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माथिल्लो चमेललया आयोजनामा लगानी जुटाउन अपी पावरले 
२२८ करोडको हकप्रद सेयर ननष्कासन गदै  

काठमाडौं । अपी पावर कम्पनी लललमटेडले ४० मगेावाटको माथिल्लो चमेललया जलववद्यतु आयोजना 
बनाउन हकप्रद सेयर ननष्कासन गने भएको छ । 

अपीले सो आयोजनाका लाथग २०० प्रनतशत अिाात २ अबा २६ करोड ८० लाख रुपैयााँ बराबरको २ 
करोड २६ लाख ८० हजार ककत्ता हकप्रद सेयर ननष्कासन गना लागेको हो । आयोजनालाई स्वप ाँजी 
(इक्ववटी) जुटाउन हकप्रद सेयर ननष्कासन गना लागेको हो । 

कम्पनीले हकप्रद सेयर ननष्कासन गना ववद्युत ननयमन आयोगबाट स्वीकृनत पाइसकेको छ । यस्त ै
थितोपत्र बोडाबाट स्वीकृनत पाउने तयारीमा रहेको कम्पनीका सञ्चालक सनतश न्यौपानेले बताए । 
उनले बोडाबाट ढिलोमा २ सातालभत्र स्वीकृनत पाउने जानकारी ढदए । हकप्रदबाट प्राप्त रकम प्रस्ताववत 
माथिल्लो चमेललया आयोजनामा लगानी गने उनले जानकारी ढदए । 

अपीले ८.५ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड र ८ मेगावाटको नौगाड आयोजनाबाट ववद्युत उत्पादन 
गरररहेको छ । आयोजना आउाँदो बैशाखदेखख सुरु गरी ३ वर्ा अिाात २०७९ मा सम्पन्न गने लक्ष्य 
ललएको छ । 

आयोजना बनाउन ७ अबा ४० करोड रुपैयााँ लगानी हुने अनुमान गररएको छ  । जसअनुसार ३० 
प्रनतशत अिाात २ अबा २२ करोड रुपैयााँ सेयर लगानी र बााँकी ५ अबा १८ करोड रुपैयााँ बैंक तिा 
ववत्तीय संस्िाको ऋण लगानी हुने छ । आयोजना बनाउन प्रनतमेगावाट लागत २० करोड रुपैयााँ 
पुग्ने अनुमान गररएको छ ।  

आयोजनाबाट २६ करोड ४१ लाख युननट बबजुली उत्पादन हुने छ । चमेललयाबाट ढहउाँदमा ३० र 
वर्ाादमा ७० प्रनतशत ऊजाा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बबजुली १३२ केभी बलााँच 
सवस्टेशनमा जोडडने छ । 



अपीले चमेललयाबाट उत्पादन हुन ेबबजुली नपेाल ववद्यतु प्राथिकरणसगं खररदबबक्री सम्झौता (पीपीए) 
गररसकेको छ । ववद्युत ववकास ववभागबाट पनन ववद्युत उत्पादन अनुमनतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त 
गररसकेको छ ।  

यस्तै सरकारबाट ३ ओटा आयोजनासमेत गरी अपीको जडडत क्षमता ५६.५ मेगावाट पुग्ने छ । 
अपीले स्वदेशी लगानीमा आन्तररक माग पुरा गना आयोजना ननमााण गना लागेको हो । 

चमेललया आयोजना दाचुालाको अपी ढहमाल गाउाँपाललकामा पछा । आयोजनाको मलु सरंचना चमेललया 
खोलाको बायााँ ककनारमा पछा । 

बााँि अपी गाउाँपाललका र ववद्युतगहृ मामाा गाउाँपाललकामा रहेको छ । २०४ लमटरबाट पानी खसालेर 
४० मेगावाट बबजुली उत्पादन गने लक्ष्य कम्पनीको छ ।\नेपाल ववद्युत प्राथिकरणले ३० मेगावाटको 
चमेललया आयोजनाबाट बबजुली उत्पादन गरररहेको छ । 
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गणपुरक संख्या नपुगेको आाँखुखोला जलववद्युत्तको सभा १४ 
माघमा 
गत २८ पुसमा दईु आथिाक वर्ाको सािारण सभा बोलाएको आाँखुखोला जलववद्यतु कम्पनीको सभामा 
गणपुरक संख्या नपुगेपनछ स्िथगत भएको थियो ।  

कम्पनीले स्िथगत भएको सभा पुन १४ माघमा बोलाएको छ । कम्पनीले ११औ ंर १२औ ंवावर्ाक 
सनिारण सभा सम्पन्न गना नवसाल बैंववेट, काठमाडौंमा सेयरिनी बोलाएको हो ।  

कम्पनीको सवासािारण शेयरिनीको प्रनतननथित्व गने १ जना मढहला सढहत २ जना सञ्चालकको 
ननवााचन गने, कम्पनीको रक्जष्टडा कायाालयको ठेगाना पररवतान गने, कम्पनीको प्रबन्िपत्र तिा 
ननयमावलीमा संशोिन गने लगायतका ववर्यहरु पाररत गना सभा बोलाएको छ । 
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माथिल्लो कणाालीले गनत ललन सकेन 

९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको काम सुरू नहुुँदै १२ वर्षमा आक्रमणका ८ घटना 

(दैलेख) — माथिल्लो कणााली जलववद्युत ्आयोजना ननमााणको क्जम्मा ललएको भारतीय कम्पनी 
जीएमआरले आफ्नो कायाालयमा बारम्बार आक्रमण हुाँदा ननमााणले गनत ललन नसकेको जनाएको 
छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको काम सुरु नहुाँदै १२ वर्ामा ८ आक्रमणका घटना 
भएपनछ ननमााणमा समस्या भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । 

आयोजनाको कायाालयलाई लक्ष्य गदै शुक्रबार रानत नेत्रववक्रम चन्द सम हका कायाकतााले बम 
ववस्फोट गराएका छन ्। चन्द सम हका कायाकतााले कायाालय आसपासका क्षेत्रमा नाराबाजीसमेत 
गरेका थिए । आफ हरूको सम हले ववस्फोट गराएको चन्द सम हका अछाम क्जल्ला सेके्रटरी भरत 
साउदले क्स्वकारेका छन ्। ०६८ वैशाखमा आयोजनाका कमाचारी चिेका गाडीलाई लक्ष्य गदै बम 
ववस्फोटन गररएको थियो भने जेठ ८ गते कायाालयमै आक्रमण गररएको थियो । ०७२ पुस ६ गत े
आयोजनाको सुखेतक्स्ित कायाालय र पुस २१ मा काठमाडौंक्स्ित केन्रीय कायाालयमा आक्रमण 
भयो । 

 

०७३ वैशाख ११ मा राकमक्स्ित रामाघाट खोलामा आयोजनाको गाडीमा तोडफोड गररयो भने माघ 
११ गत ेआयोजना प्रमुख केके शमाा आक्रमणको लसकार बने । शमाा आयोजनाको कायाालय डाबमा 
जााँदै गदाा अज्ञात सम हले आक्रमणमा गरेको थियो । ०७४ माघ २७ मा आयोजनाको कायाालयमै 
लक्ष्य गरी बम ववस्फोट हुाँदा ववलभन्न संरचनामा क्षनत पुगेको थियो । आठबबस नगरपाललका–१ 
का सुजन शाहीले भने ननमााण कम्पनीको लापरबाहीका कारण कामले गनत ललन नसकेको बताए । 
‘कायाालय स्िापना भएयता बमकाण्ड दोहोररइरहेका छन,्’ उनले भने, ‘कम्पनीले त्यसको ननहुाँमा 
काम पनछ िकेललरहेको छ ।’ कायाालयको सुरक्षाका लाथग ६० जना सशस्त्र प्रहरीको टोली 
खटाइएको छ । 

 

आयोजना ननमााणको क्जम्मा पाएको जीएमआरको म्याद िप नभएको दईु वर्ाभन्दा बिी 
भइसकेको छ । ववत्तीय व्यवस्िापन गना नसवदा लगानी बोडाले जीएमआरको म्याद िप नगरेको 
जनाएको छ । आयोजना ननमााणका लाथग ०७१ असोज ३ मा आयोजना ववकास सम्झौता (पीडीए) 
गररएको थियो । जीएमआरले बंगलादेशसाँग ववद्युत ्खररद सम्झौता (पीपीए) को पहल गरररहेको 
छ । ५ सय मेगावाट ववद्युत ्खररद गना बंगलादेश तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । तत्कालीन 
प्रिानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गहृमन्त्री राजनाि लसहंको उपक्स्िनतमा भएको 



सम्झौताअनुसार ०७७ माघसम्ममा आयोजना ननमााण सम्पन्न भइसवनुपने थियो । जीएमआर 
एक वर्ायता कायास्िलमा छैन । 

 

आक्रमणको कारण जनाउाँ दै अन्य कमाचारीले कायाालय छाडेपनछ पााँच जना कायाालय सहायकको 
भरमा पररयोजना छ । बीचैमा मुआब्जा प्रकक्रया स्िगन गरेर फकका एदेखख जीएमआर 
आयोजनास्िल नआउाँदा स्िानीय अन्योलमा छन ्। आयोजनाको काम सञ्चालनमा आउने आस नै 
मररसकेको डाबकी माया शाहीले बताइन ्। ‘आयोजना कढहले बन्छ भन्ने जवाफ कसैले ढदाँदैनन,्’ 

उनले भननन ्। एक वर्ाअनघ जीएमआरले ड्याम साइटमा पने दैलेख र अछामका २२० घरिुरीलाई 
पढहलो चरणमा १३ करोड ६२ लाख रुपैयााँ मुआब्जा ववतरण गरेको थियो । ०७४ असार 
मसान्तलभत्र प्रभाववत क्षेत्रको जग्गा खररद गने सम्झौता भए पनन अढहलेसम्म १५ प्रनतशत मातै्र 
खररद भएको छ । जीएमआरले ४८.५९ हेवटर ननजी र २६७.१७ हेवटर सरकारी जलमन उपयोग 
गना पाउनेछ । 
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मोदी प्रसारण लाइन अक्न्तम चरणमा 
पवात — क्जल्लाको देउपुरदेखख कास्कीको लेखनािसम्मको नयााँ मोदी–लेखनाि प्रसारण लाइनमा 
पने न्यु मोदी र लाहाचोक सबस्टेसन ननमााण सककन लागेको छ । मोदी गाउाँपाललका–२ 
देउपुरक्स्ित न्य ुमोदी सबस्टेसन र कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउाँपाललका–१ लाहाचोकक्स्ित 
सबस्टेसन ननमााण हुाँदै छन ्। 

मोदीतफा को सबस्टेसन ८० र लाहाचोक सबस्टेसन ननमााण ८५ प्रनतशत प रा भएको छ । देउपुरमा 
६३ रोपनी क्षेत्रफलमा सबस्टेसन बनेको आयोजना ननमााण पक्षले जानकारी ढदएको छ । मोदीको 
देउपुरमा ननमााणािीन १३२ केभी क्षमताको न्य  मोदी सबस्टेसनमा लसलभलतफा को ननमााण काया 
भने ९५ प्रनतशत सककएको छ । कन्रोल भवन, आवास गहृ, पखााल र पहुाँच मागाको काम अक्न्तम 
चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले जानकारी ढदए । ‘िेरैजसो काम अक्न्तम चरणमा 
पुर् याएका छौं,’ उनले भने, ‘इलेक्वरकतफा को अलल कम हो, त्यो पनन ७५ प्रनतशतभन्दा बिी छ । 
लसलभलतफा को कफननलसङ मातै्र बााँकी छ ।’ 
आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव म ल्यांकनतफा  समुदाय साझेदारी सहयोग कायाक्रम पनन 
आयोजनासाँगै अनघ बिाएको छ । यसअन्तगात समदुायको मागअनुसार आयोजनाले पातीखोला 
ननयन्त्रणको काम सकेको छ । पातीखोला कटान ननयन्त्रणमा मातै्र कररब ४ करोड लगानी भएको 
आयोजनाले जनाएको छ । सािे ८ हजार घनलमटर ग्यालभन जाली लगाउन ३ करोड ७५ लाख 
रुपैयााँ खचा भएको अग्रवालले बताए । यसले पातीचौर हुाँदै देउपुर जाने सडक र पातीचौर बजारलाई 
सुरक्षक्षत बनाएको मोदी–२ देउपुरका वडाध्यक्ष ववकास नतलमक्ल्सनाको भनाइ छ । 
 

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउाँ पाललकामा बन्दै गरेको लाहाचोक सबस्टेसनमा आवास गहृ प्रयोगमा 
आइसकेको छ । यसमा कन्रोल भवन र क्स्वच्छ्याडा ननमााण सककएको आयोजनाले जनाएको छ । 
रान्सफमार जडान र केही सामान्य काम मातै्र बााँकी छ । कास्कीको बबजयपुर खोलामा पुलको 
समस्याका कारण रान्सफमार लेखनािमै रोककएको आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताए । पवात 
कास्कीको सीमा भएर बग्ने मोदीखोला र कास्कीको सेती तिा मदीखोलामा उत्पाढदत ववद्युत ्
पोखराक्स्ित सबस्टेसनबाट राक्ष्रय प्रसारण लाइनमा जोड्न नयााँ प्रसारण लाइन ननमााण गना 
लाथगएको हो । 
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संघीय प्रणालीअनुसार इपानको पुनसरंचना गना माग 

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊजाा उत्पादकहरूको संस्िा, नेपाल (इपान) को संघीय प्रणालीअनुसार 
पुनसरंचना गना सदस्यहरूले माग गरेका छन ्। इपानको वविान संशोिन गरी संघीय प्रणालीका 
आिारमा पुनसरंचना गनुापने माग उठेको हो । उनीहरूले अबकाेे कायासलमनत संघीय िााँचाकाेे 
हुनुपनेमा जाेेड ढदएका छन ्। इपानको शुक्रबार बसेको वविान संशोिन सलमनत बैंठकमा 
सहभागीहरूले मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको भन्दै ७ वटै प्रदेशको प्रनतननथित्व हुने गरी 
पुनसरंचना गना प्रस्ताव राखेको उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । उनका अनुसार सबै प्रदेशको 
संयोजक केन्रीय कायासलमनतमा ननढहत रहने गरी कायासलमनतलाई २१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव 
आएको छ । ‘इपानको पुनसरंचना गनुापछा भन्ने ववर्य छलफलका क्रममा उठेको छ,’ उनले 
भने,‘  सािीहरूले आफ्नाे ेिारणा राखु्न भएकाेे छ । कुनै ननणाय भएकाेे छैन ।’ उनले वविान 
संशोिन गने सम्बन्िमा सबै सहभागी एक मत भए पनन इपानको पुनसरंचना गने ववर्य केहीले 
उठाएकाेे बताए । अबकाेे नयााँ कायासलमनतमा अध्यक्ष १ , उपध्याक्ष ३, महासथचव १ , सथचव १ , 

सथचव ३ , कोर्ध्यक्ष १ , खुल्ला सदस्य ४, एसोलसएट सदस्य १ र प वा अध्यक्ष १ जना रहने 
व्यवस्िा वविानमा राखु्नपने माग सहभागीहरूले उठाएका छन ्। संवविानअनुसार संघीयता 
कायाान्वयन हुने गरी छुट्टै सलमनत गठन गरेर ७ प्रदेश हेने क्जम्मा ढदनुपनेमा उनीहरूले जाेेड 
ढदएका छन ्। अढहलेको वविानमा भएको १७५ जना सदस्य रहने व्यवस्िालाई संशोिन गरेर 
संख्या बिाउनु पने माग पनन उठेकाेे छ । मढहला सदस्यका लाथग आरक्षणको व्यवस्िा हुनुपने, 
११ जना सल्लाहकार  राखु्नपने, र आवश्यकताअनुसार इपान कायासलमनतले उपसलमनत बनाउन पाउने 
व्यवस्िा गनुापने लगायत माग बैठकमा सहभागीहरूले राखेका छन ्। आगामी माघ २४ गते हुने 
१८ औ ंवावर्ाक सािारणसभाबाट इपानकाेे नयााँ कायासलमनत चयन गने कायाक्रम छ । 
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६ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए हुन सकेन 

