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भारतीय ऊर्ाासचिवलाई पुनको प्रश्न : भारतको ववद्युत ् हामी
ककचनरहे का छौँ, भारतले ककन नककन्ने ?

ऊर्ा, र्लस्रोत तथा चसिँिाइमन्री वर्ामान पुनले नेपालले उत्पादन गरे को ववद्युत ् भारतले ककन्ने
व्यवस्था तत्काल गना भारतीय ऊर्ाासचिवसिँग आग्रह गरे का छन ् । नेपाल ववद्युत ् प्राचिकरण र
भारतीय केन्रीय ववद्युत ् प्राचिकरण (चसइए) बीि ववद्युत ् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसके पचन
त्यहािँको ऊर्ाा मन्रालयले ववद्युत ् व्यापारमा सहमचत कदन किलाइ गरे का कारण भारतले नेपालको
ववद्युत ् खररद गने गरे को छै न । दई
ु दे शका प्राचिकरणबीि भएको सम्झौताअनुसार ऊर्ाा व्यापारको
बाटो खोचलकदन मन्री पुनले भारतका ऊर्ाासचिव सञ्र्ीवनन्दन (एसएन) सहायसिँग आग्रह गरे का
हुन ् ।
‘अकहले हामी भारतबाट ववद्युत ् खररद गरररहे का छौँ,’ चसिंहदरबारस्स्थत मन्रालयमा सचिव सहायसिँग
बुिबार भएको भेटमा मन्री पुनले भने, ‘अब हामी भारतमा वबर्ुली चनयाात गना सक्ने भएका छौँ ।
त्यसका लाचग र्ारी प्रकियाले गचत लेओस ् भन्ने िाहन्छौँ ।’ र्वाफमा सचिव सहायले दई
ु
प्राचिकरणबीिको सम्झौतालाई चछटै स्वीकृ चत कदने प्रचतबद्धता र्नाए ।
मन्री पुनले बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदे शीय ट्रान्सचमसन लाइन चनमााणका लाचग सिंयुक्त
कम्पनी गठनबारे यसअचि दई
ु दे शबीि पटक–पटक छलफल र सहमचत भएको स्मरण गराउिँ दै उक्त
काम चछटै सक्नुपनेमा र्ोड कदए । यस्तै, मन्री पुनले भारत सरकार र भारतीय कम्पनीलाई नेपालको
र्लववद्युत ् क्षेरमा थप लगानीका लाचग समेत अवपल गरे ।
भारतीय ऊर्ाासचिव सहायले ववद्युत ् व्यापार सम्झौता र अन्तरदे शीय प्रसारण लाइन चनमााणको काम
चछटै अगाकड बढ्ने बताए । अरुण तेस्रो र्लववद्युत ् आयोर्नाको काम अगाकड बिाउन नेपाल सरकार
र ऊर्ाा मन्रालयले राम्रो सहर्ीकरण गरे को भन्दै सचिव सहायले प्रशिंसासमेत गरे का चथए ।
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ठू ला नदीको स्वाचमत्व सिंिमा मझौला प्रदे श र साना स्थानीय
तहमा
काठमाडौं - ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा चसिँिाइ मन्रालयले तयार पारे को र्लस्रोत नीचतको
मस्यौदामा तीनवटै सरकारबीि र्लस्रोतको स्वाचमत्व र क्षेराचिकार बािँडफािँड गररने भएको
छ। मन्रालयले तयार पारे को प्रस्ताववत नीचतमा सिंिीय सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय
सरकारबीि र्लस्रोतको स्वाचमत्व र क्षेराचिकार स्पष्ट ििं गले ककटान गने गरी मस्यौदा तयार
पारे को र्नाएको छ।
प्रस्ताववत र्लस्रोत नीचतको मस्यौदामा ठू ला नदी तथा स्रोत सिंिीय सरकार मातहत, मझौला
खालका नदी र स्रोत प्रदे श सरकार र साना नदी र स्रोत स्थानीय सरकार मातहत हुने
नीचतमा उल्लेख गररएको छ। ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा चसिँिाइमन्री वर्ामान पुनले र्लस्रोत

नीचतको मस्यौदा एक साताचभरै मन्रीपररर्द्मा लैर्ाने बताएका छन ्। ‘र्लस्रोत नीचत आफैंमा
गम्भीर र सिंवेदनशील ववर्य हो,’ मन्री पुनले भने, ‘र्रुरी पदाा फेरर पररमार्ान गरौला।
अब एक साताचभर मस्यौदालाई अस्न्तम रुप कदएर मस्न्रपररर्दमा लैर्ान्छु।’ मन्री पुनले
मस्यौदाको प्राववचिक र भार्ागत पक्ष सच्याएर चछट्टै मस्न्रपररर्दबाट पाररत गराइने बताए।
‘आवश्यक परे को खण्डमा नीचतमा केही फेरबदल गना सककन्छ,’ उनले भने, ‘सिंिको र्लस्रोत
नीचतका आिारमा प्रदे श र स्थानीय सरकारले नीचत बनाउनुपने भएकाले योेे नीचत चछट्टै
पाररत हुनेछ।’

मन्त्रालयद्धारा प्रस्तावित नीततमा संघीय सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय
सरकारबीच जलस्रोतको स्िातमत्ि र क्षेरातिकार स्पष्ट ढं गले ककटान गने गरी
मस्यौदा तयार पारे को जनाएको छ।

मन्रालयद्वारा प्रस्ताववत र्लस्रोत नीचतमा अन्तरााविय तथा चसमा नदीहरु, ठू ला प्रकृ चतका
नदी, ताल तलैया तथा चसमसार क्षेरहरु र एकभन्दा बिी प्रदे श भएर बग्ने नदीहरुको
स्वाचमत्व सिंिीय सरकार मातहत प्रस्ताव गररएको छ। प्रदे श सरकार मातहत मझौला

प्रकृ चतका नदी, ताल, तलैया तथा चसमसार क्षेरहरु तथा एकभन्दा बिी स्थानीय तहहरु भएर
बग्ने नदीहरु रहनेछन ्। यस्तै साना प्रकृ चतका नदी, ताल तलैया तथा चसमसार क्षेर स्थानीय
सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीचतमा प्रस्ताव गररएको छ। तराई क्षेरको भूचमगत र्लस्रोत
तीनै तहको सरकारको साझा स्वाचमत्वमा रहने तथा पहाड र चभरी मिेसको भूचमगत
र्लस्रोत प्रदे श र स्थानीय सरकारको सिंयुक्त मातहतमा रहने पचन नीचतले पररकल्पना गरे को
छ। र्लस्रोतको क्षेरमा केन्रीय र प्रादे चशक सरकारहरुबीि आपसी समन्वय र सहकाया गना
तथा उठे का वववाद समािान गना दव
ु ै सरकारका मन्री र सचिव स्तरीय सचमचत गठन हुने
भएको छ।

सिंवविानले व्यवस्था गरे बमोस्र्म र्लस्रोतको व्यवसाचयक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी

कानून बमोस्र्म सम्बस्न्ित चनकाय तथा समुदायबीि ववतरण गने पचन नीचतले स्पष्ट गरे को
छ। केन्र, प्रदे श तथा स्थानीय सरकारको साझा सूिीमा रहे को अचिकार प्रयोग गदाा वववाद
भए सोको समािानका लाचग केन्र र प्रदे शका मन्री तथा सचिवस्तरीय सिंयन्रमा वववाद
भएको

स्थानीय

तहका

प्रमुखसमेत

आमस्न्तर

गररनेछन ्।

यस्तै

ववद्यालयदे स्ख

ववश्वववद्यालयसम्म र्लस्रोत ववर्यको पाठ्यिममा अध्यापन गराइने भएको छ। ‘र्लस्रोतको
महत्व, अपररहायाता, उपयोग, सिंरक्षण तथा चनयमनबारे ववद्यालय तहदे स्ख ववश्वववद्यालय
तहसम्मका शैस्क्षक पाठ्यिममा समावेश गरी अध्यापन गराइनेछ,’ नीचतको मस्यौदामा
भचनएको छ।
र्लस्रोत नीचतमा र्लस्रोत प्रयोग गदाा त्यसको प्राथचमकता िमसमेत चनिाारण गररएको छ।
नीचतले खानेपानी तथा िरे लु उपयोगलाई पकहलो नम्बरमा राखेको छ। यस्तै चसिँिाइ,
पशुपालन

तथा

मत्स्यपालन,

र्लववद्युत ्,

औद्योचगक

तथा

खानीर्न्य

उपयोग,

र्लयातायातलाई िमशः दई
ु , तीन, िार र पािँिौं नम्बरमा रास्खएको छ। िाचमाक, सािंस्कृ चतक
तथा वातावरण सिंरक्षणलाई छै टौं, आमोद प्रमोद तथा पयाटनलाई सातौं तथा अन्य उपयोगलाई
आठौंमा रास्खएको छ। नीचतमा र्लस्रोत उपयोग गरे र चनमााण गररने चसिँिाइ, र्लववद्युत
तथा खानेपानीलगायत आयोर्नाका भौचतक सिंरिना चनमााण गदाा र्लिर तथा वन्यर्न्तुका
लाचग आवश्यक पानीको प्राकृ चतक बहाव छाकडनेछ।
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हे टौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन चनमााणका लाचग ठे केदार छाचनयो,
१५ मकहनामा प्रशारण लाईन चनमााण गररसक्ने
काठमाडौं । तोककएको काम पूरा नगरे पचछ ठे क्का सम्झौता खारे र् गरे र अगाकड बिे को नेपाल
ववद्युतप्राचिकरणले हे टौँडा–भरतपुर खण्ड चनमााणका लाचग ठे केदार छनोट गरे को छ । प्राचिकरणले
प्रसारण लाइन चनमााणका लाचग गत असोर्मा अन्तरराविय बोलपर आह्वान गदै ठे क्का प्रकियामा
सहभागी हुन आग्रह गरे को चथयो । सो आयोर्ना हे टौँडा–भरतपुर–बदािाट २२० केभी प्रसारण

लाइन आयोर्नाअन्तरगतको आयोर्ना हो । प्रसारण लाइन चनमााणको ठे क्का सबैभन्दा कम
रकम कबोल गने भारतीय कम्पनी केइसी इन्टरनेशनल चलचमटे डले पाएको आयोर्ना प्रमुख
ईश्वरीप्रसाद र्ैसवालले र्ानकारी कदएका छन । आयोर्नाले केही कदन पकहले ठे केदार छनोट
गररएको र्ानकारी कदएको छ । कम्पनीले ५४ लाख ३५ हर्ार अमेररकी डलर र ३६ करोड ८८
लाख ११ हर्ार रुपैयािँ (करबाहे क) मा ठे क्का पाएको हो । प्रसारण लाइन चनमााणका लाचग पािँि
कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरे का चथए । भारतीय कम्पनी आइकम टे ल चलचमटे डको कामको प्रगचत
सन्तोर्र्क नभएपचछ प्राचिकरणले कम्पनीसिँगको ठे क्का गत वैशाखमा तोडे र नयािँ प्रकियामा
गएको चथयो । प्राचिकरणले प्रसारण लाइनको बािँकी काम गना ठे केदार छनोट गरे को हो ।

कम्पनीले ठे क्का सम्झौता कायाान्वयनमा आएको १५ मकहनाचभरमा प्रसारण लाइनको चनमााण
गररसक्नुपने कायाादेश छ । कूल ७४ ककलोचमटर २२० केभी डबल सककाट प्रसारण लाइनमा पने
२२६ टावरमध्ये १७३ को र्ग हाचलएको छ । यस्तै, कूल ११९ खडा गररएको छ भने १६
ककलोचमटर क्षेरमा मारै तार ताचनएको छ । प्रसारण लाइन चनमााणका लाचग चनर्ी र्ग्गा प्राचप्त,
वन क्षेरको प्रयोगलगायतमा कुनै समस्या नरहे को आयोर्नाले र्ानकारी कदएको छ । प्रसारण
लाइन चनमााणका लाचग प्रााचिकरण र भारतीय कम्पनी आइकम टे लबीि २०६५ को फागुनमा ९६
लाख ३६ हर्ार अमेररकी डलर र १९ करोड ७३ लाख १५ हर्ार रुपैयािँमा ठे क्का सम्झौता भएको
चथयो । काम नगरी रणनीचतक महत्वको प्रसारण लाइनको काम अलपर पारे पचछ प्राचिकरणले
ठे क्का तोडी कम्पनीले कायासम्पादन र्मानतबापत राखेको ३० लाख ५७ लाख अमेररकी डलर
पचन र्फत गरे को चथयो । यसैगरी प्राचिकरणले काम किला गरे बापत कररब १६ लाख डलर
वबलम्व र्ररवाना पचन लगाउने चनणाय गरे को चथयो । प्राचिकरणले यसअचि
आयोर्नाअन्तरगतको भरतपुर–बदािाट खण्डको सेन्ट्रल िाइना पावर चग्रड (चसचसवपर्ी) सिँगको
ठे क्का तोडे को चथयो । प्राचिकरणको चसफाररसमा सावार्चनक खररद अनुगमन कायाालयले
नेपालको ठे क्कापट्टामा तीन वर्ासम्म भाग चलन नपाउने गरी चसचसवपर्ी कालोसूिीमा राख्ने
चनणाय गरे को चथयो । आयोर्नाअन्तरगतको भरतपुर–बदािाट चनमााणका लाचग नयािँ बोलपर

आह्वान गरी चिचनयािँ कम्पनी हे ङटन अस्टटक्स इलेस्क्ट्रकसिँग २०७५ साउनमा ५५ लाख ७५ हर्ार
डलरमा ठे क्का सम्झौता भएको चथयो । चितवनको भरतपुरदे स्ख नवलपरासीको बदािाटसम्मको
२२० केभी प्रसारण लाइनको पचन चनमााण िमािम भइरहे को छ । नेपालचभरको प्रसारण लाइन
सुदृि तथा ववश्वसनीय बनाउन र पस्िम क्षेरमा चनमााण हुने र्लववद्युतआयोर्नाको ववद्युतप्रवाहका
लाचग हे टौँडा–भरतपुर–बदा िाट प्रसारण लाइनको चनमााण गना लाचगएको हो । नेपाल सरकार तथा

प्राचिकरणको लगानी र ववश्व बैंकको सहुचलतपूणा कर्ाामा आयोर्नाको चनमााण भइरहे को छ । सो
प्रसारण लाइन पूवक
ा ो ववद्युतपस्िम लैर्ान र पस्िमको ववद्युतपूवा लैर्ानका लाचग महत्वपूणा
माचनएको छ । यस्तै रार्िानीमा आवश्यक पने ववद्युतउपलब्ि गराउन तथा बिी भएको
ववद्युतदे शका अन्य स्थानमा लैर्ानसमेत सहयोगी हुने ठाचनएको छ । सरकारले महत्वपूणा

प्रसारण लाइन चनमााणका लाचग आवश्यक सहर्ीकरण गरररहे को भए पचन चनमााण व्यवसायीको
लापवााहीका कारण समस्या पदै आएको छ । समस्या समािानका लाचग ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा
चसिँिाइ मन्रालय र प्राचिकरणले गरे को साथाक प्रयोगसमेत सफल हुन सककरहे को छै न । केही

आयोर्नामा अझै पचन वन क्षेरको र्ग्गा प्रयोग तथा वनको रुख कटाउन र रुख वबरुवा हटाउने
ववर्यले समेत प्राथचमकता पाउन सकेको छै न/रासस
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ट्रिं क लाईन वववादमा कुलमानलाई लेखाको साथ : तत्काचलन
व्यवस्थापक माथी छानववन, महशुल नबुझाउने लाईन काट्न
चनदे शन
कठमाडौं । लामो समयदे स्ख वववादमा रहे को डे कडकेटे ड र ट्रिं क लाईन सम्बन्िी वववादमा
सावार्चनक लेखा सचमचतले नेपाल ववद्युत प्राचिकरण पक्षमा प्रचतवेदन पेश गरे को छ । सिंिीय
सिंसदको सावार्चनक लेखा सचमचतले सदस्य डा. चमनेन्र ररर्ालको सिंयोर्कत्वमा गकठत
उपसचमचतले प्राचिकरणका तत्काचलन व्यवस्थापकले रार्स्व सम्बन्िी ववर्यमा गम्भीर लापरबाही
गरे को पाइएकाले उनीहरुमाथी ववस्तृत छानववन गनुप
ा ने प्रचतवेदन पेश गरे को हो । ववद्युत महशुल
चनिाारण आयोगले २०७३ असार १६ गते कदएको लोडसेकडङ दै चनक ६ िन्टा वा सोभन्दा बिी
कायम रहे को अवस्थामा २० िन्टा वा सोभन्दा बिी समय छुट्टै ट्रिं क लाइनबाट ववद्युत चलने
ग्राहकले डे कडकेटे ड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गने चनणाय कायाान्वयन नगरी तत्काचलन
प्राचिकरण व्यवस्थापकले रार्स्व सम्बन्िी गम्भीर लापरबाही गरे को उक्त प्रचतवेदनको ठहर छ ।
‘ववद्युत प्राचिकरणबाट डे कडकेटे ड लाइनको हकमा प्राचिकरण सञ्िालक सचमचतले २०७२÷०३÷१२
गतेको चनणायले २०७२ साउनदे स्ख ववद्युत खपतमा नयािँ महशुल दर कायम गरे को र सोको

अनुमोदन ववद्युत महशुल चनिाारण आयोगले गरे को तथा ट्रिं क लाइनबाट ववद्युत आपूचता चलइरहे का
ग्राहकको हकमा पचन २०७३/०३/१६ गते ववद्युत महशुल चनिाारण आयोगले डे कडकेटे ड लाइन सरह
नै शुल्क चलने चनणाय गरे काले सोही बमोस्र्म हुने गरी बक्यौता रकम असूल गरीरगराई

सचमचतलाई र्ानकारी गराउन प्राचिकरण सञ्िालक सचमचतलाई चनदे शन कदने’ उक्त प्रचतवेदनमा
उल्लेख छ । लेखा सचमचतको शुिबार बसेको बैठकमा उपसचमचतका सिंयोर्क ररर्ालले सो
अवचिमा रहे का सञ्िालक सचमचत, प्रवन्ि चनदे शक, ववभागीय स्र्म्मेवारी चलएका पदाचिकारीमाचथ
ववस्तृत छानववन गरी दोर्ीमाचथ कारबाही गने प्रकिया अचि बिाउन अस्ततयारलाई चनदे शन कदने
सुझाव सकहतको प्रचतवेदन पेश गरे का हुन ् । साथर्ै छुट ववल र्ारी भएपचछ ३५ कदनचभर

ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गना सककने र चमटर ररकडङ
भएको ६० कदनचभर ग्राहकले ववद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल
उपर गनुप
ा ने व्यवस्था महशुल सिंकलन ववचनयमावली २०७३ मा भएको हुिँदाहुिँदै पचन प्राचिकरण
व्यवस्थापनले उक्त प्राविान कायाान्वयन नगरे को दे स्खएकाले सोको कायाान्वयन गना गराउन
प्राचिकरण सञ्िालक सचमचत तथा व्यवस्थापनलाई चनदे शन कदने उपसचमचतको प्रचतवेदनमा
उल्लेख छ । प्राचिकरणले वबर्ुलीको वबल नचतने ग्राहकको लाइन काट्न नसकेको भन्दै
उपसचमचतले थप चनदे शन कदन समेत चसफाररस गरे को छ । साथै ग्राहकको ववद्युत महशुल

सिंकलनको अवस्था अध्ययन गरी प्रचतवेदन पेश गना सञ्िालक भक्तबहादरु पुनको सिंयोर्कत्वमा
गकठत उपसचमचतले बुझाएको माथी छलफल तथा स्वीकृ तनै भएको प्रचतवेदनका आिारमा छुट
वबल भनी ग्राहकलाई परािार गरे को हुिँदा नैचतक प्रश्न उठ्ने भन्दै सोही उपसचमचतलाई उक्त

प्रचतवेदनको प्राववचिक पक्ष अपयााप्त भएको भनी एक मकहनाचभर थप अध्ययन गरी प्रचतवेदन पेश
गना चनदे शन कदने चनणाय समेत गरे को छ ।
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तल्लो अरुणमा पावर िाइना र भारतको सतलर्ले गरे लगानीको
प्रस्ताव, कसले पाउला आयोर्ना ?
काठमाडौं । प्रस्ताववत ६४० मेगावाटको तल्लो अरुण र्लववद्युत आयोर्ना बनाउन भारतीय र
चिचनयािँ कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरे का छन ।
नेपालको हाइड्रोइलेस्क्ट्रचसटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डे भलपमेन्ट कम्पनी चलचमटे ड (एिआईडीसीएल) र
पावर कन्ट्रक्सन कपोरे शन अफ िाइना चलचमटे ड (पावर िाइना) र भारतको सतलर् र्लववद्युत
चनगम चलचमटे डले तल्लो अरुणमा लगानीको प्रस्ताव पेश गरे का हुन ।
र्ापानको ग्रीन ररसोसेर् प्राइभेट चलचमटे ड र इलेस्क्ट्रक पावर डे भलपमेन्ट कम्पनी चलचमटे ड र्ेभी
(र्े

पावर)

ले

भने

प्रस्ताव

पेश

गरे न

२ ओटाले मार प्रस्ताव पेश गरे को बोडा स्रोतले क्यावपटल नेपाललाई र्ानकारी कदयो ।
तल्लो अरुण जलविद्युतमा ३ कम्पनी छनोट, आयोजना तनमााणका लातग प्रस्ताि आह्वान गररने
असोर् ६ गते बसेको लगानी बोडा को ४० औिं बैठकले एिआईडीसीएल

र पावर िाइना सिंयुक्त

उपिम, सतलर् र्लववद्युत र र्े पावरलाई छनौट गरे को चथयो । बोडा ले ३ ओटै कम्पनीसिंग प्रस्ताव
मागेको चथयो । अब एिआईडीसीएल र पावर िाइना र्ेभी र सतलर्बीि प्रचतस्पिाा भएको छ ।
प्रस्तावहरुको मूल्यािँकन गरे पचछ आयोर्ना चनमााणका लाचग कम्पनी छनौट हुने छ । बोडा ले अरुण
तेस्रोको र्स्तै चनःशुल्क ऊर्ाालाई प्राथचमकतामा राखेर प्रस्ताव आब्हान गरे को छ । आयोर्नाको
बोलपरमा भाग चलने कम्पनीहरुले

