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बुढीगण्डकी मुआब्जा वििाद : भयो चार बुुँदे सहमति
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलववद्युत ् पररयोजनामा
दे खिएका िमस्या िमाधान गनन िरोकार भएका िबै पक्ष एकमत भएका छन ् । ऊजान, जलस्रोत तथा
सििँ चाइमन्त्री वर्नमान पन
ु को पहलमा आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र
कायानन्त्वयनमा लैजाने र िमस्या िमाधानका लागग समलेर अगाडड बढ्ने िहमतत भएको छ ।
छलफलमा ववसभन्त्न चार बिँद
ु े िहमततिमेत भएको छ । कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको िो
आयोजनाका प्रभाववतमध्ये बािँकी रहे का धाददङको िहरे बजार र गोरिाको आरुघाट तथा आिेत
बजारको यही मङ्सिर १ ५ र १६ गते छुट्टा–छुट्टै रुपमा मुआब्जा तनधानरण गररएको गथयो ।
प्रततरोपनी रु ५० हजारदे खि रु ७ लाििम्म मुआब्जा तनधानरण गररएको छ । मुआब्जा तनधानरण
प्रक्रियामा गचर नबुझाई आयोजना प्रभाववतले धाददङको िहरे बजार र गोरिाको आरुघाट बजारमा
ववरोध प्रदशनन िमेत गरे का गथए ।
मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कायानन्त्वयनमा प्रततवद्धता िदहतको ऐक्यवद्धता
व्यक्त गने िहमतत भएको छ । यस्तै आयोजना प्रभाववत क्षरेको मुआब्जा तनधानरण उगचत नभएको
भन्त्ने गुनािो िङ्घ, प्रदे श तथा स्थानीय तहका प्रतततनगधबाट व्यक्त भएकाले मुआब्जा तनधानरणलाई
पुनरावलोकको प्रावधानअनुिार िरोकारवाला थप तनणनयका लागग अगाडड बढ्ने िहमतत भएको छ ।
त्यस्तै मुआब्जा तनधानरण ववतरणििँगै पुनःस्थापना र पुनःबािकायनलाई कायनयोजना बनाई यथाशीघ्र
कायानन्त्वयनमा जान आयोजना पक्ष र ऊजान, जलस्रोत तथा सििँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्नण गराउने र
मन्त्रालयले एकिाथ कायानन्त्वयन गनन यथाशीघ्र मष्ट्न्त्रपररर्द्मा प्रस्ताव लैजाने िहमतत भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवाको आयोजनालाई कायानन्त्वयनमा तीब्रता ददन अत्यावश्यक भएकाले आयोजना प्रभाववत
क्षेरका जग्गावालालाई ह्रािकट्टी लाभकर छुटका लागग मन्त्रालयले दई
ु िाता सभर मष्ट्न्त्रपररर्द्मा
प्रस्ताव पेश गने िहमतत भएको मन्त्री पुनले जानकारी ददनुभयो । मुआब्जा सलएका स्थानीयबािीले
लाभकर ततनप
ुन रे को भन्त्दै गुनािो व्यक्त गदै आएका छन ् । मुआब्जा लाभ भएको भन्त्दै त्यिमा कर
ततनप
ुन ने व्यवस्था रहे को िरकारी भनाइ छ ।
छलफलमा िहभागी नेपाल कम्युतनस्ट पाटी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेरठले आयोजना
रणनीततक महत्वका भएकाले तत्काल तनणनय गरी तनमानण प्रक्रिया शुरु गनप
ुन ने बताउनुभयो । उहािँले

मुआब्जाको ववर्यमा स्थानीय आयोजना प्रभाववतले व्यक्त गरे को अिन्त्तुष्ट्स्टलाई िम्बोधन गनन
मन्त्रालयले पहल गनप
ुन नेमा जोड ददनुभयो ।
प्रवक्ता श्रेरठले भन्त्नुभयो, “आयोजना अगाडड बढाउन िंकल्प गरौं । यिमा कुनै पतन अथनमा तलमागथ
हुन नददऔं ।” उहािँले आयोजना प्रभाववत क्षेरको मुआब्जा तनधानरण भएको गथएन, भयो र त्यि
िन्त्दभनमा िमस्या दे खिएको भए त्यिलाई िमाधान गरे र जानुपनेमा जोड ददनुभयो ।

पूवन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आयोजना तत्काल अगाडड बढाउन मन्त्रालयले तत्काल ववशेर्
पहल सलनुपने बताउनभ
ु यो । उहािँले मआ
ु ब्जाको ववर्यमा केही िमस्या दे खिएकाले त्यिलाई
पुनरावलोकनका लागग गह
ुन ने
ृ मन्त्रालयलाई अनुरोध गनन तथा िमस्या िमाधानका लागग प्रयत्न गनप
उल्लेि गनभ
ुन यो ।
पव
ू न प्रधानमन्त्री एवं दई
ु ष्ट्जल्लाका जनप्रतततनगधको कुरा िन
ु ेपतछ मन्त्री पन
ु ले भन्त्नभ
ु यो,
“आयोजनालाई सशघ्र तनमानणमा लैजाने गरी िरकारले तयारी गरे को छ । केही िमय सभरै हामी ठोि
तनणनय गछौँ ।” उहािँले मुआब्जा तनधानरणमा कही कतै अन्त्याय भएको भए त्यिलाई हे ने र िमस्या
िमाधान गने प्रततवद्धता जनाउनुभयो । मुआब्जा पुनरावलोकनका लागग गह
ृ िगचवको नेत त्ृ वमा
िसमतत छ । उक्त िसमततले पतन िमस्याको िमाधान गनन िक्ने भएकाले त्यता तफन िरोकार भएका
हामी िबैले पहल गनप
ुन ने मन्त्री पुनको भनाइ गथयो । उहािँले भन्त्नुभयो, “मुआब्जा सलन चाहनेलाई
िहयोग गरौ, प्रेररत गरौ, जहािँ समलेको छै न, त्यिलाई िमशः समलाउिँ दै जाऔँ, रोक्ने, अवरोध गने काम
किैले नगरौँ र िबैले िहयोग गरौ ।”
िो आयोजनाको हालिम्म कररब रु २७ अबन मुआब्जा ववतरण गररिकेको छ । जग्गा प्राष्ट्तत ऐन,
२०३४ अनुिार मुआब्जा तनधानरण गररएको हो । आयोजना प्रभाववत गोरिाको अन्त्य स्थानको
मआ
ु ब्जा तनधानरण भई ववतरण भइरहे को भए पतन गोरिाको आरुघाट र आिे बजार एवं धाददङको
िहरे बजारलगायत क्षेरको केही ददन अतघ मारै मुआब्जा तनधानरण भएको हो ।
चालु आगथनक वर्नमा आयोजना प्रभाववतका लागग मुआब्जा नै ववतरणका लागग मारै रु १४ अबन
बराबरको बजेट ववतनयोजन गरे को छ । मआ
ु ब्जा ववतरण गदै जािँदा अपग
ु भएको िण्डमा थप बजेट
उपलब्ध गराउन कुनै िमस्या नरहे को ऊजान, जलस्रोत तथा सििँचाइ मन्त्रालयले स्परट पाररिकेको छ ।
गोरिाको आरुघाट र आिेतमा स्थानीयवािीले आनाकै रु २५ लाि मआ
ु ब्जा माग गदै आएका गथए ।
स्थानीयको मागअनुिार मुआब्जा तनधानरण नभएपतछ उनीहरु ववरोधमा उत्ररएका हुन ् ।

आयोजनाका लागग रकम जोहो गने भन्त्दै िरकारले भन्त्िार ववन्त्दम
ु ा नै डडजे ल र पेिोलमा प्रततसलटर
रु पािँच पव
ू ानधार कर लगाएको छ । िो करबाट गत काविक मिान्त्तिम्म रु ३८ अबन रकम जम्मा
भएको गथयो । स्थानीयवािीको माग िम्बोधन गदै आयोजनालाई शीघ्र तनमानणमा लैजाने िरकारको
तयारी छ । फ्रान्त्िेली कम्पनी ट्याक्टवेलले िन ् २०१४ मा आयोजनाको ववस्तत
ृ पररयोजना प्रततवेदन
(डडवपआर) तयार पारी िरकारलाई बुझाइिकेको छ ।
आरुघाट बजार र िहरे बजारलाई छुट्टा छुट्टै वगीकरण गरी यि सभरपतन मुख्य बजार, िहायक िडक
गोरे टोबाटो र अन्त्य जग्गाको मआ
ु ब्जा तनधानरण गररएको गथयो । मध्यपहाडी लोकमागनमा पने आरुघाट
बजारका जग्गाको प्रतत रोपनी रु एक करोड १२ लाि तनधानरण गररएको छ । यो आरुघाट बजारको
मुख्य बजारमा पने जग्गाको रकम हो । यिैगरर मदनराज थापा टोलदे खि पानीजािँच्ने घरिम्मको
िडक र ववशालनगरचोकदे खि रामबहादरु ढकालको घरिम्मको िडकको जग्गालाई प्रततरोपनी रु ९६
लाि तोक्रकएको छ ।
यस्तै ररङने चौतारादे खि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलिम्मको बाटोको रु ८० लाि प्रततरोपनी
जग्गाको मुआब्जा तनधानरण गररको छ । मुख्य िडकको स्वामी चौताराको अष्ट्न्त्तम घरिम्मको घडेरी,
शािा िडकका घडेरी प्रततरोपनी रु ४० लाि, नक्िामा गोरे टोबाटो भएको घडेरी÷जग्गाको प्रतत रोपनी रु
२४ लाि, घडेरीबाट बादहर भएका वा ६० क्रफट बादहर भएका जग्गाको रु आठ लाि प्रततरोपनी
मुआब्जा ददनेगरी आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गररएको छ । आरुघाट बजारमा ९१६ रोपनी र
िहरे बजारमा २४५ रोपनी गरर कुल १ हजार १६१ रोपनी जग्गाको मआ
ु ब्जा तनधानरण भएको हो ।
पतछल्लो पटक तनधानरण भएको मुआब्जाअनुिार कूल रु चार अबन ववतरण हुनेछ ।
ष्ट्जल्ला प्रशािन कायानलय गोरिाका अनुिार ष्ट्जल्लाको आरुघाट क्षेरको जग्गालाई नौ िमूहमा र
आिेत क्षेरको जग्गालाई दई
ु िमह
ू मा वगीकरण गरी मल्
ू य तनधानरण गररएको गथयो । त्यिमा मख्
ु य
िडक, िहायक िडक, शािा बाटोले छोएको मागन र गोरे टो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा
तनधानरण गररएको हो । जग्गाको अवस्था हे रेर प्रततआना न्त्यन
ू तम रु ५० हजारदे खि अगधकतम रु ७
लाििम्म मुआब्जा तनधानरण गररएको छ ।
आयोजना प्रभाववत क्षेरका िरोकारवालाले िरकारले तय गरे का मुआब्जाप्रतत आपवि जनाउिँ दै ववरोध
गदै आएका छन ् । आजको िहमततले िमस्या िमाधान हुने ववश्वाि सलइएको । धेरै जग्गा हुनेलाई त
मुआब्जाले राहत ददएपतन कम जग्गा हुनेलाई भने पतछल्लो तनणनयले िुकुम्बािी बनाउने स्थानीयको

भनाइ छ । त्यितफन राज्यले आफ्नो तनणनयमा पुनःववचार गनप
ुन ने िरोकार िसमततका िंयोजक हरे राम
ढकालको भनाइ छ । यस्तै िुकुम्बािी, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका र कम जग्गा भएकालाई राहत
ददनुपने िरोकार िसमततको माग छ ।
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६३५ मेगािाटको दध
ू कोसी आयोजना बन्ने
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । नेपाल ववद्युत ् प्रागधकरणले ६३५ मेगावाटको दध
ू कोिी जलाशययुक्त
आयोजना तनमानणको ववस्तत
ृ अध्ययन प्रततवदे न (डीपीआर)लाई अष्ट्न्त्तम रूप ददने तयारी गरररहे को छ
भने वविीय व्यवस्थापनका लागग पतन िक्रियता बढाएको आयोजनाले जनाएको छ ।
िोटाङ र ओिलढुङ्गाको िीमा क्षेर रभुिँवाघाटदे खि डेढ क्रकलोसमटर तल दध
ू कोिी नदीमा बािँध बािँधेर
िन
ु कोिीमा पानी प¥
ु याउने र त्यहािँबाट छ िय मेगावाट ववद्यत
ु ् उत्पादन गने योजना छ । त्यस्तै
बािँधस्थलनष्ट्जकै अको ववद्यु त्गह
ृ बाट थप ३५ मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन गनन िोष्ट्जएको छ । यिअतघ
भू समगत ववद्यु त्गह
ृ बनाएर ८३५ मेगावाट उत्पादन हुनिक्ने दे खिएकामा आगथनक तथा अन्त्य कारणले
६३५ मेगावाट नै बनाउने तनरकर्नमा प्रागधकरण पुगेको छ । ८३५ मेगावाटमा बनाउिँ दा वविीय प्रततफल
अनुपात ९.२ प्रततशत र ६३५ मेगावाटमा बनाउिँ दा ९.६ प्रततशत हुने अनुमान प्रागधकरणको छ ।
आयोजना प्रमुि विन्त्त श्रेरठका अनुिार अदहले परामशनदाताले डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव

मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा पूणन िम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदन जनवरी अन्त्त्यिम्ममा बुझाउने छ ।
आयोजनाको इटासलयन परामशनदाता ईएलिी इलोक्िो कन्त्िल्टले जापानको न्त्युजेकििँगको िहकायनमा
अध्ययन गरररहे को छ । िम्झौताअनुिार परामशनदाताले मङ्सिर २ सभर बुझाउनुपने कायनिूची गथयो ।
प्रततवेदनहरू प्रातत हुनािाथ िोअनि
ु ार लगानीको मोडासलटीका ववर्यमा छलफल गने तयारी

प्रागधकरणको छ । पतछल्लो अध्ययनअनुिार आयोजनाको कुल लागत १.५५ अबन अमेररकी डलर (१
िबन ७५ अबन रुवपयािँ ) रहे को छ । यिमध्ये एसियाली ववकाि बैङ्कले आयोजनाका लागग ५५ करोड
डलर लगानीको प्रततबद्धता जनाएको छ । परामशनदाताको प्रततवदे न प्रातत भइनिकेकाले वविीय
व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडड बढाउन र कम्पनीको कायनिममा मोडासलटी टुङ्ग्याउन िक्रकएको छै न ।
“िम्भाववत लगानीकतानििँग अनौपचाररक छलफल भइरहे को छ तर डीपीआर प्रातत नभएकाले तनष्ट्श्चत
रूप पाउन िकेको छै न,” आयोजना प्रमुि श्रेरठले भन्त्नुभयो, “आयोजना तनमानणका लागग गनप
ुन ने ठे क्का
िम्झौताका डकुमेन्त्ट तयारी पतन गरररहे का छािँैै ।”
िन ् २०२१ जनवरीदे खि तनमानण थाल्ने भतनएको िो आयोजना तनमानण िुरु भने केही दढला हुने

दे खिएको छ । डीपीआर लगायतका प्रततवेदन अध्ययन, वविीय व्यवस्थापन, ठे क्का प्रक्रिया लगायतका
काम एक वर्न सभरै िम्पन्त्न गनन िमय अभाव हुने भएकाले केही मदहना पतछ धके सलने िम्भावना छ ।
रभुिँवाघाटमा बािँध बािँधी ताल तनमानण गरे र जम्मा गररएको पानी िुरुङमाफनत १३.३ क्रकलोसमटर टाढा

हलेिी तुवाचुङ नगरपासलकाष्ट्स्थत गधतुङको रातेिोलामा तनमानण गररने ववद्यु त्गह
ृ मा पानी ििाल्ने र
िो पानी िुनकोिीमा पुग्नेछ । रभुिँवाघाटमा २२० समटर अग्लो र ६३० समटर लामो बािँघ बािँधेर जलाशय

