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एक हप्तापछि बिद्युतको तार भूमिगत हुुँदै, भत्ककएको १० ददनि ै
कालोपत्रे हुन े

काठिाडौं । नेपाल विद्युत ्प्राधिकरणले तार भूमिगत गने काि एक हप्तापछि सुरु गने जनाएको 
ि । सडक विभागले ‘रोड कदिङ’ ं को स्िीकृती ददएसुँगै राजिानीका िुख्य केन्द्र रकनपाकक  र 
िहाराजगञ्ज विद्युत ्वितरण केन्द्रलाई भूमिगत (अन्द्डरग्राउन्द्ड) को काि अछि िढाइने प्राधिकरणले 
जनाएको ि ।  

सडक विभागिाि सैद्िात्न्द्तक सहिछत पाएको र सडक डडमभजनिाि पछन स्िीकृती मलएर कम्तीिा 
एक हप्तापछि काि सुरु गने प्राधिकरणका उपकायककारी छनदेशक िनोज मसलिालले िताए । 
‘होरोइजनल डिमलङ’ प्रविधििाि प्िाल पारेर सडक खछनने हुुँदा सिै सडक नभककने उनले जानकारी 
ददए । 

तार भुमिगत गदाक भत्ककने सडक १० ददनमभत्र कालोपते्र गररने तथा िुुँलो नउड्ने गरी सडक 
भककाइने उनको भनाई ि ।  दिुै केन्द्र आसपासको ठाउुँिा तार भूमिगत गनक भारतको केइआइ 
कम्पनीले ठेक्का पाएको ि ।  दइु खण्डिा िातै्र सडक प्िाल पारेर मभत्रमभतै्र खन्द्ने उनले िताए ।  

दईु वितरण केन्द्रिा तार भूमिगत भएपछि ९० हजार ग्राहकले विद्युत भुमिगत लाइन िार्क त सेिा 
ददने उनले जानाकारी ददए ।  नेपालिा विद्युत वितरण प्रणालीलाई पदहलो पिक अण्डरग्राउन्द्ड गनक 
लाधगएको हो । यो सर्ल भएपछि अन्द्य शहरी क्षेत्रिा क्रिशः वितरण प्रणालीलाई अण्डरग्राउण्ड 
गदै लैजाने तयारी विद्युत प्राधिकरणको ि ।  

अन्द्डरग्राउन्द्ड गनक आिश्यक सिैजसो उपकरण तथा िेमसनहरु आयात भइसकेको प्राधिकरणका 
प्रिक्ता प्रिल अधिकारीले िताए ।  रकनपाकक  र िहाराजगञ्ज स्िािक कम्युछनकेसनको क्षेत्र पछन हो 
। यो सुँगै विद्युत ्वितरण प्रणाली िात्र नभएर विमभन्द्न सेिाप्रदायक तथा कम्युछनकेसनका तारहरु 
एउिै पाइपिाि अन्द्डरग्राउन्द्ड हुनेि ।  

विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गनक एमसयाली विकास िैंक (एडीिी) ले ऋण सहयोग गरेको 
ि । यस्तै विद्युत प्राधिकरणले िरैिाि बिजुलीको बिल छतनक मिल्ने गरी दईु िर्क अथाकत २०७८ 



ि मसरसम्ि अन्द्डरग्राउन्द्डको काि सम्पन्द्न गने लक्ष्य प्राधिकरणको ि । अरु केन्द्रिा पछन 
अन्द्डरग्राउन्द्ड गनकका लाधग िोलपत्र आह्िान भई िुल्या कन भइरहेको ि । 
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पूरा भएन विद्युत ्प्रसारण लाइन 

डडेल्धुरा : डडेल्िुरािा छनिाकण भइरहेको ३३ केभी विद्युत ्प्रसारणलाइनको काि सम्पन्द्न हुन सकेको 
िैन। डेढ िर्किा छनिाकण सम्पन्द्न गने सम्झौता भएको प्रसारणलाइन पाुँच िर्क बिछतसक्दा पछन पूरा 
नभएको हो। 

डडेल्िुरा भागेश्िर गाउुँपामलका–४ िा छनिाकण भइरहेको सिस्िेसनका लाधग प्रसारणलाइनको बिच 
भागिा ज गल क्षेत्र परेपछि छनिाकण कायकिा अिरोि भएको ि। डडमभजन िन कायाकलय, सािुदाछयक 
िन उपभोक्ता सिूह र नेपाल विद्युत ्प्राधिकरणका बिचिा सिन्द्िय नहुुँदा प्रसारणलाइन अिुरो 
ि। िुडर जोगिुढा, िगरकोि आयोजनाअन्द्तगकत छनिाकण भइरहेको ३३ केभी विद्युत ्प्रसारणलाइनका 
लाधग गाडडएका पोलसिेत अलपत्र िन।् सिस्िेसनसम्ि िागिजार िगरकोि ३३ केभी प्रसारणलाइन 
डेढ िर्किा छनिाकण सक्ने गरी २०७१ सालिा िेन्द्डर भई सम्झौता गररएको धथयो। 

िागिजार िगरकोि सडक िेउिा गाडडएका पोल सडक कालोपते्र गदाक र्ामलएका िन।् पुरानो ठेक्का 
तोडेर नयाुँ ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले अिको चार िदहनामभतै्र छनिाकण सम्पन्द्न हुने नेपाल विद्युत ्
प्राधिकरण सुदरूपत्श्चि प्रादेमशक कायाकलय अत्तरीया कैलालीका प्रिुख सछतश कणकले दािी गरे। 

‘पदहला िनका कारण पोल गाड्न नसककएकाले दढलो भयो’ प्रादेमशक कायाकलय प्रिुख कणकले भने, 
‘पुरानो ठेक्का तोडेर चार िदहनािा सक्ने गरी नयाुँ ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले अिको चार 
िदहनािा ३३ केभी विद्युत ्प्रसारणको काि सम्पन्द्न हुन्द्ि।’ 

भागेश्िर गाउुँपामलकासदहत अजयिेरु गाउुँपामलकाका केही िडािा भइरहेको भोल्िेज कि हुुँदा ३३ 
केभी प्रसारणलाइन जडान गररन लागेको भागेश्िर गाउुँपामलका ३ का िडाध्यक्ष राि शाहीले िताए। 
साथै यस क्षेत्रिा विद्युत ्वितरण गनक सही गने उद्देश्यले िगरकोििा सिस्िेसन छनिाकण गररन 
थामलएको हो। ३३ केभी विद्युत ् प्रसारणलाइनको छनिाकणिा भएको दढलाइकै कारण ३ एिभीए 
क्षिताको यो सिस्िेसन सञ्चालनिा आउन नसक्दा भागेश्िर गाउुँपामलकासदहत अजयिेरु 
गाउुँपामलकाका केही िडाका स्थानीयले विद्युकको भोल्िेज किदेखख िीच बिचिा विद्युत ् जाने 
सिस्या झले्दै आएको स्थानीय िेक खड्काले िताए। 
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अपर सोलु छनिाकण विद्युत ्उकपादन हुन सकेन 
िोरङ - सोलुखुम्िुिा अपर (िाधथल्लो) सोलु जलविद्युत ्आयोजना छनिाकण सम्पन्द्न भएको लािो 
सियसम्ि विद्युत ्उकपादन हुन सकेको िैन। विद्युत ्उकपादन भएर रात्रिय प्रसारणिा जोडडन 
नसक्दा ठूलो लगानी जोखखििा परेको ि। 

ि मसरिा छनिाकण सम्पन्द्न भएपछि सोलुखुम्िुको सोलुदिूकुण्ड नगरपामलका–७ िा विद्युत ्उकपादन 
गहृ रहेको २३.५ िेगािाि आयोजनाको आन्द्तररक परीक्षण भने सर्ल भइसकेको ि। परीक्षण सर्ल 
भइसक्दा पछन सोलु कररडोरिा भएको दढलाइले विद्युत ् उकपादन र प्रसारण अलपत्र परेको 
आयोजनाले जनाएको ि। विमभन्द्न कारण देखाउुँ दै सोलु कररडोरिा उकपन्द्न गराइएको सिस्याका 
कारण राज्यले ठूलो आयोजनािाि उकपादन हुने विद्युत ्प्रयोगिा ल्याउन नसकेको आयोजनाका 
प्रिुख कायककारी छनदेशक शमशसागर राजभण्डारीले िताए। उनले भने, ‘काि गत ि मसरि ैसम्पन्द्न 
भए पछन रात्रिय प्रसारण लाइनिा जोड्ने कररडोरिा भइरहेको दढलाइले उकपादन र प्रसारणिा 
अिरोि पुधगरहेको ि।’ 

आन्द्तररक खपतका लाधग विद्युत ्उकपादन भइरहे पछन िादहर लैजानलाई पूणक क्षितािा बिजुली 
उकपादन गने िातािरण निनेको राजभण्डारीले िताए। उनले भने, ‘रात्रिय प्रसारणिा जोड्ने कायक 
अन्द्यौल र अलपत्र पदाक देश र लगानीकताक दिुैलाई नोक्सान भइरहेको ि।’ स्िदेशको कररि चार 
अिक ५० करोड रूपैयाुँ लागतिा छनिाकण सम्पन्द्न भए पछन सियिै उकपादन गनक नसक्दा लगानी 
डुब्ने अिस्थािा रहेको राजभण्डारीले िताए। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आन्द्दोलनिार्क त 
आयोजनाको स स्थापक सेयर (प्रिोिर) प्राप्त गरेका धथए। सेयर लगानीसिेत डुब्ने अिस्थािा पुगेको 
भन्द्दै स्थानीय सेयर लगानीकताकले विद्युत ्खपतको िातािरण मसजकना गनकका लाधग दिाििूलक 
कायकक्रि गदै आएका िन।् 
  

परीक्षण सफल भइसक्दा पनि सोलु कररडोरमा भएको ढिलाइले विद्युत ्उत्पादि र प्रसारण अलपत्र 
परेको आयोजिाले जिाएको छ। 
  

  



आयोजनािाि अछत प्रभावित िाछनएको सोलुदिूकुण्ड–७ साल्िेका िामसन्द्दाले प्रादेमशक विद्युत ्
प्राधिकरणको कायाकलय विरािनगरलाई ध्यानाकर्कणसिेत गराइसकेका िन।् प्रभावित क्षेत्र सरोकार 
सिाजका अध्यक्ष राजकुिार प्रिानले विद्युत ्उकपादन र खपत यथाशीघ्र हुनुपने आरू्हरूको िाग 
रहेको िताए। ‘प्रभावित क्षेत्रिा छनःशुल्क विद्युत ्उपलब्ि गराउनुपने स्थानीयको िाग ि,’ प्रिानले 
भने। प्रभावित क्षेत्रका िर पररिारले न्द्यूनति ३० हजारदेखख अधिकति ् तीन लाख रुपैयाुँसम्ि 
सेयरिा लगानी गरेका िन।् कयसिध्ये १९ पररिार अछत प्रभावितमभत्र पने उनले िताए। ‘आयोजना 
सम्पन्द्न भए पछन विद्युत ्उकपादन र खपतको िातािरण निन्द्दा हािीले गरेको सेयर लगानीिापतको 
पैसा जोखखििा प-यो,’ क्षछत िूल्या कन समिछतका स योजकसिेत रहेका प्रिानले भने, ‘आयोजना 
िेिाररसे जस्तै िन्द्दा हािी झन ्प्रभावित भयौं।’ आयोजनाले सोलुदिूकुण्ड नगरपामलका–६ र ७ लाई 
प्रभावित क्षेत्रिा राखेको ि। 

अपर सोलु सरकारले अध्ययन गरेर छनजी क्षेत्रलाई छनिाकण गनक ददएका ६ आयोजना (सुपर मसक्स) 
िध्येको एक हो। सोलु कररडोरिा दढलाइ भएकै कारण दक्ष प्राविधिकिाि हुनुपने उकपादनको अत्न्द्ति 
परीक्षण िाुँकी नै ि। कररडोरिा दढलाइ भइरहुँदा विकल्पका रूपिा थोरै भए पछन उकपाददत विद्युत ्
३३ केमभए प्रसारण लाइनिा जोडेर लाम्िाने–ओखलढु गा–िुइपा–गाईिाि लैजाने योजना धथयो। तर यो 
योजना पछन सर्ल हुन नसक्दा सिस्या भइरहेको आयोजनाका साइड प्रशासन प्रिुख िरीिान शे्ररठ 
िताए। उनका अनुसार अपर सोलु हाइिो इलेत्क्िक कम्पनीले प्रिद्र्िन गरेको र अछत प्रभावित 
स्थानीयिाि निुना सहयोग प्राप्त भएको जलविद्युत ्आयोजनाको काि चार िर्किा पूरा भएको 
हो। तीन िर्किा सम्पन्द्न गने भछनए पछन भौगोमलक जदिलता र २०७२ को भूकम्पका कारण एक 
िर्क लत्म्िएको धथयो। ऊजाक िन्द्त्रालयिाि अनुिछत मलएर सन ्२०१० िाि प्रारत्म्भक काि थामलए 
पछन कन्द्स्िक्सनकै दहसािले सन ्२०१५ िाि छनिाकण सुरु भएको जानकारी शे्ररठले ददए। आयोजना 
कन्द्स्िक्सनको काि ‘मसई कन्द्स्िक्सन’ले गरेको हो।   

आयोजनािा लक्ष्िी िैंकको नेतकृििा आठ िैंक र जलविद्युत ् लगानी तथा विकास कम्पनी 
मलमििेडको ७५ प्रछतशत लगानी ि। कम्पनीको इत्क्ििी २५ प्रछतशत रहेको ि। सोलुखुम्िुिा उकपादन 
हुने विद्युत ्रात्रिय प्रसारण लाइनिा जोड्ने गरी छनिाकण थामलएको १३२ केमभए प्रसारण लाइन 
(सोलु कररडोर) को काि तोककएको सियिा सम्पन्द्न हुन सकेन। सन ्२०१६ सेप्िेम्िर २५ िाि सुरु 
भएको काि सन ्२०२० को जनिरी अन्द्कयसम्ि सक्नु पने हो। हालसम्ि तीन सय तीन िािरिध्ये 
दईु सय ३९ िािरको र्ाउन्द्डेसनको काि सककएको ि। कररडोर आयोजना प्रिुख जनाकदन गौतिले 



एक सय ४६ िािर इरेक्सन गररएको र ९० ककलोमििरिध्ये २३.५ ककलोमििर तार तान्द्ने काि पछन 
सककएको िताए। उनले तीव्र गछतिा काि भइरहेको िताउुँ दै कुनै अिरोि नभए कम्तीिा एक 
िर्कमभत्र कररडोरको काि सम्पन्द्न हुने िताए। 

सोलु कररडोरिा अलिल र अनेक सिस्या देखखएपछि नै विकल्पका रूपिा छनिाकण सम्पन्द्न भएका 
आयोजनािाि थोरै भए पछन उकपाददत विद्युत ् ३३ केमभए प्रसारण लाइनिा जोडेर लाम्िाने–
ओखलढु गा–िुइपा–गाईिाि लैजाने योजना िनाइएको धथयो। अपर सोलु जलविद्युत ्आयोजनाले 
उकपादन गरेको विद्युत ्खपत हुने िातािरण निछनरहेको अिस्थािा सोलु खोलािै ८२ िेगािािको 
तल्लो सोलु जलविद्युत ्आयोजनाको काि पछन अत्न्द्ति चरणिा पुगेको ि। कररि ८० प्रछतशत 
काि सम्पन्द्न भइसकेको र िढीिा एक िर्कमभत्रिा छनिाकण पूरा गने योजना रहेको आयोजनाका 
जनसम्पकक  अधिकृत कविराज पौडेलले िताए। सोलुखुम्िुत्स्थत सोलु कोररडोरिा जोडडने गरी दईु 
सय १४ िेगािािका जलविद्युत ्आयोजना छनिाकण भइरहेका िन।् छनजी क्षेत्रले अछि िढाएका 
पाुँचदेखख ८६ िेगािािका पाुँच आयोजना अदहले छनिाकण भइरहेका हुन।् यी आयोजनािध्ये सोल ु
हाइिो इलेत्क्िक कम्पनीले छनिाकण गरेको अपर सोलु आयोजना छनिाकण सम्पन्द्न भइसकेको ि। 
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पूरा भएन विद्युत ्प्रसारण लाइन 

डडेल्धुरा : डडेल्िुरािा छनिाकण भइरहेको ३३ केभी विद्युत ्प्रसारणलाइनको काि सम्पन्द्न हुन सकेको 
िैन। डेढ िर्किा छनिाकण सम्पन्द्न गने सम्झौता भएको प्रसारणलाइन पाुँच िर्क बिछतसक्दा पछन पूरा 
नभएको हो। 

डडेल्िुरा भागेश्िर गाउुँपामलका–४ िा छनिाकण भइरहेको सिस्िेसनका लाधग प्रसारणलाइनको बिच 
भागिा ज गल क्षेत्र परेपछि छनिाकण कायकिा अिरोि भएको ि। डडमभजन िन कायाकलय, सािुदाछयक 
िन उपभोक्ता सिूह र नेपाल विद्युत ्प्राधिकरणका बिचिा सिन्द्िय नहुुँदा प्रसारणलाइन अिुरो 
ि। िुडर जोगिुढा, िगरकोि आयोजनाअन्द्तगकत छनिाकण भइरहेको ३३ केभी विद्युत ्प्रसारणलाइनका 
लाधग गाडडएका पोलसिेत अलपत्र िन।् सिस्िेसनसम्ि िागिजार िगरकोि ३३ केभी प्रसारणलाइन 
डेढ िर्किा छनिाकण सक्ने गरी २०७१ सालिा िेन्द्डर भई सम्झौता गररएको धथयो। 

िागिजार िगरकोि सडक िेउिा गाडडएका पोल सडक कालोपते्र गदाक र्ामलएका िन।् पुरानो ठेक्का 
तोडेर नयाुँ ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले अिको चार िदहनामभतै्र छनिाकण सम्पन्द्न हुने नेपाल विद्युत ्
प्राधिकरण सुदरूपत्श्चि प्रादेमशक कायाकलय अत्तरीया कैलालीका प्रिुख सछतश कणकले दािी गरे। 

‘पदहला िनका कारण पोल गाड्न नसककएकाले दढलो भयो’ प्रादेमशक कायाकलय प्रिुख कणकले भने, 
‘पुरानो ठेक्का तोडेर चार िदहनािा सक्ने गरी नयाुँ ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले अिको चार 
िदहनािा ३३ केभी विद्युत ्प्रसारणको काि सम्पन्द्न हुन्द्ि।’ 

भागेश्िर गाउुँपामलकासदहत अजयिेरु गाउुँपामलकाका केही िडािा भइरहेको भोल्िेज कि हुुँदा ३३ 
केभी प्रसारणलाइन जडान गररन लागेको भागेश्िर गाउुँपामलका ३ का िडाध्यक्ष राि शाहीले िताए। 
साथै यस क्षेत्रिा विद्युत ्वितरण गनक सही गने उद्देश्यले िगरकोििा सिस्िेसन छनिाकण गररन 
थामलएको हो। ३३ केभी विद्युत ् प्रसारणलाइनको छनिाकणिा भएको दढलाइकै कारण ३ एिभीए 
क्षिताको यो सिस्िेसन सञ्चालनिा आउन नसक्दा भागेश्िर गाउुँपामलकासदहत अजयिेरु 
गाउुँपामलकाका केही िडाका स्थानीयले विद्युकको भोल्िेज किदेखख िीच बिचिा विद्युत ् जाने 
सिस्या झेल्दै आएको स्थानीय िेक खड्काले िताए। 
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गल्कोिका ३२ पररिारलाई छनशुल्क विद्युत मििर 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण िागलुङ वितरण केन्द्रले गल्कोि–३ का अछत विपन्द्न 
पररिारलाई छनशुल्क विद्युत मििर वितरण गरेको ि । केन्द्रले विद्युत मििर खररद गनक नसक्न े
गररि पररिारलाइ छनशुल्क िाुँडेको हो । 

पदहलो चरणिा ३२ पररिारलाई मििर वितरण गररएको केन्द्र प्रिुख मशिनारायण गोशेलीले िताए 
। उनका अनुसार विपन्द्न पररिारसुँगै सास्कृछतक िहकिका स्थानिा पछन छनशुल्क मििर िाुँडडएको 
ि । चालुिर्किा छनशुल्क मििर वितरण गनक ७० लाख रुपैयाुँ िजेि विछनयोजन भएको केन्द्रले 
जनाएको ि । 

मििर अभाििा हुने चोरी चुहािि छनयन्द्त्रण गनक छनशुल्क मििर िाुँडडएको उनले िताए । िामिकक 
तथा सा स्कृछतक िहकिका स्थानिा पछन हुककङ हुने हुुँदा मििर छनशुल्क ददएर छनयमित िहसुल 
उठाउने तयारी सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको ि । 

यस वितरण केन्द्र अन्द्तगकत २७ हजार ५ सय ग्राहक िन ् । वितरण प्रणालीिाि अदहले १५.५ 
प्रछतशतले विद्युत चुहािि भईरहेको ि । चालु िर्किा ११.५ प्रछतशतिा झाने लक्ष्य ि । विपन्द्न 
पररिारिा छनशुल्क मििर वितरण गरेपछि चोरी चुहािि िट्ने केन्द्रको दािी ि । 
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५४५ िेगािािका ३ ओिा आयोजना िनाउुँ दै धचमलिे जलविद्युत 

काठिाडौं । धचमलिे जलविद्युत कम्पनी मलमििेडले नयाुँ आयोजना छनिाकणका लाधग स भाव्यता 
अध्ययन थालेका ि । २७० िेगािािका ४ ठुला आयोजना छनिाकण गरररहेको धचमलिेले थप आयोजना 
िनाउने तयारी थालेको हो ।  

नयाुँ आयोजनाहरुको विस्ततृ आयोजना प्रछतिेदन (डीपीआर) तयारीको काि भइरहेको धचमलिेले 
जनाएको ि । धचमलिेले अछि िढाएका ३ ओिा जलविद्युत आयोजनाको जडडत क्षिता ५४५ 
िेगािाि िन । 

सुदरुपत्श्चिको िझाङिा रहेको ६५ िेगािािको सेती नदी ३, ४२० िेगािािको िुढीगण्डकी प्रोक 
क्यासकेड र ६० िेगािािको स्यारखोला आयोजनाको डीपीआर तयारीका लाधग अध्ययनको काि 
भइरहेको धचमलिेले जनाएको ि । डीपीआरपछि आयोजनाको क्षिता िढ्ने स भािना ि । 

सिै आयोजना सहायक कम्पनीिार्क त छनिाकण हुने िन । यी आयोजना सरकारको जनताको 
जलविद्युतिा परेका िन । आयाजनािा लगानी जुिाउन सिकसािारणलाई ४९ प्रछतशत सेयर बिक्री 
गने योजना ि ।  

आयोजना िनाउन धचमलिेले किकचारी सञ्चय कोर्िाि ऋण मलने तयारी गरेको ि । छनिाणकधिन 
४ आयोजनािा सञ्चय कोर्को ऋण लगानीिा छनिाकण भएको हो ।  

१११ िेगािािको रसुिागढी र १४ िेगािािको िाधथल्लो सान्द्जेन आयोजना आउुँदो असारसम्ि 
सम्पन्द्न हुने ि । यस्तै ४२ िेगािािको तल्लो सान्द्जेन र १०२ िेगािािको िध्यभोिेकोसी आयोजनाले 
डेढ िर्कमभत्र बिजुली उकपादन गने िन । कम्पनीले हाल २२ िेगािािको धचमलिे आयोजना सञ्चालन 
गरररहेको ि ।  
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देशिै िजार िैन स्िदेशी िान्द्सर्िकरलाई, प्राधिकरण कमिसनको 
दाउिात्र हेिक  
काठमाडौं । औद्योधगक विकासको चरणसुँगै हरेक क्षेत्रिा साना–ठूला उद्योग स्थापना हुने क्रि सुरु 
हुन्द्ि । यो देशको ददगो आधथकक विकासको आिार पछन हो । तर, सरकारका गछतविधि छनयाल्दा 
स्िदेशिा उद्योग स्थापना हुने र र्स्िाउने सम्भािना क्षक्षण हुुँदै गएको देखखन्द्ि । 

जि देशिा पयाकप्त विद्युत उपलब्ि हुन्द्ि ति औद्योधगक क्रात्न्द्तको सुरुिातको कल्पना गररन्द्ि । 
विद्युतबिना कुनै पछन काि सम्भि नहुने हुुँदा औद्योधगक विकासको पदहलो पूिकसतक नै यसैलाई 
िाछनएको ि । विडम्िना, सरकारको आधथकक विकासको लक्ष्यका लाधग विद्युत प्राथमिकतामभत्र 
परेको देखखुँदैन । 

पयाकप्त विद्युत उपलब्ि हुनासाथ कयसको प्रसारण, वितरणका अस ख्य अियिका ढोका खुल्िन ्। 
विद्युतीय उपकरण उकपादनको खाुँचो पिक । विद्युतगहृिाि सिस्िेसनसम्ि जोडडएको विद्युत 
प्रसारण लाइन (तार), वितरण लाइन, िान्द्सर्िकर हुुँदै ग्राहकका िरसम्ि पुग्ि । 

उच्च क्षिताको प्रसारण िा वितरण लाइनिा प्रिाह भएको विद्युत कि क्षितािा झारेर उपभोक्ताको 
िरसम्ि पुयाकउन िान्द्सर्िकरको िहकिपूणक भूमिका हुन्द्ि । तार, इन्द्सुलेिर, पोलका अलिा िान्द्सर्िकर 
विद्युत वितरणको पदहलो पूिकसतक हो । योबिना ग्राहकको िरसम्ि विद्युत पुयाकउने काि कल्पनािात्र 
गनक सककन्द्ि । 

विद्युत वितरणिा उल्लेख्य भूमिका रहेको यही िान्द्सर्िकर उकपादन तथा प्रिद्र्िनिा भने सरकार 
तथा सरकारी स यन्द्त्रले िेिास्ता गरररहेका िन ्। देशिा प्रचुरिात्रािा विद्युत उकपादन तथा उपलब्ि 
हुनु खुसीको कुरा हो । सोही अनुसार यसका लाधग आिश्यक उपकरण उकपादनिा पछन कयछतकै 
जोड ददनुपिक । तर, सरकारी स यन्द्त्रले यसलाई नार्ाको ब्यापारसुँग िात्र जोडेको ि । 



दहजो देशिा पयाकप्त विद्युत उकपादन भइरहेको धथएन । विद्युतीकरण पछन दठकै धथयो । यससुँग 
सम्ित्न्द्ित उपकरण उकपादन तथा प्रिद्र्िनलाई देशको नार्ा–िािाको व्यापारसुँग जोड्नु स्िभाविकै 
हो । तर, आज देशिा कयो अिस्था िैन । 

हरेक िर्क प्रणालीिा सयौं िेगािाि विद्युत थवपुँदै गएको ि । विद्युतीकरणलाई पछन तीव्रता 
ददइएको ि । अझ सरकारले ५ िर्कमभत्र हरेक नेपालीका दैलािा विद्युत पुयाकउने िाचा गरेको ि । 
यसो हो भने विद्युतीकरणको पूिकसतक िान्द्सर्िकर उकपादन, ब्यापार र विस्तारिा ककन िेिास्ता ? 

