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रसुवागढी जलववद्युत आयोजनाको ननर्ााणकाया ७१ प्रनतशत पूरा, साञ्जेन 
अन्ततर् चरणर्ा 

रसुवा । रसुवा जजल्लामा निमााण भइरहेका दईु जलबवद्युत आयोजिाको काम तीब्र गनतमा अनि 
िढिरहेको छ । उत्तरी रसुवामा निमााणाधीि रसुवागिी जलबवद्युत ्र साञ्जेि जलबवद्युत ्
आयोजिाको निमााणकाया द्रतुरूपमा अगाढि ििेको हो । सि ्२०२० को फेब्रुअरी नभत्र १११ मेगावाट 
बवद्युत ्उत्पादि गिे लक्ष्यका साथ आयोजिाका कायारत ३० भन्दा ििी प्राबवनधक अह्रोरात्र 
काममा खढटरहेका छि।् आयोजिाका प्रमुख छबव गैरेका अिुसार हालसम्म निमााणको समग्र 
प्रगनत ७१ प्रनतशत पूरा भएको छ। रसुवागिी मुनि िााँध िााँध्िे, पोखरीमा िालुवा नथग्ग्ग्रयाउिे 
(ढिसेन्री) र बवद्युत्गहृ निमााणको काम धमाधम अगाढि ििेको हो। चार हजार १८५ नमटरको 
हेिरेस सुरूङ भिे गत वर्ा निमााण सम्पन्ि भइसकेको नथयो। चार वर्ाको अवनधमा निमााणकाया 
सम्पन्ि गरी राबिय प्रसारणमा बवद्युत ्पठाउिे लक्ष्यका साथ सि ्२०१४ िाट निमााण काया 
अगाढि ििेको सो आयोजिाका लानग चाढहिे सामाि िुवािी गिा राजमागाहरूमा हुिे पढहरा र 
भूकम्पको असरजस्ता कारणले निमााणमा ढिलाइ हुाँदै आएको नथयो। निमााण लागत रू १३ अिा 
६१ करोि ४० लाख रहेको आयोजिाको सुरूङनभत्र पािी पठाउि िाढहरी सतहको भोटेकोशीमा एउटा 
िााँध रहिे र बवद्युतगहृ, िालुवा नथग्ग्ग्रयाउिे पोखरीसमेतका भूनमगत संरचिा रहिेछ। सो 
आयोजिािाट वाबर्ाक रू ६१ करोि ४० लाख युनिट बवद्युत ्उत्पादि हुिे प्राबवनधकहरूले िताएका 
छि।् ढटमुरेको तातोपािी िजजक थुमि क्षेत्रको आधार इलाकामा रहिे सो गहृमा तीि फ्राजन्सस 
िामको टरवाइि जिाि गिे कामसमेत तीव्ररूपमा अगाढि ििेको छ। िााँध िााँनधएको स्थल 
भोटेकोशीदेजख प्रनतसेकेण्ि ८० ििनमटर बवद्युत्गहृमा पुग्ग्िे िताइएको छ। आयोजिाको 
निणााणस्थल किाखाले पहािनभत्र रहेका कारण भोटेकोशीमा आउि सक्िे िािी, भूक्षय, भूकम्प तथा 
चट्याङजस्तो कुिै पनि प्राकृनतक प्रकोपले असर िपािे प्राबवनधकहरूले िताएका छि।् साञ्जेि 
जलबवद्युत ्आयोजिा अन्तगात दईु चरणमा निमााण भइरहेको बवद्युत ्संरचिामध्ये १४ दशमलव ८ 
मेगावाटको मानथल्लो जलबवद्युत ्आयोजिाको समग्र निमााणकाया ८५ पूरा भई बवद्युत्गहृको 
निमााणकाया भइरहेको छ। एक हजार ३०० नमटर सुरूङमागाको सहायताले नसम्िुगाउाँमा पािी ल्याई 
चालू आनथाक वर्ानभत्र बवद्युत ्उत्पादि गररसक्िे साञ्जेि जलबवद्युत ्आयोजिाका प्रमुख सुदिनसंह 



महतले जािकारी ढदए। कूल ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो साञ्जेि जलबवद्युत ्
आयोजिाको निमााणकाया पनि धमाधम अनि ििेको छ। तीि हजार ६७१ नमटर हेरेरेस सुरूङमध्ये 
तीि हजार ३९२ नमटर निमााण सम्पन्ि भई ७३ प्रनतशत काम पूरा भएको साञ्जेि आयोजिाका 
आयोजिा प्रमुख अपाणिहादरु नसंहले िताए। निमााणाधीि ४२.५ मेगावाट तल्लो साञ्जेि 
आयोजिाले अिको िेि वर्ानभत्र उत्पादि ढदइसक्िे अपेक्षा गररएको छ। एउटै खोलाको पािीिाट 
सञ्चालि हुिे यी दवुै आयोजिाका संरचिा अधाभूनमगत रूपको हुिे िताइएको छ। निमााणको 
ढकनसम भिे पािी ल्याउिे हेिरेस भूनमगत सुरूङ एवं बवद्युत्गहृ िाढहरी सतहमा हुिे आयोजिाका 
सहप्रिन्धक गुरूदास अमात्यले िताए। गोसाइाँकुण्ि गाउाँपानलका–५ मा निमााण हुिे २० मेगावाट 
लाङटाङखोला एवं थुमि तथा िढृिम क्षेत्रको आधार इलाकामा निमााण हुिे १२० मेगावाट भोटेकोशी 
जलबवद्युत ्आयोजिा निमााणका लानग प्रवेशमागा निमााण भइरहेको छ। आमाछोढदङ्मो र उत्तरगया 
गाउाँपानलकामा निमााण हुिे मानथल्लो बत्रशुली वाि िामक २१६ मेगावाट क्षमताको जलबवद्युत ्
आयोजिाको भिे सिै प्रढिया पूरा भई अि स्थलगतरुपले निमााणको चरणमा अगाढि ििेको 
आयोजिाका निदेशक नगरीराज अनधकारीले जािकारी ढदए। रसुवा र िुवाकोट दईु जजल्लाको 
आधार इलाकामा िेपाल बवद्युत ्प्रानधकरणिारा निमााण भएको ६० मेगावाट क्षमताको मानथल्लो 
बत्रशूली थ्री–ए आयोजिाको निमााणकाया सम्पन्ि भई उत्पादि र खपत शुरु भइसकेको छ। बवसं 
२०६० भदौ ८ गतेिाट उत्पादत शुरु भएको २२ मेगावाट क्षमताको नचनलमे र २०७१ मा निमााण 
भएको पााँच मेगावाट क्षमताको मैलुङ जलबवद्युत ्केन्द्रले लक्ष्य अिुसार उत्पादि ढदइरहेको 
जिाइएको छ। रासस 
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कार् गना नसक्ने कर्ाचारीलाई विदा नलन उजाार्तरीको सुझाव 

काठमािौं । उजाा, जलस्रोत तथा नसचाईंमन्त्री वर्ामाि पुिले कायासम्पादि सम्झौताअिुसार काम 
गिा मातहतका निकायलाई सुझाव ढदएका छि ्।  

नसंहदरिारजस्थत उजाामन्त्रालयमा भएको ०७६-०७७ को प्रथम चौमानसक प्रगनत समीक्षा एवं राबिय 
बवकास समस्या समाधाि सनमनतको िैठकमा उिले आफूसाँग गररएको कायासम्पादि सम्झौताअिुसार 
काम िगरे जजम्मेवारीिाट हटाउिे समेत चेताविी ढदए ।  

"मैले प्रधािमन्त्रीज्यूसाँग कायासम्पादि सम्झौता गरेको छु । म त्यहीअिुसार काम गछुा, सनचवज्यलु े
मसाँग गिुाभएको छ । त्यस्तै सनचवज्यूसाँग सहसनचव र अन्य उच्च अनधकारीले सम्झौता गिुाभएको 
छ । सम्झौताअिुसारको काम भयो ढक भएि अढहलेलाई त्यो िै मुल्यांकि हो । कायासम्पादिअिुसार 
काम िभएको भए आफ्िो जजम्मेवारी पनि सोचौं," उिले भिे ।  

मन्त्री पुिले राज्य र सरकारको कायाशैली फेररएको भन्दै त्यढहअिुसार काम गिा पनि निदेशि ढदए 
। उिले भिे, "प्रधािमन्त्री, मन्त्रीले भन्दै गछाि,् यस्तो चनलरहन्छ भन्िे कुराजस्तो भयो । लेखेको, 
िेततृ्वले भिेको र योजिामा रहेका बवर्य कायाान्वयि गिे हो भन्िे देजखएको छैि । यसलाई 
गजम्भरतापुवाक नलिुहोस ।" 

मन्त्री पुिले िजेटमा भएका बवर्यलाई िेवास्ता गिे कायाशैली देजखएको भन्दै लक्ष्यभन्दा िाढहर 
गएर काम िगिा समेत चेताविी ढदए । राबिय गौरव र प्राथनमकताका आयोजिामा गजम्भर भएर 
काम गिा र ढफल्िमै गएर आयोजिाको अवस्था िुझ्ि एवं सहजीकरण गिा पनि मन्त्री पुिल े
निदेशि ढदए ।  

अन्तामन्त्रालय र अरु निकायलाई दोर् देखाएर आफू पजन्छिे काम भइरहेको भन्दै मन्त्री पुिले 
िेततृ्वले समस्याको समाधाि आफैले गिुापिे पनि िताए ।  

‘तपाईंहरुले राबिय गौरव र प्राथनमकतामा परेका आयोजिाहरुको सोझै सनचव, महानिदेशकहरुले िै 
निगरािी र सहजीकरण गिुापर् यो, आफैं  ढफल्िमा गएर भए पनि समस्याको समाधाि गिुापर् यो । 
अढहले पनि अरुलाई मात्र दोर् ढदएर उम्किे काम राम्रो होइि," मन्त्री पुिले भिे ।   
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िुिीगण्िकी ििाउि प्रत्येक नलटर तेल ढकन्दा जिताले नतरेको ३७ अिा अलपत्र 

जनताले आफ्नो पनसनािाट ककनेको पेट्रोनलयर्र्ा िुढीगण्डकी आयोजनाका लानग प्रनतनलटर पााँच 
रुपैयााँ नतरररहेका छन,् तर सरकारले ननर्ााणको न्जम्र्ा कदएको नचननयााँ कम्पनी नै सम्पका ववहीन 
भएपनछ आयोजना अननन्ित, सरकारले खचा गररसकेको २८ अिा र्ार ैहोइन, जनतािाट उठाएको 
३७ अिा रुपैयााँ पनन अलपर 

िुिीगण्िकी जलाशययुक्त जलबवद्युत ्आयोजिा ििाउिे काममा  सरकारले चरम हेलचेक्र्याइाँ गरेको 
छ । ०६८ सालमा गठि भएको िुिीगण्िकी िहुउदे्दश्यीय आयोजिा बवकास सनमनत ०७३ मा खारेज 
गररएपनछ जग्ग्गाको मुआब्जा निधाारणसमेत हुि सकेको छैि । तर, कढहले नचनियााँ कम्पिीले, कढहले 
सरकार आफैँ ले ििाउिे भिेर टेनिस िल जस्तो ििाइएको आयोजिा एक वर्ादेजख भिे वारेस बिहीि 
ििेको छ । 
मजन्त्रपररर्द्ले ०७५ असोजमा चाइिा गेजुवा ग्रुप अफ कम्पिी (नसजजजजसी) लाई निमााणको जजम्मा 
ढदिे निणाय गरे पनि उसले हात जझकेपनछ आयोजिा कसको भन्िेमै अन्यौल छ । आयोजिा 
ििाउि प्रनत नलटर पेट्रोनलयम पदाथा ढकन्दा जितासाँग ५ रुपैयााँ उठाउिे गररएको छ । त्यसिाट 
उठेको ३७ अिा रुपैयााँ सरकारी कोर्मा अलपत्र परेको छ ।  
आयोजिाको जग्ग्गा अनधग्रहणलगायत निमााणपूवाका गिुापिे काम िााँकी ि ैछ, तर सरकारले पुिवाास 
तथा पुिस्र्थापिा एकाइको म्याद मातै्र थपेको छ । १४ काबत्तकमा सढकएको पुिवाास तथा पुिस्र्थापिा 
एकाइको म्याद सोही नमनतदेजख लागू हुिे गरी सरकारले एक वर्ाका लानग थपेको कायाालयका प्रमुख 
कृष्ण काकीले िताए ।  
िुिीगण्िकी जलबवद्युत ्आयोजिा बवकास सनमनतसाँगै ०७३ मै हालको पुिवाास तथा पुिस्र्थापिा 
एकाइ पनि खारेजीमा परेको नथयो । तर, केही समयपनछ जग्ग्गा अनधग्रहण तथा मुआब्जा बवतरणको 
कामलाई सम्हाल्ि कायाबवनध संशोधि गदै मन्त्रालयमातहत रहिे गरी एकाइलाई पुिजीवि ढदइएको 
नथयो । हाल सोही एकाइलाई अनधग्रहण गररिे जग्ग्गाको मुआब्जा बवतरणको जजम्मा ढदइएको छ । 
तर, आयोजिा प्रभाबवत धाढदङ र गोरखाका प्रमुख जजल्ला अनधकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा 
निधाारण सनमनतले अनधग्रहण गिा िााँकी क्षेत्रको मुआब्जा निधाारण गरेको छैि । सोहीकारण पुरािो 
मुआब्जा िााँड्िे कामिाहेक एकाइको भूनमका शून्य छ ।  



बवकास सनमनत भंग भएपनछ पररयोजिालाई िेततृ्व गिे छुट्टै कायाालय स्थापिाको प्रस्ताव ऊजाा 
मन्त्रालयनभत्र उठेको नथयो । तर, त्यसले पनि पणूाता पाउि सकेको छैि । ‘१२ सय मेगावाटको 
िुिीगण्िकी आफैँ मा एउटा िहृत ्पररयोजिा हो,’ मन्त्रालयका सहसनचव ढदलीपकुमार सिौलाले भिे, 
‘जग्ग्गा अनधग्रहणदेजख कन्सल्ट्यान्ट छिोट र ठेक्का सम्झौताका कामसमेत समािान्तर रूपमा गिा 
छुट्टै सशक्त निकाय चाढहन्छ ।’ एक वर्ामा मुआब्जा बवतरणको काम मात्र सक्िे लक्ष्यअिुसार 
एकाइको म्याद थपेको उिको भिाइ छ ।  
 िजार के्षरको र्ुआब्जा तोककएन, सरकारी जग्गा यककन छैन  

आयोजिाले अनधग्रहण गिुापिे आरुिाट, आखेत, खहरेजस्ता िजार क्षेत्रको जग्ग्गा, िर, गोठ, 

टहरालगायतको मुआब्जा िै निधाारण गिा सकेको छैि । मुआब्जा निधाारणका लानग धाढदङ र 
गोरखाका प्रमुख जजल्ला अनधकारीको संयोजकत्वमा दवु ैजजल्लामा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निधाारण 
सनमनत छि ्। तर, काम भएको छैि ।  
पररयोजिाले अढहलेसम्म सनमनत हुाँदा िै निधाारण गरेको जग्ग्गाको मुआब्जा बवतरण गरररहेको हो । 
तर, सरकारी (ऐलािी) तथा लालपुजाा िभएका तथा स्थािीयको िसोवास तथा आिादी रहेका र पती 
जग्ग्गा कनत अनधग्रहण गिुापछा भन्िे तथयांकसमेत छैि । यसका लानग आवश्यक निदेनशकासमेत 
ििेको छैि । तर, एकाइ प्रमुख काकी भन्छि,् ‘मुआब्जा निधाारण गिे प्रढिया अनि िढिरहेको छ । 
सरकारी, पती (ऐलािी) जग्ग्गा अनधग्रहणमा समस्या छैि ।’ 
 आयोजना पेतडुलर् 

िुिीगण्िकी बवकास सनमनतले पररयोजिा अनि ििाउाँदा  ढिबपआर ०७१ सालमा निमााण सम्पन्ि 
भएको नथयो । त्यही ढिबपआरले िै आयोजिा १२ सय मेगावाटमा ििाउाँदा हुिे देखाएको नथयो । 
त्यसपनछ सनमनतले आयोजिा ििाउि आवश्यक जग्ग्गाको अनधग्रहण तथा मुआब्जा बवतरण सुरु 
गरेको हो । तर, ०७३ मा प्रधािमन्त्री केपी शमाा ओली र ऊजाामन्त्री टोपिहादरु रायमाझी भएको 
सरकारले बवकास सनमनत खारेज गरी आयोजिालाई कम्पिी मोिलमा अनि ििाउिे निणाय ग-यो ।  
०७४ साउिमा तत्कालीि प्रधािमन्त्री पुष्पकमल दाहाल िेततृ्वको सरकारले आयोजिा चाइिा गेजुवा 
ग्रुप अफ कम्पिी (नसजजजजसी) लाई ििाउि ढदिे निणाय गरेपनछ भिे चौतफी बवरोध सुरु भयो । 
बवरोधकै िीच वतामाि सरकारल े ०७५ असोजमा ऊजाा, नसाँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई 
नसजजजजसीसाँग वाताा गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गिा निदेशि ढदयो । तर, ३ चरणको वाताापनछ 
नसजजजजसीले आयोजिािाट हात जझकेको छ । 



सरकारको २८ अिा स्वाहा, आयोजना जहााँको त्यहीीँ   
सरकारले िुिीगण्िकी अनधग्रहण गिे जग्ग्गा तथा संरचिाको मुआब्जाका लानग आनथाक वर्ा ०७५/७६ 
मा १७ अिा ९९ करोि रुपैयााँ बवनियोजि गरेको नथयो । योमध्ये कररि ७ अिा रुपैयााँ मुआब्जामा 
खचा हुि िसकेको ऊजाा मन्त्रालयका सहसनचव एवं आयोजिाका फोकल पसाि ढदलीपकुमार सिौलाले 
जािकारी ढदए । आयोजिाले कररि ५३ हजार रोपिी क्षेत्रफल अनिग्रहण गिुापिेमध्ये ०७३/७४ 
देजख ०७५/७६ सम्म १३ हजार १ सय ११ जग्ग्गाधिीको ४४ हजार १ सय २० रोपिी जग्ग्गा 
अनधग्रहण गरेको छ । त्यसको मुआब्जामा कुल २६ अिा ५० करोि ३१ लाख २८ हजार  खचा गरेको 
छ । त्यस्तै, ढिबपआर ििाउि कररि १ अिा रुपैयााँसढहत आयोजिाले हालसम्म कररि २८ अिा रुपैयााँ 
खचा गरेको सिौलाले जािकारी ढदए ।  
तीन वर्ादेन्ख जनतालाई अनावश्यक करको भार  

िुिीगण्िकी जलबवद्युत ्आयोजिामै लगािी गि ेभिेर सरकारले पेट्रोनलयम पदाथािाट उठाउि सुरु 
गरेको पूवााधार करिाट कररि ३७ अिा रुपैयााँ संकलि भइसकेको िेपाल आयल निगमका प्रवक्ता 
वीरेन्द्र गोइतले िताएका छि ्। तर, आयोजिा अनि ििढ्दा सरकारले उक्त रकम प्रयोग गिा पाएको 
छैि । तत्कालीि अथामन्त्री बवष्ण ुपौिेलले आनथाक वर्ा ०७३/७४ को िजेटमाफा त िुिीगण्िकीमा 
लगािी जुटाउि पेट्रोनलयम पदाथामा प्रनतनलटर ५ रुपैयााँ पूवााधार कर उठाउिे व्यवस्था लागू गरेका 
नथए ।   
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१२ वर्ापनछ ितयो कुलेखानी तेस्रो 

काठमािौं – १४ मेगावाटको जलायशयुक्त कुलेखािी तेस्रो जलबवद्युतआ्योजिा निमााण थालेको 
१२ वर्ापनछ दोब्िर लागतमा तयार भएको छ । 

२०६४ सालमादईु अिा ४३ करोि अिुमानित लागतमा तीि वर्ानभत्रै निमााण सम्पन्ि गिे लक्ष्य 
राजखएको नथयो । सरकारी निकाय र ठेकेदार कम्पिीको लापारवाहीले उक्त आयोजिा १२ वर्ापनछ 
सुरुको अिुमािभन्दा दोब्िर लागतमा तयार भएको छ । 

आयोजिा सम्पन्ि हुाँदा चार वर्ा ४३ करोि रुपैयााँखचा भएको छ । कुलेखािी तेस्रो जलबवद्युत ्
आयोजिाका प्रमुख सुभार्कुमार नमश्रले तोढकएको समयमा निमााण सम्पन्िि हुाँदा आयोजिाको 
लागत दोब्िर भएको िताए । 

‘२०६४ सालमानिमााण सुरु गररएको आयोजिा २०७६ मा सम्पन्िहुाँदालागत वबृि हुिे िै भयो,’ 
उिले भिे,‘आयोजिा एउटा कारणले मात्रै होइि, बवबवधकारणले समयमै िन्ििसकेकोहो ।’ 
आयोजिा प्रमुख नमश्रले अढहले अजन्तम परीक्षण प्रसारणको काम भइरहेको िताए । 

‘गतअसोजदेजख आयोजिाको परीक्षण प्रसारण भइरहेको छ,’ उिले भिे,‘अढहले १२.८ मेगावाटदेजख 
१३ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादि भइरहेको छ ।’उिकाअिुसार केही प्राबवनधककाम एक 
मढहिानभत्रै सकेर आयोजिा हस्तान्तरण गिे तयारी छ ।  

आयोजिाको हाइरो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकको ठेक्कापाएको ठेकेदार कम्पिीझेजजयाङ जजिलुिले 
एक मढहिानभत्रै आयोजिा हस्तान्तरण गिे छ । ‘ठेकेदार कम्पिीले एक मढहिानभत्रै आवश्यक 
सम्पूणा परीक्षण सकेर हस्तान्तरण गिे कायािम तय गरेको छ,’ उिले भिे,‘कुिै प्राबवनधक 
कमजोरी िदेजखएको खण्िमा एक मढहिानभत्रै हस्तान्तरण हुिेछ ।’ 

आयोजिाकाअिुसार अढहले उत्पादिभएको बिजुलीपााँच सय नमटर प्रसारणलाइििाट राबिय 
नग्रिमा जोढिएको छ । कुलेखािी तेस्रोमा दईुवटा युनिट छि ्। दवैु युनिटको क्षमता७–७ मेगावाट 
बिजुली उत्पादि गिे रहेको छ । यसिाट उत्पाढदत बिजुली काठमािौं–हेटौंिाको १३२ केभी 
प्रसारण लाइिमा जिाि गररएको छ  
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राबिय गौरवका आयोजिा : आधाको प्रगनत ५० % भन्दा कम 

काठमािौँ — लामो समयदेजख निमााण थानलएका २१ वटा गौरवका आयोजिामध्ये ११ वटा 
आयोजिाको प्रगनत ५० प्रनतशतभन्दा कम रहेको छ । िेपाली सेिाले ठेक्का नलएको ७२ ढकनम 
लामो काठमािौं–तराईमधेस द्रतु मागाका प्रगनत ७ प्रनतशत मातै्र छ ।  



 



