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अरुण–३ का स्थानीयको आन्दोलन स्थगित 

संखुवासभामा ननमााणाधीन ९०० मेिावाटको अरुण तेस्रो आयोजना अवरुद्ध िदै 
िरेको आन्दोलन सहमनतपनि स्थगित भएको ि । बिहीिारदेखख स्थानीय पपडीतले 
सुरु िरेको सडक आन्दोलन लिानी िोडाले तत्काल िैठक राखेर समस्या समाधान 
िने िताएपनि स्थिन िररएको अरुण तेस्रो प्रवेशमािा सरोकार संघर्ा सममनतका 
अध्यक्ष हका मसहं राईले िताए ।   

खााँदिारी–४ को छ्याङकुटीदेखख अरुण–३ को पावारहाउस पुखवुा जाने सडकखण्डमा 
मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले अननश्चितकालीन िन्द िरेका गथए । छ्याङकुटी–
पुखुवा सडकखण्ड २८.५ ककमममध्ये २४.५ ककमम सडकखण्डका २०० घरपररवारले 
मुआब्जा नपाएको, जग्िा ३० ममटर काटेको, तर मुआब्जा १५ ममटरको मातै्र 
ददइएकोलिायत पवर्यमा असन्तुश्टट जनाउाँ दै सडक अवरुद्ध िरेका गथए ।  

आफूहरू अरुण तेस्रो र पवकासको पवरोधमा नभई स्थानीय जनताको अगधकार 
प्राप्त िना िाध्य भएर सडक अवरुद्ध िरेको अरुण तेस्रो सरोकार सममनतका 
अध्यक्ष नयन्र राईले िताए । उनले तीन मदहनाअनघ संखुवासभाका सहायक प्रमुख 
श्जल्ला अगधकारी मोहनमखण नघममरेको संयोजकत्वमा िनेको कायादलले िुझाएको 
प्रनतवेदन कायाान्वयन नभएकाले आन्दोलन िनुापरेको स्पटट पारे ।        

सो सडकखण्डमा ०७३ मा प्रनतरोपनी ८ देखख १२ लाख रुपयैााँसम्म मुआब्जा िााँडकेो 
गथयो । तर, ०७४ मा प्रनतरोपनी पााँि लाखका दरले मुआब्जा ददन खोजेपनि उनीहरू 
आक्रोमसत भएका हुन ्। अदहले प्रनतरोपनी १५ लाख रुपैयााँ ददनुपने उनीहरूको माि 
ि ।  
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मलवटी इनजीको वापर्ाक साधारणसभा 
मलवटी इनजी कम्पनीको दशौँ वापर्ाक साधारणसभा अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको 
सभापनतत्वमा सम्पन्न भएको ि । शुक्रिार सम्पन्न सभाले कम्पनीको आगथाक 
वर्ा ०७५–७६ को वापर्ाक प्रनतवेदन तथा पवत्तीय पववरण पाररतलिायत प्रनतवेदन 
पाररत िरेको ि । 

कुल जारी पुाँजी १ अिा ५० करोड रहेको कम्पनीले ३७ करोड ५० लाखिरािरको 
आयोजना प्रभापवत स्थानीय तथा सवासाधारणलाई साधारण सेयर जारी िना 
एनआइबिएल एस क्यापपटलसाँि सम्झौता िरी गधतोपत्र िोडािाट अश्न्तम 
स्वीकृनतका लागि सम्पूणा कािजात पेस िरेको सभामा जानकारी ददइयो । 

हाल लमजुङमा मागथल्लो दोदी ‘ए’ र लोदो खोला साना जलपवद्युत ्आयोजना 
तथा िाग्लुङमा िडडिाढ खोला जलपवद्युत ्आयोजना अनघ िढाएको कम्पनीका 
प्रिन्ध सञ्िालक डा. आत्माराम नघममरेले जानकारी ददए ।  
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२३ हजार मेवाका आयोजनाको पवत्तीय व्यवस्थापन जदटल 

जलपवद्युत ्क्षेत्रमा िैंक तथा पवत्तीय संस्थाको लिानी सीमा घट्ने िरी नेपाल 
राटर िैंकले नयााँ सकुा लर जारी िरेपनि २३ हजार मेिावाट िरािरका आयोजनाको 
पवत्तीय व्यवस्थापन जदटल हुने देखखएको ि । नेपाल पवद्युत ्प्रागधकरणले 
पवद्युत ्खररद सम्झौता (पीपीए) िरेर पवत्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका, 
पवद्युत ्पवकास पवभाििाट सभे अनुमनतपत्र (लाइसेन्स) मलएका तथा उत्पादन 
अनुमनतपत्रका लागि आवेदन ददएका आयोजनाहरुको पवत्तीय व्यवस्थापनमा 
संकट देखखएको हो । 
जलपवद्युत ्क्षेत्रमा िैंक तथा पवत्तीय संस्थाको लिानी सीमा घट्ने िरी नेपाल 
राटर िैंकले नयााँ सकुा लर जारी िरेपनि २३ हजार मेिावाट िरािरका आयोजनाको 
पवत्तीय व्यवस्थापन जदटल हुने देखखएको ि । नेपाल पवद्युत ्प्रागधकरणले 
पवद्युत ्खररद सम्झौता (पीपीए) िरेर पवत्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका, 
पवद्युत ्पवकास पवभाििाट सभे अनुमनतपत्र (लाइसेन्स) मलएका तथा उत्पादन 
अनुमनतपत्रका लागि आवेदन ददएका आयोजनाहरुको पवत्तीय व्यवस्थापनमा 
संकट देखखएको हो ।नेपाल राटर िैंकले कृपर्, ऊजाा र पयाटनलाई प्राथममकताको 
क्षेत्र मान्दै क, ख र ि विाका िैंकले कूल कजााको क्रमशः २५, १५ र १० प्रनतशत 
यो क्षेत्रमा लिानी िनुापने प्रावधान रहेकोमा यसलाई संशोधन िरी उद्योिलाई 
समेत थपेको ि । 
 

पदहले ऊजाा र पयाटनमात्र समावेश िररएकोमा नयााँ सकुा लरसाँिै उद्योिअन्तिात 
ननयाातजन्य उद्योि, साना तथा मझौला, मसमेन्ट, िामेन्ट र और्धी उत्पादन 
कम्पनीसमेत थपपएको ि । अि तीनवटै क्षेत्रमा १५ प्रनतशत लिानी भए पुग्नेि 
। “पदहले पयाटन र ऊजााको हुाँदा समेत जलपवद्युत ्क्षेत्रमा िैंकहरुले ३ 
प्रनतशतभन्दा कम लिानी िदै आएका गथए । अदहले उद्योिसमेत थपपएपनि 



अि जलपवद्युत्का लागि िैंकहरुिाट लिानी िन ेसम्भावना धेरै कम देखखएको 
ि,” स्वतन्त्र ऊजाा उत्पादकहरुको संस्था ईप्पानका अध्यक्ष शैलेन्र िुरािाई 
भन्िन,् “यसिाट सरकारले जलपवद्युत ्पवकासलाई कम प्राथममकतामा राखकेो 
देखखन्ि । 
”पवद्युत ्प्रागधकरणको तथयांकअनुसार पीपीए भएर पनन ३ हजार मेिावाटका 
आयोजनाको पवत्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको िैन । यीमध्ये कनतपय 
आयोजनाहरुले त पवत्तीय व्यवस्थापन भएर व्यापाररक रुपमा उत्पादन 
भइसक्नुपने भएपनन हालसम्म पवत्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको िैन । त्यसैिरी 
सभे लाइसेन्स मलएका १७ हजार ७ सय ५० र उत्पादन अनुमनतपत्रका लागि 
आवेदन ददएका २ हजार ५० मेिावाटको आयोजनाको पवत्तीय व्यवस्थापनमा 
समेत राटर िैंकको यो सकुा लरले समस्या आउने जलपवद्युत ्प्रवद्र्धकहरु 
िताउाँिन ्। ईप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्ड ेपीपीए भएर पवत्तीय व्यवस्थापन 
हुन िााँकी र अध्ययन अनघ िढाएका आयोजनाहरुको पवत्तीय व्यवस्थापनका लागि 
राटर िैंकको सकुा लरले ठूलो संकट ल्याएको िताउाँिन ्। 
“ऊजाा र पयाटन दवुै क्षेत्रमा लिानीको दहस्सा १५ प्रनतशत रहेकोमा ऊजााकै लागि 
वापर्ाक रुपमा न्यूनत्तम १५ प्रनतशत लिानीको लागि व्यवस्था िनुापने िेलामा 
उद्योि पनन थपपएपनि अि जलपवद्युत ्आयोजनामा लिानीका लागि ठूलो 
संकट आउने देखखएको ि,” उनले भने । सरकारले १० वर्ामा १५ हजार मेिावाट 
पवद्युत ्उत्पादन िने लक्ष्य राखेको ि । त्यसका लागि मात्र पनन १० वर्ामा 
कररि १५ खिा रुपैयााँ थप आवचयक ि तर नयााँ सकुा लरले सरकारको लक्ष्य 
समेत प्रभापवत हुने देखखएको ि । 
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देशैभर जाडो, पवद्युत ्माि उच्ि 

काठमाडौँ, पुस १३ गते । पनिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकालिायत देशभर नै पवद्युत ्आपूनत ामा 
अननयममतता िढेको ि । देशव्यापी रूपमा पवद्युत ्माि िढेका कारण यस्तो समस्या आएको हो । 
आपूनत ा पनन िढेको देखखन्ि तर जुन समयमा उच्ि माि हुन्ि त्यही िेला पवद्युत ्आपूनत ा नहुाँदा 
उपभोक्ता सकसमा परेका हुन ्। 
शननिार काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम ०.६ डडग्री सेश्न्टग्रेट मापन भयो । देशभर तापक्रम घट्दै जााँदा 
घरायशी उपभोक्ताले पवद्युतीय दहटर, कुलर एयर कश्न्डसन, िोइलर इन्डक्सनजस्ता उपकरण िलाउन 
िाहाँदा पवद्युत ्माि उच्ि रूपले िढेको ि । दहउाँ दका समयमा पवितमा तराई क्षेत्रमा कम माि हुन्थयो 
तर यो वर्ा त्यहााँको प्रवृपत्त फेररएको ि । प्रागधकरणका अनुसार खपत तराईमा पनन खासै घटेको िैन 
। नेपाल पवद्युत ्प्रागधकरण भार प्रेर्ण केन्रका अनुसार २०७५ पुस ११ िते सााँझभन्दा ०७६ पुस ११ मा 
११२ मेिावाट पवद्युत ्माि िढी भयो । जाडो लािेसाँिै शुक्रिार नै सिैभन्दा धेरै देशभर १३३८ मेिावाट 
पवद्युत ्माि रेकडा भएको ि । यसअनघ लक्ष्मीपूजाका ददन एक हजार ८९ मेिावाट रेकडा भएको गथयो 
। 
प्रागधकरणमा लोड डडमान्ड औसतमा २५ प्रनतशतले िढेको ि । िढ्दो मािको दहस्सा काठमाडौँ 
उपत्यकाको मात्र ४० प्रनतशत ि । माि िढी हुाँदा प्रागधकरणको स्थानीय स्तरका पवतरण प्रणालीले 
थेग्न नसक्दा पवद्युत ्आपूनत ामा समस्या देखखएको हो । लोड डडमान्ड िढ्दा कनतपय क्षेत्रमा, लो 
भोल्टेज तार िुाँ डडने, रान्सफमार पड्कने समस्या िढेका कारण पवमभन्न स्थानमा पवद्युत ्आपूनत ामा 
समस्या आउने िरेको प्रागधकरणले जनाएको ि । 
शुक्रिार मातै्र राजधानीको िानेचवर क्षेत्रमा ३० एमभीए र स्युिाटार क्षेत्रको १५ एमभीएका रान्सफमार 
जल्दा प्रागधकरणले तत्काल नयााँ जडान िरेको गथयो । प्रागधकरणका कायाकारी ननदेशक कुलमान 
नघमसङका अनुसार कुनै स्थान पवशेर्मा एकाएक माि उच्ि हुाँदा स्थानीय स्तरमा यस्ता समस्या 
आएका हुन ्। स्थानीय पवतरण प्रणालीमा आकश्स्मक उच्ि माि हुाँदा सो क्षेत्रमै आपूनत ा नै अवरुद्ध 
हुन्ि, नघमसङले भन्नुभयो, जुन स्थानमा समस्या हुन्ि त्यहााँ ममात तथा सुधारका लागि प्रागधकरणका 
कमािारी तत्काल पुग्ने व्यवस्था िरेका िौँ र भएको पनन ि । 
समस्या आएका क्षेत्रमा ममातका लागि लाग्ने समय मात्र पवद्युत ्अवरुद्ध भएको र कहीीँकतै पनन 
ममातसम्भारमा हेलिेक्राइाँ नभएको ठोकुवा उहााँले िनुाभयो । 
जाडो िढेसाँिै पवद्युत ्माि िढ्दा पवद्युत ्नपुिेर आपूनत ा रोककएको होइन । प्रागधकरण भार प्रेर्ण 
केन्रका प्रमुख सुरेशिहादरु भट्टराईका अनुसार तत्काल १५ सय मेिावाटभन्दा धेरै पवद्युत ्आपूनत ा 



क्षमता प्रागधकरणसाँि ि । उच्ि माि (पपक डडमान्ड)अनुसार आपूनत ा िना पवतरण प्रणाली सुधार तीव्र 
भइरहेको उहााँकोे े भनाइ ि । 
िस्ती िढेसाँिै पवद्युत ्क्षमता पवस्तार िनुापने हुन्ि तर यसमा स्थानीयले थप लाइनका लागि रुट 
नददने घर नश्जक भयो भन्दै रान्सफमार राखे्न नददने समस्या पनन प्रागधकरणले सामना िनुापरेको 
नघमसङको अनुभव ि । अदहले सडक ननमााणलिायतका पूवााधार पवस्तारका कायाले पनन कनतपय 
स्थानमा पवद्युत ्अवरोध भएको उहााँको भनाइ ि । 
सरकारले िालू आगथाक वर्ाको अन्त्यसम्ममा पवद्युत ्खपत प्रनतव्यश्क्त वापर्ाक २४५ ककलोवाट 
आवरिाट युननटिाट कररि दोब्िर हुनेिरी ४२६ पु¥याउने लक्ष्य ि । पवद्युत ्आपूनत ामा अदहले 
देखखएको समस्याले कुनै असर नपने दािी नघमसङको ि । देशभर भइरहेको नयााँ सिस्टेसन ननमााण, 

नयााँ लाइन पवस्तार, रान्सफमारको क्षमता पवस्तारले मूता रूप पाउाँदा सिै नेपालीले सहज र पयााप्त 
पवद्युत ्पाउने अवस्था आउने दािी नघमसङको ि । स्थानीय स्तरमा देखखएका अल्पकालीन समस्याले 
पवद्युत ्पवस्तारको दीघाकालीन लक्ष्यलाई प्रभापवत िदैन, उहााँले भन्नुभयो, “ग्राहकलाई िुणस्तरीय सेवा 
ददन हामी अहोरात्र खदटएका िौँ, ढुक्क हुाँदा हुन्ि ।”   

  



>f]t M cleofg, 2076÷9÷13 

गिमलमे जलपवद्युतको निद लाभांश शेयरधनीको िैंक खातामा 

पुस १३, काठमाडौं । गिमलमे जलपवद्युत कम्पनी मलममटेडले मंमसर ३० ितेदेखख 
निद लाभांश पवतरण िना शुरु िरेको ि ।  

कम्पनीले दहतग्राही खातामा िैंक खाता अद्यावगधक िराएका शेयरधनीहरुको 
िैंक खातामा ५ प्रनतशत निद लाभांश जम्मा िना शुरु िरेको हो । कम्पनीको 
मंमसर ११ ित ेसम्पन्न २३औ ंवापर्ाक साधारण सभाले उक्त लाभांश पाररत 
िरेको गथयो ।  

साथै, हालसम्म पनन दहतग्राही खातामा िैंक खातामा अद्यावगधक निराएका 
तथा शेयर प्रमाणपत्र अभौनतकीकरण निराएका शेयरधनीहरुलाई कम्पनीले 
यथामशघ्र शेयर अभौनतकककरण िरी दहतग्राही खातामा िैंक खातासमेत 
अद्यावगधक िराई समयमा नै उक्त लाभांश प्राप्त िना अनुरोध िरेको ि । 
कम्पनीको शेयर रश्जटरार मसद्धाथा क्यापपटल मलममटेड रहेको ि । 
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इपानमागथ ननजी क्षेत्रकै प्रचन, ‘नतेतृ्वकै अक्षमताले सरकारले 
ददन्िु भनेका सुपवधा पाइएन’ 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊजाा उत्पादकहरूको संस्था (इपान), यसको नेततृ्व र कायासममनतका कारण 
जलपवद्युतमा सरकारले घोर्णा िरेका सेवा सुपवधा पाउन नसकेको ननजी प्रवद्ाधकहरूले आरोप 
लिाएका िन ्। इपान पदागधकारी व्यश्क्तित स्वाथामा भुलेर संस्थालाई संिदठन िनाउन नसकेको 
भन्दै यस्तो आरोप लिाइएको हो । इपानको वापर्ाक साधारणसभा नश्जककाँ दै िदाा उनीहरूले ननजी 
क्षेत्रको िाता संिठन उद्देचयभन्दा िादहर िएको ननक्यााेेल िरेका िन ्। ननजी क्षेत्रले भोगिरहेका 
समस्यामा सरकार श्जम्मेवार िन्न नसकेको र यसको कारण इपान रहेको युवा जलपवद्युत उद्यमी 
प्रकाश दलुालले िताए । प्रवद्र्धकको िुनासो सुनुवाईमा इपानले खेल्नुपने समन्वय र 
सहजीकरणको खाडल पनन िदहरराँदै िएकोले यसको पुनसरंिना िनुापने आवचयकता औलं्याइएको 
ि । 

 

पवधान तथा कायासममनत पवस्तार हुनुपने भन्दै सूयाप्रसाद अगधकारी, प्रकाश दलुाल, डेढराज खड्का 
लिायत २५ भन्दा िढी प्रवद्ाधकले इपानमा आवेदन ददएका िन ्। कायासममनत पवस्तार िनुापने, 
संघीय संरिना अनुसार इपान प्रदेशमा पनन जानुपने पवर्य उठाइएको ि । यस्तै, नयााँ 
कायासममनतमा सल्लाहकार सममनत पनन िनाउनुपनेमा जोड ददइएको ि । उता समावेशीताका 
आधारमा मदहलालाई पनन कायासममनतमा समेट्नुपने भन्दै उनीहरूले िुट्टै ननवेदन दताा िराएका 
िन ्। ननजी क्षेत्रका समस्या समाधान िना इपानले के पहल ियो,’ दलुालले प्रचन िरेका िन,् 

‘ठेकेदारले आन्दोलन िरेपनि ६ मदहनामा सावाजननक खररद ऐनमा ६ पटक संशोधन िना 
सरकारलाई िाध्य पादाा हामीले जलपवद्युत सम्िन्धी ननदेमशका, २०७५ समेत संशोधन िना ककन 
लबिङ िरेनौं ? ननजी क्षेत्र तथा इपानले लबिङ निरेकै कारण अदहले कुनै पनन जलपवद्युत 
आयोजनाको सेयर खररद बिक्री हुाँदा हरेक पटक ५ लाख रुपैयााँ जररवाना भइरहेको उनको भनाइ 
ि । नेततृ्वले यी पवर्यमा के–के भन्ने प्रचन िदै अिका ददनमा सक्षम नेततृ्वको खााँिो रहेकोमा 
उनले जोड ददएका िन ्। इपानमागथ उठाइएका प्रचनहरू  

१. सरकारले ददन्िु भनेको प्रनतमेिावाट ५० लाख भ्याट अनुदान ककन पाइएन ?  

२. सरकारले ददन्िु भनेको पोस्टेड रेट ककन पाइएन ? 



 ३. पवद्युत प्रागधकरणसाँिको गग्रड कनेक्सन वा पपपपए अनुसारको लाइन लस (आउटेज) को 
क्षनतपूनत ा ककन ददइएन ? 

 ४. प्रसारण लाइन समयमा निनाएका कारणले उत्पादन भएको पवद्युत पूरै वा आंमशक िेच्न 
नपाएपनि सोको क्षनतपूनत ा प्रागधकरणले ककन ददएन ? 

 ५. जलपवद्युत जस्तो दीघाकालीन लिानीको क्षेत्रमा सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा िढी मलने िरी 
िैंकले पटक–पटक ऋणको ब्याज ककन िढाए ? 

 ६. जलपवद्युतमा लिानी िने र ब्याजदर श्स्थर िने भनेर स्थापपत जलपवद्युत लिानी तथा 
पवकास कम्पनीले ककन यस क्षेत्रमा काम िरेन ? 

 ७. सरकारले अनुमनतपत्र ददएपनि जलपवद्युत आयोजना ननमााण िन ेवातावरण ककन तयार िरेन 
?  

८. स्थानीयस्तरमा स्वास्थय िौकी, खानेपानी, िाटोघाटो, मशक्षाको सुधार जस्ता िाउाँपामलकाले िने 
काम ककन प्रवद्ाधकलाई िना िाध्य पाररएको ि ? 

 ९. ननरन्तर भइरहेको नकारात्मक सञ्िारले जलपवद्युतको प्राथममक शेयर नबिक्ने अवस्थामा 
पुिेको हो ?  