विद्युतीकरणको िागडोर सिातेर िसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै देशिा िान्द्सर्िकर 
उकपादनलाई छनरुकसादहत गरररहेको ि । ककनकक, विदेशिाि िान्द्सर्िकर खररद गदाक करोडौंको 
कमिसन, विदेशयात्रा लगायत सुवििा प्राप्त गनक सककन्द्ि । देशिा यसको सम्भािना ज्यादै न्द्यून 
हुन्द्ि । 

‘स्िदेशी कम्पनीले उकपादन गने िान्द्सर्िकर गुणस्तरयुक्त हुुँदैनन । आिश्यकता अनुसार उकपादन 
गने क्षिता िैन । विदेशीभन्द्दा िहुँगो हुन्द्ि,’ प्राधिकरणले लािो सियदेखख भन्द्दै आएको ि, ‘हािीले 
सािकजछनक खररद ऐनका आिारिा काि गनुकपने हुुँदा जसले सस्तो ददयो उसैसुँग ककन्द्नुपिक ।’ 

प्राधधकरणको फट्याइँ 

प्राधिकरणले सुरुिै र्ट्याइुँ गिक कक, स्िदेशी कम्पनी ठेक्का प्रकक्रयािा सहभागी हुनै नमिल्ने प्राििान 
राखखददन्द्ि । िान्द्सर्िकरको क्षिता, उकपादन, अनुभि र कम्पनीको वित्तीय अिस्था परीक्षण हुन्द्ि । 
सिै प्रकक्रया पूरा हुुँदैहुुँदै पछन अिौं रुपैयाुँको वित्तीय अिस्था (नेि िथक) देखाउनुपने ठाउुँिा स्िदेशी 
कम्पनी िार खान्द्िन ्। 

सरकारले १५ प्रछतशतसम्ि िहुँगो भए पछन स्िदेशी िस्तु खररद गनुकपन ेप्राििान त राखेको ि । 
तर, नेि िथक देखाउनुपने कारणले इच्िुक कम्पनी सुरुिै िादहररनुपने िाध्यता हुन्द्ि । अको, विदेशी 
कम्पनीले यहाुँ िान्द्सर्िकर आयात गदाक १५ प्रछतशतसम्ि भन्द्सार िुि पाउुँि । 

विदेशीले १५ प्रछतशत ििाएर ठेक्का रकि प्रस्ताि गिक तर स्िदेशीले सोही प्रछतशतिरािरको भन्द्सार 
छतरेर कच्चा पदाथक आयात गिक । यसो हुुँदा स्िदेशीलाई ददइएको भछनएको १५ प्रछतशतसम्िको 



खुकुलो नीछत शून्द्य हुन्द्ि । स्िदेशीले विदेशीसुँग प्रछतस्पिाक नै गनक सक्दैन र ठेक्का प्रकक्रयािािै 
िादहररन्द्ि । 

अझ चासोको कुरा त प्राधिकरणका किकचारी विदेशिाि िान्द्सर्िकर खररदको कमिसनको ढोका कुिकन ्
। अकूत किाउन, विदेश सयर गनक र चादहनेभन्द्दा िढी िान्द्सर्िकर ककनेर थन्द्क्याउन पछन स्िदेशी 
कम्पनी आउने िािो िन्द्द गररन्द्ि । स्िदेशी उकपादन, िजार र व्यिसाय विस्तार गने इच्िा हुने 
हो भने देशमभत्रका कम्पनीलाई िार लगाउनुपने कारण के ? 

सरकारको फट्याइँ 

यो िा कयो नाििा िर्किा ६ पिकसम्ि खररद ऐन स शोिन गनक सक्ने सरकारले स्िदेशी उद्योग 
तथा व्यिसायअनुकूलको खररद ऐन िनाउन ककन सकेको िैन ? सडक, पुल र ठूलो पूिािाकर स रचनािा 
अिौं रुपैयाुँ कुम्ल्याउने ठेकेदार पोस्न सरकारले पिक–पिक खररद ऐन स शोिन गिक । 

राजनीछतक पािीले ठेकेदार र गुण्डा पाल्ि तर विद्युत उकपादन र वितरणिा पूिकसतक िाछनएको 
िान्द्सर्िकर उकपादनिा स्िदेशी कम्पनीलाई प्रोकसाहन गनक खुट्िा किाउुँि । अदहले देशिै कररि 
आिा दजकन िान्द्सर्िकर उकपादन गने कम्पनी खुमलसके । तर, सरकार तथा प्राधिकरण छयनलाई 
प्रोकसाहन तथा प्रिद्र्िन गने उल्िो काििा लागेको ि । 

सरकारी लक्ष्यअनुसार विद्युत उकपादन हुने हो भने यही िर्क एक हजार ५ िेगािाि थवपन्द्ि । र, 

कूल जडडत क्षिता कररि २ हजार ३ सय िेगािाि पुग्ि । सिुधचतरूपिा यो विद्युत वितरण गनक 
नसके खेर जानेि । यसैलाई िध्यनजर गरेर पछन वितरण योजना, िान्द्सर्िकर उकपादन तथा जडान 
उच्च प्राथमिकतािा राख्न जरुरी ि । 

प्राधिकरण किकचारी कमिसनिा विदेशिाि िान्द्सर्िकर आयात गने कािलाई िात्र प्राथमिकता ददन्द्िन ्
। स्िदेशी उद्योग प्रिद्किनलाई जोड ददुँदैनन ्। छनयतकै कारण स्िदेशी कम्पनीले प्राधिकरणलाई 
िान्द्सर्िकर िेच्ने आफ्नो व्यािसाछयक योजना हिाइसकेका िन ्। उनीहरू सािुदाछयक विद्युतीकरण, 

नगरपामलका, स्थानीय छनकायको िागिा िात्र केत्न्द्रत हुने गरेका िन ्। 

स्िदेशी उद्योग प्रिद््धि 



सरकारले स्िदेशी कम्पनी तथा उद्योग प्रिद्किन गने योजना िनाएको हो भने विद्युतसुँग जोडडएका 
स स्थालाई पदहलो प्राथमिकता ददनुपिक । िानौं, विद्युत प्राधिकरणलाई िर्कको ५ हजार िान्द्सर्िकरको 
खाुँचो पिक । सुरुिा स्िदेशीलाई प्राथमिकता ददएर ठेक्का आह्िान गनुकपिक । उनीहरूले कछतसम्ि 
उकपादन गनक सक्ने क्षिता राख्िन ्। 

स्िदेशीले उकपादन गनक नसक्ने स ख्याका लाधग िात्र विदेशी कम्पनीसुँग आयात गन ेगरी ठेक्का 
गनुकपिक । भारत, चीन तथा अन्द्य तेस्रो िुलुकले यही नीछत अत्ख्तयार गरेर स्िदेशी उद्योग 
प्रिद्र्िनिा जोड ददएका हुन्द्िन ्। अझ, चीनले सुरुिा आफ्नै प्रान्द्तका कम्पनीसुँग उकपाददत िस्त ु
खररदलाई पदहलो प्राथमिकता ददन्द्ि । कयसपछि नत्जकको प्रान्द्त र कयहाुँिाि पछन उपलब्ि नभए 
दरूीका दहसािले नत्जक पने प्रान्द्तलाई प्राथमिकता ददन्द्ि । अन्द्कयिा देश र देशिा उपलब्ि नभए 
विदेशिाि आयात गने गरेको देखखन्द्ि । 

प्राधिकरणले विदेशिाि आयात गने नीछतलाई िात्र जोड ददुँदा िान्द्सर्िकर उकपादन गने छनक 
कम्पनीले यहाुँ उकपादन गरेर भुिान तथा ि गलादेश िेच्ने गरेको ि । आयाछतत कच्चा पदाथक, श्रि 
तथा उकपादन िूल्य जोड्दा पछन स्िदेशी उकपादन विदेशीको तुलनािा िहुँगा हुन्द्िन ्। 

छनक लगायत, नेपाल िान्द्सर्िकर, इलेक्स, िान्द्सिेल्ि र इरिनक कम्पनीले िान्द्सर्िकर उकपादन गने 
गरेका िन ्। छनकले िर्कको २–३ हजार उकपादन गिक भने अरूले सयको स ख्यािा । िागका आिारिा 
स्िदेशी कम्पनीलाई उकपादनको कोिा तोककददने हो भने छतनको क्षिता, नेि िथक र दायरा पछन 
र्राककलो हुुँदै जान्द्ि । 

२५ केमभएदेखख हजार केमभएसम्ि र १० एिमभएसम्िका िान्द्सर्िकर देशिै उकपादन हुन्द्िन ् । 
पछिल्लो सिय छनकले पािर िान्द्सर्िकर सिेत उकपादन सुरु गरेको ि । स्िदेशी िान्द्सर्िकर 
प्राधिकरणले नककन्द्दा छनिाकणािीन जलविद्युत आयोजना, लिुजलविद्युत, अस्पताल, व्यापाररक िल, 

उद्योग, नगरपामलका तथा स्थानीय छनकायिा खपत हुने गरेको ि । 
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सर्लताको कथा, सुपर िाई साुँत्च्चकै ‘सुपर’ 
काठमाडौं । इलािको िाई खोलािा सुपर िाई नािका ३ जलविद्युत आयोजना िन ्। ७.८ िेगािािको 
सुपर िाई २०७५ कावत्तकिा केन्द्रीय प्रणालीिा जोडडयो । छनिाकणािीन २ आयोजनाको काि ििािि 
भइरहेको ि । 

सरकारी होस ्िा छनजी क्षेत्र तोककएको लागत र सियिा पूरा भएका आयोजना किै होलान ् । 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत िेच्ने तोककएको मिछतसम्ि काि नसकेर िेरैले सिय स शोिन 
गनक छनिेदन ददइरहेका िन ्। कछतपयले त विद्युत उकपादन गरेर पैसा किाउनुको सािो उल्िै 
हजकना छतनक िाध्य िन ्। तर, सुपर िाईले तोककएभन्द्दा ६ िदहनाअछि नै विद्युत उकपादन गनक 
सर्ल भयो । 

काि सुरु भएको कररि १८ िदहनािै उकपाददत विद्युत प्रणालीिा जोडडयो । जिकक, छनिाकण अििी 
२ िर्क तोककएको धथयो । िाई खोलािा िेरै आयोजना िन ्। सिैको नाििा िाई जोडडएकै ि, िाई 
इलाि त्जल्लाको पदहचान पछन िनेको ि । पछिल्लो सिय िाई खोला र जलविद्युत आयोजना 
एकअकाकका पूरक जस्तै िनेका िन ्। 

सुपर िाईले लक्षक्षत सियअछि विद्युत उकपादन गरेको भन्द्दै प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागले 
आफ्नो स्थापना ददिसिा प्रिद्किक सुपर िाई हाइिो पािर कम्पनीलाई सिान पछन गरे । सम्भितः 
प्राधिकरण र विभागको इछतहासिै यो पदहलो सम्िान हो । 

६ िर्कअछि जलविद्युत क्षेत्रिा प्रिेश गरेको सिूहले यही अिधििा १३.८ िेगािािका ३ आयोजना 
पूरा गयो । र, २ आयोजना अत्न्द्ति चरणिा पुयाकएको ि । यी आयोजना आगािी िर्कमभतै्र पूरा गन े
लक्ष्य ि । सिूहले हरेक िर्क नयाुँ र अछिल्लोभन्द्दा ठूलो आयोजना छनिाकण गने लक्ष्य मलएको ि 
। 

५ आयोजना िनाउुँदासम्ि काि गने र िौसिको सिेत अनुभि भइसकेको सुपर िाई कम्पनीका 
छनदेशक िाििप्रसाद िैनालीले भने िताए । ‘आयोजना िनाउुँदा साउनिा सुरु गने र भदौसम्ि 



साइडिा तयारी गरेर िखाकलगत्त ैकािलाई गछत ददनुपिक ,’ उनले भने, ‘जछत कािको प्रगछत गनक सककन्द्ि 
दहउुँदिै हो । िखाक लागेपछि प्रगछत सुस्त हुन्द्ि ।’ 

अरू आयोजिा पनि उस्तै 

सुपर िाईदेखख केही िाधथ सगरिाथा जलविद्युत कम्पनीले ९.६ िेगािािको सुपर िाई ‘ए’ सुरु 
गरेको ि । एक िर्किै आयोजनाको ७० प्रछतशतभन्द्दा िढी काि पूरा भएको ि । प्राधिकरणसुँगको 
वपवपए अनुसार २०७७ पुससम्ि विद्युत उकपादन गनुकपिक । तर, ९ िदहनाअछि नै अथाकत ्२०७७ 
िैशाखिै विद्युत उकपादन गने लक्ष्य ि । यही सिूहले सुपर िाई क्यासकेड पछन सुरु गरेको ि । 
सुपर िाईको विद्युतगहृिाि छनस्कने पानी प्रयोग हुने गरी क्यासकेड छनिाकण भइरहेको ि । 
असोजिाि काि सुरु गरेको यो आयोजना पछन िैशाखिै पूरा गने लक्ष्य ि । 

यदद, सुपर िाई क्यासकेड िैशाखिै पूरा भए ७ िदहनािा विद्युत उकपादन हुन्द्ि । ७ िदहनाि ै
आयोजना पूरा हुनुलाई जलविद्युत क्षेत्रिा चिककार िान्द्नुपिक । प्राधिकरणसुँगको मसओडी तामलका 
(व्यािसाछयक विद्युत उकपादन गनुकपने मिछत) भन्द्दा आफ्नै कायकतामलका हुने गरेको सुपर िाई 
कम्पनीका अध्यक्ष िोहनविक्रि काकीले िताए । 

‘सुपर िाई ‘ए’को वित्तीय व्यिस्थापन २०७५ िाििा भयो, एउिा आयोजना सर्लतापूिकक सम्पन्द्न 
भएपछि लगानीकताक पछन खोजी–खोजी आउुँदा रहेिन,्’ सगरिाथा जलविद्युत कम्पनीिा सिेत 
प्रिन्द्ि सञ्चालक रहेका काकीले भने,’ ‘िैंकहरूले पछन लगानी गरे, हािीले पछन थप्यौं । काि गनेलाई 
लगानी अभाि नहुने रहेि भन्द्ने लागेको ि ।’ 

अदहलेसम्ि १० िेगािािका आयोजना िनाए पछन अि २० िेगािािछतर लाग्ने सुपर िाई ‘ए’का 
छनदेशक िैनालीले िताए । ‘विश्िासिा काि गदाक वित्तीय व्यिस्थापन दढलो भए पछन साइडिा काि 
सुरु गनक सककन्द्ि,’ उनले भने, ‘यो सिूहले अदहलेसम्ि िनाएका आयोजनािा वित्तीय व्यिस्थापन 
हुुँदा १० प्रछतशत काि भइसकेको हुन्द्ि ।’ 

सफलताको रहस्य 



एउिा आयोजना गनक िेरै प्रकक्रया पूरा गनुकपिक । िन्द्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण िाउनुपिक । त्जल्लाका 
प्रशासन, िन, िालपोत, नापी, सुरक्षा छनकायिा पछन उवत्तकै काि पिक । सिैको कागजी काि पूरा 
भएपछि िल्ल आयोजनास्थलिा काि हुन्द्ि । 

आयोजनास्थलिा पछन स्थानीय, जनप्रछतछनधिसुँग सिन्द्िय गरररहनुपिक । आयोजनास्थलिा 
कम्पनीका अध्यक्ष, छनदेशक लगायत दििले अिलोकन गरररहेका हुन्द्िन ् । आइपने सिस्यािा 
तककाल छनदेशन ददने र िािा अड्काउ रु्काइददने चलनले कािको गछत िढाएको हुन्द्ि । मसमभल, 

हाइिो र इलेक्िो िेकाछनकलका ठेकेदार सिानान्द्तररूपिा खदिएका हुन्द्िन ्। पेनस्िक पाइप, गेि, 

जेिरेिर, िान्द्सर्रिर जस्ता उपकरणको डडजाइन, उकपादन र ढुिानी जडान कायकतामलका अनुसार 
गररएको हुन्द्ि । कुनै सािान नभएका कारण जनशत्क्त खाली िस्नुपने अिस्था उकपन्द्न हुुँदैन । 

आयोजनािा स–सानो सिस्याले िदहनौं काि रोककन्द्ि । िाधथको आदेश पखकनुपिक । तर सुपर 
िाईका प्रिद्किक र व्यिस्थापन सिूहले सिस्या आउनासाथ तककाल सिािान गिकन ्। साइििै 
िसेर आयोजनाको व्यिस्थापन गदै आएका आयोजना व्यिस्थापक उत्ति पौडेल आयोजना सियि ै
पूरा हुनुिा लगानीकताक, व्यिस्थापन सिूह र छनिाकण व्यिसायीको सिन्द्िय नै रहेको िताउुँिन ्। 
एकपछि अको अनुभिले खाररुँदै गएपछि अछिल्लो आयोजनाका किजोरी अकोिा सुिार गरेर जाुँदा 
सहज भएको उनको अनुभि ि । 

ददनको ररपोिक दैछनक कम्पनी र छनदेशकहरुले मलन्द्िन ्। लगानीकताकको सिूह व्यिस्थापन राम्रो ि 
। रहेक छनणकय गदाक सािदुहक िलर्ल गरेर छनणकय मलने गिकन ्। रहेक विर्यिा तककालै छनणकय 
मलने गदाक कािलाई गछत ददन सत्जलो भएको ि । 

आयोजना स्थलका खोला र्काकउने पानीको िुहान, िालुिा धथग्रयाउने पोखरी, पानी आउुँने िुख्य िागक 
पेनस्िक पाइप र विद्युत उकपादन हुने ठाउुँ  विद्युत गहृको काि एकै साथ भइरहेका िन ्। मसमभल, 

हाइिो िेकाछनकल, इलेत्क्िक तथा इलेक्िो िेकाछनकल र विद्युत उकपादनपछि सि स्िेशनसम्ि 
पुग्ने प्रसारण लाइनको काि सिानान्द्तर गछतिा भइरहेका िन ्। 

ढुिानीको काि, जडानको काि भइरहेका िन ्। कािका लाधग प्रयाप्त उपकरण पररचालन गररएका 
िन ्। आिश्यक जनशत्क्त हरेक क्षेत्रिा िन ्। तर कदहले काुँही चादहनेभन्द्दा िढी जनशत्क्तले 



पछन काि अिरुद्ि नहोस ्भन्द्नेिा पछन उनीहरु सजग िन ्। यी सिैको हरेक सूचना र जानकारी 
प्रिद्किकहरूले दैछनक रूपिा मलइरहन्द्िन ्र आिश्यक छनणकय मलइरहन्द्िन ्। 

छनिाकण व्यिसायीसुँग सम्झौता पश्चात पछन हरेक हप्ता कािको लक्ष्य ददन्द्िन ्। लक्ष्य पूरा भएको 
नभएको अनुगिन पछन हुन्द्ि । भुक्तानीिा कुन ैसिस्या िैन । मसमभल छनिाकणको काि गदै 
आएका अरुण छनिाकण सेिाका सञ्चालक कल्याण मसग्देलले आिश्यक सिन्द्िय र भुक्तानीको 
सिस्या नभएपछि काि सोचे जसरी नै अछि िढ्ने िताए । 

छनिाकण व्यिसायीलाई पछन सािान खररद गनक, िजदरु पररचालन गनक पैसाकै आिश्यकता पिक । 
आयोजनािा काि गने िजदरुहरू जछत खुशी पानक सककयो काि पछन उवत्तनै मलन सककन्द्ि । िुख्य 
कुरा आयोजनाका लाधग हरेक कािको प्रगछतिा सम्झौता अनुसार भुक्तानी र सहयोग प्रिद्किकिाि 
पाएपछि कािको प्रगछत राम्रै हुने गिक । यस्तै व्यिस्थापन रहेक अि १० िेगािािसम्िका आयोजना 
६ िदहनािै पूरा गने आकििल पलाएको मसग्देलले िताए । 

स्थािीय िातािरण र पूिा्धार 

विकासका लाधग सिैभन्द्दा पदहला पूिाकिार आिश्यक पिक । कयसिा पछन जलविद्युतका लाधग सडक 
र प्रसारण लाइन िहत्त्िपूणक हुन ्। ठूला उपकरण ढुिानी गनुकपने हुुँदा सडक दरुुस्त हुनुपिक । एउिा 
लगानीकताकले सडक, प्रसारण लाइन जस्ता काििा ठूलो लगानी गदाक आयोजनािाि प्रछतर्ल दढला 
आउुँि । जछत चाुँडो प्रछतर्ल आउुँि कयस्ता ठाउुँ  नै लगानीकताकका लाधग उपयुक्त हुन्द्ि । 

इलािका लाधग सडक पहुुँच राम्रो ि । इलाििा छनिाकण भएका हरेक जलविद्युत आयोजनाहरु िेची 
राजिागकिाि १०/१२ ककलोमििर दरुीिा िन ्। आयोजनास्थलसम्ि पुग्न िुख्य राजिागकदेखख सडक 
छनिाकण गरेका िन ्। केही स्थानीय तहले खनेका साुँिुरा सडकलाई विस्तार र स्तरोन्द्नती सिेत 
गरेका िन ्। यसले आयोजना आर्ैं लाई त सहज भएको ि नै । तर अन्द्य आयोजनालाई सिेत 
लगानीका ढोका खुलेका िन ्। स्थानीयलाई सहज भएको ि । स्थानीय तहको लगानी िचत भएको 
ि । 

कयसैगरी, जलविद्युत आयोजनािाि उकपाददत विद्युतको िजार िहकिपूणक हो । नेपालिा अदहलेसम्ि 
विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण र व्यापारको त्जम्िेिारी विद्युत प्राधिकरणले िात्र गदै आएको ि । 



विद्युतगहृिाि उकपाददत विद्युत बिक्री गने प्राधिकरणको सि स्िेशनसम्ि पुग्न लािो प्रसारण 
लाइन िनाउन िढी खचक पछन लाग्ि, विद्युत चुहािि पछन हुन्द्ि । खचक िढी लाग्नु र चुहािि हुन ु
भनेको पछन आम्दानी िट्नु र प्रछतर्ल कि आउनु हो । 

इलािको गोदकिा प्राधिकरणले सिस्िेशन छनिाकण गरेको ि । आयोजना छनिाकण गनाकसाथ विद्युत 
जोड्न पाइने हुुँदा पछन इलाििा लगानीकताकहरू आकवर्कत भएको स्थानीय िेिनाथ ढु गानाको िुझाई 
ि । स्थानीयस्तरिा काि गने िातािरण सहज ि । स्थानीय तह र स्थानीयिासीिाि सहयोग 
भएकाले काि गनक सहज भएको लगानीकताकको भनाइ ि । 

