एउटा चाक्ट्जमङ स्टेिनमा एकैपटक तीनवटा 

िवारीले चाजम गनम िक्छन ्। 

यस्तो चाक्ट्जमङ स्टेिनलाई एउटै स्माटम कन्िोल सिस्टममा आवद्ध गररनेछ । कन्िोल िबैलाई रुमबाट 

िचचालन र व्यवस्थापन गनम िक्रकने गरी स्टेिन ननमामण हुनेछ । 

िरकारले ववहान, बेलुकी ददउाँिो र रातका लागग चाक्ट्जमङको शुडक फरक-फरक तोक्ने तयारी गरेको 

छ । िााँझमा चाजम गदाम केही महंगो पनम जान्छ भने रातमा िस्तो हुनेछ । 

यस्ता चाक्ट्जमङ स्टेिनमा जााँदा मोबाइल एपबाटै िमय बुक गनम िक्रकने प्रवन्ध पनन गररने ज्ञवालीले 

बताए । आफूले बुक गरेको िमयमा स्टेिन पुगेर चाजम गराउन िक्रकनेछ । 

विजुली िपतको योजिा 

यिै वषमदेखख मागथडलो ४५६ मेगावाटको तामाकोिी जलववद्युत ्आयोजनाबाट ववद्युत ्उत्पादन शरुु 

हुने हुाँदा देशमा ववद्युतको खपत बढाउनुपने अवस्था छ । यिका लागग ववद्युतीय िवारीिाधनको 



प्रयोग बढाउनैपने प्रागधकरण बताउाँछ । अब देशसभरै बबजुलीको खपत बढाउन आवश्यक हुने भएकाले 

त्यिका लागग ववजुली गािीको प्रवद्मधन योजना बनेको छ । 

मागथडलो तामाकोिी जलववद्युत ्आयोजना ननमामण िम्पन्न भएपनछ रातको िमयमा ववजुली बढी 

हुने भएकाले ववद्युतीय िवारी िाधन प्रयोगमा नागररकलाई अभ्यस्त बनाउन आफूहरुले पहल गनम 

लागेको प्रागधकरणको भनाइ छ । 

हाल मागथडलो तामाकोशी जलववद्युत ्आयोजनाको ननमामणको काम कररब ९९ प्रनतशत िक्रकएको छ 

। आगामी पुिमा आयोजनाको पदहलो युननट िचचालनमा डयाउने लक्ष्य छ । 

ववद्युतभार कटौती अन्त्य गरेको प्रागधकरणले पेिोसलयम पदाथमको ववकडपमा ववद्युतीय िवारी 

िाधनको खररद तथा प्रयोगमा राज्य तथा नागररकस्तरबाट पहल हुनुपनेमा जोि ददाँदै आएको छ । 

प्रागधकरणले पदहलोचरणमा काठमािौंका ववसभन्न स्थानमा ववद्यतुीय िवारीका लागग चाक्ट्जमङ स्टेिन 

खिा गनेछ । 

पोखरा, गचतवन, ववराटनगर, नेपालगन्ज लगायतका स्थानमा पनन स्टेिन जिान गने योजना छ । 

िाना िवारीका लागग स्टेिन बनाएलगत्त ैउपत्याकासभर बिहरुका लागग पनन ठूला स्टेिन बनाउने 

योजना छ । 

पेिोसलयम पदाथम आयातमा मारै मुलुकको ठूलो धनराशी वषेनी खचम भइरहेको अवस्थामा ववद्युतीय 

िवारी िाधनको प्रयोगलाई ववशेष ध्यान ददन लागगएको हो । 
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िाढे ५ मदहनामा १ िय ४० मेगावाट ववद्युत प्रणालीमा थवपयाे े

