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विद्युत ्चुहािट १० प्रततशतभन्दा तल, िर्षमा जोग िँदैछ १० अर्ष 

४ फा ुन, काठमाडौं । चालू आगथषक िर्ष (आि) २०७६ /७७को पहहलो ६ महहनामा वितरणतफष को 

औसत विद्युत चुहािट ९.७८ प्रततशतमा झरेको छ । 

 त आि २०७५/७६मा ११.२८ प्रततशत रहेको वितरणतफष को चुहािटलाई चालू आिको पहहलो ६ 

महहनामा १.५० प्रततशत विन्दलेु घटाएर ९.७८ प्रततशतमा सीममत  नष नेपाल विद्युत प्रागिकरण 

सफल भएको हो । 

चालू आिमा वितरणतफष को विद्युत ्चुहािटलाई ८.५० प्रततशतमा झाने लक्ष्य तय  री प्रागिकरणले 

विद्युत ्चुहािट तनयन्रण र सेिाप्रिाह सुिार तथा विस्तारमा केन्द्न्ित भई काम  रररहेको छ । 

आगथषक िर्ष (आि) २०७२/७३मा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रततशत विद्युत ् चुहािटलाई आि 

२०७५/७६सम्ममा १५.३२ प्रततशतमा झाररएको गथयो । चालू आिमा प्रणालीको चुहािट १३ 

प्रततशतभन्दा कममा झाने लक्ष्य मलइएको छ । 

चुहािट तनयन्रणर्ाट मारै िावर्कष  रुपमा झण्डै १० अर्ष रुपैयािँ थप आम्दानी भएको प्रागिकरणका 

कायषकारी तनदेशक कुलमान तघमसङले र्ताए । 

ऊजाष, जलस्रोत तथा मसिंचाइमन्री एिम ्प्रागिकरण सिंचालक सममततका अध्यक्ष िर्षमान पनुले विद्यतु 

चुहािट घटाउन,े सिंस्थामभरको वित्तीय तथा प्रशासतनक र्ेगथतत तनयन्रण  री सुशासन कायम  ने, 

सेिा प्रिाहलाई सुिार  नेल ायतका तनदेशन प्रागिकरण व्यिस्थापनलाई हदएका छन ्। प्रागिकरणले 

अहहले सोहीअनुसार काम  रररहेको छ । 

आिको र्ािँकी ६ महहनामा तय  ररएको लक्ष्य हामसल हुने कायषकारी तनदेशक तघमसङले र्ताए । 



तघमसङले लोडसेडडङ अन््य भई तनयममत रुपमा विद्युत ्आपूतत ष र प्राविगिक तथा  ैह्रप्राविगिक 

चुहािट तनयन्रणका लाग  चामलएका कदमले वितरणतफष को विद्यतु ्चुहािट तनयन्रणमा सकारा्मक 

प्रभाि परेको उल्लेख  रे । 

‘ ैह्रप्राविगिक चुहािट तनयन्रणका लाग  चोरी तनयन्रण,महशुल र्क्यौता असुलीमा कडाइ, ममटर 

िाईपास तथा हुककङ  री चोरी  नेलाई कडा कारिाही  ने, र्न्द ममटर फेने, ममटर  मलन प्रो्साहहत 

 ने ममटर ररडडङ नभएको (स्टक युतनट) ग्राहकको पहहचान  री ररडडङ  ने र प्राविगिक चुहािट 

तनयन्रणका लाग  सर्स्टेसनको क्षमता र्दृ्गि  ने, कन्डक्टर थप्ने,ओभरलोड ट्रान्सफष मर फेने, गथर् 

फेज ममटरको प्रयो लाई प्रो्साहन  नेल ायतका काम अमभयान कै रुपमा चलाइरहेका छौं, हामीले 

चालेका कदमको प्रभािले  दाष वितरणतफष को चुहािट घटेको हो,’ तघमसङले भने, ‘विकमसत देशमा 

पतन वितरणतफष को विद्युत ्चुहािट पािँच प्रततशतको हाराहारीमा हुन्छ, प्रसारण तथा वितरणतफष का 

तनमाषणािीन सर्ै सर्स्टेसन सिंचालनमा आएपतछ हामी पतन विकमसत देशकै हाराहारीमा पुग्छौं ।’ 

प्रागिकरण व्यिस्थापनले विद्युत ्चुहािट तनयन्रण, विद्युतीकरण  र सेिाप्रिाह सुिारमा केन्द्न्द्रत 

रहेरप्रागिकरणका सातप्रादेमशकतथादईु प्रदेश डडमभजन कायाषलय प्रमुखहरु र मातहतका एक सय २९ 

वितरण केन्ि प्रमुखहरुसिँ  कायषसम्पादन सम्झौता  रेको छ । 

चुहािट तनयन्रण र सेिा प्रिाहका लाग  हदइएका लक्ष्य पूरा  रेमा न द र  ैह्रन द प्रो्साहन 

पाउने व्यिस्था  ररएकाले यसको सकारा्मक प्रभाि परेको तघमसङको भनाइ छ। 

प्रागिकरणले चुहािट तनयन्रण, िक्यौता असुलील ायतका तनिाषरण  ररएका लक्ष्यको प्र ततका 

आिारमा ग्राहक तथा वितरण सेिातफष  कमषचारीलाई कायषसम्पादनमा आिाररत पुरस्कार 

(इपीआर)ला ू  रेको छ । 

उनले वितरण तथा ग्राहक सेिाअन्त षतका व्यिस्थापक र हदनरात नभनी खहटएका कमषचारी,  हृ 

प्रशासनल ायत सर्ैको साथ र सहयो मा चुहािट घटाउन सफल भएको र्ताए । ‘प्राविगिक र 



 ैह्रप्राविगिक चुहािट तनयन्रणका लाग  मुलुकभर चामलएको अमभयानलाई अझै सशत्त र प्रभािकारी 

र्नाउिँछौं’,उनले भने । 

ममटर मलन प्रो्साहहत  नष सुकुम्िासीलाई पतन मीटर सहज रुपमा हदने, स्थानीय तहको  मसफाररस 

विनानै ममटर जडान  ने, अतत विपन्नहरुलाई तनशुल्क ममटर वितरण भइरहेको छ । 

प्रागिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेिा तनदेशनालयका उपकायषकारी तनदेशक हरराज न्यौपानले चालू 

आिको पहहलो ६ महहनामा प्राविगिक र  ैह्रप्राविगिक चुहािट तनयन्रणका लाग  झण्डै ५० करोड 

रुपैयािँको काम  ररएको जानकारी हदए । ‘चोरी तनयन्रणका लाग  मुलुकभरका हरेक वितरण 

केन्िहरुले युतनक युतनक अमभयान चलाइरहेका छन,् र्ढी चोरी भएको ठाउिँका विद्यालयमा  एर 

विद्याथीको जनचेतना अमभर्दृ्गि  ने, स्थानीय तह तथा प्रशासनसिँ  समन्िय र सहकायष  री 

अमभयान चलाइएको छ, प्राविगिक चुहािट तनयन्रणका लाग  पतन व्यापक रुपमा काम भइरहेको 

छ’,उनले भने । 

विद्युत ्बर्क्रीर्ाट प्रागिकरणले आम्दानी  ने राजश्िको कररर् २८ प्रततशत हहस्सा ओ ट्ने र्ाग्मती 

प्रदेशको प्रदेमशक कायाषलय काठमाडौंको  त आिमा ७.४० प्रततशत रहेको चुहािट ७ प्रततशतमा 

झरेको छ । चुहािटलाई चालू आिमा ५.७७ प्रततशतमा झाने लक्ष्य हदइएको छ । कायाषलय मातहत 

२० वितरण केन्िहरु छन ्। 

दोस्रो र्ढी राजश्ि सिंकलन  ने प्रदेश निं २को प्रादेमशक कायाषलय जनकपुरको  त आिमा रहेको 

१५.४८ प्रततशतको चुहािट १४.३४ प्रततशतमा झरेको छ । कायाषलयले चुहािटलाई १०.९७ प्रततशतमा 

झानुष पने छ । कायाषलय मातहत २३ वितरण केन्िहरु छन ्। 

प्रदेश निं १को प्रादेमशक कायाषलय विराटन रले  त आिमा ११.८४ प्रततशत रहेको विद्युत ्चुहािट 

चालु आिको ६ महहनामा ९.८८ प्रततशतमा झारेको छ । कायाषलयलाई विद्युत ् चुहािट ८.८७ 

प्रततशतमा झाने लक्ष्य हदइएको छ ।कायाषलय मातहत २४ वितरण केन्िहरु छन ्। 



 त आिमा १०.४३ प्रततशत रहेको चुहािटलाई  ण्डकी प्रदेश प्रादेमशक कायाषलय पोखराले चालू 

आिको ६ महहनामा ८.७५ प्रततशतमा सीममत  रेको छ । कायाषलयलाई  चुहािट ७.९० प्रततशतमा 

झाने लक्ष्य हदइएको छ । कायाषलय मातहत १३ वितरण केन्िहरु छन ्। 

प्रदेश निं ५को प्रादेमशक कायाषलय र्ुटिलले १२.३६ प्रततशतको चुहािटलाई ६ महहनामा ९.९३ 

प्रततशतमा झारेको छ । कायाषलयले चुहािटलाई ९.२६ प्रततशतमा झानुष पने छ । कायाषलय मातहत 

११ वितरण केन्िहरु छन ्। 

कणरा्ाली प्रदेशको प्रादेमशक कायाषलय सुखेतले १९.९० प्रततशत रहेको चुहािटलाई १४.९८ प्रततशतमा 

सीममत  रेको छ । कायाषलयलाई चुहािट  १४.५७ प्रततशतमा झाने लक्ष्य हदइएको छ । कायाषलय 

मातहत १० वितरण केन्िहरु छन ्। 

सुदरूपन्द्श्चम प्रदेशको प्रादेमशक कायाषलय अत्तररयाले १४.३९ प्रततशतको चुहािटलाई ८ प्रततशतमा 

झारेको छ । कायाषलयलाई चुहािट १०.६९प्रततशतमा झाने लक्ष्य हदइएको छ । कायाषलय मातहत १२ 

वितरण केन्ि छन ्। 

र्ाग्मती प्रदेशको प्रदेश डडमभजन कायाषलय हेटौंडाले ७.३८ प्रततशत रहेको चुहािटलाई ६.५५ 

प्रततशतमा सीममत  रेको छ । कायाषलयले चुहािटलाई चालू आिमा ५.७५ प्रततशतमा झानुष पने छ 

। कायाषलयअन्त षत ६ वितरण केन्िहरु छन ्। 

प्रदेश निं ५को प्रदेश डडमभजन कायाषलय नेपाल िंजको विद्युत चुहािट ९.६५ प्रततशत छ । कायाषलयले 

चुहािटलाई ८ प्रततशतमा झानुष पने छ । कायाषलय मातहत १० वितरण केन्िहरु छन ्। 
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मागथल्लो दोदी ‘ए’ को तनमाषण ९६ प्रततशत सककयो, चैतमा 
बर्जुली र्ल्न े

काठमाडौं । लमजुङमा मलर्टी इनजी कम्पनी मलममटेडले तनमाषण भइरहेको २५ मे ािाटको मागथल्लो 
दोदी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको काम कररर् ९६ प्रततशत पूरा भएको छ ।  त साउनमा दोदी 
खोलामा आएको र्ाढीले केही क्षतत पुयाषए पतन अहहले कामले  तत मलएको छ । 

चैतमभर बर्जुली र्ाल्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको सञ्चालक रामर्हादरु पाण्डले र्ताए । 
‘आयोजनाको अगिकािंश तनमाषण सककएको छ, हेडिक्र्स र विद्युत हृमा थोरैमार काम र्ािँकी छ,’ उनले 
ऊजाष खर्रसिँ  भन,े ‘विद्युत जोड्न प्रसारण लाइन तथा सर्स्टेसनको समस्या पतन छैन ।’ 

नेपाल विद्युत प्रागिकरणले आयोजनाको विद्युत हृदेखख कररर् १ सय ३० ममटर टाढा १३२/२२० 
केभीको सर्स्टेसन तनमाषण  रररहेको छ । अगिकािंश तनमाषण पूरा भएकाले आयोजनार्ाट विद्युत 
उ्पादन हुिँदासम्म सर्स्टेसन पतन तयार हुने यसका आयोजना प्रमुख गचरन्तन राणाले र्ताए । 

आयोजनार्ाट  त िर्ष नै विद्युत उ्पादन  ने लक्ष्य गथयो । तर, स्थानीय समस्या, प्रसारण लाइन 
तनमाषणको सुतनन्द्श्चतता नहुिँदा विद्युत उ्पादन अिगि लन्द्म्र्एको पाण्डलेे र्ताए ।  त साउनमा दोदी 
खोलामा आएको भीर्ण र्ाढीका कारण हेडिक्र्समा क्षतत पुयाषउिँ दा पतन तनमाषणमा समस्या उ्पन्न 
भएको गथयो । र्ाढीले र् ाएर केही कामदारको मृ् यु भएपतछ कररर् एक महहना काम ठप्प भएको 
गथयो । 

प्रागिकरणसिँ  प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एगग्रमेन्ट) हुिँदा उ्पाहदत विद्युत उदीपुर सर्स्सटेसनमा 
जोड्ने उल्लेख गथयो । तर, उक्त सर्स्टेसन तनमाषण हढलो हुने भएपतछ दोदी कोररडोरमा आयोजना 
तनमाषण  रररहेका प्रिद्षिकहरूले प्रागिकरणलाई दर्ार् हदएर पायक पने ठाउिँमा सर्स्टेसन तनमाषण 
 नष आग्रह  रेका गथएन । 

प्रिद्षिकहरूको आग्रहअनुसार मागथल्लो दोदी नन्द्जक नयािँ सर्स्टेसन तनमाषणािीन छन ् । उक्त 
सर्स्टेसनमा दोदी कोररडोरमा तनमाषण हुने कररर् २ सय मे ािाट विद्युत जोडडन्छ । ्यसपतछ 



मध्यमस्र्याङ्दीको प्रसारण लाइनमा जोडडनेछ । उदीपुर सर्स्टेसन र्नेपतछ सर्ै आयोजनाको विद्युत 
्यही सर्स्टेसनमा पुयाषइनेछ । 

कररर् ४ अर्ष ६४ करोड ६१ लाख रुपैयािँ ला त अनुमान  ररएको आयोजनार्ाट िावर्षक १३ करोड 
६७ लाख ८४ हजार ८ सय ६९ युतनट विद्युत उ्पादन हुनेछ । आयोजनार्ाट विद्युत उ्पादन सुरु 
भएको पहहलो िर्ष कररर् ८० करोड रुपैयािँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण  ररएको छ । 

सिषसािारणका लाग  सेयर तनष्कासन  नष नेपाल गितोपर र्ोडषमा आिेदन हदएकाले यसै साता 
स्िीकृत प्राप्त हुने कम्पनीले जानकारी हदएको छ । स्िपुिँजी ल ानीमध्ये ७५ प्रततशत सिंस्थापन र 
२५ प्रततशत स्थानीयर्ासी, आयोजना प्रभावित र सिषसािारणका लाग  छुट्ट्याइएको छ । 
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जलविद्युतमा कााेरााेना प्रभाि,गचतनयािँ कामदार नफककिँ दा २ 
आयोजनाको तनमाषण प्रभावित 

काठमाडौं । चीनमा फैमलएको कोरोना भाइरसकााे प्रभाि नेपालकााे जलविद्युत विकासमा पतन 
परेकााे छ । कााेरााेना महाकारीकााेरूपमा फैमलिँदा चीन सरकारले आफ्ना ना ररकलाई देश छाड्न 
रोक ल ाएपतछ गचतनयािँ ठेकेदार कम्पनीले काम  रररहेका आयोजनाको तनमाषण प्रभावित हुन पु ेको 
हो । 

गचतनयािँ नयािँ िर्ष मनाउन घर  एका कामदार फककष न नसकेपतछ  तनमाषणािीन ६८ मे ािाटका २ 
जलविद्युत आयोजनाकााे काम  प्रभावित भएकााे छ । कााेरााेनाकााे सिंक्रमणले कामदार नयािँ िर्ष 
मनाएर फककष न नसक्दा  एउटै घरानाले तनमाषण  रररहेका ४८.८ मे ािाटकााे खखम्ती-२ र २० 
मे ािाटकााे लाङटाङ आयोजनाकााे काम प्रभावित भएकााे हााे । 

माघ १८ (जनिरी २३)  ते   एका १४ गचतनयािँ कामदार कोरोनाकााे महामारीकै कारण 
नफष ककएपतछ आयोजनाकााे काम रााेककएकााे वपपुल्स इनजी कम्पनीका कायषकारी अध्यक्ष कृष्ण 
आचाषयले र्ताए । उनका अनुसार गचतनयािँ कामदारसिँ  तनयममत सिंिाद भइरहेकााे छ । कारााेना 
तनयन्रण भएकााे अिस्थामा चैतकााे पहहलााे सातामभर कामदार फकष ने पतन उनले र्ताए । 