बन(ैाइनेछ ।
बािँधका कारण जलाशयदे खि िोलुिुम्बुतफन दध
ू कोिी क्रकनारमा दि क्रकलोसमटर, िोटाङतफनको
रावािोलामा आठ क्रकलोसमटर र ओिलढुङ्गाको ठोट्नेिोला क्रकनारिम्म चार क्रकलोसमटर क्षेरफल
िमेदटने दे खिएको छ । आयोजना िञ्चालनका लागग तनमानण गररने बािँधले तीन ष्ट्जल्ला िोटाङ,
ओिलढुङ्गा र िोलुिुम्बुका कररब १६२ घर ववस्थावपत हुने प्रारष्ट्म्भक अनुमान रहे कोैे आयोजना
प्रमि
ु श्रेरठले बताउनभ
ु यो ।
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‘लोडसेडडङ गराउने’माथि अख्तियारको अनस
ु न्धान
२५ मं सिर, काठमाडौं । चरम लोडिे डडङका िमयमा प्रक्रिया छलेर उद्योगहरूलाई डे डडकेटे ड लाइनमाफनत
त्रबजुली उपलब्ध गराइएको ववर्यमा अष्ट्ख्तयार दरु
ु पयोग अनुिन्त्धान आयोगले छानववन थालेको छ
। िञ्चालक िसमततबाट तनणनय नगराई िीधै तोक आदे शका भरमा उद्योगिदहत पहुिँचवाला
व्याविातयक िंस्थाहरूलाई चौबीिै घण्टा त्रबजुली ददएको भन्त्दै अष्ट्ख्तयारले ढीलो गरी छानववन
थालेको हो ।
अष्ट्ख्तयारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले यो ववर्यमा छानववन अतघ बढे को र दोर्ी दे खिए कारबाही
हुने बताए । उनले भने, ‘अनुिन्त्धानको प्रक्रिया चसलरहे को छ ।’
अष्ट्ख्तयारले प्रागधकरणका तत्कालीन कायनकारी प्रमि
िँ पतन वयान सलएको स्रोतको
ु मक
ु े श काफ्लेिग
भनाइ छ । स्रोतका अनुिार तत्कालीन ववद्युत ् भारप्रेर्ण केन्त्र प्रमुि भुवन क्षेरी पतन अनुिन्त्धानमा
तातनएका छन ् । तत्कालीन िमयमा उद्योगहरूलाई ववजुली उपलब्ध गराउने ववतरण केन्त्रका अरु
पतन हाक्रकमहरूििँग अष्ट्ख्तयारले वयान सलन थालेको छ ।
हे टौंडा, ववराटनगर, धनकुटालगायतका ववतरण केन्त्रका हाक्रकमहरूलाई अष्ट्ख्तयारले वयान सलन
थालेको हो । तत्कालीन ववतरण केन्त्रका एक प्रमि
ु का अनि
ु ार प्रागधकरणले िञ्चालक िसमततबाट
तनणनय नै नगराई क्रकन ववजुली ददयो भन्त्नेमा अष्ट्ख्तयारको चािो दे खिएको छ ।
‘चेन अफ कमाण्ड मानेर बस्दा कायनकारी तनदे शकले गरे को तनणनय र ददएको तनदे शन नमान्त्ने भन्त्ने
हुिँदैन,’ उनी भन्त्छन ्, ‘त्यततबेला भएको िंस्थागत तनणनयबाटै तल्लो तहका हामी पीडडत बन्त्नुपने
अवस्था दे खियो ।’
के भएको थियो ?

एक उद्योगको तनवेदनमा लागेको तोक
त्यततबेला प्रागधकरणले ‘उद्योगको िंरक्षण’ गने नाममा दजननौं उद्योगलाई डे डडकेटे ड लाइन ददएको
गथयो । तत्कालीन कायनकारी तनदे शक र ववद्युत ् भार प्रेशण केन्त्रका प्रमुिबीचको समलेमतोमा
गररएका तजत्रबजी तनणनयले अदहले आफूहरूलाई अतठे रोमा पारे को तत्कालीन ववतरण केन्त्रका
प्रमुिहरू बताउिँ छन ् ।
त्यततबेला प्रागधकरणका कायनकारी तनदे शकिमक्ष दजननौं उद्योगले २४ घण्टा नै त्रबजुली उपलब्ध
गराउन माग गदै तनवेदन ददएका गथए । डडजेलबाट त्रबजुली तनकाल्दा महं गो मूल्य ततनप
ुन ने भएपतछ
उनीहरूले २४ घण्टा नै त्रबजुली पाउने गरी तनवेदनहरू पेि गरे का गथए । त्यिमा तत्कालीन
कायनकारी तनदे शक काफ्लेले तोक आदे श लगाउिँ दै ववतरण केन्त्र प्रमुिरुहलाई पठाउने गररएको गथयो
। यिका कारण वर्ानको िमयमा पतन िवनिाधारण जनता लोडिे डडङको मारमा पने गरे का गथए ।
प्रागधकरणमा बिेर यिरी मनोमानी तनणनय गनेहरू ३ वर्निम्म पतन छानत्रबनको दायरामा आउन
िकेका गथएनन ् । त्यततबेला ३१ ५ मेगावाट त्रबजुली डे डडकेटे ड र िं क लाइनका रूपमा ददइएको गथयो
।
काफ्ले भन्छन ् : तनर्णयहरु नीतिगि थिए
यिैबीच, तत्कालीन कायनकारी तनदे शक काफ्ले त्यततबेला भएका तनणनयबारे िं क्षक्षततमा बताउन निक्रकने
बताउिँ छन ् ।
डे डडकेटे ड लाइनका िन्त्दभनमा भएका तनणनय गलत नभएको िंकेत गदै काफ्लेले भने, ‘त्यततबेला कुनै
तनणनय नीततगत रूपमा भए होलान ्, कतत अरू प्रक्रियाबाट भए होलान ्,’ उनले भने, ‘यो ववर्य
छोटकरीमा वयान गदान अपुरो हुन्त्छ ।’
लोडिे डडङका बेला प्रक्रिया छलेर ददइएका लाइनका कारण प्रागधकरणले अदहले वव सभन्त्न उद्योगबाट
त्रबजल
ु ीको कररब ११ अबन बक्यौता उठाउन िकेको छै न ।

त्यिबेला २४ घण्टा त्रबजुलीको िु ववधा सलएका उद्योगहरूले अदहले तोक्रकएको महिुल ततनन निक्ने
भन्त्दै अदालत गुहारे का छन ् । धेरै उद्योगले मुद्दा हारे पतन केही मुद्दाहरु अझै अदालतमा ववचाराधीन
छन ् ।
प्रागधकरणले अदहले दे शभरर लोडिे डडङ हटाइिकेको छ । अझै पतन डे डडकेटे ड लाइनका रूपमा
गुणस्तरीय त्रबजुली सलन चाहे औद्योगगक महिुलभन्त्दा १ ५ प्रततशत बढी शुल्क सलने प्रागधकरणको
तनणनय छ । प्रागधकरणबाट २३० ग्राहकले डे डडकेटे ड र ६७ वटाले िं कलाइन िु ववधा सलएका छन ् ।
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तनहुिँ जलववद्युतमा
् पहुिँच मागन बनाउन िुरु
(दमौली) — तनहुिँ जल ववद्युत ् आयोजनाको ऋवर्ङ गाउिँ पासलका झापुटारमा तनमानण हुने आयोजना
स्थलिम्म पहुिँच िडकको तनमानण िुरु भएको छ ।
सिनो हाइड्रोले ठे क्का सलएको तयाकेजअन्त्तगनत िरु
ु ङ, ववद्यु त्गह
ृ तनमानण र हाइड्रो तथा इलेक्िो

मेकातनकल उपकरण आपूततन जडानको काम गनप
ुन ने हुन्त्छ । पदहलो चरणमा ववद्यु त्गह
ृ पग्ु ने पहुिँच
मागनको काम भइरहे को हो । झापट
ु ारष्ट्स्थत आयोजनाको आवाि गह
ृ िडकदे खि िजन ट्यांक र
पावर हाउििम्म िडकको ट्र्याक िोसलिकेको तनहुिँ हाइड्रोका उपप्रबन्त्धक श्यामजी भण्डारीले
बताए ।

‘तयाकेज २ को काम भइरहे को छ,’ उनले भने, ‘ट्र्याक िोल्ने काम िक्रकएको छ ।’ िडकको दरू ी २
क्रक सम ५ िय समटर छ । बािँधस्थलदे खि पावर हाउििम्म १ २ िय समटर लम्बाइको िुरुङ तनमानण
गररनेछ । कररब ९० समटर लम्बाइ, २४ समटर चौडाइ र ४६ समटर उचाइको पावर हावि तनमानण

गररनेछ । पहुिँच मागनििँगै कायानलय भवन, श्रसमक आवाि क्षेरलगायत काम पतन हुन थालेको हो ।
१ ४० मेगावट क्षमताको आयोजनाको पदहलो तयाकेजअन्त्तगनतको ठे क्का पाएको िीएमिीििँग ठे क्का
रद्द भएर पुन : बोलपर आह्वान गररएको गथयो । अदहले बोलपर मूल्यांकन गने काम भइरहे को छ ।
पदहलो तयाकेजका लागग १९ कम्पनीले चािो दे िाए पतन चार वटा कम्पनीले बोलपर पेि गरे का
गथए ।
आयोजनाका लागग आवश्यक क्याम्प तथा ववद्यु त्गह
ृ को पहुिँच मागन तनमानणका लागग १ ५० रोपनी
क्षेरफल जग्गा अगधग्रहण गररएको आयोजनाका उपप्रबन्त्धक ववदरु अगधकारीले बताए ।
बािँधस्थलको पहुिँच मागनका लागग ५० रोपनी र जलाशय क्षेरका लागग १ हजार २ िय ३० रोपनी
जग्गा अगधग्रहण भइिकेको छ ।
पदहलो तयाकेजअन्त्तगनत १४० समटर अग्लो कं क्रिट बािँध, नदी फकानउने दई
ु वटा िुरुङ, अस्थायी

बािँधलगायतका िंरचना तनमानण गररने उनले बताए । पदहलो तयाकेजको िंरचना तनमानणका लागग
दात ृ तनकायहरू एसियाली ववकाि बैंक (एडीबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) को िहु सलतपूणन
ऋण पररचालन हुनेछ । आयोजनाको तेस्रो तयाकेजअन्त्तगनत दमौलीबाट गचतवनको भरतपुरिम्म
२२० केभीको डबल ि क्रकन ट प्रिारण लाइन तनमानणका लागग भारतीय कम्पनी केईिीििँग ठे क्का

िम्झौता भइिकेको छ । कम्पनी आयोजना स्थलमा पररचालन भई प्रिारण लाइनको िवेक्षण
गरररहे को छ । आयोजनाको कुल लागत अमेररकी डलर ५० करोड ५० लाि लाग्ने अनम
ु ान छ ।
मासलङमा ववद्यु त्गह
ु ेपहरोमा बािँध तनमानण गररनेछ । दल
ु ेपहरोको बािँधदे खि १ २ िय समटरको
ृ र दल

िुरुङमाफनत ववद्यु त्गह
ु ेपहरोबाट सभमाद बजारिम्म आयोजनाको जलाशय
ृ मा पानी ििासलनेछ । दल
२२ क्रक सम लम्बाइमा रहनेछ । दल
ु ेपहरोमा १ ४० समटर अग्लो र २१ ५ समटर िेस्ट लम्बाइको बािँध
बन्त्नेछ । उक्त जलववद्युत ् आयोजना िन ् २०२४ अगस्तमा िम्पन्त्न गने लक्ष्य छ ।
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अपर नौगडगाड आयोजनाको आठ मेगावाट राष्ट्रिय प्रिारण लाइनमा
काठमाडौं । अपी पावर कम्पनीले मागथल्लो नौगड गाड आयोजनाको आठ मेगावाट तनमानण
िम्पन्त्न गरी राष्ट्रिय प्रिारण लाइनमा जडान गरे को छ । योििँगै दाचल
ुन ामा कम्पनीले दोस्रो
आयोजना िम्पन्त्न गरे को छ । यो आयोजनाले वावर्नक ४.८७ करोड क्रकलोवाट घण्टा ऊजान
उत्पादन गने जनाएको छ ।

ववद्यत
ु ् त्रबिीबाट कम्पनीले पदहलो वर्न २७.४८ करोड आजनन गनेछ । यो आयमा वावर्नक ३

प्रततशतका दरले वद्
ृ गध हुनेछ । अिररया बलाच १ ३२ केभी िान्त्िसमिन लाइनमा जडान भई
ववद्यत
ु ् प्रवाह हुिँदा आयोजनाको ववद्यत
ु ् िहज ढं गले प्रवाह गनन िक्रकएको पतन कम्पनीले

जनाएको छ । कम्पनीले बैंकको ऋण तथा िञ्चालन िचन कटाइ बचेको रकमबाट िेयरधनीलाई
लाभांश उपलब्ध गने जनाएको छ ।
आयोजना तनमानणका लागग नेपाल एिबीआई बैंकको अगव
ु ाइमा प्रभु बैंक सलसमटे ड, कैलाश ववकाि
बैंक तथा यन
ु ाइटे ड फाइनान्त्ि कम्पनीले िहवविीयकरणअन्त्तगनत १ अबन २० करोड रुपैयािँ कजान
उपलब्ध गराएका गथए । आयोजनाको कुल लागत १ िय ६० करोड रुपैयािँ छ । आयोजनामा

एनडड्रज हाइड्रोद्वारा उत्पादन गररएको दई
ु िेट टवानइन तथा जेनरे टरलगायतका उपकरण जडान
गररएको छ ।

यिअतघ २०७२ भदौमा कम्पनीले नौगड गाड आयोजना ८.५ मेगावाट िाना जलववद्युत ्

आयोजनाको तनमानण िम्पन्त्न गररिकेको छ । यो आयोजना ववगत २ वर्नदेखि तनरन्त्तर रूपमा
राष्ट्रिय प्रणालीमा ववद्यत
ु ् प्रवाह गदै आएको छ । कम्पनीले आफ्ना िेयरधनीलाई तनयसमत
रूपमा लाभांश ववतरण गरररहे को छ ।

कम्पनीले िोही क्षेरमा नयािँ आयोजनाका रूपमा ४० मेगावाट क्षमताको मागथल्लो चमेसलया
जलववद्युत ् आयोजनाको तनमानण कायन िुरु गने भएको छ । यिका लागग चादहने िबै स्वीकृतत

प्रातत भएको छ । चमेसलया जलववद्युत ् आयोजना िुदरू पष्ट्श्चमाञ्चल प्रदे शको दाचुल
न ामा छ । यो
आयोजनाबाट उत्पादन हुने ववद्युत ् शष्ट्क्त नेपाल ववद्युत ् प्रागधकरणले तनमानण िम्पन्त्न गरी
िञ्चालन गरे को अिररया–बलाच १ ३२ केभी िान्त्िसमिन लाइनमा जडान गररने हुिँदा यो
आयोजनाबाट उत्पादन हुने ववद्युत ् शष्ट्क्त प्रिारणका लागग िष्ट्जलो भएको छ । यो

आयोजनाबाट वावर्नक २६ करोड ४१ लाि यतु नट ववद्यत
ु ् उत्पादन हुनेछ । उत्पाददत ववद्यत्
ु मध्ये
३० प्रततशत दहउिँ दका ६ मदहनामा र बािँकी ७० प्रततशत वर्ानमा उत्पादन हुनेछ ।

यो आयोजना नेपाल ववद्युत ् प्रागधकरणको ३० मेगावाट क्षमताको चमेसलया जलववद्युत ्

आयोजनाभन्त्दा १ ८ क्रकलोसमटरमागथ छ । अवप दहमाल गाउिँ पासलकाको ओिल भन्त्ने ठाउिँ मा यि
आयोजनाको बािँध बनाई ५.५ क्रकलोसमटर लामो ३.२ डायसमटरको पेनस्टक पाइपको िहायताले
चमेसलया नदीको पानी फकानइ यो आयोजना तनमानण गररनेछ । यो अपर चमेसलया जलववद्यत
ु ्
आयोजना तनमानणका लागग ७ िय ४० करोड रुपैयािँ लगानी लाग्ने अनम
ु ान छ । यिको ३०

प्रततशतले हुने २ िय २२ करोड िेयरधनीको लगानीबाट बािँकी ५ िय १ ८ करोड बैंक तथा ववविय
िंस्थाबाट िहवविीयकरणमाफनत ऋण लगानी गररनेछ । यो आयोजनाको तनमानण कायन २०७७
वैशािदे खि िुरु गरी ३६ मदहनामा िम्पन्त्न गने लक्ष्य छ ।
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जग्गा अगधग्रहण गदै फुकोट कणानली हाइड्रो
काललकोट : फुकोट कणानली अधन जलाशययुक्त जलववद्युत आयोजनाले जग्गा अगधग्रहण िुरु गरे को
छ। आयोजनाको लागग आवश्यक कमनचारी आवि गह
ृ तथा कायनलय भवन तनमानणका लागग िान्त्नी
त्ररवेणी गािँउपासलका-२ रकुमा स्थातनयको १ िय ३० रोपनी जग्गा अगधग्रहण गरे को हो।

