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नवीकरणीय उर्जा संघको ववश्व भेलजमज पुगे मन्त्री पुन 

२६ पुस, यूएई । अन्त्तरजाष्ट्रिय नवीकरणीय उर्जा संघ (आइरेनज) को १० औ ंवजविका  सम्मेलन संयुक्त 

अरब इमेरेट्सको अबुधजवीमज शननबजर सुरु भएको छ । 

ववश्वकज १ सय १० भन्त्दज बढी मुलुककज उर्जामन्त्रीहरुको सहभजगगतज रहेको सम्मेलनमज नेपजलबजट 

उर्जा, र्लश्रोत तथज ससञ्चजइ मन्त्री विामजन पुन ‘अनन्त्त’ नेततृ्वको पजाँच सदस्यीय टोली सहभजगी 

छ । यस्तै प्रनतननगधसभजको कृवि सहकजरी तथज प्रजकृनतक स्रोत ससमनतकज सदस्यहरु रजधजकुमजरी 

ज्ञवजली, रजर्बहजदरु बढुज र भूसम त्ररपजठी पनन सहभजगी छन ्। 

सम्मेलनको उद्घजटन शरपनछ आयोष्ट्र्त अन्त्तरक्रियजमज बोल्दै मन्त्री पुनले नेपजल नवीकरणीय 

उर्जाको श्रोतमज धनी रहेको बतजए । 

मन्त्री पुनले र्लवजयु पररवतानको असरकज कजरण र्लववद्युत क्षेरमज नयजाँ चुनौती खडज भएको चचजा 

गदै ददघाकजलीन सोच र योर्नजसदहत उक्त पररष्ट्स्थनतको सजमनजकज लजगग ववश्व समुदजयको 

ध्यजनकिाण गरजए । 

आगथाक र प्रजववगधक दहसजबले नेपजलमज तत्कजलै ४२ हर्जर मेगजवजट क्षमतजको र्लववद्युत उत्पजदन 

गना सक्रकने सम्भवनज रहेको उनले औलं्यजए । 

हजल १३ सय २६ मेगजवजट रजष्ट्रिय गगर्डमज रहेको र २५ सय मेगजवजट क्षमतजकज र्लववद्युत 

आयोर्नजहरु र ६ सय मेगजवजट सौया ऊर्जा ननमजाण िममज रहेको र्जनकजरी ददए । 

यस्तै  १८ हर्जर मेगजवजटभन्त्दज बढी अध्ययनकज िममज रहेको उनको भनजइ गथयो । ८८ प्रनतशत 

र्नतजको ववद्युतमज पहुाँच पुगेको छ र त्यसमध्ये कररब १० प्रनतशत योगदजन नवीकरणीय ऊर्जा 

(सजनज र्लववद्यतु आयोर्नज, सोलजर) बजट भएको उल्लेख गरे । 



उनले नवीकरणीय उर्जाको क्षेरमज इररनजको अथापूणा सहयोगको अपेक्षज गदै थप लगजनी , शुलभ र 

पहुाँचयोग्य प्रववगधमज ववशेि ध्यजन ददन इररनजलजई ववशेि आग्रह गरे । 

सम्मेलन प्रभजवकजरी र ननतर्ज उन्त्मुख योर्नज बनजउन तथज बर्ेट तय गना प्रभजव सक्षम हुने 

ववश्वजस व्यक्तगदै मन्त्री पुनले सम्मेलन पूणा सफलतजको कजमनज गरे । 
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सजवार्ननक सुनुवजईपनछ महसुल र खररद दर ननधजारण 

ववद्युत ्ननयमन आयोगले ववद्युत ्महशुल, ववद्युत ्खररद दर र प्रसजरण शुल्क 
ननधजारण सजवार्ननक सुनुवजईपनछ मजर गने गरी कजयाववगध तयजर गरेको 
छ  ।  बुधबजर ननयमन आयोगकज अध्यक्ष डडल्ली ससहंको अध्यक्षतजमज बसेको 
बैठकले सजवार्ननक सुचनजकज लजगग खुल्लज गने ननणाय गरेको आयोग सजवार्ननक 
सुनुवजई सञ्चजलन कजयाववगध २०७६ को मस्यौदजमज यस्तो व्यवस्थज गररएको हो 
।ववद्युत ्ननयमन आयोगले ववद्युत ्महशुल, ववद्युत ्खररद दर र प्रसजरण शुल्क 
ननधजारण सजवार्ननक सुनुवजईपनछ मजर गने गरी कजयाववगध तयजर गरेको 
छ  ।  बुधबजर ननयमन आयोगकज अध्यक्ष डडल्ली ससहंको अध्यक्षतजमज बसेको 
बैठकले सजवार्ननक सुचनजकज लजगग खुल्लज गने ननणाय गरेको आयोग सजवार्ननक 
सुनुवजई सञ्चजलन कजयाववगध २०७६ को मस्यौदजमज यस्तो व्यवस्थज गररएको हो । 
सरोकजरवजलजहरूले र्जनकजरी पजउने हकलजई सुननष्ट्श्चतजकज लजगग तयजर पजरेको 
कजयाववगधमज ववद्युत ्व्यजपजरसाँग सम्बष्ट्न्त्धत ववियमज तथज आयोगले आफ्नो 
अगधकजर र कजम कजरवजदहसंग सम्बष्ट्न्त्धत ववियमज ननणाय गनुा पवूा वज आयोगले 
उपयुक्त ठजनेकज अन्त्य ववियमज समेत सजवार्ननक स्थजनमज खलु्लज छलफल गना 
सक्ने अध्यक्ष ससहंले बतजए । ननयमन आयोग सक्रिय हुनु अनघसम्म ववद्युत ्
खररद दर (पीपीए) ववद्युत ्प्रजगधकरणले अष्ट्न्त्तम दर ननधजारण गने गरेकोमज हजल 
आयोगले सो कजम गदै आएको छ । 
 

ननदेसशकजमज सजवार्ननक सुनुवजईमज सहभजगगतजको लजगग स्परट ववियवस्तु, 

कजयािम स्थल, समनत र समय उल्लेख गरी सरोकजरवजलज पक्ष र सवासजधजरणको 
र्जनकजरीको ननसमत्त सुनुवजई हुनुभन्त्दज कष्ट्म्तमज १५ददन अगजव ैरजष्ट्रिय स्तरको 
दैननक पत्ररकजमज सूचनज प्रकजशन गनुा पने व्यवस्थज समेत कजयाववगधको 
मस्यौदजमज उल्लेख छ । 



सजवार्ननक सुनुवजईमज उपष्ट्स्थत हुने ग्रजहस््य उपभोक्तज, उद्योग व्यवसजयी, 
सवासजधजरण उपभोक्तजकज प्रनतननगधमूलक संस्थज, आयोर्नज प्रभजववत बजससन्त्दज, 
वविय ववज्ञ, सम्बष्ट्न्त्धत प्रदेश सरकजर तथज स्थजनीय तह र सञ्चजर 
मजध्यमसम्बन्त्धी वववरण, सजवार्ननक सुनुवजईमज आयोगकज तफा बजट उपष्ट्स्थत हुने 
पदजगधकजरी र प्रनतननगधकोनजम र सम्पका को तररकज, सजवार्ननक सुनुवजईमज 
उपष्ट्स्थत हुने ववद्युत ्उत्पजदक संस्थज, ववतरण अनुमनत प्रजप्त व्यष्ट्क्त, प्रशजरक 
संस्थज, ववद्युत ्खखरद र ववक्रिकतजा र सो को लजगग अनुमनत प्रजप्त व्यष्ट्क्तको 
प्रनतननगधको नजम र सम्पका  लगजयत उपलब्ध गरजउनुपने कजयाववगधको मस्यौदजमज 
उल्लेख छ ।  
सजवार्ननक सुनुवजईको आचजर संदहतज सम्बन्त्धी कुरजहरू, सजवार्ननक सुनुवजई गररने 
क्षेरमज रहेकज ग्रजहक संख्यज, खपत हुने ववद्युत ्युननट, आयोर्नज प्रभजववत 
बजससन्त्दज, ववद्युत ्प्रसजरण लजईन र ववद्युत ्र्डजनसम्बन्त्धी आवश्यक 
वववरण  लगजयत समेत उलब्ध गरजउनुपने कजयाववगधको मस्यौदजमज उल्लेख छ । 
मस्यौदजमज सजवार्ननक सुनुवजईकज लजगग आयोगकज अध्यक्ष वज सदस्यको 
संयोर्कत्वमज आयोगले तोकेको सदस्य, दईु तहकज कम्तीमज उपसगचव तहकज 
कमाचजरी, दईु र्नज ववज्ञ र अगधकृत स्तरको कमाचजरी सदस्य सगचव रहने 
ससमनत गठन गने उल्लेख छ । सुनुवजईसम्बन्त्धी कजयायोर्नज तयजर गनुा भन्त्दज 
पदहले ससमनतले प्रदेश सरकजर तथज स्थजनीय तहकज प्रनतननगध, स्थजनीय प्रशजसन, 

नजगररक समजर्, वविय ववज्ञ, अनुमनत प्रजप्त व्यष्ट्क्तकज प्रनतननगधहरू, उपभोक्तज 
दहत संरक्षणमज कजया गने संस्थजकज प्रनतननगध तथज सञ्चजरकमी समेतको परजमशा 
सलन सक्न,े नेपजली भजिजमज आफ्नो ववचजर रजख्न नसक्ने भएमज दोभजिेको सहयोग 
सलन सक्ने र सजवार्ननक सुनुवजईमज व्यक्त गरेको कुरजलजई मजर आधजर बनजई 
कसैलजई कुनै क्रकससमको कजनूनी कजरवजही नगररने पनन मस्यौदजमज उल्लेख छ । 
मस्यौदजमज सशरट भजिज प्रयोग, रजर्नीनतक प्रणजली, संयन्त्र वज यसकज सञ्चजलनक, 

कुनै रजर्नीनत तह र ननकजयववरुद्ध तथज अदजलतमज ववचजरजधीन ववियमज 
प्रस्तुतीकरण गना नपजइन,े सहभजगी हुन आउने व्यष्ट्क्तहरूले मयज्ाददत र सभ्य 



पोशजक लगजएर आउनुपने लगजयतकज सजवार्ननक सुनुवजइको आचजरसंदहतज समेत 
उल्लेख छ ।  
  

दईु आयोजनालाई प्रारम्भिक सेयर जारी गनन स्वीकृति 

ववद्युत ्ननयमन आयोगले न्त्यजदी र मैलुङ र्लववद्युत ्आयोर्नजको लजगग 
प्रजरष्ट्म्भक रूपमज प्रस्तजव (आईपीओ) सेयर र्जरी गनाकज लजगग स्वीकृनत ददएको छ 
। न्त्यजदी र्लववद्युत ्आयोर्नजकज लजगग स्थजनीयबजसीलजई १५ करोड बरजबरको १५ 
लजख क्रकत्तज तथज सवासजधजरणकज लजगग २५ करोड ५० लजख बरजबरको २५ लजख ५० 
हर्जर क्रकत्तज सेयर र्जरी गना आयोगले स्वीकृनत ददएको हो । बुधबजरको 
बैठकले  स्थजनीयवजसीलजई सेयर ददईसकेको मैलुङ खोलज र्लववद्युत ्आयोर्नजकज 
लजगग सवासजधजरणतफा  आईपीओकज लजगग ७ करोड ३६ लजख २८ हर्जर ६ सय 
रूपैयजाँ बरजबरको ७ लजख ३६ हर्जर २ सय ८७ क्रकत्तज सेयर ननस्कजसनकज लजगग 
स्वीकृनत ददएको प्रजगधकरणकज प्रवक्तज डज. रजमप्रसजद गधतजलले र्जनकजरी ददए 
। बैठकले र्लववद्युत ्आयोर्नजहरूले व्यजपजररक रूपमज उत्पजदन (सीओडी) पूवाको 
आरसीओडीदेखख सीओडीसम्मको अवगधको ब्यजर् रकम पुाँर्ीकृत गनाकज लजगग 
अनुरोध गने ननणाय समेत गरेको छ । हजल आयोर्नज ननमजाण सम्पन्त्न भएर 
सीओडी नभएसम्मको लजगग हुने परीक्षण अवगधको ब्यजर्समेत ननर्ी र्लववद्युत ्
प्रवद्र्धकहरूले नतनुापने भएकोले सो अवगधको रकम पुाँर्ीकृतकज लजगग रजरि बैककज 
अगधकजरीहरूसाँगको छलफलपनछ अनुरोध गने ननणाय गररएको आयोग अध्यक्ष 
डडल्ली ससहंले र्जनकजरी ददए । यसबजरे अध्ययन गना आयोगले गधतजलको 
संयोर्कत्वमज ससमनत गठन गरेको गथयो ।  
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एकै ष्ट्र्ल्लजमज ४० ववद्युत ्आयोर्नज 
(रुकुम पष्ट्श्चम) — स्यजपुातजलबजट बगेको पजनीबजट ०४५ सजलमज २५० क्रकलोवजट क्षमतजको ववद्युत ्
आयोर्नज ननमजाण गररयो । बजाँफीकोट गजउाँपजसलकजष्ट्स्थत भजग्लेमज पजवर हजउस बनजइएको उक्त 
आयोर्नज नष्ट्र्कै अको ठूलो र्लववद्युत ्आयोर्नज बनजउन थजसलएको छ । ३.७ मेगजवजटको 
ववद्युत ्आयोर्नज ननमजाणकज लजगग आवश्यक प्रक्रियज अनघ बदढसकेको छ ।  

४ नम्बर वडजमज बन्त्ने उक्त आयोर्नज स्यजपुातजलकै पजनीबजट बन्त्नेछ । आयोर्नज ननमजाण भए यो 
न ैष्ट्र्ल्लजको ठूलो ववद्युत ्आयोर्नज हुनेछ । अदहले बजाँफीकोट गजउाँपजसलकजकज १० वडजमज यी 
दईुसदहत पजाँच ववद्युत ्आयोर्नज छन ्। चजर आयोर्नजबजट ववद्युत ्उत्पजदन भइरहेको छ भने 
एउटज ननमजाणजधीन छ । १ , २ र ६ नम्बर वडजमज लघु र्लववद्युत ्आयोर्नज छन ्। अदहले 
बजाँफीकोट गजउाँपजसलकजमज ३ सय ५० क्रकलोवजट ववद्युत ्उत्पजदन भइरहेको छ । ३.७ मेगजवजट 
ववद्युत ्उत्पजदनको प्रक्रियजमज छ । मुसीकोट नगरपजसलकजमज १० वटज ववद्युत ्आयोर्नज छन ्। १० 
वटै ववद्युत ्आयोर्नजबजट उत्पजददत ववद्युत्बजट गजउाँ  खिसलसमली छ । 

 

 

१४ वडज रहेको मुसीकोटमज २७० क्रकलोवजट ववद्युत ्उत्पजदन भइरहेको छ । मुसीकोट 
नगरपजसलकजसभरकज प्रजयः खोलजमज ववद्युत ्आयोर्नज बनेकज छन ्। एउटै खोलजमज तीन वटजसम्म 
ववद्युत ्आयोर्नज ननमजाण गररएको छ । 

 

बजाँफीकोट र मुसीकोट मजरै होइन, ष्ट्र्ल्लजकज अरू चजर स्थजनीय तहमज पनन ववद्युत ्आयोर्नज 
छन ्। सजनीभेरीमज १०, आठबीसकोटमज ६, त्ररवेणीमज ६ र चौरर्हजरीमज दईु वटज आयोर्नज 
सञ्चजलनमज छन ्। आठत्रबसकोटकज छमध्ये दईु आयोर्नजबजट बत्ती बजल्ने अष्ट्न्त्तम तयजरी छ । 
सजनीभेरीमज १३२ र आठत्रबसकोटमज २०२ क्रकलोवजट ववद्युत ्उत्पजदन भइरहेको छ । १०६ क्रकलोवजट 
उत्पजदन हुने अष्ट्न्त्तम तयजरीमज छ । त्ररवेणी गजउाँपजसलकजमज २६५ क्रकलोवजट र चौरर्हजरीमज ७० 
क्रकलोवजट ववद्युत ्उत्पजदन हुन्त्छ । ष्ट्र्ल्लजभर ३९ ववद्युत ्आयोर्नज सञ्चजलनमज रहेको ष्ट्र्ल्लज 
समन्त्वय ससमनतले र्जनकजरी ददएको छ । 

 

केही आयोर्नज ननमजाणकै िममज छन ्। बननसकेकज आयोर्नजबजट ष्ट्र्ल्लजमज अदहले १ हर्जर ३ 
सय ९५ क्रकलोवजट ववद्युत ्उत्पजदन भइरहेको छ । १ सय १० क्रकलोवजट ववद्युत ्उत्पजदन प्रक्रियज 
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अष्ट्न्त्तम चरणमज छ । ष्ट्र्ल्लजमज छ स्थजनीय तहकज ७३ वडज छन ्। यसमध्ये ५२ वडजमज 
ववद्युतीकरण भएको छ । २१ वडजमज ववद्युत ्सुववधज पुग्न सकेको छैन । ती वडजमज ववद्युत ्
प्रजगधकरणको केन्त्रीय प्रसजरण लजइन पनन र्ोडडएको छ । 

 

‘रुकुम उज्यजलो कजयािम’ मजफा त प्रजयः ववद्युत ्आयोर्नज बनेकज हुन ्। रुकुम उज्यजलोमजफा त 
ननमजाण भएकज ववद्युत ्आयोर्नज रुकुम पूवामज समेत छन ्। ०६५ सजलमज ‘रुकुम उज्यजलो 
कजयािम’ सुरु भएको हो । आधजरभूत चरणकज सब ैकजमपनछ आव ०६९/७० बजट ष्ट्र्ल्लजकज 
ववसभन्त्न ठजउाँमज योर्नज ननमजाणको कजम थजसलएको गथयो । सुरुको विामज ७ आयोर्नज ननमजाण 
गरेको कजयािमले आव ०७०/७१ मज २१ आयोर्नज सम्पन्त्न गरेको गथयो । 

 

उपभोक्तजको चजसो र र्जरुकतजकज कजरण छोटो समयमै धेरै ववद्युत ्आयोर्नज बनजउन सम्भव 
भएको तत्कजलीन ष्ट्र्ल्लज सजनज तथज लघु र्लववद्युत ्उपभोक्तज ससमनत अध्यक्ष गोपेश्वर केसीले 
बतजए । श्रमदजनत्रबनज ‘रुकुम उज्यजलो कजयािम’ को कल्पनज नै नगररएको उनको भनजइ छ । 
‘प्रत्येक आयोर्नज ननमजाणकज लजगग प्रनतक्रकलोवजट २ लजख ५५ हर्जर अनुदजन पजइन्त््यो । बजाँकी 
सबै उपभोक्तजले श्रमदजन गनुापने व्यवस्थज गथयो,’ उनले भने, ‘तर उपभोक्तज त्यसको दोब्बर/तेब्बर 
श्रमदजन गना पनछ परेनन ्।’ 
 

गाउँगाउँमा जोड ँदै केन्द्रीय लाइन 

ष्ट्र्ल्लजमै धेरै ववद्युत ्आयोर्नज बने पनन ववद्युत ्भने अपुग छ । ववसभन्त्न ठजउाँमज केन्त्रीय 
प्रसजरण लजइन र्डजन गररएको छ । लजमो समयको प्रयजसपनछ मजरै ष्ट्र्ल्लजमज केन्त्रीय प्रसजरण 
लजइन र्ोडडएको गथयो । र्नजदान शमजा ऊर्जामन्त्री भएकज बेलज रुकुम केन्त्रीय प्रसजरण लजइनमज 
र्ोडडएको हो । ०७३ कजवत्तकमज सदरमुकजम मुसीकोटमज केन्त्रीय प्रसजरण लजइन ववस्तजर गररएको 
गथयो । 

 

स्थजनीयस्तरमज उत्पजददत ववद्युत ्अपुग भएपनछ केन्त्रीय प्रसजरण लजइन र्डजनको कजम भइरहेको 
आठत्रबसकोट नगरपजसलकज प्रमुख गोखाबहजदरु केसीले बतजए । यसअनघ ववद्युतीकरण नभएकज 
ठजउाँमज केन्त्रीय प्रसजरण लजइन र्डजन गने कजम भइरहेको उनले र्नजए । ष्ट्र्ल्लजकज ८ हर्जर ४ 
सय ३२ उपभोक्तजले केन्त्रीय ववद्युत ्प्रसजरण लजइन उपभोग गरररहेकज छन ्। 
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ववद्युत ्ननयसमत गना ७ हर्जर िजन्त्सफमार थवपाँदै 

गचसोसाँगै बढ्दो ववद्युत ्खपतले सवासजधजरणलजई सजस्ती हुन थजलेपनछ ववद्युत ्प्रजगधकरणले ७ हर्जर 
िजन्त्सफमार थप्ने भएको छ । प्रजगधकरणको प्रणजलीमज हजल उच्च मजग १ हर्जर ४ सय मेगजवजटभन्त्दज 
मजगथ पुगगसकेको छ । कजठमजडौं उपत्यकजको उच्च मजगसमेत बढेर ४ सय ५० मेगजवजट हजरजहजरी 
पुगगसकेको छ । खपत अत्यगधक हुन थजलेपनछ ववद्युत ् बजरम्बजर र्जने गरररहेको छ । यसले 
उपभोक्तजले सजस्ती व्यहोनुापरेको छ  ।  

‘ववतरण प्रणजलीमज खपतको लोड धजन्त्न सक्ने बनजउन यो आगथाक विामज िन्त्ड ै७ हर्जर िजन्त्सफमार 
स्तरोन्त्ननत गने लक्ष्य छ,’ प्रजगधकरणको ग्रजहक तथज ववतरण सेवज ननदेशनजलयकज प्रमुख हररजर् 
न्त्यौपजनेले भने ।  

ववतरण प्रणजलीमज बढी ववद्युत ्भजर पदजा िजन्त्सफमार र्ल्ने, एमससबी िने (दिवपङ) र्स्तज समस्यज 
देखखएकज छन ्। यो समस्यज समजधजनकज लजगग प्रजगधकरणले ववतरण प्रणजली स्तरोन्त्ननतको कजमलजई 
तीव्रतज ददइरहेको न्त्यौपजनलेे र्जनकजरी ददए ।  

यो समस्यज समजधजन गना प्रजगधकरणले सबस्टेसनकज पजवर िजन्त्सफमार, ववतरण लजइनकज िजन्त्सफमार 
तथज लजइनकज कन्त्डक्टरको स्तरोन्त्ननतसमेत गरररहेको छ । दईु ददनअनघ मजर ६६/११ केसभएको 
बजलजरु् सबस्टेसनमज २२.५ एमसभए क्षमतजको िजन्त्सफमार थप गररएयो । यसअनघ ४५ एमसभए 
क्षमतजकज िजन्त्सफमार रहेको सबस्टेसनको क्षमतज अब ६७.५ एमसभए पुगेको छ । यसले स्युचजटजर, 

बजलजरु्, टेकुलगजयत क्षेरकज ओभरलोड भएकज ववतरण लजइनको लोड बजाँड्न सहयोग पुग्ने प्रजगधकरणले 
र्नजएको छ ।  

सोह्रखुट्टेनष्ट्र्क मनजंगे गेटष्ट्स्थत िजन्त्सफमारले लोड नधजनेर वेलज–वेलज ववद्युत ्एमससबी ‘दिप’ हुन े
गरेको छ । तर, स्थजनीयको अवरोधकज कजरण उक्त ठजउाँमज िजन्त्सफमार अपग्रेड गना नसक्रकएको 
रत्नपजका  ववतरण केन्त्रकज प्रमुख सुर्ल शे्ररठले र्जनकजरी ददए । कजठमजडौं उपत्यकज, ववरजटनगर, 

वीरगन्त्र्, पोखरजर्स्तज ठूलज सहरमज पनन स्थजनीयको यस्तो अवरोधको देखखने गरेको ववतरण केन्त्रकज 
प्रमुखहरूले बतजएकज छन ्।  
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खजनज पकजउन ग्यजस भन्त्दज ववरु्ली सस्तो तर ग्यजसमज सक्रकन्त्छ 

दैननक १० करोड 

आयजनतत ग्यजस मजफा त नेपजलमज दैननक कररब १० करोड रुपैयजाँको आगो बजसलरहेको छ । ग्यजस 
बजल्न दैननक कररब १० करोड रुपैयजाँ ववदेश गइ रहेको हो । ग्यजसको उच्च खपतले देशको वैदेसशक 
व्यजपजर घजटज चुल्यजउन भूसमकज खेलेको छ । 

