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माथिल्लो कर्ाालीको बिजुली िंगलादेशले ककन्ने ननश्चित 

४ पुस, काठमाडौं । माथिल्लो कर्ााली आयोजनाको बिजुली िंगलादेशले ककन्ने सुननश्चित भएको छ 

। िंगलादेशको सार्ाजननक खरिद सम्िन्धी क्याबिनेट कममटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्ाालीको 

बिजुली ककन्न त्यहााँको उजाा वर्कास िोडा (िीपीडीिी) लाई सहमनत ददएको हो । 

माथिल्लो कर्ाालीको ननमाार् भाितीय कम्पनी गान्धी मश्ल्लकाजुान िाओ (जीएमआि) ले गने श्जम्मा 

पाएको छ । आयोजनाको ननमाार्पनछ उसले ५ सय मेगार्ाट बिजुली भाितको एनटीपीसी वर्द्युत 

ननगम (एनभीभीएन) मार्ा त िंगलादेशमा बिक्री गने छ । यसका लाथग प्रनतयुननट ७.७१७२ सेन्ट 

खरिद दि तोककएको छ । 

जीएमआिले माथिल्लो कर्ाालीिाट २५ र्र्ासम्म िंगलादेशमा बिजुली बिक्री गने िंगलादेशी 

सञ्िािमाध्यहरुले उल्लेख गिेका छन ्। यसका लाथग िंगलादेशले करिि ३८ हजाि १६० किोड टाका 

ििािि खिा गनेछ । बिजुली खरिदिािे एनभीभीएन ि िीपीडीिीिीि सम्झौता हुन िााँकी छ । 

वित्तीय व्यिस्िापन टंुथगने 

जीएमआिले िंगलादेशसाँग बिजुली खरिदका लाथग पीपीए (वर्द्युत ् खरिद सम्झौता) भएपनछ 

आयोजनाको वर्त्तीय व्यर्स्िापन टंुग्याउने दािी गिेको छ । माथिल्लो कर्ााली ननमाार्को श्जम्मा 

पाएि १२ र्र्ासम्म लगानीसमेत जुटाउन नसक्दा जीएमआि नेपालमा आलोथित िननिहेको छ । 

कम्पनीले भने बिजुलीको िाम्रो िजाि िाम्रो खोज्न केही समय लागेको ि नेपालमा आयोजना ननमाार् 

सुरु गनुाअनिका वर्मभन्न प्रकक्रया पुिा गना पनन अलमल भएको तका  गदै आएको छ । 

जीएमआिले िंगलादेशलाई िेिेि िााँकी हुने २९२ मेगार्ाट बिजुली भने भाित सिकािलाई िेच्न 

लागेको छ । 



यो आयोजनालाई वर्त्तीय व्यर्स्िापन (र्ाइनाश्न्सयल क्लोजि) का लाथग ददइएको पनछल्लो म्याद 

गत र्र्ा नै सककएको थियो । तोककएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपनछ जीएमआिलाई िप 

म्याद ददइएको छैन । 

िाजनीनतक दाउपेिमा पिेको यो ९ सय मेगार्ाटको आयोजना जीएमआिले ननमाार् गना सन ्२०१४ 

मा नै परियोजना वर्कास सम्झौता (पीडीए) पनन भइसकेको छ । जीएमआिले लगानी जुटाउन 

दईुपटक िप म्याद पनन पाइसकेको छ । पनछल्लो एक र्र्ा कुनै ननर्ाय नै नभए पनन उसले यसमा 

प्रगनत गना सकेन । 

जीएमआिले भने आयोजनालाई मसमभल ि इलेक्रोमेकाननकल तर्ा को ठेकेदाि कम्पनी छनोटको 

प्रकक्रया पनन अनि िढेको दािी गरििहेको छ । आयोजनाका प्रमुख केके शमााका अनुसाि मसमभल 

तिा हाइड्रोमेकाननकल ि इलेक्रोमेकाननकल तर्ा को दईु प्याकेजमा वर्मभन्न वर्देशी कम्पनी सटा 

मलस्टमा पिेका छन ्। ईपीसीएर् मोडलमा लगानीको वर्कल्पिािे उनीहरुसाँग छलर्ल भइिहेको दार्ी 

शमााको छ । 

‘वर्देशी िैंकहरु पनन पीपीए टंुथगएपनछ यो आयोजनामा लगानी गना तयाि छन,्’ उनी भन्छन,् 

‘हामीसाँग ईपीसीएर्मा जाने र्ा अन्तिााश्ररय िैंकिाट ऋर् मलने भन्ने दईु वर्कल्प खुला छन ्।’ 

शमााका अनुसाि मसमभल तिा हाइड्रोमेकाननकलतर्ा  िाइना गेजुर्ा, कोभेक डीईसी, मसनो हाइड्रो सटा 

मलस्टमा पिेका छन ् । यस्तै इलेक्रोमेकाननकल तर्ा को एश्न्ड्रज, भोइि हाईड्रो, जीई, िीएिईएल, 

िाइना गेजुर्ा, मसनो हाईड्रो ि डीईसी सटामलस्टेड भएका छन ्। 

०७१ को असोजमा भएको भएको परियोजना वर्कास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्ाालीको 

वर्त्तीय व्यर्स्िापन २ र्र्ामभतै्र (०७३ असोजसम्म) टंुग्याउने उल्लेख थियो । ति, सो म्याद नािेपनछ 

०७३ मा पुरपकमल दाहाल ‘प्रिण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका िेला िप एक र्र्ाको समय ददइयो । 

जीएमआिले ०७४ को असोजसम्म पनन लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेििहादिु देउर्ा प्रधानमन्त्री 

भएका िेला लगानी िोडाले जीएमआिलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अको समयसीमा िवपयो 



। ति, योिीिमा पनन जीएमआिले आयोजनाका लाथग लगानी जुटाउन सकेन । यसपनछ भाितीय 

कम्पनी अको म्याद िप्न दौडधुपमा लागेको थियो । ति, सिकािले नयााँ म्याद नतोकेि जीएमआिलाई 

वर्त्तीय व्यर्स्िापनको लाथग समय खुला छोडेको छ । 

यो आयोजना थगरिजाप्रसाद कोइिाला प्रधानमन्त्री भएका समयमा सन ् २००८ को जनर्िीमा 

जीएमआिलाई ददइएको हो । १२ र्र्ाका िीिमा लागत लगाताि िदढिहाँदा यो आयोजनाले पनन 

पश्चिम सेतीकै ननयती भोग्नुपने हो कक भन्ने थिन्ता अझै कायमै छ । 

ति, जीएमआिले भने सिकािी प्रकक्रयाहरुका कािर् पनन धेिै दढलाइ भएको तका  गरििहेको छ । 

ननजी जग्गा अथधकग्रहर्को श्जम्मा कम्पनीकै भए पनन अछामका कनतपय जग्गाधनीहरुसाँग 

जग्गाधनी लालपूजाा नभएकाले पनन अथधग्रहर्को काम सक्न मुश्चकल भएको परियोजना प्रमुख 

शमााले िताए । 

के छ पीडीएमा ? 

माथिल्लो कर्ाालीको वर्त्तीय व्यर्स्िापन भएको ममनतिाट ५ र्र्ा अिाात ्पीडीए भएको ७ र्र्ामभत्र 

आयोजना ननमाार् सम्पन्न गनुापने व्यर्स्िा छ । वर्शेर् ि कािु िादहिको परिश्स्िनत उत्पन्न भएमा 

ननमाार् अर्थध ४ र्र्ादेखख ६ मदहनासम्म िप्न सककने व्यर्स्िा गरिएको छ । यसअनुसाि माथिल्लो 

कर्ााली २०२१ सम्म ननमाार् गरिसक्ने लक्ष्य थियो । ति, अदहलेसम्म ननमाार् सुरु नै भएको छैन 

। 

माथिल्लो कर्ाालीिाट नेपालले १०८ मेगार्ाट (१२ प्रनतशत) वर्जुली तिा २७ प्रनतशत स्र्पूाँजी 

ननःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना र्र्ााको तीन मदहना मात्र पूिा क्षमतामा िल्ने गिी डडजाइन 

गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनािाट उत्पाददत १० प्रनतशत वर्द्युत नेपालले ककन्न पाउने व्यर्स्िा 

छ । 

माथिल्लो कर्ाालीको लागत एक खिा १६ अिा अनुमान गरिएको थियो । सिकािले त्यनतिेला 

प्रनतस्पधााका आधािमा नै जीएमआिलाई यो आयोजना श्जम्मा ददएको थियो । सिकािले आयोजना 



ननमाार्मा सहजीकिर् गना प्रर्द्र्धक जीएमआिलाई कि छुट अनुदान लगायतका िुप्रै सुवर्धा ददएको 

छ । 

आयोजनािाट ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएपनछ १० र्र्ासम्म शतप्रनतशत ि त्यसपनछ िप ५ र्र्ा 

५० प्रनतशत आयकि छुट पाउने व्यर्स्िा छ । 

कस्तो िन्ने छ आयोजना ? 

यो आयोजना ५८ ममटि अग्लो ड्यामसदहत िन्ने छ । २०७ ममटि िौडाइको िााँध िााँधेि आयोजनामा 

पानी वपककङ गरिनेछ । यसमा ११२.५ मेगार्ाटको सतही ८ र्टा पार्िहाउस िहनेछन ् । यो 

आयोजनामा २४ ककलोममटि लामो पहुाँि सुरुङमागा पनन िनाइनेछ । 

यो आयोजना िनाउन ३२२ हेक्टि जममन उपयोग हुनेछ । त्यसमध्ये ४९ हेक्टि जममन मातै्र ननजी 

स्र्ाममत्र्को हो । त्यसिाहेक २७३ हेक्टि क्षेत्र सामुदानयक र्न तिा सिकािी जममनमा पछान ्। 

अदहलेसम्म आयोजनाले ७.५ हेक्टि ननजी जममन अथधग्रहर् गरिसकेको छ । १२ हेक्टि जममनमा 

भने लालापुजााको समस्याले अथधग्हर् प्रकक्रया नै सुरु हुन नसकेको जीएमआिले िताएको छ । 

सिकािले आयोजनालाई २५२ हेक्टि सिकािी तिा र्न क्षेत्र प्रयोग गना अनुमनत ददइसकेको छ । 

आयोजनाले ५ मध्ये एउटा र्न क्षेत्रमा मातै्र रुख कटानको काम सकेको ि अथधकांश र्नमा रुख 

कटान आदेश प्राप्त नभएको आयोजना प्रमुख शमााले िताए । 

यो आयोजनािाट उत्पाददत बिजुली ९९ ककलोममटिको प्रसािर्लाइनिाट भाितको केन्रीय प्रसािर्मा 

जोडडनेछ । भाितिाटै यो बिजुलीको ५ सय मेगार्ाट दहस्सा िंगलादेश लैजाने योजना जीएमआिको 

छ । यो ९९ ककलोममटिको प्रसािर्लाइन िनाउन नेपाल सिकािले नै जग्गा अथधग्रहर् गनेछ । 

त्यसमा जीएमआिले प्रसािर्लाइन ननमाार् गिेि बिजुली लैजाने योजना छ । 
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पेनस्टक जडान गना अझै एक र्र्ा लाग्ने, असािमभत्र एउटा युननट 
सञ्िालन गन े दािी 
काठमाडौं । ननकै ििाा ि प्रनतक्षामा िहेको ४ सय ५६ मेगार्ाटको माथिल्लो तामाकोसी जलवर्द्युत 

आयोजनाको पेनस्टक पाइपको काम पूिा गना अझै एक र्र्ा लाग्ने देखखएको छ । िुनौतीपूर्ा काम 

ि ठेकेदािको दढलासुस्तीले लक्षक्षत काम सक्न समय लाग्ने देखखएको हो । आयोजनाका अनुसाि 

ममंसि ३० गतेसम्म ३ सय ८० ममटि तल्लो पेनस्टकमध्ये १ सय ७० ममटि ि ३ सय २८ ममटि 

माथिल्लो पेनस्टकमध्ये ७५ ममटिमात्र जडान गरिएको छ । यो पनछल्लो ६ मदहनाको प्रगनत हो । 

तल्लो ि माथिल्लो पेनस्टकमा असाि १ गते ि ९ गतेदेखख पाइप जडान गना सुरु भएको थियो । 

अदहले तल्लोमा ५–५ ममटिका दईु र्टा पाइप िाख्न ७ ददन लाग्ने गिेको ि यसलाई ६ ददनमा झाने 

प्रयास भइिहेको आयोजनाका प्रर्क्ता गर्ेशप्रसाद न्यौपानेले िताए । यस्तै, माथिल्लोमा १० ममटि 

(५–५ ममटि) पाइप िाख्न ९ ददन लाग्ने गिेको छ । यसको पनन जडान ददन िटाउने प्रयास भइिहेको 

जनाइएको छ । तल्लोमा लट–३ को ठेकेदाि एश्न्ड्रज हाइड्रो ि माथिल्लोमा भाितीय कम्पनी 

टेक्सम्याकोले काम गरििहेका छन ् । भाितीय ठेकेदािले दढलाई गिेका कािर् तल्लोको िढी 

िुनौतीपूर्ा काम अश्ररयन कम्पनीलाई ददइएको थियो । अदहले पनन अश्ररयन कम्पनीको तुलनामा 

भाितीय कम्पनीले काममा दढलासुस्ती गरििहेको देखखन्छ । तल्लो ि माथिल्लोमा गिी कूल ७ सय 

८ ममटि पाइप जडान गनुापनेछ । ६ मदहनासम्म जम्मा २ सय ४५ ममटिमात्र जडान भएको छ । 

यही आधािमा काम हुाँदा लक्षक्षत काम पूिा गना झन्ड ै १७ मदहना लाग्ने देखखन्छ । ति, पाइप 

जडानको दिूी िट्दै गएपनछ समय पनन कम लाग्ने न्यौपानेको भनाइ छ । ‘एश्न्ड्रजले आगामी 

अवप्रल (िैशाख १५ सम्म) तल्लो पेनस्टक जडान सक्छु भनेको छ,’ उनले ऊजाा खििसाँग भने, 

‘माथिल्लोको पनन िप ५० ममटि जडान भएपनछ ननकै नछटो काम हुन्छ । यसैले, िालू आथिाक र्र्ा 

(असाि) मभत्र एउटा युननटिाट वर्द्युत उत्पादन गने लक्ष्य िाखेका छौं ।’ अदहले लाथगिहेको तल्लो 

(७ ददन) ि माथिल्लो (९ ददन) को औसत ददनको दहसाि गदाा १० ममटि पाइप जडान गना करिि 

८ ददन लाग्ने देखखन्छ । यही आधािमा िााँकी काम सक्न करिि ३ सय ७० ददन (एक र्र्ाभन्दा 

िढी) लाग्नेछ । जडानको गनत तीव्र िनाए र्ा ५ ददनमा १० ममटि जडान गना सके िााँकी कामका 



लाथग ३ सय ३१ ददन (७ मदहनाभन्दा िढी) लाग्ने अर्स्िा छ । यदद, ५ ददनमा १० ममटि पाइप 

जडान गना सके असािसम्म पेनस्टक जडान पूिा भएि आयोजनाले दािी गिे झैँ एउटा युननटिाट 

वर्द्युत उत्पादन सम्भर् होला । ति, यो काम ‘सडकमा गाडीको गनत कम भयो नछटो कुदाउाँ ’ भने 

जस्तो होइन । ननकै सार्धानी ि सजगताका साि गनुापने आयोजनाकै इश्न्जननयिहरू िताउाँछन ्। 

सानो प्रावर्थधक तु्रटी मात्र भयो भने झन ्र्र्ौं धकेमलन सक्छ । यद्यवप, न्यौपानेले भनेझैँं ाँ प्रावर्थधक 

दहसािले असािसम्म काम पूिा हुने सम्भार्ना ननकै कम देखखन्छ । र्र्ौंदेखख काममा दढलासुस्ती 

गदै आएको भाितीय ठेकेदािकै कािर् आयोजना ननमाार् अर्थध लश्म्िाँदै गएको छ । नेपाल वर्द्युत 

प्राथधकिर् ि ऊजाा, जलस्रोत तिा मसाँिाइ मन्त्रालयले ताकेता ि दिाि ददाँदा समेत कामको गनत 

िढेको छैन । अदहलेसम्म आयोजनाको ननमाार् करिि ९९ प्रनतशत पूिा भएको दािी गरिएको छ । 

ति, १ प्रनतशत काम सक्न अको एक र्र्ा लाग्नपुने अर्स्िा मसजाना हुनुले ददनहुाँ आयोजनाको 

लागत महाँगो हुाँदै जानु हो । दहजो सस्तो भनेि ििाा गरिएको तामाकोसीको बिजुली महाँगो हुने 

प्रशस्त सम्भार्ना ि आधाि देखखएका छन ्। आयोजनाका अनुसाि अदहलेसम्म ब्याजसदहत लागत 

करिि ७० अिा पुथगसकेको छ । जिकक, सुरुमा ब्याजिाहेक ३५ अिा २९ किोड रुपैयााँ अनुमान 

गरिएको थियो । सुरुमा प्रनतमेगार्ाट ८–९ किोड रुपैयााँ अनुमान गिे पनन पनछल्लो लागतका 

आधािमा प्रनतमेगार्ाट लागत १५ किोड भन्दा िढी पुगेको छ । ऊजाा वर्चलेर्कहरूले तामाकोसीको 

लागत करिि सय अिा पुग्ने आाँकलन गिेका छन ्। यसो भयो भने यसको प्रनतमेगार्ाट लागत 

झन्ड ै२२ किोड रुपैयााँ पगु्नेछ । ि, सस्तो भननएको आयोजना ननकै महाँगोमा िन्नेछ । अकोतर्ा , 

लागत महाँगो हुनासाि आयोजनामा सेयि लगानी गिेका सर्ासाधािर्ले प्रनतर्ल पाउन दशकौं 

पखखानुपने अर्स्िा पनन आउन सक्छ । 

 

 

 

  



>f]t M pmhf{ va/, 2076÷9÷6 

िाश्जाङ स्टेशन सञ्िालन कायावर्थध लागू भएन, वर्द्युतीय सर्ािी 
सञ्िालनमा अन्यौलता 

काठमाडौं । सिकािी र्ेर्ास्ताका कािर् वर्द्युतीय सर्ािीका लाथग आर्चयक िाश्जाङ स्टेशनको 

ननमाार् काया ििाामै सीममत भएको छ । दईुनतहाईको र्तामान सिकािले आफ्नो कायाकालको 

उपलश्ब्धको रुपमा व्याख्या गदै सार्ाजननक यातायातमा वर्द्युतीय सर्ािी साधनलाई प्रािममकता 

ददएको भनेपनन िाश्जाङ स्टेशन स्िापना गना नसक्दा वर्द्युतीय सर्ािीको सञ्िालन नै अन्यौलमा 

पिेको छ । सिकािले करिर् ४ मदहना अनि नै वर्द्युतीय सर्ािीसाधनका लाथग आर्चयक िाश्जाङ 

स्टेशन िनाउने ि िाजा गिेर्ापतको महशुल मलनेगिी कायावर्थध तयाि पारिसकेको छ । सोही 

कायावर्थध लागू नहुाँदा वर्द्युतीय सर्ािीसाधन िाश्जाङ स्टेशन स्िापना अन्यौलमा पिेको छ । 

सिकािले िनाउने भनेका नेपालभिको िाश्जाङ स्टेशनको काम त अन्यौलमा पिेको छ नै ननजी 

के्षत्रले िनाएका िाश्जाङ स्टेशनमा पनन उक्त कायावर्थध लागू नहुाँदा र्ाधा पुगेको छ । नेपालमा 

पदहलोपटक सार्ाजननक वर्द्युनतय िस िलाएको सुन्दि यातायातले िनाएका वर्मभन्न २ ओटा 

िाश्जाङ स्टेशन समेत उक्त कायावर्थधकै कािर् प्रयोगवर्दहन जस्तै भएका छन । खासगिी वर्द्युतको 

व्यापाि िढाउन वर्द्युतीय सार्ाजननक तिा ननजी यातायातलाई प्रािममकता ददईएपनन सोही 

अनुसािको िाश्जाङ स्टेशन ि वर्जुलीको महशुल दि नतोककाँ दा ननजी क्षेत्र मकाामा पिेको छ । सुन्दि 

यातायातले कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा िल्ने वर्द्युतीय सर्ािीसाधनका लाथग भन्दै वर्मभन्न 

३ स्िानमा िाश्जाङ स्टेशन िनाएको छ । हाल कम्पनीले आफ्नो एउटा स्टेशनिाट मातै्र आफ्न ै

िसहरु िाश्जाङ गरििहेको भएपनन अन्य २ स्टेशन भने प्रयोगवर्दहन जस्तै भएको सुन्दि यातायातका 

अध्यक्ष भेर्िहादिु िापाले िताए । सिकािले िाजा गिेर्ापत कनत पैसा मलने, वर्जुलीको महशुल 

कनत भनेि नतोकेकाले उक्त िाश्जाङ स्टेशन संिालन नै अन्यौलमा पिेको उनको भनाई छ । 

‘हामीलाई िाश्जाङ स्टेशन महशुल मलएि संिालन गने अनुमनत छैन,’ उनले भने, ‘वर्द्युत 

प्राथधकिर्को कुन शाखािाट ि कसिी िाश्जाङ स्टेशन संिालनको अनुमनत मलनुपछा समेत हामीलाई 

प्राथधकिर्ले प्ररट्याएको छैन ।’ उजाा, जलस्रोत तिा मसाँिाई मन्त्रालयले करिर् ३ मदहना अनि नै 



ननजी क्षेत्रले पनन िाश्जाङ स्टेशन स्िापना गिेि िलाउन पाउने गिी कायावर्थध िनाई प्राथधकिर्मा 

पठाएको छ । मन्त्रालयका सहसथिर् प्रवर्न िाज अयाालको संयोजकत्र्मा गदठत कायादलले िनाएको 

कायावर्थधमा ननजी क्षेत्रले होटल, िेरटुिेन्ट, सार्ाजननक स्िानमा िाश्जाङ स्टेशन िनाउन सक्ने उल्लेख 

गिेको छ । उक्त कायावर्थधमा ननजी क्षेत्रले संिालन गिेको उक्त िाश्जाङ स्टेशनमार्ा त कसैले 

वर्द्युतीय सर्ािीसाधन िाजा गिेमा तोककएको मूल्यभन्दा २० प्रनतशत िढी शुल्क मलन सककने 

व्यर्स्िा समेत गिेको थियो । उक्त कायावर्थध िनाएिै प्राथधकिर्मा पठाईसकेको मन्त्रालयका 

सहसथिर् तिा उक्त कायावर्थध ननमाार् कायादलका संयोजक प्रवर्र्िाज अयाालले जानकािी ददए । 

उनका अनुसाि उक्त कायावर्थध लागु गिेि नेपालमा वर्द्युतीय सर्ािीसाधलाई प्रािममकतामा िाख्नका 

लाथग प्राथधकिर्लाई मसर्ारिस गरिएको हो । कायावर्थध प्राथधकिर्मा आएको ३ मदहना वर्त्दा पनन 

न सिकािी तर्ा िाट नै िाश्जाङ स्टेशन िनाउने प्रकक्रया अनि िढेको छ न ननजी क्षेत्रले नै अनुमनत 

मलएका छन । कायावर्थधको अन्यौलताका कािर् सिकािले पनन िाश्जाङ स्टेशनमा जडान गरिने 

वर्जुलीको महशुल तोक्न सकेको छैन । वर्द्युतीय सर्ािीसाधनलाई अनुदानमा िाजा गना सककने 

भन्दै िाश्जाङ स्टेशनलाई प्रनतयुननट ३ दशममलर् ६ रुपैयााँमा वर्जुली ददने िताईएको थियो । उक्त 

भनाईसमेत हालसम्म कायाान्र्यनमा नआएपनछ हाल वर्द्युतीय सर्ािीिालकहरु प्रनतयुननट १० 

रुपैयााँसम्म नतिेि आफ्नो सर्ािीसाधन िाजा गना र्ाध्य छन । मन्त्रालयले िनाएको कायावर्थध 

प्राथधकिर्मा आईसक्दा पनन िाश्जाङ स्टेशन िनाउनका लाथग अनुमनत मलन कुनै पनन ननजी क्षेत्र 

प्राथधकिर्मा हालसम्म नआएको कायाकािी ननदेशक कुलमान निमसङले जानकािी ददए । उनका 

अनुसाि कायावर्थधमा भननएजस्तै ननजी क्षेत्रले िाश्जाङ स्टेशन िाखेि संिालन गनाका लाथग 

प्राथधकिर्साँग अनुमनत मलनुपनेछ । ‘हालसम्म कोही पनन िाश्जाङ स्टेशन स्िापना गनाका लाथग 

अनुमनत मलन आएका छैनन,’ उनले भने, ‘अनुमनत नमलईकन िाश्जाङ स्टेशन संिालन गिेपनन 

सेर्ाग्राहीसाँग शुल्क भने मलन पाईँदैन ।’ यस्तै प्राथधकिर्ले नै नेपालका वर्मभन्न स्िानमा िाश्जाङ 

स्टेशन िनाउने गिी काम अनि िढाईिहेको उनको भनाई छ । सिकािले हाल िाश्जाङ स्टेशनमा 

जडान गरिने वर्द्युतको महशुल पनन वर्द्युत महशुल ननयमन आयोगले तोके जवत्तकै िाखेको छ । 

३ िर्ाअनि लगाताि िाटामा गएको नेपाल वर्द्युत प्राथधकिर् पनछल्लो ३ िर्ायता लगाताि उच्ि 