कररब ४ िय ८० मेगाबाट क्षेमताकोैे उक्त आयोजनाको जलाशयबाट डुवान पने जग्गा अगधग्रहणको

प्रक्रियािमेत िुरु गररएको छ। चालु आगथनक वर्न सभरमा नै आयोजनाबाट डुवानमा पने जग्गाहरु
अगधग्रहण गररिक्ने आयोजना प्रमुि दहरावान वाइवाले बताए।

उनका अनुिार आयोजनाका लागग आवश्यक बजेट जुटेपतछ पािँच वर्न सभर तनमानणको काम पुरा
हुनेछ। आयोजनाका लागग आवश्यक १ िबन बजेटमा ३० अबन बजेट नेपाल िरकार, कमनचारी िंचय
कोर्बाट प्रातत हुनेछ भने बािँकी ७० अबन बजेट अन्त्य दाततृ नकायबाट सलनुपनेछ।

कणानलीको आगथनक ववकािको आधारका रुपमा हे ररएको उक्त आयोजनाको अध्यायनको काम अष्ट्न्त्तम
चरणमा पग
ु ेको छ। नेपाल िरकारको स्वासमत्व रहे को ववद्युत उत्पादन कम्पनी सल समटे डले उक्त
जलववद्यत
ु आयोजनाको अध्यायनको काम अष्ट्न्त्तम चरणमा पग
ु ेको जनाएको हो।

नेपाल िरकारको नेपालको पानी जनताको लगानी, हरे क नेपाली ववद्यत
ु को शेयर धनी भन्त्ने मल
ु

नाराका िाथ उज्यालो नेपाल असभयानमाफनत ् राज्यलाई आत्मतनभनर, िमन्त्
ु नत र िमद्
ृ ध बनाउने

लक्ष्यिदहत २०७३ िालमा ववद्यत
ु उत्पादन कम्पनी सल समटे डको स्थापना गरे को गथयो। जिमा नेपाल
िरकार, वव सभन्त्न िंघिंस्था र िवनिाधारण नागररकहरुको पतन लगानी गरे को छ। जन
ु कम्पनी
अन्त्तगनत नेपालका ६ वटा ववद्युत आयोजनाहरु रहे को छन ्।

जिमा फुकोट कणानली अधन जलाशययुक्त जलत्रबद्युत आयोजना एक हो। यो आयोजना िरकारको
प्राथसमक्तामा परे को आयोजना हो। फुकोट कणानली अधन जलाशययक्
ु त जलववद्यत
ु आयोजनाले रारिको
ढुकुटीमा बद्
ुन ा िाथै कासलकोट र कणानलीवािीको आगथनक िमद्
ृ गध गनक
ृ गध हुने अपेक्षा गररएको छ।
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प्रशारण लाइन बनाउन म्याग्दीमा प्रहरी पररचालन
बेनी : म्याग्दीको अन्त्नपूणन गाउिँ पासलका –६ पोिरे बगर, रातोपानी र तघरच्याङमा प्रशारण लाइन बनाउन
स्थानीय प्रशािनले प्रहरी पररचालन गरे को छ। स्थानीयको ववरोधका कारण तीन वर्नदे खि रोक्रकएको

प्रशारण लाइनको टावर तनमानण गनन ष्ट्जल्ला प्रशािन कायानलयले जनपद र शिस्र प्रहरी पररचालन
गरे को हो।
कालीगण्डकी र आिपािका नदीमा तनमानण हुने जलववद्युत आयोजनालाई केन्त्रीय ग्रीडमा जोड्न
नेपाल ववद्युत प्रागधकरणले कालीगण्डकी कोरीडोर अन्त्तगनत २२० केभी क्षमताको प्रशारण लाइन

तनमानणका िममा वस्ती ववस्थावपत र ववद्यत
न नाको जोखिम हुने भन्त्दै स्थानीय बािी ववरोधमा
ु ीय दघ
ु ट
छन ्।
आयोजना र प्रशािनले स्थानीयको मागको िुनुवाई नगरी िुरक्षाकमी पररचालन गरे र जवरजस्ती

प्रशारण लाइन बनाउन िोजेको प्रभाववत क्षेरका बासिन्त्दा लोक िरीले बताए। िाघुरो बस्तीको

त्रबचमा प्रशारण लाइन बनाउदा उच्च गततको ववद्युत प्रवाहका कारण मातनिको स्वास््यमा अिर र
अकालमा म ृत्युको जोखिम हुने भएकाले ववकल्प िोज्न स्थानीयले माग गरे का छन ्।

प्रशारण लाइनमुतन बस्ती बिाल्न, घर बनाउन, रुि रोतन पाइिँदैन ्। बैंक तथा ववविय िंस्थाले प्रशारण
लाइनमुतन र वरपरका घरजग्गा गधतो राख्दै नन ्। ववसभन्त्न ववकल्पको िोजी गररएपतन प्रावव गधक

दहिाबले उपयुक्त नभएपतछ पुरानै डडजाइन र नक्िा अनुिार प्रशारण लाइन तनमानण अतघ बढाउने
प्रभाववतको िमेत उपष्ट्स्थततमा गत हतता तनणनय भएको आयोजना प्रमुि चन्त्दनकुमार घोर्ले बताए।

पुरानै डीजाइन अनुिार प्रशारण लाइन तनमानण गदान स्थानीय धनबहादरु बरुवाल लगायत ६ पररवारले

घरवाि गुमाउनुपने भएको छ। पोिरे बगर गाउिँ पासलकाको केन्त्रिमेत हो। िरकारी िंरचना र बस्ती
ववस्तारमा पतन प्रशारण लाइनले अिर पुग्ने स्थानीयको गचन्त्ता छ।

प्रमुि ष्ट्जल्ला अगधकारी ज्ञाननाथ ढकालले बल प्रयोग गनन नभई िम्भाववत जोखिम र क्षतत

न्त्युतनकरणलाई मध्यनजर गरे र िुरक्षाकमी पठाएको बताए। स्थानीयको जायज माग िम्बोधनका
लागग आयोजना र ववद्युत प्रागधकरणिंग पहल गररएको उनको भनाई छ।
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जलववद्युत ववकािमा न्त्यौपाने िमह
ू को ‘ह्यादिक’, ८ मदहनामै ४३
मेगावाटका आयाैेजना िञ्चालनमा
काठमाडौं । झन्त्डै दई
ु दशकअतघ जलववद्युत ववकािमा होसमएको न्त्यौपाने िमूह (गुरुप्रिाद न्त्यौपाने)
ले यि क्षेरमा एकपतछ अको िफलता हासिल गदै गएको छ । प्रततकूल प्रररष्ट्स्थतत र वातावरणमा
पतन जलववद्युत आयोजना तनमानण गरे र राष्ट्रिय प्रणालीमा योगदान पुयानइरहे को छ ।
पतछल्लो िमय जलववद्युत कम्पनीको तनरन्त्तर ओरालो लागगरहे को िेयर मूल्य, आयोजना तनमानणमा
बदढरहे को लागत, हरे क वर्न िोलामा घदटरहे को पानीको बहाब यो क्षेरका लागग चन
ु ौती बनेर उसभएका
छन ् । फरक पररष्ट्स्थततमा पतन आयोजना तनमानणमा तनरन्त्तर िटे र जलववद्युतबाटै आगथनक ववकाि
िम्भव छ भन्त्ने दे िाएको छ, यो िमूहले l
िमह
ू ले ३ मेगावाटको वपलव
ु ा िोलामा लगानी गरे र जलववद्यत
ु ववकािमा हात हालेको गथयो ।
अदहलेिम्म ७ आयोजनाबाट ५७.३ मेगावाट ववद्युत उत्पादन गररिकेको छ । िमूहले चालू आगथनक
वर्नमै ३ आयोजनाबाट कररब ४३ मेगावाट उत्पादन गरी प्रणालीमा जोडेको छ ।
चालू आवमा परू ा भएका आयोजनाहरूमा अवप पावर कम्पनीले तनमानण गरे का ८.५ मेगावाटको नौगड
गाड र ८ मेगावाटको मागथल्लो नौगड गाड हुन ् । यस्तै, अरुण काबेली पावर कम्पनीले तनमानण
गरे को काबेली ‘बी’–१ र रै राङ हाइड्रो पावरले तनमानण गरे को इवा िोला यिै वर्न प्रणालीमा जोडडएका
हुन ् ।
िमूहकै अवप पावर २०७७ बैशािदे खि दाचल
ुन ामा ४० मेगावाटको मागथल्लो चमेसलया र अरुण भ्याली
हाइड्रो पावरले पािँचथरमा १ ० मेगावाटको काबेली ‘बी’–१ क्यािकेड तनमानण गने तयारीमा छ । िमूहले
यता ७५ मेगावाटको त्ररशूली गल्छी अध्ययन गरररहे को छ । यस्तै, झन्त्डै १ २ मेगावाट बराबरको
िोलार ववद्युत पतन उत्पादन गने गरी काम गरररहे को छ ।
…
गत काततनक १ ३ गतेदेखि मागथल्लो नौगड गाड तनमानण िम्पन्त्न गरी प्रिारण लाइनमा जडान गरे को
ववर्यमा िमूहले मंगलबार (मंसिर २४ गते) औपचाररक कायनिम पतन गरे को गथयो । छ ।

कायनिममा िमूहका नेतत्ृ वकतान गुरुप्रिाद न्त्यौपानेले अदहलेको अवस्था प्रततकूल रहे पतन जलववद्युत
व्यविायको भववरय िकारात्मक रहे को बताए ।
िमूहमा अदहले अगधकांश न्त्यौपाने पररवारकै वचनस्व छ । पाररवाररक घरानासभर पतन पारदशी भएर
गुणस्तरीय काम गनन िक्रकने उिको दाबी रहिँदै आएको छ । यिले जलववद्युतमा तनराश िमूह वा
व्यष्ट्क्त, यि क्षेरमा व्यविायको अविर िोष्ट्जरहे का र लागगरहे का िमूहलाई हौिला प्रदान गरे को छ
।
न्त्यौपानेकै कान्त्छा छोरा िष्ट्ञ्जव न्त्यौपानेको नेतत्ृ वमा दाचुल
न ामा १ ६.५ मेगावाटका २ आयोजना
तनमानण गयो । अब उनैले िोही ष्ट्जल्लामा मागथल्लो चमेसलया तनमानणको नेतत्ृ व सलिँ दैछन ् । िाथै,
उनका अकान छोरा ितति न्त्यौपाने तथा पररवारका अन्त्य िदस्य पतन यही क्षेरमा िंलग्न छन ् ।
माथिल्लो नौगड गाड
आयोजनाबाट वावर्नक वावर्नक ४ अबन ८७ करोड युतनट ववद्युत उत्पादन हुनेछ । ववद्युत वविीबाट
कम्पनीले पदहलो वर्न २७.४८ करोड रुपैयािँ आय आजनन गने जनाइएको छ । यो आय वावर्नक ३
प्रततशतका दरले बद्
ृ गध हुने अपेक्षा गररएको छ ।
उत्पाददत ववद्युत अिररया बलािँच १ ३२ केभी प्रिारण लाइनमा जडान भएको छ । चालू आवमा नै
कम्पनीले बैंकको ऋण तथा िञ्चालन िचन कटाई िेयरधनीलाई लाभांश ददने योजना बनाएको छ
।
आयोजनामा नेपाल एित्रबआई बैंकको अगुवाईमा प्रभु बैंक सलसमटे ड, कैलाश ववकाि बैंक तथा
यन
ु ाईटे ड फाईनान्त्ि कम्पनीले िहवववियकरण १ अबन २० करोड रुपैयािँ ऋण ददएका छन ् । आयोजना
१ अबन ६० करोड रुपैयािँमा तनमानण पूरा भएको छ ।
नौगड गाड
अवप पावरले २०७२ िाल भदौमा यो आयोजनाको तनमानण परू ा गरे को गथयो । आयोजनाबाट २
वर्नदेखि राष्ट्रिय प्रणालीमा ववद्युत प्रवाह हुिँदै आएको छ । कम्पनीले आफना िेयरधनीलाई तनयसमत
लाभांश ववतरण गरररहे को जनाएको छ ।

माथिल्लो चमेललया
अवप पावरले नै दाचुल
न ामा मागथल्लो चमेसलया तनमानण गने तयारीमा छ । यहािँबाट उत्पाददत ववद्युत
प्रागधकरणले तनमानण िम्पन्त्न गरी िञ्चालनमा रहे को अिररया–बलािँच १ ३२ केभी प्रिारण लाइनमा
जोडडने छ ।
आयोजनाबाट वावर्नक २६ करोड ४१ लाि युतनट ववद्युत उत्पादन हुनेछ । कूल ववद्युतमध्ये ३०
प्रततशत दहउिँ दका ६ मदहनामा र बािँकी ७० प्रततशत बिानमा उत्पादन हुनेछ । आयोजना प्रागधकरणको
३० मेगावाटको चमेसलया भन्त्दा १ ८ क्रकलोसमटर तनमानण हुनेछ । अवप दहमाल गाउिँ पासलका ओिल
भन्त्ने ठाउिँ मा आयोजनाको बािँध तनमानण गरी ५.५ क्रकलोसमटर लामो ३.२ डायसमटरको पेनस्टक
पाइपबाट ल्याएको पानी ववद्यत
ु गह
ृ मा ििासलनेछ ।
आयोजनाको िेयर िवनिाधारण लगानीकतानका लागग िमेत आह्वान गररएको छ । कम्पनीले आफना
िेयरधनीलाई उच्च मुनाफा ददने दाबी गरे को छ ।
आयोजनाको बाुँध
७ अबन ४० करोड रुपैयािँ लागत अनुमान गररएको आयोजनामा ३० प्रततशत (२२२ करोड रुपैयािँ)
िेयरधनीबाट र ५ अबन १ ८ करोड रुपैयािँ बैंक तथा वविीय िंस्थाबाट िह–वविीयकरणमा लगानी
हुनेछ । २०७७ बैशािबाट िरु
ु गरी ३६ मदहनामा िम्पन्त्न गने लक्ष्य छ ।
जलविद्युिका चुनौिी
जलववद्युत आयोजना तनमानण गनन ठूलो लगानीको आवश्यकता पदन छ । एक मेगावाटको लागत
कररब २० करोड रुपैयािँ लाग्ने अनम
ु ान गररन्त्छ । यिको ७० प्रततशत बैंकबाट ऋण तथा ३० प्रततशत
िेयरधनीको लगानी हुने चलन छ ।
बैंकबाट प्रातत ऋणको औित ब्याजदर १ २ दे खि १ ४ प्रततशत पुगेको छ । र आयोजनाले ततनप
ुन ने
कजानको ब्याजको भार बढे को छ । तर, ववद्यत
ु त्रबिीबाट हुने आय तनष्ट्श्चत छ । यही कारण
मुनाफामा प्रततकूल अिर परररहे को छ । यिको पररणामा धेरै आयोजनाले आफ्ना लगानीकतानलाई
वर्ौंिम्म मुनाफा ददन िकेका छै नन ् । यस्तो अवस्थामा बतनिकेका आयोजनाले नेपाल रारि