१०. आज ३० भन्दा िढी जलपवद्युत आयोजना ककन रुग्ण भए ?  

११. जलपवद्युत ऐन/ननयमावली, वातावरण ऐन/ननयमावली, वन ऐन/ननयमावली, कम्पनी 
ऐन/ननयमावली, गधतोपत्र ऐन/ननयमावली, औद्योगिक व्यवसाय ऐन/ननयमावली, श्रम 
ऐन/ननयमावली ननमााणमा ननजी क्षेत्रले के कस्तो सुझाव ददयो ?  

१२. पवद्युत पवकास पवभािले अध्ययन अनुमनतपत्र ददएका कररि ५० आयोजना राश्टरय ननकुञ्ज 
पवभािले सहमनत नददएर थश्न्कएका िन ्। नयनले नतरेको राजस्व कफताा िना वा ननकुञ्जको 
अनुमनत ददन ककन पहल भएन ? 
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 ‘िूढीिण्डकीको मशलान्यास कदहले ?’ 

 

काठमाडौँ — िूढीिण्डकी आयोजनािारे यही सममनतमा िलफल धेरै पटक िररयो । 
राश्टरय िौरवको आयोजना भनेर ििाा पनन धेरै भयो । मशलान्यासिादहाँ कदहले 
हुन्ि, मन्त्रीज्यू ? पयाटनमन्त्री योिेश भट्टराईले मंमसरमा ननजिढ पवमानस्थल 
मशलान्यास िने घोर्णा िरे जस्तो नहोस,्’ राश्टरयसभाको राश्टरय सरोकार तथा 
समन्वय सममनतमा शुक्रिार भएको िलफलमा सांसदहरूले ऊजाामन्त्री वर्ामान 
पुनलाई सोधे, ‘आयोजनाको मोडामलटी र लिानीको स्रोत के हो ?’ िूढीिण्डकी 
जलपवद्युत ्आयोजनाको मुआब्जा पवतरण र ननमााणको पनिल्लो अवस्थामागथ 
सांसदहरूले प्रचनैप्रचन िरे । सममनतले आयोजनाका सन्दभामा तेस्रो पटक िरेको 
िलफलमा सांसदहरूले जुन उपाय ननकालेर भए पनन आयोजना िन्नुपनेमा जोड 
ददए । सांसदको श्जज्ञासामा ऊजाामन्त्री पुनले आयोजना मशलान्यासको समय तोक्न 
नसककन ेप्रनतकक्रया ददए । ‘नयााँ मन्त्री भएको भए मैले पनन मशलान्यासको ममनत 
भन्थें होला,’ पुनले भने, ‘आयोजानको सिै जानकारी भएकाले अदहल्यै िोमलहाल्न े
अवस्था िैन ।’ िालु आवमा मुआब्जा पवतरण सक्ने उनको दािी ि । मुआब्जासाँि ै
आयोजानको मोडामलटी र स्रोतको खोश्जन ेउनले जानकारी ददए । मश्न्त्रपररर्द्ले 
०७५ असोज ५ मा िेजुवासाँि वाताा िरी ईपीसीएफ मोडलमा ननमााण िन ेिरी 
समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर िना ऊजाा मन्त्रालयलाई ननदेशन ददएको गथयो । सोही 
मदहनाको १४ र पुस ३, ४ ित ेिेजुवासाँि आयोजना ननमााण सम्िन्धमा पनिल्लो 
वाताा भए पनन त्यसपनि के िने भन्नेमा थप कुराकानी भएको िैन । ०७४ जेठ ९ 
मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुटपकमल दाहाल नेततृ्वको सरकारले िूढीिण्डकी 
ननमााणको श्जम्मा िेजुवालाई ददने ननणाय िरेको गथयो । सोही ननणायअनुसार 
तत्कालीन ऊजाामन्त्री जनादान शमााले िेजुवासाँि ०७४ जेठ २१ मा समझदारी–पत्रमा 
हस्ताक्षर िरेका गथए । दाहालपनि सरकारको नेततृ्व िरेका शेरिहादरु देउवाको 



पालामा िूढीिण्डकी ननमााणको श्जम्मा िेजवुालाई ददने िरी भएको समझदारी 
खारेज भएको गथयो । ०७४ असोज ९ मा संसद्को कृपर् तथा जलस्रोत सममनत र 
अथा सममनतको संयुक्त िैठकले बिनाप्रनतस्पधाा िूढीिण्डकी ननमााणको श्जम्मा 
िेजुवालाई ददने ननणाय भंि िना सरकारलाई ननदेशन ददएको गथयो । संसदीय 
सममनतको सोही ननणायलाई कारण देखाउाँ दै देउवा नेततृ्वको सरकारले ०७४ कापत्तक 
२७ मा िेजुवासाँिको समझदारी खारेजीको ननणाय िरेको गथयो । लित्त ै०७४ मंमसर 
८ को मश्न्त्रपररर्द् िठैकले िूढीिण्डकी स्वदेशी लिानी र सीपमा िनाउने घोर्णा 
िरेको गथयो । आयोजनाको लाित कररि ३ खिा अनुमान िररएको ि । सममनतमा 
भएको िलफलमा कागें्रस सांसद सुरेन्रराज पाण्डलेे मुआब्जाका पवर्यमा स्थानीयको 
गित्त िुझाउन नसक्दा आयोजान अन्योलमा पना नहुने िताए । स्थानीयले जममनको 
मूल्यको िढाउन पुनमूाल्यांकन िना माि िरे पनन काेुननी रूपमा जदटलता रहेकाले 
नयााँ उपाय ननकाल्नुपने उनको भनाइ ि । धाददङ र िोरखाका भूभािमा िन्ने १ 
हजार २ सय मेिावाटको उक्त आयोजनाले ओिट्ने ननजी जममनको मुआब्जा 
पववादले ननमााणमा अवरोध भएको ि । दवैु श्जल्लाको िजार के्षत्रको जममन 
अगधग्रहणका लागि ित मंमसर १५ मा स्थानीय प्रशासनले मुआब्जा ननधाारण िरेको 
ि । धाददङको आरुघाट र खहरेको १ हजार १ सय ६१ रोपनी र िोरखाको आरुघाट 
र आखतेको ६१० रोपनी जममनको मूल्य प्रनतआना ५० हजारदेखख ७ लाखसम्म 
ननधाारण िररएको ि । दवैु श्जल्लाका ३०२ जनाले नयााँ मापदण्डअनुसार ननधााररत 
मुआब्जा पाउन स्थानीय प्रशासनमा ननवेदन ददएको आयोजानको साइट कायाालयले 
जानकारी ददएको ि । मुआब्जा पवतरण र आयोजना ननमााणमा राजनीनतक 
खखितानी िना नहुने सांसद दीनानाथ शमााले तका  िरे । ‘समस्या िल्झाउन ेमात्र 
होइन, नेततृ्वले समाधानको उपाय पनन खोज्नुपिा ,’ उनले भने । जममनको स्वाममत्व 
सरकारको नभई पवकास अनघ िढाउन नसक्ने सांसद रामपप्रत पावसवानको भनाइ 
ि । मुलुकभर मुआब्जाको दर एउटै िनाउनुपने सांसद रमेशप्रसाद यादवले िताए । 
सम्झौता कायाान्वयन िना ननदेशन सममनतले िूढीिण्डकी आयोजनािाट प्रभापवतको 



सहमनतमा ित मंमसर २४ िते ऊजाामन्त्री पुनसमेतको उपश्स्थनतमा स्थानीय 
प्रभापवतसाँि भएको िारिुाँदे सहमनत कायाान्वयन िना ननदेशन ददएको ि । 
प्रभापवतले मुआब्जािापत पाउने रकममा लाभ कर नतनुा नपन,े पुनवाास नीनत 
सावाजननक िनुापने, आयोजना िनाउने प्रनतिद्धता कायाान्वयन हुनुपने, प्रभापवतको 
घरिोठको ह्रास कट्टी निरी रकम पाउनुपनेलिायत िुाँदामा सहमनत भएको 
सममनतकी सभापनत ददलकुमारी रावल (पावाती) ले जानकारी ददइन ्। ह्रास कट्टी, 
लाभकर नतनुा नपने र पुनवााससम्िन्धी सम्झौता अथा मन्त्रालयको सहमनतमा 
मश्न्त्रपररर्द् िाट पाररत िराउन प्रस्ताव तयार िरेको आयोजनाले जनाएको ि । 
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बिजुलीको माि िढेर १३३८ मेिावाट पुग्यो, लोडका कारण 
पवतरण प्रणालीमा समस्या:  प्रागधकरण 

काठमाडौं । गिसो िढेपनि बिजुलीको मािमा वदृ्गध भएको ि । बिजुलीको माि िढेर १ हजार ३३८ 
मेिावाट पुिको ि । लोडसेडडङ हटेपनिको यो सवाागधक माि हो । काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीको 
माि िढेर ४०० मेिावाट पुिेको ि । 

हाल पवद्युत प्रागधकरणका आयोजनािाट ५०८, भारतिाट ४९८ र  ननजी पवद्यतुिहृिाट ३३२ मिेावाट 
बिजुली आपूनत ा भएको प्रवत्ता प्रवल अगधकारीले िताए ।  

गिसो िढपनि बिजुलीको माि िढेको उनको भनाई ि । माि िढेपनि रान्सफरमरले लोड नधान्दा 
पवद्युत आपूनत ामा पटकपटक समस्या आइरहेको उनको भनाई ि ।जाडोको समयमा पवद्युत ्प्रयोि 
पनन िढेको ि । 

माि िढ्दा केही स्थानमा स्वभापवकरूपमा ‘लोड’ िढेको र ‘लोड’ व्यवस्थापनमा केही समस्या 
आउाँदा पवद्युत ्कादटने िरेको ननटकर्ामा प्रागधकरण पुिेको ि । सोही समस्या समाधानका लागि 
प्रागधकरणले काठमाडौँका प्रमुख सवस्टेशन र पवतरण केन्रहरुमा प्रापवगधक जनशश्क्त पररिालन 
िरेको ि ।  

प्रागधकरणले पवतरण  प्रणालीको क्षमता िढाइरहेकाले पनन आपूनत ामा अवरोध आईरहेकोेे अगधकारीले 
िताए । उनले धेरै स्थानमा अदहले आपूनत ामा समस्या आएको जानकारी ददए ।  

प्रागधकरणले प्रणाली सुगिढीकरणको काम िरररहेकाले एक सातापनि िपत्त जाने समस्या स्वतः 
समधान हुने उनको भनाई ि । ग्राहकले बिजुलीिाट खाना पकाउाँदा माि िढेको प्रागधकरणको भनाई 
ि । 

पवद्युत नभएर हैन, पवतरण प्रणाली नै कमजोर भएर पवद्युतलाइन दरपपङ हुने, रान्सफरमर 
जल्नेलिायत समस्य आइरहेको उनले सुनाए । 

मंमसरको दोस्रो सातादेखख नै पवतरण प्रणालीमा समस्या देखखएको ि । पवतरण प्रणाली पुराना 
भएकाले अदहले ठाउाँठाउाँमा ठुलठुला रान्सफरमर राखे्न काम भइरहेको अगधकारीको भनाई ि ।   
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 झ्याप्प ित्ती कादटएको भन्ने िुनासोपनि प्रागधकरणका कायाकारी ननदेशक कुलमान नघमसङ आफैँ  
कायास्थलमा खदटई समस्या समाधानका लागि पहल थालेका िन ्। 

उनले शननिार मातै्र काठमाडौँका िानेचवर, टेकु, िालाजु, भक्तपुर, मुलपानीलिायत सवस्टेशनको 
स्थलित ननरीक्षण िरी समस्या समाधानका लागि पहल िरेका िन।्  

कायाकारी ननदेशक नघमसङले िढी पवद्यतु ्माि भएको क्षते्रमा रान्सफमार फेना, पवद्यतु ्पवतरण प्रणालीमा 
समस्या देखखए त्यसलाई तत्काल समाधान िना ननदेशन ददएका िन।्  

“पवशेर्िरी जाडो िढ्दै जााँदा पवद्युत ्माि ह्वात्त ैिढेका कारण पनन केही स्थानमा समस्या आएको 
ि”, उनलेले भने“हामीले समस्या समाधानका लागि पहल िरेका िौँ । आज कायाकारी ननदेशक 
पनन आफै कायास्थलमा पुग्नु भई समस्याको ननरुपणका लागि पहल िनुाभएको ि ।”  

पनिल्ला ददनमा िानेचवर, टेकु, िालाजु र पाटनमा केही समस्या देखखएको प्रागधकरणले जनाएको ि 
। प्रागधकरणले पवद्युत ्खपतका लागि आग्रह िरेलित्त ैपवद्युत ्माि िढेको ि ।  

 माि िढेका कारण लोड व्यवस्थापनमा समेत िुनौती थपपएको ि । माि िढ्नुलाई प्रागधकरणले 
पनन सकारात्मक रुपमा मलएको ि ।  

िालू आगथाक वर्ाको अन्त्यसम्म प्रागधकरणको प्रणालीमा थप एक हजार मेिावाट पवद्युत ्थप हुने 
भएकाले माि िढाउन प्रागधकरणले यसअनघ नै आग्रह िररसकेको ि ।  

 

  



>f]t M cgnfOg va/, 2076÷9÷13 

एकैपटक ८५ अिाको लिानी स्वीकृत 

१३ पुस, काठमाडौं । लिानी िोडा नेपालले एकैपटक ८५ अिाको लिानीलाई स्वीकृत िरेको ि । 

आइतिार िसकेो िोडा िठैकले पवमभन्न तीन जलपवद्यतु आयोजनाका लागि ८५ अिा िरािरको लिानी 

स्वीकृत िरेको हो । 

मागथल्लो बत्रशुली-१ आयोजनाका लागि आउने ६५ अिा िरािरको लिानी स्वीकृत भएको िोडाका 

प्रवक्ता िलराम ररजालले जानकारी ददए । 

२१६ मेिावाटको मागथल्लो बत्रशुली-१ आयोजनामा स्वीकृत भएको लिानी मध्ये ५० अिा अथाात 

(४५.३२ करोड डलर) पवदेशी लिानी हुनेि ।यो आन्तररक रुपमा खपत िने िरी िन्न लािेको 

जलपवद्युत आयोजनामा आएको अदहलेसम्मकै सिैभन्दा ठूलो पवदेशी लिानी हो । 

कोररयन कम्पनीले ननमााण िने आयोजनामा पवचव िैंकअन्तिातको अन्तरााश्टरय पवत्त ननिम 

(आईएफसी)ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लिानी िनेि ।कोररयाली ननयाात आयात (एश्क्जम) 

िैंकले १०० मममलयन डलर र िीनको नेततृ्वमा स्थापपत एमसयन पूवााधार लिानी िैंक 

(एआईआईिी)ले ४० मममलयन अमेररकी डलर लिानी िनेि । एमसयाली पवकास िैंक (एडीिी)को 

पनन ६० मममलयन डलरसदहत कोररया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका पवमभन्न तीन िैंक र युकेको 

कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कपोरेशन (सीडीसी)ले पनन यसमा लिानी िदैिन ्। 

आयोजनाको कुल लिानी ६४ करोड ७४ लाख डलर अथाात ्६४ अिा रुपैयााँभन्दा िढी ि । यसमा 

१९ अिाको संस्थापक सेयर ि भने िााँकी लिानी ऋणस्वरुप जुटाउने लक्ष्य प्रवद्ाधक नेपाल वाटर 

एन्ड इनजी डेभलपमेन्ट कम्पनीको ि । 

लिानी िोडाको िैठकले मस्यााङ्दी िेसी जलपवद्युत पररयोजनाका लागि आउने ११ अिा ७७ करोड ५४ 

लाख र मागथल्लो बत्रशुली थ्री िी पररयोजनामा ८ अिा २२ करोडको लिानी पनन स्वीकृत भएको ि 

। 



िैठकले अरुण ३ पररयोजनाको छ्यांकुटी-ददददङ प्रवेशमािामा रहेको मुआब्जा पववादिारे अध्ययन 

िना िदठत िानपवन सममनतलाई प्रापवगधकसदहत थप जनशश्क्त उपलब्ध िराएर दईु मदहनामभतै्र 

पववरण पेश िना ननदेशन ददने ननणाय िरेको ि । 

िैठकले ६ वटा प्रदेशमा एकीकृत कृपर् पररयोजना पवकास िना सम्िश्न्धत प्रदेश सरकार र संघीय 

मन्त्रालयलाई पररयोजना हस्तान्तरण िने प्रकक्रया अनघ िढाउन लिानी िोडाको कायाालयलाई ननदेशन 

ददएको ि । यस्तो पररयोजना प्रदेश १ को उलाािारी, प्रदेश २ को पसाािढी, ३ को िनेपा र गितवन, 

िण्डकी प्रदेशको हेम्जा, कणर्े ाली प्रदेशको वीरेन्रनिर र सुदरूपश्चिम प्रदेशको िोदावरी-अत्तररयामा 

रहनेि । साथै पररयोजना अनघ िढाउन पवकासकताा िनोट िने लिायतका काममा आवचयक 

प्रापवगधक सहयोि समन्वय र सहजीकरण िना लिानी िोडाको कायाालयलाई ननदेशन ददइएको 

ररजालले िताए । 

िैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले िोडाको कामले तत्काल पररणाम नददएपनन दीघाकालमा प्रभाव पने 

खालको संकेत ददनुपने िताए । ठूला पररयोजना समयमै सक्न सरकार प्रनतवद्ध रहेको भन्दै उनले 

सिै पक्षको समन्वय आवचयक रहेको औलं्याए । 
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माई खोलाभरी जलपवद्युत आयोजना, साढे ६७ मेिावाट प्रणालीमा 
याेेिदान 

इलाम । इलामको माई खोलामा साढे ६७ मेिवाटका जलपवद्युत आयोजना ननमााण भएका िन ्। 
माई िेमसनमा स्वदेशी लिानीमा ननजी क्षेत्रले आधा  दजान िढी आयोजना ननमााण िरी राश्टरय 
प्रसारण प्रणालीमा जाेेडेकाेे हाेे । ननजी लिानीका साढे २२ मेिावाटका ३ आयोजना 
ननमााणाधीन िन ्। माई िेमसनमा साननमा हाइड्रो समूहको सहायक साननमा माई हाइड्रो पावर 
कम्पनीले २२ मेिावाटको माई र ७ मेिावाटको माई क्यासकेड आयोजना ननमााण िरेको ि । यी 
आयोजना ननमााण भई राश्टरय प्रसारण प्रणालीमा जोडडएका िन ्। माई र माई क्यासकेड माई 
िेमसनका पुिारका आयोजना हुन ्। 

माई खोलाको सिैभन्दा मागथ पञ्िकन्या माई हाइड्रो पावर कम्पनीले १२ मेिावाटको मागथल्लो 
माई र ६.१ मिेावाटको मागथल्लो माई ‘सी’ ननमााण िरेको ि । दवुै आयोजना ननमााण सम्पन्न 
भई सञ्िालनमा िन ्। दहमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीले पनन २ आयोजना ननमााण िरेको 
ि । साढे ४ मेिावाटको माईखोला र ८ मेिावाटको माई साना क्यासकेड आयोजना ननमााण 
सम्पन्न भई प्रसारण प्रणालीमा जोडडएका िन ्। ७.८ मेिावाटको सुपर माई पनन सञ्िालनमा ि 
। यो आयोजनाले २०७५ कापत्तक ११ ितेदेखख पवद्युत उत्पादन िना थालेको हो । प्रवद्ाधक सुपर 
माई हाइड्रो पावर कम्पनीले ननमााण सुरु िरेको १८ मदहनामा आयोजना सम्पन्न िरेर पवद्युत 
उत्पादन सुरु िरेको गथयो । सुपर माई ननमााण िरेको समूहले नै माई खोलामा ९.६ मेिावाटको 
सुपर माई ‘ए’ आयोजना ननमााण िरररहेको ि । एक वर्ामा आयोजनाको ७० प्रनतशत ननमााण 
पूरा भएको सिरमाथा जलपवद्युत कम्पनीका कायाकारी ननदेशक मोहनबिक्रम काकीले िताए । ३ 
मेिावाटको सुपर माई क्यासकेड आयोजना पनन ननमााणाधीन ि । दवुै आयोजनािाट २०७७ 
िैशाखदेखख पवद्युत उत्पादन सुरु सुरु हुने काकीले जानकारी ददए । यस्तै, माई िेमसनमा १० 
मेिावाटको माईिेनी आयोजना ननमााण भइरहेको ि । साश्म्लङ पावर कम्पनीले यो आयोजना 
ननमााण िरररहेको हो । यो आयोजना अश्न्तम िरणमा पुिेको ि । माई िेमसनमा ५ मेिावाटको 
अको आयोजना पनन पदहिान भएको ि । याेे आयोजना पदहिान भएसाँिै माई िेमसनकाेे 
जलपवद्युतकाेे जडडत क्षमता ९५ मेिावाट पुिेकाेे ि । 

 

 



>f]t M /fhwfgL, 2076÷9÷13 

िाश्जाङ स्टेशन ननमााण िना िाहनेलाई सहज ऋण ददन राटर 
िैंकको ननदेशन 

काठमाडाेैें । नेपाल राटर िैंकले पवद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि िाश्जाङ स्टेशन 
स्थापना िने पवर्यलाई समेत कजाा उपलब्ध िराउने प्रमुख प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा 
समावेश िरेको ि । पनिल्लो समयमा पवद्युत ्उत्पादनको मात्रा िढ्दै िएको र देशमभत्र 
पवद्युतीय सवारीको प्रयोिलाई िढावा ददने लक्ष्य सरकारले राखेको सन्दभामा केन्रीय िैंकले 
पवद्युतीय िाश्जाङ स्टेशन ननमााणलाई समेत िढावा ददन प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रमा सूिीकृत िरेको 
हो । 

