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अझै बनेन बूढीगगंाको डीपीआर 

(अछाम) — अछामको बूढीगंगा जलविद्युत ्आयोजना ननमााण चचाा सुरु भएको २३ िर्ासम्म पनन 
विस्ततृ पररयोजना प्रनतिदेन (डीपीआर) समेत तयार हुन सकेको छैन ।  

दसैंअगाडड नै डीपीआर तयार भइसक्ने आयोजनाको कायाालयले जनाएको थियो । सरकार आफैं ले 
ननमााण गने २० मेगािाट क्षमताको बूढीगंगा आयोजना ०७६ भभत्र ननमााण सम्पन्न गने सम्झौता 
थियो । 

 

०७२ असार १४ मा सम्झौता भई ०७३ पुसमा डीपीआर तयार पाने जजम्मेिारी अस्रेभलयन कम्पनी 
स्मेक इन्टरनेसनल प्राभल र नेपालको कम्पनी उदय कन्सल्टेन्सीले पाएको थियो । म्याद सककएको 
अढाइ िर्ा भइसक्दा पनन उनीहरूले तोककएको काम पूरा गना सकेका छैनन ्। डीपीआर तयार गना 
१९ करोड ९१ लाख ३३ हजार लागत अनुमान गररएको थियो । 

 

सन ्१९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकनअनुसार अनुमाननत 
कुल लागत कररब ६ अबा रुपैयााँ रहेको आयोजनाका इजन्जननयर िीरबहादरु बोहराले बताए । 
डीपीआर तयार पाना अझै २ महहना लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘डीपीआर तयारीको काम लगभग 
अजन्तम चरणमा छ । िन तिा िातािरण मन्त्रालयबाट ईआईए स्िीकृत हुनुपछा  । अहहले फाइल 
मन्त्रालयमा छ,’ उनले भने, ‘स्िानीयको साि भएकाले बाधा छैन ।’ आयोजना ननमााण गना सन ्
२०१४ जुनमा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसाँग ६ अबा ऋण सम्झौता भइसकेको आयोजना 
कायाालयले जानकारी हदएको छ । सन ्२०१२ जुलाईमा कुिेत फन्ड फर अरब इकोनभमक 
डेभलपमेन्टसाँग १ अबा ८० करोड रुपैयााँ ऋण सम्झौता भएको छ । अपुग रकम नेपाल सरकारले 
बेहोनेछ । 

 

आयोजनाबाट उत्पाहदत बबजुली सुदरूपजचचमका जजल्लामा खपत हुने र बााँकी कैलालीको 
पहलमानपुरसम्म पुर् याएर केन्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । ८.६४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको 
आयोजनाको मुख्य संरचनामा बााँध, इन्टेक, सेटभलङ, बेभसन, सुरुङ, सजाटयांक, विद्युत्गहृ, टेलरेस, 

सबस्टेसन, प्रसारण लाइन आहद रहनेछन ्। 
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पिातमा लगानी बहस : जलविद्युत ्देखख कृवर् उद्योगमा अिसर 

(पिात) — ‘बहुउपयोगी कालीगण्डकी बहुउद्देचयीय पररयोजना गण्डकी प्रदेशको समदृ्थधको आधार 
बन्न सक्छ,’ कांग्रेस केन्रीय सदस्य एिं संविधानसभा सदस्य अजुानप्रसाद जोशीले भननरहाँदा 
उद्योग िाखणज्य महासंघका पूिाअध्यक्षहरू कुशकुमार जोशी र सुरज िैद्यले ध्यानपूिाक सुने ।  

छैटौं पिात महोत्सिका अिसरमा पिात उद्योग िाखणज्य संघले आयोजना गरेको लगानी बहसका 
अिसरमा स्िानीय तहका प्रमुख, व्यिसायी, उद्योगी, राजनीनतज्ञले जजल्लाको सम्भािनाबारे छलफल 
गरेका छन ्। सािै उनीहरूले लगानीका लाथग आह्िानसमेत गरे । स्िानीय तहका प्रमुखहरू सडक 
सञ्जाल र विद्युत्को अिसर सबैनतर पुगेको भन्दै अब जजल्लामा सम्भावित उत्पादन र नतनको 
प्रशोधन गरेर उद्योग सञ्चालन गना सककनेबारे बढी केजन्रत भए । 

 

जजल्लामा मुख्यगरी जलविद्युत,् कृवर्जन्य, खानी तिा धाभमाक पयाटनमा लगानी गना सककनेबारे 
बबहीबार बहस चल्यो । अथधिक्ता एिं तत्कालीन जजविसका राजस्ि अथधकृत चन्रबहादरु क्षेत्रीले 
जजल्लाको सम्भािना तिा अिसर समेहटएको प्रोफाइल प्रस्तुत गदै कृवर्तफा  लप्सी, कफी, सुन्तला, 
कााँक्रा, आलु, अलैंची, जडीबुटीलगायतको सम्भािनाबारे उल्लेख गरे । पयाटनमा होमस्टे, पदयात्रा, 
र् याजटटङ, पािातीको जन्मस्िान, भगिान ्भशि सकका ट, श्रिणकुमार सकका टलगायतमा लगानीको 
सम्भािना उल्लेख गरे । जलविद्युत्मा मुख्य गरी कालीगण्डकी बहुउद्देचयीय पररयोजनाको 
सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले ८ देखख १२ सय मेगािाटसम्मको जलाशययुक्त पररयोजना 
ननमााण गना सककनेबारे कायापत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै खानीमा महाभशलाको फलामखानी, पाङको 
तामाखानी उत्खनन गना सके जजल्लाले आथिाक क्षेत्रमा फड्को माने उल्लेख गरे । 

 

महाभशलामा दैननक ८० हजार मेहरक टनका दरले २० िर्ासम्म ननकाल्न भमल्ने २४२ िगाभमटरमा 
फैभलएको फलामखानी रहेको महाभशला गाउाँपाभलकाका अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए । कृवर्बाट मातै्र 
पनन समदृ्ध हुन सक्ने पूिासांसद ऋवर्केश नतिारीले दाबी गरे । लप्सीको व्यािसानयक खेतीका 
लाथग अभभयान चलाएका नतिारीले प्रशोधन उद्योग सञ्चालन भए अबौं भभत्र्याउन सककने बताए । 
संविधानसभा सदस्य अजुानप्रसाद जोशीले लगानीकताालाई आकवर्ात गना मुख्यगरी कानुनी र 
भौगोभलक अिस्िा सहज हुनुपनेमा जोड हदए । विशेर्गरी पयाटन, कृवर् र ऊजाामा लगानी 
आिचयक रहेको संघीय सांसद पदम थगरीको भनाइ छ । मध्यपहाडी र कालीगण्डकी कररडोरले 
पूिा–पजचचम तिा उत्तर–दक्षक्षण जोडडसकेको हुाँदा दिुै सडकलाई आधार बनाएर गना सककने उद्योग 
व्यिसायमा लगानी गना उद्योगीलाई आह्िान गरे । 

 



सम्भािना िुप्रै भएर पनन दीघाकालीन योजना बनाएर अनघ बढेमा मातै्र लगानीकताा, स्िानीय 
समुदाय र सरकार सबै पक्षले फाइदा भलन सककने उद्योग िाखणज्य महासंघका पूिाअध्यक्षद्िय 
जोशी र िैद्यले बताए । कम्तीमा २० िर्ाको योजना बनाएर मातै्र लगानी ल्याउन सककने जोशीको 
भनाइ छ । पिातका सम्भािनाबारे जानकार भएको र यहााँ जलविद्युत ्र लप्सी प्रशोधन उद्योगमा 
लगानी सुरक्षक्षत रहेको उनले बताए । 

 

भ्रमण िर्ा २०२० का संयोजकसमेत रहेका िैद्यले पिात मात्र नभएर समग्र मुलुक अहहले 
सम्भािनाको खोजीमा रुमजल्लइरहेको धारणा राखे । ‘हामीसाँग सम्भािना नभएर होइन,’ उनले भन,े 

‘नेपालका युिाले विचिका चथचात सहर बनाएका छन ्तर हामीले आटनै घर बनाउन सकेका छैनौं ।’ 
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विद्युत ्प्राथधकरणले ५० स्िानमा स्िचाभलत चाजजाङ स्टेसन 

बनाउने  
एडिबीको ५० करोि ऋणमा उपत्यकामा २० र जिल्लाका ३० स्थानमा स्टेसन स्थापना गनन बोलपत्र 
आह्वान 

नेपाल विद्युत ्प्राथधकरणले देशभर ५० स्िानमा चाजजाङ स्टेसन ननमााण गना अन्तरााजररय बोलपत्र 
(टेन्डर) आह्िान गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभभत्र २० र उपत्यकाबाहहर ३० स्िानमा कारलगायत 
साना सिारीसाधन चाजा गना चाजजाङ स्टेसन ननमााणका लाथग प्राथधकरणले टेन्डर आह्िान गरेको 
हो । बोलपत्र पेस गना ४५ हदनको समय हदएर ७ माघमा टेन्डर आह्िान गररएको सूचना प्रकाभशत 
गररएको प्राथधकरणको चुहािट ननयन्त्रण तिा ऊजाा दक्षता विभागका उपप्रबन्धक प्रमोद ररजालले 
बताए ।  

‘चाजजाङ स्टेसन ननमााणका लाथग इच्छा देखाउने कम्पनीहरू प्रशस्त रहेकाले ४५ हदनभभत्र नै इच्छुक 
कम्पनीहरूले बोलपत्र प्रस्ताि पेस गने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रनतस्टेसन १ करोड 
रुपैयााँ लागत पने अनुमान गररएको छ ।’ उक्त चाजजाङ स्टेसन ननमााणका लाथग एभसयाली विकास 
बैंकको सहयोगमा सञ्चाभलत विद्युत ्प्रसारण तिा वितरण सुधार पररयोजनाबाट ५० करोड रुपैयााँ 
ऋण लगानी गने भएको छ । २३ फागुनसम्म आउने बोलपत्रको मूल्यांकन गरी प्राथधकरणले 
ननमााणकताा कम्पनी छनोट गनेछ ।   

सरकारी तथा सावनिननक स्थानमा राखे्न तयारी  
उनका अनुसार प्राथधकरणले सुरुमा भाटभटेनीजस्ता पाकका ङ बढी हुने चल्तीका डडपाटामेन्टल स्टोर, 

सवपङ मललगायतका ननजी क्षेत्र, व्यािसानयक क्षेत्रलाई चाजजाङ स्टेसन सञ्चालनका लाथग आह्िान 
गरेको थियो । तर, सुरुमा ननजी क्षेत्रले खास उत्सुकता नदेखाएपनछ सरकारी कायाालय तिा 
संस्िाहरूमा नै चाजजाङ स्टेसन राखे्न तयारी गरररहेको छ । प्राथधकरणले सुरुमा नमुना पररयोजना 
(पाइलट प्रोजेक्ट)का रूपमा भाडा नतनुानपन ेस्िानमा स्टेसनहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको 
छ ।  

‘संघीय संसद् भिन, प्रादेभशक कायाालयहरू, प्राथधकरणकै कायाालयजस्ता भाडा नतनुानपने सरकारी 
ननकाय र आमनागररकले समेत चाजा गना भमल्न ेठाउाँमा नमुना पररयोजनाका रूपमा सुरु गने 



अिधारणा प्राथधकरणको छ,’ उनले भने, ‘तर, आमनागररक तिा सािाजननक सिारीसाधनलाई समेत 
पायक पने चल्तीका ठाउाँमा स्टेसन राखे्न गरी तयारी स्िानको छनोट गररनेछ ।’ चाजजाङ स्टेसन 
राख्न इच्छुक देखखएकाहरूको प्रस्तािका आधारमा एक–एक गरी ५० स्िान छनोट गदै स्िान उपलब्ध 
गराउने ननकाय िा व्यजक्तसाँग सम्झौता गने तयारीसमेत प्राथधकरणले गरररहेको छ ।  

स्वचाललत स्टेसन बनाउने तयारी  
प्राथधकरणले राखे्न चाजजाङ स्टेसन अटोमेहटक बनाउने प्राविथधक तयारी छ । ननजचचत ठाउाँमा ‘सेन्रल 
कन्रोल रुम’ राखेर त्यहीीँबाट ननगरानी गना सककने गरी चाजजाङ स्टेसनहरू तायर गररनेछन ्। 
सेिाग्राहीले स्टेसनमा आटनो सिारी लाने, ‘चाजा गन’ जोडेर चाजा गने र इलेजक्रोननक भुक्तानीमाफा त 
खपत भएको विद्युत ् युननटको महसुल नतने व्यिस्िा गररनेछ । र, कुनै समस्या आए चाजजाङ 
स्टेसनमा प्राविथधकहरू गएर समाधान गने तयारी गरररहेको छ ।  

चाजजाङ स्टेसनमा विद्युतीय गाडीले खपत गने विद्युत ्युननटको महसुलका लाथग प्राथधकरणको 
प्रस्तािमा विद्युत ्ननयमन आयोगले महसुल ननधाारण गनुापन ेहुन्छ । महसलु ननधाारण गनुाअनघसम्म 
भने सफा टेम्पोहरूले नतने दरकै महसुल लाग्ने प्राथधकरणले जनाएको छ ।  

थचननयााँ बबिाइडी कम्पनीले आटना विद्युतीय सिारीसाधनका लाथग चाजा गना भमल्ने गरी 
उपत्यकाका विभभन्न १२ ठाउाँमा चाजजाङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । केही समयअनघ सुन्दर 
यातायातले समेत चाजजाङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । ३ सय विद्युतीय बस ल्याउने लक्ष्यका 
साि साझा यातायातले समेत चाजजाङ स्टेसन बनाउन इच्छा देखाइरहेको छ । विद्युतीय बस िा 
ठूला सिारीसाधनका लाथग भने पायक पने राजमागाहरूमा चाजजाङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउनुपनेछ । 
त्यसका लाथग कनत ककलोभमटर दरूीमा स्टेसनहरू राखे्न, कस्ता ठाउाँमा राखे्न भन्नेजस्ता मापदण्ड 
ननधाारण गना भने बााँकी छ ।  

सञ्चालन अनुमनतको मापदण्ि बन्दै  

ऊजाा, जलस्रोत तिा भसाँचाइ मन्त्रालयले चाजजाङ स्टेसन सञ्चालनका लाथग अनुमनत भलनुपने व्यिस्िा 
गना लागेको छ । मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्डको मस्यौदा तयार गना प्राथधकरणलाई नै जजम्मा 
हदएको छ । मापदण्ड तयार भएर कायाान्ियनमा आएपनछ अनुमनत भलएर मातै्र चाजजाङ स्टेसन 
सञ्चालन गना पाइनेछ । र, सञ्चालनमा रहेका चाजजाङ स्टेसनहरूसमेत मापदण्डभभत्र प्रिेश गनुापनेछ । 
तर, प्राथधकरणले उक्त मापदण्डको मस्यौदा तयार गररसकेको छैन । 

यस्तो बन्नेछ चाजिनङ स्टेसन 



विचिमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सिारीहरूका लाथग नतनीहरूको चाजजाङ प्रणालीका 
आधारमा ३ ककभसमका मापदण्डका चाजजाङ स्टेसनहरू प्रचलनमा छन ्। युरोपलेी मापदण्डको भसभसएस 
२.०, थचननयााँ मापदण्डको जजभभटी र जापानी मापदण्डको ‘चाडेमो’ प्रणालीका चाजजाङ स्टेसन प्रचलनमा 
छन ्। प्राथधकरणले पनन नतनै मापदण्डका विद्युतीय सिारी चाजा गना भमल्ने स्टेसनहरू बनाउनका 
लाथग प्राविथधक टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेको छ ।  

तर, विचि प्रचलनमा ९० प्रनतशत गाडी भसभसएस चाजजाङ मापदण्डको भएकाले भसभसएस मापदण्डका 
चाजजाङ स्टेसन पनन त्यही अनुपातमा तयार गररनछे भने कररब २० प्रनतशत अन्य दईु मापदण्डका 
गाडी चाजा गना भमल्ने स्टेसनहरू तयार गररनेछ । एउटा चाजजाङ स्टेसनको क्षमता बढीमा १ सय 
५० ककलोिाटको हुनेछ । भसभसएस, जजभभटी िा चाडेमोमध्ये कुनै दईुिटा डडसी चाजजाङ मोडका ‘चाजजाङ 
गन’ सञ्चालन गना ६०–६० ककलोिाटका दरले १ सय २० ककलोिाटका दईु चाजजाङ गन रहनेछन ्।  
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राजररय प्रसारणमा िवपयो ६.६ मेगािाट विद्युत ्

काठमािौँ । पनछल्ला हदनमा ननजी क्षेत्रले ननमााण गरररहेका जलविद्युत ्आयोजना ननमााण 
सम्पन्न हुने क्रम बढेको छ । सोही क्रममा ननजी क्षेत्रको लगानीमा लमजुङमा ननमााण भएको 
रुदीखोला–बी जलविद्युत आयोजनाले आजदेखख विद्युत ्उत्पादन शुरु गरेको छ । 

कूल छ दशमलि छ मेगािाट क्षमताको सो आयोजनाको विद्युत्गहृ लमजुङको क्िहोलाछार 
गाउाँपाभलका–५ भसन्दीमा छ । विन्दिाभसनी हाइड्रोपािर कम्पनीले ननमााण गरेको आयोजनाबाट 
उत्पाहदत बबजुली स्िानीय भमजुरेडााँडा सिस्टेशनमाफा त राजररय प्रसारण प्रणालीमा जोडडएको हो । 

कूल १५ हदनसम्म परीक्षण प्रसारणका रुपमा विद्युत ्उत्पादन हुनेछ । सो अिथधभर सरकारले 
बबजुलीको पैसा नतनुापदैन । परीक्षण प्रसारणको अिथध सककएपनछ व्यािसानयक उत्पादन शुरु हुने 
विन्दिाभसनी हाइड्रोपािरका अध्यक्ष कृरणप्रसाद आचायाले जानकारी हदए । 

ननमााण शुरु भएको करीब दईु िर्ामै उत्पादन िालेको उक्त आयोजनाको प्रनतमेगािाट लागत रु 
१८ करोड पुगेको कम्पनीका सथचि जनादान अयाालले जानकारी हदए। विन्दिाभसनीले नै ननमााण 
गरेको ८.८ मेगािाटको रुदीखोला–ए जलविद्युत ्आयोजनाले गत िर्ाको चैतदेखख व्यािसानयक 
उत्पादन गदै आएको छ । यस्तै कूल ४८.८ मेगािाटको खखम्ती–२ जलविद्युत ्आयोजनामा पनन 
विन्दिाभसनी समूहले लगानी गरेको छ । 
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रुदीखोला बी जलविद्युत ्आयोजनाको ६ मेगािाट विद्युत ्राजररय 
ग्रीडमा  
काठमाडौं । लमजुङमा ननमााणाधीन ६ मेगािाटको रुदीखोलाबी जलविद्युत आयोजनाले शननबारदेखख 
विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ ।ननजी क्षेत्रबाट ननमााण भएको आयोजनाको विद्युतगहृ लमजुङको 
क्िहोलाछार गाउाँपाभलका(५ भसन्दीमा छ । सो आयोजना बबन्दिाभसनी हाइड्रो पािर कम्पनीले ननमााण 
गरेको हो । 

आयोजनाबाट उत्पाहदत बबजुली भमजुरेडााँडा सिस्टेसनमाफा त राजररय प्रसारण प्रणालीमा जोडडएको 
हो । १५ हदनसम्म परीक्षण प्रसारणका रुपमा विद्युत उत्पादन हुनेछ । सो अिथधभर सरकारले 
बबजुलीको रकम नतनुापदैन । 