बैंकबाट पुनकनजानको िुववधा पाउन िक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था िहवविीयकरण अन्त्तगनत कजान
सलई िञ्चालन गररएका आयोजनाले प्रातत गनन िके ब्याजमा िहुसलयत प्रातत हुने गथयो ।
ववकल्पको रूपमा हाइड्रो इलेष्ट्क्िसिटी इन्त्भेरटमेन्त्ट एन्त्ड डेभलपमेन्त्ट कम्पनी (एचआइडडसिएल) ले
तनजी लगानीबाट बतनिकेका आयोजनालाई पुनकनजान उपलब्ध गराए आयोजनाहरूले िस्तो ब्याजमा
ऋण पाउिँ छन ् । यस्तो कजानको भुक्तानी अवगध लामो बनाई ददन िमूहका अगुवा गुरु न्त्यौपानेको
आग्रह छ । जलववद्यत
ु आयोजनालाई मल्
ू य असभबद्
ृ गध कर छुट गररददन पतन उनको आग्र छ ।
सौयण आयोजना
न्त्यौपानेका अनुिार अवप पावरले अगाडड बढाएका िोलार पररयोजनाको िमेत तनमानण अगाडड
बढाइनेछ । जलववद्यत
ु का िाथै कृवर् तथा पयनटनलाई पतन एकीकृत ववकािमा िमावेश गने
कम्पनीको लक्ष्य छ ।
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तल्लो इिव
ुन ाको तनमानण िुरु, ववद्युत उत्पादन गनन िाढे ३ वर्न लाग्ने
काठमाडौं । भोजपुरष्ट्स्थत १ ४.१ ५ मेगावाटको तल्लो इिुव
न ा िोला जलववद्युत आयोजनाको तनमानण
िुरु भएको छ । लोवर इिुव
न ा िोला हाइड्रो पावर कम्पनीले आयोजनाको तनमानण िुरु गरे को हो ।
आयोजनाको मुख्य िुरुङ िन्त्न िुरु गररएको कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । उनका
अनुिार िमशः बािँध क्षेर र ववद्युतगह
ु ी
ृ को िंरचना तनमानणको काम िुरु हुनेछ ।अदहले स्वपिँज
लगानीको रकम िगचनएर आयोजनाको काम िरु
ु गररएको उनले बताए ।
आयोजना िम्पन्त्न गरे र २०७९ िाउनदे खि ववद्युत उत्पादन गने लक्ष्य छ । उत्पादन हुने ववद्युत
तनमानणाधीन २२० केभी कोिी कोररडोर प्रिारण लाइनको तुष्ट्म्लङटार िबस्टे िनमा जोडडनेछ ।
आयोजनाले वावर्नक ८ करोड यतु नट ववद्यत
ु उत्पादन गनेछ ।
आयोजना िम्पन्त्न गनन २ अबन २५ करोड लागत अनुमान गररएको छ । कूल लागतमध्ये १ अबन
६० करोड रुपैयािँ ववसभन्त्न बैंक तथा वविीय िंस्थाले ऋण लगानी गनेछन ् । बािँकी लगानी स्वपिँुजी
हुनेछ । स्वपिँज
ु ीको २ ततहाई लगानी नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले गरे को छ ।
आयोजनाको नेपाल ववद्युत प्रागधकरणले ववद्युत िररद िम्झौता (वपवपए) गररिकेको छ ।
प्रागधकरणले दहउिँ दको ६ मदहना ८.४० रुपैयािँ र वर्ान यामको ६ मदहना ४.८० रुपैयािँमा आयोजनाको
ववद्यत
ु िररद गने गरी वपवपए गरे को छ । वपवपएअनि
ु ार आयोजनाले ८ पटकिम्म मल्
ू यवद्
ृ गध
(स्कालेिन) पाउने छ ।
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ववद्युतीय िवारी आयात घट्दो
काठमाडौँ — ववद्युतीय िवारी िाधनको आयातको िंख्या घटे को छ । भन्त्िार ववभागको तीनवर्े
त्यांकलाई तुलना गरे र हे दान िुरुको वर्नको भन्त्दा आयातमा आधाले कमी आएको हो ।

आगथनक वर्न २०७३ /७४ मा ११ हजार ४ िय ८० थान िवारी आयात भएकामा २०७४ /७५ मा ५
हजार २ िय ३९ सभत्र्याइएको छ । त्यस्तै आगथन क २०७५/७६ मा भने ४ हजार ७ िय ५० मार
िवारी आयात भएको छ । आयात हुने िबैभन्त्दा बढी तीनपांग्रे िवारी िाधन १ ८ हजार २ िय
६४ एवं कार, ष्ट्जप र भ्यान ३ हजार २ िय छन ् । ठूला िवारी िाधन भने आगथनक वर्न

२०७५/७६ मा मार ५ वटा मार सभत्ररएका छन ् । िवारी आयात हुने रारिमा िबैभन्त्दा बढी चीन

र भारत छन ् भने तेस्रो मुलुकमा कोररया, बंगालदे श, बेलायत, फ्रान्त्ि, थाइल्यान्त्ड छन ् । यी वर्नमा
ववभागले ४२ करोड ९१ लाि १ ४ हजार भन्त्िार महिल
ु िंकलन गरे को छ ।

रकमका आधारमा आव २०७३ /७४ मा ७९ करोड ५८ लाि ३८ हजार रुपैयािँको ववद्युतीय िवारी
सभत्र्याइएको गथयो । आव ०७४ /७५ मा ७४ करोड ४९ लाि १ ८ हजार रुपैयािँ र गत वर्न १ अबन

४३ करोड ९३ लाि २५ हजार रुपैयािँको िवारी आयात भएको भन्त्िार ववभागको त्यांकमा छ ।
ववभागकै तीन वर्नको चौमासिक त्यांकलाई हे दान ववद्यत
ु ीय िवारी आयातमा पतन थपघट भएको
दे खिन्त्छ । चालु आगथनक वर्नको तल
ु नामा आगथनक वर्न २०७५/७६ भन्त्दा केही माराले आयातको

िंख्यामा िध
ु ार भए पतन आव २०७४ /७५ को तुलनामा यो िंख्या कम हो । चालु आगथनक वर्नको
चौमािमा २ हजार ३ िय ७७ िवारी िाधन आयात भए पतन २०७४ /७५ मा २ हजार ७ िय

८८ मार सभत्र्याइएका छन ् । गत वर्नको पदहलो चौमािमा यो िंख्या घटे र १ हजार ९ िय ४२ मा
झरे को छ ।

आव ०७४ /७५ को पदहलो चौमािमा ३४ करोड १ २ लाि २९ हजार रुपैयािँ, आव ०७५/७६ ३५
करोड ७९ लाि रुपैयािँ र चालु आगथनक वर्नमा १ अबन २७ करोड ७६ लाि ३० हजार रुपैयािँका

ववद्युतीय िवारी िाधन सभत्ररएका छन ् । यिबाट ३ करोड ६४ लाि ८१ हजार ४ िय ७७ रुपैयािँ
भन्त्िार िंकलन भएको छ । ववद्युतीय िवारी िाधनका लागग पयानतय पूवानधार नभएकाले यिको
आयातमा प्रभाव परे को र यस्ता िाधन उपत्यकासभर मार प्रयोगमा रहे काले अदहलेको बजार
मागअनुिार आयात िामान्त्य रहे को नाडा अटोमोबाइल्ि एिोसिएिन अफ नेपालका अध्यक्ष

शम्भुप्रिाद दाहालले बताए । दाहालले ववद्युतीय िवारी अन्त्य िवारीभन्त्दा महिँगो भएकाले आयात
कम हुन िक्ने बताए ।

‘ववश्वमा पदहले नै िुरु भए पतन नेपालमा यो वामे िने अवस्थामा छ, यिका पदहला पयानतत

पूवानधार तयार हुनुपछन ,’ उनले भने, ‘पेिोल र डडजे लले चल्ने गाडीको स्थानमा ववद्युतीय िवारी
िाधनले सलन्त्छ । अबको ३ /४ वर्नमा ववद्युतीय गाडी मार हुन्त्छन ् । यिको मूल्यमा पतन त्रबस्तारै
कमी हुने आशा पतन छ ।’ अदहले उपत्यकासभर छोटो दरू ीका लागग मार प्रयोगमा आएको छ ।
यस्ता िवारी िाधन बादहर लैजान पयानतत चाष्ट्जङ
न स्टे िन चादहने उनको भनाइ छ । हरे क मदहना
िबै ब्रान्त्डका गरी २ /३ िय ववद्युतीय िवारी त्रबिी भइरहे को उनी बताउिँ छन ् ।
‘ववद्यत
ु ीय गाडीको माग छ तर त्यिका लागग चादहने आवश्यक िसभनि िेन्त्टर पतन हुनप
ु छन ,’ उनले
भने, ‘अदहलेको बजार माग भनेको तनजी र व्याविातयक गरे र २८ हजारको मार हो । तयनीहरू

गुड्ने बाटो राम्रो हुनुपछन ।’ ठूला िवारी िाधन अत्यारो बाटाको कारण केहीले मार िञ्चालन
ल्याए पतन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
‘२०७३ िालततर तराईमा चल्ने इररक्िाको आयात धेरै भएको गथयो,’ भन्त्िार ववभागका िूचना
अगधकारी सश सशर तघसमरे ले भने, ‘अदहले भने त्रबस्तारै ववद्युतीय कारहरूको आयात बढी छ ।’

ववद्युतीय तीनपांग्रे िवारी िाधनलाई १ प्रततशत भन्त्िार महिल
ु लाग्छ भने कार, ष्ट्जप र भ्यानलाई
१० प्रततशत लाग्छ । पण
ू न ववद्युतीय िवारीमा ५० प्रततशत भन्त्िार महिल
ु मा छुट छ । ववद्यत
ु ीय

िवारी िाधनमा त्यिको क्षमताअनि
ु ार अन्त्त:शुल्क लाग्ने भए पतन मल्
ू य असभवद्
ृ गध कर (भ्याट)
नलाग्ने बताए ।

पेिोसलयम पदाथनको आयातलाई घटाउन ववद्युतीय िवारी िाधनको आयातलाई बढाउनुपने उनको

भनाइ छ । ‘यिको आयातले पेिोसलयम पदाथनका लागग दे शबाट बादहररएको िचन कम हुन्त्छ,’ उनले
भने, ‘स्वदे शकै ववद्यु त्को उपयोगले व्यापार घाटा पतन कम हुन िक्छ ।’ ववद्युतीय गाडीको ममनत
िचन पेिोसलयम गाडीको भन्त्दा कम लाग्ने उनको भनाइ छ ।
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डेढ िय मेगावाट ववद्युत ् थवपयो
काठमाडौँ — चालु आ गथन क वर्नको िुरुवाती चार मदहनामा १ ४७ दशमलव ५ मेगावाट जडडत

क्षमता भएका ववद्युत ् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडडएको नेपाल ववद्युत ् प्रागधकरणले
जनाएको छ ।

प्रागधकरणका अनुिार प्रागधकरण अन्त्तगनतका २ र तनजी क्षेरका ६ वटा गरी ८ वटा ववद्युत ्

आयोजना तनमानण िम्पन्त्न भई प्रणालीमा जोडडएका हुन ् । प्रागधकरणअन्त्तगनतका आयोजनाको
जडडत क्षमता ७४ मेगावाट छ भने तनजी क्षेरका आयोजनाको जडडत क्षमता ७३ दशमलव ५
मेगावाट छ । यो अवगधमा ववद्युत ् प्रागधकरणद्वारा िञ्चासलत आयोजनाको वविीय प्रगतत १०२

प्रततशत भएको प्रागधकरणले जनाएको छ । यी आयोजनामा पदहलो चौमासिकमा १ ३ अबन ११ करोड
रुपैयािँ िचन गने लक्ष्य राखिएकामा १ ३ अबन ३१ करोड रुपैयािँ िचन भएको प्रागधकरणले जनाएको
छ।
प्रागधकरणले चालु आवमा नेपाल िरकारको स्रोतबाट १० अबन ३१ करोड र वैदे सशक ऋण तथा
अनुदानबाट ४५ अबन ३० करोड गरी ५५ अबन ६१ करोड रुपैयािँ बजेट पाएको छ ।
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विद्युि ् आयोजनाको प्रगति दर उच्च
गोरखापत्र समाचारदािा
काठमाडौँ, मङ्लसर २७ गिे । नेपाल ववद्यत
ु ् प्रागधकरणले ववद्यत
ु ् उत्पादन, प्रिारण र ववतरणका आयोजनामा
वविीय प्रगतत १०१.५२ प्रततशत र भौततक प्रगतत लक्ष्यको ८६ प्रततशत गरे को छ । चालू आगथनक वर्न

२०७६÷७७ को पदहलो चार मदहनामा १३ अबन ११ करोड िचन गने लक्ष्य राखिएकोमा प्रागधकरणले १३
अबन

३१

करोड

रुवपयािँ

िचन

भएको

जानकारी

ददएको

छ

।

प्रागधकरण कायनकारी तनदे शक कुलमान तघसिङका अनुिार ठे क्का िम्झौता भएका आयोजनालाई ददइएको

अगग्रम भुक्तानी र बहुवर्ीय ठे क्काका आयोजनाको गत िालको बािँकी भुक्तानीले गदान वविीय प्रगतत बढी
भएको
बताउनुभयो
।

तघसिङले वन क्षेरको जग्गा प्रयोग, जग्गा अगधग्रहणलगायतमा दे खिएका िमस्या िमाधानमा िबै क्षेरबाट
िहयोग भएकाले आवको बािँकी अवगधमा तनमानणाधीन आयोजनाको प्रगतत अझै बढ्नेिमेत दाबी गनुनभयो

। प्रागधकरणले चालू आवमा िरकारी स्रोतबाट १० अबन ३१ करोड र वैदे सशक ऋण तथा अनुदानबाट ४५
अबन ३० करोड गरी ५५ अबन ६१ करोड रुवपयािँ बजेट पाएको छ । िरकारको स्रोतबाट ददइने रकम कम

र वैदे सशक िहायताबाट प्रातत रकमको दहस्िा बढी हुिँदा बजेट कायानन्त्वयनमा भने जदटलता दे खिएको
तघसिङले
बताउनुभयो
।

वव सभन्त्न कारणले रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको मागथल्लो त्ररशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेिानी तेस्रो
जलववद्युत ् आयोजना चालू आवको पदहलो चौमासिकमा तनमानण िम्पन्त्न भई ७४ मेगावाट ववद्युत ् थप
उत्पादन

िुरु

भएको

छ

।

यिैगरी, रुग्ण बनेको काबेली कररडोर १३२ केभी प्रिारण लाइन पतन यही अवगधमा तनमानण िम्पन्त्न भई
िञ्चालनमा आएको छ । उत्पादनतफन िमीक्षा अवगधमा चार अबन ४२ करोड िचन गने लक्ष्य राखिएकोमा
तीन अबन ३३ करोड रुवपयािँ िचन भएको छ । जन
ु लक्ष्यको तल
ु नामा िचन र भौततक प्रगतत िमशः
७५.४६ र ७६.६३ प्रततशत हो । यि अवगधमा प्रागधकरण र तनजी क्षेरका छ आयोजनाको ७३.५ गरी
१४७.५

मेगावाट

ववद्युत ्

प्रणालीमा

थप

भएको

छ

।

िमीक्षा अवगधमा प्रिारण लाइनतफन छ आयोजनाको एक िय ९३ िक्रकनट क्रकलोसमटर लाइन तनमानण
िम्पन्त्न भएको छ । यि अवगधमा िातवटा नयािँ िबस्टे िन तनमानण भएको बताइएको छ । आठवटाको
स्तरोन्त्नतत गररएको छ । ववद्युत ् प्रिारण र ववतरण लाइनतफन िमश ैः िात अबन ८० करोड र एक अबन

९१ करोड ववतनयोजन गररएकोमा पदहलो चौमासिकमा िमशः तीन अबन ४६ करोड र चार अबन ८३ करोड
रुवपयािँ िचन भएको छ । प्रिारण लाइनतफनको िचन र भौततक प्रततशत िमशः ४४.७४ र ५३ रहे को

जनाइएको छ । ववतरण लाइनतफनको िचन र भौततक प्रगतत िमशः २५३.५८ र २५४.७० प्रततशत छ ।
प्रिारणतफन ४००, २२० र १३२ केभी प्रिारण लाइन तथा िबस्टे िन आयोजना तनमानणाधीन छन ् ।

जलववद्युत ् आयोजनाको अध्ययनका लागग ४३ करोड २२ लाि ववतनयोजन भएकोमा २१ करोड ३७ लाि

रुवपयािँ िचन भएको जनाइएको छ । यिको वविीय िचन र भौततक प्रगतत िमशः ४९.४३ र ५५.९२
प्रततशत रहे को छ । प्रागधकरणले एक हजार ६१ मेगावाटको मागथल्लो अरुण, दध
ू कोिी, मागथल्लो मोदी
ए,

तामाकोिी

पािँचौँ

जलववद्यत
ु ्

आयोजनाको

ववस्तत
ृ

अध्ययन

गरररहे को

छ

।

िहायक कम्पनीमाफनत ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरव मागथल्लो तामाकोिी र १४० मेगावाटको तनहुिँ
जलववद्युत ् आयोजना तनमानण गरररहे को छ । मागथल्लो तामाकोिीले यि अवगधमा दई
ु अबन ४६ करोड
बजेट िचन गने लक्ष्य तय गरे कोमा एक अबन ७६ करोड रुवपयािँ िचन गरे को छ । आयोजनाको यि

अवगधको िचन र िुरुबाटको भौततक प्रगतत प्रततशत िमशः ७१.२५ र ९९.३० रहे को जनाइएको छ ।

तनहुिँ जलववद्युत ् आयोजनाले िमीक्षा अवगधमा ६५ करोड ७५ लाि िचन गने लक्ष्य रािेकोमा ४२ करोड

८० लाि रुवपयािँ िचन भएको छ । आयोजनाको यि अवगधको वविीय र िुरुदे खिको भौततक िमशः
६५.१० र १९.२० प्रततशत रहे को प्रागधकरणले जनाएको छ ।
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ववद्यत
प्रागधकरणद्धारा िंचासलत आयोजनाको वविीय प्रगतत १ ०२
ु
प्रततशत, चार ष्ट्जल्लामा पूणन ववद्युतीकरण