िैंक तथा पवत्तीय संस्थाले िाश्जाङ स्टशेन ननमााण िना िाहनेलाई सहजरुपमा ऋण ददने व्यवस्था 
िनुापने िैंकको ननदेशनमा उल्लेख ि । केन्रीय िैंकले हालै जारी िरेको ननदेशनमा भननएको ि, 

“जलपवद्युत ्नवीकरणीय ऊजाासम्िन्धी क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊजाािाट िल्ने सावाजननक सवारी 
साधन एवं िाश्जाङ स्टेशनलाई समेत जनाउनेि ।” 

िैंकको यस व्यवस्थाले िाश्जाङ स्टशेन ननमााण िना िाहने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेि । 
सरकारले पवद्युतीय सवारी साधनको प्रयोिलाई िढवा ददने लक्ष्यका साथ काम िरररहेको ि । 
आिामी १० वर्ामभत्र देशैभर पवद्युतीय सवारी साधनको मात्रालाई िढाएर ३० प्रनतशत पु¥याउने 
लक्ष्य राखेको ि । नेपाल पवद्युत ्प्रागधकरणले काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख राजमािामा ५० वटा 
िाश्जाङ स्टशेन ननमााणको कामलाई अिाडड िढाएको ि । 

ऊजाा, जलस्रोत तथा मसाँिाइ मन्त्रालयले िाश्जाङ स्टेशनको कायापवगध नै िनाई त्यसको व्यावहाररक 
तथा प्रापवगधक तयारीका लागि नेपाल पवद्युत ्प्रागधकरणलाई ननदेशनसमेत ददएको ि । 
प्रागधकरणले िाश्जाङ स्टेशन ननमााणका लागि प्रापवगधक तयारी िरररहेको ि । यस्तै ननजी 
के्षत्रलेसमेत िाश्जाङ स्टेशन ननमााणको प्रकक्रया शुरु िररसकेका िन ्। ननजी क्षेत्रकोतफा िाट सुन्दर 
यातायातले िाश्जाङ स्टेशन नै ननमााण िररसकेको ि । सुन्दर यातायातले हाल राजधानीको 
िक्रपथमा पवद्युतीय सवारी साधन िलाइरहेको ि । 

राटर िैंकको पनिल्लो व्यवस्थाले झन सहजता थप्ने व्यवसायीको भनाइ ि । ऋण मलन 
िाहनेलाई केन्रीय िैंकको व्यवस्थाले सहजीकरण िरेको दटप्पणी व्यवसायीले िरेका िन ्। यस्तै 



िैंकले प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रमा अननवायारुपमा कजाा प्रवाह िना िैंक तथा पवत्तीय संस्थालाई पुनः 
ननदेशन ददएको ि । 

केन्रीय िैंकले राश्टरय आवचयकता र सरकारको िाहनाअनुसार प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा 
तोककएका क्षेत्रमा अननवायारुपमा कजाा प्रवाह िना ननदेश िरेको हो । इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ि’ 
विाका िैंक तथा पवत्तीय संस्थाले प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रमा आनो कूल कजाा तथा सापटको न्यूतम 
क्रमशः २५ प्रनतशत, १५ प्रनतशत र १० प्रनतशत कजाा प्रवाह िनुापने यसअनघको ननदेशनलाई समेत 
पुनःस्मरण िराएको ि । तोककएका क्षेत्रमा कजाा प्रवाह निरे कारवाहीसमेत हुने केन्रीय िैंकको 
ननदेशनमा उल्लेख ि । 

क विाका वाखणज्य िैंकले कृपर्मा अननवायारुपमा १० प्रनतशत र कृपर् क्षेत्रिाहेकका तोककएका 
प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रनतशत कजाा प्रवाह िनुापनेि । वाखणज्य िैंक तथा पवत्तीय संस्था 
एकआपसमा िामभने वा प्राश्प्त िने प्रकक्रया जारी रहेकाले प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रका कजाा 
पु¥याउनुपने अवगध २०७८ असार मसान्तसम्म कायम िररएको ि । यसअनघ त्यस्तो व्यवस्था 
२०७७ असार मसान्त रहेको गथयो । 

िैंकले सो व्यवस्थाअनुसार कजाा प्रवाह निरेको खण्डमा न्यूनतमरुपमा पु¥याउनुपने रकममा हुन 
आउने नपुि रकम नेपाल राटर िैंक ऐन, २०५८ अनुसार अगधकतम व्याजदरले हुन रकम हजााना 
लाग्नेि । त्यस्तो हजाना लिाउाँदा नपुि रकमको तै्रमामसकरुपमा आउने व्याज रकम ननधाारण िरी 
सोही िरािरको हजाना कायम िररने िैंकको ननदेशनमा उल्लेख ि । 

केन्रीय िैंकका अनुसार वाखणज्य िैंकले प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रमा तोककएको २५ प्रनतशत कजाा 
नपुिेमा नपुि रकममा हजाना लिाउनेि । यस्तै कृपर् क्षेत्रमा १० प्रनतशत कजाा प्रवाह नभएको र 
कृपर्िाहेकका तोककएका प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रनतशत कजाा प्रवाह नभएको खण्डमा समेत 
अपुि रकममा हजाना लाग्नेि । 

प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कजाा िणना िदाा ि मदहना अनघको कूल िााँकी कजाा तथा 
सापटका आधारमा प्रत्येक तै्रमामसक िणना हुने राटर िैंकको भनाइ ि । िैंकले प्राथममकता प्राप्त 
क्षते्र भनेर कृपर्, जलपवद्युत,् ऊजाा, पयाटन र ननयाातमूलक उद्योि, साना तथा मझौला उद्योि, 

और्गध उत्पादन उद्योि, मसमेन्ट एवं िामेन्ट उद्योिलाई समावेश िरेको ि । 



कृपर्मा पनन अन्न, तरकारी तथा निदेिाली, गिया कफी, सुती, सनपाट, फलफूल तथा पुटपखेती, 
पशुपक्षी तथा माहुरीपालन, मलखाद तथा ककटनाशक, शीतभण्डार, मसाँिाइ, वन पशु तथा पक्षी 
िधशाला, मािापालन, गिया कफी, अदवुा र फलफूल प्रशोधन केन्र तथा आन्तररक कृपर्उपजको 
प्राथममकरुपमा हुने प्रशोधनसमेत पनेि । 

यस्तै िैंकले पयाटन क्षेत्रमा रेककङ, राभल एजेन्सी, पवातारोहण, ररसोटा, ¥याश्टटङ, टुर अपरेटर, होटल, 

पयाटक आवास, ग्रामीण पयाटन, होमस्टे, पयाावरणीय पयाटनलाई जोड ददइएको ि । त्यस्तै 
सांस्कृनतक, धाममाक तथा खेलकूद पयाटनलाई समेत प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा सूिीकरण 
िररएको ि । िैंकका कायाकारी ननदेशक देवकुमार ढकालका अनुसार प्राथममकता प्राप्त क्षेत्रमा 
कजाा प्रवाह होओस ्भन्ने लक्ष्यका साथ िैंकले पुनःिैंक तथा पवत्तीय संस्थालाई ननदेशन ददइएको 
हो । 
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डडेडकेटेड लाइनिारे अश्ततयारले अनुसन्धान िनुापने संसदीय 
उपसममनतको ननचकर्ा 
२५ मंमसर, काठमाडौं । संसदको लेखा सममनतले डेडडकेटेड तथा रंक लाइनको पववादमा  सम्िन्धमा 

िानपवन िना िठन िरेको उपसममनतले नेपाल पवद्युत प्रागधरकणले िरम लापरवाही िरेको ठहर 

िरेको ि । उपमसममनतले आइतिार सममनतलाई िुझाएको प्रनतवदेनमा यस्तो लापरवाहीिारे अश्ततयार 

दरुुपयोि अनुसन्धान आयोिले नै िानपवन िनुापने उल्लेख ि । 

डा. ममनेन्र ररजाल संयोजकत्वको उपसममनतले लेखा सममनतलाई िुझाएको प्रनतवेदनले डेडडकेटेड र 

रंक लाइनका सम्िन्धमा प्रागधकरणले पयााप्त अमभलेख र प्रमाणहरु नराखेर िरम लापरवाही िरेको 

ठहर िरेको हो । 

प्रनतवेदनको ननचकर्ामा भननएको ि, ‘०७३ असार १६ मा पवद्यतु महशलु ननधाारण आयोिले लोडसेडडङ 

६ घण्टा वा सोभन्दा िढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा िढी समय िुट्टै रंक 

लाइनिाट ननरन्तर पवद्युत आपूनत ा मलने ग्राहकले डेडडकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम िन े

ननणाय कायाान्वयन निरी, आवचयक प्रमाण र अमभलेखहरु नराखी राजस्व सम्िन्धी िम्भीर पवर्यमा 

िरम लापरिाही िरेको देखखएकाले सो सम्िन्धमा पवस्ततृ िानपवन िरी दोर्ीलाई कारिाही िने 

प्रकक्रया अनघ िढाउन अश्ततयार दरुुपयोि अनुसन्धान आयोिलाई ननदेशन ददने ।’ 

यसैिरी प्रागधकरणले रंक लाइनका ग्राहकिाट लाइन काटेर महशुल उठाउनपनेमा त्यसो निरेको 

भन्दै उपसममनतले तत्कालै कारवाही थाल्ने ननदेशन ददन मसफाररस िरेको ि । 

‘िुट बिल जारी भएपनि ३५ ददनमभत्र ग्राहकले उक्त महशुल िुझाउनुपने वा गित्त निुझेमा 

पुनरावलोकन िना सककने र ममटर ररडडङ भएको ६० ददनमभत्र ग्राहकले पवद्युत महशुल निुझाएमा 

उक्त ग्राहकको लाइन काटी िक्यौता असूल उपर िनुापने व्यवस्था महशुल संकलन पवननयमावली 

२०७३ मा भएको हुाँदाहुाँदै पनन प्रागधकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रािधान कायाान्वयन निरेको 



देखखएकाले सोको कायाान्वयन िना िराउन प्रागधकरण सञ्िालक सममनत तथा व्यवस्थापनलाई 

ननदेशन ददने,’ उपसममनतको प्रनतवेदनमा भननएको ि । 

प्रागधकरण सञ्िालक सममनतले ०७२ साउनदेखख लािू हुने िरी पवद्युत खपतमा नयााँ महशुल दर 

कायम िरेको र यसलाई बिद्युत महशुल ननधाारण आयोिले अनुमोदन िरेको भन्दै प्रनतवेदनमा रंक 

लाइनिाट पवद्यतु आपूनत ा मलइरहेका ग्राहकको हकमा पनन आयोिले डेडडकेटेड लाइन सरह न ैशुल्क 

मलने ननणाय िरेको उल्लेख ि । सोही िमोश्जम हुने िरी िक्यौता रकम असूल िरेर सममनतलाई 

जानकारी िराउन प्रागधकरणलाई ननदेशन ददनुपने मसफाररस िररएको ि । 

पवद्युत प्रागधकरणको डेडडकेटेड र रंक लाइनिाट पवद्यतु मलएर समयम ैमहशलु ननतन ेउपभोक्ता तथा 

ग्राहकलाई पवद्यतु पवतरण ननयमावली २०६९ र पवद्यतु महशलु सकंलन पवननयमावली २०७३ अनरुुप 

कारिाही िना िराउन भननएको ि । 

उपसममनतले िुट पवल जारी भएपनि ३५ ददनमभत्र ग्राहकले उक्त महशलु िुझाउनुपने वा गित्त 

निुझेमा पुनरावलोकन िना सककने र ममटर ररडडङ भएको ६० ददनमभत्र ग्राहकले पवद्युत महशुल 

निुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी िक्यौता असूल उपर िनुापनेमा प्रागधकरण व्यवस्थापनले यो 

व्यवस्था कायाान्वयन निरेको जनाएको ि । 

महशुल दरमा पररमाजान िना आवचयक भएमा पवद्युत ननयमन आयोि लिायत अन्य सम्िन्धीत 

ननकायसाँि समन्यवय िरी यथाशीघ्र कायाान्वयनमा ल्याउन सञ्िालक सममनतलाई ननदेशन ददन 

पनन उपसममनतले मसफाररस िरेको ि । 

यस्तै प्रागधकरणको सञ्िालक सममनतको २०७५ वैशाख ३१ को िैठकको ननणायले डेडडकेटेड कफडर 

लाइन तथा रंक लाइनिाट पवद्यतु आपनूता मलन ेग्राहकको पवद्यतु महशलु सकंलनको अवस्था अध्ययन 

िरी प्रनतवेदन पेश िना सञ्िालक भक्तिहादरु पुनको संयोजकत्वमा िदठत उपसममनतले २०७५ भदौ 

२५ मा िुझाएको प्रनतवेदन ९ मदहनासम्म िलफल निररएकोमा प्रचन उठाइएको ि । 
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मागथल्लो बत्रशुली–१ आयोजनाले पवदेशिाट ऋण ल्याउने प्रकक्रया 
थाल्यो, राटर िैंक जााँदै 

काठमाडौं । लिानी िोडाले लिानी स्वीकृनत िरेपनि कोररयाली लिानीमा ननमााण हुन लािेको २१६ 
मेिावाटको मागथल्लो बत्रशुली–१ जलपवद्युत आयोजनाले पवदेशिाट ऋण मलनका लागि प्रकक्रया सुरु 
िरेको ि । लिानी िोडािाट पत्र पाउने बिपत्तकै ऋण ल्याउनका लागि नेपाल राटर िैंकमा ननवेदन 
ददने प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनजी डेभलपमेन्ट कम्पनीका महाप्रवन्धक गिररराज अगधकारीले 
िताए ।  

लिानी िोडाले ६५ अिा रुपैयााँ लिानी स्वीकृत िरेपनन कम्पनीले ४५ करोड ३२ लाख अमेररकी डलर 
कररव ५० अिा रुपैयााँ पवदेशी िैंकिाट लिानी ल्याउने ि । िााँकी नेपाल वाटरको स्वपुाँजी लिानी 
हुने ि ।  पवदेशी लिानी तथा प्रपवगध हस्तान्तरण ऐनअनुसार नेपाल राटर िैंकले एकल पवन्द ुसेवा 
खोलेको ि । 

लिानी िोडाले ददएको कािजात सेवा केन्रमा िुझाउने र केन्रले अध्ययन िरेर यसको पववरण राटर 
िैंकमा उपलब्ध िराउने ि । राटर िैंकले ऋणको ब्याज, पवदेशी िैंकले मलने शुल्कलिायतको अध्यन 
िरेपनि अश्न्तम स्वीकृनत ददने ि । त्यसपनि लिानी आउन िाटोे े खुल्ने उनले िताए । 
आयोजनाले पवदेशी िैंकहरुिाट ७.५ प्रनतशत ब्याजमा ऋण मलदै ि ।  

आयोजना सन २०२४ को अन्त वा सन २०२५ को वैशाखसम्म सम्पन्न िने लक्ष्य ि । काम सुरु 
िरेको ५ वर्ामा आयोजनािाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने ि । आयोजना डेमलम इन्ड्रश्स्रयल कम्पनी 
मलममटेड र क्र्योङ कन्रक्सन इन्ड्रश्स्रयल कम्पनी मलममटेडको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले 
इश्ञ्जनीयररङ, खरीद र ननमााण (इपीसी) ढााँिामा ननमााण िन े ि । दिुै कम्पनी आयोजनाको 
लिानीकताा पनन हुन । 

आयोजनालाई ७० प्रनतशत िैंकको ऋण र ३० प्रनतशत स्वपूाँजी (इश्क्वटी) िाट जुटाइने ि । 
आयोजना िनाउन ६४ करोड ७३ लाख अमेररकी डलर अथाात ६५ अिा रुपैयााँ लाग्ने अनुमान 
िररएको ि । प्रत्यक्ष वैदेमशक लिानीमा ननमााण हुन लािेको आयोजना हालसम्मकै ठूलो आयोजना 
हो । 



आयोजनामा पवचव िैंक समूहको अन्तराश्टरय पवत्त ननिम (आइएफसी) ले १६ करोड १३ लाख, 

एमसयाली पवकास िैंक (एडीिी) ले ६ करोड, एमसयाली पूवााधार लिानी िैंक (एआईआईिी) ले ३ 
करोड ९६ लाख, कोररयाली आयात ननयाात (एश्क्जीम) िैंकले १० करोड, कोररया डेभलपमेन्ट िैंक 
(केडीिी) ले ३ करोड ८ लाख डलर आयोजनामा ऋण लिानी िने िन ।  

यसैिरी, वेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कपोरेशन (सीडीसी) को २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड 
डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ) को १ करोड ५४ लाख, फे्रन्ि डेभलपमेन्ट फाइनाश्न्सयल 
इश्न्टटच्यूसन (प्रोपारको) १ करोड १० लाख र अन्तराश्टरय पवकासका लागि ओपेक फण्डको 
(ओएफआइडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लिानी रहने ि । द िैंक अफ न्यूयोका  मेलनले 
‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इभेस्टमेन्ट िैंकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ िैकका रुपमा काम िने 
समझदारी भएको ि ।   

सरकारले आयोजनालाई १० वर्ा पुरै र ५ वर्ा ५० प्रनतशत संस्थाित कर (कपााेेरेट ट्याक्स) िुट 
ददने ननणाय िररसकेको ि । सरकारसंि भएको आयोजना पवकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार 
सरकारले संस्थाित कर िुट ददने ननणाय िरेको हो ।  कम्पनीले पवदेशी मुरा जोखखम (हेश्जङ) मा 
३३ प्रनतशत दहस्सा व्योहने सहमनत भएको ि ।  

प्रागधकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रनतशत डलर र २० प्रनतशत नेपाली रुपैयााँमा भुक्तानी िन े
सहमनत भएको ि । नेपाल वाटरले प्रनतफल १७ प्रनतशतसम्म मात्र पाउने ि । 

सेयर दहस्सा ९० प्रनतशत कोररया र १० प्रनतशत जेड कन्सल्ट नेपालीको ि । नेपाल वाटरमा 
कोररयाको साउथ इटट कम्पनी मलममटेड (कोसेप) को ५२, डेमलयमको १६ र केयााेेङको १०, 

आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लिानीकताा जेडको १० प्रनतशत स्वाममत्व हुने िरी लिानी संरिना 
तयार पाररएको ि । 

आन्तररक खपतका लागि आयोजना ननमााण हुन लािेको हो । आफै ननमााण, सञ्िालन र हस्तान्तरण 
(िुट) नीनतअन्तिात सरकारले आयोजना कोररयाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई ददएको हो । 

आयोजनािाट वापर्ाक १ अिा ५३ करोड ३० लाख युननट बिजुली उत्पादन हुने ि । आयोजना 
रसुवामा पिा । आयोजना रसुवाको हाकु र मैलुङको िीिमा ननमााण हुन लािेको हो । पवद्युत 
प्रागधकरणले ननमााण िरररहेको बत्रशूली–३ िी हि सिस्टेशनमा जोडी राश्टरय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह 
िररनेि । 
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तीन जलपवद्युत ्आयोजनाको लिानी स्वीकृत 

काठमाडौं : लिानीिोडाको िैठकले मागथल्लो बत्रशलूी–१ जलपवद्यतु ्आयोजनाको ६५ करोड रुपयैााँ लिानी 
स्वीकृत िरेको ि। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा िसेको िोडाको ४२औ ंिैठकले मस्र्याङ्दी 
िेसी जलपवद्युत ्आयोजनाको ११ अिा ७७ करोड र मागथल्लो बत्रशूली ३ िी को ८ अिा २२ करोड 
७४ लाख रुपैयााँ लिानी स्वीकृत िरेको ि। 

िैठकले अरुण तेस्रो जलपवद्युत ्आयोजनाको छ्याङकुटी–दददीङ प्रवेशमािामा रहेको मुआब्जासम्िन्धी 
अध्ययन िना िदठत िानबिन सममनतमा प्रापवगधकसमेत थप िरेर पुनिाठन िरी दईु मदहनामभत्र 
प्रनतवेदन माि िन े ननणाय िरेको ि। 

यसका अनतररक्त कणााली प्रदेशको वीरेन्रनिर, प्रदेश ३ को िनेपा, गितवन र सुदरूपश्चिम प्रदेशको 
िोदावरी–अत्तररया, िण्डकी प्रदेशको हेम्जा, प्रदेश १ को उलाािारी, प्रदेश २ को पसाािढीमा एकीकृत 
कृपर् पररयोजना पवकास िना सम्िश्न्धत प्रदेश सरकार र संघीय मन्त्रालयलाई पररयोजना 
हस्तान्तरण प्रकक्रया अनघ िढाउन लिानी िोडाको कायाालयलाई ननदेशन ददएको ि। 
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सान्जेन आयोजनाको पववाद ममलेपनि काम सुरु 
 