तनमाषण ठप्प भएकााे खखम्ती-२ वपपुल्स इनजी मलममटेड र लाङटाङ मल्टी इनजी डेभलपमेन्ट 
कम्पनीले तनमाषण  रररहेको छ । दिुै आयोजना तनमाषणकााे काम चीनकााे चोङगचङ िाटर टिाषइन 
िक्सष (मसडब्लु हटडब्लु) ले  रररहेकााे छ । 

सुभरभाइजरभन्दा मागथकााे सर्ै न्द्जम्मेिारी गचतनयािँ कम्पनीकााे भएकाले अर् कामदार 
फककष एपतछमार तनमाषण सुचारु हुने आचायषले र्ताए । गचतनयािँ कामदारकााे न्द्जम्मेिारी र्ढी भएकाले 
नेपाली कामदार भारमा तनमाषण सुचारु  नष सम्भि नभएकााे कम्पनीले जनाएकााे छ । 



अहहले खखम्ती-२ आयोजनाको विस्ततृ अध्ययन प्रततिेदन (डडवपआर) तथा पहुिँच 
पूिाषिार  तनमाषणकााे काम सम्पन्न भएको छ । ३ िटा पुल र पहुिँच मा ष तनमाषण  ने काम 
सककएको छ । 

लाङटाङ जलविद्युत आयोजनाको काम पतन विस्ततृ आयोजना प्रततिेदन(डडवपआर), हाइड्रोलोन्द्जकल 
मोडमलङ ल ायतका काम सम्पन्न भइसकेको छ । गचतनयािँ कामदार फकेपतछ दिुै आयोजनाको 
मसमभल सिंरचनाको तनमाषण सुरु  ने तामलका गथयो । दिुै आयोजना इपीसी मोडलमा तनमाषण हुिँदैछन ्
। 

खखम्ती-२ तनमाषण पूरा  नष ९ करोड रुपैयािँ ला त अनुमान  ररएको छ । उक्त आयोजनामा सातनमा 
र्ैंकको अ ुिाईमा १० र्ैकले ऋण ल ानी  रेका छन ्। यसै री, लाङटाङको ४ अर्ष ५ करोड रुपैयािँ 
ला त अनुमान  ररएको छ । यस आयोजनामा सनराइज र्ैंकको अ ुिाईमा ३ र्ैंकले ऋण ल ानी 
 रेका छन ्। 
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विद्युत ्महसुल दर समायोजन २ महहनामभरै 
चान्द्जषङ स्टेसनका लाग  प्रततयुतनट साढे ४ देखख साढे ११ रुपयैािँसम्म प्रस्ताि 

विद्युत ्तनयमन आयो ले २ महहनामभरै सर्ै ि षका विद्युत ्महसुल समायोजन  ने भएको छ । 
विद्युत ्प्रागिकरणले १५ हदनअतघ पठाएको पररमान्द्जषत महसुल दरको प्रस्तािसहहतको तनिेदन 
बर्हीर्ार आयो ले औपचाररक रूपमा स्िीकार (दाताष)  रेको हो । उक्त तनिेदन स्िीकार  रेको ६० 
हदनमभर तनणषय  नैपने व्यिस्था आयो  ऐनमा छ ।  
‘प्रागिकरणले पठाएको प्रस्ताि अध्ययनमा अतघ र्ढाउन योग्य भएपतछ आयो ले बर्हीर्ार दताष 
(स्िीकार)  रेको छ,’ आयो का सदस्य रामकृष्ण खततिडाले भने, ‘अर् ६० हदनमभर तनणषय  नैपने 
कानुनी व्यिस्था भएकाले चािँड ैसमायोजन हुनेछ ।’  
नयािँ महसुल दरर्ारे अध्ययन  नष आयो ले सदस्य खततिडाको सिंयोजक्िमा एक अध्ययन 
सममततसमेत  ठन  रेको छ । सममततले २ महहनामभर नयािँ महसुल दरर्ारे सािषजतनक सुनुिाइ 
 ने, सरोकारिालाको राय–सुझार् मलनेजस्ता सर्ै प्रकक्रया सक्नुपने हुन्छ ।  
 स्टेसन सञ्चालकले २० प्रतिशिसम्म मुनाफा जोडेर शुल्क ललन पाउने  
 मालसक १० युतनटसम्म खपि गनेलाई तनिःशुल्क, सेवाशुल्क ३० रुपैयााँ मात्र 

प्रस्तावित दरअनुसार सािषजतनक यातायात तथा चान्द्जषङ स्टेसनका लाग  विद्युत ्उपभो   ने समय 
र मौसमका आिारमा प्रततयुतनट ४ रुपैयािँ ४५ पैसादेखख ११ रुपयैािँ ७० पैसासम्म लाग्नेछ । चान्द्जषङ 
स्टेसनमा ‘अटोमेहटक स्िाप काडष’माफष त चाजष  ने सािषजतनक यातायात ि षका ग्राहकका लाग  
िैशाखदेखख मिंमसरसम्म रातत ११ र्जेदेखख बर्हान ५ र्जेसम्म (अप वपक आिर) विमभन्न 
भोल्टेजस्तरका आिारमा प्रततयुतनट ४ रुपैयािँ ४५ पैसादेखख ५ रुपैयािँ ५ पैसासम्म महसुल प्रस्ताि 
 ररएको छ । 
सािँझ ५ र्जेदेखख रातत ११ र्जेसम्मका लाग  प्रततयुतनट ८ रुपैयािँ ४० पैसादेखख ८ रुपैयािँ ७० 
पैसासम्म लाग्नेछ । ्यस्तै, बर्हान ५ देखख सािँझ ५ र्जेसम्म (अन्य समय)का लाग  प्रततयुतनट ६ 
रुपैयािँ ६० पैसादेखख ६ रुपैयािँ ९० पैसा मलइनेछ । ्यस्तै, मिंमसरदेखख चैतसम्म (हहउिँ द)मा सािषजतनक 
यातायात ि ष र चान्द्जषङ स्टेसनसमेतलाई रातत ११ र्जेदेखख बर्हान ५ र्जेसम्म प्रततयुतनट ६ रुपैयािँ 
६० पैसादेखख ६ रुपैयािँ ९० पैसासम्म लाग्नेछ । ्यस्तै, बर्हान ५ र्जेदेखख रातत ११ र्जेसम्म 
प्रततयुतनट ८ रुपैयािँ ४० पैसादेखख ८ रुपैयािँ ७० पैसासम्म लाग्नेछ ।  



अन्य यातायात ि षका चान्द्जषङ स्टेसनसमेतका लाग  भने मौसम, समय र भोल्टेजस्तरअनुसार 
सािषजतनक यातायात ि षको तुलनामा केही महिँ ो दर प्रस्ताि  ररएको छ । यस ि षका लाग  ४ 
रुपैयािँ ४५ पैसादेखख ११ रुपैयािँ ७० पैसासम्म मलनुपने प्रस्ताि छ ।  
२० प्रतिशि सेवाशुल्क ललन पाउने  
प्रागिकरणले प्रस्तावित दरमा २० प्रततशतसम्म मुनाफा जोडेर चान्द्जषङ स्टेसन सञ्चालकले महसुल 
उठाउन पाउने प्रस्ताि  रेको छ । प्रागिकरणले काठमाडौं उप्यकामभर २५ र र्ाहहर २५  री देशका 
विमभन्न स्थानमा ५० िटा चान्द्जषङ स्टेसन तनमाषणका लाग  हालै अन्तराषन्द्ष्ट्रय र्ोलपरसमेत आह्िान 
 ररसकेको छ ।  
 १० युतनटसम्मलाई तनिःशुल्क सेवाशुल्क ३० रुपैयााँ लाग्ने  
प्रततमहहना १० यतुनटसम्म मार विद्यतु ्खपत  न ेउपभोक्ताका लाग  प्रागिकरणले विद्यतु ्तनिःशुल्क 
 नष प्रस्ताि  रेको छ । ती उपभोक्तालाई डडमान्ड शुल्कर्ापत प्रततमहहना ३० रुपैयािँ मार लाग्नेछ । 
अहहले न्यूनतम शुल्क ९० रुपैयािँ छ ।  
१० यतुनटसम्म विद्युत ्उपभो   ने ग्राहकको सिंख्या ७ लाख छ । ्यसै री, ११ देखख २० युतनटसम्म 
खपत  नेको सिंख्या १७ लाख छ । १० युतनटसम्म प्रयो   नेलाई सर्ैभन्दा सस्तो दर र ्यसमागथ 
उपभो   ने उपभोक्ताका लाग  प्रयो का आिारमा महसुल थवपिँदै जाने प्रागिकरणले प्रस्ताि  रेको 
छ । 
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र्ुढी ण्डकी जलविद्युत ्आयोजनाले २८.१८ अर्ष मुआब्जा र्ािँड्यो 
गोरखाको २३ हजार ३ सय ३१ रोपनी र धादिङको २१ हजार १ सय ५८ रोपनीको मुआब्जा वविरण 
गररएको छ 

रान्द्ष्ट्रय  ौरिको र्ुढी ण्डकी जलविद्युत ्आयोजनाले डुर्ान प्रभावित र्ामसन्दालाई २८ अर्ष १८ करोड 
३१ लाख मुआब्जा रकम वितरण  रेको छ ।  ोरखातफष  २३ हजार ३ सय ३१ रोपनीका लाग  १४ 
अर्ष ७९ करोड ७६ लाख रुपैयािँ मुआब्जा रकम वितरण  रेको छ । ्यस्तै, िाहदङतफष  २१ हजार १ 
सय ५८ रोपनीका लाग  १३ अर्ष ३८ करोड ५५ लाखको मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको 
र्ुढी ण्डकी आयोजनाको िातािरण, मुआब्जा वितरण, पुनिाषस तथा पुनस्थाषपना एकाइका कायाषलय 
 ोरखाका एकाइ प्रमुख कृष्ण काकीले जानकारी हदए । ‘ ोरखाका ८५ प्रततशत र िाहदङका ८० 
प्रततशत स्थानीय र्ामसन्दाले मुआब्जा मलइसकेका छन,्’ काकीले भने, ‘र्ैंक ऋण भएका, अदालतले 
रोकेका, वििाहदतर्ाहेकका मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।’ उनले असार मसान्तसम्म मुआब्जा 
वितरण  ररसक्ने योजना रहेको जानकारीसमेत हदए ।  
ह्रासकट्टी वववािले भौतिक संरचनाको मुआब्जा वविरण हुन सकेन  

डुर्ान के्षरमा पने भौततक सिंरचना घर ोठ र र्ोटबर्रुिाको ९ महहनाअतघ ल त सिंकलन भए पतन 
मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । आरुघाट र आखेतल ायतका र्जार क्षेरमा ल त सिंकलनको 
काम अझै र्ािँकी छ ।  
प्रभावितले ह्रासकट्टी  नष नमान्दा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो । भिनसम्र्न्िी प्रचमलत 
कायषविगिमा भौततक सिंरचनाको ह्रासकट्टी  नुषपने प्राििान छ । तर, ह्रासकट्टी  नष प्रभावित 
र्ामसन्दाले मानेका छैनन ्।  
प्रभावित र्ामसन्दाको मा  सम्र्ोिन  नष मुआब्जा वितरण पुनिाषस तथा पुनस्र्थापना एकाइले ऊजाष 
मन्रालयमा फाइल पठाएको काकीले जानकारी हदए । मन्रालयर्ाट तनणषय भएपतछ घर ोठ र 
र्ोटबर्रुिाको मुआब्जा वितरण सुरु हुने उनले र्ताए ।  
 ोरखाको घ्याल्चोक, दरु्ुषङ, फुजेल, नाम्जुङ, र्ुिंकोट, अश्राङ, र्ोलाषङ, िािा र तान्िाङ क्षेरको ल त 
सिंकलन सककएको छ । ्यस्तै, िाहदङतफष  सलाङ, खरी, मैदी, चैनपुर, ज्यामरुङ, सल्यानटार, अन्द्ग्नचोक 
र र्ुढाथुम्क क्षेरका र्ोटबर्रुिा र भौततक सिंरचनाको ल त सिंकलन भइसकेको छ । र्जार क्षेरको 
ल त सिंकलन  नष केही हदनमै प्राविगिक टोली खटाइने कायाषलयको तयारी छ । दिुै न्द्जल्लाका 



डुर्ान क्षेरका प्रभावित र्ामसन्दालाई असारमभर मुआब्जा वितरण  ररसक्ने योजना कायाषलयले 
मलएको छ । 
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दमक,भरतपुर र पोखराको विद्युत वितरण प्रणाली पतन भूमम त 
र्नाइने 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्रागिकरणले दमक, भरतपरु र पोखराको विद्युत वितरण प्रणाली भूमम त 
र्नाउने भएको छ । प्रागिकरणले राजिानीपतछ उप्यका र्ाहहरका मुख्य सहरको वितरण प्रणाली 
पतन भूमम त र्नाउने तयारी  रेको हो । 

ठूला सहरका मुख्य सडकको वितरण प्रणाली भूमम त  नष अध्ययन भइरहेको प्रागिकरणका कायषकारी 
तनदेशक कुलमान तघमसङले र्ताए । उनका अनुसार वितरण प्रणाली हद ो, भरपदो र स्िचामलत 
र्नाउन यी सहरको वितरण लाइन भूमम त  नष लाग एको हो । 

‘विद्युतको मा  र्हढरहेकाले वितरण प्रणालीको क्षमता र्ढाउनु पने चुनौती छ ,’ उनले भने,‘ २० 
िर्षपतछको मा  प्रक्षेपण  रेर भूमम त लाइन तनमाषण  ररने हुिँदा मा  व्यिस्थापन  नष सहज हुन्छ 
।’ र्ढ्दो मा  व्यिस्थापन  नष सहरमा ओभर हेड लाइन तनमाषण  न ेठाउिँ नै नभएकाले भूमम त 
प्रविगिमा जानुपरेको उनले र्ताए । 

‘विकमसत मुलुकको वितरण प्रणाली भूमम त छ । हामीले पतन ठूला सहरमा यो प्रविगि अपनाउन 
आिश्यक देखखएको छ’ उनले भने । सुरुमा ठूला सहरका मुख्य सडकको वितरण लाइनलाई भूमम त 
 ने तथा मभरी सडकका ओभरहेड लाइनलाई स्तरोन्नतत  रेर सञ्चालन  ने योजना रहेको उनले 
र्ताए । 

भूमम त वितरण लाइनलाई स्िचामलत र्नाउन ‘कफल्ड ररमोट टममषनल युतनट’ जडान  ररनेछ । 
स्िचामलत वितरण प्रणाली तनयन्रण  नष तनयन्रण कक्ष पतन तनमाषण  ररने प्रागिकरणले जनाएको 
छ । यी सहरको वितरण लाइन भूमम त तथा स्िचामलत र्नाउन १ अर्ष रुपैयािँ ला त अनुमान 
 ररएको छ । 

प्रागिकरणले पहहलो पहहलो पटक राजिानीका महाराज न्ज र र्नपाकष  वितरण केन्िको प्रणाली 
भूमम त र्नाउन सुरु  रेको छ । र्ानेश्िर, कुलेश्िर, र्ालाजु, जोरपाटी र ककततषपुर वितरण केन्िको 



प्रणाली पतन भूमम त र्नाउन र्ोलपर मुल्याङ्कन भइरहेको प्रागिकरणले जनाएको छ । अर्को ४ 
िर्षमभर काठमाडौं उप्यकाको प्रणाली भूमम त  ररसक्ने प्रागिकरणको लक्ष्य छ । 
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विजुलीको तार भूमम त हुने भएपतछ व्यिसायी खुसी 
५ फा ुन, काठमाडौं । विजुलीको तार भूमम त हुने भएपतछ व्यिसायी खुसी भएका छन ् । 

व्यिसायीहरुको सिं ठन नेपाल रान्द्ष्ट्रय व्यिसायी महासिंघले तार भूमम त  ने सरकारी कामको 

स्िा त  रेको छ । 

महासिंघका अध्यक्ष नरेश कटुिालले सरकारले िेरै राम्रो कामको शुरुिात  रेको र्ताए । 

आफूहरुले १० िर्ष अतघदेखख तार भूमम त  नुषपने मा  राखेको भन्दै अध्यक्ष कटुिालले यो कामले 

राज्य तथा व्यिसायीलाईमारै नभएर सिषसािारणलाई िेरे फाइदा पुग्ने र्ताए । 

प्रिानमन्रीज्यूले जुन कामको शुरुिात  नुष भएको छ, यो हामीले िेरै पहहलेदेखख उठाउदै आएका 

गथयौं’ उनले भने, ‘यसले व्यिसायीहरुलाई केहह सहज र सिषसािारणलाई सुरक्षक्षत महशुस  राउनेछ 

।’ 

काठमाडौंका न्यूरोड, महार्ौद्ि ल ायतका क्षेरमा विद्युततय तार छरपस्त हुिँदा सामान ढुिानी  नष 