न्युनतम २० प्रचतशत चनःशुल्क वबर्ुली प्रस्ताव गनुप
ा ने छ ।

तल्लो अरुण आयोजना बनाउन लगानी बोर्ा ले माग्यो प्रस्ताि, तनिःशुल्क ऊजाालाई प्राथतमकता
लगानी बोडा ले आब्हान गरे को बोलपरमा न्युनतम चनःशुल्क वबर्ुलीको सीमा तोकेको हो । बोडा ले
चनःशुल्क वबर्ुलीलाई बोलपरको ५० प्रचतशत अिंकभार तोकेको छ । बोडा ले न्युनतम २० दे स्ख
अचिकतम २५ प्रचतशत प्रस्तावको भार तोकेको छ ।

बािँकी ५० प्रचतशत भार प्राववचिक ज्ञान, वबर्ुली चनकासी, आयोर्ना प्रभाववत स्थानीयबाचसन्दा तथा
सवासािारणलाई प्राथचमक सेयर (आईपीओ) चनष्कासन र आयोर्नाको कायाताचलकालाई तोकेको छ
।
यसैगरी सरकारले गरे को सिंभाव्यता अध्ययन प्रचतवेदन खररद गना प्रस्तावक कम्पनीहरुले न्युनतम
१६ करोड २६ लाख रुपैयािँ भुक्तानी गनुप
ा ने भएको छ ।अरुण तेस्रो आयोर्नाले २१.९ प्रचतशत अथाात
१९८ मेगावाट चनशुल्क वबर्ुली कदने प्रस्ताव गरे पचछ पाएको चथयो ।
तल्लो अरुण आयोजनामा भाग तलने कम्पनीले न्त्युनतम २० प्रततशत तनिःशुल्क वबजुली प्रस्ताि
गनुप
ा ने
अरुण तेस्रो आयोर्ना अत्यचिक ववद्युतको माग हुने सुतखा मौसममा पचन दै चनक ६ िण्टा पानी
र्म्मा गरे र वबर्ुली उत्पादन गना सक्ने अिार्लाशय (वपककङ रन अफ ररभर) आयोर्ना हो ।

सिंखुवासभा र भोर्पुरमा पने आयोर्नाको कररब १५ ककलोचमटर मुतय सुरुङ चनमााण गनुप
ा ने छ ।
आयोर्ना बनाउन १ खबा ५० अबा रुपैयािँ लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले दे खाएको छ । ववस्तृत
आयोर्ना प्रचतवेदनपचछ आयोर्नाको लागत बढ्ने सिंभावना छ ।
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५ मेगावाटको चसिंकोस खोला चनमााण हुने
मेगावाटको अिार्लाशय चसिंकोस खोला र्लववद्युत आयोर्ना चनमााण हुने भएको छ । िाेैलाचगरी
गाउिँ पाचलका भएर बग्ने चसिंकोस खोलामा पकहिान भएको आयोर्ना चसिंकोस हाइड्रो पावर कम्पनीले
अचि बिाउन लागेको हो ।
कम्पनीले आयोर्ना चनमााण गदाा पनासक्ने वातावरणीय प्रभावकाेे प्रारस्म्भक अध्ययन सुरु गरे काेे
छ । अध्ययनका िममा आयोर्ना चनमााण गदाा स्थानीय क्षेरमा पना सक्ने असरका सम्बन्िमा
सराेेकारवालाकाेे राय तथा सुझाव माचगएकाेे छ ।
सराेेकारवालासिँग आयोर्ना चनमााण तथा सञ्िालन गदाा स्थानीय क्षेरमा पनासक्ने भौचतक,
सािँस्कृ चतक, आचथाक एविं सामास्र्क असरबारे

राय तथा सुझाव माचगएकाेे हाेे । अबकाेे २

साताचभर प्राप्त हुने गरी सराेेकारवालालाई राय तथा सुझाव पठाउन कम्पनीले अनुराेेि गरे काेे
छ ।
अध्ययन पूरा भएपचछ चसिंकोस खोलामा बािँि बािँिेर फकााइएको पानी ३.०२५ ककलोचमटर पाइपमाफात
ववद्युतगृहमा खसालेर ववद्युत उत्पादन गना सिंरिना चनमााण गररनेछ । ववद्युत उत्पादन भइसकेपचछ
ववद्युतगृहबाट चनस्कने पानीकाेे चनकासका लाचग ६.५० चमटर लामाेे नहर चनमााण गररने कम्पनीले
र्नाएकाेे छ । योर्नाले उत्पादन गने ववद्युत ३३ केभी प्रसारण लाइनमाफात १० ककलोचमटर दरु ीमा
रहे को डािँडागाउिँ सबस्टे सनमा र्ोकडनेछ ।
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र्गदल्
ु ला हाइड्रोपावर : र्ग्गािनीलाई मुआव्र्ा ववतरण
डोल्पा : र्गदल्
ु ला हाइड्रोपावर चनमााण क्षेरका र्ग्गािनीलाई मुआव्र्ा ववतरण गना थाचलएको छ।

एक सय ६ मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर चनमााण हुने पक्का भएपचछ र्ग्गािनीलाई एकमुष्ठ

मुआब्र्ा ववतरण गना थाचलएको हो। र्गदल्
ु ला गाउिँ पाचलकाको १ र २ वडाका हुररकोट र काइगाउिँ मा
हाइड्रोपावरको ड्याम बन्नेछ भने मुड्केिुला गाउिँ पाचलका-४ इलमा र्चमनमुचन नहर चनमााण गररने
भएको छ।
प्रभाववत क्षेरका स्थानीयलाई मुआव्र्ा ववतरणपचछ आयोर्नाको काम तीव्र रूपले सञ्िालन हुने

आयोर्ना प्रमुख सञ्र्यकुमार सापकोटाले बताए। उनका अनुसार र्गदल्
ु लाको काइगाउिँ मा एक सय
८१ रोपनी र मुड्केिुलाको इल गाउिँ मा ७७ रोपनी गरे र आयोर्नाका लाचग कुल दई
ु सय ५८ रोपनी
र्ग्गा अचिग्रहण गररएको हो।

प्रचतरोपनी र्ग्गाको पािँि लाख पािँि हर्ारका दरले मुड्केिुलाको इल गाउिँ का र्ग्गािनीलाई एकमुष्ठ
मुआव्र्ा ववतरण गररएको हो। मुड्केिुलाको इलमा मारै मुआव्र्ा स्वरूप र्ग्गािनीलाई कुल तीन
करोड ९८ लाख रकम ववतरण गररएको प्रमुख स्र्ल्ला अचिकारी सुरेश सुनारले बताए। उनले एक
औपिाररक कायािमबीि वबहीबार र्ग्गािनीलाई रकम हस्तान्रण गरे का हुन ्। एकमुष्ठ मुआव्र्ा
रकम पाएपचछ र्ग्गािनी खुसी भएका छन ्।

र्ग्गािनी पञ्िबहादरु रोकायाले मुआव्र्ा पाएपचछ आयोर्ना चनमााणका लाचग र्ग्गा उपलब्ि
गराएको बताए। र्ग्गा अचिग्रहण भए पचन मुआव्र्ा चित्त बुफ्दो पाएपचछ र्ग्गािचनले मुअव्र्ा

रकम आयआर्ानका कियाकलापमा लगानी गने बताएका छन ्। यस्तै आगामी िैत १५ गतेचभर
र्गदल्
ु ला गाउिँ पाचलकाको हुररकोट र काइगाउिँ को एक सय ८१ रोपनीका र्ग्गािनीलाई मुआव्र्ा
ववतरण गने तयारी रहे को आयोर्ना प्रमुख सञ्र्यकुमार सापकोटाले र्ानकारी कदए।

उनका अनुसार र्गदल्
ु लामा प्रचतरोपनी पािँि लाख १५ हर्ारको दरले मुआव्र्ा ववतरण गने तयारी
छ। मुआव्र्ा ववतरणमै कुल नौ करोड पिास लाख रुपैयािँ खिा लाग्ने भएको छ। कुल एक सय ६
मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर चनमााणका लाचग ६ दशमलव एक सय ३५ ककलोचमटर भकटा कल
लम्बाइको सुरुङ मागा चनमााण गररनेछ। २० चमटर उिाइ र ९० चमटर िौडाइको बािँि बन्नेछ। भने
ववद्युत ् उत्पादन गृह र्चमन मुचन नै बन्ने आयोर्ना चनमााण कायाालयले र्नाएको छ।

कररब २२ अबाको लगानीमा नेपाल सरकार आफैंले हाइड्रोपावर बनाउन लागेको हो। यस आयोर्ना
चनमााणपचछ डोल्पाको मारै नभएर कणाालीकै आचथाक समृवद्धमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गररएको छ।
हाइड्रोपावरको डीपीआर बनाएर तत्काल आयोर्ना कायाालय स्थापना गरी सात वर्ामा चनमााण काया
सम्पन्न गने लक्ष्य छ। तर, हालसम्म आयोर्ना स्थलसम्म सडकको पहुिँि नपुगेकाले चनमााण
सामग्री िु वानीमा समस्या हुने दे स्खन्छ। र्गदल्
ु ला गाउिँ पाचलका अध्यक्ष नाराचसिंह रोकायाले आयोर्ना
चनमााण पक्षबाटै सडक चनमााण गररनुपने माग राखेका छन ्।

डोल्पा ेः मुआव्र्ा रकम बुफ्दै र्गदल्
ु ला हाइड्रोपावर चनमााण क्षेरका र्ग्गािनी। टे कबहादरु शाही
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चिचनयािँ कामदार फककाएपचछ न्यादीको चनमााण सुिारु
काठमार्ौं । चिचनयािँ ठे केदार कम्पनीका प्राववचिक तथा कामदार फककाएपचछ ३० मेगावाटको न्यादी
र्लववद्युत आयोर्नाको चनमााण सुिारु भएको छ । िच्वाङ हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड
एन्स्टर्ेसन कम्पनीका कामदार नहुिँदा रोककएको आयोर्नाको चनमााण कररब २ मकहनापचछ सुिारु
भएको हो ।
िीनमा फैचलएको कोचभड–१९ अथाात कोरोना भाइरसको महामारीले नयािँ वर्ा मनाउन गत माि ६
गते गएका कामदार उतै रोककिँदा आयोर्नाको चनमााण ठटप हुन पुगेको चथयो । कोरोनाले महामारीको
रुप चलएपचछ िीन सरकारले दे श छाड्न रोक लगाउिँ दा उनीहरु उतै रोककएका चथए ।
पटक–पटकको परीक्षणबाट कोरोनाको सिंिमण नभएको पुष्टी भएका ४० कामदार फककाएर काम
सुिारु गररसकेको न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रमुख कायाकारी अचिकृ त उत्तम अमात्यले बताए
।

उनका

अनुसार

ठे केदार

कम्पनीले

नेपाली

कामदारसिँग

चमलेर

काम

गरररहे को

छ

।

‘प्राववचिक र कामदार नहुिँदा २ मकहना र्चत काम बन्द भयो,’ उनले ऊजाा खबरसिँग भने,‘उनीहरु
फककाएपपचछ अकहले चनमााणले गचत चलएको छ । कोरोना असरले चनमााण प्रभाववत हुिँदा ववद्युत
उत्पादन ताचलका डे िदे स्ख २ मकहना पचछ सना सक्ने सम्भावना बिे को उनले बताए ।
८५ प्रचतशत चनमााण पूरा भइसकेको आयोर्नाबाट २०७७ बैशाख ६ गतेदेस्ख ववद्युत उत्पादन सुरु
गने ताचलका छ । उत्पादन ताचलका २ मकहना लस्म्बिँदा असारसम्म सना सक्ने पचन अमात्यले
बताए ।
आयोर्नाको बािँि क्षेरका चसचभल सिंरिना ७० प्रचतशत पूरा भएका छन ् । ३.८४ ककलोचमटर लामो
मूतय सुरुङ खनेर सककएको छ । अकहले िलानको काम भइरहे को छ ।
यस्तै, ७ सय ५० चमटर पेनस्टकको काम ७५ प्रचतशत सककएको छ । ववद्युतगृहको चसचभल सिंरिना
सम्पन्न भई इलेक्ट्रोमेकाचनकल उपकरण र्डान भइरहे को चथयो । ववद्युतगृहमा उपकरण र्डानको
काम पचन कररब ८० प्रचतशत सककएको छ ।

बुटवल पावर कम्पनी (वबवपसी) को सहायक कम्पनीले चनमााण गरररहे को आयोर्ना चनमााण सम्पन्न
भई सञ्िालनमा आउिँ दा वावर्ाक १६८.५५ चगगावाट िन्टा ववद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोर्नाबाट
उत्पादन हुने ववद्युत ९ ककलोचमटर दरु ीमा रहे को १३२ केभी भुलभुले–मस्र्याङदी प्रसारण लाइनमाफात
प्रणालीमा र्ोकडने छ ।
नेपाल ववद्युत प्राचिकरणले आयोर्नाले ववद्युत उत्पादन सुरु गने अवचिमा २२० केभी मस्यााङ्दी
कोररडोरको खुदी सबस्टे सनको काम सम्पन्न गने अवस्था नरहे काले वैकस्ल्पक लाइनमा र्ोकडने
कम्पनीले

र्नाएको

छ

।

आयोर्नाको

प्रसारण

लाइन

चनमााणािीन

छ

।

आयोर्ना सम्पन्न गना कररब ६ अबा ४ करोड २८ लाख रुपैयािँ खिा हुने अनुमान छ । आयोर्नामा
एभरे ष्ट बैंकको अगुवाईमा नवबल, ग्लोबल आइएमई, कहमालय, सनराइर् बैंक र हाइड्रो इलेस्क्ट्रचसटी
इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डे भलपमेन्ट कम्पनीले ऋण लगानी गरे का छन ् ।
न्यादी र्स्तै चिचनयािँ कम्पनीले चनमााण ठे क्का चलएका र्दानौं र्लववद्युत तथा प्रसारण लाइन
आयोर्नामा कोरोनाले असर पुयााएकाेे छ । कामदार अभावमा चनमााण रोककिँदा आयोर्नाको पूरा
हुने अवचि लस्म्बएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर दे शको अथातन्रमा पने दे स्खन्छ । िीनले कोरोना
महामारी चनयन्रणमा आउिँ दै गएको भन्दै नागररकलाई दे श छाड्न अनुमचत कदएपचछ चिचनयािँ
कम्पनीका कामदार ववस्तारै फककान थालेका छन ् ।
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इन्डक्सन िुलोको माग बढ्यो
१ िैत ,

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोचभड–१९) का कारण बर्ारमा खाना पकाउने ग्यासको

अभाव दे स्खएपचछ इन्डक्सन िुलोप्रचत उपभोक्ताको आकर्ाण बिे को छ । कोरोनाको हल्लाले बर्ारमा
ग्यास नपाएपचछ उपभोक्ता दै चनक िुलो ककन्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा आउने गरे का
छन ् ।
कम्पनीका नायब महाप्रबन्िक श्रीमस्णरार् खनालले ग्यासको ववकल्पका रुपमा रहे को िुलोको माग
बिे को बताए । उनका अनुसार अकहले दै चनक माचनस िुलो ककन्न कम्पनीमा आउने गरे का छन ् ।
कम्पनीले प्रिान कायाालय भरकाली, वबिी केन्र थापाथली र चसिंहदरबार तथा िुम्ती वबिी केन्रमा
िुलो बेच्ने गरे को छ ।
“पकहलेभन्दा कोरोनाको हल्लाले ग्यास नपाएपचछ िेरै माचनस फोन गरे र िुलोबारे सोध्ने गरे का
छन ्”, उनले भने, “दै चनक १०–१५ िुलो वबिी भइरहे का छन ् ।” भूकम्पका बेला िीन सरकारले
नेपाललाई उपलब्ि गराएको िुलो अकहले पचन सङ्कटका बेला उपभोक्ताले चलने गरे का छन ् । िीन
सरकारले चसत्तैमा नेपाललाई उक्त िुलो कदएको चथयो ।
भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीमा वबिी भएको िुलो त्यस यता त्यचत वबिी भएको चथएन । सबै
प्रकारका भािँडा प्रयोग गना चमल्ने उक्त िुलोको मूल्य रु िार हर्ार पछा । पकहले िुलोको मूल्य रु
११ हर्ार तोककए पचन उपभोक्ताको कहतलाई ध्यानमा राखेर रु िार हर्ार कायम गररएको नायब
महाप्रबन्िक खनालले र्ानकारी कदए ।
िुलोमा आवश्यकताअनुसार २०० वाटदे स्ख एक हर्ार ६०० वाट ववद्युत ् प्रयोग गरे र खानेकुरा पकाउन
सककन्छ । आफूलाई आवश्यकताअनुसार कचत िािँडो खाना पकाउने हो त्यहीअनुसार क्षमता बिाउन
सककन्छ । िुलोसिँगै एउटा कराही पचन चसत्तैमा उपलब्ि हुने उनले र्ानकारी कदए । ग्यासभन्दा
सस्तो हुने उक्त िुलो ववद्युत ् भएका बेला र्चतबेला पचन खाना पकाउन सककन्छ ।
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माचथल्लो तामाकोशी : बािँिमा पानी र्म्मा पारे र परीक्षण थाचलिँदै
१ िैत, काठमाडौं । राविय गौरवको आयोर्नाको रुपमा रहे को माचथल्लो तामाकोशी र्लववद्युत ्
आयोर्नाको बािँि तथा बालुवा चथग्रयाउने पोखरीको सोमबारदे स्ख परीक्षण थाचलने भएको छ ।
कूल भौचतक प्रगचत ९९ दशमलव तीन प्रचतशत पुगक
े ो आयोर्नाको प्रमुख सिंरिनाको परीक्षण गना
लाचगएको आयोर्नाले र्नाएको छ । स्वदे शी लगानीमा चनिााणािीन ४५६ मेगावाटको माचथल्लो
तामाकोशी र्लववद्युत ् आयोर्नाको प्रमुख काम कररब सम्पन्न हुने िरणमा पुगेको छ । अन्य
आयोर्नामा कोरोनाको प्रभाव परे को भए पचन सो आयोर्नामा हालसम्म त्यसको कुनै प्रभाव परे को
छै न । मारै आयोर्नाको र्कटल माचनएको दई
ु वटा ठाडो सुरुङमा पाइप र्डान गने काममा भने
अपेस्क्षत प्रगचत नभएको हो ।
आयोर्नाको प्रमुख सिंरिनामध्ये बािँिस्थलको अवस्था पत्ता लगाउनका लाचग पानी भना लाचगएको
हो । बािँिमा पानी र्म्मा गरे र सिंरिनाको परीक्षण गना लाचगएको माचथल्लो तामाकोशी र्लववद्युत ्
आयोर्नाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेले र्ानकारी कदए। आयोर्नाका अनुसार सोमबारदे स्ख िार
कदनसम्म बािँि, मुहान गेट र कडसेन्डर बेचसन (बालुवा चथग्राउने पोखरी) मा पानी भरे र परीक्षण
गररनेछ ।
प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार बािँि क्षेरका सिंरिनामा केही समस्या भए नभएको परीक्षण गरे र हे ना
लाचगएको हो । आगामी असारचभर आयोर्नाको पकहलो युचनट सञ्िालन गने लक्ष्यका साथ काम
भइरहे को छ । चनमााण सम्पन्न भइसकेको सिंरिनाको अवस्था कस्तो छ भनेर हे ना लाचगएको हो ।
दे शकै ठू लो आयोर्नामा कूल २२ चमटर उिाइ तथा ६० चमटर िौडाइ भएको बािँि चनमााण गररएको
छ । बािँिमा आठ िोका रहे का छन ् । त्यसमा िार वटाबाट चनकास हुने पानी कडसेन्डर बेचसन हुिँदै
मुतय सुरुङमाफात ववद्युत्गृहमा पुगेर ववद्युत ् उत्पादन गने गरी चमलाइएको छ ।
हाल मुतय सुरुङमा अस्न्तम िरणको िलान काया हुिँदैछ । सबैभन्दा ककठन माचनएको ठोडो सुरुङमा
पेनस्टक पाइप र्डानको काम पचन िमािम भइरहे को छ । हालसम्म ठाडो सुरुङमा कूल ३९५