काठमाडौं । नेपाल ववद्युत प्रागधकरणद्धारा िंचासलत ववद्युत उत्पादन, प्रिारण र ववतरणतफनका

आयोजनाहरुको वविीय प्रगतत १०१.५२ प्रततशत रहे को छ । प्रागधकरणद्धारा िंचासलत आयोजनाहरुले
चालु आगथनक वर्न (आव) २०७६÷७७को पदहलो चार मदहना िाउन, भदौ, अिोज र काविकमा १ ३
अबन ११ करोड िचन गने लक्ष्य राखिएकोमा १ ३ अबन ३१ करोड रुपैयािँ िचन भएको हो । ती

आयोजनाहरुको िमग्रमा भौततक प्रगतत लक्ष्यको ८६ प्रततशत रहे को प्रागधकरणका कायनकारी तनदे शक
कुलमान तघसिङले बताए । कायनकारी तनदे शक तघसिङले ठे क्का िम्झौता भएका आयोजनाहरुलाई
ददइएको अगग्रम भक्
ु तानी र वहुवर्ीय ठे क्का लागेका आयोजनाहरुको गत िालको बािँकी भि
ु ानीले
गदान वविीय प्रगतत बढी भएको जानकारी ददए । ‘वन क्षेरको जग्गा प्रयोगमा रहे को प्रक्रियागत

झन्त्जटका कारण सिष्ट्जनत िमस्या, जग्गा अगधग्रहणको िमस्या, प्रिारण तथा ववतरण लाइनमा
भइरहे को अवरोधका वावजत
ु आवको पदहलो चार मदहनामा लक्ष्यभन्त्दा बढी वविीय र भौततक प्रगतत

गनन िफल भएको छौं,’उनले भने । ‘वन क्षेरको जग्गा प्रयोग, जग्गा अगधग्रहण लगायतमा रहे का
िमस्या िमाधान गनन िबै क्षेरबाट तदारुकताका िाथ िहयोग भएमा आवको बािँकी अवगधमा
तनमानणाधीन आयोजनाको प्रगतत अझै बढ्ने छ ।’ प्रागधकरणले चालु आवमा नेपाल िरकारको
स्रोतबाट १० अबन ३१ करोड र वैदे सशक ऋण तथा अनुदानबाट ४५ अबन ३० करोड गरी ५५ अबन ६१

करोड रुपैयािँ बजेट पाएको छ । िरकारको स्रोतबाट ददइने रकम कम र वैदे सशक िहायताबाट प्रातत
रकमको दहस्िा बढी हुिँदा वजेट कायनन्त्वयनमा जदटलता आएको तघसिङले बताए । वव सभन्त्न कारणले

रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको मागथल्लो त्ररशूली ३ ए र १ ४ मेगावाटको कुलेिानी तेस्रो जलववद्युत ्
आयोजना चालु आवको पदहलो चौमासिकमा तनमानण िम्पन्त्न भई ७४ मे गावाट ववद्युत ् उत्पादन
िुरु भएको छ । यिैगरी, रुग्ण बनेको काबेली कररडोर १ ३२ केभी प्रिारण लाइन पतन यही अवगधमा
तनमानण िम्पन्त्न भई िंचालनमा आएको छ । उत्पादनतफन िमीक्षा अवगधमा चार अबन ४२ करोड

िचन गने लक्ष्य राखिएकोका तीन अबन ३३ करोड रुपैयािँ िचन भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा
िचन र भौततक प्रगतत िमश ि ् ७५.४६ र ७.६३ प्रततशत हो । उत्पादनतफन जलववद्युत ् आयोजनाको
तनमानण, िवेक्षण लगायतका कायन पदन छन ् । यि अवगधमा प्रागधकरणका र तनजी क्षेरका ६

आयोजनाको ७.५ गरी १ ४७.५ मेगावाट ववद्युत ् प्रणालीमा थप भएको छ । िमीक्षा अवगधमा प्रिारण
लाइनतफन ६ आयोजनाको एक िय ९३ िक्रकनट क्रकलोसमटर लाइन तनमानण िम्पन्त्न भएको छ । यि

अवगधमा िात वटा नयािँ िबस्टे िन तनमानण िम्पन्त्न भएका छन ् भने आठ वटाको स्तरोन्त्नतत

गररएको छ । ववद्युत ् प्रिारण र ववतरण लाइनतफन िमश ि ् िात अवन ८० करोड र एक अबन ९१

करोड ववतनयोजन गररएकोमा पदहलो चौमासिकमा िमशः तीन अबन ४६ करोड र चार अबन ८३
करोड रुपैया िचन भएको छ । प्रिारण लाइनतफनको िचन र भौततक प्रततशत िमश : ४४.७४ र
५३ छ । ववतरण लाइनतफनको िचन र भौततक प्रगतत िमश : २५३। ५८ र २५४। ७० प्रततशत छ ।
प्रिारणतफन ४००, २२० र १ ३२केभी प्रिारण लाइन तथा िबस्टे िन आयोजनाहरु तनमानणाधीन छन ्
। प्रिारण लाइन बाटोको दायािँबायािँमा पने वन क्षेरको जग्गा प्रयोग र तनजी जग्गाको क्षततपतू तनको
िमस्या, रुट पररवतनन गनन माग गदै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गदान मआ
ु ब्जा
ददने -नददने नीततगत अन्त्यौलता लगायत प्रिारण लाइन आयोजना तनमानण व्यहोरररहे का िाझा
िमस्या रहे को कायनकारी तनदे शक तघसिङले उल्लेि गरे । उनले िबै आयोजना यस्तै िमस्याले
जे सलएको जानकारी ददए । ‘जग्गा अगधग्रहणका लागग प्रारष्ट्म्भक अगधकृत तोक्न पतन मष्ट्न्त्रपररर्द्

लैजानु पने अवस्था छ, यिबाट जग्गा अगधग्रहणमा िमस्या उत्पन्त्न भएको छ, िमस्यालाई िमाधान
गनन िम्बष्ट्न्त्धत तनकायबाट िहजीकरणको अवश्यकता छ,’उनले थपे । जलववद्युत ् आयोजनाको
अध्ययनका लागग ४३ करोड २२ लाि ववतनयोजन भएकोमा २१ करोड ३७ लाि रुपैयािँ िचन भएको
छ । जिको िचन र भौततक प्रगतत िमशः ४९.४३ र ५५.९२ प्रततशत छ । प्रागधकरणले १०६१
मेगावाटको मागथल्लो अरुण, दध
ू कोिी, मागथल्लो मोदी ए, तामाकोिी पािँचौ जलववद्युत ् आयोजनाको

ववस्तत
ृ अध्ययन गरररहे को छ । िहायक कम्पनीमाफनत ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको मागथल्लो

तामाकोिी र १ ४० मेगावाटको तनहुिँ जलववद्युत आयोजना तनमानण गरररहे को छ । मागथल्लो
तामाकोिीले यि अवगधमा दई
ु अबन ४६ करोड बजेट िचन गने लक्ष्य तय गरे कोमा एक अबन ७६

करोड रुपैयािँ िचन गरे को छ । आयोजनाको यि अवगधको िचन र िुरुबाटको भौततक प्रगतत प्रततशत
िमशः ७.२५ र ९९।३० छ । तनहुिँ जलववद्युत आयोजनाले िमीक्षा अवगधमा ६५ करोड ७५ लाि
िचन गने लक्ष्य रािेकोमा ४२ करोड ८० लाि रुपैयािँ िचन भएको छ । आयोजनाको यिअवगधको

वविीय र िुरुदे खिको भौततक िमशः ६.१० र १.२० प्रततशत छ । चालु आवमा ववद्युत चुहावट १ .५
प्रततशतमा झाने लक्ष्य रािेको प्रागधकरणले िमीक्षा अवगधमा १ ४.१६ प्रततशतमा झारे को छ । यि

आवमा ४० ष्ट्जल्लालाई पूणन ववद्युतीकरण भएको घोर्णा गने लक्ष्य रािेको प्रागधकरणले चार
मदहनामा काठमाडौं, भक्तपुर, पवनत र स्याङजामा पूणन ववद्युतीकरण गरे को छ ।
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एउटै िोलामा २३ अबन लगानी
दोदी खोलामा तनमाणर्ाधीन वि लभन्न ५ आयोजनामा स्िानीय र तनजी क्षेत्रको
लगानी

लमजुङको दोदी िोलामा स्थानीय र तनजी क्षेरको अबौँको लगानीमा जलववद्युैुत ् आयोजनाहरू
तनमानण भइरहे का छन ् । दोदी िोलामा अदहले ५ जल ववद्युत ् आयोजना तनमानणाधीन छन ्, यी
आयोजनामा २३ अबन रुपैयािँभन्त्दा बढी लगानी भएको छ । यि िोलामा तनमानणाधीन ५ आयोजना
तनमानण िम्पन्त्न भएपतछ १ िय २५ मेगावाट त्रबजुली उत्पादन हुनेछ ।
यहािँ तनमानण भएका आयोजनाबाट एक वर्नदे खि पािँच वर्न सभर ववद्युत ् उत्पादन गने लक्ष्य छ । एउटै
िोलामा सभत्ररएको अबौँ लगानीले स्थानीयमा रोजगार, व्यापार र ववकािका ढोका िुलेका छन ् ।
गाउिँ –गाउिँ मा िडक, पुल, िामुदातयक भवन, ववद्यालय िुधार, सििँचाइ, िानेपानी तथा कृ वर् उत्पादनमा
िहयोग पग
ु ेपतछ स्थानीय िि
ु ी बनेका छन ् । ‘एउटै िोलामा सभत्ररएको अबौँ लगानीले भववरयमा
हाम्रो ठाउिँ कायापलट हुनेमा हामी ववश्वस्त छौँ,’ दोदी गाउिँ पासलकाका अध्यक्ष ओमबहाहदरु गुरुङले
भने, ‘हाम्रा लागग यो िकारात्मक अविर हो ।’
दोदी िोलामा दहमालयन पावर पाटन नरले तनमानण गरे को २७ मेगावाटको दोदी िोला र सलबटी इनजी
सल समटे डले तनमानण गरे को २५ मेगावाटको मागथल्लो दोदी ‘ए’ जलववद्यु त्को तनमानण अब एक वर्न सभर
पूरा हुने अवस्थामा छन । यी आयोजनाको तनमानण ९० प्रततशतभन्त्दा बढी पूरा भएको प्रवदनकले
जनाएका छन ् । त्यस्तै दोदी कररडोरमै रहे को छ्याङ्दी िोलामा यिअतघ २ मेगावाटको छ्याङ्दी
जलववद्युत ् आयोजना तनमानण िम्पन्त्न भइिकेको छ ।
प्रवद्नधक छयाङ्दी िोला हाइड्रोपावर कम्पनीले िोही िोलामा ४ मेगावाटको अको जलववद्यत
ु ् आयोजना
तनमानण गरररहे को छ । आयोजनाले एक वर्नदे खि आयोजनाको तनमानण कायनलाई अगाडड बढाएको
छ । यस्तै, वपपुल्ि हाइड्रो पावरले तनमानण गरे को ५४ मेगावाटको िुपर दोदी ‘ि’को ५५ प्रततशत र
दोदी िोला जल ववद्युत ् कम्पनीले तनमानण गरररहे को १ २.१ मेगावाटको दोदी –१ को तनमानण ७० प्रततशत
पूरा भएको छ । िबै आयोजनामा २३ अबन रुपैयािँभन्त्दा बढी लगानी भएको छ ।
यस्िो छ आयोजनाको प्रगति
दोदी कररडोरको िबैभन्त्दा मागथल्लो तटमा वपपुल्ि हाइड्रो पावरले िुपर दोदी ‘ि’ (५४ मेगावाट)
आयोजना तनमानण गरररहेको छ । आयोजनाको तनमानण कररब ५५ प्रततशत पूरा भएको कम्पनीले

जनाएको छ । झन्त्डै ९ क्रक लोसमटर िुरुङमध्ये ५ क्रक लोसमटर पूरा भएको आयोजनाका तनदे शक अजन
ुन
गौतमले बताए । कुल ८ अबन ८० करोड रुपैयािँ लागत अनम
ु ान गररएको आयोजनाबाट ०७७
अिारसभर ववद्युत ् उत्पादन गने लक्ष्य छ । तर, िाउन ८ को बाढीका कारण केही िमय आयोजनाको
तनमानण कायन पर धके सलने भएको छ । उक्त आयोजनामा प्रभाववत क्षेरका बासिन्त्दा र ष्ट्जल्लावािीले
मारै २७ करोड रुपैयािँ लगानी गरे का छन ् ।
२७ मेगावटको दोदी िोला जलववद्यत
ु ् आयोजना ०७६ भदौ १ ५ गतेबाट ववद्यत
ु ् उत्पादन गने लक्ष्यका
िाथ तनमानण भए पतन भूकम्प, नाकाबन्त्दी र बाढीका कारण तनमानणमा दढलाइ भएको हो । ३ अबन
८६ करोड लगानीमा तनमानण भएको आयोजना ०७७ चैत मिान्त्तिम्म ववद्युत ् उत्पादन गने लक्ष्य
आयोजनाको रहे को छ । २७ मेगावाट क्षमताको दोदी िोला जलववद्युत ् आयोजनामा गैरआवािीय
नेपाली िंघ (एनआरएन) ३६ र स्थानीय िवनिाधारणको ३० प्रततशत र आइएमई गप्र
ु को ३४ प्रततशत
लगानी छ ।
सलबटी इनजीले तनमानण गरररहे को मागथल्लो दोदी ‘ए’ २५ मेगावाटको तनमानणकायन कररब ९७
प्रततशत परू ा भएको आयोजनाले जनाएको छ । िात्रबकको ढोडेनी –७ तल्लो सिमीष्ट्स्थत लोदो िोलाको
दोभानमा बािँध बािँधेर झन्त्डै ५ क्रकलोसमटर तल ढोडेनी –४ मालेबगरमा तनमानण गररने ववद्यु त्गह
ृ मा
पानी ििासलनेछ । कुैुल ४ अबन ६३ करोड लगानीमा यि आयोजना तनमानण थासलएको हो ।
आयोजना ०७५ मं सिरमा िक्ने लक्ष्यका िाथ काम िुरु भए पतन भूकम्प र बाढीका कारण ववद्युत ्
उत्पादनको समतत पर धके सलएको आयोजनाले जनाएको छ ।
दोदी िोलामै लमजङ
ु ववद्यत
ु ् ववकाि कम्पनी (लेड्को) को िहायक कम्पनी दोदी िोला जलववद्यत
ु ्
कम्पनीले दोदी –१ (१ २.१ मेगावाट) आयोजना तनमानण गरररहे को छ । आयोजनास्थल पूवी लमजुङको
ढोडेनी, फलेनी र बन्त्िार गाउिँ मा पछन । िाढे २.५ क्रकलोसमटर भू समगत िुरुङ र ७ िय समटर लामो
पेनस्टक पाइपमाफनत ल्याइएको पानी ववद्यु त्गह
ृ मा ििासलनेछ । झन्त्डै २ अबन ३९ करोडको लागतमा
तनमानण गररने िो आयोजना ०७७ माघमा तनमानण िम्पन्त्न गने लक्ष्य छ ।
दोदी कररडोरमै रहे को छ्याङ्दी िोलामा यिअतघ २ मेगावाटको छ्याङ्दी जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानण
िम्पन्त्न भइिकेको छ । प्रवद्र्धक छयाङ्दी िोला हाइड्रोपावर कम्पनीले िोही िोलामा ४ मेगावाटको
अको जलववद्युत ् आयोजना तनमानण गरररहे को छ । उक्त आयोजना ८० करोडभन्त्दा बढी लगानीमा
तनमानण भइरहे को आयोजनाले जनाएको छ ।
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उद्योगीबाट ववद्युत प्रागधकरणले सलंदै आएको डेडडकेटे ड महशल
ु िमायोजन
गने आयोगको तयारी

काठमाडौं । ववद्युत महशुल तनधानरण आयोगले डेडडकेटे ड र िं कलाइनको महशुल शुल्क िमायोजन

गने भएको छ । आयोगका पदागधकारी र व्यविायीबीच शुिबार भएको छलफलमा आयोगले नयािँ
महशुल दरमा िमायोजन गने प्रततवद्धता जनाएको हो ।

नेपाल ववद्युत प्रागधकरणले नयािँ महशुल दर तनधानरणका लागग आयोगमा प्रस्ताव गररिकेको छ ।
िो प्रस्तावको अध्ययन गररहे को आयोगका िदस्य तथा प्रविा रामप्रिाद गधतालले बताए ।

‘उद्योगीहरु आउनु भएको गथयो, हामीले नयािँ महशुल दरमा िमायोजन गररने जानकारी गराएका छौ’
गधतालले क्यावपटल नेपालललाई भने ।

लोडिे डडङ हटे र ववद्युत तनयसमत रुपमा आपूततन भएपतछ उद्योगीहरुले डे डडकेटे शुल्क िारे जको माग

गदे आएका छन । प्रागधकरणले २० प्रततशत बढी शल्
ु क सलने गरी डे डडकेटे ड लाइनको नयािँ महशल
ु

दर स्वीकृततका लागग आयोगमा प्रस्ताव गरे को छ । हाल उद्योगीले डे डडकेटे ड लाइन सलएवापत ६५
प्रततशत बढी शल्
ु क ववद्यत
ु प्रागधकरणलाई बझ
ु ाइरहे का छन ।
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सिंगटी–लामािािँघु लाइन नबन्त्दा ४१ मेगावाट िेर फासलिँ दै, दे शको ववद्युत बगाएर
भारतबाट क्रकन्त्ने ?