नार्ामा छ । नेपालको जलवर्द्युतमा एकपनछ अकााँे आयोजना ननमाार् सम्पन्न हुाँदा वर्द्युत धेिै 



ि खपत कम हुने सम्भार्ना िढ्ने वर्ज्ञहरुले िताएका छन । नेपालमा उत्पादन भएको वर्द्युतको 

र्जाि नेपालमै िढाउन सिकािी स्तििाटै वर्मभन्न नीनत ननयम, कानुन, कायावर्थध िनेका छन ि 

िन्ने अर्स्िामा पनन छन । सिकािले नपेालमै वर्द्युतको व्यापाि िढाउन वर्द्युनतय 

सर्ािीसाधनलाई प्रािममकता, वर्द्युनतय िुल्हो, नयााँ उद्योग कलकािखाना लगायतमा जोड ददएको 

छ । 

 

 

  



>f]t M gful/s, 2076÷9÷6 

हािािाट विद्युत ्उत्पादन सुरु 

पाल्पा– ननस्दी गाउाँपामलकाको ममत्यालमा हार्ािाट बिजुली ित्ती िामलएको छ। र्ैकश्ल्पक 
ऊजाा प्रर्द्ाधन केन्र नेपालको एक किोड ८० लाख रुपैयााँ ि गाउाँपामलकाको ४२ लाख १३ 
हजाि रुपैयााँको लागतमा हार्ािाट बिजुली ननकामलएको हो।  

हार्ािाट १५ ककलोर्ाट ि र्ायु तिा सौया ऊजाा हाइबिड प्रर्लीमार्ा त १० ककलोर्ाट गिी २५ 
ककलोर्ाट क्षमताको बिजुली ननकामलएको उपभोक्ता सममनतका अध्यक्ष भुवपन्र सुनािी मगिले 
जानकािी ददए। 

किीि साढे दईु र्र्ाअनिदेखख शुरु भएको आयोजना अदहले सम्पन्न भएि ििििमा बिजुली 
ित्ती िल्न िालेपनछ यहााँका स्िानीयर्ासी खुशी भएका छन।् 

गाउाँपामलकाको झ्याल्टुङ्ग, मौलािि, रुप्सेभन्ज्याङ, कार्ल, गाउाँपामलकाको कायाालय, र्डा 
कायाालय, प्रहिी िौकी, गौिीशङ्कि मावर्, ममत्याल आधािभूत वर्द्यालय ि मौलादेर्ी 
आधािभूत वर्द्यालयमा बिजुली ित्ती उपयोग भएको छ।  

 वर्द्यालयका कामकाज गना वर्द्युत ् सेर्ा पुगेपनछ सश्जलो भएको गौिीशङ्कि मावर्का 
प्रधानाध्यापक केशिहादिु सुनािी िताउाँछन।् कृरर् थग्रल एण्ड इश्ञ्जनीयरिङ र्का  प्रामल 
वर्िाटनगिमार्ा त यहााँ वर्द्युत ्उत्पादन गरिएको हो। 

उनका अनुसाि यस आयोजनािाट यहााँका किीि ८ सय जनसङ्ख्या लाभाश्न्र्त हुनेछन।् 
बिहान ४ िजेदेखख ७ िजेसम्म ि १० िजेदेखख िानत ११ िजेसम्म वर्द्युत ्लाइन सञ्िालन 
गरिएको छ। ममत्यालको रुक्सेभन्ज्याङ डााँडामा दईु पङ्खा िुमाएि वर्द्युत ्सेर्ा ददइएको 
छ। िासस 

  



 

>f]t M gful/s, 2076÷9÷6 

नेपाली बिजुली िीनले ककन्न े

िसुर्ा- नेपालमा उत्पादन भएको वर्द्युत ् िीनले खरिद गने भएको छ । िीनसाँगको 
अन्तदेशीय लाइन ननमाार्पनछ िीनले वर्द्युत ्खरिद गने भएको हो । 

नेपाल वर्द्युत ्प्राथधकिर् ि स्टेट थग्रड अर् िाइनाको काठमाडौंमा िसेको संयुक्त प्रावर्थधक 
समूहको िैठकले प्रसािर् लाइनिाट वर्द्युत ्आदानप्रदान गने सहमनत गिेको छ । यसअनि 
प्रसािर् लाइनिाट वर्द्युत ्आयात मात्र गने कक ननयाात पनन भन्ने वर्र्यमा अन्योल कायम 
थियो । 

सहमनत पत्रमा शननिाि प्रािश्म्भक हस्ताक्षि भएसाँगै नेपालको वर्द्युत ्िीन ननयाात गने 
ननचित भएको िातमाटे–िसुर्ागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसािर् लाइन आयोजनाले जनाएको 
छ । आयोजना प्रमुख कोमलनाि आत्रेयका अनुसाि िीनले यो प्रसािर् लाइनलाई 
प्रािममकतामा िाखेको छ । 

दईु हप्तामभत्र आयोजनाको लोड फ्लो स्टडी सुरु हुने आयोजना प्रमुख आत्रेयले िताए । 
‘प्रावर्थधक समूहले संयुक्त रूपमा लोड फ्लो स्टडी गने सहमनत भएको छ,’ उनले भन,े ‘यसको 
काम दईु हप्तामभत्र सुरु हुन्छ ।’ सुरुमा सात सय ५० मेगार्ाट वर्द्युत ्प्रर्ाह गिेि पिीक्षर् 
गरिने छ । यसको काम सककएपनछ डडजाइनको काम सककन्छ । कर्श्जबिमलटी अध्ययनको 
सककन लोड फ्लो स्टडी गनुापछा । 

यो ननमाार् भएमा नेपालले िंगलादेशलाई समेत वर्द्युत ्िेच्न सककने छ । नेपालतर्ा  िाि 
सय केभी डिल सकका ट ि िीनतर्ा  पााँि सय केभी डिल सकका ट लाइन हुने आयोजनाले 
जनाएको छ । िीनको केरुङदेखख नेपालको िातमाटेसम्म ननमाार् हुने आयोजनाको वप्र–
कर्श्जबिमलटी अध्ययन सककएको छ । 

प्रसािर् लाइन पााँि हजाि मेगार्ाट क्षमताको हुने छ । यो प्रसािर् लाइनमा दईु सय १४ 
टार्ि िहने छन ्। सम्भाव्यता अध्ययन तिा र्ातार्िर्ीय अध्ययनको काम दईु र्र्ामभत्र 



सक्नुपने आयोजना प्रमुख कोमलनाि आत्रेयले िताए ।  सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिपोटा 
२०७५ िैत ३ गते पेस भएको थियो । 

अध्ययन प्रनतर्ेदनमा टार्ि संख्या, टार्ि िाखखने स्िान, खोला क्षेत्र, ननकुञ्ज के्षत्र, आर्चयक 
पने जग्गा, िुमाउनुपने ठाउाँलगायतको जानकािी समेदटएको छ । नेपालतर्ा  िातमाटेमा 
सिस्टेसन िहने छ भने िीनतर्ा  नतब्ितश्स्ित श्जलोङ काउन्टीमा सिस्टेसन िाखखने छ । 

िसुर्ागढी नाकादेखख िातमाटेसम्मको प्रसािर्को दिूी ७० ककलोममटि िहेको छ । अन्तदेशीय 
प्रसािर् लाइन ६ र्र्ामभत्र सम्पन्न गने लक्ष्य िाखखएको छ । नेपाल वर्द्युत ्
प्राथधकिर्अन्तगात िहेको आयोजना वर्कास वर्भागले काम गरििहेको छ । 

अध्ययन सककएपनछ िीनको स्टेट थग्रड अर् िाइना ि नेपालको नेपाल वर्द्युत 
प्राथधिर्ले  संयुक्त रूपमा वर्स्ततृ परियोजना प्रनतर्ेदन (डडवपआि) ननमाार् गने सहमनत 
भएको उनले जानकािी ददए । 

यो िीनसाँगको पदहलो अन्तदेशीय प्रसािर् लाइन हो । भाितसाँग भने ११ स्िानमा प्रसािर् 
लाइन जोडडसककएको छ । िीन सिकािले िेल्ट एन्ड िोड इननसेदटभअन्तगात सन ्२०३० 
सम्ममा सातर्टै महादेशमा प्रसािर् लाइन वर्स्ताि गने नीनत मलएको छ । िीन ि नेपालिीि 
प्रसािर् लाइन जोडडएपनछ यसले भाित तिा मध्य एमसयाली मुलुकलाई समेत जोड्ने छ । 

वर्द्युतीय िेल आएमा प्रसािर् लाइनको दिूी पनन िढ्ने छ । ७० ककलोममटि दिूी िहेको 
लाइन काठमाडौं लैजााँदा एक सय पााँि ककलोममटि हुन्छ । 
  
  



>f]t M बिज खिर,2076÷9÷6 
सात अिा खिेि ममात गरिएको माथिल्लो भोटेकोशीिाट व्यापारिक उत्पादन 
शुरु 

काठमाडौं । पैँतामलस मेगार्ाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलवर्द्युत ् आयोजनािाट 
आइतिािदेखख व्यापारिक उत्पादन शुरु भएको छ । दईु साताको पिीक्षर् प्रसािर्पनछ लामोसााँिुको 
सर्स्टेशनमार्ा त िाश्ररय प्रसािर् लाइनमा आिद्ध गिी व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको आयोजनाका 
प्रमुख कायाकािी अथधकृत वर्क्रम स्िावपतले िताए । वर्सं २०७२ को भूकम्प ि िाढीपदहिोलगायत 
पटकपटकको प्राकृनतक प्रकोपका कािर् आयोजना पााँि र्र्ासम्म िन्द िहेको थियो । ननजी क्षेत्रिाट 
सञ्िामलत उक्त आयोजनाको दरु्ै युननट सञ्िालनमा ल्याइए पनन हाल नदीमा पानी िहार् कम 
भएकाले दैननक सिदि २२ देखख २५ मेगार्ाट मात्र वर्द्युत ्उत्पादन भएको आयोजनाले जनाएको 
छ । मसन्धुपाल्िोकको भोटेकोशी गाउाँपामलकाअन्तगात रु्ल्पीङकट्टीको खझपुामा वर्द्युत ्गहृ िहेको 
आयोजनाको पुनःननमाार्का लाथग यही पुसको दोस्रो सातामा सम्पन्न गने गिी २०७४ सालमा 
थिननयााँ कम्पनी मसनो हाइड्रो ११ ब्युिोलाई रु सात अिामा ठेक्का ददइएको थियो । िासस 
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ऊजाा व्यापािमा सकािात्मक संकेत 

नेपाल ि िंगलादेशले भाितलाई समेत सहभागी गिाई क्षेत्रीय वर्द्युत ्ऊजाा व्यापािको सिन योजना 
अनि िढाएका छन।् िंगलादेशलाई अिको एक दशकमा िप ४० हजाि मेगार्ाट वर्द्युत्को आर्चयकता 
छ। अझ उसले आरू्लाई उन्नत िाररका रूपमा लैजान िनाएका योजना कायाान्र्यनका लाथग सन ्
२०४० सम्म ६० हजाि मेगार्ाट बिजुलीको आर्चयकता िहेको जानकािी नेपाल सिकािलाई 
गिाइसकेको छ। नेपालमा लगानी ि जलवर्द्युत ्उत्पादन सम्भार्ना दरु्ै छ। ति िंगलादेशसम्म 
प्रसािर् लाइन कसिी िनाउने भन्ने सिैभन्दा महत्र्पूर्ा ि भूिाजनीनतक वर्र्य हो। 

 नेपाल ि िंगलादेशमा भौगोमलक सीमा जोडडएको छैन, िीिमा भाितीय भभूाग पछा। िंगलादेशले 
नेपालिाट बिजुली लैजाने प्रमुख दईु उपाय मात्र छन।् पदहलो- भाितीय भमूममा समवपात प्रसािर् 
लाइन िनाउने ि अको भाितीय वर्द्युत ् प्रर्ाली (संििना) मार्ा त मलने। यी दरु्ै वर्कल्प 
कायाान्र्यनयोग्य छन-् आथिाक तिा प्रावर्थधक रूपमा। केर्ल भाितको सहमनतको आर्चयकता पछा। 
भाितीय सहमनतमै क्षेत्रीय ऊजाा व्यापािको भवर्रय ननभाि छ। 

वर्गत केही र्र्ायता नेपाल ि िंगलादेशमसत भाितको वर्द्युत ्व्यापाि सम्िन्ध केही सुमधुि हुाँदै 
गइिहेको संकेत ममलेको छ। यसको पुश्रट पनन भएको छ- तीन मदहनाअनि भाितको ब्याङलोिमा 
सम्पन्न नेपाल-भाित ऊजाासथिर्स्तिीय संयुक्त सञ्िालन सममनत (जेएसटी) को िैठकमा भएका 
केही महत्र्पूर्ा सहमनत। उक्त िैठकमा िंगलादेशसम्म नेपालले बिजुलीको कािोिाि गनाननश्म्त 
भाितीय भूभाग र्ा संििना उपयोगसम्िन्धी छलर्लमा भाित सकािात्मक थियो। उसले तीन 
मदहनामभत्र नेपाल ि िंगलादेशमसत छलर्ल गने सहमनत जनाएको छ। बत्रपक्षीय छलर्ल ि 
सहमनतले ननकास ननकाल्नेमा नेपालका अथधकािी वर्चर्स्त छन।् ऊजाा मन्त्रालयले पििाररमार्ा त 
उक्त बत्रपक्षीय िैठकका ननश्म्त पहलसमेत सुरु गिेको छ। 

वर्गतमा भाितीय भभूाग र्ा संििना प्रयोग सम्िन्धमा छलर्ल हुाँदा िंगलादेश त्यनत आशार्ादी 
देखखएको थिएन। अदहले िंगलादेश सिकाि उत्सादहत भएको छ। र्लस्र्रूप उसले दईुर्टा प्रमुख 
वर्कल्पसदहत नेपाली अथधकािीमसत छलर्ल अनि िढाएको छ। संयुक्त प्रावर्थधक सममनत (जेटीटी) 
िैठकमा सहसथिर्स्तिमा सहमनत पनन भएको छ।  

उक्त सहमनतलाई सथिर्स्तिीय उपल्लो ननकायले अनुमोदन गना िााँकी छ ि ननकट भवर्रयमा 
अनुमोदन हुने कायाक्रम छ। यसिी िंगलादेश ि नेपालिीि अथधकािप्राप्त ननकायिाट औपिारिक 



रूपमा सहमनत भइसकेपनछ भाितमसत अश्न्तम सहमनत गना िााँकी छ। नेपाल ि िंगलादेशले अनि 
सािेको वर्कल्पमा पदहलो अल्पकालीन ि अको दीिाकालीन छन।् अल्पकालमा भाितीय संििना 
उपयोग गिी िंगलादेशले बिजुली मलने िहेको छ।  

जसिी माथिल्लो कर्ाालीको पााँि सय मेगार्ाट बिजुली लम्की (नेपाल)-ििेली (भाित) प्रसािर् 
लाइनिाट मलने प्रकक्रयाले औपिारिकता यसै साता पाएको छ, त्यसैगिी नेपालिाट उत्पाददत बिजुली 
भाितीय प्रर्ाली हुाँदै िंगलादेश पुर् याउन सककन्छ। यसो गदाा धेिै समय लाग्दैन। अिको िखाायाममा 
नेपालमा केही बिजुली जगेडा हुाँदैछ। त्यस्तो जगेडा बिजुली तत्काल यही वर्कल्पमापाmत खपत 
गिाउन सककन्छ। अकााँे, समवपात (डेडडकेटेड) प्रसािर् लाइन। यसअन्तगात झापाको अनािमनीदेखख 
िंगलादेशको पञ्िगढ (ठाकुि गाउाँ ) सम्म २८ ककलोममटि प्रसािर् लाइन िनाउने। यो वर्र्यमा 
प्रावर्थधक अध्ययनले सम्भर् पनन देखाइसकेको छ। 

नेपालमसत भाितको वर्द्युत ्व्यापाि सम्झौता भइसकेको छ। नेपालको जगेडा बिजुली भाितले इनजी 
िैंककङ पद्धनतअन्तगात मलन सैद्धाश्न्तक सहमनत जनाइसकेको छ। यो परृठभूमममा क्षेत्रीय ऊजाा 
िजािमा भाितको भूममका महत्र्पूर्ा छ ि उसका कदम एकपनछ अको गदै सकािात्मक देखखएका 
पनन छन।् भाितको सकािात्मक संकेतकै कािर् नेपाल ि िंगलादेश ऊजाा व्यापाि कायाान्र्यन हुनेमा 
वर्चर्स्त देखखएका छन।्  

भाितमसत ऊजाा व्यापािको कुिो ममल्नेबिवत्तकै नेपालको आथिाक वर्कासमा ठूलो सिाउ पुग्ने देखखन्छ। 
नेपालको जलवर्द्युत्मा प्रत्यक्ष र्ैदेमशक लगानी मभबत्रनका ननश्म्त ऊजाा िजाि सुननश्चित भएको 
हुनुपछा। यसैका लाथग नेपालको ऊजाा मन्त्रालयले िातददन मेहनत गदै आइिहेको पनन छ। 

सैद्धाश्न्तक रूपमा ऊजाा व्यापािमा समस्या छैन। अि उपल्लो िाजनीनतक तहमा सहमनत गिी 
त्यसलाई कायाान्र्यनतर्ा  लैजान नेपाल सिकािले पनन पहल गरिहनुपछा। एकपटक सहमनत 
हुनेबिवत्तकै कायाान्र्यन भइहाल्छ भन्ने छैन, ति नहुञ्जेल त्यसको ननयममत अनुगमन (र्लोअप) 
गना छाड्नु हुाँदैन। 
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उजाा ि र्न मन्त्रालयिीि भयो वर्कास समन्र्य िठैक 

७ पुस, काठमाडौं ।  उजाा, जलश्रोत तिा मसञ्िाई ि र्न तिा र्ातार्िर् मन्त्रालयिीि वर्कास 

आयोजनाका काम नछटोछरितो ि प्रभार्कािी कसिी िनाउने भन्नेिािे मंगलिाि छलर्ल भएको छ 

। 

िाश्ररय र्न, संिक्षक्षत क्षेत्र तिा िाश्ररय ननकुञ्ज क्षेत्रमा ननमाार् हुन लागेका आयोजना ि वर्द्युत 

प्रसािर् लाइन ननमाार्का काममा आर्चयक समन्र्य ि तालमेलको र्ातार्िर् िनाउने वर्र्यमा 

छलर्ल केश्न्द्ित थियो । 

 

उजाा, जलश्रोत तिा मसञ्िाई मन्त्रालयमा भएको छलर्लमा दईु मन्त्रालयिीि सिकािको ‘सुखी 

नेपाली, समदृ्ध नेपाल’ अमभयान सर्ल पाना आपसी सहमनत ि तालमेलका आधािमा कामकाज 

गनेिािे उच्ि समझदािी भयो । 

छलर्लका क्रममा उजाा, जलश्रोत तिा मसञ्िाइमन्त्री र्र्ामान पुन ‘अनन्त’ ले वर्गतका तुलनामा 

पनछल्लो समय र्न तिा र्ातार्िर् मन्त्रालयका तर्ा िाट वर्कासका काममा िाम्रो समन्र्य भइिहको 

उल्लेख गिे । 

मन्त्री पुनले आयोजनाका काममा कतैिाट दढलासुस्ती भए नीनतगत वर्र्यमा िाहेक अन्यमा मन्त्री 

ि सथिर्को मुख ताक्ने प्रर्वृत्त अन्त्य गिी कमािािी तहिाटै समस्या समाधानको प्रयास गना ननदेशन 

ददए । 

उनले वर्कास गदाा जैवर्क वर्वर्धताको समेत िक्षा गनुापने स्परट गदै जलवर्द्युत र्ा मसञ्िाई 

आयोजना ननमाार् गदाा नदीिाट िग्ने पानीको १० प्रनतशत दहस्सा प्राकृनतक िहािमै छाड्नुपन े

कानूनी व्यर्स्िा स्मिर् गिाउाँ दै सिकािी र्ा ननजी क्षेत्रका आयोजनाले सो व्यर्स्िा कायाान्र्यन 

गना ननदेश गिे । 



यस्तै र्न तिा र्ातार्िर्मन्त्री शश्क्तिहादिु िस्नेतले ऐन/कानून व्यर्हारिक ि वर्कासमैत्री िनाउन 

मन्त्रालयका तर्ा िाट प्रयास भएको िताउाँ दै व्यर्हािमा आइपने समस्या समाधानका लाथग 

अन्तिमन्त्रालय समन्र्यमा काम गना तयाि िहेको प्रनतिद्धता जनाए । 

छलर्लका क्रममा प्रािश्म्भक र्ातार्िर्ीय प्रभार् अध्ययन मूल्याङ्कन (आईईई) ि र्ातार्िर्ीय 

प्रभार् अध्ययन मूल्याङ्कन -ईआइए) नछटोछरितो गन,े रुख कटानमा हुने दढलाइले आयोजनाको 

काम प्रभावर्त हुने अर्स्िा पूर्ारुपमा अन्त्य गनेिािे दईु मन्त्रालयिीि समझदािी ननमाार् भएको 

छ । 

यस्तै छलर्लमा र्न मन्त्रालयका तर्ा िाट वर्गतमा वर्कास आयोजनाले र्न क्षेत्र प्रयोग गदाा र्न 

के्षत्रको सट्टामा जममन उपलब्ध गिाउनुपने व्यर्स्िा झन्झदटलो भएकाले जममनको साटो िकम 

ददने गिी कायावर्थध ल्याइएको जानकािी ददइएको थियो । 

छलर्लमा उजाा जलश्रोत तिा मसञ्िाई मन्त्रालयिाट मन्त्री पुनका सािै उजाासथिर् ददनेशकुमाि 

निममिे, मसञ्िाई सथिर् िर्ीन्रनाि शे्ररठ, सहसथिर्हरु प्रर्ीर्िाज अयााल, मशर्लाल नतर्ािी, नेपाल 

वर्द्युत प्राथधकिर्का कायाकािी ननदेशक कुलमान निमसङ, वर्द्युत वर्कास वर्भागका महाननदेशक 

नर्ीनिाज मसहं, मसञ्िाई वर्भागका महाननदेशक मधुकिप्रसाद िाजभण्डािी, तिा र्न मन्त्रालयिाट 

मन्त्री िस्नेत, सथिर् वर्चर्नाि ओली, र्न वर्भागका महाननदेशक एर्ं सहसथिर् डा.िामप्रसाद लम्साल 

लगायत सहभागी थिए । 
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सेतीखोला जलवर्द्युत ननमाार्को ठेक्का सम्झौता 

७ पुस, िुटर्ल । २५ मेगार्ाट क्षमताको सेती खोला जलवर्द्युत आयोजनाको मसमभल ननमाार्तर्ा को 

ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । 

कास्कीको माछापुच्रे गाउाँ पामलकाको भिाभुिीमा आयोजना ननमाार् हुनेछ । िटुर्लको मभजन लुश्म्िनी 

ऊजाा कम्पनी मलममटेड ि ननमाार् कम्पनी िसुर्ा–लुना जेभीिीि काठमाडौमा ठेक्का सम्झौतामा 

हस्ताक्षि भएको हो । 

मभजन लुश्म्िनीका तर्ा िाट कायाकािी अध्यक्ष जगतिहादिु पोखिेल ि ननमाार् कम्पनीका तर्ा िाट 

कायाकािी ननदेशक माधर् आिायाले हस्ताक्षि गिे । आयोजनामा स्िानीयर्ासीलाई समेत शेयि 

ददइने प्रर्द्ाधक कम्पनीले जनाएको छ । 

सम्झौतामा अनुसाि िसुर्ा–लुना जेभीले मसमभल ननमाार्तर्ा को ठेक्का १ अिा २० किोड रुपैयााँमा 

मलएको छ । ननमाार् कम्पनी सम्झौतामा २७ मदहनाको समय सीमा ददइएको भएपनन दईु र्र्ामभतै्र 

ननमाार् सम्पन्न गने प्रनतिद्धता जनाएको छ । 

किीि पााँि अिा रुपैयााँ लागतको सो आयोजनामा धेिैभन्दा धेिैको सहभाथगता गिाउने लक्ष्य िाखखएको 

छ। नेपाल वर्द्युत प्राथधकिर् ि प्रर्द्र्धक कम्पनीिीि २०७५ मंमसि ६ गते वर्द्युत खिीदसम्िन्धी 

सम्झौतामा हस्ताक्षि भएको थियो । 

सम्झौताअनुसाि उक्त आयोजनािाट उत्पाददत वर्द्युत ्र्र्ाायाममा प्रनतयुननट ४ रुपैयााँ ८० पैसा ि 

दहउाँदमा प्रनतयुननट ८ रुपैयााँ ४० पैसामा प्राथधकिर्ले खिीद गनेछ । १ हजाि िढी लगानीकतााको 

सामूदहक लगानीमा िुटर्ललाई केन्र िनाएि आथिाक तिा सामाश्जक कक्रयाकलापमा संलग्न लुश्म्िनी 

मभजनले सो आयोजनाका लाथग मभजन लुश्म्िनी ऊजाा कम्पनी मलममटेड स्िापना गिेको छ । 



प्रर्द्ाधक संस्िाका अध्यक्ष पोखिेलले एकाध व्यश्क्तले मातै्र जलवर्द्युत ्आयोजनाको मुनार्ा पाउन े

अर्स्िाको अन्त्यका लाथग आरू्हरुले िढीभन्दा िढी नागरिकलाई लगानीकतााको रुपमा सहभागी 