चमटर पेनस्टक पाइप र्डान काया पूरा भइसकेको प्रवक्ता न्यौपानेले र्ानकारी कदए । उनका अनुसार
तल्लो ठाडो सुरुङमा कूल २५० चमटर र माचथल्लो ठाडो सुरुङमा १४५ चमटर पाइप र्डान भइसकेको
छ । नेपाल ववद्युत ् प्राचिकरणका कायाकारी चनदे शक कुलमान चिचसङले आगामी वैशाखचभर ठाडो
सुरुङमा पाइप र्डानको काया सम्पन्न गना गत फागुन १४ गते आयोर्नास्थल पुगेर चनदे शन
कदनुभएको चथयो ।
आगामी असारचभर सबै बािँकी काम पूरा गरे र पकहलो युचनट सञ्िालन गने तयारी गररएको छ ।
पकहलो युचनट सञ्िालनमा आएपचछ िमशः अन्य युचनट पचन राविय प्रणालीमा र्डान गदै र्ाने
लक्ष्य रास्खएको छ । माचथल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा १० चमटरका दई
ु वटा पाइप र्डान गना
िमशः सात र पािँि कदनमा आइसकेकाले कुनै प्राववचिक समस्या नआएमा वैशाखचभरमा पाइप
र्डान भइसक्ने आयोर्नाले बताएको छ । त्यसपचछ माचथल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङको बीिमा
रहे को तेस्रो भागमा पाइप र्डान शुरु हुने र त्यसका लाचग कररब सािे एक मकहना लाग्ने बताइएको
छ ।
नेपाल ववद्युत ् प्राचिकरणका कायाकारी चनदे शक एविं माचथल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर चलचमटे डका
अध्यक्ष चिचसङले गत फागुन १४ गते चनमााणस्थलको चनरीक्षण गरी आयोर्नाका पदाचिकारी,
परामशादाता, तीन वटै ठे केदारसिँग सिंयुक्तरूपमा चनमााण सम्पन्न हुने कायाताचलका बारे मा छलफल
गरे का चथए। ठे केदार कम्पनीले आफ्नो ताचलकाअनुसार काम गने प्रचतबद्धता र्नाएका छन ् ।
कायाकारी चनदे शक चिचसङले अगामी असारचभर कम्तीमा पचन एउटा युचनटबाट ववद्युत ् उत्पादन गने
कायाताचलका बनाइ त्यसअनुसार व्यवस्थापनमा सुिार गरी कायासम्पादन गना चनदे शन कदएका छन ्।
पकहलो युचनटबाट कूल ७६ मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन हुनेछ ।
चनमााण सम्पन्न हुने समय ताचलकामा प्रिानमन्री केपी शमाा ओली, ऊर्ाा र्लस्रोत तथा चसिँिाइमन्री
वर्ामान पुनलगायतको गम्भीर िासो छ । त्यसैले र्ुनसुकै अवस्थामा पचन िालु आचथाक वर्ाचभरमा
पकहलो युचनटबाट ववद्युत ् उत्पादन गनुप
ा ने भएकाले आफूले र्नाएका प्रचतबद्धताअनुसारका समय

ताचलकामा रहे र काम गनुह
ा ोला आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहर्ीकरण गना प्राचिकरण तयार
छ ।
ववशेर्गरी आयोर्नाको लट–२ को ठकेदारले पचन ववगतमा भन्दा काममा केही सुिार गरे को छ ।
पेनस्टक पाइप आपूचता तथा र्डानको (लट–२)ठे क्का पाएको भारतीय कम्पनी टे क्स्म्याकोले काम
गना किलाइ गरे पचछ तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप र्डानको स्र्म्मा इलेक्ट्रोमेकाचनकल (लट–३)को
ठे कदार अवियन कम्पनी एस्न्ड्रर् हाइड्रोलाई कदइएको छ ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर चलचमटे ड, टे क्सम्याको र एस्न्ड्रर्बीि गत २३ पुसमा आयोर्नालाई थप
ववत्तीय भार नपने गरी यो काम गना वरपक्षीय सम्झौता भएको चथयो । माचथल्लो ठाडो सुरुङमा
पाइप र्डान भने टे क्स्म्याकोले नै गरररहे को छ । कायाकारी चनदे शक चिचसङले आयोर्नास्थलबाटै
भारतमा रहे का टे क्स्म्याकोका प्रमुखलाई फोन गरी चनमााणमा किलाइ नगररकदन आग्रह गरे का चथए
।
केही मकहनाअचि ऊर्ाा र्लस्रोत तथा चसिँिाइसचिव कदनेशकुमार चिचसङ, कायाकारी चनदे शक चिचसङ,
माचथल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर चलचमटे का प्रमुख कायाकारी अचिकृ त ववज्ञानप्रसाद श्रेष्ठसकहतको
टोलीले कोलकातास्स्थत टे क्स्म्याकोको मुतयालय गई कम्पनीको उच्ि व्यवस्थापनलाई भेटेर
चनमााणमा तीव्रता कदन आग्रह गरे को चथयो । श्रेष्ठका अनुसार, चसचभल कायाअन्तगात मुतय सुरुङमा
ग्राउकटङ र कस्ङ्िकटङ गने काम अस्न्तम िरणमा पुगेको छ । मुतय सुरुङमा र्ाने प्रवेश सुरुङमा
गेट राख्ने तयारी भइरहे को छ । ववद्युत्गृहका सम्पूणा उपकरण र्डान भई तयारी अवस्थामा छन ् ।
प्रसारण लाइनको १२७ टावर चनमााण र ४७ ककलोचमटर तार टाङ्ने काया सम्पन्न भएको छ ।
रामेछापको स्खम्तीमा चनमााण भइरहे को न्यू स्खम्ती २२० केभी सवस्टे शनको चसचभलतफाका काम
अस्न्तम िरणमा पुगेको छ । उपकरणहरु र्डान गरी िार मकहनाचभरमा सवस्टे सन सञ्िालनमा
ल्याउन लक्ष्यका साथ काम भइरहे को छ । गोरखा भूकम्प र त्यसपचछका पराकम्पन एविं बािीपकहरोले
पुयााएको क्षचत तथा अवरोि, मिेश आन्दोलनका कारण चनमााण समाग्री िु वानी र इन्िन आपूचतामा

आएको

समस्या,

कडर्ाइन

पररवतान,

हाइड्रोमेकाचनकल

(लट–२)

कायासम्पादनलगायतले गदाा आयोर्नाको चनमााण किलाइ भएको चथयो ।

ठे केदारको

कमर्ोर
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म्याग्दी खोला चनमााण तथा सञ्िालन गना मलेचसयन
कम्पनीसिँग सहकाया
क्िालालम्पुर (मलेतसया) । म्याग्दीमा चनमााण हुने ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला र्लववद्युत
आयोर्ना चनमााण तथा सञ्िालन गना हाइड्रो चभलेर् प्राचलले मलेचसयन कम्पनीसिँग सहकाया गरे को
छ । सहकाया सम्बन्िी समझदारीपर (एमओयू) मा क्वालालम्पुरमा शुिबार हस्ताक्षर भएको हो ।
सेबाा कदनाचमक होस्ल्डङ बेरहदको सहायक कम्पनी सेबाा कदनाचमक इन्टरनेशनल चलचमटे ड र हाइड्रो
चभलेर्ले दीिाकालीन सहकायामा समझदारी गरे का छन ् । समझदारीपरमा हाइड्रो चभलेर्का प्रबन्ि
चनदे शक सुशील पोखरे ल र मलेचसयन कम्पनीका तफाबाट इरमुद अब्दल
ु कररम वबन अब्दल्
ु लाहले
हस्ताक्षर गरे का छन ् ।
सेबाा होस्ल्डङ र यसको समूहले अन्तराावियस्तरमा ववद्युत आयोर्ना अध्ययन, खररद, चनमााण,
सञ्िालन तथा ममातलगायत इस्न्र्चनयररङ सेवा प्रदान गदै आएको छ । समझदारी अनुसार
मलेचसयन कम्पनीले हाइड्रो चभलेर्मा पुिँर्ी लगानी गने तथा अध्ययन, चनमााण, सञ्िालन र
ममात/सिंभारमा सहकाया गनेछ । दस्क्षण एचसयाको स्वच्छ ऊर्ाा ववकासमा यो हाम्रो पकहलो आयोर्ना
हो,’ इरमुद अब्दल
ु कररम वबन अब्दल्
ु लाहले भने, ‘यो आयोर्नामा हाम्रो लगानी ववस्तार गना
पाएकोमा हामी खुसी छौं ।’
यस्तै, हाइड्रो चभलेर्का प्रबन्ि चनदे शक पोखरे लले सेबाा ग्रुपसिँगको सहकायाले ऊर्ाा क्षेरमा काम गने
उत्साह र्गाएको बताए । ‘नेपालमा वैदेचशक लगानी चभत्र्याउने सरकारको योर्नामा यसले सहयोग
पुयााउनेछ,’ उनले भने, ‘म्याग्दी खोलाका लाचग आचथाक र प्राववचिक सहयोगमा पूणा सहयोग हुनेछ
।’
कररब १० अबा रुपैयािँ लागत अनुमान गररएको आयोर्नाको यसअचि नै नेपाल ववद्युत प्राचिकरणसिँग
ववद्युत खररद सम्झौता (वपवपए) भइसकेको छ । वावर्ाक ३३४ चगगावाट िन्टा ऊर्ाा उत्पादन हुने
आयोर्नाको ववद्युत १७ ववद्युतगृहदे स्ख १७ ककलोचमटर टािा प्राचिकरणको डािँडाखेत सबस्टे सनमा
र्ोकडनेछ ।
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माचथल्लो दोदी ‘ए’को १५ करोडको सेयर चनष्कासन
लमर्ुङमा चनमााणािीन २५ मेगावाटको माचथल्लो दोदी ‘ए’ र्लववद्युत ् आयोर्नाले सवासािारणका
लाचग सेयर चनष्कासन गरे को छ । आयोर्नाले लमर्ुङवासीका लाचग १५ करोड रुपैयािँबराबरको सेयर
चनष्कासन गरे को हो । प्रवद्धाक चलबटी इनर्ी कम्पनी चलचमटे डले प्रभाववत, प्रभाववतवरपर र
स्र्ल्लावासीका लाचग मिंगलबार सेयर आवदे न खुला गरे को आयोर्नाका सञ्िालक रार्ेन्र वस्तीले
बताए ।
स्र्ल्लाचभर पचन अचतप्रभाववत क्षेरलाई ५ करोड, सामान्य प्रभाववतलाई ५ करोड र त्यसबाहे क
स्र्ल्लावासीका लाचग थप ५ करोडको सेयर छुट्याइएको छ । लगानी गना इच्छुकले फागुन २७ दे स्ख
िैत ११ सम्म आवेदन कदनुपने आयोर्नाका साइट प्रोर्ेक्ट म्यानेर्र सुरेशकुमार र्ोशीले बताए ।
स्थानीयले न्यूनतम १० दे स्ख अचिकतम १० हर्ार ककत्तासम्म आवेदन कदन पाउनेछन ् ।
कम्पनीले छुट्याएको क्षेरमध्ये अचतप्रभाववत क्षेरबाट मागबमोस्र्म दरखास्त प्राप्त नभएमा बेँसीसहर–
११ र दोदी गाउिँ पालककाको बािँकी वडावासी र सो क्षेरबाट पचन मागबमोस्र्म दरखास्त प्राप्त नभएमा
सम्पूणा स्र्ल्लावासीमा सेयर बािँडफािँड गने तयारी गरे को छ ।
चितोपर दताा तथा चनष्कासन चनयमावलीअनुसार १० प्रचतशत स्थानीयलाई सािारण सेयर चनष्कासन
गररएको हो । यो पचछ १५ प्रचतशत सािारण सेयर दे शभरका सवासािारणका लाचग चनष्कासन
गररनेछ । कम्पनीले सेयर चनष्कासन गरी बािँडफािँट गना नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक क्यावपटललाई
वबिी प्रबन्िक तोकेको छ । ०७१ असोर्बाट चनमााण थाचलएको सो आयोर्ना आगामी िैर
मसान्तसम्म व्यावसाचयक ववद्युत ् उत्पादन गने लक्ष्यका साथ काम अचि बिाइएको आयोर्नाले
र्नाएको छ ।
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सोलारबाट ८ मेगावाट वबर्ुली, वैशाखसम्म राविय चग्रडमा र्ोकडने
रुपन्त्दे ही । चनर्ी कम्पनीले सोलार टलान्टबाट ८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको ववद्युत ् उत्पादन
अस्न्तम िरणमा पुर्याएको छ । चतलोत्तमा नगरपाचलका–६ पुरानो सडक नस्र्क २६ वबिा र्चमनमा
ररडी हाइड्रो पावर कम्पनीले चग्रड कनेक्टे ड बुटवल सोलार पावर प्रोर्ेक्टमाफात ववद्युत ् उत्पादन गना
लागेको हो ।
सोलार ऊर्ााबाट ववद्युत ् चनकाली राविय चग्रडमा र्ोड्न लागेको यो चनर्ी क्षेरकै ठू लो व्यावसाचयक
उत्पादन हो । सरकारी क्षेरबाट ववद्युत ् प्राचिकरणले नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको चग्रडमा आबद्ध
सोलार आयोर्नामा काम गरररहे को छ । त्यसले पचन वैशाखचभरै १५ मेगावाट उत्पादन गने तयारी
गरे को छ । बािँकी १० मेगावाटको काम सुरु गदै छ ।
कम्पनीले उत्पादन गरे को वबर्ुली ववद्युत ् प्राचिकरणले प्रचतयुचनट ७ रुपैयािँ ३० पैसाका दरले खररद
गने गरी २५ वर्ाका लाचग खररदवबिी सम्झौता (पीपीए) गरे को छ । कम्पनीले ३ सय ३० वाट
सोलार ऊर्ाा क्षमताका ३२ हर्ार पातामाफात उत्पादन गरे को वबर्ुली शुद्धोिन गाउिँ पाचलकास्स्थत
ववद्युत ् सबस्टे सनबाट राविय प्रसारण लाइनमा र्ोकडनेछ ।
कम्पनीले सुरुमा योचगकुटी सबस्टे सनमा र्डान गने गरी सम्झौता गरे को भए पचन िना बस्तीका
कारण त्यो सम्भव नभएकाले अकहले अमुवास्स्थत सबस्टे सनमा र्डान गने गरी काम भइरहे को
प्राचिकरणको क्षेरीय कायाालय बुटवलका प्रमुख नवरार् सुवेदीले बताए । ‘आयोर्ना आफैंले ३३
केभीए प्रसारण लाइन ववस्तारको काम पचन गरररहे को छ,’ उनले भने, ‘ववद्युत ् उत्पादन हुनासाथ
अमुवामाफात राविय लाइनमा र्ोकडनेछ ।’ त्यसका लाचग काठमाडौंमै पीपीए सम्झौता भइसकेको
उनले र्ानकारी कदए ।
कम्पनीले ववद्युत ् उत्पादनका लाचग मस्णग्रामकै शास्न्त नमुना माववको २६ वबिा र्ग्गा ३० वर्ाका
लाचग चलर्मा चलएर काम थालेको हो । सोलार पाता र्डानको काम ९५ प्रचतशत सककएको छ ।
सोलार पाताबाट उत्पादन हुने डीसी ऊर्ाालाई एसीमा कन्भटा गना ८ सय ५० ककलोवाट क्षमताका
१० इन्भटा र र्डान गररएको छ । इन्भटा रबाट आएको ववद्युत ् ८ दशमलव ५ एमबीए क्षमताको

ट्रान्सफमारबाट स्पेट अप गरे र राविय लाइनमा र्ोकडने ररडी हाइड्रो पावर कम्पनीका कायाकारी
चनदे शक कुवेरमस्ण नेपालले बताए । ‘हामीले चनमााण सुरु गरे को िार मकहनामै ववद्युत ् उत्पादन गदै
छौं,’ उनले भने, ‘वैशाख दोस्रो सातादे स्ख ववद्युत ् वबिी सुरु हुन्छ ।’
८ मेगावाट क्षमताका हाइड्रो पावर चनमााण गना कम्तीमा िार वर्ा लाग्ने भए पचन सोलार प्रववचिको
ववद्युत ् कम्पनीले िार मकहनामै उत्पादन गरे र वबिी सुरु गना लागेको उनको भनाइ छ । सोलार
टलान्टबाट कम्पनीले प्रचतमेगावाट ८ करोडमा ववद्युत ् उत्पादन गदै छ ।
सोलार टयानल भएकाले यहािँको ववद्युत ् कदउिँ सोमा मार उत्पादन हुनेछ । ब्याट्री नराखी चसिै इन्भटा रमा
र्ोकडएकाले िाम लागेका बेला मार ववद्युत ् उत्पादन हुने र उत्पाकदत ववद्युत ् चसिै राविय प्रसारण
लाइनमा र्ोकडने आयोर्नाका इस्न्र्चनयर कुशल न्यौपानेले बताए ।
कम्पनीले उत्पादन गरे को सोलार वबर्ुली राविय प्रसारण लाइनमा र्ोड्न आयोर्ना आफैंले झन्डै
नौ ककलोचमटर प्रसारण लाइन बनाउन पचन थालेको छ । ‘सोलार पाता र्ोडे र अकहले इन्भटा र र
ट्रान्सफमार कनेक्सनको काम भइरहे को छ,’ उनले भने, ‘अन्य समस्या नआए वैशाख दोस्रो साता
नै ववद्युत ् उत्पादन सुरु हुन्छ ।’ ररडी हाइड्रो पावर कम्पनीले यसअचि गुल्मीको ररडी खोलाबाट २
दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको ववद्युत ् उत्पादन गरे को चथयो ।
कम्पनीले टलान्टबाट वावर्ाक रूपमा १ करोड ४५ लाख युचनट ववद्युत ् उत्पादन सुचनस्ित (ग्यारे न्टे ड
इनर्ी) आपूचता गने गरी प्राचिकरणसिँग सम्झौता गरे को छ । यहािँबाट दै चनक नौिण्टा ववद्युत ् उत्पादन
हुनेछ । टलान्ट सञ्िालनमा आएपचछ कुलेखानी र्लाशययुक्त र कालीगण्डकी ए, मध्यमस्यााङ्दी,
मस्यााङ्दी, चिचलमेलगायत अिार्लाशययुक्त आयोर्नामा कदउिँ सोमा पानी सिंकलन गना सहयोग पुग्ने
प्राचिकरणले र्नाएको छ ।
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अपर तामाकोसी बािँिको परीक्षण सोमबारदे स्ख
बााँिभन्त्दा तल्लो तटीय क्षेरमा तामाकोसी नदीमा पानीको सतह िेरै घटबढ भइरहन सक्छ
माचथल्लो तामाकोसी अिार्लाशययुक्त र्लववद्युत ् आयोर्नाको बािँि क्षेरका सिंरिना (हे डवक्र्स)को
प्राववचिक परीक्षण सोमबारदे स्ख सुरु हुने भएको छ । राविय गौरवको सूिीमा समेत रहे को बहुप्रतीस्क्षत
४ सय ५६ मेगावाटको उक्त आयोर्नाको बािँि, इन्टे क, बालुवा थेग्र्याउने पोखरी, गेट, स्पटलगायतका
सिंरिनाको प्राववचिक परीक्षण ३ िैतदे स्ख सुरु गररने भएको हो । सकेसम्म चछटो सञ्िालनमा
ल्याउन समानान्तर रूपमा काम सम्पन्न गदै र्ाने लक्ष्यअनुसार परीक्षण सुरु गना लाचगएको
आयोर्ना चनमााण कम्पनी माचथल्लो तामाकोसी र्लववद्युत ् कम्पनीका प्रमुख कायाकारी अचिकृ त
ववज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
‘परीक्षणको यो प्रकियागत चनयचमत काम नै हो,’ उनले भने, ‘समानान्तर रूपमा कामहरू सम्पन्न
गदै गए आयोर्ना िािँडो सञ्िालनमा ल्याउन सककन्छ ।’ उनका अनुसार बािँि सिंरिनाको प्राववचिक
परीक्षण सक्न कम्तीमा एक साता र बिीमा दई
ु सातासम्म लाग्न सक्छ । बािँि सिंरिनाको प्राववचिक
परीक्षणका िममा आयोर्नाको र्लाशयमा पानी भनुप
ा ने (सञ्िय गनुप
ा ने) र आवश्यकताअनुसार
छोड्नुपने हुन्छ । यसरी नदीको पानी थुन्दा र खोल्दा त्यसले नदीको बहावसमेत िटबि हुन र्ान्छ ।
त्यसबाट पने असरदे स्ख सतका रहन कम्पनीले बािँिदे स्ख माचथल्लो र तल्लो तटमा बस्ने स्थानीय
बाचसन्दालाई आग्रह गरे को छ । वर्ाा सुरु हुनुपूवा नै सुक्खा मौसममै परीक्षण गना सहर् हुने भएकाले
समेत परीक्षण सुरु गना लाचगएको श्रेष्ठले र्ानकारी कदए ।
उनका अनुसार बािँिभन्दा तल्लो तटीय क्षेरमा पने लामाबगर, छे तछे त, गोंगर, र्गत, मन्थली,
टु चनटार, र्ामुने, भोले र चसिंगटी बर्ारसम्म तामाकोसी नदीमा पानीको सतह िेरै िटबि भइरहन्छ ।
दोलखाको

चसिंगटी

बर्ारदे स्ख

चसन्िुलीको

खुकोटमा

पने

तामाकोसी

र

सुनकोसी

नदीको

सिंगमस्थलसम्म तामाकोसी नदीमा माछा माने, नुहाउने, पौडी खेल्ने, लुगा िुने वा वस्तुभाउ
लैर्ानेर्स्ता काम नगना कम्पनीले अनुरोि गरे को छ । आयोर्नाको बािँि सिंरिनाको परीक्षण
सककएपचछ प्रसारण लाइन सिंरिनाको परीक्षण सुरु गररने उनले बताए ।
आयोर्नाको ७६ मेगावाटको पकहलो युचनट िालू आचथाक वर्ाको असार मसान्तचभर सञ्िालनमा
ल्याइसक्ने आयोर्नाले बताउिँ दै आएको छ । आयोर्नाका कररब सबै चनमााण सकेर परीक्षणका
िममा रहे पचन दई
ु वटा ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप र्डानको काम भने अझै सककएको छै न ।
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आफ्नै चनयम लत्याउिँ दै ववद्युत ् चनयमन आयोग
काठमाडौँ — ववद्युत ् चनयमन आयोगले आफ्नै ऐन र आफैंले बनाएको चनदे चशकाववपरीत दई
ु

आयोर्नालाई ववद्युत ् खररद सम्झौता (पीपीए) को सहमचत कदएको पाइएको छ । ऐनमा भएको

प्राविान र चनदे चशकाववपरीत आयोगले दई
ु सोलार आयोर्नाको पीपीए गना स्वीकृ चत कदएको हो ।
कास्कीमा नेपाल सोलार फामाले बनाउन लागेको ४ मेगावाट क्षमताको सोम रािाकृ ष्ण सोलार
फामा आयोर्ना र नवलपरासीमा नेसनल सोलार पावर कम्पनीले बनाउन लागेको ५ मेगावाटको
चग्रड कनेक्टे ड सोलार आयोर्नाका लाचग ऐनववपरीत पीपीए सहमचत कदएको छ । आयोगले दव
ु ै
आयोर्नालाई फागुन ५ मा पीपीएको सहमचत कदएको हो ।