काठमाडौं। ववद्युत ्ननयमन आयोगले ल्याएको ववननयमावलीका कारण ववगत १० मढहनादेखख 
ववद्युत ्खररद सम्झौता (पीपीए) ठप्प भएको छ । आयोगले कानुनअनुसार पीपीए गनुाअनघ 
आफ्नो स्वीकृनत ललन नेपाल ववद्युत ्प्राथिकरणसढहत अन्य ननकायलाई पत्र लेखेर ननदेशन 
ढदएपनछ पीपीए ठप्प भएको हो । आयोगले ल्याएको ववननयमावलीमा प्राथिकरणको असहमनतका 
कारण पीपीए ठप्प हुाँदै आएको हो । पीपीए रोककाँ दा ववद्युत ्आयोजनाको समयताललका प्रभाववत 
भएको भन्दै ननजी प्रवद्र्िकहरू रुष्ट भएका छन ्। 

२३ वैशाख २०७६ मा ववद्युत ्े ् ननयमन आयोग गठन भएपनछ कुनै पनन आयोजनाको पीपीए 
भएको छैन ्। ववद्युत ्े ् ननयमन आयोग गठन पनछ कुनै पनन आयोजनाको ववद्युत ्खररद बबक्री 
(पीपीए) सम्झौता हुन सकेको छैन ।  ववगत १० मढहनादेखख ववद्युत ्े ् खररद सम्झौता नहुाँदा 
सरकारले १० वर्ामा १५ हजार मेगावाट ववद्युत ्े ् उत्पादन गने ललएको लक्षयसमेत प्रभाववत हुने 
देखखएको छ । यस अवथिमा ६ हजार मेगावाटका ववलभन्न आयोजना पीपीएका लाथग आएको 
प्राथिकरणले जनाएको छ । प्राथिकरणका अनुसार यीमध्ये १० वटा आयोजना मातै्र पीपीएका 
लाथग उपयुवत छन ्। 

आयोगले ‘ववद्युत ्े ् खररदबबक्री तिा अनुमनत प्राप्त व्यक्वतले पालना गनुापने सतासम्बन्िी 
ववननयमावली २०७६’ जारी गदै प्राथिकरणसढहत अन्य ननकायलाई पत्र लेखी कानुनअनुसार पीपीए 
अनघ आफ्नो स्वीकृनत ललन ननदेशन ढदएको थियो । आयोगले आफ्नो स्वीकृनत ललएर मातै्र पीपीए 
गना पत्र पठाएपनछ प्राथिकरणले कुनै पनन आयोजनासाँग पीपीए गरेको छैन । ववननयमावलीको 
पररच्छ्छेद ३ को बुाँदा ८ मा ववद्युत ्े ् खररद बबक्री दर ननिाारण तिा ववद्युत ्े ् खररद सम्झौताको 
सहमनतमा आयोगले ववद्युत ्खररदबबक्री दर ननिाारण तिा सहमनत प्रदान गरेपनछ मातै्र 
खररदकताा र बबक्रीकतााबीच ववद्युत ्े ् खररद सम्झौतामा अक्न्तम हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ । 

  

–१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट ववद्युत ्् ् उत्पादन गने सरकारी योजनामा असर 

–१० महहनादेखि ववद्युत ्् ् िररद सम्झौता (पीपीए) ठप्प 

  



आयोगले जारी गरेको ववननयमावलीमा १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई पानीको कारण 
लगाउने पेनाल्टी हटाउने, शतप्रनतशत ववद्युत ्े ् खररदको प्रत्याभ नत ढदने, रन्सलमसनलाइनका 
कारण क्षनत व्यहोनुपरेको खण्डमा प्राथिकरणले आयोजनालाई क्षनतप नत ा ढदने भन्ने उल्लेख छ । 
प्राथिकरणले पीपीए गरेका सबै आयोजना ‘रन अफ द ररभर’ भएका कारण बखाायामका ५ 
मढहनामा ९० प्रनतशत मातै्र खररद प्रत्याभ नत ढदने र १० प्रनतशत प्राथिकरणलाई आवश्यक परेपनछ 
मातै्र खररद गने अवस्िा भएको प्राथिकरणका प्रववता प्रबल अथिकारीले बताए । उनले भने 
‘बखाामा बिी ववद्युत ्े ् उत्पादन हुन्छ, यो समयमा मागको अभाव हुन्छ, हामीले खररद गरेको 
ववजुलीसमेत खेर जाने हुदााँ ९० प्रनतशत मातै्र ग्यारेन्टी गरेका हौं ।’ आयोगले जारी गरेको 
ववननयमावलीले १० मेगावाटसम्मका सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई पनन १०० प्रनतशत नै 
ववद्युत ्े ् खररद प्रत्याभ नत ढदनुपने भएपनछ यो छलफलको ववर्य बनेको अथिकारीले बताए । 

यसअनघ पानीका कारण ववद्युत ्े ् कम उत्पादन भएमा आयोजनाले प्राथिकरणलाई पेनाल्टी नतदै 
आएका थिए ।अब ननतानुपने व्यवस्िा गररएको छ, जुन प्राथिकरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पाने ववर्य 
हो । त्यसकारण यी ववर्यमा पुनरावलोकन गना सलमनत गठन भएको छ’, प्रववता अथिकारीले 
भने, ‘सलमनतले यी ववर्यमा टंुगो नलगाउन्जेलसम्म पीपीए हुन सवने अवस्िा छैन ।’ 
ववननयमावलीमा उल्लेख गरेका यी ववर्यले प्राथिकरणलाई प्रनतक ल असर पाने भन्दै ऐनको दफा 
२२ अनुसार ववननयममा उल्लेख गरेको ववर्य थचत्त नबुझेमा पुनरावलोकन गररढदने अथिकारलाई 
प्रयोग गदै प्राथिकरणले आयोगमा पुनरावलोकनका लाथग गत असोजमै पत्र पठाएको थियो । 
सोही पत्रअनुसार २० कावत्तकमा चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन उपसलमनत गठन 
भएको थियो । उपसलमनतले आयोगले जारी गरेको ऐन ववननयमावली लाग  गदाा प्राथिकरणलाई 
पने असरका ववर्यमा छलफल गने भएको छ । 

प्राथिकरणको तथयांकअनुसार हालसम्म सञ्चालनमा रहेका ५६०.७७ मेगावाटका ८० आयोजना, 
ननमाणाािीन अवस्िामा रहेका २ हजार ६१३.८९५ मेगावाटका १ सय २० आयोजना, ववलभन्न 
चरणमा रहेका २८६९.३८४ मेगावाटका १ सय ३७ आयोजनासाँग पीपीए सम्झौता भएको छ । 

ववद्युत ्े ् ननयमन आयोग ऐन २०७४ ले आयोगलाई ववद्युत ्े ् खररद सम्झौता स्वीकृत गने र 
व्यवक्स्ित गने अथिकार ढदएको छ । आयोगलाई ववद्युत ्े ् खररद सम्झौताको सहमनत ढदने, 
ववद्युत ्े ् म ल्यको लागत न्य नतम बनाउन आवश्यक उपाय लाग  गराउने, प्रसारण तिा ववतरण 
दस्तुर ननिाारण गन,े उपभोवताले बुझाउनुपने ववद्युत ्े ् महसुल ननिाारण गन ेअथिकार छ । 

हालसम्म ववद्युत ्े ् प्राथिकरणले सरकारी र ननजी क्षेत्रबाट उत्पाढदत खररद र बबक्री गदै आएको 



छ । अब प्राथिकरणले कुनै आयोजनासाँग ववद्युत ्े ् खररद गदाा आयोगबाट सहमनत ललनुपछा 
ववद्युत ्ननयमन आयोग गठन हुनुप वा प्रथिकरणले नै पीपीए सम्झौता गदै आएको थियो । 

 

  



>f]t M pmhf{ va/, 2076÷10÷5 

तमोर जलाशय ननमााण गना समझदारी, फागुनदेखख अध्ययन 
िाललने 
 

काठमाडौं । ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशय जलववद्युत आयोजना ननमााण गना ववकास, 

सञ्चालन, सम्भार तिा हस्तान्तर सम्बन्िी सझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएकाेे छ । 
लगानी बाेेडा नेपाल तिा हाइड्रोइलेक्वरलसटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी 
(एचआइडडलसएल) र चीनको पावर कन्स्रवसन कपोरेशन अफ चाइना (पावर चाइना) कम्पनीबीच 
समझदारी भएकाेे हाेे । समझदारी पत्रमा लगानी बोडाका प्रमुख कायाकारी अथिकृत (लसइओ) 
महाप्रसाद अथिकारी, एचआइडडलसएलका प्रमुख कायाकारी अथिकृत (लसइओ) छववराज पाेेखरेल र 
चाइना पावर युरेलशयाका उपसभापनत पान डेग्य ले हस्ताक्षर गरे । 
समझदारीअनुसार एचआइडडलसएल र पावर चाइनाले संयुवतरूपमा आयोजनाकाेे अध्ययन सुरु 
गनेछन ्। फागुनदेखख आयोजनाकाेे ववस्ततृ अध्ययन सुरु गररने एचआइडडलसएलका लसइओ 
पोखरेलले बताए । उनका अनुसार २ वर्ालभत्र आयोजनाको ववस्ततृ अध्ययन प रा हुनेछ । ‘राक्ष्रय 
महत्वको आयोजना ननमााण प्रकक्रया अनघ बिाउन पाउाँदा खुशी लागेको छ,’ उनले भने,‘अकााेे 
मढहनादेखख अध्ययन गने संयुवत टाेेली आयोजना स्िल पुग्छ।’ उनले आयोजना ननमााण गना 
छुट्टै कम्पनी स्िापना गररने बताए । पावर चाइनका पान डेग्य ले एचआइडडलसएलसाँगको 
सहकायामा तमोर जलाशय ननमााण गना पाउाँदा खुशी लागेकाेे बताए ।  उनले समझदारीले ननमााण 
प्रकक्रया एक चरण माथि पुगेकाेे बताए । एचआइडडलसएल र पावर चाइना कम्पनीले संयुवत 
लगानीमा तमाेेर जलाशय ननमााण गदैछन ्। आयोजनामा एचआइडडलसएलकाेे ५१ र पावर 
चाइनाकाेे ४९ प्रनतशत लगानी रहनेछ । आयोजना ननमााण सम्पन्न गना १ खबा ८० अबा 
(प्रनतमेगावाट २५ कराेेड ) रुपैयााँ लागत अनुमान गररएकाेे छ । २०७५ चैत १५ र १६ गते 
काठमाडौंमा सम्पन्न ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ मा लगानी बोडाले तमोर जलाशयलाई ‘सो केस’ 
मा राखेको थियो । संयुवत लगानीमा आयोजना ननमााण गना इच्छ्छा देखाएका एचआइडडलसएल र 
पावर चाइना कम्पनीलाई ववलभन्न चरणकाेे प्रकक्रया प रा गरेपनछ बाेेडाले  गत असाेेज २४ गते 
अनुमनतपत्र ढदएकाेे थियाेे । सुरुवातमा एचआइडडलसएल तिा पावर चाइना, नेब्रस पावर कतार 
होक्ल्डङ्स एलएलसी र जापानको फुजी इलेक्वरकसढहत ५ ववदेशी कम्पनीले आयोजना ननमााणमा 
इच्छ्छा देखाएका थिए । इच्छ्छुक कम्पनीबाट बोडाले आशयपत्र मागेको थियो । संयुवत गठबन्िन 
(सहकाया) गरी आएका दईु (नेपाल–चीन र जापान–कतार) कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । 



यसकै आिारमा गत साउन १७ गतेको लगानी बोडा बैठकले दवुै कम्पनीसाँग लसलबन्दी प्रस्ताव 
माग्ने ननणाय गरेको थियो । सो प्रकक्रयामा एचआइडडलसएल र पावर चाइना मात्र सहभागी भए । 
अरु  कम्पनीकाेे प्रस्ताव नपरेपनछ एचआइडडलसएल र पावर चाइनालाई  संयुवत लगानीमा आयोजना 
ननमााण गना लगानी बाेडेाले अनुमनतपत्र ढदएकाेे थियाेे । 

 

 

  



>f]t M /fhwfgL, 2076÷10÷5 

तनहुाँ जलववद्युत्को ‘केवल टनेल’ ननमााण सुरु 

रासस/दमौली । तनहुाँको ऋवर्ङ गाउाँपाललका–१ झापुटारमा ननमााणािीन तनहुाँ जलववद्युत ्
आयोजनामा ‘केवल टनेल’ ननमााणको काम सुरु गररएको छ । १ सय ४० मेगावाट क्षमता रहेको 
आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको ठेवका पाएको लसनो हाइड्रोले ववद्युत ्गहृका लाथग ‘केवल टनेल’ 
खन्ने काम सुरु गरेको हो । 

तनहाँेु जलववद्युत ्आयोजनाका प्रबन्ि सञ्चालक प्रदीप थिकेको उपक्स्िनतमा लसनो हाइड्रोले 
सुरुङ खन्ने कामको सुरुवात गरेको आयोजनाका साइट इन्चाजा इक्न्जननयर ववदरु अथिकारीले 
जानकारी ढदए । लसनोले आयोजनाको प्याकेज दईुअन्तगातको सुरुङ, ववद्युत ्गहृ ननमााण र हाइड्रो 
तिा इलेवरो मेकाननकल उपकरण आप नत ा जडानको ठेवका पाएको छ । 

लसनोले झापुटारमा प वाािार ननमााणको कामलाई तीव्रता ढदएको छ । सो हाइड्रोले उवत ठाउाँमा 
आवास, कायाालय, क्रसर प्लान्ट र पहुाँच मागा ननमााण गरेको छ । दोस्रो प्याकेजको कामका लाथग 
लसनो हाइड्रोसाँग ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेररकी डलर र ३ अबा ८३ करोड १४ लाख (म ल्य 
अलभवदृ्थि करबाहेक) मा सम्झौता भएको थियो । 

आयोजनाको पढहलो प्याकेजअन्तगात कामका लाथग पुनः बोलपत्र आह्वान भएकामा एलसयाली 
ववकास बैंक (एडीबी) ले उवत बोलपत्र रद्द गरेको छ । पढहलो प्याकेजको ठेवकाका लाथग 
आयोजनाले गत १२ वैशाखमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसका लाथग १९ कम्पनीले 
चासो देखाए पनन चार कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । तर, एडीबीले चारवटै कम्पनीलाई 
अस्वीकृत गररढदएको छ । 

एडीबीले चार कम्पनीको प्रस्तावलाई रद्द गररढदएपनछ अब नयााँ ठेवका प्रकक्रया सुरु गना कम्तीमा 
६ मढहना लाग्ने बताइएको छ । बोलपत्र रद्द भएपनछ आयोजनाको ननमााण अवथि पनन पछाडड 
िकेललएको छ । आयोजनाका लाथग आवश्यक वयाम्प तिा ववद्युत ्गहृको पहुाँच मागा ननमााणका 
लाथग १ सय ५० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा अथिग्रहण भइकेको छ । बााँिस्िलको पहुाँच मागाका लाथग 
५० रोपनी र जलाशय क्षेत्रका लाथग १ हजार २ सय ३० रोपनी जग्गा अथिग्रहण भइसकेको 
आयोजनाले जनाएको छ । बााँिस्िलको पहुाँच मागाका लाथग िप १० र जलाशय क्षेत्रका लाथग िप 
५ प्रनतशत जग्गा अथिग्रहण गना बााँकी छ । 



पढहलो प्याकेजको संरचना ननमााणका लाथग दात ृननकाय एलसयाली ववकास बंेैक (एडीबी) र 
युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) को सहुललतप णा ऋण पररचालन हुनेछ । ननमााण व्यवसायी 
कम्पनीले आयोजनाको १ सय ४० लमटर अग्लो कंकक्रट बााँि, नदी फकााउने दईुवटा सुरुङ, अस्िायी 
बााँिलगायत संरचना ननमााण गनेछ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तगात दमौलीबाट थचतवनको 
भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सकका ट प्रसारण लाइन ननमााणका लाथग भारतीय कम्पनी 
केईसीसाँग ठेवका सम्झौता भइसकेको छ । 

आयोजनाका लाथग १४० लमटर बााँि, १ हजार १ सय ६२ लमटर र ७४ लमटरको मुख्य सुरुङ, ८९ 
लमटर लम्बाइ, २२ लमटर चौडाइ र ४४ लमटर उचाइ भएको भ लमगतृ ववद्यतृ ्गहृ ननमााण गररनेछ 
। खुद उचाइ १ सय २१ लमटर रहने आयोजनाबाट सुख्खायामा १ सय ७८.९० मेगावाट र 
वर्ाायाममा ३ सय २३.६८ मेगावाट ऊजाा उत्पादन गनेछ । आयोजनाको कुल लागत अमेररकी 
डलर ५० करोड ५० लाख (प्रसारण लाइन, ग्रामीण ववद्युतीकरण तिा ननमााण अवथिको 
ब्याजसमेत) रहेको छ । सोमध्ये एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तरराक्ष्रय सहयोग ननयोग 
(जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, ईआईबीले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार तिा नेपाल ववद्युत ्
प्राथिकरणले ८ करोड ७० लाख अमेररकी डलर व्यहोने गरी ववत्तीय व्यवस्िापन गररएको छ । 