गिाएको जानकािी ददए । 

उनले आयोजनाको ३० प्रनतशत स्र्पुाँजी िहने ि ७० प्रनतशत िैंक तिा वर्त्तीय संस्िाका तर्ा िाट 

ऋर् मलइनेछ । स्र्पुाँजीमा िुटर्ल ि कास्कीका लगानीकताालाई समेत सहभागी गिाइने िताए । 

आयोजनािाट उत्पाददत वर्द्युत कुल छ ककलोममटि लामो प्रसािर् लाइनमार्ा त कास्कीको 

लाहािोकमा िहेको प्राथधकिर्को सर्स्टेशनमा जोडडनेछ । अध्यक्ष पोखिेलले आयोजना तोककएको 

समयभन्दा अगाडड नै सम्पन्न गिेि उदाहिर्ीय िन्ने अठोट गिे । 

यस्तै िसुर्ा–लुना जेभीका कायाकािी ननदेशक आिायाले तोककएको समयमा आयोजना सम्पन्न गन े

प्रनतिद्धता जनाउदै अनुकिर्ीय आयोजना िनाउने अमभलार्ा आरु्हरुमा पनन िहेको िताए । 

आयोजनाको इश्ञ्जनीयरिङको काम हाइड्रो कन्सल्टले गरििहेको छ । 

सो कम्पनीका प्रमुख कायाकािी अथधकृत मनोहिलाल शे्ररठले प्रावर्थधक तयािीमा कुनै कन्जुस्याइाँ 

नगरिएको जानकािी ददाँदै आयोजना आकर्ाक िहेको वर्र्िर् प्रस्तुत गिे । आयोजनाका प्रर्द्ाधक 

समेत िहेका स्िानीयर्ासी िमिहादिु गुरुङले स्िानीयर्ासीलाई वर्चर्ासमा मलएि काम गिाउन आरू् 

प्रनतिद्ध िहेको ि स्िानीयिाट पुिै सहयोग हुने दािी गिे । 

ननकट भवर्चयमा नै हाइड्रो मेकाननकल ि इलेक्रो मेकाननकल तर्ा को ननमाार् व्यर्सायी समेत 

छनोट गरिने आयोजनाले जनाएको छ । 
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िेच्न सककन्छ सौया ऊजाा(सम्पादकीय) 
नेपाल वर्द्युत ्प्राथधकिर्लाई ििधनीले सौया ऊजाा बिक्री गना सक्ने भएका छन ्। ननजी िि र्ा 
कायाालयको छानामा जडडत उपकिर्िाट उत्पाददत सौया ऊजाा वर्द्युत ्प्राथधकिर्को प्रसािर् प्रर्ालीमा 
जोडेि प्रनतयुननट सात रुवपयााँ ३० पैसामा बिक्री गना सककनेछ । व्यश्क्त र्ा संस्िाले मदहनाभरि खपत 
गिेको वर्द्युत ्प्राथधकिर्को वर्द्युत ्परिर्ाम ि ननजले प्राथधकिर्लाई बिक्री गिेको ऊजााको 
परिर्ामको दहसाि गिी खपत गिेकोभन्दा िढी ऊजाा बिक्री गरिएमा त्यसिापतको िकम प्राथधकिर्िाट 
प्राप्त गना सककनेछ । िढी भएको सौया ऊजाा व्यश्क्त र्ा संस्िाले बिक्री गना सक्ने ि नेपाल वर्द्युत ्
प्राथधकिर्ले ककननददनेछ । प्राथधकिर्का जुनसुकै शाखािाट पनन यस्तो सुवर्धा मलन सककन्छ । यसिी 
उत्पादन भएको सौया ऊजाा प्राथधकिर्को थग्रडमा पठाउन ममल्ने प्रार्धानसदहतको कायावर्थध दईु 
र्र्ाअनि स्र्ीकृत भएपनछ वर्मभन्न ननकाय ि उद्योगले यस्तो सेर्ा उपयोग गना िामलसकेका भए पनन 
सर्ासाधािर्लाई यसिािे पयााप्त जानकािी नहुाँदा ठूलो परिमार्मा ऊजाा ककनिेि हुन भने सकेको 
छैन । जि कक यस्तो सुवर्धा मलन िाइ डडिेक्सनल ममटि (नेट ममटरिङ) आर्चयक पने ि िजािमा 
सहज ैरूपमा उपकिर् उपलब्ध हुने भएकाले ऊजाा िेच्न िाहने व्यश्क्त र्ा कायाालयले ठूलो आथिाक 
लगानी ि झन्झट िेहोनुापने देखखाँदैन । एउटै इलेक्रोननक्स ममटिमा वर्द्युतीय ऊजाा मलने ि ददने खपत 
युननट ‘रिड’ गना सक्ने भएकाले प्राथधकिर्को वर्द्युत ्कनत खपत भयो ि व्यश्क्तले कनत युननट 
उत्पादन गिेि प्राथधकिर्लाई ददयो भन्ने स्र्िामलत दहसाि देखखने भएकाले यस्तो सुवर्धाको 
उपयोगमा धेिै समस्या झेल्नु नपने भएकाले उपभोक्तालाई आकवर्ात गना सककने देखखन्छ । 
आर्ासीय भर्नले उत्पादन गने सौया ऊजाालाई वर्द्युत ्उत्पादन संस्िालाई बिक्री गने कायाको िालनी 
अमेरिकामा सन ्१९८५ िाट सुरु भएको ि अदहले अमेरिकाको म्यासािुसेट, कोलोिाडो, 
क्यामलर्ोननायालगायतमा लोकवप्रय िहेको िताइन्छ । सौया ऊजाा बिक्री गना िाहेमा उपकिर् (सोलाि 
प्यानल) आर्ैँ ले जडान गनुापने हुन्छ । आर्ासीय ििमा पााँि सय र्ाटदेखख पााँि ककलोर्ाटसम्म ऊजाा 
उत्पादन गना सककने ि एक ककलोर्ाटसम्मको ऊजाा उत्पादन गनाका ननश्म्त सोलाि प्यानल िाख्दा 
औसतमा एक लाख ७५ हजाि रुवपयााँसम्म खिा लाग्ने जानकािले िताएका छन ्। एकपटक जडान 
गरिएका यस्ता उपकिर्को आयु सिदि २० र्र्ा िहने ि एक ककलोर्ाटको उपकिर् जडान गदाा २० 
र्र्ामा करिि २८ हजाि आठ सय युननट सौया ऊजाा उत्पादन हुन सक्छ । प्राथधकिर्ले हाल प्रनतयुननट 
सिदि १० रुवपयााँका दिले ग्राहकलाई वर्द्युत ्बिक्री गदै आएकाले र्ैकश्ल्पक ऊजाा उत्पादन गिी 
आफ्नो वर्द्युत ्उपयोग युननट ि खिा कम गना सककनेमात्र होइन, आम्दानी पनन गना सककन्छ । 
बत्रभरु्न वर्चर्वर्द्यालय इश्न्जननयरिङ अध्ययन संस्िानअन्तगातको ऊजाा अध्ययन केन्र ि र्ैकश्ल्पक 



ऊजाा प्रर्द्र्धन केन्रले काठमाडौँ, पोखिा ि वर्िाटनगिमा सौया ऊजाा उत्पादनका िािेमा गिेका 
अध्ययनअनुसाि काठमाडौँका ििका छानामा १५, वर्िाटनगिमा १९ ि पोखिामा १२ र्गाममटिमा सोलाि 
प्यानल जडान गना उपयुक्त िहेको देखाएको छ । एक ककलोर्ाटसम्म ऊजाा उत्पादन गने प्यानल िाखे्न 
हो भने काठमाडौँका ८५, वर्िाटनगिका सतप्रनतशत ि पोखिाका ७० प्रनतशत ििमा सोलाि प्यानल 
जडान गना सककने सोही अध्ययनले देखाएकाले वर्द्युत ्अभार् कम गना यस्तो पहल ि प्रवर्थध 
उपयुक्त हुन सक्छ । 
प्रिािको अभार्मा सर्ासाधािर्लाई धेिै जानकािी भएको नपाइएकाले यसिािे पयााप्त प्रिाि–प्रसािको 
आर्चयकता देखखएको छ । सर्ासाधािर्ले तत्कालै यस्ता कुिामा वर्चर्ास गनेँे आधाि देखखिहेका 
छैनन ्। कसिी ऊजाा उत्पादन गने, कसिी थग्रडमा जोड्ने, प्राथधकिर्ले भनेअनुसाि पैसा आउने हो कक 
होइन भन्नेमा पूर्ा रूपमा ग्राहक जानकाि ि वर्चर्स्त नभएसम्म ििायसी ऊजाा उत्पादन ि यसको 
ककनिेि उल्लेख्य रूपमा हुन सक्दैन । ति, व्यापक प्रिाि–प्रसाि ि यसका र्ाइदा िेर्ाइदािािे जानकािी 
ददएि र्ैकश्ल्पक ऊजाामार्ा त वर्द्यमान वर्द्युत ्अभार् न्यूनीकिर् गना सककनेछ । ग्राहकलाई आरू्ले 
खपत गिेको प्राथधकिर्को बिजुली ि उत्पादन गिेको ििेल ुऊजाा िेच्दा समग्र रूपमा सस्तो पने 
प्रत्याभूनत ददन नसक्दासम्म यसको आमप्रयोग हुन सक्दैन । सािै, िििििाट थग्रडमा ताि जोड्दा हुन 
सक्ने वर्द्युत ्जोखखमिािेमा उपभोक्तालाई स्परट ि वर्चर्स्त िनाउन पनन त्यवत्तकै आर्चयक छ ।  

  



>f]t M cgnfOg va/, 2076÷9÷7 

डडेडकेटेड महसुल वर्र्ाद : लाइन काटेि काििाही नगना प्रधानमन्त्रीको ननदेशन 

७ पुस, काठमाडौं । गत साता वर्द्युत प्राथधकिर्ले डेडडकेटेड तिा रंक लाइनको िक्यौता नतना 

उद्योगीहरुलाई अश्न्तम िेतार्नी ददाँदै पत्र काट्यो । ति, अदहले सिकाििाटै यो कािर्ाही िोक्न 

सन्देश आएपनछ प्राथधकिर् सेलाएको छ । 

प्राथधकिर्ले गत मंमसि २४ गते उजाामन्त्री र्र्ामान पुनको अध्यक्षता िहेको सञ्िालक सममनतिाटै 

ननर्ाय गिेि पत्र काटेको थियो । िााँकी महसुल ननतिेमा लाइन कादटददने पत्रमा उल्लेख छ । पदहलो 

पत्र सिैभन्दा धेिै िक्यौता िहेको मशर्म ्मसमेन्टलाई कादटएको थियो, जसको नतना िााँकी महशुल १ 

अिा २१ किोड रुपैयााँ भन्दा िढी छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग परिसंिका अध्यक्ष सनतशकुमाि 

मोिको हो । 

प्राथधकिर्ले यसिी कस्न िालेपनछ उनै मोिको नेततृ्र्मा उद्योगीको समूह प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न 

पुग्यो । उनीहरुले उद्योग िन्द गने अर्स्िा आएको भन्दै हािगुहाि गिे । उद्योगीको गुनासो 

सुनेपनछ प्रधानमन्त्री केपी शमाा ओलीले ऊजाामन्त्री र्र्ामान पुन, उद्योगमन्त्री लेखिाज भट्ट, उद्योग 

िाज्यमन्त्री मोतीलाल दगुड, उजाा सथिर्, उद्योग सथिर् ि वर्द्युत प्राथधकिर्का उच्ि 

अथधकािीहरुसाँग छलर्ल गिेका थिए । 

छलर्लपनछ प्रधानमन्त्रीले तत्काल लाइन नकाट्न ननदेशन ददएको उद्योग मन्त्रालयका एक 

अथधकािीले िताए । त्यो साँगै मशर्म ्मसमेन्ट लगायतका केही उद्योगमा लाइन काट्न तयाि भएको 

प्राथधकिर् पनछ हटेको छ । प्राथधकिर्का कायाकािी ननदेशक कुलमान निमसङ अदहले यस वर्र्यमा 

मौन छन ्। 

यसअनि देखख नै प्राथधकिर्माथि उद्योगी–व्यर्सायी, िाजनीनतक दल तिा सिकाििाटै पनन िक्यौता 

ममनाहा गना दिार् पिेको थियो । अदहले प्रधानमन्त्रीिाटै ननदेशन आएपनछ प्राथधकिर् ननिीह भएको 

ऊजाा मन्त्रालयका अथधकािीहरु िताउाँछन ्। 



‘ऊजाा मन्त्रालय ि प्राथधकिर्ले िाहेि मातै्र लाइन कादटने भए यनतिेला धेिै उद्योगले िक्यौता 

नतरिसक्िे,’ ती अथधकािी भन्छन ्। 

प्रधानमन्त्रीको ननदेशनपनछ िक्यौतािािे टंुगो लगाउन ऊजाामन्त्री र्र्ामान पुनकै नेततृ्र्मा कायादल 

गठन भएको छ । अि उद्योगीहरुको मागअनुसाि नयााँ िक्यौता िकम ननधाािर् गरिने सम्भार्ना 

छ । 

लोडसेडडङ अन्त्य भएयताको महसुलमा केही छुट ददने तयािी भइिहेको उद्योग मन्त्रालयका 

अथधकािी िताउाँछन ् । िक्यौतािािे पुनः समीक्षा सुरु भएको भन्दै ती अथधकािीले अि 

मश्न्त्रपरिर्दिाटै ननर्ाय गिाएि िक्यौता ममनाहा गने सम्भार्ना व्यक्त गिे । 

उद्योगीहरुले लोडसेडडङ हटेपनछ पनन डेडडकेटेड महशुल लगाइएको भन्दै ननतने अडान मलाँदै आएका 

छन ्। लोडसेडडङमा िस्दा पनन रंक लाइनका उद्योगमाथि डेडडकेटेड लाइन सिहको महसुल मलइएको 

गुनासो पनन उनीहरुको छ । 

प्राथधकिर्ले छुट महसुल भन्दै कनतपय उद्योगलाई बिल काटेपनछ धेिै उद्योगहरु अदालत गएका 

थिए । ति, मुद्दा हािेपनछ अदहले उनीहरु प्रधानमन्त्री गुहाना पुगेका हुन ्। 

यस वर्र्यमा व्यर्सायीहरु पनन अदहले प्रनतकक्रया ददन मान्दैनन ् । परिसंि अध्यक्ष मोि यस 

वर्र्यमा  अदहले कुिा नगने भन्दै पश्न्छए । 

नेपाल वर्द्युत ्प्राथधकिर्ले ‘डेडडकेटेड’ ि रंक लाइन सुवर्धा मलएका ग्राहकले वप्रममयमसदहतको छुट 

महसुल ककस्तािन्दीमा नतनासक्ने व्यर्स्िा गिेको छ । यसैगिी प्राथधकिर्ले अि डेडडकेटेड लाइनका 

ग्राहकको महशुल साधािर् औद्योथगकको भन्दा १५ प्रनतशत मातै्र िढी हुने गिी नयााँ महशुल पनन 

प्रस्तार् गिेको छ । हाल ३५ प्रमशतसम्म महंगो िकममा डेडडकेडेड लाइनको सुवर्धा ददइन्छ । 

डेडडकेटेड ि रंक लाइन ग्राहकिाट करिि झण्ड ै११ अिा रुपैयााँ महशुल प्राथधकिर्ले उठाउन सकेको 

छैन । लोडसेडडङका िेला वर्मभन्न उद्योग, व्यर्सानयक प्रनतरठान, सिकािी अस्पताल, सामुदानयक 



खानेपानी ि मसञ्िाइका आयोजनाले डेडडकेटेड ि रक लाइन सुवर्धाका रुपमा २४ िण्टा वर्द्युत ्

उपयोग गिेका थिए । ति, रंक लाइन सुवर्धा मलएि पनन वप्रममयम ट्यारिर् नतना धेिै ग्राहक तयाि 

छैनन ्। 

प्राथधकिर्ले डेडडकेटेड कर्डि ि रंकलाइन सुवर्धामा ३१५ मेगार्ाट ििाििको बिजुली वर्मभन्न उद्योग 

प्रनतरठानलाई ददाँदै आएको छ । यस्ता सुवर्धा मलएका ग्राहकले प्राथधकिर्को वप्रममयम ट्यारिर्को 

‘बिमलङ’ अनुसाि महसुल ननतने भन्दै वर्िोध जनाउाँ दै आएका छन ्। अथधकांश उद्योग अदालत 

गएकोमा धेिैजसो मुद्दामा अदालतले प्राथधकिर्को पक्षमा रै्सला गिेको छ । 

प्राथधकिर्िाट २३० ग्राहकले डेडडकेटेड ि ६७ र्टाले रंकलाइन सुवर्धा मलएका छन ्। डेडडकेटेड ि 

रंक लाइन सुवर्धा मलएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ र्टामाथि वप्रममयम ट्यारिर् लगाइएको थियो भने 

५८ र्टा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन । 
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नेपालगंज के्षत्र ि सुदपूश्चिम प्रदेशको वर्द्युत ्िुहार्ट िटाइने, कायाालय 
प्रमुखसाँग कायासम्पादन सम्झौता 

काठमाडौं । नेपाल वर्द्युत प्रथधकिर्ले प्रदेश नं ५ को प्रदेश डडमभजन कायाालय, नेपालगंज ि 

सुदिूपश्चिम प्रदेशअन्तगात अदहले िहेको वर्तिर्तर्ा को वर्द्युत ् िुहार्टलाई क्रमश ँः ८.०५ ि 

१०.६९ प्रनतशतमा झाने भएको छ । सुदिूपश्चिम प्रादेमशक कायाालय अत्तरियालाई गत आथिाक र्र्ा 

(आर्) २०७५÷७६मा िहेको १३.६९ प्रनतशत वर्द्युत ्िुहार्टलाई १०.६९ प्रनतशतमा झाने लक्ष्य ददइएको 

हो । कायाालयको िालु आर्को कावत्तकसम्मको वर्द्युत ् िुहार्ट ९.६२ प्रनतशत छ । कायाालय 

मातहत सुदिूपश्चिम प्रदेशका ९ श्जल्लाका १२ स्िानमा वर्तिर् केन्रहरु छन ् । प्राथधकिर्को 

प्रर्ालीमार्ा त ६५.६५ प्रनतशत वर्द्युतीकिर् भएको छ भने ग्राहक संख्या दईु लाख ४१ हजाि छ । 

प्राथधकिर्ले डडमभजन कायाालय नेपालगंजलाई गत आर्मा १०.६४ प्रनतशत िहेको वर्द्युत ्िुहार्टलाई 

िटाएि िालु आर्मा ८.०५ प्रनतशतमा झाने लक्ष्य ददएको छ । िालु आर्को पदहलो िाि मदहनामा 

कायाालयको औसत वर्द्यतु ्िुहार्ट १०.१९ प्रनतशत छ । कायाालयअन्तगात ६ श्जल्लाका १० वर्तिर् 

केन्रहरुमा तीन लाख १३ हजाि ग्राहक छन ्। प्राथधकिर्को व्यर्स्िापनले वर्द्युत ्िुहार्ट ननयन्त्रर्, 

िाजचर् संकलन ि ग्राहकसाँगको सेर्ा प्रर्ाह सुधािमा केश्न्रत भई नेपालगंज ि अत्तरिया कायाालय 

मातहतका वर्तिर् केन्र प्रमुखहरुसाँग कायासम्पादन सम्झौता गिेको छ । प्राथधकिर्का कायाकािी 

ननदेशक कुलमान निमसङसाँग प्रदेश डडमभजन कायाालय नेपालगंजका प्रमुख मुननन्र ठाकुिले आइतिाि 

ि प्रादेमशक कायाालय अत्तरियाका प्रमुख शनतस कुमाि कर्ाले सोमिाि कायासम्पादन सम्झौता गिेका 

हुन । वर्तिर् तिा ग्राहक सेर्ा ननदेशनालयका उपकायाकािी ननदेशक हििाज न्यौपानेसाँग दरु् ै

कायाालय मातहतका वर्तिर् केन्र प्रमुखहरुले सम्झौता गिेका छन । कायाक्रममा प्राथधकिर्का 

संिालक िेतिाज जोशीले वर्मभन्न कािर्ले जीर्ा िनेका वर्तिर्तर्ा का प्रसािर् तिा सिस्टेसनको 

ननमाार् सम्पन्न गना, वर्द्युत खपत िढाउन थिरे्ज ममटि प्रयोगलाई प्रोत्साहन गना ि 

वर्द्युतीकिर्मा केश्न्रत हुन ननदेशन ददएका छन । कायाकािी ननदेशक निमसङले प्राथधकिर्लाई 

सार्ाजननक संस्िानमध्ये ‘उत्कृरठ नमुना’ संस्िाको रुपमा वर्कास गना वर्तिर् केन्रहरु प्राथधकिर्को 



अनुहाि भएकाले सिै कमािािीले सुशासन कायम गदै पािदशी ि जर्ार्देही भएि काम गनुा पन े

िताए । वर्चर्सनीय ि भिपदो वर्द्युत ् आपूनत ा जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूिा गना 

अनुशामसत भएि ग्राहकलाई गुर्स्तिीय सेर्ा उपलब्ध गिाउन ि वर्द्युतीकिर्लाई अमभयानकै रुपमा 

िलाउन ननदेशन ददएका छन । उपकायाकािी ननदेशक न्यौपानेले वर्द्युतीय सुिक्षामा ध्यान ददन, 

िुहार्ट ननयन्त्रर् ि आफ्नो कायाालयअन्तगातका क्षेत्रमा शत्प्रनतशत वर्द्युतीकिर् गना ननदेशन ददए 

। अिा ननदेशनालयका उपकायाकािी ननदेशक लेखनाि कोइिालाले िुहार्ट ननयन्त्रर्, िहेका ग्राहकको 

महशुल र्क्यौता असुलीमा कडाइ गना ननदेशन ददए । कायासम्पादन सम्झौतामा वर्द्युत ्िुहार्ट 

ननयन्त्रर्लाई उच्ि प्रािममतामा िाखी यसको अंकभाि ५० िाखखएको छ । कायासम्पादनमा िाखखएका 

सूिकहरुको र्स्तुननरठ मूल्याकंन गिी शाखा प्रमुखलाई पुिस्काि ि दण्ड ददने व्यर्स्िा गरिएको छ 

। वर्तिर् केन्र प्रमुखसाँगको सम्झौतामा वर्द्युत ्िुहार्ट िटाउने, प्रशासननक खिा िटाउने, िााँकी 

र्क्यौता असुल गन,े स्तरिय, भिपदो तिा सुिक्षक्षत वर्द्युत ्सेर्ा प्रदान गने, ग्राहक सेर्ाको स्तििदृ्थध 

गने लगायतका कायासम्पादन सूिांक ननधाािर् गरिएको छ । प्राथधकिर् व्यर्स्िापनले यसअनि 

प्रदेश नं १ ,२, ३, गण्डकी, कर्ाालीका प्रादेमशक ि प्रदेश ३ को डडमभजन कायाालय हेटौंडाका कायाालयका 

प्रमुख ि मातहतका वर्तिर् केन्र प्रमुखहरुसाँग कायासम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ । अि प्रदेश 

नं ५को प्रादेमशक कायाालय िुटर्ल ि मातहतका वर्तिर् केन्र प्रमुखहरुसाँग कायासम्पादन सम्झौता 

गना िााँकी छ । 
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दईु गाउाँपामलका बिजुलीवर्हीन 

संखुर्ासभा — श्जल्लाका १० नगि ि गाउाँपामलकामध्ये दईु र्टामा अझै पनन बिजुली पुगेको छैन । 
दगुाम माननएको भोटखोला ि मसमलिोङ गाउाँपामलका वर्द्युत्को केन्रीय प्रसािर् लाइनमा जोडडन 
नसक्दा स्िानीयहरू अाँध्यािोमा िस्न िाध्य छन ्। 

 

संखुर्ासभाको खााँदिािीिाट हेमलकप्टिमा मसमलिोङ–१ को दांखखला लथगएको ५० केभी क्षमताको 
टान्सर्माि । स्िानीयले जनश्रमदान गिेि उक्त टान्सर्माि वर्द्युत ्गहृसम्म लगेका हुन ्। 
कनतपय गाउाँमा स्िानीय खोलािाट उत्पादन गरिएको पेश्ल्रक सेट, माइक्रोहाइड्रो ि हाइड्रोपार्िको 
भिमा उज्यालो पुगेको छ । 
मकालुका काजीमान गुरुङले स्िानीय खोलािाट उत्पादन गरिएको जलवर्द्युत ्योजनाहरू 
नछटोनछटो बिथग्राँदा समस्या आइिहने िताए । ग्रामीर् क्षेत्रका अथधकांशले दीिाकालीन रुपमा 
बिजुलीको व्यर्स्िा गरिददन माग गिेका छन ्। ‘आथिाकरुपले सम्पन्न ि पहुाँिर्ालाले सोलाि ित्ती 
िाल्छन,्’ भोटखोलाका नुिुा भोटेले भने, ‘हामीले कहााँ पाउनु ? आगो ि टुकीको भिमा जीर्न बितेको 
छ ।’ 



 

भोटखोला सीमार्ती नाका नछमेकी देश िीनसाँग मसमाना जोडडएको गाउाँपामलका हो । सदिमुकाम 
खााँदिािीिाट भोटखोला गाउाँपामलकाको केन्र हदटया पुग्न मातै्र १ सय २ ककमी कच्िी सडक दहाँडेिै 
पाि गनुा पछा  । दहाँउदमा भने साना सर्ािीसाधन िल्छ । ककमािांका नाका पुग्न १ सय ६२ ककमम 
पाि गनुापछा  । 
 