ववद्युत ् चनयमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले पीपीएमा सहमचत कदनुपूवा सावार्चनक सुनुवाइ

गनुप
ा ने व्यवस्था छ । सोही प्राविानको कायाान्वयन गना आयोगले सावार्चनक सुनुवाइ चनदे चशका
नै बनाएको छ । ऐनको िारा २१ मा आयोगले महसुल चनिाारण गनुप
ा ूवा तोककएबमोस्र्म
सावार्चनक सुनुवाइ गनुप
ा ने भचनएको छ । उपभोक्ताबाट असुल हुने ववद्युत ् महसुल, उत्पादक र

खपतकतााबीि ववद्युत ् खररदवबिीको महसुल दर, उत्पाकदत ववद्युत ् खररदवबिी गना अनुमचतपर प्राप्त
व्यवक्तबीि पीपीए गना पचन आयोगले सावार्चनक सुनुवाइ गनुप
ा छा । आयोगले आफ्नो कारबाहीसिँग
सम्बस्न्ित अन्य ववर्यमा समेत आवश्यकताअनुसार सावार्चनक सुनुवाइ गना सक्ने ऐनमा
उल्लेख छ ।
यी आयोर्नाबाट उत्पाकदत ववद्युत ् प्रचतयुचनट १६ रुपैयािँ ६० पैसा लागत हुने गरी आयोगले पीपीए

स्वीकृ त गरे को हो । यी आयोर्नालाई प्राचिकरणले प्रचतयुचनट ६ रुपैयािँ ६० पैसा चतनेछ भने बािँकी
रकम एडीबीको भायवबचलटी ग्याप फस्न्डङमाफात प्राप्त हुनेछ । आयोगका अध्यक्ष कदल्ली चसिंह भने
प्राचिकरणले तय गरे को पोस्टे ट रे टभन्दा कम मूल्य चतनुप
ा ने भएकाले सावार्चनक सुनुवाइ

नगररएको बताउिँ छन ् । प्राचिकरणले अन्य सोलार आयोर्नाबाट ववद्युत ् ककन्दा प्रचतयुचनट ७ रुपैयािँ
३० पैसा चतने गरे पचन यो आयोर्नालाई ६ रुपैयािँ ६० पैसा मारै चतने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार र प्राचिकरणले पोस्टे डरे ट कायम गररसकेका छन ् । चछटोछररतो काम गना प्राचिकरणले
कदएको चनवेदनअनुसार पीपीए गना सहमचत कदइएको हो,’ उनले भने, ‘प्राचिकरणले यी

आयोर्नालाईपोस्टे ड रे टभन्दा कम पैसा चतने भएकाले ववद्युत ् अरूभन्दा सस्तो हुन्छ ।’ ग्लोबल
क्लाइमेट फन्डमाफात एडीबीले कदने भायवबचलटी ग्याप फस्न्डङका लाचग प्राचिकरणले

प्रचतस्पिाामाफात दई
ु आयोर्नालाई छानेको चथयो । ‘२० मकहनाचभर आयोर्ना सक्नुपने

एडीबीसिँगको सम्झौतामा उल्लेख छ,’ चसिंहले भने, ‘सरकारले नीचतगत चनणाय गररसकेकाले हामीले
सक्दो चछटो काम सक्न प्रशासचनक झमेला नहोस ् भनेर सहमचत कदएका हौं ।’
आयोग स्थापना भएको १० मकहनामा यी दई
ु वटा सोलार आयोर्नासकहत र्म्मा तीन वटा

आयोर्नाका लाचग मारै पीपीए स्वीकृ त भएको छ । प्राचिकरण र आयोगबीि क्षेराचिकार वववाद
हुिँदा प्राचिकरणले आयोगलाई अन्य आयोर्नाको पीपीए स्वीकृ चतका लाचग पठाएको छै न । आयोग
गठन हुनुअचि प्राचिकरण आफैंले पीपीएको सता तय गदै आएको चथयो । तर अकहले पीपीएको

पखााइमा रहे का दर्ानौं आयोर्ना प्रभाववत छन ् । आयोगले तय गरे को पीपीएको सतामा प्राचिकरण
असन्तुष्ट भएकाले वववाद समािानका लाचग आयोग र प्राचिकरणले सचमचत गठन गरे को

सचमचतबीि छलफल पचन भइरहे को छ । १० मकहनामा प्राचिकरणले िार वटा आयोर्नाका लाचग
मार पीपीए सहमचत माग्दै आयोगलाई पर पठाएको छ ।
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चनयमन आयोगले वबर्ुली महशुलको ववश्लेर्णको काम सक्यो,
सावार्चनक सुनुवाइलगतै नयािँ दर तोक्ने
काठमाडौं । ववद्युत चनयमन आयोगले नयािँ ववद्युत महशुल लागु गना ववश्लेर्णको काम सकेको छ ।
आयोगले आगामी िैत १७ गते सावार्चनक सुनुवाई गरे पचछ नयािँ महशुल दर कायम गने भएको छ
। आगामी िैत मसान्तचभर नयािँ महशुल दर चनिाारण गनुप
ा ने वाध्यता आयोगलाई छ ।
नेपाल ववद्युत प्राचिकरणले प्रस्ताव गरे को दरको ववश्लेर्णको काम सककएको आयोगका सदस्य
रामकृ ष्ण खचतवडाले बताए । सावार्चनक सुनुवाइ सकेपचछ आयोगले नयािँ दर तोक्ने उनले स्पष्टपारे
।
तनयमन आयोगले चैततभर वबजुलीको महशुल समायोजन गने, १० युतनटसम्म तनिःशुल्क कदने
आयोगले र्ारी गरे को चनदे चशकामा २ मकहनाचभर महशुल समयोर्न गने वा नगने चनणाय हुनुपने
व्यवस्था छ । आयोगले ववद्युत प्राचिकरणबाट फागनु १ गते चनवेदन प्राप्त गरे को चथयो ।

प्राचिकरणको माि ८ मा बसेको ८२१ औिं सञ्िालक सचमचत बैठकले महशुल महशुल चनिाारण तथा
पुनरावलोकनका लाचग पुनः आयोगमा प्रस्ताव गरे को चथयो ।
आयोगले साना उपभोक्तालाई १० युचनटसम्म चनःशुल्क गरे र ११ युचनटदे स्ख माचथ नयािँ महशुल तोक्ने
तयारी गरे को छ ।

ववद्युत प्राचिकरणले प्रस्ताव गरे पचन आयोगको चनणायववना महशुल बिाउन

पाइन्दै न ।
हाल डे कडकेटे ड लाइनमा ६५ प्रचतशतसम्म अचतररत्त शुल्क चलिंदै आएकोमा यसलाई िटाएर २०
प्रचतशतमा झाने प्रस्ताव प्राचिकरणको छ । तर, ग्राहस्र्थ उपभोक्तालाइ भने प्रस्ताव गरे को छै न ।
प्राचिकरण र उद्योगीबीि लोडसेकडङ्ग हटे पचछ डे कडकेटे ड लाइन र ट्रिं कलाइनको वबर्ुली महशुल
भुक्तानीको ववर्यमा वववाद छ । उद्योगीहरुबाट प्रचिकरणले ९ अबा रुपैयािँ बिी महशुल उठाउन बािँकी
रहे को दावी गरे को छ ।

यसअचि आयोग गठन नभइसकेको र नयािँ चनदे चशका नहुिँदा ववद्युत प्राचिकरणले महशुल बिाउनका
लाचग प्रस्ताव गना पाएको चथएन । ववतरण अनुमचत प्राप्त सिंस्थाले पचछल्लो दई
ु वर्ाको लेखापरीक्षण
प्रचतवेदन, िालु आचथाक वर्ा र आगामी वर्ाको प्रक्षेवपत ववत्तीय वववरण आयोगमा पेश गनुप
ा ने छ ।

वबर्ुली वबकिबाट प्राप्त हुने आम्दानी, ऊर्ाा उपभोग शुल्क, लगानीबाट प्राप्त हुने वावर्ाक प्रचतफल,

अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी, ववद्युत खररद पररमाण र लागत, ववद्युत उत्पादन, प्रसारण र ववतरण
प्रणालीको वावर्ाक खिा, ब्यार् भुक्तानी, वावर्ाक र कमािारी खिाको वववरण प्राचिकरणले पेश गरे को
छ ।
ववद्युत प्राचिकरण २ वर्ादेस्ख लागातार नाफामा गएको छ । गत आचथाक वर्ामा ७ अबा २० करोड
रुपैयािँ खुदनाफा गरे को प्राचिकरणले िालु आचथाक वर्ामा ९ अबा रुपैयािँ नाफा गने योर्ना सावार्चनक
गरे को छ ।
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सीता हाइड्रो पावरले ६५ मेगावाटको दि
ू खोला चनमााण गने
काठमार्ौं । सीता हाइड्रो पावर कम्पनीले ६५ मेगावाटको दि
ू खोला र्लववद्युत आयोर्ना चनमााण
गने भएको छ । कम्पनीले गण्डकी प्रदे शकाेे मनाङस्स्थत दि
ू खोलामा पकहिान भएको आयोर्ना
अचि बिाउन लागेकाेे हाेे ।
आयोर्नाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन अध्ययन प्रचतवेदन वन तथा वातावरण मन्रालयबाट
स्वीकृ त हुने प्रकियामा छ । मन्रालयले प्रचतवेदन स्वीकृ त गना प्रकिया पूरा गने िममा
सराेेकारवालासिँग राय तथा सुझाव मागेकाेे छ । मन्रालयले अबकाेे २ साताचभर प्राप्त हुने गरी
सराेेकारवालाहरूसिँग राय तथा सुझाव मागेकाेे हाेे ।
सराेेकारवालाले आयोर्ना चनमााण गदाा वातावरणीय प्रभाव नपने सुझाव कदएकाेे अवस्थामा
मन्रालयले कम्पनीले पेश गरे काेे प्रचतवेदन स्वीकृ त गनेछ । ववद्युत ववकास ववभागले २०७४
र्ेठमा आयोर्नाकाेे अध्ययन अनुमचतपर र्ारी गरे काेे चथयाेे ।
आयोर्ना चनमााण गना ८.७९२ हे क्टर सरकारी वन र ७.७५ हे क्टर चनर्ी वन अचिग्रहण गनुप
ा ने
कम्पनीले मन्रालयमा पेश गरे काेे प्रचतवेदनमा उल्लेख गरे काेे छ ।आयोर्ना चनमााण गना याेे
क्षेरफलमा पने कररब ४ सय १७ रुख कटान गनुा पने पचन उल्लेख छ ।
आयोर्ना क्षेरमा पने १५ िरिुरी प्रत्यक्ष प्रभाववत हुने दे स्खएकाेे कम्पनीले र्नाएकाेे छ
। आयोर्नाको बािँिबाट कररब ४.६६ ककलोचमटर मुतय सुरुङ चनमााण गरी दि
ू खोलाको पानी
ववद्युतगृहमा खसाली ववद्युत उत्पादन गररनेछ । ववद्युत उत्पादनपचछ ववद्युतगृहबाट चनस्कने पानी १
सय ५० चमटर लामो कल्भटा चनमााण गरी पुनः खोलामा छोड्ने गरी सिंरिना चनमााण हुनेछ ।
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कोरोना असरले र्ापानमा ववद्युत माग िट्यो
टोककया । ववश्व भर कोरोना भाइरसको सिंिमण बढ्दै र्ािँदा र्ापानमा ववद्युत खपत चगरावट आउन
सुरु गरे को छ । कोरोनाको सिंिमण बढ्न नकदन ठू ला उद्योगिन्दा तथा कलकारखाना िमािम बन्द
हुन थालेपचछ ववद्युत खपत पचन िटे को हो ।
केही सातादे स्ख उद्योगहरु बन्द हुिँदा ववद्युत मागमा उच्ि चगरावट आएको िुबु इलेस्क्ट्रक पावर
कम्पनीका अध्यक्ष सटोरु काटसुनोलाई उदृत गदै रोयटसाले र्नाएको छ । काटसुनोका अनुसार
औद्यौचगक क्षेरको ववद्युत मागमा आएको चगरावटको वास्तववक तथ्याङ्क आउन बािँकी छ ।
कोरोनाको सिंिमण बढ्ने िममा रहे काले यसले र्ापानको आचथाक ववकासमा गस्म्भर असर पने
उनले बताए । र्ापानले थमाल टलान्ट, प्राकृ चतक ग्यास, कोइला, आणववक भट्टी र नवीकरणीउ
ऊर्ााको स्रोतबाट ववद्युत उत्पादन गने गदाछ । कूल मागको ८० प्रचतशत बिी ववद्युत थमाल टलान्टबाट
उत्पादन हुिँदै आएको छ ।
र्ापानले आयाचतत पेट्रोचलयम पदाथाबाट थमाल टलान्ट सञ्िालन गछा । कारोना असरले र्ापानसिँगै
अन्य दे शमा पचन ववद्युत खपत पररमाणमा चगरावट आइरहे को छ । कारोनाको उच्ि र्ोस्खम भएका
िेरैमा बिी प्रभाव परे को छ । सामान्य अवस्थाम आउन अझै केही समय लाग्ने अन्तरााविय
सञ्िारमाध्यमहरूले र्नाएका छन ्
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सबस्टे सन बनाउन उद्योगले र्ग्गा कदने
काठमार्ौं : उद्योग, वास्णज्य तथा आपूचता मन्रालयले िोभारमा सवस्टे सन बनाउन र्चमन उपलब्ि
गराउने भएको छ। ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा चसिँिाइमन्री वर्ामान पुनको अग्रसरतामा दई
ु मन्रालयबीि
आइतबार भएको छलफलमा उद्योगमन्री लेखरार् भट्टले सवस्टे सनका लाचग र्ग्गा उपलब्ि गराउने
प्रचतबद्धता र्नाएका हुन ्।
कररब २० वर्ाअचि सुरु भएर पचन चनमााण हुन नसकेको िोभार–खोकना–िापागाउिँ १ सय ३२ केभी
प्रसारण लाइनमाफात भक्तपुरमा वबर्ुली लैर्ाने योर्ना अब भने सम्भव हुने भएको छ।

लचलतपुरको खोकना र िापागाउिँ बासीको चनरन्तरको अवरोिका कारण प्रसारण लाइन बन्न नसकेपचछ
ऊर्ाा मन्रालयले त्यसको ववकल्पमा िोभारमा सवस्टे सन चनमााण गरी वैकस्ल्पक ववतरण
प्रणालीमाफात भक्तपुर ववद्युत ् पुर्याउने योर्ना अचि सारे को हो। तर, सवस्टे सन चनमााण गना र्चमन
नहुिँदा काम अचिबढ्न सकेका छै न।

त्यस स्थानमा सरकारले बन्द भएको कहमाल चसमेन्ट कारखानाको र्चमन सुक्खा बन्दरगाह चनमााण
गना खररद गरे को चथयो। उद्योगअन्तगातको नेपाल इन्टरमोडल यातायात ववकास सचमचतले सुक्खा
बन्दरगाह चनमााणको काम गरररहे को छ। कचत र्चमन ककहलेसम्म उपलब्ि गराउने भन्नेबारे अध्यन
गना दव
ु ै मन्रालयका उच्ि अचिकारीको टोली िोभार पुगेर स्थलगत अध्ययन गने र टोलीको
चसफाररसमा काम अचि बिाउने सहमचत दई
ु मन्रालयबीि भएको छ।

ऊर्ाामन्री पुन र उद्योगमन्री भट्टसमेत प्रस्ताववत सवस्टसन चनमााणस्थलमै गएर र्चमनबारे
अस्न्तम टु िं गो लगाउने ऊर्ााले र्नाएको छ। िोभारमा सवस्टे न नबनाउिँ दा ववद्युत ् प्राचिकरणको
मातातीथा सवस्टे सनमा वरशूली र मस्र्याङदी कररडोरबाट आउने वबर्ुली काठमाडौं ल्याउन असम्भव
प्रायः छ।
ऊर्ाा मन्रालयमा भएको छलफलमा मन्री पुन र भट्टका साथै ऊर्ाा मन्रालयका सचिव कदनेश
चिचमरे , सहसचिव प्रवीणरार् अयााल, ववद्युत ् प्राचिकरणका कायाकारी चनदे शक कुलमान चिचसङ, उद्योग

वास्णज्य तथा आपूचता मन्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अयााल, सहसचिव एविं सुक्खा बन्दरगाह
चनमााणको स्र्म्मेवारी पाएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात ववकास सचमचतका कायाकारी चनदे शक

नवर्रार्

िकाललगायत

सहभागी

चथए।
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पञ्िकन्या समुहको नेपाल ववद्युत प्राचिकरणलाई चिठी : ‘हामी
ट्रिं कलाईनको

महशुल

चतना

सक्दै नौं’

काठमाडौं । पञ्िकन्या समुहले नेपाल ववद्युत प्राचिकरणलाई प्राचिकरणले तोकेको ट्रिं कलाईनको छुट
रकम चतना नसक्ने बताएको छ । कम्पनीले आईतबार एक चिठी लेतदै प्राचिकरणले आफुले उपयोग
नगरे को ट्रिं कलाईनको छुट रकम चतना नसक्ने बताएको हो । नेपाल ववद्युत प्राचिकरणले गत फागुन
११ गते पञ्िकन्या समुहलाई छुट रकम बापतको ५ करोड ७४ लाख २१ हर्ार ८ सय ९३ र ४
करोड ७३ लाख ८७ हर्ार ५ सय ९९ रुपैयािँको वबल प्राप्त गरे को चथयो । सोही अनुसार उक्त
महशुलसकहतको वबर्ुली आफुले निलाएको भन्दै समुहले प्राचिरकणमा चिठी पठाएको हो ।
प्राचिकरणले कम्पनीलाई ३५ कदनचभर उक्त रकम र्म्मा गना पचन चनदे शन कदएको चथयो । तर
कम्पनीले सोमबार प्राचिकरणलाई चिठी पठाउिँ दै आफ्नो स्थापना काल दे स्खनै सािारण लाइन चलई
हाल सम्म सिंिालन हुदैं आएको ककहले पचन आफ्नो सािारण लाइनबाट अन्य लाइनमा पररतानको

लाचग कुनै पचन माध्यमले त्यस कायाालय समक्ष अनुरोि नगरे को हुनाले उक्त रकम चतना नसक्ने
बताएको हो । यस्तै कम्पनीले ट्याररफ पररवतान गररनुको कारणसमेत स्पष्ट पाना नेपाल ववद्युत
प्राचिरकरणलाई अनुरोि गरे को छ । कम्पनीले उद्योगहरुको सम्वाद तथा सहमती ववना उद्योगहरु

लाई अन्य कफडरमा स्थानान्तरण गनुा हुदैन भचन चनवेदन कददा पचन नेपाल ववद्युत प्राचिकरण

ववतरण केन्र भैरहवाकोेे मनोमानी तथा एकलौटी चनणायले कफडर पररवतान हुन र्ानुको छानवबन

गनुा पने बताएको छ । कम्पनीले आफ्नो उद्योगहरुले ववचभन्न समय—समयमा ववद्युतको महशुल
बुझाएको र २ प्रचतशत छुट सहुचलयत पचन चलएको बताउिँ दै बािँकी रकम चतना नसक्ने समेत चिठीमा
उल्लेख

गरे को

छ

।
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स्थानीयले बन्न कदिँ दैनन ् प्रसारण आयोर्ना
पवात — कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा उत्पाकदत ववद्युत ् राविय प्रसारण लाइनमा र्ोड्ने
बाटो कालीगण्डकी प्रसारण कररडोर आयोर्ना चनमााण पवातको खुकोटमा ०७३ असोर्मा सुरु
भयो ।
यो आयोर्ना चनमााण सुरु भएको २८ मकहना अथाात ् ०७५ मािमा सम्पन्न हुनुपने चथयो । तर
अकहलेसम्म काम सककएको छै न । डे ि वर्ामा सक्ने गरी गत िैतमा सुरु भएको मोदी–लेखनाथ
प्रसारण लाइनमा स्थानीयको अवरोिले टावर चनमााण अचि बढ्न सकेको छै न ।
कालीगण्डकी र मोदी–लेखनाथ दव
ु ै प्रसारण लाइन राविय प्राथचमकता प्राप्त आयोर्ना हुन ् । ऊर्ाा
मन्रालयअन्तगात ववद्युत ् प्राचिकरणले चनमााण अचि बिाएका दव
ु ै आयोर्नामा बर्ेटको कुनै

अभाव नहुने आयोर्नाको दाबी छ तर पटक–पटकको मानवीय अवरोिले दव
ु ै आयोर्ना समयमा
चनमााण सक्न मुस्स्कल भएको छ । कररब १३ मकहना अवचि गुस्िएको कालीगण्डकी प्रसारण
लाइनमा सरकारी अवरोिले समेत लामो समय काम रोककएको चथयो । त्यसमाचथ प्रसारण
लाइनका टावर ववस्तारका िममा स्थानीय बाचसन्दाको पटकपटक अवरोि झेल्नुपरे को छ ।
कालीगण्डकी र यो नदीको कररडोरमा उत्पाकदत ववद्युत ् राविय प्रसारण लाइनमा र्ोड्ने गरी

बनाउन लाचगएको आयोर्ना हो, कालीगण्डकी प्रसारण लाइन । ०६९ दे स्ख प्राचिकरणले कुस्मा–२
खुकोट र म्याग्दीको अन्नपूणा गाउिँ पाचलका–३ दानामा सबस्टे सनका लाचग र्ग्गा अचिग्रहण सुरु
गरे को चथयो । खुकोटमा १५४ रोपनी र्ग्गाको मुआब्र्ा कदएर सबस्टे सन चनमााण अचि बिे को हो ।
उचतबेलै तीन वर्ामा आयोर्नाको काम सक्ने भचनए पचन स्थानीयले मुआब्र्ामा चित्त नबुझेको
भन्दै अवरोि गरे पचछ िार वर्ा आयोर्नाको काम सुरु हुन सकेन । पवातका तत्कालीन प्रमुख
स्र्ल्ला अचिकारी झिंकनाथ िकालको अगुवाइमा मुआब्र्ा वववाद कररब एक वर्ा लगाएर