‘एकैचोढट सक्िे गरी काम भइरहेको छ,’ िेपाली सेिाका प्रवक्ता बवज्ञािदेव पाण्िेले भिे, ‘कामको 
गनत ििाइरहेका छौं ।’ कल्भटा, पुल, सिक निमााणलगायतको काम भइरहेको छ । ०७४ जेठ १४ मा 
नशलान्यास भएको यो सिकको सािे चार वर्ानभत्रमा निमााण सक्िुपिेछ । सेिाले समयमै काम 
सक्िे दािी गदै आएको छ । त्यस्तै ०४४ सालमा सुरु ििई नसाँचाइ आयोजिाको प्रगनत 
सन्तोर्जिक छैि । ‘यो पुरािो आयोजिा हो,’ आयोजिा निदेशक मधुकर रािाले भिे, ‘पढहला 
थाहा भएि, अढहले काम भइरहेको छ ।’ सिैभन्दा पुरािो लुजम्ििी क्षेत्र बवकास कोर् रहेको छ । 
०४२ सालमा सुरु आयोजिाको हालसम्म प्रगनत ८२ प्रनतशत पुगेको छ । 
 

सरकारले केही ढदिअनि सावाजनिक गरेको गरेको चौमानसक ररपोटामा गौरवका आयोजिाको 
प्रगनतलाई तीि खण्िमा बवभाजि गरेर मूल्यांकि गरेको छ । पढहलो खण्िमा सन्तोर्जिक 
दोस्रोमा सामान्य र तेस्रो समस्यामूलकका रूपमा बवभाजि गररएको छ । मोिानलटी निधाारण हुि 
िााँकी र समस्यामूलक आयोजिामा निजगि दोस्रो अन्तरााबिय बवमािस्थल, िूिीगण्िकी जलबवद्युत ्
आयोजिा, रेलमागा निमााण, मेलम्ची खािेपािी आयोजिा र पजिम सेती जलबवद्युत ्आयोजिा 
रहेका छि ्। आयोजिा समयमै निमााण िहुाँदा अलपत्रजस्तै ििेका छि ्। 
 

केही आयोजिाको अढहलेसम्म कुिै प्रगनत देजखएको छैि । गौरवको आयोजिाका रूपमा प्रचार 
गररए पनि जग्ग्गा टंुगो िलाग्ग्िे, ठेक्का हुि िसक्ि ेर आयोजिानभत्र पिे बिजुलीका पोल, िल र 
रूखको समस्या देखापिे गरेको छ । यस्तै समस्या नसक्टा नसाँचाइ आयोजिामा छ । एउटा ठेक्का 
सम्झौतािारे मुद्दा अदालतमा बवचाराधीि रहेका कारण आयोजिा समयमै िसढकिे निजित रहेको 
आयोजिा निदेशक कृष्ण िेपाल िताउाँछि ्। ‘यो आनथाक वर्ामा सढकाँ दैि, ५/६ वर्ा समय थप्िुपिे 
भएको छ,’ उिले भिे, ‘स्थािीयस्तरमा बववाद र जग्ग्गा अनधग्रहणमा समस्या भएका कारण 
समयमै काम सढकि गाह्रो छ ।’ ०६२/०६३ मा सुरु नसक्टाको अढहलेसम्म प्रगनत ६० प्रनतशत छ । 
सरकारल ेसावाजनिक गरेको चौमानसक ररपोटामा सामान्य रूपमा काम भइरहेको आयोजिामा 
नसक्टा नसाँचाइ, रािीजमरा कुलररया नसाँचाइ, उत्तर–दजक्षण (कणााली) लोकमागा, उत्तर–दजक्षण (कोसी 
कोररिोर) सिक, उत्तर–दजक्षण (कालीगण्िकी कोररिोर) लोकमागा, काठमािौं–तराईमधेस द्रतुमागा, 
रािपनत चुरे संरक्षण कायािम, लुजम्ििी क्षेत्र बवकास कोर् र पशुपनत क्षेत्र बवकास कोर् छि ्। 
 

सन्तोर्जिक अवस्थामा काम भइरहेका आयोजिा कम छि ्। सरकारले सावाजनिक गरेको 
ररपोटामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरााबिय बवमािस्थल, गौतमिुि अन्तरााबिय बवमािस्थल, मानथल्लो 
तामाकोसी जलबवद्युत ्आयोजिा, भेरी ििई िहुउदे्दश्यीय िाइभसाि, हुलाकी सिक आयोजिा, 
पुष्पलाल मध्य पहािी लोकमागा र ििई नसाँचाइ आयोजिालाई सन्तोर्जिकमा राजखएको छ । 
 



पूवासनचव ढकशोर थापा राबिय गौरवको आयोजिालाई सााँजच्चकै गौरव गिालायक िििाइएकाले 
समयमै काम िसढकएको िताउाँछि ्। ‘गौरवका आयोजिाले हरेक ढहसािले बवशेर् महत्त्व 
पाउिुपछा,’ उिले भिे, ‘तर, गौरवका आयोजिामा काम गिुा र अरू आयोजिामा काम गिुामा केही 
फरक छैि, लामो समय अजल्झिुको कारण कमाचारीले गौरव महसुस गरेिि,् प्रभाबवत क्षेत्रका 
स्थािीयलाई यो आयोजिा हाम्रो पनि गौरव हो भन्िे लागेि ।’ उिले राबिय गौरव भिेको कुिै 
दल र सरकार बवशेर्को िभएको ढटप्पणी गरे । 
 

‘गौरवका आयोजिामा जग्ग्गा अनधग्रहणको समस्या पढहल्यै समाधाि गिुापर् यो, ठेक्का प्रढिया 
फरक हुिुपर् यो, काम गिे कमाचारीहरूको सुबवधा, काम कताव्य अनधकार फरक हुिुपर् यो,’ उिले 
भिे, ‘तर, स्थािीयको सहयोग छैि, आयोजिालाई अप््यारोमा पािे, कसरी फाइदा नलिे भन्िे मात्र 
छ । गौरवको आयोजिामा माग तेसााएर कसैल ेपनि काम रोक्ि िहुिे थापाको तका  छ । 
 

‘राबिय गौरवको आयोजिा भिेर िोर्णा गररएपनछ ती ठाउाँमा िन्द हिताल चक्का जाम अवरोध 
गिा िपाइिे हुिुपर् यो,’ उिले भिे, ‘बवनभन्ि निकायिाट नलिुपिे स्वीकृत पढहल्यै नलएको 
हुिुपर् यो ।’ काम सुरु भएपनछ सहमनत नलिुपिे गोल चक्करमा आयोजिालाई पािुा िहुिे उिले 
िताए । ‘चालु आयोजिामा कुिकुि निकायको सहमनत नलिुपिे हो, ती निकायका प्रमुखलाई 
प्रधािमन्त्री कायाालयमा िोलाएर सही गराउिुपर् यो,’ उिले भिे, ‘मन्त्रालयमा फाइल पठाई 
शाखाशाखा िुमाएर द:ुख ढदिु भएि ।’ 
 

पुरािा आयोजिाको समय थप गररए पनि काममा भिे सोचेअिुरूपको प्रगनत हुि सकेको छैि । 
कढहले सक्िुपिे हो भन्ि ेप्रश्नमा आयोजिा प्रमुखहरू सुरु नमनत खुलाउि चाहाँदैिि ्। संशोनधत 
नमनत भन्दै टािे गरेका छि ्। त्यस्तै निजगि दोस्रो अन्तरााबिय बवमािस्थलको अढहलेसम्म 
प्रगनत िै देजखएको छैि । जहााँ काम िै सुरु भएको छैि । 
 

िूिीगण्िकी जलववद्युत ्आयोजिाको पनि अढहलेसम्म प्रगनत छैि । रेलवे 
तथा मेट्रो ववकास आयोजिा (िढदािास–ससमरा) को प्रगनत २० प्रनतशत मात्र 
छ । ०६५/०६६ मा सुरु भएको हुलाकी राजमागाको प्रगनत ४३ प्रनतशत पुगेको 
छ । ‘सुरुको अवस्थामा काम कम भए पनि अढहले रफ्तार ििेको छ,’ हुलाकी 
राजमागा निदेशिालयका निदेशक अशोक नतवारीले भिे, ‘अढहले समस्या 
छैि । 
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माथथल्लो तामाकोशी : ५ मढहिामा ५३ समटर, कढहले 
सककन्छ ३१० समटर? 

दोलखा : मानथल्लो तामाकोशी जलबवद्युत आयोजिाको सिैभन्दा कढठि मध्येको ३१० नमटरको 
मानथल्लो ठािो सुरुङमा ५ मढहिामा ५३ नमटरमात्र पेिस्टक पाइप जिाि गररएको छ। मानथल्लो 
ठािो सुरुङमा पेिस्टक पाइप जिाि गिा सुरु गरेको ५ मढहिामा ३० प्रनतशत मात्र पाइप जिाि 
भएको हो।  

आयोजिाको तथयाङ्क अिुसार ठािो सुरुङमा एकनमटर पेिस्टक पाइप जिाि गिा तीिढदि लाग्ग्िे 
गरेको पाइएको छ। सो तथयाङ्कलाई आधार मािेर गजणनतय ढहसाि गदाा िााँकी २ सय ५७ नमटर 
ठािो सुरुङमा पेिस्टक पाइप जिाि गिा २५ मढहिा लाग्ग्छ। 

  

मानथल्लो तामाकोशीको संशोनधि कायातानलका अिुसार आयोजिािाट ०७६ चैत मशान्तमा पररक्षण 
बवद्युत ्उत्पादि गिे लक्ष्य रहेको छ। मानथल्लो ठािो सुरुङ मंनसर १५ सम्ममा ५२ दशमलि ५ 
नमटर पेिस्टक जिाि गिे काम सम्पन्ि भएको मानथल्लो तामाकोशी जलबवद्युत आयोजिाका प्रिक्ता 
िा.गणेश न्यौपािेले िताए।  

३७३ नमटर लम्िाईको तल्लो ठािो सुरुङ भिे एकसय ५० नमटर पेिस्टक पाइप जिाि भइसकेको 
प्रवक्ता िा. न्यौपािेले िताए। तल्लो ठािो सुरुङमा अबियि कम्पिी एजण्रज हाइरोले असार १ गतेिाट 
पेिस्टक राख्न सुरु गरेको नथयो। ३१० नमटर लामो मानथल्लो ठािो सुरुङ असार १० िाट पेिस्टक 
जिाि गिा सुरु गरेको टेक्सम्याको रेल्वे इजन्जनियररङले पााँच मढहिाको अवनधमा ५३ नमटरमात्र 
जिाि गरेको छ। 

पेिस्टक जिाि गदै जााँदा काम गिा पनि सहज हुाँदै जािे र कामको गनत पनि िढ्िे आयोजिाका 
प्रिक्ता िा. न्यौपािेको भिाइ छ। तर, टेक्सम्याकोको कामको गनत हेदाा चैतसम्ममा एकनतहाई पनि 
काम हुिे अवस्था देजखाँदैि। पााँच मढहिामा ५३ नमटर पेिस्टक जिाि गिेले कररि चार मढहिाको 
अवनधमा काम सक्िे कुिै आधार िरहेको आयोजिामा कायारत कमाचारीहरु िताउाँछि।् 
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ननर्ााणले गनत नलयो, ५२ प्रनतशत भौनतक प्रगनत 

रसुवा - थचसलमे बत्रशूली २२० केभी प्रसारण लाइि निमााणले तीव्रता पाएको छ। जजल्लाको 
माथथल्लो के्षत्रमा रहेका जलववद्युत ्आयोजिाको निमााणले गनत सलएपनछ प्रसारण लाइिलाई 
चाप परेको हो। चालु आथथाक वर्ा ०७६÷७७ सभत्र दईुवटा जलववद्युत ्आयोजिाले उत्पादि 
सुरु गिे तयारी गरेका छि।् यो प्रसारण लाइि निमााण िभएमा उत्पादि भएको ववद्युत ्
खेर जािे छ। प्रसारण लाइिको ५२ प्रनतशत काम सककएको छ। 

तीि स्थािमा फाउन्िेसिको काम सुरु गररएकोमा एक स्थािमा सककएको छ। १५ वटा 
टावरको एस्काभेसिको काम सककएको छ भिे १५ वटाको जारी छ। कढठि स्थािहरूमा 
निमााण काया अजन्तम चरणमा पुगेका आयोजिा प्रमुख सुभारम्भ वविम शाहले िताए। 

सि ्२०१७ डिसेम्िर २० देखख प्रसारण लाइि निमााण सुरु भएको आयोजिाको सि ्२०१९ 
जुि १३ मा निमााण सम्पन्ि गिे कायायोजिा रहेको थथयो। सम्झौता अिुसार काम गिा 
िसकेपनछ आयोजिाले निमााणको म्याद थपेको छ। थवपएको समय सीमाअिुसार २०२० 
फेब्रुअरी २९ मा निमााण सम्पन्ि गररसक्िु पछा। 

भौगोसलक ववकटता, सिकको पहुाँच िपुगेको, डिजाइिमा धेरै समय लागेकाले निमााणमा 
ढिलाइ भएको उिले िताए। आयोजिा थचनियााँ ठेकेदार वपङ्गाओ गु्रप सलसमटेिले गरररहेको 
छ। रसुवाको माथथल्लो के्षत्रमा निमााण हुिे जलववद्युत ्आयोजिािाट उत्पादि हुिे ववद्युत ्
राजष्ट्रय प्रसारण लाइिमा जोड्िका लाथग प्रसारण लाइि निमााण गररएको हो। प्रसारण लाइि 
निमााणका लाथग सि ्२०१७ िोभेम्िर १३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थथयो। 

रसुवाको आमाछोढदङ्मो गाउाँपासलकाजस्थत गोल्जुङदेखख िुवाकोटको ककस्पाङ 
गाउाँपासलकाजस्थत बत्रशूली थ्री िी हिसम्म प्रसारण लाइि निमााण हुिे छ। प्रसारण लाइिको 
दरूी सािे २७ ककलोसमटर रहेको छ। गोल्जुङदेखख मैलुङसम्म २२० केसभ ििल सकका ट र 



मैलुङदेखख बत्रशूली थथ्रबिको हिसम्म ‘फोर सकका ट’ प्रसारण लाइि निमााण हुिे छ। गोल्जुङदेखख 
थथ्रिी हिसम्म ७८ वटा टावर रहिे िताइएको छ। 

‘तारमुनि पिे जग्ग्गामा खेतीपाती लगाउि समल्छ,’ आयोजिा प्रमुख शाहले भिे, ‘तारलाई छुिे 
अग्ग्लो हुिे बिरुवा रोप्ि पाइाँदैि।’ प्रसारण लाइि र सि–स्टेसि निमााणका लाथग िेपाल 
सरकार, जमाि सहयोग नियोग केएफिब्लुको अिुदाि तथा युरोवपयि इन्भेस्टमेन्ट िैंकको 
ऋण लगािी छ। प्रसारण लाइि निमााणपनछ जजल्लाको गोसाइाँकुण्ि गाउाँपासलका र 
आमाछोढदङ्मो गाउाँपासलकामा निमााणाधीि जलववद्युत्को ववद्युत ्जोडििे छ। 

सिस्टेसि निमााणका लाथग जग्ग्गा अथधग्रहणमा ढिलाइ, वैदेसशक सहायता पखािुपिे, जग्ग्गा 
सट्टा, रुख कटािका लाथग समयमै अिुमनत िपाउिु लगायत कारणले ढिलाइ भएको हो। 
सवस्टेसिको काम चार मढहिामा सकाइसक्िुपिे छ। 
यो प्रसारण लाइिमा २१६ मेगावाटको माथथल्लो बत्रशूली एक, एक सय ११ मेगावाटको 
रसवुागिी, ७८ मेगावाटको सान्जेि खोला, ४२.५ मेगावाटको सान्जेि, २० मेगावाटको 
लाङटाङखोला, १४.८ मेगावाटको माथथल्लो सान्जेि, ६.४२ मेगावाटको माथथल्लो मैलुङ ए 
जलववद्युत ्आयोजिाको ववद्युत ्जोडििे छ। यो प्रसारण लाइिमा पााँच सय मेगावाट ववद्युत ्
जिाि गिा सककिे छ। 
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ऊजाातर्ा  ७७ प्रनतशत भौनतक प्रगनत, जलस्रोततर्ा  ७८ प्रनतशत 

काठमािौं - ऊजाा, जलस्रोत तथा ससाँचाइ मन्त्रालयले चालु अथथाक वर्ाको चौमाससकमा ऊजाातफा  
लक्ष्यको ७७ प्रनतशत र जलस्रोत तथा ससाँचाइतफा  ७८ प्रनतशत भौनतक प्रगनत हात पारेको 
छ। मन्त्रालयमा आइतिार भएको चौमाससक ससमक्षा कायािममा मन्त्रालयले पेस गरेको 
प्रनतवेदिमा चौमाससकको अवथधमा ऊजाातफा  ७७.१४ र जलस्रोततफा  ७८.६९ प्रनतशत भौनतक 
लक्ष्य हाससल गरेको मन्त्रालयले जिाएको छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रववणराज अयाालले चालु चौमाससकमा ऊजाा र जलस्रोततफा  भौनतक 
प्रगनत दवुैको िरािर जस्तै भएको िताए। ‘चालु आथथाक वर्ाको चौमाससकमा ऊजाा र जलस्रोत 
तथा ससाँचाइ दवुैतफा  लगभग ७८ प्रनतशत भौनतक प्रगनत भएको छ,’ उिले भिे, ‘चार मढहिाको 
अवथधमा जलस्रोतको तुलिामा ऊजाातफा को ववत्तीय प्रगनत अझै ििी भएको छ।’ 

मन्त्रालयका अिुसार ऊजाातफा  ववत्तीय प्रगनत ८६.८६ प्रनतशत भएको छ। त्यसैगरी जलस्रोत 
तथा ससाँचाइ सम्िन्धी ववत्तीय प्रगनत ३९.८ प्रनतशत मात्रै भएको छ। मन्त्रालयले चालु आथथाक 
वर्ाको चौमाससकमा १६ अिा १० करोि ३४ लाख िजेट बिनियोजि भएकामा १३ अिा ९८ 
करोि ३४ लाख रुपैयााँ खचा भएको छ। यो कुल िजेटको १७.३५ प्रनतशत मात्रै हो। त्यसैगरी 
चालु आथथाक वर्ाको चौमाससकमा जलस्रोतफा   पााँच अिा ५० करोि २५ लाख िजेट ववनियोजि 
गररएकामा दईु अिा १८ करोि ९९ लाख रुपैयााँ खचा भएको छ। यो कूल िजेटको ८.३३ 
प्रनतशत मात्रै हो। 

ववद्युत ्प्राथधकरणले आयोजिामा आवश्यकता अिुसार खचा गरेकाले पनि ववत्तीय प्रगनत 
केही धेरै देखखएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता अयाालले प्रधािमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को 
कायाालयमा पेस गरेको प्रनतवेदि र मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रनतवेदिमा केही फरक भएको 
पनि स्पष्ट पारे। उिका अिुसार चौमाससकको अवथधमा कुिै पनि आयोजिा निमााण सम्पन्ि 
िभएको िताए। ऊजाा, जलस्रोत तथा ससाँचाइमन्त्री िर्ामाि पुिले कायासम्पादि 
सम्झौताअिुसार काम गिा मातहतका निकायलाई निदेशि ढदएका छि।् 



मन्त्रालयमा भएको चौमाससक प्रगनत समीक्षा एवं राजष्ट्रय ववकास समस्या समाधाि 
ससमनतको िैठकमा िोल्दै मन्त्री पुिले आफूसाँग गररएको कायासम्पादि सम्झौता अिुसार 
काम िगरे जजम्मेवारीिाट हटाउिे चेताविी ढदएका छि।् मन्त्री पुिले राज्य र सरकारको 
पनछल्लो समय काम गिे कायाशैली फेररएकाले सोही अिुसार काम गिा निदेशि ढदएका 
छि।् ‘तपाईंहरुलाई जे जजम्मेवारी ढदइएको छ, सोही अिुसार कायासम्पादि गिुाहोस,्’ उिले 
भि,े ‘ित्र सरकारले जुिसुकै िेला पनि हटाउि िाध्य हुिेछौं।’ मन्त्री पुिले वावर्ाक लक्ष्य 
अिुसारको काया पनि गिा अिुरोध गरेका छि।् 

‘राजष्ट्रय गौरव र प्राथसमकताका आयोजिामा गम्भीर भएर काम गिुाहोस,्’ उिले भि,े ‘कफल्िमै 
गएर आयोजिाको अवस्था िुझ्ि र सहजीकरण गरेर काम अगािी ििाउिुहोस।्’ समीक्षा 
िैठकमा मन्त्रालय, िेपाल ववद्युत ् प्राथधकरण, ववद्युत ् ववकास ववभाग, वैकजल्पक ऊजाा 
प्रवद्र्धि केन्द्र र जल तथा मौसम ववज्ञाि ववभागलगायत सरकारी कम्पिीका प्रमुखले 
कायापत्र प्रस्तुत गरेका थथए। 
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बवकासे मन्त्रालयमध्ये ऊजाा सिैभन्दा कमजोर 

काठमािौँ — बवकासे मन्त्रालयमध्ये काम र खचाको ढहसािले ऊजाा, जलस्रोत तथा नसाँचाइ 
मन्त्रालय कमजोर देजखएको छ । प्रधािमन्त्री कायाालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत प्रगनत 
बववरणअिुसार ऊजाा मन्त्रालयले पढहलो चौमानसक (काबत्तक मसान्त) मा सक्िे वा सुरु गिे 
भिेका १७२ वटा माइलस्टोिमध्ये ४ वटा काम मातै्र सढकएका छि ्। 

 



मन्त्रालयले प्रनतविता गरेकामध्ये १५५ वटा माइलस्टोि चालु अवस्थामा रहेको र १३ वटा 
माइलस्टोिको काम सुरु िै िभएको बववरणमा उल्लेख गररएको छ । 
 

बवकाससाँग सम्िजन्धत भौनतक पूवााधार तथा यातायात, सहरी बवकास, खािेपािी मन्त्रालय र 
राबिय पुिनिामााण प्रानधकरणको तुलिामा ऊजाा मन्त्रालयको काया सम्पादि कमजोर देजखएको हो । 
भौनतक मन्त्रालयले काबत्तकसम्म सुरु गिे वा सक्िे भनिएका ७० मध्ये १६ वटा माइलस्टोि 
सम्पन्ि गरेको छ । यस्तै सहरी बवकास मन्त्रालयले काबत्तकसम्म पूरा वा सुरु गिे भिेको ७९ 
मध्ये ३३ वटा माइलस्टोि पूरा गरेको छ । खािेपािी मन्त्रालयले ६५ मध्ये ४२ माइलस्टोि पूरा 
गरेको प्रधािमन्त्री कायाालयले तयार पारेको बववरणमा उल्लेख गररएको छ । 
 

ऊजाा मन्त्रालयमा आइतिार आयोजजत चौमानसक समीक्षामा भिे मन्त्रालयको समग्र प्रगनत तीि 
चौथाई देखाइएको छ । मन्त्रालयको चौमानसक प्रगनत भौनतकतफा  ७७ र बवत्तीयतफा  ७५ प्रनतशत 
देखाइएको छ । 
 