दहउाँदमा कोशील्हासा िाजमागाको कच्िी सडकको भिमा हदटयासम्म पुग्न सककन्छ ति 
िखाायाममा तीन/िाि ददन लगाएि पैदल दहाँड्नुको वर्कल्प छैन ।यस्तै समस्या ि दगुाममा िहेको 
मसमलिोङ्ग गाउाँपामलकाको केन्र ताम्कु जान भोजपुिको िुङमलङटाि तिेि मातै्र पुग्न सककन्छ । 
‘खााँदिािीिाट हेलुर्ािेंसीसम्म यातायात पुगे पनन अरुर्पारिदेखख गाउाँपामलकाको केन्र ताम्कुसम्म 
पुग्न अरुर् नदीमा पक्की पुल नहुाँदा आर्तजार्तमा समस्या छ,’ मसमलिोङका अध्यक्ष िाम कुलुङ 
भन्छन,् ‘यातायात समस्याले पनन गाउाँपामलकामा वर्द्युतीकिर्मा समस्या भएको छ ।’ 
 

‘लामो समयदेखख पहल गदाा पनन अझैसम्म श्जल्लाको दईु गाउाँपामलकाको केन्रसम्म पनन बिजुली 
पुगेको छैन’, उनले भने, ‘हामी समस्यामा छौं ।’ सभापोखिी गाउाँपामलकाको केन्र िाह्रबिस ेिजाि ि 
धुपू, डके लगायतका आसपासका क्षेत्रमा केन्रीय प्रसािर् लाइनको वर्द्युत ्पुथगसकेको छ । 
वर्द्युत ्प्राथधकिर् खााँदिािी वर्तिर् केन्रका प्रमुख िामअमसस शाह गाउाँलाई वर्द्युतीकिर्ले 
जोड्ने उद्देचय अनुरुप नै कामभइिहेको िताउाँछन ्। ‘अदहलेसम्म खााँदिािी नगिपामलकाको ११ र्टै 
र्डामा पूर्ारुपमा ित्तीपुगेको छ,’ उनले भने, ‘िैनपुि, मादी, धमादेर्ी ि पााँिखपन नगिपामलकामभत्र 
झण्ड ै९५ प्रनतशतले बिजुली िाल्ने गिेका छन ्।’ थिथिला गाउाँपामलकामभत्रका झण्ड ै५० प्रनतशत 
गाउाँमा ित्ती िल्छ । ‘धेिै ठाउाँमा वर्द्युत ्पुर् याउने प्रयास भइिहेको छ,’ उनले भने । 
 

वर्द्युतीकिर् भएका अथधकांश स्िानमा काठको पोल गाडडएको छ । उनका अनुसाि अि ती सिै 
काठको पोल हटाएि र्लामको पोल गाडडनेछ । श्जल्लामभत्र झण्ड ै१५ हजाि काठको पोलिाट 
वर्द्युतीकिर् गरिएको छ । खााँदिािी नगिपामलकामभत्र मातै्र १ हजाि १ सय ५३ र्टा काठको पोल 
छन ्। ती रे्नुापने अर्स्िामा छन ्। 
 

यो श्जल्लामा वर्द्युत्मा पूर्ारुपमा आत्मननभाि छ । यहााँ िहेका दीपेचर्िी (४ मेगार्ाट), र्रुर् (साढे 
४ मेगार्ाट), अरुर् भ्याली वपलुर्ा (३ मेगार्ाट) ि सुगम हाइड्रोपार्ि (लोहि वपलुर्ा १ मेगार्ाट) 
िाट वर्द्युत ्उत्पादन हुन्छ । धेिै भएको वर्द्युत ्अन्य श्जल्लामा समेत ददइएको उनले िताए । 
 

मकालु गाउाँपामलका–४ का ५२ िि परिर्ािलाई सोलाि सेट वर्तिर् गरिएको छ । मकालु–४ को 
सेलसेले सामुदायक र्न उपभोक्ता सममनतका ५२ परिर्ािलाई ननःशुल्क सोलाि सेट वर्तिर् 



गरिएको हो । कोशी टप्पु टु कञ्िनजंगा संिक्षर् (केदटके िेल्ट) को आथिाक सहयोगमा ५२ 
परिर्ािलाई वर्तिर् गरिएको हो । 
 

र्ातार्िर् संिक्षर् गना उद्देचयले मकालु ४ को सेलसेले सामुदायक र्न उपभोक्ता सममनतका 
परिर्ािलाई ननःशुल्क सोलाि वर्तिर् गिेको हो । र्र्ौंदेखख अाँध्यािोमा िात बिताउाँ दै आएका 
पार्ाखोला ि बिहीिािेका ५२ परिर्ािले ननःशुल्क पाएपनछ दगुाम गाउाँका िामसन्दा खुसी छन ्। 
र्र्ौंदेखख अाँध्यािोमा िात बिताउाँ दै आएका पार्ाखोलाका तुलािाम िाईले पदहलो पटक िि नै 
खझमलममली िनाउन पाउाँदा ननकै खुसी लागेको िताए । 
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प्राथधकिर्को गुर्स्तिहीन वर्तिर् प्रर्ालीले झ्याप्प–झ्याप्प 

गइिहन्छ बिजुली 
विद्युत ्अभाि छैन, तर पुरानो वितरर् तिा प्रसारर् लाइन, ट्रान्सफमार तिा सिस्टेसनमा अथिक 
भारका कारर् खरािी आउँदा विद्युत ्आपूनतामा समस्या  
मुलुकले िोवर्त लोडसेडडङिाट मुश्क्त पाएको तीन र्र्ा नानिसकेको छ । यो दहउाँदमा पनन प्राथधकिर्ले 
लोडसेडडङ िोर्र्ा गिेको छैन । ति, बिजुली भने नछननछनमा झ्याप्प– झ्याप्प जाने गछा  । कुनै ददन 
त लामो समयसम्म बिजुली आउाँ दैन । प्राथधकिर्लाई सोध्दा लोडसेडडङ हैन, मातै्र वर्तिर्मा समस्या 
िहेको िताउाँछ ।  

िािदहल के्षत्रमा शुक्रिाि िानतदेखख शननिाि बिहान अिेिसम्म बिजुली गयो । कतै ममात भएि बिजुली 
काट्नपुिेको होइन । ति, िािदहलर्ासीले िातभि अध्यािोमा िस्नुपर् यो । यस्तो समस्या हुन िालेको 
दईु साता नानिसकेको छ । कदहले छोटो समयका लाथग त कदहले आधा÷एक िन्टादेखख ददनभिसमेत 
बिजुली गइददन्छ ।  

थिसो िढेसाँगै वर्द्युत्को खपत पनन िढेको छ । प्राथधकिर्ले भने यही खपतको सन्तुलन ममलाउन 
नसकेि बिजुली झ्याप्प–झ्याप्प जाने सामस्या उत्पन्न भएको प्ररटीकिर् ददएको छ । वर्द्युत ्
प्राथधकिर् भाि प्रेर्र् केन्रका प्रमुख सुिेश भट्टिाई भन्छन,् ‘िाश्ररय प्रसािर् प्रर्ालीमा अदहले 
वर्द्युत ्अभार् छैन, पयााप्त वर्द्युत ्उपलब्ध छ ।’  
उनका अनुसाि हाल सामान्य अर्स्िामा ९ सय ५० मेगार्ाटको हािाहािीमा वर्द्युत ्माग छ । ति, 

सााँझ–बिहान वर्द्युत ्खपत उच्ि हुन ेसमयमा माग िढेि (वपक डडमान्ड) १ हजाि २ सय ८३ 
मेगार्ाटसम्म पुग्छ । थिसो िढेकाले प्रसािर् तिा वर्तिर् प्रर्ालीमा वर्द्युत ्प्रर्ाहको उच्ि भाि 
(वपक लोड) िढेको छ । यो माग धान्न प्राथधकिर्का आयोजनािाट ५ सय ७ मेगार्ाट ि ननजी 
आयोजनािाट ३ सय ३५ मेगार्ाट गिी ८ सय ४२ मेगार्ाट आन्तरिक उत्पादनले नै धानेको छ । 
िााँकी भाितिाट आयात गरिएको छ । ‘थिसो िढेकाले डडमान्ड िढ्ने, ति उत्पादन िट्ने हुन्छ,’ 

भट्टिाईले भने, ‘ति, पनन प्रर्ालीमा वर्द्युत ्अभार् हुन ददएका छैनौँ ।’  
प्राथिकरर्को ग्राहक तिा वितरर् सेिा ननदेशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपाने भन्छन–् सहरी क्षेत्रमा 
प्रर्ाली सुिारको काम पनन बिदाको ददन पारेर सकेसम्म कम असुवििा हुने गरी गनुापनेछ 



हाल प्राथधकिर्को ६ सय ६५.६ मेगार्ाट ि ननजी क्षेत्रको ६ सय १४.४ मेगार्ाट गिी नेपालको कुल 
वर्द्युत ्उत्पादनको जडडत क्षमता नेपालको वर्द्युत ्उत्पादनको कुल जडडत क्षमता १ हजाि २ सय 
८० मेगार्ाट पुथगसकेको छ । कुलेखानी जलाशययुक्त ि केही अधाजलाशययुक्त आयोजनाका कािर् 
हाल प्राथधकिर्ले ५ सय ७ मेगार्ाटको हािाहािीमा वर्द्युत ्उत्पादन गरिएको छ । ति, नदी प्रर्ाह 
आयोजना मातै्र भएको ननजी क्षेत्रले ३ सय २३ मेगार्ाट उत्पादन गरििहेको छ । ‘ननजीको पनन 
उत्पादन क्षमता िढेको छ,’ भट्टिाईले भने, ‘गत र्र्ा आजकै ददन ननजी क्षेत्रको उत्पादन २ सय २२ 
मेगार्ाट थियो, अदहले १०० मेगार्ाट िढेको छ ।’ 
प्रसारर् तिा वितरर् प्रर्ालीको क्षमता कमजोर  

वर्द्युत ्वर्तिर् ि प्रसािर्मा समस्या िहेको झ्याप्प–झ्याप्प जाने गिेको प्राथधकिर्को ग्राहक तिा 
वर्तिर् सेर्ा ननदेशनालयका प्रमुख हििाज न्यौपानेले जानकािी ददए । ‘अदहले वर्द्युत्को माग 
िाम्रोसाँग िढेको छ, यो खुसीको कुिा हो,’ उनले भने, ‘ति, पुिानो वर्तिर् तिा प्रसािर् लाइन, रान्सर्माि 
तिा सिस्टेसनका पार्ि रान्सर्मािमा ओभिलोड हुाँदा वर्मभन्न र्ल्ट (खिािी) आउाँदा वर्द्युत ्
आपूनत ामा केही समय, िन्टा र्ा ददनसम्म समस्या भइिहेको छ ।’ 
उनका अनुसाि शननिाि बिदाको ददन पािेि प्राथधकिर्ले भक्तपुि सिस्टेसनको पार्ि रान्सर्मािको 
अपग्रेड (स्तिोन्ननत) गिेको छ । ‘सार्ाजननक बिदाको ददन पािेि िालाजु सिस्टेसनको पार्ि 
रान्सर्माि पनन अपग्रेट गनुापनेछ,’ उनले भने । सिस्टेसन अपडग्रेट गने क्रममा केही िन्टा वर्द्युत ्
सेर्ा अर्रुद्ध हुन ेउनले िताए । त्यस्तै, िपलीदेखख िािदहलसम्मको ६६ केभी प्रसािर् लाइनको 
कन्डक्टि (ताि) समेत अपग्रेड गनुापने भएको छ । 

त्यसैले काम गनेर्ेला ती क्षेत्रमा वर्द्युत ्आपूनत ामा अर्िोध हुन सक्छ । ‘सहिी क्षेत्रमा प्रर्ाली 
सुधािको काम पनन बिदाको ददन पािेि सकेसम्म कम असुवर्धा हुने गिी गनुापनेछ,’ उनले भने । 
त्यस्तै, मंमसिको अश्न्तम साता भएको र्र्ाात्ले लामो समयदेखख वर्तिर् लाइनका इन्सुलेटिमा जमेको 
धुलोलाई थगलो िनाउाँदा र्ल्ट आएकाले पनन वर्द्युत ्आपूनत ामा समस्या भएको उनले िताए । ‘ठूलो 
र्र्ाा भएि इन्सुलेटिमा जमेको धुलो पखामलयो भने समस्या आउाँ दैन,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखख 
जमेको धुलोलाई थगलो िनाउने गिी पानी पदाा र्ल्ट आउाँछ ।’  
उनका अनुसाि माग िढेसाँगै प्रसािर् तिा वर्तिर् प्रर्ालीको लोड धान्न सक्ने क्षमता िढाउने 
कायाक्रमअन्तगात प्राथधकिर्ले गत आथिाक र्र्ामा साढे ६ हजाि रान्सर्माि अपग्रेड गिेको छ । यो 
आथिाक र्र्ामा पनन प्राथधकिर्ले झन्ड ै७ हजाि रान्सर्माि स्तिोन्ननत गन ेलक्ष्य िाखेको छ ।  



 प्रसारर् तिा वितरर् प्रर्ालीको क्षमता कमजोर  

वर्द्युत ्वर्तिर् ि प्रसािर्मा समस्या िहेको झ्याप्प–झ्याप्प जाने गिेको प्राथधकिर्को ग्राहक तिा 
वर्तिर् सेर्ा ननदेशनालयका प्रमुख हििाज न्यौपानेले जानकािी ददए । ‘अदहले वर्द्युत्को माग 
िाम्रोसाँग िढेको छ, यो खुसीको कुिा हो,’ उनले भने, ‘ति, पुिानो वर्तिर् तिा प्रसािर् लाइन, रान्सर्माि 
तिा सिस्टेसनका पार्ि रान्सर्मािमा ओभिलोड हुाँदा वर्मभन्न र्ल्ट (खिािी) आउाँदा वर्द्युत ्
आपूनत ामा केही समय, िन्टा र्ा ददनसम्म समस्या भइिहेको छ ।’ 
उनका अनुसाि शननिाि बिदाको ददन पािेि प्राथधकिर्ले भक्तपुि सिस्टेसनको पार्ि रान्सर्मािको 
अपग्रेड (स्तिोन्ननत) गिेको छ । ‘सार्ाजननक बिदाको ददन पािेि िालाजु सिस्टेसनको पार्ि 
रान्सर्माि पनन अपग्रेट गनुापनेछ,’ उनले भने । सिस्टेसन अपडग्रेट गने क्रममा केही िन्टा वर्द्युत ्
सेर्ा अर्रुद्ध हुने उनले िताए । त्यस्तै, िपलीदेखख िािदहलसम्मको ६६ केभी प्रसािर् लाइनको 
कन्डक्टि (ताि) समेत अपग्रेड गनुापन ेभएको छ । त्यसैले काम गनेर्ेला ती क्षेत्रमा वर्द्युत ्आपूनत ामा 
अर्िोध हुन सक्छ । ‘सहिी क्षेत्रमा प्रर्ाली सुधािको काम पनन बिदाको ददन पािेि सकेसम्म कम 
असुवर्धा हुने गिी गनुापनेछ,’ उनले भने ।  

त्यस्तै, मंमसिको अश्न्तम साता भएको र्र्ाात्ले लामो समयदेखख वर्तिर् लाइनका इन्सुलेटिमा जमेको 
धुलोलाई थगलो िनाउाँदा र्ल्ट आएकाले पनन वर्द्युत ्आपूनत ामा समस्या भएको उनले िताए । ‘ठूलो 
र्र्ाा भएि इन्सुलेटिमा जमेको धुलो पखामलयो भने समस्या आउाँ दैन,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखख 
जमेको धुलोलाई थगलो िनाउने गिी पानी पदाा र्ल्ट आउाँछ ।’  
उनका अनुसाि माग िढेसाँगै प्रसािर् तिा वर्तिर् प्रर्ालीको लोड धान्न सक्ने क्षमता िढाउने 
कायाक्रमअन्तगात प्राथधकिर्ले गत आथिाक र्र्ामा साढे ६ हजाि रान्सर्माि अपग्रेड गिेको छ । यो 
आथिाक र्र्ामा पनन प्राथधकिर्ले झन्ड ै७ हजाि रान्सर्माि स्तिोन्ननत गन ेलक्ष्य िाखेको छ ।  
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भैिहर्ामा पनन रंक लाइन वर्र्ाद 

काठमाडौं - पनछल्लो समय रंक ि डेडडकेटेड लाइनमा उद्योगी, व्यर्सायीले अिौं रूपैयााँ 
अनतरिक्त शुल्क नतनुापिेको गुनासोिीि भिौमलयादेखख भैिहर्ािीिको औद्यौथगक करिडोिका 
१६ उद्योग पनन यही समस्यामा पिेका छन।् आन्तरिक लोड व्यर्स्िापन गने क्रममा नेपाल 
वर्द्युत ्प्राथधकिर्ले नीनतगत ननर्ाय नगिी औद्योथगक कर्डिलाई रंक लाइनमा लैजााँदा 
त्यसको मािमा उद्योगी पिेका हुन।् प्राथधकिर्ले २०७४ िैतदेखख औद्योथगक कर्डिलाई रंक 
लाइनमा लगेि वर्द्युत ्आपूनत ा गिे पनन यो मंमसिमा आएि १९ मदहनाअनिदेखखको अनतरिक्त 
शुल्क तोकेि बिल पठाएको छ। 

प्राथधकिर्को आफ्नै कािर्ले लोड व्यर्स्िापन गदाा औद्योथगक कर्डिलाई टं«क लाइनमा 
परिर्त गिेको पञ्िकन्या गु्रपका भैिहर्ा फ्याक्री उपमहाप्रिन्धक देिेन्र साहूाँले िताए। 
‘प्राथधकिर्ले लोड व्यर्स्िापन गदाा कर्डि परिर्तान गरियो,’ उनले भने, ‘अदहले आएि स्पेसल 
टं«क लाइनको शुल्कको बिल पठाउनु न्यायोथित भएन।’ 

उद्योगलाई जानकािी नददई स्पेसल रंक लाइन जडान गिी साधािर्भन्दा अत्यथधक िको 
दिमा महसुल नतना पत्रािाि गिेको भन्दै उद्योगीले आपवत्त जनाएका छन।् उक्त औद्योथगक 
करिडोिमा पञ्िकन्या प्लाश्स्टक उद्योग, पञ्िकन्या श्स्टल, सोना प्याकेश्जङ, एमआि श्स्टल, 

नर्नेपाल प्लाश्स्टक, शुभलक्ष्मी पोमलमसा, नेसनल रेड ििि, जयदगुाा प्लाश्स्टक, सोना 
पोमलमसा, यशोदा रु्ड प्रामल, वप्रया प्याकेश्जङ, एजी हेल्ि उद्योग, एभिेस्ट िोमलङ ममल, 

लुश्म्िनी फ्लोि ममल, रे्िो श्स्टल प्रामल, लुश्म्िनी वपएससी उद्योग छन।् ती उद्योगका 
सञ्िालकले आरू् मकाामा पिेको भन्दै साधािर् ग्राहक सिहमात्र महसुल नतना पाउनुपने 
िताएका छन।् 

प्राथधकिर्ले गठन गिेको महसुल वर्र्ादसम्िन्धी अध्ययन कायादलका संयोजक भक्तिहादिु 
पुनले प्राथधकिर्को तल्लो तहका कमािािीको कमजोिीले भैिहर्ामा समस्या आएको िताए। 
लोड व्यर्स्िापन गदाा नमाल लाइनलाई रंकमा लगेको देखखएको उनले िताए। ‘तत्कालीन 
समयमा िोडािाट नीनतगत ननर्ाय गिेको भए त्यहााँका उद्योगीले टं«क लाइनको महसुल 
नतनुापने थिएन,’ पुनले भने, ‘कुनै ननर्ाय नगिी लोड व्यर्स्िापन गदाा रंक लाइनमा लथगयो।’ 



उद्योगीले पनन खोजी नगनुा उनीहरूको कमजोिी भएको पुनले िताए। ‘प्राथधकिर् ि उद्योगी 
दरु्ैतर्ा को कमजोिी देखखन्छ,’ उनले भने, ‘अदहले वर्द्युत ्महसुल वर्ननयमार्ली अनुसाि बिल 
कादटएको छ।’ यो वर्र्ादमा अदालतले आदेश ददइसकेकाले आरू्ले िप दटप्पर्ी नगने उनले 
िताए। 

अन्य क्षेत्रका उद्योगमा गत र्र्ादेखख नै यो वर्र्ाद देखखए पनन प्राथधकिर्ले मंमसिदेखख रंक 
लाइनको शुल्क तोकेि बिल पठाएपनछ यो समस्या िादहि आएको हो। प्राथधकिर्को भैिहर्ा 
वर्तिर् केन्रले लोडसेडडङको िेला पनन उद्योग सञ्िालन नगनुा भन्दै पत्रािाि गिेको 
पञ्िकन्याका महाप्रिन्धक साहूाँले िताए। ‘प्राथधकिर्को पत्र अनुसाि वपक आर्िमा उद्योग 
िलाएनौं,’ साहूाँले भने, ‘वपक समयमा उद्योग िन्द गदाा पनन रंक लाइनको महसुल नतना 
बिल पठाउनु अन्याय हो।’ 

प्राथधकिर्ले पठाएको बिलमा साधािर्भन्दा ६६ प्रनतशतसम्म िढी महसुल आएको उनले 
िताए। ‘एक सय नतिे पुग्नेमा एक सय ६६ रूपैयााँको बिल आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो 
महसुल नतना सक्दैनौं।’ पञ्िकन्याले ८०–९० लाख नतिे पुग्नेमा एक किोड ४० लाख रूपैयााँ 
नतनुापने गिी बिल कादटएको उनको दािी छ। 

उद्योगले साधािर् लाइनिाट बिजुली जोडेि उपयोग गिेको उनीहरूको श्जककि छ। 
प्राथधकिर्ले बिनाजानकािी रंक लाइनको महसुल तोकेकाले साधािर् लाइन िमोश्जमकै 
शुल्क नतने व्यर्स्िा ममलाउन उद्योगीले सामूदहक रूपमा माग गिेका छन।् रंक लाइनको 
महसुल नतदाा उत्पादन लागत महाँगो पने भएकाले अन्य ठाउाँमा सञ्िालनमा िहेका 
उद्योगसाँग प्रनतस्पधाा गना नसक्ने उद्योगीले िताएका छन।् 

रंक लाइनसिहको मूल्य तोकेि पठाएको बिल खािेज गिी साधािर् महसुल अनुसाि बिमलङ 
गना उद्योगीले माग गिेका छन।् वर्द्युत ्महसुल संकलन वर्ननयमार्ली अनुसाि बिमलङ 
गिेको नेपाल वर्द्युत ्प्राथधकिर् भैिहर्ा वर्तिर् केन्रका प्रमुख श्जतेन्रकुमाि झाले िताए। 
झाका अनुसाि २०७४ िैत १२ गतेदेखखको महसुलको बिल यो मंमसिमा कादटएको छ। 
‘उद्योगले टं«क लाइनको वर्द्युत ्उपभोग गिेकाले केन्रको ननदेशन अनुसाि बिमलङ गिेको 
हो,’ झाले भने। 



गत र्र्ादेखख उद्योगी ि प्राथधकिर्िीि रंक ि डेडडकेटेड लाइन महसुल वर्र्ाद अदालतसम्म 
पुगेको छ। उद्योगीमात्र नभएि ननजी क्षेत्रका छाता संस्िा नेपाल उद्योग र्ाखर्ज्य महासंि, 

नेपाल उद्योग परिसंि, िेम्िि अर् कमसा लगायत संस्िाले वर्िोध जनाएका छन।् महसुल 
नतना नपने आदेश माग गदै उद्योगी अदालत पनन पुगेका थिए। केही उद्योगले महसुल 
नतनुापने रै्सला अदालतले गरिसकेको छ। 
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लाइन : आफ्नो भूमममा पने लाइन आआरै् िनाउने सहमनत 

काठमाडौं । नेपाल ि िीन पदहलो अन्तिदेशीय वर्द्युत ्प्रसािर् लाइन ननमाार्मा दरु्ै मुलुकिीि 
आफ्नो भूमममा पने खण्ड आआरै् िनाउने सहमनत भएको छ ।  

नेपाल–िीन ग्रीड (प्रसािर् लाइन) कनेश्क्टमभटी परियोजनाको शुक्रर्ाि सम्पन्न दरु्ै देशको प्रावर्थधक 
सममनत (जेटीजी)को िैठकले उक्त सहमनत गिेको हो । यससाँगै िसुर्ागढी नाकािाट जोड्ने १४९ 
ककमी लामो िातमाटे–श्जलोङ नेपाल तर्ा को खण्ड ४०० केभी प्रसािर् लाइनको ननमाार्मा िीनको 
सहयोगको अपेक्षा टंुथगएको छ । अि नेपालले िसुर्ागढीदेखख नुर्ाकोटको िातमाटेसम्म ७० ककलोमीटि 
प्रसािर् लाइन ननमाार् गनुापनेछ । 

िीनका िाररपनत सी िीनकर्ङको हालै भएको नेपाल भ्रमर्मा उक्त परियोजनामा िीनको सहयोगको 
प्रनतिद्धता आउनेमा नेपाल सिकाि आशार्ादी थियो । ति, स्परट रूपमा सोही परियोजनालाई 
लक्षक्षत गिेि प्रनतिद्धता नआएको ऊजाा, जलस्रोत तिा मसाँिाइ मन्त्रालयले िताएको छ । 