टु िं चगएपचछ ०७३ असोर्मा काम सुरु भएको चथयो । काम थालेको केही समयमै आयोर्ना
प्रभाववत म्याग्दी र पवातका स्थानीयले पटकपटक अवरोि गदाा सुरुको िरणमै आयोर्नाले
अपेस्क्षत गचत चलन नसकेको आयोर्ना प्रमुख िन्दनकुमार िोर्ले बताए ।

एचसयाली ववकास बैंक (एडीबी) लगायत ववचभन्न दातृ चनकायको ऋण सहयोगमा ८ अबा ४२
करोडमा आयोर्ना चनमााण भइरहे को छ । ऊर्ाा मन्रालय माताहत सुरु भएको काम तीव्र गचतमा
अचि बिे कै बेला ०७५ कावत्तकदे स्ख कररब ४ मकहना काम रोककयो । टावर रहने स्थानका ४
हर्ारभन्दा बिी रुख कटानको अनुमचत नपाउिँ दा कररडोरको टावर बनाउने काम रोककएको चथयो ।
पवातको कुस्मा नगरपाचलका र र्लर्ला गाउिँ पाचलका क्षेरमा पने सामुदाचयक वनका रुख कटानका
लाचग ०७४ पुस १३ को मस्न्रपररर्द् बैठकले प्राचिकरणलाई अनुमचत कदने चनणाय गरे को चथयो ।
उक्त चनणायमा कालीगण्डकी प्रसारण लाइनका ३० वटा टावर चनमााण हुने वन क्षेरको २.५८ हे क्टर
र्ग्गा भोगाचिकार र ४ हर्ार २ सय ८ वटा रुख काट्न अनुमचत कदने उल्लेख छ । दई
ु

मन्रालयबीि सहमचत र समन्वय नहुिँदा मस्न्रपररर्द्को चनणाय एक वर्ासम्म कायाान्वयन हुन
सकेन । यसले ०७५ असोर्दे स्ख मािसम्म टावर चनमााणको काम रोककयो ।

स्थानीयले गरे को अवरोि पचन आयोर्नाका लाचग लामो समय टाउको दख
ु ाइको ववर्य बन्यो ।

पवातको खुकोट, पाङ, मल्लार् तथा म्याग्दीको पोखरे बगर, बेग खोलालगायत ठाउिँ का बाचसन्दाले
गरे को अवरोिले आयोर्नाको काम छ मकहनाभन्दा िेरै समय लस्म्बयो । ‘हामीले लस्क्षत
समयअचि नै सक्ने योर्ना चथयो,’ िोर्ले भने, ‘ससानो समस्याले मकहनौं काम रोक्नुपर्यो ।’
पवातको मल्लार् र खुकोटका बाचसन्दाले टावर र ववद्युत ् प्रवाह हुने लाइनको रास हुने भन्दै
पटकपटक काम रोके । म्याग्दीको पोखरे बगरवासीको आन्दोलनकै कारण तीन वटा टावर
चनमााणको काम मकहनौं रोककयो ।
दानादे स्ख खुकोटसम्मको ३९ ककचममा पने ११० वटा टावरमध्ये सबै काम अस्न्तम िरणमा पुगेका
बेला पोखरे बगरका तीन टावरकै कारण िार मकहनासम्म लस्क्षत गचतमा काम हुन नसकेको

आयोर्नाले र्नाएको छ । त्यसबाहे क मल्लार् क्षेरमा दई
ु वटा टावर आसपासका बाचसन्दाको

अवरोिले काम एक मकहना रोककयो । यसले आयोर्नालाई ठू लो नोक्सान भएको िोर्को भनाइ
छ । ‘ठे केदार कम्पनीलाई लाइन स्क्लयर गना नसक्दा हामीले पेनाल्टी चतनुप
ा छा ,’ उनले भने,
‘हाम्रा कारणले कम्पनीले िेरै समय काम गना पाएन ।’
भारतीय टाटा प्रोर्ेक्टले आयोर्नाको काम गने स्र्म्मा चलएको हो । आयोर्नाको दाना–खुकोट
प्रसारण लाइनमा २२०/१३२ केभीएका टावरबाट दानादे स्ख खुकोटसम्म ५०० तथा खुकोटदे स्ख
बुटवलसम्म १५ सय मेगावाट ववद्युत ् प्रसारण क्षमता छ । आयोर्ना चनमााणको अस्न्तम िरणमा
पुगे पचन अवरोिका शृिंखला रोककएका छै नन ् । ‘अकहले पचन खुकोटमा केही समस्या छ,’ िोर्ले
भने, ‘त्यो समािान भएर सरासर काम गना पाए अको मकहना सक्ने लक्ष्य छ ।’

टावर रहने स्थान आसपासका बस्तीवासीको अवरोिले मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनको काम
रोककएको छ । मोदी–२ दे उपुरदे स्ख मोदीकै मख सेराबेंसी हुिँदै कास्कीको नयािँपुल क्षेरका बाचसन्दाको
अवरोिले गत मकहनादे स्ख प्रसारण लाइनको सबै काम रोककएको हो । िरका छाना र ववद्यालयलाई
बीिमा पारे र प्रसारण लाइन ववस्तार हुन लागेको भन्दै सेराबेंसीका ६० पररवारले आयोर्नाको
काम रोकेका छन ् ।

ववद्युत ् प्राचिकरणले यसअचि आयोर्नाको कडटे ल सभेका बेला गाउिँ दे स्ख कररब िार सय चमटर

माचथ डङडङे भीरको सामुदाचयक वन हुिँदै लाइन ववस्तार गने आश्वासन पूरा नगरी गाउिँ को बीिबाटै
प्रसारण लाइन ववस्तार गरे को भन्दै स्थानीयले काम रोकेपचछ कामदारसमेत वबदामा पठाउनुपरे को
आयोर्ना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । ‘एउटा टावरमा अवरोि हुनु भनेको आयोर्ा नै नबन्नु
र्स्तै हो,’ उनले भने, ‘उहािँहरूले बुझ्नुभएको छै न ।’

मोदी खोला र आसपासमा उत्पाकदत ववद्युत ् राविय प्रसारणमा र्ोड्ने गरी चनमााणािीन प्रसारण

लाइनको दरू ी ४२ ककलोचमटर छ । र्समा १ सय ३८ टावर रहनेछन ् । ‘कुलमान चिचसङ सरसम्म

पचन यो ववर्य पुगेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘बस्तीलाई असर पने गरी हामीले काम गदै नौं । असर
परे को क्षेरमा पयााप्त मुआब्र्ा कदन्छौं । उहािँहरूको ववरोि केका लाचग हो, बुझ्नै सककएको छै न ।’
प्रसारण लाइनको प्रभाववत क्षेरका बाचसन्दाले गोठ र शौिालयलाई समेत िर दाबी गदै
अनावश्यक मुआब्र्ा माग्ने गरे को प्रशासनको दाबी छ । गत मकहना र्लर्ला–२ मल्लार्का केही
स्थानीयले टावरले असर नै नपुर्याउने स्थानमा रहे का शौिालय र गोठको समेत िरसरहको
मुआब्र्ा दाबी गदै काम रोकेका चथए । यस ववर्यमा सहायक प्रमुख स्र्ल्ला अचिकारी छववलाल
सुवेदीले प्रशासन पररसरमै स्थानीयलाई झपारे का चथए । ‘िरलाई नोक्सान पने भए मुआब्र्ाका
लाचग हामीले दबाब कदन्छौं,’ सुवेदीले भनेका चथए, ‘नर ववकासका काममा अवरोि गनेलाई
छाड्दै नौं ।’
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सुपर दोदी ‘ख’ले

एक वर्ाचभर उत्पादन थाल्ने

पूवी लमर्ुङको दोदी गाउिँ पाचलका–६, िोडे नीको तािँर्ेमा चनमााणािीन ५४ मेगावाट क्षमताको सुपरदोदी
‘ख’ र्लववद्युत ् आयोर्नाले एक वर्ाचभर उत्पादन थाल्ने भएको छ । सुपर दोदी इन्भेस्टमेन्ट
कम्पनीको बेंसीसहरमा आयोस्र्त पािँिाेैेिं सािारणसभामा सो कुरा बताइएको हो । सभाले
कम्पनीलाई वपपुल्स हाइड्रो कम्पनी चलचमटे डमा गाभ्ने चनणायसमेत गरे को छ । वपपुल्स हाइड्रो
कम्पनी चल.का अध्यक्ष पूवस
ा चिव एविं सिंवविानसभाका सदस्य उदय नेपाली श्रेष्ठले सेयरिनीले
सञ्िालकप्रचत व्यक्त गरे को आशालाई व्यवहारमा कायाान्वयन गना आफूहरू खरो रूपमा कियाशील
रहे को बताए ।
कायािममा सुपर दोदी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सल्लाहकार एविं सिंवविानसभा सदस्य र्चमन्रमान
िलेले उक्त आयोर्ना नेपाली पुिँर्ी, प्रववचि र र्नशवक्तसमेत नेपाली भएर उत्पादन गरे को नमुना
आयोर्ना, सम्पूणा नेपालीले गवा गना लायकको भएको बताए । उनले यसको अचिकािंश चनमााण
सिंरिना अन्डरग्राउन्ड रहे को र्ानकारी कदए । वपपुल्स हाइड्रो कम्पनीका सञ्िालक केशवबाबु
रायमाझीले कम्पनीको समग्र वस्तुस्स्थचतबारे र्ानकारी कदएका चथए ।
उनका अनुसार चनमााण खिामा ३० प्रचतशत रकम स्र्ल्लावासीले र ७० प्रचतशत रकम साचनमा
बैंकको अगुवाइमा ७ वटा बैंकले लगानी गरे का छन ् । उनले भने, ‘अबको एक वर्ामा सेयरिनी
सबैको उपस्स्थचतमा उत्सवका साथ कम्पनीले बत्ती बाल्ने काम गनेछ र यसको प्रचतफलले सबै
सेयरिनीलाई उत्साकहत बनाउनेछ ।’ वपपुल्स हाइड्रो कम्पनीका सञ्िालक एविं आयोर्ना चनदे शक
अर्ुन
ा गौतमले आयोर्नाको चनमााण िरणको वस्तुस्स्थचतबारे र्ानकारी कदिँ दै आयोर्नाको ८५
प्रचतशत काम सम्पन्न भएको बताए ।
८ अबा ८० करोडको स्वदे शी लगानीमा चनमााण भइरहे को ५४ मेगावाट क्षमताको सुपर दोदी ‘ख’
र्लववद्युत ् आयोर्नाले पूवाािार चनमााण, सडक र ववद्युतीकरणको काम गररसकेको गौतमले बताए ।
उनका अनुसार आयोर्नाको सुरुङ खन्ने काम ७५ प्रचतशत सककएको छ । सुरुङको हे ड रे स ५.१
ककलोचमटर रहे को छ । आयोर्नामा चसचभलतफा हाई कहमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, बिगुरु
कन्स्ट्रक्सन र वबवपसी कम्पनीले काम गरररहे का छन ् । आयोर्ना चनमााण भएपचछ उत्पाकदत ववद्युत ्
लमर्ुङको कीचतापुर सबस्टे सनमा र्ोकडनेछ । हाल उक्त सबस्टे सनको काम पचन तीव्र रूपमा अचि

बिे को

छ।
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ववद्युत ् उत्पादनमा कोरोना प्रभाव : ववद्युत ् उत्पादनको सरकारी
लक्ष्य पूरा नहुने

५ सय मेगािाटका ६० भन्त्दा बढी आयोजना प्रभावित, तनमााणािीन १५ सय मेगािाटका आयोजना
प्रभावित
िालू आचथाक वर्ाचभर कम्तीमा १ हर्ार मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन सुरु गने सरकारको लक्ष्य पूरा
नहुने दे स्खएको छ । कोरोना भाइरसको सन्रासले नेपालको ऊर्ाा क्षेरलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव
पारे काले उक्त लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो ।
नेपालमा हालसम्म कोरोनाको सिंिमण नदे स्खए पचन डरले चनमााणािीन र्लववद्युत ् आयोर्नाको
काम रोककएको स्वतन्र ऊर्ाा उत्पादकहरूको सिंस्था नेपाल (इटपान)का अध्यक्ष शैलेन्र गुरागाईंले
बताए । ‘रासकै कारण ३५ सय मेगावाटभन्दा बिी क्षमताका ६० र्लववद्युत ् आयोर्नाको काम
रोककएको छ,’ उनले भने, ‘यीमध्ये १५ सय मेगावाटका चनमााणािीन ३० आयोर्नामा भने कोरोनाको
रासले प्रत्यक्ष रूपमा काम रोककएको छ ।’ उनका अनुसार चिचनयािँ ठे केदार, इस्न्र्चनयर, परामशादाता,
कामदार, उपकरण, सामग्रीलगायत प्रयोग भइरहे का ३० वटा आयोर्नामा काम रोककएको छ ।
िीनबाहे क अन्य मुलुक तथा नेपालकै इस्न्र्चनयर, ठे केदार, कामदार प्रयोग भएका आयोर्नाको
कामसमेत अकहले रोककन थालेको छ । ‘दई
ु सयर्ना कामदार रहने ५७ मेगावाटको सान्र्ेनमा
अकहले १५ र्नाले मारै काम गरररहे का छन ् । हवाई तथा सडक यातायात, नाका, सामान
ओसारपसारमा बन्दे र् लगाइएसिँगै र्लववद्युत्को काम रोककएको उनले बताए ।
सरकारले भने िालू आचथाक वर्ामा माचथल्लो तामाकोसी, सान्र्ेन, रसुवागिी, मध्यभोटे कोसी तथा
चनर्ी क्षेरका आयोर्नाबाट कम्तीमा १ हर्ार मेगावाट ववद्युत ् उत्पादन गने लक्ष्य राखेको चथयो ।
तर, यी आयोर्नामा पचन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष

कोरोना प्रभाव दे स्खएको छ । १ सय ११ मेगावाटको

रसुवागिीमा २ सय चिचनयािँ कामदार कायारत चथए । तर, ‘स्स्प्रङ फेस्स्टभल’ मनाउन िीन गएका
७० कामदार कोरोना दे स्खएपचछ फककान सकेका छै नन ् । त्यस्तै, कोरोना प्रभावकै कारण इलेक्ट्रो
मेकाचनकल सामानको आपूचता तथा र्डान गना चिचनयािँ र्नशवक्त नआउिँ दा ५७ मेगावाटको सान्र्ेनको
काम रोककएको छ । उक्त आयोर्नाको इलेक्ट्रो मेकाचनकल उपकरण र्डान काया ५० प्रचतशत मारै
पूरा भएको छ ।

चनमााणािीन सम्पूणा आयोर्ना एक वर्ा िकेचलिँदा आयोर्नामा लगानी भएको ऋणको ब्यार् बढ्छ ।
यसले समग्र आयोर्नाको लागत बिाउने इटपान अध्यक्ष गुरागाईं बताउिँ छन ् । यसमा सरकारले
आयोर्नाको लाइसेन्सको म्याद एक वर्ा थटने, ब्यार्दर िटाउने, रोयल्टी चमनाहा गनेर्स्ता सुवविा
कदनुपने उनको भनाइ छ ।
‘अमेररकामा ट्रम्पले कोरोना प्रभावको अवचिमा सबै ऋणको ब्यार् शून्य प्रचतशत गने िोर्णा गरे का
छन ्, युरोपमा पचन ०.२५ प्रचतशत अचिकतम ब्यार् हुने गरी ब्यार्को िोर्णा गरे को छ, हाम्रोमा
१५–१६ प्रचतशत ब्यार् छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा त कोरोनाले काम रोककएको प्रमाण लेऊ भनेर
माचगिँदै छ, यसको के प्रमाण पेस गने हो, हामीलाई थाहा भएन ।’
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ग्यास पाइएन ? कुलमान भन्छन ्- इन्डक्सन िुल्हो बाल्नुस ्
४ िैत, काठमाडौं । कालोबर्ारी हुन थालेपचछ खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार छ । उपभोक्ताले
मागेका बेला ग्यास नपाइरहे का बेला ववज्ञहरुले भने ग्यासको ववकल्पको रुपमा खाना पकाउने
ववद्युतीय उपकरण र िुल्हो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साकहत गना सुझाव कदएका छन ् ।
नेपालमा लोडसेकडङ हकटसके पचन अचिकािंश उपभोक्ता ववद्युतको उल्लेतय उपभोगमा अभ्यस्त छै नन ्
। वबर्ुलीको वबल महिं चगने पीर गरे र ववद्युतीय उपकरणहरु निलाउने बानी हटाउन यो उपयुक्त समय
भएको ऊर्ाा मन्रालयका अचिकारीहरुको पचन मत छ ।
नेपाल ववद्युत ् प्राचिकरणले लामो समयदे स्ख भारतबाट आयात हुने ग्यासलाई ववद्युतमाफात ववस्थापन
गने बताउिँ दै आएको छ । ग्यास अभाव भएका बेला उपभोक्तालाई आश्वस्त पारे र अचि बढ्न ववज्ञहरुले
नेपाल ववद्युत प्राचिकरणलाई सुझाव कदएका हुन ् ।
ववद्युत प्राचिकरणले पचन उपभोक्ताले िु क्क भएर ववद्युतीय उपकरण तथा इन्डक्सन िुल्हो प्रयोग गना
सक्ने बताएको छ । प्राचिकरणका कायाकारी चनदे शक कुलमान चिचसङ उपभोक्तालाई िु क्क भएर
इन्डक्सन प्रयोग गना सुझाव कदन्छन ् ।
‘हामीले यसअचिदे स्ख नै उपभोक्तालाई इन्डक्सनको प्रयोग बिाउनुस ् भन्दै आएका छौं,’ उनले भने,
‘यो समयमा उपभोक्ताले ववश्वस्त भएर प्रयोग थाल्नुभयो भने चनरास हुनुपदै न ।’
अकहले र्ाडोको कहटर पचन प्रयोग हुन छाडे काले ववद्युत ववतरण प्रणालीमा इन्डक्सनको लोडले
समस्या नहुने चिचसङले बताए । ‘कतै कुनै कफडरमा ओभरलोड आयो भने पचन तुरुन्तै व्यवस्थापन
गना सक्ने गरी तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई वबर्ुलीको अभाव छै न, ग्यास नपाइए
इन्डक्सनमा आउनुहोला ।’

ग्यास सस्तो कक इन्त्र्क्सन ?
िेरै उपभोक्तालाई लाग्छ कक ग्यास भन्दा ववर्ुलीको प्रयोग महिं गो छ । तर, अध्ययनहरुले भने
ग्यासभन्दा ववर्ुलीको प्रयोग सस्तो हुने दे खाएको छ ।
ववद्युतीय िुल्हो प्रयोगबारे अध्ययन गरे का ऊर्ााववज्ञ प्राध्यापक डा. र्गन्नाथ श्रेष्ठ एलपी ग्यासभन्दा
ववद्युत ् सस्तो हुने बताउिँ छन ् । ववद्युतको प्रयोग दे शको आचथाक कहतमा पचन हुने भएकाले सरकारले
ववद्युत ् प्रयोगमा उपभोक्तालाई र्ागरुक बनाउनुपने श्रेष्ठ बताउिँ छन ् ।
‘चसचलन्डर ग्यास ककन्न १४ सय खिा हुन्छ तर उक्त ग्यास बराबरको खाना पकाउन इन्डक्सनमाफात
ववद्युतबाट ९ सय हाराहारीले पुग्छ । अकोतफा वातावरण प्रदर्
ू णबाट मुवक्त चमल्छ’, उनी भन्छन ् ।

यो पतन पढ्नह
ु ोसउपभोक्तालाई

लुकाए ?