परीक्षण प्रसारणको अिथध सककएपनछ व्यिसानयक उत्पादन सुरु हुने बबन्दिाभसनी हाइड्रो पािर 
कम्पनीका अध्यक्ष कृरणप्रसाद आचायाले जानकारी हदए । ननमााण सुरु भएको कररब दईु िर्ामै 
उत्पादन सुरु भएको उक्त आयोजनामा प्रनतमेगािाट १८ करोड खचा भएको कम्पनीका सथचि 
जनादान अयाालले बताए । 
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९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्कामा अजख्तयारद्िारा विस्ततृ 
अनुसन्धान 

काठमाडौं : अजख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९० िटा आयोजनाको ठेक्काबारे विस्ततृ 
अनुसन्धान गरररहेको छ । अजख्तयारले अध्ययन गरेका १८४८ िटा रुग्ण आयोजनाका ठेक्कामध्ये 
ती अनत रुग्ण ठेक्काको विस्ततृ अनुसन्धान भइरहेको हो । अजख्तयारले गत िर्ा गरेको अध्ययनमा 
१ खबा १८ अबाका ती ठेक्का अलपत्र अिस्िामा रहेको पाइएको थियो । 

यस्ता अलपत्र अिस्िाका राजररय गौरिका आयोजनासहहत ठेक्काको अनुसन्धान भइरहेको अजख्तयार 
स्रोतले जनाएको हो । ती ठेक्का सम्झौता तोककएको अिथधभभत्र सम्पन्न नभएको देखखएको हो । 
१० िर्ा अनघदेखख क्रमागत देखखएका ठेक्का सम्झौता ननरकृय अिस्िामा भेहटएका थिए । २४ अबा 
रुपैयााँ त मोबबलाइजेसन पेचकीका रूपमा ठेकेदारको नाम गएको थियो । १ सय ३२ िटा ठेक्काको 
म्यादसमेत निवपएको पाइएको थियो । 

अजख्तयार स्रोतका अनुसार अजख्तयारले आफुले गतिर्ा अध्ययन गरेका मध्येबाट ९० िटा अनत 
रुग्ण आयोजनाका ठेक्काको विस्ततृ अनुसन्धान गररएको हो । सबैभन्दा बढी संघीय माभमला तिा 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तगात सञ्चाभलत ठेक्काको विस्ततृ अनुसन्धान भइरहेको छ । संघीय 
माभमलाका ७७ प्रनतशतको ठेक्का अधुरा र रुग्ण छन ्। गतिर्ा अजख्तयारले गरेको अध्ययनमा ६ 
अबा ६० करोडका ९७ िटा ठेक्कामध्ये ७५ िटा तोककएको अिथधमा ननमााण सम्पन्न नभएको 
पाइएको थियो । 

खानेपानी मन्त्रालयका ५९ प्रनतशत ठेक्का तोककएको समयमा सककएका छैनन ्। खानेपानी तिा 
सरसफाइ आयोजनाको पूिााधार ननमााण गना गररएको ३ अबा ९० करोडका १७ िटा ठेक्का तोककएको 
तोककएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन ्। जसमध्ये १० िटा ठेक्काको म्याद िप पनन भएको 
छैन र सम्पन्न पनन भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तगातका ३९ प्रनतशत ठेक्का अधुरा 
छन ्। २०६४÷६५ देखख २०७४÷७५ भभत्र सम्पन्न गरी ६ अबा ३० करोडमा ४४२ िटा ठेक्का सम्झौता 
भएका थिए जसमा १७१ िटा ठेक्का मातै्र अलपत्र अिस्िा छन ्। 

उजाा, जलस्रोत तिा भसाँचाइ मन्त्रालय अन्तगातका भसाँचाइ आयोजनामा गररएका १८ अबा ६६ करोडका 
२३५ ठेक्का अलपत्र छन ्जसमा ९४ िटा ठेक्काको न म्याद िप भएको छ न त सम्पन्न नै । 
नेपाल विद्युत ्प्राथधकरणका ५० प्रनतशत ठेक्का अलपत्र भेहटए । जलविद्युत ्आयोजना, राजन्सभमसन 



लाइन बबस्तारजस्ता ३८ अबा ४३ करोडका ९१ ठेक्का न म्याद िप भएका छन ्न सम्पन्न । 
संस्कृनत, पयाटन तिा नागररक उड्यन मन्त्रालयका ७ अबा २७ करोडमा ३७ िटा योजनामध्ये ६ िटा 
ठेक्का अधुरा छन ्। 

सञ्चार तिा सूचना प्रविथध मन्त्रालयका १५ अबा ४६ कारेडका २३ िटा योजनामा ८ िटा ठेक्का 
तोककएको समयमा सककएका छैनन ्। भौनतक पूिााधार तिा यातायात मन्त्रालय अन्तगातका सडक 
आयोजनाको अिस्िा यस्तै छ । २० अबा ७६ करोडका ९०६ िटा सडकसम्बन्धी ठेक्का रुग्ण 
अिस्िामा छन ्। जसमा ६२३ िटाको न म्याद िवपएका छन ्न त सककए । यी सात मन्त्रालय 
अन्तगातका रुग्ण आयोजनामध्ये ९० अनत रुग्ण भएको अजख्तयारले बताएको छ । 

अजख्तयारले नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालन भएका आयोजनामा ननमााण कायाको ठेक्का 
व्यिस्िापनको अिस्िा अध्ययन प्रनतिेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएपनछ यो अिथधमा केही सुधार 
भएको देखखएको छ । अध्ययन अिथधपनछ १८४८ रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८ िटामा सुधार देखखएको हो 
। 
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अरुण तेस्रो बनाउन १ खबा जुटयो, नविल, एभरेरट र भारतीय 
बैंकसंग बबहीबार ऋण लगानी सम्झौता हुाँदै  

काठमाडौं । भारतीय लगानीमा ननमााणथधन ९०० मेगािाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई 
लगानी जुटेको छ । नेपाल र भारतका बैंकहरुबीच आउाँदो बबहीबार काठमाडौंमा ऋण लगानी सम्झौता 
हुने भएको छ । नेपाली र भारतीय गरी आधा दजान बैंकले झण्ड ै१ खबा रुपैयााँ ऋण लगानी गने 
भएका हुन ।  

ऋण सम्झौता हुन लागेका अरुण तेस्रो नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना 
हो । प्रिाद्धक एसजेिीएन अरुण ३ पािर डेभलपमेन्ट कम्पनी र लगानीकताा बैंकबीच बबहीबार ऋण 
सम्झौता हुने ताभलका तय भएको छ ।  

अरुण तेस्रोमा नेपालका नविल बैंक, एभरेरट बैंकले १४ अबा ४० करोड रुपैयााँ अिाात ९ अबा भारु 
ऋण लगानी गनेछन । नेपाली बैंकले आयोजनालाई अपुग (बिजलोन) हदने भएका हुन । 

प्रोजेक्ट फाइनाजन्सङ्गमा नयााँ मोडेल : अरुण तेस्रो आयोजनाको ऋणको ब्याज पुाँजीकरण नहुने, 
कजाा भलएको महहनादेखख भुक्तानी 

भारत सरकार स्िाभमत्िको भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पञ्जाब नेसनल बैंक, युननयन बैंक अफ 
इजन्डया र भारतीय एक्सपोटा इम्पोटा (एजक्जम) बैंकले ऋण लगानी गने छन । 

भारतीय बैंकहरुले ५३ अबा ७३ करोड ६८ लाख भारु अिाात ८५ अबा ९७ करोड ८८ लाख रुपैयााँ ऋण 
लगानी गने छन । स्िपुाँजी (इजक्िटी) का रुपमा एसजेिीएनले २५ अबा रुपैयााँ लगानी गने छ । 

आयोजना ननमााण गना १ खबा १५ अबा रुपैयााँ लाग्ने अनुमान गररएको छ । कुल लगानीमध्ये १ 
खबा ४ अबा विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अबा रुपैयााँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने छ । 

आयोजनाले बैंकबाट ऋण भलएको महहनादेखख नै ब्याज नतने भएको छ । नपेाल रारर बैंक र लगानी 
बोडाले स्िीकृनत हदएपनछ औपचाररक रुपमा ऋण लगानी सम्झौता हुन लागेको एसजेिीएन स्रोतले 
बतायो । स्रोतका अनुसार भारतीय र नेपाली बैंकसंग एसजेिीएनले एकसाि ऋण लगानी सम्झौता 
गने छ । 
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ऋणको ब्याज साढे ८ प्रनतशत छ । एसबीआई त्यहााँको सरकारी बैंक हो । भारुमा ऋण ल्याउन 
भारतीय ररजिा बैंक (आरबीआई) ले अनुमनत हदइसकेको छ । हालसम्म आयोजनाको ३० प्रनतशत 
काम सककएको छ । 

अरुण तेस्रो जलविद्युतमा भारतीय बैंकबाट ८६ अबा ऋण ल्यााँइदैैै, स्िीकृनतका लाथग रारर बैंकमा 
ननिेदन  

एसजेबीएनले आउाँदो २०७९ असोजसम्म अिाात सन २०२२ को सेप्टेम्बरमा आयोजना सम्पन्न गन े
लक्ष्य भलएको छ । आयोजनाको बााँध ननमााण काम सुरु भइसकेको छ । ४ लटमा आयोजनाको 
काम भइरहेको छ । ननमााण अिथधबाहेक आयोजनाको अिथध २५ िर्ा छ । 

विद्युत उत्पादन संरचना बनाउन एसबीआई र नेपाली बैंकहरुले ऋण लगानी गने छन । 
प्रसारणलाइन बनाउन पञ्जाब नेसनल बैंसाँग ऋण सम्झौता भइसकेको छ । 

अरुण तेस्रोमा भारतको एसबीआई, नेपालका नबबल र एभरेस्ट बैङ्कले लगानी गदै, ८० अबा ऋण 
सम्झौता अजन्तम चरणमा 

एभरेरट बैंकले प्रसारणलाइनमा ३ अबा ६० करोड रुपैयााँ अिाात २ अबा २५ करोड भारु अरुण तेस्रोमा 
ऋण लगानी गनेछ । यो प्रसारणलाइनका लाथग पञ्जाब नेसनल बैंकसाँग पनन ८ अबा रुपैयााँ अिाात 
५ अबा भारु ऋण लगानी गने सम्झौता भएको छ ।आयोजना सम्पन्न भएपनछ नेपालले झण्डै २०० 
मेगािाट ननशुल्क बबजुली पाउने छ ।  

 

 

  

https://www.capitalnepal.com/news/65844?fbclid=IwAR3h8s4PJQJdot0uMi2lL32pzYmaUKeQqd_x-Ulmz8pckFe0yQ886169Vdo
https://www.capitalnepal.com/news/65844?fbclid=IwAR3h8s4PJQJdot0uMi2lL32pzYmaUKeQqd_x-Ulmz8pckFe0yQ886169Vdo
https://www.capitalnepal.com/news/61069?fbclid=IwAR2dneX_XVuygBvws0BMKz4w-EB-86EmGNxVA2klV9ZrJXJ1FdW91al9U4w
https://www.capitalnepal.com/news/61069?fbclid=IwAR2dneX_XVuygBvws0BMKz4w-EB-86EmGNxVA2klV9ZrJXJ1FdW91al9U4w


>f]t M pmhf{ va/, 2076÷10÷19 

चौरजहारी नगरपाभलकामा बबजुली पुग्यो, ३ सय घरधुरी 
लाभाजन्ित 

काठमािौं । रुकुम जजल्लाको चौरजहारी नगरपाभलका ११ नम्बर िडामा पहहलो पटक राजररय प्रसारण 
प्रणालीको बबजुली पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राथधकरणले विद्युतीकरण काया विस्तार गरी 
नगरपाभलकाको चौफामा विद्युत सेिा पुगेको हो । 

एक सय केभीए क्षमताको रान्सफमार चाजा तिा पररक्षण गरर विद्युत सेिा विस्तार गररएको रुकुम 
पजचचम वितरण केन्र प्रमुख  बत्रलोचन भटटराईले बताए । उनका अनुसार घरसम्म पुग्ने वितरण 
लाइनको तार तान्न बााँकी छ । बााँकी तार तान्ने काम पूरा गरर स्िानीयले भमटर जडान गरेपनछ 
२ हप्ताभभत्र औपचारीक रुपमा बबजुली बल्नेछ । 

वितरणकेन्र अन्तगातको लाइन विस्तार आयोजनाले जाजरकोटको कुद ुसबस्टेसनबाट कररब २२ 
ककलोभमटर प्रसारण लाइन ननमााण गरी विद्युतीकरण गरेको हो । केन्रका अनुसार यसबाट कररब 
३ सय घरधुरी लाभाजन्ित हुनेछन ्। यस नगरपाभलका अन्तगातको िडा नम्बर १० र १२ मा पनन 
विद्युतीकरणको काम नति गनतमा भइरहेको छ 

मुसीकोट नगरपाभलकाको िडा नम्बर ८ घोरिानी गाउाँमा पनन विद्युत सेिा विस्तार गररएको छ । 
सल्यानबाट कररब २० ककलोभमटर प्रसारण लाइन ननमााण गरी विद्युत सेिा विस्तार गररएको हो । 
यस गाउाँमा फागुन १ गतबेाट औपचारीक रुपमा रुपमा बबजुली बल्ने भटटराईले बताए । 

१ करोड ७० लाख रुपैयााँ लागतमा विद्युतीकरण गररएको छ । यसबाट पनन कररब ३ सय घरधुरी 
लाभाजन्ित हुनेछन ्। यो नगरपाभलका अन्तगात १४ नम्बर िडा बाहेक अन्य िडामा विद्युतीकरण 
भइसकेको छ । 

जजल्ला अन्तगात कररब ४५ प्रनतशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । आगामी असारभभत्र ७० प्रनतशत 
विद्युतीकरण गने लक्ष्य रहेको केन्रले जनाएको छ । केन्र अन्तगात ९ हजार ३ सय ग्राहक छन ्
। 



>f]t M gful/s, 2076÷10÷19 

कहााँ अड्ककयो विद्युत ्सब–स्टेसन टेन्डर 

बुटिल - भैरहिाको विशेर् आथिाक क्षेत्रमा विद्युत्सब–स्टेसनको टेन्डर खुलाउने तयारीमा सेज 
प्राथधकरण जुटन िालेको तीन िर्ा भयो। तर अझै उसको तयारी पूरा भएको छैन। २०७३ मा 
दोस्रोपटक उद्घाटन हुाँदा नै ६ महहनाभभतै्र टेन्डर प्रकक्रया पूरा गरी डेढ िर्ामा सब–स्टेसन ननमााण 
भइसक्ने प्रनतबद्धता प्राथधकरणका तत्कालीन प्रमुख चजण्डका भटटले गरेका थिए। 

तर त्यसपनछका साढे दईु िर्ासम्म प्रमुख भएर बस्दा उनले टेन्डर खुलाउन सकेनन।् यसअनघ 
विद्युत ्प्राथधकरणले डडजाइन फाइनल नगररहदएको बहाना सेजले गदै आएको थियो। गत असोजदेखख 
प्रमुखको पद ररक्त भएपनछ बननबनाउ जिाफहदन सेजका कमाचारीलाई झन ्सजजलो भएको छ। 
सेजका प्रिक्ता सुन्दर िापाले प्राथधकरणमा प्रमुख पद ररक्त हुाँदा टेन्डर प्रकक्रया रोकीएको बताए। 
अहहले भने प्राथधकरणको प्रमुखमा उद्योग मन्त्रालयका सहसथचि शोभाकान्त पौडेल ननयुक्त भएर 
आइसकेकाले साता १० हदनभभतै्र टेन्डर खुलाइने उनले बताए। 

सेज प्राथधकरणमा विद्युत्सम्बन्धी विज्ञ नभएकाले प्राविथधक पक्ष भमलाउाँदा भमलाउाँ दै समय लागेको 
सेजका इजन्जननयर लक्ष्मण भटटराई बताउाँछन।् ‘विद्युत्सम्बन्धी विज्ञ नभएपनछ योजनाअनुरुप सबै 
काम समयमै गराउन नसककाँ दो रहेछ,’ भटटराईले भने। पनछल्लोपटक विद्युत्कै कन्सल्टयान्ट भलएर 
ड्रइङ, डडजाइन लगायत आिचयक डकुमेन्ट तयार गररएको उनले बताए। ‘सब–स्टेसनको टेन्डर 
डकुमेन्ट सबै फाइनल अिस्िामा छन। सम्भितः अको साता बोलपत्र अह्िान हुनेछ,’ इजन्जननयर 
भटटराईले भने। सुरुमा १५ करोडमा बनाउने भननएको सब–स्टेसनको लागत बढाएर अहहले १७ 
करोडमा हदने तयारी छ। १५ महहनामा ननमााण सक्ने गरी टेन्डर आह्िानको तयारी भइरहेको 
बताइएको छ। 

त्यसोत सबस्टेसन नबने पनन पााँच मेगािाट बबजुली उपलब्ध भएकाले  तत्कालका लाथग बबजुलीकै 
कारण उद्योग सञ्चालनमा कुनै बाधा नपुग्ने पुरानै तका  सेजका प्रिक्ता िापा र इजन्जननयर 
भटटराईको छ। भरपदो र दीघाकालीन व्यिस्िाका लाथग सबस्टेसन सहहत अन्य पूिााधार र सेिा, 
सुविधा समयमै ननमााण गनुापने माग लगानीकतााको छ। नेपाल उद्योग िाखणज्य महासंघका केन्रीय 



सदस्य राजेश अग्रिालले सेजमा जिाफ देखख र जजम्मेबार नेततृ्ि र कमाचारी नहुाँदा उदघाटन भएको 
पााँच िर्ासम्म सेजकै अिधारणामा अनघ बढ्न नसकेको बताए। 

उद्घाटन भएको पााँच/सात  बर्ा सम्म विद्युत्कालाथग आधारभुत पुिााधार बनाउनु पदैन ? एकद्िार 
सिेा प्रणाली अनुरुपको सेिा, सुविधा उपलब्ध गराउनु पदैन ? सञ्चालनमा आएको यनतका िर्ासम्म 
सेजलाई सेजकै अिधारणामा लैजान नसक्ने सम्बजन्धत ननकायका प्रमुख तिा कमाचारीहरु जिाफदेही 
र जजम्मेिार हुने कक नहुने ? अग्रिालले प्रचन गरे। भसद्धािानगर उद्योग बाखणज्य संघका अध्यक्ष 
कुलप्रसाद न्यौपानेले सेज ऐनले तोके अनुरुप सेिा  सुविधा बबस्तार नहुाँदा उद्योग स्िापनामा उत्साह 
जाग्न नसकेको बताए। लगानीकतााले सेजको अिधारणा अनुरुपका सेिा सुविधा उपलब्ध नहुाँदै 
उद्योग खोल्दा करोडौंको लगानी समस्यामा पने हो की भनेर आशंका गनुा स्िभाविक हो’ न्यौपानेले 
भने। 

५२ बबगाहमा फैभलएको सेजमा १६ सय देखख ३७ सय बगाभमटरका ६९ िटा प्लट छन। १८ बर्ा अनघ 
ननमााण सुरु भएको सेजको  २०७१ र ०७७३ मा गरी दइु पटक उदघाटन भइसकेको छ। १९ िटा 
उद्योगले भ–ूबहाल सम्झौता गरेर जग्गाको भाडा नतना िालेकै डेढ बर्ा भयो। ती मध्ये ६ िटा 
उद्योगले मातै्र सम्झौता अनुरुप उद्योग स्िापनाको काम िालेका छन। दइु िटा उद्योग शजक्त 
भमनरल्स र भभरटार ग्लोबलले उत्पादन गरीरहेका छन ।सेजको अिधारणा र ऐनले तोकेका पुिााधार 
र सेिा सुविधा बबस्तार नभएपनछ केही लगानीकतााले हात खझकीसकेका छन। 