काठमािौं— िाढे ५ मदहनामा १ िय ४० मेगावाट ववद्युत राक्ट्ष्िय प्रिारण प्रणालीमा जोडिएको छ 
। गत बैशाखदेखख अिोजिम्म नेपाल ववद्युत प्रागधकरणको ६० मेगावाटिदहत ८ जलववद्युत 
आयोजनाको ववद्युत जोडिएको हो । २०७६ िुरु भएपनछ ६० मेगावाटको मागथडलो बरशूली ३ ‘ए’ 
र ननजी क्षेरका अन्य ७ आयोजनाले ववद्युत उत्पादन िुरु गरेको प्रागधकरणले जनाएको छ । 
प्रागधकरणका अनुिार २२ मेगावाटको तडलो हेवा, ९.९ मेगावाटको इवाखोला, ५ मेगावाटको वपखुवा 
खोलाको उत्पादन प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै, ७ मेगावाटको मादी, ८.५ मेगावाटको मागथडलो 
नौगाि, ३.३३ मेगावाटको कपिी गाि आयोजनाले पनन उत्पादन िुरु गरेका छन ्।२५ मेगावाटको 
काबेली ‘बी’-१ र २० मेगावाटको तडलो मोदी उत्पादन िुरु गने चरणमा पुगेका छन ्। काबेली 
‘बी’–१ को परीक्षण भइरहेको छ । यो आयोजनाबाट दशैं अगावै ववद्युत उत्पादन िुरु गने तयारी 
छ । तडलो मोदीले पनन चााँि ैपरीक्षण िुरु गदैछ । नेपाल ववद्युत प्रागधकरणले ननमामण गरेको १४ 
मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनन जोडिने तयारीमा छ । चालू वषममा ननमामण अक्ट्न्तम चरणमा 
पुगेका आयोजनाको ११ िय मेगावाट ववद्युत जोडिने प्रक्षेपण प्रागधकरणले गरेको छ । उत्पादन 
िुरु गने प्रक्षेपण गररएका मागथडलो तामाकोिीिदहत ४३ आयोजना छन ्। 
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आशुतोष इनजीले चेपेखोला आयोजना ननमामण गने 

काठमाडौं— ८.६३ मेगावाटको चेपेखोला िाना जलववद्युत आयोजना ननमामण हुने भएको छ । लमजुङ 

तथा गोरखा क्ट्जडलाको िीमामा पने  दधुपोखरी र अजीरकोट गाउाँपासलका भई बग्ने चेपे खोलामा 

पदहचान भएको आयोजना आशुतोष इनजी प्रालीले अनघ बढाउन लागेकाेे हाेे । 

आयोजनाको प्रारक्ट्म्भक वातावरणीय परीक्षण अध्ययनको काम िुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ 

। अध्ययनका िममा आयोजना ननमामण गदाम स्थानीय क्षेरको भौनतक, िांस्कृनतक, आगथमक तथा 

िामाक्ट्जक क्षेरमा पनमिक्ने अिरबारे िरोकारवालािाँग कम्पनीले राय/िुझाव मागेको छ । 

अिरबारे िम्बक्ट्न्धत िरोकारवालाई अबको ३५ ददनसभर आइपुग्ने गरी राय िुझाव पठाउन भननएको 

हो । आयोजनाका िंरचना चेपे खोलाको दायााँ क्रकनारामा रहने गरी डिजाइन तयार गररएको कम्पनीले 

जनाएको छ । बााँध स्थल कडलावारी बेिीमा ननमामण गररनेछ । 

बााँधको पानी ३ हजार १ िय ६६ समटर लामो पेनस्टक पाइपबाट ववद्युतगहृमा खिालेर ववद्युत 

उत्पादन गररनेछ। ववद्युतगहृमा ४.५ मेगावाटको दईु टबामइन जिान हुनेछन ्। टबामइनमा  ५.१ एमभीए 