नेपजल आयल ननगमकज अनुसजर आब २०७५/०७६ मज कुल ३३ अबा ९ करोड ३३ लजख ९० हर्जर 
रुपैयजाँ बरजबरको ४ लजख २९ हर्जर ५ सय ३ मेदिक टन ग्यजस आयजत भएको छ ।  

उक्त त्यजङ्क अनुसजर नेपजलमज ग्यजसमज मजरै मजससक २ अबा ७५ करोड ७७ लजख रुपैयजाँ बरजबरको 
३५ हर्जर ७ सय ९१ मेदिक टन ग्यजस खपत भइरहेको छ । र्सअनुसजर दैननक ९ करोड ९२ लजख 
रुपैयजाँ बरजबरको ग्यजस नेपजलमज खपत भइरहेको छ । अि ग्यजस खपतको त्यजङ्क बढ्दो रहेको 
त्यजङ्कले देखजउछ । 

गयाँसको ववकल्प इन्द् क्सन : प्राधिकरण 

पनछल्लो समय ववद्युतको उत्पजदन बढ्दै गएपनछ खजनज पकजउने ग्यजसको ववकल्प पनन तयजर 
भइरहेको नेपजल ववदतु प्रजगधकरण बतजउाँ दै आएको छ । प्रजगधकरणले ववद्युत उत्पजदन बदढरहेको 
भन्त्दै ग्यजसको खपत बढजउन पटक–पटक आग्रह गदै पनन आएको छ ।  

प्रजगधकरणकज प्रवक्तज प्रवलरजर् अगधकजरीले ववद्युत उत्पजदन बढ्दो िममज रहेकजले खपत बढजउन 
अननवजया भइसकेको बतजए । ‘ववद्युत उत्पजदन बढ्दो िममज छ । यसै आगथाक विामज पनन १ हर्जर 
मेगजवजट क्षमतज उत्पजदन हुाँदैछ ।’ उनले भने, ‘ग्यजसको ववकल्पमज इन्त्डक्सन चुलो प्रयोग गरी 
ग्यजसको आयजत प्रनतस्थजपन गना सक्रकन्त्छ ।’ 
गयाँस िन्द्दा ववजुली सस्िो 
ववद्युत आपूनत ामज आएको सहर्तजपनछ ववज्ञहरुले एलपी ग्यजस भन्त्दज ववरु्ली सस्तो हुने औलं्यजएकज 
छन ् । ऊर्जा अध्ययन केन्त्र इष्ट्ञ्र्ननयररङ अध्ययन संस्थजन पुल्चोक त्ररववकज प्रजध्यजपक डज. 
र्गन्त्नजथ शे्ररठले भजन्त्सजमज ग्यजस भन्त्दज इन्त्डक्सन चुलो भरपदो भएको पुष्ट्रट भएको बतजए ।  

खजनज पकजउाँदज ‘ग्यजस महंगो हुन्त्छ, क्रक ववरु्ली’ भनेर उर्जा अध्ययन केन्त्र  पुल्चोक इष्ट्न्त्र्ननयररङ 



कलेर्ले गत मंससर ७ मज पररक्षण गरेको गथयो । सो पररक्षणको िममज ग्यजस भन्त्दज ववरु्ली नै 
सस्तो देखखएको केन्त्रले प्रनतवेदन सजवार्ननक गरेको छ । 

केन्त्रले उक्त पररक्षणकज लजगग एलपी ग्यजस र इन्त्डक्सनमज आधज–आधज क्रकलो चजमल छुट्टजछुट्टै 
पकजएको गथयो । त्यसकज लजगग उक्त कोठजको तजपिम १७ डडग्री सेष्ट्ल्सयस बनजइएको गथयो । 
एलपीर्ीमज पकजउन लजगेको कुकरमज २ चोटी ससट्दठ लजग्न ११ समनेट ११ सेकेन्त्ड समय लजग्यो र 
२५ ग्रजम ग्यजस सक्रकएको पररक्षण प्रनतवेदनमज उल्लेख गररएको छ । ‘पकजउन सुरु गना अनघ 
एलपीर्ीको नजप सलएकज गथयौं । पकजएपनछ पनन नजप सलयौं । पकजएपनछ र पकजउनु अनघको २ 
वटज फरक अवश्व पनन देखखन्त्छ नै । त्यो फरक हजमीले २५ ग्रजमको पजयौं’ प्रजध्यजपक डज. शे्ररठले 
भने । पररक्षण गदजा ग्यजसको मूल्यजङ्क प्रनत ससलष्ट्डडर (१४ दशमलव २ केर्ी)को १४ सय रुपैयजाँ 
गररएको गथयो । सो अनुसजर २५ ग्रजम ग्यजसको मूल्य २ रुपैयजाँ ४६ पैसज खचा भएको प्रनतवेदनमज 
उल्लेख गररएको छ । ग्यजसलजई उर्जामज पररणत गदजा ११ सय ५२ क्रकलोरु्ल उर्जा खचा भएको 
देखखएको प्रनतवेदनमज उल्लेख गररएको छ । 

त्यस्तै सोही तजपिममज अकोपट्दट त्यनत नै चजमल प्रेसर कुकरमज रजखेर इन्त्डक्सनमज पकजउाँदज 
त्यसमज २ ससट्दठ लजग्न ७ समनेट ४९ सेकेन्त्ड समय लजगेको प्रनतवदेनमज उल्लेख छ । 

इन्त्डक्सनको प्रयोगबजट ववरु्लीमज आधज क्रकलो चजमल पकजउाँदज ५ सय १० क्रकलोरु्ल उर्जा खपत 
भएको उल्लेख छ । ‘५ सय १० क्रकलोरु्ल उर्जा भनेको शुन्त्य दशमलव १४३ क्रकलोवजट आवर हो’ 
शे्ररठले भने, ‘ववरु्लीको मूल्यजंकन प्रनतयुननट १० रुपैयजाँकज दरले गरेर दहसजव गदजा आधज क्रकलो चजमल 
पकजउाँदमज १ रुपैयजाँ ४२ पैसज बरजबरको ववरु्ली खपत भएको पजयौं ।’ 
वप्रक्षणपनछ बनजएको प्रनतवेदनमज आधज क्रकलो चजमल पकजउनकज लजगग इन्त्डक्सनमज ७ समनेट ४९ 
सेकेन्त्ड समय लजगेको र १ रुपैयजाँ ४२ पैसज बरजबरको ववरु्ली खचा भएको उल्लेख गररएको छ । 

‘एलपीर्ी र इन्त्डक्सन दवुैको तुलनज गदजा इन्त्डक्सनमज खजनज पकजउाँदज समय कम लजगेर नछटो 
छररतो हुन,े उर्जा कम लजग्ने, र पैसज पनन कम लजग्न ेननरकिामज पुग्यौं, इन्त्डक्सनमज नछटो पनन पजक्दो 
रहेछ र सस्तो पनन पदो रहेछ’ शे्ररठले भने । 

त्यस्तै ग्यजसमज खजन पकजउन बजनी परेकज कजरण केही मजननसमज इन्त्डक्सनमज खजनज पकजउन र्ोखखम 
हुन्त्छ क्रक भन्त्ने भ्रम रहेको प्रनत शे्ररठले इन्त्डक्सनमज ग्यजसको भन्त्दज कम र्ोखखम हुने दजवी गरे । 
‘ग्यजस पनन पड्क्रकने सम्भजवनज हुन्त्छ’ उनले भने ‘इन्त्डक्सनको प्रयोग गरेर खनज पकजउने भने 
ग्यजसमज पकजउाँदज र्नतको पनन र्ोखखम छैन । उपभोक्तजलजई चुलोतफा  आकविात गना सरकजरले 
र्नचेतनज र्गजउने कजयािम सुरु गनुा पछा ।’ 



इन्द् क्सन चलाउने क्षमिा िने छैन 

नेपजल ववद्युत प्रजगधकरणको कूल ग्रजहक संख्यज ३९ लजख ९ हर्जर ६ सय ४१ रहेको छ । यो 
संख्यजमध्ये २२ लजख ६७ हर्जर ६ सय ग्रजहकसाँग ५ एष्ट्म्पयरको फ्युर् समटर छ । ५ एष्ट्म्पयरको 
फ्युर् समटर प्रयोगकतजाको उक्त साँख्यज कररब ५८ प्रनतशत हो । ५ एष्ट्म्पयरको फ्युर् समटरबजट 
इनडक्सन चुलो चलजउन भने सक्रकाँ दैन । 

उर्जा अध्ययन केन्त्र इष्ट्न्त्र्ननयररङ कलेर् पुल्चोक त्ररववकज प्रजध्यजपक डज. र्गन्त्नजथ शे्ररठले ५ 
एष्ट्म्पयर क्षमतजको समटर फ्युर्मज इन्त्डक्सन चुलो चलजउन नसक्रकने बतजए । ‘हजमी कहजाँ कररब ६० 
प्रनतशत ग्रजहकसाँग ५ एष्ट्म्पयरको समटर फ्युर् छ ।’ उनले भने, ‘त्यसमज इन्त्डक्सन चुलो चलजउन 
सक्रकाँ दैन । यसकज लजगग १५ एष्ट्म्पयरको समटर फ्युर् चजदहन्त्छ ।’  
प्रजगधकरणकज अनुसजर बजाँकी ग्रजहकसाँग भने १५ एष्ट्म्पयर, ३० एष्ट्म्पयर र ६० एष्ट्म्पयरको फ्युर् समटर 
छ । १५ एष्ट्म्पयर भन्त्दज बदढको फ्युर् समटरमज इन्त्डक्सन चुलो चलजउन सक्रकन्त्छ । यद्यवप उक्त 
त्यजङ पुरजनो रहेको र नयजाँ त्यजङ्क संकलन भइरहेको प्रजगधकरण आगथाक ववश्लेिण शजखज प्रमुख 
र्यरजर् भडडजरीले बतजए । 

ममटर फ्युजको स्िरोन्द्नति हुन्द्छ : प्राधिकरण 

प्रजगधकरणकज प्रवक्तज प्रवलरजर् अगधकजरीले समटर फ्युर् र िजन्त्सफमारहरुको स्तरोन्त्ननत गररने बतजए 
। ‘कम्तीमज १५ एष्ट्म्पयरको समटर फ्युर् रजखे्न गरी स्तरोन्त्ननतको कजम अनघ बदढरहेको छ ।’ उनले 
भने, ‘१५ एष्ट्म्पयरको भयो भने इनडक्सन चुलो सष्ट्र्लै चलजउन सक्रकन्त्छ ।’  
उनले कनतपय स्थजनमज िजन्त्सफमार र फ्युर् समटर स्तरोन्त्ननतको कजम चसलरहेको समेत दजबी गरे 
। स्तरोन्त्ननत चसलरहेकै कजरण पनन बेलज–बेलजमज त्रबरु्ली र्जने गरेको अगधकजरीले बतजए । बेलज 
बेलजमज ववरु्ली अवस्थजमज प्रजगधकरणले सूचनज ददने गरे पनन त्यो प्रभजवकजरी हुन नसकेको उनले 
बतजए । 

त्यसबजहेक भजडजमज बस्नेलजई इन्त्डक्सनमज खजनज पकजउन चुनौती रहेको छ । भजडजमज बस्नलेलजई 
घरमजसलकले ववरु्लीको अत्यगधक रुपैयजाँ सलएको हुन सक्छ । त्यसको लजगग भजडजमज बस्ने र घर 
मजसलक दवुैले सर्गतज अपनजउनु पने प्रजगधकरणले र्जनकजरी ददएको छ । भजडजमज बस्नेबजट घरवेटीले 
ववरु्लीको बढी पैसज असुलेमज ठगी ऐन, उपभोक्तज संरक्षण ऐन आकविात हुने भन्त्दै प्रजगधकरणमज 
उरु्री गना समेत प्रवक्तज अगधकजरीले आग्रह गरे । 

गयासको अनुदान पतन इन्द् क्सनमै ददन आवश्यक 

सरकजरी अगधकजरी सष्ट्म्मसलत एक कजयादजलले सरकजरले ग्यजसमज ददाँदै आएको अनुदजन ववरु्लीमज 



ददन सुिजव ददएको छ । 

पूवापयाटन सगचव सुरेशमजन शे्ररठको अध्यक्षतजमज गदठत ८ सदस्यीय कजयादलले उक्त सुिजव ददएको 
हो । 

हवजई भजडज महंगो भएको प्रनत अध्ययन गना गदठत उक्त कजयादलले हवजई इन्त्धनको मूल्य घटजउनु 
पने सुिजव ददाँदै ग्यजसमज ददइदै आएको अनुदजन समेन हटजउन सुिजव ददएको हो । ‘नेपजल आयल 
ननगमले खररद मूल्यमज न्त्युनतम नजफज र्ोडी हवजई इन्त्धनको स्वचजसलत मूल्य ननधजारण गनुापने र 
त्यसो गदजा हजल एलपी ग्यजसमज ददने गरेको िस सष्ट्ब्सडी (अनुदजन) िमशः हटजई अटोमेदटक 
फमुालजबजट पेिोसलयम पदजथाको मूल्य ननधजारण गने’ प्रनतवेदनमज भननएको छ । 

नेपजल आयल ननगमले हवजई इन्त्धनको खररद मूल्यमज अत्यगधक नजफज सलइरहेकजले त्यसमज न्त्यूनतम 
नजफज सलनु पने र स्वचजसलत मूल्य ननधजारण गनुापने कजयादलको सुिजव  छ । 

त्यस्तै ‘खजनज पकजउने एलपी ग्यजस र सवासजधजरणले उपभोग गने यजतजयजत पररवहनमज आवश्यक 
पने डडरे्ल सस्तो दरमज वविी गनुापदजा नेपजल आयल ननगमलजई पन्त्र ददनमज एघजर करोड घजटज 
भइरहेको र हवजई इन्त्धनमज पन्त्र ददनमज तीन करोड नजफज भइरहेकोले एलपी ग्यजसमज ददइएको 
िस सष्ट्ब्सडी हटजउनु पने’ प्रनतवेदनमज उल्लेख गररएको छ । 

‘पनछल्लो समय ववद्युतको उत्पजदन बदढसकेकोले उपभोक्तजलजई इन्त्डक्सन चुलोनतर आकिाण गनुापन े
र ग्यजसको खपत घटजउनु पने’ समेत प्रनतवेदनमज उललेखख गररएको छ । 
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फोहोरबजट ऊर्जा उत्पजदन गना यूएईले नेपजललजई ददयो १ अबा 
ऋण 

२७ पुस, युएई । संयकु्त अरब इसमरेट्स (यूएई) ले नपेजलमज सहरी फोहोरबजट आधुननक उर्जा उत्पजदन 

प्रयोर्नकज लजगग एक करोड अमेरकी डलर (कररब १ अबा १३ करोड) रुपैयजाँ सहुसलयतपूणा कर्जा ददने 

भएको छ । 

अबुधजवीमज र्जरी ववश्व नवीकरणीय उर्जा संघ (इररनज) को वजविका  सजधजरण सभजको अवसरमज 

अबुधजवी फडड फर डेभलपमेन्त्टअन्त्तगात उक्त रकम ददने घोिणज गररएको हो । 

नेपजली टोलीको नेततृ्व गदै सभजमज सहभजगी उर्जा, र्लश्रोत तथज ससचंजइमन्त्री विामजन पुन अनन्त्तले 

सहयोग स्वीकजर गरे ।  सजधजरणसभजको ववशेि समजरोहमज मन्त्री पुनले उक्त सहुसलयत कर्जा स्वीकजर 

गदै नेपजललजई छनोट गरेकजमज धन्त्यवजद ददए । 

मन्त्री पुनकज अनुसजर उक्त रकमबजट ववसभन्त्न ६९ वटज नगरपजसलकजमज फोहोरबजट ठूलज बजयोग्यजस 

आयोर्नज सञ्चजलनकज सजथै प्रजंगजररक मल उत्पजदन गररनेछ । आइररनजको प्रजववगधक सहयोगमज 

ववसभन्त्न मुलुकबीच प्रनतस्पधजा भएको गथयो । 

सजत चरणमज भएको प्रनतस्पधजामज नेपजलसदहत बुननाकज पजसो, चजड, क्युबज, सेडट लुससयज, मजष्ट्ल्दभ्सकज 

सजथै एष्ट्डटगुवज र बमुाडज सहुसलयतकज लजगग छजननएकज गथए । 

उक्त फडडबजट नेपजलले ठूलज बजयोग्यजस र नगरपजसलकजस्तरको फोहोरबजट उर्जा उत्पजदन गने 

पररयोर्नजहरुमज न्त्यून ब्यजर्दरमज कर्जा प्रवजह गने सुववधज प्रजप्त हुने सम्मेलनमज सहभजगी वैकष्ट्ल्पक 

उर्जा प्रवद्ाधन केन्त्रकज कजयाकजरी ननदेशक मधुसूदन अगधकजरीले र्जनकजरी ददए । 



सभजमज बोल्दै मन्त्री पुनलेेे नेपजलकज लजगग यो सहयोग महत्वपूणा रहेको भन्त्दै मध्यपूवाकज 

लगजनीकतजाहरुलजई नेपजलको नवीकरणीय र अन्त्य पूवजाधजर ननमजाण कजयामज सहकजयाकज लजगग आहृवजन 

गरे । 

यो सहयोगबजट नेपजलकज ६९ नगरपजसलकजमज फोहोरबजट उर्जा पररयोर्नज लजगू गरी उर्जा र प्रजंगजररक 

मल उत्पजदन गनुाकज सजथै रोर्गजरीको ससर्ानज हुने ववश्वजस व्यक्त गरे । 

सम्मेलनमज नेपजलकज तफा बजट मन्त्री पुनकज सजथै प्रनतननगधभसभज सदस्यहरु रजधजकुमजरी ज्ञवजली, 

रजर्बहजदरु बुढज, भुमी त्ररपजठी, उर्जा मन्त्रजलयकज सहसगचव मधूप्रसजद भेटुवजल, वैकष्ट्ल्पक उर्जा प्रवद्ाधन 

केन्त्रकज कजयाकजरी ननदेशक मधुसुदन अगधकजरी, नेपजलकज लजगग यूएईकज रजर्दतू कृरणप्रसजद ढकजल 

र मन्त्री पुनकज स्वकीय सगचव दगुजाप्रसजद चजपजगजई सहभजगी छन ्। 
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३ मदहनजमज मजगथल्लो दोदी ‘ए’ को २५ मेगजवजट प्रणजलीमज 
र्ोडडाँदै  

कजठमजडौं । लमरु्ङको दोदी खोलजमज ननमजाणजधीन २५ मेगजवजटको मजगथल्लो दोदी ‘ए’ र्लववद्युत 
आयोर्नजको ववद्युत अबको ३ मदहनजमज रजष्ट्रिय प्रसजरण प्रणजलीमज र्ोडडने भएको छ । 
आयजेेर्नजबजट लक्ष्यभन्त्दज ७ मदहनज दढलजेे गरी आगजमी चैरदेखख  ववद्युत उत्पजदन सुरु गना 
लजगगएकजेे हजेे । यसअनघ आयजेेर्नजबजट २०७६ भदजेैदेखख ववद्युत उत्पजदन सुरु गने तजसलकज 
गथयजेे । बखजामज दजेेदी खजेेलजमज आएकजेे भीिण बजढीले बजाँध क्षेरकजेे संरचनज पुरराँदज उत्पजदन 
तजसलकज प्रभजववत भएकजेे प्रवद्ाधक सलबटी इनर्ी कम्पनीकज सञ्चजलक रजर्ेन्त्र वस्तीले बतजए । 
उनकज अनुसजर बजढीले पुरेकजेे संरचनजकजेे सरसफजई सक्रकएकजेे छ । 

 

‘आयजेेर्नजकजेे ननमजाण अष्ट्न्त्तम चरणमज पुगेकजेे छ । मुख्य सुरुङकजेे ढलजन, पजइप लजइनकजेे 
पेष्ट्न्त्टङ लगजयत कजम हुाँदैछ, ’उनले भने,‘३ मदहनजमज सबै सम्पन्त्न गरेर उत्पजदन सुरु गछजाेैें । ’ 
उनले स्वीचयजडाकजेे कजम सक्रकएकजेे बतजए । आयजेेर्नजमज २.७ क्रकलजेेसमटर मुख्य सुरुङ र 
बजाँकी लजेे प्रेसर पजइप रजखखएकजेे छ । आयोर्नजबजट उत्पजदन हुने ववद्युत नेपजल ववद्युत 
प्रजगधकरणले ननमजाण गरररहेको  १३२ केभी दजेेदी कजेेररडजेेर प्रसजरण लजइनकजेे क्रकनतापुर 
सबस्टेसनमज र्ोडडनेछ । सबस्टेसनको कजम पनन अष्ट्न्त्तम चरणमज पुगेको छ । कूल ४ अबा रुपैयजाँ 
लजगत अनुमजन गररएको आयोर्नजमज बैंकको ७० प्रनतशत ऋण र ३० प्रनतशत स्वपुाँर्ी लगजनी छ 
। बखजामज आएकजेे बजढीले आयोर्नजको बजाँधक्षेरकजेे संचरनज पुरेकजेे गथयजेे । बजढीमज परी 
आयोर्नजमज कजयारत ५ कजमदजरकजेे मतृ्यु समेत भएकजेे गथयजेे । बजढीले आयोर्नजको ननमजाण 
सजमजग्री तथज उपकरण (िसर, मेससन,गजडी, डोर्र) बगजएको गथयो । ससमेन्त्ट, बजलुवज, गगटी, 
रडलगजयत ननमजाण सजमजग्री पनन बगजएको गथयजेे । 
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चजष्ट्र्ाङ महसुल दर ननधजारण नहुाँदज ववद्युतीय सवजरी सञ्चजलनमज 
अन्त्यौलतज 
कजठमजडौं । सरकजरले चजष्ट्र्ाङ महसुल दर ननधजारण नगदजा ववद्यतुीय सवजरी सञ्चजलन गना समस्यज भएकजेे छ 
। चजष्ट्र्ाङ स्टेसनमज चजर्ा गदजा लजग्न ेशुल्क ननधजारण नहुाँदज नपेजल सभत्ररसकेकज ववद्यतुीय सवजरी सञ्चजलन गना 
समस्यज भएकजे ेहजेे । प्रनतयुननट चजष्ट्र्ाङ महसुल दर नतजेेक्रकएकजले ठूलज सजवार्ननक ववद्यतुीय सवजरी 
सडकमज गुडजउन नपजएकजेे सुन्त्दर यजतजयजत प्रजसलकज अध्यक्ष भेिबहजदरु थजपजले बतजए । उनकज अनुसजर महसुल 
दर ननधजारण नभएकै कजरण थप ववद्यतुीय सवजरी नेपजल ल्यजउन समस्यज भएकजेे छ । 

 