सेज ऐनमै भन्सार, बैंक, बबमा,उत्पवत्तको प्रमाणपत्र सेज पररर्रमै भलने प्रािधान छ। तर अहहले सम्म 
यी सेिाका लाथग तत ननकायमै पुग्नु पन ेबाध्यता रहेको शजक्त उद्योगका संचालक हदपक झाले 
बताए। बैंक, बबमा, भन्सार सेिा सेजकै सेिा भिनमा स्िापना हुने भननएको छ। तर अहहले सम्म 
यी कुनैपनन सेिाको व्यिस्िा छैन। ढल,खानेपानी, बाटो, धमाकााँटा जस्ता संरचना जीणा छन। धमाकाटा 
छ तर बबग्रेर समान तौलीदैन। खानेपानीको टयाङ्की छ पानी छैन। 
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विद्युत ्खपत बढाउन वितरण प्रणाली बाधक 

उपत्यकाको ववद्युत ्ववतरण प्रणाली क्षमता कररब साढे ४ सय मेगावाट हाराहारी छ, गत पुसमा 
भने ववद्युत ्माग साढे चार सय मेगावाटसम्म पुग्यो  

माघ १९, २०७६विजय नतमजल्सना 
काठमाडौँ — विद्युत ्खपत बढाउने रणनीनतसहहत नेपाल विद्युत ्प्राथधकरणले घरायसी ग्राहकका 
लाथग महसुल दर घटाउने ननणाय गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीले बढ्दो 
विद्युत ्माग धान्नेमा शंका छ । 

उपत्यकाको विद्युत ्माग धान्न प्राथधकरणलाई हम्मे परररहेको छ । वितरण प्रणालीको 
क्षमताभन्दा बढी विद्युत ्माग हुाँदा उपत्यकाका विभभन्न स्िानमा विद्युत ्हरवपङ हुन ेसमस्या 
बढेको हो । उपत्यकाको विद्युत ्वितरण प्रणालीको क्षमता कररब साढे ४ सय मेगािाट हाराहारीमा 
छ । विद्युत ्माग पनन सोही हाराहारीमा छ, जसका कारण प्राथधकरणलाई वितरण व्यिस्िापनमा 
समस्या परेको हो । गत िर्ा पुसमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्को उच्च माग कररब साढे तीन 
सय मेगािाट हाराहारी थियो । यस िर्ा भने पुसमा विद्युत ्माग साढे चार सय मेगािाट 
हाराहारीमा पुगेको भार प्रेर्ण केन्रको तथयांक छ । 

 

यो िर्ाको चुनौतीबाट प्राथधकरणले पाठ भसकेको केन्रका प्रमुख सुरेश भटटराईले बताए । ‘अहहले 
उपत्यकाका विभभन्न स्िानमा वितरण प्रणाली सुधारका धेरै पररयोजना सञ्चालन भइरहेका छन,्’ 

उनले भने, ‘आगामी हदनमा यस्ता चुनौती आउाँ दैनन ्। वितरण प्रणाली सुदृढ हुाँदै जान्छ ।’ वितरण 
प्रणालीलाई सुधाना प्राथधकरण लाथगपरे पनन घर नजजक तार तान्न नहदने र रान्सफमार राख्न 
नहदने प्रिवृत्तका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । 

 

प्राथधकरणका कायाकारी ननदेशक कुलमान नघभसङ पनन उपत्यकामा विद्युत ्वितरण प्रणालीमा 
चुनौती रहेको जस्िकाछान ्। तर, विद्युत्को बढ्दो माग पूरा गना सोहीअनुसार वितरण प्रणालीको 
क्षमता बढाउन प्राथधकरण सकक्रय रहेको उनको दाबी छ । ‘कफडर पररितान गने, रान्सफमार 
फेनेजस्ता कामलाई तीव्रता हदएर माग धान्ने गरी स्तरोन्ननत गदै छौं,’ उनले भने, ‘नयााँ सबस्टेसन 
ननमााणका लाथग केही समयमै टेन्डर प्रकक्रयामा जााँदै छौं ।’ स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादकहरूको संस्िा 
नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे सरकारले विद्युत ्उत्पादनमा ध्यान हदएको तर वितरण 
र प्रसारण प्रणालीको सुधार र स्तरोन्ननतमा काम गना नसकेको हटप्पणी गछान ्। ‘माननसको 
क्रयशजक्त र सहरीकरण बढेसाँगै विद्युत ्माग बढे पनन सोहीअनुसार वितरण र प्रसारण प्रणाली 
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िवपएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले उत्पादनको जजम्मा ननजी क्षेत्रलाई छाडेर वितरण र प्रसारण 
प्रणालीलाई सुधार गनुापछा  ।’ त्यसका लाथग खबौंको लगानी आिचयक पने र यसलाई सरकारले 
प्रािभमकतामा राखु्नपने उनको भनाइ छ । 

 

उपत्यकामा वितरण प्रणालीको दीघाकालीन समस्या समाधानका लाथग काठमाडौंका ररभर कररडोर 
जोड्ने र नयााँ वितरण प्रणाली डडजाइन गने प्राथधकरणको तयारी छ । 

 

प्राथधकरणले तत्कालका लाथग भने रान्सफमार फेरेर र कफडर व्यिस्िापन गरी विद्युत ्वितरण 
गने व्यिस्िा भमलाएको छ । आइतबार बसेको प्राथधकरण सञ्चालक सभमनत बैठकले घरायसी 
उपभोक्ताका लाथग विद्युत ्महसुल दर पररितान गने ननणाय गरेको थियो । प्राथधकरणका 
ननणायलाई विद्युत ्ननयमन आयोगले सदर गरेपनछ यो दर लागू हुनेछ । 

 

हाल घरायसी उपभोक्ताले जनत बढी विद्युत ्खपत गर् यो, उनत बढी प्रनतयुननट शुल्क लाग्ने गरेको 
छ । प्राथधकरणको ननणाय कायाान्ियन भए बढी विद्युत ्खपत गने घरायसी ग्राहकलाई कम 
शुल्कमा विद्युत ्खपतको सहुभलयत हुनेछ । घरायसी प्रयोजनका लाथग विद्युत ्माग बढाउन 
प्राथधकरणले यस्तो कदम चालेको हो । बढी विद्युत ्खपत गने ग्राहकलाई सस्तोमा विद्युत ्
उपभोग गना हदाँदा खाना पकाउने ग्यास विस्िापन गना सहयोग पुग्न ेप्राथधकरणको विचिास छ । 
आगामी िर्ादेखख िर्ाायाममा खपतभन्दा बढी विद्युत ्उत्पादन हुने अनुमानसहहत प्राथधकरणले 
विद्युत ्खपत बढाउने उपाय खोजजरहेको छ । अनघल्लो महहना प्राथधकरणले उद्योगहरूलाई महाँगो 
शुल्क भलएर हदइाँदै आएको डेडडकेटेड विद्युत्को महसुल हटाउने ननणाय गरेको थियो । 

 

नयााँ दर कायम गना ‘ब्लक’ समेत पररितान गररएको प्राथधकरणले जनाएको छ । प्राथधकरणले १० 
युननटसम्म मातै्र विद्युत ्खपत गनेलाई माभसक ३० रुपैयााँ मातै्र भलएर विद्युत ्उपलब्ध गराउने 
ननणायसमेत गरेको छ । माभसक १० युननटभन्दा कम विद्युत ्खपत गने ग्राहक कररब ७ लाख 
भएको प्राथधकरणको तथयांक छ । यस्तै माभसक २० युननटभन्दा कम विद्युत ्खपत गने ग्राहक 
१७ लाख छन ्। प्राथधकरणको हाल कायम विद्युत ्महसुल दरअनुसार २० युननटसम्म विद्युत ्
उपभोग गने घरायसी ग्राहकले माभसक ३० रुपैयााँ सेिा शुल्कसहहत प्रनतयुननट ३ रुपैयााँ विद्युत ्
महसुल नतनुापछा  । 
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दईु महहनाभभत्रै नयााँ विद्युत ्महसुल ननधाारण हुाँदै 

दईु करोि ९० लाख िनसंख्या लाभाजन्वत हुन े

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत ्प्राथधकरणले महशुल पररमाजानका लाथग विद्युत ्ननयमन आयोगमा 
प्रस्ताि पेस गरेको छ । ननयमन आयोगले दईु महहनाभभतै्र नयााँ विद्युत ्महसुल ननधाारण गने 
भएको हो ।  यसबाट २ करोड ९० लाख जनता लाभाजन्ित हुने भएका छन ्। 

मुलुकमा ऊजाा उत्पादन बढेको अिस्िामा खपत बढाउनुपने भएकाले सरकारले उपभोगका 
आधारमा विद्युत महसुल ननधाारण गने नीनत भलने भएको हो । ऊजाा, जलस्रोत तिा भसाँचाइ 
मन्त्रालयले जनत बढी विद्युत ्उपयोग ग¥यो त्यनत नै प्रनतयुननट बबजुली सस्तो हुने गरी विद्युत ्
महसुल ननधाारण गने घोर्णा यसअनघ नै गररसकेको छ । 

प्राथधकरणले शुक्रबार आयोगमा महसुल ननधाारण प्रस्ताि पेस गरेको छ । सोही प्रस्ताि आयोगले 
अध्ययन गरररहेको आयोगका अध्यक्ष हदल्लीबहादरु भसहंले बताए । उनले भने, ‘हामीले सबै 
वििरण पायौं भने दईु महहनाभभतै्र नयााँ महसुल ननधाारण हुनेछ ।’ 

‘जजजाया र अमेररकाजस्ता देशमा महसुल ननधाारणका लाथग ६ महहनाको अिथध हदइएको भए पनन 
हाम्रो ननयमािलीमै दईु महहनामा ननधाारण गनुापने उल्लेख गररएको छ ।’ जनताको हहतसाँग 
जोडडएको विर्य हुाँदा एक महहनाभभत्र सम्भित सबै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा सािाजननक 
सुनुिाइ हुने भएको छ । 

उनले भने, ‘हामीसाँग जनशजक्तको अभाि छ, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सबै प्रदेशमा सािाजननक 
सुनुिाइ गने पक्षमा छौं ।’ यो ननणायले २ करोड ९० लाख जनसंख्या प्रभावित हुने भएको हुाँदा 
उपभोक्ता र प्राथधकरणको हहतमा विद्युत ्महसुल ननधाारण हुने भसहंले बताए । 

प्राथधकरणले बबजुली खपतलाई बढाउन १० युननटसम्म बबजुली खपत गने ग्राहकलाई बबजुली 
ननःशुल्क हदने प्रस्ताि गरेको छ । प्राथधकरणले १० युननटसम्म बबजुली खपत गने ग्राहकलाई 
बबजुली ननःशुल्क हदई उनीहरूबाट माभसक चाजाबापत ३० रुपैयााँ मात्र भलने गरी प्रस्ताि गरेको छ 
। 



१० युननटसम्म बबजुली खपत गने ग्राहकले नतने ३० रुपैयााँ बबजुलीबापतको शुल्क नभई अन्य 
चाजा हुने प्राथधकरणले जनाएको छ । तर, आयोगले भने प्रस्तावित विद्युत ्महसुलबारे अहहले 
जानकारी हदन नभमल्ने बताएको छ । 

हाल २० युननटसम्म बबजुली प्रयोग गने ग्राहकले ३० रुपैयााँ अन्य चाजासहहत प्रनतयुननट ३ रुपैयााँ 
शुल्क नतदै आएका छन ्। अब प्राथधकरणले १० युननटसम्मको ग्राहकको छुटटै शे्रणी कायम गने 
गरी प्रस्ताि गरेको छ । प्राथधकरणका अनुसार १० युननटसम्म बबजुली प्रयोग गने ग्राहकको 
संख्या ७ लाख छ । 

हाल घरायसी ग्राहकलाई ७ शे्रणीमा 
विभाजन गररएकोमा अब बबजुली खपतअनुसार ६ शे्रणी मात्र प्रस्ताि गररएको छ । अहहले 
ग्राहकले प्रनतयुननट अथधकतम १५ युननट नतदै आएकोमा अब अथधकतम १२ रुपैयााँसम्म मात्र गने 
गरी नयााँ महसुल दर प्रस्ताि गररएको छ । िावर्ाक २ सय ४५ युननट प्रनतव्यजक्त बबजुली खपत 
दरलाई बढाएर सन ्२०२३ सम्ममा प्रनतव्यजक्त ७ सय युननट खपत गने सरकारी योजना रहेको 
छ । 

विभभन्न आयोजना अजन्तम चरणमा रहेको र नेपालसाँग पयााप्त बबजुली हुने भएकाले बबद्युत 
खपत बढाउन मूल्य कम गना लागेको प्राथधकरणले बताउाँ दै आएको छ ।आयोगले महसुल ननधाारण 
गनुा अगाडड विभभन्न सरोकारिाला ननकायसाँग सािाजननक सुनुिाइसमेत गनुापने व्यिस्िा छ । 
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दोदी कोररडोर ६० प्रनतशत ननमााण पूरा 
ननमााणाधीन १३२ केभी दोदी कोररडोर प्रसारण लाइन आयोजना ६० प्रनतशत पूरा भएको छ । २०७५ 
मंभसरदेखख ननमााण सुरु भएको आयोजनाको आधा भन्दा बढी काम सककएको हो । 

ककनतापुरदेखख उहदपुरसम्मकाैे लाइनमा २१ िटा फाउन्डेसन तयार भइसकेको आयोजना प्रमुख रमेश 
पौडेलले बताए । उनका अनुसार १० ककलोभमटर लाइनमा ३७ िटा टािर ननमााण हुनेछन ्। 

प्रसारण लाइनका लाथग आिचयक उपकरण आयातको काम भइरहेको छ । उपकरण आयात सम्पन्न 
भइसकेपनछ टािर ठड्याउन र तार तान्न िाभलने आयोजनाले जनाएको छ । तार आयोजनास्िलमा 
आइसकेको छ । 

प्रसारण लाइन साँगै उहदपुरमा ननमााण भएको सबस्टेसनको काम पनन ८० प्रनतशत पूरा भएको छ 
। अहहले उपकरण जडानको काम भईरहेको छ । नेपाल हाइड्रो इलेजक्रक कम्पनीले सबस्टेसन र 
जोशी एण्ड मुडिरी कम्पनीले लाइन ननमााणको जजम्मा पाएका छन ्। आिचयक सबै प्रकक्रया पूरा 
भइसकेकाले चालु आथिाक िर्ाभभत्र लाइन तिा सबस्टेसन ननमााणको काम पूरा हुने पौडेलको दाबी 
छ । 

प्राथधकरणले ननमााण गरररहेको यो प्रसारण लाइन परूा गना २६ करोड रूपैयााँ लागत अनुमान गररएको 
छ । प्रसारण लाइन तयार भएपनछ दोदी कोररडोरमा ननमााणाधीन २ सय मेगािाटका आयोजनाको 
विद्युत यो लाइनमाफा त २२० केभी मस्र्याङ्दी कोररडोरमा लगेर जोडडनेछ । 

दोदी कोररडोरमा अहहले २५ मेगािाटको माथिल्लो दोदी–ए, ५४ मेगािाटको सुपर दोदी, २७ मेगािाटको 
दोदीखोला, १२ मेगािाटको दोदी–१ लगायतआयोजना ननमााण भइहेका छन ् । ननमााणाधीन 
आयोजनामध्ये दोदीखोला र माथिल्लो दोदीको काम अजन्तम चरणमा पुगेको छ । 
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नलगाड जलविद्युत ्आयोजना : मुआब्जा रकम बढाउन माग 

जाजरकोट — नलगाड जलविद्युत ्आयोजना प्रभावितले जग्गाको मुआब्जा रकम बढाउन माग 
गरेका छन ्। ७ िर्ाअनघ ननधााररत रकम कम भएको र समयमै नपाइएको भन्दै स्िानीयले पुनः 
मुआब्जा ननधाारणको माग गरेका हुन ्।  

४ सय १७ मेगािाट क्षमताको आयोजनाको प्रभाि क्षेत्र नलगाड नगरपाभलका र बारेकोट 
गाउाँपाभलका हो । आयोजनाले स्िानीयलाई प्रनतरोपनीैे जग्गाको ४ लाख ७५ हजार रुपैयााँ हदने 
ननणाय गरेको थियो । प्रभावितले प्रनतरोपनी १० लाख, घर, घटट, भमल, फलफूलका बबरुिालगायतको 
एकीकृत मूल्यांकन गरी मुआब्जा हदनुपने माग गरेका छन ्। ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने 
पररिारलाई पुनबाासको व्यिस्िा गनुापने स्िानीयको माग छ । 

मुआब्जा ननधाारण उपसभमनतले शननबार बारेकोट–८ सेपुखोलामा गरेको छलफलमा स्िानीयले 
मुआब्जा रकम बढाउन माग गरेका हुन ्। सहायक प्रमुख जजल्ला अथधकारीको संयोजकत्िमा 
गहठत उपसभमनतमा नापी, मालपोत र नलगाड हाइड्रोपािर कम्पनीका प्रनतननथध सदस्य छन ्। 
स्िानीय योगेन्र भसहंले अहहलेसम्म जग्गाको मात्र मुआब्जा पाइएको गुनासो गरे । ‘त्यो पनन 
ननकै कम छ,’ उनले भने, ‘घरलगायतका अन्य संरचनाको मुआब्जा पाइएको छैन ।’ प्रभावितको 
माग सम्बोधन नगरे संघर्ामा उबत्रने उनको भनाइ छ । स्िानीयले सहायक प्रजजअ विरणु 
सहनीमाफा त सरकारलाई मुआब्जा िदृ्थधसहहतको मागपत्र बुझाएका छन ्। उथचत र जायज माग 
सम्बोधनका लाथग आिचयक पहल गने सहनीले बताए । 

नलगाड जलविद्युत ् आयोजना : डीपीआर र मुआब्जामै अलमल 

नेपाल विद्युत ्प्राथधकरणले २०४५ सालदेखख नलगाड आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको थियो । 
आयोजना विकास सभमनत हुाँदै अहहले कम्पनीमा पररणत भएको छ । आयोजनाको बााँधस्िल 
बारेकोट गाउपाभलका–८ अधेरीखोला र पािरहाउस नलगाड नगरपाभलका–७ दल्लीमा पछा  । 
जलाशययुक्त आयोजनाको विस्ततृ आयोजना प्रनतिेदन (डीपीआर) ननमााणमा हढलाइ हुाँदा ननमााण 
सुस्त छ । 

 

४२ महहनाअनघ डीपीआरको काम सुरु भएको थियो । अस्रेभलयाको स्मेक, अमेररकाको एमडब्लूएच 
र नेपालको उदय कन्सल्ट प्राभलले ३० महहनामा डीपीआर सम्पन्न गनेगरी जलविद्युत ्
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कम्पनीसाँग १ अबा ११ करोड रुपैयााँमा सम्झौता गरेका थिए । डीपीआर बुझाउने अिथध सककएको 
१ िर्ा नाघेको छ । तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नभएपनछ ९ महहना म्याद िवपएको थियो । 
उक्त म्याद पनन गुजिएपनछ परामशादाताले गत असोजदेखख हजाना नतदै आएको छ । 

 

परामशादाता कम्पनीले डीपीआरअन्तागतको ड्याम डडजाइन, िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन, टोपो 
सभ,े भौगभभाक सभ,े डड्रल काया र ४०० केभी प्रसारण लाइन सभे पूरा भइसकेको दाबी गरेको छ । 
टेस्ट अडडट, पािरहाउस डडजाइन, अजन्तम प्रनतिेदनलगायत काम अझै बााँकीरहेको जलविद्युत ्
कम्पनीका इजन्जननयर पदम िापाले बताए । प्रनतिेदन बुझाउन हढला गरेपनछ परामशादाता 
कम्पनीलाई हजाना नतना लगाइएको उनले जानकारी हदए । 
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नौ िर्ापनछ भलयो प्रसारण लाइनले गनत 