समेत समस्या भइरहेको उनले र्ताए । तारकै कारण ढुिानी  नष असहज भएको र पैदलयारीहरुले 

तनिाषि हहड्न पतन नपाउने  रेको उनले र्ताए । 

तय सर्ै क्षेरमा तार भूमम त भए व्यिसायीसिँ ै सिषसािारणलाई सुरक्षक्षत तररकाले यारा  नष सहज 

हुने अध्यक्ष कटुिालले र्ताए । महासिंघले तनणषय नै  रेर सरकारको कामको स्िा त  ने समेत 

उनले र्ताए । 

‘हामी नराम्रा कामको आलोचनामारै होइन, राम्रा कामको स्िा त पतन  छौ’ उनले भने, ‘महासिंघले 

यस कायषको तनणषय  रेर स्िा त  नेछ ।’ सरकारले साना उद्यो ी तथा व्यिसायीहरुलाई र्ेिास्ता 

 रेको भन्दै अध्यक्ष कटुिालले र्ताउदै आएका छन ्। 
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र्ैंकहरुले जलविद्युतका ल ानीकताषलाई विश्िास  नष छाड,े 

आयोजना र्ुझन सीईओ विद्युत प्रागिकरणमा 
काठमाडौं । र्ैंक तथा वित्तीय सिंस्थाहरु जलविद्यतुमा ल ानी  नष हन्द्ककएका छन ्। र्ैंकले जलबर्द्यतुका 
ल ानी  नुष अतघ नेपाल विद्युत प्रागिकरणसिं  परामशष मलन शुरु  रेका छन ्। 

ल ानी  नुषपूिष आयोजनाका सर्ल तथा दरु्षल पक्षका बर्र्यमा र्ैंकहरुले जानकारी मलन थालेको 
प्रागिकरणका प्रिक्ता प्रिल अगिकारीले र्ताए । 

केही महहनायता जलविद्युतमा ल ानी  नष तयारीमा रहेका आयोजनाका र्ारेमा जानकारी मलन 
र्ैंकका कायषकारी अगिकृत (सीईओ) हरु नै आउन थालेको उनले र्ताए । 

आयोजनमा पानीको िहाि, भू भष, ल ानी र प्रततफलल ायत इन्द्न्जतनयररङ्  पक्षका र्ारेमा सूचना 
मलने सीइओ आउने  रेका उनको भनाई छ । 

यसअतघ र्ैंकहरुले ल ानी  नुषपूिष प्रागिकरणमा जानकारी मलने  दैनथे । आयोजनाले  रेको 
अध्ययनकै आिारमा र्ैंकहरुले आफुखुसी ल ानी  दै आएका गथए । 

‘पतछल्लो समयमा िेरै आयोजना समस्यामा परेपतछ र्ैंकहरुले हामीसिं  र्ुझेर मार ल ानी  नष 
थालेका छन’ अगिकारीले क्यावपटल नेपालसिं  भने ‘आयोजनामा ल ानी  ने र्ैंकहरुले िमािम 
जानकारी मलन प्रागिकरणमा िाउन थालेका छन ्।’  

र्ैंकहरुले नदीमा पानीको र्हाि, िास्तविक ऊजाष उ्पादन, प्रसारणलाइनको अिस्था, आयोजनाका 
सञ्चालकको व्यिहार र जोखखमका र्ारेमा जानकारी मलन थालेको उनले र्ताए ।  ‘२५ ओटा 
आयोजनाहरु रुग्ण भएपतछ र्ैंकहरु थप सशिंककत भएर हामीसिं  जानकारी आएका हुन’् उनले भने 
। 

 कततपय आयोजनाका प्रर्द्र्िकहरुले ल ानी र्ढाएर तनमाणषपूिष नै आफ्नो ल ानी उठाउने आरोप 
लाग्ने  रेको छ । सोहह कारण पतन आयोजनाको विस्ततृ अध्ययन न दाष िेरै समस्यामा आउने 
 रेको र्ुझाइ अगिकारीको छ ।  



जलविद्युत आयोजना प्राकृततक विपवत्त, ठेकेदार र सञ्चालकको लापरिाहील ायत  कारणले समयमा 
सम्पन्न नहुने र ला त र्ढ्ने  रेको छ । सािषजतनक र तनजी साझेदारीमा तनमाषण भइरहेका 
अगिकािँश आयोजनाको समय लन्द्म्र्िँदा यसको असर ल ानीमा पछष । 

४५६ मे ािाटको मागथल्लो तामाकोसी, १११ म ेािाटको रसुिा ढी, १०२ मे ािाटको मध्यभोटेकोसी, 
४२ मे ािाटको ममस्रीखोल ायत अगिकािँश आयोजना तनिाषररत समय भन्दा हढला सम्पन्न हुने 
अिस्थामा छन ्।  

सोहह कारण प्राथममक सेयर तनष्कासन  ेरका अगिकािँश आयोजनाको सेयर मूल्य प्रततककत्ता सय 
भन्दा पतन कम छ । सेयर मूल्य कम भएपतछ नयािँ जलविद्युत कम्पनीहरुले तनष्कासन  नष ला ेको 
प्राथममक सेयर (आईपीओ) समेत बर्क्री नहुने अिस्था छ । सेयर र्जारमा गचमलमे जलविद्युत, 

र्ुटर्लपािर कम्पनी र सातनमा र्ाहेक अन्य कम्पनीको अिस्था कमजोर देखखएको छ । 

विद्युत प्रागिकरणका अनुसार २ हजार ३ सय मे ािाटका १ सय ३४ जलविद्युत आयोजनाहरुले 
ल ानी जुटाउन र्ािँकी छ । यी आयोजनाको र्ैंक तथा वित्तीय सिंस्थाहरुले अध्ययन  रररहेका छन 
। यी मध्ये अगिकािँशले विद्यतु प्रागिकरणसिं  विद्यतु खररदबर्क्री सम्झौता (पीपीए)  ररसकेका छन ्। 

चालु आगथषक िर्ष सुरु भएयता विमभन्न ११ कम्पनीहरुले जलविद्युत आयोजना र्नाउन ल ानी 
जुटाएका छन । न्युनतम ५ देखख ९९.४ मे ािाट क्षमताका आयोजना र्नाउन विकासकताषले ल ानी 
जुटाएका हुन ्। 

३०९ मे ािाटका ११ आयोजना र्नाउन विमभन्न र्ैंकहरुले सहवित्तीयकरण माफष त झण्ड ै४८ अर्ष 
रुपैयािँ ल ानी सम्झौता  रेका छन । 

यी आयोजनामा हहमालयन र्ैंक, नेपाल र्ैंक, माछापुकछे र्ैंक, प्राइम कममशषयल र्ैंक, कुमारी र्ैंक र 
नेपाल इन्फास्ट्रक्चर र्ैंकले ऋण ल ानी सम्झौता  रेका छन ्। 
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विजुलीको तार भूमम त  ने पोखराको असफल योजना 
६ फा ुन, पोखरा । सोमर्ार प्रिानमन्री केपी शमाषले काठमाडौंमा विजुलीको तार भूमम त  ने 

कामको उद्घाटन  दाष पोखरार्ासीले भने झण्ड ै१५ महहना अ ाडडको दृश्य झलझली सन्द्म्झए । 

 एको मिंमसर २७  ते पोखरामा एउटा यस्तै दृश्य देखखएको छ । विद्युतका पोलमा थाम्नै नसक्न े

तारको  ुजुल्टो र दरूसञ्चार उपकरणहरु हटाउने भन्दै पोखरा महान रपामलकाले अमभयान थालेको 

गथयो । 

मेयर मानर्हादरु न्द्जसीले पोखराको मसद्िाथषचोकमा  ुजुल्टो परेकोमध्ये एउटा तार काटेर अमभयानको 

सुरुआत  रेका गथए । 

्यततर्ेला मेयर न्द्जसीले भनेका गथए, ‘एक महहनामभर पोखराका मुख्य मुख्य ठाउिँमा  ुजुल्टो परेका 

तारहरु हटेर छयािं ै हुन्छ ।’ 

मेयरले घोर्णा  रेको एक िर्षभन्दा र्ढी बर्ततसक्यो तर तार थप  ुजुन्द्ल्टएका छन ्। बर्नाअध्ययन 

र पूिषतयारी बर्ना हचुिाको तालमा सुरु भएको अमभयानमा मेयर नै फेल खाए । 

‘पोलका तार व्यिस्थापन  नष सर्ै अनािश्यक तार हटाइहदम ्भनेर अमभयानै सुरु पतन  र् यौं । 

तर, ्यो काम साहै्र  ाह्रो हुिँदो रहेछ,’ मेयर न्द्जसीले अनलाइनखर्रसिँ  भने, ‘मसजषनाचोकदेखख 

महेन्िपुल पुग्नै १ महहना लाग्यो । ् यसमा पतन कफतनमसङ देखखएन । जतत सोचेको ् यतत कफतनमसङ 

नदेखखएपतछ ्यसमा अन्द्ल्झरहनु राम्रो मानेनौं र काम रोककयो ।’ 



यो पतन पढ्नुहोसकाठमाडौंमा गरराँिैछ ववजुलीको िार भूलमगि (लभडडयोसदहि) 
मेयर न्द्जसीलेभन्दा पहहले नै पोखरा महान रपामलका िडा नम्र्र ४ ले पतन आफ्नो िडाका केही 

ठाउिँमा अब्यिन्द्स्थत तार हटाउने अमभयान थालेको गथयो । तर, केही पोलर्ाट तार हटाउन सके पतन 

योजनाअनुसार काम  न िडा कायाषलयले सकेको गथएन । 

वर्षौंिेखखको भूलमगि योजना 

पोखरामा एक दशकदेखख नै तारलाई भूमम त  ने र्हस न रपामलकार्ाटै सुरु भएको हो । 

अव्यिन्द्स्थत तार भूमम त  ने विर्य नीतत तथा कायषक्रममै समेहटएर आउन थालेको हो । 

विद्युतीय तारलाई जममनमुतन ब्यिस्थापन  ररने भनेर पोखरा महान रले यसपटक  ौरिको 

आयोजनामा राखेको छ । तर, यो आयोजना  ौरिको होइन ठट्टाको विर्य र्नेको छ । 

पोलपोलमा  ुजुमुज्ज परेको तार हटाउने घोर्णा  दै मानर्हादरु न्द्जसीले पोखरा महान रको मेयर 

पदमा विजयी भएका गथए । तर, न्द्जसी मेयर पदमा विजयी २ िर्ष बर्ततसक्दा पतन तार अन्डरग्राउन्ड 

त भएको छैन । न त उनले घोर्णा  रेझैं पोलपोलका  ुजुमुज्ज तार नै व्यिन्द्स्थत हुन सक्यो । 

िारमा ट्याक्टरै झुण्डडयो 
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अव्यिन्द्स्थत रुपमा  ुजुन्द्ल्टएका तारले महान रर्ासीले हैरानीमारै खेप्नुपरेको छैन, ज्यानै मलने ठूला 

दघुषटना पतन भोग्नुपरररहेको छ । 

अतघल्लो िर्ष साउन २६  ते महेन्िपुलर्ाट रानीपौिातफष   इरहेको मोटरसाइकलमा सिार व्यन्द्क्तमागथ 

अचानक विजुलीको तार चुिँ डडएर लाग्यो । ती व्यन्द्क्तको पतछ उपचारका क्रममा मृ्यु भयो । 

दईु िर्षअतघ र्सको छतमा राखेर ल्याइिँदै  रेको एउटा हाते ट्याक्टर पोखरा अमरमसिंहको बर्जुली 

तारमा अड्ककयो । सम्र्न्द्न्ित तनकायले हदनभर ल ाएर उक्त समस्या सुल्झाएका गथए । 

 त िर्ष साउन २  ते पोखरा  णेश टोलमा पतन अव्यिन्द्स्थत विजुली तारकै कारणले आ ला ी 

भएको गथयो । उक्त घटनाले ठूलै चचाष पाएको गथयो । पोखरा महान रपामलकाप्रतत िेरैले प्रश्न 

उठाएपतछ र्ल्ल काम सुरु भएको गथयो । ्यो पतन अिकल्चो भयो । 

अव्यिन्द्स्थत तारका कारण सिषसािारणलाई मार होइन, स्ियिं महान रलाई समेत कुरुप र्नाउिँ दै 

लग रहेको छ । सडकमा रहेका पोलमा विजुली, केर्ुल, टेमलफोन र इन्टरनेटका अव्यिन्द्स्थत तारकै 

कारण दघुषटना र्ढ्दै  एको सरोकारिाला तनकाय  ुनासो  रररहेका छन ्। 

पोलमा  जुन्द्ल्टएका तार व्यिस्थापन  नष पोखरा महान रले ‘तार व्यिस्थापन सहजीकरण सममतत’ 

पतन  ठन  रेको गथयो । ११ सदस्यीय सममततको सिंयोजक महान रका त्कालीन तनममत्त प्रमुख 

प्रशासकीय अगिकृत  िं ालाल सुिेदी गथए । सममततले  त िर्ष मिंमसरमा तार व्यिस्थापन  नष भन्दै 

अमभयान समेत सञ्चालन  रेको गथयो । 

पोखरा महान रले सूचना प्रकामशत  रेरै नेपाल विद्युत प्रागिकरण, इन्टरनेट सेिा प्रदायक सिंस्था, 

नेपाल टेमलकम, केर्ल व्यिसायी ल ायतका सिंस्थालाई र्ोलाएर तार व्यिस्थापनमा सहयो   नष 

आग्रह  रेको गथयो । अमभयानको सुरुआत मिंमसर २७  ते महान र मेयर मानर्हादरु न्द्जसीले 

मसद्िाथषचोकमा एक इन्टरनेट सेिा प्रदायक कम्पनीको तार काटेर  रेका गथए । 

पदहले फाइबर त्यसपतछ अन्डरग्राउन्ड ! 



केही महहनाअतघ पोखरामा भएको एक कायषक्रममा नेपाल विद्यतु प्रागिकरण प्रमखु कुलमान तघमसङले 

चािँड ैकाठमाडौंसहहत पोखरा र भरतपुरका तार अन्डरग्राउन्ड  ररने जानकारी हदएका गथए । 

उनको घोर्णा अनुसार काठमाडौं महान रले मिं लर्ारदेखख तारलाई भूमम त र्नाउन सुरु  ररसकेको 

छ । जसको उद्घाटन प्रिानमन्री केपी शमाष ओलीले  रेका हुन ्। 

काठमाडौंले तार भूमम त  राउने अमभयान सुरु  ररसक्दा पोखरा महान रले भने तार अन्डरग्राउन्ड 

नभई पहहले फाइर्र तारर्ाट समािान खोन्द्जने जनाएको छ । ‘अन्डरग्राउन्ड त र्नाउने नै हो । 

तर, ्यो  नष सडकको स्पेसर्ारे पतन सोकनुपर् यो । ्यसले कवत्तको सम्भािना देखाउिँछ, अतनमारै 

योजना अतघ र्ढ्छ,’ पोखरा महान र मेयर न्द्जसी भन्छन,् ‘अहहलेलाई राम्रो उपाय भनेकै फाइर्र 

तार जडान नै हो ।’ 

मेयर न्द्जसीले सडकका दिुै भा मा फाइर्र तार तानेर ्यसर्ाट  ुजुल्टो तार व्यिस्थापन  ने सोच 

र्नाइरहेको सुनाए । ‘महान रको अहहलेको योजना भनेको दिुै भा ततर फाइर्र तार तानेर ्यसर्ाट 

डडन्द्स्ट्रब्युसन हदने कक भन्ने हो । अहहले कम्तीमा २ िटा फाइर्र तानेर ्यसर्ाटै सर्ै इन्टरनेट 

सेिा प्रदायक (आईएसपी) ले रोयल्टी ततरेरमारै सेिा अतघ र्ढाउने  री लाग रहेका छौं,’ उनले भने, 

‘तर, फाइर्र महान रले राखे्न हो कक दरूसञ्चारले भन्ने कुरा छ ।’ 

मेयर न्द्जसीले फाइर्र तारर्ाट पोखराका पोलमा रहेका अव्यिन्द्स्थत तार व्यिस्थापन  नष दरूसञ्चार 

प्रागिकरणले अध्ययन सुरु  ररसकेको जानकारी हदए । ‘दरूसञ्चारले अध्ययन प्रकक्रया अतघ 

र्ढाइसकेको छ । ्यसले १०/१ ५  तेमभर अध्ययन  ररसक्छौं भनेको छ । उसको ररपोटष 

आइसकेपतछ र्सेर छलफल हुन्छ’ उनले भने । 

विजुलीका तार भूमम त  नष भने समय लाग्ने उनको भनाइ छ । 
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खखम्ती जलविद्युतको स्िामम्ि हस्तान्तरण  नष विद्युत 