आयोजनाको ववद्यतृ ्गहृ ननमााणका लाथग २ सय ८८ लमललयन डलर, प्रसारणलाइन तिा 
सबस्टेसन ननमााणका लाथग १५ लमललयन डलर, ग्रामीण ववद्युतीकरणका लाथग ८ लमललयन डलर, 

जग्गा प्राक्प्त तिा पुनःस्िापनाका लाथग ३० लमललयन डलर, वातावरण व्यवस्िापनका लाथग २१ 
लमललयन डलर, प वाािार ननमााण तिा भन्सार एवं कर प्रयोजनका लाथग ४६ लमललयन डलर, 

आयोजना व्यवस्िापन तिा सामुदानयक कायाक्रमका लाथग २५ लमललयन डलर खचा हुने अनुमान 
छ । 

यसका लाथग सम्बक्न्ित दात ृननकाय र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौता तिा नेपाल सरकार र 
प्राथिकरण एवं प्राथिकरण र सो कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका छन ्। 
आयोजनाको समग्र ननमााण २०८१ सालको असार दोस्रो सातालभत्र (जुन २०२४) सम्पन्न गने लक्ष्य 
रहेको छ । 

  

 

  



>f]t M pmhf{ va/, 2076÷10÷6 

दक्षक्षणकाली क्षेत्रको ववद्युत सेवा अवरुद्व हुने 
काठमाडौं । दक्षक्षणकाली क्षेत्रको ववद्युत सेवा ५ घण्टा बन्द हुने भएको छ । नेपाल ववद्युत 
प्राथिकरण कीनतापुर ववतरण केन्रले फवपाङ कफडरको ननयलमत ममात सुिार गने भएकोले सेवा 
बन्द हुन लाथगएकाेे हो । सोमबार ववहान १० बजेदेखख सेवा बन्द गरेर ममात सुिारको काम सुरु 
गररने ववतरण केन्र प्रमुख मािव प्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार अवरुद्व ववद्युत ढदउसो ३ 
बजेदेखख स चारु हुनेछ । ववद्युत सेवा अवरुद्व हुाँदा दक्षक्षणकाली, भन््याङ, टल्कु, छैमलेलगायतका क्षते्र 
प्रभाववत हुनेछ । 
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बैंकले नपत्याउाँ दा खखम्ती-२ जलववद्युत ्ननमााण सुेुरु 
भएन,  ठेकेदारलाइ ढदने १० प्रनतशत पेश्की जुटाउन समेत 
हम्मेहम्मे  

ठमाडौं । बैंकहरुले जलववद्युत ्आयोजनालाई ऋण पत्याउन छाडकेा छन ्। समयम ैआयोजना नबनमेा 
ऋण र सोको ब्याज नउठ्न ेसन्त्रासले बैंकहरुले जलववद्युत ्आयोजनामा लगानी गना ढहक्च्छ्कच्छ्याइरहेका 
छन ्।  दोलखा र रामेछापमा ननमााण शुरु हुन लागेको ४८.८ मेगावाटको खखम्ती-२ जलववद्युत ्
आयोजनाले यस्तै मार खेप्नु परेको छ ।  

लगानीकताा वपपुल्स हाइड्रोपावर लललमटेडले खखम्ती-२ बनाउन इक्न्जननररङ, खररद तिा ननमााण 
(ईपीसी) मोडेलमा चाइनाको चोङक्जङ वाटर टबााइन वक्र्स (सीडब्ल टीडब्ल ) कम्पनीसाँग २ वर्ाअनघ 
८ अबा ८० करोड रुपैयााँमा ठेवका सम्झौता गरेको थियो । 

सो अनुसार आयोजना बनाउन कम्पनीले स्रोत, उपकरण, जनशक्वत लगानी आफैं  लगाउनुपछा । 
त्यसका लाथग ननमााण अनघ नै पेश्कीबापत कम्पनीलाइ आयोजनाले १० प्रनतशत रकम भुवतानी 
ढदनुपछा । उवत पेश्की रकम भुवतानी ढदन नसवदा आयोजना ननमााण सुरु हुन सकेको छैन ्। 

सम्झौता रकमको १० प्रनतशत अिाात ८८ करोड रुपैयााँ जुटाउन आयोजना पक्ष ववलभन्न बैंकमा 
िाइरहेका छन ्। तर, बैंकहरुले ऋण नपत्याउाँदा आयोजना ननमााण सुरु हुन सकेको छैन । 

कम्पनीसाँग पनछल्लो सम्झौताअनुसार, २०७६ कावत्तकमा आयोजना सुरु हुनुपने हो । तर, ‘फाइनालसङ 
क्राइलसस’ का कारण आयोजना समयमै सुरु हुन नसकेको कम्पनीका इक्न्जननयर रामहरी शमााले 
बताए । 

‘खखम्ती-२ मा ‘फाइनाक्न्सङ क्राइलसस’ को समस्याले आयोजना सुरु गना ढिलाइ भएको हो’ उनले 
भने, ‘पेश्की रकम भुवतानीका लाथग बैंकसाँग ऋण ललने प्रकक्रया अनघ बिाइयो । तर, बैंकहरु ऋण 
प्रवाहमा अननच्छ्छुक छन ्। यसले पनन आयोजनालाई अप्ठ्यारो पारेको हो ।’  



पेश्कीबापत ढदने एकमुष्ठ रकम नजुटेपनछ आयोजनाले ककस्ताबन्दीमा भुवतानी पठाइरहेको उनले 
जानकारी ढदए । दइुखण्डमा ढदने गरी पढहलो चरणमा ४५/५० करोड पेश्की रकम प्रबद्र्िक 
कम्पनीले पठाएको छ । 

एकमुष्ठ पेश्की नपाएपनछ ठेकेदार कम्पनीले पनन आयोजनाको सबै क्षेत्रको काम अनघ बिाएको छैन ्
। ‘५/५ प्रनतशतमा पढहलो चरणमा ४० /४५ रुपैयााँ पठाउनुपने मध्ये हामीसाँग पैसा नहुाँदा प रै पैसा 
पठाइएको छैन ्। पढहलो ५ प्रनतशत पनन दइुचरणमा ढदनुपने अवस्िा छ ।’ 

आयोजनामा साननमा बैंकको अगुवाइमा ९ बैंकले ववत्तीय व्यवस्िापन गनुापछा । तर, ऋण उपलव्ि 
गराउन ‘प्रोसेस’ गरेपनन बैंकले चासो ढदन नसकेको आयोजना पक्षको क्जककर छ ।  

यता, नेपाल बैंकसा संघका अध्यक्ष तिा साननमा बैंकका प्रमुख कायाकारी अथिकृत ( सीइओ) भुवन 
दाहालले लगानी गने प्रनतवद्िता जनाएका क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको बताए । खखम्ती-२ 
जलववद्युत्मा आफ्नो बैंकको समस्या नभएको उनको क्जककर छ । 

‘हामी जुन कुरामा प्रनतवद्ि थियौं । त्यसमा अढहले पनन प्रनतवद्ि छौं । कुनै समस्या छैन,् हामी अरु 
बैंक तिा ग्राहकसाँगपनन सहकाया गरररहेका छौं’ उनले वयावपटल नेपालसंग भने ।    

ठेकेदारले क्याम्प समेत बनाएन ् 

थचननयााँ कम्पनीले आयोजना ननमााण सुरु गनुा त परको कुरा हो, अढहलेसम्म ‘वयाम्प’ समेत 
बनाएको छैन ्। ठेकेदार कम्पनी सीडब्ल टीब्ल ले ४ ओटा वयाम्प बनाउन ुपछा । तर, वयाम्प ननमााण 
बल्ल सुरु गने तरखरमा छ । 

यता, आयोजना प्रवद्र्िनक कम्पनीले भने आफ्ना १५ ओटा वयाम्प खडा गररसकेको छ । 
वयाम्प  खडा हुने जग्गा व्यवस्िापन भएको छ । ठेकेदारले वयाम्प बनाउन उपकरण तिा मेलसन 
ल्याउने तयारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजना लम्म्बने संकेत 

आयोजनाले वव.सं २०७३ मा ननमााण अनुमनतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो । थचननयााँ ठेकेदारसाँग 
यसअनघ २०७५ बैशाख मै आयोजना सुरु गने सम्झौता भएको थियो  । तर, सम्झौता भएको डेि 
बर्ा बबत्दा पनन आयोजनाको मुख्य काम थचननयााँ कम्पनीले सुरु गरेको छैन ्। पटक पटक म्याद 
िप गरी आयोजना लम्ब्याइएको छ । 



पनछल्लो पटक कावत्तकमा आयोजना सुरु गने म्याद पनन गुक्जसवयो । तर, काम अढहले सम्म पनन 
अनघ बिेन ्। यता, आयोजना आगामी २०७७ चैत मसान्तसम्म ननमााण गररसवनुपने सम्झौता छ 
।  

के काम भयो ?  

अढहले आयोजनाको ‘वप्र कन्रवसन’ का सबैजसो काम सम्पन्न हुने चरणमा छन ्। हालसम्म 
आयोजनाको साइटसम्म बाटो पुग्ने १०/१० ककलोलमटर बाटो र रान्सलमस लाइन बनेको छ ।  ३ 
ओटा पुल पनन यसअनघ नै बननसके । १५ ओटा वयाम्प, खानेपानी आप नत ा व्यवस्िा, स्िानीय सडक 
स्तरोन्नती तिा ववस्तार लगायतका कामहरु प रा भएका छन ्।  
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३ सय ववद्युतीय बस खररदमा मन्त्रालय र साझाबीच समन्वय 
देखखएन, सािे ३ अबा रुपैयााँ यवत्तकै िक्न्कयो 
काठमाडौं । काठमाडौंको यातायात सुिार र प्रद र्ण ननयन्त्रण लाथग भन्दै सरकारले ननकै महत्वकांक्षी 
लक्ष्यका साि घोर्णा गरेको ववद्यतीय बस खररद प्रकक्रया नै अन्यौलमा परेको छ । बस खरीदका 
लाथग भौनतक प वाािार तिा यातायात मन्त्रालयले यसै साता टेण्डर आह्वान गने भनेपनन बस खररद 
र सञ्चालनको क्जम्मेवारी पाएको साझा यातायातले भने यससम्बन्िमा आफुलाई कुनै जानकारी 
नभएको बताएको छ । काठमाडौंमा ३ सय ओटा बबद्युतीय बस सञ्चालनका लाथग सरकारले गत 
साउनमा ३ अबा रुपैयााँ रकम साझालाई ढदएको थियो । साझा यातायातलाई ढदएको ३ अबा रुपैयााँ 
रकम ४ मढहना बबनतसवदा समेत कुनै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । ४ मढहना बबनतसवदा समेत 
उवत रकम यवत्तकै रहेकोे ेसाझाका अध्यक्ष कनकमखण दीक्षक्षतले जानकारी ढदए । ‘सरकारले हामीलाई 
पैसा ढदएको छ । तर के गने, के नगने अढहलेसम्म कुने जानकारी आएको छैन’, उनले भने, ‘भौनतक 
प वाािार तिा यातायात मन्त्रालयले उवत रकम सेयरका रुपमा राखु्न भनेको छ, बााँकी हामीलाई कुनै 
जानकारी छैन ।’ तर, मन्त्रालयका सथचव देबने्र काकीले भन ेमाघको पढहलो हप्तालभतै्र टेण्डर आह्वान 
गने गरी काम अनघ बिेको बताएका थिए । सरकारले चाल  आवलभतै्र ३ सय ओटा ववद्युतीय बस 
सञ्चालन गने घोर्णा गदै गत बर्ाको पुसमा नै ३ सय बबद्युतीय बस खररद गना मक्न्त्रपररर्दबाटै 
ननणाय गरेको थियो । तर, ननणाय गरेको एक बर्ासम्म पनन खरीद प्रकक्रया अनघ बिन सकेको छैन 
। साझा यातायात सञ्चालन गदै आएको साझा यातायात सहकारीका संस्िाका अनुसार बस खररदको 
लाथग प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपाललकाले १० करोड र लललतपुर 
महानगरपाललकाले २ करोड रुपैयााँ प्रदान गरेका छन ्। सबै गरेर साझालाई बस खररदका लाथग 
करीब सािे तीन अबा रुपैयााँ जम्मा भइसकेको छ । जुन रकम यवत्तकै िक्न्कएको छ । साझाले बस 
खररदको लाथग प्रकक्रया अनघ बिाइरहेको समयमा गत कानताकमा सरकारले प्रकक्रया रोवन ननदेशन 
ढदएपनछ खररद प्रकक्रया अढहलेसम्म अवरुद्ि छ । कानताकमा मन्त्रालयले साझालाई पत्र लेख्दै ववद्यतुीय 
बस खररदको प्रकक्रया अनघ नबिाउन ननदेशन ढदएको थियो । 
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७५६ मेगावाटको तमोर आयोजनामा १ खबा थचननयााँ लगानी 
• आयोजनामा ७४ प्रनतशत थचननयााँ सरकारी कम्पनी पावर चाइना र २६ प्रनतशत नेपाली 

कम्पनी एचआइडडलसएलको लगानी हुने 
• दईु कम्पनीको जेभीलाई सवेक्षण अनुमनत ढदने समझदारी, डेि वर्ालभत्र डडवपआर र दईु 

वर्ालभतै्र पररयोजना ववकास सम्झौता गररने 

सािे ७ सय मेगावाटको तमोर जलाशययवुत जलववद्यतु ्आयोजनामा थचननयााँ कम्पनीले १ खबा रुपयैााँ 
लगानी गने भएको छ ।   थचननयााँ सरकारी कम्पनी पावर चाइनाले नेपाली कम्पनीसाँगको संयुवत 
उपक्रममा (जेभी) मा १ खबा रुपैयााँ लगानी गने भएको हो । आयोजनाको कुल लागत १ खबा ३७ 
अबा रुपैयााँ अनुमान गररएको छ । त्यसमा २६ प्रनतशत लगानी गने नेपाली कम्पनी हाइड्रो 
इलेक्वरलसटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लललमटेड (एचआइडडलसएल) ले भने कररब ३७ 
अबा रुपैयााँ व्यहोनेछ । जभेीमा थचननयााँ कम्पनीको ७४ प्रनतशत ढहस्सा रहनेछ । आयोजना अनघ 
बिाउन सवेक्षण, अध्ययन तिा ववस्ततृ अध्ययन प्रनतवेदन (डडवपआर) तयार गने कायाका लाथग 
उवत जेभीसाँग आइतबार सहमनतपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  

समझदारीपत्रमा बोडाका प्रमुख कायाकारी अथिकृत महाप्रसाद अथिकारी, एचआइडडलसएका प्रमुख 
कायाकारी अथिकृत छववराज पोखरेल र पावर चाइनाका प्रनतननथिले हस्ताक्षर गरेको बोडाका प्रववता 
बलराम रर्यालले जानकारी ढदए । ‘समझदारी भएकै लमनतबाट १८ मढहनालभत्र अध्ययन सकेर 
डडवपआर तयार गने सतामा समझदारी भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै कारणले काम हुन नसके ६ 
मढहना िप गना सककनेछ ।’ अब उवत जेभी कम्पनीले वडासमक्ष आवेदन गरेपनछ अनुमनतपत्र प्रदान 
गररने उनले बताए ।  

सािे तीन दशकअनघ जाइकाले पढहचार गरे पनन ओझेलमा परेको यो आयोजनालाई लगानी बोडाले 
०७५ चैतमा भएको सम्मेलनमा लगानी आह्वान गरेको थियो । त्यसमा लगानी प्रस्ताव गनेमध्ये 
एचआइडडलसएल र पावर चाइनाको संयुवत उपक्रमलगायत जापानी कम्पनी फुजी इलेक्वरक, कतारको 
नब्रास जलववद्युत ्कम्पनी र अमेररकी जे पावरसाँगको संयुवत उपक्रमको नपेाली कम्पनी म्याढरवस 
इन्टरनेसनल ‘सटा ललस्ट’मा परेका थिए । तर, संक्षक्षप्त स चीमा परेका कम्पनीहरूसाँग बोडाले प्रस्ताव 