‘आयोजनास्थलिा पूिाकिार तयार भएको, काि गन ेिातािरण सिेत भएकाले एउिा आयोजना पूरा 
गने विवत्तकै एकैसाथ अरु २ आयोजनाको काि गरेका हौं’ सुपरिार् ्कईका छनदेशक िािि िैनालीले 
भने । लगानीिैत्री िातािरण हुुँदा लगानीकताक आउुँिन ् । िगेको पानी सदपुयोगिा आउुँि । 
आयोजना िनाउुँदा लगानीकताकले िात्र र्ाइदा मलदैनन ्। सािात्जक उत्तरदाछयकि अन्र्तगत खानेपानी, 
सडक, विद्यालय, स्िास््य चौकी र कृवर् क्षेत्रिा सिेत सहयोग गने गरेका िन ्। 

आयोजिा चाँडो पूरा हँुदा 

जलविद्युत क्षेत्रिा आरू्लाई ‘िादशाह’ भन्द्नेले व्यिस्थापन गरेको १०/१५ िेगािािका आयोजना 
सिेत ५/६ िर्कसम्ि पूरा नभएका उदाहरण प्रशस्त िन ्। आयोजना दढला हुुँदा प्रशासछनक खचक, 
िैंकको व्याज िढ्ने र विद्युत उकपादनिाि हुने आम्दानी पछन गुम्ने गरेको ि । 

चाुँड ैआयोजना पूरा हुुँदा प्रशासछनक खचक िचत हुन्द्ि । ऋणको व्याज छतनुकपने सियिा ककस्ता 
छतनक सुरु हुन्द्ि । विद्युत बिक्रीिाि आम्दानी हुने हुुँदा लगानीकताकले चाुँडो प्रछतर्ल पाउुँिन ् । 
सरकारले सियिै रोयल्िी पाउुँिन ्। कयसको दहस्सा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्ि पुग्ि । 

यो सिूह जलविद्यतु क्षेत्रका लाधग नयाुँ सिूह हो । नेपलिा २५ िर्क अछिदेखख छनजी क्षेत्र जलविद्युत 
के्षत्रिा सकक्रय ि । तर सुपर िाईिा लगानी र व्यिस्थापन गने सिूहको अनुभि १० िर्क पछन 
पुगेको िैन । जलविद्युतिा छिनक सुरुिा दोलखाको कुथली खोलािा १ िेगािािको आयोजना छनिाकण 
गयो । यो आयोजना िनाउन २ िर्कभन्द्दा लाग्यो । तर पदहलो मसकाइ भएकाले खचक पछन िढी नै 
भयो । 



कयसैको अनुभिले दैलेखिा ५ िेगािािको द्िारी खोला आयोजना छनिाकण गयाकंे । यी २ आयोजनाको 
छनिाकणको अनुभिले इलाि छिरेको िोहन काकी र िािि िैनालीको व्यिस्थापकीय सिूहले 
जलविद्युत आयोजनाको क्षिता सिेत िढाउुँ दै छनिाकण गनक थालेको ि । पुरानो अनुभििाि ७.८ 
िेगािािको सुपर िाई १८ िदहनािा पूरा गरेर जलविद्युत क्षेत्रिा नै िोिो सियिा पछन आयोजना 
िन्द्ि भन्द्ने सन्द्देश ददएको ि । 

अरू आयोजिा 

िाई इलािकै सिैभन्द्दा ठूलो खोला हो । यसिा विद्युत उकपादन भइरहेका र छनिाकणािीन ११ 
आयोजना िन ्। सुपर िाई ए, सुपर िाई र सुपर िाई क्यासकेड िुख्य हुन ्। सात्म्लङ पािर, 

दहिाल दोलखा हाइिो पािरले क्रिशः १० िेगािाि र ४ िेगािाि तथा यसको क्यासकेड ८.२ िेगािाि 
छनिाकण भएका िन ्। यो आयोजनाको तल र साछनिाको आयोजनाभन्द्दा िाधथको िीचको भागिा 
एउिा ५ िेगािािको आयोजना रहेको ि । 

िाई खोलािा रहेका ११ आयोजनािध्ये अधिका श पूरा भएका र केही छनिाकणािीन िन ्। सगरिाथा 
कम्पनीले छनिाकण गरररहेको सुपर िाई ‘ए’ भन्द्दा िाधथ पञ्चकन्द्या सिूहले छनिाकण गरेका अपर 
िाई, अपर िाई ‘सी’ िन ्। छयनिाि १२ र ६ गरी १८ िेगािाि विद्युत उकपादन भइरहेको ि । 
नदीको पुच्िारिा साछनिा हाइिो पािर कम्पनीले २२ र क्यासकेड ७ गरी २९ िेगािाि विद्युत 
उकपादन गरररहेको ि । 

इलािका िा, जोगिाई, मसद्िी, पुिा र देउिाई जलविद्युतका लाधग सम्भाव्य खोला हुन ्। यी सिै 
सम्भावित स्थानिा विद्युत आयोजना छनिाकण भइरहेका िन ्। िाई खोला िाहेक जोगिा  िा ७.६ 
िेगािाि, तल्लो जोगिाई ७.२ िेगािाि र कयसको क्यासकेड ७ िेगािािका ि । 

पुिा खोलािाि प्राधिकरणले ६.२ िेगािाि विद्युत उकपादन गरररहेको ि । सोही खोलािा छनजी 
के्षत्रिाि पुिा खोला–१ (४ िेगािाि) र पुिा खोला–२ (५ िेगािाि) छनिाकणािीन िन ्। मसद्िी खोलािा 
जोशी हाइिोका ३.५ िेगािाि र ९.६ िेगािािका आयोजना िन ्। 
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जीएिआरलाई आशयपत्र 

काठमाडौं : िाधथल्लो कणाकली जलविद्युत ्आयोजनाको विकासकताक भारतीय कम्पनी जीएिआरले 
यहाुँ उकपाददत विद्युत ्ि गलादेश छनकासी गनक आशयपत्र पाएको ि। योसुँगै नेपालको बिजुली भारत 
हुुँदै ि गलादेशको िजारिा बिक्री गनक (बत्रदेशीय विद्युत ्व्यापार)को िािो खुलेको ि। 

आशयपत्र ददने ि गलादेश पािर डेभलपिेन्द्ि िोडकसुँग छिट्िै विद्युत ्खररद सम्झौता (पीपीए)को िु गो 
लगाउन गहृकायक भइरहेको जीएिआरले जनाएको ि। उसले वित्तीय व्यिस्थापन (र्ाइनात्न्द्सयल 
क्लोजर) अछि िढाउन सककने उल्लेख गरेको ि। जीएिआरले अि ५० लाख अिेररकी डलरको 
वित्तीय स्रोत िैंकहरूिार्क त जुिाउन पहल गरररहेको आयोजना प्रिुख केके शिाकले िताए। उनका 
अनुसार ि गलादेशको कानुन िन्द्त्रालय र ि गलादेश िैंक (केन्द्रीय िैंक) को स्िीकृछतपछि रे्रर १ 
करोड ५० लाख डलरको ि ंैक ग्यारेन्द्िी प्राप्त हुनेि। जीएिआरले िोडकलाई िैंक ग्यारेन्द्िीसदहत 
विद्युत ्आपूछत कको प्रछतिद्िता गनेि। 

ि गलादेशको ित्न्द्त्रपररर्द्ले नेपालिा उकपादन हुने, भारतीय कम्पनी जीएिआरद्िारा प्रिद्र्धित 
िाधथल्लो कणाकलीको ५०० िेगािाि बिजुली खररद गनक िोडकलाई अनुिछत ददइसकेको ि। सोही 
आिारिा िोडकले आशयपत्र जारी गरेको हो। यसिाि ९०० िेगािाि क्षिताको िाधथल्लो कणाकलीिाि 
उकपादन हुने विद्युकिध्ये अधिका श दहस्सा ि गलादेशिा छनयाकत हुने गरी िजार सुरक्षक्षत भएको ि। 

िोडकले भारतको एनिीपीसी विद्युत ्व्यापार छनगि मलमििेड (एनभीभीएन)िापकmत बिजुली आयात 
गनेि। आगािी तीन िदहनामभत्र पीपीएिा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा जीएिआरको ि। पररयोजना विकास 
सम्झौतािा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारको सहयोगिा जग्गा अधिग्रहण, ‘राइि अर् िे 
त्क्लयरेन्द्स’लगायत विमभन्द्न प्रकक्रया पूरा भएपछि िोडकसुँग पीपीएिा हस्ताक्षर हुने िताइएको ि। 

पीपीएपछि जीएिआरले एक िर्कमभत्र वित्तीय व्यिस्थापन गरी आयोजना छनिाकण सुरु गनेि। उसले 
सन ्२००८ िा प्रछतस्पिाकिाि लाइसेन्द्स मलएको धथयो। यसको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) 
सन ्२०१४ िा भएको धथयो। 

ि गलादेशले २५ िर्कसम्ि कररि ३८ हजार १६० करोड िाका अथाकत ्५ खिक रुपैयाुँिरािरको विद्युत ्
खररद गने योजना ि। यसका लाधग पीपीएिापत प्रछतयुछनि ७.७१७२ सेन्द्ि खररददर तोककएको ि। 
यसिा तल–िाधथ भने हुन सक्नेि। 



नेपालिा उकपाददत विद्युत ्भारत हुुँदै ि गलादेश जान प्रसारणलाइन उपयोग गरेिापत भारतले पछन 
‘त्ह्िमलङ चाजक’का साथै एनभीभीएनले केही रकि मलने भए पछन यसिारे िु गो लाधगनसकेको 
जीएिआरले जनाएको ि। 

सहिछतपछि थप प्रकक्रया अछि िढेर आयोजना छनिाकण भएपछि ९ सय िेगािाििध्ये ५ सय िेगािाि 
जीएिआरले ि गलादेशिा िेच्नेि। शिाकले भने, ‘ि गलादेशको िाग र हाम्रो बिक्री क्षिता ५०० िेगािाि 
हो।’ 

कयसैगरी जीएिआरले प्रछतस्पिाकका आिारिा अनुिछतपत्र (लाइसेन्द्स) प्राप्त गदाक ददनुपने १ सय ८ 
िेगािाि विद्यतु ् नेपालले छनःशुल्क पाउनेि। िाुँकी जीएिआरले भारत िा ि गलादेशलाई बिक्री 
गनेि। 

आयोजनािा लाइसेन्द्सको सतकअनुसार २७ प्रछतशत स्िपुुँजी छनःशुल्क पाउनेि। जीएिआरले िाधथल्लो 
कणाकलीिाि २५ िर्कसम्ि ि गलादेशिा बिजुली बिक्री गनक ि गलादेशले सहिछत ददएको आयोजना 
प्रिुख शिाकले जनाए। 
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गौरिका आयोजना िोर्णा भएको ८ िर्क बिकयो, तर २२ िध्ये 

एउिै सम्पन्द्न भएनन ्

-कायाकन्द्ियन अछत नै सुस्त हुुँदा रात्रिय गौरिका २२ आयोजनाको कुल लागत नै ३ खिक िढेर साढे 
१६ खिकिाि सिा १९ खिक पुग्यो, हालसम्ि ३ खिक िातै्र खचक 
-पत्श्चि सेती र विद्युत ् प्रसारण आयोजनािा हालसम्ि एक रुपैयाुँ पछन खचक हुन सकेन, 

िुढीगण्डकीिा भौछतक प्रगछत शून्द्य, तर खचक भने सिा ३६ अिक 
प्रचमलत िान्द्यताअनुसार ठूलो पूिाकिार आयोजना न्द्यूनति ४ देखख अधिकति ६ िर्किा पूरा 
हुंुनुपिक  । तर, सरकारले नै विशेर् प्राथमिकता ददएर ८ िर्कअछि ‘रात्रिय गौरिका आयोजना’ िोर्णा 
गरेकािध्ये कुनै पछन आयोजना अदहलेसम्ि सम्पन्द्न भएका िैनन ्। रात्रिय गौरिका आयोजनालाई 
सरकारले िजेि र जनशत्क्तको अभाि हुन नददने कानुनी व्यिस्था गरेको ि, कायाकन्द्ियनका अन्द्य 
कानुनी जदिलतालाई पछन सरल िनाइएको ि । तर, सरकारले यसरी उच्च प्राथमिकतािा राखेका 
आयोजनाकै प्रगछत अकयन्द्तै सुस्त ि ।   

सरकारले पदहलोपिक आधथकक िर्क ०६८/६९ िा १७ आयोजनालाई रात्रिय गौरिका आयोजनािा 
सूचीकृत गरेको धथयो । दोस्रोपिक ०७०/७१ िा चारििा र तेस्रोपिक ०७५/७६ िा एउिा आयोजनालाई 
ित्न्द्त्रपररर्द्ले गौरिको आयोजनाका रूपिा िोर्णा गरेको ि । चालू आधथकक िर्किा थवपएका तिोर 
जलविद्युत ्र सुनकोसी–िररन डाइभसकनसदहत अदहलेसम्ि २४ आयोजनालाई गौरिका आयोजनाका 
रूपिा िोर्णा गररएको ि ।  

तर, ती सिै आयोजनािा िजेि खचक अकयन्द्तै न्द्यून ि । रात्रिय योजना आयोगले सािकजछनक गरेको 
त्या कअनुसार रात्रिय गौरिका िोर्णा भएपछि अदहलेसम्ि ती आयोजनािा ३ खिक २ अिक ९५ 
करोड रुपैयाुँ खचक भएको ि । जिकक पछिल्लो वििरणअनुसार ती आयोजनाको कुल लागत १९ खिक 
२७ अिक ि । लागतको तुलनािा ती आयोजनािा खचक भएको रकि कररि १६ प्रछतशत िातै्र हो ।  

कुल २४ ििा िोवर्त गौरिका आयोजनािध्ये पत्श्चि सेती जलविद्युत ्आयोजना र विद्युत ्प्रसारण 
आयोजनािा हालसम्ि १ रुपैयाुँ पछन खचक भएको िैन । भौछतक प्रगछत शून्द्य रहेको िुढीगण्डकी 
आयोजनािा भने ३६ अिक २० करोड रुपैयाुँ खचक भइसकेको ि । सरकारले नै आयोजना छनिाकणिा 



अकयधिक दढलाइ गदाक जनता सियिै सेिा प्राप्त गनक ित्ञ्चत िात्र भएका िैनन,् आयोजनाको 
लागतिा पछन िदृ्धि गरेको ि । यसले सरकारको खचक गने प्रणाली प्रभािकारी नभएको देखाउुँि । 

पछिल्लो स शोधित लागत अनुिानअनुसार सिै गौरिका आयोजना सम्पन्द्न गनक १९ खिक २७ अिक 
६६ करोड रुपैयाुँ आिश्यक देखखएको ि । जिकक यसअछि गौरिका आयोजनाका रूपिा िोर्णा हुुँदा 
सिै आयोजना १६ खिक ४४ अिक ८ करोड रुपैयाुँिा सम्पन्द्न हुने प्रक्षेपण धथयो । गौरिका आयोजनािा 
खचक हुन ेरकिलाई औसतिा िरािर खचक हुन ेिान्द्दा अदहले प्रछतआयोजना लागत ८७ अिक ६० करोड 
पुगेको ि । यसअछि प्रछतआयोजना ७४ अिक ७० करोड रुपैयाुँ िात्र लागत धथयो । 

 

आयोजना िैंक सूचना प्रणालीको थालनी  
प्रिानिन्द्त्री केपी ओलीले रात्रिय आयोजना िैंक सूचना व्यिस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गरेका 
िन ्। अिदेखख कायाकन्द्ियन (लगानी) योग्य आयोजनाहरूको स ग्रह यस प्रणालीिार्क त हुनेि । यसले 
त्यपरक र िापदण्डिा आिाररत आयोजना पदहचान, िनोि तथा िूल्या कन प्रकक्रया तथा 
प्राथमिकीकरण गने प्रणालीको विकास र अभ्यास गनक सहयोग पुर् याउने सरकारको दािी ि । यस 
प्रणालीिा आयोजना कायाकन्द्ियनपूिक गनुकपने अध्ययन तथा पूिकतयारीका काि भएको हुनुपनेि । 
कयसले नछतजािुखी, न्द्यायोधचत र आयोजनाको जीिनचक्र व्यिस्थापन गनक सहयोग पुग्ने रात्रिय 
योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्िले जानकारी ददए ।  

प्रिानिन्द्त्री केपी शिाक ओली भन्द्िन–्आयोजनाको प्रगछत अकयन्द्तै सुस्त भयो  
केही आयोजनािा प्रगछत भए पछन कयसिा सन्द्तोर् गनुकपने अिस्था िैन । हाम्रो काििा अकयन्द्त 
दढलासुस्ती भयो, रात्रिय गौरिका आयोजनाको प्रगछत पछन सुस्त ि । पुुँजीगत खचक अकयन्द्तै न्द्यून 
भयो । िैदेमशक लगानीका आयोजनािा पछन दढलाइ भइरहेको ि । हािीलाई जुन गछतिा विकास 
गछतविधि आिश्यक ि, कयो गछतिा काि हुन सकेको िैन । अकोछतर योजना िैंकको सूचना प्रणाली 
सुरु भएको ि । कयसिाहेक पछन नयाुँ आयोजना पदहचान र िगीकरण गनुकपनेि । लगानी कसले 
गने, आन्द्तररक हुने िा िैदेमशक िा छनजी क्षेत्र, कुन िोडामलिीिा गनेजस्ता विर्य प्रस्ि िनाउन ु
आिश्यक ि ।  

भेरी–ििई डाइभसकन िहुउद्देश्यीय आयोजना   

-छनिाकण सुरु : २०६८/६९ 

-सक्नुपने लक्ष्य : २०७९/८० 

-सुरु लागत : १६ अिक ४३ करोड 



-स शोधित लागत : ३३ अिक १९ करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : ९ अिक ९१ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ३८.४ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ३० प्रछतशत 

िाधथल्लो तािाकोसी जलविद्युत ्आयोजना 
-छनिाकण सुरु : २०६७/६८ 

-सक्नुपने लक्ष्य : २०७६/७७ 

-सुरु लागत : ३५ अिक २९ करोड  

-स शोधित लागत : ४९ अिक २९ करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : ४६ अिक २३ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ९९.३ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ९४ प्रछतशत 

िुढीगण्डकी जलविद्युत ्आयोजना 
-छनिाकण सुरु : २०६९/७० 

-सक्नुपने लक्ष्य : नखुलेको 
-सुरु लागत : २ खिक ६० अिक  
-स शोधित लागत : २ खिक ६० अिक  
-अदहलेसम्िको कुल खचक : २६ अिक २० करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : नखुलेको 
-कुल वित्तीय प्रगछत : १४ प्रछतशत 

पत्श्चि सेती जलविद्युत ्आयोजना  
-छनिाकण सुरु : नखुलेको 
-सक्नुपने लक्ष्य : नखुलेको 
-सुरु लागत : १ खिक ४८ अिक ७० करोड 

-स शोधित लागत : १ खिक ४८ अिक ७० करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : नखुलेको 
-कुल भौछतक प्रगछत : नखुलेको 
-कुल वित्तीय प्रगछत : नखुलेको 



गौति िुद्ि अन्द्तराकत्रिय वििानस्थल 

-छनिाकण सुरु : २०७१/७२ 

-सक्नुपने लक्ष्य : २०७६/७७ 

-सुरु लागत : २९ अिक ८१ करोड 

-स शोधित लागत : ३० अिक ४१ करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : २३ अिक १ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ७४ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ७६ प्रछतशत 

पोखरा क्षेत्रीय अन्द्तराकत्रिय वििानस्थल 

-छनिाकण सुरु : २०७१/७२ 

-सक्नुपने लक्ष्य : २०७९/८० 

-सुरु लागत : २२ अिक १० करोड 

-स शोधित लागत : २२ अिक १० करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : ६ अिक ४२ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ४२ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : २९ प्रछतशत 

छनजगढ अन्द्तराकत्रिय वििानस्थल 

-छनिाकण सुरु : २०७१/७२ 

-सक्नुपने लक्ष्य : नखुलेको 
-सुरु लागत : ७ खिक  
-स शोधित लागत : ७ खिक  
-अदहलेसम्िको खचक :  ५९ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : १० 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ०.०८ प्रछतशत 

पशुपछत के्षत्र विकास कोर् 

-छनिाकण सुरु : २०७०/७१  

-सक्नुपने लक्ष्य : नखुलेको  
-सुरु लागत : २ अिक १ करोड 



-स शोधित लागत : २ अिक १ करोड 

-अदहलेसम्िको खचक : ७१ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ४० प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ३५ प्रछतशत 

लुत्म्िनी क्षेत्र विकास कोर् 

-छनिाकण सुरु : २०७०/७१  

-सक्नुपने लक्ष्य : २०७९/८० 

-सुरु लागत : ५ अिक ५५ करोड 

-स शोधित लागत : ६ अिक १० करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : ४ अिक ५७ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ८५ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ७५ प्रछतशत 

पुरपलाल िध्यपहाडी लोकिागक 
-छनिाकण सुरु : २०६४/६५ 

-सक्नपुने लक्ष्य : २०७९/८० 

-सुरु लागत : ३३ अिक ३६ करोड  

-स शोधित लागत : ८४ अिक ३३ करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : ३९ अिक ९१ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ४८ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ४७ प्रछतशत 

रेलिे तथा िेिो विकास आयोजना 
-छनिाकण सुरु : २०६६/६७ 

-सक्नुपने लक्ष्य : नखुलेको 
-सुरु लागत : ७० अिक ६१ करोड 

-स शोधित लागत : ७० अिक ६१ करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : १३ अिक ८५ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ११.४ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : २० प्रछतशत 



हुलाकी राजिागक 
-छनिाकण सुरु : २०६६/६७ 

-सक्नुपने लक्ष्य : २०७९/८० 

-सुरु लागत : ४७ अिक २४ करोड 

-स शोधित लागत : ६५ अिक २० करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : २७ अिक ५३ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ४४ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ४२ प्रछतशत 

उत्तर–दक्षक्षण कोसी कररडोर 

-छनिाकण सुरु : २०६५/६६ 

-सक्नुपने लक्ष्य : २०८०/८१  

-सुरु लागत : ५ अिक ७९ करोड  

-स शोधित लागत : १६ अिक २० करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : २ अिक ४१ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : १५ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : १५ प्रछतशत 

उत्तर–दक्षक्षण कालीगण्डकी कररडोर 

-छनिाकण सुरु : २०६६/६७  

-सक्नुपने लक्ष्य : २०८०/८१  

-सुरु लागत : २८ अिक ८० करोड 

-स शोधित लागत : २८ अिक ८० करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : ५ अिक ३३ करोड  

-कुल भौछतक प्रगछत : १३ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : १९ प्रछतशत 

उत्तर–दक्षक्षण कणाकली कररडोर 

-छनिाकण सुरु : २०६५/६६  

-सक्नुपने लक्ष्य : २०७९/८० 

-सुरु लागत : ४ अिक १० करोड 



-स शोधित लागत : ११ अिक  
-अदहलेसम्िको कुल खचक : १ अिक ९९ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : २० प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : १८ प्रछतशत 

काठिाडौं–तराई–ििेस रतुिागक (र्ास्ि ियाक) 
-छनिाकण सुरु : २०७४/७५ 

-सक्नुपने लक्ष्य : २०८०/८१  

-सुरु लागत : १ खिक ११ अिक  
-स शोधित लागत : २ खिक १३ अिक ९५ करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : १४ अिक ७१ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ८.५ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ७ प्रछतशत 

िेलम्ची खानेपानी आयोजना 
-छनिाकण सुरु : २०५५/५६ 

-सक्नुपने लक्ष्य : २०७७/७८ 

-सुरु लागत : २४ अिक  
-स शोधित लागत : ३५ अिक ५४ करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : २७ अिक  
-कुल भौछतक प्रगछत : ९५.१२ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ७६ प्रछतशत 

रारिपछत चुरे–तराई–ििेस स रक्षण विकास समिछत 

-छनिाकण सुरु : २०७१/७२  

-सक्नुपने लक्ष्य : २०९३/९४ 

-सुरु लागत : १ अिक २५ करोड 

-स शोधित लागत : ८ अिक ५५ करोड 

-अदहलेसम्िको कुल खचक : ७ अिक ९४ करोड 

-कुल भौछतक प्रगछत : ९२.९६ प्रछतशत 

-कुल वित्तीय प्रगछत : ९३ प्रछतशत 



विद्युत ्प्रसारण आयोजना   

-छनिाकण सुरु : नखुलेको 
-सक्नुपने लक्ष्य : नखुलेको 
-सुरु लागत : ७० अिक 
-स शोधित लागत : ७० अिक  
-अदहलेसम्िको कुल खचक : िैन 