सरकजरले चजष्ट्र्ाङ स्टेसनकजे ेकजयाववगध तयजर गररनसकेकज कजरण चीनमज ननमजाण सम्पन्त्न भइसकेकज नयजाँ बस 
र ट्यजक्सी (४ पजङगे्र सजनज ववद्यतुीय सवजरी) आयजत गना नसकेकजेे उनले बतजए । ‘सरकजरले ववद्युतीय 
सवजरीको संख्यज २० प्रनतशत पुयजाउने त भनकेो छ,’ उनले आइतबजर ऊर्जा खबरसाँग भने,‘तर अदहलेसम्म नीनत 
बनकेजेे छैन । यसले ववद्यतुीय बस सञ्चजलन गना हजेैससएकज यजतजयजत व्यजवसजयीलजई मकजा परेकजेे छ ।’ 
उनल ेनपेजल ववद्यतु प्रजगधकरणले पनन सजवार्ननक सवजरीबजट तजेेकेकजेे भन्त्दज बढी महसुल सलइरहेकजेे गुनजसजेे 
गरे । ‘यजतजयजत व्यजवसजयीले रजतकजेे समयमज खेर र्जने ववद्यतुकजेे  चजष्ट्र्ाङ महसुल समेत ववद्यतु 
प्रजगधकरणलजई प्रनतयनुनट ८.८० रुपयैजाँ नतनुा परेकजेे छ’ उनले भने । थजपजकज अनुसजर प्रजगधकरणले उच्चतम 
केसभएकज लजगग भन्त्दै मजससक ८ हर्जर १ सय ६० रुपैयजाँ थप शुल्क सलने गरेकजेे छ । ववद्युत 
प्रजगधकरणल ेसजवार्ननक ववद्यतुीय सवजरी चजर्ा गनाकज लजगग सजाँि ५ देखख रजती ११ बर्ेसम्म प्रनतयनुनट ७.१५ 
रुपयैजाँ र अन्त्य समयकज लजगग ५.६० रुपैयजाँ महसुल तजेेकेकजेे छ । ननर्ी सवजरीकज लजगग उच्च मजग हुने 
समयकज लजगग प्रनतयुननट ९.६५ रुपयैजाँ र अन्त्य समयकज लजगग ८.५० रुपैयजाँ  तजेके्रकएकजे ेछ । ऊर्जा, र्लस्रोत 
तथज ससचजाँइ मष्ट्न्त्र विजामजन पुनले ठूलज सजवार्ननक बसले पनन  रजर्धजनीमज गुड्ने ववद्युतीय सफज टेम्पोले नतन े
शुल्क नतरे पुग्ने बतजए पनन कजयजान्त्वयन नभएकजेे उनकजेे भनजइ छ । सफज टेम्पजेेले प्रनतयनुनट ४ रुपयैजाँ 
चजष्ट्र्ाङ शुल्क नतदै आएकज छन ्। चजष्ट्र्ाङ महसुल सरकजरले नतजेेकेकै कजरणज ववद्यतुीय सवजरी ननमजाणकजेे 
ठेक्कज पजएकजे ेगचननयजाँ कम्पनीले  तयजर गरेकज २० वटज बस र १५ वटज ट्यजक्सी आयजतमज अन्त्यजेैलतज 
देखखएकजेे सुन्त्दर यजतजयजतले र्नजएकजेे छ । थप ३० वटज सजवार्ननक बस बनजउन ेकजम पनन अष्ट्न्त्तम चरणमज 
पुगेको छ । ‘बस बनजउने कम्पनीले लैर्जनु भनेर तजकेतज गरररहेको छ,’ थजपजले भने,‘चजर्ा गदजा लजग्ने महुसुल दर 
नै ननधजारण भएको छैन । ल्यजएर कसरी चलजउनु ।’ तयजरी अवस्थजकज बस ल्यजउन नसके गचननयजाँ कम्पनीले 
अक्रिकन मुलुकमज पठजउने उनले बतजए । सुन्त्दर यजतजयजतले पदहलो चरणमज ७ सजवार्ननक ववद्यतुीय बस 
ल्यजएको गथयो । र्समध्ये ४ वटज ररङ रोडसभर चलेकज छन ्। ३ वटज बस यसै थष्ट्न्त्कएकज छन ्। बस एक 
पटककज लजगग पूणारूपमज चजर्ा गना २ घन्त्टज समय लजग्दज १ सय १५ युननट ववद्युत खपत हुन्त्छ । अदहले 
भत्केको पुलष्ट्स्थत चजष्ट्र्ाङ स्टेसनबजट बस चजर्ा गदै आएको छ । 
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उदयपुर गजउाँपजसलकजमज त्रबरु्ली पुग्यजे,े सजढे २ सय पररवजर 
लजभजष्ट्न्त्वत 

कजठमजडौं । उदयपुर ष्ट्र्ल्लजकजेे उदयपुर गजउाँपजसलकजकज २ वडजमज पदहलो पटक रजष्ट्रिय प्रसजरण 
प्रणजलीको त्रबरु्ली पुगेकजेे छ । नेपजल ववद्युत प्रजगधकरणले ववद्युतीकरण कजया ववस्तजर 
गरी गजउाँपजसलकजकजेे १ र ५ नम्बर वडजमज त्रबरु्ली पुयजाएकजेे हजेे । कटजरीको स्कुदेखख 
रजतमजटेसम्म कररब ५ क्रकलोसमटर प्रसजरण लजइन ननमजाण गरी ववद्युतीकरण गरेकजेे प्रजगधकरण 
उदयपुर ववतरण केन्त्र प्रमुख रोशनकुमजर ससहंले बतजए । उनकज अनुसजर स्थजनीय सजमुदजनयक वन 
उपभजेेक्तज समूहले स्थजनीयकजेे घरसम्म पुग्ने ववतरण लजइनकजेे तजर तथज समटर खररदमज 
सहयजेेग गरेपनछ दगुाम गजउाँमज ववद्युतीकरण गररएकजेे हजेे । 

 

नेपजल सरकजर र सजमुदजनयक वन उपभजेेक्तज समहूको कररब २५ लजख रुपैयजाँ सयुक्त लगजनीमज 
गजउाँपजसलकजमज ववद्युतीकरण गररएकजेे केन्त्रले र्नजएकजेे छ ।  ववद्युतीकरणपनछ २ 
वडजकज रजतमजटे, हर्जरे, दरेु् र कुपुनटजर गजउाँ  िलमल भएकज छन ्। सजढे २ सय पररवजर ववद्युत 
सेवजबजट लजभजष्ट्न्त्वत भएकज छन ्। एक विासभर सजमुदजनयक ववद्युतीकरण कजयािममजफा त 
गजउाँपजसलकजकज सबै वडजमज त्रबरु्ली पुयजाउने यजेेर्नज रहेकजेे प्रदेश-१ कज सजंसद नजरजयणबहजदरु 
बुर्जामगरले बतजए ।  गजउाँपजसलकजकज भरी नै ववद्युत सेवज पुयजाउन ववद्युतीकरण कजयािम तीव्र 
पजरेकजेे उनले बतजए । गजउाँ  टुकीमुक्त भएको छ । स्थजनीयको र्ीवनस्तरमज सुधजर भएको छ । 
ववद्युती उपकरण चलजउन तथज कुटजनी वपसजनी कजया सहर् भएकजेे स्थजनीय बतजउाँछन ्। 
गजउाँपजसलकजकजेे १ , ५ र ७ बजहेककज सबै वडजमज ववद्युतीकरण हुन बजाँकी छ । 
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ससमरजकज उद्योगबजट ३ अबा २० करोड िंक लजइन महसुल 
उठजइने 
 

कजठमजडौं । बजरजको ससमरज क्षेरकज ५ उद्योगले िंक लजइनको ववद्युत महसुल नतनुा पने भएको छ 
। र्नकपुर उच्च अदजलतको वीरगन्त्र् इर्लजसले मुद्दज खजरेर् गरेपनछ िंक लजइनको ४ 
विादेखखको ३ अबा २० करोड रुपैयजाँ महसुल नतनुापन ेभएको हो । नेपजल ववद्युत प्रजगधकरण ससमरज 
ववतरण केन्त्रलजई त्रबपक्षी बनजई र्गदम्बज स्टील, असोक स्टील, हुलजस स्टील, हजमज आइरन र सूया 
नेपजल प्रजसलले िंक लजइन महसुल ननतना दजयर गरेको मुद्दज अदजलतले खजरेर् गरेको छ । 
अदजलतको पुस २२ गतेको इर्लजसले उद्योगीको मुद्दज खजरेर् गरेको हो । मुद्दज खजरेर् भएसाँगै 
महसुल उठजउन वैधजननकतज समलेको ववतरण केन्त्र प्रमुख रोदहणी पौडेलले बतजए । ‘२०७५ मजघ ७ 
गते पदहलो पटक िंक लजइनको त्रबल पठजउन गचठ्ठी पठजए लगत्त ैउद्योगी अदजलत पुगे ।’ उनले 
आइतबजर ऊर्जा खबरसाँग भने,‘तत्कजलकज लजगग अन्त्तररम आदेश पजए पनन एक विापनछ मुद्दज 
खजरेर् भएकजले पुस मदहनजको त्रबल पठजइसकेको छु ।’ २०७२ सजउनदेखखको महसुल उठजउन 
प्रजगधकरण कजयाकजरी ननदेशक कुलमजन नघससङको स्वीकृनत सलई सबै उद्योगमज त्रबल पठजउने पनन 
उनले बतजए । ससमजरजमज ६ उद्योगले िंक लजइनको ववद्युत सेवज सलइरहेकज छन ्। ववतरण 
केन्त्रले िंक लजइनको महसुल उठजउन गचठ्ठी कजटेपनछ ६ मध्ये ५ उद्योग महसुल नतना नसक्ने 
भन्त्दै अदजलतको सरमज पुगेकज गथए । अदजलतले उद्योगको पक्षमज अन्त्तररम आदेश र्जरी गरेपनछ 
प्रजगधकरणले त्रबल पठजउन सकेको गथएन । िंक लजइनको सेवज सलइरहेको र्गदम्बज इन्त्टरप्रजइर्ेर्ले 
पनन २ मदहनजको महसुल नतरेपनछ नसक्ने भन्त्दै नतना छोडेको छ । डेडडकेटेड क्रफडरको सेवज 
सलएकज २ उद्योगले भने ननयसमत महसुल नतरररहेको ववतरण केन्त्रले र्नजएको छ । प्रजगधकरणले 
२०७२ सजउन यतज िंक तथज डेडडकेटेड लजइनको सेवज सलएकज उद्योगबजट १० अबा रुपैयजाँ बढी 
महसुल उठजउन बजाँकी छ । २०७३ सजउनदेखख लजगु हुने भननएको ‘ववद्युत महसुल संकलन 
ववननयमजवली’ मज कुनै ग्रजहकले २० घन्त्टज वज सोभन्त्दज बढी समय डेडडकेटेड क्रफडर सरह त्रबरु्ली 
सलन चजहे डेडडकेटेड क्रफडरकै महसुल नतरेर सलनुपने उल्लेख छ । देशभरकज २ सय ९८ उद्योगले 
िंक लजइन तथज डेडडकेटेड क्रफडरबजट ववद्युत सेवज सलाँदै आएकज छन ्। 
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तीनबुाँदे मजग रजखेर स्थजनीयले पजरे कजम ठप्प 

रसुवज - रसुवजको उत्तरगयज गजउाँपजसलकज–१ , मैलुङमज ननमजाणजधीन मजगथल्लो मैलुङ र्लववद्युत ्
आयोर्नजको कजम ठप्प भएको छ। प्रभजववत के्षरकज बजससन्त्दजले तीनबुाँदे मजग रजखी 
आयोर्नजको कजम ठप्प पजरेकज हुन।् आयोर्नजले प्रयोग गरेको र्ग्गजको उगचत मुआब्र्ज 
पजउनुपने, आयोर्नजसाँग समलेर र्थजभजवी डोर्र प्रयोग गना अनुमनत ददने र्नप्रनतननगधलजई 
कजरबजही गनुापने र अदहले भएको ठेक्कज खजरेर् गरेर स्थजनीयलजई रोर्गजरी ससर्ानज गनुापने 
उनीहरूको मजग छ। 

आयोर्नजसाँग पटकपटक वजतजा गना खोष्ट्र्ए पनन सफल नभएपनछ आयोर्नजको कजम पूणा 
रूपमज ठप्प पजररएको स्थजनीय छेकु लजमजले बतजए। ‘सडक ननमजाणकज लजगग स्वीकृत भएको 
र्ग्गजमज सडक ननमजाण नगरी अकै स्थजन प्रयोग गररएको छ,’ उनले भने, ‘यसले १८ 
पररवजरलजई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ।’ ननर्ी र्ग्गजमज डोर्र चलजउाँ दज र्ग्गजधनीसाँग नसोधेको 
कजरण यो समस्यज ससर्ानज भएको उनको भनजइ छ। त्रबहीबजरदेखख आयोर्नजको कजम बन्त्द 
गरजएको भए पनन शुिबजर ब्लजष्ट्स्टङको कजम गरेको थजहज पजएपनछ स्थजनीयले आइतबजर वडज 
कजयजालय बन्त्द गने चेतजवनी ददएकज छन।् 

आयोर्नजको ननमजाणस्थलमज सडकमज सवजरी सजधन सञ्चजलन हुन नददने उनको भनजइ छ। 
त्ररशुली खोलज र मैलुङ खोलजको दोभजनदेखख रहरेखका सम्म सडक ननमजाण भइरहेकोेे छ। 
आयोर्नजले ददएको र्जनकजरी अनुसजर एक हर्जर आठ सय ५५ समटर मुेुख्य सुरुङ ननमजाण 
हुनेछ। एक हर्जर समटर पेनस्टक ननमजाण हुने आयोर्नजले र्जनकजरी ददएको छ। 
सससभलतफा को कजम २०७७ असजरसभर सम्पन्त्न हुने बतजइए पनन हजलसम्म संरचनज ननमजाण 
कजया अनघ बढ्न सकेको छैन। १४.३ मेगजवट क्षमतजको आयोर्नजले २०७८ असजरमज ववद्युत ्
उत्पजदन सुरु गनेछ। उत्पजदन भएको ववद्युत ्नेपजल ववद्युत ्प्रजगधकरणले ननमजाण गरररहेको 
थ्री बी हवमज र्ोडडनेछ। 

त्यहजाँसम्म आयोर्नज आफैं ले प्रसजरण लजइन ननमजाण गनुापने हुन्त्छ। गथ्रबी हबसम्म 
आयोर्नजले कररव १५ क्रकलोसमटर लजमो प्रसजरण लजइन ननमजाण गनुापछा। ननमजाण पूरज 



भएपनछ आयोर्नजले वजविाक रूपमज सजत करोड ९६ लजख ७० हर्जर चजर सय ८३ क्रकलोवजट 
घडटज ववद्युत ्उत्पजदन गनेछ। २५ प्रनतशत स्वपुाँर्ी लगजनी हुने छ। सजननमज हजइड्रो समूहको 
मुख्य लगजनीमज आयोर्नज ननमजाण हुन लजगेको हो। यो आयोर्नज ननमजाणकज लजगग कररब 
दईु अबा ५० करोड लजख लजग्ने आयोर्नजले र्नजएको छ। आयोर्नज ननमजाणकज लजगग २०६८ 
भदौ २३ गते वपवपए भएको गथयो। मोनसलयज पजवर सलसमटेडले ननमजाणको ष्ट्र्म्मज सलएको 
गथयो। यो कम्पनीले पनछ सजननमज हजइड्रो समूहलजई नजमसजरी गरेको हो। 

२०७२ सजउन १ गते ननमजाण सम्पन्त्न गने गरी मोनसलयजले प्रक्रियज अनघ बढजएको गथयो। 
तोक्रकएको समयमज ननमजाण कजया सुरु नभएपनछ सजननमजले ननमजाण गना लजगेको हो। आयोर्नज 
ननमजाणकज लजगग ससद्धजथा बैंक सलसमटेडको अगुवजइमज नेपजल एसत्रबआई बैंकले ऋण लगजनी 
गरेको छ। 
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प्रजदेसशक आगथाक ववकजसमज र्लववद्युत्को अपररहजयातज 
र्लववद्युत ्र पयाटनलजई मूल ववकजसको आधजर बनजई कृवि तथज रोर्गजरलजई ददगो ववकजसको 
गनतमज रजखेर मजर नेपजलकोेे आगथाक ववकजस सम्भव हुन्त्छ भन्त्ने कुरजमज अत्युष्ट्क्त नहोलज । 
र्लववद्युत्लजई र्ल र बजढी ननयन्त्रण, ससाँचजइ तथज वपक पजवर सप्लजइकज लजगग सरजहनीय 
मजननन्त्छ । र्लववद्युत ्उत्पजदन क्षमतजमज नेपजल ववश्वभररमै अदहले पजाँचौं स्थजनमज छ । भरखरै 
मजर संघीयतजमज गएको नेपजलको ७ वटज प्रदेशमध्ये प्रदेश २ बजहेक प्रत्येक प्रदेशमज प्रचुर मजरजमज 
र्लस्रर्ोतको ववकजसको सम्भजवनज छ । र्लववद्युत ्र पयाटनलजई मूल ववकजसको आधजर बनजई 
कृवि तथज रोर्गजरलजई ददगो ववकजसको गनतमज रजखेर मजर नेपजलकोेे आगथाक ववकजस सम्भव 
हुन्त्छ भन्त्ने कुरजमज अत्युष्ट्क्त नहोलज । 

र्लववद्युत ्

नेपजल सरकजरको आगथाक विा २०७५-७६ बरे्टमज प्रत्येक प्रदेशमज एउटज ठूलो र्लववद्युत ्
आयोर्नज ननमजाण गने उल्लेख गररएको छ । र्लववद्युत ्ववकजसमज सवाप्रथम पजनीको 
उपभोगलजई प्रथम प्रजथसमकतज (स्टोरेर्, पीआरओआर) मज रजखी बेससन र्लववद्युत ्ववकजस योर्नज 
बनजउन सके मजगथ उष्ट्ल्लखखत मेगजवजटभन्त्दज िन्त्ड ैदोब्बर मेगजवजट उत्पजदन क्षमतज हुने, पजनीको 
उपभोगबजट कृवि उत्पजदन, बजढी ननयन्त्रणलगजयतमज अनतररक्त लजभ सलन सक्रकनेछ । सजथै हजम्रो 
लजगग आवश्यक ५४ लजख पररवजरको खजन पकजउन आयजनतत ग्यजस र धूवजाँ भएको वन पैदजवर 
खपत गने अवैज्ञजननक खजनज बनजउने व्यवस्थजलजई पनन स्वच्छ सफज ववद्युत ्ऊर्जाले िमशः 
प्रनतस्थजपन गना सक्रकन्त्छ । तदजरुकतजकज सजथ कजम गरेर सम्भजव्यतज अध्ययन गरी लगजनी 
समेत एक विामज गना सके अको ५ विामज र्लववद्युत ्आयोर्नज ननमजाण सम्पन्त्न गना पनन 
सक्रकन्त्छ । 
प्रनतपररवजर चुलो १ क्रकलोवजट ववद्युत ्खपत गररने गरी ३० लजख चुलोलजई ग्यजस र दजउरजमुक्त 
मजर गना सके ३ हर्जर मेगजवजट ववद्युत ्त्रबहजन–बेलुकी तत्कजल खपत गना सक्रकन्त्छ । यसकज 
लजगग ववतरण प्रणजलीलजई पनन शुद्धीकरण तथज सुदृढीकरण गना आवश्यक छ । उपयुाक्त 
आयोर्नजबजट वजविाक १५ हर्जर गगगजवजट पर आवर ववद्युत ्उत्पजदन गना सक्रकनेछ । तत्कजलीन 
उपभोक्तज मूल्यमज यो १ सय ८० अबा मूल्यबरजबरको ववद्युत ्ऊर्जा उत्पजदन हुन र्जन्त्छ । ववद्युत ्



ऊर्जाको प्रयोगले यस अवस्थजमज नै १ सय अबार्नतको ग्यजस सससलन्त्डर आयजत, २० अबार्नतको 
ववद्युतीय यजतजयजतमज खपत हुने, पेिोसलयम पदजथाको आयजत प्रनतस्थजपन ५० अबार्नतको तथज 
ववद्युत ्थप औद्योगगक उत्पजदन वदृ्गधमज र लजखौँ घरमज धूवजाँरदहत चुलोको पररकल्पनज गना 
सक्रकन्त्छ । लजखौं रूख कटजनी हुनबजट रोक्रकने भएकजले यसबजट हररयजली तथज स्वच्छ वजतजवरणमज 
पनन ववस्तजर हुनेछ । 
प्रदेश र र्लस्रोत ववकजस 

प्रत्येक प्रदेशको प्रमुख समस्यज भनेको ऊर्जाको उपलब्धतज एकजतफा  हो भने यसबजट दैननक मजनव 
र्ीवनमज मजर नभई नयजाँ औद्योगगक स्थजपनजलजई पनन ठूलो नकजरजत्मक असर परेको छ । 
ववद्युत ्ऊर्जात्रबनज उद्योगको ववकजस असम्भव छ । ववद्युत ्ऊर्जा सहरै् रूपमज ८३ हर्जर 
मेगजवजट उपलब्ध भएमज कुनै पनन प्रदेश मजर होइन, नेपजलमज नै औद्योगीकरणको सम्भजवनज 
बढेर र्जन्त्छ । भजरतको गुर्रजत रजज्यमज प्रचुर उद्योग लजग्नु ववद्युत ्ऊर्जाको सहर् उपलब्धतज 
नै हो । 
ववद्युत ्ऊर्जामज कच्चजपदजथा आयजत गनुा नपने हुनजले ग्रसभ्यजलु एडडसन (लजभ) अन्त्य सेक्टरको 
लगजनीको तुलनजमज सवजागधक ९० प्रनतशतसम्म हुने हुनजले यसबजट प्रजप्त आम्दजनीले प्रदेशको 
पूवजाधजर ववकजस गना आवश्यक पने अथा व्यवस्थज सहर् हुन्त्छ । 
प्रत्येक प्रदेशमज र्लववद्युत्को पूवजाधजर ववकजस गना कररब ५ सय मेगजवजटकज आयोर्नजको छनोट 
गरी ननमजाण गने भए िन्त्ड ैर्म्मज ३ हर्जर मेगजवजटको थप ववद्युत ्ऊर्जा उपलब्ध हुन र्जन्त्छ । 
प्रोरे्क्ट ननमजाण अवगध पनछसम्ममज नेपजल ववद्युत ्प्रजगधकरणले सलन सक्रकने उपभोक्तज मूल्य रु. 
१२ प्रनतयुननट मूल्य दहसजबले यसबजट प्रत्येक प्रदेशले ३० अबासम्मको ग्रस आम्दजनी गना सक्छ 
भने समग्रमज उत्पजदन हुने ववद्युत्ले १ सय ८० अबाभन्त्दज बढीको आन्त्तररक उत्पजदनमज योगदजन 
गदजा नेपजलको अथातन्त्रमज आगथाक वदृ्गधदर (र्ीडीपी) मज ५ प्रनतशत थप गदै १० प्रनतशत आगथाक 
वदृ्गधदर पुग्न सक्नेछ । यसबजट हजम्रज प्रत्येक प्रदेशले आगथाक स्थजनयत्व प्रजप्त गरी उद्योगलजई 
करमज छुट ददने प्रणजली ववकजस गरी बढीसे बढी उद्योगलजई लगजनी आकिाण गना सक्रकनेछ । 
सजथै, ववकजस आयोर्नजबजट केन्त्र सरकजर र प्रदेश सरकजरबीच गजढज सम्बन्त्धको ववकजस हुनुकज 
सजथै केन्त्र सरकजरको ग्यजरेन्त्टी सहयोगमज प्रत्येक प्रदेशमज पूवजाधजर ववकजस गना सक्रकने पनन हुन्त्छ 
। 
ववत्तीय व्यवस्थजपन 

र्लववद्युत्को ववकजसमज सस्तो ब्यजर्दरको ठूलो ववत्तीय व्यवस्थजपन सबैभन्त्दज चुनौती रहेको छ । 