प्रागिकरण र हहमाल पािरले सिंयकु्त कम्पनी र्नाउिँ दै  

काठमाडौ । सञ्चालनमा रहेको खखम्ती जलविद्युत आयोजनाको स्िामम्ि हस्तान्तरणका लाग  
सिंयुक्त कम्पनी  ठन हुन ला ेको छ । नेपाल विद्युत प्रागिकरणले तनदेशक िेलप्रसाद शमाषको 
सिंयोजक्िमा सममतत  ठन  ररसकेको छ । 

शमाषको सिंयोजक्िमा भएको सममततले हहमाल पािर मलममटेडसिं  आयोजनाको स्िामम्ि 
हस्तान्तरण, कम्पनीको प्रिन्िपर तनयमािली र्नाउने काम  रररहेको विद्युत प्रागिकरणका प्रिक्ता 
प्रिल अगिकारीले र्ताए ।  

आ ामी जुलाइ १० अथाषत असारदेखख ६० मे ािाटको खखम्ती आयोजनको आिा स्िामम्ि हहमाल 
पािरर्ाट विद्युत प्रागिकरणमा आउन ेभएकाले सिंयुक्त कम्पनी  ठनको काम सरुु भएको उनले सनुाए 
। आयोजनाको स्िामम्ि हस्तान्तरण, आगथषक विश्लेर्ण र विद्युत खररदबर्क्री सम्झौता (पीपीए) का 
लाग  र्ेग्लै सममतत  ठन  ररएको उनले जानकारी हदए ।  

खखम्तीको स्िामम्ि हस्तान्तरण  नष डडल्लीराज दाहालको सिंयोजक्िमा  ठन भएको सममततले 
काम  रररहेको छ । यस्तै आयोजनाको वित्तीय विश्लेर्णको काम प्रिन्िक जयराज भण्डारीको 
सममततले  रेको छ । पीपीएको काम प्रित्ता अगिकारीको सममततले काम अतघ र्ढाएको छ ।  

सिंयुक्त कम्पनीले हहमाल पािरर्ाट खखम्तीको स्िामम्ि मलने छ । ् यसपतछ सो आयोजना विद्युत 
प्रागिकरण र हहमाल पािरको आिा स्िामम्ि हुने छ । नाफा आिा र्ािँडडने उनले र्ताए ।  

विद्युत प्रागिकरणले खखम्ती आयोजनासिं  डलरमा पीपीए  रेको छ । जुलाइ ११ देखख आिा स्िामम्ि 
विद्युत प्रागिकरणमा आउनुका साथै डलर पीपीएको म्याद सककने छ । सस्तोमा पीपीए  न ेविर्यमा 
छलफल भइरहेको उनले जानकारी हदए । 

हाल िर्ाषदको ६ महहनामा प्रततयुतनट ४ रुपैयािँ ८० पैसािँ र सुख्खाको ६ महहना प्रततयुतनट ८ रुपैयािँ 
४० पैसा दर रहेको छ ।  ठन हुन ला ेको सिंयुक्त कम्पनीसिं  यो भन्दा पतन कम दरमा पीपीए 
 नष ला ेको अगिकारीको भनाई छ ।   



खखम्ती आयोजनार्ाट विद्युत प्रागिकरणले डलरमा महिं ो बर्जुली ककन्दै आएको छ । रोयल्टी शलु्क 
समेत  री खखम्तीको बर्जुली प्रततयुतनट २१ रुपयैािँसम्म पु ेको अगिकारीले जानकारी हदए ।  

सन २००० जुलाईदेखख व्यिसायीक रुपमा बर्जुली उ्पादन थालेको खखम्तीको २० िर्षपतछ आिा 
स्िामम्ि प्रागिकरणमा हस्तान्तरण हुने सम्झौता भएको गथयो ।   

प्रागिकरणले खखम्तीको बर्जुली खररद  रेिापत हहमाल पािरलाई डलरमा भुक्तानी  दे आएको छ । 
विदेशी मुिा वितनयमय जोखखम पतन विद्युत प्रागिकरणले िहन  नुषपने छ । 

विद्युत प्रागिकरणले खखम्ती आयोजनाको रोयल्टमारै िावर्षक ४८ करोड रुपैयािँ र्रार्रको र्ुझाउदै 
आएको छ । प्रागिकरणले हहमाल पािरलाई िावर्षक ३ करोड २४ लाख ४ हजार ९५६ डलर अथाषत 
साढे ३ अर्ष रुपैयािँ भुक्तानी  दै आएको छ ।  

खखम्ती र्ुट नीततअन्र्त त तनजी तथा विदेशी ल ानीर्ाट तनमाषण भएको पहहलो आयोजना हो । 
आयोजनाले सन २००० को जुलाइ ११ ताररखदेखख विद्युत उ्पादन थालेको हो । हहमाल पािरको ५० 
िर्षको विद्युत उ्पादन अनुमततपर (लाइसेन्स) छ । 

हहमाल पािरमा नेपालको र्ुटर्ल पािर कम्पनी मलममटेड (र्ीपीसी) , निेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, 

आलस्थम पािर एस, जीई इनजी एसको सिंयुक्त ल ानी रहेको छ । ्यसर्ेला आयोजना र्नाउन १४ 
करोड ५२ लाख डलर ल ानी भएको गथयो । 

विद्युत प्रागिकरणसिं  डलरमा पीपीए  दा १ डलर र्रार्र ५२ नेपाली रुपैयािँ गथयो । २ दशकको 
अन्तरालमा डलर मजित भएर ११५ रुपैयािँ पु ेको छ । आयोजनार्ाट िावर्षक ३५ करोड युतनट 
बर्जुली उ्पादन हुने  रेको छ । 
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प्रसारण लाइन नर्न्दा दजषनौं आयोजना थमलए, ५ सय 
मे ािाटभन्दा र्ढी विद्युत खेर जािँदै 

काठमाडौं । ल ानीमैरी िातािरणको अिस्था प्रततकूल र्न्दै  ए पतन पतछल्लो समय जलविद्युत 
आयोजना तनमाषणको  ततले तीव्रता मलएको छ । जुनरूपमा आयोजना र्तनरहेका छन ््यही अनुसार 
प्रसारण लाइन पूरा भएका छैनन ्। 

समयमा प्रसारण लाइन नर्नेकै कारण दजषनौं आयोजनाको विद्युत खेर जाने अिस्था देखखएको छ 
। नेपाल विद्यतु प्रागिकरणको न्द्जम्मामा रहेका अगिकािंश लाइनको तनमाषण तनकै ससु्त छ । कायषकारी 
तनदेशक कुलमान तघमसङले सम्र्न्द्न्ित नदी कोररडोरका आयोजना पूरा हुिँदासम्म लाइन पतन तयार 
हुने र्ताउिँ दै आएका छन ्। 

तघमसङले दार्ी  रे झैँ प्रसारण लाइन तनमाषणको अिस्था सन्तोर्जनक देखखिँदैन । अहहले दोदी, 
सोल,ु मसिं टी–लामोसािँघु, गचमलमे–बरशूली, समुन्िटार–बरशूली ल ायत प्रसारण लाइनको काम तनकै 
सुस्त छ । यी लाइनमा जोड्न भन्दै ‘कनेक्सन एगग्रमेन्ट’ भएका िेरै आयोजनाको विद्युत खेर जाने 
अिस्था छ । जसर्ाट तनजी क्षेरको अर्ौं रुपैयािँ डुब्ने खतरा देखखन्छ । 

तनमाषणािीन २२० केभीका काली ण्डकी तथा कोसी कोररडोर, गचमलमे –बरशूली एििं १३२ केभीका 
मसिं टी–लामोसािँघु, समुन्िटार–बरशूली–३ ‘र्ी’ हर्, दोदी र सोलु कोररडोरमा कररर् हजार 
मे ािाटर्रार्रका आयोजना तनमाषण भइरहेका छन ्। कूल क्षमतामध्ये आिाभन्दा र्ढी विद्युत खेर 
जाने अिस्था देखखएको छ । 

मसिं टी–लामोसािँघु, दोदी, सोलु, समुन्िटार–बरशूली, गचमलमे–बरशूली, काली ण्डकी कोररडोरमा विद्युत 
जोड्ने सम्झौता  रेका आयोजनार्ाट क्रमशिः ४१ म ेािाट, ६४ मे ािाट, १२३.५ मे ािाट, ४२ मे ािाट, 

१६८ मे ािाट, ४२ मे ािाट विद्युत खेर जाने अिस्था छ । 



प्रसारण लाइन तनमाषणमा भएको हढलाई हुिँदा ५ मे ािाटको घलेम्दीले करोडौं रुपैयािँ घाटा र्ेहोरेको 
छ । यस्तै, म्याग्दीमा तनमाषण भएको १३ मे ािाटको थापा खोलाको विद्युत पतन िैकन्द्ल्पक प्रसारण 
लाइनमा जोडडएको छ । 

यता प्रसारण लाइन तनमाषण नभएकै कारण लमलतपुरमा तनमाषण भएको टुिं ुन÷ठोस्ने खानीखोलाको 
४० करोडको विद्युत खोलामा र् ेर खेर  यो । डेढ िर्ष आिाभन्दा र्ढी विद्युत खेर  एपतछ अहहले 
कनेक्सन एगग्रमेन्ट हुिँदाको भन्दा अकै सर्स्टेसनमा जोडेर आयोजना पणूष क्षमतामा सञ्चालनमा 
ल्याइएको छ । 

कालीगडडकी कोररडोर (२२० केभी) 
पन्द्श्चम के्षरमा तनमाषणािीन आयोजनाको विद्युत जोड्ने लक्ष्यले २२० केभी काली ण्डकी कोररडोर 
अ ाडड र्ढाइएको हो । यसको प्र तत तनराशाजनक छ । यही प्रसारण लाइन तनमाषणको टुिं ो 
नलाग्दा म्याग्दीन्द्स्थत ४२ मे ािाटको ममस्री खोला तनमाषणमा जान झन्ड ै२ िर्ष हढलो भयो । 
अहहले आयोजनाको काम पूरा भई विद्युत उ्पादनको चरणमा पुग्न ला ेको छ । तर, आयोजनाले 
उ्पादन  ने विद्युत जोडडने प्रसारण लाइनको टुिं ो छैन । 

यस कोररडोरमा ममस्री खोलासहहत ६५ मे ािाटको मागथल्लो काली ण्डकी ल ायत आयोजना 
तनमाषणािीन छन ् । प्रसारण लाइनकै कारण १३ मे ािाटको थापा खोला केिाङ सर्स्टेसनमा 
जोडडएको छ । यो लाइन २०७५ कावत्तकमै पूरा हुनुपने गथयो । दाना–खुकोट ३९ ककलोममटर खण्डमा 
१ सय १४ मध्ये १ सय १० टािर मार ठड्याइएको छ । 

चचललम–ेत्रत्रशूली (२२० केभी) 
कररर् ५ सय मे ािाट विद्युत जोडडने गचमलमे –बरशुली प्रसारण लाइनको काम ३ िर्षमा आिामार 
सककएको छ । २०७५ पुसमै पूरा  नुषपने आयोजना ठेकेदारको हढलासुस्तीले सुरु म्याद सककएको 
एक िर्षसम्म ५५ प्रततशतमार पूरा भएको छ । प्रसारण लाइनको ७८ टािरमध्ये ३२ ठाउिँमा काम 
भइरहेको आयोजना सिंयोजक थकष र्हादरु थापाले र्ताए ।यद्यवप, तनमाषणमा खासै समस्या नरहेको 
थापाको भनाइ छ । 



‘स्थानीयले सानो–ततनो अिरोि  रे पतन समस्या समािान  दै अतघ र्ढेका छौं,’ उनले भने, ‘तछटो 
तनमाषण सक्ने  री कामलाई तीव्रता हदइरहेका छौं । यो लाइन अर्को एक िर्षमभर पूरा नभए १ 
सय ११ म ेािाटको रसुिा ढी, ४२.५ मे ािाटको सान्जेन, १४.८ मे ािाटको मागथल्लो सान्जेनको 
विद्युत खेर जानेछ । यी आयोजनाको काम अन्द्न्तम चरणमा छ । 

समुद्रटार–त्रत्रशूली–३ ‘बी’ हब (१३२ केभी) 
यो प्रसारण लाइनको काम भने अन्द्न्तम चरणमा पु ेको छ । समय–समयमा स्थानीयले अिरोि 
 रे पतन समस्या समािान  दै तनमाषण अन्द्न्तम चरणमा पयुाषइएको गचमलमे –बरशलूीको सिंयोजकसमते 
रहेका यस आयोजनाका प्रमुख थापाले र्ताए । उनका अनुसार यो प्रसारण लाइनको काम र्ैशाखमभर 
पूरा हुनेछ । यस प्रसारण लाइनर्ाट २ सय ८० मे ािाटसम्म विद्युत प्रिाह हुन सक्छ । यस क्षेरमा 
अहहले ४२.५ मे ािाटका ८ आयोजना तनमाषणािीन छन ्। 

सोलु कोररडोर (१३२ केभी) 
सोलु कोररडोरमा आिा दजषनभन्दा र्ढी आयोजना तनमाषणािीन छन ्। १३२ केभी सोलु कोररडोरमा 
जोडडने  री १८ मे ािाटको मागथल्लो सोलु, ८२ मे ािाटको तल्लो सोलु, ५ मे ािाटको जुनर्ेँसी र 
८६ मे ािाटको सोलु –दूिकोसी, २३.५ मे ािाटको तनमाषणािीन छन ्। 

२३.५ मे ािाटको सोलुको उपकरण पररक्षण पूरा भइसकेको छ । प्रसारण लाइन तयार नहुिँदा ४ 
महहनादेखख आयोजनाको विद्युत खेर  इरहेको छ । सोलु कोररडोर प्रसारण लाइन तयार नहुन्जेल 
३३ केभी लाइनमा जोड्ने तयारी  ररएको छ । प्रागिकरणका कायषकारी तनदेशक तघमसङले पटक–
पटक प्रसारण लाइनको स्थल त तनरीक्षण  रेर सम्पन्न भएका आयोजनाको विद्युत खेर जान 
नहदने दार्ी  रे पतन व्यिहारमा देखखएको छैन । 

उता यही प्रसारण लाइनमा जोडडने तल्लो सोलुको तनमाषण अन्द्न्तम चरणमा छ । सर्स्टेसन तयार 
भए पतन प्रसारण लाइनको काम तनकै सुस्त छ । यही कारण विद्युत खेर जाने गचन्ता र्ढेको सोलु 
हाइड्रो पािर कम्पनीका प्रमुख कायषकारी अगिकृत आमशर्   षले र्ताए । 

२०७५ चैरमा पूरा हुनुपने ९० ककलोममटर लामो सोलु कोररडोरको काम अन्द्न्तम चरणमा पु ेको 
आयोजना प्रमुख जनाषदनप्रसाद  ौतमले र्ताए । सोलुखुम्र्ु र ओखलढुिं ाको िन क्षेरको रुख 



कटानको स्िीकृतत मलन हढलो हुिँदा कामले  तत मलन नसकेको उनको भनाइ छ । ३ सय ३ मध्ये 
१ सय ५१ टािर ठड्याइसकेको छ । २ सय ४५ िटाको ज  तयार भई २५ ककलोममटर तार 
तातनएको छ । 

कोसी कोररडोर (२२० केभी) 
भारतीय अनुदानमा २०७४ कावत्तकदेखख तनमाषण सुरु  ररएको प्रसारण लाइनको काम तनकै सुस्त 
छ । अर्को ८ महहनामभर पूरा  ने सम्झौता रहे पतन सम्भािना देखखिँदैन । यो प्रसारण लाइनमा 
कररर् २ हजार मे ािाट विद्युत प्रिाह  नष सककन्छ । इनरुिा–िनकुटा–र्सन्तपुर, सिंखुिासभाको 
र्ानेश्िर र तुन्द्म्लङटारसम्म १ सय ५ ककलोममटर प्रसारण लाइन तनमाषण हुनेछ । यो लाइनमा ५ 
सय १६ मे ािाटका २८ आयोजना जोड्न विद्युत खररद सम्झौता (वपवपए) भइसकेको छ । 

िोिी कोररडोर (१३२ केभी) 
२०७५ मिंमसरदेखख तनमाषण सुरु भएको दोदी कोररडोरको अहहले आिामार काम सककएको छ । 
कीततषपुर–उहदपुर लाइनमा २१ िटा फाउन्डेसन तयार भएको आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले र्ताए 
। उनका अनुसार १० ककलोममटर लाइनमा ३७ टािर तनमाषण हुनेछन ्। चालू आगथषक िर्षमभर लाइन 
तथा सर्स्टेसनको काम पूरा हुने उनको दार्ी छ । 

यस क्षेरमा २५ मे ािाटको मागथल्लो दोदी ए, ५४ मे ािाटको सुपर दोदी, १२ मे ािाटको दोदी–१ र 
२७ मे ािाटको दोदी खोला तनमाषण भइरहेका छन ्। उदीपुरमा सर्स्टेसन तनमाषण  नष हढलो हुने 
भएपतछ मागथल्लो दोदी ‘ए’ को विद्युत हृ नन्द्जक नयािँ सर्स्टेसन तनमाषण  ररिँदैछ । यो सर्स्टेसन 
समयमै तनमाषण भए केही आयोजनाको विद्युत जोड्न सककने सम्भािना देखखन्छ । 

लसगंटी–लामोसााँघु (१३२ केभी) 
मसिं टी–लामोसािँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन समयमा तनमाषण नहुिँदा दोलखामा तनमाषणािीन 
आिाजदषन र्ढी आयोजनाको विद्युत खेर जाने अिस्था छ । प्रागिकरणले स्थानीय अिरोि हटाएर 
काम अतघ र्ढाउन नसक्दा तनजी ल ानीका आयोजनाको विद्युत खेर जाने अिस्था आएको हो । 
यो प्रसारण लाइन तथा सर्स्टेसन तनमाषणको काम दशकौंदेखख अलपर छ । 



मसिं टीदेखख मसन्िुपाल्चोकको लामासािँघुसम्म ४० ककलोममटर प्रसारण लाइनका लाग  १ सय २५ 
टािर तनमाषण  नुषपनेमा अहहलेसम्म १ सय १८ ज  खतनएको र कररर् ९० िटा टािर ठड्याइएको 
तथा २२ ककलोममटर तार तातनएको छ । स्थानीय समस्या समािानको प्रयास न दाष ७ िटा टािर 
तनमाषण  नष प्रागिकरणले ज  खन्न सकेको छैन । 

२५ मे ािाटको मसिं टी जलविद्युत आयोजना तनमाषण सम्पन्न भई विद्यतु उ्पादन सरुु  न ेतयारी 
अिस्थामा छ । तर, प्रसारण लाइन तयार नभएकै कारण यो आयोजनाको विद्युत खेर जाने ला ेको 
ाे प्रिद्र्िक मसिं टी हाइड्रो इनजी कम्पनीका सञ्चालक सुहदपराज  ौतमले र्ताए । ‘आयोजना 
विद्युत उ्पादन  ने तयारी अिस्थामा छ,’ उनले ऊजाष खर्रसिँ  भने, ‘प्रसारण लाइन छैन । कहािँ 
ल ेर जोड्न ु?’ 