७८ मेिावाटको सान्जेन जलपवद्युत ्आयोजनाको काम सुिारु भएको ि । ०६८ सालदेखख मुआब्जा, 
क्षनतपूनत ा तथा सेयरलिायतका पवर्यमा पववाद उत्पन्न भएपनि आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको 
गथयो ।  श्जल्ला प्रशासन कायाालय रसुवामा प्रमुख श्जल्ला अगधकारी अजुान भण्डारीको संयोजनमा 
स्थानीय सरोकारवाला र आयोजनाका प्रनतननगधिीि िुधिार िसेको िैठकले पववाद समाधान िने 
िारिुाँदे सहमनत जनाएसाँिै आयोजनाको काम सुिारु भएको हो । 

आयोजनाका इश्न्जननयर राजु शे्रटठका अनुसार सहमनतपनि काम सुरु भएको ि । उनले भन,े ‘अदहले 
हामीले सडकको काम सुरु िरेका िौँ, िखाामा िाडी िढ्दैन, त्यसैले अदहले अपग्रेड िने काम भइरहेको 
ि ।’ आमािोददङ्मो िाउाँपामलका–५ नतलोिेमा पावरहाउस रहने आयोजना सालासुङ्िी हाइड्रोपावरले 
ननमााण िना लािेको हो । ननमााणस्थलसम्म पुग्ने पहुाँिमािा ननमााणमा स्थानीय िामसन्दाको जग्िा 
प्रयोििारे आयोजना र स्थानीयवासीिीि पववाद हुाँदा काम नै ठप्प भएको गथयो । 

िलफलपनि आमािोददङ्मो िाउाँपामलकाका अध्यक्ष िुिुङ तामाङ र वडा नम्िर ५ का वडाध्यक्ष 
टासीिेवाङ तामाङको रोहिरमा आयोजनाको तफा िाट म्यानेश्जङ डाइरेक्टर झोउ झ्यान, प्रोजेक्ट 
म्यानेजर ड बिङ्ली र इश्न्जननयर राजु शे्रटठ, स्थानीयको तफा िाट आमािोददङ्मो िाउाँपामलका–५ का 
फुपुािेवाङ तामाङ, सन्वे तामाङ, रमेश तामाङ र पेम्िानिररङ तामाङले तयार पाररएको समझदारीपत्रमा 
हस्ताक्षर िरेका िन ्।  

सहमनतअनुसार सडकमा पने जग्िाधनीलाई आयोजनाले िलेको मूल्यमा मुआब्जा ददने, रोजिारीमा 
स्थानीयलाई पदहलो प्राथममकता ददने सहमनत भएको ि । योसाँि ैयसअनघका मलखखत र मौखखक 
सम्झौताहरू खारेज भएको प्रमुख श्जल्ला अगधकारी अजुान भण्डारीले िताए ।  

पववाद समाधान भएसाँिै कामले िनत मलने इश्न्जननयर राजु शे्रटठले िताए । उनले भने, ‘अदहलेसम्म 
डकुमेन्डेसनको काम मात्र सम्पन्न भएको ि, कफल्डमा त्यस्तो काम भएको िैन । िाटोको काम 
समाधान भएपनि अि कामले िनत मलन्ि ।’ दहउाँ द मदहनाभरमा िाटोको काम सक्ने लक्ष्य रहेको 
उनले िताए ।   



आयोजनामा नेपाली लिानीकतााको ८ प्रनतशत र गिननयााँ लिानीकताा िाइना हावार इश्न्जननयररङको 
९२ प्रनतशत लिानी ि । २०२२ जुनसम्ममा आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य ि । यसको लाित १५ 
अिा २२ करोड ७० लाख रहेको िताइएको ि ।  
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तामाकोसी आयोजना मात्रै होइन, प्रसारण लाइनमा पनन दढलाइ 

•  ०७२ असारअघि तामाकोसी आयोजना सम्पन्न हुने र त्यसभन्दा अघि न ैप्रसारण लाइनको 
काम सक्ने लक्ष्य थियो, तर साढे ४ वर्षपघि पघन काम सुरुवाती चरणमै   

•  ४५६ मेगावाटको तामाकोसी आयोजनाको ववद्युत ्काठमाडौंलगायत मुलुकका प्रमुख सहरमा 
पु-याउने न्युखखम्ती–बाह्रबबसे–लप्सीफेदी ९० ककलोममटर डबल सककष ट प्रसारण लाइन घनमाषण 
अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने   

िार वर्ाअनघ नै सककनुपने तामाकोसी जलपवद्युत ्आयोजना अझै नसककएको मात्र होइन, यो 
आयोजनािाट उत्पाददत बिजुलीलाई मुलुकका प्रमुख सहरमा पु¥याउने प्रसारण लाइनको 
ननमााण पनन अझै एक वर्ा दढला हुने भएको ि ।  पनिल्लोपटक प्रसारण लाइनको काम 
आउाँदो अपप्रलमा सककने लक्ष्य मलइएको भए पनन समयमा पूरा नहुने देखखएको ि । 
न्युखखम्ती–िाह्रबिसे र िाह्रबिसे–लप्सीफेदीको ९० ककलोममटर लामो प्रसारण ननमााण सम्पन्न 
िना अझै एक वर्ाभन्दा िढी समय लाग्ने आयोजना प्रमुख नवराज ओझाले जानकारी ददए ।  

सरकारले ४ सय ५६ मेिावाट क्षमताको तामाकोसीलाई राश्टरय िौरवको आयोजनामा राखेको 
ि । त्यही आयोजना सम्पन्न हुन अझै डेढ वर्ा लाग्ने देखखएको ि । त्यही आयोजनािाट 
उत्पाददत पवद्युत ्पवतरणका लागि िनाइन ेप्रसारण लाइनको ननमााण पनन दढलो हुन ेदेखखएको 
हो । ‘न्युखखम्ती–िाह्रबिसे प्रसारण लाइनको पदहलो ठेकेदारले काम निरेपनि ठेक्का तोडेर 
नयााँ ठेक्का लिाएर काम भइरहेको ि,’ ओझाले भने, ‘दोस्रो खण्ड िाह्रबिसे–लप्सीफेदीमा पनन 
ननकै काम िााँकी भएकाले ननमााण सक्न कम्तीमा अझै एक वर्ा लाग्ि ।’ आयोजनाको काम 
सुरु भएको दईु वर्ा भइसकेको ि । २०२० को अपप्रलमा यो उच्ि क्षमताको प्रसारण लाइन 
ननमााण पूरा िने लक्ष्य गथयो ।  

तामाकोसी जलपवद्युत ्आयोजना ननमााण सुरु िदाा िंिोर–खखम्ती २ सय २० केभी ४७ 
ककलोममटर लाइनमाफा त खखम्ती सिस्टेसनमा जोड्ने र त्यहााँिाट २ सय २० केभीकै खखम्ती–
ढल्केिर लाइनमाफा त तराई पु-याउने योजना गथयो । तर, उक्त लाइनले मातै्र नधान्ने भएपनि 
खखम्ती (देवीटार) मै अको सिस्टेसन िनाउने तयारी प्रागधकरणले िरेको ि । यसका लागि 
प्रागधकरणले ०६९ सालमा जग्िा अगधग्रहण िरे पनन झन्ड ै५ वर्ापनि मातै्र (०७४ िैतिाट) 



न्युखखम्ती सिस्टेसन स्थापना िना जग्िा उपलब्ध िरायो । त्यसपनि मातै्र न्युखखम्ती–
िाह्रबिस ेर िाह्रबिसे –लप्सीफेदी ४००/२२० केभी लाइनको ननमााण सुरु भएको हो ।  

तामाकोसीको पवद्युत ्काठमाडौं ल्याउन आयोजनास्थलदेखख न्युखखम्ती सिस्टेसनसम्म २ सय 
२० केभी ४७ ककलोममटर प्रसारण लाइन ननमााण भइसकेको ि । न्युखखम्तीदेखख िाह्रबिसे 
४६ ककलोममर र िाह्रबिसेदेखख लप्सीफेदीसम्म ४४ केभी प्रसारण लाइन र २ सय २० केभी 
सिस्टेसन िन्न िााँकी ि । न्युखखम्तीिाट िाह्रबिस े र िाह्रबिसेदेखख लप्सीफेदीसम्म 
ननमााणाधीन भइरहेका िन ्। तर, २ सय २० केभीका सिस्टेसन ननमााण भएकाले सुरुवाती 
िरणमा २ सय २० केभीमै सञ्िालनमा ल्याउने िरी काम भइरहेको ि ।  

भन्सार िुटको मास्टर मलस्ट अड्ककयो अथामा  
ओझाका अनुसार िाह्रबिसेदेखख लप्सीफेदीसम्म दोस्रो खण्डमा १ सय २२ टावरमध्ये २४ 
टावरको मातै्र फाउन्डेसन पूरा भएको ि । ५ वटा फाउन्डेसन ननमााणाधीन िन ्। २ वटा 
टावर ननमााण भइसकेका िन ्। िााँकी टावर ननमााणको काम िना प्रकक्रयाित र स्थानीय 
अवरोध कायमै रहेको देखखएको ि । यो आयोजनाको काम भारतीय ठेकेदार कम्पनी लासान 
एन्ड टिो (एलएन्डटी) मलममटेडले  िरररहेको ि । टावर ननमााण सामग्री आयात िना 
आवचयक भन्सार महसुल िुटका लागि अथा मन्त्रालयले ‘मास्टर मलस्ट’ स्वीकृत 
िररददनुपिा  । आयोजनाले मलस्ट तयार िरी ऊजाा मन्त्रालयमा पठाएको लामो समयपनि 
मातै्र िल्ल अथा पुिेको ि । ‘एक–दईु सातामभतै्र अथाले मास्टर मलस्ट स्वीकृत िने जानकारी 
पाएका िौँ,’ ओझाले भने, ‘स्वीकृनतपनि सामान आउन सुरु हुन्ि ।’ त्यसपनि तयार भएका 
फाउन्डेसनमा टावर ननमााणको काम सुरु हुनेि ।  

 स्थानीय ‘जनप्रनतननगध’ ठेकेदारको अवरोध 

आयोजनाको मुतय ठेकेदारिाट ‘सि कन््याक्ट’मा काम मलन खोज्ने स्थानीय ननकायका 
प्रनतननगधिाट भने आयोजनाको काम अनघ िढाउन िाह्रो भइरहेको ओझाले जानकारी 
ददए । ‘हामी स्थानीय प्रनतननगध हौँ, मुतय ठेकेदारले हामीलाई सि कन््याक्टमा काम ददनुपिा 
भन्नेहरू धेरै िन,्’ उनले सांकेनतक रूपमा भने, ‘मुतय ठेकेदारले ददनै नसक्ने िरी अत्यगधक 
दरमा काम मलन िाहने प्रवृपत्त र आफूले नपाए अरूलाई काम िने अवरोध िने प्रवृपत्तले 
समस्या परेको ि ।’ 
 िाह्रबिसे–न्युखखम्ती प्रसारण लाइनको नयााँ ठेक्का सम्झौता  
ओझाका अनुसार पदहलो खण्डअन्तिात न्युखखम्ती–िाह्रबिसे ४ सय केभी ४४ ककलोममटर 



प्रसारण लाइन ननमााणको काम केइसी इन्टरनेसनल मलममटेडले िरररहेको ि । यो खण्डमा 
टावरको डडजाइन िने काम भइरहेको ि । केइसीसाँि २ वर्ा ३ मदहनामा ननमााण सक्ने िरी 
०७६ वैशाखमा नयााँ सम्झौता िररएको हो । यसअनुसार ०७८ साउनमा मात्र यो खण्डको 
लाइन ननमााण सम्पन्न हुनेि ।  

त्यसअनघ गिननयााँ कम्पनी ग्वाङ्सी रान्सममसन एन्ड सिस्टेसन कन्स्रक्सन तथा सेन्जेन 
क्लाउ इलेक्रोननक्सले ७४ प्रनतशत समय व्यतीत िरी ८ प्रनतशत मातै्र काम िरेको गथयो । 
त्यसपनि उक्त ठेकेदारसाँिको सम्झौता ०७५ मंमसरमा तोडी नयााँ सम्झौता िरेको हो ।  

यो लाइनमाफा त दोलखा, रामेिाप, मसन्धुपाल्िोकमा ननमााणाधीन मागथल्लो तामाकोसी, खखम्ती 
१, खखम्ती २, मध्यभोटेकोसी, लोअर भोटेकोसीलिायत ५ सय ३० मिेावाटभन्दा िढीका पवद्यतु ्
तत्काल उक्त लाइनमाफा त राश्टरय प्रसारणमा जोड्ने प्रागधकरणको लक्ष्य ि । यही लाइनिाट 
तामाकोसी क्षेत्रमा ननमााण हुन े२ हजार ५ सय मेिावाट पवद्युत ्प्रसारण िने प्रागधकरणको 
लक्ष्य ि । तर, आयोजना दढलो हुाँदा ननमााण हुने क्रममा रहेका आयोजनाको पवद्युत ्काठमाडौं 
ल्याउन सककने अवस्था िैन । 

   

 िंिोर–तामाकोसी २२० केभी लाइन ननमााण पूरा  
तामाकोसी जलपवद्युत ्आयोजनाको ‘लट ४’ अन्तिातको ठेक्का सम्झौतामा परेको दोलखाको 
िोंिरदेखख रामेिापको देवीटार (न्युखखम्ती) सम्म ४७ ककलोममटर लामो २ सय २० केभीको 
प्रसारण लाइन भने ननमााण पूरा भएको ि । भारतीय कम्पनी केइसी इन्टरनसेनलले ननमााण 
िरेको यो प्रसारण लाइनमा १ सय २७ वटा टावर िन ्। 

जलपवद्युत्का ३ पररयोजनामा ८५ अिा वैदेमशक लिानी स्वीकृत  

लिानी िोडाले जलपवद्युत्मा ८५ अिा २८ लाख रुपैयााँिरािरको वैदेमशक लिानी स्वीकृत िने 
ननणाय िरेको ि । प्रधानमन्त्री केपी शमाा ओलीको अध्यक्षतामा आइतिार िसेको ४२औीँ 
िोडा िैठकले यस्तो ननणाय िरेको हो । िोडा िैठकले उत्तर कोररयाली प्रवद्र्धक कम्पनीले 
ननमााण िना लािेको २ सय १६ मेिावाटको मागथल्लो बत्रशूली १ मा ६५ अिा स्वीकृत िने 
ननणाय िरेको ि ।  त्यस्तै, मस्र्याङ्दीिेँसीमा ११ अिा ७७ करोड र ३७ मेिावाटको मागथल्लो 
बत्रशूली ३ ‘िी’मा ८ अिा २२ करोड लिानी स्वीकृत िने ननणाय िरेको हो ।  
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मागथल्लो सोलुकाेे क्षमता पवस्तार िरेर १९.८ मेिावाट िनाइने 
काठमाडौं । सोलुखुम्िुमा ननमााणाधीन १८ मेिावाटको मागथल्लो सोलु जलपवद्युत आयोजनाको क्षमता पवस्तार 

हुने भएकाेे ि । आधाभन्दा िढी काम सककएकाेे आयाेेजनाकाे ेक्षमता िढाएर १९.८ मेिावाट िनाउन 

लागिएकाे ेहाेे । 

डडजाइनमा सामान्य पररवतान हुने भएपनि १.८ मेिावाट क्षमता थपपन लािेकाे ेप्रवद्ाधक िेनी हाइड्रोपावर 

कम्पनीका कायाकारी ननदेशक िणेश काकीले िताए । उनका अनुसार आयाेेजनाकाेे पवद्युतिहृकाेे स्थान 

प्रस्तापवत स्थानभन्दा कररि ३ सय ममटर तल साररएकाेे ि । 

ss 

अि सोलु खोला र जुनिेसी खोलाको दोभानभन्दा तलदेखख सुरु हुने  िााँेाँधिाट कररि १२ क्युमेक्सकाेे सट्टा 

१३ क्युमेक्स पानी उपयाेिे हुने िरी डडजाइन फेररएकाेे पनन काकीले िताए । िााँधिाट सजाट्याङ जोड्ने 

२.४ ककलोममटर मुतय सुरुङ  िढाएर २.३७ ककलोममटर िनाइनेि । ४ सय २५ ममटर लामो पेनस्टक पाइप 

पनन ६ सय ९० ममटर रहने िरी डडजाइन तयार भएकाेे ि । 

िढेकाेे क्षमताकाेे उत्पादन अनुमनतपत्रका लागि पवद्युत पवकास पवभािमा आवेदन पेश िरेकाेे कम्पनीले 

जनाएकाेे ि । पवद्युत खररद सम्झाेैता(पपपपए) का लागि पनन नेपाल पवद्युत प्रागधकरणमा आवेदन पेश 

िररएकाेे ि । 

आयाेेजनाकाेे क्षमता पवस्तार हुाँदा पवद्युत उत्पादन तामलका एक वर्ा पनि सने काकीले िताए । 

यसअनघ आयाेेजनािाट आिामी िैतदेखख पवद्युत उत्पादन सुरु िने तामलका गथयाेे । आयाेेजनाकाेे ६० 

प्रनतशत ननमााण पूरा भइसकेकाेे ि । 

आयोजनाको संरिना पररवतान िनुापूवा वातावरण परीक्षण प्रनतवेदन तयार िना कम्पनीले सम्िश्न्धत 

सराेेकारवालासाँि राय/ सुझाव मािेकाे ेि । आयोजना प्रभापवत स्थाननयले संरिना पररवतान िदाा हुने 

प्रभावका सम्िन्धमा १५ ददनमभत्र आइपुग्ने िरी मलखखत राय /सुझाव पठाउन कम्पनीले आग्रह िरेकाेे ि । 



२०७३ फािुनदेखख आयोजना ननमााणको काम सुरु भएकाेे गथयाे े। ननधााररत तामलकाभन्दा १ वर्ा दढला 

िरी आयाेेजनाले पवद्युत उत्पादन सुरु िनेि । उत्पादन हुने पवद्युत १३२ केभी सोलु काेेररडाेेर प्रसारण 

लाइनको नतन्ला सिस्टेसनमाफा त राश्टरय प्रसारण प्रणालीमा जाेडेडनेि । 

सिस्टेसनसम्मको १२ ककलोममटर प्रसारण लाइन कम्पनी आफैले ननमााण िनेि । आयोजना सम्पन्न िना 

३ अिा २९ करोड रुपैयााँ लाित अनुमान िररएको गथयाेे । क्षमता पवस्तार हुाँदा लाित थपपनेि । 
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गितवनमा पवद्यतु महसुल निुझाउनेहरुको धमाधम लाइन 
कादटाँदै 

१५ पुस, गितवन । नेपाल पवद्युत प्रागधकरण भरतपुर पवतरण केन्रले महसुल निझुाउनहेरुको लाइन 

काट्ने कामलाई तीव्रता ददएको ि । 

साउनदेखख पुस १० ितकेो अवगधमा ११ सय ७४ ग्राहकको लाइन कादटएको ि । लाइन 

कादटएकाहरुको कुल िक्यौता २ करोड ४ लाख १७ हजार ५ सय ७३ ि । तीमध्ये ८ सय १४ वटा 

लाइन रकम नतरेपनि पुनः जडान िररएको ि । 

उनीहरुसाँि १ करोड ३७ लाख ७३ हजार रकम असुल िररएको पवद्युत प्रागधकरण भरतपुर पवतरण 

केन्रका प्रमुख सुरेश महतोले जानकारी ददए । 

प्रागधकरणले ५ ग्राहकलाई कालोसूिीमा राखेको ि । कालोसूिीमा पनेमा कुखुरा फामा र व्यश्क्तित 

घरका धनीहरु िन ्। उनीहरुिाट ७ लाख ८४ लाख १ सय १८ रुपैयााँ उठाउन िााँकी ि । कालोसूिीमा 

राखेकाहरुको पवद्युत ममटर नै जफत िरेर ल्याइएको केन्रका प्रमुख महतोले िताए । पवद्युत जोड्न े

तर रकम ननतने प्रवनृतलाई ननरुत्सादहत िना सिेतनासाँिै कारवााही पनन अनघ िढाइएको उनको 

भनाइ ि । यसलाई अझै िढाउाँ दै लैजाने केन्रका प्रमुख महतोले िताए । 

अनत पवपन्न नािररकहरुलाई ननशुल्क ममटर जडान िररददने नीनत पनन केन्रले मलएको ि । केन्रले 

िालु आगथाक वर्ामा पवद्युत िुहावटलाई कम िराउने पवर्यमा समेत ध्यान ददएको प्रमुख महतोले 

जानकारी ददए । ित वर्ा ९.२३ प्रनतशत रहेको िुहावटलाई यस वर्ा ७.०६ मा झाने िरी काम 

भैरहेको ि । पवद्युत प्रागधकरणले केन्रलाई ७.०६ प्रनतशतमा िुहावट झाना लक्ष्य ददएको ि । 

केन्रको कापत्तक मदहनासम्मको िुहावट ९.५ प्रनतशत रहेको ि । ‘मंमसर र पुस मदहनामा स्वाट्टै 

तल घटाउाँिौं कापत्तकसम्म पवितको कुमुलेदटभ भएर िढी देखखएको हो,’ केन्रका प्रमुख महतोले भने, 

‘मंमसर र पुसमा ७ भन्दा पनन तल झाि ।’ 



पवतरण केन्रले ग्राममण पवद्युतीकरण अन्तिात पवद्युत नपुिेको इच्िाकामना िाउाँपामलकाका केही 