माग्दै स चना जारी (ररववेस्ट फर प्रपोजल) गरेको थियो । यसमा एचआइडडलसएल–पावर चाइना 
जेभी छाननएको हो ।  

 डिवपआरपछि वपडिए वाताष  
डडवपआर तयार भएपनछ उवत डडवपआरकै आिारमा दवु ैपक्षबीच पररयोजना ववकास सम्झौता (वपडडए) 
वाताा सुरु गररनेछ । अिाात,् २ वर्ालभत्र आयोजना ववकासका लाथग सम्झौता गना वपडडए वाताा सुरु 
हुनेछ । कररब १ खबा ३७ अबा रुपैयााँ लगानी हुन ेअनुमान गररएको पररयोजनामा पावर चाइनाले 
७४ प्रनतशत र एचआइडडलसएलले २६ प्रनतशत लगानी गन ेसमझदारी दईु कम्पनीबीच भइसकेको 
छ । 

 प्राधिकरणले गरेको अध्ययन िर्ष लगानीकताषले व्यहोनुषपने  
यसअनघ ववद्युत ्प्राथिकरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गदाा लागेको खचा उपलब्ि गराउन 
माग गरेको छ । प्राथिकरणले ४ चैत ०६८ मा आयोजना अध्ययन गना लाइसेन्स माग गरेको थियो । 
ऊजाा मन्त्रालयले ३० साउन ०७० मा २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अध्ययन अनुमनत 
ढदएको थियो । तर, प्राथिकरणले अध्ययन प्रनतवेदनले ७ सय ६२ मेगावाटको आयोजना बनाउाँ दा 
उच्छ्च प्रनतफल प्राप्त हुने देखाएको थियो ।  

आयोजना आकर्ाक रहेको भन्दै ननमााणमा लैजान प्राथिकरणले ०७३ सालमै सहायक कम्पनीमा 
तमोर पावर कम्पनी लललमटेड दताा गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले यो पररयोजना प्राथिकरणलाई 
ढदएन । २ वर्ाका लाथग ढदइएको लाइसेन्सको म्याद िप पनन भएन । आयोजनाको अध्ययनमा 
प्राथिकरणले गरेको खचा (लगानी) कफताा गना बोडासाँग माग गरेको छ । तर, उवत पररयोजना 
ववकासकतााले नै व्यहोनुापने बोडाले जनाएको छ ।  

 तमोरको बाुँि प्रयोग गरी तमोर–धर्साङ िाइभसषनको योजना   

प्राथिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको बााँिबाट तमोर–थचसाङ डाइभसान योजनासमेत 
अनघ बिाएको छ । यसबाट िप ६० मेगावाट ववद्युत ्प्राप्त हुन ेअनुमान गररएको छ । त्यस्तै, झापा, 
मोरङ र सुनसरीका झन्ड ै३० हजार हेवटरमा लसाँचाइ हुनेछ । तर, नयााँ लगानीकताासाँग यसबारे समेत 
छलफल गना बााँकी रहेको छ ।    

पहहर्ान भएको ३४ वर्षपछि बल्ल अध्ययन 

पााँचिर र तेह्रिुमको सीमा सप्तकोसीको सहायक नदी तमोरमा यो आयोजना पछा  । बााँिस्िल 
तेह्रिुमको ओखे्र र पााँचिरको स्याबरुम्बा गाववसमा पछा  । िरान–िनकुटा सडकको म लघाटदेखख ३० 



ककलोलमटरको द रीमा छ । यो पहुाँचमागा खुललसकेको छ । जाइकाले ०४१ /४२ मै ‘कोसी नदी जलस्रोत 
ववकासको गुरुयोजना अध्ययन’माफा त यो आयोजनाको अध्ययन गरी आकर्ाक ठहर गरेको थियो । 
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२४ मढहनालभत्रै ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गने सम्झौता 
काठमाडौं - सात सय ५६ मेगावाटको जलायशयुवत तमोर जलववद्युत ्आयोजनाको २४ 
मढहनालभत्र ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। लगानी 
बोडाले आयोजना ननमााण गने क्जम्मा पाएको जलववद्युत ्ववकास कम्पनी लललमटेड र पावर 
कन्सरवसन कपोरेसन अफ चाइना लललमटेडसाँग आइतबार आयोजनाको ववस्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययन गने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।   

लगानी बोडाका प्रमुख कायाकारी अथिकृत (लसइओ) महाप्रसाद अथिकारी, जलववद्युत ्ववकास 
कम्पनी लललमटेडका प्रमुख कायाकारी अथिकृत छववराज पोखरेल र पावर कन्सरवसन 
कपााेेरेसन अफ चाइना लललमटेडका उपाध्यक्ष पान देङ य ले २४ मढहनालभत्रै आयोजनाको 
ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन।् लगानी बोडाका 
लसइओ अथिकारीले ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसाँगै 
आयोजना ननमााणको बाटो खुलेको बताए। ‘यो समझदारीपत्रले आयोजना अनघ बढ्ने 
वातावरण लसजाना गरेको छ,’ उनले भने, ‘अबको २४ मढहनालभत्र आयोजनाको सभे लाइसेन्स 
ललनेदेखख ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनसम्मको काया सम्पन्न गररनेछ।’ 

सम्भाव्यता अध्ययन सककएपनछ पररयोजना ववकास सम्झौता (वपडडए) हुनेछ। 
लसइओ  अथिकारीले जलाशययुवत तमोर जलववद्युत ्आयोजना वपवपपी मोडलमा ननमााण 
गना लाथगएको बताए। सरकारले दईु सय मेगावाटभन्दा बिी क्षमता भएको जलववद्युत ्
आयोजना लगानी बोडामाफा त अनघ बिाउाँ दै आइरहेको छ। लसइओ अथिकारीले आयोजनाको 
सम्भाव्यता अध्ययन तोककएको समयलभत्रै सम्पन्न गने गरी कामअगाडड बिाउने दाबी गरे। 
‘नतनै पक्षले ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनलाई तोककएको समयलभत्रै सम्पन्न गने लक्ष्यसढहत 
काम गनेछौं,’ उनले भने, ‘हामीले जनतसवदो चााँडो आयोजना ननमााण गने योजना बनाएका 
छौं।’ 

आयोजना प्रमुख झलकराम सुवेदी आयोजनाले अढहले सहजीकरणबाहेक अन्य केही पनन 
काम नगरेको बताउाँछन।् ‘अढहले आयोजनाले भन्दा लगानी बोडाले आयोजनाको सम्प णा काम 
गदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ा ववद्युत ्ववकास ववभागसाँग सवेक्षण अनुमनत माग 



गरेका थियौं। तर ववभागले अनुमनत ढदएन। उनले उवत आयोजना लगानी बोडा मातहत 
गएकाले पनन अनुमनत प्राप्त गना नसकेको बताए। ‘अब आयोजनाको सम्प णा क्जम्मेवारी 
लगानी बोडामा सरेको छ,’ उनले भने।   

सरकारले चालु आथिाक वर्ाको बजेटमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राक्ष्रय 
गौरवको आयोजनाको रुपमा कायाान्वयन गने योजना अनघ सारेको थियो। सात सय ५६ 
मेगावाट क्षमताको आयोजना ननमााणको लाथग एक खबा ६० अबा रुपैयााँ लाग्ने प्रारक्म्भक 
अनुमान छ। आयोजनामा दईु सय १० लमटर अग्लो रककफल ड्याम ननमााण गनुापने हुन्छ। 
यो आयोजनामा पानीको डडस्चाजा पााँच सय १७ वयुसेक हुनेछ। यो आयोजनाबाट उत्पादन 
भएको बबजुली बसन्तपुर–तेह्रिुम ४०० केभी प्रसारण लाइनमाफा त राक्ष्रय थग्रडमा जोडडनेछ। 
प्रसारण लाइनको दरुी २६ ककलोलमटर मात्रै हुनेछ।   

कोसी ररभर बेलसन मास्टर प्लानको गुरुयोजनाको अध्ययन गदाा तमोरमा जलाशययुवत 
आयोजनाबाट बबजुली ननकाल्न सककने पढहचान भएको थियो। सडक ववभागले तमोर 
जलववद्युत ् आयोजनास्िल पुग्ने ट्र्याक खोललसकेको छ। त्यसैगरी, म लघाटदेखख 
आयोजनास्िलसम्म ३० ककलोलमटरको सडक तयार गना लाथगएको छ। ववस्ततृ अध्ययन र 
डडजाइनको काम भइसकेको छ। यो आयोजनाबाट वावर्ाक ३५७८ थगगावाट आवर बबजुली 
उत्पादन गना सककनेछ। ढहाँउदमा १०७३ थगरावाट आवर उत्पादन गना सककनेछ। यो आयोजना 
तेह्रिुम, ताप्लेजुङ र पााँचिर क्जल्लाको सीमा के्षत्रमा पछा। 
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मस्यााङ्दी कररडोर प्रसारणलाइनको अवरोि हटाउन बाबुराम र 
कुलमान कफल्डमा 
६ माघ, काठमाडौं । मस्यााङ्दी कररडोर २२० केभी डबल सकका ट ववद्युत प्रसारण लाइन आयोजना 

ननमााणमा गोरखामा भइरहेको अवरोि हटाउन पहल सुरु गररएको छ । 

आयोजनाको उदीपुर (लमजुङ)-माकीचोक (तनहुाँ) खण्डअन्तगात गोरखाको पालुङटार नगरपाललकाको 

वडा नं ४ र ५ का बालसन्दाले रुट पररवतान माग गदै एक वर्ाअनघदेखख प्रसारण लाइन ननमााणमा 

अवरोि गदे आएका छन ्। 

नपेाल ववद्यतु प्राथिकरणले सरुुमा मस्र्याङदी नदीको ककनारै ककनार प्रसारण लाइन ननमााणको डडजाइन 

तयार गरेको थियो । तर, नागररक उड्यन प्राथिकरणले त्यहााँ लाइन ननमााण गररएमा पालुङटार 

एयरपोटामा ववमान उडान र अवतरण गना नसककने बताएपनछ रुट पररवतान गररएको थियो । 

प्राथिकरणले एयरपोटा एवं प्रस्ताववत स्माटा पालुङटार लसटीलाई असर नपने र सामाक्जक तिा 

वातावरणीय क्षनत कम हुने गरी वस्ती र जंगलकोबीचबाट प्रसारण लाइनको नयााँ रुट तय गरेको 

छ । 

लमजुङको गरमवेशीबाट पालुङटार नगरपाललकाको वडा नं ४ र ५ हुाँदै माकीचोकतफा  जाने ३७ 

ककलोलमटर लाइनको  गरमवेशी- पालुङटार ५.६ ककलोलमटर खण्डमा १६ वटा टावर ननमााण गनुा पने 

छ । 

तर, पालुङटारका स्िानीय बालसन्दाले प्रसारण लाइन बस्तीबाट नछराउन खोक्जएको भन्दै रुटमा 

असहमनत जनाउाँ दै आएका छन ्। उदीपुर-माकीचोक खण्डमा लमजुङतफा  भने कुनै समस्या छैन । 

लमजुङमा पने टावर ननमााण सुरु गररएको छ । 



‘गेम चेन्जर आयोजना’को रुपमा ननमााण सुरु गररएको आयोजनामा अवरोि उत्पन्न भएपनछ ऊजाा, 

जलस्रोत तिा लसचंाइ मन्त्री वर्ामान पुनको पहलमा गोरखाबाट प्रनतननथि सभामा प्रनतननथित्व गने 

सांसद चुडामखण खड्काको संयोजकत्वमा समन्वय सलमनत गठन गररएको छ । 

सलमनतमा त्यस क्षेत्रका प्रदेश सभाका सांसद, नगरपाललकाका मेयर, उपमेयर, सहरी ववकास मन्त्रालय 

लगायतका प्रनतननथि रहेका छन ्। 

प वा प्रिामन्त्रीसमेत रहेका गोरखा-२ बाट प्रनतननननथि सभाका सांसद डा.बाबुराम भट्टराई, ववद्युत 

प्राथिकरणका कायाकारी ननदेशक कुलमान नघलसङ, प्रदेश सभाका सांसद, नगरपाललका मेयर तिा 

उपमेयर, सहरी ववकास मन्त्रालय र नागररक उड्यन प्राथिकरणका प्रनतननथि लगायतले आयोजनाका 

प्रस्ताववत रुटबारे पालुङटारमा स्िानीयसाँग अन्तरकक्रया गरे । 

पालुङटार ववमानस्िल चल्न व्यविान नहुने र स्िानीयलाई पनन कम क्षनत पुग्ने गरी प्रसारण 

लाइन ननमााण गररनु पन ेभट्टराईले बताए । 

‘प्राववथिक दृक्ष्टकोणमा सम्भव भएमा रुटको अरु ववकल्पबारे पनन अध्ययन गरौं, सम्भव नै नहुन े

देखखएमा अढहले प्रस्ताव गररएको रुटबाट पुग्ने क्षनतलाई कम गनेतफा  सोचौं’, भट्टराईले भने, ‘तर 

मासु पनन खाने रगत पनन नबगाउने भनेजस्तो ववकास पनन चाढहने तर आफ्नो भने केही नगुमाउन े

भन्ने हुाँदैन, यसो भन्न िाल्यौं भने यहााँ आएको ववकास पनन गुमाउन सवछौं, त्यसैले िोरै गुमाएर 

िेरै लाभ ललने गरी अगाडड बिौं ।’ 

प्राथिकरणका कायाकारी ननदेशक नघलसङले राजनीनतक फाइदा वेफाइदाभन्दा पनन सामाक्जक र 

वातावरणीय क्षनत काम हुने गरी ववस्ततृ रुपमा प्राववथिक अध्ययन गरी रुट तय गररएकाले 

ननमााणमा सहयोग गररढदन स्िानीयलाई आग्रह गरे । 

‘एयरपोटा नचाढहने हो भने मस्र्याङदी नदीको ककनारै ककनार लैजााँदा िेरै सक्जलो र टावरहरु पनन 

कम बनाउनु पछा , त्यहााँबाट लैजााँदा एयरपोटा या प्रसारण लाइनमध्ये एक छोड्नु पने देखखएपनछ दवुै 

सञ्चालन हुन सवने ववलभन्न ववकल्पहरुमाथि छलफल गरी अढहलेको रुट नै उत्कृष्ट प्राववथिक 



ववकल्पको रुपमा तय गररएको हो’,  उनले भने, ‘तत्काल यो लाइनको ननमााण गना सककएन भने 

मस्र्याङदी नदी बेलसनमा  ननमााणािीन जलववद्युत ्आयोजनाको ववद्यत ्प्रवाह गना नसकी अवौं रुपयैााँ 

पेनाल्टी नतनुापने संवेदनशील अवस्िा छ, त्यसैले ववकास ववरोिी पनन हैन तर मेरो जग्गाबाट लाइन 

लैजान ढदन्न भन्नु भएन, अढहले तय गररएको रुटबाटै अझै कम क्षनत हुने गरी लाइन ननमााण 

गररने छ ।’ 

उनले स्माटा लसटीको रुपमा ववकास गना लाथगएको पालुङटारमा ववद्युत ्आप नत ालाई भरपदो र 

गुणस्तररय बनाउन ठ लो क्षमताको सबस्टेसन बनाइढदन प्राथिकरण तयार गरेकोसमेत प्रनतबद्िता 

जनाए । 

ववद्युत ्प्रसारण लाइनको रुट जताबाट लगे पनन स्माटा लसटीलाई कुनै असर नपने र स्माटा लसटीको 

अपहरण नहुने प्रष्ट पादै सहरी ववकास मन्त्रालयकी सहसथचव सररता मास्केले स्माटा लसटीलाई िेरै 

ववद्युत्को आवश्यक पने भएकाले लाइनलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गना आग्रह गररन ्। 

नागररक उड्यन प्राथिकरणका उपप्रवन्िक कृष्णप्रसाद पौडेलले पालुङटार एयरपोटालाई संचालनमा 

ल्याउन चाल  आथिाक वर्ाबाट स्तारोन्ननत गना लाथगएको जानकारी ढदाँदै मस्र्याङदी नदीको ककनारै 

ककनार प्रसारण लाइन ननमााण गररएमा एयरपोटा चलाउन नसककने प्रष्ट पारे । 

पालुङटार नगरपाललकाका मेयर ढदपकबाबु काँ डेल र उममेयर पम्फा बसेलले ववकास नरोककने र 

जनतालाई पनन कम क्षनत पुग्ने गरी प्रसारण लाइन ननमााण गररनु पनेमा जोड ढदए । यो लाइन 