प्रधािमन्त्री कायाालयले तयार पारेको बववरणमा भिे खचाको आधारमा ऊजाा मन्त्रालयको प्रगनत 
४० प्रनतशत पनि छैि । मन्त्रालयमा आइतिार आयोजजत समीक्षा िैठकमा भिे चौमानसक रूपमा 
मन्त्रालयले खचा गिुापिे २१ अिा ६० करोि ५९ लाख रुपैयााँमध्ये १६ अिा १७ करोि ७३ लाख 
रुपैयााँ खचा भएको जिाइएको छ । 
 

मन्त्रालयका अिुसार ३६ आयोजिामध्ये पढहलो चौमानसकमा ९ वटा आयोजिाको भौनतक प्रगनत 
मातै्र ८० प्रनतशतभन्दा िााँकी छ । १३ वटा आयोजिाको भौनतक प्रगनत ८० प्रनतशतभन्दा कम र 
१४ वटा आयोजिाको भौनतक प्रगनत ५० प्रनतशतभन्दा कम पनि छ । निकायगत चौमानसक 
बवत्तीय तथा भौनतक बववरणअन्तगात मन्त्रालयको बवत्तीय प्रगनत २० र भौनतक प्रगनत ३३ मातै्र 
छ । 
 

पढहलो चौमानसकमा सन्तोर्जिक काम िभएको भन्दै ऊजाामन्त्री वर्ामाि पुिः कमाचारीसाँग 
असन्तुष्ट ििेका छि ्। मन्त्रालयमा आइतिार आयोजजत समीक्षा कायािममा मन्त्री पुिले काम 
गिा िसढकिे भए िैनतक जजम्मेवारी नलाँदै िाटो सहज गररढदि कमाचारीहरूलाई निदेशि ढदएका 
नथए । 
 

मन्त्री पुिले कायासम्पादि सम्झौताअिुसार काम गिा मातहतका निकायलाई निदेशि ढदएको 
मन्त्रीको सनचवालयिारा जारी बवज्ञनिमा जिाइएको छ । मन्त्री पुिले कायासम्पादि 
सम्झौताअिुसार काम िगरे जजम्मेवारीिाट हटाउिे चेताविी ढदएका मन्त्री पुिलाई उितृ गदै 
उिको सनचवालयले जिाएको छ । 



 

‘कायासम्पादि सम्झौताअिुसार काम भयो ढक भएि भिेर मातै्र मूल्यांकि हुन्छ,’ मन्त्री पुिले 
भिे, ‘कायासम्पादिअिुसार काम िभएको भए आफ्िो जजम्मेवारी पनि सोचौं ।’ उिले योजिामा 
लेजखएको, िेततृ्वले भिेको र योजिामा रहेको जजम्मेवारी पूरा गिे प्रवबृत्त िदेजखएको भन्दै 
िैठकमा असन्तुबष्ट व्यक्त गरेका छि ्। 
 

मन्त्री पुिले िजेटमा एउटा कुरा लेखे्न र काम गदाा त्यसलाई िेवास्ता गिे कायाशैली देजखएको 
भन्दै लक्ष्यिाढहर गएर काम िगिासमेत कमाचारीहरूलाई सचेत गराए । 
 

राजष्ट्रय गौरवका आयोजिा र प्राथसमकता प्राप्त आयोजिाको 
अवस्थाकफल्िमै गएर िुझ्िसमेत मन्त्री पुिले निदेशि ढदए । 
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आयोगको ननदेनशका न ैववद्यतु र्हसलु ववृिको पक्षर्ा 

ऊजाा क्षेत्रमा रहेको उत्पादि, ववतरण र प्रसारण लाइिको एकाथधकार तोड्ि गठि भएको ववद्युत ्नियमि 
आयोग िै बिजुलीको भाउ वदृ्थधको पक्षमा देखखएको छ । नियमि आयोगले पाररत गरेको ‘ववद्यतु ्उपभोक्ता 
महसुल निधाारण निदेसशका २०७६’ मा ववतरण अिुमनतपत्र प्राप्त व्यजक्तको लगािीमा न्यायोथचत प्रनतफल 
उल्लेख गरेसाँगै बिजुलीको भाउ वदृ्थधको पक्षमा आयोग देखखएको हो । नियमि ऐिमा उपभोक्ताको ढहत 
संरक्षणको लाथग आवश्यक उपाय पढहचाि गरी कायाान्वयि गिे वा गराउिे, ववद्यतु ्खररद–बििीको दरमा 
प्रनतस्पधााको वातावरण कायम गराउिे तथा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यजक्तहरूिीच ववद्यतु ्महसुल दरमा प्रनतस्पधाा 
गराउि आवश्यक उपायको पढहचाि गरी लागू गराउिे उल्लेख भए पनि यसको मूल आशयलाई प्रभाववत हुि े
गरी ववद्यतु ्खररद–बििी तथा अिुमनत प्राप्त व्यजक्तले पालिा गिुापि ेशतासम्िन्धी ववनियमावली २०७६ मा 
व्यवस्था गररएको छ । ववनियावलीमा आयोगले एक सय मेगावाटभन्दा माथथको जलववद्यतु ्आयोजिाहरूका 
हकमा स्वाँपुजीमा प्रनतफल १७ प्रनतशत ििढ्ि ेगरी ढदिे उल्लेख गररएको छ । ४५६ मेगावाटको माथथल्लो 
तामाकोशी निमााणपनछ आगामी वर्ादेखख िै बिजुली खेर जाि ेतथा हाल ववद्यतु ्खररद सम्झौता (पीपीए) भएर 
निमााण भइरहेका ३ हजार मगेावाट तथा निमााणमा जाि लागेका ५ हजार मेगावाट िरािरका आयोजिा 
सम्पन्ि भएपनछ पनि उक्त बिजुली खेर जािे थचन्ता िपेालको ऊजाा क्षेत्रमा देखखन्छ । हालै स्वतन्त्र ऊजाा 
उत्पादकहरूको ससं्था ईप्पािले आयोजिा गरेको पावर ससमट २०१९ मा पनि ववद्यतु ्व्यापारलाई सलएर व्यापक 
छलफल भएको थथयो । नछमेकी राष्ट्रहरूले ववद्यतु ्ककन्ि तयार भए पनि बिजुलीको भाउ िपेालको ििी 
भएकोले यसलाई िटाउि अथधकांश ववदेशी निकायका प्रनतनिथध र लगािीकतााले सुझाव ढदएका थथए । हुि पनि 
ववद्युत ्प्राथधकरणको तथयाकं हेिे हो भिे िपेालको ववद्युत्को प्रनत यनुिट लागत ८ देखख १० रुपयैााँ छ तर 
भारतमा सरदर ववद्यतु ्प्रनत यनुिट लागत ३ देखख ५ रुपयैााँमात्र छ । प्रनतयनुिट लागत ििटाएसम्म िेपालिाट 
भारतमा ववद्यतु ्नियाातको सम्भाविा छैि । तर, नियमि आयोगले भिे मूल्य नियन्त्रण गिे गरी कुिै योजिा 
ल्याउि सकेको छैि । िेपाल ववद्यतु ्प्राथधकरणले तय गरेको वर्ााको ४.८० पैसा तथा ढहउाँदको ८.४० पैसालाई 
कायम गरेको नियमि आयोगले अनत महाँगो सौया ऊजाा (सोलार) को प्रनत यनुिट ७.३० रुपयैााँलाई कायम 
राखेको छ । नछमकेी राष्ट्र भारतमा प्रनत यनुिट २.४० भारतीय रुपयैााँमा सोलारिाट ऊजाा उत्पादि हुि 
लाथगरहेको िलेा यसलाई अत्यन्तै महाँगो मानिएको छ । लगािी िोिामा आएको निवदेि र गत चैत्रमा भएको 
सम्मेलिमा प्रनतवद्धता जिाए अिुसार झण्िै १५ सय मेगावाट िरािरको सोलार आयोजिा अनि िढ्ि लागेका 
छि ्। निजी क्षेत्रल ेलगािी गरेको आयोजिामा प्रनतफलको माग गदै आए पनि हालसम्म यसिारे उल्लेख 
थथएि भि ेसरकारी निकायिाट निमााण हुिे आयोजिामा प्रनतफललाई महत्व ि ैढदइएको थथइएि । सरकारी 
निकायले अनि ििाएका आयोजिा अत्यन्तै महाँगो भएको र सरकारी भन्दा पनि पनछल्लो समयमा सरकारले 
कम्पिीमाफा त ्जलववद्यतु ्निमााण अनि ििाइरहेको तथा निजी क्षेत्रले समेत जलववद्यतु ्आयोजिाले तोकेको 
भन्दा अन्य ववकास निमााणका काम र चन्दामा ििी खचा गरेर आयोजिाको लागत िढिरहेको िलेा गरेको 



यस्तो व्यवस्थाले अझ बिजलुीको भाउ वदृ्थध हुिे देखखएको छ । निदेसशकामा ववतरण अिुमनत प्राप्त व्यजक्तको 
पनछल्लो दईु आथथाक वर्ाको लेखा परीक्षण प्रनतवदेि, चालू र आगामी वर्ाको प्रक्षेवपत ववत्तीय वववरण पेश गि े
उल्लेख गरे पनि न्यायोथचत प्रनतफल ढदिे व्यवस्थाले झि ्बिजुली महाँगो हुिे ऊजाा मन्त्रालयका एक 
अथधकारीले जािकारी ढदए । “निजी क्षेत्रल ेनिमााण हुि ेआयोजिाहरूमा प्रनतफलको कुरा भए पनि सरकारी 
आयोजिाहरूमा पूणा रुपमा प्रनतफल ढदाँदा त्यसले महाँगो रहेको िेपालको बिजुली अझ महाँगो हुन्छ,” ती 
अथधकारीले भिे, “ऊजाा मन्त्रीले पनि जिताको जलववद्यतु ्भन्दै कम्पिी मोिेलमा आयोजिा ििाउि ेअनि 
आयोगले ती आयोजिाहरूलाई प्रनतफलको सुनिजश्चतता गिे हो भिे यसले झि ्बिजुलीको भाउ ििाउाँछ ।” 
उिको ववचारमा निजी क्षेत्रले आयोजिाले गिैपिे कािुिी र िीनतगत व्यवस्थामा भएिाहेक अन्य िाटो, बिजुली, 
सशक्षा, स्वास्थय, खािपेािी, क्लि लगायतलाई पनि सहयोग गिुापिे भएकोले सो जोखखमलाई न्यूिीकरण गिा 
प्रनतफलको सुनिजश्चतता माग्ग्िु गलत होइि तर, आयोगल ेआयोजिाले िाध्यात्मक व्यवस्थािाहेकमा खचा गरेमा 
उिीहरूले सो िरािरको रकम ढदि ेव्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहि ढदिुपिे सरकारी र निजी दवुैलाई 
न्यायोथचत प्रनतफल व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी पीपीए दर कायम गराउि सहयोग गिेछ । उपभोक्ताको संरक्षण र 
प्रनतफल दवुै व्यवस्थाले बिजलुी महाँगो हुिेिारेको प्रश्िमा भिे ववद्युत ्नियमि आयोगका अध्यक्ष डिल्ली ससहं 
सरसती हेदाा त्यस्तो देखखए पनि त्यस्तो िहुिे गरी लगािीकतााको बिजिेस चल्िे र उपभोक्ता िमिे गरी 
आयोगले व्यवस्था गिे दािी गछाि ्। “दवुै पक्षलाई मकाा िगिे गरी िीचको िाटो अनि ििाउाँछौं,” उिले भिे । 
गत वर्ा ७ अिा िाफामा रहेको तथा चालू वर्ामा ८.५ अिाको प्रक्षेपण गरेको प्राथधकरणलाई समेत यो नियमि 
आयोगको व्यवस्थाले थप फाइदा पुग्ग्ि ेदेखखएको छ । सरकारी निकाय भए पनि पनछल्लो समयमा ववद्यतु ्
प्राथधकरणले कम्पिी मोिेलमा लगािी ििाएकोले बिजुलीको भाउ ििाउिे लववङमा प्राथधकरण पनि लाग्ग्िे 
देखखएको छ । आयोगले आफैं  काम गरेर ववश्लेर्ण गिा िसके ऊजाा मन्त्रालयको छायामा परेर बिजुलीको भाउ 
िढ्िे र यसले ववद्यतु ्नियाातका लाथग अझ ठूलो चिुौती थप्िे ववज्ञहरूको ववश्लेर्ण छ । प्राथधकरणले समग्रमा 
१० देखख १५ प्रनतशत महशुल वदृ्थधको प्रस्ताव गदाा यसअनि ि ैप्राथधकरणको लगािीमा समेत प्रनतफलको 
सुनिजश्चतता गिा आयोगलाई पत्र पठाइसकेको छ । आयोगले सावाजनिक गरेको निदेसशकामा उपभोक्ता हक 
ढहत संरक्षण, ववद्यतु्को आपनूता गुणस्तरको सुनिश्चतता, ववतरण अिुमनतप्राप्त व्यजक्तको व्यावसानयकता तथा 
प्रभावकाररता असभवदृ्थध, प्रणाली सुधारका लाथग भववष्यमा हुिे लगािीको स्रोत पररचालिको आवश्यकता तथा 
ववतरण अिुमनतप्राप्त व्यजक्तको लगािीमा न्यायोथचत प्रनतफललाई निदेशक ससद्धान्त मािेर महशुल निधाारण 
गिे उल्लेख छ । तर, निदेसशकामा उपभोक्ताले गुणस्तरीय ववद्यतु ्िपाएमा उिीहरूले पाउिे क्षनतपनूता, सेवाको 
गुणस्तरिारे ववस्ततृ रूपमा उल्लेख छैि । 
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रु्कोट कणााली जलववद्युत ितने भएपनछ स्थानीय हवर्ात 

 

पषु्पराज भट्टराई 

मान्म, मजङ्सर १६ गते । कालीकोट जजल्लाको रास्कोट िगरपानलका विा िं ८ का ६७ िर्ीय रामिाथ 
िराल फुकोट कणााली जलबवद्युत िन्िे भएपनछ हबर्ात हुिुहुन्छ । वर्ााैैपनछ कणााली िदीिाट ित्ती 
िल्िे भएपनछ उहााँ खुशी देजखिुभएको हो । 
उहााँले भन्िुभयो, हाम्रो पररवार पाल्िे खेत ढदि हामी तयार छौ, राबिय गौरवको आयोजिा भएकाले 
सरकारले हाम्रो ब्यवस्थापि गररढदिु पछा । उहााँमात्र होइि रास्कोट िगरपानलकाकै दगुाप्रसाद िरालको 
मुहारमा पनि खुशी छाएको छ । उहााँले हामी भारतमा गएर पनि कमाएर खाि सक्छौ जिताको िरमा 
बिजुली िल्छ भिे खुसी छौ, उहााँले भन्िुभयो । उहााँहरू मात्र होइिि ्फुकोट कणााली जलबवद्युत िन्िे 
भएपनछ कानलकोटका स्थािीय िागररक खुशी देजखएका छि ्। 
सोमिार फुकोट कणााली जलबवद्युत प्रभाबित क्षेत्रका जिसमुदायसंग मन्त्री कायािममा िोल्दै संिीय 
सरकारका ऊजाा तथा जलस्रोत मन्त्री िर्ामाि पुिले बवनभन्ि समयमा भएका आन्दोलिमा 
कालीकोटको अग्रणी भूनमका खेलेकाले कालीकोटको बिकासका लानग सरकार लानग दावी गिुाभयो । 
उहााँले समग्र कणाालीको बिकासका लानग कणाालीका छालछालमा बिद्युत आयोजिाहरु निमााण गररिे 
िताउिुभयो । उहााँले ४८० मेगावाट बिद्युत क्षमता िोकेको फुकोट कणााली जलबवद्युतको आगामी 
चैतनभत्रमा अध्ययि गरी काम सुरू गिे दावी गिुाभयो । 
कालीकोटमा निमााण हुिे आयोजिाले समग्र कणाालीको बिकास गिे भएकोले िेपाल सरकारले 
िेपालको पािी जिताको लगािी भिी आयोजिा निमााण गरररहेको मन्त्री पुिले िताउिुभयो । एक 
ढदि मात्र काम रोढकयो भिे फुकोट जलबवद्युत आयोजिािाट ५ करोि रकम िरािर खेर गइरहेको भन्दै 
उहााँले जनतभन्दा नछटो आयोजिा निमााण गररछाड्िे प्रनतविता जिाउिुभयो । 
आयोजिा निमााण भएमा २५ प्रनतशत कणााली प्रदेशलाई र २५ प्रनतशत कालीकोटका जितालाई 
रोयल्टी प्राि हुिे भएकाले कामका लानग सहयोग गिा उहााँले आग्रह गिुाभयो । मन्त्री पुलिे जलबवद्युत 
आयोजिा प्रभाबवत क्षेत्रका िागररकलाई ब्यस्थापिका लानग मुआब्जा पनि बितरण गररिे िताउिुभयो 
। 
यस्तै कणााली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रिहादरु शाहीले यो आयोजिालाई नछटो भन्दा नछटो सम्पन्ि 



गररसक्िे िताउिुभयो । यो आयोजिा निमााण गदाा सिैको साझा आिश्यकता भएको उहााँको भिाइ छ 
। 
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िूढीगण्डकी आयोजना िााँकी र्ुआब्जा ननर्ाारण 

र्ाकदङ, र्न्ससर १७ गते । िूिीगण्िकी जलबवद्युत ्आयोजिाको िुिािमा पिे िहुचनचात मुख्य िजार 
के्षत्रको जग्ग्गाको मुआब्जा निधाारण गरेको छ । प्रमुख जजल्ला अनधकारीको अध्यक्षता हुिे मुआब्जा 
निधाारण सनमनतले निकै लामोै े कसरतपनछ यो मुआब्जा निधाारण गरेको हो । बववादमा रहेको गोरखा 
र धाढदङको ऐनतहानसक महìव िोकको आरुिाट िजार र आखेत क्षेत्र तथा धाढदङको खहरे िजार 
क्षेत्रको मुआब्जा सोमिार बिहाि निधाारण गररएको प्रमुख जजल्ला अनधकारी आसमाि तामाङले 
जािकारी ढदिुभएको छ । धाढदङसाँगै गोरखाको िााँकी क्षेत्रको पनि मुआब्जा निधाारण गररएको छ । 
दवुै जजल्लाको मुआब्जा निधाारण सनमनतको आइतिार रानत िसेको संयुक्त िैठकले िुिािमा पिे 
जग्ग्गालाई बवनभन्ि समूहमा वगीकरण गरी मूल्य निधाारण गररएको छ । 

आइतिार गररएको निणायािुसार आरुिाट क्षेत्रको जग्ग्गालाई िौ समूहमा वगीकरण गररएको छ भिे 
आखेत क्षेत्रको जग्ग्गालाई दईु समूहमा वगीकरण गररएको छ । मुख्य सिक मागामा पिे, सहायक सिक 
मागामा पिे, शाखा िाटोले छोएको, शाखा िाटो र मोटर िाटोले िछोएको, गोरेटो िाटोलगायतका पक्षलाई 
आधार मािेर मुआब्जा तोढकएको प्रमुख जजल्ला अनधकारी आस्माि तामाङले जािकारी ढदिुभयो । 
गुठीयार, मोही र सुकुम्िासीलाई शतप्रनतशत क्षनतपूनताका लानग निणाय गिा फाइल ऊजाा मन्त्रालय 
पठाइएको िताउाँ दै प्रजजअ तामाङले िरको ह्रासकट्टीको निणाय प्राि भएपनछ उक्त मूल्य तोढकिे 
िताउिुभयो । धाढदङको खहरे क्षेत्रको दईु सय ४५ र आरुिाट, बवशालिगरको ९१६ रोपिीसमेत जम्मा 
११ सय ६१ जग्ग्गाको मुआब्जा निधाारण गिा िााँकी नथयो । यस्तै गोरखाको आरुिाट क्षेत्रमा ५३७ र 
आखेत क्षेत्रमा ७२ रोपिी जग्ग्गाकोै े मुआब्जा निधाारण गिा िााँकी नथयो । 
िूिीगण्िकी आयोजिाको िुिािमा पिेमध्ये अढहलेसम्म ४४ हजार ६५८ रोपिी जग्ग्गाको २६ अिा ८४ 
करोि ४६ लाख ४९ हजार रुबपयााँ मुआब्जा बवतरण भइसकेको छ । मुआब्जा निधाारण भएपनछ अि 
िजार क्षेत्रको कररि १७ सय ७० रोपिी जग्ग्गाको मुआब्जा बवतरण प्रढिया सुरु हुिे छ । चालू 
आनथाक वर्ामा सरकारले िूिीगण्िकी आयोजिाका लानग १४ अिा ६० करोि रुबपयााँ िजेट बवनियोजि 
गरेको छ । 
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भेरी–ििई दोस्रो चरणमा 

(नचप्ल,े सुखेत) — भेरी–ििई िाइभसाि िहुउदे्दश्यीय आयोजिाको दोस्रो चरणको काम औपचाररक 
रूपमा सुरु भएको छ । ऊजाामन्त्री वर्ामाि पुिले सोमिार सुखेतको नचप्लेजस्थत िााँध 
निमााणस्थलमा नसनभल निमााणको नशलान्यास गरे । 

 
आयोजिाको सुखेत नचप्लेजस्थत िााँध निमााणस्थलमा नसनभल निमााणको काम हुाँदै । तजस्िर : 
कलेन्द्र/काजन्तपुर 

 

ग्ग्वाङिङ युजन्टि/रमि जेभीले ६ अिा १६ करोिमा नसनभल निमााणको जजम्मा नलएको छ । 
कम्पिीले ४ वर्ानभत्र काम सक्िे गरी अगस्त २०१९ मा सरकारसाँग सम्झौता गरेको नथयो । 
आयोजिा निदेशक सञ्जीव िरालले कुिै व्यवधाि िभए समयमै काम सम्पन्ि हुिे िताए । 
उिका अिुसार सरासर काम भएमा आयोजिािाट आनथाक वर्ा २०७९/८० सम्म बवद्युत ्उत्पादि 
सुरु हुिेछ । ‘सािानतिा झमेला त आइरहन्छि ्तर यसले आयोजिाको गनतलाई रोक्िे छैि,’ उिले 
भिे, ‘मुआब्जालगायत समस्या समाधािका लानग पनि स्थािीय तह र जितासाँग छलफल 
गरररहेका छौं ।’ 
 

२०७५ पुस १० गते स्वीकृत संशोनधत गुरुयोजिाअिुसार आयोजिाको अिुमानित लागत ३३ अिा 
१९ करोि रुपैयााँ रहेको छ । सिैभन्दा ििी (४० प्रनतशत िजेट) काम नसनभल निमााणअन्तगात 
रहेको छ । यसअन्तगात हेिवक्सा, सजा साफ्ट र पावर हाउस निमााणको काम हुिेछ । निमााण 
जजम्मा पाएको कम्पिीका कायाकारी निदेशक रमण महतोले सरकारसाँग चारवर्े सम्झौता गरे पनि 