प्रागिकरणले प्रसारण लाइन तयार न ररहदिँदा विद्युत बर्क्रीर्ाट हुने आम्दानीको हहस्सा  ुमाउनु पने 
अिस्था आएको  ौतमले र्ताए । ‘र्ैंकको सािँिा –ब्याज र्ढेको र्ढै छ । समयमा उ्पादन सुरु  नष 
सककएको छैन । यीनै कारणले तनजी ल ानीका आयोजना रुग्ण हुन्छन’ उनले भने । 

सरकारले प्रततस्पिाष  राएर तनजी क्षेरलाई हदएका ६ मध्येको एक मसिं टीको विद्युत ककन्न नसके 
प्रागिकरणले ४५ प्रततशतसम्म क्षततपूतत ष ततनुष पन ेप्राििान विद्युत खररद सम्झौता (वपवपए) मा छ 
।प्रसारण लाइनकै समस्याका कारण मसिं टीसिँ ै दोलखामा तनमाषणािीन ११ मे ािाटको तल्लो खारे 
खोला, ५ मे ािाटको घट्टे खोलाको विद्युत पतन खेर जािँदैछ । 
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चालू िर्षमभर र्ूढी िं ाको ठेक्का सम्झौता  ने तयारी, अको 
िर्षदेखख तनमाषण थामलने 

काठमाडौं । अछामन्द्स्थत २० मे ािाटको र्ूढी िं ा जलविद्युत आयोजना तनमाषण  नष चालू िर्षमभर 
ठेक्का सम्झौता हुने भएको छ । विदेशीसिँ  ऋण मलएर अतघ र्ढाइएको आयोजनाको मसमभल 
सिंरचना तनमाषण  नष ठेक्का सम्झौता  ने तयारी भइरहेको हो । 

ठेकेदार छनोट  नष रान्द्ष्ट्रय योजना आयो  र अथषमन्रालयले स्िीकृती हदएको आयोजना प्रमुख 
सूयषप्रसाद ररजालले र्ताए । उनकाअनुसार ऋण दाता साउदी अरेविया र कुिेतसिँ  स्िीकृतत मलएपतछ 
अन्तराषन्द्ष्ट्रय र्ोलपर आह्िान  ररनेछ । 

‘ठेक्का सम्झौताको आिश्यक का जात सर् ैतयार छन ्,’ उनले ऊजाा खबरसिँ  भन,े‘चािँड ैर्ोलपर 
आह्िान  छौ । देशी विदेशी कम्पनीर्ाट पने र्ोलपरको मुल्याङ्कन  री चालू िर्षमभरै ठेकेदार छनोट 
 र्षछौ ।’ ठेकेदार छनोटपतछ नयािँ आगथषक िर्षर्ाट आयोजनाको सिंरचना र्नाउन सुरु  ररने पतन 
उनले र्ताए । 

कानुनी प्रकक्रया पूरा  नष िेरै समय ला ेकाले लक्ष्यअनुसार आयोजना अतघ र्ढाउन नसकेको उनले 
दार्ी  रे । तनमाषण सुरु  रेको ४० महहनामा सम्पन्न  री आयोजनार्ाट विद्युत उ्पादन  ने लक्ष्य 
छ । आयोजनाको अध्ययन सक्न ६ िर्ष ला ेको गथयो । तनरन्तर कमषचारी फेरर्दल हुने एििं ऊजाष, 
जलस्रोत तथा मसिँचाइ मन्रालयले तनयमनमा चासो नहदिँदा लामो समय आयोजना अलपर जस्तै 
र्न्यााे । 

सुरुमा ६ करोड अमेररकी डलर (कररर् ६ अर्ष ६५ करोड रुपैयािँ) अनुमान  ररएको आयोजनाको 
ला त अहहले र्ढाएर साढे ८ अर्ष रुपैयािँ पुयाषइएको छ । सरकारले आयोजनामा ल ानी  नष भनेर 
साउदीसिँ  ३ करोड डलर र कुिेतसिँ  १ करोड ८० लाख डलर ऋण मलएको छ । र्ािँकी रकम आफैं  
ल ानी  ने योजना छ । 



अिषजलाशय आयोजना भएकाले सोहीअनुरूप सिंरचना तनमाषण  नुष परेकाले तनजी ल ानीका भन्दा 
यो आयोजना महिं ो भएको ररजालले दार्ी  रे । आयोजना स्थलदेखख कैलालीको पहलमानपुरसम्म 
८० ककलोममटर १३२ केभी प्रसारण लाइन तनमाषण  नुष पने भएकाले पतन र्ढी ला त देखखएको 
उनले र्ताए । 

कुिेत फण्डसिँ  २०६९ असार २० (सन ्२०१२, जुलाई ४)  ते र साउदी फण्डसिँ  २०७१ असार ४ 
(सन ्२०१४, जुन १८) मा ऋण सम्झौता भएको गथयो । कुिेतसिँ  ऋण सम्झौता भएकै ८ िर्ष 
भइसक्यो । साउदी फण्डसिँ  सम्झौता भएको पतन ५ िर्ष बर्ततसकेको छ । प्रशासतनक खचषसहहत 
साढे २ प्रततशत ब्याजमा दाताले ऋण हदने सहमतत छ । 

पतछल्लो ५ िर्षमा (आगथषक िर्ष २०७१ /७२–२०७५/७६) आयोजनाको तनमाषण प्रकक्रयामा ५२ करोड 
२२ लाख २६ हजार रुपैयािँ खचष भइसकेको छ ।  त आिमा मार १७ करोड ७५ लाख ४० हजार 
रुपैयािँ खचष भएको गथयो । चालू िर्षका लाग  २ अर्ष २ करोड रुपैयािँ र्जेट छुट्ट्याएको छ । 

यस्तै, आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मुल्याङ्कन प्रततिेदन िन तथा िातािरण मन्रालयर्ाट 
स्िीकृत हुन र्ािँकी छ । ‘िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन मन्रालयमा पठाएको िेरै भयो 
। स्िीकृत भएको छैन’ उनले भने । 

अहहलेसम्म र्ािँिस्थल, विद्युत हृ, आिास, सर्स्टेसन तथा कायाषलयका लाग  आिश्यक जग् ा 
अगिग्रहण भएको छ । र्ािँिस्थल तथा विद्युत हृसम्मको पहुिँचमा ष तनमाषण भएको र आिश्यक पुल 
तनमाषण भएको छ । 

आयोजना सम्पन्न हुिँदा िावर्षक १०६.२८ ग  ािाट घन्टा विद्यतु उ्पादन हुनेछ । स्थानीयले उ्पादन 
सुरु भएको १५ िर्षसम्म आयोजनार्ाट िावर्षक २६ लाख रुपैयािँ रोयल्टी पाउने उल्लेख छ । १५ 
िर्षपतछ पूरा भएपतछ भन ेआयोजनाले िावर्षक कररर् १ करोड ४६ लाख रुपैयािँ रोयल्टी स्थानीयलाई 
र्ुझाउनुपछष । 
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ऊजाषमन्रीज्य,ू ‘काठका पोलहरु कहहलेसम्म विस्थापन हुन्छ ?’ 

काठमाडौँ । ‘माननीय मन्रीज्यू, विद्युत ्प्रसारणमा प्रयो  भएका काठका पोलहरु कहहलेसम्म 
विस्थापन  ररन्छ ? सम्पूणष उपभोक्ताको घरघरमा कहहलेसम्म बर्जुली र्त्ती वितरण  ररसक्ने 
योजना छ ?’ 

प्रतततनगिसभाको आजको र्ैठकमा सम्र्न्द्न्ित मन्री र सािंसदहरुको प्रश्नोत्तर आरम्भ हुनुपूिष ऊजाष, 
जलस्रोत तथा मसिँचाइमन्री िर्षमान पुनलाई सभामुखले रोष्टममा र्ोलाइसकेका गथए । जिाफ हदन 
तयार मन्री पुनलाई प्रश्न  दै नेपाल कम्युतनष्ट पाटी (नेकपा) का ख राज अगिकारीले  रेको उक्त 
प्रश्नको जिाफमा मन्री पुनले हाल नेपाल विद्युत ्प्रागिकरणका करीर् तीन लाख काठका पोलहरु 
रहेको र सर्ै काठका पोलहरु विस्थापन  ने कायषक्रमअन्त षत यस िर्ष ३० हजार पोल विस्थापन 
 ररएको जानकारी हदए । उनले र्ािँकी विस्थापनको काम प्रदेश सरकारको सहकायषमा विस्थापन 
 ररने जानकारी हदए । उनले शहरी क्षेरमा बर्जुलीका तारहरु भूमम त  ने अमभयान शुरु 
भइसकेको जानकारी हदए । 

उनले हाल ८८ प्रततशत घरमा बर्जुली पु ेको र आ ामी दईु िर्षमा सर्ै घरमा विद्युत ्पु¥याउने 
कायषक्रम रहेको र पोखरामा भूमम त तार व्यिस्थापनका लाग  अध्ययन शुरु भइसकेको जानकारी 
हदए । उनले यस िर्ष थप एक हजार मे ािाट विद्युत ्थप  ररने योजना रहेकाले मुलुक बर्जुलीमा 
आ्मतनभषर हुिँदै तनयाषत  ने तयारीमा समेत रहेको उल्लेख  रे । 

मन्री पुनलाई सोही विर्यमा पूरक प्रश्न  दै नेपाली कािँग्रेसका पुष्पा भुसालले  ाउिँ ाउिँमा काठका 
पोलहरु विस्थापन त भएको छ तर नयािँ पोलर्ाट र्त्ती नआएका  ाउिँहरु अझै कायम भएकाले 
पहहला स्िदेशमा सर्ै ठाउिँमा बर्जुली पु¥याएर बर्जुली तनयाषत  नष सुझाि हदइन ्। एउटा प्रश्नमा 
र्ढीमा तीनिटा मारै पूरक प्रश्न सोध्न पाउने तनयमको उपयो   दै नेकपाका महेश र्स्नेतले 
सरकारले काठमाडौँ उप्यकार्ाट भूमम त विद्युतीय प्रणालीको थालनी भएका िन्यिाद हदिँदै पुल 
साने नाममा र्ढी र्जेट खचष भएको न्द्स्थततमा यस्को न्द्जम्मेिारी स्थानीय तहलाई हदइएमा 
ममतव्ययी हुने सुझाि हदए । 

नेपाली कािँग्रेसका डडला सङ्ग्रौला (पन्त) ले र्ूढी ण्डकी जलविद्युत ्आयोजनाको मुअब्जा वििाद 
ककन समािान भएन ? सो आयोजनामा ककन विदेशी ल ानीकताषलाई समािेश  ररयो ? पन्द्श्चम 



सेती जलविद्युत ्आयोजनासिँ को सम्झौता ककन अलपर परेको हो ? भनी सोिेको प्रश्नमा मन्री 
पुनले र्ूढी ण्डकी आयोजनाको जग् ा वितरणमा हाल कुनै वििाद नरहेको र र्ािँकी करीर् २० 
प्रततशत स्थानीयिासीले मुअब्जाका लाग  तनिेदन हदइसकेको जानकारी हदए । 

नेपाल मजदरू ककसान पाटीका सािंसद प्रेम सुिालको सम्पूणष खेतीयोग्य जमीनमा मसिँचाइको 
सुवििा कहहलेसम्म पु¥याउन सककन्छ भन्ने प्रश्नको जिाफमा मन्री पुनले हाल मसिँचाइयोग्य २६ 
लाख ४१ हजार हेक्टर र खेतीयोग्य जमीन २२ लाख ६५ हजार रहेकामा आ ामी १५औँ योजनामा 
९० प्रततशत खेतीयोग्य जमीनमा मसिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य रहेको जानकारी हदए । हाल १४ लाख 
८३ हजार हेक्टर जमीनमा मसिँचाइ सुवििा छ । उक्त योजना अिगिमा तीन लाख हेक्टर जमीनमा 
तनयममत मसिँचाइ प¥ुयाउने लक्ष्य मलइएको र दीघषकालीमा र्ाहै्रमास मसिँचाइ हुने  री काम 
 रररहेको जानकारी हदए । उनले हाल चालू भेरी र्र्ई र्हुद्देश्यीय आयोजना र विमभन्न मसिँचाइ 
आयोजनार्ाट मसिँचाइ सुवििा हदइने जिाफ हदए । 

सािंसद सुिालले मसिँचाइ सुवििा र्ढाइएको भए पतन अन्न र तरकारीको आयात र्ढ्दो देखखिँदा 
मसिँचाइ वितरण िैज्ञातनक नभएको पूरक प्रश्न  रेपतछ मन्री पुनले ९० प्रततशत खेतीयोग्य 
जमीनमा मसिँचाइ पुग्दा िैज्ञातनक र योजनार्द्ि हुने जिाफ हदए । 

सािंसद सररता ग री ढल्केर्र प्रसारण लाइनका नाममा बर्ना सिेक्षण आयोजना शुरु भनी  रेको 
प्रश्न नर्ुखझएको भन्दै मन्री पुनले हाल जिाफ हदएनन ्। सािंसद् रङ् मती शाही हुम्लामा 
वितनयोन्द्जत मसिँचाइको र्जेट ककन सदपुयो  भएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मन्री पुनले अपु  
भएका ठाउिँमा मसिँचाइ सुवििा पु¥याइने उल्लेख  रे । 
सिंसद्का आ ामी र्ैठकमा अन्य मन्रालयसिँ  सम्र्न्द्न्ित विर्यमा मन्रीसिँ  र सािंसदको प्रश्नोत्तर 
हुनेछ । 
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अर् र्नपाकष  र महाराज न्ज क्षेरमा  भूमम त र स्िचामलत 

बर्जुलीको तार  
काठमाडौं उप्यकाको र्नपाकष  र महाराज न्ज क्षेरमा भूमम त र स्िचामलत बर्जुलीको तार 
बर्छयाउने काम सुरु भएको छ । बर्जुलीको तार बर्छयाउने कामको सोमर्ार प्रिानमन्री केपी ओलीले 
शुभारम्भ  दै अर् देश कुरूपर्ाट सौन्दयष यु मा प्रिेश  रेको र्ताएका छन ्। उनले आयोजना 
थालनी  रेपतछ समयमै सम्पन्न  नुष चुनौतीपूणष हुने भन्दै समन्िय  रेर काम  नष तनदेशन हदए । 
कायषक्रममा ऊजाषमन्री िर्षमान पनुले भूमम त विद्यतु ्वितरण प्रणालीले विद्यु्को  णुस्तरमा िदृ्गि 
हुने र्ताए ।  
विद्युत ्वितरण प्रणालीलाई पहहलो चरणमा र्नपाकष  र महाराज न्ज क्षेरमा भूमम त र स्िचामलत 
र्नाइनेछ । ती क्षेरमा सन ्२०२१ अक्टोर्रसम्ममा काम सम्पन्न  ररने नेपाल विद्युत ्प्रागिकरणका 
कायषकारी तनदेशक कुलमान तघमसङले र्ताए । यसको ठेक्का सम्झौता केइआई इन्डन्द्स्ट्रज 
मलममटेडसिँ  सन ् २०१९ माचषमा भइसकेको छ ।   