एक वर्ालभत्रमा ननमााण सवने लक्ष्य राखखएको छ । 

मस्र्याङदी नदी बेलसनमा ननमााणािीन र ननमााण हुने जलववद्यतु आयोजनाको ववद्यतु ्प्रवाहका लाथग 

११३ ककलोलमटर २२० केभी डबल सकका ट मस्यााङ्दी कररडोर प्रसारण लाइन ननमााण गना लाथगएको 

हो । 

मनाङको िारापानीबाट  सुरु हुने प्रसारण लाइन थचतवनको भरतपुर क्स्ित  न्य  भरतपुर सबस्टेसनमा 

पुगेर टंुथगने छ । आयोजनाले िारापानी, खुदी, उदीपुर र न्य  भरतपुर २२० /१३२/३३ केभी 



सबस्टेसनको ननमााण गने छ । युरोपेली लगानी बैकको नौ करोड अमेररकी डलर सहुललतप णा ऋणमा 

आयोजनाको ननमााण भइरहेको हो । 

मर्सयाषङ्दी-काठमािौं प्रसारण लाइन अम्ततम र्रणमा 

मस्र्याङदी नदी बेलसनका जलववद्यतु ्आयोजनाको ववद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन ननमााणािीन 

तनहुाँको माकीचोकबाट काठमाडौंको मातातीिासम्मको मस्यााङ्दी-काठमाडौं २२० केभी डबर सकका ट 

प्रसारण लाइनको ननमााण अक्न्तम चरणमा पुगेको छ । 

८२ ककलोलमटर प्रसारण लाइनमा पने २३१ टावरमध्ये स्िानीयको अवरोिका कारण ५ वटाको मातै्र 

ननमााण बााँकी छ  भने तार ७५ ककलोलमटरभन्दा बिी ताननएको छ । िाढदङको िुनीबेंसी 

नगरपाललकाको नौबबसे र वपलटारमा स्िानीयको अवरोिले क्रमश ेः तीन र दईु वटा टावर ननमााण 

हुन सकेको छैन । 

नेपाल ववद्युत प्राथिकरणका कायाकारी ननदेशक कुलमान नघलसङले, प्रसारण ननदेशनालयका 

उपकायाकारी ननदेशक बज्रभ र्ण चौिरी र आयोजना प्रमुख तारा प्रिानको टोलीले नगरपाललका मेयर, 

िाढदङका प्रमुख क्जल्ला अथिकारी र वडाध्यक्षलाई आइतबार भेटी प्रसारण लाइन ननमााणमा सहयोग 

र सहजीकरण गररढदन आग्रह गरे । 

‘हाल रहेको मस्र्याङदी-काठमाडौं १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट काठमाडौंमा कररब एक सय 

मेगावाटभन्दा ववद्युत ्लैजान सवदैनौं, राजिानीको लाइफ लाइनको रुपमा ननमााण गररएको लाइन 

ननमााणमा आवश्यक सहयोग गररढदनु पयो’, नघलसङले भने । 

ननमााण अवरोि हटेमा चैतलभत्रमा प्रसारण लाइनको ननमााण सककने आयोजना प्रमुख प्रिानले बताए 

। 
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बबद्यतुीय हव बन्दै लमजुङ, ५ जलववद्यतु आयोजनामा २३ अबाभन्दा 
बिी लगानी 
काठमाडौं । लमजुङमा २३ अबा रुपैयााँभन्दा बिी लगानीमा ५ जलववद्युत आयोजना ननमााणािीन 

रहेका छन ्। दोस्रो ठ लो दोदीखोला तिा दोदी कररडोरमा ववलभन्न ५ जलववद्युतका आयोजना 

नतब्रगतीमा ननमााण भइरहेका हुन । वपपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा ५४ मेगावाटको सुपर दोदी 

‘ख’, ढहमालयन पावर पाटानरको २७ मेगावाटको दोदीखोला, ललबटी इनजी लललमटेडको २५ मेगावाटको 

माथिल्लो दोदी ‘ए’ जलववद्युतको आयोजना ननमााणािीन छन ्। त्यस्तै दोदीखोला जलववद्युत 

कम्पनीले १२ दशमलब १ मगेावाटको दोदी–१ , छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको ४ मेगावाट 

क्षमताको जलववद्युत ् आयोजना दोदी कररडोरमा ननमााणािीन अवस्िामा रहेका छन ् । 

ती मध्ये अथिकांशको ५५ देखख ९० प्रनतशत ननमााण काया सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै दोदी 

कररडोरमै रहेको छ्याङ्दी खोलामा यसअनघ २ मेगावाटको छ्याङ्दी जलववद्युत आयोजना ननमााण 

सम्पन्न भइसकेको छ । उवत ननमााणािीन आयोजना ननजी क्षेत्र र स्िानीयको लगानीमा ननमााण 

भएको हो । यी आयोजना ननमााण सम्पन्नपश्चात ्१ सय २५ मेवा बबजुली उत्पादन हुनेछ । यहााँ 

ननमााण भएका आयोजनाबाट एक वर्ादेखख पााँच वर्ालभत्र ववद्युत उत्पादन गने लक्ष्य रहेको छ । दोदी 

खोलामा ढहमालयन पावर पाटानरले ननमााण गरेको २७ मेवाको दोदी खोला र ललबटी इनजी लललमटेडले 

ननमााण गरेको २५ मेवाको माथिल्लो दोदी ‘ए’ जलववद्युतको ननमााण अब एक वर्ालभतै्र सम्पन्न हुने 

अवस्िामा रहेको छ । यी आयोजनाको ननमााण ९० प्रनतशतभन्दा बिी ननमााण काया सम्पन्न भएको 

आयोजनाले जानकारी ढदएको छ । त्यस्तै दोदी कररडोरमै छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले 

सोही खोलामा ४ मेवाको जलववद्युत आयोजना ननमााण गरररहेको छ । दोदी कररडोरकै सबैभन्दा ठ लो 

क्षमताको वपपुल्स हाइड्रोपावरले ननमााण गरेको ५४ मेगावाटको सुपर दोदी ‘ख’को ५५ प्रनतशत र 

दोदी खोला जलववद्युत कम्पनीद्वारा ननमााणािीन १२.१ मगेावाटको दोदी–१ को ननमााणकाया ७० 

प्रनतशतभन्दा बिी सम्पन्न भएको छ । दोदी कररडोरको सबैभन्दा माथिल्लो तटमा वपपुल्स 

हाइड्रोपावरले सुपर दोदी ‘ख’ (५४ मेगावाट) आयोजना क ल ८ अबा ८० करोड रुपैयााँ लागत अनुमान 



लगानीमा ननमााण भइरहेको छ । उवत आयोजनामा प्रभाववत क्षेत्रका बालसन्दा र क्जल्लावासीको मात्र 

२७ करोड रुपैयााँ लगानी रहेको छ । २७ मेगावाटको दोदी खोला जलववद्युत आयोजना ३ अबा ८६ 

करोड लगानीमा ननमााण भइरहेको छ । यस आयोजनामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) 

३६ र स्िानीय सवासािारणको ३० प्रनतशत र आइएमई गुप्रको ३४ प्रनतशत लगानी रहेको छ । 

त्यस्तै ललबटी इनजी कम्पनीले ननमााण गरररहेको माथिल्लो दोदी ‘ए’ २५ मेगावाटको क ल ४ अबा 

६३ करोड लगानीमा ननमााण िाललएको हो । दोदी खोलाम ैलमजुङ ववद्युत ववकास कम्पनी (लेड्को) 

को सहायक कम्पनी दोदीखोला जलववद्युत कम्पनीले दोदी–१ (१२.१ मगेावाट) आयोजना ननमााण 

गरररहेको छ । यस आयोजना कररब २ अबा ३९ करोडको लागतमा ननमााण भइरहेको आयोजनाले 

जानकारी ढदएको छ । दोदी कररडोरमै रहेको छ्याङ्दी खोलामा यसअनघ दईु मेगावाटको छ्याङ्दी 

जलववद्युत आयोजना ननमााण सम्पन्न गररसकेका प्रवद्र्िक छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले 

सोही खोलामा ४ मेगावाटको जलववद्युत आयोजना ८० करोड रुपैयााँभन्दा बिी लगानीमा ननमााण 

गरररहेको आयोजनाले जानकारी ढदएको छ/रासस 
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मस्यााङदी–काठमाडौं प्रसारण लाइन अक्न्तम चरणमा 

काठमािौं : मस्र्याङदी नदी बेलसनका जलववद्युत ्आयोजनाको ववद्युत ्काठमाडौं ल्याउन ननमााणािीन 
तनहुाँको माकीचोकबाट काठमाडौंको मातातीिासम्मको प्रसारण लाइन अक्न्तम चरणमा पुगेको छ। 
मस्र्याङदी–काठमाडौं २२० केभी डबर सकका ट प्रसारण लाइनको ननमााण अक्न्तम चरणमा पुगेको हो। 

८२ ककलोलमटरको यो प्रसारण लाइनमा २३१ टावरमध्ये स्िानीयको अवरोिका कारण ५ वटाको 
मातै्र ननमााण बााँकी भए पनन तार भने ७५ ककलोलमटरभन्दा बिी ताननएको छ। िाढदङको िुनीबेंसी 
नगरपाललकाको नौबबसे र वपलटारमा स्िानीयको अवरोिले क्रमश: तीन र दईुवटा टावर ननमााण 
हुन बााँकी छ। 

नेपाल ववद्युत ् प्राथिकरणका कायाकारी ननदेशक कुलमान नघलसङले प्रसारण ननदेशनालयका 
उपकायाकारी ननदेशक बज्रभ र्ण चौिरी र आयोजना प्रमुख तारा प्रिानको टोलीले यसको अवलोकन 
गरेको छ। टोलीले प्रसारण लाइन ननमााणमा सहयोग र सहजीकरण गररढदन सम्बक्न्ित क्षेत्रका 
जनप्रनतननथि तिा सम्बक्न्ित सरोकारवाला ननकायसाँग आग्रह गरेका छन।् 

‘हाल रहेको मस्र्याङदी–काठमाडौं १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट काठमाडौंमा कररब एक सय 
मेगावाटभन्दा ववद्युत ्लैजान सवदैनौं, राजिानीको लाइफ लाइनको रूपमा ननमााण गररएको लाइन 
ननमााणमा आवश्यक सहयोग गररढदनु पर् यो’, नघलसङले भने। 

ननमााण अवरोि हटेमा चैतलभत्रमा प्रसारण लाइनको ननमााण सककने आयोजना प्रमुख प्रिानले बताए। 
मस्र्याङदी कररडोर २२० केभी डबल सकका ट ववद्युत ्प्रसारण लाइन आयोजना ननमााणमा गोरखामा 
भइरहेको अवरोि हटाउन पहल सुरु गररएको उल्लेख छ। 

आयोजनाको उदीपुर (लमजुङ)–माकीचोक (तनहुाँ) खण्डअन्तगात गोरखाको पालुङटार नगरपाललका 
४ र ५ का बालसन्दाले रुट पररवतान माग गदै एक वर्ाअनघदेखख प्रसारण लाइन ननमााणमा अवरोि 
गदे आएका छन।् 

ववद्युत प्राथिकरणले सुरुमा मस्र्याङदी नदीको ककनारै ककनार प्रसारण लाइन ननमााणको डडजाइन 
तयार गरेको थियो। तर, नागररक उड्डयन प्राथिकरणले त्यहााँ लाइन ननमााण गररएमा पालुङटार 
एयरपोटामा ववमान उडान र अवतरण गना नसककने बताएपनछ रुट पररवतान गररएको थियो। 
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प्रसारण लाइन ननमााणमा अवरोि 

काठमाडौं। मस्याङ्दी– काठमाडौं २ सय २० केभी डबल सकका ट प्रसारण लाइनको ननमााण 
स्िानीयले अवरोि  गरेका छन ्। 

िाढदङका स्िानीयले प्रसारण लाइनको िुनबेंसी नौबबसे र वपपलटार खण्डमा अवरोि गदाा ननमााण 
काया प्रभाववत भएको छ । अवरोि हटाउन ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँचाइ मन्त्रालय र ववद्युत ्
प्राथिकरणले लबबङ सुरु गरेको छ । यो अवरोि प्रसारण लाइनको उढदपुर (लमजुङ)–माकीचोक 
(तनहुाँ) खण्डअन्तगात गोरखाको पालुङटार नगरपाललकाको ४ र ५ नम्बर वडामा समेत एक 
वर्ाअनघ जारी रहेको छ । जारी अवरोि हटाउन प्राथिकरणले स्िानीयसाँग अन्र्तकक्रया गरेको छ । 

िाढदङका स्िानीय अवरोि हटाएर प्राथिकरणका कायाकारी ननदेशक कुलमान नघलसङ, प्रसारण 
ननदेशनालयका उपकायाकारी ननदेशक बज्रभ र्ण चौिरी र आयोजना प्रमुख तारा प्रिानले िाढदङका 
प्रमुख क्जल्ला अथिकारी, नगरपाललका मेयर र वडाध्यक्षलाई प्रसारण लाइन ननमााणमा स्िानीयले 
गरेको अवरोि हटाउन सहजीकरणका लाथग आग्रह गरेका छन ्। ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँचाइ 
मन्त्रालयको पहलमा गोरखाको पालुङटारमा  स्िानीयसाँग अन्तरकक्रया कायाक्रमको आयोजना गरेको 
छ । 
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तल्लो मोदीको उत्पादन लमनत अन्योल 

(पवात) — दईु वर्ाअनघ नै उत्पादन ढदने लक्ष्यसाि ०६९ असारबाट सुरु भएको तल्लो मोदी 
जलववद्युत ्आयोजनाबाट तत्काल उत्पादन तत्काल नहुने भएको छ । टनेललभत्र देखखएको 
समस्याका कारण ०७४ असारलभतै्र उत्पादन सुरु गने भननए पनन २० मेगावाटको आयोजना 
उत्पादन लमनतबारे अन्योल उत्पन्न भएको हो । 

मानवीय तिा प्राकृनतक प्रनतक लताका कारण उत्पादन लमनत एक वर्ा सने देखखएको छ । भ कम्प, 

स्िानीयको अवरोिलगायत कारणले क्षनत बेहोरेको आयोजनाले परीक्षणका क्रममा अको 
झन्झढटलो क्षनत बेहोरेपनछ उत्पादनबारे अन्योल बिेको हो । सबै काम सकेर परीक्षण उत्पादनका 
लाथग पानी पठाउने क्रममा टनेल चुढहएपनछ आयोजना पक्ष ममातमा जुटेको छ । टनेलको िेरैजसो 
ठाउाँमा पानी चुढहने समस्या समािान गना केही समय लाग्ने आयोजनाले बताएको छ, जसका 
कारण अब उत्पादन लमनत यही समयमा हुन्छ भनेर सावाजननक गना नसककने आयोजना प्रमुख 
पवनकुमार यादवको भनाइ छ । स्िानीयले आयोजनाको टनेल डडजाइनकै क्रममा कमजोरी भएको 
दाबी गरेका छन ्। आयोजना पक्षले भने डडजाइनमा कुनै शंका नरहेको प्रस्ट्याएको छ । 

 

‘डडजाइन फेलको कुरा होइन । पनछ पानी ललक भएकाले समस्या देखखएको हो,’ यादवले भने, ‘काम 
गदै छौं । यसको एक्स्टमेट ननकाललएको छैन ।’ यसबाट आयोजनालाई हुने नोवसानीबारे पनन 
म ल्यांकन भइरहेको छ । 

 

ननजी क्षेत्रको मोदी इनजी लललमटेडले ननमााण गरररहेको टनेल परीक्षणका क्रममा पानी चुढहएपनछ 
अढहले ममात भइरहेको छ । गत वैशाख अक्न्तम साता परीक्षणका लाथग टनेलमा पानी पठाउाँदा 
िेरै ठाउाँबाट पानी चुढहएपनछ सबै रोकेर ममात िाललएको हो । ममातको काम सकेपनछ गत 
कावत्तक १० गते लक्ष्मीप जाका ढदन परीक्षण गने योजना थियो । दोस्रो योजना पनन असफल 
भएपनछ टनेलको सबै भागको गहन ममात िालेको हो । कम्पनीका अनुसार अडडट २ को पााँच सय 
लमटरलभत्रको टनेलमा पानी चुढहने समस्या देखखएको छ । कडा चट्टान क्षेत्रका बीचबीचमा नछर 
रहेका कारण पानी चुढहने समस्या देखखएको प्राववथिकले बताएका छन ्। 