-कुल भौछतक प्रगछत : िैन 

-कुल वित्तीय प्रगछत : िैन  
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िाधथल्लो कणाकलीको ५ सय िेगािाि बिजुली  प्रछतयुछनि सिा ८ 

रुपैयाुँिा ि गलादेश छनयाकत गररन े

िौ सय मेगािाटको आयोजिाको निमा्ण कम्पिी जजएमआरबाट विद्युत ्ककन्ि प्रनतबद्धतास्िरूप 
बंगलादेशको लेटर अफ इन्टेन्ट 

नौ सय िेगािाि क्षिताको िाधथल्लो कणाकली जलविद्युत ्आयोजनाको ५ सय िेगािाि बिजुली 
प्रछतयुछनि ७ दशिलि ७१७२ अिेररकी सेन्द्ि (कररि सिा आठ रुपैयाुँ)िा ि गलादेश छनयाकत हुन े
भएको ि । ि गलादेशको पािर डेभलपिेन्द्ि िोडकले नेपालिाि सो िूल्यिा बिजुली खररद गने 
प्रछतिद्ितास्िरूप आयोजना छनिाकण कम्पनी त्जएिआरलाई लेिर अर् इन्द्िेन्द्ि (एलओआई) पठाएको 
हो । ‘ि गलादेशको पािर डेभलपिेन्द्ि िोडकको ‘पचेज कमििी’ले विद्युत ्खररदका लाधग तयार रहेको 
आशयपत्र पठाएको ि,’ त्जएिआरका इनजी प्रोजेक्ि प्रिुख केके शिाकले िताए । 

अि ि गलादेश र त्जएिआरिीच चाुँड ैनै विद्युत ्खररद सम्झौता (वपवपए) गररनेि । अि तककाल ै
त्जएिआरले ५० लाख अिेररकी डलर ि ंैक ग्यारेन्द्िी िुझाउनुपने शिाकले िताए । ‘वपवपए हुनअछि 
५० लाख अिेररकी डलर िैंक ग्यारेन्द्िी कर्ताक हुन्द्ि, १ करोड ५० लाख डलरको नयाुँ िैंक ग्यारेन्द्िी 
राखु्नपने हुन्द्ि,’ शिाकले भने ।  

आशयपत्रअनुसार दईु पक्षिीच सहिछत भएको वपवपएको सम्झौतापत्रलाई िगलादेशको कानुन 
िन्द्त्रालयले स्िीकृत गनुकपिक  । ि गलादेशको ित्न्द्त्रपररर्द्ले सो प्रस्ताि पाररत गनेि । कयसपछि 
विद्युत ्खररद सम्झौता हुने शिाकले जानकारी ददए । ‘अिको तीन िदहनामभत्र वपवपए हुन्द्ि भन्द्नेिा 
ि ि विश्िस्त िु,’ उनले भने ।  

िाधथल्लो कणाकली जलविद्युत ्आयोजना छनिाकणको त्जम्िा पाए पछन विद्युत विक्रीको भरपदो 
व्यिस्था नहुुँदा त्जएिआरले लगानी जुिाउन सकेको धथएन । ‘अि आयोजनाले िैंक लगानी जुिाउनेि, 

कयसका लाधग नेपाली र विदेशी िैंकहरूसुँग िाताक भइरहेको ि,’ शिाकले भने । आयोजनाको लागत १ 
अिक ५० करोड डलर (१ खिक ७० अिक रुपैयाुँ) अनुिान गररएको ि । लगानीका लाधग पदहलो 
प्राथमिकता नेपाली िैंकलाई ददने शिाकले जानकारी ददए । नेपाली िैंकिाि जुट्न नसकेको रकि िात्र 
विदेशिाि जुिाउने शिाकको भनाइ ि ।  



६ िर्कअछि नै त्जएिआरसुँग िाधथल्लो कणाकली छनिाकणको आयोजना विकास सम्झौता भएको धथयो । 
यसिीचिा सरकारले त्जएिआरलाई पिक–पिक म्याद थप गररसकेको ि । सन ्२०१४ िा भएको 
आयोजना विकास सम्झौता (वपडडए) अनुसार आयोजनािाि नपेाललाई १२ प्रछतशत विद्युत ्र २७ 
प्रछतशत सेयर छनःशुल्क ददने उल्लेख ि । ९ सय िेगािाििध्येिाि नेपालले १ सय ८ िेगािाि 
छनःशुल्क पाउनेि । 

५८ ममटर अग्लो बाँध र ९ ककलोममटर लामो जलाशय बिाइिे  
आयोजनाको विमभन्द्न पक्षिारे ७ अन्द्तराकत्रिय कम्पनीले अध्ययन गरी यसको स रचनाको 
डडजाइनसिेत फ्रान्द्सिा तयार भइसकेको कम्पनीले जनाएको ि । डडजाइनअनसुार अिाि र दैलेखिा 
पने आयोजनाको ५८ मििर अग्लो िाुँि िनाएर ८ दशिलि ९ ककलोमििर लािो जलाशय छनिाकण 
गररनेि । आयोजनाको विद्युत ् ९९ ककलोमििर लािो ४ सय केभी प्रसारण लाइन छनिाकण गरी 
भारतको रात्रिय धग्रडिा जोडडनेि ।  
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बिजुली ककन्द्न ि गलादेश एलओआई 

काठिाडौं - ि गलादेश पािर डेभलपिेन्द्ि िोडकले िाधथल्लो कणाकली जलविद्युत ्आयोजनािाि उकपादन 
हुने बिजुली ककन्द्नआशयपत्र (लेिर अर् इन्द्िेन्द्ि) जारी गरेको ि। िोडकले गत जनिरी ३० िा 
आशयपत्र जारी गरेसुँगै विद्युत ्खररद–बिक्री सम्झौताको लाधग िािो खुलेको ि। अपर कणाकली 
हाइिोपािर मलमििेडका आयोजना प्रिुख केके शिाकले िोडकले आशयपत्र जारी गरेसुँगै आयोजनािाि 
उकपादन हुने बिजुली खररद गने िातािरण िनेको िताए। 

िोडकले आशयपत्र जारी गरेसुँगै अि हािीले ५० लाख अिेररकी डलर िैंक ग्यारेन्द्िी राखे्निौं,’उनले 
भने, ‘विद्युत ्खररद–बिक्री सम्झौता(वपवपए)को िाफ्ि ि गलादेशको कानुन िन्द्त्रालय र िैंक अर् 
ि गलादेशले अध्ययन गरेर िु गो लगाउनेिन।्’ त्जएिआरले उकपादन गरेको बिजुली ि गलादेशले 
प्रछतयुछनि ७.७१२ अिेररकी सेन्द्ििा खररद गने सम्झौता हुनेसम्भािना ि। आयोजना प्रिुख शिाकले 
दईुदेखख तीन िदहनामभतै्र ि गलादेशसुँग बिजुली खररद–बिक्री सम्झौता हुने दािी गरे।यसअछि 
ि गलादेश सरकारको गत पुस ३ गते सािकजछनक खररद समिछतले िाधथल्लो कणाकली जलविद्युत ्
आयोजनािाि उकपादन हुने बिजलीिध्ये पाुँच सय िेगािाि बिजुली गररद गने प्रस्ताि अनुिोदन 
गरेको धथयो। 

प्रिुख शिाकले िोडकले आशयपत्र जारी गरेसुँगै आयोजना छनिाकणको काि एक कदि अगाडड िढेको 
प्रछतकक्रया ददए। कम्पनीले िाधथल्लो कणाकलीिाि उकपाददत बिजुलीिध्ये पाुँच सय िेगािाि ि गलादेश 
र दईु सय ९२ िेगािाि भारतीय एनमभमभएनलाई बिक्री गनेि। िाुँकी एक सय आठ िेगािाि नेपाल 
सरकारलाई छनःशुल्क उपलब्ि गराउनेि। त्जएिआरले आयोजनाको २७ प्रछतशत सेयर नेपाल विद्युत ्
प्राधिकरणलाई ददनेि। कम्पनीले आगािी आधथकक िर्कदेखख नौ सय िेगािािको िाधथल्लो कणाकली 
जलविद्युत ्आयोजना छनिाकण थाल्ने जनाएको ि। ‘सन ्२०२० मभत्र िआुब्जा र साइि त्क्लयर 
लगायत काि सकेर सन ्२०२१ देखख आयोजना छनिाकण थामलनेि,’ प्रिुख शिाकले भन,े‘िाधथल्लो 
कणाकलीको जलविद्युत ्आयोजना पाुँच िर्कमभतै्र छनिाकण सम्पन्द्न गररनेि। 

त्जएिआरले इत्न्द्जछनयररङ प्रोक्योरिेन्द्ि एन्द्ड कन्द्सिक्सन (इवपसी) िोडलिा एक अिक ५० करोड 
अिरेरकी डलर (हालको विछनयि दरअनुसार कररि एक खिक ७० अिक रुपैयाुँ) लागत अनुिान गररएको 



ि। सुरु भएको पाुँच िर्कमभत्र छनिाकण सम्पन्द्न गने लक्ष्य ि।यो आयोजना अिाि, दैलेख र सुखेत 
त्जल्लािा पिक। आयोजनािा दईुििा सुरुङिागक छनिाकण गररनेि। आयोजना प्रिुख शिाकले आयोजना 
छनिाकणको लाधग तीन सय २२ हेक्िर जग्गा अधिग्रहण गनुकपने िताए। आयोजनािाि उकपाददत 
बिजुली ४०० केभीको ९९ ककलोमििर डिल सककक ि ककलोमििर प्रसारण लाइन छनिाकण गरेर भारत र 
ि गलादेश छनयाकत गररनेि। त्जएिआरले आयोजना छनिाकणको लाधग इवपसी प्याकेज एक र दईुको 
लाधग िुट्िािुट्िै बिडरको मलस्िसिेत तयार पाररसकेको ि। 

अपर कणाकली हाइिोपािर मलमििेडका आयोजना प्रिुख शिाकले आयोजना छनिाकणिा नेपाली िैंक 
इच्िुक रहेको िताए।‘िाधथल्लो कणाकली जलविद्युत ्आयोजनािा लगानी गनक नेपाली िैंक इच्िुक 
देखखएका िन,्’ उनले भने,‘हािीले नेपाली िैंकलाई लगानी गनक प्रोकसाहन गरररहेका िौं।’ नेपाल 
सरकार र त्जएिआरिीच सन ्२००८ िा यो आयोजना िनाउने विर्यिा एिओयू भएको धथयो। सन ्
२०१४ िा वपडडए सम्झौता भएको धथयो। 
  



>f]t M sf/f]af/, 2076÷10÷27 

पूिकजलस्रोत िन्द्त्री स्ि. आचायक सम्िाछनत 

नेपाल ऊजाक ज्योछत सम्िान पूिकजलस्रोत िन्द्त्री स्िगीय शैलजा आचायकलाई प्रदान गररएको ि 
। स्ितन्द्त्र ऊजाक उकपादकहरूको स स्था नेपाल (इपान) ले यस िर्किात्र स्थापना गरेको सम्िानिाि 
पदहलोपिक स्िगीय आचायकलाई प्रदान गररएको हो । छनजी क्षेत्रलाई जलविद्युत ्विकासिा 
सहभागी गराउन नीछतगत रुपिा उल्लेख्य भूमिका छनिाकह गरेको भन्द्दै आचायकलाई सम्िान 
गररएको हो । एक लाख नगद राशीको पुरस्कार स्िगीय आचायकको नाििा स्थावपत शैलजा 
आचायक आदशक सिाजलाई गररएको धथयो । 
सिाज भ्ररिाचार विरोिी जनचेतना तथा जागरणिा काि गने स स्था हो । इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र 
गुरागाई, पूिक अथक एि  ऊजाक सधचि सुिन शिाक र नेपाल आधथकक पत्रकार सिाज (सेजन) का 
अध्यक्ष भीि गौति सिते रहेको िनोि समिछतले स्िगीय आचायकलाई ददने छनणकय गरेको धथयो । 
इपान अध्यक्ष गुरागाईंकी िोरी श्रीछनका गुरागाईंको स्िछृतिा स्थावपत ‘श्रीछनका र्ाउन्द्डेसन’ले 
इपान कोर्िा िीउ पुुँजीका रूपिा १० लाख रुपैयाुँ प्रदान गरी सो सम्िान स्थावपत गरेको हो । 
१६ िर्ीय श्रीछनकाको केही िदहनाअछि उपचारका क्रििा भारतको नयाुँ ददल्लीत्स्थछत एपोलो 
अस्पतालिा छनिन भएको धथयो ।राजनीछतक नेतकृि, जलविद्युत ्प्रिद्किक, सािात्जक विकास 
अमभयन्द्ता तथा पत्रकारलाई यस क्षेत्रिा पु-याएको योगदानका आिारिा सम्िान प्रदान गने 
छनणकय इप्पानले गररसकेको ि ।  
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प्रसारण लाइनिुछनको जग्गाको पछन िुआब्जा ददन ेउजाकिन्द्त्रीको 
िोर्णा  
काठिाण्डौं ।  ऊजाक, जलश्रोत तथा मस चाइिन्द्त्री िर्किान पुन अनन्द्तले विद्युत प्रसारण लाइनभन्द्दा 
तलको जमिनको पछन सरकारले पूणक िुआब्जा ददने तयारी गरेको िताएका िन ्।  

िन्द्त्री पुनले आगािी पाुँच िर्किा ५ हजार र १० िर्किा १६ हजार िेगािाि बिजुली उकपादन गने 
लक्ष्यका साथ काि अछि िदढरहेको भन्द्दै विद्युत वितरणका लाधग प्रसारण लाइन छनिाकणको काि 
पछन तीव्र रुपिा अछि िढेको िताए । ‘अिदेखख प्रासरण लाइनको िुछन परेको जग्गाको पछन िुआब्जा 
ददने गरी कायकविधि तयार भएको ि’, नुिाकोिको तुप्चेिा ददि गत तककालीन िाओिादी नेता 
पोरििहादरु िोगिीको शालीक अनािरण तथा चण्डेश्िरी िाविको अमभभािक सिारोहलाई ि गलिार 
सम्िोिन गदै िन्द्त्री पुनले भने । 
यसअछि सरकारले प्रसारण लाइनको जग्गािा आ मशक िात्र िुआब्जा ददने गरेको धथयो । 

उनले ितकिान सरकार िन्द्नुअछि िुलुकिा ९ सय िेगािाि िात्र विद्युत रहेकािा पछिल्लो दईु 
िर्किा ४ सय िेगािाि थवपएर कूल जडडत क्षिता १३ सय िेगािाि पुगेको उल्लेख गरे । यसै 
आधथकक िर्किा ४ सय ५६ िेगािािको िाधथल्लो तािाकोशीसदहत १ हजार िेगािाि विद्युत केन्द्रीय 
प्रसारणिा थवपने जानकारी उनले ददए  । ‘यो िर्किाि हािी विद्युतिा आकिछनभकर हुुँदैिौं’, उनले 
भने, ‘हािीले िावर्कक १८ अिकको बिजुली छििेकी िुलुकिाि आयात गरररहेका िौं, यही िर्कदेखख 
आयात प्रछतस्थापन गदैिौं ।’ िन्द्त्री पुनले रसुिा र नुिाकोििा िेरै विद्युत आयोजना छनिाकण 
भएको र कछतपय छनिाकणको चरणिा रहेको चचाक गदै कयहाुँका जनात विकासिैत्री रहेको िताए । 

र्रक प्रस गिा िन्द्त्री पुनले पोरििहादरु िोगिीलाई छनरठाको राजनीछत गन ेनेताका रुपिा स्िरण 
गरे । ‘सरकारिा हुुँदा होओस ्िा िादहर हुुँदा उहाुँले जदहल्यै छनरठाको राजनीछत गनुकभयो, जनताको 
राजनीछत गनुकभयो’, िन्द्त्री पुनले भने, ‘डुबिसकेको िायु सेिा छनगिलाई पयकिनिन्द्त्री हुुँदा दईुििा 
न्द्यारोिडी जहाज ककन्द्ने साहस गरेर उहाुँले नै जोगानुभएको हो ।’ उजाक िन्द्त्रालयिा आरू्भन्द्दा 
अगाडड नेतकृि गरेका िोगिीले िेरै नीछतगत काि गरेको र कयसको सकाराकिक नछतजा अदहले 
आइरहेको उनको भनाइ धथयो । 



कायकक्रि स्थलिा रहेको चण्डेश्िरी िावि िोगिीले िान खाने खेत दान गरेर िनेको हो । हाल उक्त 
विद्यालयको नाि पररितकन गरेर चण्डेश्िरी पोरििहादरु िोगिी राखे्न प्रकक्रया सुरु भएको ि ।  

  



>f]t M sflGtk'/, 2076÷10÷27 

यस्तो ि प्रस्तावित विद्युत िहसुल दर 

काठिाडौँ — सञ्चालक समिछतको छनणकय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत िहसुलको 
प्रस्तावित नयाुँ दर स्िीकृछतको लाधग विद्युत छनयिन आयोगिा पठाएको ि । आयोगको 
स्िीकृछतपछि िातै्र नयाुँ विद्युत दर लागू हुनेि । 

प्राधिकरणले आयोगिा पठाएको प्रस्तावित िहसुल दर अनुसार िरायसी ग्राहकले िढी विद्युत 
खपत गदाक िढी िहसुल छतनुकपने पुरानो प्राििानलाई पररिाजकन गररएको ि भने िामसक १० 
यूछनिसम्ि िातै्र विद्युत खपत गनेलाई ३० रुपैयाुँ िातै्र छतनुकपने व्यिस्था गररएको ि। 

यस्तै, औद्योधगक ग्राहकको िहसुल दरिा पछन पररिाजकनको प्रस्ताि गररएको ि। 
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पत्श्चि सेती निन्द्दा स्थानीय छनराश 

२८ िाि, डोिी । िैतडी, मशगास गाउुँपामलका–५ ढु गाडका कणकिहादरु चन्द्द (६२)ले जिानीिैसेती नदीिाि 

विद्युत उकपादन गने कुरा पदहलो पिक सुनेका धथए । कयछतिेला कुन कम्पनीले काि गने हो, 

कसरी गने हो भन्द्ने थाहा धथएन उनलाई । तर, विद्युत उकपादन हुने कुरा सुनेपछि गाउुँ  खझमलमिली 

हुने सपना देख्दै आए । २०३८ सालछतर उनले पालेको यो सपना िुढ्यौली लाग्दासिेत पूरा भएन । 

पररयोजना छनिाकण हुने भनेर विद्युतको रात्रिय प्रसारण लाइन पछन उनको गाउुँिा गएन, न त 

पररयोजना नै िन्द्यो । छनराशाजनक स्िरिा उनी भन्द्िन ्‘अि त के िन्द्ला र खै ?’ उनी अि हल्ला 

िातै्र हुने तर काि नहुने योजना भएको ठान्द्िन ्पत्श्चि सेतीलाई । 

सन १९८१ िा फ्रान्द्सको सोग्रेह नािक कम्पनीले अध्ययन गरी िैतडीको ढु गाड भन्द्ने स्थानदेखख 

लगभग ८ ककलोमििर िाधथ िाुँि िनाइ ३७ िेगािाि बिजुली उकपादन गनक सककने छनरकर्क छनकालेको 

धथयो । सन १९८७ िा सोग्रेहले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर् यो र सन ्१९९१ िा सािकजछनक गरेको 

प्रछतिेदनिा जलासयरदहत आयोजनाकै रुपिा तीन सय ६० िेगािाि बिजुली उकपादन गनक सककने 

उल्लेख गर् यो । तर, उसले काि अछि िढाएन । 

गाउुँिा बिजुली िलेपछि जाुँतो वपस्न र ओखलिा िान कुट्न पदैन, िेमसनिाि 
हुन्द्ि भन्द्थे । तर यस्तो सपना देखाइएको ४० िर्कसम्ि पछन िेमसन चलाउन 
त परको कुरा, ित्ती िाल्न पछन पाएनांैं  ’ 
–स्थानीय 

सोग्रेहपछि स्िेक कम्पनी पत्श्चि सेती िनाउन भनेर आयो । ऊ पछन काि नगरी र्ककक यो । 

थ्रीगजेजले पछन काि अछि िढाएन । कयसैले स्थानीयिासी छनराश िन ्। ‘सोग्रेह गयो, सात सय 

५० िेगािाि विद्युत उकपादन गिुक भनेर स्िेक आयो,’ पररयोजना छनिाकण भएिा डुिान क्षेत्रिा पन े

भछनएको डोिी आदशक गाउुँ पामलका–५ का कररि ५५ िर्ीय नरिहादरु मस ह भन्द्िन ्‘कररि २० िर्कपछि 



स्िेक पछन भाग्यो, थ्री–गजेज भन्द्नेले त िनाउुँि कक भनेको, कयो पछन र्ककक यो ।’ जछत पिक चचाक 

भयो कयछतनै पिक आरु्हरुले िोका पाएकाले अि पछन पररयोजना िन्द्ने आश नभएको मस ह 

िताउुँिन ्। 

थ्री–गजेजले डुिान क्षेत्रिै अस्थायी िहरा िनाएर पररयोजनाको बिस्ततृ अध्ययन गदाक उकसादहत 

भएका स्थानीयिासी कम्पनीको सािान लैजान एकाएक हेमलकप्िर आएपछि रे्रर छनराश भए । 

पछिल्लो सिय पत्श्चि सेती पररयोजनािा कतारका लगानीकताकहरुले चासो देखाएको भन्द्दै बिमभन्द्न 

सञ्चारिाध्यििा सिाचारहरु आइरहुँदा स्थानीयिासीिा भने कवत्त पछन उकसाह देखखुँदैन । ‘यो सि 

हािीलाई िूखक िनाउने योजना िातै्र हो, पत्श्चि सेती पररयोजना िन्द्दैन,’ ७५ िर्ीय प्रेििहादरु साउुँद 

ठोकुिाका साथ भन्द्िन,् ‘हािीहरुलाई झुक्याउने काि िातै्र भइरहेको ि ।’ 

विद्युत छनकाल्ने भन्द्दै पदहलो पिक नयाुँ िान्द्िेहरु गाउुँिा आएको बिसेका िैनन ्उनले । ‘गाउुँिा 

बिजुली िल्ि अछन जाुँतो वपस्न पछन पदैन, ओखलिा िान कुट्नु पछन पदैन । सिै काि िेमसनिाि 

हुन्द्ि भन्द्थे, तर ४० िर्क भइसक्यो, िेमसन चलाउन ेत परैको कुरा, ित्ती िाल्न पछन पाएका िैनौं,’ 

प्रेििहादरु भन्द्िन ्। 

पछिल्लो सिय पत्श्चि सेती िन्द्नु पने भन्द्दै काठिाडौंिा कचौरा सदहतको प्रदशकन भएको विर्यले 

पछन आश जगाउन सकेको िैन स्थानीयिा । पत्श्चि सेती िूल सरोकार समिछतका िहासधचि 

सिेत रहेका ढु गाडका विरणु चन्द्द भन्द्िन,् ‘अि त पत्श्चि सेतीको नाि सुन्द्दा पछन ररस उठ्न 

थालेको ि ।’ 

उनी प्रस्तावित सपना पररयोजनाकै कारण आफ्नो गाउुँठाउुँको विकास ४० िर्क पिाडड िकमलएको 

िताउुँिन ्। ‘नदीले िसेछन जमिन िगाउुँ दैि, राज्यले नदी छनयन्द्त्रणका कायकक्रिहरु पछन प्रभािकारी 

रुपिा चलाउन सकेको िैन,’ विरणु भन्द्िन,् ‘हािीहरुलाई सरकार भएको पछन अनुभूछत िैन ।’ उनी 

स्थानीय, प्रदेश र स िीय तीनै तहका सरकारहरुले आरू्हरुलाई उपेक्षा गरेको िताउुँिन ्। 



तलाराका डम्िरिहादरु मस हले भने सम्पूणक रुपिा आश िाररसकेका िैनन ्। तर पररयोजना छनिाकण 

हुनेिा ढुक्क भने उनी पछन िैनन ्। ‘कर्प्िी–कर्प्िी जस्तो लाग्ि िलाई,’ डम्िर िहादरु भन्द्िन,् 

‘सिाचारहरु आउुँदा िछन पो हाल्ि कक भन्द्ने लाग्ि, रे्रर कुरा सेलाउुँदा अि िन्द्दैन भन्द्ने लाग्ि ।’ 
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िुििल पािरले पायो ७४ करोड लाभा श  

काठिाडौं । िुििल पािर कम्पनी मलमििेड(िीपीसी) ले चालु आधथकक िर्किा विमभन्द्न सहायक 
कम्पनीिाि ७४ करोड १३ लाख रुपैयाुँ लाभा श पाएको ि । 

िीपीसीले दहिाल पािर मलमििेड, खुदी हाइिोपािर मलमििेड र नेपाल हाइिो एन्द्ड इलेत्क्िक 
मलमििेडिाि सो रकि लाभा श पाएको हो । यसिध्ये झण्ड ै६० करोड रुपैयाुँ खखत्म्त आयोजनाको 
प्रिद्र्िक दहिाल पािरिाि पाएको ि ।  