वडामा पवद्युत लैजाने काम यसै वर्ामभत्र सम्पन्न िने जनाएको ि । 
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जोिमाई क्साकेडमा नेपाल िंिालादेश िैंककाेे एकल लिानी 
काठमाडौं । ५.२ मेिावाटको जोिमाई क्यासकेड जलपवद्युत आयोजनामा नेपाल िैंकलादेशले एकल 
लिानी िने भएको ि । इलामको जोिमाई खोलामा ननमााण सुरु हुन लािेको आयोजनामा िैंक 
एक्लैले ऋण लिानी िना लािेको हो । एउटै िैंकको ऋण लिानीमा आयोजना ननमााण हुने 
प्रवद्ाधक सान्िी इनजी कम्पनीका सञ्िालक भानु पोखरेलले िताए । ‘क्यासकेड आयोजनामा 
िैंकको एकल लिानी जुटेको ि,’ उनले सोमिार ऊजाा खिरसाँि भन,े ‘कूल लाितको ७५ प्रनतशत 
लिानी िैंकले ििा ।’ २५ प्रनतशत स्वपुाँजी जुटाएकाेे पनन उनले िताए । िैंक र कम्पनीिीि 
सोमिार सााँझ ऋण लिानी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुाँदैि । १ अिा ९ करोड रुपैयााँ लाित अनुमान 
िररएको आयोजनामा िैंकले ७५ करोड ६० लाख रुपैयााँ ऋण ददने िरी सम्झौता हुन लािेको हो 
। यसअनघ साढे ७ मेिावाटको जोिमाई आयोजनाको सफल ननमााण िरेको कम्पनीले क्यासकेड 
आयोजना ननमााण िना लािेको हो । जोिमाईले २०७४ िैशाख १८ ितेदेखख पवद्युत उत्पादन 
िरररहेको ि । आयोजनाको मुतय संरिना जोिमाई खोलाको दायााँ ककनारमा रहने िरी डडजाइन 
तयार पाररएको कम्पनीले जनाएको ि । पवद्युतिहृ माई खोला र जोिमाई खोलाको दोभानभन्दा 
कररि ४ ककलोममटर मागथ प्रस्ताव िररएको ि । पवद्युतिहृमा २.६ मेिावाटको २ वटा टिााइन 
रहनेिन ्। टिााइनमा ३ फेजको २ वटा जेनेरेटर जुमाएर पवद्युत उत्पादन िररनेि । अिको डेढ 
वर्ामा सम्पन्न हुने आयोजनािाट २०७८ साउन ७ ितेदेखख पवद्युत उत्पादन िने लक्ष्य ि । 
उत्पादन हुने पवद्युत ७ ककलोममटर दरुीमा रहेको १३२ केभी िोदक सिस्टेसनमा जोडडनेि । 
आयोजनाले वापर्ाक २९.८९ गििावाट घण्टा पवद्युत उत्पादन िनेि । 
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पवद्युत ्का कारण उद्योि जोखखममा 

भैरहवा : नेपाल पवद्युत ्प्रागधकरण भैरहवा पवतरण केन्रका कारण यहााँका उद्योिको ३० अिा लिानी 
जोखखममा परेको ि। माि बिना जानकारी नददइ नै पवद्युत ्प्रागधकरणले उद्योिमा जिरजस्ती रंक 
लाइन जडान िरेर करोडौं भुक्तानी माि िरेपनि लिानी जोखखममा परेको उद्योिीले िुनासो िरेका 
िन।् 

उद्योिीले भैरहवामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना िरेर पवद्युत ्केन्रले भैरहवा िुटवल कररडोरमा 
रहेका १६ वटा उद्योिमा मात्र जिरजस्ती रंक लाइन जडान िररददएर अन्य भन्दा ६६ दशमलव ६७ 
प्रनतशत िढी पवद्युत ्महसुल माि िरेको िुनासो पोखे। अन्य उद्योिलाई भने पवद्युत्ले रंक लाइन 
जडान िरेको िैन। 

कुनै उद्योिलाई रंक लाइन आवचयक परेको अवस्थामा उसले पवद्युत ्कायाालयमा ननवेदन ददएर 
लाइनको माि ििा। त्यसपनि लाइन जडान हुन्ि। रंक लाइन जडान पचिात पवद्युतको िुणस्तर र 
भोल्टेज एकनासको हुन्ि भने यो लाइनमा लोडसडेडङ पनन हुाँदैन। यसकारण यो लाइनको महसुल 
अन्य लाइनभन्दा धेरै महाँिो हुन्ि। 

‘प्रागधकरणले जिरजस्ती रंक लाइन जडान िरेर अदहले करोडौं मूल्यको बिल भुक्तानीका लागि 
पत्रािार िरेको ि’, एभरेस्ट रोमलङ इन्डश्स्रज प्रामलका सञ्िालक अरुण िोयनकाले भने, ‘माि न ै
निरेको महाँिो लाइन जिरजस्ती जडान िरेर भुक्तानीका लागि दिाि ददइरहनु न्यायोगित भएन।’ 

आफूले ३३ केभीए भोल्टेजको पवितकै लाइन जडान िना पटकपटक पवमभन्न ननकायमा आग्रह िरे 
पनन कुनै सुनुवाइ नभएको उनले िुनासो पोखे। 

यी १६ वटा उद्योि पवितमा ३३ केभीए लाइनिाट सञ्िामलत हुाँदै आएका गथए। तर, प्रागधकरणले 
०७४ िैतदेखख रंक लाइनमाफा त पवद्युत ्आपूनत ा िरेपनि उद्योिीले पवद्युत ्कायाालयमा लाइनको 
पवर्यमा जानकारी माि िरेका गथए। त्यसिेला कायाालय प्रमुख उमेश कुमार झाले रंक लाइनमाफा त 
पवद्युत ्आपनूता भएपनन पवित झै साधरण महसलु न ैलाग्न ेभन्दै उद्योिीलाई जवाफ ददएको उद्योिीले 
पत्रकार सम्मेलनमा िताए। त्यसयता उद्योिीले पुरानै दरमा महसुल िुझाउाँ दै आएका गथए। तर, 

मंमसर मदहनामा एकाएक उच्ि दररेटमा हालसम्म प्रयोि िरेको रंक लाइनको करोडौं िक्यौताको 



भुक्तानी िना भन्दै बिल आएपनि आफूलाई उद्योि िन्द िने अवस्थामा पुिेको एसआर श्स्टल 
प्रामलका सञ्िालक सुरज उप्रेतीले िताए। 

उनका अनसुार यी १६ वटा उद्योिमा पवद्युत्ले रंक लाइन प्रयोि िरेिापत भकु्तानीका लागि ३० करोड 
िढी िक्यौताको बिल पठाएको ि। पवितमा भैरहवा पवतरण केन्रले यी उद्योिमा पुरानो कफडर 
अमवािाट लाइन पवतरण िदै आएको गथयो भनेपनि आनो आश्न्तरक लोड ममलान तथा फेज 
मसकवेन्स ब्यालेन्स िना भन्दै आफूलाई झुक्काएर भरवमलया केन्रिाट रंक लाइन जडान िररददएको 
पञ्िकन्या समूहका महाप्रिन्धक देवेन्र साहुले िताए। उनले पवद्युत ्महसुलका कारण उत्पादन 
लाित िढेकोले िजारमा प्रनतस्पधाा िना समस्या भएकाले उद्योि िन्द िनुाको पवकल्प नभएको 
िनुासो िरे। मसद्धाथा उद्योि वाखणज्य सघं रुपन्देहीका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानलेे पवद्यतु ्कायाालयले 
पवना जानकारी आफै रंक लाइनमाफा त पवद्युत ्आपूनत ा िरेकोले िढी महसुल ममनाहा िना र रंक 
लाइन हटाउन माि िरे।  
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ताप्लेजुङका खोलानदीले धान्न सक्िन ्देशकै बिजुली माि, कुन 
नदीिाट कनत मेिावाट ? 

- १४३८ मेगावाटका लाथग अध्ययन र घनमाषण अनुमघत 

- ४० मेगावाट उत्पादन सुरु 

- ७३ मेगावाटको मध्य तमोर घनमाषणाधीन 

(ताप्लेजुङ) — श्जल्लामा िग्ने पवमभन्न नदी र खोलाको पानी उपयोि िरे मुलुकको बिजुलीको 
माि धान्ने िरी ऊजाा उत्पादन हुने पाइएको ि । ऊजाा मन्त्रालयको तथयांकअनुसार यहााँका 
खोलानदीिाट १ हजार ४ सय ३८ मेिावाट पवद्युत ्उत्पादनका लागि सरकारले केही कम्पनीलाई 
अध्ययन र कनतपयलाई ननमााणको अनुमनत ददइसकेको ि । 

 

 

यीमध्ये ४० मेिावाट उत्पादन भइसकको ि भने ७३ मेिावाटको मध्यतमोर जलपवद्युत ्आयोजना 
ननमााणाधीन ि । तमोर जलाशय पनन ननमााण भए ७६२ मेिावाट थपपन्ि । यसले अदहलेको 
मुलुककै पवद्युत ्माि धान्न सक्ि । तमोर जलाशयमा जम्मा हुने पानीको ठूलो दहस्सा 
ताप्लेजुङिाट िग्ने नदी न ैरहेको कािेली ‘ए’का पूवाप्रिन्धक तथा इलेक्रोननक इश्न्जननयर वीरेन्र 
शे्रटठले िताए । जलाशयसमेत िदाा पवद्युत्को कुल उत्पादन २२ सय मेिावाट हुन्ि । 

मन्त्रालयिाट कम्पनीहरूले ५ देखख ४ सय १५ मेिावाटसम्मको उत्पादन प्रस्ताव िरेका िन ्। 
ककलोवाटका दहसािले डेढ मेिावाट पवद्युत ्श्जल्लाका ससाना खोलावाट उत्पादन भई िाउाँमा 
सञ्िालनमा िन ्। अढाईदेखख पााँि सय ककलोवाट उत्पादनका क्रममा िन ्। 

 

ऊजाा मन्त्रालयमा दताा भएका मध्ये ताप्लेजुङको सिैभन्दा ठूलो ४ सय १५ मेिावाटको अपर 
तमोर जलपवद्युत ्आयोजना हो । यसको ननमााणका लागि तमोर साननमा इनजी प्रामलले प्रस्ताव 
िरेको ि । ०६८ मंमसर २९ मा प्रारश्म्भक सवेक्षणको अनुमनत मािेको कम्पनी ननमााण सुरु िने 
िरणमा ि । फक्ताङलुङ िाउाँपामलकाका वडा नम्िर १ देखख ४ का तापेथोक, सावाददन, खेजेननम र 
मलंखखम यसको प्रभापवत क्षेत्रमा पिान ्। यही कम्पनीले मध्य तमोर जलपवद्युत ्आयोजना (७३ 



मेवा) ननमााण िरररहेको ि । अपर आयोजनाका लागि पनन कामदारका लागि िस्ने ठाउाँ  
ममत्लुङमा िनाइएको आयोजना प्रमुख मखणराज पोखरेलले जानकारी ददए । 

 

मध्यदेखख अपर तमोरसम्मको सडक स्तरोन्ननतको काम पनन आयोजनाले नै िने सम्झौता 
भइसकेको फक्ताङलुङ िाउाँपामलका अध्यक्ष सरोज एभेङले िताए । अपर तमोरका लागि जग्िा 
व्यवस्थापन िने, त्यहााँ रहेको तापेथोक प्रहरी िौकी, स्वास्थय िौकीलिायत सरकारी संरिना 
सानेलिायतको तयारी पनन भइरहेको उनको भनाइ ि । 

 

फक्ताङलङु िाउाँपामलका ७ ओलाङिुङिोलाको दटप्ताला भन्ज्याङिाट सुरु भएको तमोर नदीिाट मातै्र 
७ सय ८९ मेिावाट पवद्युत ्उत्पादन िना सककने मन्त्रालयको तथयांक ि । यो कािेली नदीमा 
नमममसाँदै उत्पादन हुने मेिावाट हो । यसका लागि उत्पादक कम्पनीहरूलाई अध्ययनको श्जम्मा 
ददइएको ि । युननयन हाइड्रोपावर मलममटेड लमलतपुरले ओलाङिुङिोला प्रभापवत क्षेत्र हुने िरी ७२ 
मेिावाटको प्रस्ताव िरेको ि । उसले अपर तमोर ‘ए’ जलपवद्युत ्आयोजनाअन्तिात प्रस्ताव िरेको 
हो । ररभर साइड हाइड्रोइनजी प्रामलले तमोरखोला ५ प्रस्ताव िरेको ि । 

 

४० मेिावाट उत्पादन हुने यसको प्रभापवत क्षेत्र फक्ताङलुङ ६ लेलेप मातै्र हुन्ि भने लेलेपमै 
संरिना िन्ने िरी अपर तमोर हाइड्रोपावर प्रामलले ३२.५ मेिावाटको प्रस्ताव िरेको ि । 
ओलाङिुङिोला र लेलेप प्रभापवत क्षेत्र हुन ेिरी १ सय ५५ मेिावाटको सुपर तमोर जलपवद्युत ्
आयोजनाले पनन प्रस्ताव िरेको ि । कक्रस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रामलले यसको अध्ययन अनुमनत 
पाएको ि । 



 

तमोर नदीसाँि संयकु्त आयोजनाका रूपमा घुन्सा तमोर जलपवद्युत ्आयोजना प्रस्ताव िररएको ि । 
४३ मेिावाटको यो आयोजना ब्लुस्टार होटल कम्प्लेक्स थापाथली काठमाडौंले प्रस्ताव िरेको हो । 
उसले फक्ताङलुङ ६ लेलेपमै संरिना िनाउने िताएको ि । ममक्वाखोला १ र २ को खोश्क्लङ र 
फुङमलङ निरपामलका १ , २, ३, र ७ नम्िर वडामा संरिना िन्ने िरी १ सय २८ मेिावाटको तमोर 
मेवा जलपवद्यत ्आयोजना प्रस्ताव िररएको ि । स्पाका  हाइड्रो इलेश्क्रक कम्पनीले ननमााण िने यो 
आयोजनाले यसै वर्ादेखख ननमााण सुरु िने जानकारी ददएको ि । अश्न्तम सवेक्षणको काम 
भइरहेको सञ्िालक सममनत अध्यक्ष भानेन्र मलम्िूले िताए । त्यो सककएपनि ननमााण अनुमनत 
मलएर काम सुरु िने उनको भनाइ ि । तमोर नदीमा मममसने मेवाखोलामा उत्पादनका लागि 
अपर मेवाखोला ए २८, ममडडल मेवा ४९, मेवाखोला ५०, मेवाखोला ए २३ र अपर मेवाखोला १५.५ 
मेिावाट िन ्। 

 

ममक्वाखोला िाउाँपामलका ४ सााँवा र ५ पापुङमा संरिना िनाउने िरी सूया होश्ल्डङ कम्पनी र 
ममक्वाखोला, मैवाखोला िाउाँपामलकाका मलवाङ, सााँवा, नाल्वु, पापुङ र थुककम्िामा संरिना िनाउने 
िरी मवेा डेभलपमेन्ट कम्पनीले ममडडल मेवा ननमााण िने भएका हुन ्। यी कम्पनीले यसै 
मदहनािाट ननमााण सुरु िने िताएका िन ्। 



 

ममक्वाखोला र मेररङदेन िाउाँपामलकाका खाम्लुङ, खोश्क्लङ, मलङतेप, मलिाङ र थुककम्िामा संरिना 
रहने िरी मेवाखोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टले पनन काम सुरु िने तयारी िरेको ि । ममक्वाखोलाको 
पापुङमा युननयन मेवा हाइड्रोले प्रस्ताव िरेको ि । मैवाखोला र मेररङदेन िाउाँपामलकाको फाकुम्वा, 
सााँघ,ु ढुङिेसााँघु र गथङलावु प्रभापवत क्षेत्र हुने िरी जयकुमार मलम्िूले प्रस्ताव िरेका िन ्। 

 

ताप्लेजुङ र तल्लो केही भाि ताप्लेजुङ र पााँिथरको मसमाना भएर िग्ने कािेली नदीिाट एक 
सय २४ मेिावाट उत्पादन हुन्ि । २४ मेिावाटको कािेली िी उत्पादन सुरु भएर राश्टरय प्रसारण 
लाइनमा जोडडइसकेको ि । सुपर कािेली ‘ए’ १५, सुपर कािेली २०, कािेली तीन २१ , अपर कािेली 
९.५, कािेली ‘ए’ ३४ मेिावाट उत्पादन हुन िााँकी िन ्। कािेली ‘ए’ ननमााणाधीन ि । 

 

मसररजंघा िाउाँपामलका–८ याम्फुददनमा ननमााण हुने सुपर कािेली ‘ए’ स्नो ररभर प्रामलले िनाउाँ दै 
ि । खेवाङ, मामांखे र याम्फुददनमा संरिना िन्ने िरी युननयन हाइड्रो इनजी प्रामलले सुपर 
कािेली, खेवाङ, मामांखे, पेदाङ, मेहेले र तेल्लोकमा संरिना िन्ने िरी कािेली हाइड्रोपावर कम्पनीले 
कािेली ३ ननमााण िने जनाएका िन ्। मसददङवा र मसररजंघा िाउाँपामलकाअन्तिात साब्लाखु, 

मसनाम र थुम्िेददनमा संरिना िन्ने िरी अपर कािेली ननमााण िररनेि । 

 

तमोर, कािेली, मैवािाहेक घुन्साखोलािाट घुन्सा रेममट हाइड्रोपावरले लेलेपमा ७१ , मसम्िुखोलािाट 
रेममट हाइड्रोपावरले नै तापेथोकमा ५४, तापेथोक र याम्फुददनमा संरिना रहने िरी मसम्िुखोलािाट 
मसम्िुवा हाइड्रोपावरले ४७, पालुङखोला हाइड्रोपावरले पापुङमा २१ , एमए इनजी भेन्िरले सुरुमखखम 
र खेवाङमा १० मिेावाट ननमााणका लागि ऊजाा मन्त्रालयिाट अनुमनत मलएका िन ्। 

 

साब्लाखुमा लंवाखोलािाट श्रीराम न्यौपाने र मसजाना खड्काले ६.९, लम्िाखोलािाट िोपाल 
मैनालीको ममडडल लम्िाखोला हाइड्रोपावरले १५ मेिावाट ननमााण िने भएका िन ्। यो 
ताप्लेजुङको आंखोप र पााँिथरको फलैंिा तथा च्याङथापुमा संरिना िनाएर ननमााण हुन्ि । 
पापुङमा पालुङखोला हाइड्रोपावर प्रामलले २१ मेिावाटको प्रस्ताव िरेको ि । श्जल्लामा अदहलेसम्म 
कािेली िी (२४), रैराङ (१०) र फावाखोलािाट ५ मेिावाट उत्पादन भएर राश्टरय प्रसारण लाइनमा 



जोडडएको ि । यहााँ उत्पाददत बिजुली पवस्तारका लागि कािेली कररडोर सञ्िालनमा आइसकेको 
ि भने कोसी कररडोर ननमााण सुरु भइसकेको ि  
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१२० मेवाको रसुवा-भोटेकोशी जलपवद्युत ्आयोजना मशलान्यास, 

२० अिा ३९ करोड रुपैयााँ लाित 

रसुवा । तीन वर्ामभत्र ननमााण सम्पन्न िने लक्ष्यका साथ रसुवा–भोटेकोशी जलपवद्युत ्
आयोजनाको मशलान्यास िररएको ि । एक सय २० मेिावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको 
मङ्िलिार िोसाइाँकुण्ड िाउाँपामलका–१ रोङ्िामा मशलान्यास िररएको हो । िोसाइाँकुण्ड–१ र 
आमािोददङ्मो िाउाँपामलका–५ मा ननमााण िना लागिएको उक्त आयोजनाको आयोजना ननदेशक 
दीपक खड्का, िोसाइाँकुण्डका अध्यक्ष कैसाङ नुपूा तामाङ तथा गिननयााँ ननमााण कम्पनी मसिुवान 
हुवानी इनजी इन्भेटटमेन्ट कम्पनी मलममटेडका अध्यक्ष मलउ श्जयन खझनले संयुक्तरूपमा 
मशलान्यास िरेका हुन।् । झण्ड ैरु २० अिा ३९ करोड लाित रहेको सो आयोजनामा गिननयााँ 
ननमााण कम्पनीको ९० प्रनतशत तथा नेपाली पक्षको १० प्रनतशत लिानी रहनिे । 
आयोजनाका ननदेशक खड्काले तोककएकै समयमा ननमााण सम्पन्न िनेिरी काम अनघ िढेको 
िताए । आयोजना सम्पन्न िना स्थानीयवासीको सहयोि आवचयक रहेको उहााँले उल्लेख िनुाभयो 
। सरकारले मलएको ‘समदृ्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा िना आयोजनािाट मद्दत पुग्ने 
ननदेशक खड्काको भनाइ गथयो । करीि १२ वर्ाअनघ सो आयोजना ननमााणिारे अध्ययन 
थामलएको गथयो । यस अवगधमा पटक–पटकको िलफलपनि गिननयााँ लिानीकताा लिानी िना 
सहमत भएको ननदेशक खड्काले िताए । आयोजना ननमााण िना उक्त कम्पनीले ि वर्ाअनघ 
स्वीकृनत मलएको हो । आयोजनाको सुरुङ ननमााण थामलएको ि । फङलुङखोला र भोटेकोशीको 
दोभानदेखख करीि १५० ममटरमागथ भोटेकोशीमा ३२ ममटर अग्लो िााँध ननमााण िररनेि । यस 
क्रममा िार हजार ८३५ ममटर लामो सुरुङ ननमााण िररनेि भने गिमलमेखोला र भोटेकोशीको 
सङ्िमस्थलमा पवद्युतिहृ ननमाणा िररने आयोजनाले जनाएको ि । उत्पादन िररएको पवद्युत ्१३२ 
केभी प्रसारण लाइनमाफा त गिमलमे जलपवद्युत ्आयोजनाको गिमलमे ‘हि’मा जडान िररने ननदेशक 
खड्काले जानकारी ददए । रसुवा–भोटेकोशी आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी लाङटाङ भोटेकोशी 
हाइड्रोपावर कम्पनी प्रामल रहेको ि । िोसाइाँकुण्ड िाउाँपामलकाका अध्यक्ष तामाङले 
जनप्रनतननधमसत समन्यव िरेर काम िना आग्रह िरे । स्थानीय जनप्रनतननगध र स्थानीयवासी 
पवकास ननमााणमा िाधक निन्ने उनले स्पटट पारे । ‘यहााँ ननमााण िररने आयोजनािाट 
स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा पररवतान आउनुपिा ’, उनले भने । सो अवसरमा नेपाल कम्युननटट 
पाटी (नेकपा) िोसाइाँकुण्डका अध्यक्ष कनेल लामा र नेपाली कााँग्रेसका सभापनत पेम्िा निररङ 
तामाङले पवकास ननमााणमा पवदेशी लिानी मभबत्रनु सुखद भए पनन स्थानीयवासीले आयोजनािाट 
िढीभन्दा िढी लाभ पाउनुपने माि राखेका गथए । रासस 
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साझाको पवद्युतीय िस योजना साढे तीन मदहनादेखख 
‘यथाश्स्थनतमा’ 
१७ पुस, काठमाडौं । सरकारले साझा यातायातलाई पवद्यतुीय िस खररद प्रकक्रया रोकेर ‘यथाश्स्थनत’मा 