काठमाडौं । नेपाल ववद्युत प्रागधकरणले सिंगटी –लामोिािँघु प्रिारण लाइन िमयमै तनमानण नगदान
त्यि क्षेरमा तनमानणाधीन ३ आयोजनाको ४१ मेगावाट ववद्यत
ु िेर जाने भएको छ । तनमानणलाई

तीव्रता ददएको भने पतन स्थानीयबािीका कारण काम अगाडड नबढ्दा आयोजना परू ा हुिँदािम्म
प्रिारण लाइन तयार हुने अवस्था दे खिएको छै न । यही कारण दोलिामा तनमानणाधीन २५ मेगावाटको
सिंगटी, ११ मेगावाटको तल्लो िारे िोला र ५ मेगावाटको घट्टे िोलाको ववद्युत िेर जाने अवस्था
छ । उल्ले खित तीन वटै आयोजनाको तनमानण अष्ट्न्त्तम चरणमा पुगेको प्रवद्र्धकहरूले जानकारी

ददएका छन ् । मं सिर अन्त्त्यिम्म िबै काम िकेर पुि दोस्रो िातािम्म परीक्षण उत्पादन गने
तयारी भइरहे को सिंगटीका एक कमनचारीले बताए । यता प्रागधकरणले भने चालू आगथनक वर्नको

अन्त्त्यिम्ममा मार ती आयोजना पूरा हुने दाबी गरररहे को छ । प्रागधकरणको यस्तै हचुवा र
आधारहीन कुराकै कारण तनजी क्षेरले ठूलो नोक्िानी बेहोनप
ुन रररहे को िारे िोलाका एक उच्च
अगधकारीले बताए । िारे िोला र घट्टे िोलाबाट पतन पुि १ ५ सभर परीक्षण उत्पादन गने योजना

छ । झन्त्डै एक दशकदे खि तनमानण भइरहे को प्रिारण लाइन पूरा हुने िम्भावना दे खििँ दैन । प्रागधकरण
भने भारतीय ठे केदार अरावली इन्त्फ्रा पावरले काममा दढला गरे को भनेर उष्ट्म्कने गरे को छ ।
दोलिाको सिंगटीदे खि सिन्त्धुपाल्चोकको लामािािँघुिम्म ४० क्रकलोसमटर तनमानण गनप
ुन ने प्रिारण
लाइनका लागग १ िय २५ टावर तनमानण गनप
ुन छन । यिमध्ये अदहलेिम्म १ िय १ ८ वटाका लागग
जग ितनएको र कररब ९० वटा टावर ठड्याइएको र २२ क्रकलोसमटर तार तातनएको प्रागधकरणले

जानकारी ददएको छ । ७ वटा टावर गाड्न अदहलेिम्म जग ितनएको छै न । र, स्थानीयस्तरमा
उत्पन्त्न वववादको तनकाि पतन िोष्ट्जएको छै न । यही कारण ववद्युत उत्पादन भए पतन जोडडने ठाउिँ

नहुिँदा िेर फाल्नुपने अवस्था रहे को घट्टे िोलाका एक इष्ट्न्त्जतनयरले बताए । प्रिारण लाइनको
काम िमयमै पूरा गनन ठे केदारलाई दबाब ददइएको प्रागधकरण प्रिारण तनदे शनालयका उपकायनकारी

तनदे शक ब्रजभुर्ण चौधरीले बताए । ‘ठे केदारलाई दबाब ददइएको छ, उिले पतन काम िक्छु भनेको
छ,’ उनले भने, ‘यद्यवप, भनेकै िमयमा लाइन तयार नहुन िक्छ ।’ ठे केदारले काम नगरे पतछ ठे क्का
तोडेर नयािँ प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहिँदा तनजी क्षेरकै आग्रहमा परु ानै ठे केदारबाट गराउनु परे को

चौधरीले बताए । ‘प्रवद्र्धकहरूले नै नयािँ प्रक्रियामा जािँदा झन ् दढला हुने भन्त्दै ठे क्का तोड्न ददएनन ्,’
उनले भने, ‘नर कायनकारी तनदे शकज्यल
ू े नयािँ ठे क्का गने भन्त्नभ
ु एको गथयो ।’ प्रिारण लाइनको
काम दढलो हुनम
ु ा प्रवद्र्धकहरू पतन ष्ट्जम्मेवार रहे को उनको भनाइ छ । यो प्रिारण लाइनमा जोडडने
उल्ले खित ३ आयोजना बाहे क २४.१ मेगावाटको िारे िोला, ४० मेगावाटको िानी िोला –१ लगायत

आधा दजनन आयोजना छन ् । ििँग ४ पटक ठे क्का िम्झौता नववकरण गरे को छ । चौथो पटक

थवपएको म्याद २०७५ जे ठमा िक्रकिँदै छ । यो अवगधमा पतन प्रिारण लाइन परू ा नहुने तनष्ट्श्चत छ
। २०६७ िालबाट तनमानण थासलएको प्रिारण लाइन िरु
ु का २ वर्न तीव्र गततमा अतघ बढे को गथयो
। २०६९ दे खि २०७३ चैतिम्म आ गथनक िंकटको कारण दे िाउिँ दै ठे केदारले पण
न पमा तनमानण रोक्यो
ू रू
। यित्रबचमा प्रागधकरणले ठे क्का िम्झौता तोडेर नयािँ ठे केदार तनयक्
ु त गने तयारी थालेको गथयो ।

यिअतघ प्रागधकरणकै दढलाईले िमयमा काबेली कोररडोर तनमानण नहुिँदा पािँथचरमा तनमानण भएको
१ ४.९ मेगावाट हे वा ‘ए’ को ६ मदहना िेर गएको गथयो । ववद्युत िेर जािँदा कररब ४० करोड रुपैयािँ
आम्दानी गुमेको प्रवद्र्धकको दाबी छ । यता २ वर्नदे खि ६.४ मेगावाटको टुंगुन÷ठोस्ने िानी िोलाको
िबै ववद्युत प्रणालीमा जोडडएको छै न । यही कारण कररब ३४ करोड रुपैयािँ आम्दानी गुमाउनु परे को
िानी िोला हाइड्रो पावरले जानकारी ददएको छ । दहउिँ दमा उत्पादन हुने ववद्युत दे शका लागग
अमत
ृ िमान हो । तर, यिमा िरकार तथा प्रागधकरणको िंवेदनशीलता दे खिएको छै न । दहउिँ द

लागेपतछ भारतबाट ववद्युत आयात बढाउनुपछन । तर, स्वदे शमै उत्पादन भएको ववद्यत
ु िेर फाल्नप
ु ने
ववडम्बना दे खिएको छ । प्रागधकरण प्रिारण लाइन तनमानणमा िदटनभ
ु न्त्दा भारतबाट ववद्यत
ु आयात

गननमै रमाइरहे को पतन प्रवद्र्धकहरूको गुनािो छ । अथनतन्त्रको चिमै प्रत्यक्ष अिर पने अवस्थालाई
प्रागधकरण ठे केदारको ठाउकोमा दोर् थुपारे र पष्ट्न्त्छन िोजेको छ । िमयमा प्रिारण लाइन तयार

नहुिँदा ववद्युत त्रबिीबाट प्रवद्र्धकले गुमाउने आम्दानी पदहलो नोक्िान हो । आम्दानी नभएपतछ

बैंकलाई ततनप
ुन ने िािँवा –ब्याज बढ्दै जान्त्छ । योििँगै तोक्रकएको ववद्युत उपभोक्तालाई बेच्न नपाएपतछ
प्रागधकरणलाई आगथनक नोक्िानी थवपनेछ । अझ भारतबाट ववद्युत आयात बढाउनुपदान झन ् ठूलो
आगथनक व्ययभार थवपन्त्छ । िुपर सिक्िको आयोजना सिंगटीको ववद्यत
ु क्रक न्त्न निके प्रागधकरणले

४५ प्रततशतिम्म क्षततपूततन ततनप
ुन छन । सिंगटीबाट वावर्नक ७१ करोड रुपैयािँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण
गररएको छ । यिको आधारमा ववद्युत क्रकन्त्न निके प्रागधकरणले वर्नको ३१ करोड ९५ लाि रुपैयािँ
(मासिक

िाढे

२

करोड

रुपैयािँभन्त्दा

बढी)

ततनुपछन

।
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जलववद्युतमा तनजी लगानी बढ्दो, ६३३ मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन, २८००
मेगावाटका आयोजना तनमानणगधन
काठमाडौं । जलववद्युतमा तनजी क्षेरको लगानी बढ्दै गएको छ । तनजी लगानीमा िाना र ठुला गरी
८९ आयोजना िम्पन्त्न भई ६३३ मेगावाट त्रबजुली उत्पादन भएको छ ।

यी आयोजना िम्पन्त्न गनन तनजी क्षेरबाट १ िबन २० अबन रुपैयािँ भन्त्दा बढी लगानी भइिकेको छ
। प्रततमेगावाट ववद्युत ् उत्पादन लागत २० करोड रुपैयािँका दरले दहिाव गदान यो रकम तनजी लगानी
भएको दे खिएको छ ।

िरकारले जलववद्यत
ु मा आफनो लगानी घटाइ तनजी क्षेरलाई अतघ बढाएपतछ उत्पादन बढे को हो ।
ववदे शी लगानीमा ६० मेगावाटको मागथल्लो खिम्ती, ४५ मेगावाटको मागथल्लो भोटे कोिी, ५०

मेगावाटको मागथल्लो मस्र्याङदी ए र २५ मेगावाटको मादी –१ जलववद्यत
ु आयोजना छन । यस्तै
ववदे शी लगानीमा झण्डै आधा दजनन आयोजना तनमानण गधन अवस्थामा छन ।

यस्तै तनजी क्षेरकै लगानीमा हालिम्म २ हजार ८०५ मेगावाट क्षमताका ११६ ओटा जलववद्युत

आयोजना तनमानणाधीन अवस्थामा छन ् । ती आयोजनामा तनजी क्षेरको अबौ रुपैयािँ ठूलो लगानी
भइरहे को छ । आगामी ५ बर्न सभर ती िबै आयोजना िम्पन्त्न हुने चरणमा रहे को नेपाल ववद्युत
प्रागधकरणका प्रविा प्रवल अगधकारीले बताए ।

२ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको ववद्यत
ु ् िररदत्रबिी िम्झौता (पीपीए) भएर तनमानणको चरणमा
जाने अवस्थामा रहे का छन ् । ती आयोजनाको वविीय व्यवस्थापन हुने चरणमा रहे को स्वतन्त्र ऊजान
उत्पादक िंस्था (इपान) ले जनाएको छ । लगानीकतानले आयोजनालाई लगानी जुटाउन बैंक तथा
वविीय िंस्थािंग छलफल गरररहे का छन ।

हालिम्म ववद्यत
ु ् प्रागधकरणका िहायक कम्पनी र तनजी क्षेरबाट १ हजार २८० मेगावाट ववद्यत
ु ्
ग्रीडमा जोडडएको छ । जिमा ठूलो योजनामा तनजी क्षेरको छ । िाउनयता ८९ मेगावाट त्रबजल
ु ी
थप भइिकेको छ ।

िरकारले

चालु

आ गथन क

वर्नमा

४५६

मेगावाटको

मागथल्लो

तामाकोिी, १११

मेगावाटको

रिव
ु ागढीलगायत दई
ु दजनन आयोजना िम्पन्त्न गरी प्रणालीमा १ हजार मेगावाट त्रबजल
ु ी थतने

योजना िावनजतनक गरे को छ । ववद्युत प्रागधकरण आफैले लगानी नगरी िहायक कम्पनीबाट
जलववद्यत
ु आयोजना तनमानण थालेको छ ।

तनजी क्षेरले िुरुवाती चरणमा अतघ बढाएको २५ ओटा जलववद्युत ् आयोजनाको अवस्था भने नाजुक

छ । ती आयोजनालाई रुग्ण घोवर्त गरी िरकारीले िहयोग गनप
ुन ने तनजी क्षेरको माग छ । ती
आयोजनामा तनजी क्षेरको झन्त्डै ३६ अबन रुपैयािँ स्वपिँज
ू ी लगानी भइिकेको छ ।

िरकारले दश बर्नमा १० हजार मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन गने लक्ष्य सलएको छ । िो लक्ष्य हासिल

गनन तनजी क्षेरको लगानीका आयोजना बन्त्नुपछन । त्यिका लागग िरकारले िमयमै प्रिारण लाइन
तनमानण, कम ब्याजदरमा कजान प्रवाह, मे सिन तथा उपकरण िररद भन्त्िारमा छुट, पेनाल्टी िारे ज र
पीपीए दरमा नीततगत व्यवस्था गनप
ुन ने इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए ।

ववगतमा ऊजानमा तनजी क्षेरको लगानी उत्िाहजनक भएपतन आगामी ददनमा भने लगानी गनन तनकै
चुनौतीपूणन

अवस्था

आएको

पाण्डेले

बताए

।

‘ववगतमा तनजी क्षेरको लगानी आिामण गथयो ।
भववरयको भने चुनौतीपूणन छ’ उनले थपे, ‘त्यिमा ववद्यत
ु को बजार, प्रिारण लाइन तनमानणको दढलाइ,
ब्याजदर, बन÷जग्गाको िमस्या पुराना िमस्यानै चुनौतीका आधार हुन ् । यिमा िरकारले नीततगत
रुपमा िहजीकरण गनुप
न छन ।’
अझै पतन बैंकको ब्याजदर १ ४ प्रततशत रहे को तनजी क्षेरको भनाई छ । यिले गदान आयोजना
आगथनक रुपमा िंभाव्य नहुने उनीहरुको भनाई छ । जलववद्युत आयोजनाको लागत बढे पतछ
कम्पनीहरुले तनरकािन गरे को प्राथसमक िेयर (आईपीओ) त्रबिी नहुने अवस्था आएको छ ।
िरकारले दशबर्नमा १० हजार मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन गने सलएको लक्ष्य तनजी क्षेरको योगदान
त्रबना िफल नहुने उनको भनाइ छ ।
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नेपाल विद्युि ् प्राथधकरर्का आयोजनाको वित्तीय प्रगति १ ०२ प्रतिशि
काठमाडौं - नेपाल ववद्यत
ु ् प्रागधकरणद्वारा िञ्चासलत ववद्यत
ु ् उत्पादन, प्रिारण र
ववतरणतफनका आयोजनाहरूको वविीय प्रगतत १ ०१ .५२ प्रततशत रहे को छ। प्रागधकरणद्वारा

िञ्चासलत आयोजनाहरूले चालू आगथनक वर्न (आव) २०७६÷७७ को पदहलो चार मदहना िाउन,
भदौ, अिोज र काविकमा १ ३ अबन १ १ करोड िचन गने लक्ष्य राखिएकोमा १ ३ अबन ३१ करोड
रुपैयािँ िचन भएको हो।
ती आयोजनाहरूको िमग्रमा भौततक प्रगतत लक्ष्यको ८६ प्रततशत रहे को प्रागधकरणका
कायनकारी तनदे शक कुलमान तघसिङले बताए। कायनकारी तनदे शक तघसिङले ठे क्का िम्झौता

भएका आयोजनाहरूलाई ददइएको अगग्रम भुक्तानी र बहुवर्ीय ठे क्का लागेका आयोजनाहरूको
गत