आउुँदो साउनदेखख खखत्म्तको आिा स्िामिकि नेपाल विद्युत प्राधिकरणिा जाने भएपछि दहिालिाि 
पाउने लाभा श िट्ने ि । चालु आधथकक िर्कको ६ िदहनािा िीपीसीको खुदनार्ा १३.२७ प्रछतशत 
िढेर ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाुँ पुगेको ि । 

गत िर्कको सोही अिधििा ७५ करोड ८२ लाख रुपयैाुँ धथयो । कम्पनीको प्रछतसेयर आम्दानी ३२ 
रुपैयाुँ ि ।  
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अि िौसिी विजुली िहसुल, दहउुँ दिा भन्द्दा िर्ाकिा सस्तो िूल्य 
प्रस्ताि 

२८ ि मसर, काठिाडौं । विद्युतको िहसुल पछन मसजनल (िौसिी) रुपिा तोक्ने अभ्यास सुरू भएको 

ि । प्राधिकरणले हालै विद्युत छनययन आयोगिा नयाुँ िहसुल दरको प्रस्ताि गरेको ि, जसिा 

िाइि अर् दद डे (िीओडी) मििर जडान गने ग्राहकलाई मसजनल िूल्य तोक्न प्रस्ताि गररएको ि 

। सािारण िरेलु ग्राहकले भने यस्तो सुवििा पाने िैनन ्। 

सरकारले दहउुँदिा भन्द्दा िर्ाकिा विजुलीको िूल्य सस्तो हुने गरी स्िािक मििर (थ्रीरे्ज) जोडेकाहरुलाई 

यस्तो सुवििा ददन प्रस्ताि गरेको हो । 

िरेलु ग्राहककोिा यो खालको व्यिस्था गनक तककाल सम्भि नहुने प्राधिकरणका कायककारी छनदेशक 

कुलिान छिमसङ िताउुँिन ्। िरेल ुग्राहककोिा स्िािक मििर नभएकाले यसरी सिय अनुसारको 

िहसुल तोक्न सक्न अिस्था नभएको उनको प्ररिीकरण ि । काठिाडौंिा िल्ल पदहलो रे्जिा 

कररि १लाख िरेलु स्िािक मििर जोड्न पाइलि प्रोजेक्ि सुरु गरेको ि । 

प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताि छनयिन आयोगले स्िीकृत गरेिा िीओडी मििर राखे्न ग्राहकले िैशाखदेखख 

ि मसर र पुसदेखख चैतसम्ि र्रक-र्रक दरिा िहसुल िुझाउन पाउनेिन ्। िीओडी मििरिार्क त 

लाइन मलएका औद्योधगक, ब्यापाररक, गैरब्यापाररक, मसुँचाई, सािुदाछयक खानेपानी, चात्जकङ स्िसन, 

सडकित्ती र ित्न्द्दर र अस्थायी ग्राहकले जोड्ने िीओडी मििरिा अि मसजन िहसुल तोक्न लाधगएको 

हो । 

िीओडी मििर राखेर िधथल्लो, िझौला र तल्लो स्तरको भोल्िेज प्रयोग गने ग्राहकले अि विहान, 

िेलुकी र साुँझको िूल्य िातै्र र्रक पाउने िैनन,् दहउुँद र िर्ाकिा पछन विजुलीको िूल्य र्रक 

पाउनेिन ्। 

िैशाखदेखख मंमसरसम्म कम महसुल 



िैशाखदेखख ि मसरसम्ि देशमभत्र विजुलीको उकपादन िढी हुन्द्ि । िर्ाकयाि हुने र नदीिा पानीको 

सतह पछन िढ्ने भएकाले यो सयििा भारतिाि विजुली आयात गनुकपने अिस्था िैन । यो सियिा 

िीओडी मििर जोड्नेहरुले दहउुँदको भन्द्दा सस्तो विजुली पाउनेिन ्। 

प्रस्तािअनुसार िैशाखदेखख ि मसरसम्िका हरेक ददनलाई ३ खण्डिा विभाजन गरेर बिमलङ गररनेि 

। साुँझ ५ िजेदेखख राती ११ िजेसम्िलाई ‘वपक सिय’ (िढी विजुली िाग र खपत हुने सिय) 

सिय’, राती ११ िजेदेखख दहिान ५ िजेसम्िलाई ‘अर् वपक सिय’ (कि िाग र खपत हुने सिय)  र 

विहान ५ िजेदेखख साुँझ ५ िजेसम्िलाई ‘अन्द्य सिय’िा विभाजन गरी िीओडी मििर िनीलाई 

िहसुल र्रक-र्रक तोक्न लाधगएको हो । 

यसअनुसार वपक सियिा खपत भएको विजुलीको िूल्य िढी छतनुकपिक , अर् वपक सियिा विजुली 

खपत गदाक िूल्य सस्तो पिक भने अन्द्य सियिा खपत गदाक िध्यस्तरको िहसुल तोक्न लाधगएको 

ि । 

उदाहरण हेरौं :  िीओडी मििरिा १३२ केभी औद्योधगक लाइन मलएकाले डडिान्द्ड शुल्किापत २७० 

रुपैयाुँ छतनुकपिक । वपक सियिा प्रछतयुछनि १०.४५ रुपैयाुँ, अर् वपकिा ५.३५ रुपैयाुँ र अन्द्य सियिा 

८.५० रुपैयाुँ प्रछतयुछनि िहसुल लाग्ि । 

तर, ६६ केभी लाइन मलएका औद्योधगक ग्राहकले २७५ रुपैयाुँ डडिान्द्ड शुल्कसदहत वपक सियिा 

१०.५० रुपैयाुँ, अर् वपकिा प्रछतयुछनि ५.४० रुपैयाुँ र अन्द्य सियिा ८.५५ रुपैयाुँ िहसुल प्रस्ताि 

गरेको ि । 

ढहँउदमा िर्ा्मा बिी महसुल 

सरकारले दहउुँदिा विजुली खपत गदाक भने केही िह गो िूल्य पने गरी प्रस्ताि गरेको  ि । दहउुँदिा 

उकपादन कि भएर विजुली भारतिाि ल्याउनुपने भएकाले सरकारले दहउुँदको विजुलीिा िर्र्ं ाको 

जस्तो सहुमलयत िहसुल दर तोक्न प्रस्ताि गरेको िैन । 



प्रस्तािअनुसार पुसदेखख चैतसम्िको सुख्खायािका प्रकयेक ददनलाई िीओडी मििरले दईु भाग गरेर 

िहसुल गणना गनेि । साुँझ पाुँच िजेदेखख राती ११ िजेसम्ि वपक सिय र राती ११ िजेदेखख 

साुँझ ५ िजसेम्िलाई अन्द्य सियका रुपिा गणना गरेर मििरको बिमलङ गररनेि । 

उदाहरण हेरौं :  प्रस्ताि अनुसार १३२ केभीका औद्योधगक ग्राहकले डडिान्द्ड शुल्क २७० रुपैयाुँ 

छतनुकपिक । वपक सियको िहसुल दर प्रछतयुछनि १०.४५ रुपैयाुँ हुनेि भने अन्द्य सियको िहसुल 

दर ८.५० रुपैयाुँ । 

६६ केभीको औद्योधगक ग्राहकले २७५ डडिान्द्ड शुल्क छतनुकपिक भने वपक सियको िहसुल प्रछतयुछनि 

१०.५० रुपैयाुँ र अन्द्य सियिा ८.५५  रुपैयाुँ कायि गन प्रस्ताि गररएको ि । 

यसअनुसार सरकारले रातको सियिा िाग कि भएर खेर जान सक्ने विजुली ठूला ग्राहकलाई 

खपत गराउन उकप्रेररकत गरेको देखखन्द्ि । रातको सयििा सस्तो विजुली दर प्रस्ताि गरेको सरकारले 

यसपिक जसले िढी विजुली खपत गर् यो उसले छतने िहशुलको रेन्द्जिा सहुमलयत ददन खोजेको 

पछन देखखन्द्ि । 

जस्तै ६६ केभीका ग्राहकलाई भन्द्दा १३२ केभीका ग्राहकको िहसुलदर सस्तो र सहुमलयतपूणक प्रस्ताि 

गररएको ि । सरकारले िढी विजुली खपत गराउने रणनीछत अनुरुप यसपकि जछत िढी विजुली 

खपत गर् यो उनी नै िढी कि िहशुल छतनुकपने गरी िहसुलदर प्रस्ताि गरेको ि । 

यस्तो छ टीओडी ममटर राखे्नको प्रस्तावित महसुल दर 
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विद्युतीय िसलाई मसजन अनुसार चात्जकङ शुल्क 

काठिाडौं – नेपाल विद्युत ्प्राधिकरण सञ्चालक समिछत िैठकले सािकजछनक यातायात प्रयोजनका 
विद्युतीय िसलाईमसजन अनुसार र्रक–र्रक चात्जकङ िहसुल प्रस्ताि गरेको ि। सञ्चालक समिछतले 
िैशाखदेखख ि मसरसम्ि ३३ केभी विद्युत ्उपभोग गने विद्युतीय िसलाई वपकआिरिा(िेलुका ५ 
देखख ११ िजेसम्ि) प्रछतयुछनि आठ रुपैयाुँ ४० रुपैयाुँ शुल्क प्रस्ताि गरेको ि। राछत ११ िजेदेखख 
विहान ५ िजेसम्ि चार रुपैयाुँ ४५ पैसा िहसुल प्रस्ताि गरेको ि। विहान ५ िजेदेखख िेलुका५ 
िजेसम्ि प्रछतयुछनि ६ रुपैयाुँ ६० पैसा िहसुल प्रस्ताि गरेको ि। 

िैठकले पुसदेखख चैतसम्िको लाधग िुट्िै िहसुल प्रस्ताि गरेको ि। ३३ केभीको प्रसारणलाइनिाि 
विद्युत ् उपभोग गने विद्युतीय िसले वपकआिरिा प्रछतयुछनि आठ रुपैयाुँ ४० पैसा िहसुल 
छतनुकपनेि।िेलुका११ देखख विहान ५ िजेसम्ि ६ रुपैयाुँ ६० पैसा िहसुल प्रस्ताि गररएको ि। 
प्राधिकरण सञ्चालक समिछतले तयार पारेका िस्यौदािा पाुँच एत्म्पयरको प्रसारण लाइनिाििामसक 
१० युछनिसम्ि बिजुली खपत गन ेउपभोक्तािाि न्द्यूनति शुल्क ३० रुपैयाुँ िातै्र मलने प्रस्ताि गरेको 
ि। यी ग्राहकले अन्द्य शुल्क छतनुकपदैन। ११ देखख २० युछनि खपत गनेले न्द्यूनति शुल्क ३० रुपैयाुँ 
र प्रछतयुछनि तीन रुपैयाुँ छतनुकपने ि। २१ देखख ५० युछनि बिजुली खपत गने उपभोक्तालाई ५० 
रुपैयाुँ न्द्यूनति शुल्क र प्रछतयुछनि आठ रुपैयाुँ ५० पैसा िहसुल प्रस्ताि गररएको ि।िामसक ५१ 
देखख सय युछनि खपत गने उपभोक्तािाि न्द्यूनति शुल्क ७५ रुपैयाुँ र प्रछतयुछनि नौ रुपैयाुँ ७५ 
पैसा िहसुल मलने प्रस्ताि ि।सञ्चालक समिछतले यो िहसुल िैशाखदेखख ि मसरसम्िको लाधग 
प्रस्ताि गरेको हो। 

िैठकले ‘िाइि अर् डे’कालाधग सियअनुसार र्रक–र्रक िहसुल प्रस्ताि गरेको ि। िाधथल्लो 
भोल्िेजका ग्राहक अथाकत १३२ केभी क्षिताका उपभोक्ताले प्रछतकेमभए प्रछतिदहना डडिान्द्ड शुल्किापत 
दईु सय ७० रुपैयाुँ र वपकआिरिा प्रछतयुछनि १० रुपैयाुँ ४५ पैसा िहसुल छतनुकपनेि। कयसैगरी, अर् 
वपकआिर अथाकत(िेलुका ११ िजेदेखख विहान ५ िजे) सम्िका लाधग प्रछतयुछनि पाुँच रुपैयाुँ ३५ पैसा 
प्रस्ताि गररएको ि। विहान ५ िजेदेखख िेलुका ५ िजेसम्ि आठ रुपैयाुँ ५० पैसा िहसुल प्रस्ताि 
गरेको ि।समिछतले ६६ केभीको ग्राहकलाई प्रछतकेमभए प्रछतिदहना दईु सय ७५ रुपैयाुँ डडिान्द्ड शुल्क 



प्रस्ताि गरेको ि। ती ग्राहकले प्रछतयुछनि १० रुपैयाुँ ५० पैसािहसुल छतनुकपनेि। प्राधिकरण सञ्चालक 
समिछतका सदस्य चेतराज जोशीले िैठकले मसजन, वपक आिर र अर् आिर अनुसार िहसुलदर 
प्रस्ताि गरेको िताए। 

‘मसजन र वपक आिरिा आिाररत भएर िहसुलदर प्रस्ताि गररएको गररएको ि,’ उनले भने,‘थोरै 
विद्युत ्उपभोग गन ेउपभोक्तालाई सहुमलयत दरिा उपलब्ि गराउने छनणकय भएको ि।सञ्चालक 
समिछतले गरेको प्रस्ताि विद्युत ्छनयिन आयोगले स्िीकृत गरेपछि िातै्र कायाकन्द्ियनिा आउनेि। 
छनयिन आयोगका अध्यक्ष ददल्लीिहादरु मस हले प्राधिकरण सञ्चालक समिछतले मसर्ाररस गरेको 
िहसुलका विर्यिा िलर्ल भइरहेको िताए।‘प्राधिकरणले गरेको मसर्ाररसको अध्ययन रेर केही 
सियमभतै्र आिश्यक छनणकय गनेिौं,’ उनले भने,‘सम्पूणक प्रकक्रया पूरा गरेर कायाकन्द्ियनिा ल्याउन दईु 
िदहनाभन्द्दा िेरै लाग्न सक्ि। 
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रात्रिय गौरिका आयोजना अलपत्र, ‘गेि चेन्द्जर’का नाििा नयाुँ 

सूची िनाउुँ दै सरकार 

• ९ िाि ०७६ िा िसेको ित्न्द्त्रपररर्द्को िैठकले सुनकोसी–िररन डाइभसकनलाई रात्रिय 
गौरिका आयोजनाको सूचीिा थपेको ि । कयस्तै, ७ सय ५६ िेगािािको तिोर जलाशययुक्त 
जलविद्युत ्अयोजनालाई पछन गौरिको आयोजनाका रूपिा प्रस्ताि गररएको ि । पदहलोपिक 
आधथकक िर्क ०६८/६९ िा रात्रिय गौरिको आयोजनािा १७ आयोजना सिािेश धथए । 
सरकारले दोस्रोपिक ०७०/७१ िा चारििा आयोजनालाई गौरिको आयोजनािा सिािेश 
गररसकेको ि, गौरिका आयोजना २४ ििा पुगे पछन अदहलेसम्ि एउिै सककएको िैन । अझै 
रोचक विर्य त के ि भने ०४५ सालिा छनिाकण थामलएको र पछि गौरिको आयोजनाको 
सूचीिा राखखएको ििई मसुँचाइ आयोजना अझै पूरा भएको िैन । यो आयोजना २०८० सालिा 
िात्र पूरा हुने प्रक्षेपण ि । कयस्तै, ०५८ िा थामलएको िेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै 
पूरा भएको िैन । 

• रात्रिय गौरिका आयोजनालाई िेिाररसे िाडेर रात्रिय योजना आयोगले ‘गेि चेन्द्जर’ 
आयोजनाको नयाुँ सूची तयार गदै ि । कस्ता आयोजनालाई गेि चेन्द्जरका रूपिा सूचीकरण 
गने र कसरी कायाकन्द्ियनिा लैजाने भन्द्ने विर्यिा अदहले िलर्ल चमलरहेको ि ।  

• स िीयताको कायाकन्द्ियनपछि स िीय सरकारले कररि ३ हजार आयोजनाको सूची प्रदेश र 
स्थानीय तहिा पठाएको ि । वित्तीय स्रोतविना सूची िातै्र पठाइएका खानेपानी, सडक, मसुँचाइ, 

ढल, सहरी विकास, स्िास््यलगायतसुँग सम्ित्न्द्ित ती आयोजना अदहले अलपत्र िन ्। केन्द्रले 
सूची पठाएको, तर िजेि नपठाउने भन्द्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आयोजना नै केन्द्रिा 
र्काकइददने िम्की ददइरहेका िन ्।  

यी उदाहरणहरूले सरकारको प्राथमिकता आयोजना छनिाकणिा होइन, आयोजनाको सूची िनाउनिा 
रहेको स्परि गिक  । सिैभन्द्दा िढी प्राथमिकता ददइएका रात्रिय गौरिका आयोजना नै िर्ौंदेखख रुग्ण 
िनेका िन,् तर छतनलाई पूरा गनुकभन्द्दा पुनः ‘गेि चेन्द्जर’ आयोजनाको सूची िनाउन सरकारले 
आफ्नो सम्पूणक शत्क्त लगाएको ि । अदहलेसम्ि सुरु गररएका आयोजना पूरा भएनन ्भन्द्दैिा नयाुँ 
सूची िनाउन िोड्नुनहुन ेरात्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुरपराज कुँ डेल िताउुँिन ्। 
‘आयोजना सम्पन्द्न गने विर्यलाई प्राथमिकतािै राखेका िौँ, नयाुँ गेि चेन्द्जर आयोजनाको सूची 



पछन तयार गनक लागेका िौँ,’ उनले भने, ‘रात्रिय गौरिका आयोजना चालू पञ्चिर्ीय योजना अिधििा 
पूरा हुनेिन,्’ उनले भने । कयस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकारिातहत पुर् याएका आयोजनालाई पछन कयही 
तहिार्क त सम्पन्द्न गररन ेउनको भनाइ ि । तर, लोकवप्रयता किाउन स्िप्नदशी आयोजना थप्दै 
लगेको रात्रिय योजना आयोगका पूिकउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द्दराज पोखरेलले िताए । उनी भन्द्िन,् 

‘नयाुँ आयोजना थप्दै जानुभन्द्दा आयोजना सम्पन्द्न गनकतर्क  प्राथमिकता ददनुपिक  ।’ 
 सम्पन्ि हुि िसकेका आयोजिालाई मलएर केन्र र प्रदेशबीच जुहारी  
सम्पन्द्न हुन नसकेका विकास आयोजनालाई मलएर केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारिीच जुहारी 
चल्ने गरेको ि । केन्द्रले आयोजना तल्ला छनकायिा हस्तान्द्तरण गदाक नाि िात्र ददने गरेको र 
कयसको अिस्था, खररद प्रकक्रयालगायतको अमभलेख हस्तान्द्तरण नगरेको तल्ला सरकारहरूको आरोप 
ि । स िीय सरकारका िन्द्त्रालयिा प्रदेशले गनक सकेनन ्भनेर आयोजनाहरू कर्ताक लैजाने छनयत 
देखखएको प्रदेशका एक िन्द्त्रीले िताए । तर, केन्द्र सरकारका अधिकारीहरू भने केन्द्रिा प्रशस्त 
आयोजना रहेको र स िीयताको ििकअनुसार आ–आफ्नो आयोजना छनिाकण गररनुपने िताउुँिन ्।  

अिािश्यक आयोजिालाई सूचीबाट हटाऔँ 
प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल,पूिउ्पाध्यक्ष, राजरिय योजिा आयोग 

 नयाुँ आयोजना थप्नुभन्द्दा पछन थामलएका आयोजना सम्पन्द्न गदाक सरकारलाई सहयोग पुग्ि । तर, 

अदहले विकास छनिाकणिा देखखएको सिस्या सिािान गनक िेरा ४ ििा सुझाि िन ्। 

पदहलो, देशभरका सिै आयोजाको अिस्था (स्िािस) पत्ता लगाऔँ । अनािश्यक आयोजना सूचीिाि 
हिाऔँ । दोस्रो, सािात्जक, आधथकक, रणनीछतक र िातािरणीय उपादेयताअनुसार देशभरका 
आयोजनालाई सिीक्षा गरौँ । यसले अनािश्यक आयोजना सूचीिाि छनकाल्न सहयोग पुग्ि । तेस्रो, 
पूिकतयारी भएका आयोजनािा िात्र िजेि विछनयोजन गराुँंै । चौथो, प्रदेश र स्थानीय सरकारले न ै
आयोजना िनोि गरून,् तर ती आयोजनाको िातािरणीय, सािात्जक र प्राविधिक पक्षलाई भने 
छनदेमशत गने काि केन्द्रले गरोस ्। यसले आयोजना व्यिस्थापनिा ठूलो सहयोग पुर् याउनेि । 

पुरािा आयोजिा बन्दै गछ्ि,् ियाँ सूची थप्ि छोड्िुहुन्ि 

 प्रा.डा. पुरपराज कँडेल, उपाध्यक्ष, राजरिय योजिा आयोग 

आयोगले अढहले काया्न्ियिमा रहेका बाहेक ‘गेम चेन्जर’ आयोजिाका रूपमा छुट्टै सूची तयार 
गरररहेको विर्य के हो ? 

हो, गेि चेन्द्जर आयोजनाको सूची तयार गनुकपिूकका तयारीिा िौँ । कस्ता आयोजनालाई यस 



‘क्यािेगरी’िा राखे्न विर्यिा पछन िलर्ल भइरहेको ि । तर, सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन 
नगरेसिम्ि यस्तो सूचीिा राखखुँदैन ।  

गेम चेन्जर आयोजिा भिेर के बुझ्िे ?  

नाि नै गेि चेन्द्जर भनेपछि ठूला र दीिककालीन प्रभाि पानक सक्ने आयोजना हुन ्। रात्रिय गौरिका 
आयोजना भन्द्नाले िोर्णा गररसकेका आयोजना परे । गेि चेन्द्जर भन्द्नाले िोर्णा नगररएका, तर 
पररितकनकारी आयोजना जसले अथकतन्द्त्रलगायत सािात्जक रूपान्द्तरणिा भूमिका खेल्न सक्ने 
आयोजनालाई िुझाउुँि ।   

यसका मापदण्ड तोककन्छि ् ? 

अिश्य पछन िापदण्ड तोककन्द्िन ्। कयसकै आिारिा िनोि हुन्द्िन ्।  

आयोजिाको सूची मात्र बिाउँदै जािे, तर एउटै आयोजिा सम्पन्ि िहुिे अिस्थाले सरकारलाई दबाब 
पदैि ? 

आयोजनाको सूची त िनाउनु नै पर् यो छन । योजना िैंक िनाउने भनेर भछनसककएको ि । अछन 
योजनाको सूची निनाई हुन्द्ि ? अि सुरु गरेका आयोजना सम्पन्द्न गने भछनएकै ि । कायाकन्द्ियनिा 
रहेको १५औँ पञ्चिर्ीय योजनािा नै अधिका श आयोजना सम्पन्द्न गने भछनएको ि । सरकारको 
प्राथमिकतािा पछन ती योजना िन ्। सम्पन्द्न गरेपछि नयाुँ पछन त सुरु गनुकपने होला ।  

तर, राजरिय गौरिका घोर्णा गररएकामध्ये अढहलेसम्म पनि एउटै आयोजिा सम्पन्ि भएको अिुभि 
हामीसँग छैि नि ? 

आजसम्ि ती आयोजना सम्पन्द्न भएनन,् कयो दःुखको पािो हो । कयो आजको विर्य पछन होइन । 
िेरै अछिदेखख पूरा नभएका योजना हुन ्। िेलम्ची र िाधथल्लो तािाकोसी सम्पन्द्न हुने िेलािा 
अड्केर िसेका िन ्। सुरु गररएका आयोजना अदहलेसम्ि पूरा भएनन ्भनेर चुप लागेर िस्नुभएन ।  

केन्रबाट प्रदेश र स्थािीय तहका कररब ३ हजार आयोजिाको पनि सूची मातै्र गएको छ, वित्तीय 
स्रोत गएको छैि, ती आयोजिा अलपत्र परेका छि ्। त्यसमा पनि सरकारले प्राथममकता ढदएको 
देखखएि नि ? 

 हो, यो स ख्या ठूलो ि । कछत यस्ता आयोजना िन ्भन्द्ने नै त्या क भएन । हािीले सम्ित्न्द्ित 
छनकायसुँग िागेका िाग्यै िौँ । अमभलेख नभएकाले छनत्श्चत गनक सककएको िैन । कयस्ता योजना 
५ हजारदेखख लाखांैंुँ रुपैयाुँका िन ्। १ करोड लाग्ने आयोजनालाई १ लाख विछनयोजन गरेर 
राखखएको ि । रातो ककताििा राखे्न होडिाजीले आयोजना अलपत्र परेका िन ्।  



यसको समाधाि के खोज्दै हुिुहुन्छ ?  