चरीकोट (दोलखा), माघ २० गते । सन ्२०१२ सम्म ननमााण सम्पन्न गररसक्नुपने दोलखाको 
भसाँगटीदेखख भसन्धुपाल्चोकको लामोसााँघुसम्मको कररब ४० ककलोभमटर प्रसारण लाइन ननमााण कायाले 
बल्ल गनत भलएको छ । 
दईु िर्ामा पूरा गनेगरी सन ्२०१० अक्टोबरमा नेपाल विद्युत ्प्राथधकरणले भारतीय ठेकेदार कम्पनी 
अरािली इन्रा पािरसाँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनघ बढेको भए पनन विभभन्न बहानामा हढलो हुाँदै 
गएकोमा ननमााण कायाले कररब नौ िर्ापनछ गनत भलएको हो । 
भसाँगटी–लामोसााँघु प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख राजन ढुङ्गेलले हालसम्म कररब ९० प्रनतशत 
काम सककएको बताउनुभयो । 
उहााँका अनुसार १३२÷३३ को सबस्टेसनसहहत १३२ केभी प्रसारण लाइन ननमााणमा १२४ िटा टािर 
ननमााण गनुापनेमा ११७ िटा टािर बननसकेका छन ्। भसाँगटी र लामोसााँघुमा ननमााण भइरहेको 
सबस्टेसनको काम ८५ प्रनतशत सककएको छ । 
बााँकी सातिटा टािरमध्ये भीरेचिर नगरपाभलका–९ जस्ित खझङानीको चार र भीनपा–८ बोचको एक ठाउाँ  
गरी जम्मा पााँच ठाउाँमा स्िानीयको अिरोधका कारण टािर बन्न नसकेको आयोजना प्रमुख ढुङ्गेलले 
बताउनुभयो । बााँकी दईुिटा टािरको जगको काम सुरु भएको छ । प्रसारण लाइनको एउटा मातै्र 
सकका टमा कररब २८ ककलोभमटर तार ताननएको उल्लेख गदै उहााँले जग्गा वििाद समाधान भए अबको 
तीन महहनाभभत्र एउटा सकका टमाफा त ८० मेगािाटसम्म विद्युत ्प्रसारण गना सककने बताउनुभयो । 
दोलखाको उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने जलविद्युत ्व्यिस्िापन गनेगरी प्राथधकरणले सबस्टेसनका लाथग 
साढे १७ करोड र प्रसारण लाइनका लाथग कररब ४२ करोड रुवपयााँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 
तर प्रसारण लाइन ननमााणमा भइरहेको हढलासुस्तीले अहहले नै जजल्लामा उत्पाहदत कररब सात 
मेगािाट विद्युत ्खेर गइरहेको छ । 
उत्पाहदत विद्युत्को अनुपातमा पयााप्त प्रसारण लाइन बन्न नसक्नु र बन्दै गरेका एकाध आयोजनामा 
समेत ठेकेदार कम्पनीले लापरबाही गदै हढलासुस्ती गना िालेपनछ उत्पाहदत विद्युत ्खेर गएको हो । 
ओभरलोडकै कारण िर्ाायाममा जजल्लामा नछननछनमा विद्युत ्काहटने समस्या हुने गरेको नेपाल 
विद्युत ्प्राथधकरण दोलखा वितरण केन्रले जनाएको छ । 
प्रसारण लाइन बनेपनछ ११ मेगािाटको भसवप्रङ जलविद्युत ्आयोजना र ननमााणको अजन्तम चरणमा 
रहेका २५ मेगािाटको भसाँगटीखोला, ११ मेगािाटको तल्लो खारेखोला, पााँच मेगािाटको घटटेखोला र ४० 



मेगािाटको खानीखोलालगायतबाट उत्पाहदत विद्युत ्प्रसारण लाइनमा जोडडने छ । ननमााणको अजन्तम 
चरणमा पुगेका आयोजनाबाट उत्पाहदत विद्युत्लाई भसाँगटी–लामोसााँघु प्रसारण लाइनले समयमै 
व्यिस्िापन गना नसके ती आयोजनाबाट उत्पाहदत विद्युत ्खेर जाने मातै्र नभई जलविद्युत ्
आयोजनालाई विद्युत ्प्राथधकरणले उल्टै क्षनतपूनत ाबापत रकमसमेत हदनुपने हुन्छ ।   
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घलेम्दीको विद्युत राजररय प्रणालीमा जोडडयो 
काठमािौं । ५ मेगािाटको घलेम्दी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राजररय प्रणालीमा जोडडएको छ 
। म्याग्दीको अन्नपूणा गाउाँपाभलकामा ननमााण सम्पन्न आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा जोडडएको 
हो । 

आइतबारदेखख उत्पादन पररक्षण सुरु गरेको घलेम्दी हाइड्रोपािर कम्पनीका लेखापाल शैलेन्र गौतमले 
बताए । उनका अनुसार आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युत घराप सबस्टेसनमा जोडडएको छ । 

‘उत्पादीत विद्युत दाना सबस्टेसनमा जोडडने ताभलका थियो’ उनले भने ‘नेपाल विद्युत प्राथधकरणले 
२२० केभी कालीगण्डकी कोररडोर प्रसारण लाइन सम्पन्न नगदाा घराप सबस्टेसनमा जोडडएको छ 
।’ ३३ केभी क्षमताको तातोपानी साना जलविद्युत आयोजनाको सबस्टेसनमा जोडडएको हो । 

आयोजनाको ननमााण पूरा भए पनन प्रसारण लाइन नसककएकाले विद्युत जोडडने दाना सबस्टेसन 
सञ्चालन नभएपनछ साढे ४ महहनादेखख विद्युत खेर गएको कम्पनीले जनाएकाैे छ । विद्युत 
उत्पादन सुरु गना नपाएपनछ ५ करोड रुपैयााँ भन्दा बढी घाटा बेहोरेको गौतमले बताए । प्राथधकरणले 
प्रसारण लाइन ननमााण पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याएपनछ आयोजनाको विद्युत दाना सबस्टेसनमा 
जोडडने । 

आयोजना सम्पन्न गना १ अबा १५ करोड रुपैयााँ खचा भएको छ । आयोजनामा लुजम्बनी विकास 
बैंकको अगुिाईमा मेगा बैंकको पनन लगानी छ । ७० प्रनतशत बैंकको ऋण र ३० प्रनतशत स्िपुाँजी 
लगानी छ । 
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राजररय प्रशारणमा जोडडयो घलेम्दी 

बेनी : म्याग्दीको अन्नपूणा गाउाँपाभलका–४ नारच्याङमा ननमााण भएको ५ मेगािाट क्षमताको घलेम्दी 
खोला जलविद्युत ्ै ् आयोजनाबाट उत्पाहदत विद्युत ्ै ् केन्रीय प्रशारण लाइनमा जोडडएको छ। 
नारच्याङको घरापजस्ित तातोपानी साना जलविद्युत ्ै ् आयोजनाको सिस्टेसनबाट घलेम्दीको 
विद्युत ्ै ् केन्रीय लाइनमा जोडडएको हो। घलेम्दी हाइड्रो भलभमटेडका अध्यक्ष ककशोर सुिेदीले परीक्षण 
सफल भएपनछ व्यिसानयक उत्पादन सुरु गने बताए। 

‘माघ १६ गतेदेखख परीक्षणका लाथग राजररय लाइनमा पठाएका छौ,’ उनले भने, ‘विद्युत ्प्राथधकरणको 
प्राविथधक टोलीले अनुमनत हदएपनछ व्यिसानयक उत्पादन िाल्छौं।’ फागुन पहहलो सातादेखख 
व्यिसानयक उत्पादन सुरु गने तयारी गरेको छ। दानामा २२० केभी क्षमताको सिस्टेसन र दाना–
खुकोट प्रशारण लाइन तयार नहुाँदासम्मका लाथग ३३ केभी क्षमताको तातोपानी साना जलविद्युत ्
आयोजनाको सिस्टेसन प्रयोग गररएको हो। 

गत साउनमा बााँध, सुरुङ, पेनस्टक र पािरहाउसका उपकरणको परीक्षण सफल भए पनन प्रशारण 
लाइन र सिस्टेसन तयार नहुाँदा घलेम्दी सञ्चालन हुन सकेको थिएन।् तातोपानीकै सिस्टेसन 
प्रयोग गरेको १३ मेगािाटको िापाखोला जलविद्युत ्आयोजनासाँग समन्िय गरेर घलेम्दीले राजररय 
प्रशारणमा जोडेको हो। िापाखोलाले क्षमताको आधा मात्र उत्पादन गरेको छ। घलेम्दीमा २.५ मेगािाट 
विद्युत ्ननजस्कएको छ। 

२०७१ कावत्तकदेखख पूिााधार ननमााण सुरु भएको घलेम्दीको २०७४ भदौमा एक हजार ६९५ भमटर 
सुरुङको िेक थु्र भएको थियो। 

यसैगरी नारच्याङमा रोिरट इनजीद्िारा लगानी भएको ४२ मेगािाटको भमस्त्रीखोला जलविद्युत ्
आयोजना ननमााणको ९८ प्रनतशत ननमााण सककएको छ। बााँध, सुरुङ, विद्युत्गहृ, प्रशारणलाइन र 
पेनस्टक पाइप ननमााण कररब सककएको आयोजनाका परामशादाता इजन्जननयर हदिाकर खड्काले 
बताए। तीन िटा टिााइनमध्ये दईु िटा जडान भइसकेको छ। 

‘प्रशारण लाइन र सब स्टेशन तयार हुने हो भन ेअबको एक महहनामा आयोजना सञ्चालन गना 
सककन्छ,’ उनले भने। गत बैशाख अजन्तम साता दईु हजार २७०.५ भमटर सुरुङको िेक थु्र भएको 



थियो। सन ् २०१६ को जुन १३ मा आयोजनाको सुरुङ ननमााण सुरु भएको थियो। नारच्याङको 
बेसीगाउाँ जस्ित कालीगण्डकी नदीको बायााँ ककनारमा विद्युत्गहृ ननमााण गरेको छ। 
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फलाखु खोलाकाैे काम ७ महहनादेखख ठप्प 

रसुिा - रसुिाको नौकुण्ड गाउाँपाभलका–१ , िाङ्दोरमा ननमााण भइरहेको फलाखु खोला जलविद्युत ्
आयोजनाको काम सात महहनादेखख ठप्प भएको छ। गएको असारदेखख आयोजनाको काम रोककएको 
हो। 

कामदार अभािका कारण काम रोककएको आयोजनाले जनाएको छ। बखााको समयमा काम नगने 
भन्दै असारमा थचननयााँ कामदार फकका एका थिए। अको पररयोजनामा काम गनाका लाथग उनीहरू 
नेपाल आएका थिए।अको पररयोजनाबाट यो आयोजनामा आएका उनीहरूको पुरानो पररयोजनाको 
काम सककएपनछ यहााँ बस्न सम्भि नभएको हो। िकका ङ भभसामा उनीहरूलाई ल्याउन प्रकक्रयागत 
झन्झट भएपनछ हढलाइ भएको थियो। 

पनछल्लो समय चीनमा कोरोना भाइरसको प्रकोप सुरु भएसाँगै अझै डेढ दईु महहनामा कामदार 
आउने सम्भािना नरहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको ३० प्रनतशत काम सककएको छ। 
१४.७ मेगािाटको आयोजना डेड िर्ामा ननमााण सम्पन्न गने गरी काम अनघ बढाइएको थियो। तर 
विविध समस्याका कारण आयोजनाको कामले गनत भलन सकेको छैन। यो आयोजना थचननयााँ 
ठेकेदार चोङककङ िाटर टबााइन िक्स कम्पनी भलभमटेड (भसडब्लुहटडब्लु)ले ननमााण गरररहेको छ। 

आयोजनाले जग्गा अथधग्रहण, लाइन ननमााण, बाटो ननमााण र क्याम्प ननमााण सम्पन्न गरेसाँगै 
संरचना ननमााणको काम अनघ बढाएको भए पनन कामदार नभएपनछ काम रोककएको बेत्रािती 
हाइड्रोइलेजक्रक कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको सुरक्षाका लाथग नेपाली सेनाको कालीजंग 
गणको क्याम्प राखखएको छ। यासाामा हेडिक्स रहने आयोजनाको नघचेतमा पािर हाउस रहनेछ। 
आयोजनाको लागत दईु अबा ४० करोड रहेको छ। आयोजनाले हदएको जानकारी अनुसार दईु हजार 
तीन सय भमटर टनेल र एक हजार आठ सय भमटर पेनस्टक रहनेछ। तीमध्ये तीन सय भमटर 
टनेल ननमााण भइसकेको छ। 

त्यसैगरी फलाखुखोला (५ मेगािाट) जलविद्युत ्आयोजनाको ननमााण काया २० प्रनतशत सककएको 
छ। यो आयोजनाको लागत कररब एक अबा रुपयााँ रहेको छ। आयोजनाले हदएको जानकारी अनुसार 
एक हजार एक सय भमटर मुख्य सुरूङ र एक हजार दईु सय भमटर पेनस्टक रहने छ। यो 



आयोजनाको ड्याम सााँघाचौरमा रहने र दनुस्िारामा पािर हाउस रहने बताइएको छ। उत्पादन हुन े
विद्युत ्बत्रशूली थििी हबमा जोडडने छ। पााँच मेगािाट क्षमताको आयोजनाले नौ ककलोभमटर र १३.७ 
मेगािाट क्षमताको आयोजनाले १४ ककलोभमटर प्रसारण लाइन ननमााण गनुापनेछ। जजल्लामा अहहले 
१३ िाटा जलविद्युत ्आयोजना ननमााण भइरहेका छन।् पााँच िर्ाभभत्र यी आयोजनाबाट ६ सय ९८ 
मेगािाट विद्युत ्उत्पादन हुन्छ। 
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बुटिल पािरको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजना स्िाभमत्ि 

बबक्री गना प्रस्ताि पाररत, ८०.६ प्रनतशत थचननयााँको  हुन े

काठमाडौं । बुटबल पािर कम्पनी भलभमटेड (बीपीसी) ले १४० मेगािाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी 
जलविद्युत आयोजनाको ८०.६ प्रनतशत सेयर थचननयााँ कम्पनीलाई बबक्री गने प्रस्ताि स्िीकृत भएको 
छ । 

बीपीसीको हालै सम्पन्न २७ औ ंिावर्ाक साधारणसभाले मनाङ मस्र्याङ्दी हाइड्रोपािर कम्पनीको 
स्िाभमत्ि बबक्री गने प्रस्ताि पाररत गरेको हो ।  

बीपीसी र ३ ओटा थचननयााँ कम्पनीले संयुक्त रुपमा स्िापना गरेको एससीआईजी इन्टरनेसनल 
नेपाल हाइड्रो ज्िाइन्ट डभेलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट भलभमटेडलाई बबक्री गने छ । एसीआईजीमा 
बीपीसको १९.४ प्रनतशत सेयर रहेने छ । 

कम्पनीको अनुमनतपत्र (लाइसेन्स) तिा सबै दानयत्ि एससीआईजीमा हस्तान्तरण  हुने छ । 
कम्पनीमा ८ लाख ८५ हजार ९६० ककत्ता सेयर रहेकोमा ७ लाख १४ हजार ८४ ककत्ता एससीआईजीको 
हुने छ ।  
  

एससीआईजीमा एससीआईजी इन्टरनेसनल भलभमटेड, जीचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी 
भलभमटेड, क्युआईइसी इन्टरनेसनल कम्पनी भलभमटेड हङकङको लगानी रहने छ ।    

मनाङमा पने १४० मेगािाटको सो आयोजनाबाट ६९ करोड ८२ लाख युननट बबजुली उत्पादन हुने 
संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । तल्लो मनाङ मस्र्याङदी आयोजना भन्दा तल दईु आयोजनासंग 
क्यासकेड अिधारणामा स्रोतको अथधकतम उपयोग हुने गरी बबजुली उत्पादन बढाउने लक्ष्य रहेको 
बीपीसीले  जनाएको छ ।   

आयोजनाको संरचना मनाङको नासोङ गाउाँपाभलकाम रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बबजुली 
नासोङ गाउाँपाभलकाको घेलाञ्चोक र ओडार गाउाँमा प्रस्तावित २२० केभी मनाङ हिमा ल्याएर जोडडन े
छ । 



विद्युतगहृमा ७१ मेगािाट क्षमताका २ िटा पेल्रन टिााइनमाफा त बबजुली उत्पादन हुनेछ । 
आयोजनामा सुरुङको लम्बाइ ४.६ ककलोभमटर लामो हुनेछ । हेड ३२० भमटर अग्लो हुनेछ । 

बीपीसीले नेपालमा १ हजार मेगािाट बबजुली उत्पादन गना चीनबाट २ खबा रुपैयााँ बढी िैदेभशक 
लगानी ल्याउन थचननयााँसाँग सम्झौता गरेको छ । होजल्डङ कम्पनीमाफा त आउदो ५ िर्ामा िप १ 
हजार मेगािाट बबजुली उत्पादन गने लक्ष्य भलइएको छ । बीपीसीले ३० मेगािाटको न्यादी 
आयोजनाको ननमााण गरररहेको छ । 
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१०८ िर्ामा विद्युतमा २३५ अबा लगानी, सरकारभन्दा ननजी क्षेत्र 
अगाडड 

काठमािौं । जलविद्युत विकासको इनतहासले कररब १ सय ८ िर्ा गुजारेको छ । यस अिथधमा 
देशमा धेरै उिलपुिल र उतारचढाि आए । दजानौं व्यिस्िा पररितान भयो । तर, विद्युत विकासको 
गनतले खासै फड्को मारेको देखखाँदैन । 

सरकारले विद्युत उत्पादन गना सुरु गरेको (१९६८ मा फवपाङदेखख) झन्ड ैसिा शताब्दी छेउ पुथगसक्यो 
। उता ननजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासमा ननम्त्याएको कररब तीन दशक नजजक पुग्दैछ । यस 
अिथधमा देशले कररब १३ सय २७ मेगािाट विद्युत प्राप्त गरेको छ, यो पनन थग्रडमा जोडडएको र 
नजोडडएको सबै भमलाएर । यसमा कररब २ खबा ३५ अबा रुपैयााँ लगानी भएको देखखन्छ । 

देशमा आजसम्म ‘पानी’ नै विद्युत उत्पादनको मुख्य स्रोत बनेको छ । भविरयमा पनन यसको 
विकल्प देखखाँदैन । िैकजल्पक स्रोतको रूपमा सोलार, िाय,ु बायोग्यास, लघुजलविद्युत समेत प्रयोगमा 
ल्याइएको छ । तर, यी स्रोतको काम सिासाधारणका दैलामा उज्यालो पु¥याउनु मात्र भइरहेको छ । 

जलविद्युतको सहयोगीका रूपमा अन्य स्रोतको उपयोग हुन सक्छ । नेपालको हकमा जलविद्युतको 
ठाउाँमा अको स्रोतको विकास हुने सम्भािना धेरै पर देखखन्छ । तर, जलविद्युत विकासको गनत भने 
ज्यादै सुस्त छ । हहजो र आजकै गनतमा हहाँड्ने हो भने जलविद्युतमाफा त औद्योथगक क्राजन्तको 
सपना देख्न देशलाई अझै दशकौं कुनुापने देखखन्छ । 

यस अिथधमा देशमा १ सय २३ विद्युत आयोजना ननमााण भएछन ्। हहजो कनत ननमााण भए र 
कनत बन्द भए त्यसको कुनै तथय छैन । यहााँ समेहटएको पनन छैन । सञ्चालनमा रहेका विद्युत 
आयोजना िा विद्युतगहृको संख्या पौने शताब्दी पुग्दासम्म पुगनपुग डेढ–दईु सय होला, यो पनन 
थग्रड, अफ थग्रड िा भएजनत सोहोरसाहर पादाा । 