हालसम्म भाितसाँग मातै्र अन्तिदेशीय प्रसािर् लाइन जोडडएको नेपालका लाथग र्ैकश्ल्पक मागाका 
रूपमा पनन िीनसाँग प्रसािर् लाइन जोड्न ुआर्चयक छ । त्यसैले िीनले नाकासम्म मातै्र प्रसािर् 
लाइन ल्याइददए पनन ठूलो कुिा हुने सो परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजि कोमलनाि आते्रय िताउाँछन ्
। ‘िीनसाँग अन्तिदेशीय प्रसािर् लाइन जोड्न सके दक्षक्षर्तर्ा  जस्तै उत्तितर्ा  पनन वर्द्युत ्
आयातननयाात गना िाटो खुल्नेछ,’ आत्रेयले भने, ‘त्यसका लाथग यनतन्जेल िीनले संििना ननमाार्मा 
सहयोग गछा कक भन्ने आशमा िस्यौं, नेपालतर्ा  नगिेि उसले आफ्नो भूमममा पने प्रसािर् लाइन 
मातै्र िनाइददयो भने पनन ठूलो कुिा हुन्छ ।’  

प्रसािर् लाइनका वर्र्यमा सहमनत भए पनन सिस्टेशन ननमाार्का वर्र्यमा स्परट केही कुिा 
नआएको आते्रयले िताए । यसिाट आफ्नो भूमममा पने सिस्टेशन पनन सम्िद्ध देशले नै ननमाार् 
गनुापने देखखएको छ ।  

अमेरिकी सिकािको ममलेननयम च्यालेन्ज कपोिेशन (एमसीसी) अन्तगातको िातमाटे–न्य ू
िुटर्ल÷हेटौंटा प्रसािर् लाइनको एक प्रमुख सिस्टेशन पनन िातमाटेमै िन्नेछ । त्यसैले नेपाल–िीन 
अन्तिदेशीय प्रसािर् लाइनलाई एमसीसीको िातमाटे सिस्टेशनमा जोड्न पाए उक्त परियोजनाको 
वर्कासकताा नेपाल वर्द्युत ्ँ ् प्राथधकिर्लाई आथिाक भाि कम पने अपेक्षामा छ ।  

ति, िीनसाँग जोडडएि आउने उक्त प्रसािर् लाइनलाई आफ्नो सिस्टेशनमा स्िान ददन एमसीसी 
दहिककिाइिहेको प्राथधकिर् स्रोतले ितायो । त्यसैले परियोजनाले िसुर्ागढीदेखख बत्रशूली िी िी 



हिसम्मको प्रसािर् लाइन तानेि सोही हिमा जोड्ने अको वर्कल्प पनन मलन सक्ने सम्भार्ना छ 
। यसो गदाा बत्रशूली िी िीिाट आउने उक्त कोरिडोिका अन्य आयोजनाका वर्द्युतगै एमसीसीको 
िातमाटे सिस्टेशनमा िीनसाँगको वर्द्युतको पनन ‘कनेक्शन’ हुनसक्छ । ति, प्रोजेक्ट म्यानेजि 
आते्रय भने यसले एमसीसीअन्तगातको परियोजना ननमाार्मा असि पना सक्ने भएकाले आरू्हरूले 
िातमाटेमा छुट्टै सिस्टेशन िनाउने िताउाँछन ्।  

यस अन्तिदेशीय प्रसािर् लाइनका लाथग िीनले आफ्नो भूमममा ७९ ककलोमीटि लाइन तान्नु पनेछ 
। यसको श्जम्मा िीन सिकाि मातहतको िीनको स्टेट ग्रीड कपोिेशन अर् िाइना (एसजीसीसी)ले 
पाएको छ ।  

प्रधानमन्त्री केपी शमाा ओली अनिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुाँदा २०७२ िैतमा भएको िीन भ्रमर्का 
िेला नेपाल–िीन जोड्ने गिी िसुर्ागढी–केरुङ प्रसािर् लाइन ननमाार् गने प्रािश्म्भक सहमनत भएको 
थियो । त्यसैलाई पूर्ाता ददन नेपाल ि िीनका वर्द्युत ्तिा वर्द्युत ्प्रसािर् सम्िद्ध ननकायका 
पदाथधकािी सश्म्ममलत ५/५ सदस्यीय जेटीजी ननमाार् गरिएको थियो । 

त्यसपनछ २०७५ असाि ६ गते प्राथधकिर्का कायाकािी ननदेशक कुलमान निमसङ ि िीनको स्टेट 
ग्रीड कपोिेशन अर् िाइना (एसजीसीसी)का कायाकािी ननदेशक खोउ र्ेइिीि आयोजनाको सम्भाव्यता 
अध्ययन गने सम्झौता भयो ।  

आयोजनाको पूर्ासम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई प्रनतर्ेदनलाई अश्न्तम रूप ददने काम भइिहेको 
छ । नेपालले आफ्नो तर्ा को सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको आत्रेयले िताए । त्यसैगिी 
र्न मन्त्रालय अन्तगातको िाश्ररय ननकुञ्ज तिा र्न्यजन्तु संिक्षर् वर्भागिाट र्ातार्िर्ीय प्रभार् 
मूल्यांकन (ईआईए)को अनुमनत प्राश्प्तको प्रकक्रया अश्न्तम ििर्मा पुगेको छ । वर्स्ततृ परियोजना 
प्रनतर्ेदन (डीपीआि)का लाथग पखााइिहेको जेटीजीको िैठक सककएकाले अि दरु्ै देशले संयुक्त रूपमा 
डीपीआि अध्ययन िाल्ने आते्रयले िताए । 
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वर्द्युतीय िेलमागाको रयाक ननमाार् कायाले गनत मलाँदै 

र्ीिगन्ज । पूर्ा पश्चिम िाजमागाअन्तगात िौतहट श्जल्लाको र्ाग्मतीदेखख धन्साि खण्डमा ननमाार् 
हुने वर्द्युतीय िेलमागाको रयाक ननमाार्को कामले गनत मलन िालेको छ । 

िौतहट श्जल्लाको र्ाग्मतीदेखख धन्साि सडकखण्डमा रयाक ननमाार्को कायालाई ठेकेदाि कम्पनीले 
तीव्रता ददएको िेल्र्े वर्भागका इश्ञ्जनीयि सुमोद पोखिेलले िाससलाई िताउनुभयो । 

सङ्िीय सिकािको करिि सर्ा तीन अिाको लागतमा ननमाार् भइिहेको सो रयाकको ठेक्का 
पाएका ठेकेदािले िौतहट श्जल्लाको र्ाग्मतीदेखख धन्सािसम्म करिि २३ ककलोममटि क्षेत्रमा रयाक 
खोल्ने काम रतुगनतमा भइिहेको िताइएको छ । िेल्र्े वर्भागले तीन र्टा मलकं लाइनसदहत पूर्ा 
पश्चिम िाजमागाको एक हजाि तीन दशमलर् आठ ककलोममटिसम्मको वर्द्युतीय िेलमागा १० 
र्टा प्याकेजमार्ा त ननमाार् गना लाथगएको छ । 

एकदेखख पााँि नम्ििसम्मको प्याकेजको ठेक्का मलएका ठेकेदाि कम्पनीले साढे दईु र्र्ामभत्र सिै 
काम पूिा गिी सक्नुपने गिी सिकािसाँग सम्झौता गिेको छ । सोही सम्झौताअनुसाि अदहले 
रयाक ननमाार्साँग ैपुल ननमाार्को काम पनन शुरु गिेको छ । जसअन्तगात सो क्षेत्रको र्ाग्मती, 
पौिाइ, लमाहा, िााँदी, सत्यािी ि अमोमा खोलामा छ र्टा पुल ननमाार् गरिने िताइएको छ । 

वर्द्युतीय िेलमागा ननमाार्को क्रममा सोही क्षेत्रमा पने हरियो रुख काट्नुपने देखखएकाले सो रुख 
काटन स्र्ीकृनतको लाथग र्न वर्भागमा पत्रािाि गरिएको डडमभजन र्न कायाालय िन्रपुिले 
जनाएको छ । अदहले सो क्षेत्रमा कालोपत्र गने काम भइिहेको छ । 
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जलवर्द्युत ्कम्पनीका लगानीकतााले १६ र्र्ादेखख लाभांश 
पाएनन ् 

-०६० सालमा सूिीकृत भएको नेसनल हाइड्रोले अदहलेसम्म लाभांश िााँडेको छैन, सूिीकृतमध्ये ११ 
जलवर्द्युत ्कम्पनीिाट लगानीकतााले कुनै पनन प्रनतर्ल पाउन सकेका छैनन ्भने १० कम्पनीले 
उत्पादन नै सुरु गिेका छैनन ्

-जलवर्द्युत ्आयोजना भन्छन–् प्रसािर् लाइन निन्दा िाटा लाग्यो, प्राथधकिर् भन्छ– ‘प्रसािर् 
लाइन समयमै निनेको सााँिो हो, ति िाटाको कािर् यो मात्र होइन’ 

 

नेपाल स्टक एक्सिेन्जमा सूिीकृत ३२ जलवर्द्युत ्कम्पनीमध्ये २१ कम्पनीले अदहलेसम्म लाभांश 
वर्तिर् गिेका छैनन ्। यीमध्ये माथिल्लो तामाकोसी, सान्जेन, िसुर्ागढी, युननभसाल पार्ि पाटानि, 

दहमालय ऊजाा वर्कासजस्ता १० कम्पनीले आयोजना ननमाार् गरििहेका छन ्। वर्द्युत ्बिक्री नै सुरु 
नभएकाले यी कम्पनीले लाभांश ददन नसकेका हुन ्।  



ति, वर्द्युत ्उत्पादन ि बिक्रीसमेत गरििहेका ११ कम्पनीले लाभांश ददएका छैनन ्। यीमध्ये केही 
कम्पनीले आम्दानीलाई नयााँ आयोजनामा लगानी गिेको िताएका छन ्भने केहीले िाटाम ैिहेको 
भन्दै लाभांश नददएका हुन ्। अथधकांश यस्ता कम्पनीको सेयि अंककत मूल्यभन्दा पनन कममा 
कािोिाि भइिहेको छ । 

  

‘प्रसािर् लाइन निन्दा िाटामा’  
नेपाल वर्द्युत ् प्राथधकिर्ले समयमै वर्द्युत ् प्रसािर् लाइन निनाउाँदा िाटामा जानुपिेको ३ 
जलवर्द्युत ्आयोजनाका प्रर्द्र्धकले िताएका छन ्। ददव्यचर्िी हाइड्रो पार्ि, खानीखोला हाइड्रो पार्िले 
प्रसािर् लाइनकै कािर् िालू आर्को पदहलो तै्रमासमा िाटामा गएको वर्त्तीय वर्र्िर्मा देखाएका 
छन ्। त्यस्त,ै मसनजी पार्ि डेभलपमेन्ट मलममटेडले सश्ञ्ित नोक्सानी िट्न नसकेको उल्लेख गिेको 
छ । प्रसािर् लाइन नहुाँदा सञ्िालनमा िहेका यी आयोजनाले पूर्ा क्षमतामा वर्द्युत ्उत्पादन गना 
नसकेको उल्लेख गिेका छन ्।  

मसनजीको १२ मेगार्ाटको मसवप्रङ खोला जलवर्द्युत ्आयोजनाको वर्द्युत ्मसाँगटी–लामोसााँिु १ सय 
३२ केभी डिल सकका ट प्रसािर् लाइनको मसाँगटी सिस्टेसनमा जोड्नुपने हो । ति, तै्रमामसक 
वर्र्िर्अनुसाि ननमाार्ाधीन उक्त प्रसािर् लाइन ७ र्र्ादेखख सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्रसािर् 
लाइन निन्दा आयोजनाको वर्द्युत ्३३ केभीको प्रसािर् लाइनमा जोडडएको छ । कम क्षमताको 
प्रसािर् लाइनमा वर्द्युत ्जोड्दा र्र्ाायाममा हुन सक्ने पूर्ा क्षमताको उत्पादनिाट ४० प्रनतशत 
वर्द्युत ्उत्पादन गना नसककएकाले िाटा िढेको कम्पनीको भनाइ छ ।  

प्राथधकिर्को भने प्रसािर् लाइन निने पनन वर्द्युत ् खेि नगएको दािी छ । ‘१२ मेगार्ाटको 
आयोजनाले दहउाँदमा कम्तीमा ४–५ मेगार्ाट उत्पादन गनुापने हो,’ प्राथधकिर्का मसाँगटी–लामोसााँिु 
प्रसािर् लाइन आयोजना प्रमुख िाजन ढंुगेल भन्छन,् ‘दहउाँदमा उक्त आयोजनािाट १ मेगार्ाट मात्र 
उत्पादन भइिहेको छ, दहउाँ दमा ३३ केभीकै लाइनले धाननिहेको छ । िखााको २ मदहना मात्र भेल िुनेि 
पूर्ा क्षमताको वर्द्युत ्आउन सक्छ । त्यसका लाथग प्रसािर् लाइन िननिहेको छ ।’ 
३ मदहनामभत्र प्रसािर् लाइन ि सिस्टेसन सञ्िालनमा आउने उनले िताए । कम्पनीले भने ०७६ 
असोज मसान्तसम्म सिकाििाट प्राप्त हुनुपन े११ किोड ९२ लाख रुपैयााँ नपाएकाले नगद प्रर्ाहमा 
असि पिेको समेत वर्र्िर्मा उल्लेख गिेको छ ।  

त्यस्तै, खानी खोला हाइड्रोपार्िले गत आर्को तीन मदहनामा २ किोड ३४ लाख ७२ हजािको वर्द्युत ्
बिक्री गिेको थियो । ति, िालू आर्को ३ मदहनामा भने १ किोड ९ लाख ३४ हजािको मात्र वर्द्युत ्



बिक्री गिेको छ । वर्द्युत ्प्राथधकिर्ले माल्टा–मातातीिा ३३ केभी प्रसािर् लाइन समयमै ननमाार् 
नगरिददाँदा पूर्ा क्षमतामा वर्द्युत ् उत्पादन गना नपाएको ि नोक्सान व्यहोनुापिेको कम्पनीको 
वर्र्िर्मा उल्लेख छ । हाल कम्पनीले आफ्नो ६ दशमलर् ३ मेगार्ाटको आयोजनािाट उत्पाददत 
वर्द्युत्मध्ये एकनतहाइ वर्द्युत ्मात्र ११ केभीका दईुर्टा लाइनमार्ा त प्रर्ाह गदै आएको िताएको 
छ ।  

ति, माल्टा–मातातीिा ३३ केभी प्रसािर् लाइन आयोजना प्रमुख भने उक्त आयोजनाको उत्पादन १ 
मेगार्ाट पनन नपुगेको िताउाँछन ्। उत्पादन भएको वर्द्युत ्र्ैकश्ल्पक व्यर्स्िा गिेिै भए पनन प्रर्ाह 
गरिएको तिा उक्त आयोजनाको उत्पादन प्लान्टमा समेत हाल समस्या आएको उनको भनाइ छ । 
६.३ मेगार्ाटको उक्त आयोजनाको वर्द्युत ्प्राथधकिर्ले ११ केभी लाइनमार्ा त माण्डु सिस्टेसनमा 
जोड्ने तयािी भइिहेको छ । ‘पूर्ा क्षमतामै उत्पादन गिे पनन ११ केभी लाइनिाट खानीखोलाको 
वर्द्युत ्प्रर्ाह हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘माल्टा–मातातीिा ३४ ककलोममटि लाइनमध्ये १० ककलोममटि 
क्षेत्रमा जंगल पने भएकाले उक्त क्षेत्रको आइइई रिपोटा तयाि पाने काम भइिहेको छ ।’  
ददव्यचर्िी हाइड्रोपार्िले ३३ केभी प्रसािर् लाइनमा जडडत कुल ४ मेगार्ाट वर्द्युत ् पठाउाँदा 
र्र्ाायामका भोल्टेज िढी भई दरप भएको भन्दै उत्पादनमा िटाएको उल्लेख गिेको छ । उक्त 
समस्या ननिाकिर्का लाथग सञ्िालक सममनतले प्राथधकिर्मा पहल गदाा पनन केही नभएकाले 
वर्द्युत ् बिक्री िटेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले तीन मदहनामा २ किोड ७९ लाख २० 
हजािको वर्द्युत ्बिक्री गिेको उल्लेख गिेको छ ।  

ननमाार्ाधीन अन्य केही आयोजनाले समेत प्रसािर् लाइन समयम ैनिने िाटा हुने प्रगनत वर्र्िर्मा 
उल्लेख गिेका छन ्। प्राथधकिर्कै सहायक कम्पनी सान्जेन जलवर्द्युत्ले समेत ननमाार् 
कायातामलकाअनुसाि थिमलमे बत्रशूली २ सय २० केभी प्रसािर् लाइन ननमाार्मा दढलाइ भएमा 
वर्द्युत ्खेि जाने उल्लेख गिेको छ ।  

पााँि जलवर्द्युत्को नार्ा िट्यो, ६ कम्पनी िाटामा  
िालू आर्को पदहलो तीन मदहनामा वर्र्िर् सार्ाजननक गिेका ५ जलवर्द्युत ्आयोजना िाटामा 
छन ्। त्यस्तै, ६ आयोजनाको नार्ा पनन गत आर्को तुलनामा िटेको छ । र्र्ाायाममा खोलामा 
पानीको िहार् िढी हुने भएकाले वर्द्युत ्उत्पादन तिा बिक्रीिाट आम्दानी िढेको देखखन्छ । ति, 

दहउाँदमा पानीको िहार् कम हुाँदा नार्ा िटेको जलवर्द्युत ् कम्पनी िताउाँछन ्। ५ जलवर्द्युत ्
कम्पनीले हालसम्म तीन मदहनाको वर्र्िर् सार्ाजाननक गिेका छैनन ्। पञ्िकन्यामाई, जोशी, िलेम्दी, 
िरुर् हाइड्रोपार्ि, दहमालय पार्ि पाटानिजस्ता कम्पनीले ननयममत तै्रमामसक वर्र्िर् सार्ाजननक 



गिेका छैनन ्। सूिीकृत कम्पनीमा जनताको सेयि लगानी िहने भएकाले उनीहरूले आफ्नो वर्त्तीय 
वर्र्िर् प्रत्येक ३–३ मदहनामा सार्ाजननक गनुापछा  ।  
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ननमाार्ाधीन १९ जलवर्द्युत ्आयोजनाहरू सुस्त गनतमा 

स्िानीयको अर्िोध, िाजनीनतक खखिातानी ि वर्मभन्न अस्र्ाभावर्क मागका कािर् वर्द्युत ्
आयोजनाका काम सुस्त िन्दै 

श्जल्लामा ननमाार्ाधीन १९ जलवर्द्युत ्आयोजनाको काम ननकै सुस्त गनतमा िहेको पाइएको छ । 
स्िानीयको अर्िोध ि िाजनीनतक खखिातानीले वर्द्युत ्खरिद सम्झौता (वपवपए) सम्पन्न भइसकेका 
जलवर्द्युत ्आयोजनाको काममा प्रगनत हुन नसकेको हो । श्जल्लामा सिैभन्दा िढी जलवर्द्युत ्
आयोजना ननमाार्ाधीन िहेकोँे जुगल गाउाँपामलकामा केही अर्ाश्ञ्छत गनतवर्थधमा संलग्न तत्र्को 
अमूता मागका कािर् वर्द्युत्का लगानीकताा हश्च्कएका व्यर्सायी िेशम स्याङ्िोले िताए । 
‘लगानीकतााको मनोिल िढाउन सिकािले सुिक्षा व्यर्स्िामा ध्यान ददनुपने खााँिो छ,’ उनले भने ।  

िम्हायर्ी नदी (िलेर्ी खोला) करिडोिमा १४ जलवर्द्युत ् आयोजना ननमाार्को क्रममा छन ्। 
जसमध्ये जुगल गाउाँपामलकामा १३ जलवर्द्युत ्आयोजना छन ्। गाउाँपामलकामभत्र अपि िम्हायर्ी 
१५ मेगार्ाट, इश्न्टग्रेटेड हाइड्रो ३५ मेगार्ाट, िलेर्ी हाइड्रोपार्ि मलममटेड ४६ मेगार्ाट, बिजी हाइड्रोपार्ि 
प्रामल ३५ मेगार्ाट, अपि िलेर्ी हाइड्रोपार्ि मलममटेड ३६ मेगार्ाट वपवपए भएि ननमाार्को क्रममा 
छन ्। सिैभन्दा िढी काम गिेको अपि िलेर्ीले ७० प्रनतशत काम सकेको छ ।  

त्यसैगिी थग्रनभेन्िि पार्ि मलममटेड २३.५ मेगार्ाट, मुनलाइट हाइड्रो २२ मेगार्ाट, याम्िामलङ हाइड्रो 
७.८ मेगार्ाट, िट्टेखोला साना जलवर्द्युत ्आयोजना ९७० ककलोर्ाट, िाइश्जङ हाइड्रो, ९९० ककलोर्ाट, 

सेर्ा हाइड्रो प्रामल १.५ मेगार्ाट, मसन्धुज्र्ाला हाइड्रोपार्ि मलममटेड ६५ मेगार्ाट ि ४३ मेगार्ाट 
क्षमताको लोअि नेसम हाइड्रोपार्ि मलममटेडले ननमाार्को कामलाई सशक्त रूपमा अगाडड िढाउन 
सकेका छैनन ्।  

जुगलकै र्डा नं. ५ मा युननक हाइडेल ४.२ ि ३.२ मेगार्ाट क्षमता भएको गेलुङखोला हाइड्रोपार्ि 
प्रामलले उत्पादन सुरु गिेका छन ्। रान्सममसन लाइनमा स्िानीयको वर्िोधले गेलुङखोला 
हाइड्रोपार्ििाट उत्पाददत वर्द्युत ्केन्रीय प्रसािर्मा जोड्न समस्या पिेको छ । िम्हायर्ी नदीको 
िलेर्ी खण्डमा २० मेगार्ाट क्षमताको र्ेलकम इनजीले ननमाार्को कामलाई अनि िढाएको छ ।  

यता सुनकोसी करिडोिमा पााँि जलवर्द्युत ्आयोजनाले कामलाई ननिन्तिता ददएका छन ्। ति, 

सोिेजस्तो प्रगनत भएको छैन । १०२ मेगार्ाट क्षमताको श्जल्लाकै सिैभन्दा ठूलो जलवर्द्युत ्



आयोजना मध्यभोटेकोसीको काम पनन सुस्त गनतमा छ । ६५ मेगार्ाटको कामलका हाइड्रोपार्ि 
मलममटेडले िाह्रबिसेका स्िानीयको अर्िोधका कािर् काम सुरु न ैगना सकेको छैन ।  

त्यसैगिी, भोटेकोसीसाँग जोडडएको िाकुखोलामा ननमाार्ाधीन २२.२ मेगार्ाटको मशर्श्री हाइड्रोपार्िले 
ननमाार्लाई अश्न्तम ििर्मा पुर् याएको छ । लाकर्ङ िुद्ध हाइड्रोपार्ि मलममटेडको मध्यिाकु १.५, 

अपििाकु २.४ ि लोअििाकु १.५ मेगार्ाट क्षमताको वर्द्युत ्कम्पनीका काममा पनन खासै प्रगनत 
छैन । भोटेकोसीको माथिल्लो खण्डमा िहेको १५ मेगार्ाटको मलवपङखोला जलवर्द्युत ्आयोजनाले 
पनन ननमाार्लाई गनत ददन सकेको छैन । सुनकोसी करिडोिमा ०३२ मा स्िापना भएको नेपाल 
वर्द्युत ् प्राथधकिर्अन्तगातको सुनकोसी वर्द्युत्गहृको १०.५ मेगार्ाट, भैिर्कुण्ड हाइड्रोपार्ि ३ 
मेगार्ाट, साननमा हाइड्रो २.४ मेगार्ाट ि भखािै पुनननामाार् सकेि माथिल्लो भोटेकोसीले ४५ मेगार्ाट 
वर्द्युत ्उत्पादन गरििहेका छन ्। 
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डडेडकेटेड लाइन महसुल वर्र्ाद : मश्न्त्रपरिर्द्ले छुट्टै अध्ययन सममनत 
िनाउने 
काठमाडौँ — नेपाल वर्द्युत ्प्राथधकिर् ि उद्योगिीि देखखएको डेडडकेटेड महसुलसम्िन्धी वर्र्ाद 
मश्न्त्रपरिर्द् लथगने भएको छ । महसुलसम्िन्धी वर्र्ादमा उद्योगीहरूिाट गुनासो आएपनछ 
प्रधानमन्त्री केपी शमाा ओलीले यसमा िासो देखाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले अनिल्लो साता अिामन्त्री युर्िाज खनतर्डा, ऊजाामन्त्री र्र्ामान पुन ि उद्योगमन्त्री 
लेखिाज भट्टसदहत सथिर्हरूसाँग छलर्ल गिेका थिए । प्रधानमन्त्रीसाँगको छलर्लपनछ ऊजाा 
मन्त्रालयले डेडडकेटेड महसुलका वर्र्यमा अध्ययनका लाथग मश्न्त्रपरिर्द्मा प्रस्तार् लैजाने तयािी 
गिेको ऊजाामन्त्री र्र्ामान पुनले जानकािी ददए । 
‘हामीले िााँड ैडेडडकेटेड महसुलका वर्र्यमा अध्ययनका लाथग सममनत गठन गने प्रस्तार् 
मश्न्त्रपरिर्द्मा लैजााँदै छौं,’ उनले भने, ‘सिोकािर्ाला सिै सिकािी ननकाय िहने गिी अध्ययन 
सममनत िनाउाँछौं ।’ उक्त सममनतले डेडडकेटेड महसुल लागू भएको समय ि लोडसेडडङ अन्त्य 
भएपनछको महसुलका वर्र्यमा अध्ययन गिी ननरकर्ा पेस गने मन्त्री पुनले िताए । अध्ययन 
सममनतको ननरकर्ाका आधािमा डेडडकेटेड महसुलिािे ननर्ाय हुनेछ । 
 