आन्तररक रूपमा तीि वर्ानभतै्र सम्पन्ि गिे गरी कायायोजिा ििाइएको िताए । अढहले दैनिक 
कररि १५० जिा दक्ष तथा अदक्ष जिशबक्तल ेकाम गरररहेका छि ्। तीमध्ये तीि जिा नचनियााँ 
साझेदार कम्पिीका प्राबवनधक रहेका उिले िताए । उिका अिुसार िााँध निमााणस्थलमा पािीको 
िहाव ििी हुिुका साथै कररि ३० नमटर गढहराइमा चट्टाि छ । ‘हामीसाँग काम गिाका लानग 
चुिौती त थुप्रै छि,्’ उिले भिे, ‘तैपनि बवदेशी प्रबवनध र अिुभवी जिशबक्त प्रयोग गरी समयमै 
सम्पन्ि गिे कायायोजिा ििाएका छौं ।’ िखााको समय (जुिदेजख अक्टोिरसम्म) मा काम गिा 
िसढकिे भएकाल ेउक्त समयमा अन्य काम गिे गरी कायायोजिा ििाइएको उिले िताए । 

 

नचनियााँ र िेपाली कम्पिीको साझेदारी रहेको नसनभल निमााणको काममा भारतीय बवज्ञ पनि 
सामेल छि ्। नयिीहरूले योजिा निमााण र बवकास कायामा सिाउिे महतोले िताए । यसका साथै 
िााँध निमााणमा जमाि कम्पिीका ‘िुम पम्प’ प्रयोग हुिेछि ्। ‘राबिय गौरवको यो आयोजिा 
पाउिु हाम्रा लानग पनि गौरवको बवर्य हो,’ उिले भिे, ‘त्यसैले स्वदेशी तथा बवदेशी स्रोतसाधि 
प्रयोग गरेर समयमै काम सक्िे लक्ष्य राखेका छौं ।’ 
 

दोस्रो चरणको कामको नशलान्यास गदै ऊजाामन्त्री पुिले आयोजिािाट सिैभन्दा ििी लाभ 
स्थािीय जिताले पाउिे भएकाले कुिैखाले अवरोध िगिा आग्रह गरे । सुकुम्िासीको व्यवस्थापि 
र मुआब्जाको बवर्यमा पनि सरकारल ेउनचत िंगले सम्िोधि गिे उिले जािकारी ढदए । 
कायािममा स्थािीय भेरी–ििई िाइभसाि जिढहत सनमनतको तफा िाट भेरीगंगा िगरपानलकाका 
िगर प्रमुख भूपेन्द्रिहादरु चन्दले मन्त्री पुिलाई २३ िुाँदे मागपत्र िुझाए । 

 

मागपत्रमा प्रभाबवत क्षेत्र र भेरी िदीको पािीको स्रोत क्षेत्रका जिताको िरिरमा बवद्युत ्पुर् याउिुका 
साथै हरेक िरधुरीलाई नि:शुल्क सेयर उपलब्ध गराइिुपिे, स्रोत क्षेत्रका जिताको आनथाक उन्िनत, 

बवकास निमााण र रोजगारी काया सञ्चालिका लानग आयोजिाको बवद्युत्िाट प्राि हुिे आम्दािीको 
५० प्रनतशत रकम छुट्याउिे ग्ग्यारेन्टी गररिुपिे, सतेो पुजाा पाएका र ऐलािी जनमि उपभोग 
गरररहेका जितालाई पनि समाि रूपमा मुआब्जाको व्यवस्था गररिुपिे लगायत माग राजखएका 
छि ्। 
  



>f]t M gful/s, 2076÷5÷17 

र्ानथल्लो सातजेन जलववद्यतु ्आयोजना, असार र्साततनभर ववद्यतु ्उत्पादन 

रसुवा - रसुवामा निमााण भइरहेको माथथल्लो सान्जेि जलववद्युत ्आयोजिाले चालु आथथाक 
वर्ा ०७६÷७७ सभत्रै ववद्युत ्उत्पादि सुरु गिे भएको छ। आउाँदो असार मसान्तसभत्र ववद्युत ्
उत्पादि गिेगरी कामलाई तीव्रता ढदएको छ। आयोजिाको ८५ प्रनतशत भौनतक प्रगनत 
भइसकेको छ। आयोजिाका अिुसार एक मढहिासभत्र पावर हाउसमा मेससिको स्टलेसिको 
काम सुरु हुिे छ।  

आयोजिामा कुिै पनि अवरोध िभएको र प्रयााप्त रूपमा आवश्यक सामग्री तथा कामदार 
रहेका कारण कामले गनत सलएको आयोजिा प्रमुख सुदिससहं महतले जािकारी ढदए। 
‘आयोजिामा अढहले कुिै समस्या छैि,’ उिले भिे, ‘यही गनतमा काम गिा सककयो भिे 
आउाँदो असारसभत्र ववद्युत ्उत्पादि सुरु गररसक्छौं।’ 

१४.८ मेगावट क्षमताको यो आयोजिा रसुवाको आमाछोढदङ्मो गाउाँपासलका–५ थचसलमेमा 
निमााण भइरहेकोैे छ। अढहले आयोजिामा पेिस्टकमा पाइप जिाि गिे, पावर हाउसमा 
सुपर स्ट्रक्चर निमााण गिे र इन्टरफेसको काम चसलरहेको छ। 

आयोजिाको २०६८ असोज २३ गते ववद्युत ्खररद सम्झौता (वपवपए) भएको थथयो। १४.८ 
मेगावाट क्षमताको आयोजिाको चार सय ७४ समटर पेिस्टकमा पाइप राखु्नपिेमा एक सय 
समटर पाइप राख्न िााँकी छ। पेिस्टक पाइप राख्ने काम ७५ प्रनतशत सककएको आयोजिाले 
जिाएको छ। 

आयोजिा निमााणका लाथग हालसम्म तीि पटकसम्म म्याद थप गररएको छ। आयोजिाको 
२०७२ साउि १५ गते निमााण सम्पन्ि गिे लक्ष्य थथयो। निधााररत समयमा निमााण सम्पन्ि 
गिा िसक्दा तीि पटकसम्म म्याद थप गररएको आयोजिाले जिाएको छ। 

आयोजिाकोैे भूसमगत सुरुङ एक हजार तीि सय समटर रहेको छ। सससभल ठेकेदार इससआई 
िज्रगुरुले आयोजिा निमााण गरररहेकोैे छ। सससभल कायामा इससआई िज्रगुरु जेभी, 
इलेक्ट्रोमेकानिकलमा थचनियााँ ठेकेदार तोिफाङ इलेजक्ट्रक इन्टरिेसि कपोरेसि, 



हाइरोमेकानिकलमा िेपाल हाइरो एन्ि इलेजक्ट्रक सलसमटेि र प्रसारण लाइि निमााणमा 
मुिभरी एन्ि जोशी कन्स्ट्रक्सि प्रासलले काम गरररहेका आयोजिाले जिाएको छ। 

सससभलतफा  ८५, इलेक्ट्रोमेकानिकलतफा  ७५ र हाइरोमेकानिकलतफा  ८० प्रनतशत काम सम्पन्ि 
भएको आयोजिाले जिाएको छ। आयोजिाले पावर हाउसदेखख थचसलमे हिसम्म सात 
ककलोसमटर प्रसारण लाइि निमााण गिुापछा। १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइि निमााणको 
काम चसलरहेको छ। 
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िूढीगण्डकीको सन्ल्टयो 

धाढदङ - िूिीगण्िकी जलववद्युत ्आयोजिाको िुिािमा पिे मुख्य िजार के्षत्रको जग्ग्गाको 
मुआब्जा निधाारण गररएको छ। धाढदङको आरुिाट र खहरे तथा गोरखाको आरुिाट र 
आखेतको मुआब्जा दर निधाारण गररएको हो। दवुै जजल्लाको मुआब्जा निधाारण ससमनतको 
आइतिार रानत िसेको संयुक्त िैठकले िुिािमा पिे जग्ग्गालाई ववसभन्ि समूहमा वगीकरण 
गरी मूल्य निधाारण गररएको हो। आरुिाट िजारतफा  मुख्य सिकले छोएको ठाउाँमा आिाको 
सािे दईु लाखदेखख सात लाख रूपैयााँसम्म, सहायक मागा भएका ठाउाँमा आिाको दईु लाख 
२५ हजारदेखख तीि लाखसम्म, गोरेटो िाटोले छोएको जग्ग्गालाई आिाको एक लाख ५० हजार 
र िाटो िभएको जग्ग्गालाई आिाको ५० हजार रूपैयााँ मुआब्जा तोककएको छ। 

गोरखाको आरुिाट के्षत्रमा पााँच सय ३७ र आखेत के्षत्रमा ७२ रोपिी जग्ग्गाकोैे मुआब्जा 
निधाारण गिा िााँकी थथयो। यस्तै, धाढदङको खहरे के्षत्रको दईु सय ४५ र आरुिाट 
ववशालिगरको िौ सय १० रोपिी जग्ग्गाको मुआब्जा निधाारण गिा िााँकी थथयो। 

मुख्य सिक, सहायक सिक, शाखा िाटोले छोएको, शाखा र मोटर िाटोले िछोएको लगायत 
पक्षलाई आधार मािेर मुआब्जा तोककएको मुआब्जा निधाारण ससमनतका संयोजक एवं प्रमुख 
जजल्ला अथधकारी आसमाि तामाङले िताए। ‘जग्ग्गाको प्रकृनत र ठाउाँ  हेरेर मुआब्जा दर 
निधाारण गररएको छ,’ प्रजजअ तामाङले भिे, ‘िुिािमा पिे जग्ग्गाधिीले जग्ग्गाको अवस्था 
हेरेर प्रनतआिा न्यूितम ५० हजारदेखख अथधकतम सात लाख रूपैयााँसम्म मुआब्जा पाउिे 
व्यवस्था गरेका छौं।’ निधाारण गररएको दररेट अिुसार धाढदङको आरुिाट िजारको जग्ग्गालाई 
िौ ककससममा वगीकरण गरी छुट्टाछुट्टै दर कायम गररएको छ। मुआब्जाको ववस्ततृ 
वववरण िूिीगण्िकी जलववद्युत ्आयोजिा अन्तगातको वातावरण, मुआब्जा ववतरण तथा 
पुिःस्थापिा एकाइको कायाालयमाफा त सावाजनिक हुिे भएकाले आफूले उपलब्ध गराउि 
िसक्िे प्रजजअ तामाङले िताए। 

त्यस्त,ै धाढदङको खहरे िजारतफा  मुख्य सिकले छोएको सय कफटसम्मको जग्ग्गालाई आिाको 
९० हजारदेखख एक लाख २० हजारसम्म मुआब्जा तोककएको छ। सय कफटको ‘रेन्ज’िाढहरको 



जग्ग्गालाई आिाको ५० हजार तोककएको तामाङले जािकारी ढदए। खहरे िजारतफा  पनि 
िुिािमा पिे जग्ग्गालाई सात प्रकारको मुआब्जा दर राखखएको छ। 

यससाँगै रुखबिरुवा, पाटी–पौवा, िरगोठ सिैको छुट्टाछुट्टै मुआब्जा ढदइिे िूिीगण्िकी 
आयोजिाको मुआब्जा ववतरण तथा पुिःस्थापिा एकाइले िताइसकेको छ। आरुिाट र खहरे 
िजार के्षत्रिाहेक िुिािमा पिे अन्य के्षत्रको िरगोठ र िोटबिरुवाको पनि लगत संकलि 
भइसकेको छ। आरुिाट र खहरे के्षत्रमा मुआब्जा ितोककएको भन्दै लगत संकलि गिासमेत 
स्थािीयले अवरोध गरेका थथए। 

िेपाल सरकारले िरगोठको मुआब्जा ढदाँदा ३० वर्ाअनिसम्म निमााण भएका िरको हकमा 
प्रनतवर्ा १.५ देखख २.५ प्रनतशतसम्म ह्रासकट्टी गिे नियम छ। तर िुिाि के्षत्रका िरगोठको 
मुआब्जा ववतरण गदाा पुिै पनि ह्रासकट्टी िगिे निणाय गराउि मजन्त्रपररर्द्मा लेखेर 
पठाइएको प्रजजअ तामाङले जािकारी ढदए। 

िूिीगण्िकी आयोजिािाट गोरखाको साबिक १४ र धाढदङको १३ गाववस प्रभाववत हुिेछि।् 
प्रभाववत के्षत्रको जग्ग्गाको मुआब्जा गोरखातफा  २०७३ मंससरमा र धाढदङतफा  त्यसै वर्ाको 
पुसमा निधाारण गरेर ववतरण थासलएको थथयो। गोरखाको आरुिाट र आखेत िजार तथा 
धाढदङको आरुिाट र खहरे िजारको मुआब्जा निधाारण गिा िााँकी राखी अन्य के्षत्रको 
त्यनतिेलै टंुग्ग्याइएको थथयो। व्यापाररक के्षत्र भएका कारण पनि प्रभाववतले उथचत रूपमा 
मुआब्जाको माग राख्दा त्यनतिेला थााँती राखखएको थथयो। 

सोमिार बिहाि प्रमुख जजल्ला अथधकारीले हस्ताक्षर गरेपनछ निधााररत मुआब्जा वववरण 
राजपत्रमा प्रकाशि भई लालपुजाासढहत मुआब्जा दािी गिा सूचिा प्रकासशत गररिेछ। 
स्थािीयले भिे मुआब्जा निधाारणमा ढिलाइ भएको भन्दै चरणिद्ध रूपमा आन्दोलि गदै 
आएका छि।् यस के्षत्रका िाससन्दाले प्रनतआिा २५ लाख रकम मुआब्जा माग गरेपनछ 
मुआब्जा निधाारण ढिलाइ भएको थथयो। 

आयोजिा निमााणका लाथग ५८ हजार एक सय ५३ रोपिी जग्ग्गा अथधग्रहण गररएको छ। 
िूिीगण्िकी आयोजिाको िुिािमा पिेमध्ये अढहलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपिीको २६ 
अिा ८४ करोि ४६ लाख ४९ हजार रूपैयााँ मुआब्जा ववतरण भइसकेको एकाइ प्रमुख कृष्ण 
काकीले िताए। ‘ढिला गरी मुआब्जा निधाारण भएको छ, अि तत्कालै िापजााँच गरेर मुआब्जा 



ववतरणको काम हुिेछ,’ उिले भिे, ‘मुआब्जा निधाारण भएपनछ अि िजार के्षत्रको कररि १७ 
सय ६४ रोपिी जग्ग्गाको मुआब्जा ववतरण प्रकिया सुरु हुिेछ।’ 
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जलववद्युत ्कम्पिीका अपूरा वववरण 

िेपाल स्टक एक्सचेन्ज (िेप्से) मा सूचीकृत जलबवद्युत ्समूहका ३२ ओटा कम्पिीमा ५१ अिा ५१ 
करोि ९४ लाख ३१ हजार ४ सय रुपैयााँ स्वपूाँजी लगािी भएको छ । िजार पूाँजीकरण ९० अिा १२ 
करोि २१ लाख ४२ हजार ४ सय ८९ रुपैयााँ र कुल िजार पूाँजीकरणमा ६ दशमलव ३७ प्रनतशत 
योगदाि छ । (िेप्से, १५ मंनसर, २०७६) सूचीकरण भएका जलबवद्युत ्कम्पिी निमााण सम्पन्ि, 

निमााणाधीि र निमााण सम्पन्ि भएर प्रसारण लाइिको अभाव झेनलरहेका गरी ३ प्रकारका छि ्। 
जुिसुकै अवस्थाका भए पनि सूचीकृत कम्पिीले तै्रमानसक रूपमा सम्पूणा बववरण खोली प्रकाशि 
गिुापिे हुन्छ । तर, िेपाल नधतोपत्र िोिा र बवद्युत ् नियमि आयोगले केके बववरण सावाजनिक 
गिुापछा भिेर कुिै स्पष्ट खाका िढदाँदा जलबवद्युत ्कम्पिीका बववरणमा एकरूपता आउि सकेको 
छैि । बवत्तीय बववरण र अिुमनत अवनध  हरेक क्षेत्रमा बवनशष्टीकृत नियामक िहुिे, बवनशष्टीकृत 
नियामक िहुाँदैमा सूचीकरणमा िआउिे वा आउि िहुिे भन्िे हाँैुदैन्ि र यस्ता कम्पिीको न्यूितम 
नियमि र सुपररवेक्षण शेयरिजारकै सवोच्च निकायले गिुापछा । िेपाल मात्र होइि, संसारभर िेपाल 
नधतोपत्र िोिा (िाम फरक हुिसक्छ) सूचीकृत सिै कम्पिीको न्यूितम नियामक र सुपररवेक्षक हो 
। िोिाले सूचीकरणमा जाि अिुमनत ढदएपनछ सूचीकरण र नियमिका शतामा पनि पररवताि गदै 
जािुपिेमा केही गरेि । िोिाले केही गरेि तर, जलबवद्युत्कै नियमि गिा गठि भएको आयोगले पनि 
नियमि गिा चासो देखाएझैं लाग्ग्दैि । िेप्सेमा जनतओटा जलबवद्युत ्कम्पिी सूचीकृत छि,् त्यनत 
िै थरी बवत्तीय बववरण प्रकाशि भइरहिु यसको जल्दोिल्दो उदाहरण हो । यसमा एकरूपता हुिुपछा 
वा ल्याउिुपछा भन्िे सोच िआउाँदा कम्पिीबपच्छेको आआपm्िै बवत्तीय प्रनतवेदि िााँचा छ । यस्ता 
फरकफरक िााँचाका प्रनतवेदिका कारण जलबवद्युत ् क्षेत्रका अध्येता एवम ् लगािीकतााले तथयांक 
आधार (िाटािेस) ििाउि सकेका छैिि ् । जल राज्यको सम्पबत्त हो र जलबवद्युत ् बवकास गिा 
राज्यिाट अिुमनत नलएर व्यवसाय (बवकास) गिुापछा । जलबवद्युत ्बवकासका लानग निमााण अवनध 
५ वर्ासढहत ३५ वर्ाको हुन्छ र त्यसपनछ पूवााधारसढहत राज्यलाई हस्तान्तरण गिुापछा । जलबवद्युत ्
कम्पिीले प्रकाशि गि े तै्रमानसक प्रनतवेदिमा आयोजिाको िााँकी अवनध उल्लेख िहुाँदा कुि 
आयोजिाको अवनध कनत िााँकी छ भन्िे थाहा पाउि सढकिे अवस्था छैि । त्यस्तै, निमााणाधीि 
आयोजिा पनि कुि चरणमा पुग्ग्यो वा पुगेको छ भन्िे बवनशष्टीकृत उल्लेखि िगरी ‘हाल आयोजिा 
निमााणको चरणमा रहेको छ’ भन्िे गोश्वारा वाक्य मात्र भेढटन्छ । जलबवद्युत्का नसनभल (िाटो, 



बवद्युत ् गहृ, आवास भवि), हाइरोमेकानिकल (पिेस्टक, टवााइि) र इलके्ट्रोमेकानिकल (जेिेरेटर 
लगायत) मूलतः तीिओटा मुख्य अवयव हुन्छि ्। यी तीिओटा अवयव एकैसाथ निमााण वा जिाि 
कुिै हुिसक्छ, कुिै हुि सक्दैि । तै्रमानसक प्रनतवेदिमा यी तीिओटा अवयवको निमााण प्रगनत कुि 
के अवस्थामा छ कतै उल्लेख भेढटाँदैि । त्यस्तै निजित दरूीसम्म आयोजिा प्रवद्र्धकले िै प्रसारण 
लाइि निमााण गरी बवद्यतु ्पु¥याउिुपि ेपनि हुन्छ । प्रसारण लाइिका के कनत संरचिा ििे, कनत 
िााँकी छ, कढहले पूरा हुन्छ भन्िे पनि कतै उल्लेख भेढटाँदैि । बवद्युत ्बविी र लगािी  आयोजिाले 
िेपाल बवद्युत ्प्रानधकरणसाँग बवद्युत ्ढकििेच सम्झौता अथाात ्पावर पचेज एनग्रमेन्ट (पीपीए) गदाा 
हरेक महीिा यनत–यनत पररणाममा बवद्युत ्शबक्त (यनुिट) उपलब्ध गराउिे उल्लेख गरेका हुन्छि ्। 
शेयर जारी गदाा कुिैकुि ैआयोजिाले बववरणपत्रमा हरेक महीिा उपलब्ध हुिे युनिटको तानलका 
उल्लेख गरेको भेढटए पनि सिैले उल्लेख गरेको भेढटाँदैि । यसो हुिुको कारण अिुमनत ढदिे िोिालाई 
केके बवर्य उल्लेख हुिुपछा भन्िे जािकारी िभएको वा ‘चनलहाल्छ’ भन्िे मािनसकता हो, िुझ्ि 
सढकएको छैि । बववरणपत्रमा उल्लेख िगराउिे िोिाले तै्रमानसक प्रनतवेदिमा उल्लेख गिा लगाउि े
प्रश्न कसरी उठोस ्? आयोगले समेत यस्तो जािकारी ढदिुपछा भन्ि सकेको छैि वा वास्ता गरेको 
छैि । तै्रमानसक बववरण प्रकाशि गदाा हरेक महीिा कनत युनिट बिजुली कुि दरमा बविी गररयो 
भन्िे महŒवपूणा जािकारीको खिेरी कढहलेसम्म देजखिे हो, ईश्वरले जान्लाि ्तर, िोिा र आयोगल े
जान्िे सम्भाविा तत्काललाई छैि । त्यस्तै, जलबवद्युत ्कम्पिीले अन्य कम्पिीमा पनि लगािी 
गरेका कुरा वासलातको ‘लगािी’ शीर्ाकमा गोश्वारा रूपमा देजखन्छ । तर, कुिकुि कम्पिीमा 
कनतकनत अंश (प्रनतशत) छ भन्िे बववरण कुिैकुिैले ढदए पनि पूणा बववरण ढदएको देजखाँदैि । 
त्यस्ता लगािी भएका कम्पिीले बवकास गरररहेको आयोजिा कुि चरणमा छि ्भन्िे बववरण कत ै
भेढटाँदैि । त्यस्तै, प्रवबिात आयोजिाको पनि हस्तान्तरण अवनध कनत िााँकी छ भन्िे िदेजखएको 
एउटा उदाहरण िुटवल पावर कम्पिीले लगािी गरेको ढहमाल पावर नलनमटेि (जखम्ती पढहलो) हो 
। ढहमाल पावरले आगामी सि ्२०२० जुलाईमा आधा अंश सरकारलाई हस्तान्तरण गदै छ । िुटवल 
पावरको आम्दािीको मुख्य स्रोत ढहमाल पावर हो । यी बववरण अढहलेसम्म पनि तै्रमानसक बववरणमा 
देख्न पाइएको छैि । मूल्य वबृिको सूचिा  बवद्युत ्आयोजिाले पीपीए गदाा निजित पटक निजित 
वर्ासम्म मूल्य वबृि पाउाँछि ् । तर, यसको उल्लेख एकादईुले कताकनत उल्लेख गरे पनि सिैले 
गरेको भेढटाँदैि । अढहलेसम्मको अभ्यास हेदाा आधार वर्ा (बवद्युत ्उत्पादि गिा तोढकएको वर्ा) को 
दरभाउमा ििीमा ९ पटक ३ प्रनतशतका दरले मूल्य वबृि प्राि गछाि ् । तोढकएको समयमा 
व्यावसानयक उत्पादि िभएमा त्यसिाट मूल्य वबृिदर िट्िे कुरा पनि कतै उल्लेख हुाँदैि । 