ग्यास पाउन हम्मे, मन्त्रीले ढााँटे कक व्यापारीले

२०७५ माि ११ गते इस्न्र्चनयररङ अध्ययन सिंस्थान पुल्िोकमा रहे को ऊर्ाा अध्ययन केन्रले खाना
पकाउन एलपी ग्यास, ववद्युत तथा मकि्टतेलबाट लाग्ने खिाबारे तुलनात्मक अध्ययन गरे को चथयो
। अध्ययनले सन ् २०१९ मा नेपाल ववद्युत ् प्राचिकरणले तोकेको वबर्ुलीको ववद्यमान मूल्यअनुसार ५
र्नाको पररवारले १५ एस्म्पयरको ववद्युत ् महसुल अनुसार खाना बनाउन मकि्टतेल प्रयोग गररयो
भने माचसक १२ सय ४० रुपैयािँ खिा हुने दे खाएको चथयो ।
त्यस्तै अकहले अत्यचिक प्रयोग भइरहे को एलपी ग्यासमा ५ र्नाको पररवारलाई खाना बनाउिँ दा एक
मकहनामा १४ सय ७८ रुपैयािँेिँ खिा हुने दे खायो । तर वबर्ुलीको र्ुनसुकै माध्यमबाट ५ र्नाको
पररवारलाई खाना पकाउिँ दा ११ सय १४ रुपैयािँ मारै खिा हुने दे स्खएको छ ।
ग्राहकको रोर्ाइको ववद्युतीय सामग्रीबाट खाना बनाउिँ दा ५ र्नाको पररवारमा मकि्टतेलमा भन्दा १
सय २६ रुपैयािँ कम खिा लाग्छ । यस्तै एलपी ग्यासको तुलनामा ववद्युत ् प्रयोग गदाा ३६४ रुपैयािँ
उपभोक्तालाई कम भार पछा ।
ऊर्ाा अध्ययन केन्रको अनुसन्िानअनुसार ग्राहकको रोर्ाइको ववद्युतीय खाना पकाउने भािँडो भन्नाले
माटोको कहटर, कुनै पचन ब्राण्ड वा कम्पनीको प्रेसर कुकर, कुनै पचन प्रकारका ववद्युतीय हट टलेट
लगायत पदा छन ् । तर ती सामाग्रीको सट्टामा ववद्युतीय इन्डक्सन िुल्हो उपभोक्ताले प्रयोग गरे भने
त्यसबाट हुने फाइदा अझ िेरै रहे को चनश्कर्ा अध्ययनले चनकालेको छ ।
नेपालको कुनै पचन शहर तथा गाउिँ िरमा इन्डक्सन िुल्होबाट खाना पकाउिँ दा ५ र्नाको पररवारलाई
एक मकहनामा लाग्ने खिा र्म्मा ९ सय ९० रुपैयािँ मारै हुन्छ । ग्यासभन्दा यो रकम ४ सय ८८
रुपैयािँले कम हो । मट्टचतेलको तुलनामा इन्डक्सन २५० रुपैयािँले सस्तो पछा । नेपालमै उत्पाकदत
ववर्ुलीले आयाचतत ग्यासमा भन्दा माचसक ४८८ रुपैयािँ सस्तोमा खाना बनाउन सक्छन ् भन्ने
चनष्कर्ा केन्रको छ ।

ववद्युत ् प्रयोगको अको महत्वपूणा फाइदा भनेको प्रदर्
ू णको मारा अत्यन्तै न्यून हुनु र तथा ऊर्ाा
खेर र्ाने दर अत्यन्तै कम हुनु पचन हो । यसैगरी, ग्यासमा र्चत दि
ा नाको र्ोस्खम इन्डक्सन
ु ट
िुल्होमा हुिँदैन ।
ग्यासको पूवाािारमा गने खिा र यसमा कदइिँ दै आएको सरकारी अनुदान अब उपभोक्तालाई ववद्युत ्
प्रयोगमा कदइनुपने मत अध्ययेता श्रेष्ठको छ ।
१८ िण्टासम्मको लोडसेकडङ भोगेका नेपालीहरूले खाना पकाउनका लाचग ग्यासभन्दा भरपदो र
सस्तो ववकल्पका रूपमा ववर्ुलीलाई मान्न तयार भइसकेका छै नन ् ।
त्यसो त अकहले पचन प्राववचिक कारणले झ्याटप-झ्याटप बत्ती र्ाने िम िचलरहे कै छ । यसका
कारण पचन उपभोक्तालाई ववद्युतीय िुल्होमा भर पना अटठे रो छ ।
प्रोत्साहन नीतत
नदीहरुमा पानीको सतह िटे पचछ अकहले कहउिँ दमा माग िान्न भारतबाट ववर्ुली ल्याइरहे को छ
प्राचिकरणले । तर, यसै वर्ाबाट वर्ाायाममा नेपालले भारतमा नै ववर्ुली बेच्न सुरु गररसकेको छ ।
बेच्ने ववर्ुलीको तुलनामा खररद गने ववर्ुलीको मारा बिी छ ।
आगामी वर्ा माचथल्लो तामाकोशी लगायतका महत्वपूणा आयोर्नाहरुको चनमााण सककने भएकाले
नेपाललाई अब ववर्ुली खपत बिाउने िुनौती छ । यस्तो अवस्थामा प्राचिकरणले िरे लु ग्राहकलाई
इन्डक्सन प्रयोगमा प्रोत्साकहत गने गरी नयािँ महसुल पचन प्रस्ताव गरे को छ । प्राचिकरणले र्चत
बिी ववर्ुली उपयोग गर्यो, उचत नै सुलभ मूल्य रहने गरी ववद्युत चनयमन आयोगसिँग नयािँ महसुल
प्रस्ताव गरे को हो ।
अकहलेको महसुल अनुसार र्चत बिी ववर्ुली खपत गर्यो त्यचत नै दर बढ्दै र्ान्छ । तर, अब
यसलाई रणनीचतक रुपमा पररवतान गरे र व्यवहाररक र वैज्ञाचनक बनाउन लाचगएको कायाकारी
चनदे शक चिचसङ बताउिँ छन ् ।

वैज्ञाचनक र व्यवहाररक ििं ग ववद्युत महसुल तय गदाा कहटर, एसी, इन्डक्सन लगायतको प्रयोग बढ्ने
चिचसङको ववश्वास छ । दे शचभर वबर्ुलीको खपत बिे त्यसले आन्तररक उत्पादकत्व बिे र अथातन्र
िलायमान बन्ने प्राचिकरणको तका छ ।
महसुल िेरै भयो भनेर ववद्युतीय सामान उपयोग गना र्नता डराएको भन्दै कायाकारी चनदे शक
चिचसङले अब डराउनेभन्दा पचन प्रोत्साकहत हुने गरी महसुल तोक्न खोस्र्एको बताए ।
‘अकहले र्चत िेरै उपयोग गर्यो, दर उचत िको उठ्छ । २० युचनटसम्म प्रयोग गने ग्राहकलाई
न्यूनतम महसुल चतरे पुग्छ, ववपन्न पररवारलाई लस्क्षत गरे र तोककएको यो महसुललाई बिाउने हाम्रो
योर्ना छै न,’ उनी भन्छन ्, ‘तर, मध्यम वगाकाले अकहले चतनुप
ा रे को उच्िदरको महसुललाई िटाउन
एउटा चनस्ित तहभन्दा बिी खपत गनुभ
ा यो भने पकहलेभन्दा कम महसुलदर लगाउिँ दै छौं । यसले
खपत बिाउन प्रोत्साहन चमल्छ । एसी नै रातदा पचन िेरै महसुल नलाग्न सक्छ ।’
चिचसङ माचसक २ सय युचनट खपत गने ग्राहकलाई अझ बिी खपतका लाचग आकवर्ात गनेगरी
आकर्ाक महसुल रास्खयो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गना सक्ने बताउिँ छन ् ।
‘इन्डक्सनले मकहनाभररमा सय युचनट पचन खपत गदै न । त्यही स्ल्याबचभर ग्राहकले इन्डक्सन
प्रयोग गना पाए भने त फाइदा भयो । त्यसैले अब महसुल दर स्ल्याब र रे न्र्हरू पररवतान गना
खोर्ेका हौं,’ चिचसङ भन्छन ् ।
प्राचिकरण सञ्िालक सचमचतको अध्यक्ष रहे का ऊर्ाामन्री वर्ामान पुनले पचन यसअचि ग्यासको
अनुदान हटाएर इन्डक्सनमा अनुदान कदने सरकारी योर्ना सुनाइसकेका छन ् ।
३६ अबाको ग्यास
नेपालमा माचसक २७ लाख बिी चसचलन्डर ग्यास खपत हुन्छ । अकहले अभाव भएपचछ त्यस्तो
माग दोब्बर भएको छ । नेपालले वावर्ाक कररब ४ लाख ५६ हर्ार मेकि्रक टन ग्यास आयात गछा
।

आचथाक वर्ा ०७५/७६ मा नेपालमा ४२ करोड ८८ लाख ४० हर्ार १५७ ककलो ग्यास आयात भएको
चथयो, र्ुन ३ करोड २१ लाख १४ हर्ार चसचलन्डरभन्दा िेरै हो । ग्यासकै लाचग गत वर्ामारै ३५
अवा ५४ करोड ८४ लाख ६६ हर्ार रुपैयािँ ववदे चसएको चथयो ।
उपभोक्ताले प्रयोग गने १४.२ ककलोको ग्यास चसचलन्डर सरकारले कररब सािे १४ सय रुपैयािँमा
भारतसिँग खररद गरे र २ सय रुपैयािँ िाटा सहे र १३ सय ५५ मा ग्राहकलाई वबिी गरररहे को छ ।
वावर्ाक कहसाब गने हो भने यस्तो आचथाक भार ३ अबाभन्दा िेरै हुन आउिँ छ ।
आयल चनगमका अनुसार वावर्ाक रुपमा १४ प्रचतशत हाराहारीले ग्यास खपत बिे को छ । गत वर्ाबाट
ववद्युत ् आपूचता असहर् हुन थालेपचछ ग्यास आयातको वृवद्धद्धर केही खुस्म्िन थालेको छ ।

>f]t M Soflk^n g]kfn, 2076÷12÷05

हतार–हतारमा लाइन काटे का कुलमानले िमािम थाले र्ोड्न
काठमाडौं । नेपाल ववद्युत प्राचिकरणले वबर्ुली काटे को २४ िण्टा नवबत्दै दई उद्योगमा लाइन र्ोडे को
छ । बक्यौताको ववर्यलाई सरकारले टु ङ्गोमा नपुयााउदै प्राचिकरणका प्रबन्ि चनदे शक चिचसङले दई
ु
उद्योगमा लाइन काट्न चनदे शन कदएका चनए ।

तर, उद्योगमन्री लेखरार् भट्टको ववशेर् पहलपचछ प्राचिकरणले ती उद्योगमा पुनः लाइन र्ोकडकदएको
हो । प्राचिकरणले रिुपचत र्ुट चमल्स र ररलायन्स स्स्पचनङ चमल्ससिंग करोडौ रुपैयािँ वक्यौता भुक्तानी
नगरे को भन्दै ववद्युत प्राचिकरणले बुिबार लाइन काटे को चथयो ।
१७० करोर् बक्यौता नततरे पतछ विद्युत प्रातिकरणले काट्यो रघुपतत जुट तमल्स र ररलायन्त्स स्स्पतनङ
तमल्सको लाइन
प्राचिकरणले चनयमववपरीत उद्योग उद्योगमा िमािम डे कडकेटे ड सरह महशुल चतना परािार गरे पचछ
उद्योगीहरु अदालतसम्म पुगे । अदालतले यो मुद्धा आफूले हे ना नपने भन्दै प्राचिकरणकै पुनरावेदन
सचमचतमा र्ानु भचन फकााएको हो ।
त्यसपचछ यो समस्याको बारे मा अध्ययन गना सरकारले उर्ाा सचिवको सिंयोर्कत्वमा अथासचिव र
उद्योग सचिवसस्म्मचलत एउटा सचमचत पचन बनाएको छ । सो सचमचतले पचन सहसचिवको
सिंयोर्कत्वमा अको उपसचमचत बनाएर अध्ययन गरररहे कै बेला प्राचिकरणले उद्योगमा वबर्ुली काटे को
चथयो ।
सरकारले यो ववर्यलाई टु ङ्गोमा नपुयााउिँदै प्राचिकरणले ववद्युत ् काटे पचछ उर्ाा मन्रालयले तत्काल
र्ोड्न चनदे शन समेत कदइयो । मन्रालयको चनदे शनपचछ दई
ु ओटै उद्योगमा वबर्ुली र्ोकडसकेको छ
।

उद्योगीले आफूहरुले सुवविा पचन नमागेको र प्राचिकरणले सुवविा नकदएको तर, सबै उद्योगीलाई
डे कडकेटे ड सरह महशुल लगाए पचन समस्या उत्पन्न भएको हो ।

प्राचिकरणले लोडसेकडङको समयमा २० िण्टा वा सो भन्दा बिी समय ववद्युत ् उपलब्ि गराएको

प्रमाण दे खाए उद्योगीहरुले डे कडकेटे ड सरह महशुल चतने बनाउिँ दै आएका छन ् । तर, प्राचिकरणले
त्यसको प्रमाण दे खाउन सकेको छै न ् ।

उद्योगीका अनुसार सरकारले यो ववर्यलाई नसल्ट्याई प्राचिकरणले के आिारले ववर्ुली काटे को हो
भनेर उद्योग, अथा र उर्ाामन्रीलाई भेटेर सोिेका छन ् ।
सरकारले बनाएको सचमचतले ३५ कदन चभर अध्ययन प्रचतवेदन कदनुपने हो । तर, अकहलेसम्म
उपसचमचतले समेत अध्ययन प्रचतवेदन कदएको छै न ् । तर, प्राचिकरणले उद्योग–उद्योगको लाइन काट्न
थालेको

छ

।
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१ ७० करोड बक्यौता नचतरे पचछ ववद्युत प्राधिकरणले काि्यो रिुपचत र्ुट
ममल्स र ररलायन्स स्स्पचनङ ममल्सको लाइन

काठमाडौं । डे कडकेटे ड लाइन प्रयोग गने उद्योगले ववद्युत ् महशुल नचतरे को भन्दै ववद्युत प्राचिकरणले
सुनसरी मोरङ औद्योचगक कररडोरका दई
ु उद्योगको लाइन काटे को छ ।

डे कडकेटे ड लाइन प्रयोग गरे को ववराटनगरको रिुपचत र्ुट चमलले १५ करोड ५५ लाख ६८ हर्ार
रुपैयािँ बक्यौता नचतरे पचछ लाइन काकटएको छ । चमलले गत कावत्तकसम्मको

११ करोड ९१ लाख

रुपैयािँ ४४ ककस्तामा चतने सहमचत गरे को चथयो । प्रचतककस्ता २७ लाख ६ हर्ार रुपैयािँ चतने
सहमचत गरे को उद्योगले पैसा नचतरे पचछ लाइन काकटएको प्राचिकरण ववराटनगर ववतरण केन्र प्रमुख
रार्ीव चसिंहले बताए ।
त्यस्तै, सुनसरीको खनारस्स्थत ररलायन्य स्स्पचनङ चमलको पचन लाइन काकटएको छ । चमलले

डे कडकेटे ड लाइन प्रयोग गरे बापत १ अबा ५० करोड ३४ लाख ८६७ रुपैयािँ बक्यौता नचतरे पचछ लाइन
काकटएको इटहरी ववतरण केन्रका प्रमुख चमथलेसकुमार गोइवारले बताए ।
चमलले वव.सिं २०७२ भदौ दे स्ख डे कडकेटे ड लाइनअनुसार बक्यौता चतरे को चथएन ् । पटक पटक
बक्यौता चतना ताकेता गरे पचन चमलले नचतरे को गोइवारले बताए । पचछ, चमल उच्ि अदालत गएको
चथयो ।
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महसुल तोक्नुअचि उपभोक्ताको अचभमत समेट्ने प्रयास, ‘तर
कमाकाण्डी सावार्चनक सुनुवाई’
काठमार्ौं । दशकौंदे स्ख एकतफी रूपमा ववद्युत महसुल चनिाारण गदै आएको सरकारले अब भने
सवासािारणको अचभमत समेटेर चनणाय गने प्रयास गरे को छ । सरकारको यो प्रयास सम्भवतः
इचतहासकै पकहलो हो । तर, यसमा ििं ग पुयााएको भने दे स्खएन ।
कररब २ वर्ाअचि र्ारी भएको ववद्युत चनयमन आयोग ऐनमा महसुल चनिाारण गदाा सावार्चनक
सुनुवाई गरी नागररकको वविार तथा भनाइ समेट्नुपने उल्लेख छ । यही आिारलाई टे केर ववद्युत
चनयमन आयोगले पकहलो पटक सावार्चनक सुनुवाई गना लागेको छ ।
यसअचि नेपाल ववद्युत प्राचिकरणको चसफाररसमा ववद्युत महसुल चनिाारण आयोगले अस्न्तम चनणाय
गने गथ्यााेे । त्यसमा सवासािारण उपभोक्ताको तफाबाट सदस्य चनयुक्त हुने गरे पचन चतनले ककहल्यै
नागररकको भावना र ममा समेट्न सकेनन ् । रार्नीचतक चनयुवक्त पाएर आउने सदस्यले
सवासािारणको ममा बुझ्न नसक्नु स्वभाववक पचन चथयो ।
उता ऊजाा, जलस्रोत तथा तसाँचाइ मन्त्रालयले कोरोनाबाट जोतगन तनिााररत राविय तथा
अन्त्तरााविय बैठक र सेतमनार स्थतगत गरे को छ । मन्त्रालयमातहतकै आयोगले भने भीर् जम्मा
गदै छ ।
चनयमन आयोग ऐनले भने महसुल तोक्नुअचि अचनवाया रूपमा सावार्चनक सुनुवाई गनुप
ा ने उल्लेख
गरे को छ । अकहले प्राचिकरणले आयोगसमक्ष पेश गरे को महसुल प्रस्तावमा उपभोक्ताको अचभमत
चलने तयारी भइरहे को छ । आयोगले पकहलो पटक सूिना प्रववचिको माध्यमबाट सावार्चनक सुनुवाई
गना लागेको र्ानकारी कदएको छ । तर, यो औपिाररकता मार हुिँदैछ ।
िीनबाट फैचलएको कोरोना भाइरस र यसको असरले अकहले ववश्व आतिंककत छ । यस्तो समयमा
सवार्चनक ठाउिँ मा नर्ान, भीडमा नबस्न र बैठक, सेचमनार र अन्तरकिया नगना सरकारले आह्वान

गरे को छ । यसैलाई मध्यनर्र गरी सूिना प्रववचिको माध्यमबाट उपभोक्ताको भनाइ समेट्न लागेको
आयोग प्रवक्ता रामप्रसाद चितालले बताए ।
‘ठू लो भीड गना नहुने पक्षलाई मध्यनर्र गदै सूिना प्रववचिको माध्यमबाट उपभोक्ताको राय, सुझाव
तथा वविार सिंकलन गना लाचगएको हो,’ उनले भने, ‘दे शचभर र बाकहरका र्ोसुकैले प्रस्तावमा सुझाव
कदन सक्नेछन ् ।’ आयोगका अनुसार राय, सुझाव तथा प्रचतकिया कदन श्रव्य–दृष्यको माध्यम प्रयोग
गना सककनेछ ।
उता ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा चसिँिाइ मन्रालयले कोरोनाबाट र्ोचगन चनिााररत राविय तथा अन्तरााविय
बैठक र सेचमनार स्थचगत गरे को छ । मन्रालयमातहतकै आयोगले भने भीड र्म्मा गदै छ । िैत
१४, १६ र १७ गते हुने सावार्चनक सुनुवाई अगाकड उपभोक्ता महसुल प्रस्ताव र यसका व्यवस्थाबारे
र्ानकार हुनुपछा । प्राचिकरणले १३ बगामा बािँडेर गरे को महसुलको ममा बुझ्नुपछा ।
पढ्न, बुझ्न वा ववश्लेर्ण गना सस्र्लो होस ् भन्दै आयोगले प्राचिकरणले पठाएको प्रस्ताव आफ्नो
वेबसाइटमा त राखेको छ । तर, वेबसाइट ककहले खुल्छ, ककहले खुल्दै न । िाकहएको बेलामा डाउनलोड
हुिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरोकारवालाले कसरी प्रस्ताव सस्र्लै पढ्न र बुझ्न सक्छन ् भन्नेतफा
आयोगको ध्यान गएको दे स्खिँदैन ।
आयोग गठन भई पदाचिकारीले कायाभार सञ्िालन गरे को १० मकहनासम्म सुशासनका आिारभूत
काम पचन हुन सकेको छै न । यस्तो पररस्स्थचतमा हुन लागेको सावार्चनक सुनुवाई उपभोक्ताका
आिँखामा भ्रम छने र केवल औपिाररकता पूरा गने ववचि मार हुने पक्का छ ।
प्राचिकरणले प्रस्ताव पठाएको ६० कदनचभर महसुल चनिाारण गररसक्नुपने ऐनको व्यवस्थाका कारण
प्रचतकूल अवस्थामा पचन सावार्चनक सुनुवाई गनुप
ा रे को आयोगको तका छ । नाममारको सावार्चनक
सुनुवाईले के उपभोक्ताको अचिकार सुचनस्ित गलाा ? आयोगले सवासािारणबाट प्राप्त सुझावलाई
प्रस्तावमा समेटेर लैर्ान सक्ला ?
आयोगले सािँच्िै गररब र वपछकडएको समुदायको समेत सुझाव वा राय समेट्न िाहे को चथयो
भने यस्तो कायािम साना सक्थ्यो । प्राचिकरणको प्रस्तावपचछ ६० कदनचभर चनणाय गनुप
ा ने