क्षमताको २ वटा ३ फेज जेनेरेटर राखेर ववद्युत उत्पादन गररनेछ । 

आयोजनाबाट उत्पादन हुने ववद्युत १६ क्रकलोसमटर लामो ३३ केभी सिगंल िक्रकम ट प्रिारण 

लाइनमाफम त नेपाल ववद्युत प्रागधकरणकाेे ननमामणाधीन कीनतमपुर िबस्टेिनमा लगेर जोडिनेछ । 

आयोजनाबाट २०७८ फागुन ९ गतेदेखख ववद्युत उत्पादन गने तासलका छ । 
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मागथडलो कणामली आयोजना इवपसिएफ मोिलमा बनाइने 

९ िय मेगावाट क्षमताको मागथडलो कणामली जलववद्युत ्आयोजनाको ववद्युत ्खररद–बबिी िम्झौता 
(वपवपए)का लागग तयारी अक्ट्न्तम अवस्थामा पुगेको छ । आगामी मंसिरसभर आयोजना ननमामणकताम 
क्ट्जएमआर अपर कणामली हाइड्रो पावर सलसमटेि, भारतको एनसभसभएन (एनदटवपिी ववद्युत ्व्यापार 
ननगम सलसमटेि) र बगंलादेशबीच ववद्यतु ्बरपक्षीय वपवपए हुन ेभएको हो । वपवपए दरबारे क्ट्जएमआर 
र बंगलादेश िरकारको उच्चस्तरीय ऊजाम िसमनतबीच छलफल अक्ट्न्तम चरणमा पुगेको क्ट्जएमआर 
अपर कणामलीका आयोजना प्रमुख केके शमामले दाबी गरे ।  
‘आगामी माचमसभर वपवपए पूरा गरी ववत्तीय व्यवस्थापनिमेत िकेर अवप्रलिम्ममा इवपसिएफ 
िम्झौता नै िक्न े लक्ष्यका िाथ अनघ बदढरहेका छौँ,’ उनले भने । आयोजनाको बबिी तथा 
ननयामतयोग्य ७ िय ९२ मेगावाट ववद्युत्मध्ये ५ िय मेगावाट (दईुनतहाइ) ववद्युत ्आयोजनाले 
भारतको एनसभसभएनमाफम त बंगलादेशलाई बेच्ने गरी दवुै पक्षिाँग यिअनघ नै िमझदारी गररिकेको 
छ । िोही िमझदारीअनुिार आयोजनाको ववद्युत ्बंगलादेश ननयामतका लागग हाल नेगोसिएिन 
अक्ट्न्तम चरणमा रहेको उनले बताए ।  
उनका अनुिार बंगलादेशिाँग वपवपए िक्रकएपनछ आयोजनाको बााँकी बबिीयोग्य ववद्युत ्२ िय ९२ 
मेगावाट ववद्युत ् खररदका लागग इच्छा देखाइरहेका भारतका बबहार, उत्तरप्रदेश, पन्जाब तथा 
हररयाणालगायत प्रदेशिाँग वपवपएका लागग नेगोसिएिन अनघ बढाइनेछ ।  
०७१ अिोजमा भएको आयोजना ववकाि िम्झौता (वपडिए)अनुिार आयोजनाले १ िय ८ मेगावाट 
ववद्युत ्भने नेपाललाई ननःशुडक उपलब्ध गराउनेछ । वपवपए िम्पन्न भएपनछ आयोजनामा बैंकहरूले 
लगानी गने इच्छा देखाइरहेकाले ववत्तीय व्यवस्थापनिमेत चााँि ैहुने आयोजना प्रमुख शमामले जनाएका 
छन ्।  
क्ट्जएमआरले वपवपए नगेोसिएिनिाँग ैआयोजना ननमामणमा लान िमानान्तर रूपमा इवपसिएफ ननमामण 
िम्झौता प्रक्रिया पनन अनघ बढाइरहेको छ । इक्ट्न्जननयररङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्िक्िन एन्ि फाइनान्ि 
(इवपसिएफ) मोिलमा आयोजनाको ननमामण अनघ बढाउने भएको छ । यिका लागग िमानान्तर 
रूपमा कम्पनीले दईु प्याकेजमा ननमामण अनघ बढाउने भएको छ ।  
पदहलो प्याकेजअन्तगमत सिसभल िंरचना ननमामण, हाइड्रो मेकाननकल ननमामण कायम र पूवामधार 
कायमहरूका लागग कम्पनीले आह्वान गरेको बोलपरमा गचननयााँ बैंकबाट लगानी डयाउने गरी ३ वटा 