जलबवद्युत ्कम्पिीले प्रनतशेयर आम्दािी गणिा गदाा पनि तै्रमानसक आम्दािीलाई वाबर्ाकीकरण गरेर 
देखाउिे गरेका छि,् जुि सवाथा गलत बवनध हो र यसमा ध्याि ढदएका पाइाँदैि । जलबवद्युत्को 
मुख्य याम भिेको साउि, भदौ र असोज भएको हुाँदा यनतिेलाको आम्दािी अन्य समयको भन्दा 
ििी हुन्छ । असोजसम्म (पढहलो तै्रमानसक) को आम्दािीलाई ४ गुणा गदै प्रनतशेयर आम्दािी 
देखाउिे काया गलत हो भिेर िुझ्ि सकेिि ्भन्ि नमल्िे ठाउाँ  छैि । अन्य िखुलेका बवर्य  मानथका 
बवनभन्ि अिुच्छेदमा उल्लेख गररएका मुख्यमुख्य बवर्यिाहेक अरू पनि हेदाा सािा तर, लगािी 
निणाय गिा सहयोगी हुि ेधेरै जािकारी सावाजनिक हुिे गदैिि ्। जलबवद्युत ्आयोजिाले जलको 
उपयोग गरेिापत रोयल्टी नतिुापछा यसको दर पनि फरक हुाँदै जान्छ । तर, यसको पनि उल्लेख 
गररएको भेढटाँदैि । त्यस्तै, यस्ता आयोजिालाई व्यावसानयक उत्पादि हुिे भिेर तोढकएको नमनतिाट 
१० वर्ासम्म आयकर पूरै छूट हुन्छ र त्यसपनछ थप ५ वर्ा आधा आयकर लाग्ग्छ र सोह्रौं वर्ािाट 
पूणा आयकर लाग्ग्छ । तै्रमानसक बववरण सावाजनिक गदाा यस्ता बववरण पनि बवरलै देजखन्छ । 
त्यस्तै, जलबवद्युत ्आयोजिा निमााण गदाा ऋण पनि नलइएको कुरा वासलातमा देजखन्छ । तर, 

सामान्यजिले िुझ्िे भार्ामा प्रकटीकरणमा यो तै्रमानसकमा यनत िुझाइयो, अि यनत िााँकी छ र 
आगामी तै्रमानसकमा यनत िुझाइन्छ भन्ि ेउल्लेख हुाँदैि । स्थािीय र संस्थापक शेयर निजित 
समयसम्म बविी िन्देजमा रहेको हुन्छ । तर, यसको पनि उल्लेख कढहलेदेजख कढहलेसम्म हो र 
कनत समय िााँकी छ यस्ता कुरा पनि प्रकट गररएको पाइाँदैि । आयोग ढक आयो गयो ? जलबवद्युत्मा 
नियामक चाढहयो भिेर िेस्मारी नचच्याउिे पनि अढहले आयोगलाई मानथ उजल्लजखत बवर्यमा 
प्रकटीकरण गिा लगाऊ भन्ि कोही पनि गएको देजखाँदैि, िरु ‘फलािोले िोलेर िटायो’ भन्िे िेतुकको 
आिोश मात्र पोखेको देजखन्छ । आयोग पनि यस्ता कुरामा साहै्र दत्तनचत्त भएर लागेको पनि देजखाँदैि 
। मानथ उजल्लजखत काया गिा त्यनत ठूलो शबक्त लगाउिुपिे पनि देजखाँदैि । चाहिे िै हो भिे यनत 
काया गिा १ हिा पनि लाग्ग्दैि । तर, इच्छाशबक्तको कमी भयो भिे ‘आाँगि परदेश हुन्छ’ भन्ि े
भिाइ चररताथा भएको छ । आयोग सााँच्चै ‘आयोग’ िन्छ ढक ‘आयो, गयो’ िन्छ हेिा िााँकी छ । 

 

  



>f]t M बिज खिर,2076÷8÷17 
प्रदेश २ को ववदु्यत ्चहुावट ११ प्रनतशतर्ा झाररने, ववतरण केतरहरुसाँग कायासम्पादन सम्झौता 

काठमािौं । िेपाल ववद्युत प्रथधकरणले प्रदेश िं २ मा रहेको ववद्युत ्चुहावटलाई १० दशमलव ९७ प्रनतशतमा 
झािे भएको छ । प्राथधकरणले प्रदेश िं २ को प्रादेसशक कायाालय जिकपुरलाई चालु आथथाक वर्ा २०७६/०७७मा 
ववद्युत ्चुहावटलाई १० दशमलव ९७ प्रनतशतमा झािे लक्ष्य ढदएको हो । चालु आवको असोजसम्म प्रादेसशक 
कायाालयको औसत ववद्युत ्चुहावट १९ दशमलव ६१ प्रनतशत छ । प्रादेसशक कायाालय जिकपुरअन्तगात 
प्रदेश िं २ मा पिे ८ जजल्लाका २३ ववतरण केन्द्रहरु छि ्। तत्कालीि जिकपुर क्षेत्रीय कायाालयअन्तगात 
रहेका सोलुखुम्िु, खोटाङ, ओखलिंुगा, उदयपुर र ससन्धुलीका ववतरण केन्द्रहरुलाई सम्िजन्धत प्रदेशका प्रादेसशक 
कायाालयमा समायोजि गररएको छ । तत्कालीि हेटौंिा क्षेत्रीय कायाालय अन्तगात रहेका पसाा, िारा र रौतहट 
जजल्लाजस्थत ववतरण केन्द्रहरुलाई जिकपुर प्रादेसशक कायाालयमा समायोजि गररएको छ । 
कायाालयअन्तगातका ववतरण केन्द्रहरुको ग्राहक संख्या ८ लाख २४ हजार छ । तत्कालीि जिकपुर क्षते्रीय 
कायाालयको तीि वर्ा अनि (आव ०७२÷७३मा) ४७ प्रनतशत रहेको ववद्युत चुहावट आव 
०७३/७४,०७४/७५,०७५/७६मा िमश: ३६.५५, ३३ र २३ प्रनतशतमा झाररएको छ । ववद्युत ्बििीिाट प्राथधकरणले 
आम्दािी गिे राजश्वको कररि २३ प्रनतशत ढहस्सा प्रदेसशक कायाालय जिकपुरले संकलि गछा । 
कायाालयअन्तगात सिैभन्दा ििी ४६ दशमलव ७६ प्रनतशत ववद्युत ्चुहावट रहेको धिुर्ाजस्थनत यदकुहा 
ववतरण केन्द्रलाई २५ प्रनतशतमा झािे लक्ष्य ढदइएको छ । त्यसपनछ दोस्रो ििी ४४ दशमलव ७० प्रनतशत 
चुहावट रहेको िाराको कलैया ववतरण केन्द्रलाई २५ प्रनतशतमा झािे लक्ष्य ढदइएको छ । ४४ दशमलव १८ 
प्रनतशत ववद्युत ्चुहावट रहेको ससराहाको लाहाि ववतरण केन्द्रलाई १९ दशमलव ७७ प्रनतशतमा झािे लक्ष्य 
ढदइएको छ । प्राथधकरणले चालु आथथाक वर्ा (आव) २०७६/७७ मा ववतरणतफा को ववद्युत ्चुहावट ८ दशमलव 
५० प्रनतशतमा झािे लक्ष्य राखेको छ । प्राथधकरणल ेगत आथथाक वर्ा २०७५/७६मा ववतरणतफा को ११ दशमलव 
२८ प्रनतशतको चुहावटलाई २ दशमलव ७८ प्रनतशत ववन्दलेु िटाएर ८ दशमलव ५० प्रनतशतमा झािे लक्ष्य 
तय गरेको हो । प्राथधकरणको व्यवस्थापिले मंगलिार ववद्युत ् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलि र 
ग्राहकसाँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केजन्द्रत भई कायाालयअन्तगातका ववतरण केन्द्र प्रमुखहरुसाँग कायासम्पादि 
सम्झौता गरेको छ । प्राथधकरणका कायाकारी निदेशक कुलमाि निससङसाँग प्रादेसशक कायाालयका प्रमुख 
मिोजकुमार ससहंले कायासम्पादि सम्झौता गरेका हुि । ववतरण तथा ग्राहक सेवा निदेशिालयका उपकायाकारी 
निदेशक हरराज न्यौपािेसाँग ववतरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छि । प्राथधकरणले आफ्िा ७ प्रादेसशक 
तथा दईु प्रदेश डिसभजि कायाालय र त्यसअन्तगात प्रत्येक ववतरण केन्द्र प्रमुखहरुसाँग कायासम्पादि सम्झौता 
गरररहेको छ । प्रदेश िं १ र ३का प्रादेसशक कायाालयका प्रमुख र कायाालयअन्तगातका ववतरण केन्द्र 



प्रमुखहरुसाँग यसअनि िै सम्झौता भइसकेको छ । कायािममा कायाकारी निदेशक निससङले तीि वर्ासभत्र 
शत्प्रनतशत ववद्युतीकरण गिे र पााँच वर्ासभत्रमा प्रनतव्यजक्त ऊजाा खपत सात सय युनिट पुयााउिे सरकारको 
िोर्णा कायाान्वयि गिुा प्राथधकरणको प्रमुख जजम्मेवारी रहेको िताए । ववद्युत ्खपत ििाउि थथ्र फेज समटर 
प्रयोगमा प्रोत्साहि गिा, ग्राहक केजन्द्रत भएर सेवा प्रवाह गिा, आफ्िो िैनतक लेखापरीक्षण आफैं  गरी ववत्तीय 
अिुशासिमा रहि, चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी असभयाि चलाउि, वक्यौता असुलीमा किाइ गिा र 
ढदइएका लक्ष्य पूरा गिा उिले निदेशि ढदएका छि । उिले ववद्युत ्खपत ििाउि आफ्िो क्षते्रमा रहेका 
सम्पूणा ट्रान्सफमारहरुमा ववद्युत्को लोि ५० प्रनतशतभन्दा माथथ िरहिे गरी ट्रान्सफमार थप्प र स्तरोन्िनत 
गिा ववतरण केन्द्रहरुलाई निदेशि समेत ढदएका छि । 

  



>f]t M बिज खिर,2076÷8÷17 
सरकार िसुथिए जलववद्युतले िैंककङ के्षत्र िै ध्वस्त ििाउाँछ 

कुिै समय ववद्युतको अभावमा १८ िन्टासम्म लोिसेडिङ् व्यहोिुा पिे िाध्यता आम िेपालीलाई थथयो । तर 
उत्पाढदत ववद्युतको सही व्यवस्थापिले अढहले त्यो िाध्यता ववगतको कथा भएको छ । आन्तररक खपतका 
लाथग ववद्युत कररि पयााप्त हुिे अवस्था अढहले आएपनछ उत्पाढदत ववद्युत के गिे थचन्ताको ववर्य िन्ि 
थालेको छ । स्वदेशी लगािीकतााले ववद्युत उत्पादिमा निकै ठूलो लगािी गरररहेको अवस्थामा िेपालको 
खासगरी जलववद्युत क्षेत्रको भववष्य कस्तो हुन्छ त भिेर स्वतन्त्र उजाा उत्पादक संि(इपाि)का अध्यक्ष 
शैलेन्द्र गुरागाईंसाँग बिजखिरका रामराजा शे्रष्ठ र राङ्िोल लामाले गरेको कुराकािी : अढहले उत्पाढदत 
ववद्युतले आन्तररक माग पूरा हुाँदैं गएको छ । थप आयोजिाहरु तयार हुाँदैछि भिे सयौं मेगावाट जलववद्युत 
उत्पादिको लाथग यहााँहरु लाथगरहिु भएको छ । उत्पाढदत ववद्युतको खपत ििाउिे योजिा पनि त होला ? 

हामी आजभन्दा १५ िर्ा अगाडिदेखख यो असभयािमा लाथगरहेका छौं । हाईरोपावरमा हामीले एउटा छुट्टै 
संस्था पनि जन्मायौं । सुरुमा हाईरोमा मान्छेलाई कसरी आकवर्ात गिे, लाईसेन्स कसरी सजजलो गरी सलिे, 

लाईसेन्स सलएकालाई कसरी अध्ययि गिे, कसरी स्वदेशी लगािी र ववदेशी लगािीलाई पररचासलत गिे, 

ववदेशी लगािी कसरी ल्याउिे कुराहरुमा सिै केजन्द्रत थथयौं । अढहले हाम्रो आवश्यकता भिेको िजार हो । 
िेपाल ववद्युत प्राथधकरणका अिुसार नतहारको समयमा सिैभन्दा ििी खपत हुिे भिेको १२ सय मेगावाट 
हो । यसमा १२ सय मेगावाट त िनििै सक्यो । त्यसमा तीि हजार मेगावाटका आयोजिा निमााणधीि 
चरणमा छि ्। त्यसमध्ये पनि एक हजार मेगावाट यो िर्ा सभत्र सम्पन्ि हुिे तयारीमा छ । यो ववद्युत 
खपत गिा हामीसाँग देशसभत्र संयन्त्र िनिसकेको छैि । यो भिेको देशमा ववद्युतको सुिामी आउिु जस्तै हो 
। यसलाई व्यवस्थापि गिा सके उद्योगधन्दा चलाउि वा ववदेशमा लगेर िेच्ि सके देशमा समदृ्थध आउाँछ, 

देशले फड्को माछा , दोहोरो अंकको ववकासमा हामी पुग्ग्छौं । हामी जसरी इथथयोवपयाको उदाहरण ढदन्छौं, 
त्यसैगरी िेपालको उदाहरण ववश्वले ढदिेछ । तर, हामीले बिजुलीको व्यवस्थापि गिा सकेिौं भिे यो बिजुली 
सुिामी जस्तै हो । यसले हाम्रो अथातन्त्र, सरकार, देश, लगािी, िैंक, उद्यमी सिैलाई िगाएर ध्वस्त ििाउाँछ 
। त्यसो भए यसको ववकल्प के त ? सरकारल ेपनि आफ्िो तफा िाट प्रयास गरररहेको छ । जस्तै िेपाल र 
भारतिीच सम्झौता गरेर पावर टे्रि एथग्रमेन्ट भयो । यस्तै िेपाल र िंगलादेशिीच पनि पावर टे्रि एथग्रमेन्ट 
भएको छ र िेपाल र चीििीच पावर टे्रि एथग्रमेन्ट भइसकेको छ । यसैको सम्भाविा पढहल्याउि हामील े
स्वतन्त्र उजाा उत्पादक (इपाि) माफा त भारत र िंगलादेशको भ्रमण गयौं र त्यहााँको िजार िुझ्यौं । त्यहााँ 
पुगेर त्यहााँको िीनत नियम िुझ्िे काम गरेका छौं । यसले के देखायो भिे उिीहरुका िीनत र हाम्रा िीनतमा 
केही िीनतगत कुराहरु सुधार गिुापिे छि ्। अरु हामीलाई थुिछेक केही पनि छैि । यस्तै हामी निजीक्षते्रले 



पनि नियाातका लाथग पहल गिुापछा भिेर पावर ससमट पनि आयोजिा गयौं । एक्स्पोटा मेकानिजम निमााण 
गिा हामीले गरेको पहलमा सिै निकायहरु र हाम्रो लाथग सम्भाववत िजार भनिएका देशहरु मञ्जुर पनि 
भएका छि ्। अव पावर टे्रि गिुापछा र पावर टे्रि गदाा भारतलाई समेट्िु पछा । यसो हुि सके िंगलादेशमा 
ववद्युत नियाात गिा सककन्छ भन्िे कुरामा सिैको एक मत छ । मात्र िेपाल सरकारले के गररढदिु पयो 
भिे या त द्रतू गनतमा आफैं ले यसको काम गिुापयो, ववस्तारै गदै जाउला भिेर ल्याङल्याङ गरर रहिे होईि 
। यढद िगिे हो भिे तत्काल हामीलाई गिा ढदिुपयो । हामी निजी क्षेत्र ६ हजार मेगावाटको वपवपए गरेर 
िसेका छौं । र यो ििाउाँछौं पनि । १८ हजार मेगावाटको अध्ययि गरेर तयारी अवस्थामा छ र त्यो पनि 
निमााण गछौं । आफैं  निमााण गछौं, आफैं  ट्रान्ससमशि लाईि ििाउाँछौं । सरकारलाई ट्याक्स नतछौं, भ्याट 
नतछौं, अनि ट्रान्ससमशि लाईि भारत र िंगलादेश पुयााउि पनि हामी आफैं  संरचिा ििाउाँछौं र िेचेर ल्याएर 
त्यो पैसा िेपालको िुकुटीमा भछौं । देशको समदृ्थधको लाथग सरकारले त्यो पैसाको सदपुयोग गरोस भन्िे 
हाम्रो चाहािा छ । हामी यसतफा  अगाडि िढिरहेका छौं । तर, जुि पुरािो तररका छ, त्यो पररवताि हुि जरुरी 
छ । तत्काल पररवताि हुि जरुरी छ । यसैले सरकारले तत्काल निणाय गरेर अनि ििोस भन्िे हाम्रो आग्रह 
हो । हालै सम्पन्ि पावर ससमटले यसमा त्यस्तो केही समाधाि पढहचाि गयो ? अढहले हामीले देशलाई 
फाइदा हुिे गरर ववद्युत नियाात गिा सककरहेको छैिौं । यो ससमटले त्यसतफा  ववशेर् उपलजब्ध हाससल गयो 
। िेपाालको ववद्युत खरीद गिा भारत सरकार सहमत भयो । भारतका सथचव, सहसथचव, नियमि निकायका 
प्रमुख, त्यस्तै िंगलादेशका मन्त्री, भुटािका मन्त्री आएका थथए । यी सिैले के गरे भन्दा हाम्रो यो क्षते्रमा, 
देशहरुमा पावरको कमोडिटीको रुपमा पररवताि गिा एकआपसमा खररदबििी गिा हामी सहजीकरण गछौं 
भिेर सरकारी तवरिाट प्रनतिद्धता आएको छ । अि यसलाई व्यवस्थापि गिे भिेको सरकारको कािुिी 
रुपमा मेकानिजम जुि छ, भारत र िेपालको, भारत र िंगलादेशको, िंगलादेश र िेपालको, िेपाल–भारत–
िंगलादेशका सरकारको, यसका निकायहरुको जुि कािुिी संयन्त्र छ, सरकारी, कािूिी संयन्त्र छ । यस्ता 
निकाय र संयन्त्रमाफा त यसलाई कायान्वयिमा ल्याउिुपछा । यो ससमटले कायाान्वयिको लाथग िाटो खोलेको 
छ । ववद्युत नियाातको निकै चचाा भइरहेको छ अढहले । नियाातका लाथग उपयुक्त पूवााधार तयार छ 
िेपालसाँग ? पूवााधार भिेको भिेको के हो, ग्रीि भिेको के हो ? रेडिमेि िजारमा भएको तार र रेडिमेि भएका 
पोलहरुिाट तािेर ििाएको मात्रै हो । तर, अढहले जसरी चचाा भइरहेको छ । यहााँ ठूलो हाउगुजी ििाएर कथा 
ििाईएको छ । तर, यो कुिै खोलो िााँधेर बिजुली निकाल्िे जस्तो कुरा होइि वा कुिै ियााँ िस्तु पेलेर 
ििाउिे वा उत्पादि गिे जस्तो टेक्िोलोजीको कुरा पनि होईि । रेडिमेि तार र पोल तान्िुपिे हो । त्यो 
पनि कााँकिसभट्टादेखख िंगलादेशसम्मको दरूी भिेको २५ ककलोसमटर मात्रै हो । हरेक ढदि एक ककलोसमटर 
मात्रै बिजुली तान्िे पेटी कन्ट्याक्टर भेट्यो भिे पनि २५ ढदिमा सककिे काम हो । त्यसैले हामीले यसलाई 



हाउगुजी ििाउि जरुरी छैि । फेरर सरकारी क्षेत्रिाट सरकारले ईच्छाशजक्त राख्यो भिे भारत सरकारको 
पनि सहमनत छ । हामीले भारतमा ईजन्िया ईिजी एक्सचेन्ज सलसमटेिसाँग त सम्झौता पनि गरेका छौं । 
त्यसले के गछा त भन्दा िेपालको िोिारदेखख िंगलादेशमा पुयााउिको लाथग ट्रान्ससमशि ििाउिको लाथग 
सहजीकरण गछा । सम्झौता भईसकेको छ । तर, िेपालिाट नियाात गिे स्वीकृनत हामीसाँग छैि । हामीले 
त िोिारिाट एक्सपोटा र इम्पोटाका लाथग स्वीकृनत देउ, कागजमा एक लाईि लखेेर देउ भिेको मात्रै हो 
सरकारसाँग । त्यसैले यसलाई मुख्य कुरा भिेको पोसलसससाँग जोिेर हेिुापछा । यहााँहरु सरकारसाँग नियसमत 
छलफलमा हुिुहुन्छ, के छ सरकारको धारणा यस ववर्यमा ? हामीहरुले यसका लाथग छुट्टै कम्पिी िै ििाएर 
अनि ििेका छौं । िेपके्स भन्िे कम्पिी ििाएका छौं । त्यो कम्पिीले एप्लाई गयो । तत्काल जजएमआरले 
सम्झौता गयो । जसरी अढहले भारतमा लगेर िेथचरहेको छ । त्यही कािुिलाई टेकेर हामीलाई लाईसेन्स देउ 
भिेर हामीले २० ओटा कम्पिी समलेर संयुक्त रुपमा मागेको हो । तर सरकारले के भन्यो भिे त्यो 
ववदेशीलाई मात्र ढदिे ऐि कािुि छ । स्वदेशीलाई ढदिे ऐि छैि भिेर भिेको छ । यो त कसैलाई कसैलाई 
काखा कसैलाई पाखा भिेजस्तो भएि र ? ववदेशीलाई काखा, स्वदेशीलाई पाखा भिेर पनि िभिौं । मैले 
त्यसो भिेको होईि । मैले के भिेको छु भिे ववदेशीलाई चाढह ंसिै सहुसलयत छ, स्वदेशीलाई छैि भिेको 
हो । ववदेशीलाई ढदए जनत स्वदेशीलाई पनि देउ, सक्छौ भिे ववदेशीलाईभन्दा ििी देउ भिेको हो । जसरी 
ससगंापुर, दक्षक्षण कोररयाको उदारहण छ । त्यहााँ चाढह ं स्वदेशीलाई ििी ढदएको छ । हामीहरुले त्यस्तो 
माथगरहेका छैिौं । हामी स्वदेशी र ववदेशीलाई िरािर देउ भिेर भनिरहेका छौं । सािालाई अझ ििी देउ 
भिेर आएका छौं । त्यो कुरामा सरकार ठ्याक्कै उल्टोिाटो ढहाँडिरहेको छ । त्यसलाई सल्ट्याउि जरुरी छ 
। अनि मात्रै देशमा समृै ृद्थध आउाँछ । अढहलेको िीनतले त ववदेशी चाहीं समदृ्ध हुिे भो, ठूलो समृै ृद्ध 
हुिे भो । सािा र स्वदेशी चै समदृ्ध हुिे भएिि ्। ववद्युत समयमै सदपुयोग गिा सककएि भिे, नियाात 
भएि भिे, समयम ैआयोजिाहरु निमााण भएिि ्भिे उजाा क्षेत्रमात्र िभएर समग्र अथातन्त्र, िैंककङ क्षते्र पनि 
धराशायी हुन्छ भन्िे चचाा सुनिन्छ । वास्तववकता के हो ? अढहले निमााण सम्पन्ि भईसकेको आयोजिामा 
निजी क्षते्रको तफा िाट एक खिाको लगािी भईसकेको छ । निमााणधीि आयोजिामा ६ खिाको प्रनतिद्धता 
फाईिाजन्सयल क्लोजर भएको अवस्था छ । कुल ७ खिाको प्रनतिद्धता भईसकेको छ । त्यो जिताको 
डिपोजजट हो, जिताको लगािी हो । ईक्वीटी, प्रमोटर, पजब्लक सेयर भिेपनि जे भिेपनि त्यो जिताको लगािी 
हो । अढहले सरकारले यस्तै ववभेदकारी नियमहरु ल्याएको हुिाले िेपालीहरुले ििाएको आयोजिाहरु रुग्ग्ण, 