कछतपय गाउुँ  िा नगरपामलकाले विशेर् अनुदानिार्क त सरकारले ददने रकििा सिेिेर आयोजना 
ल्याएका िन ्। कयस्तै, प्रदेशले पछन विशेर् अनुदानिार्क त ती आयोजना छनिाकण गने प्रकक्रया थालेको 
ि । िाुँकी आयोजनालाई पछन सम्िोिन गने उपायको खोजीिा िौँ । केही न केही उपाय छनकाल्िौँ ।  

प्रदेश र स्थािीय तहबाट फर््ककएका आयोजिा के–कनत छि ् ? 

यछत नै भन्द्ने छनत्श्चत गररएको िैन । तर, ठूलै स ख्या ि । यसिा पछन दईुथरी िन ्। कोही िजेि 
देऊ हािी गिौँ भन्द्ने िन ्। कोही भने हािी गनक सक्दैनौँ, केन्द्रले गरोस ्भन्द्ने िन ्।  
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कोरोना भाइरस प्रभाि : न्द्यादी जलविद्युत छनिाकण ठप्प 

बेंसीशहर : चीनिा रै्मलएको कोरोना भाइरसका कारण न्द्यादी जलविद्युतको काि ठप्प भएको ि । 
चीछनया कम्पनीद्िारा छनिाकण भइरहेको िस्याकङ्दी गाउुँपामलका–६ िाहुनडाुँडात्स्थत ३० िेगािािको 
न्द्यादी जलविद्युत आयोजनाको काि ठप्प भएको हो । 

नयाुँ िर्क िनाउन स्िदेश र्ककक एका चीछनया कािदार कोरोना भाइरसका कारण र्कक न नपाउुँ दा 
छनिाकण कायक रोककएको आयोजनाका जनसम्पकक  अधिकृत विजय गुरुङले जानकारी ददए । गुरुङका 
अनुसार चीन गएका ५६ जना प्राविधिक तथा कािदार नेपाल र्कक न सकेका िैनन ् । चीनको 
चधचयाङ हाइिोपािर कन्द्स्िक्सन एण्ड इन्द्स्िलेसन कम्पनी मल.ले आयोजनाको छनिाकण गरररहको 
ि ।  

‘आयोजना प्रिुख, ईत्न्द्जछनयर, प्राविधिक, कािदार सिै चीनिै अड्ककएका िन’्, जनसम्पकक  अधिकृत 
गुरुङले भन,े ‘यहाुँ ४ जना चीछनया िात्र िाुँकी िन ्। छनिाकणको काि ठप्प ि ।’ एक िदहनादेखख 
छनिाकणको काि ठप्प भएको आयोजनाले जनाएको ि । 

चीन गएका आयोजना प्रिुखसदहतका प्राविधिक र कािदारहरु रे्ब्रुअरी ५ ताररखिा नेपाल आउने 
कायकतामलका रहेको धथयो । तर, चीनिा रै्मलएको कोरोना भाइरसका कारण उनीहरुलाई नेपाल आउन 
ददइएको िैन। ‘उनीहरु नपेाल आउने तामलका अझै अछनत्श्चत ि’, गुरुङले भन,े ‘उनीहरु नआउुँदासम्ि 
छनिाकण अछि िढ्न सक्दैन । छनिाकण रोककदाुँ छनिाकररत लक्ष्यिा काि नसककने देखखन्द्ि ।’ 

२०७३ चैतिाि सुरु भएको आयोजनाको छनिाकण कार्क अत्न्द्ति चरणिा पुगेको ि । कररि ८५ 
प्रछतशत काि सककएको आयोजनाले जनाएको ि । आगािी चैतिा विद्युत उकपादन गन े
आयोजनाको लक्ष्य धथयो । 

आयोजनाको िाुँि क्षेत्रको जग खन्द्ने काि पूरा भएको ि । न्द्यादी हाइिोपािर कम्पनीका प्रिुख 
कायककारी अधिकृत उत्ति अिाकयका अनुसार ३ दशिलि ८४ ककलोमििर लािो िूख्य सुरुङको 
ढलानको काि ८५ प्रछतशत सककएको ि । यस्तै, विद्युतगहृको मसमभल स रचना छनिाकणको काि 
पछन सककएको ि । आयोजनािा सुरुङसदहत ७ सय २५ मििर पेनस्िक पाइप राखखनेि । 

३० िेगािािको आयोजना सम्पन्द्न गनक ६ अिक रुपैयाुँ लागत अनुिान गररएको ि । आयोजनािा 
एभरेरि िैंकको अगुिाईिा ५ िैंकले ऋण लगानी गरेका िन ्। आयोजना पूरा भएपछि उकपादन हुने 



विद्युत २२० केभी िस्याकङ्दी कोररडोर प्रसारण लाईनको खुदी सिस्िेसनिा लगेर जोडडनेि । 
छनिाकणिीन प्रसारण लाइन विद्युत उकपादन सुरु हुने अिधिमभत्र तयार नभए आयोजनािाि उकपाददत 
विद्युत िाररकुना सिस्िेसनिा जोड्ने कम्पनीको योजना ि । 

नदीको िहाििा आिाररत यो आयोजनािाि िावर्कक १६८ धगगािाि आिर विद्युत उकपादन गरी 
नेपाल विद्युत ्प्राधिकरणलाई बिक्री गररनेि । आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसुँग प्रचमलत 
‘पोरिेड’ दर अनुसार िर्ाकयाििा ४ रुपैयाुँ ८० पैसा र सुक्खायािका लाधग ८ रुपैयाुँ ४० पैसािा 
विद्युत खररद सम्झौता (वपवपए) गरेको ि । उक्त दर िावर्कक ३ प्रछतशतका दरले सािान्द्य िदृ्धि 
भइ आठ िर्कसम्ि र सम्झौताको अििी ३० िर्कसम्ि कायि रहने िताइएको ि । 

साना जलविद्यतु गुरुयोजनाअन्द्तगकत सन ् १९९३ िा पदहचान भएको उक्त आयोजनाको सुरुको 
क्षिता २.८ िेगािाि धथयो, पछि यसलाई २० िेगािाि हुुँदै ३० पुर् याइएको हो । यसको पूिक सम्भाव्यता 
अध्ययन लिजुङ विद्युत विकास कम्पनी (लेड्को) ले गरेको धथयो । सन ् २००० िै यसको 
िातािरणीय प्रभाि िूल्याङ्कन स्िीकृत भइसकेको ि । िीपीसीले लेड्कोिाि यो आयोजना सन ्
२००६ िा खररद गरेको धथयो ।  
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तीन िर्किा प्रछतव्यत्क्त ऊजाक खपत ११७ युछनि िढ्यो 

१ र्ागुन काठिाडौं । िुलकुिा लोडसेडडङ अन्द्कय भई छनयमित रुपिा विद्यतु ्आपूछत क हुन थालेपछि 

प्रछतव्यत्क्त ऊजाक खपत पछन िढेको ि ।  तीन िर्कअछि प्रछतव्यत्क्त ऊजाक खपत एक सय ५० युछनि 

रहेकोिा चालु आधथकक िर्कको (आि) पदहलो ६ िदहनािा िढेर दईु सय ६७ युछनि पुगेको हो । 

अथक िन्द्त्रालयले ििुिार सािकजछनक गरेको चालु आिको अिकिावर्कक  सिीक्षा प्रछतिेदनअनुसार गत 

आििा दईु सय ४५ युछनि रहेको प्रछतव्यत्क्त ऊजाक खपत चालु आिको ६ िदहनािा २२ युछनिले 

िढेर दईु सय ६७ युछनि पुगेको हो । 

लोडसेडडङ इछतहासिा बिलय भई छनयमित विद्युत ् आपूछत क हुन थालेपछि पछिल्ला िर्कहरुिा 

उद्योगको उकपादन क्षिता पछन िदृ्धि भएको ि भने िुलुकको आधथकक िदृ्धिदर उकसाहजनक ि 

। सरकारले आगािी िर्कहरुिा प्रछतव्यत्क्त ऊजाक खपत दर िढाउुँ दै लैजाने नीछत मलएको ि । 

नीछत कायांृन्द्ियनका लाधग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत ्खपत िढाउन िरिरिा विद्युतीय 

चुलो (इन्द्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोकसाहन गने र विद्युतीय गाडी चलाउन चात्जकङ स्िसेनहरु खोल्ने 

कायकक्रि अगाडड िढाएको ि । प्राधिकरणले यसका लाधग इन्द्डक्सन चुलो र चात्जकङ स्िेसनको 

लोडलाई िान्द्ने गरी स रचनाको सुदृढीकरण, स्तरोन्द्नछत र विस्तार गरररहेको ि । 

सरकारले २०७९ (सन ्२०२२) मभत्रिा प्रकयेक िरिुरीिा विद्युत ्सेिा र चार िर्कमभत्रिा प्रछतव्यत्क्त 

विद्युत खपतलाई ७०० युछनि पुयाउनेंे लक्ष्य राखेको ि । िुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहिध्ये 

२२२ िा ९० प्रछतशभन्द्दा िढी विद्युत ्पुगेको ि । 

प्राधिकरणले गत भदौिा िुलुकभरका स्थानीय तहका गाउुँपामलका र नगरपामलकाहरुको िडासम्िको 

विस्ततृ अध्ययन गरी सािकजछनक गरेको विद्युतीकरण त्याङअनुसार, ११७ स्थानीय तहिा 

विद्युतीकरण ५ प्रछतशतभन्द्दा कि ि । 



केही स्थानीय तहिा बिद्युत ् पुगेकै िैन । ५५ स्थानीय तहिा पाुँच देखख ३५ प्रछतशतसम्ि 

विद्युतीकरण भएको ि । १०६ स्थानीय तहिा ३५ देखख ६५ प्रछतशत र २५३िा ६५ देखख ९० 

प्रछतशतसम्ि विद्युतीकरण भएको ि । 

अथक िन्द्त्रालयका अनुचार चालु आिको ६ िदहनािा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्द्तछत तथा 

सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार िरिुरीिा विद्युत ्पुगेको ि । गत आिसम्ििा ४५ लाख 

िरिुरीिा विद्युत ्पुगेको धथयो । 

सरकारले चालु आििा ४० त्जल्लािा पूणक रुपिा विद्युतीकरण गने कायकक्रि राखेको ि । अदहलेसम्ि 

पिकत, स्याङ्जा, काठिाडौं र भक्तपुरिा पूणक रुपिा विद्युतीकरण भएको ि । 

रात्रिय ग्रीड पुर् याउन सम्भि नहुने स्थानहरुिा िकैत्ल्पक ऊजाक प्रिद्किन केन्द्रिार्क त ब्यािी स्िोरेज 

प्रणालीसदहतको िाइक्रो-हाइिो, सोलार तथा िायु उजाक िार्क त विद्युत ्पुयाकउने सरकारको कायकक्रि 

ि । 

पूणक विद्युतीकरणको कायकक्रि प्राधिकरणिार्क त कायाकन्द्ियन गनक ग्रामिण विद्युतीकरणका लाधग 

पाुँच अिक रुपैयाुँ थप स्रोतको व्यिस्थापन गनुक पने अथक िन्द्त्रालयले जनाएको ि । 

सिीक्षा अिधििा आन्द्तररक विद्युत जडडत क्षिता एक हजार २ सय २० िेगािाििाि िढेर एक 

हजार ३ सय ४३ िेगािाि पुगेको ि । 

यो अिधििा विमभन्द्न कारणले रुग्ण िनेका प्राधिकरणका ६० िेगािािको िाधथल्लो बत्रशूली ३ ए र 

१४ िेगािािको कुलेखानी तेस्रो र छनजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत आयोजनाहरु छनिाकण सम्पन्द्न भई 

रात्रिय प्रणालीिा जोडडएका हुन ्। 
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चात्जकङ स्िेसनको िहसुल प्रस्ताि, सिारी चाजक गदाकको शुल्क 
कछत ? 

१ र्ागुन, काठिाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सिारीको चात्जकङ स्िेसन सञ्चालकले 

अधिकति ्२० प्रछतशतसम्ि िुनार्ा मलन पाउने गरी यातायातका विद्युतीय सिारी सािन चाजक 

गने िहसुल दर प्रस्ताि गरेको ि । विद्युत छनयिन आयोगसुँग मसजनल (िौसिी) रुपिा र 

विहान, ददउुँसो र िेलुका िूल्य र्रक मलनुपने गरी िहसुल तोक्न प्रस्ताि गररएको हो । 

यही प्रस्ताि स्िीकृत भएिा सिारी चाजक गदाक सियअनुसार प्रछतयुछनि ५.३४ रुपैयाुँदेखख १४ रुपैयाुँ 

४ पैसासम्ि छतनुकपनेि । िर्ाक यािको ८ िदहना (िैशाखदेखख ि मसरसम्ि) रातको सियििा चाजक 

गनक सिैभन्द्दा सस्तो पन ेि भने दहउुँद (पुसदेखख चैतसम्ि)को वपक सियिा सिारी चाजक गदाक 

सिैभन्द्दा िह गो िूल्य छतनुकपनेि । 

दहउुँदिा उकपादन िट्ने भएकाले िह गो िूल्यिा विजुली ककन्द्नुपने भएकाले िहसुल पछन िढी तोक्न 

िाध्यता रहेको प्राधिकरण्का एक अधिकारी िताउुँिन ्। ‘हािीले मलने िहसुलिा २० प्रछतशत शुल्क 

जोडेर चात्जकङ स्ट्सनले शुल्क उठाउुँि,’ उनले भने,’ छनकै िैज्ञाछनक तिरले िहसुल तोकेका िौं । 

सािकजछनक विद्युतीय सिारीलाई विशेर् सहुमलयत ददएका िौं ।’ 

प्राधिकरणले सािकजछनक यातायातको चात्जकङ स्िेसनलाई रात -राती ११ देखख विहान ५ िजेसम्ि) 

िा चाजक गदाक कि शुल्क प्रस्ताि गरेको ि । सरकारले चात्जकङ स्िेसनले विद्युतको डडिान्द्ड शुल्क 

छतने िा िा स्िाप सुवििा ददएर नछतने दिुै विकल्प खुला राखेर िहसुल तोक्न प्रस्ताि गरेको हो । 

यसअनुसार डडिान्द्ड शुल्क छतने स्िेसनहरुको प्रछतयुछनि इनजी चाजक सस्तो प्रस्ताि गररएको ि 

भने डडिान्द्ड शुल्क नछतने चात्जकङ स्िेसनले प्रछतयुछनििा इनजी चाजक केही िह गो छतनुकपने ि । 

तोककएको सियअनुसार चाजक गनक आएकासुँग िहसुलिा २० प्रछतशत िढी िातै्र शुल्क जोडेर स्िेसनले 

ग्राहकलाई चात्जकङ सुवििा ददन सक्नेिन ्। 



प्राधिकरणले िाइि अर् दद डे (िीओडी) विद्युत िहसुल दर (अिोिेदिक स्िाप काडक ग्राहक) डडिान्द्ड 

शुल्क नलाग्ने स्िेसनका लाधग तोकेरै प्रछतयुछनि कुल िहसुल छनिाकरण गरेको ि । 

िर्ा्याम र रातमा सस्तो 

िर्ाकको सिय (िैशाखदेखख ि मसरसम्ि) विद्युतीय सिारी चाजक गनक सस्तो पने ि । सािकजछनक 

सिारीको चात्जकङलाई प्रछतयुछनि न्द्युनति ् ४.४५ रुपैयाुँदेखख ८.७० रुपैयाुँसम्ि चात्जकङ स्िेसनले 

खधचकनुपन ेदेखखन्द्ि । 

यो सिय सािकजछनक यातायातका चाधचकङ स्िेसन -३३ केभी लाइन मलएका)ले रातिा -राती ११ देखख 

विहान ५ िजेसम्ि) प्रछतयुछनि ४.४५ रुपैयाुँ िहसुल छतनुकपने प्रस्ताि प्राधिकरणले गरेको ि । 

यस्तो िहसुल ११ केभीका चात्जकङ स्िेशनलाई ५.०५ रुपैयाुँ र तल्लो भोल्िेज (२३०/४००भोल्ि) का 

ग्राहकलाई ५.०५ रुपैयाुँ प्रस्ताि भएको ि । 

यस्तै िर्ाकको िौसििा विहान ५ िजेदेखख साुँझ ५ िजेसम्ि ३३ केभीका चात्जकङ स्िेनसनले प्रछतयुछनि 

६.६० रुपैयाुँ, ११ केभीकाले ६.७० र तल्लो भोल्िेजकाले ६.९० रुपैयाुँ िहसुल तोक्न खोत्जएको ि । 

यसैगरी वपक सिय (साुँझ ५ देखख राती ११ िजेसम्ि) ३३ केभीको चात्जकङ स्िेशनलाई प्रछतयुछनि 

८.४० रुपैयाुँ, ११ केभीकालाई ८.६० रुपैयाुँ र तल्लो भोल्िेजकालाई ८.७० रुपैयाुँ प्रस्ताि गररएको ि 

। 

ढहउँदमा कनत ? 

चात्जकङ स्िेसनलाई पछन पुसदेखख चैतसम्ि भने िहसुल केही िह गो पिक । यो सियिा ददनलाई 

दईु भागिा विभाजन गरेर चात्जकङ स्िेसनको िहसुल तोक्न प्रस्ताि गररएको ि । ३३ केभीका 

चात्जकङ स्िेसनले साुँझ ५ िजेदेखख राती ११ िजेसम्ि प्रछतयुछनि ८.४० रुपैयाुँ िहसुल प्रस्तावित ि 

भने ११ केभीकोलाई ८.६० रुपैयाुँ र कयसभन्द्दा तल्लो भोल्िेजकालाई ८.७० रुपैयाुँ ।दहउुँदिा राती ११ 

िजेदेखख विहान ५ िजेसम्ि ३३ केभीका चात्जकङ स्िेसनलाई प्रछतयुछनि ६.६० रुपैयाुँ, ११ केभीको 



स्िेसनलाई ६.७० रुपैयाुँ, कयसभन्द्दा तल्लो भोल्िेजका स्िेसनलाई ६.९० रुपैयाुँ तोक्न प्रस्ताि गररएको 

ि । 

सािज्निक बाहेकलाई कनत ? 

प्रस्तािअनुसार सािकजछनक यातायात िाहेकले चाजक गने चात्जकङ स्िेसनले न्द्युनति ्४.४५ रुपैयाुँदेखख 

११.७० रुपैयाुँसम्ि िहसुल छतनुकपनेि । यसअनुसार छनजी सिारीका चात्जकङ साकजछनकभन्द्दा केही 

िह गो पने ि । 

यस्ता चात्जकङ स्िेसनले िैशाखदेखख ि मसरसम्ि वपक सिय (साुँझ ५देखख राती ११ िजेसम्ि)िा 

चात्जकङ स्िेसनको प्रकारअनुसार प्रछतयुछनि ११.२० रुपैयाुँदेखख ११.७० रुपैयाुँसम्ि िहसुल छतनुकपने 

हुन्द्ि । 

िर्ाकको यो मसजनिा रातिा भने प्रछतयुछनि ४.४५ रुपैयाुँदेखख ५.१५ रुपैयाुँसम्ि िहसुल छतनुकपनेि । 

यस्तै िर्ाकको सियका ददन (विहान ५देखख साुँझ ५ िजेसम्ि)िा प्रछतयुछनि १०.१० देखख १०.३० 

रुपैयाुँ िहसुल प्रस्ताि गररएको ि । 
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६ िदहनािा २२ युछनिले िढ्यो प्रछतव्यत्क्त विद्युत ्खपत 
१ र्ागुन, काठिाडौं । चालु आधथकक िर्कको पदहलो ६ िदहनािा प्रछतव्यत्क्त विद्युत ्खपत २२ 

ककलोिाि प्रछतिण्िाले िढेको ि । असारसम्ि २ सय ४५ ककलोिाि प्रछतिण्िा (युछनि) रहेको 

प्रछतव्यत्क्त विद्युत ्खपत २ सय ६७ ककलोिाि िण्िा (युछनि) पुगेको सरकारले जनाएको ि । 

यो अिधििा आन्द्तररक विद्युत ्जडडत क्षिता १ हजार २ सय २० िेगािाििाि १ हजार ३ सय ४३ 

िेगािाि पुगेको ि सरकारको अिकिावर्कक िजेि सिीक्षा प्रछतिेदनिा उल्लेख ि । 

सरकारले यो िर्क प्रछतव्यत्क्त विद्युत ्खपत दर ४२ प्रछतशतले िढाउने लक्ष्य मलएको ि । आधथकक 

िर्क ०७६/७७ िा कुल १८१ ककलोिाि िण्िा (युछनि) बिजुली खपत िढाउने लक्ष्य राखखएको हो । 

अछिल्लो आि ०७५/७६ िा खपत दर ६८ ककलोिाि प्रछतिण्िाका दरले िढेको धथयो । अछिल्लो िर्क 

१ सय ७७ ककलोिाि िण्िा िात्र धथयो । सरकारले कयसलाई आगािी साउनसम्ि ४२६ ककलोिाि 

िण्िा पुर् याउने िहत्त्िका क्षी लक्ष्य मलएको ि । 

सरकारले चाल ुआिको नीछत तथा कायकक्रििा अिको ५ िर्किा विद्युत ्खपत दर ७ सय ककलोिाि 

िण्िा पुर् याउने लक्ष्य राखेको ि । यसैलाई ध्यानिा राखेर ऊजाक िन्द्त्रालय र नेपाल विद्युत ्

प्राधिरकणले देशमभतै्र अधिकति उपयोगको िातािरण तयार गने सोच िनाएको ि । 

छनिाकणािीन आयोजनाहरू र्िार्ि सम्पन्द्न गने तथा विद्युतका ग्राहक र उनीहरूले गने उपयोगदर 

विस्तार गने सरकारको योजना ि । 

चालु आिको तेस्रो चौिामसकिा िातै्र सरकारले १३८ ककलोिाि िण्िा बिजुली खपत दर िढाउने 

लक्ष्य मलए पछन सो लक्ष्य पूरा गनक िुत्स्कल हुने देखखएको ि । 

सरकारले यो िर्किाि बिजुलीको आपूछत कलाई विश्िसनीय िनाउने र विद्युतीय सिारी प्रिद्र्िन 

गनेलगायतका काििा जोड ददन खोजेको ि । खाना पकाउनेलगायतका िरायसी काििा पछन 



बिजुलीको उपयोग िढाउने पक्षिा सरकार ि । यसका लाधग प्रोकसाहन गने ककमसिका योजनाहरू 

ल्याउने तयारी ि । 

यो िर्क ४ लाख थप िरिुरीिा बिजुलीको पहुुँच पुर् याउने लक्ष्य मलएको ि । प्रसारण लाइन विस्तार, 

स्तरोन्द्नछत तथा सुदृढीकरण गरी गत पुसससम्ि कररि ४६ लाख ८१ हजार पुगी ७५ प्रछतशत 

प्रछतशत िरिुरीिा विद्युत ्पुगेको ि । 

असारसम्ि यस्तो िरिुरीको स ख्या ४५ लाख धथयो । यसै िर्क विद्युत ्प्राधिकरणिार्क त ३ लाख 

५० हजार ग्राहक थप गने योजना सरकारको ि । 

यस्तै िैकत्ल्पक ऊजाक प्रिद्र्िन केन्द्रिाि थप ५० हजार नयाुँ ग्राहकलाई बिजुली सेिा ददलाउने 

योजना िनाइएको ि । 

प्राधिकरणले विपन्द्नलाई छनःशुल्क मििर ददएर विद्युत ्पुगेका तर लाइन नजोडेकालाई सेिा मलन 

प्रोकसाहान गरररहेको कायककारी छनदेशक कुलिान छिमसङ िताउुँिन ्। यसरी काि गदाक विद्युत ्चोरी 

पछन ििेको र प्राधिरकणको ग्राहक िढ्दा आम्दानी पछन िढेको छिमसङको भनाइ ि । 

प्रसारणलाइि विस्तार हँुदै 

चालु आिको पदहलो ६ िदहनािा प्रसारण लाइनको लम्िाइ ३ हजार ९ सय ९० सककक ि ककलोमििर 

रहेकोिा विमभन्द्न प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको थप २ सय ६२ सककक ि ककलोमििर विस्तार भएको 

ि । 

देशभरको सिस्िेशनको जडडत क्षिता ३ हजार ९ सय ३५ एिभीए (िेगािाि िरािर) िाि ४ हजार 

१ सय ५६ एिभीए (िेगािाि िरािर) पुगेको ि । 

४० त्जल्लािा पूणक रूपिा विद्यतीकरण गने कायकक्रिअन्द्तगकत ४ त्जल्लाहरू (पिकत, स्याङ्जा, काठिाडौं 