 

अढहले चट्टानमा रहेका नछरहरूमा ग्राउक्न्डङ गने काम केही समयलभतै्र सकेर परीक्षण उत्पादन 
िाल्ने आयोजनाका जनसम्पका  अथिकृत सुरेन्र बेल्बासेको भनाइ छ । पानी चुढहने समस्या 
तत्कालका लाथग सामान्य लागे पनन आसपासमा भएको बस्ती र टनेल साँगसाँगैको मध्यपहाडी 



लोकमागाको पोखरा–बागलुङ सडकखण्डमा आइपना सवने जोखखमलाई ध्यानमा राखेर कंकक्रढटङ र 
ग्राउक्न्डङको काम भइरहेको उनले जानकारी ढदए । 

 

कुस्मा नगरपाललका–७ चुवाको परादीक्स्ित पावर हाउसदेखख मोदी गाउाँपाललकाको पातीचौरसम्म ४ 
हजार २ सय लमटर लामो टनेल छ । साउि एलसएन इन्रास्टवचर लललमटेडले सुरुङ ननमााणको 
काम सकेको थियो । ववद्युत ्आयोजनाको कम्पनीलाई क्जम्मा नलगाउाँ दै टनेलमा समस्या देखखएका 
कारण ममातको क्जम्मा पनन साउि एलसयन कम्पनीले नै ललनुपने आसय ननमााण कम्पनीको छ । 
तर यस ववर्यमा कुनै कुरा नभएको प्रमुख यादवले बताए । ‘काम भइरहेको छ । कसले गन ेभन्न े
कुरा अढहले नगरौं,’ उनले भने । यसअनघ पावर हाउसदेखख प्रसारण लाइनमा ववद्युत ्पठाउने तार 
काढटाँदा पनन केही समय ननमााणमा ढिलाइ भएको थियो । 

 

परादीक्स्ित पावरहाउस नक्जकैबाट मोदीको पाररतफा को प्रसारण लाइनको टावरमा पठाउने ववद्युत्को 
तार कररब सात लमटर नपुगेपनछ कम्पनीलाई टाउको दखुाइ भएको थियो । आयोजनाले तारको 
द री नाप्न ेइक्न्जननयरको सानो कमजोरीले कररब चार मढहना काम रोककएको थियो । 
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होटलले घडरेी खन्दा मस्यााङ्दी-स्य चाटार प्रसारणलाइनको टावर 
जोखखममा 
७ माघ, काठमाडौं । मस्यााङ्दी-स्य चाटार १३२ केभी प्रसारणलाइनको २०५ नंम्बर टावर पढहरोको 

जोखखममा परी िल्ने अवस्िामा पुगेको छ । 

थचतवनको इच्छ्छाकामना गाउाँपाललका-५को कुररनटारक्स्ित मनकामना केबलकार जाने गेटको नक्जकै 

रहेको जग्गा  सम्याउाँदा टावर नै िल्ने अवस्िामा पुगेको हो । 

जग्गािनी पशुाराम नघलमरेले पथृवी राजमागासाँग जोडडएको उवत स्िानमा होटल खोल्न लभरालो 

जग्गालाई खन्दा पढहरो गई त्यहााँभन्दा माथि रहेको टावरको जगमा असर परी टावर नै िल्ने 

जोखखमयुवत अवस्िा देखखएको छ । 

मस्र्याङदी नदी बेलसनमा ननमााण भएका जलववद्युत ्आयोजनाको लगभग एक सय मेगावाट ववद्युत ्

मस्र्याङदी-स्य चाटार १३२ केभी प्रसारण लाइनमाफा त काठमाडौं आइरहेको छ । 

टावर िलेमा काठमाडौ उपत्यकामा  एकातफा  मागअनुसार ववद्युत ्आप नत ा गना नसकी वाध्यकारी 

लोडसेडडङ गनुा अवस्िा आउने छ भने अकोतफा  जलववद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पाढदत ववद्युत ्प्रवाह 

गना नसकी खेर फाल्नु पने प्राथिकरणको दावी छ । 

नेपाल ववद्युत प्राथिकरणका कायाकारी ननदेशक कुलमान नघलसङले लमजुङबाट आइतबार 

काठमाडौं  फा कने क्रममा टावरको ननरीक्षण गरी टावर िल्ने जोखखम बिेर गएकाले सुरक्षात्मक उपाय 

नअपनाइ खन्ने काया बन्द गना आग्रह गरे । 

‘लभरालो जलमनमा खन्दा पढहरो गइरहेको छ, त्यसलाई रोवन सुरक्षात्मक उपाय अपनाइएको छैन, 

पानी पनाासाि  पढहरो जान सुरु भई टावर नै िल्न सवने अवस्िा देखखएको छ’ कायाकारी ननदेशक 

नघलसङले जग्गािनी नघलमरेलाई टेललफोनमा भने, ‘जिाभावी खननएकाले सुरक्षा पखााल लगाउाँदासमेत 



पढहरो रोककने अवस्िा देखखाँदैन, टावर िलेर यसबाट उत्पन्न हुने हानी नोवसानीको  क्जम्मवेारी तपाईंले 

नै ललनु पनेछ, टावर सादाा लाग्ने सम्प णा खचा बेहोनुा पने छ ।’ 

जवाफमा नघलमरेले यस्तो अवस्िा आउला भनेर नसोचेको र होटल खोल्न बैकबाट ऋण ललएकाले 

आफ  डुब्ने अवस्िामा पुगी समस्यामा फसेको बताए । 

प्राथिकरणले गत वर्ाको पुसमा नघलमरेलाई पत्राचार गदै तलनतर रहेको जग्गा खन्दा टावर िल्ने 

सम्भावना रहेकाले टावरलाई असर पने काया रोवन र सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन आग्रह गरेको 

थियो । तर, खन्ने काया नरोककएको र सुरक्षात्मक उपाय पनन नअपनाइकाले टावर झनै जोखखममा 

परेको हो । 

प्राथिकरणले मंगलबार पुनः पत्र पठाउाँ दै गत वर्ा गररएको पत्राचार ववपरीत खन्ने काया जारी राख्दा 

र सुरक्षात्मक कदम नचाल्दा टावर िल्ने जोखखम बिेकाले तत्काल खन्ने काया रोकी सुरक्षाका उपाय 

अपनाउन आग्रह गरेको छ । 

‘लगभग एक सय मेगावाट पावर आप नत ा भई रहेको मुलुकको राजिानी केक्न्रत उवत प्रसारण 

लाइनमा अवरोि उत्पन्न भएमा त्यसले ठ लो क्षनत ननम्त्याउने सवने र तपाईंबाट लसक्जात अवस्िाको 

क्जम्मेवार तपाईं स्वयम ्हुने व्यहोरा पुनः स्मरण गराउाँ दै यिालसघ्र सुरक्षात्मक काया सम्पन्न गना 

गराउन जानकारी गराइन्छ’, प्राथिकरणले जग्गािनी नघलमरेलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 
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मक्ल्टफ्य ल सबस्टेसनमा पावर रान्सफा मर िपेर स्तराेेन्ननत 

काठमािौं। नेपाल ववद्युत प्राथिकरणले माेेरङकाेे टंकीलसनवारीक्स्ित ३३/११ केभी मक्ल्टफ्य ल 
सबस्टेसनमा पावर रान्सफमार िपेर स्तराेेन्ननत गरेकाेे छ । सञ्चालनमा रहेका तिा 
ननमााणािीन उद्याेेगकाेे ववद्युत माग व्यवस्िापन गना सबस्टेसनकाेे स्तराेेन्ननत गररएकाेे 
हाेे । सबस्टेसनकाेे स्तराेेन्ननतपनछ लाेेड ढदएर चाजा गररएकाेे छ । 

सबस्टेसनमा २० /२४ एमलभएकाेे पावर रान्सफमार िवपएकाेे प्राथिकरण ववराटनगर ववतरण 
केन्र प्रमुख राजीव लसहंले बताए । उनका अनुसार नयााँ रान्सफमार िवपएपनछ सबस्टेसनकाेे 
क्षमता २४ एमलभए पुगेकाेे छ । 

‘सबस्टेसन ओभर लोड हुाँदा उद्याेेगहरूमा लाेे भाेेल्टेजकाेे समस्या थियाेे,’ उनले भने, 
‘स्तराेेन्ननतपनछ ववतरण प्रणालीमा सुिार भएकाेे छ ।’ उनले टंकीलसनवारी क्षेत्रमा नयााँ 
उद्याेेगहरू खुल्ने क्रममा रहेकाले पनन आप नता व्यवस्िापन लमलाउन सबस्टेसनकाेे क्षमता 
ववस्तार गररएकाेे बताए । 

यसअनघ सबस्टेसनमा ६/८ एमलभएकाेे रान्सफमार थियाेे । प्राथिकरणले ववतरण प्रणाली सुिार 
गना देशभर सबस्टेसन तिा ववतरण लाइन स्तरोन्ननत गदै आएको छ । 
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लसनजी पावर कम्पनीकाेे नाफा बढ्याेे 
काठमािौं । लसनजी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले चाल  वर्ामा ६ करोड ६८ लाख ११ हजार रुपैयााँ 
खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीले चाल  वर्ा २०७६/७७ को दोस्रो तै्रमालसक अवथिमा उवत नाफा 
आजान गरेको हो । 

कम्पनीले आजान गरेको मुनाफा गत आव (२०७५/७६) को यही अवथिकाेे तुलनामा २ करोड 
९४ लाख २४ हजार रुपैयााँ बिी हाेे । कम्पनीले गत वर्ा दोस्रो तै्रमालसक सककाँ दा ३ करोड ७३ 
लाख ८६ हजार रुपैयााँ खुद नाफा कमाएको थियो । 

ववद्युत बबक्रीबाट हुने आम्दानी बिेसाँगै सञ्चालन तिा अन्य खचा ननयन्त्रण गररएकाले नाफामा 
सुिार भएको कम्पनीले जनाएकाेे छ । कम्पनीकाेे ववद्युत बबक्रीबाट हुने आम्दानी पनन गत 
वर्ाको तुलनामा २ करोड १८ लाख २१ हजार रुपैयााँ बिेकाेे छ । 

कम्पनीले दाेेलखामा सञ्चाललत १० मगेावाटको लसवप्रङ खोला जलववद्युत केन्रले उत्पादन गरेकाे े
ववद्युत बबक्री गरी १३ करोड ५४ लाख ४२ हजार रुपैयााँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको चुवता 
पुाँजी ७० करोड रूपैयााँ छ । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको प्रनतसेयर नेटविा ९९.८ रुपैयााँ रहेको छ 
। 
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खलंगामा एक मेगावाटको सोलार प्लान्ट 

जुम्ला- ननयलमत ववद्यतु आपनुता हुन नसवदा ववद्यतुीय सामाग्री सञ्चालनमा समस्या आउन िालेपनछ 
कणााली प्रदेश सरकारले जुम्लाको खलंगामा एक मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्िापना गना िालेको 
छ। 

सोलार प्लान्ट राख्नको लाथग सब ैतयारी भइसकेकाले ६ मढहनालभत्र खलगंामा ववद्युत आपनुता भइसवन े
आन्तररक मालमला तिा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी ढदए। उनले भने, ‘जुम्ला लामो 
समयसम्म अध्यााँरोमा बस्यो। केही वैकल्पीक उपाय सोथचए तर त्यसबाट राहत प्रदान गना सककएन। 
ववद्युत आपुनत ाको अल्पकाललन समािानका लाथग एक मगेावाटको सोलार प्लान्ट राख्न लाथगएको हो। 
यो पररयोजनाले जुम्ला झलमल्ल हुनेछ।’ उनले यो प्लान्टले राक्ष्रय प्रसारण लाइन नपुग्दासम्म 
ननयलमत रुपमा ववद्युत आपुनत ा गने बताए। 

जुम्लाको खलंगालाई ६ मढहनालभत्र ववद्युत आपुनत ा गना कणााली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्रवहादरु 
शाही, आन्तररक मालमला तिा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, क्जल्ला समन्वय सलमनत जुम्लाका प्रमुख 
लालबहादरु साकी, उत्पादक कम्पनी र वैकल्पीक उजााको इडडसाँग बसेर छलफल भइसकेको छ। 
वैकल्पीक उजााले सोलार प्लान्ट पररयोजना जुम्लामा सञ्चालन गनाका लाथग तयार भइसकेको छ। 
६० प्रनतशत अनुदान ढदने,२० प्रनतशत सहुललयत कजाा ढदने र उत्पादकहरुले ननमााण गने गरर 
प्रकक्रया अनघ बढिसकेको छ।   

सोलार प्लान्ट राख्नको लाथग यसअनघ प्राववथिक टोली पुगेर अध्ययन समेत गरेको थियो। वैकल्पीक 
उजााको टोली प्नः अध्ययन गना आउाँ दैछ, डडवपआर समेत बन्दैछ, कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘जुम्ला 
उ्यालो बनाउने अलभयान अनघ बढिसकेको छ। अब िेरै ढदन अध्यााँरोमा रहनेछैन।’ जुम्लाबाट 
प्रनतननथित्व गने प्रनतननथिसभा सांसद गजेन्रबहादरु महतले भने, ‘सांसद ववकास कोर्को ५० लाख 
रुपैयााँमा खररद गरेको डडजेल प्लान्ट चलाउन सककएको छैन। ववद्युत प्राथिकरणले पठाएको डडजेल 
प्लान्ट तिा ववद्युत उत्पादनका सािन सबै िक्न्कएका छन।् यहााँका नागररक अध्यारोमा जीवन 
चलाइराखेका छन।्’   



कणााली प्रदेश सरकारले सोलार प्लान्टमा ब्यारी राम्ररी राख्न उत्पादन कम्पनीहरुलाई सुझाव ढदएको 
छ। आकारका ढहसाबले सानो तर बढि पावर ररजभा गने, यहााँको पयाावरणीय रुपमा अनुकुल  ब्यारी 
ल्याउन सुझाव ढदन्छौँ, कानुनमन्त्री भण्डारीले िपे, ‘म ल्यमा पनन छलफल गछौँ, ब्यारीको 
गुणस्तरीयता हेछौँ, बबजुली बबना अन्िकार झेल्नु परेको जनताको दखेुसोको सम्बोिन गना लाथग 
परेका छौँ।’ 

क्जल्ला समन्वय सलमनतका प्रमुख लालबहादरु साकी सोलार प्लान्ट अध्ययनका लाग थचननयााँ टोली 
जुम्ला पुगेर फकका सकेको बताउाँछन।् उवत टोलीमा शेखर गौल्छासढहत सहभागी थिए। उनीहरु सोलार 
प्लान्ट माफा त जुम्ला झलमल्ल बनाउन आतुर छन।् सबै सामाग्री तयारी हालतमा राखेका छन,् 

उनले भने, ‘ववद्युत प्राथिकरण र वैकल्पीक उजााबीच सम्झौता हुने वववत्तकै जुम्लामा ६ मढहनालभत्र 
ननयलमत ववद्युत आपुनत ा तिा सोलार प्लान्टको काया सुरु भइसवछ।’ 

सोलार प्लान्टमा ननकै राम्रो ववकास भइरहेको छ। यो सस्तो पनन छ, पत्रकार महेश नेपालीले भने, 
‘सोलार प्लान्टबाट बबजुली ननकाल्नको लाथग ब्यारी गुणस्तरको पाइरहेको छैन। यसमा ध्यान ढदन 
कणााली प्रदेश सरकारलाई आग्रह छ।’ वैकल्पीक उजााबाट प्रत्येक सामुदायीक ववद्यालयमा आएका 
सोलारका ब्यारी ड्यामेज भइसकेका छन।् नेपाली उत्पादनको ब्यारीमा समस्या आइरहेको छ।’ 
सोलार प्लान्टबाट ६ मढहनालभत्र बबजुली बल्ने भएपनछ स्िानीय खुसी छन।् यसअनघ कणााली 
प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्रबहादरु शाहीले खलंगामा आयोक्जत कृवर् महोत्सवलाई सम्बोिन गना 
आउदा खलंगाको ववद्युत समस्या समािान गना सोलार प्लान्ट राखे्न आश्वासन ढदएका थिए। 