स्वदेशी बैंकबजट १३ प्रनतशत ब्यजर्मज ऋण सलई ननमजाण गदजा आयोर्नजको प्रनतफल न्त्यून रहन्त्छ 
भने १ प्रनतशत वज २ प्रनतशत ब्यजर् लजमो अवगधकज २५ विे वैदेसशक ऋणले आयोर्नजको 
प्रनतफल उच्च गररददन्त्छ । चीन सरकजरको केल्ट एन्त्ड रोड इननससएदटभ (बीआरआई) अन्त्तगात 
धेरै मुलुकले चीनबजट ववत्तीय सहयोग सलएकज छन ्। पजक्रकस्तजनले ६२ अबा डलर, बंगलजदेशले २४ 
अबा डलरको सम्िौतज गररसकेकज छन ्भने नेपजलले यो ऋण हजलसम्म सलएकज छैनजंेै । 
नेपजलले पनन यसलजई आवश्यक ववत्तीय ऋण बुिेर एक्सपोटा इम्पोटा (एष्ट्क्र्म) बैंक आफ चजइनज, 
एससयन इन्त्िजस्िक्चर इन्त्भेस्टमेन्त्ट बैंक (एआईआइबी), एष्ट्क्र्म बैंक अफ इष्ट्न्त्डयज, र्जपजन 
इन्त्टरनेसनल कोअपरेसन एर्ेन्त्सी (र्जइकज), डडपजटामेन्त्ट फर इन्त्टरनेसनल डडभलपमेन्त्ट 
(डीएफआईडी), बल्र्ड बैंक ग्रुप (डब्लूबीर्ी) वज एससयन डेभलपमेन्त्ट बैंक (एडीबी) आदद अन्त्तरजाष्ट्रिय 
ववत्तीय संस्थजबजट ५ हर्जर मेगजवजट समग्रमज र्लववद्युत ्ववकजस गनाकज लजगग १२ अबा अमेररकी 
डलरबरजबरको ववत्तीय सहयोग ३० विामज नतने गरी सस्तो अथजात ्१ प्रनतशतदेखख २ 
प्रनतशतसम्मको ब्यजर्दरमज सलन सक्रकयो भने यस्तो ऋणबजट ननमजाण गररने र्लववद्युत्बजट पूणा 
सञ्चजलन भएको पदहलो विामै सम्पूणा आम्दजनीको ७० प्रनतशतसम्म दहस्सज प्रदेश सरकजरको 
अथाव्यवस्थजमज नगद प्रवजद हुने हुाँदज प्रदेशको ववकजस खचा चलजउन सष्ट्र्लो हुन्त्छ । 
त्यस समयको त्रबिी मूल्यमज ३० अबा प्रनतविाको समग्र आम्दजनीमज सञ्चजलन खचा, ब्यजर्, वजविाक 
ऋण भुक्तजनी नतरी कररब २० अबाको नगद प्रवजह प्रत्येक प्रदेश सरकजरको पूवजाधजर ववकजसकज 
लजगग अथाव्यवस्थज गना सक्रकन्त्छ । समय अवगध प्रचसलत नेपजल सरकजरको ननयमजनुसजर यो 
आयोर्नजलजई अध्ययन गना लजमो समय, कम्तीमज सजत विा लजग्छ । मष्ट्न्त्रपररिद्को 
ननणायमजफा त यी ६ प्रदेशकज ६ आयोर्नज र अन्त्य केन्त्र सरकजरको आयोर्नजलजई १ विासभर 
अध्ययन समजपन, वजतजवरणीय प्रभजव मूल्यजंकन (ईआइए) ररपोटा, र्ग्गज प्रजष्ट्प्त, वन मन्त्रजलय 
आददबजट आवश्यक अनुमनत ददन सक्रकन्त्छ । 
यस्तो गने हो भने दोस्रो विामज ननमजाण कजयामज र्जने गरी व्यवस्थज गना सक्रकन्त्छ । र, पजाँच 
विासभर आयोर्नज सम्पन्त्न गना सक्रकन्त्छ । तर, यसकज लजगग प्रधजनमन्त्री कजयजालय, ऊर्जा 
मन्त्रजलय, ववज्ञ टोलीबीचको ववशेि टोलीको व्यवस्थज गना पनन सक्रकन्त्छ । अन्त्यथज फेरर सरकजरी 
प्रशजसननक िन्त्िट तथज िमेलजमज परेर समय व्यथा र्जन सक्ने डर हुन्त्छ । 
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एचआइडडससएले १.३२ अबा नगद लजभजंश बजाँड्दै, ११ अबाको हकप्रद 
सेयर ननरकजसनको तयजरी 
कजठमजडौं । सरकजरी स्वजसमत्वको हजइड्रोइलेष्ट्क्िससटी इन्त्भेरमेन्त्ट एन्त्ड डेभलपमेन्त्ट कम्पनी 
सलसमटेड (एचआइडडससएल) ले चुक्तज पुाँर्ीको १२ प्रनतशत अथात ्१ अबा ३२ करोड रुपैयजाँ नगद 
लजभजंश ददने भएको छ । आगथाक विा २०७५÷७६ को मुनजफजबजट उक्त लजभजाश ददने ननणाय भएको 
हो । सञ्चजलक ससमनतको प्रस्तजवअनुसजर उक्त लजभजंश कम्पनीको सोमबजर सम्पन्त्न ८औ ंवजविाक 
सजधजरणसभजले पजररत गरेको छ । कम्पनीले गत आवमज १० प्रनतशतले हुन आउने १ अबा रुपैयजाँ 
बरजबरको बोनस सेयर ववतरण गरेको गथयो । बोनस सेयरपनछ हुने पुाँर्ीको शतप्रनतशत बरजबरको 
११ अबा रुपैयजाँको हकप्रद सेयर ननरकजसन गने तयजरी भइरहेको र्नजइएको छ । कम्पनीकज 
अनुसजर संस्थजपक सेयरधनीमध्ये सरकजरबजट ५ अबा ५० करोड रुपैयजाँ प्रजप्त भएको र कमाचजरी 
सञ्चय कोि, रजष्ट्रिय बीमज संस्थजन तथज कमाचजरी सञ्चय कोि हकप्रद सेयर प्रजप्त हुन बजाँकी छ 
। सवासजधजरणकज लजगग भने सूचनज ननकजलेर हकप्रद मजग गररने र्नजइएको छ । कम्पनीले 
अनघल्लो आवको तुलनजमज गत आवमज ५९.३ प्रनतशतले ऋण प्रवजह बदृ्गध गरी थप १ अबा २८ 
करोड रुपैयजाँ लगजनी गरेको छ । यस्तै, हजलसम्म कम्पनीले १३ करोड ६८ लजख रुपैयजाँबरजबरको 
सेयर लगजनी गरेको छ । समीक्षज अवगधको कूल आम्दजनीमज अनघल्लो विाको तुलनजमज गत 
आवमज ३२.८ प्रनतशत बदृ्गध भएको छ । सोही अवगधको खुद मुनजफज ३५.६ प्रनतशतले बढेर गत 
आवमज १ अबा १० करोड रुपैयजाँ आर्ान भएको गथयो । गत आर्मज प्रनतसेयर आम्दजनी ९.९६ 
रुपैयजाँ रहेको पनन र्नजइएको छ । कम्पनीले हजलसम्म ४ सय ४० मेगजवजट क्षमतजकज १२ 
र्लववद्युत आयोर्नजमज ६ अबा ८८ करोड रुपैयजाँ ऋण लगजनीको प्रनतबद्धतज र्नजएको छ । 
प्रनतबद्धतज र्नजएको लगजनी मध्ये २ अबा ५५ करोड रुपैयजाँ खचा भइसकेको छ । यसैगरी, 
कम्पनीले र्लववद्युतसाँग सम्बष्ट्न्त्धत ४ कम्पनीमज ९२ करोड ६० लजख रुपैयजाँ स्वपुाँर्ी लगजनीको 
बजचज गरेकोमज ३४ करोड ९० लजख रुपैयजाँ भुक्तजनी गररसकेको छ । सहजयक कम्पनी (रेसमट 
हजइड्रो सलसमटेड) स्थजपनज गरी ७७.५ मेगजवजटको घुन्त्सज र ७०.३ मेगजवजटको ससम्बुवज खोलज ननमजाण 
अनघ बढजइएको छ । यस्तै, ४ सय २६ मेगजवजटको फुकोट कणजालीमज स्वपुाँर्ीको १० प्रनतशत 
अथजात ्१ अबा २६ करोड रुपैयजाँ लगजनी प्रनतबद्धतज र्नजएको छ । कम्पनीले गत आवमज ५७.५ 
मेगजवजटको नुप्चे–सलखुमज ५० करोड रुपैयजाँ स्वपुाँर्ी लगजनी गने ननणाय गरेको छ । कम्पनीले 
स्वपुाँर्ी लगजनी गरेको यो ननर्ी क्षेरको पदहलो आयोर्नज हो । उतज चीनको पजवर चजइनजसाँगको 



सहकजयामज ७ सय ५६ मेगजवजटको तमोर र १ सय ५६ मेगजवजटको मजडी र्लजशय ननमजाण गने 
प्रक्रियज अगजडड बढजएको छ । 
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तल्लो इखुावजमज ५ बैंककजेे १ अबा ७३ करोड लगजनी 
कजठमजडौं । भोर्पुरमज ननमजाणजधीन १४.१५ मेगजवजटको तल्लो इखुावज र्लववद्युत आयोर्नजमज 
बैंकले १ अबा ७३ करोड रुपैयजाँ लगजनी गने भएकज छन ्। आयोर्नजमज मजछजपुच्रे बैंकको 
अगुवजईमज ५ बैंकले लगजनी गना लजगेकज हुन ्। बैंकहरूले कूल लजगतको ७० प्रनतशत ऋण लगजनी 
गना लजगेको लोवर इखुावज खोलज हजइड्रो पजवर कम्पनीकज अध्यक्ष कुमजर पजडडेले बतजए । 
‘मजछजपुच्रे बैंकको अगुवजईमज ऋण लगजनी रु्टेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसाँग भने, ‘४ वटज बैंकको 
टुङ्गो लजगेको छैन ।’ मजछजपुच्रे बैंकले नै ऋण लगजनी गने अन्त्य बैंकको टुङ्गो लगजउने पनन 
पजडडेले बतजए । ववत्तीय व्यवस्थज गने बैंकको टुङ्गो लजगेपनछ सम्िौतजमज हस्तजक्षर हुने उनले 
बतजए । आयोर्नजमज ३० प्रनतशत स्वपुाँर्ी लगजनी छ । स्वपुाँर्ीको २ नतहजई लगजनी नेशनल 
हजइड्रो पजवर कम्पनीले गरेको छ । आयोर्नज सम्पन्त्न गना २ अबा २५ करोड रुपैयजाँ लजगत 
अनुमजन गररएको छ । अ दहले आयोर्नजमज स्वपुाँर्ी लगजनीको रकम खचा भइरहेको कम्पनीले 
र्नजएको छ । आयोर्नजको मुख्य सुरुङ ननमजाणको कजम अनघ बढेको छ ।  मुख्य सुरुङ कररब २ 
सय समटर खननएकजेे छ । िमशः बजाँध क्षेर र ववद्युतगहृकज संरचनज ननमजाणको कजम सुरु हुनेछ 
। आयोर्नज सम्पन्त्न गरेर २०७९ सजउनदेखख ववद्युत उत्पजदन गने लक्ष्य छ । उत्पजदन हुने 
ववद्युत ननमजाणजधीन २२० केभी कोसी कोररडोर प्रसजरण लजइनको संखुवजसभजष्ट्स्थत तुष्ट्म्लङटजर 
सबस्टेसनमज र्ोडडनेछ । आयोर्नजले वजविाक ८ करोड युननट ववद्युत उत्पजदन गनेछ । 
आयोर्नजको नेपजल ववद्युत प्रजगधकरणले ववद्युत खररद सम्िौतज (वपवपए) गररसकेको छ । 
प्रजगधकरणले दहउाँ दको ६ मदहनज ८.४० रुपैयजाँ र विजा यजमको ६ मदहनज ४.८० रुपैयजाँमज आयोर्नजको 
ववद्युत खररद गने गरी वपवपए गरेको छ । वपवपएअनुसजर आयोर्नजले ८ पटकसम्म मूल्यवदृ्गध 
(स्कजलेसन) पजउने छ । 
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कम्पनीले ५ विा सभरमज ३६ अबा लगजनी गन े

सरकजरी स्वजसमत्वको र्लववद्युत लगजनी तथज ववकजस कम्पनीले ५ विे व्यवसजनयक योर्नजलजई 
कजयजान्त्वयनमज र्ोड ददएको छ । 

सोमबजर बसेको कम्पनीको आठौं वजविाक सजधजरणसभजमज कम्पनीकज अध्यक्ष तथज उर्जा सगचव 
ददनेशकुमजर नघसमरेले ५ विे व्यवसजनयक योर्नज अन्त्तगात ननर्ी तथज सरकजरीस्तरबजट ववकजस 
गररने र्लववद्युत कम्पनीमज ३६ अबा २६ करोड रुपैयजाँ लगजनी गना लजगगएको बतजए । 

कम्पनीले आगथाक विा २०७४÷०७५ देखख नै पजाँच विे व्यवसजनयक योर्नज लजगू भइसकेको भए पनन 
यस विादेखख प्रभजवकजरी कजयजान्त्वयनमज र्जने र्जनकजरी ददए । उनले ववगतमज कम्पनीले अन्त्य 
आयोर्नजहरुमज ऋण लगजनी गदै आएको र आगजमी ददनमज ननर्ी तथज सरकजरीस्तरबजट ववकजस 
गररने र्लववद्युतमज स्वपूाँर्ी लगजनी गने बतजए । त्यस्तै कम्पनीको ववत्तीय, संस्थजगत एवं प्रजववगधक 
सुदृदढकरणमज र्ोड ददइएको र स्वपूाँर्ी लगजनी मजफा त शेयरधनीको प्रनतफल बढजउने योर्नज रहेको 
उनले बतजए । 

सजधजरणसभजमज शेयरधनीहरुले सञ्चजलकहरुको तलब भत्तज उच्च हुाँदज समेत व्यवसजनयक योर्नज 
अनुसजर कजम गना नसकेको र शेयरधनीहरुको प्रनतफल बढजउन नसकेको भन्त्दै प्रश्न गरेकज गथए । 
कम्पनीले पजाँच विे व्यवसजनयक योर्नज अन्त्तगात गत आगथाक विासम्ममज कुल ५ सय ३३ मेगजवजट 
क्षमतजकज आयोर्नजमज ६ अबा १ करोड रुपैयजाँ लगजनी गने लक्ष्य सलएको भए पनन अदहलेसम्म कुनै 
पनन आयोर्नजमज लगजनी गरेको छैन ्। कम्पनीको सजधजरणसभजले चुक्तज पूाँर्ीको १२ प्रनतशत अथजात 
१ अबा ३२ करोड बरजबरको नगद लजभजंश ववतरण गने सञ्चजलक ससमनतको प्रस्तजव पनन पजररत 
गरेको छ । 
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िंक लजइन महसलु वववजद सुल्िजउन फेरर ससमनत 

 

-वववाद समािानमा मम्न्द्िपररषद्को सक्रियिा 
-महसुल छुट ददन सक्रकने–नसक्रकने अध्ययन गनन सममतिलाई म्जभमा 
िंक लजइन र डेडडकेटेड क्रफडरबजट खपत भएको ववद्युत ्महसुलबजरेको वववजद सुल्िजउन मष्ट्न्त्रपररिद्ले 
सक्रियतज देखजएको छ । मष्ट्न्त्रपररिद्ले ऊर्जा मन्त्रजलयकज सगचवको संयोर्कत्वमज ५ सदस्यीय 
ससमनत गठन गदै वववजद समजधजनमज सक्रियतज देखजएको हो ।  

हजलसम्म ववसभन्त्न ननकजयले वववजदबजरे अध्ययन गरेको भए पनन समजधजन हुन सकेको छैन । ऊर्जा, 
र्लस्रोत तथज ससाँचजइमन्त्री, उद्योग वजखणज्य तथज आपूनत ामन्त्री र अथामन्त्रीले समन्त्वय गने गरी 
मष्ट्न्त्रपविद्को सोमबजरको बैठकले ससमनत गठन गरेको हो ।  

ससमनतमज तीनै मन्त्रजलयकज सगचव, ववद्युत ्प्रजगधकरणकज कजयाकजरी ननदेशक र ऊर्जा मन्त्रजलयकज 
सहसगचवसमतेको प्रनतननगधत्व छ । ससमनतले आवश्यक अध्ययन गरी १५ ददनसभर सुिजबसदहतको 
प्रनतवेदन मष्ट्न्त्रपररिद्मज बुिजउन कजयजादेश तोक्रकएको छ ।  

बक्यौतज महसुल ननतरे उद्योगले सलइरहेको ववद्युत ् लजइन कजट्ने प्रजगधकरणको चेतजवनीपनछ 
उद्योगीहरूले प्रधजनमन्त्री केपी शमजा ओलीलजई भेटेर गुनजसो गरेकज गथए । महसुल नतनुापरे उद्योग 
बन्त्द गनुापने अवस्थज आउन े गुनजसो गरेकज गथए । प्रधजनमन्त्री ओलीकै ननदेशनअनुसजर ऊर्जा 
मन्त्रजलयको प्रस्तजवमज उद्योगीको बक्यौतज ‘महसलु छुट गरजउने’ गरी अध्ययन गना ससमनत गठन 
गररएकोस्रोतको दजबी छ ।  

यसअनघ प्रनतननगधसभज संसद्को सजवार्ननक लेखजससमनत, अष्ट्ख्तयजर दरुुपयोग अनुसन्त्धजन आयोग 
रस्वयं ववद्यतु ् प्रजगधकरणले समेत ससमनत बनजएर यस वववजदबजरे अध्ययन गरेको गथयो । 
लेखजससमनत र अष्ट्ख्तयजरको अध्ययनको ननतर्ज आएको छैन । तर, प्रजगधकरण सञ्चजलक बोडाकज 
सदस्य भक्तबहजदरु पुनको संयोर्कत्वमज गदठत ससमनतले भने डेडडकेटेड र िंक लजइनबजट ववद्युत ्
खपत गरेकज ग्रजहकसाँग १० अबा रुपैयजाँभन्त्दज बढी रहेको बक्यौतज उठजउनुपने सुिजबसदहतको प्रनतवेदन 
बुिजएको गथयो ।  



उक्त अध्ययन ससमनतले ०७५ को असजरमसजन्त्त डेडडकेटेड लजइनबजट २ सय ३१ र िंक लजइनबजट 
६७ ग्रजहक गरी कुल २ सय ९८ ग्रजहकले डेडडकेटेड वज सोसरहको ववद्युत ्सेवज सलएको उल्लेख गरेको 
छ । यसमध्ये १ सय ८४ ग्रजहकले वप्रसमयमसदहतको ववद्युत ्महसुल नतरररहेको उल्लेख छ ।  
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१३ बुाँदे मजग सम्बोधन गना स्थजनीयको मजग 
रसुवज -  रसुवजको उत्तरगयज गजउाँपजसलकज वडज नं १ मज ननमजाणजधीन मजगथल्लो मैलुङ 
र्लववद्युत ्आयोर्नजलजई एक सजतजसभर १३ वटज मजग सम्बोधन गना दबजब परेको छ। 

यसअनघ स्थजनीयले रजखेकज तीन बुाँदे मजगलजई ध्यजन नददएपनछ मजगथल्लो मैलुङ खोलज 
र्लववद्युत ्सरोकजर ससमनतले सोमबजर १३ बुाँदे मजग सम्बोधन गना मजग गदै ज्ञजपनपर 
बुिजएको छ। एक सजतजसभर मजग सम्बोधन नगरे आयोर्नजको कजम अननष्ट्श्चत रूपमज बन्त्द 
गररने ससमनतकज संयोर्क पूणा घलेले बतजए। ससमनतले मुआब्र्ज पजउनुपने, ननःशुल्क सेयर 
उपलब्ध गरजउनुपने, स्थजनीयलजई रोर्गजरीको ससर्ानज गनुापने लगजयत मजग रजखेको छ। अनत 
प्रभजववत घरर्ग्गज अगधग्रहण गरेकज र्नतजलजई प्रनतव्यष्ट्क्त एक हर्जर क्रकत्तज सेयर ननःशुल्क 
उपलब्ध गरजउनुपने उनीहरूको मजग छ। 

रोर्गजरी, क्षमतज र दक्षतजको आधजरमज उत्तरगयज गजउाँपजसलकज–१ कज र्नतजलजई पदहलो 
प्रजथसमकतजमज रजखी दोस्रो गजउाँपजसलकज र तेस्रो रसुवज ष्ट्र्ल्लजलजई प्रजथसमकतज ददनुपने मजग 
रजखेको प्रभजववतले दक्ष र्नशष्ट्क्त हुाँदजहुाँदैेै बजदहरबजट ल्यजइएकज कमाचजरीलजई तत्कजल हटजउन 
आग्रह गरेकज छन।् आयोर्नज ननमजाण गदजा क्षनत पुगेको स्थजनीयको घरर्ग्गज र अन्त्य 
संरचनजको पुनननामजाण गनुापने, आयोर्नजको प्रयोर्नकज लजगग खननएको सडकमज र्ग्गज परेकज 
स्थजनीयलजई तत्कजल मुआब्र्ज ववतरण गनुापने, ननमजाण सम्बन्त्धी कजम कजम ददाँदज एकपक्षीय 
ढंगले गरेकजले त्यो कजया तत्कजल रोकी सबैको सहभजगगतजमज स्वीकृत गरेपनछ कजया अनघ 
बढजउनुपने मजग छ। त्ररशुली खोलज र मैलुङ खोलजको दोभजनदेखख रहरेखका सम्म सडक ननमजाण 
भइरहेकोेे छ। 

आयोर्नजले ददएको र्जनकजरी अनुसजर एक हर्जर आठ सय  ५५ समटर मुेुख्य सुरुङ ननमजाण 
हुनेछ। एक हर्जर समटर पेनस्टक ननमजाण हुने आयोर्नजले र्जनकजरी ददएको छ। 
सससभलतफा को कजम २०७७ असजरसभर सम्पन्त्न हुने बतजइए पनन हजलसम्म संरचनज ननमजाणको 
कजम अनघ बढ्न सकेको छैन। १४.३ मेगजवट क्षमतजको आयोर्नजले २०७८ असजरमज ववद्युत ्
उत्पजदन सुरु गनेछ। उत्पजदन भएको ववद्युत ्नेपजल ववद्युत ्प्रजगधकरणले ननमजाण गरररहेको 
थ्री बी हबमज र्ोडडनेछ। त्यहजाँसम्म आयोर्नज आफैं ले प्रसजरण लजइन ननमजाण गनुापने हुन्त्छ। 



थ्री बी हबसम्म आयोर्नजले कररव १५ क्रकलोसमटर लजमो प्रसजरण लजइन ननमजाण गनुापछा। 
ननमजाण पूरज भएपनछ आयोर्नजले वजविाक रूपमज सजत करोड ९६ लजख ७० हर्जर चजर सय 
८३ क्रकलोवजट घडटज ववद्युत ्उत्पजदन गनेछ। २५ प्रनतशत स्वपुाँर्ी लगजनी हुने छ। सजननमज 
हजइड्रो समूहको मुख्य लगजनीमज आयोर्नज ननमजाण हुन लजगेको हो। 

यो आयोर्नज ननमजाणकज लजगग कररब दईु अबा ५० करोड लजग्ने आयोर्नजले र्नजएको छ। 
आयोर्नज ननमजाणकज लजगग २०६८ भदौ २३ गते वपवपए भएको गथयो। मोनसलयज पजवर 
सलसमटेडले ननमजाणको ष्ट्र्म्मज सलएको गथयो। यो कम्पनीले पनछ सजननमज हजइड्रो समूहलजई 
नजमसजरी गरेको हो।२०७२ सजउन १ गते ननमजाण सम्पन्त्न गने गरी मोनसलयजले प्रक्रियज अनघ 
बढजएको गथयो। तोक्रकएको समयमज ननमजाण कजया सुरु नभएपनछ सजननमजले ननमजाण गना 
लजगेको हो। आयोर्नज ननमजाणकज लजगग ससद्धजथा बैंक सलसमटेडको अगुवजइमज नेपजल 
एसत्रबआई बैंकले ऋण लगजनी गरेको छ। 
  



>f]t M uf]/vfkq, 2076÷9÷29 

 

आयोर्नजलजई पुर्जा बुिजउाँ दै प्रभजववत 

िाददङ, पुस २९ गिे । सरकजरले तोकेको मुआब्र्जप्रनत असन्त्तुष्ट्रट र्नजउाँ दै आएकज धजददङ र गोखजा 
बूढीगडडकी डुबजन प्रभजववत क्षेरकज स्थजनीयले मुआब्र्ज सलन आफ्नो र्ग्गजधनी पुर्जा आयोर्नजलजई 
बुिजउन थजलेकज छन ्। 
अदहले आफूहरूलजई घजटज भए पनन देश ववकजसको असभयजनमज आफूहरूले अवरोध गना नहुने भन्त्दै 
स्थजनीयले मुआब्र्जकज लजगग धनी पुर्जा ददन सुरु गरेकज हुन ्। 
मुआब्र्ज ववतरणमज देखखएको समस्यज सरकजरले मुआब्र्ज सजवार्ननक गररसकेपनछ लम्ब्यजउन नहुने 
प्रभजववतले बतजएकज छन ्। सरकजरले मुआब्र्ज सजवार्ननक गरेसाँगै बूढीगडडकी र्लववद्युत ्
आयोर्नजको मुआब्र्ज ववतरणको कजमले तीव्रतज सलएको छ । गोखजाको आरुघजट र धजददङको 
ववशजलटजर, खहरेलगजयतकज मुख्य व्यजपजररक केन्त्रमज पने र्समनको मुआब्र्ज कम तोकेको प्रनत 
असन्त्तुष्ट्रट र्नजउाँ दै त्यस क्षेरकज स्थजनीयले ववरोध गदै आएकज गथए । 
बूढीगडडकी आयोर्नजसाँग स्थजनीयले मुआब्र्जस्वरूप पजएको रकमको पुाँर्ीगत लजभ कर नसलन आग्रह 
गरेको र सोही अनुसजर केन्त्रमज ससफजररस गरेको आयोर्नजकज प्रमुख कृरणबहजदरु कजकीले र्जनकजरी 
ददनुभएको छ । रजष्ट्रिय गौरवको आयोर्नज मजननएको बूढीगडडकी र्लववद्युत ्आयोर्नज ननमजाणकज 
िममज असन्त्तुष्ट्रट र्नजउाँ दै आएकज गोखजा र धजददङ ष्ट्र्ल्लजकज स्थजनीयको तीन 