र भक्तपुर) िा पूणक रूपिा विद्युतीकरण भएको ि । 
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तल्लो अरुण आयोजना िनाउन लगानी िोडकले िाग्यो प्रस्ताि, 

छनःशुल्क ऊजाकलाई प्राथमिकता  
काठिाडौं । लगानी िोडकले ६४० िेगािाि क्षिताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना िनाउन 
प्रस्ताि आब्हान गरेको ि । लगानी िोडकले यसअछि िनोि भएका ३ ओिा विदेशी कम्पनीस ग 
प्रस्ताि आब्हान गरेको हो ।   

असोज ६ गते िसेको लगानी िोडकको ४० औ  िैठकले हाइिोइलेत्क्िमसिी इन्द्भेस्ििेन्द्ि एन्द्ड डेभलपिेन्द्ि 
कम्पनी मलमििेड (एचआईडीसीएल) र पािर कन्द्िक्सन कपोरेशन अर् चाइना मलमििेड (पािर 
चाइना), भारतको सतलज जलविद्युत छनगि मलमििेड, ग्रीन ररसोसेज प्राइभेि मलमििेड र इलेत्क्िक 
पािर डेभलपिेन्द्ि कम्पनी (जे पािर) लाई िनौि गरेको धथयो । 

यी कम्पनीहरुिीचिा िातै्र प्रछतस्पिाक हुने ि ।  अरुण तेस्रोको जस्तै छनःशुल्क ऊजाकलाई प्राथमिकतािा 
राखेर प्रस्ताि आब्हान गरेको लगानी िोडक स्रोतले ितायो । अरुण तेस्रो आयोजनाले २१.९ प्रछतशत 
अथाकत १९८ िेगािाि छनशुल्क बिजुली ददने प्रस्ताि गरेपछि पाएको धथयो ।  

९०० िेगािािको अरुण तेस्रो आयोजना िनाइरहेको सतलजलाई तल्लो अरुण आयोजना िनाउन 
ददन भारतले अनुरोि गररसकेको ि । भारतीय ऊजाक राज्यिन्द्त्री राजकुिार मस हले तल्लो अरुण 
आयोजना सतलजलाई िनाउन ददन अनुरोि सिेत गररसकेका िन ।  

अरुण तेस्रो आयोजना अकयधिक विद्युतको िाग हुने सुख्खा िौसििा पछन दैछनक ६ िण्िा पानी 
जम्िा गरेर बिजुली उकपादन गनक सक्ने अिकजलाशय (वपककङ रन अर् ररभर) आयोजना हो । 

स खुिासभा र भोजपुरिा पने आयोजनाको कररि १५ ककमलमििर िुख्य सुरुङ छनिाकण गनुकपनेि । 
आयोजना िनाउन १ खिक ५० अिक रुपैयाुँ लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको ि । हाल 
आयोजनाको अध्ययन भइरहेको ि । 
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रसुिागढी आयोजनाको काि असारिा सकक दै, िावर्कक ३२५ करोड 

आम्दानी गन े 

काठिाडौं । रसुिागढी हाइिोपािर कम्पनी मलमििेडले बिजुली िेचेर िावर्कक ३ अिक २५ करोड रुपैयाुँ 
आम्दानी गने भएको ि । १११ िेगािाि क्षिताको जलविद्युत आयोजनािाि उकपादन हुने ६१ 
करोड ३८ लाख ७५ हजार युछनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिकक्र गरी यो रकि आम्दानी गने 
भएको हो ।  

रसुिािा छनिाकणधिन आयोजनािाि आगािी असारदेखख बिजुली उकपादन गने लक्ष्य ि । हालसम्ि 
७५ प्रछतशत काि सककएको कम्पनीले  जनाएको ि । आयोजनाको अनिुाछनत लागत छनिाकण 
अिधिको ब्याज िाहेक १३ अिक ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाुँ ि ।   

कम्पनीको ४ अिक ३९ करोड रुपैयाुँ दीिकामलन ऋण रहेको ि । किकचारी सञ्चय कोर्ले आयोजनािा 
ऋण लगानी गरेको हो । ऋणको ब्याज १०.७५ प्रछतशत ि । प्रकयेक ३ िदहनािा ब्याजको साुँिािा 
पुुँजीकरण हुने गरेको ि ।  

जनताको जलविद्युत अन्द्तरगत रहेको रसुिागढीिा ५१ प्रछतशत स स्थापक र ४९ प्रछतशत 
सिकसािारणको लगानी ि । हालसम्ि २ अिक ६६ करोड ८४ लाख रुपैयाुँ िरािरको प्राथमिक सेयर 
(आईपीओ) छनरकासन गररसकेको ि । िाुँकी १० प्रछतशत आयोजना प्रभावित स्थानीयिामसन्द्दालाई 
छनरकासन गनक िाुँकी ि ।  
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साढे १४ िेगािािको िाधथल्लो इखुकिा छनिाकण हुन,े ३ िर्किा 
विद्युत उकपादन सुरु 

काठमाडौं । साढे १४ िेगािािको िाधथल्लो इखुकिा खोला जलविद्युत आयोजना छनिाकण हुने भएको 
ि । भोजपुर त्जल्लाको इखुकिा खोलािा पदहचान भएको आयोजना आरती पािर कम्पनीले अछि 
िढाउन लागेको हो । 

आयोजनाको िुख्य स रचना इखुकिा खोलाको दायाुँ ककनारिा रहने गरर डडजाइन तयार पाररएको 
कम्पनीले जनाएको ि । कम्पनीका अनुसार इखुकिा खोलािा छनिाकण हुने िाुँििाि कररि ३.७२ 
ककलोमििर सुरुङ िार्क त विद्युतगहृिा पाछन खसाली विद्युत उकपादन गररनेि । 

विद्युतगहृिा ७.२५ िेगािािको २ ििा ििाकइन जडान हुनेि । ििाकइनिा जडान भएको ३ रे्जको २ 
ििा जेनेरेिर िार्क त विद्युत उकपादन गररनेि । आयोजनािाि २०७९ ि मसर १ गते विद्युत उकपादन 
हुने प्रस्ताि गररएको ि । 

आयोजनािाि िावर्कक ९०.५८ धगगािाि िण्िा विद्युत उकपादन हुन्द्ि । उकपादीत विद्युत ८ 
ककलोमििर दरुीिा रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइन िार्क त मशतलपािी सिस्िेसनिा जाडडनेि । 

आयोजना छनिाकण प्रकक्रया अछि िढाउन कम्पनीले विद्युत उकपादन अनुिछतपत्रका लाधग विद्युत 
विकास विभागिा आिेदन ददएको ि । कम्पनीलाई अनुिछतपत्र ददन विभागले आयोजना छनिाकण 
तथा सञ्चालन गदाक स्थानीय क्षेत्रिा भौछतक, साुँस्कृछतक, आधथकक एि  सािात्जक क्षेत्रिा पनकसक्ने 
असरिारे सरोकारिालासुँग राय/सुझाि िागेको ि । 

विभागले सूचना जारी भएको मिछतले ३५ ददनमभत्र आइपुग्ने गरी सरोकारिालासुँग राय/सुझाि 
िागेको हो । सरोकारिालाले आरु्ले ददने राय/सुझाि विभाग िा कम्पनीको कायाकलयिा पठाउनुपनेि 
। सरोकारिालाको राय/सुझािका आिारिा विभागले कम्पनीको नाििा उकपादन अनुिछतपत्र ददनेि 
। 
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१३ करोड वििुत िहशुल उठाउन िाुँकी 
सलाकही  । ग्राहकले प्राधिकरणलाई विद्युत खपत गरेिापत विल नछतने गरेका कारण लालिन्द्दी 
शाखाको िहसुल िक्यौता साढे १३ करोड भन्द्दा िढी पुगेको ि । 

प्राधिकरणको त्या क अनुसार िाि २७ गते सम्ि प्राधिकरणको ग्राहकिाि असुल गनुकपने िहसुल 
िक्यौता १३ करोड ८५ लाख २० हजार २ सय ४१ पैसा पुगेको ि । विद्युत प्राधिकरण वितरण 
केन्द्र लालिन्द्दी केन्द्र लालिन्द्दीका प्रिुख ईत्न्द्जछनयर सुधिर कुिार रायले कुल ग्राहक िध्ये 
उद्योग तथा कलकारखाना र ग्राहस्थ दिुै तर्क का ग्राहकको गरी यछत ठुलो रकि िहसुल िक्यौता 
िाुँकी रहेको िताए । 

४३ हजार ९ सय कुल ग्राहक रहेको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लालिन्द्दी केन्द्रका ५० 
प्रछतशत ग्राहकले िात्र छनयमित िहसुल िुझाउने गरेका िन भने िाुँकी ग्राहकहरुले लाईन नकािे 
सम्ि िहसुल निुझाउने गरेको कायकलय प्रिुख ईत्न्द्जछनयर रायको भनाई ि । ४३ हजार ९ सय 
कुल ग्राहक िध्य ९४ प्रछतशत ग्राहस्त र िाुँकी ६ प्रछतशत उद्योगिन्द्दा सेिाग्राही रहेका 
कायकलयले जनाएको ि । 

सिैभन्द्दा िेरै विद्यतु िहसुल ओि शान्द्ती फु्रि प्रोडक्सन प्रा.ली २७ लाख ५० हजार ८ सय १२ 
रहेको कायकलयले जनाएको ि । तर ओि शान्द्ती फु्रि प्रोडक्सन प्रा.लीले िामसक १ लाख भन्द्दा 
िढी िहसुल छनयमित छतने गरेको कायकलयले जनाएको ि । कयसैगरी , केही ग्राहकहरुले सिय 
सियिा िात्र नभई लाईन कादिदा सिेत विद्युत िहसुल िक्यौता नछतरेका कारण कालो सुधचिा 
राखखएको सिेत रायले िताए । 

सािान्द्यतय २ िदहना अथाकत ६० ददन सम्ि िक्यौता िहसुल िुझाउने ग्राहकको लाईन 
नकादिएको र सो सिय भन्द्दा िढी सियसम्ि पछन िहसुल िुझाउन नआउने ग्राहकको लाईन 
कादिएको कायकलय प्रिुख इत्न्द्जछनयर रायले िताए । आरु्हरुले िहसुल िुझाउने सिय नािेका 
ग्राहकहरुलाई एक पिक विद्युत िहसुल िुझाउन आउन आग्रह गने गरेको र सो सियिा िहसुल 
िुझाउन नआउने िा कायकलयको आग्रहलाई िेिास्था गने ग्राहकहरुको लाईन काट्ने गरेको 
ईत्न्द्जछनयर रायले िताए । 



कछतपय ग्राहकहरु लाईन कादिएपछि िात्र िहसुल िुझाउन आउने गरेका कायकलयले जनाएको ि 
। ग्राहस्थ तथा औद्योधगक क्षेत्रका ग्राहकहरु िात्र नभई सरकारी तथा गैर सरकारी कायकलयहरु 
पछन विद्युत िहसुल सियिै नछतने सुधचिा परेका िन । भने मििर जडान नगरर विद्युत 
तारिा हुक लगाएर तथा मििरिािनै चोरी गरी ित्ती िाल्नेहरुको स ख्यािा पछन केही सुिार 
आएको िताए ।   

यसरी चोरी छनकासी गने ७२ जना ग्राहकहरुलाई चोरी चुिाहििा स ग्लग्न भएको भन्द्दै कािाकही 
गररएको कायकलयले जनाएको ि । लालिन्द्दी नगरपामलकाका सिै १७ ििा िडा,ईश्िरपुर 
नगरपामलका सिै िडाहरु, हररिन नगरपामलका,िाग्िती नगरपामलकाका ६ ििा िडा,कविलासी 
नगरपामलका िडा नम्िर १ र २ का साथै हररपुर नगरपामलकाका सिै िडाहरु विद्युत प्राधिकरण 
वितरण केन्द्र लालिन्द्दी केन्द्रको सेिाक्षेत्र रहेको िताए । 

चालु आधथकक िर्कको श्रािणदेखख िाि २७ गते सम्ि १७ करोड ४६ लाख ५९ हजार ८ सय रुपैँयाुँ 
िहसुल स कलन भएको ि भने चालु आधथकक िर्कको श्रािणदेखख िाि २७ गते सम्ि १३ करोड ११ 
लाख ३६ हजार २ सय १२ रुपैँया िहसुल िक्यौता िाुँकी रहेको कायकलयले जनाएको ि । भने 
चालु आधथकक िर्कको िाि िदहना सम्ििा २ सय ८२ जना ग्राहकको िहसुल नछतरेका कारण 
लाईन कादिएको उछनहरुिाि १ करोड १८ लाख ९५ हजार १ सय २१ िरािर िक्यौता रहेको धथयो 
। भने २ सय ६ जनाले विद्युत िहसुल िापतको रकि ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ रुपैँयाुँ 
छतरेर लाईन पुनःसुचारु गरेको कायकलयले जनाएको ि । उद्योगिन्द्दािाि छनयमित तथा ठुलो 
रकि िहसुल उठ्ने चोरी चकारी नहुने भएका कारण पछन कयस्ता कायकलय िा उद्योगहरुलाई 
आरु्हरुले सम्झाउने गरेको कायकलय प्रिुख रायले िताए । 
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कोरोनाको असर : धचछनयाुँ प्राविधिक र िजदरु नर्ककिँ दा न्द्यादी 

जलविद्युत ्आयोजनाको काि ठप्प 

धचछनयाुँ कम्पनीद्िारा लिजुङको िस्याकङ्दी गाउुँपामलका–६ ङादी खोलािा छनिाकणािीन न्द्यादी 
जलविद्युत ्आयोजनाको काि ठप्प भएको ि । छनिाकणािीन ३० िेगािािको सो आयोजनाका सिै 
कािदार चीनिाि कर्ताक हुन नसकेपछि आयोजनाको काि ठप्प भएको हो ।  

धचछनयाुँ नयाुँ िर्कका लाधग आफ्नो देश पुगेका आयोजना प्रिुखसदहत प्राविधिक र श्रमिकको िोली 
चीनिा रै्मलएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल आउन नसकेका हुन ्। आयोजना प्रिुख, प्राविधिक 
र श्रमिकसदहत ६० जनाको िोली नेपाल आउन नसकेपछि आयोजनाको काि ठप्प भएको 
आयोजनाका जनसम्पकक  अधिकृत विजय गुरुङले िताए । रे्ब्रुअरी िदहनाको ५ ताररखिा नेपाल 
र्कक ने पूिकछनिाकररत तामलका भए पछन कोरोना भाइरस स क्रिणको डरले उनीहरू नेपाल आउन 
नसकेको आयोजना जनसम्पकक  अधिकृत गुरुङले िताए । झन्द्ड ैएक िदहना भयो काि भएको िैन,’ 

गुरुङले भन,े ‘आयोजना प्रिुखदेखख प्राविधिक र श्रमिकहरू सिै नेपाल र्कक न सकेका िैनन ्।’ 
एक मढहिादेखख धचनियाँ टोली फकक्एि 

आयोजनािा कायकरत धचछनयाुँ िोलीिध्ये चारजनािाहेक सिै नयाुँ िर्क िनाउन िािको पदहलो साता 
चीन गएका धथए । अधिका श श्रमिक र प्राविधिक नै नभएपछि कररि एक िदहनादेखख आयोजनाको 
काि ठप्प भएको ि । आगािी चैतिा विद्युत ्उकपादन गररसक्ने लक्ष्य मलएको सो आयोजनाको 
हालसम्ि ८५ प्रछतशत काि सम्पन्द्न भइसकेको ि । एक िदहनाभन्द्दा िढी सिय आयोजनाको काि 
ठप्प भएपछि पूिकछनिाकररत सियािधििा काि सम्पन्द्न नहुन ेआयोजनाले जनाएको ि । ०७३ चैतिाि 
छनिाकण सुरु भएको आयोजना िस्याकङ्दी गाउुँपामलका–६ ङादीखोलािा छनिाकण भइरहेको ि ।  

आयोजनाका अनुसार सुरुङ, विद्युकगहृ (पािरहाउस), िाुँि क्षेत्रको मसमभल स रचना छनिाकणको अत्न्द्ति 
चरणिा पुगेको ि । आयोजनािा सुरुङसदहत सात सय २५ मििर पेनस्िक पाइप राखखने आयोजनाले 
जनाएको ि । कररि ६ अिक रुपैयाुँ लागत अनुिान गररएको सो आयोजनािा एभरेस्ि िैंकको 
अगुिाइिा पाुँच िैंकले ऋण लगानी गरेका िन ्। आयोजनाको छनिाकण धचछनयाुँ कम्पनी चधचयाङ 
हाइिोपािर कन्द्स्िक्सन एन्द्ड इन्द्स्िलेसन कम्पनीले गरेको ि ।  



आयोजिा ठप्प प्रसारण लाइि भिे बन्दै 

न्द्यादी जलविद्युत ्आयोजनाको काि ठप्प भए पछन प्रसारण लाइन छनिाकणले भने छनरन्द्तरता 
पाएको ि । प्रसारण लाइन छनिाकणको काि नेपाली कािदारिाि भइरहेकाले कयसिा अिरोि नभएको 
आयोजनाले जनाएको ि । िस्याकङ्दी कोररडोरिा छनिाकण हुन ेभछनएको २२० केभी रात्रिय प्रसारण 
लाइन छनिाकणिा दढलाइ हुन ेभएपछि आयोजना आर्ैँ ले १३२ केभी प्रसारण लाइन छनिाकण सुरु 
गरेको हो । 

आयोजनाले आयोजनास्थलदेखख िस्याकङ्दी–८ भुलभुलेसम्ि नौ ककमि प्रसारण लाइन छनिाकण सुरु 
गरेको हो । नदीको िहाििा आिाररत यो आयोजनािाि िावर्कक १६८ धगगािाि आिर विद्यतु ्
उकपादन गरी नेपाल विद्युत ् प्राधिकरणलाई बिक्री गररनेि । आयोजनाले नेपाल विद्युत ्
प्राधिकरणसुँग प्रचमलत ‘पोस्िेड’ दरअनुसार िर्ाकयाििा ४ रुपैयाुँ ८० पैसा र सुक्खायािका लाधग ८ 
रुपैयाुँ ४० पैसािा विद्युत ्खररद सम्झौता (वपवपए) गरेको ि । उक्त दर िावर्कक तीन प्रछतशतका 
दरले सािान्द्य िदृ्धि भई आठ िर्कसम्ि र सम्झौताको अिधि ३० िर्कसम्ि कायि रहने िताइएको 
ि । 
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िुढीगण्डकीले २८ अिक िुआब्जा िाुँड्यो 

गोरखा - रात्रिय गौरिको िुढीगण्डकी जलविद्युत ्आयोजना छनिाकणका लाधग जग्गा अधिग्रहणका 
क्रििा २८ अिक १८ करोड ३१ लाख िुआब्जा वितरण भएको ि। आयोजनािाि अधिग्रहणिा परेका 
गोरखा र िाददङका २१ हजार एक सय ५९ जग्गािनीको ४५ हजार सात सय ७७ रोपनी क्षेत्रर्ल 
जग्गाको उक्त रकि छनकासा भइसकेको आयोजना कायाकलयले जनाएको ि। 

आयोजनाको गण्डकी गाउुँपामलका मसउरेनीिारत्स्थत पुनस्र्थापना एि  पुनिाकस एकाइ प्रिुख 
कृरणिहादरु काकीले गोरखातर्क  सात हजार आठ सय ३१ जग्गािानीको २३ हजार तीन सय ३१ 
रोपनी जग्गाको १४ अिक ७९ करोड ७६ लाख िुआब्जा वितरण गररएको िताए। िाुँकी िाददङ 
त्जल्लातर्क  वितरण भएको हो। विस्थावपत हुने तीन हजार िरिुरीिध्ये एक हजार ६ सय ७२ गोरखा 
र िाुँकी िाददङ त्जल्लातर्क  रहेका िन।् आयोजना कायाकलयले अदहले गोरखाको आरुिाि, आखेत, 

िाददङको विशालनगर र खहरेको िुआब्जा वितरण गरररहेको ि। 

िजार क्षेत्रको िुआब्जा दढला गरी दईु िदहनाअछि िातै्र छनिाकरण भएर वितरण सुरु भएको हो। 
आयोजना छनिाकण स्थलका लाधग कररि ५८ हजार रोपनी जग्गाको िुआब्जा ददनुपने आयोजना 
प्रिुख कृरणिहादरु काकीले िताए। अधिग्रहणिा भने एक लाख ३० हजार रोपनी पनेि। िुआब्जा 
ददइएका िाहेक सरकारी जग्गा िेरै आयोजना स्थलिा पने हुुँदा िुआब्जाको भार राज्यलाई कि 
परेको ि। ‘जग्गाको िुआब्जा वितरण अत्न्द्ति चरणिा ि,’ आयोजना प्रिखु काकीले भने, ‘िैंकिा 
धितो भएका केहीले िाहेक अधिका शले लालपूजाक िुझाएका िन।्’ 

घरगोठको मुआब्जा असारअगािै 

िजार क्षेत्रको िरगोठको लगत स कलन िाुँकी ि। यसअछि िुआब्जा वितरण भएका ठाउुँिा भने 
लगत स कलन भएर िरको ह्रासकट्िी गरेर िुआब्जा वितरण गने िा नगने भन्द्नेिा अन्द्योल ि। 
‘ऊजाक िन्द्त्रालयले अथक िन्द्त्रालयलाई ह्रासकट्िी नगनक सुझािसदहतको पत्र पठाएपछि अथकले 
आयोजनािाि राय पछन मलइसकेको ि,’ आयोजना प्रिुख काकीले भने, ‘हािीले जिार् पठाइसकेका 
िौं, अथकिाि छनणकय भएपछि िरगोठ र िोिबिरुिाको िुआब्जा वितरण सुरु हुन्द्ि।’ असारअगािै 
वितरण गररसक्ने योजना रहेको काकीले िताए। ह्रासकट्िी नहुने सम्भािना िेरै रहेको आयोजनाले 



जनाएको ि। गोरखातर्क  साविकको १४ गाविसका एक हजार ६ सय ७२ िरिुरी विस्थावपत हुने 
आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि िूल्या कन प्रछतिेदनिा उल्लेख ि। िर, गोठ, र्लरू्ल र िोिबिरुिाको 
िुआब्जा कछत ददने भन्द्ने यककन भइसकेको िैन। 
आयोजनािाि विस्थावपत हुने सरकारी स रचना र डुिानिा पने जग्गाको सट्िा अन्द्यत्र व्यिस्थापन 
गने योजना रहेकाले िुआब्जा ददनु नपने योजना कायाकलयले जनाएको ि। सरकारी विद्यालय, 

स्िास््य चौकीलगायत स स्थाको िुआब्जा ददने योजना भने आयोजना कायाकलयको िैन। िस्ती 
पुनिाकस गररएको ठाउुँिा ती स रचना पछन स्थानान्द्तरण गने योजना रहेको एकाइ प्रिुख काकीले 
िताए। िजार क्षेत्रिा रहेका िरगोठको लगत मलन केही ददनिै प्राविधिक िोली जाने त्जल्ला िुआब्जा 
समिछतले छनणकय गररसकेको ि। 

पुिस्था्पिा अलमलमा 
आयोजना कायाकलयले पुनस्र्थापना गने ठाउुँको जग्गा रोक्का गरे पछन विस्थावपत हुनेहरु खुसी 
िैनन।् अपाएक पन ेठाउुँिा आयोजनाले कुनै िलर्लबिना िस्ती पुनस्र्थापना गने गरी जग्गा रोक्का 
गरेको आरोप स्थानीयको ि। गाउुँपामलका एि  िडा कायाकलयले पछन कुनै जानकारी नभएको जनाएको 
ि। मभिसेन थापा गाउुँपामलका–८ का अध्यक्ष िासु थापाले विस्थावपत हुने िडािासीलाई उनीहरुले 
इच्िा गरेको र पायक पने ठाउुँिा राखु्नपने िताए। ‘हािीले रोक्का गरेको ठाउुँिारे थाहा पाएपछि 
कयहाुँ हुुँदैन भनेर छनिेदन ददएका िौं,’ उनले भने। 
आयोजना कायाकलयले गोरखातर्क  साविकको दिुकङ गाविसको ५, नाम्जुङ, िोलाकङ, आरुिािको साविकको 
िडा न  १ र २ िा स्थानान्द्तरण गने गरी ती ठाउुँको जग्गा रोक्का राखेको ि। िािा गाविसको िडा 
न  ३, ८ र ९ पछन जग्गा रोक्का गररएको ि। आयोजना प्रिुख कृरणिहादरु काकीले पदहले िातािरणीय 
प्रभाि िूल्या कनका क्रििा ती ठाउुँ  मसर्ाररस भएको िताउुँ दै भने ‘विस्थावपत हुने जनताको 
असन्द्तुत्रि र ठाउुँिारे हािीले ऊजाक िन्द्त्रालयिा पत्राचार गरेका िौं, िन्द्त्रालयले छनणकय गररसकेको 
िैन। 
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अधिकार िाुँडर्ाुँििा सरकारको हस्तक्षेप : २० िेिाको तल्लो 
चिेमलया अन्द्योलिा 
र्ागुन १ , िनगढी ।  २० िेिा विद्युत ्उकपादन क्षिताको तल्लो चिेमलया जलविद्युत ्आयोजना 
िनाउन अथक विकास तथा प्राकृछतक स्रोत विकास समिछतले सुदरूपत्श्चि प्रदेश सरकारलाई 
छनदेशन ददएको ि ।  