योसाँगै चुकेनी जलववद्युत आयोजनाको काम पनन तीब्र रुपमा चललरहेको छ। नतला गाउाँपाललकामा 
पनन ववद्युत ननमााणको काम भइरहेको छ। राक्ष्रय प्रसारण लाइन जडानको काम पनन ववद्युत 
प्राथिकरणले अनघ बिाइसकेकोले आगामी ढदनमा ववद्युत आपुनत ा नहुने समस्या जुम्लाबासीले झेल्नु 
पनेछैन। जुेुम्लामा सोलार प्लान्टबाट तातोपानी गाउाँपाललकाको डााँगीबाडमा ववद्यतु आपनुता भइरहेको 
छ। लसाँजा गाउाँपाललकामा सौया उजाा माफा त ववद्युत उत्पादनको काम भइरहेको छ।   

अढहले चन्दननाि नगरपाललकामा झण्ड ै३ हजार सेवाग्राहीले ननयलमत रुपमा ववद्युत सेवा पाउन 
सकेका छैनन।् ववद्युत आपुनत ा हुन नसवदा ववद्युतीय काममा बािा पुगेको छ। ब्यापारीले जेनेरेटर 
चलाएर  र सोलारबाट ववद्युतीय काम गरेको भन्दै ठग्न िालेका छन।् 
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चाकुखोला आयोजनाबाट पुनः ववद्युत उत्पादन शुरु, ववद्युत 
लामोसााँघु सव–स्टेशनमाफा त राक्ष्रय प्रशारणलाइनमा 
काठमाडौं । बािीपढहराबाट क्षनतग्रस्त भई बन्द रहेको ६.५ मेगावाट क्षमताको लसन्िुपाल्चोकको 
चाकुखोला साना जलववद्युत ्आयोजनामा मङ्गलबारदेखख पुनः उत्पादन शुरु भएको छ । हेडववस 
तयार हुन कररब चार मढहना समय लाग्ने भएकाले अस्िायीरूपमा पानी ‘डाइभटा’ गरी उत्पाढदत 
ववद्युत्लाई लामोसााँघु सव–स्टेशनमाफा त राक्ष्रय प्रशारणलाइनमा जोडडएको आयोजनाका मेनेजर 
शोभाकान्त हमालले बताए । ननजी क्षेत्रको लाकफङ बुद्ि प्राललद्वारा भोटेकोशी गाउाँपाललका वडा नं ४ 
र ५ को बबचमापने चाकुखोलामा ननलमात तीन आयोजना गत असार २१ गते रानत आएको बािी र 
पढहराले क्षनतग्रस्त भई बन्द भएका थिए । त्यनत बेलासाँगै रहेको लशवश्री हाइड्रोपावरको 
ननमााणािीन आयोजनालाईसमेत क्षनत पुगेको र दईु कामदारलाई बगाउनुका सािै दईु घाइते 
भएका थिए । एकजना कामदार अझै बेपत्ताकै अवस्िामा छन ्। बािी र पढहराले हेडवक्र्स, इन्टेक, 

रान्सलमशन, ववद्युत ्गहृ, कमाचारी आवास गहृ, टेलरेश र स्वीचयाडा समेतमा क्षनत पुगेको थियो । 
उवत आयोजनालाई २०७२ को ववनाशकारी भ कम्प र २०७४ असार ३१ गतेको बािी तिा पढहराले 
समेत क्षनत पुयााइ लामो समयसम्म उत्पादन बन्द भएको थियो । आयोजनाका मेनेजर हमालका 
अनुसार क्षनतग्रस्त आयोजना पुनःननमााण गना रु २० करोड भन्दा बिी लाग्ने अनुमान गररएको छ 
। उवत कम्पनीले त्यहााँ १.८ मेगावाटको लमडडल चाकु, बबचको चाकुखोला तीन मेगावाट र तल्लो 
चाकु १.७५२ मेगावाटसढहत तीन आयोजनाबाट क ल ६.५ मेगावाट ववद्युत ्उत्पादन हुाँदैं आइरहेको 
छ । रासस 
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अरुण तेस्रोको अपडटे : एक खबा भारतीय लगानी लभबत्राँदै 

८ माघ, काठमाडौं । भारतले संखुवासभाको मकालु गाउाँपाललकामा बनाइरहेको अरुण-३ जलववद्युत 

पररयोजनाको २५ प्रनतशत बिी ननमााणको काम सककएको छ । तर, अझै पनन आयोजनाले ववत्तीय 

स्रोत व्यवस्िापन (फाइनालसन्सयल वलोजर) गना सकेको छैन । कम्पनीले लगानी जुटाउने काम 

अक्न्तम तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ । 

नेपालले यो पररयोजनामा ववत्तीय व्यवस्िापन गना पटक-पटक म्याद िप्दै आए पनन तोककएको 

समयलभतै्र लगानी जुट्न सकेको छैन । सरकारले आयोजनालाई पनछल्लोपटक ०७४ कावत्तक २७ 

गते ६ मढहनाको समयसीमा ढदएको थियो । 

सरकारले ढदएको ववत्तीय व्यवस्िापनको म्याद ०७५ वैशाखमा गुक्ज्रएको थियो । आयोजनाले 

कायास्िलमा ननमााणको काम फटाफटी अनघ बिाएपनछ बोडाले म्याद िपको ननणाय नगरी लगानी 

जुटाउन समय ढदाँदै आएको छ । 

यो पररयोजना भारत सरकारको स्वालमत्वमा रहेको सतलज जलववद्युत ननगम (एसजेलभएन) ले 

बनाउाँ दैछ । ९ सय मेगावाटको यो जलववद्युत पररयोजना सन ्२०२२ लभत्र सम्पन्न गने लक्ष्य छ । 

हालसम्म पररयोजनाले ईक्ववटी (स्वपुाँजी) बाटै काम गरररहेको छ । जसका लाथग भारत सरकारले 

बजटेबाट नै रकम छुट्याएर खचा गदै आएको छ । 

लगानी बोडा नेपालका अनुसार कम्पनीले आयोजनाको लाथग ववत्तीय स्रोत टंुग्याइसकेको छ । लगानी 

स्वीकृनतका लाथग कम्पनीले राष्र बैंकसाँग अनुमनत मागेको छ । 

बोडाका प्रमुख कायााकारी अथिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अथिकारीले अबको केही हप्तालभतै्र कम्पनीको 

लगानी स्वीकृत हुन सवने बताए । 

कसले कछत गदैिन ्लगानी ? 



उनका अनुसार अरुणमा कररब सािे १४ अबा नेपाली (९ अबा भारु) नेपाली बैंकले नै लगानी गन े

भएका छन ्। भारतीय कम्पनी सतलज जलववद्युत ननगमले ननमााण गरररहेको ९ सय मेगावाटको 

अरुण तेस्रोमा लगानी गने सहमनतपत्रमा २०७५ चैत १६ मा नेपालका नबबल बैंक र एभरेष्ट बैंकले 

सम्झौता गरेका थिए । 

ववदेशी लगानी लभत्र्याउने मखु्य उद्देश्यसढहत सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मलेनको समापन 

समारोहमा ववदेशी लगानीकै पररयोजनामा एभरेष्ट बैंकले ८ अबा १२ करोड ६१ लाख र नबबल बैंकले 

४ अबा ८७ करोड ५८ लाख रुपैयााँ ऋण ढदने गरी सम्झौता भएको थियो । 

आयोजनाले कररब एक खबा १ अबा रुपैयााँ (६३ अबा भारु) भारतीय बैंकबाट जुटाएको सीईओ 

अथिकारीले जानकारी ढदए । यो पररयोजना ननमााणका लाथग सन ्२०११ मा १ खबा ४ अबा लागत 

अनुगमान गररएकोमा आठ वर्ा पनछ लागत बिेर १ खबा १६ अवा पगु्ने प्रक्षपेण गररएको छ । 

सरकारले २०७१ साल मलंसर ९ गते पररयोजना ववकास सम्झौता (पीडीए) गरी यो क्जम्मेवारी 

सतलजलाई ढदएको थियो । नेपाल र भारतका प्रिानमन्त्रीले २०७५ बैसाख २९ गते नयाढदल्लीमा 

स्वीच थिचेर अरुण तेस्रो पररयोजनाको संयुवत शुभारम्भ गरेका थिए । अढहले आयोजनाको सुरुङ र 

बााँिको काम भइरहेको छ । 

अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ववद्युतको २१.९ प्रनतशत अिाात १९७.१ मेगावाट नेपाल 

सरकारले ननःशुल्क पाउनेछ । 

प्रसारण लाइन बतदै 

आयोजनामा ववद्युत प्रसारण लाइनको ननमााणको काम पनन भइरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, 

खोटाङलगायत क्जल्ला हुाँदै प्रसारण लाइन महोत्तरीको िल्केबरक्स्ित ४ सय केभीको राक्ष्रय प्रसारण 

लाइनमा जोडडने छ । 



नेपालले पाउने ववद्युत िलकेवरक्स्ित ४ सय केभी प्रशारण लाइनमाफा त ववतरण हुनेछ । भारततफा  

लाने ववद्युत पनन मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा जोडडने छ । 

पररयोजना ननमाणाका लाथग १४ लाख ४२ हजार ७२७ घनलमटर वालुवा, ४ लाख ५८ हजार ८ 

मेढरकटन लसमेन्ट र सािे ४८ हजार मेढरक टन क्स्टल लाग्नेछ । 

यो आयोजनाका लाथग आयात गररने लसमेन्ट, रड र क्स्टलजन्य सामग्रीमा ५० प्रनतशत भन्सारमा 

छुट हुने व्यवस्िा पीडीएमा छ । 

त्यस्तै, पररयोजनामा ३००० हजार स्िानीयले रोजगारी र पररयोजनाबाट प्रभाववत पररवारले 

प्रनतमढहना ३० युननट ववद्युत ननःशुल्क पाउनेछन ्। 

आयोजनाबाट मकालु गाउाँ पाललका र थचथचला गाउाँ पाललका नुम, पावाखोला, ढदढदङ, पािीभरा, मकालु 

क्षेत्र प्रभाववत हुनेछन ्। आयोजनाले १२४ हेवटर सरकारी वन जग्गाको प्रयोग गदैछ । 

सतलजले ननमााण सम्पन्न भएको २५ वर्ा सञ्चालन गरेर चालु अवस्िाको पररयोजना नेपाल 

सरकारलाई हस्तान्तरण गनेछ । 

सतलजले व्यवसानयक उत्पादन सुरु भएपनछ १० वर्ासम्म शतप्रनतशत र त्यसपनछको पााँच वर्ा ५० 

प्रनतशत आयकर छुट पाउने छ । यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्ामा ३ खबा ४८ अबा रुपैयााँ 

राजस्व पाउने छ । 
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आम्दानी कम देखेर बैंकहरु जलववद्युतमा लगानी गना डराइरहेका 

छन : ऊजाा उद्यमी सुया अथिकारीसाँगको वाताा 
सरकार दश बर्ामा १० हजार मेगावाट ववद्युत ्उत्पादन गने महत्वकांक्षी लक्ष्यका साि अनघ बिेको 
छ । ननजीक्षेत्र, वैदेलशक लगानी र जनताको सहभागी उवत लक्ष्य हालसल गना चुनौती देखखन्छ । 
अढहले ननजी क्षेत्रका २५ सय मेगावाट भन्दा बढिका आयोजना ननमााणािीन अवस्िामा छन ्। तर, 

पनछल्लो समय लगानीकताा जलववद्युत ्भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गना आकवर्ात भइरहेको देखखन्छ 
। सोढह कारण सेयर बजारमा जलववद्युत ्कम्पनीहरुका सेयरहरु ननवकै कम म ल्यमा कारोबार 
भइरहेका छन ् । जलबबद्युतले लगानीकताालाई थचत्त बुझ्दो प्रनतफल नढदनुको कारण 
तिा  आयोजनामा ननमााणमा देखखएका समस्यालगायतका बबर्यमा ऊजाा उद्यमी तिा इक्न्जननयर 
सुया अथिकारीसाँग वयावपटल नेपालका हररप्रसाद शमााले गरेको कुराकानीको अंश : 

ननजी लगानीकतााहरुको आाँखामा अढहलेको जलववद्युत ्क्षेत्र कस्तो छ ?  

ननजी क्षते्रको प्रत्यक्ष र सकक्रय सहभाथगता रहेको जलववद्यतु ्क्षते्र समस्या पनन उस्त ैछ । जलबबद्यतुमा 
ननजी क्षेत्रको सहभाथगता भएपनछ जसरी यो क्षेत्रले गनत ललनुपने थियो त्यस्तो हुन सकेको छैन । 
अढहले २५ देखख सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा िेरैको रोजाइमा छ । ववद्युत ्रेट पनन त्यस्ता 
आयोजनाहरुका लाथग राम्रो छ । तर, साना जलववद्युत ्कम्पनीको लाथग ढदइएको रेट राम्रो छैन 
।  यो के्षत्रको सुिारका लाथग सरकारले नीनतगत रुपमा घोर्णा गरेको कुरामा कमी कमजोरी 
देखखएको छ ।  

ननजी क्षेत्रले नै सुरुवाती चरण अनघ बिाएका आयोजना अझै रुग्ण छन ्। ती आयोजना अनघ 
बिाइढदन सरकारसाँग गुहार माग्नु पयो, यस्तो अवस्िा कसरी आयो ?  

 हामी पााँच मढहना रुग्ण आयोजनाका बबर्यमा आन्दोललत भयौ । जलववद्युत ्क्षेत्रमा राजनननतकरण 
हुने कारणले केही नकारात्मक कुराहरु पनन आउाँछन ्। राजनीनतक अक्स्िरता, बन्द, हड्ताललगायतले 
साना आयोजना अनघ बढ्न सकेनन ् । हामीले नाकाबन्दी र बन्द बबलसाए पनन ती आयोजनाले 



बबसेका छैनन ् । तिापी, सावाजननक तिा सरकारी क्षेत्रबाट बनेका भन्दा ननजी क्षेत्रबाट बनेका 
आयोजनाहरु एकदमै प्रभावकारी र समयमै बनेका थिए ।  

 शुरुवातमा हामीले जुन प्यारालमटरले आयोजना अनघ बिायौं त्यो लाग  भएन ।   ननमााण सामग्रीको 
मुल्य शुरुवाती अवस्िाबाट अढहलेसम्म आइपुग्दा ५/६ सय प्रनतशतले वदृ्थि भयो । यसरी 
आयोजनालाइ परेको समस्या मनन गदै हामीले   ज्ञापनपत्र बुझाएका हौ । त्यसैलाई मध्यनजर 
गदै नेपाल ववद्युत ्प्राथिकरणले बोडाको सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा कलमटी गठन गयो । अब 
उहााँहरुले केही गदै गनुाहोला । अढहलेकै अवस्िा रढहाँरह्यो भने आयोजना नचलाए हुन्छ । हामी 
सरकारलाइ बुझाइढदन्छौ ।  

नेपाल ववद्युत ्प्राथिकरण, ऊजाा मन्त्रालय र ववद्युत ननयम आयोगले पनन आफ्नो सम्झौतामा भएका 
र सरकारले घोर्णा गरेका ननणायको दस्तावेजका आिारमा हाम्रा मागहरु सम्बोिन गना कोलसश 
गरेको देखखन्छ । सरकारले घोर्णा गरेका कुराहरु पनन अढहलेसम्म कायाान्वयन भएका छैनन ्। 
नीनतगत ननणाय गने क्षमताको कमीले कायाान्वयन भएपनन ननवकै ढिला हुन्छ । ढिला हुनु पनन 
न्याय नढदनु नै हो ।  

आयोजनालाइ परेको समस्या मनन गदै हामीले   ज्ञापनपत्र बुझाएका हौ । त्यसैलाई मध्यनजर 
गदै नेपाल ववद्युत ्प्राथिकरणले बोडाको सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा कलमटी गठन गयो । अब 
उहााँहरुले केही गदै गनुाहोला । अढहलेकै अवस्िा रढहाँरह्यो भने आयोजना नचलाए हुन्छ । हामी 
सरकारलाइ बुझाइढदन्छौ ।  

त्यसपनछ अको कलमटी सरकारले पनन गठन गयो । सरकारको कलमटीसाँग हामी तीनपटक बैठकमा 
बस्यौं । यो क्षेत्रमा भएका समस्या र रुग्ण आयोजनाले भोग्नुपरेका प्रभाव पारेमा प्रशस्त छलफल 
भएका छन ्। केही हप्तालभत्र यसको  प्रनतवेदन आउने कुरा छ ।   

बैंककङ क्षेत्रमा पनन यसले तरंग पैदा गरेको छ । हामीले औल्याएका ६ कारण देखाउदै बैंकले 
जलववद्युत ्क्षेत्रमा लगानी गना ननकै जोखखम देख्यो । प्राकृनतक कारण, ब्याजदरको उिलपिुल, पीपीए 
दर, प्रसारण लाइन ननमााण सुस्तलगायतका महत्वप णा समस्याले बैंकको आम्दानीमा कमी आयो । 

यो सोथचएको भन्दा अत्याथिक कमी देखखएकोले बैंकले लगानी गना डराइरहेको छ । ‘डुइङ बबजनेश’ 
त परको कुरा ‘गोइङ कन्सन’ को रुपमा पनन नरहाँदा आफ्नो कमाइले आयोजना आफै बााँच्छ्न कसकेर 
रुग्ण भएका हुन ्। यी आयोजनालाइ सम्बोिन गना ऊजाा मन्त्रालयले नेततृ्व ललनु पछा । अिा 
मन्त्रालय जलववद्युत्को यस्तो अवस्िामा प रै बखेबर भएर बसकेो छ । अढहलेसम्म जेनतने जलववद्यतु ्



आयोजना चललरहेका छन ् । तर, यहााँबाट अनघ बढ्न सककदैन ।  
  

सोढह समयमा सुरु भएका कनतपय जलववद्युत आयोजना सफल भएर आए । ननजी क्षेत्रका यी 
आयोजनामातै्र रुग्ण कसरी भए ?  