डेडडकेटेड कर्डििाट वर्द्युत ्मलएि साधािर् महसुल नतरििहेको वर्र्यमा प्राथधकिर् ि 
उद्योगहरूिीि गत र्र्ादेखख महसुल वर्र्ाद छ । प्राथधकिर्ले पुिानो महसुल िक्यौता भन्दै 
उद्योगीलाई पत्र काटेपनछ केही उद्योगले अदालतमा मुद्दासमेत दायि गिेका छन ्। उद्योगीहरूले 
प्राथधकिर्ले वर्द्यतु ्महसुल ननधाािर् आयोगिाट स्र्ीकृत नहुाँदै प्राथधकिर्ले डेडडकेटेड महसुल 
लगाएको ि लोडसेडडङ अन्त्य भएपनछ पनन लोडसेडडङको िेलामा लगाइएको शुल्क नहटाएको तका  
गदै आएका छन ्। 
 

आयोगिाट स्र्ीकृत हुनुअनि लगाइएको महसुल ि लोडसेडडङ अन्त्य भएपनछ ०७५ जेठयताको 
डेडडकेटेडिापत लाग्ने अनतरिक्त शुल्क छुट ददने तयािी भएको प्रधानमन्त्री कायाालय ननकट 
स्रोतले जानकािी ददएको छ । उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पूिा शुल्क नतनुापिे उद्योग िन्द 
गनुापने अर्स्िा आउने भन्दै गुनासो गिेपनछ प्रधानमन्त्री ओलीकै ननदेशनमा मध्यमागी िाटो 
अर्लम्िन गना लाथगएको हो । 
 

प्राथधकिर्ले डेडडकेटेडिापतको महसुल ननतिे लाइन काट्ने भन्दै पत्र पठाउन िालेपनछ उद्योगीहरू 
प्रधानमन्त्रीकहााँ पुगेका हुन ्। ‘उद्योगहरूको लाइन तत्काल नकाट्ने ि अध्ययन सममनतले ददएको 



ननरकर्ाका आधािमा अनििढ्ने तयािी छ,’ मन्त्री पुनले भन े। यसमा अदालतले यसअनि गिेको 
रै्सलालाई पनन आधाि माननएको छ । प्राथधकिर्वर्रुद्ध मशर्म ्मसमेन्टले दायि गिेको मुद्दामा 
सर्ोच्ि अदालतले ०७२ साउनदेखख मंमसिसम्मको िप महसुल िुझाउन नपने रै्सला गरिददएको 
थियो । यही रै्सलालाई आधाि मानी अन्य उद्योगीले पनन आयोगिाट स्र्ीकृत हुनुअनिको 
डेडडकेटेड वर्द्युत ्महसुल ननतने अडान िाखेका छन ्। 
 

१२ असाि ०७२ मा िसेको प्राथधकिर् सञ्िालक सममनत िैठकले डेडडकेटेड कर्डिमार्ा त वर्द्युत ्
आपूनत ा ददने ि त्यस्तो कर्डििाट वर्द्युत ्आपूनत ा मलने ग्राहकलाई वप्रममयमसदहतको महसुल 
लगाउने ननर्ाय गिेको थियो । 
कानुनले वर्द्युत्को महसुल ननधाािर् गने क्षेत्राथधकाि तत्कालीन वर्द्युत ्महसुल ननधाािर् 
आयोगलाई ददए पनन प्राथधकिर् आर्ैं ले महसुल तोकी त्यसलाई लागू गिेको थियो । प्राथधकिर्ले 
लाग ूगिेको महसुललाई आयोगले २९ पुस ०७२ मा मातै्र अनुमोदन गरिददएको थियो । 
लोडसेडडङका िेला प्राथधकिर्ले वर्मभन्न उद्योगलाई ननिन्ति वर्द्युत ्प्रर्ाह हुन ेगिी डेडडकेटेड 
वर्द्युत ्वर्तिर् गिेको थियो । उक्त सुवर्धा मलएका उद्योगहरूका वर्र्यमा अध्ययनका लाथग 
प्राथधकिर् सञ्िालक सममनत सदस्य भक्तिहादिु पुनको संयोजकत्र्मा गदठत सममनतले 
उद्योगहरूले नतनुापने डेडडकेटेडिापतको वर्द्युत ्महसुल १० अिाभन्दा िढी िहेको ननरकर्ा 
ननकालेको थियो । 
 

अध्ययन प्रनतर्ेदनका आधािमा ०७५ िैत २९ मा िसेको प्राथधकिर् सञ्िालक सममनत िैठकले 
डेडडकेटेड कर्डििाट वर्द्युत ्मलइिहेका उद्योगिाट महसुल उठाउने ननर्ाय गिेको थियो । अध्ययन 
प्रनतर्ेदनमा डेडडकेटेड ि रंक लाइनिाट वर्द्युत ्आपूनत ा गिेका ५८ उद्योगलाई सामान्यसिहको 
वर्द्युत ्महसुल लगाएको भन्दै ती उद्योगलाई डेडडकेटेड ि रंकसिहको महसुल लगाउन मसर्ारिस 
गरिएको छ । डेडडकेटेड ि रंक महसुलका आधािमा बिमलङ गरिएका ग्राहकिाट पनन सोही िकम 
उठाउन िााँकी िहेको प्रनतर्ेदनमा औलं्याइएको छ । 
 

प्राथधकिर्ले डेडडकेटेड ि रंक कर्डििाट वर्द्युत ्मलने ग्राहकलाई साधािर् ग्राहकभन्दा करिि ७० 
प्रनतशत िढी महसुल मलाँदै आएको थियो । अदहले २३१ र्टा उद्योगले डेडडकेटेड प्रसािर् लाइन ि 
६७ उद्योगले रंक लाइनमार्ा त वर्द्युत ्आपूनत ा गरििहेका छन ्। पुन संयोजकत्र्को सममनतले 
तयाि पािेको प्रनतर्ेदनअनुसाि डेडडकेटेड ि रंक लाइनिाट वर्द्युत ्मलने २९८ मध्ये १८५ ग्राहकले 
प्राथधकिर्ले तोकेकै महाँगो शुल्क नतरििहेका छन ्। ५० र्टा ग्राहक भने सिकािी अस्पताल, 

सामुदानयक खानेपानी ि मसाँिाइ र्गाका भएकाले वप्रममयम शुल्क मलनु नपने प्रनतर्ेदनमा 
जनाइएको छ । 
 



प्राथधकिर्को वर्द्युत ्महसुल संकलन वर्ननयमार्ली ०७३ अनुसाि दैननक ६ िण्टा लोडसेडडङ 
भएको अर्स्िामा २० िण्टाभन्दा िढी वर्द्युत ्आपूनत ा मलनेलाई डेडडकेटेड भनी परिभावर्त 
गरिएको छ । केही उद्योगले आरू् यो परिभार्ामभत्र नपने भन्दै डेडडकेटेडिापतको िक्यौता 
भननएको महसुल ननतने अडान मलाँदै आएका थिए । 
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भोटेकोसीले िाल्यो व्यर्सानयक उत्पादन 

मसन्धुपाल्िोक – पुनननामाार्साँगै सञ्िालनमा आएको ननजी के्षत्रको सिैभन्दा ठूलो ४५ मेगार्ाट 
क्षमताको भोटेकोसी जलवर्द्युत ्आयोजनाले व्यार्सानयक उत्पादन िालेको छ। भोटेकोसी 
पार्ि कम्पनीको स्र्ाममत्र्मा िहेको यो आयोजनाले दईु साताको पिीक्षर् प्रशािर् समायार्थध 
पूिा गिेपनछ व्यार्सानयक उत्पादन िालेको हो। 

कम्पनीका महाप्रर्न्धक वर्क्रमित्न स्िावपतले आयोजनािाट दैननक २२–२५ मेगार्ाट वर्द्युत ्
उत्पादन भइिहेको िताए। ‘१५ ददनको पिीक्षर् प्रसािर्पनछ आयोजना औपिारिक रुपमा 
व्यर्सानयक उत्पादनमा गयो,’ उनले नागरिकसाँग  भने। भोटेकोसीको िहार् िट्ने दहउाँदको 
समय भएकाले आयोजनाले पूर्ा क्षमताको आधा मात्रै वर्द्युत ् उत्पादन गरििहेको उनले 
िताए। सोही कािर् दैननक उत्पादन िटिड भइिहेको महाप्रिन्धक स्िावपतको भनाइ छ। 

२०७३ असाि २१ गतेको भोटेकोसी िाढीले क्षनतग्रस्त आयोजनाको पुनननामाार् गत मदहना 
सम्पन्न भएको थियो। झन्ड ै२० मदहना लगाएि सञ्िालनमा आएको आयोजनाले मंमसि 
२१ गतेदेखख पिीक्षर् प्रसािर् िालेको थियो। आयोजना ननमाार्पनछ १५ ददन पिीक्षर् 
उत्पादन गनुापने प्रर्ाधान छ। उत्पाददत वर्द्युत ् आयोजनाको आफ्नै रान्सममसन 
लाइनमार्ा त लामोसााँिुश्स्ित सिकािी स्र्ाममत्र्को सुनकोसी जलवर्द्युत ् आयोजनािाट 
िाश्ररय प्रसािर्मा जोडडएको छ। 
थिननयााँ कम्पनी मसनो हाइड्रो ११ ब्युिोले रतु मागािाट आयोजना पुनननामाार् सम्पन्न गिेको 
थियो। पुननननामाार् सककएपनछ आयोजनाले दईु साता लगाएि संििना ि मेमसनिी उपकिर्को 
आन्तरिक पिीक्षर् गिेकोँे थियो भने वर्द्युत ् प्राथधकिर्ले समेत उपकिर् पिीक्षर् 
सकाएपनछ आयोजनाले उत्पादन अनुमनत पाएको थियो। 
  

कम्पनीका अनुसार पटक–पटकको प्राकृनतक प्रकोपले सुरु लगानी मूल्यको ६० 
प्रनतशतभन्दा िढी लागत आयोजनाले नोक्सानी िेहोनुा परेको छ। िाढीअनि 
आयोजनाको कुल मूल्य ९८ मममलयन अमेररकी डलर (झन्ड ै१० अिा रुपैयाँ) थियो। 
पुनननामाार्पनछ आयोजनाको कुल मूल्य १७ अिा रुपैयाँ पुगेको छ। 



आयोजनाका साढे २२ मेगार्ाट क्षमता दिका दईुर्टै युननट ि अरु मेमसनिी उपकिर्ले िाम्रो 
काम गरिििहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसाि िैतदेखख नदी सतह िढ्न 
िालसाँगै वर्द्युत ्िवपाँदै जाने ि असािदेखख पूर्ा क्षमतामा उत्पादन हुने छ। नतब्िती दहमताल 
रु्टेि आएको भोटेकोसी िाढीले प्रािम्भदेखख नै पुनननामाार् गनुापने गिी आयोजना क्षनतग्रस्त 
िनाएको थियो।    

ठेक्का ि आयोजनाको समग्र पुनननामाार्मा सात अिा रुपैयााँ खिा भएको कम्पनीका प्रिन्धक 
िबिन प्रधानले जानकािी ददए। पुनननामाार्मा खिा भएको िकम नयााँ आयोजना िनाए सिहकै 
लागत भएको उनले िताए। पुनननामाार्का क्रममा कम्पनीले आयोजनाको सिै इलेक्रोननक्स 
सामान नयााँ रे्िेको छ। २०७२ र्ैशाख १२ को भूकम्पले आयोजनामा ठूलो क्षनत पु-याएको 
थियो। 

भूकम्पिाट आयोजनाले तीन अिा रुपैयााँको भौनतक नोक्सानी िेहोिेको थियो। २५ मममलयन 
अमेरिकी डलिमा आयोजना ममात ८० प्रनतशत सककाँ दा िाढी ननश्म्तएको थियो। कम्पनीका 
अनुसाि पटक–पटकको प्राकृनतक प्रकोपले सुरु लगानी मूल्यको ६० प्रनतशतभन्दा िढी लागत 
आयोजनाले नोक्सानी िेहोनुा पिेको छ। िाढीअनि आयोजनाको कुल मूल्य ९८ मममलयन 
अमेरिकी डलि (झन्ड ै१० अिा रुपैयााँ) थियो। पुनननामाार्पनछ आयोजनाको कुल मूल्य १७ 
अिा रुपैयााँ पुगेको छ। 
यसअनि २०७१ साउन १७ को जुिे पदहिोले रान्सममसन लाइन िगाउाँदा आयोजनाको उत्पादन 
६ मदहना िोककएको थियो। लगाताि पााँि र्र्ादेखख आयोजना िन्द हुाँदा कम्पनीले 
र्ार्ि्ँ ्श्ँँाक २२–२४ मममलयन अमेरिकी डलि वर्द्युत ्महशुल नोक्सानी िेहो¥यो। भोटेकोसी 
गाउाँपामलकाको तातोपानी ि रू्श्ल्पङकट्टीमा िहेको आयोजनाले सुरुका १० र्र्ा ३६ मेगार्ाट 
वर्द्युत ् उत्पादन गदै आएको थियो। आयोजना सन ् २०११ मा वर्द्युत ्खरिद सम्झौता 
(वपवपए) पनछ ४५ मेगार्ाट क्षमतामा गएको थियो। 
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हेटौंडा–ढल्केिि–इनरुर्ा ४०० केभी प्रसािर् लाइन प्रभावर्तलाई 
मुआब्जा 
काठमाडौं । लामो समयदेखख मुआब्जा वर्र्ादले अलपत्र पिेको हेटौंडा–ढल्केिि–इनरुर्ा ४०० केभी 
प्रसािर् लाइन आयोजनाका प्रभावर्तलाई मुआब्जा ददने ननर्ाय गरिएको छ। यही मंमसि ३० मा 
िसेको मश्न्त्रपरिर्द् िैठकले आयोजना स्िलमा पूिै जग्गा पिेका जग्गाधनीलाई ७५ ि आंमशक 
जग्गा पिेकालाई ६६ प्रनतशत िकम क्षनतपूनत ा स्र्रूप उपलब्ध गिाउने ननर्ाय गिेको हो। यो 
ननर्ायसाँगै आयोजना अगाडड िढ्ने संकेत देखखएको छ। मश्न्त्रपरिर्द् िैठकले मुआब्जािािे ननर्ाय 
गिे पनन सिकािले अझै प्रभावर्त क्षेत्रमा पने ऐलानी जग्गाको मूल्यांकन गिेको छैन। 
मश्न्त्रपरिर्द्को ननर्ायपनछ श्जल्ला प्रशासन कायाालयले प्रभावर्त जग्गाको मूल्यांकन गनेछ। 
प्रसािर् लाइन पिेको ऐलानी जग्गामा एक सय ७३ र्टा िि िनेका छन।् पदहले प्रमुख श्जल्ला 
अथधकािीलाई ऐलानी जग्गाको मूल्यांकन गना अथधकाि थिएन। हेटौंडा–ढल्केिि इनरुर्ा ४०० केभी 
प्रसािर् लाइन आयोजना प्रमुख चयामकुमाि यादर्ले सिकािले प्रभावर्त क्षेत्रका स्िानीयलाई 
क्षनतपूनत ा उपलब्ध गिाउने ननर्ाय गिेसाँगै प्रसािर् लाइनले गनत मलने िताए। ‘स्िानीयिासीले 
मुआब्जाको माग िाखी हाइटेन्सन लाइनका पोल ननमाार् गना अर्िोध गदै आएका थिए,’ उनले 
भने, ‘मश्न्त्रपरिर्द्कै िैठकले प्रभावर्त क्षेत्रका स्िानीयलाई क्षनतपूनत ा ददने ननर्ाय गिेसाँगै कामले 
गनत मलने वर्चर्ास मलएका छौं।’ आयोजना प्रमुख यादर्ले स्िानीयको अर्िोधकै कािर् प्रसािर् 
लाइन ननमाार्मा अपेक्षाकृत उपलश्ब्ध हात पाना नसकेको िताए। ‘ठेक्का सम्झौता अनुसाि सन ्
२०१९ को डडसेम्ििसम्म प्रसािर् लाइन ननमाार्को काम सम्पन्न हुनुपथ्र्याँे,’ उनले भने, ‘िाइट 
अर् र्े ि स्िानीयको अर्िोधकै कािर् आयोजनाले गनत मलन सकेको छैन।’ आयोजनाका अनुसाि 
सात सय ९३ टार्ि खडा गनुापनेमा पााँि सय ५० तयाि भएको छ। ४१ र्टाको र्ाउन्डेसन ताि 
छ। स्िानीयको अर्िोधले िााँकी टार्िको काम हुन सकेको छैन। यो आयोजनाअन्र्तत दईु सय ८८ 
सकका ट ककलोममटि प्रसािर् लाइन ननमाार् गनुापन ेहुन्छ। सन ्२०१३ मा भाितीय कम्पनी 
ऐन्जेननक इन्टिनेसनलले यसको ठेक्का पाएको थियो। आयोजना प्रमुख यादर्ले समयमै जंगलको 
रुख कटान आदेश नपाउनु, स्िानीयको अर्िोध, िाइट अर् र्े श्क्लयि नहुाँदा ननमाार् सम्पन्न हुन 
नसकेको िताए। आयोजना प्रमुख यादर्ले यो प्रसािर् लाइन ननमाार् भएपनछ नेपालको बिजुली 
अन्तिदेशीय प्रर्ािर् लाइनमार्ा त भाित ननयाात गना सककने िताए। ‘यो प्रसािर्लाई ढल्केिि–
मुजफ्र्िपुि ४०० केभीसाँग पनन जोडडनेछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली सहजै 



भाित ननयाात गना सककनेछ।’ नेपाल ि भाितिीिको वर्द्युत ्व्यापािका लाथग धनुर्ामा 
ननमाार्ाधीन ४०० केभी ढल्केिि सिस्टेसनको काम अश्न्तम ििर्मा पुगेको छ। नेपाल वर्द्युत ्
प्राथधकिर्का अनुँुसाि पुसमभत्र ननमाार् सम्पन्न गिी सञ्िालन गने लक्ष्यका साि श्जआइएस 
प्रवर्थधयुक्त स्र्िामलत सिस्टेसनको काम भइिहेको छ। नेपाल सिकाि ि वर्द्युत ्प्राथधकिर्को 
करिि दईु अिा रूपैयााँ लगानीमा ननमाार्ाधीन ४००/२२० केभीको ढल्केिि सिस्टेसन ४०० केभी 
प्रर्ालीमा आधारित नेपालकै पदहलो सिस्टेसन हो। सिकािले िजेटमार्ा त आगामी आथिाक 
र्र्ामभत्र ४०० केभीको ढल्केिि सिस्टेसन ननमाार् सम्पन्न गिी सञ्िालनमा ल्याउने िोर्र्ा 
गिेको थियो। ढल्केिि–मुजफ्र्िपुि ४०० केभी क्रसिोडाि प्रसािर् लाइन २२० केभीमा सञ्िालनमा 
छ। ढल्केििमा ४०० केभीको सिस्टेसन ननमाार् सम्पन्न भएपनछ यो लाइन ४०० केभीमा 
सञ्िालन हुनेछ। गत मंमसि ३० गते िसेको मश्न्त्रपरिर्द् िैठकले िाश्ररय गौिर्को िानीजमिा–
कुलरिया मसाँिाइ आयोजनाको लक्की वर्स्ताि मूल नहिमा पिेका ऐलानी जग्गाको पूिै जग्गा 
पिेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रनतशत ि आंमशक पिेका जग्गाधनीलाई ६६ प्रनतशत िकम क्षनतपूनत ा 
स्र्रूप उपलब्ध गिाउने ननर्ाय गिेको छ। माथिल्लो साननगाड जलवर्द्युत ्आयोजनाको हेडर्क्र्स, 

पार्िहाउस लगायत संििना ननमाार् गना िझाङ श्जल्लाको िुङ्गल नगिपामलका र्डा नं ६ मा 
िहेको िाश्ररय र्न क्षेत्रको कुल १.०५ हेक्टि जग्गा ३० र्र्ासम्म प्रयोग गना स्र्ीकृनत ददएको छ। 
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जलवर्द्युत ि पयाटन उद्योगमा लगानी िट्दै, िारर िैंक भन्छ–छुटेकालाई 
िपेको मात्रै हो  

काठमाडौं । नेपाल िारर िैंकको नीनतका कािर् जलवर्द्युत ि पयाटन क्षेत्रमा हुने लगानी खुश्म्िने 
भएको छ । िारर िैंक जलवर्द्युत ि पयाटन उद्योगले पाउाँ दै आएको कजाा सीमामा ननयाात जन्य, 

साना तिा मझौला, और्धी उत्पादन, मसमेन्ट ि गामेन्ट उद्योगलाई समार्ेश गिेपनछ लगानी यी 
दईु क्षेत्रको लगानी खुश्म्िने अर्स्िा आएको हो ।  

िारर िैंकले कृवर्मा १० जलस्रोत ि पयाटन क्षेत्रमा १५ प्रनतशत न्युनतम लगानी सीमा तोकेको छ 
। िालु आथिाक र्र्ाको मौदरक नीनतमा पनन जलवर्द्युत ि पयाटन क्षेत्रमा न्युनतम १५ प्रनतशत 
लगानी गनुापने व्यर्स्िा गिेको छ । 

िारर िैंकले िैंकहरुलाई मंगलिाि ननदेशन जािी  गिी जलवर्द्युत, पयाटन क्षेत्रले पाउने कजाामा 
ननयाात, साना तिा मझौला, और्धी उत्पादन, मसमेन्ट ि गामेन्ट उद्योगलाई प्रािममकताका क्षेत्रमा 
परिभावर्त गरि िपेको छ । 

िारर िैंकले कृवर्मा १० प्रनतशत लगानी सीमालाई यिार्त िाखेको छ । कृवर् िाहेक अन्य प्रािममक 
क्षेत्रमा १५ प्रनतशत कजाा प्रर्ाह गनेपने व्यर्स्िा गिेको छ । मजाि प्रकक्रयामा संलग्न र्ाखर्ज्य 
िैंकलाई प्रािममकता क्षेत्रको कजाा सीमा पुयााउने म्याद २०७८ असाि मसान्तसम्म तोकेको छ । 

िारर िैंकको नयााँ ननदेशनले जलवर्द्युत क्षेत्रमा हुने लगानीमा संकुिन आउने अर्स्िा आएको 
स्र्तन्त्र ऊजाा उत्पादक संस्िा (ईपान) का उपाध्यक्ष कुमाि पाण्डे िताउाँछन । 

क्यावपटल नेपालसंग कुिा गदै उनले भने “िारर िैंकको यो प्रनतगामी ननर्ाय हो । यसले ऊजाा 
क्षेत्रमा लगानी िटाउने छ ।” पदहलाको जस्तै जलवर्द्युत ि पयाटनमा मात्र १५ प्रनतशत न्युनतम 
लगानीको व्यर्स्िा हुनुपने उनको भनाई छ ।  

भिखिै िुाँडा टेक्न लागेको ऊजाा क्षेत्रमा हुने लगानी िटाएि उद्योगीलाई ननरुत्साही िनाएको उनको 
भनाई छ । कजाा सीमा िटेपनछ िप जलवर्द्युत आयोजना निन्ने उनको तका  छ । 

सिकािले यो र्र्ा १ हजाि मेगार्ाट बिजुली िप्ने योजना सार्ाजननक गिेको छ । झण्ड ै३ हजाि 
मेगार्ाट क्षमताका आयोजना ननमाार्थधन अर्स्िामा छन । 



यस्तै सिकािले पुस १६  गतेदेखख पयाटन क्षेत्रको वर्कासका लाथग नेपाल भ्रमर् र्र्ा सुरु गदै छ । 
भ्रमर् र्र्ा ि त्यस पनछलाई लक्षक्षत गदै पयाटन व्यर्सायीले होटल ि िेरटुिेण्टलगायत अन्य 
मनोिञ्जन व्यर्सायमा लगानी िढाइ िहेका छन । िारर िैंकको नयााँ नीनतले यो लगानी खुश्म्िने 
अर्स्िा आएको छ ।  

यता िारर िैंकले भने उजाा तिा पयाटन क्षेत्रमा लगानी नखुश्म्िने िताउाँछ । िारर िैंक ननयमन 
वर्भागका अनुसाि िारर िैंकले प्रािममकताका क्षेत्र मौदरक नीनतमा व्यर्स्िा गिेको ति समीक्षामा 
छुटेकाले त्यसलाई पुनः िप गरिएकाले नयााँ क्षेत्र िपेको जस्तो भएको जनाएको छ ।   
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नामााजुन मादीको ननमाार् अश्न्तम ििर्मा, २ मदहनामा वर्द्युत 
उत्पादन 