उजाक, जलश्रोत तथा मसुँचाई िन्द्त्रालयअन्द्तगकको विद्युत ्विकास विभागले िैतडीको रुरेश्िर र 
दाचुकलाको देथलािा पने उक्त जलविद्युत ्आयोजनाको सिे लाइसेन्द्स छनजी क्षेत्रको खप्तड पािर 
कम्पनी प्रामललाई गत भदौ १३ गते ददएपछि प्रदेशको स सदीय विकास समिछतले प्रदेश सरकार 
आरै्ले आयोजना िनाउने भन्द्दै छनदेशन ददएको हो । 

प्रदेश सरकारको विस  २०७६ साउन १३ गते िसेको िन्द्त्रीपररर्द िैठकले तल्लो चिेमलया 
जलविद्युत ्छनिाकणका लाधग स िीय सरकारसुँग अनुिछत िाग गरेको धथयो । स िीय िन्द्त्रालयले 
प्रदेश सरकारको िागपुिक नै सिे लाइसेन्द्सका लाधग खप्तड पािर कम्पनीले विभागिा छनिेदन 
दताक गराएको विद्युत ्विकास विभागको दािी ि ।  

ऐन अभाि लगायतको कारण देखाउुँ दै उजाक, जलश्रोत तथा मस चाइ िन्द्त्रालयले छनजी कम्पनीलाई 
उकपादन अनुिछत ददएको विद्युत ्विकास विभागकी मसछनयर डडमभजन इत्ञ्जनीयर छनशा 
ररजालको भनाइ ि । 

सिे गने प्रिद्किकले नै उकपादन अनुिछत पाउने व्यिस्थाअनुरुप तल्लो चिेमलया उकपादन 
अनुिछत पछन खप्तड पािरलाई नै दईु िर्कपछि ददने स भािना देखखएपछि प्रदेश सरकार आरै्ले सो 
आयोजना िनाउन पाउनुपने भन्द्दै स िीय सरकारले अधिकार िाुँडर्ाुँडिा हस्तक्षेप गरेको आरोप 
लगाउुँ दै आएको ि ।  

विद्युत ्विकास विभागका अनुसार प्रदेश सरकारिाि प्राप्त िोिाथक पत्र तथा खप्तड पािर 
कम्पनीको छनिेदनसदहत िन्द्त्रालयसुँग छनणकय िाग गदाक िन्द्त्रालयले छनजी क्षेत्रलाई ददने छनणकय 
गरेपछि प्रदेश सरकारले िनाउन खोजेको आयोजना स िीय सरकारले खोसेपछि आरै्ले िनाउनुपने 
िागसदहत प्रदेश सरकार पुनः लविईङिा लागेको हो । 



‘आिश्यक िापदण्ड िनाएर िन्द्त्रीपररर्द छनणकयसदहत स िीय सरकारलाई हािीले गरेको पररपत्रको 
िास्ता नगरर छनजी कम्पनीलाई लाइसेन्द्स ददनु विडम्िनापुणक छनणकय हो’, प्रदेशको भौछतक पूिाकिार 
विकासिन्द्त्री पठानमस ह िोहराले भने ।  

दाचुकलाको तपोिन, गुल्जार, लदिनाथ तथा मसिौलािा पने ४० िेिाको अपर चिेमलया जलविद्युतको 
जेनेरेशन लाइसेन्द्स गत भदौ १२ गते अवप हाइिो पािरलाई ददइएको ि ।  

जलविद्युत ्विकासका लाधग भन्द्दै प्रदेश सरकारले चालू आििा विस्ततृ स भाव्यता अध्ययनका 
आिारिा सािकजछनक छनजी साझेदारीिा प्रदेश गौरिको िझौला जलविद्युत ्आयोजना विकास 
तथा छनिाकणका लाधग रू. १० करोड विछनयोजन गरेको ि । 

कयस्तै िझौला जलविद्युत ्आयोजना प्राथमिकताका आिारिा आिश्यक प्रकक्रया अछि िढाउन 
थप रू. ५ करोड विछनयोजन गररसकेको अिस्थािा स िीय सरकारले जलविद्युत ्क्षेत्रको अधिकार 
प्रदेश सरकारलाई नददएपछि प्रदेश सरकाले सो मशर्ककिा िुट्याएको रू.१५ करोड उपयोगदहन िन्द्ने 
छनत्श्चत देखखएको अथक विश्लेर्क राििहादरु िुढाऐर िताउुँिन ्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले एक िेिासम्िको विद्युत ्उकपादन 
गनक सक्ने व्यिस्था गरेपछन प्रदेश सरकारको हकिा भने कछत िेगािािसम्िको छनिाकण, सञ्चालन 
र व्यिस्थापन गने भन्द्ने कानून नै िछन नसकेका कारण यस्तो सिस्या देखखन गएको हुन सक्ने 
अथक विश्लेर्क िुढाऐरले िताए ।  

तर स्थानीयलाई तीन, प्रदेशलाई तीनदेखख २० िेगािाि िदढका जलविद्युत ्आयोजना छनिाकणको 
त्जम्िेिारी ददने पररपत्र भने यसअछि नै योजना आयोगले गरेको जलश्रोतविद् मशतलिािु रेग्िीले 
िताए ।  

योजना आयोगको पररपत्रपछि िात्र प्रदेश सरकारले तल्लो चिेमलया जलविद्युत ्आयोजना 
छनिाकण गनक पाउने अपेक्षािा िजेिको व्यिस्थापन गरी अनुिछतका लाधग स िीय सरकारलाई िाग 
गरेको धथयो ।  

कयस्तै प्रदेश सरकारले छनिाकणको अनुिछत िाग गरेको पत्रको जिार् स िीय सरकारले नददएरै 
छनजी क्षेत्रलाई अनुिछत ददएपछि प्रदेशको स सदीय समिछतले प्रदेश सरकारलाई आयोजना िनाउन 
छनदेशन ददएको हो । 
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विद्युत प्राधिकरण र िायुसेिा छनगिले िागे ठूलो स ख्यािा 
किकचारी 
२ र्ागुन, काठिाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल िायुसेिा छनगिले ठूलो स ख्यािा किकचारी 

भनाकको विज्ञापन खुलाएका िन ्। 

विद्युत प्राधिकरणले सहछनदेशकदेखख जुछनयर िेत्क्नमसयनसम्ि र िायसुेिा छनगिले मसछनयर 

क्याप्िेनदेखख लेखा सहायकसम्ि स्थायी किकचारी पदपूछत कको विज्ञापन प्रकामशत गरेका हुन ्। 

हेिुह्ोस ्विज्ञापि 
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िाधथल्लो र्ािखोला जलविद्युतिा िािापुच्िे िैंकको अगुिाईिा 
८० करोड लगानी हुने, २ िर्किा बिजुली िल्ने 

काठिाडौं । िाधथल्लो र्ािखोला जलविद्युत आयोजनािा िािापुच्िे िैंकको अगुिाइिा ८० करोड 
रुपैयाुँ ऋण लगानी हुने भएको ि । 

५.८ िेगािाि क्षिताको सो आयोजनािा लगानी गने विर्यिा िैंक र विकासकताक कम्पनीिीच 
सम्झौता भएको ि । आयोजनािा अगुिा िैंकको ४० करोड, आईसीएर् र्ाइनान्द्स मलमििेडको २० 
र गुहेश्िरी िचेन्द्ि िैंककङ्ग एन्द्ड र्ाइनान्द्स मलमििेडको २० करोड रुपैयाुँ लगानी हुने युछनिेक 
हाइिोपािर कम्पनीका प्रिन्द्ि छनदेशक विश्िप्रकाश अिाकयले िताए । 

उनका अनुसार आयोजनाको कुल लागत १ अिक २४ करोड ५० लाख रुपैयाुँ ि । सेयरिनीले ४४ 
करोड ५० लाख रुपैयाुँ ऋण लगानी गने भएका िन ।  

आयोजनािाि २०७८ भदौ १६ गते विद्युत उकपादन गने लक्ष्य तय भएको अिाकयले जानकारी ददए 
। आयोजना ताप्लेजुङको मसररजङा र पाधथभरा याङिरक गाउुँपामलकािा पिक । 

दईु ओिा पेल्र्िन ििाकइनिाि बिजुली उकपादन गरी ८ ककलोमििर लािो ३३ केभी प्रसारणलाइनिाि 
पाुँचथरको अिरपुरत्स्थत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १३२ केभी कािेली सिस्िेशनिा जोडडने ि । 

आयोजनाले प्रभावित स्थानीयिामसन्द्दा र सिकसािारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) छनरकासन 
गने उनले जानकारी ददए । आयोजना छनिाकणको काि सुरु भइसकेको ि ।  
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विद्युतीय िस खररद : तीन प्रकारका िापदण्ड िन्द्दै 

काठमाडौं : सरकारले विद्युतीय िस खररद प्रकक्रया सुरु गरेको ि। साझा यातायात सहकारी 
स स्थालाई ददएको रकि कर्ताक मलएर भौछतक पूिाकिार तथा यातायात िन्द्त्रालयले विद्युतीय िस 
खररद िापदण्डको तयारी सुरु गरेको ि। 

विद्युतीय िस खररद िापदण्ड तयार गनक भौछतक पूिाकिार तथा िन्द्त्रालयका सहसधचि प्रमिलादेिी 
शाक्य िज्रर्चायकको स योजककििा सात सदस्यीय समिछत गठन गररएको ि। बत्रभुिन 
विश्िविद्यालय, विद्युत ्प्राधिकरण, साझा, यातायात व्यिस्था विभाग, सडक विभाग र भौछतक 
पूिाकिार तथा यातायात िन्द्त्रालयका मसछनयर डडमभजनल इत्न्द्जछनयरसदहतको समिछत गठन 
गररएको ि। एक साता अछि गठन गररएको समिछतको पदहलो िैठक िमससकेको िज्रर्चायकले 
जानकारी ददइन।् 

िन्द्त्रालयले विद्युतीय िस खररदका लाधग आिश्यक िापदण्ड तयार गनक समिछत गठन गरेको 
हो। समिछतको पदहलो िैठकले खररद िापदण्डका साथै सञ्चालन िोडामलिी पछन तय गरेर अछि 
िढ्नुपने छनरकर्क छनकालेको धथयो। n‘विद्युतीय िस नेपालका लाधग निीन प्रविधि हो। विद्युतीय 
िस सञ्चालनका लाधग पूिाकिार पछन अभाि ि। 

समिछतले विद्युतीय िस खररद गने िापदण्डसदहत पूिाकिारका विर्यिा पछन अध्ययन गने तयारी 
गरेको ि।’ अध्ययन गनक समिछतका सिै सदस्य तयार रहेको उनीले िताइन।् सरकारले विद्युतीय 
िस आरै् खररद गरेर सञ्चालन गनक साझासुँग रकि कर्ताक मलएको हो। सरकारसुँग विद्युतीय 
िस सञ्चालनसम्िन्द्िी िोडामलिी िैन। चात्जकङ स्िेसन, पाककक ङ र पूिाकिार अभाि ि। 

एकै पिकिा तीन सय विद्युतीय िस खररद गनक सम्भि नहुने उनी िताउुँिन।् पदहलो चरणिा 
पाइलि प्रोजेक्िका रूपिा काठिाडौं उपकयका मभत्र विद्युतीय िस सञ्चालन गने तयारी गररएको 
ि। ‘तीन सय िस एकै लििा खररद हुुँदैन’, उनले भछनन,् ‘खररद िापदण्ड पछन तीन ििा 
िनाइन्द्ि।’ काठिाडौं उपकयका, िोर्सलका सहर र लािो दरूीिा चल्ने गरी तीन प्रकारको िापदण्ड 
िनाइनेि। 

सरकारले एक िर्क अछि नै विद्युतीय िस खररद गने छनणयक गरेको धथयो। ित्न्द्त्रपररर्द्ले २०७५ 
पुसिा आफ्नै लगानीिा कम्तीिा ३०० ििा िस खररद गने प्रकक्रया अछि िढाउने नीछतगत छनणकय 



मलइएको धथयो। उक्त नीछतगत छनणकयलाई सहयोग गने गरी चालु आिको िजेििा पछन सरकारले 
यातायात क्षेत्रिा निीकरणीय ऊजाकको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको िायु प्रदरू्ण कि गनक विद्युतीय 
सिारीसािनको प्रयोगलाई प्रोकसाहन गने िोर्णा गरेको धथयो । काठिाडौं उपकयका र सातै 
प्रदेशका प्रिुख सहर र आसपासका क्षेत्रिा सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह र छनजी क्षेत्रको 
सहभाधगतािा विद्युतीय िस सञ्चालनिा ल्याइनेि । विद्युतीय सिारीसािन प्रयोग देशव्यापी 
िनाउन नेपाल विद्युत ्प्राधिकरणिाि पयाकप्त स ख्यािा चात्जकङ स्िेसन स्थापना गदै लधगने 
िजेििा उल्लेख धथयो। 

विद्युतीय िस सञ्चालन गनक सरकारसुँग अनुभि र पूिाकिार अभाि धथयो। अभाि पूछत क गनक 
सरकारकै सेयर रहेको साझा यातायातिाि विद्युतीय िस सञ्चालन गराउने नीछत अछि साररएको 
धथयो। सोही नीछतअनुसार सरकारले असारिा साझालाई ३ अिक रुपैयाुँ उपलब्ि गराएको धथयो। 
विद्युतीय िस खररदका लाधग िापदण्ड तयार गनक साउन ३ गते सरकार, साझा र विज्ञसदहतको 
समिछत गठन गररएको धथयो। समिछतले िसको िादण्ड तयार गरररहेको सियिा भौछतक पूिाकिार 
तथा यातायात िन्द्त्रालयले प्रकक्रया रोक्न पत्र पठाएको धथयो। पत्रका कारण विद्युतीय िस खररद 
प्रकक्रयािा अलिल देखखएको धथयो। 
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जलविद्युत ्कम्पनी पछन िजकरिा जान सक्ने  
विद्युत ्नियमि आयोगले तयार गरेको ‘मजर् तथा एजक्िजजसि’सम्बन्धी निदेमशका बिेपनछ एउटै 
ग्रुपले चलाएका फरक–फरक कम्पिी एक–आपसमा गामभि सजजलो हुिे, तर कम्पिीहरूलाई मजर्मा 
जाि बाध्यकारी िबिाइि े

िैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूजस्तै जलविद्युत ्कम्पनी पछन एक–आपसिा गामभन तथा एकले अको 
कम्पनीलाई प्राप्त गनक सक्ने भएका िन ्। विद्युत ्क्षेत्रको छनयिनकारी छनकाय विद्युत ्छनयिन 
आयोगले िनाउुँ दै गरेको छनदेमशकाको िस्यौदािा यस्तो व्यिस्था गने भएको हो । आयोगले हाल 
छनदेमशकाको िस्यौदा तयार गनक आिारभूत तहको िलर्ल गरररहेको आयोगका सदस्य रािकृरण 
खछतिडाले जानकारी ददए ।  

‘आगािी दईु सातामभतै्र जलविद्युत ्कम्पनीहरूको िजकर तथा एत्क्ित्जसनसम्िन्द्िी छनदेमशकाको 
िस्यौदा तयार गने गरी आयोगले िलर्ल चलाइरहेको ि,’ खछतिडाले भने, ‘विद्युत ्छनयिन आयोग 
ऐन २०७४ ले आयोगलाई ददएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त छनदेमशका छनिाकण गनक लागेको हो ।’ 
उनका अनुसार छनदेमशका िनेपछि एउिै ग्रुपले चलाएका र्रक–र्रक कम्पनीहरू एक–आपसिा 
गामभन सत्जलो हुनेि । तर, कयस्ता कम्पनीहरूलाई िजकरिा जान िाध्यकारी िनाइनेिैन ।  

‘अनुिछतपत्र प्राप्त व्यत्क्तहरू आपसिा गामभन (िजकर), आपसिा मिल्न, एक्लै िा आफ्नो सहायक 
कम्पनीसुँग मिली कयस्तो व्यत्क्त रहेको कम्पनीको ५० प्रछतशत िा कयसभन्द्दा िढी सेयर खररद 
गनक, स रचनाको खररद–बिक्री (सेल अर् प्लान्द्ि), प्रात्प्त (एत्क्ित्जसन) िा ग्रहण (िेक ओभर) गनकका 
लाधग आिश्यक िापदण्ड िनाई कायाकन्द्ियन गने िा गराउने’ आयोग ऐनको दर्ा १४ को (च) िा 
उल्लेख गरेको ि ।  

कायकविधि िनेर उक्त व्यिस्था कायाकन्द्ियनिा आए जलविद्युत ्कम्पनीहरू अझ नार्ािूलक भएर 
सक्षि हुने आयोग सदस्य खछतिडाको भनाइ ि । ‘गामभएर िा एत्क्ित्जसन गरी सञ्चालन भए 
कम्पनीको सञ्चालन खचक कि हुन्द्ि,’ उनले भने, ‘यो कायकविधिले रुग्ण भएका जलविद्युत ्
आयोजनाहरूलाई सिेत राहत मिल्नेि ।’ 
िन्द्द अिस्थािा रहेका हेिौँडा र दहुिीका कुल ५६ िेगािािका ित्ल्िफ्युल प्लान्द्िको क्षिता नजोड्ने 
हो भने हाल विद्युत ्प्राधिकरणको ६ सय ६५.६ िेगािाि पुगेको ि । र, छनजी क्षेत्रको ६ सय २१.४ 
िेगािाि गरी नेपालको कुल विद्युत ् उकपादनको जडडत क्षिता १ हजार २ सय ८७ िेगािाि 



पुधगसकेको ि । तर, सञ्चालनिा रहेका छनजी क्षेत्रका ८५ आयोजनािध्ये २० आयोजनाले िैंकको 
साुँिा–ब्याज भुक्तानी गनक सककरहेको िैन । कयस्तै, ६६ जलविद्युत ्आयोजना वित्तीय स कितर्क  
गइरहेको रुग्ण आयोजना सिन्द्िय समिछतले िताउुँ दै आएको ि ।  

नेप्सेिा सूचीकृत ३२ जलविद्युत ्कम्पनीहरूको िूल्य सूचका कलाई हेने हो भने पछन अिस्था नाजुक 
नै देखखएको ि । सेयर िजारको त्या कलाई हेने हो भने ३२ सूचीकृत जलविद्युत ्कम्पनीिध्ये 
आिा अथाकत ् १५ कम्पनीको सेयर अ ककत िूल्य (१ सय रुपैयाुँ ) भन्द्दा पछन कििा कारोिार 
भइरहेका िन ्।  

सूचीकृत भएका र सूचीकृत नभई सञ्चालनिा रहेका खास गरी साना जलविद्युत ्आयोजनालाई 
िजकर तथा एत्क्ित्जसन नीछतले र्ाइदा पुग्ने अपेक्षा आयोगको ि । ‘वित्तीय अिस्था, विद्युत ्उकपादन 
पररिाण, वपवपए दरलगायत आिारिा हरेक जलविद्युत ्कम्पनीसुँग एक न एक सिल पक्ष हुन 
सक्िन,्’ आयोग सदस्य खछतिडाले भने, ‘कयस्ता कम्पनी आपसिा गामभए अझ सिल भएर 
आयोजना सञ्चालन गनक सक्िन ्भन्द्ने अििारणाले यो छनदेमशका िनाउन लाधगएको हो ।’ 
यद्यवप, छनजी ऊजाक उकपादकहरूले भने सरकार तथा नेपाल विद्युत ्प्राधिकरणका अव्यािहाररक 
नीछतका कारण आरू्हरू िािािा परेको गुनासो गदै आएका िन ्। छनजी क्षेत्रका दईु दजकनभन्द्दा िढी 
साना आयोजनाहरू विद्युकको िूल्य कि पाएको, आउिेजको सिस्या िढी रहेको, भ्याि िुि नपाएको, 
विद्युकको उपलब्िता िोर्णाअनुसार उकपादन नहुुँदा हजाकना छतनुकपरेको लगायतका कारणले िराशायी 
भएको भन्द्दै रुग्ण आयोजना सिन्द्िय समिछतले सिस्या सिािानका लाधगसिेत सरकारसुँग िाग 
गदै आएको ि ।  

मजर्मा जाँदा आयकर र रोयल्टी छुट ढदिे व्यिस्था गिुप्छ्  : आमशर् गग ्महासधचि, इपाि 

जलविद्युत ् कम्पनीको िजकर िा इत्क्ित्जसन नयाुँ विर्य भने होइन । एउिा कम्पनीले अको 
कम्पनीको सम्पूणक स्िामिकि ककन्द्ने, केही प्रछतशत सेयर ककन्द्ने, एउिा कम्पनीिाि िुकक्रएर अको 
कम्पनी िन्द्ने, दईु कम्पनी आपसिा गामभनेजस्ता कायकहरू कम्पनी रत्जस्िारको कायाकलयको 
छनयिनिा भई नै रहेका िन ्। तर, यो विर्य पछन आयोगले छनयिन गनक थाल्यो भनेचादहुँ नयाुँ 
विर्य हो । िैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूिा सिकसािारण िा सेिाग्राहीको रकि छनक्षेप रहेको हुन्द्ि । 
कयस्ता स स्थालाई सिल िनाउनुपिक भनेर रारि िैंकले विमभन्द्न सेिासुवििा तथा िुि ददएर 
िैंकहरूलाई िजकरिा लगेको ि । जलविद्युत ्कम्पनीलाई पछन िजकरिा जाुँदा आयकरिा िुि, रोयल्िी 
मिनाहाजस्ता सुवििा ददएर िजकरिा जान प्रोकसाहन गने हो भन ेयसले रुग्ण भएका तथा िराशायी 
भएका कम्पनीलाई सिेत सक्षि िनाएर सञ्चालनिा ल्याउन सहयोग गिक  । तर, कुनै सुवििाविना 



नै िजकर िा प्रात्प्तिा जानेलाई छनगरानी गररयो भने उल्िै झन्द्झदिलो िन्द्ि । िजकर िा प्रात्प्तिा 
जाुँदा आयोगको स्िीकृछत मलनुपने व्यिस्था गररए उल्िो प्रकयुकपादक हुन सक्ि ।  

 

  



>f]t M gof¤ klqsf, 2076÷11÷2 

ङादी ग्रुपको विद्युत ्बिक्री आय ८ करोड ४७ लाख 

आधथकक िर्क ०७६/७७को दोस्रो तै्रिासिा ङादी ग्रुप पािर मलमििेडले ८ करोड ४७ लाख ६३ हजारको 
विद्युत ्बिक्री गरेको ि । कम्पनीले गत आिको सोही अिधििा ८ करोड १६ लाख २५ हजारको 
विद्युत ्बिक्री गरेको धथयो । गत आिको सोही अिधिको तुलनािा ३ प्रछतशत िढी विद्युत ्बिक्री 
गरेको कम्पनीले जनाएको ि । 

कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी गत आिको तुलनािा ३ दशिलि २९ प्रछतशत िढेको ि । गत 
आिको ६ िदहनािा ७ करोड २३ लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले चालू आिको ६ 
िदहनािा ७ करोड ४६ लाख आम्दानी गरेको ि । जलविद्युकिा कम्पनीको लगानी १५ करोड ३२ 
रुपैयाुँ रहेको ि । कम्पनीले आि २०७४/७५ िा १० प्रछतशत नगद लाभा श वितरण गरेको धथयो । 
कम्पनीको चुक्ता पुुँजी ५३ करोड ५५ लाख ि । कम्पनीले चालू ६ िदहनािा २१ लाख ९५ हजार 
रोयल्िी छतरेको ि । कम्पनीको कुल सम्पवत्त ९६ करोड ९० लाख रहेको ि ।  

कम्पनीले यस तै्रिासको अिधििा मसउरी खोला जलविद्युत ्आयोजना पूणक सञ्चालन गरेको ि । 
कम्पनीको प्रछतसेयर आम्दानी िावर्कक १६ रुपैयाुँ ४८ पैसा रहेको ि भने प्रछतसेयर नेििथक १ सय 
२० रुपैयाुँ ३५ पैसा रहेको ि । कम्पनीको वपई रेमसयो ६.९८ प्रछतशत, तरलता अनुपात २ दशिलि 
३० प्रछतशत ि । कम्पनीको िुििार सेयर िूल्य प्रछतककत्ता १ सय २० रुपैयाुँ कायि भएको ि । 

 