हर्जर क्रकत्तज र्समनको मुआब्र्ज रकम ववतरण गना बजाँकी रहेको गथयो । 
मुआब्र्ज ववतरण हुन बजाँकीमध्ये गोखजाकज ६० प्रनतशत र धजददङकज कररब ३५ प्रनतशत र्ग्गजधनीले 
मुआब्र्जकज लजगग र्ग्गजधनी पुर्जा आयोर्नजमज बुिजई ननवेदन ददएकज छन ्। धजददङको दईु हर्जर 
क्रकत्तज र गोखजाको एक हर्जर गरी तीन हर्जर क्रकत्तज र्समन रहेको छ । बूढीगडडकी र्लववद्युत ्
आयोर्नजले ५८ हर्जर रोपनी र्समन अगधग्रहण गनुापने डीपीआरमज उल्लेख छ । 
हजलसम्म गोखजा र धजददङकज गरी ४६ हर्जर रोपनी र्ग्गज अगधग्रहण गरी २७ अबा ३१ करोड रुवपयजाँ 
मुआब्र्ज ववतरण गरेको बूढीगडडकी र्लववद्युत ्आयोर्नजकज वजतजवरण मुआब्र्ज ववतरण पुनवजास 
तथज पुनस्र्थजपनज एकजइकज संयोर्क कजकीले बतजउनुभयो । उहजाँले पुनवजासकज कजयािम अब नछट्टै 
लजगू हुने र्जनकजरी ददनुभयो । घरगोठ, फलफूल बगैँचजलगजयत रुख त्रबरुवजकज मूल्यजङ्कनको कजम तीव्र 
गनतमज अगजडड बदढरहेको आयोर्नजले र्नजएको छ । 
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िंक लजइन महसलु वववजद सुल्िजउन फेरर ससमनत 

-वववाद समािानमा मम्न्द्िपररषद्को सक्रियिा 
-महसुल छुट ददन सक्रकने–नसक्रकने अध्ययन गनन सममतिलाई म्जभमा 
िंक लजइन र डेडडकेटेड क्रफडरबजट खपत भएको ववद्युत ्महसुलबजरेको वववजद सुल्िजउन मष्ट्न्त्रपररिद्ले 
सक्रियतज देखजएको छ । मष्ट्न्त्रपररिद्ले ऊर्जा मन्त्रजलयकज सगचवको संयोर्कत्वमज ५ सदस्यीय 
ससमनत गठन गदै वववजद समजधजनमज सक्रियतज देखजएको हो ।  

हजलसम्म ववसभन्त्न ननकजयले वववजदबजरे अध्ययन गरेको भए पनन समजधजन हुन सकेको छैन । ऊर्जा, 
र्लस्रोत तथज ससाँचजइमन्त्री, उद्योग वजखणज्य तथज आपूनत ामन्त्री र अथामन्त्रीले समन्त्वय गने गरी 
मष्ट्न्त्रपविद्को सोमबजरको बैठकले ससमनत गठन गरेको हो ।  

ससमनतमज तीनै मन्त्रजलयकज सगचव, ववद्युत ्प्रजगधकरणकज कजयाकजरी ननदेशक र ऊर्जा मन्त्रजलयकज 
सहसगचवसमेतको प्रनतननगधत्व छ । ससमनतले आवश्यक अध्ययन गरी १५ ददनसभर सुिजबसदहतको 
प्रनतवेदन मष्ट्न्त्रपररिद्मज बुिजउन कजयजादेश तोक्रकएको छ ।  

बक्यौतज महसुल ननतरे उद्योगले सलइरहेको ववद्युत ् लजइन कजट्ने प्रजगधकरणको चेतजवनीपनछ 
उद्योगीहरूले प्रधजनमन्त्री केपी शमजा ओलीलजई भटेेर गुनजसो गरेकज गथए । महसुल नतनुापरे उद्योग 
बन्त्द गनुापने अवस्थज आउन े गुनजसो गरेकज गथए । प्रधजनमन्त्री ओलीकै ननदेशनअनुसजर ऊर्जा 
मन्त्रजलयको प्रस्तजवमज उद्योगीको बक्यौतज ‘महसलु छुट गरजउने’ गरी अध्ययन गना ससमनत गठन 
गररएकोस्रोतको दजबी छ ।  

यसअनघ प्रनतननगधसभज संसद्को सजवार्ननक लेखजससमनत, अष्ट्ख्तयजर दरुुपयोग अनुसन्त्धजन आयोग 
रस्वयं ववद्युत ् प्रजगधकरणले समेत ससमनत बनजएर यस वववजदबजरे अध्ययन गरेको गथयो । 
लेखजससमनत र अष्ट्ख्तयजरको अध्ययनको ननतर्ज आएको छैन । तर, प्रजगधकरण सञ्चजलक बोडाकज 
सदस्य भक्तबहजदरु पुनको संयोर्कत्वमज गदठत ससमनतले भने डेडडकेटेड र िंक लजइनबजट ववद्युत ्
खपत गरेकज ग्रजहकसाँग १० अबा रुपैयजाँभन्त्दज बढी रहेको बक्यौतज उठजउनुपने सुिजबसदहतको प्रनतवेदन 
बुिजएको गथयो ।  

उक्त अध्ययन ससमनतले ०७५ को असजरमसजन्त्त डेडडकेटेड लजइनबजट २ सय ३१ र िंक लजइनबजट 
६७ ग्रजहक गरी कुल २ सय ९८ ग्रजहकले डेडडकेटेड वज सोसरहको ववद्युत ्सेवज सलएको उल्लेख गरेको 
छ । यसमध्ये १ सय ८४ ग्रजहकले वप्रसमयमसदहतको ववद्युत ्महसुल नतरररहेको उल्लेख छ ।  
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एचआइडडससएलकज ८ विा : २३ आयोर्नज तथज कम्पनीमज ४४ 

अबा लगजनी प्रस्तजव 

२० आयोजना िथा कभपनीमा १३ अर्न १३ करो  २७ लाख लगानी गने सभझौिा 
 र्लववद्युत ्क्षेरको ववकजस र प्रवद्ाधनकज लजगग सरकजर र सवासजधजरणको लगजनीमज स्थजवपत हजइड्रो 
इलेष्ट्क्िससटी इन्त्भेस्टमेन्त्ट एन्त्ड डेभलपमेन्त्ट कम्पनी (एचआइडडससएल) ले ८ विामज ४४ अबा रुपैयजाँ 
ऋण तथज स्वपुाँर्ी लगजनीको प्रनतबद्धतज र्नजएको छ । नेपजल रजरि बैंकबजट २६ असजर ०६९ मज 
ऋण लगजनी गना स्वीकृनत प्रजप्त गरेको कम्पनीले हजलसम्म ववसभन्त्न २३ आयोर्नज तथज कम्पनीमज 
लगजनी गरेको छ ।  

१२ आयोजनामा ७ अर्न लगानी 
कम्पनीले ४ सय ४० मेगजवजटकज १२ र्लववद्युत ्आयोर्नजमज ६ अबा ८७ करोड ९७ लजख रुपैयजाँ 
ऋण लगजनी गने प्रनतबद्धतज र्नजएको छ । यसमध्ये २ अबा ५४ करोड ६० लजख रुपैयजाँ ऋण प्रवजह 
गररसकेको छ । उक्त पररयोर्नजमध्ये बजगमती सजनज, कजबेली बी १ , तल्लो हेवज र सोलु गरी कुल 
९० मेगजवजटको उत्पजदन सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै, तल्लो सोल,ु समस्रीखोलज, दोदी, न्त्यजदी गरी १ 
सय ८७ मेगजवजटकज ३ आयोर्नजको प्रगनत ८० प्रनतशतभन्त्दज मजगथ पुगगसकेको छ । अप्पर सोलु, 
लोबर सलखु, सोलुखोलज, दधूकोसी र अपर त्ररशूली ३ बी गरी १ सय ६९ मेगजवजटकज ४ आयोर्नजको 
प्रगनत २० देखख ४१ प्रनतशतसम्म पुगेको छ ।  

कम्पनीले ३७.६ मेगजवजटको कजबेली ए र्लववद्युत ्आयोर्नजमज ववश्व बैंकबजट नेपजल सरकजरलजई 
प्रजप्त ४० समसलयन अमेररकी डलर (िन्त्ड ैसजढे ४ करोड रुपैयजाँ) ऋणलजई सहजयक ऋणबजपत लगजनी 
गरेको छ । ऊर्जा आयोर्नजमज ऋण मजरै लगजनी गने आफ्नो रणनीनतलजई पररवतान गदै कम्पनीले 
ऋण र इष्ट्क्वी (स्वपुाँर्ी) दवु ैलगजनी गने रणनीनत अपनजएपनछ ववसभन्त्न कम्पनी तथज पररयोर्नजमज 
सेयर लगजनीसमेत गना थजलेको छ । कम्पनीले पजवर िजन्त्ससमसन कम्पनी नेपजल सलसमटेडमज ६ 
करोड ३० लजख रुपैयजाँ, ववद्युत ्उत्पजदन कम्पनी सलसमटेडमज ८० करोड, नेपजल पजवर िेडडङ कम्पनी 
सलसमटेडमज ३ करोड र एनइए इष्ट्न्त्र्ननयररङ कम्पनीमज ३ करोड सेयर लगजनी प्रनतबद्धतज र्नजएको 
छ । ४ कम्पनीमज कुल ९२ करोड ३० लजखको यो प्रनतबद्धतजमध्ये हजलसम्म ३४ करोड ९० लजख 
रुपैयजाँ सेयर लगजनी गररसकेको छ ।  



धचतनयाँ र िारिीय कभपनीसँग ममलेर ४ आयोजनामा लगानी  
कम्पनीले चीनको सरकजरी कम्पनी पजवर कन्त्स्िक्सन कपोरेसन अफ चजइनज सलसमटेड (पजवर चजइनज) 
साँगको र्ोइन्त्ट भेन्त्चरमज ७ सय ५६ मेगजवजटको तमोर र्लजशययुक्त र्लववद्युत ्पररयोर्नज ववकजस 
गना लगजनी गने भएको छ । प्रनतस्पधजामजफा त लगजनी बोडाबजट सवेक्षण अध्ययनको अनुमनत प्रजप्त 
गरेको यो पररयोर्नजमज संयुक्त रूपमज लगजनी गने ववियमज पजवर चजइनज र एचआइडडससएलबीच 
समिदजरीपरमज हस्तजक्षरसमेत भइसकेको छ । त्यस्तै, एचआइडडससएलले पजवर चजइनजसाँगै समलेर 
(र्ोइन्त्ट भेन्त्चरमज) १ सय ५६ मेगजवजटको मजडी र्लववद्युत ्आयोर्नज ननमजाण गना ववद्युत ्ववकजस 
ववभजगबजट सवेक्षण अनुमनत सलएर कजम अनघ बढजइरहेको छ ।  

पनछल्लो समय एचआइडडससएलले भजरतको सरकजरी कम्पनी एनएचवपसी सलसमटेडसाँगको सहकजयामज 
र्लववद्युत्मज लगजनी गनेसम्बन्त्धी आशयपरमज हस्तजक्षर गररसकेको छ । एनएचवपसीसाँग 
समिदजरीपरमज हस्तजक्षर गनाकज लजगग ऊर्जा मन्त्रजलयमज प्रस्तजव पेस गररएको कम्पनीकज ससइओ 
छववरजर् पोखरेलले बतजए ।  
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अब एकलौटी ननणाय गना नपजइने, सजवार्ननक सुनवुजइ ननदेसशकज 
ल्यजउाँ दै ननयमन आयोग 

कजठमजडौं। अब नेपजल ववद्युत ्प्रजगधकरण र ववद्युत ्ननयमन आयोगलगजयत ननयजमक ननकजयले 
एकलौटी ननणाय गना नपजइने भएको छ । सरोकजरवजलजको हक सुननष्ट्श्चत गदै ववद्युत ्ननयमन 
आयोगले ‘सजवार्ननक सुनुवजइ सञ्चजलन ननदेसशकज २०७६’ र्जरी गने भएको छ । 

आयोगले ऐन, ननयमजवली बमोष्ट्र्म गने सजवार्ननक सुनुवजइको प्रस्तजवनज कजयालजई सरल, 

व्यवष्ट्स्थत, एकरूपतज कजयम गनुाकज सजथै सरोकजरवजलजको र्जनकजरी पजउने हक स्वच्छ, ननरपक्ष 
सुनुवजइको अगधकजरलजई सुननष्ट्श्चततज प्रदजन गना सजवार्ननक सुनुवजइसम्बन्त्धी ननदेसशकज र्जरी गना 
लजगगएको हो । ववद्युत ्ननयमन आयोग ऐन, २०७४ को दफज ४३ ले ददएको अगधकजर प्रयोग गरी 
आयोगले यो ननदेसशकज र्जरी गने भएको हो । 

ववद्युत ्प्रजगधकरण, ननयमन आयोगलगजयतकज ननयजमक ननकजयले गने एकलौटी ननणायले 
आमर्नतज प्रभजववत हाँेुदै आएकज छन ्। ननणाय प्रक्रियजमज र्नतजको सहभजगगतज र समजवेसशतजकज 
लजगग ननदेसशकज आवश्यक परेको ववद्युत ्ननयमन आयोगकज अध्यक्ष ददल्लीबहजदरु ससहंले बतजए 
। 

अध्यक्ष ससहंले भने ‘र्लववद्युत्साँग २ करोड ७० लजख र्नतज प्रत्यक्ष र्ोडडएकज छन ्। एकलौटी 
ननणायले यी सबै र्नतजलजई प्रभजव पजने गदाछ । त्यसकजरण र्नतजको पक्षमज ननणाय गना र्नतज 
नै समजवेश हुनुपने र्रुरी छ ।’ 

ननदेसशकजले ठूलज आयोर्नजको पीपीए गदजा, ववद्युत ्महसुल ननधजारण गदजा, िंकलजइन र डेडडकेटेड 
लजइन र्ोड्दज वज हटजउाँदजसमेत अब सजवार्ननक सुनुवजइ गनुापनेछ । सजथै, ननदेसशकज आगजमी दईु 
सजतजसभर आयोगले नै पजररत गने ससहंले बतजए । हजल ववद्युत ्ननयमन आयोग सजवार्ननक 
सुनुवजइ सञ्चजलन ननदेसशकज, २०७६ मस्यौदजमज सरोकजरवजलजहरूसाँग रजयसुिजव र प्रनतक्रियज मजग 
गररएको छ । 

आयोगको क्षेरजगधकजर सभर पने ववियमज आयोगले यो ननदेसशकजबमोष्ट्र्म सजवार्ननक सुनुवजइ गना 
सक्ने भएको छ । आयोगले ववद्युत ्महसुल ननधजारण गने, ववद्युत ्खररद दर ननधजारण गने 



ववियमज सजवार्ननक सुनुवजइ गना सक्ने व्यवस्थज गरेको छ । तर, आयोग गठनपूवा प्रचलनमज 
रहेको ववद्युत ्खररद दरलजई नै कजयम रजखी ववद्युत ्खररद त्रबिी तथज अनुमनत प्रजप्त व्यष्ट्क्तले 
पजलनज गनुापने सतासम्बन्त्धी ववननयमजवली, २०७६ को ववननयम ८ को उपववननयम (२) र 
उपववननयम (३) अनुसजरको ववद्युत ्खररदत्रबिी दर कजयम रहेसम्म सजवार्ननक सुनुवजइ आवश्यक 
पनेछैन भनी ननदेसशकजमज उल्लेख गररएको छ । 

त्यस्तै, प्रशजरण शुल्क ननधजारण गना, ववद्युत ्व्यजपजरसाँग सम्बष्ट्न्त्धत वविय र आयोगले आफ्नो 
अगधकजर र कजम कजरबजहीसाँग सम्बष्ट्न्त्धत उपयुक्त ठजनेकज अन्त्य वविय सजवार्ननक सुनुवजइ गना 
सक्ने भएको छ । 

आयोगले सजवार्ननक सुनुवजइ गना नसक्ने अवस्थजसमेत तोकेको छ । र्सअनुसजर अदजलतमज 
ववचजरजधीन मुद्दजको ववियमज, कजनुनबमोष्ट्र्म गोपनीयतज कजयम रजखु्नपने ववियमज, कुनै व्यष्ट्क्तको 
इज्र्त, आत्मसम्मजन, गोपनीयतज वज सुरक्षजमज प्रनतकूल असर पने ववियमज, शजष्ट्न्त्त र सुव्यवस्थजमज 
खलल पने वज अनुसन्त्धजन एवं छजनत्रबन प्रक्रियजलजई प्रनतकूल असर पने वविय भने सजवार्ननक 
सुनुवजइ गना नसमल्ने उल्लेख गरेको छ । 
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र्मानी र बेलजयतद्वजरज ऊर्जामज सहयोग 

कजठमजडौं।र्मानी र बेलजयतले संघीय संरचनजमज नवीकरणीय ऊर्जाको कजयािममज सहयोग गना 
प्रनतबद्धतज र्नजएको छ ।नवीकरणीय अन्त्तरजाष्ट्रिय उर्जा संघ (इररनज)को ववश्व भेलजमज नेपजली 
प्रनतननगधसाँगको भेटमज नवीकरणीय ऊर्जाको कजयािममज सहयोग गना प्रनतबद्धतज र्नजएको हो । 

र्मानीको ऊर्जा ववभजगकज प्रमुख डज. सोरेन ड्यजाँग र बेलजयतको स्वच्छ ऊर्जा र वैदेसशक सहयोग 
ववभजगकज प्रमुख ससमोन एगजडजसाँग ऊर्जा मन्त्रजलयकज सहसगचव मधुप्रसजद भेटुवजल र वैकष्ट्ल्पक 
ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्त्रकज कजयाकजरी ननदेशक मधुसूदन अगधकजरीबीच भएको छलफलमज 
संघीयतजअनुसजर नवीकरण ्े ीेजय ऊर्जामज सहयोग गने र्नजइएको छ । 

डज. सोरेनसाँगको भेटमज नवीकरणीय ऊर्जा, मध्यमस्र्यजङ्दी आयोर्नज तथज प्रसजरण लजइन 
ववस्तजरकज क्षेरमज गरेको सहयोगप्रनत ननदेशक अगधकजरीले आभजर प्रकट गरेकज छन ्। उनकज 
अनुसजर संघीय संरचनजमज नवीकरणीय ऊर्जाकज कजयािममज सहयोग गना प्रनतबद्धतज र्मानीले 
र्नजएको छ । र्मानीले संघीयतजमज नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनकज लजगग प्रदेश २, बजग्मती र 
कणजाली प्रदेशमज क्षमतज असभवदृ्गध र स्थजनीयस्तरको कजयािममज सहयोग गने प्रनतबद्धतज 
र्नजएको छ । 

यस्तै, बेलजयतकज स्वच्छ ऊर्जा र वैदेसशक सहयोग ववभजगकज प्रमुख ससमोन एगजडजले प्रदेश १ र 
सुदरूपष्ट्श्चम प्रदेशमज प्रदेशस्तरको नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन कजयािममज सहयोग गने भएको छ 
। सहसगचव भेटुवजलले ऊर्जा क्षेरकज सजथै ववकजसकज अरू भौनतक पूवजाधजरमज सघजउन आग्रह गरेकज 
छन ्। 

सजथै नवीकरणीय अन्त्तरजाष्ट्रिय ऊर्जा संघ (इररनज)को ववश्व भेलजमज ऊर्जा, र्लस्रोत तथज 
ससाँचजइमन्त्री विामजन पुन र रजरिसंघीय उपमहजसगचवबीच समेत भेटवजतजा भएको छ । रजरिसंघले 
ववकजस, समदृ्गधकज सजथै ऊर्जा क्षेरमज सहयोग गने भएको हो । इररनजको ववश्व भेलजमज मन्त्री पुन 
र रजरिसंघीय उपमहजसगचव असमादज सष्ट्ल्सयजह एसलस र्जहवजनजबीच भएको भेटमज संयुक्त 
रजरिसंघले नेपजलमज नवीकरणीय ऊर्जा क्षेरमज सहयोग गने प्रनतबद्धतज र्नजएको छ । असमादजले 
बैंककष्ट्स्थत रजरिसंघीय कजयजालयले नेपजललजई उच्च प्रजथसमकतजमज रजखेर कजम गरररहेको बतजएकज 
छन ्। 



मन्त्री पुनले नीनतगत र व्यजवहजररक रूपमज नेपजलले रजरिसंघकज सबै गनतववगधमज सक्रियतजपूवाक 
सहभजगगतज र्नजइरहेको स्मरण गरजएकज छन ्। नयजाँ संववधजन र्जरी भएपनछ नेपजल संघीयतजको 
अभ्यजसमज रहेको र्नजउाँ दै मन्त्री पुनले संघीयतज कजयजान्त्वयनमज सहयोग गना आग्रह गरेको भेटमज 
सहभजगी वैकष्ट्ल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्त्रकज कजयाकजरी ददनेशक मधुसूदन अगधकजरीले र्जनकजरी ददए 
। 

अगधकजरीकज अनुसजर मन्त्री पुनले अन्त्तरजाष्ट्रिय लगजनी नेपजलको र्लववद्युत ्क्षेरमज सभœयजउन 
सहयोगकज लजगग आग्रह गरेकज छन ्। इररनजको ववश्व भेलजबजट नै यूएईको अबुधजवी फन्त्ड फर 
डेभलपमेन्त्ट (एडीएफडी)अन्त्तगात नवीकरणीय ऊर्जामज लगजनी गना कररब १ अबा १३ करोड रुपैयजाँ 
सहुसलयत ऋण ददने घोिणज गररएको छ । सहुसलयत कर्जा रकमबजट ववसभन्त्न ६९ वटज 
नगरपजसलकजमज फोहोरबजट ठूलज बजयोग्यजाँस आयोर्नज सञ्चजलन गना प्रजंगजररक मल उत्पजदन गररने 
छ । 
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रु्म्लजको खलंगजमज हरेक पजाँच  ददनमज चजर ददन लोडसेडडङ 

रु्म्लजको सदरमुकजम खलंगजमज ननरन्त्तर ९६ घन्त्टज लोडसेडडङ हुने गरेको छ । चन्त्दननजथ 
नगरपजसलकजष्ट्स्थत खलंगजको सजनज र्लववद्युत्को मेससनमज समस्यज आएपनछ ववगत एक मदहनजदेखख 
चजर ददन (९६ घन्त्टज) पनछ एक ददन मजर त्रबरु्ली आउन े गरेको छ । ०४० सजलमज स्थजवपत 
ववद्युत्गहृकज टबजाइन त्रबगग्रएपनछ चजर ददनको फरकमज एक ददन मजर बत्ती बजल्न पजइएको स्थजनीय 
बजससन्त्दजले बतजए ।  

सुरुमज दईु सय क्रकलोवजट उत्पजदन भएको आयोर्नज पनछल्लो समय ८० क्रकलोवजटमज िर् यो । 
सोहीकजरण खलंगजवजसीले चजर ददनको फरकमज एक ददन मजर त्रबरु्ली बजल्न पजएकज हुन ्। 

र्लववद्युत ्उपभोक्तज ससमनतले चजर एकको फरकमज त्रबरु्ली आपूनत ा हुने र्नजए पनन हप्तजमज एक 
ददन मजर त्रबरु्ली आउने गरेको चन्त्दननजथ नगरपजसलकज–७ कज धनरजर् सजकीले बतजए ।   

भजरतीय रजर्दतूजवजसले ववद्युत ्समस्यजलजई समजधजन गना २ करोड ६३ लजख ७७ हर्जर सहयोगबजट 
र्ीणा ववद्युत ् ममात गररएको गथयो । सो रकमले दईुवटज टबजाइन र्डजन गदजा पनन पटक–पटक 
त्रबगग्रएर उत्पजदन हुन पजएको छैन । 