बाध्यकारी व्यवस्था भए पचन व्यवहाररक ककठनाई हे रेर समस्याको चनकास चनकाल्न सककन्छ ।
तर, यसतफा आयोग बेखबर दे स्खन्छ ।
आयोगले भनेको छ– प्राप्त राय, सुझाव तथा प्रचतकिया, प्राचिकरणको लागत/खिा र अन्य कायािमको
समीक्षा, सालबसाली हुने प्रसारण/ववतरण लाइन ववस्तार, दे शको कुनाकाटिामा ववद्युत पुयााउने काम
तथा अन्य ववकास चनमााणका गचतववचि सञ्िालन एविं ववकासको प्रचतफल सवासािारणले अनुभूचत
गना सक्ने गरी महसुल चनिाारण गदै छौं ।
काठमाडौंको एउटा कुनामा सावार्चनक सुनुवाई गरे र दे शका कुनाकाटिामा त्यो आवार् कसरी पुग्ला
? अचन, ५–६ िन्टाको कायािम सुनेको वा हे रेकै आिारमा उपभोक्ताले राय सुझाव कदन सक्ने आिार
तयार हुन्छ कक हुिँदैन ? यी प्रश्नको र्वाफ वा पररणामबारे आयोगले सोिेको दे स्खिँदैन । अतः फेरर
पचन यो सावार्चनक सुनुवाई कमाकाण्डी बाहे क अको हुने दे स्खिँदैन ।
आयोगले सािँच्िै गररब र वपछकडएको समुदायको समेत सुझाव वा राय समेट्न िाहे को चथयो भने
यस्तो कायािम साना सक्थ्यो । प्राचिकरणको प्रस्तावपचछ ६० कदनचभर चनणाय गनुप
ा ने बाध्यकारी
व्यवस्था भए पचन व्यवहाररक ककठनाई हे रेर समस्याको चनकास चनकाल्न सककन्छ । तर, यसतफा
आयोग बेखबर दे स्खन्छ । हुन त यचतसम्म दरू दृवष्ट राख्ने है चसयत आयोग पदाचिकारीमा नहुन पचन
सक्छ ।
कोरोना असरबाट र्ोस्खन ववश्वका िेरै दे शमा िरबाट चनस्कन प्रचतबन्ि लाचगसक्यो । अथातन्र
िराशायी हुिँदैछ । नेपालमै पचन दई
ु दर्ानभन्दा बिी र्लववद्युत आयोर्नाको चनमााण रोककएको
अवस्था छ । स्कुल, कलेर् िमािम बन्द हुिँदैछन ् । आचथाक गचतववचि सुस्त हुिँदैछ । यस्तो
अवस्थामा ऐनको खुट्टो टे केरमार चनकास चनस्कन्छ ? हिुवा, हतार र सोि–वविार नगरी चनिाारण
भएको ववद्युत महसुल वैज्ञाचनक हुन्छ ?
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गेलुन खोलाले ऋण नचतरे पचछ एनएमबी बैंकले चनकाल्यो ३५
कदने सूिना
काठमार्ौं । तोककएको समयमा ऋण नचतरे पचछ एनएमबी बैंक चलचमटे डले गेलुन खोला हाइड्रो पावर
कम्पनीको नाममा ३५ कदने सूिना चनकालेको छ । ऋण चतना ताकेता गदै बैंकले बुिबार (िैत ५
गते) यस्तो सूिना चनकालेको हो ।
कम्पनीले चसन्िुपाल्िोकमा ३.२ मेगावाटको गेलुन खोला र्लववद्युत आयोर्ना चनमााण गरे को छ ।
ऋण चतना चनरन्तर ताकेता गदाा पचन अटे र गरे को भन्दै सूिना चनकालेको बैंकले उललेख गरे को छ
।
बैंकका अनुसार कम्पनीले २०७७ बैशाख १० गतेचभर सावा, ब्यार्, हर्ाना लगायत रकम बुझाउन
सूचित गरे को छ । आयोर्नामा एनएमबीको अगुवाईमा ग्लोबल आइएमई (साववक चसद्वाथा
डे भलपमेन्ट) र लुस्म्बनी ववकास (साववक चभबोर सोसाइटी डे भलपमेन्ट) बैंकले लगानी गरे का छन ्
।
आयोर्ना चनमााण गना सबै बैंकबाट कररब ३७ करोड रुपैयािँ ऋण चलने सम्झौता भएको चथयो ।
यो बिे र अकहले ५७ करोड रुपैयािँ पुगेको कम्पनीले र्ानकारी कदएको छ ।
सूिना बेवास्ता गरी उल्लेस्खत समयचभर ऋण नचतरे कर्ाा सूिना केन्रको कालोसूिीमा समावेश
गररने उल्लेख छ । साथै, कर्ाा सुरक्षणका लाचग बैंकमा चितो रहे को सम्पवत्त कब्र्ामा चलई
चललामवबिी गरी ऋण असुलउपर गररने उल्लेख छ ।
कम्पनीले चनमााण गनुप
ा ने १० ककलोचमटर ३३ केभी प्रसारण लाइन चनमााणमा स्थानीयले अवरोि
गरे पचछ आयोर्नाको ववद्युत खेर गइरहे को छ । २०६९ मा चनमााण सुरु भएको आयोर्नाबाट २०७२
सालमा ववद्युत उत्पादन गने ताचलका चथयो । पटक–पटकको स्थानीय अवरोि, भूकम्प, नाकाबन्दी,
प्राकृ चतक प्रकोप, आचथाक सिंकटलगायत कारणले उत्पादन अवचि लस्म्बदै गएको र्नाइएको छ ।

सुरुमा ५२ करोड रुपैयािँ लागत अनुमान गररएको आयोर्ना पूरा हुिँदासम्म ७५ करोड रुपैयािँ पुगेको
छ । उत्पाकदत ववद्युत नेपाल ववद्युत प्राचिकरणको लामोसािँिु सबस्टे सनमा र्ोकडनेछ ।
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रत्नपाका ववतरण केन्रका सुपरभाइर्र २० हर्ार िुससकहत पिाउ
काठमार्ौं । नेपाल ववद्युत प्राचिकरण रत्नपाका ववतरण केन्रमा कायारत कैलाश दहाल २० हर्ार रुपैयािँ
िुस चलइरहे को अवस्थामा पिाउ परे का छन ् । केन्रमा ईलेस्क्ट्रकल सुपरभाईर्र पदमा कायारत
दहाललाई िुस चलिँदै गदाा अस्ततयार दरु
ु पयोग अनुसन्िान आयोगले गत सोमबार पिाउ गरे को हो
।
नयािँ क्षमता वृकद्व चमटर र्डानको लाचग चनयमानुसार रार्स्व चतरी प्रकृ या अगाडी बिाउिँ दा झन्झकटलो
हुन्छ भन्दै सेवाग्राहीसिँग िुस चलइरहे को अवस्थामा पिाउ गरे को आयोगले र्नाएको छ । आयोगका
अनुसार यसअचि दहालले िुस माग्दै काममा आलटाल गदै आएका चथए । पिाउ परे का दहालववरुद्व
थप अनुसन्िान सुरु गरे को आयोगले र्नाएको छ ।
नक्कली शैस्क्षक प्रमाणपर पेश गरी जातगर खाने पौर्े ल विरुद्व मुद्वा दायर
आयोगले प्राचिकरण अन्तगात केस्न्रय वकासप हे टौंडामा कायारत ईलेस्क्ट्रचसयन भेर् बहादरु पौडे ल
ववरुद्व ववशेर् अदालतमा मुद्वा दायर गरे को छ । नक्कली शैस्क्षक प्रमाणपर पेश गरी लाभ चलएको
पुवष्ट भएको भन्दै मिंगलबार (कहर्ो)) काठमाडौं अदालतमा मुद्वा दायर गररएको हो ।
भ्रष्टािार चनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसार कसुर भएको पुवष्ट भएकोले
सर्ाय हुन मागदाबी गदै मुद्वा दायर गरे को आयोगले र्नाएको छ । आयोगका अनुसार पौडे लले
वरभुवन माध्यचमक ववद्यालय नवलपुर, हे डौंडाबाट कक्षा ९ उत्तीणा गरे को नक्कली शैस्क्षक प्रमाणपर
पेश गरी लाभ चलएको पुवष्ट भएको छ । पौडे ल २०६८ सालमा तह ३ इलेस्क्ट्रचसयन पदमा बिु वा
समेत भइ लाभ चलएको पुवष्ट भएको छ । आयोगले गत पुस १ गतेपचन नक्कली शैस्क्षक प्रमाणपर
पेश गरी र्ाचगर खाने ७ र्ना ववरुद्व मुद्वा दायर गरे को चथयो ।
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ववद्युत आपूचता कटौतीप्रचत मोरङ ब्यापारसिंिको आपवत्त
मोरङ, ५ िैत । उद्योगहरुको ववद्युत आपूचता कटौती गरे को भन्दै मोरङ व्यापार सिंिले आपवत्त र्नाएको
छ । बुिबार मोरङ व्यापार सिंिले ववद्युत आपूचता कटौती गरे को ववर्यलाई चलएर प्रदे श १ का
मुतयमन्री शेरिन राईलाई ज्ञापनपर बुझाएका छन ् ।
सिंिका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको नेतत्ृ वमा गएको उद्योगी–व्यवसायीहरुको टोलीले मुतयमन्रीलाई

ज्ञापनपर बुझाउिँ दै उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परररहे को समस्याका बारे मा र्ानकारी गराए । मुन्दडाले
कोचभड–१९ को नकरात्मक प्रभाव मोरङ–सुनसरी कोररडोका औद्योचगक–व्यवसाचयक क्षेरमा पचन
परररहे को बताए । यस्तो समयमा रिुपचत र्ुट चमल र ररलायन्स स्स्पचनङ चमलर्स्ता हर्ारौँ
र्नतालाई रोर्गारी प्रदान गने उद्योगमा ववद्युत आपूचता कटौचत गरीएको भन्दै असन्तुवष्ट समेत ब्यक्त
गरे ।
कोचभडको महामारीका कारण कच्िा पदाथा अभाव हुनसक्ने भन्दै उनले यस क्षेरमा मारै सञ्िालनमा
रहे का ६ सय उद्योगमा कच्िापदाथाको सिंकट आइपने सम्भावनाप्रचत मुतयमन्री राईलाई अवगत

गराए । मोरङ ब्यापारसिंिका अध्यक्ष मुन्दडाले प्रदे श १ का दई
ु ठू ला र खुल्ला नाकाहरु (ववराटनगर
र कािँकडचभट्टा) लाई थप व्यवस्स्थत गना समेत आग्रह गरे ।

कच्िा पदाथाको पैठारीमा असहर्ता, चनयाातमा दे स्खएको कचम, व्यवसायमा दे स्खएको मन्दी आकदका
कारण उद्योगहरुको उत्पादन क्षमतामा िट्दै र्ािँदा सरकारले चनर्ी क्षेरलाई प्रोत्साहन गनुप
ा ने माग
समेत गरे ।
भेटमा मुतयमन्री शेरिन राईले सिंकटका बेला चनर्ी क्षेरले पचन दायीत्वबोि गनुप
ा नेमा र्ोड कदए
। उनले सरकारले पचन चनर्ी क्षेरले उठाएका र्ायर् मागलाई सम्बोिन गने बताए । ज्ञापनपर
बुझाउन सिंिका पूवा अध्यक्ष महे श र्ार्ू, चनवातमान अध्यक्ष पवन कुमार सारडा, उपाध्यक्षद्वय
ववकास कुमार बेगवानी, अनुपम राठीलगायतका उद्योगी–व्यवसायीहरु पुगेका चथए । बुिबार नै मार
बक्यौता नचतरे को भन्दै ववद्युत प्राचिकरण ववराटनगर ववतरण शाखाले ववद्युत आपूचता बन्द गरे को
हो ।
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चसिँगटी–लामोसािँिु प्रसारण लाइन चनमााणमा वववाद
१० वर्ादेस्ख चनमााण सुरु भएर पचन सम्पन्न हुन नसकेको चसिँगटी–लामोसािँिु १३२ केभी प्रसारण
लाइन चनमााणमा पुनः वववाद सुरु भएको छ । प्रसारण लाइनको टावर चनमााण हुने र्ग्गा नै ककनबेि
भएपचछ वववाद झनै िुचलएको छ । आयोर्नाको काम किला हुिँदा प्रसारण लाइनको टावर बस्ने
र्ग्गा ककनबेि भएको छ भने लाइनमा पने ठाउिँ मा व्यवक्तगत िरसमेत चनमााण भएका छन ् ।
सिंिीय सरकारले प्रसारण लाइनको टावर चनमााणका लाचग तयारी गरे को र्ग्गामा बागमती प्रदे श
सरकारले चिस्यान केन्र चनमााण सुरु गरे पचछ दई
ु तहका सरकारकै लगानी र्ुिेको सरोकारवालाले
र्नाएका छन ् । टावर बनाउन तयारी गरे को र्ग्गाको ककनबेि हुिँदा र लाइन क्षेरमा बनेका िरकै
कारण टावर चनमााण र तार तान्नका लाचग बािा उत्पन्न भएको आयोर्नाले र्नाएको छ ।
आयोर्ना चनमााणको स्र्म्मा पाएको ठे केदार कम्पनी टावर चनमााण गना र्ािँदा ककनबेि भएर
व्यावसाचयक काममा प्रयोग भइसकेको र्ग्गाको मुआब्र्ासमेत चनिाारण हुन सकेको छै न । भीमेश्वर
नगरपाचलका–८ (साववक बोि ५) मा रहे को ककत्ता निं. ७४९ को र्ग्गामा ७४ निं. टावर चनमााण गना
आयोर्नाले तयारी थालेको चथयो । वरपरका टावर उठाएर तार तान्ने काम पचन भइरहे को छ । तर,
सो र्ग्गाको र्ग्गािनीले टावर चनमााण नगरी रुट पररवतान गना माग गरररहे का छन ् ।
सोेे र्ग्गा चतलोत्तमा कहमाली फुड प्रोडक्सन एन्ड ररसिा सेन्टर प्राचलको नाममा छ । र्ग्गा ककनेर
चतलोत्तमाले करोडौँ लगानी गररसकेको छ । कृ वर्सम्बन्िी अध्ययन अनुसन्िान, प्रशोिन र चिस्यान
केन्र राख्ने योर्नासकहत सिंरिना तयार हुिँदै छ । तर, यही ठाउिँ मा टावर चनमााण हुने भएपचछ
चतलोत्तमाका योर्ना पचन प्रभाववत हुने भएको छ । कम्पनीले बृहत ् योर्नासकहत उक्त क्षेरलाई
कृ वर्को नमुना क्षेर बनाउने र सुवविासम्पन्न ररसोटा हरू चनमााणका लाचग प्रकिया सुरु गररसककएको
कम्पनीका अध्यक्ष रत्न काकीले र्ानकारी कदए ।
१० िर्ामा पतन बनेन
नेपाल ववद्युत ् प्राचिकरणले प्रसारण लाइन २ वर्ामा पूरा गने गरी भारतीय ठे केदार कम्पनी अरावली
इन्रा पावरसिँग सन ् २०१० अक्टोबरमा ठे क्का सम्झौता गरे को चथयो । तर, आयोर्नाको काम
समयमा नहुिँदा र्ग्गासमेत ककनबेि भएपचछ समस्या आएको हो । चनमााण सुरु भएको १० वर्ा वबत्न
लाग्दासमेत प्रसारण लाइन बन्न सकेको छै न । आयोर्नाले प्रसारण लाइनमा पने र्ग्गा चनिाारण
गरे र १३ फागुन २०६९ मा नै गोरखापरमा सावार्चनक सूिना प्रकाशन गरी अचिग्रहण गनुप
ा ने

र्ग्गािनीलाई कुनै दाबी ववरोि र सुझाब मागेको चथयो । कानुनले तोकेको १५ कदनचभर कोही पचन
र्ग्गािनीले आफ्ना कुरा राखेका चथएनन ् ।
तत्कालीन समयमा स्र्ल्ला प्रशासन कायाालय, नापी, मालपोत र तत्कालीन बोि गाववस कायाालयमा
समेत टािँस गरे को प्रसारण लाइनका आयोर्ना प्रमुख रार्न िु िं गेलले बताए ।
दईु तहका सरकारको लगानी जुध्यो
ववद्युत ् प्राचिकरणले प्रसारण लाइन बनाउने ठाउिँ मा बागमती प्रदे शका भूचम व्यवस्था, कृ वर् तथा
सहकारी मन्री दावादोर्े लामाले गत असोर्मा शीत भण्डारको चसलान्यास गरे । अकहले शीत भण्डार
चनमााण भइरहे को छ । शीत भण्डारमा मन्रालयको ७० प्रचतशत र चतलोत्तमाको ३० प्रचतशत लगानी
रहे को छ । शीत भण्डारको लागत ४ करोड ८५ लाख रहे को छ । ४० ककलोचमटर प्रसारण लाइनमा
पने १२४ टावरमध्ये ११७ वटाको र्ग हाचलसककएको छ । १०९ वटा टावर ठड्याउने काम सम्पन्न
भएको छ ।
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पानी र ववद्युत महसुलमा र्ररवाना चमनाहा गना सरकारको आग्रह
६ िैत, काठमाडौं । सरकारले िैत मकहनाको पानी, ववद्युत र मालपोत शुल्क नचतदाा लाग्ने र्ररवाना
चमनाहा गना आग्रह गने चनणाय गरे को छ ।
महसुल र रार्स्व चतना िेरै माचनस भेला हुिँदा कोरोना भाइरसको सिंिमण बढ्न सक्ने चनश्कर्ा
चनकाल्दै र्ररवाना चमनाहा गना महसुल र रार्स्व चलने कायाालयसिँग समन्वय गने चनणाय गरे को
राविय ववपद र्ोस्खम न्युचनकरण तथा व्यवस्थापन प्राचिकरणका प्रमुख कायाकारी अचिकृ त अचनल
पोखरे लले र्ानकारी कदए ।
त्यस्तै बसपाकार्स्ता िेरै भीड हुने ठाउिँ मा सतकाता अपनाउने ववर्यमा पचन बैठकमा छलफल भएको
उनले बताए ।
वबहीबार मन्रालयमा बसेको राविय ववपद् र्ोस्खम न्यूचनकरण तथा व्यवस्थापन कायाकारी सचमचत
बैठकले खुला सीमानाका कारण भारतबाट कोरोनाको सिंिमणको र्ोस्खम उच्ि रहे को चनश्कर्ा
चनकालेको छ ।
कोरोनाको वस्तुस्स्थचत, पूवत
ा यारी र प्रचतकाया योर्ना सम्बन्िमा छलफल गना बसेको बैठकले
उत्तरतफाका नाकाभन्दा दस्क्षणका नाकाबाट र्ोस्खम बिे को चनश्कर्ा चनकालेको हो ।
भारतमा तीब्र गचतमा फैचलरहे को कोरोनाको प्रभाव नेपालमा पचन पना सक्नेतफा सिेत रहनुपने र
सीमा नाकामा हुने िेकर्ािँिलाई थप कडाई गनुप
ा ने चनश्कर्ा कायाकारी सचमचतको बैठकले चनकालेको
छ ।

राविय ववपद् र्ोस्खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राचिकरणका कायाकारी प्रमुख अचनल पोखरे लले
िेकर्ािँिमा कडाई गरी नेपालचभर प्रवेश गना नकदने योर्नाका साथ अगाकड बढ्ने ववर्यमा बैठकमा
छलफल भएको बताए ।
बैठकले अनगाल प्रिार गने र अफवाह फैलाउनेलाई कडा कारवाही गना सबै स्र्ल्ला प्रशासन
कायाालयहरुलाई चनदे शन पचन कदइएको छ । अफवाह फैलाउने र अनगाल प्रिार गरे मा १ लाख
र्ररवाना र ६ मकहना कैद हुने व्यवस्था रहे को छ ।
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ववद्युत महसुल चतना किलो भए र्ररवाना नलाग्ने
काठमार्ौं । काेेराेेना भाइरसकाेे असरका कारण ववद्युत महसुल चतना किलाई भएमा अब र्ररवाना
शुल्क नलाग्ने भएकाेे छ । सरकारले ववद्युत महसुल चतना नेपाल ववद्युत प्राचिकरणका ववचलङ
काउन्टरमा लाग्ने चभड कम गना महसुल चतना किलाई हुिँदाकाेे र्ररवाना शुल्क चमनाहा गने चनणाय
गरे काेे हाेे ।
गृहमन्रालयमा वबहीबार बसेकाेे बैठकले ववद्युतका उपभाेेक्ताका लाचग महसुल चतना किलाेे गदाा
लाग्ने र्ररवाना छुट कदने चनणाय गरे काेे हाेे । मन्रालयले ववद्युत महसुलकाेे र्ररवानामा
सहुचलयत कदइने हुिँदा चभडभाडमा र्डान सवासािारणमा अनुराेेिसमेत गरे काेे छ ।
यता ववद्युत प्राचिकरणले पचन अनलाइनबाट ववद्युत महसुल चतना उपभाेेक्तामा अनुराेेि गदै आएको
छ । प्राचिकरणले महसुल काउन्टरमा लाग्ने चभड चनयन्रण गना अनलाइन सेवा उपयाेेग गना
उपभाेेक्ता वगामा आग्रह गरे काेे हाेे । प्राचिकरणले इन्टरनेटकाेे सेवा पुगेका स्र्ल्लाका सबै
उपभाेेक्तामा अनलाइनकाेे सुवविा चलन भनेकाेे छ ।
प्राचिकरणले २०७४ भदौ ५ गतेदेस्ख अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली लागु गरे को छ। ग्राहकले आफूलाई
पायक पने पेमेन्ट काउन्टर वा बैंक खाताबाट महसुल चतना सक्ने प्राचिकरणले र्नाएकाेे छ ।
अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीप्रचत ग्राहकको आकर्ाण बिे काले पचछल्लाेे समय प्राचिकरणका महसुल
सिंकलन काउन्टरमा लाग्ने चभड पचन िकटरहे काेे चथयाेे ।
अनलाइन महसुल भुक्तानी गना प्राचिकरणले सेवा प्रदायकसिँग सम्झौता गरे को छ । इ-सेवा, चसएफएस
एक्सप्रेस, पे पोइन्ट नेपाल, चसटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट ग्राहकले महसुल चतना सक्दछन ् ।
यस्तै, प्रभू, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, कहमालयन र महालक्ष्मी ववकास बैंककाेे माेेबाइल बैंककङ सुवविामाफात
अनलाइनबाट महसुल चतना सक्दछन ् । ग्राहकले आफ्नो खाता रहे का एनआइसी एचसया, एनएमबी,
चसद्धाथा, माछापुच्रे , वास्णज्य, ग्लोबल आइएमई बैंकबाट पचन महसुल चतना सककनेछ । अनलाइनबाट

महसुलत चतना ग्राहक पररियपर र ववतरण केन्र नम्बर राखेर फारम भरे पचछ प्राचिकरणको बैंक
खातामा रकम र्म्मा हुन्छ ।
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रानी पोखरीको पुनचनामााणमा िाेेरीकाेे ववद्युत, २ लाख ९५
हर्ार रुपैयािँ र्ररवाना असुल
काठमार्ौं । २०७२ बैशाखकाेे ववनाशकारी भूकम्पले क्षचतग्रस्त ऐचतहाचसक रानी पोखरीको पुनचनामााण
गना िाेेरीकाेे ववद्युत उपयाेेग भएकाेे पाइएकाेे छ । नेपाल ववद्युत प्राचिकरण रत्नपाका ववतरण
केन्रको िुहावट चनयन्रण टोलीले ववतरण लाइनबाट प्रत्यक्ष हुककङ गरे र ववद्युत उपयाेेग गरररहे काेे
फेला पारे काेे हाेे ।
रानी पोखरीको नस्र्ककाेे ववतरण लाइनबाट हुककङ गरी पुनचनामााण काया भइरहे काेे सूिनाका
त्यहािँ पुगेर हटाएकाेे केन्र प्रमुख प्रज्वलमान श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार स्थलगत ररपाेेटा र
एक वर्ाकाेे खपत वववरणका आिारमा रानी पाेेखरी पुनचनामााण उपभोक्ता सचमचतबाट २ लाख ९५
हर्ार ८ सय ९२ रुपैयािँ असुल गरे काेे छ ।
स्थलगत