काठमाडौं । १२ मेगार्ाटको नामाजुान मादी जलवर्द्युत आयोजनाले २ मदहनामा वर्द्युत उत्पादन 
सुरु गने भएको छ । मसमभल संििना पूिा भएको आयोजनाले आगामी र्ागुनदेखख उत्पादन सुरु 
गना लागेको हो । २०७३ मंमसिदेखख ननमाार् सुरु भएको आयोजना ३ र्र्ामा सम्पन्न हुन लागेको 
प्रर्द्ाधक दहमालयन हाइड्रो पार्ि कम्पनीका सथिर् कृरर् भण्डािीले िताए । उनका अनुसाि 
कास्कीको मादी गाउाँपामलकाश्स्ित सेतीखोलामा ननमाार्ाधीन आयोजनाको मसमभल संििनाको काम 
सककएको छ । अदहले आयोजनाको वर्द्युतगहृमा इलेक्रो मेकाननकल उपकिर् जडानको काम 
भइिहेको उनले िताए । उपकिर् जडानको काम सम्पन्न गिेि पिीक्षर् सुरु गरिने उनले 
जानकािी ददए । आयोजनािाट उत्पादन हुने वर्द्युत नेपाल वर्द्युत प्राथधकिर्को लेखनाि 
सिस्टेसनमा लगेि जोडडने छ । सिस्टेसनसम्म आर्चयक प्रसािर् लाइन कम्पनीले मादी 
कोरिडोिमा ननमाार्ाधीन अन्य आयोजनाका प्रर्द्ाधकसाँग ममलेि संयुक्त लगानीमा ननमाार् गिेको 
छ । आयोजना सम्पन्न हुाँदा २ अिा २७ किोड रुपैयााँ खिा हुने अनुमान छ । आयोजनामा जनता 
िैंकको अगुर्ाईमा ५ िैंकको ऋर् लगानी छ । ऋर् लगानी कूल लागतको ६७ प्रनतशत हो । 
िााँकी स्र्पुाँजी लगानी छ । मादी कोरिडोिमा यो आयोजनासदहत ४४ मेगार्ाटको सुपि मादी, २५ 
मगेार्ाटको माथिल्लो मादी, २५ मेगार्ाटको िज्र मादी आयोजना ननमाार्ाधीन छन ्। ननमाार् 
सम्पन्न भएको १३ मेगार्ाटको मद्ख्यु खोलाले वर्द्युत उत्पादन गरििहेको छ । 
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दहमालयन हाइड्रोले साढे २२ लाख ककत्ता सेयि ननरकासन गने 
काठमाडौं । दहमालयन हाइड्रो पार्ि कम्पनीले साढे २२ किोड रुपैयााँ ििाििको साधािर् सेयि 
ननस्कासन गने भएको छ । कम्पनीले कास्कीमा ननमाार्ाधीन १२ मेगार्ाटको नामााजुन मादी 
जलवर्द्युत आयोजनाको सर्ासाधािर् ि स्िानीयका लाथग छुट्याएको सेयि ननरकासन गना 
लागेको हो । प्रनतककत्ता सय रुपैयााँमा अंककत २२ किोड ५० लाख मूल्य ििाििको २२ लाख ५० 
हजाि ककत्ता सेयि ननरकासन गने तयािी गिेको कम्पनीका सथिर् कृरर् भण्डािीले िताए । उनका 
अनुसाि ननरकासन हुने सेयिमध्ये ९ लाख ककत्ता (१० प्रनतशत) सेयि आयोजना प्रभावर्त 
स्िानीयका लाथग ि िााँकी १३ लाख ५० हजाि (१५ प्रनतशत) ककत्तााँ सेयि सर्ासाधािर्का लाथग 
छुट्याइएको छ । सेयि ननरकासनका लाथग वर्द्युत ननयमन आयोगिाट अनुमनत पाइसककेको 
भण्डािीले िताए । उनका अनुसाि नेपाल थधतोपत्र िोडामा स्र्ीकृतका लाथग आर्ेदन ददएका छौ । 
स्र्ीकृत प्राप्त भए लगत ैसेयि ननरकासन गिी िााँडर्ााँड गरिनेछ । सेयि ननरकासन तिा 
िााँडर्ााँडका लाथग जनता क्यावपटललाई बिक्री प्रिन्धक तोककएको छ । कम्पनीले कास्कीमा 
ननमाार् गरििहेको १२ मेगार्ाटको नामााजुन मादी अश्न्तम ििर्मा पुगेको छ । आयोजनािाट 
आगामी र्ागुनदेखख वर्द्युत उत्पादन गने लक्ष्य छ । 
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ननश्स्र्क्री प्रयोग गिौं वर्द्युतीय उपकिर् 

काठमाडौं : तीन र्र्ाअनिसम्म लोडसेडडङ ननयममत आकश्स्मकता जस्तो थियो। जाडोमा दहउाँ  पग्लन े
क्रम कम भएसाँगै नदीका िहार्मा आधारित जलवर्द्युत आयोजनािाट वर्द्युत उत्पादन उल्लेख्य 
िट्न जान््यो। र्लतः नेपाल वर्द्युत प्राथधकिर्ले जाडो मदहनामा वर्द्युत कटौती (लोडसेडडङ) 
गनुापने िाध्यता हुन््यो। जाडो मदहनामा वर्द्युत िढी खपत हुने सााँझ बिहानको समयमा िढी 
वर्द्युत खपत गने एसी, दहटि, आइिन, पानी तान्ने पम्प निलाउन वर्द्युत प्राथधकिर्ले सूिना जािी 
ग्यो। 

झण्ड-ैझण्ड ैएक दशक लोडसेडडङ िट्नेभन्दा िढ्ने अर्स्िामा थियो। पनछल्लो तीन र्र्ायता यो क्रम 
रे्रिएको छ। प्राथधकिर्ले वर्द्युत उपयोगका लाथग आम उपभोक्तालाई प्रोत्सादहत गिेको छ। 
आगामी र्र्ादेखख सम्भर्तः नेपाललाई छेलोखेलो वर्द्युत हुन्छ। वर्द्युतमा आत्मननभािताको श्स्िनत 
हुने नेपाल वर्द्युत प्राथधकिर्का प्रर्क्ता प्रिल अथधकािी िताउाँछन।् आउाँदो र्र्ा करिि १००० 
मेगार्ाट वर्द्युत उत्पादन िाश्ररय प्रसािर्मा िवपने अनुमान छ। 

वर्द्युतको उपलब्धताले मात्र आपूनत ा पक्ष सुधाि हुाँदैन। यसका लाथग प्रसािर् ि वर्तिर् प्रर्ालीलाई 
पनन िुस्त दरुुस्त िनाउाँ दै लथगएको छ। नेपालमा वर्द्युत खपतका दहसािले काठमाडौं मुख्य लोड 
सेन्टि हो। काठमाडौंमा वर्द्युतको माग ३६५ मेगार्ट जनत छ। अि वर्द्युतमै खाना पकाउन 
प्रोत्सादहत गने हो भने वर्द्युतको माग धान्न सककने प्राथधकिर्का अथधकािीहरू िताउाँछन।् 

अदहले हामीकहाँ विद्युतको माग १३०० मेगािाट हाराहारी छ। सुख्खायाम नै भए 
पनन नेपालले भारतिाट आयात गनुापने विद्यतु वपक आिर (साँझ-बिहान) ४०० 

मेगािाट जनत छ भने औसतमा ३५० मेगािाट। 

वर्द्युत महसुलको हाम्रो वर्द्यमान नीनतले वर्द्युत खपत ठाडो ग्रार्मा उकालो लाग्दैन। अदहलेको 
वर्द्युत महसुलसम्िन्धी नीनतले िढी खपत गनलेाई िढी महसुल नतिाउने व्यर्स्िा गिेको छ। 
महसुल नीनतको यो संििनात्मक पक्षमा सुधाि गिेि िढी वर्द्युत खपत गना प्रोत्सादहत गने हो 
भने अर्चय पनन खाना पकाउन (श्क्लन कुककङ फ्युल)को रूपमा वर्द्युतको उपयोग िढ्नेछ। प्रोरे्सि 



अमतृमान नकमीका अनुसाि वर्द्यमान वर्द्युत महसुल नीनत परिर्तान गिेि क्रमशः खाना पकाउन 
ि स्र्च्छ यातायात (थग्रन रान्सपोटेसन)लाई प्रर्द्ाधन गनुापछा। 

वर्द्युत ननयमन आयोगको स्िापना भइसकेकाले वर्द्युत महसुलसम्िन्धी वर्द्यमान व्यर्स्िा 
क्रमशः पुनिर्लोकनमा जाने यस क्षेत्रका जानकािहरू िताउाँछन।् 

वर्द्युत प्राथधकिर्का अनुसाि मुख्य लोड सेन्टि काठमाडौंमै खाना पकाउन इन्डक्सन दहटिको 
व्यापक प्रयोग िढेको खण्डमा पनन तत्कालै १५० मेगार्ाटसम्म िप वर्द्युत आपूनत ामा कुनै समस्या 
छैन। ‘१००० मेगार्ाटसम्म वर्द्युत आयात गना ममल्ने गिी ढल्केिि मुजफ्र्िपुि अन्तिदेशीय 
प्रसािर्लाइनको नेपालले श्वर्मलङ िाजा नतरििहेको छ’, प्राथधकिर्का प्रर्क्ता अथधकािी भन्छन,् ‘केही 
माग िढ्दैमा आपूनत ा पक्ष प्रभावर्त हुने प्रचनै आउाँ दैन। प्राथधकिर्ले सहज आपूनत ाको सुननश्चितता 
गछा।’ 

अदहले हामीकहााँ वर्द्युतको माग १३०० मेगार्ाट हािाहािी छ। सुख्खायाम नै भए पनन नेपालले 
भाितिाट आयात गनुापन ेवर्द्युत वपक आर्ि (सााँझ-बिहान) ४०० मेगार्ाट जनत छ भने औसतमा 
३५० मेगार्ाट। 

जाडो मदहनासाँगै नेपालमा वर्द्युतको माग र्दृ्थध हुन्छ भने नदीका िहार्मा आधारित वर्द्युतको 
उत्पादन क्षमता भने िट्छ। अदहले हाम्रो वर्द्युत उत्पादन क्षमता १२७० मेगार्ाट पुगेको छ। नेपाल 

वर्द्युत प्राथधकिर्को ६३५, स्र्तन्त्र ऊजाा उत्पादकको तर्ा िाट पनन ६३५ मेगार्ाट। दरु्ैले िाश्ररय 
प्रसािर्मा योगदान गने वर्द्युत ििाििी छ। गमी मदहनामा वर्द्युतको माग कम हुन्छ। गत साउन 
मदहनामा नेपालको वर्द्युत िित २०० मेगार्ाट जनत थियो। गमीमा ि जाडो मदहनामा नेपाल ि 
भाितमा मागमा वर्वर्धता छ। त्यहााँ अिाक्ली गमी हुाँदा गमी मदहनामा एसी, पंखा, कुलिजस्ता 
उपकिर् सञ्िालनमा िढी वर्द्युत िादहन्छ। यस्तो अर्स्िामा हामीले भाितसाँग ‘इनजी िैंककङ’को 
माध्यमिाट गमीमा भाितलाई ददने, जाडोमा सो ििािि बिजुली मलने अर्धािर्ामा जान सककने 
वर्ज्ञहरू िताउाँछन।् 

वर्चर् िैंकले हालै सार्ाजननक गिेको एक सर्ेक्षर्अनुसाि नेपालका ७८ प्रनतशत ििपरिर्ाि िाश्ररय 
प्रसािर्लाइन (नेसनल थग्रड) िाट वर्द्युतीकिर् भएका छन।् दईु र्र्ाअनि ७२ प्रनतशतमा मात्र 
िाश्ररय प्रसािर्लाइनिाट वर्द्युतीकिर् भएको थियो। वर्द्युतीकिर्को िफ्तािमा पनन र्दृ्थध 
भइिहेको छ। नेसनल थग्रड िादहि (अर्-थग्रड) वर्द्युत उपयोग गने १७ प्रनतशत छन।् उनीहरूले लि ु
जलवर्द्युत, सौया तिा र्ायु ऊजााको उपयोग गछान।् िाश्ररय थग्रडिाट वर्द्युतीकिर् भएकालाई 
वर्द्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा सुगमता िढी छ। वर्चर् िैंककै उक्त सर्ेक्षर्ले नै वर्द्युतीकिर् 



भएका ििपरिर्ािमध्ये १० मा २ ििपरिर्ािले मात्र खाना पकाउन स्र्च्छ ऊजााको प्रयोग गदै आएका 
छन।् न्यून संख्यामा मात्र ििपरिर्ािले ऊजाा उपयोगका हिेक क्षेत्रमा सम्भर् भएसम्म जलवर्द्युतको 
प्रयोग गिेका छन।् वर्द्यतुको सुलभ ि ननयममत आपूनत ाले औद्योथगक क्षेत्रमा मात्र होइन, ििायसी 
के्षत्रमा समेत वर्द्युतको माग र्दृ्थध गछा। 

सुलभ ि ननयममत वर्द्युत आपूनत ासाँगै िजािमा वर्द्युतीय उपकिर्को बिक्री पनन िढेको छ। दहटि, 

एसी, र्ामसङ मेमसन, इन्डक्सन दहटि मात्र होइन जाडो याममा न्यानोका लाथग नयााँ प्रवर्थधका 
इलेश्क्रक ब्ल्यांकेटदेखख वर्वर्ध वर्द्युतीय उपकिर्को खपत िदढिहेको छ। वर्द्युत आपूनत ालाई 
ननयममत िनाएकाले उपभोक्ताले वर्चर्स्त भएि यस्ता वर्द्युतीय उपकिर्को उपयोग गरििहेका 
छन।् 
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वर्द्युतीय िेलर्ेको मुआब्जा २४ अिा 
(बिताामोड) — कााँकडमभट्टा–इनरुर्ा तिा इटहिी–वर्िाटनगि वर्द्युतीय िेलर्े लाइन आयोजना 
ननमाार्का लाथग २४ अिा क्षनतपूनत ा ि मुआब्जा वर्तिर् गनुापने देखखएको छ । यो िकम 
आयोजनाको कुल लागतको २६ प्रनतशत हो । 

र्ातार्िर्ीय प्रभार् मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन प्रनतर्ेदनअनुसाि कााँकडमभट्टा–इनरुर्ा मुख्य 
लाइन तिा इटहिी–वर्िाटनगि मलकं िेलर्े लाइन आयोजनाका लाथग र्ातार्िर्, सामाश्जक तिा 
पुनर्ाासमा उक्त िकम खिा हुनेछ । कााँकडमभट्टा–इनरुर्ा मुख्य लाइन १०६.५९ ककमम ि इटहिी–
वर्िाटनगि मलकं िेलर्े लाइन २०.१६ ककमम लम्िाइको हुनेछ । 
िेलर्े लाइनका लाथग ४ हजाि ििपरिर्ािको ५ हजाि १ सय १८ ककत्ता जममन अथधग्रहर् 
गनुापनेछ । ननजी िि तिा भौनतक संििना ६६६ र्टा भत्काउनुपने ईआईए प्रनतर्ेदनमा उल्लेख 
छ । भौनतक संििनातर्ा  कााँकडमभट्टा–इनरुर्ा मुख्य लाइनमा ३५७ ि इटहिी–वर्िाटनगि मलकं 
लाइनमा १९३ िि तिा संििना भत्काउनुपनेछ । िेलर्े लाइनलाई आर्चयक पने इटहिी, दमक ि 
बिताामोडमा स्िापना गरिने १३२ केभी वर्द्युत ्सिस्टेसनका लाथग िप ११६ संििना भत्काउनुपने 
प्रनतर्ेदनमा िताइएको छ । 
 

िेलर्े आयोजनाले ५१२.६९ हेक्टि खेतीयोग्य जममन, ५३.६१ हेक्टि जल क्षेत्र, ३३ हेक्टि िस्ती, 
१९.६० हेक्टि र्न क्षेत्र तिा िेलर्े लाइनसाँगैको सडक क्रमसङका लाथग १६.८६ हेक्टि क्षेत्रर्ल 
ओगट्नेछ । ११ स्टेसन, िेलर्े लाइन ननमाार्, प्रसािर् लाइन ि अन्य सुवर्धा गिी ६३५.७७ हेक्टि 
जममन आयोजनाले ओगट्ने सभेमा खदटएका रिकेश थित्रकािले जानकािी ददए । कााँकडमभट्टा–
इनरुर्ा िेलर्े आयोजनाको िौडाइतर्ा को क्षेत्राथधकाि ५० ममटिको हुनेछ । िेलर्े लाइन ननमाार्का 
लाथग १० देखख १२ ममटिसम्म अग्लो तटिन्ध ननमाार् गनुापन ेउनले िताए । 
 

ननजी संििनाहरूको क्षनतपूनत ास्र्रूप ९ किोड ८७ लाख ५६ हजाि खिा हुने अनुमान छ । वर्द्युतीय 
िेलर्े लाइन, स्टेसन क्षेत्र तिा प्रसािर् लाइनका लाथग आर्चयक जममन अथधग्रहर् गदाा करिि २० 
अिा ६३ किोड ४० लाख ६९ हजाि ७८२ रुपैयााँ खिा लाग्ने अनुमान छ । र्न क्षेत्रमा ३ किोड ६५ 
लाख १७ हजाि ७ सय ७० रुपैयााँ खथिानुपन ेदेखखएको छ । कााँकडमभट्टा–इनरुर्ा मुख्य लाइन तिा 
इटहिी–वर्िाटनगि मलकं िेलर्े लाइन ननमाार्का लाथग ९० अिा २ किोड ८२ लाख ८६ हजाि रुपैयााँ 
लागत अनुमान गरिएको छ । र्ातार्िर्, सामाश्जक ि पुनर्ाासतर्ा  २३ अिा ८२ किोड ४६ लाख ८३ 
हजाि रुपैयााँ खिा अनुमान गरिएको िेल वर्भागले जानकािी ददएको छ । 
 



जममन अथधग्रहर् गदाा मुआब्जा वर्तिर् र्ैज्ञाननक ढंगिाट हुनुपने बिताामोड नगिपामलकाका मेयि 
धु्रर्कुमाि मशर्ाकोटीले िताए । 
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ममक्र्ाखोलामा ४९ मेगार्ाटको वर्द्युत ्आयोजना िनाइाँदै 

(ताप्लेजुङ) — ममक्र्ाखोला गाउाँपामलकामा पुस १५ देखख जलाशयसदहतको जलवर्द्युत ्आयोजना 
ननमाार् सुरु हुाँदै छ । ममक्र्ाखोला–४ सााँर्ाको रु्ङरु्ङे झिना भएको क्षेत्रमा आयोजना ननमाार् 
हुनेछ । 

तीन र्र्ामा ननमाार् भइसक्ने दािी गरिएको ४९ मेगार्ाट क्षमताको आयोजना मध्य मेर्ाखोला 
जलवर्द्युत ्आयोजनाले ननमाार् गने आयोजनाका प्रिन्धक दीपेन्र आङ्र्ोले िताए । यसका लाथग 
ट्यांकी ननमाार् हुने क्षेत्रमा २० ममटि उिाइको िााँध िााँध्ने तयािी छ । 

दहउाँदमा १८ िण्टा पानी जमाएि ‘वपक आर्ि’ मा ६ िण्टा िलाउने ि र्र्ाामा ननयममत िलाउने 
गिी िााँध िनाउन लाथगएको हो । िााँधले छ/सात सय ममटि लामो दिूीसम्म मेर्ा खोलामा पानीको 
जलाशय िन्छ । प्रनतसेकेन्ड १२ हजाि िनममटि पानी जम्मा हुने आयोजनाले जनाएको छ । 
 

रु्ङरु्ङे झिनासमेत िााँधमभत्र पने भएकाले ननमाार्पनछ यो आकर्ाक पयाटकीय गन्तव्य िन्ने 
अनुमान छ । झिना अर्लोकन गने, िोदटङ ि र् याश्फ्टङ गनेहरूका लाथग उपयुक्त स्िल हुने 
सामुदानयक र्न उपभोक्ता श्जल्ला महासंि अध्यक्ष सुिज ओझा िताउाँछन ्। झिनाको पानी मसधै 
जलाशयमा खस्दा िप आकर्ाक हुने उनको भनाइ छ । 
 

यहााँ रु्ङरु्ङे मश्न्दि पनन भएकाले त्यसलाई जोगाउन िााँध केही सानो िनाइने पूर्ासांसद तिा 
आयोजनाका सञ्िालक सममनत सदस्य डम्ििध्र्ज तुम्िाहाम्रे्ले िताए । मश्न्दि जोगाएि र्रिपरि 
जलाशय हुने ि माननस आर्तजार्तका लाथग पुल िनाउने योजना पनन िहेको उनले िताए । 
भौनतक योजना तिा ननमाार्मन्त्री र्सन्तकुमाि नेम्िाङ आयोजना सञ्िालक सममनत अध्यक्ष 
हुन ्। अदहले आयोजनाले यहााँसम्म पुग्ने सडक ननमाार् गरििहेको छ । आयोजनास्िलमा सडक 
पुग्न अि करिि एक ककलोममटि मातै्र िााँकी छ । सडक पुगेपनछ सुरुङ ि िााँध ननमाार्को काम 
सुरु हुनेछ । 
 

करिि तीन सय ममटि उिाइको झिनालाई सिकािले देशका सय पयाटकीय गन्तव्यको सूिीमा 
िाखखएको छ । यहााँ अदहले पनन पयाटक जाने गिेका छन ्। पयाटकलाई लक्ष्य गिी तीनजुिे ममल्के 
जलजले (टीएमजे) क्षेत्रसाँगको सहकायामा सामुदानयक र्नले पैदल मागा िनाइिहेको छ । 
 

सााँर्ामा पााँि ककलोममटिको सुरुङ हुने आयोजनाको वर्द्युत ्गहृ भने मलिाङको नार्ामा हुनेछ । 
पापुङको तोक्पेगोलाश्स्ित सोद ुपोखिीिाट मेर्ाखोला सुरु भएको छ । यही आयोजनाले योभन्दा 



माथि मसम्िुकमा २० ि पापुङमा २० गिी ४० मेगार्ाट ननमाार् सुरु गदै छ । त्यहीीँिाट झिेको 
पानीिाट यहााँको जलाशय िन्छ । यहााँ उत्पाददत बिजुली मैर्ाखोला गाउाँपामलका–२ ढंुगे सााँिुमा 
ननमाार्ाधीन कोसी करिडोिमा जम्मा हुन्छ । 
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वर्द्युतीय होम अप्लायन्सको प्रयोग िढ्दै 

काठमाडौं : अदहले जाडो छल्न माननसहरू अनेक िहाना खोश्जिहेका छन।् सहि िजािमा जाडो छल्ने 
ििायसी सामान खरिद गना ग्राहकको भीड लाग्न सुरु भएको छ। यस्तोमा वर्मभन्न िान्डका 
कम्पनीका जोडो केश्न्रत वर्द्युतीय ििायसी सामग्री बिक्री गने प्रनतस्पधाा देखखन्छ। 

जाडोमा खासगिी दहटि, र्ाटि दहटि, कर्ी मेकि, एयि प्युरिर्ायि, थगजि, वयुममडडर्ायिजस्ता न्यानो 
िनाउने सामानको बिक्री वर्ात्त ैिढ्ने गछा। केही वर्के्रताले आकर्ाक छुटको योजनासदहत प्रडक्टको 
बिक्री िढाइिहेका छन।् 

र्र्ैवपच्छे जाडोयाममा प्रयोग हुने सामानको बिक्री िढ्ने गिेको वर्के्रता िताउाँछन।् गत र्र्ाको 
तुलनामा यसपामलको बिक्री २५ प्रनतशतले िढ्ने अनुमान गिेको िौधिी ग्रुपका सीजी इलेक्रोननक्सका 
नेसनल सेल्स म्यानेजि मनमोहन झा िताउाँछन।् उनी भन्छन,् ‘हाम्रो प्रत्येक र्र्ाको सेल्स ग्रोि २० 
देखख २५ प्रनतशतसम्म छ। यसपामल पनन जाडोमा २५ प्रनतशतसम्म िढ्ने अनुमान गिेका छौं।’ 

र्र्ाभिीको कुल व्यापािको तुलनामा जाडोयामको सेल्स ४० प्रनतशत हुने गिेको उनले जानकािी ददए। 
उनका अनुसाि जाडोमा उच्ि बिक्री हुने तीनर्टा सामानमा दहटि, इलेश्क्रक केटल ि थगजि छन।् 
उनले भने, ‘सस्तो ि सुलभताको दहसािले यी तीनर्टा र्स्तुको माग िढी देखखन्छ। त्यनत मातै्र नभइ 
यी सामान त अपरिहाया र्स्तु सिह माननने गछा।’ 

जाडो छल्ने सामानको बिक्रीमा सिैभन्दा िढी वर्द्युतीय ऊजाािाट िल्ने र्स्तुकै ििास्र् िहेको 
व्यर्सायी िताउाँछन।् पदहले पदहले ग्यासिाट िल्ने सामानको प्रयोग िढी हुनेगथ्र्याँे। जाडोमा र्ायि 
क्याम्पकै लाथग भनेि िमु्न जाने िलन पनन थियो। अदहले इलेश्क्रक दहटि सश्जलो ि भिपदााँे 
वर्कल्पका रूपमा प्रयोग भइिहेको भक्तपुिको दरु्ाकोटश्स्ित सम्झना ककिनका सञ्िालक िाजु 
भट्टिाईले िताए। 

२०७२ मा भारतीय नाकािन्दीपनछ एलपी ग्यासको अभाि भयो। माननसहरू 
विकल्पको रूपमा विद्युतीय माध्यमिाट िल्ने सामानको प्रयोग िढ्न िाल्यो। 
त्यसिेलादेखख इन्डक्सन िुलोको माग ह्िात्त ैिढ्न िालेको व्यिसायी िताउँछन।् 