जीणा अवस्थामा छि ्। र यो अवस्थामा पुगेकालाई समयमै उपचार िगिे हो भिे जसरी अढहले २५ ओटा 
आयोजिा रुग्ग्ण ििेका छि ्। त्यहााँ ३५ ओटा छ, १० ओटा अझै आउि िााँकी छि ्। देखखाँदा लाज हुन्छ 
भिेर लुकेर िसेका छि । लुक्िुपिे केही आवश्यकता छैि । त्यसैले २ सय ओटा निमााणाधीि अवस्थामा 



रहेका आयोजिाहरु त्यहााँ पुथगसके पनछ के हुन्छ ? नत उद्यमीहरु र उद्योगको संकटमा पिे िै भए नतिलाई 
लगािी गिे िैंकहरु पनि त्यही अवस्थामा पुग्ग्छि ्। िैंककङ क्षेत्र जोखखम हुिु भिेको समग्र िेपालको अथातन्त्र 
ध्वस्त हुिु हो । त्यो धेरै टािा छैि, िजजक छ । उदारहणको लाथग अढहले एक खिा मात्रै िैंकको लगािीलाई 
असर गरररहेको छ भिे त्यो अको िर्ा ३ खिा हुन्छ । ३ खिा लगािीले सावााँ ब्याज नतिा सकेि, ककस्ता 
नतिा सकेि भन्िे समाचार आएपनछ हाम्रो जम्मा १५ खिा भएको िजेटमा यसले अथातन्त्र शून्यमा ल्याउाँछ 
। हामी ववसभन्ि बिग्रेका देशका उदारहण ढदन्छौं । यही अवस्था रढहरहे त्यो िेपालमा िै आउाँछ । चााँि ै
आउाँछ, आउिे िममा छ । तर, अढहलेको समयमा हाम्रो देशको लाथग सिैभन्दा अवसरको समय हो । यो 
अवसर सदपुयोग गिा जान्यौं भिे हामीले पढहले ससगंापुरको कुरा गथ्र्यौं नि िेपाल ससगंापुर हुन्छ । ववजुलीको 
कारणले हुन्छ । पढहले हामीले इथथयोवपयाका कुरा गथ्र्यौ गररिीको । अढहले इथथयोवपयाको समृै दृ्थधको 
उदारहण ढदन्छौं । मलेससयाको महाथथर मोहम्मद, ससगंापुरका सल क्वाि यूको उदारहण ढदन्छौं । यो िेपालमै 
ढदि सक्िे िेततृ्व हुि सक्छ । यढद यो समय िुखझढदयो भिे । र िुखझढदिको लाथग ढिला भईसक्यो । 
नछटो भन्दा नछटो यसलाई एिजस्ट गिुापछा । यढद गररएि भिे यसले िैंककङ क्षेत्र त ध्वस्त ििाउिे िै 
भयो, त्यसको साथ ैसमग्र अथातन्त्रलाई िै असर गिे छ । यहााँहरुले हाईरोपावर भनिरहेको िेला ववश्व सोलार 
ईिजी, न्यूककलयर इिजीतफा  गइरहेको छ । हामीले िजार भिेका देशहरुले पनि त्यतातफा  प्राथसमकता ढदि 
थाले भिे हाम्रो हाईरोको अवस्था के हुन्छ ? त्यो एउटा पाटोिाट गफ गिा पाईन्छ । िुझिु पिे कुरा के हो 
भिे साउदी अरिमा हाईरो ििाइदैंि त्यहााँ तेल खन्िे हो । हामीसाँग हाईरो अप्सि रेडिमेि छ । खोलाको 
करेन्ट रेडिमि छ । अि त्यसलाई माथथ तािेर िगाउिु पिे पनि होईि । अल्टरिेढटभ खोज्िे भिेको 
भान्सामा पाकेको भात िखाएर िजारमा गएर स्याण्िवीच कहााँ छ भिेर खोज्दै ढहाँििु जस्तै हो । दाल र 
तरकारी भान्सामा तयार छ, चौरासी व्यञ्जि तयार छ । तर, मलाई स्याण्िवीच खाि मि लाग्ग्यो भन्दै 
ढहाँििुको कुिै तुक छैि । त्यसैले के िुझिु पछा भिे यो अमेररकाले के खोज्यो भिेर हेिे होइि । जोसाँग जे 
छ त्यही खोज्िे हो नि । साउदीले ग्ग्यााँस खोज्छ । आफुसाँग िभएको थचज खोजेर त पाईदैि । सोलारको 
ववर्यमा भन्िे हो भिे हामीलाई चाढहिे बिजुली २४ िण्टा, सोलार जम्मा ८ िण्टा िाम लाग्ग्िे हो अनि 
त्यसले हाम्रो आवश्यकता कसरी पूरा हुन्छ ? ८ िण्टा लाग्ग्िे िामलाई प्राथसमकता ढदएर २४ िण्टा िग्ग्िे 
पािीलाई अवसर िढदिे भिेको त त्यो भन्दा मुखाता अरु के होला ? भिेपनछ उत्पादि गिा सके हामीलाई 
नियाातको समस्या पदैि ? त्यो कस्तो हो भिे हामीले धेरै आलु फलायो भिे के गिे भिेको जस्तो कुरा हो 
। आलु त फलाउिु पयो पढहले, िजार त भयो त भारतमा १५ हजार मेगावाट, िगंलादेशमा ९ हजार मेगावाट 
िीनतगत रुपमा िै निणाय गररसकेको छ । कुि–कुिले कनत ढदिे हो, देउ म ककन्छु भिेर भनिसकेको अवस्था 
छ । उिीहरुले यो भन्दा ििी के भन्िु पयो ? अढहले यहााँ छैि, अझ ैहामी भारतिाट २÷३ सय मगेावाट 



बिजुली खररद गरररहेका छौं । अनि उिीहरु भन्छि–यहीिाट बिजुली लगेको छ नतसमहरु के िेच्छौं भिेर 
भिेको अवस्था छ । पढहल ेििाउ, अनि कुरा गिा आउ भिेर उिीहरुले भनिरहेका छि ्। िेपाली उद्योगी त 
हामी कहााँ िै िजार छ भन्छि नि ? हाम्रो िेपालको बिजुली भिेको अढहले १२ सय मेवाको हो । माग जम्मा 
१२ सय मेवाको हो । त्यो पनि लक्ष्मीपूजाको ढदि िर्ाको एक ढदि । अरु ढदि त त्यो पनि होईि अरु िेला 
त एक हजार पनि होईि । त्यो पनि िेलुका २ िण्टा अरुिेला हाम्रो माग भिेको ७ सय मेगावाट मात्रै हो । 
बिजुली उत्पादि कनत हुाँदैछ ? अढहले एक िर्ा सभत्र एक हजार थवपाँदै छ । ग्ग्यााँस पनि दईु िण्टाको लाथग 
हो । ग्ग्यााँसलाई ररप्लेसमेन्ट गिा ५ सय मेगावाट बिजुली भए पुग्ग्दैि ? २० िण्टा बिजुली के गिे ? ववद्युतीय 
सवारीले एक िण्टा खपत गलाा । त्यसैले अढहलेको मागमा जनतसुकै टाउको फोरे पनि िढ्दैि, िढ्ला अढहले 
१२ सय छ अको िर्ा १३ सय होला । अको २ िर्ा पनछ १४ सय होला ३ िर्ा पनछ १५ सय होला । त्यो 
पनि वपक समयमा मात्रै अरुिेला त उही ७ सय मेवा मात्रै हो खपत हुिे । सरकारले सस्तो दरमा बिजुली 
ढदए हामी खपत गिा सक्छौ भनिरहेका छि ्त उद्योगीहरुले ? अढहले उद्योगल े१२÷१५ मा गरररहेको छ । 
सस्तो भिेको के हो ? ससत्तमैा त होईि होला । ४ रुपैयााँ ८० पैसामा त प्राथधकरणलाई िेथचरहेका छौं । अको 
ककन्िे मान्छे आयो भिे हामी सिै ढदि तयार छौं । भार्ण गिुा र यथाथामा माग गिुा फरक हो । ४ रुपैयााँ 
८० पैसामा त प्राथधकरणलाई िेथचरहेका छौ, ल उिीहरुले ५ रुपैयााँ ढदन्छु भिोस ि को जान्छ प्राथधकरणमा 
। त्यो उद्योगलाई िेथचहाल्छौं । त्यो भन्दा सस्तो खोजेको हो भिे त्यो उथचत भएि । यढद उिीहरुले ७÷८ 
रुपैयााँमा खोजकेो हो भिे हामीलाई ििाउि समय लाग्ग्छ । कनत बिजुली चाढहन्छ ढदि तयार छौं । पीपीए 
भिेको ववद्युत ककन्िे ग्ग्यारेन्टी हो त्यो उसले ककन्छु भिे पनछ त्यही पीपीए भईहाल्यो नि । तपाईँले दईु 
हजार मेगावाट ववद्युत खररदको लाथग ६ रुपैयााँ होला, ल हामी त्यही पोईन्टमा नत समटर राखेर ढदन्छौं । 
त्यसका लाथग उजाा उद्यमी सक्षम छि ? अनि ककि सरकारले थग्रि ििाईढदएि भिेर गुिासो गिुाहुन्छ ? 

त्यसको लाथग हामी छुट्टै िेडिकेटेि लाइि निमााण गछौ । ट्रान्ससमशि लाईि भिेको केही पनि होईि हाम्रो 
आयोजिा सोलुमा भए पनि वीरगञ्जमा पुयााउि कुिै गाह्रो हुाँदैि । अढहले त हाम्रो ट्रान्ससमशि लाईि 
ििाएर जोड्ि पाउिे प्रावधाि छैि िेपालको ग्रीिमा । हाम्रो उत्पादिलाई ससधै उद्योगमा जोड्ि त खुला छ 
। अढहले हामीले माथगरहेको िेपालको ववद्युत भारतमा िेच्िे भिेर त होईि । हामी हाम्रो उत्पादिलाई ससध ै
भारतमा लगे पनछ िगंलादेशमा लाि देउ भिेर स्वीकृनत देउ भिेको हो । उिीहरु आफु पनि ििाउि िढदिे 
िेपाल सभत्र उिीहरुको पनि जोिि िढदिे अनि अकाालाई पनि गिा िढदिे भयो अढहलेको िीनत । िीनतगत 
रुपमा ईपाि संस्था छदैंछ, सरकारले पनि प्राथसमकतामा राखेर स्वेतपत्र जारी गरेको छ त ? मान्छेको सोचमा 
पररवताि आउि गाह्रो हुिे रहेछ । हामीले राजतन्त्र फाल्यौं राजाको ठाउाँमा राष्ट्रपनत ल्यायौं । तर, राणाकालीि 
संयन्त्र अझै यथावत छ । त्यहााँ अढहले पनि के छ भिे एउटा फाईल एपु्रभ गिालाई धेरै वटा टेिल िुमाउिु 



पिे छ । जि कक त्यो एकै टेिलमा एकै िण्टामा िसेर निणाय सलि सक्िे कुराहरु छि । अढहले उदाहरणको 
लाथग हेजजंङको कुरा सुनिरहिभएको होला, के िाटक गरेको त्यो । ढदन्छु पनि भिेको छ ढदन्ि पनि भिेको 
छ, के हो यो ? सससलङ पनि तोककढदएको छ के गयाा यो ? ववदेशी लगािी ल्याउिे हो भिे ढदिे कक िढदि े
भन्िे स्पष्ट हुिु पयो । कक स्वदेशीलाई मात्र ढदन्छु भन्िु पयो । अढहले जुि िााँटेर चुिाव जजत्िे प्रववृत्त 
जस्तै यो ब्युरोिेसीमा पनि िााँटिे, छल्िे गिे प्रवनृत ववद्यमाि छ त्यो पररवताि गिा जरुरी छ । यो पररवताि 
भएि भिे निजी क्षेत्रले ििाएको बिजुलीका कारण सुिामी आउाँदा जसरी सिै िगाएर समतल ििाउाँछ त्यसरी 
िै सिै समतल िन्छ, त्यो ढदि धेरै टािा छैि । 
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िुटवलमा ववद्युतीय िस एसेम्िल गिे सुन्दरको योजिा 

१८ मंनसर, िुटवल । िेपालमै पढहलोपटक बवद्युतीय िस सञ्चालिमा ल्याएको सुन्दर यातायात प्रानल 

सञ्चालकहरुैै लगािीमा स्थाबपत सुन्दर अटो इजन्जनियररङले िुटवलको औद्योनगक क्षेत्रमा बवद्युतीय 

िस उत्पादि (एसेम्िल) गिे योजिा ििाएको छ । 

िुटवलको मोनतपुरमा प्रस्ताबवत प्रादेनशक औद्योनगक क्षेत्रमा चीिको नसचुवाि गुहाङ अटोमोिाइल्स 

र िीएके कम्पिी तथा सुन्दर यातायात प्रानलले संयुक्त रूपमा बवद्युतीय िस उत्पादि गिे तयारी 

भएको हो । 

एक अिा रुपैयााँ लागतको उक्त पररयोजिा अनि िढ्ि लागेको सुन्दर यातायात प्रानलका अध्यक्ष 

भेर्िहादरु थापाले िताए । उिका अिुसार यसमा नचनियााँ कम्पिीले प्राबवनधक ढकनसमको सहयोग 

गरेपनि प्रत्यक्ष वैदेनशक लगािी भिे िल्याउिे उिको भिाइ छ । 

आउाँदो ६ मढहिानभत्र एसेम्िलको शुरु गिे तयारी भएको थापाले िताए । ‘हामी िेपालमै बवद्युतीय 

िस एसेम्िल गछौं,’ उिले भिे,’यहााँ उत्पादि गदाा देशले पनि फाएयदा पाउाँछ भिे िेपाली सिकलाई 

उपयुक्त िसहरु ढिजाइि गरेर निमााण गिा सढकन्छ ।’ 

िस उत्पादि गदाा नचनियााँ कम्पिी िीएकेिाट अढहले आईरहेकाभन्दा राम्रो गुणस्तर र सुबवधा राखे्न 

योजिा रहेको िताए । 

 

िुटवलर्ा पनन ववद्युतीय िस 

काठमािौंमा बवद्युतीय िस चलाइरहेको सुन्दर यातायात प्रानलले अिको रुपन्देहीमा पनि ६ वटा 

बवद्युतीय िस सञ्चालिमा ल्याउिे जिाएको छ । 



त्यसका लानग िुटवलको तीिकुिेमा शाखा कायाालय स्थापिा गररसकेको छ । गौतमिुि अन्तराबिय 

बवमािस्थल र िुि जन्मस्थल लुजम्ििीलाई मध्यिजर गरी काठमािौं िाढहर पढहलोपटक रुपन्देहीिाट 

सेवा बवस्तार गिा थानलएको प्रानलका सञ्चालक िीआर निनमरेले िताए । 

बवद्युतीय िस ढिजेल गािी भन्दा  पूणा वातािुकूनलत सुबवधायुक्त, आधुनिक र वातावरणमैत्री हुिुका 

साथै भािा दर पनि २० प्रनतशत सस्तो हुिे निनमरले िताए । 

शाखा कायाालयको उद्घाटि गदै सामाजजक बवकास मन्त्री सुदाशि वरालले िढ्दो ब्यापार िाटा कम 

गिा र वातावरण संरक्षणका लानग पनि बवद्युतीय सवारी साधिको प्रयोगलाई प्रविाि गि ेसरकारको 

िीनत रहेको िताए । 

स्वदेशमै उत्पादि हुिे िवीकरणीय उजाा (बवद्युत) माफा त चल्िे गािी सञ्चालि गिे कम्पिीहरु 

आउिु स्वागतयोग्ग्य भएको भन्दै मन्त्री िरालले सरकारले सहयोग गिे प्रनतविता जिाए । 

सुन्दर यातायातले अढहले काठमािौंमा चार वटा बवद्युतीय िस सञ्चालि गरररहेको छ भिे नछटै ३० 

वटा पुर् याउिे तयारी रहेको अध्यक्ष थापाले िताए । 
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कुलर्ानलाई नास्ट प्रववनर् परुस्कार 

काठर्ाडौं : िेपाल ववज्ञाि तथा प्रववथध प्रज्ञा प्रनतष्ठाि (िास्ट)ले यस वर्ाको ‘िास्ट प्रववथध पुरस्कार’ िेपाल 
ववद्युत ् प्राथधकरणका कायाकारी निदेशक इजन्जनियर कुलमाि निससङलाई प्रदाि गरेको छ। 

ववद्युत ्आपूनता तथा मागको वैज्ञानिक तथा प्राववथधक व्यवस्थापि गरी देशलाई लोिसेडिङमुक्त ििाउि 
योगदाि पुर् याएिापत निससङलाई यो पुरस्कार प्रदाि गररएको हो। पुरस्कारको रासश एक लाख रुपैयााँ िगद 
र सम्माि पत्र रहेको िास्टले जािकारी ढदएको छ। 

सशक्षा तथा ववज्ञाि प्रववथधमन्त्री एवं िास्टका सहकुलपनत थगररराजमखण पोखरेलले िास्टको ३७ औ ं
वावर्ाकोत्सवको अवसरमा लसलतपुरमा शुििार आयोजजत एक कायािममा निससङलाई पुरस्कृत गरेका हुि।् 

िास्टले हरेक वर्ा ववज्ञाि तथा प्रववथधका ववसभन्ि क्षेत्रमा उल्लेखिीय योगदाि पुर् याएका वैज्ञानिक प्राववथधको 
प्रोत्साहि तथा सम्माि गदै आएको छ। िास्टले वावर्ाकोत्सवको अवसरमा अन्य ववसभन्ि ववधाका पुरस्कार 
पनि प्रदाि गरेको थथयो। 

िास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक िाक्टर जिादाि लासमछािको पुरस्कार मूल्यांकि एवं छिोट ससमनतले कायाकारी 
निदेशक निससङलाई पुरस्कार प्रदाि गिा ससफाररस गरेको थथयो। 

कायािममा मन्त्री पोखरेलले पुरस्कृत व्यजक्तको जजम्मेवारी थवपएको उल्लेख गदै जिताको अपेक्षालाई पूरा 
गिे गरी कियाशील रहि आग्रह गरे। कुलमाि २०७३ को भदौमा चार वर्ाका लाथग प्राथधकरणको कायाकारी 
निदेशकमा नियुक्त भएका थथए। निससङले कुशल व्यवस्थापिमाफा त मुलुकले व्यहोरररहेको कहासललाग्ग्दो 
लोिसेडिङको अन्त्य भएको छ। 
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राविय गौरवका आयोजनााः प्रगनत सततोर्जनक 

काठमािौं । ऊजाा, जलस्रोत तथा नसाँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेका राबिय गौरवका आयोजिाको 
अवस्था सन्तोर्जिक रहेको पाइएको छ । मन्त्रालय मातहत बवनभन्ि सातवटा आयोजिा राबिय 
गौरवका आयोजिामा सूचीकृत छि ्।  

तीमध्ये पजिम सेती जलबवद्युत ्आयोजिा लगािी िोिाले संयोजि गरररहेको छ । मन्त्रालय मातहतमा 
मानथल्लो तामाकोशी जलबवद्युत ्आयोजिा, िूिीगण्िकी जलबवद्युत ्आयोजिा, भेरी ििई िाइभशाि 
आयोजिा, ििई नसाँचाइ आयोजिा, रािी जमरा, कुलररया नसाँचाइ आयोजिा र नसक्टा नसाँचाइ आयोजिा 
छि ्।  

राबिय गौरवका आयोजिाका रुपमा सूचीकृत मानथल्लो तामाकोशी जलबवद्युत ्आयोजिाले कूल 
ग्राहस्थय उत्पादिमा समते थप एक प्रनतशतको योगदाि पुयााउिे भएकाले त्यसको महत्व झिै ििी 
रहेको छ । हाल आयोजिाको कूल भौनतक प्रगनत ९८.५ प्रनतशत रहेको छ । चालू आनथाक वर्ाको 
प्रथम चौमानसकमा आयोजिाको कूल भौनतक प्रगनत ७६.५५ र बवत्तीय प्रगनत ७१.२५ प्रनतशत रहेको 
छ । मन्त्रालयले सो आयोजिाका लानग चालू आवको प्रथम चौमानसकमा रु दईु अिा ४६ करोि ३८ 
लाख िजेट उपलब्ध गराएको नथयो ।  

हाल आयोजिाको सिैभन्दा जढटल मानिएको ठािो सुरुङमा पेिस्टक पाइप जिािको काया भइरहेको 
छ । अबियाको निमााण कम्पिी एजन्रज हाइरोले तोढकएअिुसार काम गरे पनि भारतीय निमााण 
कम्पिी टेक्सम्याकोको कायाप्रगनत भिे कमजोर रहेको छ । आयोजिाको पढहलो युनिट आगामी 
चैतनभत्र सञ्चालिमा ल्याउिे तयारी छ भिे पणूा रुपमा आयोजिा चालू आवको अन्त्यसम्म 
सञ्चालिमा आउिेछ ।  

यस्तै मन्त्रालयका अिुसार िूिीगण्िकी जलबवद्युत ् आयोजिाको निमााण िााँचा तय िभए पनि 
आयोजिा प्रभाबवतलाई मआुब्जा बवतरण भइरहेको छ । मुआब्जा तय गिा िााँकी रहेका गोरखाको 
आरुिाट तथा आखेत िजार तथा धाढदङको खहरे िजारको मुआब्जा तय भएको छ । यही मजङ्सर 
१६ गते मुआब्जा तय भए पनि आयोजिा प्रभाबवतले सरकारले तय गरेको मूल्य आफूहरुलाई 
स्वीकाया िभएको भन्दै गुिासो गरररहेका छि ्।  