राख्न ननदेशन ददएको साढे ३ मदहना बित्यो । पूवा योजनाअनुसार साझालाई नै िस खररद प्रकक्रया 

अनघ िढाउन ददने कक ननकासा िररएको रकम कफताा मलएर नयााँ प्रकक्रया थाल्ने भन्नेिारे सरकार 

अझै अननखणात ि । 

सरकारले ित असोज १ िते साझा यातायातलाई पत्र लेखेर प्रकक्रया स्थगित िना ननदेशन ददएको 

गथयो । तर, अदहलेसम्म भौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालयले अको ननणाय मलएको िैन । 

 

भौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दईु–तीन िरणमा िस खररद प्रकक्रयामा 

परेको िााँठो फुकाउनेिारे िलफल िररसकेका िन ्। तर, साझालाई कुनै ननदेशन ददएका िैनन ्। 

साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमखण दीक्षक्षतले सरकारले ककन प्रकक्रया रोक्न खोजेको हो भन्न े

स्पटट नभएको िताउाँ दै आएका िन ्। 

एक वर्ा अिाडड नै सरकारले ३ सयवटा पवद्युतीय िस ककन्ने ननणाय िरेको गथयो । सरकारले 

पवद्युतीय िस ककन्न ित साउनमा एकैपटक ३ अिा रुपैयााँ साझा यातायातलाई उपलब्ध िराएको ि 

। यस्तै, पवद्युतीय िस खररदकै लागि प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानिरपामलकाले १० 

करोड, लमलतपुर महानिर र स्वयम ्साझाले समान साढे २ करोड जम्मा िररसकेका िन ्। 

ित असारमा साझा यातायातलाई सरकारको ३ अिािाट बिजुली िस खररद िरी सञ्िालन िना ददन े

श्जम्मा ददइएको गथयो । त्यसकै आधारमा टेन्डरका लागि लागि साझाले िसको ‘स्पेमसकफकेसन’ 



प्रकक्रया अनघ िढाएको गथयो । 

  

साझाले खररद िररने िस कस्तो हुने भन्ने टंुिो लिाउन प्रापवगधकहरूको सममनत िनाएको गथयो, 

जसमा भौनतक पूवााधार मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था पवभाि, काठमाडौं महानिरपामलका, 

पवज्ञलिायतका प्रनतननगध िन ्। सममनतको नेततृ्व साझाका कायाकारी ननदेशक भूर्ण तुलाधरले 

िरेका िन ्। सो सममनतले िसको स्पेमसकफकेसन तयार िदै िदाा सरकारले रोक्न ननदेशन ददएको 

गथयो । 

सरकारले साझालाई सुरुआतमै िसहरू ककन्न आधारभूत मापदण्ड ददइसकेको गथयो । तर, त्यसले 

पयााप्त नहुने ठहर साझाको ि । 

‘यातायात मन्त्रालयले एउटा सामान्य स्पेमसकफकेसन तयार िरेको गथयो, त्यो कुनै ठूलो अध्ययन 

वा पवज्ञता लिाएर िनाएको होइन’, सममनतका एक सदस्यले भने, ‘सरकारले ददएको स्पेमसकफकेसन 

आफैं मा अपुरो गथयो । त्यो खेस्राको आधारमा यनत ठूलो रकम खिा हुने टेन्डर िनुा भनेको 

मुखातािाहेक केही गथएन ।’ 



यातायात मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कायाालयिाट ताकेता भएपनि हतार–हतार खेस्रा मापदण्ड िनाएर 

साझालाई ददएको गथयो । ती सदस्यका अनुसार, संसारका कररि २२ कम्पनीका इलेश्क्रकल िस 

िनाउने प्रपवगध र स्पेमसकफकेसन एवं नेपालका सडकमा िाडी िुडाएका साझा र अन्य िाडीको 

अनुभवको आधारमा स्पेमसकफकेसन तयार हुाँदै गथयो । 

‘िीवाईडीमाफा त आएका लुश्म्िनी पवकास कोर्का िाडीमा पववाद उठेकोले हामी सिैभन्दा राम्रो तर 

पववादरदहत काम होस ्भनेर प्रयास िरररहेका गथयौ’, उनले भने, ‘हामी समय सीमामभतै्र काम सक्दै 

गथयांेै, तर सरकारको पत्रले रोककयौं ।’ 

साझाले हाल िनाउाँ दै िरेको पवद्युतीय िसको स्पेमसकफकेसनमा िलखेल हुन लािेको भन्दै केही 

पवद्युतीय िस आपूनत ाकताा कम्पनीले सरकारलाई दिाव ददएका गथए । त्यसकै आधारमा सरकारले 

साझालाई िस खररदको प्रकक्रया रोक्न ननदेशन ददएको गथयो । 

‘सममनतमभतै्र हामी सरकारकै कुनै न कुनै अंिका कमािारी सहभािी िौं । शंका नै भए जुनसुकै 

िेला िोलाएर सोध्दा हुन्थयो’, ती सदस्य भन्िन,् ‘अझै स्पेमसकफकेसन फाइनल भएपनि गित्त निुझे 

अन्तरााश्टरयस्तरका राम्रा परामशादातालाई हेना लिाएको भए पनन हुन्थयो ।’ 

साझाको िस ककन्ने प्रकक्रयािारे साझा यातायातका अध्यक्ष दीक्षक्षत र कायाकारी ननदेशक तुलाधरले 

एक पबत्रकामा आलेख नै लेखेर स्पटटीकरण ददएका िन ्। 

‘ननजी व्यवसायीले िस ककनेर निट्टै ल्याउन सक्ने अवस्था रहे पनन साझा यातायातले सावाजननक 

खररद ऐनद्वारा िोलपत्र आह्वानभन्दा िादहरको प्रकक्रया अवलम्िन िना सक्दैन र िाहाँदैन’, आलेखमा 

भननएको ि, ‘सरकारी नीनत र कायायोजनाले समेत पवद्युतीय िसलाई उच्ि प्राथममकता ददएको 

अवस्थामा यथाश्स्थनतमा ककन राखु्नपर् यो ?’ 

 

 

 

 
 



>f]t M pmhf{ va/, 2076÷9÷17 

डढे मदहनामा ममस्त्री खोलाकाेे ४२ मेिावाट प्रणालीमा थपपाँदै 

 
काठमाडौं । म्याग्दीमा ननमााणाधीन ४२ मेिावाटको ममस्त्री खोला जलपवद्युत आयोजनाकाे ेपवद्युत 
अिकाेे डेढ मदहनामा राश्टरय प्रसारण प्रणालीमा जाेेडडने भएकाेे ि । ९५ प्रनतशत ननमााण पूरा 
भएकाेे आयोजनाले फािुन पदहलाेे सातादेखख पवद्युत उत्पादन सुरु िना लािेकाेे हाेे । २.५ 
ककलोममटर लामो मुतय सुरुङमा लाइननङको काम भईरहेको आयोजना व्यवस्थापक पवजेन्रलाल 
राजभण्डारीले िताए । सुरुङमा भाेैिमभाक समस्या देखखएपनि पवद्युत उत्पादन तामलका पनि 
धकेमलएकाेे उनले िताए । यसअनघ आयोजनािाट ित भदौदेखख पवद्युत उत्पादन िने तामलका 
गथयो ‘आयोजना ननमााणको अश्न्तम िरणमा ि,’ उनले ऊजाा खिरसाँि भने, ‘िााँकी काम सम्पन्न 
िरेर माघ १५ देखख सुरुङमा पानी भना सुरु ििौं ।’ उनले िााँध क्षेत्रका संरिना ननमााणकाेे काम 
पूरा भएको िताए । पवद्युतिहृमा इलेक्रोमेकाननकल उपकरण जडानको काम पनन अश्न्तम 
िरणमा पुिेकाेे ि । आयोजनािाट उत्पादन हुने पवद्युत दाना सिस्टेसनमा लिेर जोडडनेि । 
दाना सिस्टेसनसम्मको आवचयक ४ ककलोममटर लामो प्रसारण लाइन कम्पनी आफैं ले ननमााण 
सम्पन्न िरेकाेे ि । आयोजना सम्पन्न हुाँदा ६ अिा रुपैयााँ लाित अनुमान िररएको ि । 
आयोजनामा नबिल िैंकको अिुवाइमा ६ िैंक तथा पवपत्तय संस्थाले ४ अिा २० करोड रुपैयााँ ऋण 
लिानी िरेका िन ्। 
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ककसानको ५० करोड ननतने अन्नपूणा सुिर ममलका मामलक 

अग्रवालले पवद्यतुका ३५ आयोजना अलपत्र पारे 

 

उखु ककसानलाई ५० करोड भुक्तानी नददएका सलााहीश्स्थत अन्नपूणा सुिर ममलका सञ्िालक राकेश 
अग्रवालको कम्पनीले नेपाल पवद्युत ्प्रागधकरणको पवतरण लाइन तथा सिस्टेसन ननमााणको काम 
पनन अलपत्र पारेको ि । प्रागधकरणको पवतरण तथा ग्राहक सेवा ननदेशनालयका अनुसार उनले 
सञ्िालन िरेको बत्रपुरेचवर कन्डक्टर उद्योि प्रामल, आरके इन्टरनेसनल कम्पनी र जयदिुे ननमााण 
सेवा प्रामलले ठेक्का मलएका कररि ३५ वटा आयोजनाको ननमााण काया अधुरै ि ।  

‘अग्रवालको कम्पनीले आगथाक वर्ा ०७२/७३ देखख मलइएका प्रसारण तथा पवतरण लाइन 
आयोजनामध्ये ५० प्रनतशत ठेक्का मात्र पूरा िरेका िन,्’ ननदेशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेले 
भने, ‘७० साइटमा काम सक्नुपनेमा कररि ३५ साइटको काम अधुरै ि ।’ सककएका आयोजना पनन 
समयमा पूरा नभएको उनले िताए ।  

अग्रवालका कम्पनीले प्रागधकरणका प्रदेश कायाालय, डडमभजन कायाालय र केन्रीय 
कायाालयअन्तिातका ग्राहक तथा पवतरण सेवा ननदेशनालय, आयोजना व्यवस्थापन ननदेशनालय, 

सामुदानयक तथा ग्रामीण पवद्युतीकरण पवभािअन्तिात ३३/११ केभी, ४००/२३० भोल्टका पवतरण 
लाइन आयोजनाहरू ननमााणको ठेक्का मलएको ि । त्यस्तै, ३३/११ केमभएका पवतरण सिस्टेसनहरूको 
ठेक्का मलएको ि ।  

यीमध्ये एमसयाली पवकास िैंकको सहयोिमा सञ्िामलत प्रागधकरणको पवतरण प्रणाली सुदृढीकरण 
तथा पवस्तार आयोजनाअन्तिात ४ सय ककलोममटर ३३/११ केभी पवतरण लाइन र २५ वटा 
सिस्टेसन ननमााण दईुवटा प्याकेज सम्झौताअन्तिात अग्रवालको कम्पनीले िरररहेको ि । पूवाको 
तेह्रथुम, झापादेखख पश्चिम कैलालीसम्म देशका पवमभन्न भािमा ती पवतरण लाइन र सिस्टेसनहरू 
ननमााण िनुापने सम्झौता ि । यीमध्ये १३ सिस्टेसन सञ्िालनमा आउन िााँकी रहेको प्रागधकरणको 
आयोजना व्यवस्थापन ननदेशनालयका प्रमुख मनोज मसलवालले िताए । ‘भारतीय ठेकेदार कम्पनी 
ए टु जेड इन्फ्रास्रक्िरिाट सिकन््याक्टमा अग्रवालको कम्पनीले ठेक्का मलएको ि,’ उनले भने, 



‘काममा दढलासुस्ती िरेपनि भारतीय ठेकेदारलाई नै हामीले िेतावनी ददयौं, अदहले कामले िनत 
मलएको ि ।’  
यसिाहेक अग्रवालको कम्पनीले प्रागधकरणलाई पवद्युतीय सामग्री आपूनत ा िने ठेक्का समेत मलाँ दै 
आएको ि । ‘झन्डै २५ वर्ादेखख राकेश अग्रवालले आटना कम्पनीमाफा त प्रागधकरणको ननमााण तथा 
सामान आपूनत ाको ठेक्का मलाँ दै आएको ि,’ मसलवालले भने । आटनो कम्पनीिाहेक अन्य कम्पनीका 
नामिाट समेत प्रागधकरणका ठेक्का अग्रवालले मलएकाले आयोजनाको संतया ७० भन्दा िढी पनन 
हुन सक्ने प्रागधकरणको अनुमान ि ।  
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सुपर सान्जेनको अवरोध हट्यो 

रसुवा -  रसुवाको आमािोददङ्मो िाउाँपामलका–५ मा ननमााण हुन लािेको सुपर सान्जेन 
जलपवद्युत ्आयोजना ननमााणको अवरोध हटेको ि। ननमााण प्रकक्रया सुरु भएको कररि डेढ 
वर्ापनि आयोजना ननमााणको अवरोध हटेको हो। मुआब्जा पवतरण, क्षनतपूनत ा सेयर लिायत 
पवर्यमा उत्पन्न पववाद समाधानका लागि जलपवद्युत ्आयोजना, िाउाँपामलका, वडा कायाालय 
र पीडडतिीि िारिुाँदे सहमनत भएपनि उक्त अवरोध हटेको हो। 

आयोजना ननमााणका क्रममा प्रयोि िनुापने लामो समयदेखख पववाददत सडक जग्िाको 
पवर्यमा नेपाल सरकारिाट अनुदान प्राप्त िरी ननमााण िररएको सडकले ििेको जग्िा 
भएमा सो िाहेक अन्य सडकमा पने जग्िाको मुआब्जा, क्षनतपूनत ा नेपाल सरकारको 
ननयमअनुसार उपयुक्त मूल्यमा जग्िाधनीलाई उपलब्ध िराउने ननणाय िररएको ि। 

यसका लागि आयोजनाले एक सातामभत्र मालपोत, नापी कायाालयलिायत सरोकारवाला 
ननकायसाँिको समन्वयमा सडकको प्रापवगधक मूल्यांकन, जग्िाधनीको पूणा पववरण र 
आवचयक जग्िाको पववरणसदहत प्रारश्म्भक अध्ययन प्रकक्रया सुरु िररने ि। 

आयोजनाको सामाश्जक श्जम्मेवारीका पक्ष तथा रोजिार लिायत पवर्यमा आमािोददङ्मो 
िाउाँपामलका र वडा नं ५ साँि समन्वय िरी कायाान्वयन  िने, आयोजनामा मसजाना हुने 
रोजिारीमा प्रभापवत, अनत प्रभापवत र श्जल्लािासीलाई सीप, योग्यता र योग्यताअनुसार 
प्राथाममक ददइने ननणायमा उल्लेख ि। 

स्थानीय जनतालाई ननयमानुसार पाउनुपने मुआब्जा तथा क्षनतपूनत ा उपलब्ध िराउन र 
समयमै आयोजना सम्पन्न िनाका लागि जनप्रनतननगध, सम्िश्न्धत सरकारी ननकाय, 

राजनीनतक दललिायत सम्िश्न्धत सरोकारवाला ननकायले सहयोि िने िन।् सालासुंिी 
हाइड्रोपावर कम्पनी मलममटेड यसको प्रवद्र्धक यो आयोजना ७८ मेिावाट क्षमताको ि। 

नेपाल पवद्युत ् प्रागधकरणको सहायक कम्पनी सान्जेन जलपवद्युत ् कम्पनी मलममटेडले 
ननमााण िरररहेको मागथल्लो सान्जेन जलपवद्युत ्आयोजनाभन्दा कररि पााँि सय ममटरमागथ 



पवद्युत्िहृ ननमााण िने िरी सालासुंिी पावरले िार वर्ाअनघ ननमााणको अनुमनत मलएको 
गथयो। 

अपर रोङ्िामा ड्याम साइड र नतलोिेमा पावर हाउस ननमााण हुने ि। ननमााण सुरु भएको 
साढे तीन वर्ामा आयोजना ननमााण सम्पन्न िनेिरी काम सुरु िररएको िाइना हािार 
इश्न्जननयररङ कम्पनी मलममटेडका प्रोजेक्ट इश्न्जननयर राजु शे्रटठले िताए। 

यसको ननमााण मसनो हाइड्रो ब्युरो–११ कम्पनी मलममटेडले िने ि। यो आयोजनामा नेपाली 
लिानीकतााको आठ प्रनतशत र गिननयााँ लिानीकताा िाइना हािार इश्न्जननयररङ कम्पनी 
मलममटेडको ९२ प्रनतशत लिानी रहेको ि। आयोजनाको हेडरेस टनेल िार ककलोममटर र 
अन्य टनेल साढे दईु ककलोममटरको रहने ि। 
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रुग्ण आयोजना एक वर्ामभत्रै सक्िौं' 
काठमाडौं - सरकारले हालसालै सावाजननक खररद ननयमावलीको नवौं संशोधन िरेपनि नेपाल 
ननमााण व्यवसायी महासंघले म्याद थप िररएको एक वर्ामभत्रै वर्ााेैेंदेखख रुग्ण आयोजना 
ननमााण सम्पन्न िने प्रनतिद्धता जनाएको ि। सरकारले ितसाता सावाजननक खररद 
ननयमावलीको नवौं संशोधनमाफा त रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ा थप्ने र ठेक्का सम्झौता 
िदाा मात्रै िैंक के्रडडटलाइन आवचयक पने व्यवस्थािरेको गथयो। 

महासंघले िुधिार पत्रकार सम्मेलन िरी सरकारले व्यवसायीका माि सम्िोधन िरेकाले 
यसअनघ घोर्णा िरेको आन्दोलनका कायाक्रम कफताा मलाँदै म्याद थपेको एक वर्ामभत्रै रुग्ण 
आयोजनाको ननमााण सम्पन्न िने प्रनतिद्धता व्यक्त िरेको हो। महासंघका महासगिव 
रोशन दाहालले सरकारले खररद ननयमवालीको नवौं संशोधनमाफा त ननमााण व्यवसायीको 
माि सम्िोधन िरेको िताउाँ दै महासंघले देशभरका ननमााण व्यवसायीलाई यथाशीघ्र काम 
सुरु िरेर समयसीमामभत्रै सम्पन्न िना सकुा लर जारी  िररने िताए। 

‘सरकारले हामीले राखेका माि ननयमावली संशोधनमाफा त सम्िोधन िरेको ि,’ उनले 
भन,े‘महासंघले म्याद थप िररएका आयोजना एक वर्ामभत्रै सम्पन्न िना सम्पूणा 
व्यवसायीलाई ननदेशन ददएको ि। म्याद थप िररएको एक वर्ामभत्र पनन ननमााण सम्पन ्
ननिने व्यवसायीलाई कारवाही िना पननमसफाररस िनेिौं।’ 

महासंघका अध्यक्ष रपव मसहंले म्याद थप िने प्रावधानकै कारणले ७० प्रनतशतभन्दा धेरै 
रुग्ण आयोजना ननमााण सम्पन्न हुने दािी िरे। ‘एक वर्ा म्याद थप िने सरकारी ननणायकै 
कारणले अि लिभि सिैजसो रुग्ण आयोजनाको ननमााण सम्पन ्नहुने आशा राखेका िौं,’ 
उनले भने,‘अि िााँकी काया सम्पन्न िने समयतामलका िनाएर रुग्ण आयोजना सम्पन्न 
िनेिौं।’ 