र्ातार्िर्मैत्री हुने भएकाले यसको उपयोग िढी हुने गिेको छ। इलेश्क्रक थगजि, िाइस कुकि, दहटि, 

इलेश्क्रक जगलगायतको माग उच्ि छ। उनले भने, ‘इलेश्क्रक आइटममध्ये दहटिको माग धेिै छ। 
दैननक दईु र्टाभन्दा धेिै दहटिको बिक्री भइिहेको छ। पनछल्लो समय उपभोक्तामा वर्द्युतीय 
सामग्रीको प्रयोग िढाउनुपछा भन्ने धािर्ा वर्कास भएको पाइन्छ।’ 

धेिै ग्राहक ककिन तिा िािरुममा सकेसम्म वर्द्युतीय सामग्रीको नै प्रयोग गना पाइयोस ्भन्ने 
िाहना िाखेि आउने गिेको भट्टिाईले जानकािी ददए। ग्राहकको माग ि िजािको अर्स्िा हेिेि 
वर्द्युतीय उपकिर् बिक्रीका लाथग ल्याउने गरिएको उनको भनाइ छ। 

२०७२ मा भाितीय नाकािन्दीपनछ एलपी ग्यासको अभार् भयो। माननसहरू वर्कल्पको रूपमा 
वर्द्युतीय माध्यमिाट िल्ने सामानको प्रयोग िढ्न िाल्यो। त्यसिेलादेखख इन्डक्सन िुलोको माग 
वर्ात्त ैिढ्न िालेको व्यर्सायी िताउाँछन।् 

भन्साि वर्भागका अनुसाि िालु आथिाक र्र्ाको पदहलो िाि मदहनामा मातै्र एक अिा १० किोड 
रुपैयााँ ििाििको जाडोमा प्रयोग हुने सामान आयात भएका छन।् 

िजािमा कलसा, िाल्रा, इलेक्रोन, एलजी, दहटािी, ब्याक एन्ड डेकि, युर्ी, सामसङसदहत वर्मभन्न 
िान्डका होम अप्लायन्स छन।् जाडोमा सिैभन्दा िढी प्रयोगमा आउने होम अप्लायन्स ननम्न छन ्
: 

िाटर दहटर 

जाडोयाममा नुहाउनु धेिै व्यश्क्तका लाथग कठीन काम हो। त्यसैले हिेक ििमा थगजि अननर्ाया 
जस्तै भइसकेको छ। थगजि खरिद गनुाअनि आफ्नो आर्चयकता कनत हो ख्याल गनुापने हुन्छ। 
सानो परिर्ािको लाथग ठूलो थगजि आर्चयक पदैन। 

एयर प्युररफायर 

स्र्च्छ हार्ा सिैका लाथग आर्चयक छ। ति, सहिमा िढ्दो र्ायु प्रदरु्र्ले स्र्च्छ हार्ा सिैको 
पहुाँििादहिको वर्र्य िनेको छ। जाडोमा वर्शेर्गिी एलजीको जाखखम िढी हुने गिेको पाइन्छ। 
धुलोका कािर् हुने यस्तो एलजीिाट जोथगन स्र्च्छ हार्ा अननर्ाया छ। 

यस्तोमा एयि प्युरिर्ायि उत्तम वर्कल्प हुन्छ। उच्िस्तिको एयि प्युरिर्ायिमा हार्ा शुद्धीकिर् 
गछा। यसमा हुने मल्टी लेयि प्रवर्थधले हार्ालाई छान्ने काम गछा। परिर्ामस्र्रूप स्र्च्छ हार्ा 
प्रर्ाह गछा। 



दहटर 

ििमा िस्ने माननस मसिक, ब्ल्यांकेट ओडेि िस्न सक्छन।् ति, कायाालय जाने व्यश्क्तका लाथग सधैं 
सहज र्ातार्िर् नहुनसक्छ। यस्तो दहटिको प्रयोग गनुा उथित हुन्छ। 

कफी मेकर 

जाडोयाममा बिहान उठ्नेबिवत्तकै धेिैको िानी हुन्छ, थिया, कर्ी खाने। ति, पटकपटक कर्ी िनाउनु 
झन्झट हुनसक्छ। यस्तोमा ििमा कर्ी मेकि िाखु्न िाम्रो वर्कल्प हो। यसलाई प्रयोग गना पनन 
सश्जलो छ। 

इनसुलेटेड िमास 

जाडोमा न्यानो मसिकिाट ननस्केि पानी तताउन जाने इच्छा कमै हुन्छ। िजािमा पाइने स्टेनलेस 
श्स्टलको इन्सुलेटेड िमासले २४ िण्टा पानीलाई तातो िाख्छ। यसमभत्रको इन्सुलेसन प्रवर्थधले 
िमासमभत्रको तापक्रमलाई कायम िाख्न मद्दत पुग्छ। यसलाई प्रयोग गना ि सर्ा गना सश्जलो पनन 
छ। 

इलेश्क्ट्रक बलांकेट 

ददनभि ठण्डी खेप्दै िाती ओच््यानमा पुग्दा न्यानो महसुस नहुाँदा िात नै खल्लो िन्न सक्छ। 
यसको एक मात्र समाधान हो, इलेश्क्रक ब्लांकेट। यस्तो ब्लांकेट निम फ्याबिकिाट िनेको हुन्छ। 
यसमा भएको प्री–दहट कर्ििले तपाइाँ जानुअनि पुिै बि्यौना नै न्यानो पाछा। यसमा हुने इलेश्क्रमसटी 
कर्ििमा कम भोल्टेजको प्रवर्थध प्रयोग भएको हुन्छ। जसले गदाा यो सुिक्षक्षत पनन छ। लगाताि 
१० िन्टाको प्रयोगपनछ यो स्र्िामलत रूपमा िन्द हुन्छ। 

हट िाटर बयाग 

जाडोमा तपाइाँको उपयोगी र्स्तु िन्नसक्छ, हट र्ाटि ब्याग। पोटेिल आकािमा आउने यस्तो ब्याग 
जतासुकै िोकेि दहाँड्न सश्जलो हुन्छ। र्ातार्िर्मैत्री यस्तो ब्यागलाई िि होस ्र्ा अकर्स जहााँ पनन 
प्रयोग गना सककन्छ। जाडोमा हुनसक्न ेशिीिको दखुाईलाई सेक्न पनन यसको प्रयोग हुनगेिेको छ। 
यसमा पदहलैदेखख पानी मसल गिेि िाखखएको हुनाले पानी भरििहनुपने झन्झट पदैन। १० देखख १५ 

ममनेटसम्म िाजा गदाा पनन ४ देखख ८ िन्टासम्म काम गछा। यसमा िातो इश्न्डकेटि जडान गरिएको 
हुन्छ, जसले िाजा रु्ल भएको जानकािी ददन्छ। 

डडस िासर 

डडस र्ासिले तपाइाँको समय मात्र िित गदैन, पानी पनन जोगाउाँछ। जाडोमा भाडा माझ्नु त्यनत 
सहज वर्र्य होइन। डडस र्ासि तपाइाँलाई काम गना ि जाडो कटाउन उपयोगी िन्न सक्छ। 
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साझा यातायातको वर्द्युतीय लक्ष्य 

काठमाडाँैँं । िाजनीतीकिर् तिा भतीकेन्र िनाइनुका कािर्, २०१८ सालमा स्िापना भई २०१९ 
देखख ६ र्टा िसिाट सेर्ा सुरु गिेको साझा यातायातले २०४० को दशकमा िाटो बििायो । 
व्यर्स्िापनको समस्या समाधान गिी जनतालाई वर्चर्सनीय सार्ाजननक यातायात ददनुको साटो 
सिकािले संस्िालाई मलश्क्र्डेसनमा लग्यो । केही कमािािी तिा ‘साझाका सािी’ नागरिक समूहको 
कक्रयाशीलता तिा अदालतको ननर्ायले संस्िालाई ब्युाँतायो ि २०७० र्ैशाख १ देखख रे्रि यसका 
िस उपत्यकाका सडकमा गुड्न िाले । सञ्िालक सममनतमा अध्यक्ष लगायत ५ जना सिकािी 
पदाथधकािी पदेन सदस्य हुन ेि मात्र दईु जना साधािर् सदस्य िहने वर्ननयमलाई उल्टाएि 
सिकािले ५ जना (अध्यक्ष लगायत) साधािर् सभािाट ननर्ााथित ि २ पदाथधकािी पदेन हुने 
परिपाटी िाख्यो । ननिन्ति सिकाि रे्ििदलको जमानामा यो कदमले िाजनीतीकिर्को समस्या 
हल गर् यो ि साझा यातायात ‘सिकािी सहकािी’ िाट अमल िढी ‘सहकािी’ संस्िामा िदमलयो । 
नयााँ संस्िागत संििना अन्तगात साझा यातायात पुनजीवर्त भयो ि १६ ठूला िसिाट सुरु गिी 
अदहले ७१ िस िाजधानीमा सञ्िालनमा छन ्। ६ र्र्ासम्म संस्िा सञ्िालनमा िाजनीतीकिर्को 
आभाससम्म भएन, जसले गदाा कम्पनीले नमुनामूलक काम गना सक्यो । र्र्ाको सालाखाला १ 
किोड यातु्रलाई सेर्ा ददनसक्ने भएको छ आज, साझा यातायात । संस्िाको ननिन्ति पहल िहेको 
छ, सार्ाजननक यातायातलाई व्यर्श्स्ित गना सिकािद्र्ािा एक ननयमन ननकायको ननमाार् गनुा, 
ननजी क्षेत्रसमेतको सहकायामा सार्ाजननक यातायातका सर्ािी साधन िढ्न यातु्रहरूलाई आकवर्ात 
गनुा ि उपत्यकाका नर्गदठत १८ नगिपामलकासाँगको सहकायामा िाश्ररय अिातन्त्र तिा 
जनस्र्ास््यलाई मध्यनजि गदै सार्ाजननक यातायातको वर्द्युतीकिर् गनुा । संि, प्रदेश ि 
स्िानीय सिकाि तीनै तहका सिकािले वर्चर्ास गिेकै कािर् असाि २०७६ मा वर्द्युतीय िस 
ककन्न प्रदेश ३ सिकाि, काठमाडौं ि लमलतपुि महानगिपामलकाले रु. ४२.५ किोड साझा 
यातायातमा सेयि लगानी गने ननर्ाय गिे । झन ्अनि िढेि संिीय सिकािले वर्द्युतीय िस 
खरिदका लाथग रु. ३ अिाको सेयि लगानी गर् यो । असाि २०७६ सम्म साझा यातायातको 
संस्िागत ननिन्तिता ि उत्साह दरु्ैमा अवर्श्च्छन्नता थियो । यसैिीि सिकािले बिनाजानकािी 
सहकािी ऐन ि ननयम संशोधन गिेि सञ्िालक सममनतमा ५ जना, सिकािद्र्ािा तोककएका, सदस्य 
िहने ननर्ाय मलयो । ठूलो लगानी गिेको संस्िाको आथधकारिक तहमा सिकािले भूममका िाहनु 
स्र्ाभावर्कै हो भनी थित्त िुझाइयो, जिकक आउाँदा ददनमा िाजनीनतक उताि–िढार्िीि साझा 
यातायातको यात्रालाई यस ननर्ायले खलिल्याउने सम्भार्ना रे्रि ब्युाँताएको छ । अको ननर्ायले 



पनन साझा यातायातको उत्साह ि िफ्तािमा धक्का लाग्यो— सार्ाजननक खरिद ऐनले तोकेको 
प्रकक्रया अन्तगात बिजुली िस खरिदका लाथग अन्तिााश्ररय िोलपत्र आवर्ानको तयािी पूिा हुाँदै 
गदाा पूिै प्रकक्रया ‘यिाश्स्िनतमा िाखू्न’ भनी १ असोजमा भौनतक पूर्ााधाि तिा यातायात 
मन्त्रालयिाट पत्र प्राप्त भयो । साझाले आजेको वर्चर्सनीयताका कािर् संिीय सिकािले रु. ३ 
अिा लगानी गिेको थियो, ति एक्कामस त्यो वर्चर्ास अवर्चर्ासमा परिर्त भएको देखखयो । तीन 
मदहनाभन्दा िढी भयो, सिकािले ‘यिाश्स्िनत’ को पत्र पठाएको, जसले गदाा बिजुली िस खरिद 
प्रकक्रया त िोककयो नै, यसले दैननक िस सञ्िालनिाहेक कम्पनीका सिै मध्यकालीन ि दिूगामी 
योजनालाई असि पािेको छ । वर्मभन्न खालका तयािी गनुापन ेसाझा यातायातलाई यता न उता 
(सस्पेन्डेड एननमेसन) को अर्स्िामा पुर् याइएको छ । यातायातमा सामाश्जक अन्याय सहिी 
सार्ाजननक यातायातको लक्ष्य सहिी अिातन्त्रलाई उत्पादनमूलक िनाउनु ि जनतालाई सुिक्षक्षत, 

सुलभ ि भिपदो परिर्हन सेर्ा पुर् याउनु हो । भिपदो िससेर्ा ददने हो भने उपत्यकाको अिातन्त्र 
मात्र होइन, समाज ि संस्कृनत पनन र्स्टाउाँछन ्। उपत्यकामा १० लाखभन्दा िढी मोटिसाइकल 
छन ्। मुलुकमा हिेक मदहना करिि ८ अिा मूल्यका पेरोल ि डडजेलका गाडी ि त्यसका पाटापुजाा 
मभबत्रन्छन ्। उपत्यकाका केर्ल २ प्रनतशत दताा गाडीहरू सार्ाजननक हुन,् जसले वर्किाल 
सामाश्जक अन्यायको श्स्िनत दसााउाँछ । संसािका झन्ड ैशतप्रनतशत सहिमा सार्ाजननक यातायात 
कम्पनीलाई स्िानीय र्ा केन्रीय सिकािले ‘सश्ब्सडाइज’ गछा , ककनकक यो व्यर्सायभन्दा पनन 
सेर्ाको माध्यम माननन्छ । नेपालमा भने यो क्षेत्र प्रायः पूर्ातः ननजी व्यर्सायीको हातमा पुग्यो ि 
ननयमनको अभार्मा अिातन्त्र ि जनमानस दरु्ैलाई पुग्नुपने सेर्ा ि र्ाइदा भएन । साझा 
यातायातलाई सुरुमै िुनौती खडा भयो । खुला आथिाक नीनत अन्तगात िलेको िाज्यद्र्ािा 
‘सश्ब्सडी’ को आश गना सककएन । ति स्िानीय सिकािसाँग साझाले सहकायाको मौका पायो ि 
आज सिकािको एउटै सेर्ाग्राही परिर्हनको ननकाय नहुाँदा ि उपत्यका यातायात प्राथधकिर्समेत 
निनेको अर्स्िामा यातायात क्षेत्रमा सामाश्जक न्यायको दीयो साझाले जगाइिाखेको छ । संस्िा 
पुनःस्िापनापनछ साझाले सम्िश्न्धत वर्ज्ञहरू ि राकर्क प्रहिीको समेत सुझार्मा उपत्यकाका िौडा 
सडकमा ठूला िस गुडाउने ननधो गर् यो, ककनकक यहााँ मोनोिेल र्ा भूममगत मेरोको खिा िेहोना 
सक्ने अर्स्िा तत्कालका लाथग छैन । ठूला िसका लाथग न्यूनतम भन्साि दि िादहन्छ भनी 
साझाले ‘लिी’ गर् यो । यो प्राप्त भएपनछ ननजी यातायात जगत्लाई समते र्ाइदा भएको छ । 
आयानतत डडजेल ि पेरोलले िाश्ररय अिातन्त्रमा टाल्नै नसककने भ्र्ाङ पािेको छ ि जनस्र्ास््यमा 
प्रदवूर्त र्ायुमण्डलले िातक प्रहाि गिेको छ । उता, बिजुली उत्पादनमा नेपाल आत्मननभाितातर्ा  
िढ्दै छ, जसका कािर् सार्ाजननक यातायातलाई वर्द्युतीकिर् गनुा जरुिी भइसक्यो । यही कुिा 



िुझेि तीनै तहका सिकाि वर्द्युतीय िसमा लगानी गना इच्छुक भएका छन ्। ति अर्सोस, सो 
ननर्ायलाई कायाान्र्यन गना साझा यातायातसाँग िोवर्त सहकाया अनि िढाउन भने सिकािहरू 
पनछ हट्न िालेको आभास हुन्छ । बिजुली िसको यात्रा २०७२ सालको नाकािन्दीदेखख न ैसाझा 
यातायातले बिजुली िसको सम्भाव्यता अध्ययन गदै आइिहेको छ । ग्लोिल थग्रन ग्रोि 
इश्न्स्टच्युट (जीजीजीआई) को अन्तिााश्ररय संस्िा ि र्ातार्िर् मन्त्रालयको सहकायामा 
सम्भाव्यता अध्ययन गरियो ि २०७४/७५ मा लुश्म्िनी वर्कास कोर्साँग ५ र्टा बिजुली िस 
सञ्िालन गने सम्झौता पनन भयो । बिजुली िस मभत्र्याउने अमभयानमा एउटा ककस्सा िवपयो, जि 
प्रधानमन्त्री केपी शमाा ओलीले िढेि उद्िाटन गिेको सो िसलाई पयाटन मन्त्रालयको वर्ज्ञ टोलीले 
अस्र्ीकृत गर् यो । यसका िार्जुद सोही समािोहमा, प्रधानमन्त्री ओलीद्र्ािा जीजीजीआई ि साझा 
यातायातको पहलमा यातायात मन्त्रालय तिा र्ातार्िर् मन्त्रालयले तयाि पािेको ‘वर्द्युतीय 
परिर्हन िाश्ररय कायायोजना’ को सार्ाजननकीकिर् भयो । बिजुली िसको सुरुको लागत ननकै िढी 
हुने हुनाले यसमा लगानी गना साझा यातायातले स्िानीय ि प्रादेमशक सिकािसाँगको सहकाया पनन 
अगाडड िढाउाँ दै गदाा प्रधानमन्त्री ओलीको बिजुली सर्ािी सम्िन्धी िासो ि उत्साह िुझेिै हो, 
यातायात तिा भौनतक पूर्ााधाि मन्त्रालयले ३१ असािमा रु. ३ अिाको सेयि खरिद गिी देशमा 
बिजुली िस प्रर्ाली स्िावपत गने मौका साझा यातायातलाई ददइयो । ककन यो दढलाइ ? 

सर्ासाधािर्को समेत अथधक िासो िहेको बिजुली िस खरिद प्रकक्रया सिकािी पत्रका आधािमा 
िोककएको यिािा हो । रु. ३ अिा िकम तीनर्टा सिकािी िैंकमा रु. १/१ अिाको दिले िाखखएको 
छ । यसिी ब्याज मात्र कमाउन गिी िैंकमा िाखखाँँंदा बिजुली िस प्रर्ाली स्िावपत गने काम 
तीन–तीन मदहना पछाडड धकेमलएको छ । असाि ३१ गते सिकािले सेयि ककने लगत्त ैतत्कालीन 
यातायात मन्त्रीले दसैंमभत्र बिजुली िस आउने िोर्र्ा गिे । सार्ाजननक खरिद ऐन अन्तगात 
बिजुली िस खरिद गदाा दसैंमभत्र िस ल्याउन सम्भर् नभएकाले तत्कालै िस ल्याउने हो भने 
सिकाि–सिकाििीि सम्झौता (‘जी–टु–जी’) मार्ा त मात्र ममल्ने भनी साझा यातायातले पत्र पठायो । 
यस वर्र्यमा अिा मन्त्रालयका पदाथधकािीिाट वर्थधर्त ्िोलपत्र प्रकक्रयािाटै जानु भन्ने िाय 
आएपनछ अन्तिााश्ररय िोलपत्रद्र्ािा ‘सस्तो’ ि ‘गुर्स्तिीय’ िस मभत्र्याउन हामी लाग्यौं । सम्पूर्ा 
प्रकक्रयालाई पािदशी ि प्रभार्कािी िनाउन भौनतक पूर्ााधाि तिा यातायात मन्त्रालय, यातायात 
व्यर्स्िापन वर्भाग, काठमाडौं महानगिपामलका, वर्द्युत ्प्राथधकिर्का प्रनतननथध ि वर्ज्ञको समेत 
सहभाथगतामा साझा यातायातले खरिदका लाथग वर्शेर्ज्ञ सममनत िनायो । सिकािी ननकायले नाम 
पठाउन केही दढला गिे पनन सममनत क्षमतार्ान ्िन्यो ि काम अनि िढ्यो । नर्ीनतम बिजुली 
िस प्रवर्थधका वर्शेर्ताहरू, यस प्रवर्थधको िलायमान अर्स्िा, उत्पादनका केन्रहरूको पदहिान 



इत्यादद िुझ्ने काम भयो । सममनतले अन्य वर्ज्ञ ि बिजुली िस ननमाार् गने २२ र्टा वर्देशी 
कम्पनीमसत समेत सम्पका  गिी िोलपत्र आवर्ानका लाथग आर्चयक ‘स्पेमसकर्केसन’ ि अन्य 
कागजातको मस्यौदा तयाि गिी साझा यातायातको िोडामा छलर्ल गने तयािी भयो । वर्शेर्ज्ञ 
सममनतले काम पूिा गना मात्र २८ ददन समय पायो । उक्त सममनतको मस्यौदा छलर्ल गना 
िोलाइएको िोडा िैठकको एक ददनअनि २०७६ असोज १ गते वर्द्युतीय िस खरिद प्रकक्रया 
‘यिाश्स्िनतमा िाखू्न’ भनी मन्त्रालयिाट पत्र प्राप्त भयो । यसै पत्रको सुझार् मुताबिक साझा 
यातायातको सिै काम स्िथगत भएको छ । सेयि खरिद गदाा मन्त्रालयले पदहला नै तयाि गिेको 
करिि डेढ पन्नाको ‘फे्रमर्का ’ ददएको थियो, जो सांकेनतक थियो ि अन्तिााश्ररय िोलपत्रका लाथग 

अपयााप्त पनन । त्यहााँ अगं्रेजीमा ‘यो स्पेमसकर्केसन ि डाटा प्रािश्म्भक खाकाको रूपमा प्रयोगमा 
मलइनु पनेछ’ भनी लेखखएकाले मन्त्रालयको समेत प्रनतननथधत्र् िहेको वर्शेर्ज्ञ सममनतले सो 
खाकालाई आधाि मानी िप वर्स्ततृ अध्ययन गिी ‘स्पेमसकर्केसन’ को मस्यौदा तयाि गदै थियो । 
सिकािले प्रदान गिेको सहुमलयतका कािर् ननजी बिजुली गाडीको प्रर्ेश नेपालमा िाम्रो छ, ति 
बिजुली िसको आयात भने औलंामा गन्न सक्ने गिी छ । ननजी व्यर्सायीले िस ककनेि नछट्टै 
ल्याउन सक्ने अर्स्िा िहे पनन साझा यातायातले सार्ाजननक खरिद ऐनद्र्ािा िोलपत्र 
आवर्ानभन्दा िादहिको प्रकक्रया अर्लम्िन गना सक्दैन/िाहाँदैन । र्ायु प्रदरू्र् ि देशको व्यापाि 
िाटा कम गिी बिजुलीको खपत िढाई अिातन्त्रलाई टेर्ा पुर् याउन ि सर्ासाधािर्लाई गुर्स्तिीय 
सार्ाजननक यातायातको सुवर्धा ददन आज बिजुली िस प्रर्ालीको आर्चयकतािािे कुनै द्वर्वर्धा 
छैन । सिकािी नीनत ि कायायोजनाले समेत यसलाई उच्ि प्रािममकता ददएको अर्स्िामा 
‘यिाश्स्िनत’ ककन िाखु्नपर् यो ? दीक्षक्षत साझा यातायात सहकािीका अध्यक्ष ि तुलाधि कायाकािी 
प्रमुख हुन ्। 
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वर्द्युत बिक्री साँगै िढ्यो िरुर् हाइड्रोपार्िको नार्ा 
 

काठमाडौं । िरुर् हाइड्रोपार्ि कम्पनी मलममटेडले िालु आर्मा १ किोड ५८ लाख १३ हजाि रुपैयााँ 
खुद नार्ा कमाएको छ । कम्पनीले आर्को पदहलो तै्रमाससम्मको अर्थधमा सो मुनार्ा आजान 
गिेको हो । कम्पनीले आजान गिेको मुनार्ा गत आर्को यही समयअर्थधको तुलनामा  ४२ लाख 
२९ हजाि िढेको हो । कम्पनीले गत र्र्ा १ किोड १५ लाख ८४ हजाि रुपैयााँ खुद नार्ा कमाएको 
थियो । कम्पनीको वर्द्युत बिक्री आम्दानी िढेसाँगै अन्य खिा िटेपनछ नार्ा िढेको हो । 
कम्पनीले असोजसम्ममा वर्द्युत बिक्रीिाट ३ किोड २४ लाख ७९ आम्दानी गिेको छ । यो गत 
आथिाक र्र्ाको यसै अर्थधको तुलनामा ११ लाख ६३ हजाि रुपैयााँ िढेको हो । २५ किोड ५१ लाख 
िुक्ता पूाँजी िहेको यस कम्पनीको जगेडा कोर् २ किोड ५६ लाख ८५ हजाि िहेको छ । कम्पनीको 
संखुर्ासभामा हेर्ा जलवर्द्युत आयोजनाले लामो समयदेखख वर्द्युत उत्पादन गिीिहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