आजसम्म विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गने एकल सरकारी ननकाय नेपाल विद्युत प्राथधकरण 
नै हो । यसले अहहलेसम्म लघु, साना र ठूला गरी ५८ आयोजना ननमााण गरेको देखखन्छ । यसमा 
दईु–दईु सोलार र िमाल आयोजना पनन पछान ्। 

िैकजल्पक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्रमाफा त ननमााण भई सञ्चाभलत आयोजना समेत जोड्दा सरकारका 
आयोजनाको संख्या सय हाराहारी पुग्ला । यी सबबैाट उत्पादन भएको विद्युत पररमाण जम्मा ६ 
सय ९० मेगािाटमात्र हो । सिा शताब्दी नजजक पुग्दासम्म विद्युत उत्पादनमा सरकारको योगदान 
यनत हुनुलाई साहै्र लज्जाजनक अिस्िा मान्नुपछा । 

यस अिथधसम्म आइपुग्दा विद्युतमा सरकारी लगानी कररब १ खबा १५ अबा रुपैयााँ पुगेको देखखन्छ 
। यसमा पनन सुरुका िर्ामा ननमााण भएका धेरै आयोजनामा विदेशी अनुदान तिा सहुभलयत ऋण 
लगानी भएको देखखन्छ । भारत, बेलायत, चीन, रुस लगायत देशले जलविद्युत उत्पादनमा सहयोग 
पुयााएका थिए । सरकारी ढुकुटीबाट लगानी भएका आयोजनाको संख्या ज्यादै कम छन ्। 

यसैगरी, सरकारी लगानीमा ननमााण भएका आयोजनाको प्रनतमेगािाट लागत ५६ करोड रुपैयााँसम्म 
पुगेको देखखन्छ । पनछल्ला िर्ामा ननमााण भएका मध्यमयााङ्दी, चमेभलया, माथिल्लो बत्रशूली–३ ‘ए’ र 
कुलेखानी तेस्रोको लागत ननकै महाँगो हुन पगु्यो । भलै, चमेभलयाको लागतमा बलााँचदेखख 
अत्तररयासम्म १३१ ककलोभमटर प्रसारण लाइन पनन ननमााण भएको थियो । 

उता २०४९ सालमा विद्युत ऐन आयो । र, सरकारले जलविद्युतमा ननजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउन े
नीनत भलयो । यो कानुन बनेको कररब २७ िर्ामा ननजी क्षेत्रले ६ सय ३६ मेगािाटबराबरका ९० 
आयोजना ननमााण गरेछ । यसलाई सरकारले १ सय ८ िर्ामा हाभसल गरेको उपलजब्धसाँग तुलना 
गदाा ननकै उत्साहजनक मान्नुपछा । 

६० मेगािाटको खखम्तीदेखख जलविद्युतमा लगानी सुरु गरेको ननजी क्षेत्रले अहहलेसम्मका ९० 
आयोजनामा १ खबा २० अबा रुपैयााँ लगाएको देखखन्छ । खखम्ती र भोटेकोसी विदेशी ननजी क्षेत्र 
(निेजजय र अमेररकी कम्पनी) ले ननमााण गरे पनन त्यस यताका अथधकांश आयोजनामा स्िदेशी 
ननजी क्षेत्रको लगानी छ । 



सरकारी आयोजनाको प्रनतमेगािाट लागत ४०–५० करोड रुपैयााँ पुथगरहाँदा ननजी क्षेत्रले बढीमा २५ 
करोड रुपैयााँभभतै्र पूरा गन ेप्रयास गरेका छन ्। अझ कुनै–कुनै त प्रनतमेगािाट १४–१५ करोड रुपैयााँमा 
पनन पूरा भएका छन ्। यहााँननर लागतका दृजरटले सरकारले उल्टै ननजी क्षेत्रबाट भसक्नुपने देखखन्छ 
। 

ननजी क्षेत्रले ननमााण गरेका आयोजना ३५ िर्ापनछ सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छन ्। यसो हुाँदा ती 
कनत गुणस्तरीय बनेका छन ्िा आयोजनामा जडडत उपकरण कनतको हटकाउ र गुणस्तरयुक्त छन,् 

त्यो सरकारले अनुगमन गने पाटो हो । यद्यवप, ननजी प्रिद्र्धकहरू गुणस्तरका दृजरटले आटना 
आयोजनाहरू सरकारी भन्दा कम नरहेको बताउने गरेका छन ्। 

ननजी क्षेत्रले ननमााण गरेका आयोजना मध्ये कररब २ सय मेगािाटमा निे, अमेररका, चीन लगायत 
देशको लगानी छ । ६० मेगािाटको खखम्ती, ४५ मेगािाटको भोटेकोसी, ५० मेगािाटको माथिल्लो 
मस्र्याङ्दी ‘ए’, २५ मेगािाटको माथिल्लो मादी र २२ मेगािाटको बागमती विदेशी लगानीका आयोजना 
हुन ्। यी बाहेक गैरआिासीय नेपालीले लगानी गरेका आयोजनाको क्षमता कररब ३५ मेगािाट छ 
। 

शुद्ध स्िदेशी ननजी क्षेत्रले ननमााण गरेका आयोजनाको क्षमता कररब ४ सय मेगािाट पुग्छ । यसमा 
प्राथधकरणको सहायक कम्पनी थचभलमेले ननमााण गरेको २२ मेगािाटको थचभलमे पनन जोडडन्छ । 
प्रनतमेगािाट लागत १५–१८ करोड रुपैयााँमात्र मान्दा पनन स्िदेशी ननजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा 
६० देखख ७० अबा रुपैयााँ खन्याइसकेका छन ्। तीन दशकमा खबा हाराहारी लगानी गदाा समेत ननजी 
क्षेत्रप्रनतको सरकारी धारणा नफेररएको प्रिद्र्धकहरूले गुनासो गदै आएका छन ्। 

ननजीलाई हेने दृजरटकोणमा पररितान नआउनु, सहयोगी नबन्नु र एकपनछ अको समस्या भसजाना 
गदै जानुले स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादकहरूप्रनत सरकार उदार छैन भन्ने देखखन्छ । ३५ िर्ापनछ 
सरकारमातहत आउन ेननजी क्षेत्रले ननमााण गरेका आयोजनाको अनुगमन नहुनुले पनन सरकार यस 
के्षत्रप्रनत अझै संिेदनशील हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । 
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कानुन बाखझाँदा विद्युत ्खररद सम्झौता ठप्प 

काठमाडौँ — विद्युत ्ऐन र विद्युत ्ननयमन आयोग ऐनको विर्य बाखझाँदा र आयोगले हदएको 
ननदेशनबाट नेपाल विद्युत ्प्राथधकरण असन्तुरट हुाँदा िैशाखयता विद्युत ्आयोजनासाँगको विद्युत ्
खररदबबक्री सम्झौता (पीपीए) ठप्प भएको छ । पीपीए नहुाँदा ननमााणमा जानुपने विद्युत ्
आयोजना प्रभावित बनेको ननजी क्षेत्रको आरोप छ ।  

विद्युत ्ननयमन आयोग गठन भएयता प्राथधकरणले विद्युत ्आयोजनाका प्रिद्ाधकसाँग गदै 
आएको पीपीए ठप्प भएको हो । आयोगले पीपीए सम्बन्धमा प्राथधकरणलाई हदएको ननदेशन र 
आयोगको विननयमािलीका कारण पीपीए हुन नसकेको नेपाल विद्युत ्प्राथधकरणका प्रिक्ता प्रबल 
अथधकारी बताउाँछन ्। यसअनघ प्राथधकरणले सिेक्षण अनुमनतपत्रका आधारमा आयोजना 
प्रिद्ाधकसाँग पीपीए गदै आएको थियो । विद्युत ्ननयमन आयोग ऐन र आयोगले तयार पारेको 
पीपीएसम्बन्धी विननयमािलीमा भने उत्पादन अनुमनतपत्र जारी भएका आयोजनासाँग मातै्र पीपीए 
हुने व्यिस्िा छ । 

विननयमािलीमा भएको व्यिस्िाबाहेक आयोगले प्राथधकरणलाई पीपीएको सतामा केही बुाँदा िप्न 
पनन ननदेशन हदएको थियो । उक्त ननदेशनमा पीपीएसम्बन्धी कुन ैवििाद भए आयोगले समाधान 
गने र पीपीए खारेज गना आयोगको स्िीकृनत चाहहने बुाँदा छ । यसअनघ पीपीएमा वििाद भए दिु ै
पक्ष आबबारेसन (स्ितन्त्र मध्यस्िकताा) मा जाने व्यिस्िा थियो । 

 

आयोगले पठाएको ननदेशनमा हाइड्रोलोजजकल ररस्क (काबुबाहहरको पररजस्िनतका कारण पानी कम 
भएर विद्युत ्उत्पादन घटने) अिस्िामा प्राथधकरणले उत्पादकलाई जररिाना नतराउन नपाउने 
व्यिस्िा पनन राख्न भननएको छ । यो व्यिस्िाप्रनत पनन प्राथधकरणको आपवत्त छ । 

 

यस्तै कुनै कारणले प्रसारण लाइन अिरुद्ध भए पनन दिुै पक्षले एकअकाालाई जररिाना नतनुा 
नपने बुाँदा राख्न पनन आयोगले ननदेशन हदएको थियो । यो बुाँदामा प्राथधकरणले बढी प्रस्टता 
खोजेको छलफलमा सहभागी एक पदाथधकारीले बताए । आयोगले हदएको यो बुाँदामा प्राथधकरण 
असन्तुरट रहेको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले हदएको ननदेशन संशोधनका लाथग छलफल गना 
प्राथधकरण सञ्चालक सभमनतले सदस्य चेतराज जोशीको संयोजकत्िमा सभमनत गठन गरेको 
थियो । उक्त सभमनतमा प्राथधकरणका विद्युत ्व्यापार विभाग ननदेशक प्रबल अथधकारी र कानुन 
विभागका ननदेशक बेलप्रसाद शमाा सदस्य छन ्। 

 



यो सभमनत र आयोगबीच गत साता आयोगको ननदेशन संशोधन गने विर्यमा छलफलसमेत 
भएको थियो । ननयमन आयोगले पीपीएको सतामा राख्न भनेको बुाँदाका कारण घाटा हुने 
प्राथधकरणको बुझाइ छ । गत साता भएको छलफलमा प्राथधकरणले गठन गरेको सभमनतले आयोग 
पदाथधकारीलाई यही विर्य बताएका थिए । 

 

प्राथधकरणका प्रिक्ता अथधकारीका अनुसार हाल सिेक्षण अनुमनतपत्र जारी भएका कररब ६ हजार 
मेगािाट क्षमतका विद्युत ्आयोजनाले प्राथधकरणमा पीपीएका लाथग आिेदन हदएका छन ्। 
यीमध्ये १० िटा आयोजना मातै्र उत्पादन अनुमनतपत्र जारी भएका आयोजना हुन ्। 

 

विद्युत ्ननयमन आयोग ऐन र विननयमािलीमा भएको व्यिस्िाका कारण सिेक्षण अनुमनतपत्र 
मातै्र जारी भएका आयोजनासाँग पीपीए गना नसककएको उनको भनाइ छ । ‘ननयमन आयोगको 
ऐनमै उत्पादन अनुमनतपत्र जारी भएको आयोजनासाँग मातै्र पीपीए गना भमल्ने व्यिस्िा छ,’ उनी 
भन्छन,् ‘यो व्यिस्िाका कारण सिेक्षण अनुमनतपत्र मातै्र जारी भएका आयोजनासाँग हामी पीपीए 
गना सक्ने अिस्िामा छैनौं ।’ 
 

विद्युत ्ननयमन आएपनछ पीपीए रोककए पनन पीपीएअनघ गनुापने काम भने ननयभमत भएको 
उनको दाबी छ । ‘पीपीएअनघ गनुापने कनेक्सन सम्झौता, विद्युत ्उत्पादन ताभलका ननमााणजस्ता 
काम ननयभमत छन,्’ उनी भन्छन,् ‘यी पनन पीपीएकै प्रकक्रया हुन ्।’ उत्पादन अनुमनतपत्र जारी 
भएका १० आयोजनाको भने पीपीए गना अहहलेको कानुनले बाधा नपरेको अथधकारीले बताए । 
‘आयोगको ननदेशनको विर्य समाधान भएलगत्त ैयी आयोजनासाँग पीपीए हुन्छ,’ उनले भने, 
‘यीमध्ये तीन िटा आयोजनासाँगको पीपीए स्िीकृनतका लाथग आयोजनामा पठाइसकेका छौं ।’ 
 

वििाद समाधानलगायत विर्य आयोगको क्षेत्राथधकार भएकाले सोही विर्यमा प्राथधकरणलाई 
ननदेशन हदइएको ननयमन आयोग अध्यक्ष हदल्ली भसहंले बताए । ‘प्राथधकरणले यसअनघ एकलौटी 
पीपीए गदै आएको थियो । प्राथधकरण ठूलो संस्िा भएका कारण ऊजाा उत्पादकहरू प्राथधकरणको 
सता मान्न बाध्य थिए,’ उनले भने, ‘आयोगले कुनै पक्षलाई पनन असर नगन ेगरी ननदेशन हदएको 
हो ।’ 
 

आयोग र प्राथधकरणको वििादले पीपीए रोककएकामा भने ननजी क्षेत्र असन्तुरट छ । सरकारी 
ननकायबीच समन्िय नहुाँदाको पररणाम ननजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको उसको दाबी छ । स्ितन्त्र ऊजाा 
उत्पादकहरूको संस्िा नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष शैलेन्र गुरागाईं हरेक ननकाय छुटटाछुटटै सरकार 
बनेको हटप्पणी गछान ्। ‘हामीले सरकार कसलाई मान्ने ?’ उनले प्रचन गरे, ‘ऊजाा मन्त्रालयलाई 
मान्ने कक प्राथधकरणलाई ? कक आयोगलाई ?’ 



 

एउटाले अको ननकायलाई देखाएर काममा अड्चन गदाा ऊजााका लगानीकताा ननरुत्साहहत भएको 
उनको भनाइ छ । ‘आयोजनास्िलमा हुनुपन ेप्रिद्ाधक सरकारी ननकाय धाएर बस्नुपरेको छ,’ उनले 
भने । सरकारले १० िर्ामा १५ हजार मेगािाट विद्युत ्उत्पादन गने घोर्णा गरे पनन 
लगानीकताालाई सहज िातािरण नबनेको उनले बताए । ‘आयोग गठन भएदेखख नै पीपीए 
रोककएको छ,’ उनी भन्छन,् ‘तर आयोग बन्नुअनघ पनन पीपीए सहज थिएन ।’ 
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प्रसारण आयोजनामा अिरोध 

(पिात) — ननमााणाधीन कालीगण्डकी प्रसारण कररडोर आयोजनाको टािर र तार तान्ने क्रममा 
जलजलाबासीले विरोध जनाएका छन ्। म्याग्दी र पिातमा उत्पाहदत विद्युत ्राजररय प्रसारणमा 
जोड्न ननमााणाधीन २२० केभीए क्षमताको आयोजना राजररय प्रािभमकता प्राप्त हो । 

कुस्मा नगरपाभलका–२ खुकोटजस्ित आयोजनाको सबस्टेसनबाट दानातफा  विस्तार भइरहेको २२ र 
२३ नम्बरका टािरका बीचका बस्ती जोखखममा परेको भन्दै स्िानीयले स्िानान्तरणको मागसहहत 
काम रोकेका हुन ्। १४ दभलत बस्तीका घर एकै ठाउाँमा जोडडएको हुनाले आयोजनाको टािर 
नजजकै पदाा जोखखम बढेको स्िानीय इन्रबहादरु विचिकमााले बताए । ‘हामी सबै पररिारको 
घरजग्गा एकै ठाउाँमा छ,’ उनले भने, ‘भएको सबै जग्गा प्रभावित क्षेत्रमा परेपनछ हामी कहााँ जाने ?’ 

आयोजनालाई आफूहरूका समस्या राख्दा सामान्य मुआब्जा हदएर टाना खोजेको उनको आरोप छ । 

 

दभलत बस्तीका १४ पररिारले संघर्ा सभमनत ननमााण गरेर चार हदनदेखख काम रोकेका हुन ्। ‘कक 
हाम्रो अन्तै बासको व्यिस्िा हुनुपर् यो,’ मंगलबार जजल्ला प्रशासनमा आएका गणेश विचिकमााले 
भने, ‘नत्र बस्तीलाई असर नपने गरी टािर बनाउनुपर् यो ।’ 
 

आयोजना पक्षले भने १४ पररिार प्रभावित नभएको दाबी गरेको छ । आयोजनाको प्राविथधक 
टोलीले गरेको सिेक्षणअनुसार दईु गोठ र एउटा शौचालय मात्र प्रभावित क्षेत्रभभत्र पने आयोजनाका 
उपप्रमुख लक्ष्मण फुयालले बताए । प्रसारण लाइनमा टािरको बीच भागदेखख १५ भमटर दायााँबायााँ 
ठूला संरचना, बस्ती, अग्ला रुख बनाउन पाइाँदैन । अन्नबाली, ससाना फलफूलका बबरुिा तिा एक 
तले घर बनाए कुनै रोकािट नहुने उनको भनाइ छ । 

 

आयोजनाको मुआब्जा ननधाारण सभमनतले १५ भमटर दायााँबायााँको खेतीयोज्य जभमनको स्िानीय 
मूल्यअनुसार १० देखख २० प्रनतशत मुआब्जा ननधाारण गरेको छ । सोहीअनुसार वितरण गना प्रमुख 
जजल्ला अथधकारीको संयोजकत्िमा गहठत सभमनत तयार छ । तर जलजलाका दभलत पररिारले 
मुआब्जा भलन पनन नमानेको ननभमत्त प्रमुख जजल्ला अथधकारी छविलाल सुिेदीले बताए । 
‘सामान्यलाई १० र मुख्य प्रभावितलाई २० प्रनतशत हदने ननयम हो,’ उनले भने, ‘हामीले उहााँहरूकै 
पक्षमा ननणाय गरेर २० प्रनतशत वितरण गने ननणाय गरेका छौं । उहााँहरू मान्नुहुन्न ।’ प्राविथधक 
मूल्यांकनबाट गररएको ननणाय अटेर गरी आयोजना रोक्न खोजे कानुनी प्रकक्रयामा जान बाध्य हुने 
उनको भनाइ छ । 
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दरम खोलामा १७ मेगािाटका ३ जलविद्युत आयोजना 
ननमााणाधीन 

काठमािौं । बागलुङ र गुल्मीको सीमा भएर बग्ने दरम खोलाको पानी प्रयोग गरी एकैसाि ३ 
जलविद्युत आयोजना ननमााण भइरहेका छन।् यी आयोजनाबाट कररब १७ मेगािाटको विद्युत 
उत्पादन हुनेछ । 

ननमााणाधीन आयोजनामध्ये ९.६ मेगािाटकाैे दरम खोला दरम खोला हाइड्रो इनजी भलभमटेडले 
ननमााण गरररहेकाैे विद्युत विकास विभागले जनाएकाैे छ । ढेडिर्ा अनघदेखख ननमााण सुरु भएको 
आयोजनाको ५० प्रनतशत भन्दा बढी काम सककएको छ । विभागले कम्पनीलाई २०७३ माघ २३ गते 
उत्पादन अनुमनत हदएको थियो । 

नेपाल विद्युत प्राथधकरणसाँग ७.३ मेगािाटको विद्युत खररद सम्झौता (वपवपए) गरेपनन पनछ क्षमता 
विस्तार गररएकाैे आयोजना इजन्जननयर नरेन्र पौडेलले बताए । 