एमसयाली विकास र्ैंकको सहुमलयतपूणष ऋण र सरकार तथा विद्यतु ्प्रागिकरणको सिंयकु्त ल ानीमा 
आयोजना तनमाषण  ररनछे । यस आयोजनाको कुल ठेक्का सम्झौता रकम ७ अर्ष रुपैयािँ रहेको छ । 
स्िचामलत वितरण प्रणालीको तनयन्रणका लाग  स्युचाटार, कलिंकीमा डडन्द्स्ट्रब्युसन कन्ट्रोल सेन्टर 
तनमाषण  ररने भएको छ । ्यस्तै, दोस्रो चरणमा काठमाडौंका र्ािँकी भा , लमलतपुर र भक्तपुरका 
मुख्य सडकमा तार भूमम त  ररनेछ । ्यसका लाग  खररद सम्झौता विमभन्न चरणमा रहेको 
तघमसङले जानकारी हदए । साथै, पोखरा, भरतपुरल ायतका सहरहरूमा समेत भूमम त तार 
बर्छयाउनका लाग  सिेक्षण थामलएको उनको भनाइ छ ।  
पदहलो चरणमा भूलमगि गररन े ठाउाँ    

महाराज न् ज वितरण केन्िअन्त षत र्ालुिाटार, र्ूढानीलकण्ठ, टोखा,  ों र्ु, महाराज न्ज आहद 
स्थानहरूमा कररर् २ सय ५० ककलोममटर ११ हजार भोल्टेजको र ४ सय ककलोममटर ४ सय 
भोल्टेजको भूमम त लाइन तनमाषण  ररनेछ । यसर्ाहेक कररर् २ सय ५० ककलोममटर अन्द्प्टकल 
फाइर्र बर्छयाइनेछ । ्यसै री, र् नपाकष  वितरण केन्िअन्त षत र् नपाकष , न्युरोड, अनामन र, ठमेल, 

बरपुरेश्िर, मसिंहदरर्ार, लान्द्जम्पाट, एयरपोटष, चार्हहल, जोरपाटी आहद स्थानहरूमा बर्छयाइनेछ । यस 



क्षेरमा २ सय ककलोममटर ११ हजार भोल्टेजको तथा ४ सय ककलोममटर ४ सय भोल्टेजको भूमम त 
लाइन तनमाषण  ररनेछ । यस्तै, २ सय ककलोममटर अन्द्प्टकल फाइर्र बर्छयाइनेछ । 
ककन भूलमगि वविरण प्रणाली ? 

अहहलेको सडकमागथ (ओभरहेड)र्ाट वितरण  ने प्रणालीभन्दा भूमम त प्रणाली सुरक्षक्षत, भरपदो 
हुनुका साथै सहरी सौन्दयष कायम राख् नसमेत मद्दत पुग्ने नेपाल विद्युत ्प्रागिकरणको भनाइ छ । 
उप्यकामभरको वितरण प्रणालीले र्ढ्दो विद्युत ्मा लाई िान्न नसक्ने र थप ओभरहेड लाइनहरू 
र्नाउन नसक्ने अिस्था आउने भएकाले भूमम त वितरण लाइनको विकल्प नभएको विद्युत ्
प्रागिकरणका प्रिक्ता प्रर्ल अगिकारीले र्ताए । प्रागिकरणले वितरण लाइन मार होइन, प्रसारण 
लाइनलाई समेत सहरको मभरी भा सम्म भूमम त र्नाउने योजना रहेको छ । 
भूमम त कायष  दाष सडकमा न्यूनतम क्षतत हुन े री डड्रमलङ प्रविगि प्रयो   ररने भएको छ । यसका 
साथै सडक–पेटी प्रयो   ने उपयुक्त ठाउिँमा पटेीको प्रयो   ररनछे । सडक आिा मन र पदैलयारीलाई 
असर नपुग्ने  री रातको समयमा कायष  ररनेछ । खन्दा क्षतत पु ेको सडकलाई र्ढीमा १० हदनमभर 
पुनस्र्थापना  ररने प्रागिकरणको योजना छ । विद्युतीय तारसिँ  ैअन्द्प्टकल फाइर्र बर्छयाउन ेभएकाले 
इन्टरनेट, दरूसञ्चार, केर्ल टेमलमभजन सेिाप्रदायकले पतन सहजै सेिा प्रदान  नष सक्नेछन ्।  
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२ िर्षमा मागथल्लो हेिाको तनमाषण ४० प्रततशत सककयो 

काठमाडौं । सिंखुिासभामा तनमाषणािीन ८.५ मे ािाटको मागथल्लो हेिा खोला साना जलविद्युत 
आयोजनाको काम ४० प्रततशत पूरा भएको छ । तनमाषण सुरु भएकााे २ िर्षमा यतत प्र तत हामसल 
भएकााे हााे । 

आयोजनाको र्ािँि, पाइपलाइन, विद्युत हृ ल ायत सिंरचनाको काम सामानान्तर रूपमा अतघ र्ढेको 
अप्पर हेिा खोला हाइड्रो पािर कम्पनीका प्रर्न्ि तनदेशक डेडराज खड्काले र्ताए । उनका अनुसार 
र्ािँि क्षेरको ४० प्रततशत र विद्युत हृको ६० प्रततशत काम परूा भएको छ । यस क्षेरमा मेमसन 
फाउण्डेसन ल ायत र्ािँकी काम छ । 

आ ामी असारमभर आयोजनाको मूख्य सिंरचना (र्ािँि, डडसेन्डर, विद्युत हृ) पूरा  ने लक्ष्य रहेकाा े
खड्काले र्ताए । ‘आयोजनार्ाट २०७६ असारमा नै विद्युत उ्पादन  ने तामलका गथयो,’ उनले 
भन,े ‘तर, विद्युत जोडडने कोसी कोररडोरको काम सुस्त भएकोले आयोजनाकााे तनमाषण पतन हढला 
सुरु  ररएको गथयााे ।’ आयोजनाकााे काम २०७४ पुसर्ाट सुरु भएको गथयााे । 

आयोजनार्ाट िावर्षक ४६.२८ ग  ािाट घन्टा विद्युत उ्पादन हुने अध्ययनले देखाएकााे छ । 
आयोजनाका अनुसार हहउिँदमा ६.९५ र र्खाषमा ३९.३२ ग  ािाट घन्टा विद्युत उ्पादन हुनेछ । 
उ्पाहदत विद्युत १०.४ ककलोममटर टाढाकााे र्ानेश्िर सर्स्टेसनमा जोडडनेछ । सर्स्टेसनसम्मकाा े
प्रसारण लाइन तनमाषण पतन सुरु भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । 

आयोजना तनमाषण पूरा  नष कररर् १ अर्ष २७ करोड ८८ लाख रुपैयािँ ला त अनुमान  ररएको छ 
। आयोजनामा ७० प्रततशत ऋण ल ानी र ३० प्रततशत स्िपुिँजी ल ानी छ । आयोजनामा एनएमर्ी 
र्ैंकको अ ुिाईमा नेपाल र्ैक र कृवर् विकास र्ैंकले ऋण ल ानी  रेका छन ्। 
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हेिा खोलामा २६ मे ािाटका ४ आयोजना तनमाषणािीन, ४१ 
मे ािाट विद्युत उ्पादन 

काठमाडौं । पािँचथर र सिंखुिासभामा र्ग्ने दईु छुट्टा-छुट्टै हेिा खोलामा कररर् २६ मे ािाटका ४ 
जलविद्यतु आयोजना तनमाषण भइरहेका छन ्। यी आयााजेनार्ाट आ ामी ३ िर्षमभर विद्यतु उ्पादन 
 ने लक्ष्य छ । 

सिंखुिासभामा ८.५ मे ािाटको मागथल्लो हेिा र ५ मे ािाटको सुपर हेिा तनमाषण भइरहेका छन ्। 
यी आयााेजना क्रमशिः अपर हेिा खोला हाइड्रो पािर र सुपर हेिा पािर कम्पनीले तनमाषण  रररहेका 
छन ्। अहहलेसम्म मागथल्लााे हेिाकााे तनमाषण कररर् ४० प्रततशत पूरा भएकााे  र सुपर हेिाकााे 
विस्ततृ आयााेजना प्रततिेदन (डडवपआर) कााे काम भइरहेकााे प्रिद्षिकले जानकारी हदएका छन ्। 
सिंखुिासभामै र्रुण हाइड्रो पािर कम्पनीले तनमाषण  रेकााे ४.४५ मे ािाटको हेिा खोला साना 
जलविद्युत आयोजनार्ाट विद्युत उ्पादन भइरहेकााे छ । 

यसै री, पािँचथरको हेिा खोलामा ५ मे ािाटको हेिा ‘ए’ साना र ७.३ मे ािाटको तल्लो हेिा ‘ए’ 
कााे तनमाषण सुरु हुन ला ेकााे जनाइएकााे छ । हेिा ‘ए’ हिीतात हाइड्रो पािर र तल्लो हेिा ‘ए’ 
पञ्च खपन हाइड्रो पािरले कम्पनीले तनमाषण  ने अनुमतत पाएका छन ्। 

हेिा ‘ए’ को डडवपआर भइरहेकाले आ ामी साढे २ महहनामभर मसमभल सिंरचनाको काम सुरु हुने 
आयोजना इन्द्न्जतनयर तनशेर् शाक्यले र्ताए । कम्पनीले विभा र्ाट २०७५ साउन १४  ते विद्युत 
उ्पादन अनुमतत पाएको गथयो । तल्लो हेिा‘ए’ ले भने २०७६ कावत्तक २६  ते उ्पादन अनुमतत 
पाएको छ  । 

यही खोलामा कररर् ३७ मे ािाटका २ आयोजनार्ाट विद्युत उ्पादन भइरहेकााे छ । माउन्टेन 
हाइड्रो नेपालले तनमाषण  रेकााे २२.१ मे ािाटको तल्लो हेिार्ाट  त साउन ४  तेदेखख विद्युत 
उ्पादन भइरहेको छ । उता पािँचथर पािर कम्पनीले तनमाषण  रेकााे १४.९ मे ािाटकााे हेिा खोला 
‘ए’ ३ िर्ष अ ाडड नै सञ्चालनमा आएकााे हााे । अहहले यही खोलामा चपुङ हाइड्रो पािर कम्पनीले 
२.५ मे ािाट हेिा खोलाकााे अध्ययन  रररहेकाा ेछ । 
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 ‘ट्रिंक लाइन’ विद्युत महसलु वििाद : उद्यो ीले र्ुझाए 
मुख्यमन्रीलाई ज्ञापन 

७ फा नु,र्टुिल । र्ुटिल–भैरहिा कोररडोरमा सञ्चामलत उद्यो हरु र विद्युत प्रागिकरणर्ीच विद्यतु 

महसुल वििाद चार महहना पुग्दासम्म पतन सुन्द्ल्झएको छैन । नेपाल विद्युत प्रागिकरणले 

एकतफीरुपमा ट्रिंक लाइन महसुलको दरमा बर्मलङ्   रेको भन्दै उद्यो ीहरुले साविकरुपमा र्ुझाउिँ दै 

आएको भन्दा र्ढी रकम चार महहनादेखख र्ुझाएका छैनन ्। 

मखणग्रामदेखख पड्सरीसम्मका कररर् दईु दजषन उद्यो लाई प्रागिकरणले ट्रिंक लाइन प्रयोा े  रेको 

भन्दै चार महहनादेखख सोही आिारमा बर्ल पठाउने  रेको छ । ट्रिंक लाइनको महसुल सािारण 

विद्युत भन्दा ६७ प्रततशत महिं ो हुन्छ । आफूहरुले प्रागिकरणसिँ  उक्त लाइन मा  नै न रेको 

उद्यो ीहरुको दार्ी छ । 

विद्युत प्रागिकरणसिँ  यो समस्या पटक–पटक राखखसकेका उद्यो ीहरुले प्रागिकरणले समस्या 

समािानमा चासो नदेखाएपतछ रुपन्देही उद्यो  सिंघको अ ुिाइमा र्ुिर्ार मुख्यमन्री शिंकर 

पोखरेललाई ज्ञापनपर र्ुझाएका छन ्। 

प्रागिकरणले आफूहरुसिँ  छलफल र सहमतत नै न री ट्रिंक लाइनको विद्यतु महसलु ततराउन खोजेको 

भन्दै उद्यो ीहरुले वििाद समािानमा पहल  ररहदन मुख्यमन्रीसिँ  आग्रह  रेका छन ्। 

२०७४ चैतमा प्रागिकरणको भैरहिा वितरण केन्िले आफ्नो आन्तररक लोड व्यिस्थापन तथा फेज 

मसक्िेन्स सन्तुमलत  नष उक्त कोररडोरका उद्यो हरुलाई १० देखख १५ हदनसम्म सटडाउन मलई 

भरौमलयार्ाट विद्युत आपूतत ष  रेको गथयो । ्यसअतघ रुपन्देहीको अमुिा कफडरर्ाट ३३ केभीए 

प्रशारण लाइनर्ाट विद्युत आपुतत ष हुिँदै आएको गथयो । केही हदनका लाग  ट्रिंक लाइन जडान भएको 

जानकारी  राएपतन प्रागिकरणले १९ महहनासम्म पुरानै दर रेटमा बर्ल पठाएको गथयो । 



तर २०७६ मिंमसरमा ट्रिंक लाइन बर्ल आएपतन ६७ प्रततशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी  रेका 

गथए । ट्रिंकलाइन विद्युत महसुल अनुसार एउटा उद्यो लाई मारै एक महहनामा ५० लाख देखख ७० 

लाख रुपैयािँ अततररक्त भार पने पञ्चकन्या समूहका महाप्रिन्िक देिेन्ि साहुको भनाइ छ । 

ट्रिंकलाइन अनुसार महसुल ततनुषपन ेअिस्था आए कोररडोरका एउटा उद्यो ले करोडौं अततररक्त रकम 

ततनुषपने अिस्था आउने उनले र्ताए । 

चौबर्स घण्टा विद्युत आपूतत ष हुने प्रणालीलाई ट्रिंक लाइन भतनन्छ । २०७५ र्ैशाखर्ाट देश लोडसेडडङ 

मुक्त घोर्णा भएको अिस्थामा ट्रिंक लाइनको महसुल ततराउन खोज्नु अिैज्ञातनक र अव्यिहाररक 

भएको सोना प्याकेन्द्जङ उद्यो का सञ्चालक चुन्न प्रसाद पौडेलले र्ताए । 

उद्यो ीहरुले सुरुदेखख नै रुपन्देहीको अमुिामा रहेको पुरानो कफडर ३३ केभीए प्रशारण लाइनर्ाटै 

विद्युत उपलव्ि  राउन मा   दै माग्दै नमा ेको र छलफल–सहमतत केही नभएको ट्रिंक लाइनको 

महसुल कुनै हालतमा ततनष नसक्न ेएसआर न्द्स्टल उद्यो का सञ्चालक सुरज उप्रेतीले र्ताए । ६७ 

प्रततशत महिं ो महसुल ततनुषपने अिस्था आएमा उद्यो  र्न्द  रेरताला चार्ी सरकारलाई र्ुझाउने 

नि नेपाल प्लान्द्स्टक उद्यो का सञ्चालक निराज शे्रष्ठले र्ताए । उद्यो ीका समस्यार्ारे अध्ययन 

 रेर समस्या समािानका लाग  पहल  ने मुख्यमन्रीले आश्िासन हदएको रुपन्देही उद्यो  सिंघका 

अध्यक्ष र्ार्ुराम र्ोहराले र्ताए । 

विद्युत प्रागिकरणका प्रादेमशक कायाषलय र्टुिलका प्रिन्िक निराज सिुेदीले विद्यतु महसलु सिंकलन 

वितनयमािली २०७३ अनुसार नै ट्रिंक लाइनको दररेटमा बर्ल काहटएकाले उद्यो ीका मा  अनुसार 

सिंशोिन  नष मन्द्न्रपररर्द िैठकले तनणषय  नषसक्न ेर्ताउिँछन ्। वितनयमािली सिंशोिन नहुिँदासम्म 

उद्यो ीले बर्ल अनुसार भुक्तानी  नुषपने सुिेदीको तकष  छ । 
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सुपर बरशुली जलविद्युत आयोजना तनमाषणको तयारी, नेपाल 
इन्भेस्टमेन्ट र्ैंकको अ ुिाइमा ऋण ल ानी हुने   
काठमाडौं । ब्लु इनजी प्राइभेट मलममटेडले तनमाषण  नष ला ेको १०० म ेािाटको सुपर बरशुली 
जलविद्युत आयोजनामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र्ैंकको अ ुिाइमा ऋण ल ानी हुने भएको छ । ऋण 
ल ानीको सहनेतृ् ि कुमारी र्ैंक  ने भएको छ । 