वर्नको

बािँकी

भुक्तानीले

गदान

वविीय

प्रगतत

बढी

भएको

जानकारी

ददए।

‘वन क्षेरको जग्गा प्रयोगमा रहे को प्रक्रियागत झन्त्झटका कारण सिष्ट्जत
न िमस्या, जग्गा
अगधग्रहणको िमस्या, प्रिारण तथा ववतरण लाइनमा भइरहे को अवरोधका बाबजद
ु आवको
पदहलो चार मदहनामा लक्ष्यभन्त्दा बढी वविीय र भौततक प्रगतत गनन िफल भएका छौं,’ उनले
भने, ‘यी िमस्या िमाधान गनन िबै क्षेरबाट तदारुकताका िाथ िहयोग भए आवको बािँकी
अवगधमा तनमानणाधीन आयोजनाको प्रगतत अझै बढ्नेछ।’
प्रागधकरणले चालू आवमा नेपाल िरकारको स्रोतबाट १ ० अबन ३१ करोड र वैदेसशक ऋण

तथा अनुदानबाट ४५ अबन ३० करोड गरी ५५ अबन ६१ करोड रुपैयािँ बजेट पाएको छ।
िरकारको स्रोतबाट ददइने रकम कम र वैदेसशक िहायताबाट प्रातत रकमको दहस्िा बढी
हुिँदा बजेट कायानन्त्वयनमा जदटलता आएको तघसिङले बताए।
ववसभन्त्न कारणले रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको मागथल्लो त्ररशूली ३ ए र १ ४ मेगावाटको

कुलेिानी तेस्रो जलववद्यत
ु ् आयोजना चालू आवको पदहलो चौमासिकमा तनमानण िम्पन्त्न
भई ७४ मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन िुरु भएको छ। यिैगरी, रुग्ण बनेको काबेली कररडोर
१ ३२ केभी प्रिारण लाइन पतन यही अवगधमा तनमानण िम्पन्त्न भई िञ्चालनमा आएको छ।

उत्पादनतफन िमीक्षा अवगधमा चार अबन ४२ करोड िचन गने लक्ष्य राखिएकोमा तीन अबन

३३ करोड रुपैयािँ िचन भएको छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा िचन र भौततक प्रगतत िमश ैः
७५.४६

र

७६.६३

प्रततशत

हो।

उत्पादनतफन

जलववद्यत
ु ्

आयोजनाको

तनमानण,

िवेक्षणलगायतका कायन पदनछन ्। यि अवगधमा प्रागधकरणका र तनजी क्षेरका ६ आयोजनाको
७३.५ गरी १ ४७.५ मेगावाट ववद्युत ् प्रणालीमा थप भएको छ।

िमीक्षा अवगधमा प्रिारण लाइनतफन ६ आयोजनाको एक िय ९३ िक्रकनट क्रकलोसमटर लाइन
तनमानणिम्पन्त्न भएको छ। यि अवगधमा िातवटा नयािँ िबस्टे िन तनमानण िम्पन्त्न भएका
छन ् भने आठवटाको स्तरोन्त्नतत गररएको छ। ववद्युत ् प्रिारण र ववतरण लाइनतफन िमश
ैः िात अबन ८० करोड र एक अबन ९१ करोड ववतनयोजन गररएकोमा पदहलो चौमासिकमा
िमश ैः तीन अबन ४६ करोड र चार अबन ८३ करोड रुपैयािँ िचन भएको छ।
प्रिारण लाइनतफनको िचन र भौततक प्रततशत िमश ैः ४४.७४ र ५३ छ। ववतरण लाइनतफनको
िचन र भौततक प्रगतत िमशः २५३.५८ र २५४.७० प्रततशत छ। प्रिारणतफन ४००, २२० र १ ३२
केभी प्रिारण लाइन तथा िबस्टे िन आयोजनाहरू तनमानणाधीन छन ्।
प्रिारण लाइन बाटोको दायािँबायािँमा पने वन क्षेरको जग्गा प्रयोग र तनजी जग्गाको
क्षततपूततनको िमस्या, रुट पररवतनन गनन माग गदै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको
उपयोग गदान मुआब्जा ददने÷नददने नीततगत अन्त्योललगायत प्रिारण लाइन आयोजनाले
व्यहोरररहे का िाझा िमस्या रहे को कायनकारी तनदे शक तघसिङले उल्लेि गरे । उनले िबै
आयोजना यस्तै िमस्याले जेसलएको जानकारी ददए।
‘जग्गा अगधग्रहणका लागग प्रारष्ट्म्भक अगधकृत तोक्न पतन मष्ट्न्त्रपररर्द्मा लैजानुपने अवस्था
छ, यिबाट जग्गा अगधग्रहणमा िमस्या उत्पन्त्न भएको छ, िमस्यालाई िमाधान गनन
िम्बष्ट्न्त्धत तनकायबाट िहजीकरणको अवश्यकता छ,’ उनले भने।
जलववद्युत ् आयोजनाको अध्ययनका लागग ४३ करोड २२ लाि ववतनयोजन भएकोमा २१

करोड ३७ लाि रुपैयािँ िचन भएको छ। जिको िचन र भौततक प्रगतत िमश ैः ४९.४३ र
५५.९२ प्रततशत हो। प्रागधकरणले १ ०६१ मेगावाटको मागथल्लो अरुण, दध
ू कोिी, मागथल्लो
मोदी ए, तामाकोिी पािँचौं जलववद्युत ् आयोजनाको ववस्तत
ृ अध्ययन गरररहे को छ।

िहायक कम्पनीमाफनत ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको मागथल्लो तामाकोिी र १ ४०
मेगावाटको तनहुिँ जलववद्युत ् आयोजना तनमानण गरररहे को छ। मागथल्लो तामाकोिीले यि
अवगधमा दई
ु अबन ४६ करोड बजेट िचन गने लक्ष्य तय गरे कोमा एक अबन ७६ करोड रुपैयािँ

िचन गरे को छ। आयोजनाको यि अवगधको िचन र िुरुबाटको भौततक प्रगतत प्रततशत िमश
ैः ७१ .२५ र ९९.३० छ।

तनहुिँ जलववद्युत ् आयोजनाले िमीक्षा अवगधमा ६५ करोड ७५ लाि िचन गने लक्ष्य रािेकोमा

४२ करोड ८० लाि रुपैयािँ िचन भएको छ। आयोजनाको यिअवगधको वविीय र िुरुदे खिको
भौततक िमश ैः ६५.१ ० र १ ९.२० प्रततशत छ।

चालू आवमा ववद्युत ् चुहावट १ ४.५ प्रततशतमा झाने लक्ष्य रािेको प्रागधकरणले िमीक्षा

अवगधमा १ ४.१ ६ प्रततशतमा झारे को छ। यि आवमा ४० ष्ट्जल्लालाई पूणन ववद्युतीकरण

भएको घोर्णा गने लक्ष्य रािेको प्रागधकरणले चार मदहनामा काठमाडौं, भक्तपरु , पवनत र
स्याङ्जामा पूणन ववद्युतीकरण गरे को छ।
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कालंगागाडको ७६ प्रततशत तनमानण परू ा, ९ मदहनामा ववद्यत
ु
उत्पादन

काठमाडौं । बझाङको कालंगा बे सिनमा तनमानणाधीन १ ५.३३ मेगावाटको कालंगागाड जलववद्युत
आयोजना ७६ प्रततशत पूरा भएकाैे छ । कालंगा हाइड्रो कम्पनीले तनमानण गरररहे को आयोजना
अष्ट्न्त्तम चरणमा पुगेकाैे हाैे । बालुवा गथग्राउने पाैेिरीबाहे क बािँध क्षेरका िंरचनाकाैे काम
िक्रकएकाैे आयोजना िंयाैेजक ितु नल रे ग्मीले बताए । उनका अनि
ु ार मख्
ु य िरु
ु ङ ८६ प्रततशत
िक्रकएकाैे छ । ३ हजार ६ िय ५० समटर लामाैे िुरुङ ३ हजार १ िय ५० समटर ितनएकाैे
हाैे । बािँकी िुरुङ चैर सभर िम्पन्त्न गररने उनले बताए । आयोजनाकाैे ४ िय समटर लामाैे
पेनस्टक पाइप राख्न िुरु गररएकाैे छ । यिअतघ नै िम्पन्त्न भएकाैे १ िय ९० समटर पेनस्टक
िुरुङसभर पतन पाइप राखिने उनले बताए । ववद्युतगह
ृ काैे ७० प्रततशन तनमानण पूरा भइिकेकाैे छ
। ववद्युतगह
ृ मा पुि दाैेस्राैे िातादे खि इलेक्िाैेमेकातनकल उपकरण जडान िुरु गने तयारी
भइरहे काैे छ । आयोजनाबाट २०७७ िाउन मिान्त्तदे खि ववद्युत उत्पादन गने लक्ष्य छ ।
यिअतघ आगामी चैत मिान्त्तबाट ववद्युत उत्पादन िुरु गने तासलका भए पतन िुरुङकाैे कमजाैेर
भाैैगाैे सलक अवस्थाका कारण तनमानण प्रभाववत हुिँदा अवगध लष्ट्म्बएकाैे हाैे । ववद्यत
ु उत्पादनकाैे
तासलका प्रभाववत हुिँदा तनमानण लागतिमेत बढे काैे छ । अब आयोजना िम्पन्त्न हुिँदा ३ अबन ३
कराैेड रुपैयािँ िचन हुनेछ । यिअतघकाैे अनम
ु ातनत लागत २ अबन ८० कराैेड रुपैयािँ गथयाैे ।
एनएमबी बैंकको अगुवाइमा आयोजनामा ६ बैंकले लगानी गरे का छन ् । बैंकले कूल लागतको ७५
प्रततशत ऋण लगानी गरे का छन ् । २५ प्रततशत स्वपिँज
ु ी लगानी छ । आयोजनाले उत्पादन गने
ववद्युत १ ३२ /३३ केभी बलािँच िबस्टे िनमा जोडडने छ । िबस्टे िनिम्म आवश्यक प्रिारण लाइन ४०
प्रततशत पूरा भएकाैे छ । कालंका बे सिनमा एकै िमूहका ३ आयोजना तनमानण भइरहे काले एउटै
प्रिारण

लाइनमाफनत

बलािँच

िबस्टे िनिम्म

लगगने

कम्पनीले

जनाएकाैे

छ

।
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प्रदे श १ मा ववद्युतीय रे लमागन
विराटनगर : प्रदे श १ मा तनमानण हुने पूवन –पष्ट्श्चम र ववराटनगर –इटहरी ववद्युतीय रे लमागनको
वातावरणीय अध्ययन िक्रकएको छ। पव
ू न –पष्ट्श्चमअन्त्तगनत इनरुवा –कािँकरसभट्टा १०६.५९ क्रकलोसमटर
र ववराटनगर –इटहरी सलंक रे लमागन २०.१६ क्रकलोसमटर लम्बाइको हुने प्रस्ताव गररएको छ।

प्रदे शका झापा, मोरङ र िुनिरीमा बन्त्ने २०० क्रकलोसमटर प्रततघण्टाको रे लवेज जम्मा १ २६.७५
क्रक लो समटरको हुने जनाइएको छ। नेपाल रे ल ववभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)
तयार पारे को प्रततवेदन आइतबार ववराटनगरमा िावनजतनक िुनुवाई कायनिममा िावनजतनक गरे को
हो। रे ल ववभागले रे लमागन तनमानण गदान ९० अबन दई
ु करोड ८२ लाि ८६ हजार रुपैयािँ लाग्ने अनुमान
गरे को छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा िदटएका ववज्ञ ररकेश गचरकारले प्रस्ताववत पूवन –पष्ट्श्चम
रे लवेजका लागग ५ िय १२ हे क्टर िेतीयोग्य र १९.६० हे क्टर वन क्षेरिदहत ६ िय ३५.७७ हे क्टर
जसमन अगधग्रहण गनुन पने बताए।
३३ हे क्टर घनाबस्तीमा पने र ३ िय ५७ घरधूरी प्रत्यक्ष प्रभाववत हुने जानकारी गचरकारले ददए।
‘यो रे लमागन पूवन –पष्ट्श्चम राजमागनको कररब २ क्रकलोसमटर दक्षक्षण हुिँदै िुनिरीको इनरुवा बजारष्ट्स्थत

जनता चोक छे उबाट कािँकडसभट्टािम्म पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘कािँकडसभट्टामा मेची नदीबाट २
क्रक लो समटर सभर अष्ट्न्त्तम स्टे िन रहने यो रे लमागनको इनरुवादे खि कािँकडसभट्टािम्म १० वटा स्टे िन
रहनेछन ्।’ ववराटनगर –इटहरी सलंक रे लवेज तनमानणका िममा १ िय ९३ पररवार प्रत्यक्ष प्रभाववत
हुने प्रततवेदनमा छ।

ववराटनगरबाट इटहरीिम्म एक स्टे िन तनमानणको प्रस्ताव गररएको उनले बताए। नेपाल िरकारले
तनमानण गने सलंक रे लवेज मोरङको कटहरी, बूढीगंगा हुिँदै िुनिरीको इटहरी स्टे िनिम्म लगेर
जोडडनेछ। पूवन –पष्ट्श्चम र ववराटनगर –इटहरी रे लमागन बनाउन चार हजार पररवारको ५ िय १ २.६९

हे क्टर जसमन अगधग्रहण गनुन पने उनको भनाइ छ। कम क्षतत हुने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
गररएको बताउिँ दै गचरकारले प्रस्ताववत रे लमागनले झापा, मोरङ र िन
ु िरीका १ ८ वटा स्थानीय तह
छुने जानकारी ददए।

पूवन –पष्ट्श्चम रे लमागनले झापाका तीन, मोरङका नौ र िुनिरीका तीनवटा स्थानीय तहका केही वडालाई
छुनेछ। िुनिरीको भोिाहा गाउिँ पासलकाका ५ र ७, इनरुवा नगरपासलकाको २, ४, ५, ७ र ९, इटहरी

उपमहानगरपासलकाको ७, १०, ११, १ २, १ ४, १ ५ र १६ नम्बर वडा छुनेछ। झापाको दमक सशविताक्षी,

कन्त्काई, त्रबतानमोड र मेचीनगर नगरपासलका तथा कमल गाउिँ पासलकालाई छुने जनाइएको छ। मोरङको
िन्त्
ु दरहरैंचा, बेलबारी, पथरीशतनश्चरे , उलानबारी नगरपासलका र कानेपोिरी गाउिँ पासलकालाई छुने
गचरकारले बताए।

रे ल विभागले आइिबार विराटनगरमा आयोजना गरे को सािणजतनक सुनुिाई कायणक्रममा िािािरर्ीय
प्रभाि मूल्याांकन प्रतििेदनबारे जानकारी गराइुँदै।

ववराटनगर –इटहरी सलंक रे लवेजले ववराटनगर महानगरपासलका, बूढीगंगा गाउिँ पासलका, ग्रामथान
गाउिँ पासलका र कटहरी गाउिँ पासलकाका केही वडालाई छुने बताइएको छ। मूल्यांकन िक्रकएको भन्त्दै

रे ल ववभागले आइतबार ववराटनगरमा िावनजतनक िुनुवाई कायनिमको आयोजना गरे र प्रततवेदन

िावनजतनक गरे को हो। िोमबार िुनिरीको इटहरी, मंगलबार मोरङको पथरीशतनश्चरे र बुधबार झापाको
त्रबतानमोडमा पतन िावनजतनक िुनुवाई गरे र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रततवेदन िावनजतनक गने
ववभागले जनाएको छ।