चनरीक्षणमा

पुगेकाेे

टाेेलीले

ववद्युत ववद्युत

िोरीमा प्रयोग

भएका

पानी

तान्ने

मोटर,बत्तीलगायत उपकरण बरामद गरे काेे पचन उनले बताए । हुककङबाट एक लाख ४७ हर्ार ८
सय २३ रुपैयािँको ववद्युत िोरी भएको प्राचिकरणले ठहर गरे काेे छ ।
िाेेरी भएकाेे ववद्युत पररमाणमा शतप्रचतशत र्ररवाना, लाइन काटे को तथा मूल्य अचभवृवद्ध
करसकहतकाेे शुल्क र्ाेेडेर २ लाख ९५ हर्ार ८ सय ९२ रुपैयािँ असुल गरे काेे उनले बताए ।
उपभाेेक्ता सचमचतले र्ररवानासकहतकाेे दस्तुर बुझाइसकेकाले अब चनमााण स्थलमा चमटर राखेर
ववद्युत सेवा सुिारु गररकदने प्राचिकरणले र्नाएकाेे छ ।
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ववद्युतीय िुलोले ग्यास चसचलन्डर ववस्थापनको ििाा िेरै, तयारी
थोरै
खाना पकाउने एलपी ग्यासको सट्टा पूणा रूपमा विद्युत ् उपयोग हुन सके िावर्ाक ४८ अबाको ग्यास
तत्काल प्रततस्थापन हुन्त्छ, तर त्यसका लातग थप १ हजार मेगािाट विद्युत ् चाकहन्त्छ
-आपूततामन्त्री लेखराज भट्टले वबहीबार मारै भने , ‘ग्यासको मारै भर नगनुस
ा ्, इन्त्र्क्सन प्रयोगलाई
प्राथतमकता कदनुस ्’, तर त्यसलाई न पयााप्त विद्युत ् छ, न चुलो नै उपलब्ि, अतिकांश घरमा जर्ान
भएको पााँच एस्म्पयर क्षमताको विद्युत्मा इन्त्र्क्सन बाल्न तमल्दै न
कोरोना भाइरसको रासले ग्यासको कृ वरम अभाव भएपचछ ववद्युत ् प्राचिकरणले पुनः खाना पकाउने
ग्यासको सट्टा ववद्युतीय िुलो प्रयोग गना आग्रह गरे को छ । नेपाल ववद्युत ् प्राचिकरणका कायाकारी
चनदे शक कुलमान चिचसङले फेरर पचन ववद्युतीय िुलो प्रयोग गने अभ्यास थाल्नुपने बताए । तर,
सवासािारणको भान्साबाट चसचलन्डर ववस्थापन गरी ववद्युतीय िुलो स्थावपत गना न त पयााप्त ववद्युत ्
छ, न प्राचिकरणसिँग ठोस योर्ना नै ।
ग्यास चसचलन्डर ववस्थापन गना सके भारतबाट ४८ अबाको ग्यास आउन बन्द हुनेछ । तर, त्यसो
गना थप १ हर्ार मेगावाट ववद्युत ् आवश्यक पने ववद्युत ् प्राचिकरणकै प्रक्षेपण छ । अकााचतर, मुलुकमा
७० प्रचतशत िरमा ५ एस्म्पयरको ववद्युत ् र्डान भएको छ, र्बकक ववद्युतीय िुलो बाल्न १५ एस्म्पयर
क्षमता हुनैपछा । त्यस्तै, सरकारले सहुचलयत मूल्यमा इन्डक्सन िुलो ववतरण गने योर्ना बनाए
पचन अकहलेसम्म कायाान्वयन भएको छै न । बर्ारमा गुणस्तरीय िुलोको आपूचता नै कम छ, भएको
पचन महिँ गो छ ।
भारतबाट अकहल्यै ६ सय मेगािाटसम्म विद्युत ् आयात, ग्यास विस्थापन गना थप १ हजार मेगािाट
चाकहने
गत वर्ा २ खबाभन्दा बिीको पट्रोचलयम पदाथा चभवरएकोमा ४८ अबाको ग्यास मारै आयात भएको
चथयो । ग्यास प्रचतस्थापन गना ववद्युतीय िुलो प्रयोगलाई प्रवद्र्िन गने सरकारको नीचत छ । तर,
ग्यासलाई पूणा रूपमा ववस्थावपत गना थप १ हर्ार मेगावाट ववद्युत ् आवश्यक हुने ऊर्ाा अध्ययन
केन्रको अध्ययनले दे खाएको ऊर्ााववज्ञ डा. अमृतमान नकमीले बताए । ‘सबै उपभोक्ताले इन्डक्सनमा
खाना बनाउने हो भने ववद्युत ् माग अकहलेको तुलनामा शतप्रचतशत बढ्छ,’ उनले भने । तर, अकहले

मुलुकको आन्तररक उत्पादनले नपुगेर ३ सयदे स्ख ६ सय मेगावाट ववद्युत ् भारतबाट आयात भइरहे को
छ।
नेपालमा र्लववद्युत्को र्कडत क्षमता कररब १ हर्ार ३ सय मेगावाट पुगेपचछ कहउिँ दमा त्यसको
आिाभन्दा कम उत्पादन हुन्छ । तर, माग भने सामान्य अवस्थामा ८ सय दे स्ख ९ सय मेगावाट र
सािँझ–ववहान(वपक आवर)मा १ हर्ार २ सय मेगावाटसम्म पुग्ने गरे को छ । यस्तो अवस्थामा
इन्डक्सन िुलोलाई आवश्यक ववद्युत नै प्राचिकरणले प्रदान गना नसक्ने स्स्थचत छ ।
अकहले नै ११ सय मेगावाटका र्लववद्युत ् आयोर्ना चनमााणको अस्न्तम िरणमा रहे को प्राचिकरणका
कायाकारी चनदे शक चिचसङले बताए । ‘आगामी ३ वर्ाचभर ३ हर्ार मेगावाट भन्दा बिी ववद्युत ्
उत्पादन हुने भएकोले एक÷दई
ु वर्ाचभरै ग्यास प्रचतस्थापन गना सककन्छ,’ उनले भने । इन्डक्सन
िुलो प्रयोग गना सुरु गरी बानी पादै केही वर्ाचभरै ग्यास प्रचतस्थापन गने कायाको सुरुआत गना यो
उपयुक्त अवसर भएको ऊर्ाा ववज्ञ नकमीको भनाइ छ ।
हाल, नेपालका कररब ६० लाख िरमध्ये ८८ प्रचतशत (५२ लाख पररवार)मा ववद्युत्को पहुिँि पुगेको
छ । यीमध्ये १.५ प्रचतशत पररवारले इन्डक्सन िुलो प्रयोग गछा न ् भने ३ प्रचतशतले राइस कुकरर्स्ता
उपकरण प्रयोग गरी ववद्युत्बाट खाना बनाउिँ छन ् ।
१५ एस्म्पयरभन्त्दा कममा इन्त्र्क्सन बल्दै न, ३६ लाख घरिुरीमा ५ एस्म्पयरको वबजुली
न्युनतम १५ एस्म्पयर क्षमताको ववद्युत र्डान नभएसम्म त्यसमा इन्डक्सन िलाउन चमल्दै न ।
तर, हाल ५२ लाख पररवारमा ववद्युत र्ोकडएकोमा करीब ३६ लाख िरायशी ग्राहककोमा वबर्ुली
बाल्नमारै चमल्ने ५ एस्म्पयर क्षमताको ववद्युत र्डान भएको छ । ‘सन ् २०१४ मा ऊर्ाा अध्ययन
केन्रले गरे को अध्ययनले दे शभर ७० प्रचतशत र्नताले बत्ती मारै बाल्ने प्रयोर्नका लाचग ५
एस्म्पयर क्षमताको ववद्युत ् खपत प्रणाली (हाउस वायररङ) गरे का चथए । अकहले यो प्रचतशत केही
िटे को भए पचन उल्लेतय रुपमा िटे को छै न,’ ऊर्ाा ववज्ञ डा. नकमीले भने । नेपाल ववद्युत ् प्राचिकरणले
४८ लाख ववद्युत ् उपभोक्तामध्ये ८ लाख उपभोक्ताको िरमा ५ एस्म्पयर क्षमताको ववद्युत ् खपत
प्रणाली प्रयोग गररएका अनुमान गरे को छ ।
त्यचत मारै होइन, ठू लो सिंतयामा र्नताले इन्डक्सन िुलो प्रयोग गनाथाले ववद्युत प्राचिकरणको
ववतरण प्रणाली नै निान्ने सम्भावना छ । ७ असोर् २०७२ दे स्ख भारतले नेपालमाचथ लगाएको
नाकाबन्दीको झण्डै ५ मकहना आम नेपालीले एलपी ग्यासको िरम अभाव भोगेका चथए । शहरी
क्षेरमा बस्ने िेरैर्सो नेपालीले इन्डक्सन, राइस कुकरर्स्ता ववद्युतीय उपकरणमा खाना बनाउन
थाले । त्यसताका ववद्युत ् प्राचिकरणको प्रसारण तथा ववतरण प्रणालीले थेग्ने भन्दा बिी ववद्युत ् लोड

एकैपटक परे पचछ काठमाडौं उपत्यकामा मारै झण्डै ५ सय ट्रान्सफमार पड्कीए । ववतरण लाइनको
तार र्लेका चथए । त्यसयता प्राचिकरणले ववतरण तथा प्रसारण प्रणाली सुिार गदै ल्याएको छ ।
यद्यपी, अझै पचन ग्यासलाई पूणा रुपमा प्रचतस्थापन गने गरी ववतरणको पूवाािार तयार भई नसकेको
ऊर्ाा ववज्ञ डा. नकमी बताउिँ छन ् ।
दे शभर ६० लाख घरिुरी, १ लाख चुलोमा अनुदान कदने ऊजाामन्त्रीको घोर्णा
वैकस्ल्पक ऊर्ाा प्रवद्धान केन्रमाफात िालू आचथाक वर्ामा १० हर्ार ववद्युतीय िुलोलाई अनुदान कदइने
भएको छ । तराईका ववचभन्न १९ स्र्ल्लामा परीक्षणका रूपमा यो पररयोर्ना सञ्िालन गना लाचगएको
हो । आगामी वर्ा त्यसलाई बिाएर १ लाख पुर्याउने ऊर्ाामन्री वर्ामान पुनको िोर्णा छ । सरकारले
वर्ामा १ लाखलाई मारै अनुदान कदने हो भने ६० लाख िरिुरीलाई इन्डक्सन िुलो पु¥याउन ६०
वर्ा लाग्छ । िालू आचथाक वर्ामा मारै चनर्ी आयातकताामाफात दे शमा ४ लाख ५० हर्ार ववद्युतीय
िुलो चभवरएको तथ्यािंक छ । ऊर्ाा ववज्ञ अमृतमान नकमी भन्छन ्– ‘एक/दई
ु र्नाले भन्दै मा,
अनुदान कदिँ दैमा माचनसले इन्डक्सन बाल्दै न । यसका लाचग कटभी, रे कडयो लगायत सञ्िार माध्यममा
कदनको १० पटक ववज्ञापन कदऊिँ । माचनस सहर्ै इन्डक्सनमा चसफ्ट हुिँदै र्ान्छन ् । पकहले पचन
मट्टीतेलबाट ग्यासमा चसफ्ट हुन माचनसमा कहस्च्किाहट चथयो ।’
विद्युतीय चुलो ग्यासभन्त्दा २५ दे स्ख ५० प्रततशत सस्तो, ३२ प्रततशत तछटो
िार–पािँिर्नाको पररवारलाई ववद्युतीय िुलोमा खाना पकाउिँ दा ५० युचनटले पुग्ने अध्ययनले दे खाएको
ऊर्ाामन्री वर्ामान पुनले बताए । ववद्युतीय िुलोको प्रयोग ग्रामीण भेगमा ग्यास भन्दा ५०
प्रचतशतसम्म र सहरी क्षेरमा भने २५ दे स्ख ३५ प्रचतशतसम्म सस्तो पने दे स्खएको सामुदाचयक
ववद्युत ् उपभोक्ता महासिंिका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले बताए । तर, ऊर्ाा ववज्ञ अमृतमान नकमीका
अनुसार ऊर्ाा अध्ययन केन्रले २०१९ को नोभेम्बरमा गरे को अध्ययन अनुसार एलपी ग्यासभन्दा
ववद्युतीय िुलोबाट खाना पकाउिँ दा ४२ प्रचतशत सस्तो र ३२ प्रचतशत चछटो हुने दे स्खएको छ ।
ग्यासमा हाल सरकारले प्रचतचसचलण्डर २ सय ९१ रुपैयािँ अनुदान कदने गरे को छ । ग्यास, कडर्ेल र
पेट्रोल आयात गरर ऊर्ाा उत्पादन गनुभ
ा न्दा अपुग ववद्युत ् चसिै आयात गरे र प्रयोग गरे पचन
पेट्रोचलयम ऊर्ााको तुलनामा सस्तो र सबैको पहुिँिमा पुग्ने ऊर्ाा ववज्ञ डा. नकमीको भनाई छ ।
८ हजार रुपैयााँसम्ममा विद्युतीय चुलो प्रणाली जोड्न सककने
बर्ारमा ४ हर्ारदे स्ख ६ हर्ार रुपैयािँसम्म पने एकमुखे इन्डक्सन िुलो पाइन्छन ् । यस्तो िुलो ८२
प्रचतशतभन्दा बिी इकफसेन्सी भएको िुलो मार प्रयोग गना उपयुक्त हुने सामुदाचयक ववद्युत ् उपभोक्ता
महासिंिका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली बताउिँ छन ् । हाल वैकस्ल्पक ऊर्ाा प्रवद्धान केन्रले िुलोमा

शतप्रचतशत अनुदान कदने व्यवस्था गना लागेको छ । तर, यसका लाचग आवश्यक भािँडा खररद स्वयिं
उपभोक्ताले गनुप
ा ने र ७–२२ को तार प्रयोग गरी १५ एस्म्पयरसम्म ववद्युत ् प्रवाह गना सक्ने हाउस
वायररङ गना ववद्युत ् प्राचिकरणले सिाउनु पने नीचत सरकारको छ ।
विद्युत ् महसुल कम गने प्रातिकरणको प्रस्ताि
प्राचिकरणले बिी ववद्युत ् उपभोग गने उपभोक्तालाई कम शुल्क चलने नयािँ प्रस्ताव ववद्युत ् चनयमन
आयोगमा पठाएको छ । ववद्युत्को आन्तररक खपत बिाउन मन्री पुनको प्रस्तावमा प्राचिकरणले
यस्तो व्यवस्था गने गरी आयोगमा प्रस्ताव पठाएको चथयो । प्रचिकरणमा १० युचनटसम्म प्रयोग
गने ग्राहक ७ लाख र ११ दे स्ख २० युचनटभन्दा प्रयोग गनेको सिंतया १७ लाख छ । १० युचनटसम्म
प्रयोग गनेलाई सबैभन्दा सस्तो महसुल चलने प्रस्ताव गररएको छ ।
ग्यास

विस्थावपत

कायाकारी

हुने

समयसम्म

आफ्नै

विद्युत्ले

पुग्छ

:

कुलमान

तघतसङ
तनदे शक

नेपाल विद्युत ् प्रातिकरण
ववद्युतीय िुलो (इन्डक्सन) प्रयोग गने भन्नासाथ अकहले नै चसचलन्डर ग्यास ववस्थावपत भइहाल्ने
होइन । यसका लाचग केही समय लाग्छ । अकहलेबाट हामीले इन्डक्सन प्रयोगको अभ्यास गर्यौँ भने
चसचलन्डर ग्यास ववस्थावपत हुने समयसम्म चनमााणािीन र्लववद्युत ् आयोर्ना पचन सम्पन्न हुन्छन ् ।
चतनीहरू सञ्िालनमा आएपचछ पूणा रूपमा चसचलन्डर ववस्थापन गना सककन्छ । अकहले ववद्युत ् प्रसार,
ववतरण तथा आपूचता प्रणालीमा पचन हामीले सुिार ल्याएका छौँ । त्यचतवेलासम्म आम उपभोक्ताले
आफ्नो िरको हाउस वाइररङलाई पचन स्तरोन्नचत गरी इन्डक्सन िुलो िलाउन चमल्ने बनाउन
सक्नुहुनेछ । अको कुरा ववद्युतीय िुलो आपूचताका लाचग वैकस्ल्पक ऊर्ाा प्रवद्र्िन केन्रले सरकारी
अनुदानमा िुलो ववतरण गने तयारी गरररहे को छ । तर, यचतले मारै पुग्दै न । सबैलाई ववद्युतीय िुलो
उपलब्ि गराउन बोलपरमाफात प्रचतस्पिाात्मक मूल्यमा िुलो खररद गरी ववतरण गनुा बिी उपयोगी
हुन्छ ।
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दई
ु उद्योगको ववद्युत ् नकाट्ने चनणाय
काठमाडौँ — डे कडकेटे ड र ट्रिं क लाइनको महसुल वववादमा परे का उद्योगहरूको ववद्युत ् तत्काल

नकाट्न तीन मन्रीस्तरीय समन्वय सचमचतले चनदे शन कदएको छ । डे कडकेटे ड र ट्रिं क लाइनको
अचतररक्त ववद्युत ् महसुल नचतरे को भन्दै ववद्युत ् प्राचिकरणले ववराटनगरका दई
ु उद्योगको ववद्युत ्
बुिबार काकटकदएको छ ।

सेवा बन्द गरे को कदन बुिबार नै तीन मन्रीस्तरीय समन्वय सचमचतले तत्काल उद्योगको लाइन
नकाट्न प्राचिकरणलाई चनदे शन कदएको हो ।
ववद्युत ् महसुल नचतरे को भन्दै प्राचिकरण ववराटनगर ववतरण केन्रले रिुपचत र्ुट चमल र

ररलायन्स स्स्पचनङ चमलको लाइन काटे को चथयो । त्यसलगत्तै ऊर्ाामन्री वर्ामान पुन, अथामन्री
युवरार् खचतवडा र उद्योगमन्री लेखरार् भट्टको बैठकले तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्न
प्राचिकरणलाई चनदे शन कदएको हो । मस्न्रपररर्द्ले तीनै मन्री रहने गरी ट्रिं क र डे कडकेटे ड
लाइनबारे सुझावसकहत चसफाररस गना समन्वय सचमचत गठन गरे को चथयो ।
पुस २१ मा बसेको मस्न्रपररर्द् बैठकले ऊर्ाा सचिव कदनेशकुमार चिचमरे को सिंयोर्कत्वमा
अध्ययन कायादल पचन गठन गरे को चथयो । ट्रिं क र डे कडकेटे ड लाइनको महसुल ववर्यमा
सावार्चनक लेखा सचमचतको उपसचमचतले िासो राखेकाले यसबारे थप अध्ययन गने समन्वय
सचमचतले चनणाय गरे को हो ।
‘कोचभड १९ का कारण उद्योग व्यवसायमा समेत प्रचतकूल असर पना सक्ने दे स्खएकाले भइरहे को
ववद्युत ् सेवा कटौती नगने र कटौती गररएका दई
ु उद्योगको पचन तत्काल ववद्युत ् सेवा पुनः सुिारु

गनाका लाचग नेपाल ववद्युत ् प्राचिकरणलाई चनदे शन कदने,’ तीन मन्री सस्म्मचलत समन्वय सचमचत
बैठकको चनणायमा भचनएको छ । महसुलका ववर्यमा सचमचतले अध्ययन गरररहे को, मुद्दा

अदालतमा वविारािीन रहे को, कानुनी र्कटलता बािँकी रहे को र अध्ययन पचन भइरहे काले
तत्कालका लाचग ववद्युत ् सेवा पुनः सुरु राख्ने चनणाय गररएको बैठकमा सहभागी एक अचिकारीले
र्ानकारी कदए ।

प्राचिकरणले बुिबार ववराटनगरका दई
ु उद्योगको लाइन काकटकदएपचछ चनर्ी क्षेरका प्रचतचनचिले

बुिबारै उद्योगमन्री भट्टलाई भेटेर समस्या समािानका लाचग आग्रह गरे का चथए । नेपाल उद्योग
पररसिंिका अध्यक्ष सचतशकुमार मोरले उद्योगमन्री भट्टलाई आफूहरूले समस्याबारे अवगत

गराएको र्ानकारी कदए । लोडसेकडङका बेला उद्योगलाई चनरन्तर ववद्युत ् उपलब्ि हुने गरी
प्राचिकरणले डे कडकेटे ड र ट्रिं क लाइनको व्यवस्था गरे को चथथयो ।

तर पचन यसको महसुलका ववर्यमा वववाद र्ारी छ । ववशेर् सुवविामाफात ववद्युत ् चलएका उद्योगले
सािारण महसुल मारै चतरे को र्ानकारीपचछ गत वर्ा प्राचिकरणले सञ्िालक भक्तबहादरु पुनको
सिंयोर्कत्वमा अध्ययन सचमचत गठन गरे को चथयो ।

पुन सिंयोर्कत्वको सचमचतले उद्योगहरूबाट डे कडकेटे ड र ट्रिं क लाइनको महसुलबापत एक अबाभन्दा
बिी रकम उठ्न बािँकी रहे को प्रचतवेदन प्राचिकरण सञ्िालक सचमचतलाई बुझाएको चथयो । सोही
प्रचतवेदनका आिारमा उद्योगीहरूलाई प्राचिकरणले छुट वबल भन्दै बक्यौता बुझाउन पर पठाएको
चथयो । उद्योगीले भने डे कडकेटे ड र ट्रिं क लाइनको पररभार्ाचभर आफू नपनेहरू र आफ्नो उद्योगले
यस्तो सुवविाका लाचग प्राचिकरणलाई चनवेदन नै नकदएको भन्दै नचतने बताउिँ दै आएका छन ् ।
प्राचिकरणको महसुल ववचनयमावलीमा दै चनक ६ िण्टा वा सोभन्दा बिी लोडसेकडङ भएको
अवस्थामा दै चनक २० िण्टा बिी ववद्युत ् उपभोग गरे डे कडकेटे ड हुने भनी पररभावर्त गररएको छ ।