अश्ततयार दरुुपयोि अनुसन्धान आयोिकाअनुसार १८ सय ४८ आयोजना वर्ााेैेंदेखख अलपत्र 
िन।् महासंघका अनुसार एक वर्ा म्याद थप भएसाँिै कम्तीमा ७० प्रनतशत रुग्ण आयोजनाको 
ननमााण सम्पन्न हुनेि। महासंघमा आवद्ध सिै व्यवसायी सदस्यलाई यथाशीघ्र काम सुरु 
िरी समयमभत्र सम्पन्न िना सकुा लर जारी िररने महासंघले जनाएको ि। 



ननमााणव्यवसायीले िााँकी काया सम्पन्न िना पेस िरेको कायातामलकाअनुसार काम िनुापने 
र उक्त अवगधमभत्र काम निनेको हकमा ठेक्कातोडी धरौटीजफत िरी कानुनिमोश्जम 
कारवाही िने कायामा महासंघको सहयोि र सहमनत रहने समेत अध्यक्ष मसहंले िताए। 

‘म्याद थप भएर पनन काम निने व्यवसायीलाई कारवाही िना मसफाररस िनेिौं,’ उनले 
भन,े‘महासंघले म्याद थप भएको समयमा सम्िश्न्धत ननमााण व्यवसायीले काम िरेको 
ि/िैनभनेर पनन सरकारसाँि समन्वय िरेर अनुिमन िनेि।’ ‘संशोगधत ननयमावली अनुरुप 
रुग्ण आयोजना सुिारु भएर रोककएको भुक्तानी ददन थालेपनि पवकास खिाको दर िढ्न 
िई मुलुकको समग्र आगथाक अवस्था नै िलायमान हुने र पुाँजीित खिामा वदृ्गध भई 
मुलुकले आगथाक प्रिनत हामसल िने ननश्चित ि,’महासंघद्वारा जारी पवज्ञश्प्तमा उल्लेख ि। 

महासंघ अध्यक्ष मसहंले नेपाल सरकारले अनघ सारेको ‘समदृ्ध नेपाल, सुखी 
नेपाली’कोअवधारणालाई मूता रुप ददन महासंघ प्रनतिद्ध रहेको भन्दै भपवटयमा पनन समय 
सापेक्ष रुपमापूवााधार पवकासमैत्री ऐन ननयम जारी हुने पवचवास व्यक्त िरे। महासंघको ित 
मंमसर ४ िते राजधानीमा भएको राश्टरय भेलाले २५ िुाँदे मािसदहत आन्दोलनका कायाक्रम 
सावाजननक िरेको गथयो। 

पनिल्लो संशोधनले म्याद थप र िैंक के्रडडटलाइनको समस्या समाधान भएपनन अन्य माि 
भने यथावत रहेको महासंघले जनाएको ि। अध्यक्ष मसहंले सरकारले अन ्यमाि सावाजननक 
खररद ऐन संशोधनको क्रममा सम्िोधन िने प्रनतिद्धता व्यक्त िरेको िताए। ‘सावाजननक 
खररद ऐन संशोधनमा महासंघलाई समेत सहभािी िराउने प्रनतिद्धता सरकारिाट आएको 
ि। त्यसैले आन्दोलनका कायाक्रमकफताा मलएका हौं,’उनले भने। 

अध्यक्ष मसहंले महासंघले अनघ सारेको २१ िुाँदे मािका कनतपय िुाँदा अझै पूरा नभएको 
िताए। ‘हामीले दिािमूलक कायाक्रमलाई ननरन्तता ददइरहनेिौं,’उनले भने। महासंघले 
उपभोक्ता सममनत र नेपाल पूवााधार पवकास कम्पनी मलममटेडिाट ननमााण हुने व्यवस्था 
खारेज हुनुपने, िोलपत्रको मूल्यांकनअवगध २१ ददनको हुनुपने, ठेक्कालाितमा ओभरहेड 
िापतपाउने १५ प्रनतशतको सट्टा २५ प्रनतशत हुनुपने लिायत मािअनघ सारेको ि। महासंघले 
कमािारीिाहेक अन्य मसजनल मजदरुको ज्याला भुक्तानी माव्यश्क्तित स्थायी लेखानम्िर 
(प्यान)नम्िर लािू हुन नहुने लिायत माि राखेको ि। 
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नेपाल ऊजाा ज्योती सम्मान’ स्विीय आिायालाई 
काठमाडौं - ननजी के्षत्रका जलपवद्युत ्प्रवद्र्धकहरुको संस्था स्वतन्त्र ऊजाा उत्पादकहरुको 
संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पूवाजलस्रोत मन्त्री शैलजा आिायालाई मरणोप्रान्त नेपाल ऊजाा 
ज्योती सम्मान’ प्रदान िने भएको ि। इप्पानले िुधिार पवज्ञश्प्त जारी िरेर आिायाले 
नेपालमा ऊजाा के्षत्रको पवकासका लागि ननजी के्षत्रको भूममकाको महत्वलाई आत्मसाथ िरी 
ननजी के्षत्रलाई प्रवेश िराउन नीनतित रुपमा दरूिामी र पररवतानकारी योिदान िरेको भन्दै 
उनलाई मरणोप्रान्त सम्मान िना लािेको जनाएको ि। 

२०५४ मा उपप्रधान मन्त्री एवं जलस्रोत मन्त्री भएका िेला ननजी के्षत्रले उत्पादन िने पवद्युत ्
खररद दर (पपपपए) प्रनतयुननट ३.२० पैसा कायम िरी नेपालमा ननजी के्षत्रले जलपवद्युत्मा 
लिानी िनाका लागि ढोका खोल्ने काम उनले िरेकी गथइन।् एक लाख राशीको सो सम्मान 
इप्पान अध्यक्षसदहत नेपाल आगथाक पत्रकार समाज (सेजन)का अध्यक्ष र ऊजाा क्षेत्रका पवज्ञ 
रहेको ननणाायक सममनतले िनोट िरेको हो। उक्त पुरस्कार इप्पानको वापर्ाक साधारणसभाको 
अवसरमा प्रदान िररने इप्पानले जनाएको ि। 

नेपालको ऊजाा के्षत्रमा पवमभन्न ककमसमले पवमशटट योिदान पु¥याउने लिानीकताा, राजनीनतज्ञ, 

इश्न्जननयर, पत्रकार, संघसंस्था आददलाई प्रदान िने िरी पदहलो पटक इप्पानले सो सम्मान 
स्थापना िरेको जनाएको ि। सरकारले िहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापनि २०४९ मा ल्याएको 
पवद्युत ्ऐनिाट जलपवद्युत ्आयोजनामा ननजी के्षत्रले लिाउन पाउने व्यवस्थासाँिै इप्पानको 
सन ्२००१ मा इप्पान स्थापना भएको हो। 

नेपालमा हालसम्म सरकारी र ननजी के्षत्रिाट ११ सय मेिावाट पवद्युत ्उत्पादन भएकामा 
ननजी क्षेत्रिाट मात्र ६ सय ३३ मेिावाट उत्पादन िरेको ि। हालसम्म ननजी क्षेत्रिाटै ६ 
हजार मेिावाट िरािरका आयोजना ननमााणाधीन िन।् १५ हजार मेिावाट िरािरको 
आयोजनाको अध्ययन ननजी क्षेत्रिाट अनघ िढेको ि। 
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मागथल्लो बत्रशूली–१ लाई ७९ हेक्टर भोिागधकार ददइने  
गुठीका नाममा दताष रहेको ११० रोपनीसमेत वन क्षेत्रमा गाभेर आयोजनालाई ३५ 
वर्षसम्म प्रयोग गनष ददइने 
सरकारले २ सय १६ मेिावाटको मागथल्लो बत्रशूली १ जलपवद्युत ्आयोजनालाई 
रसुवा श्जल्लामा पने ७९.२७ हेक्टर जग्िाको भोिागधकार ददने ननणाय िरेको ि । 
नेपाल वाटर एन्ड इनजी डभेलपमेन्ट कम्पनी प्रामलले ननमााण िना लािेको उक्त 
आयोजनालाई सो वन क्षेत्र ३५ वर्ाका लागि भोििलन िना ददने ननणाय बिहीिार 
िसेको मश्न्त्रपररर्द् िैठकले िरेको हो ।  

उक्त आयोजनामा १० वटा अन्तरााश्टरय िैंक तथा पवत्तीय संस्थाले लिानी िने 
िरी पवत्तीय व्यवस्थापन पूरा भएको ि । त्यस्तै, लिानीिोडा िैठकले कोररयाली 
लिानीकताा मुतय प्रवद्र्धक रहेको उक्त आयोजनामा ६५ अिा रुपयैााँ प्रत्यक्ष वैदेमशक 
लिानी स्वीकृतसमेत िररसकेको ि ।  

आयोजना ननमााण अनघ िढ्ने भएपनि सरकारले िुठीको नाममा दताा िने 
ननणायलाई स्वतः खारेज हुने िरी वन क्षेत्रलाई प्रयोि िना ददने ननणाय िरेको हो । 
वन ऐन २०७६ को दफा ७ को उपदफा (२) िमोश्जम आयोजनालाई प्रयोि िना 
ददने ननणाय िरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्िारमन्त्री िोकुल िााँस्कोटाले िताएका 
िन ्।  

त्यस्तै, िैठकले उत्पादन, प्रसारण, पवतरणसम्िन्धी ९ वटा ऊजाा आयोजनाका लागि 
जग्िाप्राश्प्त ऐन २०३४ को दफा ३ र ४ अनुसार  वन क्षेत्रको तथा सरकारी (ऐलानी–
पती) जग्िाको भोिागधकार उपलब्ध िराउने ननणाय िरेको ि । जग्िाप्राश्प्तका 
लागि ऊजाा मन्त्रालयमा अझै दजान आयोजनाको आवेदन प्राप्त भएको ऊजाा 
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता िोकणाराज पन्थले िताए ।  

वन क्षेत्र र सरकारी जग्िाप्राश्प्तका लागि पवद्युत ्आयोजनाहरूले सुरुमा पवद्युत ्
पवकास पवभािमा आवेदन ददने व्यवस्था ि । पवभाििाट ऊजाा मन्त्रालय, ऊजाािाट 



वन मन्त्रालय, वन मन्त्रालयिाट मश्न्त्रपररर्द्मा पुिेर उक्त आवेदनअनुसारको 
प्रस्तापवत जग्िाको भोिागधकार आयोजनालाई ददने ननणाय हुने िरेको व्यवस्था 
ि । 
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गिननयााँ ठेकेदार कम्पनीले हस्तान्तरण िरेन कुलेखानी–३ 

१४ मेिावाटको कुलेखानी तेस्रो जलपवद्युत ्आयोजना सञ्िालनमा आएको साढे २ 
मदहना भइसक्दा पनन गिननयााँ ठेकेदार कम्पनीले अझै हस्तान्तरण िरेको 
िैन । गिननयााँ ठेकेदार कम्पनी झेश्जयाङ श्जनलुन इलेक्रोमेकाननकल मलममटेडले 
हस्तान्तरण निरे पनन आयोजना सञ्िालन भएर प्रागधकरणले ६ करोड रुपैयााँ 
कमाइसकेको ि । झशे्जयाङले हाइड्रोमकेाननकल, इलेक्रोमेकाननकल तथा प्रसारण 
लाइन हस्तान्तरण िना िााँकी ि । आयोजनाको पदहलो युननट (७ मेिावाट) १६ 
असोजदेखख र दोस्रो युननट २६ असोजदेखख सञ्िालनमा आइसकेको ि ।  

तर, आयोजनामा जडडत उपकरणको ‘दक्षता परीक्षण’ (इकफमसयन्सी टेस्ट) िााँकी 
रहेको आयोजनाले जनाएको ि । ‘परीक्षण िरेर ठेकेदारले आयोजना िझुाउनुपने 
हो,’ एक कमािारीले भने, ‘हामीले पटक–पटक ताकेता िररसक्यौँ, उनीहरू आउाँिौँ मात्र 
भन्िन,् तर आएका िैनन ्।’  
ठेकेदारले प्रागधकरणलाई आयोजना िझुाएपनि मात्र भुक्तानी सम्झौताका 
सताअनुसार फस्र्योट हुनेि । हस्तान्तरण िरेपनि पनन एक वर्ा ‘डडफेक्ट लायिमलटी 
पपररयड’ रहन ेभएकाले त्यस अवगधमा आउने प्रापवगधक समस्याको समाधान पनन 
ठेकेदार कम्पनीले नै खोज्नुपने हुन्ि । आयोजनाका अनुसार सञ्िालनमा आएको 
साढे २ मदहनामा आयोजनाको पवद्युत ्बिक्रीिाट प्रागधकरणले भने झन्ड ै६ करोड 
रुपैयााँ (६० लाख युननट पवद्युत ्उत्पादन) आजान िररसकेको ि । 

ठेकेदार कम्पनीले आयोजना हस्तान्तरण नगरे पघन अढाई मदहनादेखख सञ्चालन 
भइरहेको ि । यसबाट प्राथधकरणले ६ करोड रुपैयााँ आम्दानी गररसक्यो ।   

 साढे ११ वर्षपघि आयोजना सञ्चालनमा  
आयोजना ननमााण सुरु भएको ११ वर्ा ६ मदहनापनि मात्र सञ्िालनमा आएको 
हो । आयोजनाको ननमााण ०६४ िैतमा सुरु िररएको गथयो । आयोजनाको पवद्युत्िहृ, 

सुरुङलिायतका मसमभल संरिना ननमााण िने गिननयााँ ठेकेदार कम्पनी मसनो हाइड्रो 



कपोरेसन र हाइड्रोमकेाननकल तथा इलेक्रोमेकाननकल कामको ठेक्का मलएको 
गिननयााँ कम्पनी झशे्जयाङ श्जनलुन इलेक्रोमेकाननकल मलममटेडको लापरिाही र 
कमजोर कायासम्पादनले आयोजना ननमााण दढलो भएको गथयो । 

मसनोले सुरुमा एकतफी रूपमा ठेक्का तोडकेो गथयो । तर, पनि यी दवुै ननमााण 
कम्पनी पुनः काममा फकका एर आयोजनाको ननमााण पूरा िरेका हुन ्। मसनोले 
मसमभल संरिना ननमााण काया झन्ड ैडढे वर्ाअनघ सकेको गथयो । आयोजनाको ३ 
टावरसदहतको आधा ककलोममटर लामो प्रसारण लाइन ननमााणको कामसमेत गिननयााँ 
कम्पनी झेश्जयाङले िरेको हो । प्रसारण लाइन ननमााणमा समेत झेश्जयाङले दढलाइ 
िरेको गथयो । आयोजनामा सुरुमा २ अिा ३३ करोड रुपैयााँ लिानी हुने अनुमान 
िररएको गथयो । तर, ननमााण अवगध िढेसाँिै लाित पनन ४ अिा ६३ करोड 
रुपैयााँ नाघ्ने देखखन्ि । 
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१२० मेिावाटको रसुवा भोटेकोसी जलपवद्युत ्आयोजनाको 
मशलान्यास 

काठमाडौं - १२० मेिावाट क्षमताको रसुवा–भोटेकोसी जलपवद्युत ्आयोजनाको मशलान्यास 
िररएको ि। तीन वर्ामभत्रै ननमााण सम्पन्न िने लक्ष्यसदहत उक्त आयोजनाको बिहीिार 
मशलान्यास िररएको हो। िोसाइाँकुण्ड–१ र आमा िोददङ्मो िाउाँपामलका–५ मा ननमााण िना 
लागिएको आयोजना ननदेशक दीपक खड्का, िोसाइाँकुण्डका अध्यक्ष कैसाङ नुपूा तामाङ तथा 
गिननयााँ ननमााण कम्पनी मसिुवान हुवानी इनजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी मलममटेडका अध्यक्ष 
मलउ श्जयन खझनले संयुक्त रूपमा मशलान्यास िरेका हुन।् 

२० अिा ३९ करोड लाित रहेको सो आयोजनामा गिननयााँ ननमााण कम्पनीको ९० प्रनतशत 
तथा नेपाली पक्षको १० प्रनतशत लिानी रहनेि। आयोजना ननदेशक खड्काले तोककएकै 
समयमा ननमााण सम्पन्न िने िरी काम अनघ िढेको िताए। ‘सरकारले मलएको ‘समदृ्ध 
नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा िना आयोजनािाट मद्दत पुग्ने आशा राखेका िौं,’ उनले 
भने। कररि १२ वर्ाअनघ सो आयोजना ननमााणिारे अध्ययन थामलएको गथयो। यस अवगधमा 
पटक–पटकको िलफलपनि गिननयााँ लिानीकताा लिानी िना सहमत भएको ननदेशक खड्काले 
िताए। 

‘देशलाई आगथाक समदृ्गधको यात्रामा अनघ िढाउनका लागि मैले ऊजााको पवकासमा हात 
हाल्ने योजना िुनेको गथएाँ। दहजो हाम्रा ददनहरु कहालीलाग्दा गथए,’ उनले भने, ‘दैननक १८ 
घण्टासम्म हामीले लोडसेडडङ भोिेका गथयौं। त्यो अवस्था देखेर मैले ऊजाामा लिानी िनुापिा 
भन्ने सोि राखेको गथएाँ।’ ननदेशक खड्काका अनुसार उक्त आयोजनाले २०७० सालमा 
स्वीकृनत पाएको गथयो। 

प्रधानमन्त्री केपी शमाा ओलीले अनघ सारेको ‘समदृ्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई साकार 
पानाका लागि सिैले आ–आटनो ठाउाँिाट भूममका ननवााह िनुापने उनको भनाइ ि। नेपालको 
समदृ्गधको लागि ऊजाा, कृपर्, पयाटन क्षेत्र भरपदो आधार भएको पनन उनको भनाइ ि। उनले 
पवकास र समदृ्गधका लागि राजनीनत िना नहुने तका  िरे। नेपाल पवद्युत्मा आत्मननभार 
िन्ने िाटोमा अनघ िढेको िताउाँ दै यहााँ उत्पाददत जलपवद्युत ्भारत, िंिलादेश र िीनलिायत 



निमेकी मुलकुमा ननयाात िना सककने पनन िताए। ‘अदहले िंिलादेशिाट पवद्युत्को माि 
िढेको ि। हामी यहााँ उत्पाददत पवद्युत ्िेच्न सक्िौं,’ उनले भने, ‘नेपाल अि बिस्तारै सम्पन्न 
हुने िाटोतफा  अनघ िढेको ि।’ खड्काको कम्पनी लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर प्रामल उक्त 
आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हो। 

उनले उक्त पररयोजना तोककएकै समयावगधमभत्र सम्पन्न िररसक्ने पनन पवचवास ददलाए। 
आयोजना ननमााण िना उक्त कम्पनीले ६ वर्ाअनघ स्वीकृनत मलएको हो। आयोजनाको सुरुङ 
ननमााण थामलएको ि। फङलुङखोला र भोटेकोशीको दोभानदेखख कररि एक सय ५० ममटरमागथ 
भोटेकोशीमा ३२ ममटर अग्लो िााँध ननमााण िररनेि। यस क्रममा िार हजार आठ सय ३५ 
ममटर लामो सुरुङ ननमााण िररने ि भने गिमलमेखोला र भोटेकोशीको संिमस्थलमा 
पवद्युत्िहृ ननमााण िररने आयोजनाले जनाएको ि। उत्पादन िररएको पवद्युत ्१३२ केभी 
प्रसारण लाइनमाफा त गिमलमे जलपवद्युत ्आयोजनाको गिमलमे ‘हि’मा जडान िररने ननदेशक 
खड्काले जानकारी ददए। रसुवा–भोटेकोशी आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी लाङटाङ भोटेकोशी 
हाइड्रोपावर कम्पनी प्रामल रहेको ि। 

िोसाइाँकुण्ड िाउाँपामलकाका अध्यक्ष तामाङले जनप्रनतननधमसत समन्यव िरेर काम िना 
आग्रह िरे। स्थानीय जनप्रनतननगध र स्थानीयवासी पवकास ननमााणमा िाधक निन्ने उनले 
स्पटट पारे। ‘यहााँ ननमााण िररने आयोजनािाट स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा पररवतान 
आउनुपिा ,’ उनले भने। सो अवसरमा नेपाल कम्युननटट पाटी (नेकपा) श्जल्ला अध्यक्ष कनेल 
लामा र नेपाली कााँगे्रसका श्जल्ला सभापनत पेम्िा निररङ तामाङले पवकास ननमााणमा पवदेशी 
लिानी मभबत्रनु सुखद भए पनन स्थानीयवासीले आयोजनािाट िढीभन्दा िढी लाभ पाउनुपने 
माि राखेका गथए। 
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 ‘गग्रड मसकं्रोनाइज’को ठेक्का रद्द हुाँदै 