अ ुिाइ र सह अ ुिाइ  ने र्ैंकको टुङो ला ेको छ । अन्य र्ैंकहरुसिं  छलफल भइरहेको ब्लु 
इनजीका सञ्चालक तनरन्जन रेग्मीले र्ताए । उनले अर् तछट्टै ऋण ल ानी सम्झौता हुने जानकारी 
हदए । 

आयोजना र्नाउन १६ अर्ष रुपैयािँ लाग्ने अनुमान  ररएको छ । जसमा ७५ प्रततशत र्ैंकहरुको ऋण 
र र्ािँकी २५ प्रततशत सिंस्थापकहरुर्ाट स्िपूिँजी (इन्द्क्िटी) ल ानी हुने रेग्मीले र्ताए । आयोजनामा 
सराफष  ग्रुपको मुख्य ल ानी हुने छ । 

यस्तै, हङकङको डोममन्स होन्द्ल्डङस र नेपाली ल ानीकताषको स्िपुिँजी हुने छ । सुपर बरशुलीको 
विस्ततृ आयोजना प्रततिेदन (डीपीआर) एसएनभी ल्यामभन क्यानाडाले  रेको हो । डीपीआर अनुसार 
आयोजनाको प्रततमे ािाट ला त १६ करोड रुपैयािँ छ । 

कम्पनीले नेपाल विद्युत प्रागिकरणसिं  बर्जुली खररदबर्क्री सम्झौता (पीपीए)  ररसकेको छ । 
िर्ाषदको ६ महहनामा प्रततयुतनट ४ रुपैयािँ ८० पैसा र सुख्खायाममा ८ रुपैयािँ ४० पैसामा पीपीए 
भएको छ  ।  

आयोजना इन्द्न्जतनयररङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) खाकामा र्नाउने कम्पनीको तयारी छ । 
ब्लु इनजीले विद्युत विकास विभा र्ाट विद्युत उ्पादन अनुमततपर (लाइसेन्स) पाइसकेको छ । 
आयोजनार्ाट २०८१ देखख बर्जुली उ्पादन  ने लक्ष्य मलएको छ । 

आयोजनाको र्ािँिसिं ै विद्युत हृ हुन े(ड्याम टोई) प्रकृततको छ । यस्तो सिंरचना हुने सुपर बरशुली 
नेपालको पहहलो जलविद्युत आयोजना हुने छ । नदीको िहािमा आिाररत आयोजनार्ाट िावर्षक ४० 
करोड ६७ लाख युतनट बर्जुली उ्पादन हुने सिंभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । 



आयोजनाको मुल सिंरचना राजिानीर्ाट १ सय ककलोममटर टाढाको दरुीमा हुने छ । गचतिनको 
दारेचोक र  ोरखाको मकैमसिंहमा पछष । आयोजनार्ाट १९ ककलोममटर टाढा आिुखैरनीमा रहेको २२० 
केभी क्षमताको सिस्टेशनमा बर्जुली जोडडने छ । 

आयोजनाले १८ ककलोममटर लामो २२० केभी प्रसारणलाइन तनमाषणका लाग  सरकारर्ाट लाइसेन्स 
मलने भएको छ । मकैमसङमा रहने विद्युत  हृर्ाट उ्पादन हुने बर्जुली तनहुिँको 
आिुखैरेनी   ाउिँपामलकान्द्स्थत प्रस्तावित माखखषचोक सिस्टेशनमा जोडडने छ । प्रसारणलाइन तनमाषण 
 नष ३ िर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।  
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दोदी ‘ए’ को काम अन्द्न्तम चरणमा, चैतर्ाट विद्युत उ्पादन  

लमजुङको दोदीखोलामा तनमाषणािीन २५ मे ािाटको मागथल्लो दोदी 'ए' जलविद्युत आयोजनाले 
आ ामी चैतमभर विद्युत उ्पादन  ने तयारीमा जुटेको छ ।  
मलिटी ईनजी कम्पनी मलममटेडद्िारा तनममषत आयोजनाको ९६ प्रततशत काम सककएको आयोजनाका 
सञ्चालक राजेन्ि िस्तीले र्ताए । आयोजनाको काम ततव्र  ततमा भइरहेकाले आ ामी चैतकाा े
अन्द्न्तमसम्ममा बर्जुली उ्पादन हुने अनुमान  ररएकााे छ ।  
िस्तीका अनुसार आयोजनाले नेपाल विद्युत प्रागिकरणसिँ  हढलोमा चैत ३० सम्म बर्जुली उ्पादन 
 ने प्रततिद्िता  ररसकेकााे छ । आयोजनाका साइट प्रोजेक्ट म्यानेजर सुरेश जोशीले भने, ‘नेपाल 
विद्युत प्रागिकरणले समयमै सि-स्टेसन तनमाषण सम्पन्न  रे चैत मसान्तर्ाट रान्द्ष्ट्रय प्रशारण 
लाइनमा २५ मे ािाट बर्जुली थवपन्छ ।’   

‘नेपाल ववद्युि प्राचधकरणले समयमै सव-स्टेसन तनमााण सम्पन्न गरे चैि मसान्िबाट राण्रिय 
प्रशारण लाइनमा २५ मेगावाट त्रबजुली थवपन्छ ।’   

जोशीका अनुसार र्ािँि डडसेन्टर तथा  ेट सिंरचना तनमाषण कायष ९५ प्रततशत सककएको छ । हेडरेस 
टनेल, सिंरचना तनमाषण र ‘सजष सफ्ट’ तनमाषणको काम पतन अन्द्न्तम चरणमा पु ेको छ । यस्तै 
‘पेनस्टक पाइप’ का लाग  मसमभल तनमाषण, नहर, स्िीचयाडष सिंरचना तनमाषणको काम पतन अन्द्न्तम 
चरणमा पु ेको छ ।   

रन अफ द ररभरमा आिाररत उक्त आयोजनाले १५ र्ैशाख  २०७१ मा विद्युत उ्पादन अनुमतत 
पाएको गथयो । आयोजनाको प्रततमे ािाट ला त १८ करोड ५४ लाख रूवपयािँ रहेको छ । 
आयोजनार्ाट िावर्कष  १३ करोड ८४  लाख १० हजार युतनट बर्जुली उ्पादन हुनेछ । नदीको 
िहािमा आिाररत (रन अफ द ररभर) प्रकृततको आयोजनाको प्रततफल १५.४५ प्रततशत छ । 
आयोजनाको कूल ला त ४ अर्ष ६३ करोड रूवपयािँ लाग्ने अनुमान  ररएको छ ।  
कम्पनीले हाल र्ा लुङमा रहेको २४.६ मे ािाटको र्डी ाडखोला र लमजुङमै रहेको १.६ म ेािाटको 
लोदोखोला जलविद्युत आयोजना तनमाषण  नष सम्भाव्यता अध्ययन  रररहेको छ ।  
आयोजनाको प्रभावित क्षेर (ढोडेनी, फलेनी) को विकासका लाग  आयोजनाले ६ करोड रुवपयािँ 
वितनयोजन  रेको छ । आयोजनाका प्रर्न्ि तनदेशक डा.आ्माराम तघममरेका अनुसार नेपाल 
गितोपर र्ोडषर्ाट स्िीकृतत आएपतछ स्थानीय र सिषसािारणका लाग  २५ प्रततशत सेयर तनष्काशन 



 ररने छ । स्थानीयलाई १५ करोड रूवपयािँ (१० प्रततशत)  र सिषसािारणलाई २२ करोड ५० लाख 
(१ ५ प्रततशत) सेयर तनष्काशन  ररने उनले र्ताए ।  
स्थानीयलाई १५ लाख ककत्ता सािारण सेयर र सिषसािारणलाई २२ लाख ५० हजार ककत्ता सेयर 
तनष्काशन  ने आयोजनाका प्रर्न्ि तनदेशक तघममरेले र्ताए ।कम्पनीले नेपाल गितोपर र्ोडषमा 
आिेदन पतन हदइसकेको छ । आयोजनाको २ हजार ६ सय २३ ममटर लम्र्ाइको सुरुङ तनमाषण 
भइसकेको छ । २ हजार ८ सय ३४ ममटर लामो पेनस्टक पाइपको कायष सककएको छ ।  
प्रिद्षिक कम्पनी मलिटीका सञ्चालक राम पाण्डेका अनुसार आयोजनाको र्ािँिको काम अन्द्न्तम 
चरणमा पु ेको छ । यस्तै विद्युत हृको मसमभलतफष को काम सम्पन्न भइसकेको छ ।  
दोदी  ाउिँपामलका–६ ढोडेनी र ७ फलेनीमा तनमाषण  ररएको आयोजनाले तल्लो मसममन्द्स्थत लोदो 
खोलाको दोभानमा तनमाषण  ररएको र्ािँिर्ाट मालेर् रमा तनमाषण  ररएको विद्युत हृमा ल ेर पानी 
खसाल्ने छ ।  
१२ दशमलि ५ मे ािाट क्षमताका २ िटा पेल्टन टर्ाइन रहने यस आयोजनामा हहउिँदको समयमा 
८ रूवपयािँ ४० पैसा र र्खाषको समयमा ४ रुवपयािँ ८० पैसा रहने  रर प्रर्द्र्िक कम्पनी मलिटी र 
विद्युत प्रागिकरण र्ीच विद्युत खररद बर्क्री सम्झौता (पीपीए) भएको हो । आयोजनार्ाट उ्पादन 
हुने बर्जुली नेपाल विद्युत प्रागिरणले ककततषपुरमा तनमाषण  नष ला ेको १३२ केभी डर्ल सककष टको 
सर्स्टेसनमा जोडडने छ ।  

 

  



>f]t M gful/s, 2076÷11÷8 

१२३ मे ािाट बर्जुली थप 
काठमाडौं – चालु आगथषक िर्षको ६ महहनामा एक सय २३ मे ािाट बर्जुली रान्द्ष्ट्रय गग्रडमा थवपएको 
छ। अथषमन्रालयले हालसालै सािषजतनक  रेको चालु िर्षको र्जेटको मध्यािगि प्रततिेदन अनुसार 
 त साउनदेखख पुस मसान्तसमममा तनजी क्षेर र नेपाल विद्युत ्प्रागिकरण मातहत तनममषत 
आयोजनार्ाट ्यवत्त बर्जुली थवपएको हो। 

 त आगथषक िर्षको अन््यसम्म एक हजार दईु सय २० मे ािाट बर्जुली रान्द्ष्ट्रय गग्रडमा जोडडएको 
गथयो।यो आगथषक िर्षको थवपएको समेतले गग्रडमा एक हजार तीन सय ४३ मे ािाट पु ेको छ।चालु 
आगथषक िर्षको ६ महहनामा दईु सय ६२ सककष ट ककलोममटर प्रसारणलाइन पतन तनमाषण भएको 
छ।   त असारसम्म तीन हजार नौ सय ९० सककष ट ककलोममटर प्रसारणलाइन रहेको अहहले र्ढेर 
चार हजार दईु सय ५१ सककष ट ककलोममटर पु ेको छ। नेपाल विद्युत ्प्रागिकरणले सर्स्टेसनको 
जडडत क्षमता तीन हजार नौ सय ३५ एममभएर्ाट चार हजार एक सय ५६ एममभए पु ेकोको 
जनाएको छ। ६ महहनामा दईु सय २१ एममभए थवपएको मध्यािगि समीक्षामा उल्लेख  छ। 

प्रागिकरणका अनुसार प्रततव्यन्द्क्त विद्युत ्खपत पतन र्ढेको छ। पुस मसान्तसम्ममा काठमाडौं, 
भक्तपुर, स्याङ्जा र पिषत ल ायत न्द्जल्लामा पूणष विद्युतीकरण भइसकेको छ।र्ूढी िं ा जलविद्युत ्
आयोजना (२० मे ािाट) र्हुिर्ीय ठेक्का प्रकक्रया सुरु भइसकेको छ। ्यसै री, नल ाड जलविद्युत 
आयोजना (४१० मे ािाट) टेन्डर डकुमेन्टको मस्यौदा तयार भएको र विस्ततृ डडजाइनको काम 
भइरहेको उल्लेख छ। १११ मे ािाटको रसुिा ढी जलविद्युत ्आयोजनाको ७२ प्रततशत काम सम्पन्न 
भएको छ। यो आयोजनाको मसमभल तथा हाइड्रोमेकातनकल कायष अन्त षत अन्डर सुलुइस तथा 
इन्टेकको किं कक्रहटङ, हेडरेस टनेलको अगिकािंश भा मा किं कक्रहटङ तथा लाइतनङ र पािरहाउस तथा 
ट्रान्सफमषर क्याभेनको किं कक्रहटङको काम सम्पन्न भएको छ। 

प्रागिकरणले १४ मे ािाटको मागथल्लो साञ्जेन जलविद्युत ्आयोजनाको ८० प्रततशत तनमाषणसम्पन्न 
भएको जनाएको छ। मागथल्लो साञ्जेनर्ाट यसै आगथषक िर्षमभर बर्जुली उ्पादन सुरु  ने लक्ष्य 
छ। ट्रान्सममसन लाइन तनमाषणतफष  टािर फाउन्डेसनको कररर् ६० प्रततशत कामसककएको 
प्रागिकरणले जनायो। 
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ऋण नततरेपतछ भैरिकुण्ड हाइड्रोपािर मललामीमा 
काठमाडौँ- मसन्िुपाल्चोकमा आयोजना स्थल रहेको एक जलविद्यतु आयोजना मललामीमा पने भएको 
छ। आयोजनाका लाग  मलइएको ऋण ततनष अटेर  रेको भन्दै र्ैंकले मललामीको सूचना तनकालेको 
हो। 

आयोजनामा कूल ४० करोड रुपैयािँ ल ानी  रेका र्ैंकले आज एक सािषजतनक सूचना प्रकामशत  री 
आयोजना मललामी  ने जानकारी हदएका छन।् सञ्चालकको वििादका कारण र्ैंक तथा वित्तीय 
सिंस्थार्ाट मलएको ऋण ततनष नसकेपतछ भैरिकुण्ड हाइड्रोपािर मलममटेड मललामी हुने भएको 
जनाइएको छ। 

सो आयोजनालाई सातनमा र्ैंकको नेतृ् िमा र्ैंक अफ कमाठमाडौँ, एनएमर्ी र्ैंक, एनआइसी एमशया 
र्ैंक, मञ्जुश्री फाइनान्स र ग्लोर्ल आइएमई र्ैंकले ऋण ल ानी  रेका छन।् पटकपटक ऋण ततनष 
ताकेता  दाष आयोजनाका कुनै पतन प्रिद्र्िक सम्पकष मा नआएपतछ मललामी  नष लाग एको सूचनामा 
उल्लेख छ। 

यसअतघ  त पुस १६  ते ती र्ैंकले सूचना प्रकामशत  री ३५ हदनमभर ऋण ततनष आउन आग्रह 
 रेका गथए। सो आग्रहलाई अस्िीकार  रेको भन्दै र्ैंकले आज पुनिः सूचनामाफष त आ ामी १५ 
हदनमभर आयोजना मललामी  ने र्ताएका हुन।् 

मसन्िुपाल्चोकको लाचाषमा सञ्चालनमा रहेको भरैिकुण्ड हाइड्रोपािर मलममटेडले तीन मे ािाट 
क्षमताको भैरिकुण्ड खोला साना जलविद्यतु आयोजना सञ्चालन  रररहेको छ। जुरेको पहहरो, भकूम्प, 

हेडिक्र्समा आएको पहहरो र भोटेकोशीको र्ाढीले क्षतत पु ेको पररयोजना पुनतनषमाषण सम्पन्न  रेर 
पुनिः सञ्चालनमा आएको गथयो। 

कजाषको सुरक्षणका लाग  र्ैंकमा गितो रहेको पररयोजनाल ायत चलअचल सम्पवत्त मललामी हुन े
सूचनामा उल्लेख छ। उद्यो  िाखणज्य तथा आपूतत ष मन्रालयको कम्पनी रन्द्जष्ट्रारको कायाषलयमा सो 
कम्पनी २०५९÷६० मा दताष भएको देखखन्छ। 

र्ैंकर्ाट ऋण मलिँदा कम्पनीले मसन्िुपाल्चोकको साविक तातोपानी  ाविसका विमभन्न ककत्ता जग् ा 
र सो जग् ाको तीन मे ािाट क्षमताको आयोजना, सम्पूणष घर तथा टहरा, उपकरण, मेमशनरी तथा 



चलअचल सम्पवत्त गितो राखेको छ। र्ैंकले सो आयोजना २३ जना सञ्चालकलाई कालोसूचीमा 
राखखने जनाएको छ। 