आयोजिाका चालू आनथाक वर्ाको पढहलो चौमानसकका रु ५६ करोि ६५ लाख िजेट बवनियोजजत 
नथयो । आयोजिाका लानग हालसम्म रु २८ अिा ३४ करोि िरािरको रकम खचा भइसकेको छ । 
िुिाि क्षेत्रमा पिे ५८ हजार १५३ रोपिीमध्ये ४४ हजार ६५९ रोपिीको मुआब्जािापत रु २६ अिा 
८४ करोि ४६ लाख बवतरण भइसकेको छ । िााँकी रहेको जग्ग्गाको समेत चालू आवनभतै्र मुआब्जा 
बवतरण गिे तयारी रहेको छ ।  

चालू आवको प्रथम चौमानसकमा कूल भौनतक प्रगनत ६२।०९ र बवत्तीय प्रगनत ६२.०९ प्रनतशत रहेको 
छ । मुआब्जा निधाारणको समस्या फुके पनि आयोजिाको पुिवाास तथा पिुस्र्थापिा िीनत पाररत 
िहुिु, लाभकर ताथ ह्रासकट्टी िगिे सम्िन्धमा िीनतगत निणाय हुि िसक्दा जढटलता पैदा भएको 
छ । मुआब्जा नलएका िागररकले लाभकर नतिुा परेकामा गुिासो गदै आएका छि ्।  

जलबवद्युत ्आयोजिा भए पनि पजिम सेती जलबवद्युत ्आयोजिा हाल लगािी िोिाको संयोजिमा 
रहेको छ । आयोजिाको बवकासका लानग नचनियााँ कम्पिी थ्री गजेजले प्रढिया अगाढि ििाउि 
िसक्िे जिाएपनछ हालसम्म कुिै ठोस प्रगनत हुि सकेको छैि । आयोजिा बवकासका लानग िााँचा 
तय गिा सनमनत गठि भए पनि त्यो सनमनतले समेत कुिै प्रभावकारी प्रनतवेदि ढदएको छैि ।  

यस्तै मन्त्रालय मातहतको भेरी ििई िाइभशाि आयोजिाको पनि काम प्रभावकारी रुपमा अगाढि 
िढिरहेको छ । चालू आवको प्रथम चौमानसकमा रु ६३ करोि ५१ लाख िजटे बवनियोजि भएकामा 
भौनतक प्रगनत ३८.६ र बवत्तीय प्रगनत ११९.७६ प्रनतशत रहेको छ । आयोजिाको सुरुङ निमााण 
सम्पन्ि भई त्यसको ममात जारी छ ।  

यस्तै बवद्युत्गहृ र िााँधस्थल निमााणको काम शुरु भएको छ । बवद्युत्गहृ र िााँधस्थल निमााणका 
लानग निमााण व्यवसायी पररचानलत भएको र िााँधस्थलको जग्ग्गा प्रानिका लानग मूल्य निधाारण भई 
मुआब्जा बवतरणको काम शुरु भएको छ । आयोजिाका लानग विको जग्ग्गा प्रानि, रूख कटाइमा 
ढिलाइ, स्थािीय निमााण सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या देजखएको छ । आयोजिाको कूल लागत 
शुरुमा रु १६ अिा ४३ करोि ३० लाख रहेको नथयो । िााँधस्थल र बवद्युत ्गहृसढहत आयोजिाको 
संशोनधत कूल लागत रु ३३ अिा १९ करोि ६६ लाख रहेको छ ।  

त्यस्तै ििई नसाँचाइ आयोजिाको चालू आवको प्रथम चौमानसकमा कूल भौनतक प्रगनत ८०.२८ र 
बवत्तीय प्रगनत २४।८६ प्रनतशत पुगेको छ । सो अवनधका लानग कूल िजेट रु ३१ करोि चार लाख 



रहेको छ । आयोजिाको मूल िहर निमााण सम्पन्ि भई २९ हजार ५०० हेक्टरमा नसाँचाइ सुबवधा 
उपलब्ध हुि पुगेको छ ।  

यस्तै २२ ढकमी शाखा, उपशाखा िहरका लानग १५ प्याकेजमा निमााण शुरु भएको छ । आयोजिा 
आनथाक वर्ा २०७९÷८० मा निमााण सम्पन्ि गि ेलक्ष्य राजखएको छ । आयोजिामा जग्ग्गा प्रानि, 

सञ्चालिसाँगै बवस्तार तथा सुधारका काया गिुापदाा काममा ढिलाइ भएको छ । राबिय निकुञ्ज 
के्षत्रनभत्र आयोजिा परेकाले मािव मेनशिरी सामग्री िुवािी तथा आवागमिमा समेत समस्या परेको 
छ ।  

त्यस्तै रािी जमरा, कलररया नसाँचाइ आयोजिा र नसक्टा नसाँचाइ आयोजिाको भिे प्रगनत आशातीत ्
रुपमा राम्रो रहेको छ । चालू आवको प्रथम चौमानसकमा रािी जमराको भौनतक प्रगनत ८१.२९ र 
बवत्तीय प्रगनत ८३.२७ प्रनतशत रहेको छ ।  आयोजिामा जग्ग्गा प्रानिमा समस्या रहेको छ । 
नसक्टाको हकमा भौनतक प्रगनत ८०.१६ र बवत्तीय प्रगनत ६१.८७ प्रनतशत रहेको छ । आयोजिामा 
िहर रेखाङ्कि तथा जग्ग्गा अनधग्रहणमा अवरोध, वि तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा िदीजन्य पदाथा, निमााण 
सामग्री नगट्टी, िुङ्गा, िालुवाको आपूनतामा कढठिाइ रहेको छ ।  

ऊजाा, जलस्रोत तथा नसाँचाइमन्त्री वर्ामाि पुिले राबिय गौरवका आयोजिाको प्रगनत अरूको भन्दा 
ििी हुिुपि,े आयोजिा प्रमुख आयोजिास्थलमा रहिुपिे र कायासम्पादि करार सम्झौताअिुसार 
काम गिा स्पष्ट निदेशि ढदएका छि ् । प्रथम चौमानसकमा प्रगनत सन्तोर्जिक भएपनि अन्य 
चौमानसकमा उल्लेख्य प्रगनत देजखिुपिे उिको जोि छ । रासस 
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िल्केिर सिस्टेसि निमााण अजन्तम चरणमा, समयमै सम्पन्ि गिा 
कुलमािको निदेशि 

काठमािौं । मुलुकसभत्रको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृिीकरण तथा िेपाल र भारतिीचको ववद्युत व्यापारका 

लाथग धिुर्ामा निमााणाधीि ४ सय केभी िल्केिर सिस्टेसिको काम अजन्तम चरणमा पुगेको छ । पुससभत्र 

निमााण सम्पन्ि गरी संचालि गिे (चाजा)लक्ष्यका साथ नतव्र गनतमा काम भईरहेको जजआइएस प्रववथधयुक्त 

स्वचासलत सिस्टेसिको काम अजन्तम चरणमा पुगेको हो । मुलुक सभत्र पूवा–पजश्चम ववद्युत आपूनता र 

भारतसाँग ववद्युत व्यापारका लाथग िल्किेर सिस्टेसि ठूलो हि िन्िे छ । सिस्टेसि चाजा भएपनछ िेपाल–

भारतिीच कररि एक हजार मेगावाट ववद्युत ्आयात नियाातका लाथग पूवााधार तयार हुिेछ । साथै ४ सय 

५६ मेगावाटको माथथल्लो तामाकोसी जलववद्युत ्आयोजिाको ववद्युत ् राजष्ट्रय प्रसारण प्रणालीमा सहज 

रुपमा प्रवाह गिा र मुलुकसभत्र खपत हुि िसकेको ववद्युत ् भारत नियाात गिा सककिे िेपाल ववद्युत 

प्राथधकरणका कायाकारी निदेशक कुलमाि निससङले जािकारी ढदए । ‘सिस्टेसिमा रहिे ट्रान्सफमाहरको 

क्षमता ९ सय ४५ केभीए छ, २ सय २० केभी प्रसारण लाइिमाफा त िल्केिर सिस्टेसिमा आएको ववद्युत्लाई 

त्यहााँिाट आन्तररक खपतका लाथग पूवा र पजश्चम पठाउि सककन्छ । वर्ाायाममा ििी भएको खण्िमा 

िल्केिर–मुजफ्फपुर ४ सय केभी िसिोिार प्रसारण लाइिमाफा त भारतमा ससधै नियाात गिा सककन्छ’,उिले 

भिे, ‘ढहउाँदमा आवश्यक परेमा न्यूितम ६ सय मेगावाट आयात गिा सककन्छ भिे दईु मुलुकिीच इिजी 

िैककङ गिा समेत िाटो खलु्िे छ ।’ दईु मुलुकिीच इिजी िैककङ गिे सैद्धाजन्तक सहमनत भइसकेको छ । 

िल्केिर–मुजफ्फपुर ४ सय केभी िसिोिार प्रसारण लाइिे २ सय २० केभीमा संचालिमा छ । िल्केिरमा ४ 

सय केभीको सिस्टेसि निमााण सम्पन्ि भएपनछ यो लाइि ४ सय केभीमा संचालि हुिे छ । माथथल्लो 

तामाकोसीिाट असारसभत्रमा ववद्युत उत्पादि गिे लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजिािाट उत्पाढदत 

ववद्युत्लाई दोलखाको गोंगरिाट २ सय २० केभी ििल सकका ट प्रसारण लाइिमाफा त खखम्ती हुाँदै िल्केिर 

ल्याइिे छ । यसका लाथग आयोजिाले गोंगर–खखम्ती प्रसारण लाइि निमााण अजन्तम चरणमा पुयााएको छ 

। खखम्ती– िल्केिर प्रसारण लाइि यसअनि िै संचालिमा आइसकेको छ । सिस्टेसिको कन्ट्रोल रुम रहिे 

भविसढहत अन्य उपकरणहरु रहिे भौनतक संरचिाको निमााण अजन्तम चरणमा पुगेको छ । सिस्टेसिमा 



रहिे तीि वटा ट्रान्सफमारमध्ये एउटा निमााणस्थलमा आइसकेको छ । िााँकी दईु वटा एकहप्तासभत्र 

आयोजिास्थलमा ल्याइसककिे छ । यसैगरी, ८० एमभीएआर क्षमताको ररयाक्टर पनि ल्याइसककएको छ । 

अन्य उपकरणहरु निमााणस्थलमा आइसकेका छि ् । उपकरणहरुको जिाि धमाधम भइरहेको छ । 

सिस्टेसिमा ३ सय १५ एमभीएका तीि वटा गरी ९ सय ४५ एमभीए क्षमताको ट्रान्सफमार रहिे छि ्। 

जसले कररि ९ सय मेगावाट ववद्युत्लाई प्रसारण गिा सक्दछि ्। िेपाल सरकार र ववद्युत प्राथधकरणको 

कररि दईु अिा रुपैयााँ लगािीमा निमााणाधीि ४००÷२२० केभीको िल्केिर सिस्टेसि ४ सय केभी प्रणालीमा 

आधाररत िेपालकै पढहलो सिस्टेसि हो । सरकारले िजटेमाफा त आगामी आथथाक वर्ासभत्रमा ४ सय केभीको 

िल्केिर सिस्टेसि निमााण सम्पन्ि गरी संचालिमा ल्याउिे िोर्णा गरेको छ । निदेशक कुलमाि निससङले 

मंगलिार निमााण कायाको स्थलगत निरीक्षण गरी तोककएकै समयमा सम्पन्ि गिा आयोजिा व्यवस्थापि र 

ठेकेदार कम्पिीलाई निदेशि ढदएका छि । ‘सिस्टेसि रहिे तीि वटा ट्रान्सफमारमध्ये कजम्तमा पनि एउटा 

पुससभत्र (डिसेम्िर २०१९) सभत्र चाचा गररसक्िु पछा, यसका लाथग काम गिे जिशजक्त थप्िुहोस’्,उिल े

निदेशि ढदए । सिस्टेसि निमााण भारतीय कम्पिी एिीिी र परामशादाताको काम िेपाली कम्पिी एिईए 

इजन्जनिनयररङले गरररहेको छ । प्राथधकरण र कम्पिीिीच सिस्टेसि निमााणका लाथग ८ डिसम्िर २०१७ मा 

ठेक्का सम्झौता भएको थथयो । प्राथधकरणले मकवािपुरको हेटौिा र सुिसरीको इिरुवामा पनि ४००÷२२० 

केभीको सिस्टेसि निमााण गरररहेको छ । उत्पाढदत ववद्युतको आन्तररक खपत एवं द्थधपक्षीय तथा क्षते्रीय 

ववद्युत व्यापार प्रवद्र्धि लाथग आन्तररक प्रसारण एवं ववतरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको ववस्तार 

तथा सदृिीकरण गररएको हो । 
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तनहुाँ जलववद्युत ्आयोजनाको ननर्ााण तीब्र गनतर्ा, ‘टनेल 
पोटाल’को ववस्र्ोटको तयारी 
काठमािौं । एक सय चासलस मेगावाट क्षमताको तिहुाँ जलववद्युत ्आयोजिाको ववद्युत ्गहृ निमााणको 
कामले तीव्रता पाएको छ । आयोजिाको प्याकेज दईुअन्तगातको सुरुङ, ववद्युत ्गहृ निमााण र हाइरो तथा 
इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूनता जिािको ठेक्का पाएको ससिो हाइरोले ऋवर्ङ गाउाँपासलका–१ जस्थत 
झापुटारमा पहुाँच मागा, कायाालय भवि, श्रसमक आवास क्षेत्रलगायत कामलाई तीव्रता ढदएको हो । ववद्युत ्
गहृसम्म पुग्ग्िे पहुाँच मागा निमााणका लाथग कामदार पररचासलत भएको तिहुाँ जलववद्युत ्आयोजिाका 
साइट इन्चाजा ववदरु अथधकारीले जािकारी ढदए । उिकाअिुसार हाइरोले िााँध स्थलको ‘टिेल पोटाल’को 
ववस्फोटको तयारीसमेत गरेको छ । ससिो हाइरोले आयोजिाको पहुाँच मागासम्म पुग्ग्ि एक हजार १०० 
समटर ट्र्याक खोसलसकेको छ भिे ४०० समटर ट्र्याक खोल्ि िााँकी रहेको छ । आयोजिाको पढहलो 
प्याकेजअन्तगातको ठेक्का पाएको ससएमसीसाँग ठेक्का रद्द भएर पुिः िोलपत्र आह्वाि भएपनछ िोलपत्र 
मूल्याङ्कि गिे काम भइरहेको छ । िााँधलगायत पढहलो प्याकेजका संरचिा निमााणका लाथग आयोजिाले 
पुिः िोलपत्र आह्वाि गरेको थथयो । त्यसका लाथग १९ कम्पिीले चासो देखाए पनि चारवटा कम्पिीले 
िोलपत्र पेश गरेका थथए । आयोजिाका लाथग आवश्यक क्याम्प तथा ववद्युत ्गहृको पहुाँच मागा निमााणका 
लाथग १५० रोपिी क्षते्रफल जग्ग्गा अथधग्रहण गररएको छ । िााँधस्थलको पहुाँच मागाका लाथग ५० रोपिी र 
जलाशय क्षते्रका लाथग एक हजार २३० रोपिी जग्ग्गा अथधग्रहण भइसकेको आयोजिाले जिाएको छ । 
िााँधस्थलको पहुाँच मागाका लाथग थप १० र जलाशय क्षेत्रका लाथग थप पााँच प्रनतशत जग्ग्गा अथधग्रहण गिा 
िााँकी छ । पुसको दोस्रो साता (डिसेम्िर २०१९) सभत्रमा आयोजिा स्थलमा निमााण व्यवसायी कम्पिी 
पररचालि गिे तयारी थासलएको छ । पढहलो संरचिा निमााणका लाथग इटाली कम्पिी ससएमसीसाँग भएको 
ठेक्का सम्झौता रद्द गररएपनछ तिहुाँ हाइरोपावरले गत वैशाख १२ गते पुिः अन्तरााजष्ट्रय िोलपत्र 
आह्वाि गरेको थथयो । निमााण व्यवसायी कम्पिीले आयोजिाको एक सय चासलस समटर अग्ग्लो कङ्किट 
िााँध, िदी फकााउिे दईुवटा सुरुङ, अस्थायी िााँधलगायतका संरचिा निमााण गिेछ । पढहलो प्याकेजको 
संरचिा निमााणका लाथग दात ृनिकायहरु एसशयाली ववकास िैंक (एडििी) र युरोपेली लगािी िैक 
(इआइिी)को सहुसलतपूणा ऋण पररचालि हुिेछ । आयोजिाको तेस्रो प्याकेजअन्तगात दमौलीिाट 
थचतविको भरतपुरसम्म २२० केभीको ििल सकका ट प्रसारण लाइि निमााणका लाथग भारतीय कम्पिी 
केइसीसाँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । कम्पिी आयोजिा स्थलमा पररचालि भई प्रसारण लाइिको 
सवेक्षण गरररहेको अवस्था छ । आयोजिाका लाथग एक सय चासलस समटर िााँध, एक हजार १६२ समटर र 



७४ समटरको मुख्य सुरुङ, ८९ समटर लम्िाई, २२ समटर चौिाई र ४४ समटर उचाइ भएको भूसमगत ववद्यतृ ्
गहृ निमााण गररिेछ । खदु उचाइ १२१ समटर रहिे आयोजिािाट सुख्खायाममा १७८।९० मेगावाट र 
िखाायाममा ३२३।६८ मेगावाट ऊजाा उत्पादि गिेछ । आयोजिाको कूल लागत अमेररकी िलर ५० करोि 
५० लाख (प्रसारण लाइि, ग्रामीण ववद्युतीकरण तथा निमााण अवथधको ब्याजसमेत) रहेको छ । यसमध्ये 
एडििीले १५ करोि, जापाि अन्तरााजष्ट्रय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोि ४० लाख, इआइिीले आठ 
करोि ५० लाख र िेपाल सरकार तथा िेपाल ववद्युत ्प्राथधकरणले आठ करोि ७० लाख अमरेरकी िलर 
व्यहोिे गरी ववत्तीय व्यवस्थापि गररएको छ । आयोजिाको ववद्यतृ ्गहृ निमााणका लाथग २८ करोि ८० 
लाख िलर, प्रसारण लाइि तथा सिस्टेशि निमााणका लाथग एक करोि ५० लाख िलर, ग्रामीण 
ववद्युतीकरणका लाथग आठ समसलयि िलर, जग्ग्गा प्राजप्त तथा पुिस्र्थापिाका लाथग तीि करोि िलर, 
वातावरण व्यवस्थापिका लाथग दईु करोि १० लाख िलर, पूवााधार निमााण तथा भन्सार एवं कर 
प्रयोजिका लाथग चार करोि ६० लाख िलर, आयोजिा व्यवस्थापि तथा सामुदानयक कायािमका लाथग दईु 
करोि ५० लाख िलर खचा हुिे अिुमाि छ । यसका लाथग सम्िजन्धत दात ृनिकायहरु र िेपाल 
सरकारिीच ऋण सम्झौताहरु तथा िेपाल सरकार र प्राथधकरण एवं प्राथधकरण र यस कम्पिीिीच सहायक 
ऋण सम्झौताहरु सम्पन्ि भइसकेका छि ्। आयोजिाको समग्र निमााण २०८१ को असार दोस्रो सातासभत्र 
(जुि २०२४) सम्पन्ि गिे लक्ष्य रहेको छ । रासस 
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एर्भी दगुड़ ग्रुपको जलववद्युतर्ा र्ड्को, ललखु–एको भूलर्गत संरचनाको 
ननर्ााण ८ र्कहनार्ै सम्पतन 

काठमािौं । प्रनतजष्ठत व्यवसानयक िरािा एमभी दगुड़ गु्रपद्धारा प्रवाद्थधत सलखु–एको सुरुङ तथा सवै 
भूसमगत संरचिाको निमााण ८ मढहिामै सम्पन्ि भएको छ । सोलुखमु्िु र रामेछाप जजल्लाको ससमािा भई 
िग्ग्िे सलखु िदीमा िेपालकै पुरािो र प्रनतष्ठीत औद्योथगक िरािा एमभी दगुड़ गु्रपद्धारा प्रवद्र्थधत ३ वटा 
जल ववद्युत आयोजिाहरु निमााणको िममा रहेका छि ्। निमााणधीि आयोजिा मध्येको सोलुखुम्िु 
जजल्लामा िुम्िुर ढहमालय हाईरोपावर प्रासलद्धारा निमााणाधीि २९ दशमलव ४ मेगावाट ववद्युत क्षमताको 
सलख–ुए जलववद्युत आयोजिाको २ दशमलव ५ ककलोसमटरको सुरुङ्ग तथा सवै भूसमगत संरचिाहरुको 
निमााण काया ८ मढहिासभत्र ैसम्पन्ि भएको छ । यो िै जलववद्युत आयोजिा निमााणको इनतहासमा छोटो 
समयमा सुरुङ्ग निमााण पूरा भएको हुिसक्िे िताउाँ दै कम्पिीले निमााणका िममा कमाचारी तथा 
मजदरूहरुको निरन्तर मेहितको प्रशंशा गरेको छ । ‘िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार, 
स्थानिय प्रशासि, सरकारी र गैह्सरकारी निकायहरु, स्थानिय जि समुदायहरु, राजिीनतक दलहरु, 

पत्रकारहरु, कम्पिीका कमाचारीहरु लगायत सम्पूणा वगाको सदाझै कम्पिीले आवश्यक सहयोग, सदभाव र 
माया पाएमा सलख–ुए जलववद्युत आयोजिािाट आगामी २०७७ आर्ाि मढहिा अगावै ववद्युत उत्पादि गरी 
उक्त ववद्युत देवीटारजस्थत राजष्ट्रय प्रशारण लाईि न्यू खखम्ती ववद्युत सव स्टेशिमा जोडििे छ र यसका 
लागी िै कम्पिीका कमाचारीहरु अहोरात्र खढटरहेका छि’, कम्पिीद्धारा जारी ववज्ञजप्तमा छ । । त्यस्तै 
गरी सलखु िदीमा गु्रपद्धारा प्रवद्र्थधत अन्य दईु जलववद्युत आयोजिाहरु ५५ मेगावाट क्षमताको सलखु–२ र 
७७ मेगावाट क्षमताको सलख–ु१ जलववद्युत आयोजिाहरु समेतको द्रतु गनतमा निमााण काया भईरहेको 
गु्रपका अध्यक्ष मोतीलाल दगुिले िताए । एम.भी.दगुड़ गु्रप द्धारा सलखु िदीमा प्रवद्र्थधत तीिवटै 
पररयोजिाहरुको जडित क्षमता १५८ मेगावाट हुिेछ । तीिवटै पररयोजिाको पहुैुै ाँच मागालगायत स्थानिय 
जिसमूदायसमेतको लाथग पररयोजिाले आफ्िै खचामा न्यूितम २० फुट चौिा र १२ मढहिा िै चल्ि सक्िे 
िंगले सिकको डिजाईि गरी ियां सिकलगायत सिकको स्तरोजन्तसमेत गरी लगभग १२५ ककलोसमटर 
सिक निमााण गरेको छ । यस्तै कन्स्ट्रक्सि पावरको लाथग पररयोजिाल े३३ केसभ क्षमताको लगभग ४५ 
ककलोसमटर लामो ट्रान्ससमसि लाईि आफ्िै खचामा निमााण गररसकेको समेत जािकारी ढदएको छ । यी 
पररयोजिाहरुमा ‘ववदेशी प्रत्यक्ष लगािी’ (एफिीआई) समेत आउिे गरी लगािी सम्झौता समेत भई 
आवश्यक स्वीकृनतको लाथग सम्वजन्धत निकायमा प्रकियामा रहेको ववज्ञजप्तमा छ । 
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तयादीको ८५ प्रनतशत ननर्ााण पूरा, िैशाखदेखख ववद्युत उत्पादन 