भारत िरकारको लगानीमा भारतको बथनाहादे खि मोरङको कटहरीिम्म १ ८ क्रकलोसमटर रे लमागन
तनमानणाधीन अवस्थामा छ। आठ वर्नदे खि थासलएको जग्गा अगधग्रहण भने वववादका कारण रोक्रकएको
छ।
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बिी आउने-जाने िमस्या बढ्यो, के गदै छ प्रागधकरण ?
१ पि
ु , काठमाडौं । ववद्यत
ु प्रागधकरणले पतछल्ला ददनमा ववद्यत
ु उपभोग बढाउन उपभोक्तालाई लगातार
आग्रह गरररहे को छ । तर, ववद्युत आपूततनको तनयसमततामा भने उिले आश्वस्त तुल्याउन िकेको
छै न ।
केही ददनयता बेला-कुबेला झ्यातझ्याप त्रबजुली जाने िमस्याले राजधानीकै उपभोक्ता ददक्क बतनरहेका
छन ् । मौिम बदसलएर गत हतता हल्का वर्ानत ् भएलगिै यस्तो िमस्या िुरु भएको हो । उपत्यकासभर
र बादहर धेरै स्थानमा त्रबजुली आउने र जाने भइरहे को छ ।
िािँझमा इन्त्डक्िनमा भात बिालेपतछ फ्याट्ट बिी गयो । आयो, गयो अतन फेरर आयो । भात
कच्मगचयो, तरकारी पतन भट्
ु दाभट्
ु दै िेलायो,’ पाटनकी मोतनका श्रेरठ भष्ट्न्त्छन ्, ‘लोडिे डडङ त हदटिक्यो,
यो झ्यातप िमस्या पतन प्रागधकरणले हटाइददन पर्यो ।’
गोठाटारकी गह
ु न्त्यौपाने भष्ट्न्त्छन ्, ‘अष्ट्स्त रातत १ २ बजे तनभेको ब वि भोलीपल्ट बेलुकी १०
ृ णी िगन
बजेमार आयो । लोडिे डडङ हट्यो भनेर ढुक्क भएर बस्नु नहुने रहे छ ।’
कतत उपभोक्ता थन्त्क्याएको इन्त्भटन र पतन पुन प्रयोगमा ल्याउन बाध्य भएका छन ् भने कतत नयािँ
क्रक न्त्ने पतन िोगचरहे का छन ् ।
पेतिीकोलाका िन्त्तोर् तघ समरे भन्त्छन ्, ‘त्रबजुली यिरी नै आउनेजाने भइरहने हो भने इन्त्भटन रको जोहो
गनैपने भयो ।
ववद्युत प्रागधकरणले यस्तो िमस्या पूणरु
न पमा प्राववगधक कारणले भएको बताउने गरे को छ । तर,
२४ घन्त्टा उज्यालोमा बस्ने बानी परे का िवनिधारणलाई ५ समनेटमार पतन बवि जािँदा िकि हुन्त्छ
।

अझ पतछल्लो िमयमा प्रागधकरणले त्रबजुलीको िपत बढाउन इन्त्डक्िनिदहत ववद्युतीय उपकरणको
प्रयोग गनन ग्राहकलाई आग्रह गदै आएको छ । त्यिमा भर परे र इन्त्डक्िन प्रयोग गनन थालेका
उपभोक्ता प्रागधकरणििँग िुद्ध भएका छन ् ।
‘अदहले नै ग्याि चटक्कै छाडेर इन्त्डक्िनमा जािँदा भोकै बस्नुपने अवास्था आउने डर हुने रहे छ,’
मोतनका भष्ट्न्त्छन ् ।
अघोवर्त ववद्युत कटौतीले घरे लु ग्राहकभन्त्दा बढी व्याविातयक र औद्योगगक ग्राहकलाई झन ् मकान
पने गरे को छ । वर्ानको केही मदहना पतन यस्तै िमस्या दे खिएको गथयो । धेरै पानी परे को र
हावाहुरी चलेका बेला लाइन दिवपङ हुनु स्वभाववक भए पतन सिम सिमे पानी परे लगिै लाइन जानल
ु ाई
िवनिधारणले अस्वभाववक मानेका छन ् ।
के गदै छ प्राथधकरर् ?
प्रागधकरणका कायनकारी तनदे शक कुलमान तघसिङ गत हतता हल्का पानी परे पतछ ववतरण लाइनमा
िमस्या दे खिएको बताउिँ छन ् । उनका अनुिार सिमसिमे पानी परे पतछ इन्त्िुलेशन कम हुिँदा लाइन
दिप (आफैं कादटने िमस्या) धेरै भएको हो ।
‘दे शभर नै यस्तो िमस्या आएपतछ हामीले िबैततर िमाधानको लागग काम गर्यौं, अदहले िमस्या
तनकै कम भएको छ,’ उनले भने, ‘इन्त्िल
ु ेिन कम हुिँदा सलकेज बढ्छ र लाइन कादटन्त्छ । ठूलो पानी
परे को भए जमेको धुलो पिासलन्त््यो, तर सि सम सिम पानी परे पतछ त्यिले झन ् वायुमण्डको धुलो
पतन टािँ सिने िमस्याले कटौती बढ्यो ।’
कततपय स्थानमा िडक ववस्तारको काम पतन चसलहरे काले पोल िानन पतन लाइन काट्नु परे को
तघसिङले बताए । उनका अनुिार जाडो बढे पतछ उपत्याकमा ववद्युत िपत बढे को छ । कररब ४ िय
मेगावाट त्रबजल
ु ी काठमाडौं उपत्यकामै िपत हुन थालेको छ । कततपय ग्राहकको घरमा नै लाइन
स्वीगचङ भइरहे कोले त्यिमा पतन ध्यान ददन उनले आग्रह गरे ।

‘अदहले धेरैले आफ्नो घर तथा कायानलयमा ववद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुभएको छ । तर,
आन्त्तररक रुपमा ववद्युत समटरको लोड बढाउनुभएको छै न, यिले गदान घरसभरै लोड नधानेर एमिीबी
स्वीच झने िमस्या पतन बढे को छ,’ तघ सिङ भन्त्छन ्, ‘धेरै त्रबजल
ु ी िपत गने उपकरण चलाएपतछ
घरसभरका लाइनको क्षमता पतन बढाउनुपछन । समटर र एमिीबी पतन त्यिैअनुिार राख्ननुपछन ।’
मागअनुिार त्रबजुलीको उपलब्धता पयानतत भएकाले प्रागधकरणले िान्त्िफनमरहरुको क्षमता बढाउने
कामलाई प्रागधकरणले तीव्रता ददएको छ । त्यिका लागग पतन ठाउिँ -ठाउिँ मा िान्त्िफनमर फेने काम
भइरहे को छ । यस्ता प्रावव गधक ममनत र िुधारका काम गदान पतन लाइन काट्नु परे को तघसिङ
बताउिँ छन ् ।
प्रागधकरणले यही िमस्यालाई िम्बोधन गनन भन्त्दै झण्डै ७ हजारभन्त्दा बढी नयािँ िान्त्िफनमर
राखििक्यो । प्रागधकरणका ववतरण तथा ग्राहक िेवा तनदे शनालयका अनि
ु ार प्रणालीलाई ववश्विनीय
बनाउन पतन वव सभन्त्न योजना कायानन्त्वयनमा छन ् । त्यिका लागग पतन लाइन काट्नु परररहे का
बेला गत हतताको सिम सिमे पानी ववतरण लाइनमा अको िमस्या बनेर आएको हो ।
प्रागधकरण अझै हजारौं िान्त्िफमनर फेने योजनामा छ । अब मागभन्त्दा कररब ५० प्रततशत बढी
आपूततन थेग्न िक्ने प्रणाली बनाउने रणनीतत प्रागधकरणले सलएको छ । तघसिङले िबै ववतरण
केन्त्रहरुलाई मागभन्त्दा ५० प्रततशत बढी क्षमताको िान्त्िफनमरहरु राख्न तनदे शन ददएका छन ् ।
प्रागधकरणमा िान्त्िफनमरको कुनै अभाव नरहे को तघसिङले बताए ।
‘कततपय ठाउिँ मा िवस्टे िनको क्षमता बढाउनुपने छ, त्यिका लागग पतन धेरै स्थानमा काम हुिँदैछ,’
उनले भने, ‘स्वस्टे िनको क्षमता उच्च रहे को ठाउिँ मा िान्त्िफनमर पतन उच्च क्षमताको नै राख्दै छौं ।’
पुरानो प्रर्ालीले समस्या
प्रागधकरणलाई िन ् २०२४ िम्म ५ हजार मेगावाट त्रबजल
ु ी ववतरण गनन िक्ने क्षमता तयार गनन
थप २६ हजार िान्त्िफनमर चादहएको छ ।

‘ववद्युत ववतरणको गुणस्तर िुधाने कुरा तनयसमत चसलरहन्त्छ । िान्त्िफनमर फेनन थालेपतछ
ओभरलोडका कारण लाइन कादटने िमस्या घटे को छ । कदहलकाहीँ मौिमको वाधा पछन , त्यिलाई
पतन न्त्यन
ु ीकरण गनन िोजेका छौं,’ ववतरण तथा ग्राहक िेवा तनदे शनालयका प्रमि
ु तथा उपकायनकारी
तनदे शक हरराज न्त्यौपाने भन्त्छन ् ।
प्रागधकरणले कररब १ ४ हजार नयािँ िान्त्िफनमर ल्याएर प्रणाली िुधारको काम गरररहे को छ । त्यिको
प्रभावकाररता भने कमजोर दे खिएको छ । स्थानीय क्षेरमा लोड बढ्दा धान्त्न निकेर िान्त्िफनमर
पड्कन्त्छन ् । प्रणालीमा पयानतत त्रबजुली भए पतन पूवानधारले धान्त्न निके त्यो ववतरण गनन निक्रकने
अवस्था आउिँ छ ।
पतछल्लो ियममा त्रबजुलीको माग र िपत दर बढ्दो छ । मागअनुिार प्रणालीमा त्रबजुली उपलब्ध
भए पतन प्रागधरकणले ववतरणका लागग त्यिअनुिारका पूवानधार बनाउन िकेको छै न ।
प्रागधकरणले लामो िमयिम्म नयािँ िान्त्िफनमर फेनन िकेको गथएन । यिपटक बसलयो र कम
चुहावट हुने िालको िान्त्िफनमर ल्याएर ववतरण प्रणालीलाई ववश्विनीय बनाउने काम भरहे को
प्रागधकरणको दाबी छ ।
प्रागधकरणको प्रणाली पतन पुरानो छ । यिलाई स्तरोन्त्नतत नगरे िम्म त्रबजुली कादटने िमस्या
िमाधान गनन कदठन हुने तकन प्रागधकरणका अगधकारीहरु गछन न ् । यद्यवप, ववतरण लाइनमा
लोडअनुिारको िान्त्िफनमर थतने र काठको पोल हटाउनेदे खि ‘मष्ट्ल्टपल ररंग बैंक ’ बनाउने िम्मको
प्रयाि िुरु भएको छ ।
अदहले त्रबजुलीको ववतरण सिंगल लाइन सिस्टममा आधाररत छ । अब त्यिलाई डबल लाइन
सिस्टममा रुपान्त्तरण गनन अत्यावश्यक रहे को कायनकारी तनदे शक तघ सिङ बताउिँ छन ् । यिका लागग
काठमाडौंमा काम पतन भइरहे को छ ।

प्रणालीलाई ववश्विनीय र प्रभावकारी बनाउन ‘मष्ट्ल्टपल ररङ बैंक ’ को अवधारणाअनुिार पूवानधार
तनमानण भइरहे को उनले बताए । एक स्थानको िवस्टे शनमा िमस्या आउिँ दा अको िबस्टे िनबाट
लाइन ददन िक्रकने गरी यस्तो ररङ तयार गररिँदैछ ।
लोडिे डडङ व्यवस्थापनििँगै प्रागधकरणले त्रबजुलीको गुणस्तर र िुरक्षालाई प्राथसमकतामा रािेर काम
अतघ बढाएको कायनकारी तनदे शक तघसिङको दाबी छ । हाल उपत्यकामा वव सभन्त्न स्थानमा नयािँ
िबस्टे िन तनमानण भइरहे को छ । यो काम िक्रकएपतछ एकातफनबाट लाइन कादटयो भने अको
स्टे शनबाट लाइन ददन िक्रक नेछ ।
ववतरण लाइनलाई उच्च भोल्टे जमा लैजान पतन प्रागधकरणले काम थालेको छ । अदहले ११ केभी र
३३ केभीमा मारै ववतरण भइरहे को लाइनलाई १ ३२ केभीमा लैजािँदा उपभोक्ताले गुणस्तरीय त्रबजुली
पाउने प्रागधकरण बताउिँ छ । हाल नेपाल एक िय ३२ केभीको प्रिारण लाइनमै तनभनर छ । यस्तो
अवस्थामा काठमाडौंमै बादहरी चिपथमा २२० केभीको प्रिारण लाइन तनमानण गने योजना छ ।
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मध्य मरस्याङ्दी जलववद्युत ् आयोजनाको ववद्युत उत्पादन घट्यो, अझै
ववद्युत ् उत्पादन घट्ने
काठमाडौं । मस्र्याङ्दी नदीमा पानीको बहाव घट्दै जािँदा मध्य मरस्याङ्दी जलववद्युत ्
आयोजनाबाट २५ मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन घटे को छ । बेंिीशहर नगरपासलका –१ दलालमा रहे को
ष्ट्जल्लाको पदहलो ७० मेगावाट क्षमताको िो आयोजनाको उत्पादन ४५ मेगावाटमा झरे को छ ।
आयोजनामा ३५÷३५ मेगावाट क्षमताको दई
ु वटा टवानइन रहे का छन ् । आयोजनाका प्रमि
ु
सशवकुमार शाहले भने, ‘पानी कम भएकाले मङ्सिरको पदहलो िाताबाट ववद्युत ् उत्पादन घट्न
थालेको र अझै ववद्यत
ु ् उत्पादन घट्ने िममै रहे को छ ।’ िन ् २००८ मा रु २७ अबन २० करोड
लागतमा तनमानण कायन िम्पन्त्न भएको गथयो । यिैगरीैे ५० मेगावाट क्षमताको मागथल्लो
मस्र्याङ्दी ‘ए’ जल ववद्युत ् आयोजनाको ववद्युत ् उत्पादनिमेत घट्न थालेको आयोजनाले जनाएको
छ । मस्र्याङ्दी गाउिँ पासलकाष्ट्स्थत भुलभुलेमा आयोजनास्थल रहे को िो आयोजना कररव १६ अबन
रुपैयािँमा तनमानण िम्पन्त्न भएको गथयो । त्यस्तै पािँच मेगावाटको सिउरी, ४।४ मेगावाटको रािँधी,
तीन मेगावाटको समददम करापु र २ मेगावाटको छ्याङ्दी आयोजनाबाट िमेत त्रबजल
ु ी उत्पादन
कम हुने िममा रहे को बताइएको छ । मध्य मरस्याङ्दी, मागथल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ र यी
आयोजनाको त्रबजल
ु ी राष्ट्रिय प्रिारण लाइनमा जोडडएको छ । रािि
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मागथल्लो कालंगागाड एक वर्नमा प्रिारण प्रणालीमा जाैेडडने
मागथल्लो कालंगागाड एक वर्नमा प्रिारण प्रणालीमा जाैे डडने
जलववद्युत बझाङको कालंगा बे सिनमा तनमानणाधीन मागथल्लो कालंगागाड जलववद्युत आयोजनाले
अबको एक वर्नमा ववद्युत उत्पादन िरु
ु गने भएको छ । िानीगाड हाइड्रो कम्पनीले तनमानण
गरररहे को आयोजना २०७७ मं सिरदे खि प्रिारण प्रणालीमा जोडडन लागेको हो । िंरचना तनमानणको
काम ७० प्रततशत पूरा भएको आयोजना प्रमुि िुतनल रे ग्मील बताए । उनका अनुिार बािँध
क्षेरको काम ८० प्रततशत िक्रकएको छ । मुख्य िुरुङमा पतन ९० प्रततशत ितनएको छ ।
अडडटिदहत ८.१ ३७ क्रकलोसमटर िुरुङ ७.४ क्रकलोसमटर ितनएको उनले बताए । ‘िुरुङको प्रगतत
राम्रो छ,’ उनले भने, ‘बािँकी रहे को ८३९ समटर िुरुङ माघ दोस्रो िातािम्ममा परू ा गने गरी काम
गरररहे का छौं । ’ आयोजनाको १ २ िय समटर पेनस्टक पाइप राख्न िुरु गररएको छ । ववद्युतगह
ृ को
भौततक प्रगतत ४० प्रततशत छ । ववद्यत
ु गह
ु गरी
ृ मा जडान हुने उपकरण माघदे खि ल्याउन िरु

चैतबाट जडान गररने कम्पनीले जनाएको छ । िंरचना तनमानणको काम पूरा गरे र आयोजनाबाट
२०७७ मं सिरदे खि ववद्युत उत्पादन गने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट २०७७ अिारदे खि उत्पादन िुरु
गने तासलका भए पतन भौगोसलक ववकटता र िुरुङमा दे खिएको कमजोर भौगोसलक अवस्थाका
कारण प्रभाववत भएको कम्पनीको दाबी छ । आयोजनाले उत्पादन गने ववद्युत १ ३२ /३३ केभी
बलािँच िबस्टे िनमा जोडडनेछ । िबस्टे िनिम्म आवश्यक प्रिारण लाइन कम्पनीले तनमानण िुरु
गररिकेको छ । प्रिारण लाइनकाैे ४० प्रततशत काम िक्रकएको छ ।६ अबन ३२ करोड रुपैयािँ
आयोजनाको लागत अनम
ु ान गररएको छ । आयोजनामा माछापच्
ु रे बैंकको अगव
ु ाइमा ८ बैंकले
लगानी गरे का छन ् ।