प्राकृततक विपदका कारण समस्यामा परेको सो आयोजनार्ाट उ्पाहदत विद्युत ३४ ककलोममटर लामो 
३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमाफष त नेपाल विद्युत प्रागिकरणको लामोसािँघु सर्स्टेसनमा 
जोडडएको छ। 
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रान्द्ष्ट्रय प्रसारण लाइन विस्तार 
काठमाडााैािँ - न्द्जल्लाको द ुषम तल्लोस्िराड क्षेरमा विद्युत ्रान्द्ष्ट्रय प्रसारण लाइन पुर् याउने काम 
शुरुआत  ररएको छ। मेलौली न रपामलका, मशिनाथ  ाउिँपामलका र पञ्चेश्िर  ाउिँपामलकमा रान्द्ष्ट्रय 
प्रसारण पुर् याउन काम शुरु भइसकेको नेपाल विद्युत ्प्रागिकरण प्रादेमशक कायाषलय अत्तररयाले 
जनाएको छ। पाटन र मलेौलीमा सिस्टेशन राखे्न र पाटनदेखख मेलौलीसम्म लाइन विस्तारको काम 
शुरु भइसकेको कायाषलयका प्रमुख सततशकुमार कणषले र्ताए। 

ती स्थानमा सिस्टेशन तनमाषण  नष आरके इन्टरनेशनल प्रामलसिँ   त जेठ ७  ते एकिर्षमभरमा 
तनमाषण सम्पन्न  ररसक्ने लक्ष्य सहहत ठेक्का सम्झौता भइ काम शुरु भएको छ। पाटनमा 
सिस्टेशनका लाग  साढे ११ करोड र मेलौलीका लाग  साढे १२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको 
जनाइएको छ। 

यस्तै पाटनदेखख मेलौलीसम्म लाइन विस्तारका लाग   एक िर्षमभर सक्ने  रेर अमतृ इन्ििनु 
जेभीसिँ  दईु करोड १४ लाख रुपैयािँमा ठेक्का सम्झौता भएको प्रमुाुख कणषले जानकारी हदए। सो 
सम्झौताअनुसार पाटनदेखख मेलौलीसम्म लाइन विस्तारको काम पतन शुरु भइसकेको छ। न्द्जल्लाको 
तल्लोस्िराड क्षेरलाई विद्यु्को रान्द्ष्ट्रय प्रसारणमा पहुिँच पुर् याउन सिस्टेशन तनमाषण र लाइन 
विस्तारको काम शुरु भएको हो। 

यस्तै नेपाल विद्युत ्प्रागिकरण र्ैतडी वितरण केन्िले पतन मेलौलीको सलेनासम्म यो िर्ष विद्युत ्
र्ाल्ने हहसार्ले काम  रररहेको विद्युत ्प्रागिकरणका सुपरभाइजर माििप्रसाद लेखकले जानकारी 
हदए। रासस 

  



कररर् एक अर्ष ३२ करोड ५० लाख ला तको आयोजनामा माछापुकरे र्ैंक मलममटेडले ४० करोड, 

नेपाल र्िं लादेश र्ैंकले ३० करोड र ग्लोर्ल आईएमईले ३० करोड ल ानी  रेका छन ्। 

स्थानीयिासीको समेत आयोजनामा सेयर ल ानी रहने प्रिद्षिक कम्पनीका प्रिन्ि सञ्चालक 

मोहनकुमार डािँ ीले र्ताए । यो आयोजनामा २० प्रततशत सिषसिाराणलाई पतन सेयर हदइने डािँ ीले 

जानकारी हदए । 

आयोजनार्ाट उ्पाहदत विद्युत ्४.७ ककलोममटर लामो ३३ केभी प्रसारण लाइनर्ाट नेपाल विद्युत ्

प्रागिकरणको न्द्जरीखखम्ती सिस्टेसनमा जोडडएको छ । 

तेह्रथुमको साविकको मोराहाङ, श्रीजुङ, पौठाक र ओयाक्जुङ  ाविसकोर्ीच भएर र्ग्ने खोरुङ् ा 

खोलार्ाट विद्युत ्उ्पादन  ने  री २०६६ साल मङ्मसरमा विद्युत ्सिेक्षण अनुमततपर र २०७३ 

भदौमा उ्पादन अनुमततपर मलइएको गथयो । तनमाषण सुरु भएको २ िर्षमा आयोजना सञ्चालनमा 

आएको हो । 
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काली ण्डकी जलविद्युत हृ ममषतका लाग  तीन हदन २० घण्टा 
र्न्द 

९ फा ुन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्रागिकरणको स्िामम्िमा रहेको १४४ म ेािाट जडडत क्षमताको 

काली ण्डकी ए जलविद्युत केन्ि ममषतका लाग  तीन हदन २० घण्टा र्न्द हुने भएको छ । 

विद्युत हृको पहहलो युतनटको मुख्य इनलेट भल्भर्ाट पानी चुहहएपतछ बर्हीर्ार रातत ११ र्जेर्ाट 

विद्युत ्उ्पादन र्न्द  री ममषत सुरु  ररएको हो । 

दैतनक औसत ५८ मे ािाट विद्युत ्उ्पादन  रररहेको अिषजलाशययकु्त विद्यतु केन्ि ममषतका लाग  

सोमर्ार -१२ फा ुन) सािँझ पािँच र्जेसम्म र्न्द रहने छ । 

स्याङ्जाको मममीमा रहेको विद्युत हृमा ४८/४८ मे ािाटका तीन युतनट छन ्। एउटा युतनट ममषत 

 नष अरू पतन र्न्द  नुषपने भएकाले केन्िर्ाट विद्युत ् उ्पादन र्न्द भएको हो । 

केन्िर्ाट उ्पाहदत विद्युत ्पोखरा र र्ुटिलतफष  प्रिाह  ररन्छ । 

मलुकुकै ठूलो विद्यतु हृर्ाट विद्युत ्उ्पादन र्न्द भएपतछ पन्द्श्चमभ ेका औद्योग क ग्राहकको सािँझ 

वपक समयमा विद्युत ्आपूतत ष कटौती हुन सक्ने नेपाल विद्युत प्रागिकरणका कायषकारी तनदेशक 

कुलमान तघमसङले र्ताए । 

कायषकारी तनदेशक तघमसङले विद्युत ्आपूतत षलाई प्रभावित हुन नहदन शुक्रर्ार र शतनर्ारको विदालाई 

ध्यान हदएर ममषत सुरु  ररएको प्रष्ट पारे । 

‘विदाको हदन विद्यु्को मा  (लोड) कम हुने भएकाले विदाको हदन पारेर ममषत  दैछौं, खोला तथा 

नदीमा पानीको र्हाि र्ढेकाले अन्य विद्युत हृर्ाट पतन विद्युत ् उ्पादन केही र्ढेको छ, 

आमउपभोक्तालाई विद्युत ्आपूतत षमा समस्या नहुने  री आिश्यक र्न्दोिस्ती  रेका छौं, तर र्ुटिल, 

भैरहिा क्षेरका औद्योग क ग्राहकको वपकको समयमा विद्युत ्कटौती हुनसक्छ’,उनले भने। 



बर्हीर्ार रातत १० र्जेर्ाट सुरुङमा रहेको पानी खाली  राउन सुरु  ररएको र यो काम शुक्रर्ार रातत 

१० र्जेसम्ममा सककने विद्युत हृका प्रमुख पशुपततराज  ौतमले जानकारी हदए। 

‘्यसपतछ ममषत सुरु हुन्छ र सोमर्ार सािँझ ५र्जेमभरमा विद्युत ्उ्पादन सुरु  ने लक्ष्यका साथ 

२४ सै घण्टा काम  रररहेका छौाैािं’, ौतमले भने । ममषतमा ३७ जना प्राविगिकहरु खहटएका छन ्

। 
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विद्युत तनयमन आयो ले जलविद्यतु कम्पनीको आईपीओ रोक्यो, 

आयोजनाको अध्ययन  रेर मार अनुमतत हदन े

काठमाडौं । बर्क्री नहुने अिस्था आएपतछ विद्युत तनयमन आयो ले नयािँ जलविद्युत कम्पनीहरुको 
प्राथममक सेयर (आईपीओ) तनष्कासन रोकेको छ । 

जलविद्युत कम्पनीहरु आगथषक सिंकटमा आउिँदा दोस्रो र्जारमा सेयर मूल्य घट्दा नयािँ कम्पनीहरुको 
आईपीओ बर्क्री नहुने अिस्था देखेपतछ आयो ले हाललाई आईपीओ अनुमतत रोकेको हो । आयो ले 
आयोजनाको वित्तीय एिम प्रावििक पक्षको विश्लेर्ण  रेर मार आईपीओ तनष्कासन  नष अनुमतत 
हदने भएको छ । 

जलविद्युत आयोजनामा समस्या आएपतछ अघोवर्त रुपमा अनुमतत रोकेको आयो का सदस्य तथा 
प्रित्ता रामप्रसाद गितालले र्ताए । उनले औपचाररक रुपमा रोकेको जानकारी नहदए पतन 
आयोजनाको आगथषक तथा प्राविगिक पक्षको विश्लेर्ण  रेर मार आईपीओ तनष्कासन  नष हदने 
स्पष्टपारे ।  

नेपाल गितोपर र्ोडषसिं  थप छलफल आिश्यक भएको भन्दै आयो ले नयािँ कम्पनीको आईपीओ 
तनष्कासन रोकेको हो । आयो ले सहमतत हदएपतछ मार नेपाल गितोपर र्ोडषमा अनुमततका लाग  
आिेदन हदन पाइन्छ ।  

आयो मा हाल ३ ओटा कम्पनीले मार आईपीओ तनष्कासन  नष अनुमतत मा ेका छन । बर्क्री 
नहुने अिस्था आएपतछ कम्पनीहरुले आिेदन हदएका छैन । यद्यपी गितोरप र्ोडषमा एक दजषन 
जलविद्यत कम्पनीले आईपीओका लाग  अनुमतत मा ेका छन । आयो को स्िीकृतत विना 
कम्पनीहरुले आईपीओ तनष्कासन  नष पाउिँ दैनन ।  

आयो ले र्ोडषसिं  छलफल  रेर मार तनष्कासन  नष अनुमतत हदने भएको छ । नयािँ कम्पनीहरुको 
आईपीओ नै बर्क्री नहुने जोखखम र्ढेपतछ  विद्युत तनयमन आयो ले रोकेको हो । दोस्रो र्जारमा 
अगिकािँश जलविद्युत कम्पनीको सेयर अिंककत मूल्य १०० रुपैयािँ भन्दा कममा कारोर्ार भइरहेको छ 
। 



सोही कारण आयो ले तनयामक नेपाल गितोपर र्ोडषसिं  छलफल  ने भएको हो । सरकारले आ ामी 
हदनमा ल्याउने जनताको जलविद्युत आयोजनाका आईपीओ समेत बर्क्री नहुन ेजोखखम र्ढेको र्झुाइ 
आयो को छ ।  

पतछल्लो समयमा जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओ तनष्कासन  नष र्ोडषर्ाट अनुमतत पाएका छैनन 
। चालु आगथषक िर्ष सुरु भएयता मशिश्री हाइड्रोपािर मलममटेडको मार आईपीओ र्जारमा आएको 
छ । मशिश्रीले ३३ करोड ५१ लाख रुपैयािँ र्रार्रको ३३ लाख ५१ हजार ककत्ता आईपीओ तनष्कासन 
 रेको छ । ्यसपतछ एउटा पतन आईपीओ आएको छैन ।  

जलविद्युत आयोजनाको सेयर प्र्याभूततकताष (अण्डरराइटर) हरुले नसकाने प्रिृवत्त देखखएकाले झन 
समस्या आउने देखखएको आयो को भनाई छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयर्ामसन्दालाई छुट्टाइएको 
आईपीओ नै बर्क्री हुन छाडेको छ । 

 त आगथषक िर्षमा नेपाल गितोपर र्ोडषले २८ ओटा कम्पनीलाई ७ अर्ष ३४ करोड ६६ लाख रुपैयािँ 
र्रार्रको ७ करोड ३४ लाख ६६ हजार ककत्ता आईपीओ तनष्कासन  नष अनुमतत हदएको गथयो । 
राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य मागथ नै छ ।  

 

  



>f]t M cgnfOg va/, 2076÷11÷10 

खोरुिं  ा खोलार्ाट रान्द्ष्ट्रय प्रसारणमा थवपयो ७.५ मे ािाट विजुली 
१० फा ुन, काठमाडौं । तहे्रथुम पािर कम्पनीले र्नाएको ७.५ मे ािाट क्षमताको मागथल्लो खोरुिं ा 

खोला साना जलविद्युत ्आयोजनाको उद्घाटन भएको छ । र्ालुिाटारको एक्सन रुमर्ाट प्रिानमन्री 

केपी शमाष ओलीले आयोजनाको उद्घाटन  रे । 

मेन्छयाम  ाउपामलकामा भएको उद्घाटन कायषक्रमलाई प्रिानमन्रीले र्ालुिाटारर्ाटै सम्र्ोिन  रेका 

गथए । उद्घाटन कायषक्रममा ऊजाषमन्री िर्षमान पुनल ायतको उपन्द्स्थतत गथयो । यो आयोजनामा 

माछापुकरे र्ैंक मलममटेडको नेतृ् िमा नेपाल र्िं लादेश र्ैंक र ग्लोर्ल आईएमईले ल ानी  रेका 

छन ्। 

कररर् एक अर्ष ३२ करोड ५० लाख ला तको आयोजनामा माछापुकरे र्ैंक मलममटेडले ४० करोड, 

नेपाल र्िं लादेश र्ैंकले ३० करोड र ग्लोर्ल आईएमईले ३० करोड ल ानी  रेका छन ्। 

स्थानीयिासीको समेत आयोजनामा सेयर ल ानी रहने प्रिद्षिक कम्पनीका प्रिन्ि सञ्चालक 

मोहनकुमार डािँ ीले र्ताए । यो आयोजनामा २० प्रततशत सिषसिाराणलाई पतन सेयर हदइने डािँ ीले 

जानकारी हदए । 

आयोजनार्ाट उ्पाहदत विद्युत ्४.७ ककलोममटर लामो ३३ केभी प्रसारण लाइनर्ाट नेपाल विद्युत ्

प्रागिकरणको न्द्जरीखखम्ती सिस्टेसनमा जोडडएको छ । 

तेह्रथुमको साविकको मोराहाङ, श्रीजुङ, पौठाक र ओयाक्जुङ  ाविसकोर्ीच भएर र्ग्ने खोरुङ् ा 

खोलार्ाट विद्युत ्उ्पादन  ने  री २०६६ साल मङ्मसरमा विद्युत ्सिेक्षण अनुमततपर र २०७३ 

भदौमा उ्पादन अनुमततपर मलइएको गथयो । तनमाषण सुरु भएको २ िर्षमा आयोजना सञ्चालनमा 

आएको हो । 
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मागथल्लो मोदीकााे क्षमता र्ढ्यााे,अर् १८.२ मे ािाटमा तनमाषण 
 ररन े

काठमाडौं । १४ मे ािाटकााे मागथल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना १८.२ मे ािाट क्षमतामा तनमाषण 
हुने भएकााे छ । नेपाल विद्युत प्रागिकरणले आयोजनाकााे स्तरााेन्नतत  रेर क्षमता र्ढाउन 
ला ेकााे हााे । 

अध्ययनका क्रममा पुरानााे डडजाइनमा सामान्य पररितषन  दाष  आयोजनाकााे ४.२ मे ािाट क्षमता 
थवपएकााे प्रागिकरणले जनाएकााे छ । प्रागिकरणका अनुसार १४ मे ािाट क्षमताका लाग  
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङकन प्रततिेदन स्िीकृत भएकााे छ । थवपएकााे क्षमताका लाग  
पुरक िातािरणीय प्रभाि मूल्याङकन प्रततिेदन तयार  रेर स्िीकृत  ररनेछ । 

आयोजनाको सिंरचना पररितषन  नुषपूिष िातािरण परीक्षण प्रततिेदन तयार  नष प्रागिकरणले 
सम्र्न्द्न्ित सरोकारिालासिँ  राय\सुझाि मा ेको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले सिंरचना 
पररितषन  दाष हुने प्रभािका सम्र्न्िमा १५ हदनमभर आइपुग्ने  री मलखखत राय\सुझाि पठाउन 
आग्रह  रेको छ । स्थानीयले आफ्ना राय\सुझाि िन तथा िातािरण मन्रालय िातािरण प्रभाि 
अध्ययन शाखामा पठाउनुपनेछ । 

आयोजनाको सम्पूणष सिंरचना मोदी खोलाको दायािँ भा मा तनमाषण  ररनेछ । र्ािँिको पानीलाई ४ 
ककलोममटर लामो मखु्य सरुुङ तनमाषण  री  विद्युत हृमा खसालेर विद्यतु उ्पादन  न े री आयोजना 
डडजाइन  ररएकााे छ । 

आयोजना तनमाषण  दाष स्थानीय १५ पररिार  प्र्यक्ष प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएकााे छ । 
आयोजनाकााे सिंरचना तनमाषण स्थलमा  २.०२ रााेपनी तनजी जग् ा  तथा  ५ सय ५३ तनजी रुख 
कटान  नुष पने प्रागिकरणले जनाएकााे छ । 

  



 

 