काठमािौं । लमजुङमा निमााणधीि ३० मेगावाटको न्यादी जलबवद्युत आयोजिा ८५ प्रनतशत पूरा 
भएको छ । २०७३ चैत्रिाट न्यादी हाइरोपावर कम्पिीले निमााण सुरु गरेको आयोजिा अजन्तम 
चरणमा पुगेको हो । िााँध क्षेत्रका संरचिा निमााण सुरु गररएको आयोजिाका इजन्जनियर 
बििमध्वज शाहीले िताए । उिका अिुसार ३.८४ ढकलोनमटर लामो मूख्य सुरुङको िलािको काम 
पनि अजन्तम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, बवद्युतगहृको नसनभल संरचिा निमााण सम्पन्ि भई 
इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण जिाि भइरहेको छ । बवद्युतगहृमा उपकरण जिािको काम अिको 
एक मढहिानभत्र सम्पन्ि गिे लक्ष्य छ । िुटवल पावर कम्पिी (बिबपसी) को सहायक कम्पिीले 
निमााण गरररहेको आयोजिािाट २०७७ िैशाख ६ गतेदेजख बवद्युत उत्पादि सुरु हुिेछ । यसअनि 
आगामी चैत्रनभत्र उत्पादि सुरु गिे तानलका भए पनि आयोजिा सम्पन्ि िहुिे हुाँदा अवनध 
लजम्िएको हो । आयोजिा सम्पन्ि भइ सञ्चालिमा आउाँदा वाबर्ाक १६८.५५ नगगावाट िन्टा 
बवद्युत उत्पादि हुिेछ । आयोजिािाट उत्पादि हुिे बवद्युत वैकजल्पकरूपमा १३२ केभी भुलभुले–
मस्र्याङदी प्रसारण लाइिमाफा त प्रणालीमा जोढििे भएको छ । िेपाल बवद्युत प्रानधकरणले 
आयोजिाले बवद्युत उत्पादि सुरु गिे अवनधमा २२० केभी मस्यााङ्दी कोररिोरको खुदी 
सिस्टेसिको काम सम्पन्ि गिे अवस्था िरहेकाले वैकजल्पक लाइिमा जोढििे कम्पिीले जिाएको 
छ । आयोजिा सम्पन्ि गिा कररि ६ अिा ४ करोि २८ लाख रुपैयााँ खचा हुिे अिुमाि छ । 
आयोजिामा एभरेष्ट िैंकको अगुवाईमा िबिल, ग्ग्लोिल आइएमई, ढहमालय, सिराइज िैंक र हाइरो 
इलेजक्ट्रनसटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ि िेभलपमेन्ट कम्पिीले ऋण लगािी गरेका छि ्। आयोजिाले 
सामाजजक उत्तरदानयत्व अन्तगात स्थािीय क्षेत्रको पूवााधार बवकासका काम पनि गरेको छ । 
अढहलेसम्म पूवााधार बवकासको क्षेत्रमा २ करोि रुपैयााँ आयोजिाले लगािी गररसकेको ‘पजब्लक 
ररलेशि अनधकृत’ बवजय गुरुङले िताए । उिका अिुसार स्थािीय पूवााधार बवकासमा आयोजिाले 
लगािी थप गिेछ । 
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साढे ४ वर्ापनछ र्ानथल्लो भोटेकोसी सञ्चालन, २ सातार्ा व्यावसानयक उत्पादन 

 

काठमािौं । ४५ मेगावाटको मानथल्लो भोटेकोसी जलबवद्युत आयोजिाको बवद्युत राबिय प्रसारण 
प्रणालीमा जोढिएको छ । २०७२ िैशाखकाैे भूकम्पले संरचिामा क्षनत पुयााउाँ दा िन्द 
भएकाै ेआयोजिा सािे ४ वर्ा ( ४ वर्ा ८ मढहिा) पनछ सञ्चालिमा आएकाैे हाैे । क्षनतग्रस्त 
संरचिा पुिनिामााण गरेर सञ्चालिमा ल्याइएकाैे हाैे । आयोजिािाट शनििार मध्यान्हदेजख 
परीक्षण उत्पादि सुरु भएको प्रविाक भोटेकोसी पावर कम्पिीका प्रमुख कायाकारी अनधकृत बििम 
स्थाबपतले िताए । उिकाअिुसार अढहले २५ मेगावाट हाराहारीमा बवद्युत उत्पादि भइरहेको छ 
। पूिनिामााण थालेको २ वर्ामा आयोजिा सम्पन्ि भई सञ्चालिमा आएको पनि स्थाबपतले िताए 
। उत्पादि भएको बवद्युत २५ ढकलोनमटर टािाको लामोसााँिु सिस्टेसिमा जोढिएको छ । 
भोटेकोसी िदीमा पािीको सतह कम हुाँदा जढित क्षमताभन्दा कम बवद्युत उत्पादि भएको हो 
। िेपाल बवद्युत प्रानधकरणको प्राबवनधक टोली गएर परीक्षण सुरु गरेपनछ आयोजिाको बवद्युत 
प्रसारण प्रणालीमा जोढिएको हो । २ साताको परीक्षणपनछ आयोजिाले व्यावसानयक उत्पादि सुरु 
गिे कम्पिीले जिाएको छ । २०७१ को जुरे पढहरो, बविाशकारी भूकम्प र भोटेकोसी िदीमा 
आएको िािीले आयोजिाको संरचिामा क्षनत पुयााउाँ दा उत्पादि िन्द भएको नथयो । पढहरो, भूकम्प 
र िािीले आयोजिाको िााँध, गेट, ढिसेन्िर पखााल, पेिस्टक पाइप र बवद्युतगहृमा क्षनत पुयााएको 
नथयो । क्षनतग्रस्त सिै संरचिाको पुिनिामााण गररएको छ । भूकम्पमा िुङ्गा झरेर क्षनतग्रस्त 
पेिस्टक पाइप फेररएको छ । जोजखमपूणा स्थािको पेिस्टक पाइप िलाि गरेर पुररएको छ । 
बवद्युतगहृका उपकरणको ममात गररएको कम्पिीले जिाएको छ । आयोजिाको स्वीचयािामा 
२५/२५ एमनभएका दईु वटा ियााँ पावर ट्रान्सफमार जिाि गररएको छ । पुरािो ट्रन्सफमार काम 
िलाग्ग्िे भएपनछ ियााँ जिाि गररएको हो ।आयोजिाको पुिनिामााण चीिको नसिो हाइरो कम्पिीले 
गरेको हो । पुिनिामाण सम्पन्ि गिा ७ अिा रुपैयााँ खचा भएको कम्पिीले जिाएको छ । २०७१ 
यता पटक–पटक प्राकृनतक प्रकोपको मारमा परेको भोटेकोसीको बवद्युत उत्पादि िन्द हुाँदा सािे ४ 
वर्ाको आम्दािी कम्पिीले गुमाएको छ । सरकारले बवद्युत ऐि जारी गरेपनछ निजी क्षेत्रलाई 
निमााण गिा ढदएको भोटेकोसी दोस्रो आयोजिा हो । २०५७ माि ११ गतेिाट भोटेकोसीले बवद्युत 
उत्पादि सुरु गरेको नथयो । अढहले भोटेकोसी िेपाली समूहको स्वानमत्वमा छ । पाण्िा इिजीले 
१३ वर्ाअनि (सि ्२००६० भोटेकोसीको सेयर िेचेको नथयो । भोटेकोसीमा अढहले ढहमाल 
इन्टरिेशिल इिजी, ढहमाल इन्टरिेशिल पावर कपोरेशि, तारा फन्ि प्रानल र आरढिसीको सेयर छ 
। सरकारले यो आयोजिाका लानग ४० वर्ाको अिुमनतपत्र जारी गरेको छ । बवद्युत खररद गिा 
िेपाल बवद्युत प्रानधकरणले अमेररकी िलरमा बवद्युत खररद सम्झौता (बपबपए) गरेको छ । २०५३ 



साल (सि ्१९९६० असारमा प्रानधकरणले भोटेकोसीसाँग पीपीए गरेको नथयो । प्रानधकरणसाँग 
भएको िलर पीपीए बवद्युत उत्पादि सुरु भएको नमनतले (२०५७ माि ११ गत)े २५ वर्ाका लानग 
मान्य हुिे सम्झौता छ । सम्झौताअिुसार २०८२ साल (सि ्२०२६) मा भोटेकोसीसाँगको पीपीए 
स्वतः खारेज भइ पुिामूल्याङ्कि हुिेछ । र प्रानधकरणले भोटेकोसीको ५० प्रनतशत सेयर 
स्वानमत्व पाउिेछ । सुरुवातमा ३६ मेगावाटका लानग अिुमनत जारी गररएको भोटेकोसीको क्षमता 
बवस्तार गरेर ४५ मेगावाटको ििाइएको हो । २०६९ मा आयोजिाको क्षमता बवस्तार गररएको हो 
। भोटेकोसीिाट वाबर्ाक २९३.२ नगगावाट िन्टा बवद्युत उत्पादि हुन्छ । 

 
 
 
 
 

 
  



 

>f]t M बिज खिर,2076÷8÷23 
पवातारोहण, खानी र जलववद्युत ्भएका स्थानीय तह र्ालार्ाल 

काठमािौं । स्थािीय तहहरूले प्राकृनतक स्रोतको प्रयोगवापत्को राजस्विाट आफ्िो ढहस्सा पाएका 
छि ्। महालेखा नियन्त्रक कायाालयले आफ्िो तहमा भएको प्राकृनतक स्रोतिाट उठेको राजस्वमध्ये 
उिीहरूको भागमा परेको राजस्व तत ्तत ्स्थािीय तहको खातामा पठाएको हो । 

मजन्त्रपररर्द्ले सूत्र अिुमोदि गरेको एक मढहिापनछ महालेखाले शुििार स्थािीय तहले सजञ्चनत 
कोर्मा आफ्िो भाग पाएका हुि ्। प्राकृनतक स्रोत तथा बवत्त आयोगले तयार पारेको सूत्रिाट ढहसाि 
गरेर महालेखा नियन्त्रकको कायाालयले प्रदेश तथा स्थािीय तहको खातामा पठाएको हो । 

अन्तरसरकारी बवत्त व्यवस्थापि ऐि, २०७४ मा संिीय सरकारले उठाउिे मूल्य अनभवबृि कर र 
आन्तररक उत्पादितफा को अन्तःशुल्क मानसक रूपमा प्रदेश र स्थािीय सरकारलाई िााँिफााँट गिुापिे 
उल्लेख छ । राजस्व भिे वाबर्ाक रूपमा जुि प्रदेश र स्थािीय तहिाट उठाइएको हो, सोही तहले 
मात्र प्राि गछाि ्। सोही व्यवस्थाअिुसार ियााँ आनथाक वर्ाको सुरुमै प्रदेश र स्थािीय तहले आफ्िो 
ढहस्सा पाउिु पिे भए पनि सरकारले निणाय गिा ढिलाइ गदाा तल्ला तहले मंनसर लागेपनछ मात्र 
आफ्िो भाग पाएका हुि ्। 

िाह्रखरीलाई प्राि प्रनतवेदिअिुसार पवातारोहणमाफा त ्उठेको राजस्विाट सिैभन्दा ििी ढहस्सा खुम्िु 
पासङल्हामु गाउाँपानलकाले पाएको छ । सवोच्च नशखर सगरमाथा रहेको यस स्थािीय तहमाफा त ्
गत वर्ा सिैभन्दा ििी राजस्व जम्मा भएको नथयो । यसले ११ करोि ५० लाख रुपैयााँ आफ्िो 
ढहस्सामा पाएको छ । खुम्िु पासाङल्हामुिजजकैको प्रभाबवत क्षेत्र मकालु गाउाँपानलकाले १ करोि ११ 
लाख ६३ हजार रुपैयााँ प्राि गरेको छ । सगरमाथालगायत अन्य ढहमाल िजजकै रहेको सोलुखुम्िुका 
सोलुदधूकुण्ि गाउाँपानलकाले पनि १ करोि ७७ लाख १७ हजार रुपैयााँ पाएको छ । 

पवातारोहणमाफा त ्उठेको राजस्विाट सोही स्थािीय तह सिैभन्दा ििी लाभाजन्वत भएको हो । 

प्राकृनतक स्रोत तथा बवत्त आयोगको िााँिफााँटको प्रनतवेदिका आधारमा मजन्त्रपररर्द्ले गरेको 
अिुमोदिमा प्राकृनतक स्रोत जुि स्थािमा छ सो स्थािलाई बवशेर् लाभसढहत यसिाट प्रभाबवत हुि े
क्षेत्रलाई समेत समेढटएको छ । 



महालेखाले गरेको ढहसािअिुसार २९ वटा स्थािीय तहले मात्र १ करोि रुपैयााँभन्दा ििी राजस्व 
पाएका छि ् । जसमध्ये मानथल्लो तामाकोशी जलबवद्युत ् आयोजिा अवजस्थत रहेको बिगु 
गाउाँपानलकाले ८ करोि ८९ लाख १५ हजार ४ सय २ रुपैयााँ पाएको छ भिे सोही आयोजिा प्रभाबवत 
रामेछापको गोकुलगंगा गाउाँपानलकाले ७ करोि ८७ लाख ३३ हजार २ सय ९७ रुपैयााँ पाएको छ । 
यसैगरी रामेछापको उमाकुण्ि गाउाँपानलकले २ करोि ४२ लाख, रामेछापकै नलखु गाउाँपानलकाले २ 
करोि ६० लाख र मन्थली िगरपानलकाले २ करोि ४६ लाख रुपैयााँ पाएका छि ्। 

पवातारोहणिाट उठेको राजस्विाट कुल १३ करोि ८३ लाख रुपैयााँ राजस्व िााँिफााँि भएको छ । 
पवातारोहण रोयल्टी स्रोतको सिैभन्दा सािो स्रोत हो । सिैभन्दा ििी ७४ करोि ७ लाख रुपैयााँ 
जलबवद्युतिाट उठेको रोयल्टी िााँिफााँट भएको हो । यसैगरी राबिय वििाट उठेको २२ करोि ३६ 
लाख, संरजक्षत वििाट १७ करोि ५ लाख र खािी तथा खनिजिाट १५ करोि ४५ लाख गरी कुल 
१ अिा ४३ करोि ५ लाख रुपैयााँ िााँिफााँट भएको महालेखा परीक्षक कायाालयले जािकारी ढदएको छ 
। 

महालेखाका अिुसार ठूला जलबवद्युत आयोजिा नतिे गरेको रोयल्टी सिैभन्दा धेरै छ । गण्िकी 
प्रदेश तथा स्थािीय तह जलबवद्युत्िाट ििी लानभन्वत भएका छि ् । उिीहरूको खातामा 
जलबवद्युतमाफा त ्करोिौं रकम पुगेको हो । 

िााँिफााँट अिुसार स्याङ्जाको कालीगण्िकी गाउाँपानलकाले ४ करोि ४४ लाख रुपैयााँ पाएको छ भिे 
रेसुंगा िगरपानलकाले १ करोि ३२ लाख रुपैयााँ पाएको छ । यसगैरी सत्यवती गाउाँपानलकाले २ 
करोि २३ लाख, गुल्मीको कालीगण्िकी गाउाँपानलकाले २ करोि १ लाख, स्याङ्जाको गल्याङ 
िगरपानलकाः २ करोि ९७ लाख, मस्यााङ्दी गाउाँपानलकाः १ करोि ९९ लाख तथा पवातको एउटा 
स्थािीय तहले १ करोि ३३ लाख रुपैयााँ पाएका छि ्। 

ती स्थािीय तहले पाएको रकममा जलबवद्युतसाँगै आफ्िो भूगोलमा परेका तथा िजजक रहेका अन्य 
प्राकृनतक स्रोतिाट उठेको रोयल्टीको ढहस्सा समावेर् छ । 

जलबवद्यतुिाट लाभाजन्वत हुिेमा काभ्रेको एउटा गाउाँपानलकाले ३ करोि २९ लाख, रसुवाको दईुवटाले 
कुल २ करोि ६३ लाख, िुवाकोटको एउटाले ३ करोि ५५ लाख, गोरखाको पालुङटार िगरपानलकाले 
१ करोि १० लाख रुपैयााँ पाएको छ । कुलेखािी जलबवद्युत अवजस्थत इन्द्रसरोवर गाउाँपानलकाले १ 
करोि २० लाख रुपैयााँ पाएको छ । 



यता चुििंुगा खािी रहेको कटारी िगरपानलकाले १ करोि ७३ लाख ७९ हजार रुपैयााँ पाएको छ भिे 
िजजकै रहेको दधुौली िगरपानलकाले १ करोि २२ लाख रुपैयााँ पाएको छ । हेटौंिामा रहेका नसमेन्ट 
उद्योगहरूको चुििंुगा खािी रहेको भीमफेदी गाउाँपानलकाले २ करोि ७५ लाख तथा मकवािपुरगिी 
गाउाँपानलकाले १ करोि ९७ लाख पाएको छ । यसैगरी िंगलाचुली गाउाँपानलकाले १ करोि ५६ लाख, 

निस्दी गाउाँपानलकाले २ करोि ५३ लाख तथा नतिाउ गाउाँपानलकाले २ करोि ७९ लाख रुपैयााँ पाएका 
छि ्। 

नचतवि राबिय निकुञ्जको प्रभाबवत क्षेत्र मािी िगरपानलकाले १ करोि १० लाख रुपैयााँ पाएको छ 
। 

प्राकृनतक स्रोत सम्पन्ि रहेका स्थािीय तह मालामाल हुाँदा केही स्थािीय तह भिे खाली हात रहेका 
छि ्। पााँच हजारभन्दा कम पाउिे स्थािीय तहमा धाढदङको गल्छी गाउाँ पानलकालगायत छि ्। 
गल्छीले १ हजार २ सय ५० रुपैयााँ पाएको छ । यसैगरी दसरथचन्द गाउाँपानलकाले १ हजार ५ सय 
रुपैयााँ, सुिाया गाउाँपानलकाले ४ हजार ३ सय ५७ तथा जुम्लाको एउटाले ४ हजार ५ सय ६५ र 
अकोले २ हजार ५ सय ६५ रुपैयााँ पाएको महालेखा नियन्त्रक कायाालयले जािकारी ढदयो । 

महालेखा प्रवक्ता रमेशप्रसाद नशवाकोटीका अिुसार स्थािीय तहको ढहस्सा िााँिफााँटको काम सढकएको 
छ । उिका अिुसार ५ हजार रुपैयााँभन्दा कम रोयल्टी िााँिफााँट ढहस्सा पाउिे स्थािीय तहल े
शुििारै आफ्िो खातामा राजस्व प्राि गरेका हुि ्। 

िााँिफााँट भएको रकममा ५ हजार ८ सय नमटरदेजख ६ हजार ५ सय नमटर अग्ग्ला ढहमाल आरोहिाट 
उठेको ११ करोि रुपैयााँ राजस्व समावेश छैि । मजन्त्रपररर्द् निणायअिुसार यस्ता २७ ढहमालिाट 
िेपाल पवातारोहण संिल ेराजस्व उठाउाँछ । संिले उठाएको राजस्व पौिे १३ करोि रुपैयााँ रहेको 
प्रवक्ता नशवाकोटीले िताए । 

काबत्तक १८ गते संि, प्रदेश र स्थािीय तहिीच िााँिफााँट हुिे प्राकृनतक स्रोतको रोयल्टी िााँिफााँटका 
आधार, सीमा, मागादशाि, बवनध र ढहस्सा मजन्त्रपररर्द्बाट स्वीकृत गरेपनछ तल्ला तहले पाउिे आफ्िो 
भागको ढहसािढकताि हुिे भएको हो । 

संिीय व्यवस्था लागू भएपनछ गररएको संवैधानिक व्यवस्थामा संिीय सरकारले उपलब्ध गराउिे 
अिुदाििाहेक प्रदेश र स्थािीय तहले उठाउिे केही राजस्व आफू–आफूले उठाउि र सोही अिुसार 
पररचालि गिा पाउिे उल्लेख छ भिे केही राजस्व भिे िााँिफााँट हुिे व्यवस्था छ । िााँिफााँट हुिे 



राजस्वमध्ये संिीय सरकारले उठाउिे मूल्य अनभवबृि कर तथा आन्तररक उत्पादितफा को 
अन्तःशुल्क (आयात गररएको िाहेक) र पवातारोहण, बवद्युत, वि, खािी तथा खनिज, पािी तथा अन्य 
प्राकृनतक स्रोतिाट संकलि भएको राजस्व (रोयल्टी) प्रदेश र स्थािीय तहलाई िााँिफााँट गिुापि े
व्यवस्था छ । 

प्राकृनतक स्रोत तथा बवत्त आयोगले अनिल्लो आनथाक वर्ामै िााँिफााँटको आधार तयार पारेको नथयो 
। आयोगले तयार पारेको सूत्र मजन्त्रपररर्द्बाट अिुमोदि िहुाँदा प्रदेश तथा स्थािीय तहले प्राकृनतक 
स्रोतिाट उठेको राजस्वको भाग पाएका नथएिि ्। अन्तरसरकारी बवत्त व्यवस्थापि ऐि, २०७४ मा 
बवद्युत, खािी तथा खनिजजन्य, पवातारोहण, वि, पािी र अन्य प्राकृनत स्रोतिाट प्राि हुिे रोयल्टी भिे 
वाबर्ाक रूपमा जुि प्रदेश र स्थािीय तहिाट उठाइएको हो, सोही तहले मात्र प्राि गिे व्यवस्था छ 
। 

रोयल्टीिाट संकलि भएको राजस्व समेत सो कोर्मा जम्मा हुिे, सो रकमको ५० प्रनतशत संिले 
प्राि गिे तथा २५ प्रनतशत सम्िजन्धत प्रदेशमा तथा २५ प्रनतशत सम्िजन्धत स्थािीय तहमा 
िााँिफााँट हुिे उल्लेख छ । 

प्रदेश सजञ्चत कोर्मा प्राि हुिे रकम प्रदेशहरूको जिसंख्या तथा जिसांजख्यक बववरण, क्षेत्रफल, 

मािव बवकास सूचकांक, खचाको आवश्यकता, राजस्व संकलिमा गरेको प्रयास, पूवााधार बवकास र 
बवशेर् अवस्थालाई आधार मािेर तयार गररएको मािव बवकास सूचकांक, मािव गररिी सूचकांक, 

पूवााधार सूचकांक र न्यूि बवकास सूचकांकका आधारमा िााँिफााँट हुन्छ । 

आयोगले पााँच वर्ाका लानग प्राकृनतक स्रोतिाट उठेको राजस्व िााँिफााँटको आधार तथा िााँचा ििाउाँछ 
। तर, सरकारले अिुरोध गरे सोसमय अगावै सूत्रको पुिरावलोकि गिा सक्छ । 

  



 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