गचननयााँ कम्पनीले प्रस्ताव पेि गरेका छन ्। यिअन्तगमतको ननमामण कायमको क्ट्जम्मा सलन चाइना 
गेजुवा, कोभेक÷डिइिी र सिनो हाइड्रो (पावर चाइना ग्रुप)ले प्रस्ताव पेि गरेको कम्पनीले जनाएको 
छ ।  
प्याकेज २ अन्तगमतको इलेक्िो मेकाननकल ननमामण कायमका लागग युरोवपयन बैंकबाट लगानी डयाउने 
गरी एक्ट्न्ड्रज हाइड्रो, भोइथ हाइड्रो, क्ट्जई, बबएचइएल, चाइना गेजुवा, सिनो हाइड्रो र डिइिीबाट प्रस्ताव 
प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ ।  
आयोजनाअन्तगमत पने ५ वटा िामुदानयक वनका झन्ि ै २६ हजार रूख काट्नुपने अवस्था छ । 
आयोजनाको डिजाइनअनुिार अछाम र दैलेखमा पने आयोजनाको ५८ समटर अग्लो बााँध बनाएर 
८.९ क्रकलोसमटर लामो जलाशय ननमामण गररनेछ ।  
त्यस्तै, आयोजनाअन्तगमत दईुवटा ३ क्रकलोसमटरभन्दा लामा हेिरेि टनले र कररब िाढे २ 
क्रकलोसमटरको एउटा ििकका पहुाँचका लागग ननमामण टनेल ननमामण गररने गरी डिजाइन गररएको 
छ । आयोजनाको ववद्युत ्९९ क्रकलोसमटर लामो ४ िय केभी प्रिारणलाइन ननमामण गरी भारतको 
राक्ट्ष्िय गग्रिमा जोडिनेछ ।  
०७८ मा उत्पार्दि गिे लक्ष्य तर अहहलेसम्म अन्योल 

ग्लोबल टेन्िरमाफम त २००८ मा क्ट्जएमआरले यि आयोजना अनघ बढाउने क्ट्जम्मा पाएको गथयो । 
आयोजना ननमामणमा लान ३ अिोज ०७१ मा लगानी बोिमले क्ट्जएमआरिाँग वपडिए गरेको गथयो । 
िो िम्झौताअनुिार आयोजनामा लगानी जुटाउन (ववत्तीय व्यवस्थापन गनम) २ वषमको िमयिदहत 
७ वषममा आयोजना ननमामण पूरा गनुमपन े गथयो । त्यिअनुिार क्ट्जएमआरले २ अिोज ०७३ सभर 
आयोजनामा लगानी जुटाइिक्नुपने गथयो । त्यि अवगधमा लगानी जुटाउन निकेपनछ १÷१ वषम गरी 
दईुपटक म्याद थप गररएको गथयो । त्यिपनछ ०७५ अिोजमा ववत्तीय व्यवस्थापनको म्याद िक्रकएको 
पनन एक वषम पूरा भएको छ । लगानीबोिमले म्याद थपका लागग आयोजनाको वपवपएलगायत प्रगनत 
कुरररहेको जनाएको छ । आयोजनाबाट ०७८ िम्ममा ववद्युत ्उत्पादन गन ेलक्ष्य सलइएको गथयो । 
आयोजनामा १ खबम १६ अबम रुपैयााँ लगानी हुने तत्कालीन अनुमान गथयो । 
 

 

 

 

 



 