सजनज र्लववद्युत ्उपभोक्तज ससमनतकज अध्यक्ष ववरणु बुढथजपजले रु्म्लजवजसीको मजगअनुसजर ववद्युत ्
आपूनत ा हुन नसकेको बतजए । उनी भन्त्छन,् ‘रु्म्लजवजसी उज्यजलो युगबजट अाँध्यजरो युगमज प्रवेश गरेकज 
छन ्। खलंगजमज न ववद्युत ्आउाँछ, न त टेसलफोन रजम्रोसाँग चलेको छ । मोबजइल चजर्ा र अत्यजवश्यक 
कजमसम्म पनन गना कदठन छ ।’  
ववद्युत ् ननयसमत नआउाँदज सोलजर ससस्टमबजट ववद्युतीय कजम गरेको भन्त्दै व्यवसजयीले ठगी 
गरररहेकज छन ्। प्रनतननगधसभज सजंसद गरे्न्त्रबहजदरु महतले तत्कजल ववद्युत ्आपूनत ा सहर् बनजउन 
५० लजख रुपैयजाँ छुट्यजएर डडरे्ल प्लजन्त्ट ल्यजइएको छ । तर, अदहले त्यो डडर्ेल प्लजन्त्ट थष्ट्न्त्कएको 
छ । रु्म्लजवजसीले अन्त्धकजर रजत त्रबतजउन थजलेपनछ नेपजल ववद्युत ्प्रजगधकरणकज कजयाकजरी ननदेशक 
कुलमजन नघससङले अको डडर्ेल प्लजन्त्ट पठजए, त्यो पनन यहजाँ थष्ट्न्त्कएर बसेको छ । अदहले दईुवटज 
डडर्ेल प्लजन्त्ट, ववद्युत्गहृमज दईुवटज टबजाइन छन ्। तर, ननयसमत त्रबरु्ली आपूनत ा हुन सकेको छैन । 
डडर्ेल व्यवस्थज गना नसक्दज डडर्ेल प्लजन्त्ट थष्ट्न्त्कएको छ । कणजालीको ववद्युतीकरणबजरे छलफल 
गना सुखेत पुगेकज नघससङ नछटोभन्त्दज नछटो रजष्ट्रिय प्रसजरण लजइन पुर् यजउन पहल भइरहेको 
बतजउाँछन ्।  



तर, कजयाकजरी ननदेशक नघससङ अदहलेको अवस्थजमज डडरे्ल प्लजन्त्टले ववद्युत ्उपलब्ध गरजउन नसक्न े
बतजउाँछन ्। खलंगजमज त्रबरु्ली आपूनत ा गदै आएको सजनज र्लववद्युत ्उपभोक्तज ससमनतकज इन्त्चजर्ा 
हका  बोहरज भने त्रबग्रेको मेससन ममात भइसकेको बतजउाँछन ्। नेपजलगन्त्र्बजट १–२ ददनमज ष्ट्र्ल्लजमज 
ल्यजएर र्डजन गरेपनछ ननयसमत त्रबरु्ली आपूनत ा हुने उनको भनजइ छ ।  
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रजरि संघले नवीकरणीय ऊर्जामज सघजउने 
कजठमजडौं - संयुक्त रजरि संघले नेपजलमज नवीकरणीय ऊर्जा के्षरमज सहयोग गने भएको छ। 
रजरिसंघीय उपमहजसगचव असमादज सष्ट्ल्सयजह एसलसर्जहवजनजले नेपजलको नवीकरणीय ऊर्जा 
क्षेरमज सहयोग गने प्रनतबद्धतज व्यक्त गरेकज हुन।् 

नवीकरणीय अन्त्तरजाष्ट्रिय ऊर्जा संघ (आइररनज) को ववश्व भेलजमज सहभजगी हुन संयुक्त अरब 
इसमरेट्स (युएई) को अबुधजवी पुगेकज ऊर्जा, र्लस्रोत तथज ससाँचजइमन्त्री विामजन पुनसाँगको 
भेटमज उपमहजसगचव एसलसर्जहवजनजले नेपजलको नवीकरणीय ऊर्जामज लगजनी गना इच्छुक 
रहेको प्रनतबद्धतज व्यक्त गरेकज गथए। उनले नेपजल हेने बैंककष्ट्स्थत रजरिसंघीय कजयजालयले 
नेपजललजई उच्च प्रजथसमकतजमज रजखेर कजम गरररहेको ऊर्जा मन्त्री पुनलजई र्जनकजरी गरजएकज 
गथए। 

मन्त्री पुनले नीनतगत र व्यवहजररक रुपमज नेपजलले रजरिसंघकज सबै गनतववगधमज सक्रियजपूवाक 
सहभजगगतज र्नजइरहेको स्मरण गरजए। नयजाँ संववधजन र्जरी भएपनछ नेपजल संघीयतजको 
अभ्यजसमज रहेको र्नजउाँ दै मन्त्री पुनले संघीयतज कजयजान्त्वयनमज सहयोग गना आग्रह गरेको 
भेटमज सहभजगी वैकष्ट्ल्पक उर्जा प्रवद्र्धन केन्त्रकज कजयाकजरी ददनेशक मधुसूदन अगधकजरीले 
र्जनकजरी ददए। अगधकजरीकज अनुसजर मन्त्री पुनले नेपजलको र्लववद्युत ्के्षरमज अन्त्तरजाष्ट्रिय 
लगजनी सभत्र्यजउन सहयोगकज लजगग आग्रह गरे। 

भेटमज नेपजलकज लजगग युएईकज रजर्दतू कृरणप्रसजद ढकजल पनन सहभजगी गथए। कजयािमको 
सजइडलजइनमज नेपजली प्रनतननगध र र्मान तथज बेलजयती अगधकजरीबीच पनन भेटवजतजा भयो। 
र्मानीको ऊर्जा ववभजगकज प्रमुख डज. सोरेन ड्यजाँग र बेलजयतको स्वच्छ ऊर्जा र वैदेसशक 
सहयोग ववभजगकज प्रमुख ससमोन एगजडजसाँग ऊर्जा मन्त्रजलयकज सहसगचव मधुप्रसजद भेटुवजल 
र वैकष्ट्ल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्त्रकज कजयाकजरी ननदेशक मधुसूदन अगधकजरीले भेटघजट गरेकज 
गथए। डज. सोरेनसाँगको भेटमज नवीकरणीय ऊर्जा, मध्य मस्र्यजङ्दी आयोर्नज तथज प्रसजरण 
लजइन ववस्तजरकज क्षेरमज सहयोग भएकजमज धन्त्यवजद ददइएको कजयाकजरी ननदेशक अगधकजरीले 
र्जनकजरी ददए। 



उनकज अनुसजर र्मानीले संघीय संरचनजमज नवीकरणीय ऊर्जाकज कजयािममज सहयोग गना 
प्रनतबद्धतज र्नजएको छ। र्मानीले संघीयतजमज नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनकज लजगग प्रदेश 
२, बजगमती र कणजाली प्रदेशमज क्षमतज असभवदृ्गध र स्थजनीयस्तरको कजयािममज सहयोग 
गने प्रनतबद्धतज र्नजएको छ। यस्तै बेलजयतको स्वच्छ ऊर्जा र वैदेसशक सहयोग ववभजगकज 
प्रमुख ससमोन एगजडजले प्रदेश १ र सुदरूपष्ट्श्चम प्रदेशमज प्रदेशस्तरको नवीकरणीय ऊर्जा 
प्रवद्र्धन कजयािममज सहयोग गने भएको छ। सहसगचव भेटुवजलले ऊर्जा के्षरकज सजथै 
ववकजसकज अरु भौनतक पूवजाधजरमज सघजउन आग्रह गररएको र्जनकजरी ददए। 
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मध्य भोटेकोसीको एक करोड ५० लजख क्रकत्तज सेयर ननरकजशन 
हुाँदैेै 

कजठमजडौं - एक सय दईु मेगजवजटको मध्य भोटेकोसी र्लववद्युत ्कम्पनीले सवासजधजरणकज लजगग 
एक करोड ५० लजख क्रकत्तज सजधजरण सेयर ननरकजशन गने भएको छ। मध्य भोटेकोसी र्लववद्युत ्
कम्पनीकज प्रमुख कजयाकजरी अगधकृत मखणकुमजर कजफ्लेले मंगलबजर ववज्ञष्ट्प्त र्जरी गरेर सवासजधजरण 
र स्थजनीयकज लजगग एक करोड ५० लजख क्रकत्तज सेयर ननरकजसन गना लजगेको र्नजएको छ। 

एक सय दईु मेगजवजटको उक्त र्लववद्युत ् आयोर्नज ससन्त्धुपजल्चोक ष्ट्र्ल्लजमज ननमजाणजधीन 
अवस्थजमज छ। कम्पनीले आयोर्नज प्रभजववत स्थजनीयकज लजगग १० प्रनतशत अथजात ६० लजख क्रकतज 
र सवासजधजरणको १५ प्रनतशत अथजात ९० लजख क्रकत्तज सेयर ननरकजशन गरेर बजाँडफजाँड गने र्नजएको 
छ। कम्पनीकज अनुसजर एक अबा ५० करोड रुपैयजाँको सेयरको मूल्य रहनेछ। उक्त सेयर प्रनतक्रकत्तज 
एक सय रुपैयजाँ पना आउनेछ। कम्पनीले सेयर ननरकजशनकज लजगग  नजगररक लगजनी कोिसाँग सेयर 
प्रत्यजभूनत सम्बन्त्धी सम्िौतज मंगलबजर भएको र्नजएको छ। 

मध्य भोटेकोशीमज सस्थजपक सेयरधनीको ५१ प्रनतशत दहस्सज छ। त्यसैगरी सजधजरण सेयरतफा  ४९ 
प्रनतशत दहस्सज छ। ४९ प्रनतशतको सजधजरण सेयरतफा  कमाचजरी सञ्चय कोिमज रकम सष्ट्ञ्चत गन े
सञ्चयकतजाको १९.५ प्रनतशत, सस्थजपक कम्पनीकज कमाचजरीकज लजगग ३.५ प्रनतशत, ऋणदजतज 
संस्थजकज कमाचजरीकज लजगग  एक प्रनतशत गरी २४ प्रनतशत सेयर ननरकजशन गररसकेको छ। 
आयोर्नजको हजलसम्म ५५ प्रनतशत ननमजाण कजया सम्पन्त्न भएको छ। 
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ववद्युतीय सजवार्ननक बस ल्यजइाँदै  

प्रबन्त्ध ननदेशक रुव थजपजकज अनुसजर नेपजल सरकजरले वजतजवरण मैरी सवजरीलजई प्रजथसमकतज ददने नीनत 
अनुरुप नै ववद्युतबजट सञ्चजलन हुने सजवार्ननक– ननर्ी– पयाटकीय–स्कुल बस ल्यजउन लजगगएको हो । 

यो बसले वजतजवरणलजई समेत सहर् गने छ । यी सवजरी कष्ट्म्तमज १५ ससटदेखखकज मजइिोबस र ४२ 
ससटसम्मकज बसहरु हुने छन ्सजथै कजर तथज ष्ट्र्पहरु समेत उत्पजदन गने त्रिक्सन कम्पनीले र्नजएको छ 
।  बर्जरमज ल्यजउन लजगेको ववद्युतीय सवजरी अरिेसलयन टेक्नोलोर्ीद्धजरज ननसमात रहेको  र्नजउाँ दै पूरज 
चजर्ा गना ४ देखख ८ घडटजसम्म लजग्ने र्नजइएको छ । 
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कणजालीमज ३ हर्जर  ८ सय मेगजवजटकज  ५ आयोर्नज  
४३ सय मेगावाटका ६ आयोजना अति र्ढाउँदै ववद्युि ्उत्पादक कभपनी 
ववद्युत ् उत्पजदन कम्पनीले ४ हर्जर २ सय ८८ मेगजवजट क्षमतजकज ६ र्लववद्युत ् आयोर्नज 
ननमजाणकज लजगग अध्ययन अनघ बढजइरहेको छ । ९ वटज सरकजरी ननकजयको ७१ प्रनतशत र र्नतजको 
२९ प्रनतशत सेयर लगजनी रहेको उक्त कम्पनीले ती र्लववद्युत ्आयोर्नजको अध्ययन गरररहेको 
हो । कम्पनीले अध्ययन गरररहेकजमध्ये ४ सय ८२ मेगजवजटको क्रकमजथजंकज अरुणबजहेक अन्त्य ५ 
आयोर्नज कणजाली प्रदेशमै रहेकज छन ्। कणजाली प्रदेशमै अध्ययन भइरहेकज उक्त पजाँच आयोर्नजको 
कुल क्षमतज नै ३ हर्जर ८ सय ६ मेगजवजट छ ।  

‘अध्ययन भइरहेकज आयोर्नज ननमजाण गरी ववद्युत ्उत्पजदन गना सक्रकए यी आयजर्नजले कणजाली 
प्रदेशसदहत समग्र देशकै आगथाक समदृ्गधमज महत्वपूणा योगदजन ददन सक्छन,्’ र्लववद्युत ्उत्पजदन 
कम्पनीकज ससननयर सससभल इष्ट्न्त्र्ननयर तथज फुकोट कणजाली र्लववद्युत ् आयोर्नजकज प्रमुख 
हीरजमजन वजइबजले भने, ‘१ हर्जर ९ सय मेगजवजट क्षमतज अनुमजन गररएको मुगु कणजालीको 
पूवासम्भजव्यतज अध्ययनकै िममज रहेकजले यसको क्षमतज अि बढ्न सक्ने देखखएको छ ।’ 
कम्पनीले हजल अध्ययन गरररहेकज ६ आयोर्नजमध्ये ४ सय १७ मेगजवजटको नलगजढ र्लजशययुक्त 
र्लववद्युत ्आयोर्नज ०६३ सजलमज डज. बजबुरजम भट्टरजई प्रधजनमन्त्री हुाँदज ववकजस ससमनतअन्त्तगात 
ननमजाणकज लजगग अनघ बढजइएको गथयो । तर, पनछ ववकजस ससमनत खजरेर् गररएपनछ उक्त आयोर्नज 
ववद्युत ् उत्पजदन कम्पनीको ७५ प्रनतशत सेयर स्वजसमत्व रहेको नलगजड हजइड्रोपजवर कम्पनी 
सलसमटेडले अध्ययन गरररहेको छ । हजल नलगजडको डडवपआर ननमजाणको अष्ट्न्त्तम चरणमज छ ।  

ववद्युत ् उत्पजदन कम्पनीले अनघ बढजइरहेको ६ सय ८८ मेगजवजटको बेतन कणजाली र्लववद्युत ्
आयोर्नज कमाचजरी सञ्चय कोिको सेयर रहेको सहजयक कम्पनी बेतन कणजाली सञ्चयकतजा हजइड्रो 
पजवर कम्पनी सलसमटेडले अध्ययन गरररहेको छ । उक्त आयोर्नजको प्रवद्र्धक कम्पनीमज समेत 
उत्पजदन कम्पनीको १० प्रनतशत सेयर स्वजसमत्व छ ।  

कम्पनीले अध्ययन गरररहेको ४ सय ८२ मेगजवजटको क्रकमजथजंकज अरुण, ४ सय ९२ मेगजवजटको फुकोट 
कणजाली, ३ सय ७ मेगजवजटको र्गदलु्लजको सम्भजव्यतज अध्ययन सक्रकएर ववस्ततृ पररयोर्नज 
प्रनतवेदन (डडवपआर) ननमजाणको चरणमज छन ्। क्रकमजथजंकज अरुण संखुवजसभज ष्ट्र्ल्लजको चेपुवज र 
क्रकमजथजंकजमज पने अरुण नदीमज ननमजाण गने गरी अध्ययन भइरहेको छ । फुकोट कणजाली 



कजसलकोटमज ननमजाण हुनेछ । र्गदलु्लज कणजाली प्रदेशको डोल्पजष्ट्स्थत र्गदलु्लज खोलजमज ननमजाण 
गररने योर्नज छ । ४ सय १७ मेगजवजटको नलगजड र्जर्रकोटमज ननमजाण हुने छ ।  

फुकोट कणजाली र्लववद्युत ्आयोर्नजलजई सरकजरले र्नतजको र्लववद्युत ् कजयािममज समजवेश 
गरेकजले यसमज लगजनी रु्टजउन सष्ट्र्लो हुने देखखएको कम्पनीको भनजइ छ ।  
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र्लववद्युत ्मज ब्यजर् पुाँर्ीकरण गना गहृकजया 
कजठमजडौँ — बैंकबजट ऋण सलएर ननमजाण भइरहेकज र्लववद्युत ्आयोर्नजको ननमजाण अवगधको 
ब्यजर् पुाँर्ीकरण गना ववद्युत ्ननयमन आयोगले नपेजल रजरि बैंकमज पर पठजएको छ । आयोगको 
पुस २४ गते बसेको बैठकले यस्तो ननणाय गरेको आयोग अध्यक्ष ददल्ली ससहंले र्जनकजरी ददए । 

हजल बैंकबजट ऋण सलएर आयोर्नज ननमजाण गरररहेकज प्रवद्ाधकहरूले ग्रस अवगध वज परीक्षण 
उत्पजदनलगत्त ैबैंकहरूलजई ऋणको ब्यजर् नतनुापछा  । ‘आयोर्नज सक्रकएर व्यजवसजनयक उत्पजदन 
नभएसम्म आम्दजनी गना नसक्ने र त्यस्तो अवस्थजमज आयोर्नजलजई ब्यजर् नतना अप्ठ्यजरो हुने 
भएकजले आयोगले सहर्ीकरण गना यस्तो ननणाय गरेको हो,’ अध्यक्ष ससहंले भन,े ‘रजरि बैंकले 
यस्तो नीनतगत ननणाय गररददए आयोर्नज प्रवद्ाधकहरूलजई पनन सहर् हुन्त्छ ।’ 
 

आयोगको ननणाय ननर्ी क्षेरको पक्षमज भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पजदकहरूको संस्थज नेपजल (इपजन) 
कज अध्यक्ष शैलेन्त्र गुरजगजईंले बतजए । यस्तो नीनतगत ननणायकज लजगग इपजनले आयोगमज ननवेदन 
ददएको उनले र्जनकजरी ददए । ‘ऊर्जा मन्त्रजलयले पनन यसकज लजगग ससफजररस गरेको गथयो,’ उनले 
भने । असोर्सम्मको त्यजंकअनुसजर कररब एक दर्ान आयोर्नजको ५० करोड रुपैयजाँ क्रकस्तज 
बक्यौतज रहेको गुरजगजईंले र्जनकजरी ददए । 

 

‘बैंकको ब्यजर् ८ देखख ९ प्रनतशतभन्त्दज मजगथ र्जाँदैन भनेर क्रकस्तज अनुमजन गररएको हुन्त्छ,’ उनले 
भने, ‘ब्यजर् नै १२–१३ प्रनतशतसम्म पुगेपनछ क्रकस्तज नतना सक्ने अवस्थज रहेन ।’ सञ्चजलनमज 
रहेकज रुग्ण आयोर्नजको कर्जाको पुनःसंरचनज गरी सहर्ीकरण गररददन ननर्ी क्षेरको मजगअनुसजर 
आयोगले पर पठजएको उनले बतजए । ‘आयोर्नज ननमजाण गदजा स्वपुाँर्ी र ऋण दवुै खचा भइसकेको 
हुन्त्छ,’ उनले भने, ‘आयोर्नजबजट आम्दजनी नभई नतना सक्ने अवस्थज हुन्त्न । यस्तो अवस्थजमज एक 
मजर उपजय भनेको पुाँर्ीकरण हो ।’ रजरि बैंककज बैंक तथज ववत्तीय संस्थज ननयमन ववभजगकज 
कजयाकजरी ननदेशक देवकुमजर ढकजलले कुनै आयोर्नजले ब्यजर् नतना नसक्ने अवस्थज आएमज 
ननमजाण अवगधकज लजगग पुाँर्ीकरण गने पुरजन ैप्रचलन रहेको बतजए । ‘कुनै र्लववद्युत ्आयोर्नजले 
ब्यजर् नतना नसकेको अवस्थजमज स्परट कजरणसदहत आए त्यसलजई व्यजवसजनयक उत्पजदन सुरु 
नहुन्त्रे्ल पुाँर्ीकरण गना हजमीले सम्बष्ट्न्त्धत बैंकलजई ननदेशन ददाँदै आएकज छौं,’ उनले भने । 

 

इपजन अध्यक्ष गुरजगजईंकज अनुसजर आयोर्नजलजई ददएको ऋणको क्रकस्तज व्यजवसजनयक रूपमज 
उत्पजदन नहुन्त्रे्ल पुाँर्ीकरण गदजा नजफज कम देखखने भएकजले बैंकले गजह्रो मजन्त्दै आएकज छन ्। 
‘ब्यजर् पुाँर्ीकरण गदजा बैंकले आफ्नो नजफजबजट घटजएर प्रोसभर्नलमज रजखु्नपने हुन्त्छ,’ उनले भने, 



‘नीनतगत ननणाय गरी पुाँर्ीकरण गरे बैंकले प्रोसभर्ननङ गनुा पदैन ।’ हजल ननर्ी क्षेरबजट ननमजाण 
भएकज कररब सय मेगजवजट आयोर्नज रजष्ट्रिय गग्रडमज र्ोडडएकज छन ्। यी आयोर्नज ननमजाणकज 
लजगग मजरै बैंकबजट ७० अबा हजरजहजरीमज ऋण सलइएको गुरजगजईंको अनुमजन छ । यीमध्ये केही 
आयोर्नज रुग्ण भएर ब्यजर् नतना नसक्ने अवस्थजमज रहेको उनले बतजए । ‘विजायजममज आयोर्नजले 
उत्पजदन बढजएपनछ ब्यजर् नतने पैसज हुन्त्छ,’ उनले भने, ‘ननमजाणजधीन आयोर्नजले पनन उत्पजदन 
थजलेपनछ मजरै ब्यजर् नतना सक्छन ्।’ 
 

ववद्युत ्ववकजस ववभजगले कुल ७ हर्जर ५ सय मेगजवजटभन्त्दज बढी क्षमतजकज दईु सयभन्त्दज बढी 
ववद्युत ्आयोर्नजलजई उत्पजदन अनुमनत प्रदजन गरेको छ । 
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सलखुमज सजत र्लववद्युत ् 

(रजमेछजप) — रजमेछजप र ओखलढंुगजको सीमज भएर बग्ने सलखु नदीको पजनी प्रयोग गरी एकैसजथ 
सजत वटज र्लववद्युत ्आयोर्नज ननमजाण हुाँदै छन ्। सब ैआयोर्नजबजट ३२९ दशमलव ६ मेगजवजट 
ववद्युत ्उत्पजदन हुनेछ । गुम्देलको लजहजछेवरदेखख त्रबरु्लीकोटको रजतजमजटजसम्म ववद्युत ्
आयोर्नजकज ववसभन्त्न संरचनज ननमजाण धमजधम भइरहेको छ ।  

उत्तरी रजमेछजपको नुम्चे खोलज र सलखुको पजनी समसजएर सभर्न र्लववद्युत ्आयोर्नजले ५८ 
मेगजवजट क्षमतजको ववद्युत ्उत्पजदन गदै छ । आयोर्नजले प्रवेशमजगा र अन्त्य संरचनज ननमजाण 
थजलेको छ । रजमेछजपको उत्तरी बस्ती लजहजछेवरमज आयोर्नजको सससभल संरचनजको कजम धमजधम 
भइरहेको उक्त आयोर्नजले उमजतीथा नष्ट्र्कै ववद्युत्गहृ ननमजाण गनेछ । 

उमजतीथा नष्ट्र्कैको पजनीबजट सलखु–१ आयोर्नजले ७७ मेगजवजट क्षमतजको ववद्युत ्उत्पजदन गना 
तीव्र गनतमज कजम गरररहेको छ । उक्त आयोर्नज दहमजलय प्रजसलले प्रवद्ाधन गरेको हो । 
आयोर्नजमज मुख्य लगजनी प्रजइम बैंक र अन्त्य छ वटज बैंकको छ । आयोर्नजमज ३० प्रनतशत 
लगजनी मोतीलजल दगुड समूहको छ । प्रनतमेगजवजट १८ करोड खचा अनुमजन गररएको आयोर्नज 
०७७ सजउनमज सम्पन्त्न गने लक्ष्य रहेको सञ्चजलक सदस्य रजर्न खरीले र्जनकजरी ददए । दगुड 
समूहकै लगजनीमज सलखु–१ को ७७ मेगजवजट ववद्युत ्उत्पजदन भई बजदहररएको पजनी प्रयोग गरी 
सलखु–२ आयोर्नजमज लैर्जने कजमसमेत भइरहेको खरीले बतजए । आयोर्नजको ववद्युत ्क्षमतज ५५ 
मेगजवजट हुनेछ । आयोर्नजमज मजछजपुच्रे बैंकको मुख्य लगजनी छ । उमजकुडड–१ को वजष्ट्ल्दङ 
दोभजनमज बजाँध ननमजाण गरी उमजकुडडकै ठजडोखोलजमज ववद्युत्गहृमज पजनी खसजसलनेछ । 
आयोर्नजको कजमसमेत ०७७ सजउनमै सक्ने लक्ष्य छ । 