यस्तै, ३ मेगािाटको मध्य दरम खोला ‘ए’ र ४.५ मेगािाटको मध्य दरम ‘बी’ जलविद्युत आयोजना 
धौलाथगरी भसइएम इजन्जननयरीङ कम्पनीले ननमााण गरीरहेको छ । कम्पनीले जजल्लाको अमरभुमी, 
हरीचौर र हहलमा दिुै आयोजना एकैसाि अनघ बढाएको हो । 

कम्पनीले २०७५ जेठ ९ गते उत्पादन अनुमनत पाएको थियो । यस खोलामा २.५ मेगािाटको दरम 
खोला ‘ए’ जलविद्यतु आयोजनाले भने विद्युत उत्पादन गरीरहेको छ । सयपत्री हाइड्रोपािर 
कम्पनीले ननमााण गरेको आयोजनाले २०७३ जेठ १३ गतेदेखख ननयमीत विद्युत उत्पादन सुरू गरेकाैे 
हाैे । 

यहााँबाट उत्पाहदत विद्युतले जजल्लाकाैे विद्युनतकरणमा महत्त्िपूणा भूभमका खेल्ने अपेक्षा गररएकाैे 
छ । 
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ऊजााले ३४ लाख घरधुरी लाभाजन्ित 

काठमािौं : बैकजल्पक ऊजाा प्रिद्ाधन केन्रका कायाक्रमबाट हालसम्म ३४ लाख तीन हजार ४४५ घरघुरी 
लाभाजन्ित भएका छन।् केन्रले बुधबार आयोजना गरेको एक पत्रकार सम्मेलनमाफा त यसका 
विभभन्न कायाक्रममाफा त पुस मसान्तसम्म नेपालका कररब ६० लाख घरधुरीमध्ये आधाभन्दा बढी 
संख्यामा नेपालीले लाभ भलएका छन।् 

केन्रले कायाकारी ननदेशक मधुसुदन अथधकारी ननयुक्त भएको एक िर्े कायासमीक्षामाफा त यस्तो 
जानकारी हदएको छ। केन्रले हालसम्म बनाएका लघु तिा साना जलविद्युत ्आयोजना हालसम्म 
विभभन्न १८ हजार योजनामाफा त ३४ हजार ७५६ ककलोिाट बबजुली उत्पादन भएको छ। यसबाट 
हाल दईु लाख ४३ हजार २९२ घरधुरी लाभाविन्त भएका छन।् केन्रअन्तगात ननमााण भएका यस्ता 
अयोजना ९० प्रनतशतभन्दा बढीले राम्रो गरेका र केही समस्याग्रस्त अिस्िामा रहेको जानकारी 
अथधकारीले हदए। हालसम्म ९९ िटा लघु जलविद्युत ्आयोजनाको अिस्िा कमजोर छन।् यस्ता 
आयोजनामा ४० िटा कणााली प्रदेशमा, ३० िटा सुदरूपजचचम प्रदेशमा र बााँकी अरु प्रदेशमा रहेको 
जानकारी उनले हदए। केन्रले यस्ता आयोजनमा ९० प्रनतशत सहयोग गन ेर बााँकी १० प्रनतशत 
स्िानीय स्तरलाई नै लगानी र सञ्चालनको जजम्मा हदएको उल्लेख छ। 

केन्रले हालसम्म ११ हजार १८ िटा सुधाररएको पानीघटट बनाएर दईु लाख ७५ हजार ४५० घरधुरी, 
सौया ऊजाामाफा त नौ लाख १६ हजार २४ घरधुरी, सहरी सौया ऊजाामाफा त २१ हजार ११४ घरधुरी, 
संस्िागत सौया ऊजाामाफा त दईु हजार ६३ घरधुरीलाई लाभ हदएको छ। यस्तै ६९१ ककलोिाट सौया 
भमननथग्रडमाफा त चार हजार ८३७ घरधुरी, सौया ड्रायर तिा कुकरमाफा त दईु हजार ४५० घरधुरी, सौया 
खानेपानी तिा भसाँचाइ पम्पमाफा त एक हजार तीन सय ६४ घरधुरीलाई लाभ गराएको छ। 

सुधाररएको फलाम ेचुलोमाफा त ८७ हजार ११ घरधुरी, घरायसी िायोग्यासबाट चार लाख २६ हजार 
३१७ घरधुरी, सुधाररएको माटोको चुल्होबाट १४ लाख २३ हजार २४२ घरधुरी र संस्िागत सहरी तिा 
व्यािसानयक िायोग्यासका २८१ घरधुरी लाभाजन्ित भएको केन्रले जानकारी हदएको छ। 

केन्रका कायाकारी ननदेशक अथधकारीका अनुसार बबजुलीको विकल्प संसारभर खोजजने र यसको 
प्रयोग गनुापने भएकाले पनन केन्रले लगानी बढाइरहेको छ। हरेक स्िानीय तहसाँगको सहकायामा 
बैकजल्पक ऊजााका कायाक्रमलाई प्रभािकारी बनाउाँ दै लैजाने र बबजुलीको विकल्पमा प्रयोग गना सककन े
उनले बताए। 
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माथिल्लो तामाकोसीको ननमााण लक्ष्यमा फेरर धक्का ! 

२३ माघ, काठमाडौं । दोलखामा ननमााणाधीन ४५६ मेगािाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत 

आयोजना पनन ननधााररत समयमा नसककने अिस्िामा पुगेको छ । पनछल्लोपटक ननधााररत 

लक्ष्यअनुसार काम भयो भने आगामी असार मसान्तसम्म माथिल्लो तामाकोसीबाट विजुली उत्पादन 

सुरु भइसक्नुपछा । तर, आयोजनाको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप हाल्ने काममा भएको हढलाइले 

समस्या मातै्र ल्याएको छैन, आयोजना फेरर पनछ धकेभलने भएको छ । 

भौनतक प्रगनतका हहसािले आयोजनामा ९९ प्रनतशत काम सककएको छ । तर, बााँकी एक प्रनतशत 

काम नै समयमा नभएर लक्ष्यअनुरुप आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसककने अिस्िा आएको छ 

। 

आयोजनाको ठाडो सुरुङमा ठूला र गहंु्रगा पाइपहरु जोड्नुपने काम जनत नछटो सककन्छ, त्यनत नै 

नछटो आयोजनाबाट परीक्षण उत्पादन सुरु हुन सक्छ । बााँधबाट सुरुङबाट आएको पानीलाई बेगसाँग 

टिााइनमा खसाल्न ठाडो सुरुङ बनाइन्छ । जसमा ठूला पाइपहरु जोड्नुपछा   । 

विद्युत प्राथधकरणका अनुसार यस्तो ठाडो सुरुङमा पाइप राखेर जोड्ने कामको प्रगनत लक्ष्य अनुसार 

नभएकाले अब असारभन्दा अनघ आयोजनाको परीक्षण सुरु गना पनन कहठन छ । 

भारतीय कम्पनीको लापरवाही 

आयोजनाको काम ननधााररत समयमा सक्ने लक्ष्य प्रभावित हुन नहदन प्राथधरकणका कायाकारी 

ननदेशक कुलमान नघभसङ महहनैवपच्छे ननमााणस्िल लामाबगर जाने गरेका छन ् । तर, भारतीय 

ठेकेदार कम्पनीले अजन्तम चरणमा पनन आयोजनामा चरम हढलाइ गदाा समस्या भएको आयोजनाका 

अथधकारीहरु बताउाँछन ्। 



२ महहनाअनघ हढलाइ गने ठेकेदार कम्पनीलाई झक्झकाउन उजाा सथचि हदनेश नघभमरे र 

प्राथधकरणका कायाकारी ननदेशक नघभसङ कोलकोत्तासम्म पुगेका थिए । तर, त्यसपनछ पनन 

आयोजनाको काममा खासै प्रभाि देखखएको छैन । अजन्तम समयमा भारतीय ठेकेदार आयोजनाका 

लाथग ‘छोड्नु न बोक्नु’ बनेको छ । 

भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकोको उच्च तहसाँग िाताा गदाा पनन कफल्डमा तीव्र गनतमा काम 

हुन सकेको छैन । यो टेक्सम्याकोले पेनस्टक पाइप आपूनत ा तिा जडानको लट-२ को ठेक्का पाएको 

छ । 

टेक्स्म्याकोका कारण नै माथिल्लो तामाकोसीको काममा हढलाइ हुाँदै आएको छ । अहहले पनन 

कम्पनीको कामको गनत सन्तोर्जनक नरहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख 

कायाकारी अथधकृत (सीईओ) विज्ञान शे्ररठले बताए । 

टेक्सम्याकोले गत असारदेखख आयोजनाको ३१० भमटरको माथिल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप 

जोड्ने काम गरररहेको छ । उसले ७ महहनामा कररब ११० भमटर मातै्र पाइप जोडेको छ । अझै 

१९० भमटर पाइप जोड्न बााँकी रहाँदा उसको कामको गनत धीमा नै छ । ७ महहनामा सुरुङको आधा 

भागमा पाइप जोड्न नसकेको अिस्िामा अब बााँकी ५ महहनामा काम टंुग्याउन लगभग असम्भि 

देखखने आयोजनाका प्राविथधकहरु नै बताउाँछन ्। 

‘असारसम्म परीक्षण उत्पादन िाल्न प्रयत्न हुन्छ,’ सीईओ शे्ररठ भन्छन,्’यहद सककएन भने एक-डेढ 

महहना हढला गरी पहहलो युननटबाट उत्पादन सुरु हुन्छ ।’ 

तल्लो ठाडो सुरुङमा पनन समस्या नभएको हैन, तर, भारतीय कम्पनीको तुलनामा अजररयन कम्पनीले 

राम्रो काम गरेको छ । 

काममा हढलाइ भएपनछ ३७२ भमटरको तल्लो ठाडो सुरुङको काम टेक्सम्याकोबाट खोसेर अजररयन 

कम्पनी एजन्ड्रजलाई जजम्मा हदइएको थियो । टेक्सम्याकोभन्दा पनछ काम िालेर पनन कम्पनीले २ 

सय भमटर पाइप जोडेको छ । अझै १७२ हहटर पाइप तल्लो सुरुङमा जोड्न बााँकी छ । 



दबुै ठाडो सुरुङमा पेनस्टक जोड्ने काम भारतीय कम्पनीकै जजम्मामा थियो । तर, उसले हढलाइ 

गरेपनछ िाताामाफा त २०७५ पुस २३ मा एजन्ड्रजलाई तल्लो सुरुङमा पेनस्टक जोड्न जजम्मा लगाइएको 

छ । 

सीईओ शे्ररठ अजन्तम समयमा ठेकेदार कम्पनी र कन्सल्टेन्टले आयोजनाको काममा तीव्रता हदन 

नसकेको बताउाँछन ्। ‘हामी नघच्यारहेका छौं,’ उनी भन्छन,्’ननदाएकालाई उठाएर काममा लगाएका 

छौं, तर भनेजस्तो अझै भएको छैन ।’ 

ठेकेदारहरुले यही गनतमा काम गरे आगामी हहाँउदसम्म पपनन काम सक्न मुजस्कल हुने अिस्िा छ 

। 

महंगगिँदै आयोिना 

आयोजनाको बााँध स्िल र विद्युतगहृ ननमााणको काम सककएको छ । सुरुङहरुको ‘कफननभसङ’को 

काम पनन ९९ प्रनतशत सककएको छ । थचननयााँ कम्पनी भसनो हाइड्रोले यो आयोजनाको भसभभलतफा को 

काम गरेको हो । 

ननमााण अिथध लजम्बाँदा तामाकोसी महंगो बन्दै गएको छ । त्यसैले अब तामाकोसीलाई समयम ै

सम्पन्न गराउन सबै खालका प्रयासहरु भइरहेको कायाकारी ननदेशक नघभसङले बताउाँछन ्। 

सुरुमा अनुमाननत लागत ननमााण अिथधको ब्याजबाहेक ३५ अबा २९ करोड ४१ लाख रुपैयााँ थियो । 

ननमााण अिथधको ब्याज १३ अबा २२ करोड र वित्तीय व्यिस्िापन तिा बैंक कभमसनसहहत 

आयोजनाको अनुमाननत लागत ४८ अबा ८६ करोड हुन्थयो । त्यनतबेला एक अमेररकी डलरको सटही 

दर कररब ८० रुपैयााँ थियो । 

अहहले आयोजनाको लागत ४९ अबा २९ करोड ५५ लाख र ननमााण अिथधको ब्याज १९ अबा ८४ 

करोडसहहत आयोजनाको अनुमाननत लागत ७२ अबा रुपैयााँ नाघ्ने संसोथधत अनुमान छ । हालसम्म 

साढे ४४ अबा रुपैयााँ खचा भइसकेको छ । 



नेपाली मुराको अिमूल्यन र मूल्य अभभिदृ्थधका कारण आयोजनालाई क्रमश : ७ र ५ अबा रुपैयााँ 

िप वित्तीय दानयत्ि भसजाना भएको छ । भूकम्पले गदाा झण्ड ैदईु िर्ा काम रोककएको, बााँधस्िलतफा  

जाने सुरुङमागा बनाउनु परेको, केही संरचनाको डडजाइन हेरफेर, ननमााण अिथध बढ्दा ठेक्का मूल्य 

समायोजन, विदशी विननमय दरमा भएको नोक्सानी, प्रशासननक खचाको िदृ्थध लगायतले पनन लागत 

बढेको छ । 

आयोजनामा कमाचारी संचय कोर्ले १० अबा, नेपाल टेभलकमले ६ अबा, नागररक लगानी कोर्ले तिा 

राजररय बबमा संस्िानले २र२ अबा र अपुग ११ अबा ८ करोड रुपैयााँ नेपाल सरकारले ऋण लगानी 

गरेका छन ्। ऋणको ब्याजदर ११ प्रनतशत बढी छ । 
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जलविद्युतमा नाफा कमाउन ‘मेगा आयोजना’ चाहहाँदैन ! 
काठमािौं । ननजी क्षेत्रले ननमााण गरेका जलविद्युत आयोजनाले प्रक्षेपण गरे बमोजजम विद्युत 
उत्पादन नगदाा प्रिद्ाधकहरू ननराश हुने गरेका छन ्। आय–आजान गना नसकी आयोजना टाट पल्टन े
जस्िनतले यस क्षेत्रमा लगानी ननरुत्साहहत हुने संकेत देखखएको छ । १० मेगािाटभन्दा साना 
आयोजनामा लगानी गना नसककने स्ियं बैंकरहरू र साना आयोजनाका प्रिद्ाधकले बताउन िालेका 
छन ्। जुन दभुााग्य हो । 

यद्यवप, ननजी क्षेत्रका आयोजनाको २०५८ सालदेखखको इनतहास र तथय हेदाा १० मेगािाटभन्दा 
सानाको संख्या र योगदान उल्लेख्य छ । ननजी क्षेत्र सफल हुाँदै आउनुमा साना आयोजनाको योगदान 
बबसान भमल्दैन । यसको ठाउाँ  ठूलाले भलन सक्ने अिस्िा पनन होइन । १८३ ककलोिाटको स्याङ्गे 
खोला, ७.५ मेगािाटको इन्रािती–तीन, ३ मेगािाटको वपलुिा खोला जस्ता आयोजना सफलताका 
आधार हुन ्। त्यनतबेला बैंक तिा लगानीकतााले खोलामा लगानी गने कुरा पत्याउाँ दैन थिए । वपलुिा 
अहहले ननमााण भइरहेका आयोजनाभन्दा प्रनतकूल पररजस्िनतमा बनेको थियो । र, ३ िर्ामै बैकको 
ऋण नतयो । 

वपलुिा नै पहहलो ननजी जलविद्यत आयोजना हो, जसले बैंक तिा लगानीकतााको विचिास जजतेको 
थियो । जलविद्युत आयोजनाले पनन अन्य उद्योगले जस्तै समयमा ऋण नतना सक्छन ्भन्न े
उदाहरण बनेको थियो । जलविद्युत आयोजनाले लगानीकताालाई मुनाफा ख्िाउन सक्छन ्भन्न े
प्रमाण वपलुिा नै हो । स्याङ्गेले पनन समयमै ऋण नतरेर आजसम्म िावर्ाक १०–१५ प्रनतशतसम्म 
मुनाफा बााँड्न सकेको छ । 

पनछल्लो समय आथिाक हैभसयत गुमाउदै गएर रुग्ण हुने अिस्िामा पुगेका आयोजनाको संख्या 
बढ्दैछ । आयोजना रुग्ण हुनुका पछाडड प्रत्यक्ष िा परोक्षरूपमा प्रमुख तीन कारण जजम्मेिार छन ्
। ननजी  आयोजना सफल बनाउने कडी पनन नयनै तीन पक्षसाँग छ । 

एक : नीनतगत सुधार 



राज्यले भलने आथिाक तिा औद्योथगक नीनतले देशको समग्र समदृ्थध तिा विकासलाई ननधाारण 
गने गछा । ननजी जलविद्युत आयोजना रुग्ण हुनुमा नीनतगत अस्परटता, तु्रहट, अन्योलता, 
अदरूदभशाता, समन्िय अभाि तिा प्रनतबद्धता कायाान्ियमा सरकारी उदाभसनता मुख्य हुन ्। यसको 
प्रत्यक्ष मार ननजी  आयोजनालाई पदै आएको छ । सरकारैवपच्छे नीनत–ननयम तिा कायाविथध 
पररितान गन,े प्रनतबद्धता जनाउने तर पूरा नगने प्रिवृत्तले नीजज क्षेत्र ‘बलीको बोको’झैं भएको छ । 
सरकारले विभभन्न समयमा गरेका प्रनतबद्धता परूा ककन हुाँदैन ? सरकार र मातहतका ननकायले 
जलविद्युत जस्तो संिेदनशील क्षेत्रमा लगानी गने व्यजक्त िा समूहलाई सहयोग र सहजीकरण 
गनुापछा । 

पररजस्िनत विचलेर्ण गदाा ननजी क्षेत्रलाई सरकारका सबै ननकाय भमलेरै घेराबन्दी गरे जस्तो महसुस 
हुन्छ । विद्युत विकास विभागको काम कताव्य तिा अथधकार शुल्क भलएर लाइसेन्स मातै्र जारी 
गने, चाहे आयोजना हहमालमै ककन नहोस ्। िन तिा ननकुञ्जको सहमनत िा स्िीकृनतमा त्यनतकै 
व्यिधान छन ्। हाल मध्यिनता र ननकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनालाई विभभन्न बहानामा सहमनत नहदएको 
जस्िनत छ । 

अकोतफा , नेपाल विद्युत प्राथधकरण कहहले विद्युत खररद सम्झौता (वपवपए) नगने भन्दै बसेको 
हुन्छ । वपवपएमा टेक अर पे (भलउ या नतर) र टेक एन्ड पे (भलउ र नतर) को शब्दजाल टयााँककरहेको 
हुन्छ । यसरी ननजी क्षेत्र परोक्षरूपमा ननरुत्साहहत भइरहेको छ । उदेक लाग्दो कुरो त के छ भने 
विभागले अध्ययन अनुमनतपत्र जारी गदै जाने तर प्राथधकरणले वपवपए रोक्ने तिा शब्दजालमा 
अड्काउने अिस्िा छ । 

नेपाल रारर बैंकले समेत ऊजाामा लगानी घटाउने नीनत ल्याएर यस क्षेत्रको घााँटी ननमोठ्ने शैली 
अपनाएको छ । बैंकले ऊजाामा लगानी सीमा बढाउनुपनेमा कम गरे हुने ननयम ल्याइयो । उता 
आयोजनामा स्िानीय तिा राजनीनतक संगठनको अिरोध र जायज–नाजायज माग हेदाा लाग्छ, 