नेपाल र भारतिीिमा गग्रड मसकं्रोनाइजका लागि नेपालका आठ सवस्टेसनमा 
पवशेर् सुरक्षा प्रणाली (एसपीएस) जडानका लागि ठेकेदार कम्पनी िनोटको 
प्रकक्रया जारी रहे पनन अश्न्तम िरणमा रद्द हुने भएको ि । सरकारले 
सावाजननक खररद ननयमावली २०६४ मा नवौं संशोधन िरेपनि टेण्डर आह्वान 
िरेर तीन कम्पनी िनोट िररसकेपनि यो रद्द हुने अवस्थामा पुिेको हो । 
नेपाल प्रागधकरण स्रोतका अनुसार पदहला आवेदन ददने कम्पनीहरूले ‘लाइन अफ 
के्रडडट’ हाल्नुपने भएपनन जसले टेण्डर पाउने हो, उसले मात्र हाले पुग्ने 
लिायतका नयााँ व्यवस्थासाँिै अश्न्तम समयमा आएर ठेक्का रद्द हुन लािेको 
हो । “ठेकेदार िनोट भएपनन ननयमावली संशोधनले कन्टक्याक्ट अवाडा िना 
नममल्न ेभएकोले पदहलाको रद्द िरी फेरर टेण्डर आह्वान िनुापने अवस्था 
आएको हो,” प्रागधकरण स्रोतले भन्यो, “तुरुन्ता–तुरुन्तै सावाजननक खररद अनुिमन 
कायाालयले खररद ननयमावली संशोधन िरेकोले काम फेरर लश्म्िने भएको हो ।” 
५ मदहना अनघ अथाात ित १६ साउनमा सरकारले खररद ननयमावलीको आठौ 
संशोधन िरेको गथयो भने १४ िते फेरर नवौं संशोधन िरेको ि । 
 

पवद्युत ्प्रागधकरणका प्रवक्ता प्रवल अगधकारी भने टेण्डर आह्वान िरेर ठेकेदार 
कम्पनी िनोटका लागि मूल्यांकनको काम भईरहेको िताउाँिन ्। पवद्युत ्
प्रागधकरण भारप्रेर्ण केन्रका प्रमुख सुरेस भट्टराई पनन मूल्यांकन सममनतले 
यसिारे मूल्यांकन िरररहेको दािी ििान ्तर ननयमावली संशोधनको नवौ 
संशोधनसाँिै ठेक्का रद्द िनुापने भएपनि भारप्ररे्ण केन्रले नै रद्द िरेर नयााँ 
ठेक्का प्रकक्रया अनघ िढाउन फाइल अनघ िढाएको प्रागधकरण स्रोतले जनाएको ि 
। सो फाइल प्रागधकरणको प्रशारण ननदेशालयका उपकायाकारी ननदेशकको कक्षमा 



पुिेको ि । 
“कसको के स्वाथाका लागि हो, ननयमावली पनन कनत िााँडो िााँडो संशोधन हुन 
लाग्यो, यसले आयोजनामै ठूलो असर पने देखखयो,” प्रागधकरण स्रोतले भन्यो, 
“सरकारले पनन पााँिै मदहना संशोधन िनुापने के कारण प-यो, यसले त झन 
आयोजनामै असर पने पो देखखयो ।” 

पवद्युत ्प्रागधकरण र भारतको केन्रीय पवद्युत ्प्रागधकरण (सीईए) सहमत भई 
एसपीएस कायाान्वयन प्रनतवेदन स्वीकृत िरेसाँिै ग्रीड मसकं्रोनाइजका लागि 
पवमभन्न सवस्टेशनमा सुरक्षा प्रणाली जडान िना लागिएको ि । 
यसलाई कायाान्वयन िना भारतको पावर ग्रीड कम्पनी र पावर मसटटम अपरेसन 
कपोरेसनका पवज्ञहरूको टोलीले नेपालमा ित सेक्टेम्िरमा नेपालका मुतय मुतय 
सवस्टेसनहरूमा तथा भारत प्रेर्ण केन्रमा भ्रमण िरी प्रापवगधक प्रनतवेदन तयार 
िरेको गथयो भने यसमा नेपालका प्रनतकक्रयाहरू समेत समावशे िरेर अश्न्तम रूप 
ददइएको गथयो । 
ग्रीड मसकं्रोनाइजका लागि पवूासताको रूपमा मलइने सुरक्षा जडानका लागि 
ढल्केवर, िपुर, हेटौडा, भरतपुर, िुटिल, लमही, भक्तपुर, कामना लिायतका 
सवस्टेसन िनोट िरी एसपीएससदहत कम्युननटटकेसन मसटटम जडान िने 
योजना प्रागधकरणको ि । ऊजाा व्यापार सम्झौता (पीटीए)िाट िदठत 
सगिवस्तरीय संयुक्त कायाकाररणी सममनत (जएेससी) को िैठकले दईु देशिीिको 
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ग्रीड मसकं्रोनाइज िना सहमनत भएर िल्ल अनघ 
िढेको फेरर रोककएको ि । प्रनतवेदनअनुसार नेपालको भारप्रेर्ण केन्र र भारतको 
राश्टरय भारप्रेर्ण केन्रिीिमा मसधै हटलाइन डाटा र भ्याइस कम्युननकेसनका 
साथ ैदईु ग्रीड मसकं्रोनाइज (एउटै) का लागि मसच्यूिाटारमा भीडीयो कन्फरेसन्स 
सुपवधा जडान िना लागिएको ि । एसपीएसदहत यी उपकरणहरू जडान भएपनि 
मात्र ग्रीड मसकं्रोनाइज हुनेि । 



यसमा एसपीएस जडानले पवद्युतीय सुरक्षा मजवुत हुने प्रागधकरणको भनाई ि 
। 
सुरुमा भारतीय पक्षले यसको कुल लिानी टंुिो लिाएर दवु ैदेशले संयुक्त रूपमा 
अनघ िढाउने भनेपनन नेपाल पक्षले आफै िनाउनुपने भएकोले प्रागधकरणले निटो 
प्रकक्रया अनघ िढाएको गथयो । अश्न्तम अवस्थामा रद्द हुने भएपनि फेरर खररद 
ननयमावली अनुसारनै सावाजननक रूपमा आह्वान िनुापने अवस्था मसजाना भएको 
ि । 
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तनहुाँमा तेस्रो पटक ठेक्का िरराँदै, इटामलयन िैंकको अन्तररम 
आदेश कायमै 
सन ्२०२५ जुनमभत्र आयोजना ननमााण सक्ने लक्ष्य रहे पनन अि २०२५ को 
डडसेम्िरसम्म धकेमलन सक्ने  
काठमाडौँ — दोस्रो पटक गररएको ठेक्का प्रकियामा सहभागी कम्पनीहरू प्राववथधक रूपमा अयोग्य 
भएको भन्दै तनहुाँ जलववद्युत ्आयोजनाले पदहलो प्याकेजअन्तगषतको संरचना घनमाषणका लाथग 
तेस्रो पटक टेन्डर गने भएको ि । 

१४० मगेावाटको आयोजनाको हेडवक्सष संरचनाका लाथग पदहलो पटक गररएको ठेक्का पाएको 
इटामलयन कम्पनी सीएमसीले भनेको समयमा काम निालेपघि ठेक्का सम्झौता रद्द हुाँदा 
वैशाखमा दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गररएको थियो । 

दोस्रो पटक िररएको ठेक्कामा सहभािीहरूको सूिी तनहुाँ जलपवद्युत ्आयोजना कायाालयले दात ृ
ननकाय एमसयाली पवकास िैंक (एडीिी) मा पठाएको गथयो । आयोजनाको िााँधसदहतको संरिना 
(हेडवक्सा) ननमााणका लागि िार कम्पनीले िोलपत्र पेस िरेका गथए । िीनको िाइना िेजुवा ग्रुप 
अफ कम्पनी मलममटेड, मसनो हाइड्रो कपोरेसन मलममटेड, िाइना नेसनल इलेश्क्रक इश्न्जननयररङ 
कपोरेसन मलममटेड, सोङ डा कपोरेसन मभयतनाम र कामलका कन्रक्सन नेपाल जेभीले िोलपत्र पेस 
िरेका गथए । एडीिीको खररद ननदेमशकाअनुसार एकै िरणमा प्रापवगधक एव ंआगथाक प्रस्ताव पेस 
िने िरी िोलपत्र मागिएको गथयो । 
 

यी कम्पनीहरूको सूिी एडीिीमा पठाइएको र कुनै पनन कम्पनी प्रापवगधक रूपमा आयोजना 
ननमााणका लागि सक्षम नदेखखएपनि पुन: ठेक्का आह्वान िने ननणाय भएको आयोजना प्रमुख 
प्रदीपकुमार गथकेले जानकारी ददए । तीन सातामभत्र आयोजनाले पुन: ठेक्का सूिना प्रकामशत िने 
उनले िताए । यसअनघ कम्पनीले कापत्तक दोस्रो सातामभत्र ठेक्का सम्झौता िरी पुसिाट 
आयोजनास्थलमा ननमााण व्यवसायी कम्पनी पररिालन िने लक्ष्य राखेको गथयो । तेस्रो पटक 
ठेक्का सूिना ननकाल्नुपने भएपनि आयोजना ननमााणमा दढलाइ हुने भएको ि । 

 

यसअनघ आयोजना सन ्२०२५ जुनमभत्र सक्ने लक्ष्य रहेको भए पनन अि २०२५ को 
डडसेम्िरसम्म धकेमलन सक्ने आयोजना प्रमुख गथकेको भनाइ ि । ‘कनत समय धकेमलन्ि भन्ने 
तय हुन िााँकी ि,’ उनले भने, ‘नयााँ ठेक्का िने िेला यी सिै पक्ष अध्ययन ििौं ।’ सुरुमा यो 



आयोजना सन ्२०२३ मा सक्ने लक्ष्य गथयो । तर एकपनि अको ठेक्का असफल भएपनि 
आयोजनाको ननमााण पनि धकेमलएको हो । 

 

आयोजनाले पदहलो पटक िरेको टेन्डरमा इटामलयन कम्पनी सीएमसीले ठेक्का पाएको गथयो । 
आयोजना र उक्त कम्पनीिीि ०७५ असोज १५ मा ठेक्का सम्झौता भएको गथयो । ठेक्का 
सम्झौताको सताअनुसार सीएमसी ठेक्का भएको २८ ददनमभत्र आयोजनास्थलमा खदटनुपने गथयो । 
तर इटाली अदालतमा कम्पनी टाट पश्ल्टने प्रकक्रया सुरु िरेको उक्त कम्पनीले सताअनुसार काम 
निरेपनि आयोजनाले ित वर्ा फािुन २३ मा एकतफी रूपमा ठेक्का सम्झौता रद्द िरेको हो । 

 

सीएमसीसाँि भएको ठेक्का सम्झौता रद्द िररएपनि आयोजनाले वैशाखमा १२ िते पुन: 
अन्तरााश्टरय टेन्डर आह्वान िरेको गथयो । सुरुमा िोलपत्र पेस िने अश्न्तम ददन २६ जेठ 
तोककएकामा िोलपत्र पेस िना इच्िुक कम्पनीले समय थप िना माि िरेपनि २८ ददन थपपएको 
गथयो । 

 

ठेक्का तोडेलित्त ैसीएमसीसले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट िैंकमा राखेको िैंक ग्यारेन्टीिापतको कररि २ 
अिा रकम आयोजनाले मलइसकेको ि । इन्भेस्टमेन्ट िैंकले इटालीको इन्टेसा सान पाओलो िैंकको 
ग्यारेन्टीमा सीएमसीका लागि िैंक ग्यारेन्टी जारी िरेको गथयो । आयोजनाले आफूसाँि िलपूणा 
तररकाले ठेक्का तोडेको भन्दै सीएमसीले िैंक ग्यारेन्टी रोक्का िना इटालीको अदालतमा मुद्दा 
दायर िरेको ि । सोही मदु्दाका कारण इन्भेस्टमेन्ट िैंकले इटामलयन िैंकिाट पाउनुपन ेरकम प्राप्त 
िना सकेको िैन । इटामलयन कम्पनी मेलम्िी ननमााणको अश्न्तम अवस्थामा काम िाडेर ित वर्ा 
भािेको गथयो । 

 

पदहलो िरणको संरिनाअन्तिात आयोजनाको १४० ममटर अग्लो कंकक्रट िााँध, नदी फकााउने दईु 
वटा सुरुङ, अस्थायी िााँधलिायत संरिना ननमााण िनुापनेि । पदहलो प्याकेजको संरिना ननमााणका 
लागि दात ृननकाय एडीिी र युरोपेली लिानी िैंक (ईआईिी) को सहुमलतपूणा ऋण पररिालन हुने 
आयोजनाले जनाएको ि । 

 

आयोजनाको सुरुङ, पवद्युत्िहृ ननमााण र हाइड्रो मेकाननकल तथा इलेक्रो मेकाननकल उपकरण 
आपूनत ा, जडान तथा सञ्िालनलिायत दोस्रो प्याकेजका काम िना गिननयााँ कम्पनी मसनो हाइड्रो 
कपोरेसन मलममटेडले आयोजनस्थलमा काम िरररहेको ि । मसनो हाइड्रोले अदहले 
आयोजनास्थलमा कायाालय भवन, श्रममक आवास िहृलिायत संरिना ननमााण, आयोजनाको 
प्रवेशमािा र अन्य संरिनाको सवेक्षण, डडजाइन र ननमााण िरररहेको ि । 

 



आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तिात दमौलीिाट गितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डिल सकका ट 
प्रसारण लाइन ननमााणका लागि भारतीय कम्पनी केईसी इन्टरनेसनलसाँि ठेक्का सम्झौता 
भइसकेको ि । कम्पनी आयोजनास्थलमा पररिालन भई प्रसारण लाइनको सभ ेिरररहेको ि । 

 

आयोजनाको लाित ५० करोड ५० लाख अमेररकी डलर अनुमान िररएको ि । यसमध्ये एडीिीले 
१५ करोड, जापान अन्तरााश्टरय सहयोि ननयोि (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख, ईआईिीले ८ करोड 
५० लाख र नेपाल पवद्युत ्प्रागधकरणले ८ करोड ७० लाख अमेररकी डलर िेहोने िरी पवत्तीय 
व्यवस्थापन िररएको ि । 

 
 

इटामलयन बैंकको अन्तररम आदेश कायमै 
तनहुाँ जलपवद्युत ्आयोजनाको िैंक ग्यारेन्टीका पवर्यमा इटामलयन िैंकले सीएमसीको पक्षमा 
अन्तररम आदेशलाई ननरन्तरता ददएको ि । दईु साताअनघ इटालीको िैंक दरब्युनल डी िोलोग्नाले 
अन्तररम आदेशलाई ननरन्तरता ददने फैसला िरेको िैंकका प्रमुख कायाकारी अगधकृत ज्योनत 
पाण्डेले िताए । 

 

‘िैंकको आदेशपवरुद्ध हामीले अपपल िरेका िौं,’ उनले भने, ‘४५ ददनमभत्र िैंकले आटनो ननणाय 
सुनाउाँि ।’ उक्त िैंकले आफूहरूको पक्षमा फैसला निरे पनन त्योभन्दा मागथल्लो िैंकमा जाने 
पवकल्प रहने पाण्डेको भनाइ ि । तनहुाँ जलपवद्युत ्आयोजनाको हेडवक्सा संरिना ननमााणका लागि 
ठेक्का पाएको सीएमसीले आयोजनालाई इन्भेस्टमेन्ट िैंकको िैंक ग्यारेन्टी िुझाएको गथयो । 
इटालीको इन्टेसा सानपाओलो िैंकको आदेशमा इन्भेस्टमेन्ट िैंकले िैंक ग्यारेन्टी ददएको गथयो । 

 

१ सय ४० मेिावाट क्षमताको तनहुाँ जलपवद्युत ्आयोजनाको हेडवक्सा (नदी फकााउने र 
िााँधसदहतका संरिना) ननमााण िना सीएमसीले २० अिा ६४ करोड ५२ लाख रुपैयााँको ठेक्का 
पाएको गथयो । ित वर्ा १५ असोजमा िररएको ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सुरु निरेको भन्दै 
आयोजनाले फािुन २३ मा सीएमसीसाँि सम्झौता तोडेको गथयो । ठेक्काका लागि सीएमसीले 
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट िैंकिाट ८५ करोड १४ लाख १६ हजार रुपैयााँ र ८७ लाख ४९ हजार युरोको 
काया सम्पादन जमानत जारी िराएको गथयो । सीएमसीसाँि ठेक्का तोडेलित्त ैइन्भेस्टमेन्ट िैंकिाट 
तनहुाँ हाइड्रोपावरले िैंक ग्यारेन्टी रकम मलइसकेको ि । ठेक्का सम्झौताको १० प्रनतशत रकम 
ठेकेदारले िैंक ग्यारेन्टीिापत राखु्नपिा  । िैंक ग्यारेन्टीिापतको रकम आयोजनालाई ददएर 
इन्भेस्टमेन्टले इटालीको िैंकसाँि रकम मािेको गथयो । 

 



सीएमसीले दायर िरेको मुद्दाको सुनुवाइ िदै इटालीको िैंक दरब्युनल डी िोलोग्नालेले यसअनघ 
इटालीको िैंक इन्टेसा सानपाओलोलाई िैंक ग्यारेन्टी भुक्तानी रोक्का िना आदेश ददाँदै तनहुाँ हाइड्रो 
पावरले अवैध तररकाले िैंक ग्यारेन्टी मलएको हो कक होइन भन्ने पवर्यमा पनन िानबिन िना 
भनेको गथयो । दईु साताअनघ मुद्दाको पुन: सुनुवाइ िदै इटालीको िैंकले अनघल्लो आदेशलाई नै 
ननरन्तरता ददएको हो । एकल न्यायाधीशको इजलासले सो आदेश ददएको गथयो । इन्भेस्टमेन्ट 
िैंकले िरेको अपपलमा भने अि तीन जना न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ िनेि । 
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पवद्यतुीय माध्यमिाट हुने कारोिारको सीमा िढाइयो 
एटीएमिाट दैननक रू. १ लाख खझक्न पाइने, मोिाइल वालेटमाफा त मामसक ५ लाखसम्म भुक्तानी 

काठमाडौं । नेपाल राटर िैंकले पवद्यतुीय माध्यमिाट हुन ेकारोिारको सीमा िढाएको ि । अि ग्राहकले 
एटीएमिाट प्रनतददन अगधकतम १ लाख र प्रनतकारोिार २५ हजार रुपैयााँ खझक्न पाउने भएका िन ्
। भुक्तानी प्रणालीसम्िन्धी एकीकृत ननदेमशका जारी िदै राटर िैंकले यस्तो व्यवस्था िरेको हो । 

ित भदौमा एटीएम ह्याक िरी िोरी भएपनि नेपाल राटर िैंकले डेबिट काडािाट हुने सीमा घटाएर 
प्रनतददन ६० हजार र प्रनतकारोिार २० हजार रुपैयााँ मात्र खझक्न पाउने व्यवस्था िरेको गथयो । 

नेपाल राटर िैंकको भुक्तानी प्रणाली पवभािका कायाकारी ननदेशक िमिहादरु ममश्रका अनुसार 
एटीएमिाट प्रनतकारोिार िदाा मभसा इन्टरनेशनलले १२ रुपैयााँ शुल्क मलने ििा । ‘कारोिारको सीमा 
कम िदाा शुल्क िढी लाग्ने भएकाले यस्तो शुल्क कम होस ्र सवासाधारणलाई आवचयक अगधकतम 
रकम खझक्न सहज होस ्भनेर एटीएममाफा त डेबिट काडािाट खझक्ने रकमको सीमा िढाएको हो,’ 
उनले भने, ‘दशैंअनघ एटीएम ह्याक भएपनि धेरै रकम खझक्दा आशंका हुने भएकाले िोटो अवगधका 
लागि सीमा घटाएका गथयौं ।’  

त्यस्तै, अि केन्रीय िैंकले मोिाइल वालेटिाट हुने कारोिारमा पनन अगधकतम सीमा िढाएको ि । 
अि िैंक खातािाट वालेटमा रकमान्तर हुने रकम प्रनतकरोिार ५ हजारिाट २५ हजार पुर् याइएको 
ि । त्यस्तै, िैंक खातािाट एकपटकमा २५ हजार रुपैयासम्म मोिाइलमा रान्सफर िना सककनेि 
भने दैननक १ लाख रुपैयााँसम्म र मामसक ५ लाख रुपैयााँसम्म रान्सफर िना सककन्ि ।  

त्यस्तै एक वालेटिाट अकााेे वालेटमा तथा एक वालेटिाट अको िैंक खातामा प्रनतददन २५ 
हजारसम्म र मामसक ५० हजार रुपैयााँसम्म रान्सफर िना पाइने व्यवस्था राटर िैंकले िरेको ि । 
मोिाइल वालेटिाट हुने कारोिार िढी पारदशी हुने भएकाले यसलाई िढावा ददन कारोिार सीमा 
िढाइएको कायाकारी ननदेशक ममश्रले िताए ।  

राटर िैंकले मोिाइल तथा इन्टरनेटिाट िररने कारोिारको पनन अगधकतम सीमा तोकेको ि । नयााँ 
व्यवस्थाअनुसार क्यूआर कोडसदहतको मोिाइल िैंककङमा दैननक ५० हजार रुपैयााँ र मामसक २ लाख 
रुपैयााँ कारोिार िना पाइनिे । इन्टरनेट िैंककङअन्तिात मिेन्ट पेमेन्टमा दैननक १० लाख र मामसक 
३० लाख कारोिार िना पाइनेि ।  



एटीएम िुथमा गिननयााँ ह्याकरिाट आक्रमण भएपनि पररपत्र जारी िदै राटर िैंकले प्रत्येक िुथमा 
सुरक्षाकमी राख्नसमेत ननदेशन ददएको गथयो । तर, अदहले उक्त एकीकृत ननदेशनमा यो व्यवस्थालाई 
हटाएकाले िैंकले यसलाई कायाान्वयन िनुा नपने भएको ि । िैंकहरूले सीसी दटभीिाट ननिरानी 
िढाउने भएकाले पनन सुरक्षा िाडाको व्यवस्था हटाएको ममश्रको तका  ि । 

 