 

यसैगरी सोही समूहले तसे्रो आयोर्नजको कजम पनन साँगसाँगै अनघ बढजएको छ । सलखुको रजङदहमज 
बजाँध ननमजाण गरी बुकुदोभजनमज ववद्युत्गहृ ननमजाण हुने आयोर्नजको संरचनज ननमजाणमज तीव्रतज 
ददइएको छ । २९ दशमलव ४ मेगजवजट क्षमतजको आयोर्नज ननमजाण पूरज गरी ०७७ असजरमज 
ववद्युत ्उप्पजदन हुने लक्ष्य छ । आयोर्नजको ननमजाणमज समेत प्रनतमेगजवजट १८ करोड खचा हुने 
अनुमजन छ । 

 

दगुड समूहले ननमजाण गरेकज तीन वटै आयोर्नजमज हजल सुरुङ ननमजाण, पजवर हजउसको 
सससभलतफा को कजम, प्रसजरण लजइनको सभे, र्ग्गज अगधग्रहणलगजयत कजम भइरहेकज छन ्। 
उत्पजददत ववद्युत ्१३२ केभी प्रसजरण लजइनमजफा त रजमेछजपको चुचुरेष्ट्स्थत गर्जाङ सबस्टेसनमज 



लगेर केन्त्रीय प्रसजरण लजइनमज र्ोड्ने लक्ष्य रहेको खरीले बतजए । उक्त तीन वटज आयोर्नजबजट 
उत्पजदन हुने १६१ दशमलव ४० मेगजवजट त्रबरु्लीमध्ये ववद्युत ्प्रजगधकरणले ११४ मेगजवजट खररद 
गने सम्िौतज भएको छ । बजाँकी ववद्युत ्अन्त्य खररदकतजालजई बेगचने उनको भनजइ छ । 

 

आयोर्नजकज लजगग सजनजठूलज गरी पजाँच वटज पक्की पुल र कररब १२५ क्रकसम सडक ननमजाण 
सक्रकएको छ । सलखु खोलजको पजनी प्रयोग गरी ५२ दशमलव २ मेगजवजट क्षमतजको सलखु–४ 
र्लववद्युत ्आयोर्नज ननमजाणसमेत तीव्र पजररएको छ । रजमेछजपको उमजकुडड र ओखलढंुगजको 
खखर्ी देम्बज गजउाँपजसलकजको बीचमज पने त्रबसमरेमज बजाँध बजाँधी ओखलढंुगजको सलम्तीमज ननमजाण हुने 
ववद्युत्गहृमज पजनी खसजसलने आयोर्नजको कजम कररब ३० प्रनतशत पूरज भएको छ । 
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कणजाली र सदरूपष्ट्श्चम प्रदेशलजई अध्यजरोमुक्त पजना १३ अबाको 
ऋण 

२ मजघ, कजठमजडौं । सरकजरले ववद्युत ववतरण प्रणजली स्तरोन्त्ननत तथज ववस्तजर आयोर्नजकज लजगग 

युरोपेली लगजनी बैंक (ईआईबी)बजट कररब १२ अबा ७६ करोड (१०० समसलयन युरो) ऋण सहजयतज 

स्वीकजर गने ननणाय गरेको छ । यो रकम प्रदेश ५ सदहत कणजाली र सुदरूपष्ट्श्चम प्रदेशमज 

ववद्युतीकरण गना र ववतरणलजइन सुधजर गना खचा गररनेछ । 

तीन प्रदेशमज ववद्युतीकरण सकजउने यो पररयोर्नजमज चीनको एससयन पूवजाधजर लगजनी बैंक 

(एआईआईबी)बजट पनन १०० समसलयन युरो बरजबर नै सहयोग सलन तयजरी भइरहेको छ । 

नेपजल ववद्युत प्रजगधकरणकज कजयाकजरी ननदेशक कुलमजन नघससङकजअनुसजर यो पररयोर्नज पररयोर्नज 

कररब २५ अबाको हुनेछ । ‘यो सहयोग रकम तीनवटज प्रदेशमज ववद्युतको आपूनत ा सुधजर गना र सबै 

र्नतजलजई रजष्ट्रिय प्रसजरणको पहुाँचमज पुर् यजउन उपयोग हुन्त्छ,’ उनले भने, ‘अब कणजालीसदहत 

सुदरूपष्ट्श्चमकज पनन सम्भजब्य सबै ववकट गजउाँपजसलकजमज पनन ववद्युतीकरण सुरु हुन्त्छ ।’ 

ववद्युत प्रजगधरकणले अबको ३ विासभर देशभर ववद्युतीकरण गने लक्ष्य रजखेको छ । त्यसकज लजगग 

लगभग आगथाक स्रोत सुननष्ट्श्चत भइसकेको प्रजगधकरण बतजउाँछ । 

ववद्युतीकरणमज सबैभन्त्दज कमर्ोर कणजाली प्रदेश छ । त्यहजाँ हजलसम्म ३० प्रनतशत मजरै 

ववद्युतीकरण भएको छ । ववकट क्षेर धेरै भएकजले त्यहजाँ ववतरण लजइन ववस्तजर गना ठूलो लगजनी 

चजदहन्त्छ । सुदरूपष्ट्श्चम प्रदेश र प्रदेश ५ कज केही पहजडी ष्ट्र्ल्लजमज पनन ववद्युतीकरण गना कदठन 

र महंगो पछा । 

त्यसैलजई ध्यजनमज रजखेर सरकजरले एससयजली पूवजाधजर लगजनी बैंक (एआईआईबी) र युरोवपयन लगजनी 

बैंक (ईआईबी) साँग २५ अबा सहुसलयत ऋण सलन लजगगएको हो । 



यो रकमबजट कणजाली, सुदरूपष्ट्श्चम र प्रदेश ५ कज ग्रजमीण क्षेरमज ववद्युतीकरण गने योर्नज छ । 

४ नम्बर प्रदेशमज ववद्युतीकरण गना सरकजरले र्जपजनी सहयोग ननयोग र्जइकजसाँग सहयोग मजगगएको 

छ । यसमज र्जइकज सकजरजत्मक भएकजले केही समयसभरै त्यसकज लजगग सम्िौतज हुन सक्ने ऊर्जा 

मन्त्रजलय स्रोतले बतजयो । 

प्रदेश ३ कज ववसभन्त्न ष्ट्र्ल्लजमज ववद्युतीकरण गना सरकजरसाँगै ववश्व बैंकले कजम गरररहेको छ । 

प्रदेश ३ मज ९० प्रनतशतभन्त्दजबढी ठजउाँमज ववद्युतीकरण भइसकेको छ । 

प्रदेश २ मज ववद्युतीकरणकज लजगग ४ अबाभन्त्दजबढी रकम उपलब्ध गरजउन दईु मदहनजअनघ मजर नवे 

सरकजरसाँग सम्िौतज भइसकेको छ । यो रकमले २ नम्बर प्रदशेकज बजाँकी गजउाँ हरुमज लजइन ववस्तजर 

गने र त्यहजाँको ववद्युत आपूनत ा सुधजर गना ववसभन्त्न कजयाहरु गररने कजयाकजरी ननदेशक नघससङले 

बतजए । 

‘दईु नम्बर प्रदेशकज सबस्टेशन सुधजरेर त्यहजाँ लो-भोल्टेर्को समस्यज हल गना नवेले ददएको अनुदजन 

सहयोग उपयोग हुन्त्छ,’ उनले भने, ‘हजमी नछट्टै टेन्त्डरमज र्जाँदैछौं ।’ 

प्रदेश १ मज पनन पनन ववश्व बैंकले नै ववद्युतीकरणकज लजगग लगजनी गरेको छ । सरकजरले पनन 

त्यसमज लजगत सहभजगगतज रजखेको छ । 

यसरी अबको ३ विासभरै सबै नजगररकको घरमज ववद्युत सेवज पुर् यजउने ववद्युत प्रजगधकरण कजयाकजरी 

ननदेशक नघससङले बतजए । यो विा ४० ष्ट्र्ल्लजमज पूणा ववद्युत सेवज पुर् यजइसक्ने नघससङ बतजउाँछन ्

। हजलसम्म कजभ्रे, पवात, स्यजङ्र्ज, कजठमजडौं, भुक्तपुर पूणा ववद्युतीकरण भएकज ष्ट्र्ल्लज हुन ्। 

अत्यन्त्तै ववकट क्षेरमज वैकष्ट्ल्पक ऊर्जा प्रवद्ाधन केन्त्रले सोलजरमजफा त ववद्युतीकरण गने भन्त्दै उनले 

सम्भव भएको स्थजनसम्म रजष्ट्रिय प्रसजरण नै पुर् यजइने बतजए । 



प्रजगधकरणकज प्रवक्तज प्रवल अगधकजरीको भनजइमज ववद्युतीकरण ववस्तजर गदै लगेपनछ ववद्युत 

समटरको सहर् उपलब्धतज, चोरी ननयन्त्रणको प्रभजवकजरी प्रयजस, प्रजगधकरणको सुधजररएको सेवज प्रवजहले 

ग्रजहक संख्यज बढजउन मद्धत गरेको छ । 

‘ग्रजहक थवपाँदज यसले चुहजवट ननयन्त्रणमज पनन सहयोग पुग्छ भने ववद्युतीय सुरक्षजको पक्ष पनन 

सबल बन्त्छ,’ उनले भने, ‘नयजाँ ठजउाँमज ववरु्ली पुग्दज र्नतजले पनन गुणस्तरीय र्ीवनयजपन गना 

पजएकज छन ्।’ 

खपि र्ढाउने योजना 

ववद्यतु प्रजगधकरणकजअनुसजर गत असजरसम्म ७८ प्रनतशत र्नसंख्यजमज रजष्ट्रिय प्रसजरणलजइनको 

ववरु्ली पुगेको गथयो । आगथाक विाको पदहलो ६ मदहनमज मदहनजमज भएको कजमले ८० प्रनतशतबढी 

र्नतजमज पहुाँच ववस्तजर भइसकेको छ । 

हजल प्रत्येक मदहनजमज औित ५० हर्जर ग्रजहक थवपाँदै गएको छ र यो विामजरै ७ लजख समटर ववतरण 

गने लक्ष्य रहेको प्रवक्तज अगधकजरीले र्जनकजरी ददए । 

सजथै प्रनतव्यष्ट्क्त ववद्युत ्खपत दर ४२ प्रनतशतले बढजउने लक्ष्य सलएको छ । आव २०७५/७६ मज 

खपत दर ६८ क्रकलोवजट प्रनतघडटजकज दरले बढेर गत असजरसम्म २४५ क्रकलोवजट घडटज पुगेको गथयो 

। त्यसभन्त्दज अनघल्लो विा यस्तो खपत १ सय ७७ क्रकलोवजट घडटज मजर गथयो । त्यसलजई आगजमी 

सजउनसम्म ४२६ क्रकलोवजट घडटज पुर् यजउने प्रजगधकरणको महत्वजकजंक्षी लक्ष्य छ । 

असजरसम्म कररब ९० प्रनतशत घरधुरीमज त्रबरु्ली सेवज -सोलजर, बजयोग्यजस, वजयु र लघ ु

र्लववद्युतसदहत) पुगेको उर्जा मन्त्रजलयको त्यजंकमज देखखन्त्छ । त्यसमध्ये ११ प्रनतशतले 

सोलजरलगजयत वैकष्ट्ल्पक ऊर्जा प्रयोग गने गरेकज छन ्। गत विा मजरै सरकजरले ४ लजख २० हर्जर 

घरमज ववद्युतीकरण गरेको गथयो । यो विा पनन त्यनत नै संख्यजमज नयजाँ ग्रजहक र्ोड्दै ववद्युतको 

उपलब्धतज थप सहर् बनजउने योर्नज ऊर्जा मन्त्रजलयको छ । 



प्रजगधकरणले ववपन्त्नलजई ननःशुल्क समटर ददएर ववद्युत ्पुगेकज तर लजइन नर्ोडेकजलजई सेवज सलन 

प्रोत्सजहन गरररहेको कजयाकजरी ननदेशक कुलमजन नघससङ बतजउाँछन ्। 
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तीन प्रसजरण लजइनलजई १९६ हेक्टर वन क्षेर प्रयोगको अनुमनत 

२ मजघ, कजठमजडौं । सरकजरले र्लववद्युत र प्रसजरणलजइन सम्बद्ध ववसभन्त्न पररयोर्नजलजई १९६ 

हेक्टर वन क्षेर प्रयोगकज लजगग स्वीकृनत ददएको छ । 

तजमजकोशी–कजठमजडौं प्रसजरणलजइन, हेटौंडज–ढल्केबर–दहुबी प्रसजरणलजइन र रुकुमगजड र्लववद्युत 

आयोर्नजको प्रसजरणलजइनकज लजगग वन क्षेर प्रयोग गना मष्ट्न्त्रपररिद बैठकले स्वीकृनत ददएको हो 

। यअसनघदेखख नै यी पररयोर्नजमज सरकजरसाँगको समन्त्वयकज आधजरमज कजम सुरु भएपनन 

मष्ट्न्त्रपररिदले वन क्षेर प्रयोग गना स्वीकृनत ददन बजजकी गथयो । 

प्रजगधकरणकज कजयाकजरी ननदेशक कुलमजन नघससङ सरकजरले वन क्षेर प्रयोग गना ददएको स्वीकृनतले 

आयोर्नजहरुलजई तीव्र गनत ददन मद्धत पुग्ने बतजउाँछन ्। 

तजमजकोशी–कजठमजडौं २२०/४०० के.भी. प्रसजरणलजईनको ‘रजइट अफ वे’ सदहत केही टजवर संरचनज 

तयजर गना दोलखज, ससन्त्धुपजल्चोक, कजभ्र,े कजठमजडौं र भक्तपुरकज वन क्षेरमज कजम गनुपछा । यो 

पररयोर्नजमज परेकज ववसभन्त्न ५६ वटज सजमुदजनयक वनलगजयतको कूल १०३.२२० हेक्टर रजष्ट्रिय वन 

क्षरे प्रयोग गना सरकजरले स्वीकृनत ददएको सूचनज तथज सञ्चजरमन्त्री गोकुलप्रसजद बजस्कोटजले 

र्जनकजरी ददए । 

यस्तै हेटौंडज–ढल्केबर–दहुबी ४०० के.भी. प्रसजरणलजइनको चौंथोखडड (मकवजनपुर)को ‘रजइट अफ वे’मज 

पने हेटौंडज, छनतवन, हनजामडी र रजइगजउाँकज ववसभन्त्न १७ वटज सजमुदजनयक वन र दईु वटज कबुसलयती 

वनलगजयत सदहत केही टजवर संरचनज तयजर गनुापनेछ । सरकजरले यी वनकज कररब ८०.६६० हेक्टर 

रजष्ट्रिय वन क्षेर प्रयोग गना पनन स्वीकृनत प्रदजन गरेको छ । 

यस्तै रजप्ती हजइड्रो एडड र्नरल कन्त्स्िक्सन सलसमटेडले बनजइरहेको कुमगजड र्लववद्युत आयोर्नजको 

३३ के.भी. प्रसजरणलजइनको ‘रजइट अफ वे’सदहत केही पोल र टजवर संरचनज तयजर गना पनन वन 

प्रयोग गना अनुमनत ददइएको छ । 



रुकुममज रहेकज ववसभन्त्न पजाँच वटज सजमुदजनयक वन लगजयतको कूल ४.०४९९ हेक्टर रजष्ट्रिय वन क्षेर 

प्रयोग गना स्वीकृनत ददइएको सञ्चजरमन्त्री बजस्कोटजले र्जनकजरी ददए । 
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एचआइडडससएल र पजवर चजइनजले सुरु गरे मजडी र्लजशयको 
अध्ययन 

कजठमजडौं । रोल्पजमज ननमजाण हुने १ सय ५६ मेगजवजटको मजडी र्लजशय र्लववद्युत आयोर्नजको 
ववस्ततृ सम्भजव्यतज तथज ववस्ततृ आयोर्नज प्रनतवदेन (डडवपआर) तयजर गने कजम सुरु भएको छ 
। हजइड्रो इलेष्ट्क्िससटी इन्त्भेरटमेन्त्ट एन्त्ड डेभलपमेन्त्ट कम्पनी सलसमटेड (एचआइडडससएल) र 
चीनको पजवर चजइनज कपोरेशनले संयुक्तरूपमज त्रबहीबजर (मजघ २ गते) देखख अध्ययन सुरु गरेकज 
छन ्। आवश्यक उपकरण लगेर डड्रसलङको कजम सुरु गररएको छ । कजम सुरु भएको समनतबजट १८ 
मदहनजमज डडवपआर सदहतको अध्ययन पूरज गने लक्ष्य छ । गत असोर् २५ र २६ गते भएको 
गचननयजाँ रजरिपनत सस ष्ट्र्नक्रफङको नेपजल भ्रमणकज बेलज आयोर्नज ननमजाण गने ववियको 
समिदजरी पर (एमओयू) मज हस्तजक्षर भएको गथयो । र्सअनुसजर आयोर्नजमज ७४ प्रनतशत 
गचननयजाँ कम्पनीले र २६ प्रनतशत एचआइडडससएलले स्वपुाँर्ी लगजनी गनेछन ्। रोल्पजको 
मजडीचौरमज त्रबहीबजर नै आयोर्नजको सजइट कजयजालय स्थजपनज गररएको छ । कजयजालय उद्घजटन 
ऊर्जा, र्लस्रोत तथज ससाँचजइ मन्त्री विामजन पुनले गरेकज छन ्। एचआइडडससएलले नेततृ्व गने र 
सम्बष्ट्न्त्धत ववज्ञ पजवर चजइनजले खटजउने गरी अध्ययन सुरु हुने प्रमुख कजयाकजरी अगधकृत 
छत्रबरजर् पोखरेलले बतजए । ‘अध्ययन गदै र्जने र यसको खचा सुरुमज पजवर चजइनजले नै गछा , 
पनछ यसको पुाँर्ीकरण हुन्त्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसाँग भने, ‘कसले कनत खचा गयो, त्यही आधजरमज 
खचा पुाँर्ीकरण हुनेछ ।’ आयोर्नजकज लजगग शतप्रनतशत ऋण खोज्ने ष्ट्र्म्मज पजवर चजइनजको हुने 
उनले र्जनकजरी ददए । मजडी खोलजमज बजाँध ननमजाण गरी ६ क्रकलोसमटर सुरुङबजट ल्यजइएको पजनी 
हररगजउाँमज बन्त्ने ववद्युतगहृमज खसजसलनेछ । ७.५ बगाक्रकलोसमटर क्षेरफलमज फैसलने र्लजशयको 
बजाँध कररब १ सय ७० समटर हुने अध्ययनले देखजएको छ । र्लजशयमज ४१.७ करोड घनसमटर 
पजनी सष्ट्ञ्चत गना सक्रकन्त्छ । वजविाक ४५५.८ गगगजवजट घन्त्टज ववद्युत उत्पजदन हुने आयोर्नजबजट 
दहउाँद र बखजाको ऊर्जा अनुपजत आधज–आधज हुने पनन अध्ययनले देखजएको छ । उत्पजददत ववद्युत 
ववद्युतगहृदेखख ५० क्रकलोसमटरको २२० केभी प्रसजरण लजइनमजफा त प्रस्तजववत भजलुवजङ 
सबस्टेसनमज र्ोडडनेछ । ३२ अबा २० करोड रुपैयजाँ लजगत अनुमजन गररएको आयोर्नजको 
आन्त्तररक प्रनतफल ११.९६ प्रनतशत रहेको छ । यस्तै स्वपुाँर्ीको आन्त्तररक प्रनतफल १५.७२ 
प्रनतशत देखजइएको छ । १.१ लजभ–लजगत अनुपजत रहेको आयोर्नजबजट कररब ७ विामज सजधजरण 
लगजनी क्रफतजा हुने अनुमजन छ । टेलरेस (ननकजस सुरुङ) बजट ननस्कने ९० क्यूमेक्स पजनी २६ 



क्रकलोसमटर सुरुङ ननमजाण गरी दजङको ग्वजर खोलजमज समसजउने योर्नज छ । उक्त खोलजमज पजनी 
समसजएपनछ यसबजट ससगंो दजङ ष्ट्र्ल्लजमज ससाँचजइ गना सक्रकने पोखरेलले बतजए । प्रदेश ५ तथज 
पष्ट्श्चम के्षरमज ववद्युत मजग र आपूनत ाबीच सन्त्तुलन समलजउन आयोर्नजको महत्त्वपूणा भूसमकज हुने 
अपेक्षज गररएको छ । अदहले मध्य तथज सुदरूपष्ट्श्चममज १२ मेगवजटको खिम्रुक र ३० मेगजवजटको 
चमेसलयज बजहेक ठूलज आयोर्नज ननमजाण भएकज छैनन ्। 
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बुटबल पजवरले मजगथल्लो मस्र्यजङदी–२ आयोर्नजको क्षमतज 
घटजयो, ३२७ मेगजवजटमज डडर्जइन  

कजठमजडौं । प्रस्तजववत मजगथल्लो मस्र्यजङदी–२ र्लववद्युत आयोर्नजको क्षमतज घटेको छ । 
आयोर्नजको क्षमतज ६०० मेगजवजटबजट घटेर ३२७ मेगजवजट कजयम भएको हो । 

र्ीएमआर इनर्ी सलसमटेडले भजरत ननकजसी प्रयोर्नकज लजगग आयोर्नज क्यू २८ मज डडर्जइन गरेको 
गथयो । क्यू २८ मज डडर्जइन गदजा आयोर्नजको र्डडत क्षमतज ६०० मेगजवजट गथयो ।  

नेपजल ववद्युत प्रजगधकरणले क्यू ४० भन्त्दज कम डडर्जइनकज आयोर्नजसंग ववद्युत खररदत्रबिी 
सम्िौतज (पीपीए) नगने नीनत ल्यजएपनछ आयोर्नजको क्षमतज घटेको बुटवल पजवर कम्पनी सलसमटेड 
(बीपीसी) कज प्रमुख कजयाकजरी अगधकृत (सीईओ) उत्तरकुमजर शे्ररठले बतजए । 

‘र्ीएमआरले भजरत ननकजसीकज लजगग क्यू २८ मज डडर्जइन गरेर क्षमतज बढजएको गथयो । प्रजगधकरणले 
४० भन्त्दज कम क्यूकज आयोर्नजसंग पीपीए नगने भएपनछ क्षमतज घटेको हो’ उनले क्यजवपटल 
नेपजलसंग भने । 

बीपीसीले र्ीएमआरसंग सजढे ३ अबा रुपैयजाँमज सो आयोर्नज खररद गरेको हो । र्ीएमआरसंग 
मजगथल्लो कणजाली आयोर्नज मजर छ । मजगथल्लो मस्र्यजङदी आयोर्नज बीपीसीले ३ ओटज गचननयजाँ 
कम्पनीसंग सजिेदजरीमज बनजउने भएको छ । 

बीपीसी र ३ ओटज गचननयजाँ कम्पनीले एससीआईर्ी इन्त्टरनेसनल नेपजल हजइड्रो ज्वजइन्त्ट डेभलपमेन्त्ट 
कम्पनी प्रजइभेट सलसमटेड गठन गररसकेकज छ । 

पीपीएकज लजगग ववद्युत प्रजगधकरणमज आवेदन ददएको छ । ववद्युत प्रजगधकरणले डलरमज पीपीए 
गना मजनेको छैन । यो कम्पनीमज बीपीसीको १९.५ र बजाँकी गचननयजाँहरुको छ ।  