प्रिद्ाधकले गम्भीर गल्ती गरेर सजाय भोग्दैछन ्। जलविद्युत क्षेत्रका लाथग देशको पररजस्िनत सधैँ 
अन्योल तिा प्रनतकूल बन्दै आएको छ । यस्तो खराब जस्िनतमा पनन खोलामा पैसा खन्याएर 
राररको कूल गाहास्ि उत्पादन (जजडडपी) मा टेिा पुयााउने प्रिद्ाधकहरू धन्यका हुन ्। 



सरकारले सााँच्चै जलविद्युत क्षेत्रको विकास चाहेको हो भने सबै विभाग तिा ननकाय आयोजनाप्रनत 
सहयोगी हुनैपछा । विभागले अध्ययन  अनुमनतपत्र जारी गदै जाने, प्राथधकरणले टेक एन्ड पे र टेक 
अर पे को शब्दजालमा वपवपए अड्काउने ननयत राखु्न भएन । वपवपएका लाथग सीमा (कोटा) ननधाारण 
गने र िन तिा ननकुञ्जले सहमनत र िातािरणको काम अस्िीकृत गने पररपाटीले पनन यो क्षेत्रको 
गनत रोककन्छ । 

रारर बैंकले जलविद्युतमा आउने लगानी ननरुत्साहहत गन,े प्रिद्र्धकलाई अपराधी जस्तो व्यिहार 
गने र प्रिद्र्धक भने राज्यले गने अन्यायको भशकार िा मुगाा बन्दै जाने हो भने ननजी क्षेत्रलाई 
सरकारले नै स–ुसाइड गने जस्िनतमा पुयााएको ठहररनेछ । यस्ता गनतविथध सरकार तिा मातहतका 
ननकायले गनुा उथचत हुाँदैन । यसले जलविद्युत विकासको लक्ष्य कहहल्यै पूरा हुदैन । राजररय ऊजाा 
संकट ननिारण तिा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अिधारणा, २०७२ मा सरकारले प्रनतबद्धता 
जनाएबमोजजम वपवपएमा टेक अर पे को भसद्धान्तमात्र अिलम्बन गनुापछा । 

आथिाक िर्ा २०७१/७२ को बजेटमा आि २०७९/८० भभत्र विद्युत उत्पादन गरी राजररय प्रसारण 
लाइनमा जोड्ने आयोजनाको हकमा प्रनतमेगािाट ५० लाख रुपैयााँ एकमुरट अनुदान हदने घोर्णा छ 
। सािै, आि २०७४/७५ सम्म विद्युत उत्पादन गने आयोजनाको हकमा यस्तो अनुदानमा १० प्रनतशत 
िप गने प्रनतबद्धता पनन छ । सरकारले यसको अक्षरसः पालना गनुापछा । प्रिद्ाधकलाई 
आचिासनमात्र बााँड्नुको तुक देखखाँदैन । यसै िर्ा विद्युत क्षेत्रलाई व्यिजस्ित र सुदृहढकरण गने गरी 
विद्युत ननयमन आयोग गठन भएको छ । अब आयोगले आफूलाई पररस्कृत र सुदृढ गदै मातहतका 
ननकाय र ननजी क्षेत्रलाई विचिासमा भलएर काम गनुापछा । 

आयोगले १० मेगािाटभन्दा साना नदी प्रिाही िा अधाजलाशय आयोजनाबाट उत्पाहदत विद्युतको 
पूिाानुमान (अभायबबभलटी अफ डडक्लेरेशन) को जानकारी गराउनुपने तर यही कारण प्राथधकरणले 
हजाना लगाउन नपाउने व्यिस्िा गरेको छ । स्िदेशी प्रिद्ाधकलाई प्रोत्साहन गने हो भने सय 
मेगािाटसम्मका आयोजनामा यो प्रािधान लागू गररनुपछा । आउटेजको विर्यमा आयोग मौन बसेको 
देखखन्छ । 

सय मेगािाट साना आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइनका कारण ३–५ प्रनतशतभन्दा बढी आउटेजका 
कारण डेभलभर नभई खेर गएको ऊजाा बापत ग्राहकको प्रत्येक बबलमा प्राथधकरणले क्षनतपूनत ा नतनुापन े



व्यिस्िा हुनुपछा । आयोग जलविद्युत जस्तो संिेदनशील क्षेत्रको संरचना तिा उपकरणका 
सम्बन्धमा सजग हुन जरुरी छ । प्रिद्ाधकलाई गुणस्तरप्रनत सचेत गराउाँ दै अब ननमााण हुने 
आयोजना बत्ती बाल्ने मातै्र नभई मुनाफामुखी पनन हुनुपछा भन्ने ननदेशन सकुा लर गनुापछा । 

बाबुराम भटटराई प्रधानमन्त्री हुाँदा अध्ययन अनुमनतपत्र बापतको शुल्क जनत छ, िावर्ाक निीकरण 
दस्तुर पनन त्यनत नै नतराउने ननयम ल्याइयो । यस्तो ननयम संसारमा कतै छैन । विभागले २०६९ 
साल असोज १५ गतेदेखख यसरी नै शुल्क असुल्दै आएको छ । अथधकांश साना आयोजना स्िदेशी 
लगानी, प्रविथध र सीपमा ननमााण हुने हुाँदा आयोगले यो ननयम पुनरािलोकन गना जरुरी छ । 

सरकारले भारतीय कम्पनीले ननमााण गरररहेको अरुण तेस्रोलाई जस्तै स्िदेशीले बनाउने हरेक 
आयोजनास्िल जोड्ने पहुाँचमागाको व्यिस्िा गररहदनुपछा । िा यसका लाथग सम्बजन्धत 
आयोजनालाई नै बजेट उपलब्ध गराउनुपछा । सािै, आयोजनालाई हदने आयकर छुट १० िर्ाबाट 
बढाएर २५ िर्ा पुयााउनुपछा । राजररय प्रसारण थग्रड कम्पनीले तयार गरेको ‘नेपाल पािर रान्सभमसन 
नेटिका  म्याप’ अनुसार नदी बेभसनहरूमा प्रािभमकता र आिचयकताका आधारमा लाइन र सबस्टेसन 
ननमााण गनुापछा । नसके ननमााण लागत उपलब्ध गराएर ननजी क्षेत्रलाई जजम्मा हदन सककन्छ । 

गल्ती सबै पक्षको हुन्छ । अहहले खराब आथिाक हैभसयतमा पुगेका रुग्ण आयोजनालाई त्राण हदन 
नतनले गरेका कमजोरीलाई माफी हदनु उथचत हुन्छ । सािै, जायज माग सम्बोधन गरी उनीहरूले 
ननमााण गरेका पहुाँचमागा तिा पुल–पलेसाको खचा भुक्तानी गररहदनुपछा । सरकारले विदेशी वित्तीय 
संस्िाबाट सस्तो ब्याजमा ऋण तिा अनुदान ल्याएर हदनुपछा । यसो हुाँदा जलविद्युत, पयाटन तिा 
कृवर्मा ६–७ प्रनतशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध हुन्छ । ननजी आयोजना पनन सञ्चालन हुन सक्छन ्
। जलविद्युत तिा ननमााणसाँग सम्बजन्धत उपकरण तिा सेिाका लाथग आउने ३–६ प्रनतशत ब्याजको 
विदेशी ऋण प्रािभमकता अनुसार उपलब्ध गराइहदनुपछा । 

अबको १० िर्ामा देशमा सञ्चाभलत आयोजनाको संख्या तीन सयभन्दा बढी हुन सक्छ । यनत धेरै 
आयोजना ३५ िर्ापनछ सरकारको स्िाभमत्िमा आउाँदा सरकार एक्लैले स्याहार–संभार गना सक्दैन । 
यसैले, आयोजनाको स्िाभमत्ि अन्य उद्योगसरह दीघाकालसम्म ननजी क्षेत्रमै रहने व्यिस्िा अपनाउनु 
बुद्थधमानी हुन्छ । 



दईु : ववत्तीय दृजटटकोणमा पररवतनन 

सडक, पुल–पुलेसा, प्रसारण लाइन आफैले ननमााण गनुापने, नेपाली मुराको अिमूल्यन, मूल्यबदृ्थध, 

सामाजजक तिा राजनीनतक कारणले लागत बढेको अिस्िामा बैंकहरूले पनन आयोजनालाई ननचोना 
िाले । वित्तीय संस्िाले जसरी पनन कम लागतमा ननमााण गनुा भननरहाँदा आयोजनाको गुणस्तरप्रनत 
कोही गम्भीर भएनन ्। यो पाटो सधैं ओझेलमा पदै गयो । यसले प्रिद्ाधकलाई सस्तो उपकरण र 
संरचनामा जानुपने दबाब भसजाना गयो । हहजोका हदनमा वित्तीय संस्िामा सम्बजन्धत दक्ष जनशजक्त 
र विचलेर्क नहुाँदा पनन जलविद्युतमा राम्रो ‘ररटना छ’ भन्ने अनुमानमा लगानी भएको पक्कै हो । 

सन ्६० को दशकमा थचननयााँ सस्ता टबााइनले राज गयो । जलविद्युतको आथिाक सूचकांक कागजमा 
आकर्ाक देखखयो । कसैले गुणस्तरमा ध्यान हदएनन ्। सस्ता र कमसल टबााइनले समग्र आयोजना 
सस्तो बन्यो तर बैंकको ऋण नतना सक्छ–सक्दैन भन्नेनतर अध्ययन गररएन । ननजी जलविद्युत 
आयोजनाको दभुााग्य यहीीँबाट सुरु भयो । चीन र भारतमा ननभमात टबााइन सस्तोमा पाउाँदा गुणस्तरीय 
तर महाँगा युरोवपयन टबााइन ककन प्रयोग गने ? आयोजना ककन महाँगो बनाउने भन्ने प्रचन उठे । 

सस्ता र महाँगा मेभसनबीचको अन्तर मूल्य ममात–संभारमा खचा गरौं भन्ने बैंक–वित्तीय संस्िा तिा 
केही प्रिद्ाधकमा हाबी भयो । टबााइनलगायत उपकरण र संरचनाहरू बैंक अध्ययन सीमाभभत्र पछान ्
िा पदैनन ्िाहा छैन । ७०–८० प्रनतशतसम्म ऋण हदने वित्तीय संस्िा गुणस्तरप्रनत बढी संिेदनशील 
हुनुपने तर सस्ता उपकरणले लगानी उठाउाँछ या जोखखम बढाउाँछ भन्नेतफा  अध्ययन गना बैंक र 
प्रिद्र्धकहरू चुककरहे । 

केहीले समयमै लगानी उठाइरहाँदा प्रायः आयोजनाहरू डुब्दै थिए । लगानी उठाउने आयोजनाले ककन, 

कसरी उठाए र डुब्नेहरू ककन डुब्दैछन ्भन्नेनतर अध्ययनै भएन । प्रिद्र्धक र बैंकहरूले भटाभट 
लगानी गदै गए । पररणाम, आज ददानाक र भयािह भएको छ । हहजोकै कारण बैंकले अब १० 
मेगािाटभन्दा साना आयोजनामा लगानी नगन ेभननरहेका छन ्। यो क्षेत्रमा सकेसम्म लगानी न ै
गना नपरोस ्भन्दै बैंकहरूले रारर बैंकमा लबबङ गरे । र, यसमा सफल पनन भए । रारर बैंक 
माननहदयो । 



पहहले बैंकहरूले ऊजाा र पयटानमा १५ प्रनतशत अननिाया लगानी गनुापनेमा अब उद्योगसमेत िपेर 
त्यसको सीमा ननधाारण गररयो । रारर बैंकले जलविद्युत क्षेत्रको घााँटी ननमोहठने गरी बैंकलाई सहज 
हुने सकुा लर जारी गयो । यसको दरुपररणाम भविरयमा देखखने नै छ । रारर बैंकको कदम विद्युत 
ननमयमन आयोग विननयमािली, विद्युत ऐन र ननदेभशका विरुद्ध छ । यस्ता गनतविथधले सरकारको 
१० िर्ामा १५ हजार मेगािाट विद्युत उत्पादन गने लक्ष्य केिल नाराम ैसीभमत रहने ननजचचत छ 
। 

संस्िागन सुशासन, आथिाक अनुशासन, पारदभशाता र गुणस्तरमा ध्यान नहदने हो भने १० मेगािाट 
त के सय मेगािाटका आयोजना समेत रुग्ण बन्नेछन ्। रारर बैंक र बैंकहरूले ननजी क्षेत्रप्रनत 
सकारात्मक दृजरटकोण बनाउनुपयो । आथिाक अनुसाशन, पारदभशाता, संस्िागत सुशासन कायम गना 
प्रिद्ाधकहरूलाई दबाब हदनुपयो । गुणस्तरमा ध्यान हदन सके मुनाफा आजान गना मेगािाट आयोजना 
नै चाहहन्छ भन्ने छैन । ककलोिाटिाला आयोजनाले पनन ऋण नतरेर आकर्ाक लाभांश ख्िाउन 
सक्छन ्। 

बरु बैंक तिा प्रिद्र्धकहरूले कहीीँ न कहीीँ कमजोरी भयो भनेर समीक्षा गना जरुरी छ । सबै पक्ष 
सजच्चएर जलविद्युतको समग्र विकासमा लाग्दा ननजी क्षेत्रको पुनरुत्िान र पुनजाागरण हुनेमा 
ठोकुिा गना सककन्छ । सरकार र बैंकहरूले विदेशी बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण ल्याएर ऊजाा, कृवर्, 

पयाटन लगायत क्षेत्रमा लगानी गनुापछा । सम्बजन्धत उपकरण र संरचनामा आउन सक्ने सस्तो 
ब्याजको विदेशी ऋण तिा डेफडा पेमेन्ट सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार तिा रारर बैंकले प्रोत्साहन 
एिं सहजीकरण गररहदनुपछा । 

तीन : हाइड्रोलोिी र टबानइन छनोट 

राम्रो हाइड्रोलोजी र मजुबत गुणस्तरीय टबााइन एक–अकााका पूरक हुन ्। हाइड्रोलोजी राम्रो भएर 
कमजोर टबााइन पयो भने प्रक्षेपण गररएझैँ विद्युत उत्पादन हुाँदैन । यस्तै, टबााइन मात्र मजबुत 
भएर हाइड्रोलोजी कमजोर भए आयोजना डुब्न ेडर हुन्छ । यी दिुैको मजबुनतमा बैंक, प्रिद्र्धक तिा 
सम्बजन्धत ननकायले ध्यान हदन जरुरी छ । यहीीँननर, बुद्थधमता देखाउन नसक्दा आज ननजी क्षेत्रका 
आयोजना एकपनछ अको रुग्ण बननरहेका छन ्। हाइड्रोलोजी र टबााइन मजबुत भएका स्याङ्गे र 



वपलुिा खोलाले तीनदेखख पााँच िर्ामै लगानी उठाए । १६–१८ िर्ासम्म उत्पादन क्षमता र 
प्रभािकाररतामा ह्रास नआई िावर्ाक मुनाफा कमाइरहेका छन ्। 

िास्तिमा ननजी जलविद्युतको सुरुिाती पाइलो सहटक चाभलएको थियो । तर, हहाँड्दा हहाँड्दै जानेर 
िा नजानेर पाइलाले बाटो बबराए । ननजी क्षेत्रले ठूलो हन्डर खाएको छ । पररणाम, अथधकांश 
आयोजना १४ िर्ादेखख ऋणको दलदलमा फभसरहेकै छन ् । जनताले जलविद्युतलाई पत्याउन 
छोडीसके । बैंकले पनन हहजो आफैं ले गल्ती गरे र आज साना आयोजनामा लगानी नगने नीनत 
अजख्तयार गदैछन ्। सरकार ननजी क्षेत्रप्रनत उदाभसन हुाँदैछ । अब पनन चेत खुलेन र जस्िनत यस्तै 
भइरह्यो भने ननजी क्षेत्रको अिसान ननजचचत छ । 

आयोजना आयमूलक र नाफामूलक बनाउन बैंक तिा प्रिद्ाधकले गुणस्तरीय उपकरण छनोट गना 
सक्ने क्षमता राखै्नपछा । सकेसम्म टबााइनको मेन्स; टबााइन, रनर, अल्टनेटर, गभनार, इनलेट–भल्ब, 

कन्रोल प्यानल, स्क्याडा एउटैले डडजाइन तिा ननमााण गने कम्पनी छान्नुपछा । एउटै कम्पनीले 
ननमााण गने यी उपकरण सहटक इन्टरफेस भएर एकै हढक्को जस्तो भई उच्च कायाक्षमता र बढी 
हटकाउ हुन्छन ्। 

यस खालका गुणस्तरीय टबाईनहरू हािा तिा पानीको प्रनतरोधपूणा टबुालेन्स कम भएका, बबयररङमा 
प्रनतरोध नहुन,े रनर सन्तभुलत हुने हुन्छन ् । सािै, ऊजाा ह्रासका लक्षणहरु जस्तै; ताप, आिाज र 
कम्पन कम हुने र हटकाउ हुने हुन्छन ् । उत्तरआधुननक प्रविथधको युग, विकास तिा खोज 
अनुसन्धानसाँगै गुणस्तरीय र अत्याधुननक उच्च प्रभािकारी उपकरण हुन्छन ्। फेलसेफ ररडन्डेन्सी 
प्रणालीयुक्त र प्रसारण लाइनबाहेक विद्युतगहृका कारण हुने आउटेज हुन नहदने प्रविथधयुक्त 
स्िचाभलत गभननाङ तिा भसकं्रोनाइजजङ प्रणाली हुन्छ । 

टबाईनहरू प्रायः बबथग्राँदैनन ् । सािै, टबाईनको उपलब्ध अनुपात बढ्न गई अपेक्षक्षत उत्पादन 
सुननजचचत हुन्छ । नछटो लगानी उठ्ने हाँैुदा गुणस्तरीय टबाईनको सुरु मूल्य केही महाँगो भए पनन 
समयान्तरमा सस्तो हुन्छ । यस्तो टबााइनले ५–७ िर्ामा लगानी उठाउाँछ । कमसल तिा सस्ता 
टबााइनले १२–१४ िर्ासम्म पनन ऋण नतरररहेका उदाहरण छन ् । सस्ता टबााइन कालान्तरमा 
गुणस्तरीयको तुलनामा कयौं गुणा महाँगो हुन जान्छ । 



सस्ता टबाईनले आयोजना सस्तो बन्छ । र, ननधााररत समयमा लगानी उठ्छ भन्ने कुरा गलत 
पुजरट भइसक्यो । सस्ता टबााइनमा बढीभन्दा बढी सहायक उपकरण आउटसोसा गररने हुाँदा साटटभसल 
नछटो बबग्रने, मोटर डड्रभन ओयल पम्प भसस्टम हुने हुाँदा ममात गरररहनुपने हुन्छ । यस्तै, टबााइन 
रनर, इनलेट भल्बमा समस्या आउने, अल्टनेटर रोटर क्र्याक तिा जेनेटरमा आगलागी हुने खतरा 
हुन्छ । 

सस्ता उपकरणमा बबयररङमा घर्ाण बढी भई नछटो ममात गनुापन,े इनजी लस हुने लक्षण जस्तै; बढी 
तानतने, आिाज ठूलो आउने र बढी कम्पन हुने अिगणु हुन्छन ्। यी अिगुणका कारण युरोवपयन 
िान्ड भननएका अल्टनेटरमा समेत जडान भएको २ िर्ामै ममात गनुापरेको उदाहारण प्रशस्तै छन ्। 
यस्ता उपकरणले लगानी उठाउन सक्तैनन ् भन्ने प्रमाखणत भइसक्यो । सरोकारिाला सबैले 
हाइड्रोलोजी र गुणस्तरीय उपकरणमा मात्र ध्यान पुयााउने हो भने मुनाफा कमाउन ‘मेगा आयोजना’ 
चाहहाँदैन । कहहल्यै रुग्ण हुने अिस्िा आउाँ दैन । 
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बत्ती नभएपनछ कलंकी अन्डरपास बन्यो दघुाटनाको केन्र 
२४ माघ, काठमाडौं । जाम घटाउन कलंकी चोकमा चीन सरकारले अन्डरपास बनाइहदयो । ररगंरोडमा 

चल्ने गाडीहरु अन्डरपास भएर आिात-जाित गछान ् । सरकारले आिचयक न्युनतम ्पूिााधारहरु 

नराख्दा यो अन्डरपास दघुाटनाका हहसाबले भने ‘ब्ल्याक स्पट’ बनेको छ । 

महानगरीय राकफक प्रहरी प्रभाग कलंकीका ननरीक्षक पुरुर्ोत्तम काकी एक महहनाका बीचमा 

अन्डरपासभभत्र ३ जनाले ज्यान गुमाइसकेको बताउाँछन ् । दजानौं घाइत े भएको उनले बताए । 

काकीले हप्तैजसो अन्डरपासभभत्र दघुाटना भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नसकेकोमा ननरीहता प्रकट 

गरे । 

अन्डरपासभभत्र दघुाटना रोक्नका लाथग तत्काल सुधारका काम नहुने संकेत पाएपनछ राकफक प्रहरीका 

अथधकारी यातायात विभागमा डेभलगेसन जाने तयारीमा छन ्। 

अन्िरपासलभतै्र दघुनटना 

बबहीबार विहान मातै्र बा ४ ख ८५७९ नम्बरको हटपरले अन्डरपास भभतै्र प्रदेश २-०३००४ प ५५० 

नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर हदाँदा दईु जनाको घटनास्िलमै ज्यान गएको थियो । हटपरको 

ठक्करबाट रौतहट कटहररया गाउाँपाभलका-४ का १९ िर्ीय राजेशकुमार चौधरी र पछाडड बसेका 

कटहररया-७ का २४ िर्ीय मुन्ना चौधरीको मतृ्यु भएको हो । हटपरले ठक्कर हदएपनछ 

मोटरसाइकलमा आगो लागेको थियो भने मतृकको कम्मरभन्दा मुननको भाग आगोले जलेको थियो 

। 

सीसीटीभी फुटेजमा बाइकले लेन क्रस गरेर गलत लेनबाट जााँदै गरेको देखखएको छ । हटरपर सही 

लेनबाट आइरहे पनन आटनै लेनमा बाइक आइरहेको देखेपनछ बचाउनकै लाथग अको लेनमा जान 

खाजेको देखखएको ननरीक्षक काकीले बताए । बाइकले पनन हटरपर देखेपनछ आटनो लेनमा जान 

लाग्दा दघुाटना भएको पाइएको छ । 



राकफक प्रहरीका अनुसार यस्तो अिस्िा आउनुमा मुख्य कारण अन्डरपासभभत्रको कमजोर पूिााधार 

हो । यो अन्डरपासभभत्रको सडकमा न लेन छुहटटने गरी टजल्कने ररटलेक्टर प्याड राखखएको छ, न 

पयााप्त प्रकाश हदने विजुली बत्ती । 

‘साना-साना सीएफएलका भरमा अन्डरपास चभलरहेको छ । हदउाँसो पनन अाँध्यारो हुने अन्डरपासभभतै्र 

पयााप्त प्रकाश पुग्दैन,’ ननरीक्षक काकी भन्छन,् ‘रातको सयममा ओभर स्पीडमा आएका सिारी साधन 

अरुको लेनमा जाने गदाा नै यहााँ बढी दघुाटना भएका छन ्।’केही समयअनघ अन्डरपासभभतै्र एउटा 

स्कुल बस र बूढानीलकण्ठ यातायातको बस जुधेका थिए । जसमा ड्राइभर च्यावपएपनछ प्रहरीले 

ननकै सकसपूणा तररकाले उद्धार गरेको थियो । त्यसअनघ हटपर र बोलेरो जजप पनन अन्डरपासभभतै्र 

जुधेका थिए । त्यो दघुाटनामा पनन बोलेरोका यातु्र भभतै्र च्यावपएका थिए । 

ननरीक्षक काकी अन्डरपासभभत्र भयानक दघुाटना भइरहेको बताउाँछन ्। ‘बाहहर त गाडीहरु छुन्छन ्

मातै्र, यहााँ त राजमागामा जस्तै गरी जुध्छन,्’ उनले भने, ‘आटनो लेन क्रस गरेर अनघ बढ्दै गदाा अको 

गाडी आएपनछ छल्न र बचाउन खोज्ने चक्करमा भएका दघुाटनाले यहााँ धेरैको अंगभंग पनन भएको 

छ ।’ 

तत्काल बत्ती हाल्दैनौं : ववभाग 

सडक विभाग भने बत्ती नभएर मातै्र अन्डरपासमा दघुाटना बढेको मान्दैन । प्रायः रातमा न ैदघुाटना 

भइरहेको भन्दै विभागले खास कारण खोज्नुपने बताएको छ । 

चक्रपि विस्तार आयोजनाका प्रमुख अमतृमखण ररमाल अन्डरपासभभत्र पयााप्त बत्ती नभएको 

स्िीकाछान ्। ‘तर, सचेत भएर चलाए दघुाटना हुाँदैन, रातमा राकफक प्रहरीहरु सडकमा नबस्ने भएपनछ 

रक्सी सेिन गरेर सिारी चलाउनेहरु बढी दघुाटनामा परेका हुन ् कक भनेर हेनुापछा ,’ उनले भन े। 

ररमालले पनन तत्कालै अन्डरपासभभत्र बत्ती जोड्ने योजना नरहेको सुनाए । 



राकफक प्रहरी ननरीक्षक पुरुर्ोत्तम काकी अन्डरपासलाई सुरक्षक्षत बनाउन विभागमा आफैं  डेभलगेसन 

जाने बताउाँछन ् । ‘अको हप्ता म आफैं  विभागमा जान्छु र त्यहााँ गनुापने सुधारबारे जानकारी 

गराउाँ छु,’ उनले भने । 

ननरीक्षक काकीले सरकारले नगने भए, सहयोग जुटाएर भए पनन अन्डरपासभभत्र सुधारको काम गना 

अनुमनत माथगने बताए । 
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अरुण ३ मा लगानी जुटयो 

काठमािौं : डेढ खबा रुपैयााँ लागत अनुमान गररएको अरुण तेस्रो जलविद्युत ्आयोजनामा लगानी 
जुटेको छ। ९ सय मेगािाट क्षमताको यो आयोजनाका लाथग लगानी जुटेको कम्पनीले बबहीबार 
घोर्णा गरेको छ। प्राविथधक भार्ामा ‘फाइनाजन्सयल क्लोजर’ भननने यस्तो घोर्णालाई आयोजना 
बन्ने पक्कापक्की भएको प्रमाण माननन्छ। 

अनुमाननत लागत १ खबा ४४ अबामध्ये ७० प्रनतशत ऋण र ३० प्रनतशत स्िपुाँजी लगानी हुने 
बताइएको छ। लगानी बोडाले गत बुधबार वित्तीय व्यिस्िाका लाथग अजन्तम स्िीकृनत हदएपनछ 
बबहीबार लगानताा प्रबद्र्धक र ऋणदाता बैंकबीच औपचाररक सम्झौता भएको हो। सम्झौताअनुसार 
भारतीय सरकारी स्िाभमत्िका स्टेट बैंक अफ इजण्डया, कानरा बैंक, पञ्जाब नेसनल बैंक, एजक्जम 
बैंक र युननयन बैंकले ऋण लगानी गने भएका छन।् यी बैंकले ८५ अबा ९७ करोड रुपैयााँ ऋण 
लगानी गने बताइएको छ। 

दईु नेपाली बैंकले पनन यो पररयोजनामा १५ अबा ३२ करोड रुपैयााँ लगानी गने सम्झौता भएको 
छ। यसमध्ये पञ्जाब नसेनल बैंकको सेयर स्िाभमत्ि भएको एभरेस्ट बैंकले १० अबा २० करोड र 
नबबल बैंकले ५ अबा १२ करोड रुपैयााँ ऋण लगानी गने भएका छन।् 

भारतको सरकारी स्िाभमत्िकै ननमााण कम्पनी सतलज जलविद्युत ्ननगमले यो आयोजना ननमााण 
गना लागेको हो। नेपालमा ‘एसजेभीएन अरुण-३ पािर डेभेलपमेन्ट कम्पनी’ नामक कम्पनी 
स्िापना गरेर कररब १० अबा रुपैयााँ स्िपुाँजी खचा गररसकेको कायाक्रममा जानकारी हदइएको छ। 
यसबाट झण्ड ै३० प्रनतशत काम सककएको भन्दै २०२४ देखख विद्युत ्उत्पादन सुरु गने कम्पनीले 
जनाएको छ। 
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समयमै काम नगनेको ठेक्का रद्द गना ऊजाामन्त्रीको ननदेशन 

२५ माघ, काठमाडौं । ऊजाा, जलस्रोत तिा भसचंाइमन्त्रालय अन्तगातका विभाग, कम्पनी र नेपाल 

विद्युत प्राथधकरणलगायत ननकायका रुग्ण तिा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्काको संख्या 

उल्लेख्य रुपमा घटाएको छ । 

पनछल्लो दईु िर्ाको अिथधमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाका ठेक्का प्रनतशतमा उल्लेख्य 

कमी आएको प्रधानमन्त्री कायाालयले हालै तयार पारेको तथयांकले देखाएको हो । 

ऊजाा, जलश्रोत तिा भसचंाइमन्त्री िर्ामान पुन अनन्तले आयोजना गनुाभएको छलफलमा प्रधानमन्त्री 

केपी शमाा ओलीका कानून विज्ञ बाबुराम दाहालले मन्त्रालयको समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्या 

पनछल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा घटेको बताए । 

भसचंाइ विभागअन्तगात अनघल्लो आथिाक िर्ाको मंभसर मसान्तसम्म २ सय ३५ िटा ठेक्का 

समस्याग्रस्त रहेकामा उक्त संख्या घटेर यो िर्ा १ सय ३० मा झरेको छ । त्यसमध्ये पनन ८० 

प्रनतशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै विद्युत प्राथधकरणअन्तगात अनघल्लो आथिाक िर्ाको सोही 

अिथधमा ९१ िटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको संख्या घटेर हाल ३९ िटामा झरेको 

छ । त्यसमध्ये पनन अथधकांशको म्याद िप भएर काम जारी रहेको दाहालले बताए । 

छलफलमा मन्त्री पुनले विगतमा राजनीनतक अजस्िरता र संक्रमणको फाइदा उठाउाँ दै ठेक्का भलने 

र समयमै काम नगने प्रिवृत्त विकासको बाधक रहेको चचाा गदै ितामान सरकार गठन भएपनछ 

त्यस्तो प्रिवृत्तमा सुधार आएको बताए । 

आफूले मन्त्रालयको नेततृ्ि गरेयता दईु िर्ाको अिथधमा समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्यामा उल्लेख्य 

कमी आएको भन्दै उनले बााँकी रहेकाको पनन ननरन्तर प्रगनत वििरण हेरररहेको उल्लेख गरे। 



ठेक्का लगाउने सम्बजन्धत कायाालयले विभागमाफा त माभसक रुपमा प्रगनत वििरण मन्त्रालयमा 

पठाउने व्यिस्िा गररएको उनको भनाइ थियो  । 

‘विगतमा राजनीनतक अजस्िरता र संक्रमणका नाममा जे भयो भयो’, मन्त्री पुनले भनेै,े ‘विगतमा 

जस्तो संक्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गने िातािरणमा असहजता अहहले 

छैन । अब कुनै पनन बहानामा काममा हढलाइ गने प्रिवृत्तलाई छुट हुाँदैन ।’ मन्त्री पुनले 

सम्झौताअनुसार काम नगने ननमााण कम्पनीसाँगको सम्झौता रद्द गना पनन मातहतका ननकायलाई 

ननदेशन हदए । 

‘ननरन्तर अनुगमन गनुास,् सााँजच्चकै अप्ठेरो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गनुास’्, मन्त्री 

पुनले भने, ‘तर काम नहुने तर, बारम्बार ठेक्काको म्याद िप्ने काम कसैबाट नहोओस ्।’ 

आफू मन्त्री भएर आउाँदा विद्युत प्राथधकरण र भसचंाइमा धेरै ठेक्का समस्या ग्रस्त अिस्िामा रहेको 

भन्दै उनले दईु िर्ामा अिक प्रयासस्िरुप धेरै घटाउन सककएकामा सन्तोर् व्यक्त गरे । 

विगतमा हरेक ६/८ महहनामा सरकार पररितान हुने गरेका कारण हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, 

सथचि र उच्चपदस्िहरुका आटनै खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अको सरकार आउने बबवत्तकै 

ती आयोजना प्राथिमकतामा नपने गरेका कारण समस्या िुवपर्एको चचाा उनले गरे । 

‘६ महहनामै सरकारबाट जानुपने छ, त्यसैले पदमा पुगेका बेला एउटा आयोजना आटनो ठाउाँमा 

लैजाऔ ंभन्ने मनोविज्ञानले काम गदाा समस्याग्रस्त आयोजनाको संख्या धेरै बढेको थियो’, मन्त्री 

पुनले भने । 

तर, अहहले खल्तीका आयोजना एउटै नभएकाले भविरयमा काम गना सहज हुने विचिास उनको 

थियो । मन्त्री पुनले विकासका काममा कहहले काहीं जोखखमपूणा ननणाय भलन कमाचारी डराउन नहुन े

पनन बताए । 



‘मुलुकको हहतमा असल ननयतले काम गदाा कहहले काहीं सानानतना गल्ती भयो भने त्यसमा 

डराउनुपदैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘असल ननयतले काम गदाा अप्ठेरो पर् यो भने तपाईंहरुको सािमा 

भसगंो सरकार छ ।’ 

छलफलमा प्रधानमन्त्री कायाालय, ऊजाा, जलश्रोत तिा भसचंाइ मन्त्रालय, जल तिा उजाा आयोग, नेपाल 

विद्युत प्राथधकरण, भसचंाइ विभाग तिा विद्युत विकास कम्पनीहरुका जजम्मेिार पदाथधकारीहरुको 

सहभाथगता थियो । 
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 ‘ऊजाा ज्योनत सम्मान’ शैलजा आचाया आदशा 
समाजलाई प्रदान 

काठमािौं । स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादकहरूको संस्िा नेपाल (इपान) ले यस िर्ामात्र स्िापना गरेको 
‘नेपाल ऊजाा ज्योनत सम्मान’ पूिाजलस्रोत मन्त्री स्ि. शैलजा आचायालाई प्रदान गरेको छ । ननजी 
क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासमा सहभागी गराउन उल्लेख्य भूभमका ननिााह गरेको भन्दै आचायालाई 
उक्त सम्मान हदइएको हो । 

आचायाकै पहलमा विद्युत एन, २०४९ जारी गरी ननजी क्षेत्रलालाई जलविद्युत विकासमा प्रिेश 
गराइएकाैे थियाैे । सम्मानपत्र सहहतको एक लाख रुपैयााँ राशीको पुरस्कार इपानले ‘शैलजा 
आचाया’ आदशा समाजलाई प्रदान गरेको छ । समाजले देशभर भ्ररटाचार विरोधी जनचेतना तिा 
जागरणका काम गदै आएको छ । 

इपानले राजनीनतक नेततृ्ि, जलविद्युत प्रिद्ाधक, सामाजजक विकास अभभयन्ता तिा पत्रकारलाई यस 
के्षत्रमा पुयााएको योगदानका आधारमा हरेक िर्ा यस्तो पुरस्कार प्रदान गने ननणाय गरेको छ । 
‘इपान कोर्’ स्िापना भएको र सोही कोर्माफा त परुस्कार प्रदान गने ननणाय यसअनघ नै भइसकेको 
छ । 

इपान अध्यक्ष शैलेन्र गुरागाईंकी छोरी श्रीननका गुरागाईंको स्मनृतमा स्िावपत ‘श्रीननका फाउन्डेसन’ले 
इपान कोर्मा बीउ पुाँजीका रूपमा १० लाख रुपैयााँ प्रदान गरेको छ । १६ िर्ीय श्रीननकाको केही 
महहनाअनघ उपचारका क्रममा भारतको नयााँहदल्लीजस्िनत एपोलो अस्पतालमा ननधन भएको थियो 
। 
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दईु सय मेगािाट विद्युत उत्पादन गने ३२ प्रिद्ाधकलाई इपानले 
सम्मान गयो 
काठमािौं । ननजी विद्युत उत्पादकहरूकाैे छाता संस्िा, ‘स्ितन्त्र ऊजाा उत्पादकहरूको संस्िा नेपाल 
(इपान)’ ले आटनो १८औ ंिावर्ाक साधारणसभाको उपलक्ष्यमा ३२ जलविद्युत प्रिद्ाधकलाई सम्मान 
गरेको छ । झन्ड ै२ सय मेगािाट विद्युत उत्पादन गरेर राज्यलाई योगदान पुयााएको र ननजी 
क्षेत्रको बभलयो उपजस्िनत जनाएकोमा सम्मान गररएको हो । 

सम्माननत हुनेमा २३ ककलोिाटको भसउरी भूमे लघुजलविद्युतदेखख २५ मेगािाटको काबेली बी–१ 
सम्म छन ्। ननजी क्षेत्रले पनछल्लो समय ननमााण गरेका आयोजनामध्ये म्याग्दीमा बनेको १३.६ 
मेगािाटको िापा खोला, कास्कीमा बनेको मद्क्यू खोला, लमजुङ र कास्कीको सीमा रुदी खोलामा 
ननमााण भएको १५.४ मेगािाटको रुदी ए र बी छन ्। 



यसैगरी, पााँचिरको हेिाखोलामा बनेको २२.१ मेगािाटको तल्लो हेिा खोला, बागमतीमा बनेको २२ 
मेगािाटको बागमती र ताप्लेजुङ तिा पााँचिरमा ननमााण भएको काबेली बी–१ पनछल्लो ६ महहनामा 



पूरा भएका हुन ्। सम्माननत हुने प्रिद्ाधकहरूले आगामी हदनमा ननजी क्षेत्रको भूभमका अझ सशक्त 
बनाउाँ दै लैजाने बताएका छन ्। 

इपान अध्यक्ष शैलेन्र गुरागाईंले देशमा प्रनतकूल पररजस्िनत भसजाना भए पनन ननजी क्षेत्रले अहोरात्र 
काम गरेर आटनो जजम्मेिारी पूरा गरेको बताए । ‘सरकारले हामीबाट जेजनत अपेक्षा राखेको छ, 

हामीले त्यो भन्दा बढी गरररहेका छौं,’ उनले भने, ‘आटनो कामलाई ननरन्तरता हदाँदै सरलाई दबाब 
हदने काम छाड्नु हुाँदैन ।’ 

सरकारले ननजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा सहभागी गराए पनन गनुापन ेसहयोग, सहजीकरण र 
समन्िय नगरेको गनुासो गररएको थियो । विगतमा घोर्णा भएका सेिा, सुविधा र सहुभलयत 
उपलब्ध गराउन सरकार जजम्मेिार हुन नसकेको रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका प्रिद्ाधकहरूले 
आरोप लगाएका थिए । 

सम्माननत हुनेमा झन्ड ैआधा आयोजना अनत रुग्ण अिस्िाबाट गुिेका छन ्। इपानको आगामी 
नेततृ्ि रुग्ण आयोजनालाई माथि उठाउने, सरकारले घोर्णा गरेका सेिा सुविधा उपलब्ध गराउन 
लबबङ गने तिा समग्र ननजी क्षेत्रको हहतमा काम गने अठोट भलएर आउनुपनेमा जोड हदइएको 
थियो । 

  



 