पीपीए र हेर् फडडको कजम बजाँकी रहेको सीईओ शे्ररठले बतजए । हेर् फडडमज दढलजइ भइरहेको उनले 
सुनजए । चीनबजट डलरमज लगजनी आउने भएकजले आयोर्नजलजई डलरमज पीपीए र पररवत्र्य मुरज 
र्ोखखम व्योहना हेर् फडड आवश्यक भएको उनको भनजई छ । 



बीपीसीले गचननयजाँ सजिेदजरसमज मजगथल्लो मस्र्यजङदी र १४० मेगजवजटको तल्लो मनजङ मस्र्यजङ्दी 
आयोर्नज बनजउन तयजरी थजलेको छ । । दईु आयोर्नजको र्डडत क्षमतज ४६७ मेगजवजट छ । 

बीपीसीले दबुै आयोर्नजको पुरक वजतजवरणीय प्रभजव मूल्यजाँकन सुरु गरेको छ । मजगथल्लोको क्षमतज 
घटेको र तल्लोको बढेकजले पुरक वजतजवरणीय प्रभजव मूल्यजाँकन गना लजगेको हो ।  

बीपीसीले तल्लो मनजङ मस्र्यजङदीको ८०.६ प्रनतशत सेयर गचननयजाँ कम्पनीलजई त्रबिी गररसकेको छ 
। एसीआईर्ीमज बीपीसीको १९.४ प्रनतशत सेयर छ । 

एससीआईर्ीमज बीपीसीकज अनतररत्त एससीआईर्ी इन्त्टरनेसनल सलसमटेड, र्ीचेङ इन्त्टरनेसनल 
इन्त्भेस्टमेन्त्ट कम्पनी सलसमटेड, क्युआईइसी इन्त्टरनसेनल कम्पनी सलसमटेड हङकङको लगजनी रहन े
छ ।    

मनजङमज पने १४० मेगजवजटको सो आयोर्नजबजट ६९ करोड ८२ लजख युननट त्रबरु्ली उत्पजदन हुने 
संभजव्यतज अध्ययनले देखजएको छ । 

तल्लो मनजङ मस्र्यजङदी आयोर्नज भन्त्दज तल दईु आयोर्नजसंग क्यजसकेड अवधजरणजमज स्रोतको 
अगधकतम उपयोग हुने गरी त्रबरु्ली उत्पजदन बढजउने लक्ष्य रहेको बीपीसीले  र्नजएको छ ।   

आयोर्नजको संरचनज मनजङको नजसोङ गजउाँपजसलकजम रहनेछ । आयोर्नजबजट उत्पजदन हुने त्रबरु्ली 
नजसोङ गजउाँपजसलकजको घेलजञ्चोक र ओडजर गजउाँमज प्रस्तजववत २२० केभी मनजङ हवमज ल्यजएर र्ोडडन े
छ । 

बीपीसीले नेपजलमज १ हर्जर मेगजवजट त्रबरु्ली उत्पजदन गना चीनबजट २ खबा रुपैयजाँ बढी वैदेसशक 
लगजनी ल्यजउन गचननयजाँसाँग सम्िौतज गरेको छ । 

होष्ट्ल्डङ कम्पनीमजफा त आउदो ५ विामज थप १ हर्जर मेगजवजट त्रबरु्ली उत्पजदन गने लक्ष्य सलइएको 
छ । बीपीसीले ३० मेगजवजटको न्त्यजदी आयोर्नजको ननमजाण गरररहेको छ । 
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बरेङ गजउाँपजसलकजमज रजष्ट्रिय प्रणजलीकजेे ववद्युत सेवज ववस्तजर 
हुाँदज स्थजनीय हविात 

 

कजठमजडौं । बजगलुङ ष्ट्र्ल्लजको दगुाम बरेङ गजउाँपजसलकजमज रजष्ट्रिय प्रसजरण प्रणजलीको ववद्युत सेवज 
पुगेको छ । नेपजल ववद्युत प्रजगधकरणले ववद्युतीकरण ववस्तजर गरी गजउाँपजसलकजमज ववद्युत सेवज 
पुयजाएको हो । सरकजरको कररब १८ लजख ५० हर्जर रुपैयजाँ लजगतमज गजउाँपजसलकजको धजवज, मरु्वज, 
टोड्के र खोलजखका  गजउाँमज ववद्युत सेवज ववस्तजर गररएकजेे बजगलुङ ववतरण केन्त्र प्रमुख 
सशवनजरजयण गोशेलीले बतजए । उनकज अनुसजर २ क्रकलोसमटर लजमो प्रसजरण लजइन ननमजाण गरी 
गजउाँमज सवेज ववस्तजर गररएकजेे हजेे । ववद्युतीकरणपनछ स्थजनीय ३६ घरमज ववद्युत सेवज 
ववस्तजर भएकजेे छ । ‘गजउाँमज लघु र्लववद्युत केन्त्रकजेे ववद्युत ववतरण भएकजेे गथयजेे,’ उनले 
भने, ‘उत्पजदन घटेकजले बत्ती बजल्न धजेै–धजेै गथयजेे । प्रजगधकरणकजेे सेवज ववस्तजरले गजउाँ  नै 
िलमल भएकजेे छ ।’ गजउाँमज प्रसजरण प्रणजलीकजेे सेवज ववस्तजरले स्थजनीय हससात भएकज छन ्। 
अदहले बत्ती बजल्न, मोबजईल चजर्ा गना, ववद्युतीय उपकरण चलजउन र कुटजनी वपसजनी समल 
सञ्चजलन गना सहर् भएको स्थजनीय बतजउाँछन ्। अदहले गजउाँपजसलकजकजेे वडज नम्बर-१ मज 
पुगेकजेे ववद्युत सेवज अन्त्य वडजमज पनन ववस्तजर गदै लैगजने यजेेर्नज अनघ बदढसकेकजेे ववतरण 
केन्त्रले र्नजएकजेे छ । बरेङसदहत तजरजखोलज, ढोरपजटन र बडडगजड गजउाँपजसलकजमज धमजधम 
ववद्युतीकरणको कजम चसलरहेको छ । 
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व्यष्ट्क्तकज कुडठज रजरिवजद हुन सक्दैन 

एमसीसीमा कुलनने नेिाहरू नेपाल ट्रस्टको जगगा काण् मा क्रकन चुप ? ३३ क्रकलो सुन र वाइ र् ीमा 
क्रकन मौन ? 

 

यनतखेर मुलुकको रजर्नीनत गज्यजङगुरु्ङ छ। तीन मदहनजदेखख देशले सभजमुख पजउन सक्रकरहेको 
छैन। एकतज भएर पनन दईु पजटी मजनससक र भौनतक रूपमै रुवीकृत छन।् रजरिकज प्रमुख मुद्दजहरू 
ओिेलमज परेकज छन।् संघीयतज लजगू भएयतज र्नतजले भोग्नुपरेकज सजस्ती, अस्वजभजववक कर, 

िन्त्िदटलो प्रशजसननक संयन्त्र, सजनो कजममज पनन क्रक भनसुन लगजउनुपने क्रक त पैसै ददनुपने 
पररपजटीलगजयतकज यजवत ्ववियमज दलकज नेतजहरू मौन छन।् ३३ क्रकलो सुनकजडड, ननमालज पन्त्त, 

वजइडबडी, सरकजरी सम्पवत्तको बेचत्रबखन, नेपजल िस्टको र्ग्गज सलर् प्रकरण, बढ्दो महाँगो र समग्रमज 
र्नतजले पजएको दःुखकरटबजरे पनन दलहरू चुपचजप बससरहेकज छन।् अि सरकजरले खचा गना 
नसकेको, रजष्ट्रिय गौरव भननएकज आयोर्नजको दगुानत भइरहेको, रजर्स्व उठ्न नसकेको, ददनहुाँ १५ 
सय नेपजली त्रबदेससएकज, महाँगीले र्नतजकज ढजड सेक्रकएकज आदद मुद्दजमज कसैलजई मतलब छैन। 

यनतखेर सबैभन्त्दज बढी सन्त्तुरट प्रमुख ववपक्षी नेपजली कजंग्रेसलजई छ। कजंग्रेस सत्तजमज र नेकपज 
ववपक्षीमज भएको भए ददनहुाँर्सो बन्त्दहडतजल हुन्त्थे; सडकमज टजयर बल्थे र रेसलङ भजाँगचन्त्थे। नेकपजको 
सरकजरलजई ववपक्षीभन्त्दज आफ्नै दलसभरकज केही असन्त्तुरट नेतजहरूबजट डर छ। सरकजरको आलोचनज 
गर् यो क्रक मन्त्री पजइहजसलन्त्छ। घनश्यजम भुसजल, योगेश भट्टरजईहरूले असन्त्तुष्ट्रट र्नजउाँ दै आएकज 
गथए, मन्त्री बनजइए। अब एमसीसीमज नेकपजकज केही नेतजको असन्त्तुष्ट्रट छ। नतनलजई पनन केही 
‘सम्बोधन’ गररददने हो भने उनीहरू पनन चुप लजग्नेछन।् 

कनतपय नेतज, र्ो सत्तजमज बस्न पजएकज छैनन,् कज व्यष्ट्क्तगत कुडठज रजरिवजदमज पररणत भइरहेको 
छ। अमेररकी सहयोग एमसीसी ठूलो बहजनज बननरहेको छ। एमसीसीववरुद्ध उसभएकज सबै नेतजलजई 
थजहज छ— यो ववशुद्ध आगथाक मुद्दज हो। तर र्बर्ास्ती रजष्ट्रियतज र इन्त्डो–प्यजससक्रफकमज घुसजइददयो 
भने त्यो रजरिवजदी पनन भइने, सरकजरको ववरोध गना पनन पजइने। छोरी कुटेर बुहजरी तसजाउने भनेको 
यही हो। एमसीसीमज कुलाने नेतजहरू नेपजल िस्टको र्ग्गज कजडडमज क्रकन चुप ? ३३ क्रकलो सुन र 
वजइडबडीमज क्रकन मौन ? के यसमज रजष्ट्रियतज, र्नतजकज दहत इत्यजदद छैन ? दहर्ो अमेररकजले 
भोटकोसी नजमक र्लववद्युत्बजट अबजाेैें डलर लैर्जने गरी सम्िौतज हुाँदज यी रजरिवजदी नेतज कहजाँ 



गथए ? देश लुट्ने सम्िौतज वजस्तवमज भोटेकोसीको डलर ववद्युत ्खररद सम्िौतज (पीपीए) गथयो। 
अदहले पनन भोटेकोसीले लुदटरहेकै छ, भलै अमेररकजको पजडडज इनर्ी भन्त्ने कम्पनीले त्यो ससगंै 
आयोर्नज नेपजलीलजई बेगचसक्यो। खखम्तीले त्यसैगरी देश लुदटरहेकै छ। अभैm कयौं विा लुदटरहनेछ। 
दहर्ो बूढीगडडकी बेगचाँदज हजम्रज यी नेतजहरू कुन दलुजसभर नछरेकज गथए ? 

एमसीसीका कुनै पतन शिनले देशको अदहि गदैन। िेनेजुयलाले कुनै पतन अमेररकी 
सहयोग स्वीकार गदैन। के हामी पतन िेनेजुयलार्ाट तनदेमशि हौं ि ? 

आमनजगररकलजई मकजा परररहेकज कुनै पनन ववियमज हजम्रज नेतजहरू बोल्दैनन।् क्रकसजनले मल नपजउाँ दज, 
खेतमज ससाँचजइ नपुग्दज, उत्पजददत वस्तुले बर्जर नपजई त्रबचौसलयज मोटजउाँदज, उखु क्रकसजन मजइतीघर 
मडडलजमज धरधरी रुाँ दज पनन हजम्रज नतेजहरूकज पजिजण हृदय पष्ट्ग्लाँदैन। उद्योगीहरूले उद्योग चलजउन 
नपजउाँदज र भन्त्सजर तथज आन्त्तररक रजर्स्वले अनजवश्यक दःुख ददाँदज पनन उनीहरूलजई मतलब हुाँदैन। 
हजम्रज नेतजहरूले मेलम्ची खजनेपजनीर्स्तो र्नतजकज प्रत्यक्ष र्ीवनसाँग र्ोडडएकज ववियमज मौनतज 
सजाँध्दै आएकज छन।् खजनेपजनी सगचवले ददनदहजड ैकसमसन मजगेर ठेकेदजर भगजउाँदज चुाँसम्म गदैनन।् 
खजनेपजनीमन्त्री त्रबनज मगरले मेलम्चीलजई पर धकेल्दज नेतजहरू तमजसे बननरहेकज छन।् उपत्यकजकज 
सडककज खजल्डोमज परेर नजगररकले ज्यजन गुमजउाँदज नयनलजई गचत्त दखुजइ हुाँदैन। अवैध िसर उद्योग 
चलजएर घरखेत डुबजनमज पजनेववरुद्ध आवजर् उठजउाँ दज नजगररकले अनजहकमज ज्यजन फजल्नुपदजा नयनकज 
गचत्त कुाँ डडन्त्न। नयनीहरू केकज लजगग रजर्नीनत गछान ्भन्त्ने र्गर्जहेरै छ। 

आम र्नतजले दःुख पजएकज सयौं मुद्दज र वविय छन।् यस्तज ववियवस्तुप्रनत उदजसीन हुने अनन 
कजमै नपजएर्स्तो र केके न भएर्स्तो गरी एमसीसीको ववरोधमज उरेकज छन।् ५० अबा रुपैयजाँ केही 
होइन भन्त्न थजलेकज छन।् नेपजल सरकजरले आपmैेंले गहृकजया गरी अबकज ददनमज यस्तो गदजा 
देशको आगथाक ववकजस हुन्त्छ भन्त्ने ठहर गरेर प्रसजरण लजइन र सडक स्तरोन्त्ननतलजई प्रजथसमकतज 
ददयो। सरकजरको त्यही प्रजथसमकतजलजई सघजउन एमसीसी प्रस्तजववत भयो। पजाँच विासभर सजरज कजम 
तमजम गने ग्यजरेन्त्टीकज सजथ आउन लजगेको आयोर्नज नै एमसीसी हो। यसववरुद्ध र्नत लजगगपर् यो 
उनत रजरिवजदी होइने भन्त्ने होड नै चल्यो। ववरोधकज लजगग ववरोध मजर भयो। यसको अन्त्तयामज 
गएर ववरोध भएकै छैन। 

एमसीसी लजगू गना नपजएर अमेररकजलजई केही फरक पदैन। असर त हजमीलजई पछा। आउन लजगेको 
आयोर्नजको हत्यज गनुा नै रजरिघजती कजम हो। सरकजरको हववगत यही हो। ववकजस बर्ेट र्म्मज 



चजर खबा ८ अबा रुपैयजाँको छ। ‘रु्न गोरुको ससङ छैन उसको नजम नतखे’ भनेर्स्तै रु्न देशको 
आगथाक अवस्थज तन्त्नम छ, र्सले संघीयतजलजई धजन्त्न सक्दैन, उसैले महाँगो रजर्नीनतक प्रणजली 
अपनजएको छ। फेरर ववननयोष्ट्र्त ववकजस बर्ेटमज पनन खचा गनै सक्दैन। यही विाको आधज अवगध 
त्रबनतसक्दज र्म्मज १३.७२ प्रनतशत ववकजस खचा भएको छ। उतज रजर्स्व एक खबाभन्त्दज बढीले उठ्न 
सकेको छैन। उठेको रजर्स्वले यी नेतज र मन्त्री अनन कमाचजरीकज तलब भत्तजलजई पुग्दैन। तलब 
(सजधजरण खचा) खुवजउनसमेत आन्त्तररक ऋण सलनपुरेको छ। 

दहर्ो एमजले महजसगचव हुाँदज मजधव नेपजलले कुरै नबुिी ववश्व बैंकलजई गचठी लेखेर अरुण तेस्रो रद्द 
गरजए। र्नतखेर तत्कजलीन महजसगचवले कुरो बुिे क्रक अरुण तेस्रो चजदहने रहेछ भनेर, त्यनतबेलज 
समय घक्रका सकेको गथयो। पनछ एमजलेले ववश्व बैंकलजई मनजउन ननकै प्रयजस गर् यो। अरुण बनजयो 
भने कजंग्रेसले मजर कसमसन खजन्त्छ भन्त्ने अदृश्य सन्त्तजपले एमजलेलजई वपरोलेको गथयो त्यनतबेलज। 
पनछ एमजले र कजंग्रेस नै समलेर अरुण तेस्रो बेचेरै छजडे। यनतबेलजसम्म अरुण तेस्रो ननमजाण भएर 
मजगथल्लो र तल्लो अरुण पनन बननसक््यो। भजरतले ११ विासम्म अड्कजएर कजम थजलेको छ, बल्ल 
४० प्रनतशत पूरज भयो भननएको छ। यसबजट रजज्यलजई अबजाेैें घजटज परेको छ। अरुण तेस्रो बनेको 
भए २०६० पनछ देशमज लोडसेडडङ हुाँदैन्यो। एउटज अरुण तेस्रोको अवसजनले नेपजल कयौं कोस पनछ 
धकेसलयो। त्यनतबेलज पनन यस्तै रजरिवजदले कजम गरेको गथयो। रजरिवजदको रजग अलजपेर व्यष्ट्क्तगत 
कुडठजमजर असभव्यक्त भएकै हो। एमसीसीमज पनन यस्तै रजरिवजद र्जगेर आएको छ। र्बक्रक यस्तो 
रजरिवजदले कहीं पुगगाँदैन। 

प्रसजरण लजइन र रोड कनेष्ट्क्टसभटीले अथातन्त्र बसलयो बनजउाँछ। हजमीससत पयजाप्त प्रसजरण लजइन 
नभएकै कजरण उत्पजददत त्रबरु्ली एक ठजउाँबजट अकजाेे ठजउाँमज पुर् यजउन सक्रकएको छैन। देशसभर 
प्रसजरण लजइन र उपवव श्रजम स्थल (सबस्टेसन) लजई अद्यजवगधक गरी बसलयो बनजउन अदहल्यै 
तीन खबा रुपैयजाँ लजग्छ। अनन मजर र्नत त्रबरु्ली उपभोग गरे पनन िजन्त्सफरमर पड्क्रकाँ दैन। त्यस्तै, 
गुणस्तरहीन सडककज कजरण बसेनन सयौं नेपजलीले सडक दघुाटनजमज परी ज्यजन गुमजउनु परररहेको 
छ। युरोवपयन मजपदडडकज सडक बन्त्दज सवजरी सजधनले खपत गने तेल, ममात–सम्भजर र वजतजवरण 
प्रदिूणकज दहसजबले अथातन्त्रमज ठूलो मूल्य असभवदृ्गधको कजम गरररहेको हुन्त्छ। भौनतक पूवजाधजर 
ववकजस नभई आगथाक समदृ्गध हजससल असम्भव छ। भौनतक पूवजाधजरर्स्तो ववशुद्ध र्नतजको 
र्ीवनशैलीससत र्ोडडएको ववियमज पनन व्यष्ट्क्तगत कुडठजलजई रजरिवजदससत र्ोड्नु दभुजाग्यपूणा हो। 
कनतपयले एमसीसीमज कजंग्रेसले हस्तजक्षर गरेकजले कम्युननस्टले कजयजान्त्वयन गनुा हुाँदैन पनन भन्त्ने 
गछान।् दहर्ो पञ्चजयतले गोलमजल गरेर अरुण तेस्रोको अवधजरणज ल्यजएको छ, कजंग्रेसले अनघ बढजउन ु
हुाँदैन भनेर स्वयं कजंग्रेसबजट र्लस्रोत रजज्यमन्त्री भएकजले भन्त्थे। पनछ ती मन्त्रीलजई कुरो बुिजएपनछ 
अरुण तेस्रो अनघ बढेको गथयो। 



कुनै पनन ऋण वज अनुदजनमज शता हुन्त्छन।् कृवि ववकजस बैंकबजट भैंसी क्रकन्त्न ऋण सलाँदज त बैंकले 
अनके शता रजखेको हुन्त्छ। ती शता पजलनज नगनेले ऋण पजउाँ दैन। ती शताले देशलजई हजनननोक्सजनी 
पुर् यजएको छ क्रक छैन, हेररनुपने वविय त्यो हो। तर एमसीसीकज कुनै पनन शताले देशको अदहत 
गदैन। भेनेरु्यलजले कुनै पनन अमेररकी सहयोग स्वीकजर गदैन। के हजमी पनन भेनेरु्यलजबजट ननदेसशत 
हौं त ? 
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१५६ मेगजवजटको मजडी आयोर्नजको डडवपआर सुरु 

१८ मदहनामा ड वपआर सकेर तनमानणमा जाने लक्ष्य, ऊजानमन्द्िी पुन र प्रवद्र्िक कभपनीका 
प्रतितनधिद्वारा साइट कायानलय उद्िाटन 

  

मजडी र्लजशययुक्त र्लववद्युत ्आयोर्नजको ववस्ततृ सम्भजव्यतज अध्ययन तथज ववस्ततृ अध्ययन 
प्रनतवेदन (डडवपआर) ननमजाणको कजम त्रबहीबजरबजट सुरु भएको छ । रोल्पजको मजडी चौरमज ननमजाण 
गना लजगगएको उक्त र्लजशययुक्त आयोर्नजको सम्भजव्यतज अध्ययन गरी डडवपआर ननमजाणकज 
लजगग त्रबहीबजर सजइट कजयजालयसमेत उद्घजटन गररएको छ । ऊर्जा, र्लस्रोत तथज ससाँचजइमन्त्री विामजन 
पुन र प्रवद्धका  कम्पनीकज प्रनतननगधले त्रबहीबजर संयुक्त रूपमज सजइट कजयजालय उद्घजटन गरेकज 
हुन ्। 

उक्त आयोर्नज पजवर चजइनज कपोरेसन र नेपजलको ‘हजइड्रो इलेष्ट्क्िससटी इन्त्भेस्टमेन्त्ट एन्त्ड 
डेभलपमेन्त्ट कम्पनी सलसमटेड (एचआइडडससएल) को संयुक्त उपिममज ननमजाण हुनेछ ।डडवपआर 
सजइटमज आवश्यक उपकरण लगगएको र अध्ययनकज लजगग डड्रसलङलगजयत कजम त्रबहीबजरबजटै सुरु 
भएको एचआइडडससएलकज ससइओ छववरजर् पोखरेलले र्जनकजरी ददए । ‘सुरु गरेको १८ मदहनजसभर 
अध्ययन गरी डडवपआर ननमजाणसमेत सकेर ननमजाणमज र्जने लक्ष्य रजखखएको छ,’ पोखरेलले भने, 
‘अध्ययनकज लजगग पजवर चजइनज र हजम्रज प्रजववगधले संयुक्त रूपमज कजम गनछेन ्।’ 
त्यस्तै, अध्ययनकज लजगग सुरुमज लजग्ने खचा पजवर चजइनजले नै व्यहोने र अन्त्त्यमज उक्त खचालजई 
पुाँर्ीकरण गररने उनले बतजए । कररब ३२ अबा रुपैयजाँ लगजनी हुने पवूजानुमजन गररएको उक्त 
आयोर्नजमज पजवर चजइनजले ७४ प्रनतशत र एचआइडडससएलले २६ प्रनतशत सेयर लगजनी गने गरी 
संयुक्त उपिम (रे्भी) मज ननमजाण गने सहमिदजरी असोर्मै भइसकेको छ ।आयोर्नजको ऋणसमेत 
पजवर चजइनजले नै खोज्न ेसमिदजरी छ । आयोर्नजको अध्ययन अनुमनत उक्त र्ेभी कम्पनीले ऊर्जा 
मन्त्रजलयबजट यसअनघ नै पजइसकेको छ ।   

आयोर्नजको बजाँध १ सय ७० समटर अग्लो, ४१.७ घनसमटर पजनी सञ्चय गने र्लजशयको फैलजवट 
७.५ वगाक्रकलोसमटर रहनेछ । उक्त र्लजशयको पजनी ६ क्रकलोसमटरको सुरुङमजफा त रोल्पजको हररगजउाँमज 
पुर् यजई पजवर हजउसमजफा त ववद्युत ्उत्पजदन गन ेलक्ष्य छ । पजवर हजउसबजट ननष्ट्स्कने पजनीलजई २६ 



क्रकलोसमर सुरुङमजफा त दजङको ग्वजर खोलजमज छोडडनेछ । आयोर्नजले उत्पजदन गने ववद्युत ्२ सय 
२० केभीको ५० क्रकलोसमटर प्रसजरण लजइनमजफा त भजलुवजङ सबस्टेसनमज र्ोडडनेछ । 

 