ननजीक्षेत्रबाट अनघ बिेको ८३ आयोजनामा ६६  स्वदेशी ननजी लगानीबाट ननमााण भएका देखखयो । 
६६ ओटामा पनन केही आयोजना रुग्ण छन ्। अढहले रुग्ण आयोजनाको संख्या बढ्दै छ ।  अढहले 
रुग्णको संख्या ३७/३८ पुग्यो । पढहले व्यवसायी हामी रुग्ण भयौं भनेर बाढहर आउन सवने अवस्िा 
थिएन ् । हामीले रुग्ण आयोजनाको समस्या बाढहर ल्याएपनछ अरु पनन िवपएका हुन ् । केही 
आयोजना भखार सुरु भएका छन ्। ती आयोजनालाइ रुग्ण भन्न लमल्दैन ्। ककनभने नत आयोजनाले 
ब्याज नै नतनुापरेको छैन ्। ब्याज प ाँजीकृत भएको छ । जब ब्याज सााँवा नतनुापने अवस्िा आउाँछ 
त्यनतखेर एक बर्ाको ववत्तीय अवस्िा देखखन िाललहाल्छ ।  

कनतपय आयोजनारु ननमााणकै चरणमा रुग्ण भइसकेका छन ्। हाम्रा आयोजनाभन्दा   थचललमे, 
भोटेकोशी, खखम्ती लगायतका आयोजना रुग्ण छैनन ्। केही पुराना र साना आयोजना पनन रुग्ण 
भएका छैनन ्। ती आयोजनाले पनन दशौं बर्ासम्म िेगेर आए ।   

पुराना आयोजनामा ढदघाकालीन रुपमा बैंकले कम व्याजमा लगानी गरेका छन ्। त्यस्ता आयोजनाले 
िानेका होलान ्।  अको कुरा जहााँ प्रसारण आउटेज कमी छ, त्यो आयोजनालाइ खासै प्रभाव परेको 
देखखदैन ्। त्यस्तै डडजाइनको दायरामा माथिल्लो स्तरका आयोजना सफल छन ्। सुरुमा सरकारले 
वय  ६५ मा आयोजनाको डडजाइन गथ्र्यो । पनछ वय  ४५ र वय  ४० मा डडजाइन हुन िाललयो । 
त्यसपनछ समस्या आउन िाल्यो । 

ठ ला आयोजनाभन्दा बिी ‘कस्ट्ली’ हुाँदा पनन सानाले आम्दानी गना सकेको छैन । आयोजना रुग्ण 
हुनुमा सरकारको कागजी घोर्णा, डडजाइनमै समस्या, ववत्तीय संरचनामा नीनतगत समस्या, ब्याजदर, 

बन, जग्गा, प्रसारण लाइन, पीपीए रेट जस्ता समस्या प्रमुख हुन ्।  

अढहले हेनुाहुन्छ भने  वय  ६५ मा डडजाइन भएका आयोजना सफल भएका छन ्। आयोजनाको 
जडडत क्षमता त बढ्यो तर, वय  ४० मा डडजाइन भएका आयोजनाहरु िेरै असफल छन ्। सरकारले 
गने अध्ययन र डडजाइनको ववथिमै तु्रढट छ । ठ ला आयोजनाभन्दा बिी ‘कस्ट्ली’ हुाँदा पनन सानाले 
आम्दानी गना सकेको छैन । आयोजना रुग्ण हुनुमा सरकारको कागजी घोर्णा, डडजाइनमै समस्या, 
ववत्तीय संरचनामा नीनतगत समस्या, ब्याजदर, बन, जग्गा, प्रसारण लाइन, पीपीए रेट जस्ता समस्या 
प्रमुख हुन ्।  



अढहले रुग्ण भननएका आयोजनाहरुले कजााको ब्याजलगायत अन्य खचाहरु कसरी व्यवस्िापन 
गरररहेका छन ्?  

गत असोजसम्मको वववरण अनुसार रुग्ण जलववद्युत ्आयोजनाको सावा ब्याज बापत नतनुापने 
बवयौता रकम ४४ करोड देखखयो । अढहलेसम्म त त्यो बिेर १ अबा   पगुेको छ । नतनुापन ेब्याज 
र सावा हो । सञ्चालन खचा त आफ्नो ठाउाँमा छदै छ । प्रवद्र्िकले जेनतेन िाननरहेकै छन ्। 
उत्पादनको कमी र उत्पादन गनै नसवनुकै कारण यस्तो भएको हो । कनतपय आयोजनाहरु प्रसारण 
लाइन नबन्दा २० /३० प्रनतशतको क्षमतामा चललरहेका छन ् । कनतपय आयोजनाहरु प्रसारण 
लाइन  नबनेका कारण सम्पन्न हुन सकेका छैनन ्।  

दोस्रो बजारमा अढहले जलववद्युत ्कम्पनीको सेयर मुल्य घढटरहेको छ । जलबबद्यतुमा लगानीकतााको 
आकर्ाण ककन कम भइरहेको छ ?   

पढहले बैंक तिा बीमा कम्पनीमा लगानीकतााहरुको थियो । हाइड्रो आइसकेपनछ लगानीकतााको 
आकर्ाण यतानतर मोडडयो । जलबबद्युतको अवस्िा कागजमा मात्र राम्रो देखखयो, अध्ययन, डडजाइन, 

उत्पादनलागत लगायतमा तु्रटी देखखयो । ननमााण सामग्रीको मुल्य र  ववद्युत्को खररद मुल्य ‘म्याच’ 
हुन सकेको छैन ्। आयोजनाको लागत यनत िेरै बिेको छ की अढहले रा्यले अध्ययन नै गरेको 
छैन ।  

अढहलेका लगानीकताा कम्पनीको ववत्तीय वववरण हेरेर लगानी गछान ्। घाटाका कम्पनीमा लगानीकताा 
आउदैनन ्। अढहले जलववद्युत ्कम्पनीको सेयर मुल्य सय भन्दा कम छ । कुन जलववद्युत्ले २० 
प्रनतशत लाभांश ढदन सकेको छ ?  थचललमेले अढहलेका ननजी क्षेत्रका जलववद्युतको रेटभन्दा दोब्बर 
रेट पाइरहेको थियो । सोढह कारण उसले राम्रो लाभांस ढदएको छ । 

थचललमेको जनत रेट पााँउने हो भने  अढहलेका जलववद्युत ्कम्पनीले १५/२० प्रनतशत लाभांश सक्जल ै
ढदन्छन ्। अढहले   २७ ओटा कम्पनीको ववत्तीय वववरण हेने हो भने कसैले पनन त्यो आयोजना 
चलाउने क्स्िनत छैन ् । अढहले हाइड्रोमा लगानीकताालाइ आकर्ाण गन े केढह छैन ।   केही 
कम्पनीबाहेक सवैजसो घाटामा छन ्। समग्रमा भन्नुपदाा जलववद्युत ्क्षेत्र अझैपनन लगानीयोग्य 
भएका छैनन ्।   

सरकारले साना भोल्टेज अिाात १३३, ३३ र ११ केभीका लाइनलाइ पनन सिुार गनुापछा । त्यसमा 
मन्त्रालयको चासो देखखदैन ्। यता, बबजनेश गना र सामाक्जक उत्तरदानयत्व ललएर बसेको संस्िा 
बबद्युत प्राथिकरणले लाइन सुिार गना नसकवन ेबताउाँछ । हाम्रा रुग्ण आयोजना पनन ३३ र ११ 



केभीमा जोडडएका छन ्। ती प्रसारण लाइन जीणा र अस्वस्ि छन ्। यस्ता कारणले एक त उत्पादन 
पठाउन पाइएको छैन ्भन ेअकोनतर ढरवपङले पावर हाउसलाइ मार परेको छ । जसले गदाा सञ्चालन 
खचा पनन बिाएको छ । सरकारले ऊजााक्षेत्रलाइ लगानीयोग्य मातै्र भन्यो वातावरण बनाउन सकेन ्
।  

अढहले   २७ ओटा कम्पनीको ववत्तीय वववरण हेने हो भने कसैले पनन त्यो आयोजना चलाउने 
क्स्िनत छैन ्। अढहले हाइड्रोमा लगानीकताालाइ आकर्ाण गने केढह छैन ।   केही कम्पनीबाहेक 
सवैजसो घाटामा छन ्। समग्रमा भन्नुपदाा जलववद्युत ्क्षेत्र अझैपनन लगानीयोग्य भएका छैनन ्।   

ववद्युत ्ऐन स्वीकृतीको अक्न्तम प्रकक्रयामा छ । ऐन आएपनछ त ननजी क्षेत्रका अथिकांश समस्या 
समािान होला नी ? 

 अढहले ववद्युत ्ऐन ड्राफ्ट भएर मन्त्रालयले स्वीकृत गरी वयाबबनेटमा पठाउने क्स्िनतमा छ । त्यो 
ऐनमा ननजी क्षेत्रका समस्या सहजीकरण गने कुनै कुरा लेखखएको छैन ् । यढद यो भन्दा बढि 
आम्दानी गयौं भने अकंुश लगाउाँ छु भनेको छ । आम्दानी गरेर खाउाँ  भन्न सवया छैन ्। यो ठाउाँमा 
असुवविा भयो मैले गढदाछु भन्दैन ्। क्जम्मा सवै नतलमहरुले नै ललउाँ  तर, बिी आम्दानी गयौं भने 
सरकारले अंकुश लगाउाँ छु भनेको छ । जग्गा प्राप्ती, प्रसारणलाइन ननमााण सहजीकरण र लाइसेन्स 
ढदने कुरामा केही बोल्दैन ्।  

बन र वातावरण ऐन हेने हो भने अढहले एउटा पनन आयोजना बन्न सवदैन ।   हाम्रा ऐन ननयमहरु 
आयोजना बनोस ्भन्ने पक्षमा छैनन ्। ववद्युत ्ववकास ववभागले दइुबर्ाको लाथग ढदन्छ  । मानौं ५ 
मेगावाट भन्दा तलको जलववद्युत ्आयोजनाका लाथग २० लाख रुपैयााँ ललन्छ । अध्ययन गन ेसमय 
२ बर्ाको अवथि तोवछ । सो अवथिमा वनले यो ऐन अनुसार मेरो क्षेत्रमा नछना ढदन्न भन्छ । 
डेभलपरले त्यहााँ गएर सभे र अध्ययन गना पनन पाउाँ दैन ्। २ बर्ा त्यनतकै जान्छ । 

यस्तो समस्या अढहले ४०/५० ओटा आयोजनामा छन ्। दइुबर्ा सककएपनछ म्याद िप्न पयो भने 
प्रनतबर्ा बााँकी १० लाख रुपैयााँका दरले लाइसेन्सको म्याद बिाउनुपछा , त्यो पनन बिीमा ५ बर्ासम्म 
।   सवै साइट क्वलयरेन्स भएर पनन अध्ययन नगरेको हो भने त्यसलाइ दण्ड, जररवाना गने हो 
। जब त्यहााँ अध्ययन गना नै पाइदैन भने के गन े? यसबारेमा सरकार र ववभाग सुन्नेवाला छैन ्
।  
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३०० बबजुली बस खररदमा साझाको बबकल्प खो्दै सरकार 

काठमाडौं । ववगत ४ मढहनादेखख रोककएको बबजुली बस खररद प्रकक्रयामा साझा यातायात 
लललमटेडबाहेक अन्य कम्पनीलाइ क्जम्मा ढदने बबर्यमा सरकारले छलफल अनघ बिाएको छ । 
साझालाइ नै पुनः बस खररद गना ढदने कक मन्त्रालय वा अन्य कम्पनीमाफा त बस खररद गने भन्न े
बबर्यमा छलफल भइरहेको भौनतक प वाािार तिा यातायात मन्त्रालयका प्रववता सरोजकुमार प्रिानले 
बताए । 

मन्त्रालयले आफैं ले नै बस खररद गरी चलाउने कक भन्ने बबर्यमा छलफल भएको तर, टुङ्गो 
नलागेको उनले बताए । ‘साझालाइ नै पुनः खररद गना ढदने या मन्त्रालयले आफैं  बस खररद गने 
भन्ने बबर्यमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने, ‘तर, यस्को टुङ्गो लाथगसकेको छैन ्।’ 

उनका अनुसार, बबजुली बस खररद प्रकक्रया कसरी अनघ बिाउने भनेर मन्त्रालयका सहसथचवको 
संयोजकत्वमा एक सलमनत गठन भइ अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले ननढदाष्ट गरेको 
‘स्पेलसकफकेसन’ भन्दा बाढहर गरेर साझाले बस खररद गने ननणाय अनघ बिाउन खोजेपनछ भौनतक 
प वाािार तिा यातायात मन्त्रालयले गत असोज १ गत ेखररद प्रकक्रया यिाक्स्िनतमा राख्न पत्र 
पठाएको थियो । त्यसयता साझाले खररदको कुनै पनन प्रकक्रया अनघ बिाएको छैन ्। 

मन्त्रालयले औपचाररक रुपमा केही नभनेकाले खररद प्रकक्रया यिावत रहेको साझा यातायात 
कम्पनीका अध्यक्ष कनकमणी ढदक्षक्षतले बताए । सरकारले ववश्वास गरेर ढदएको क्जम्मेवारी साझाले 
प रा गने उनको तका  छ । यसअनघ साझाले काठमाडाेैें उपत्यकामा सञ्चालनमा ल्याएका बबजुली 
बस नचलेर अढहले ग्यारेजमा िक्न्कएका छन ्।  

अढहले ननजीक्षेत्रबाट सुन्दर यातायात प्राललले ४ अेाेेटा बबजुली बस काठमाडाेैें उपत्यकामा 
चलाइरहेकाेे छ ।  

यसअनघ सरकारले ववश्वास गरेपनछ अब भने बबजुली बस खररद गने साझाले पाउने कुरा सतप्रनतशत 
टुङ्थगएको एक यातायात व्यवसायीले बताए । ‘साझाले ३०० ओटा बबजुली बस ककन्ने ‘टवपक’ 
कररव कररव समाप्त भइसवयो’ ती अथिकारीले भने, ‘साझा यातायातले कुनै पनन हालमा बस खररद 
गदैन । अढहलेलाइ यवत्त बुझ्नुस ।’  



अकाा एक अथिकारीले नेपालमा ववद्युत्तीय बस सञ्चालनमा ठ लै समुहले अवरोि गरररहेको बताए । 
उच्छ्च पदस्ि देखख पेराललयम सवारी तिा यातायात कम्पनीका व्यवसायी समेत बबजुली बस नचलोस ्
भनेर शकक्रय रुपमा खेल्न िालेको उनले बताए ।  

प्रदेश ३ ले आफैं  बबजुली बस ककतने  

लामो समयदेखख बस खररद प्रकक्रया अलपत्र बनेपनछ प्रदेश नम्बर ३ सरकारले बबजुली बस खररदका 
लाथग साझासाँग गरेको सम्झौता खारेज गदै आफैं  बबजुली बस खररद गने ननष्कर्ामा पुगेको छ । 
उसले बबजुली बस खररद गनाका लाथग १० करोड रुपैयााँ ढदने घोर्णा गरेको थियो । अढहले प्रदेश 
सरकारले आफैं ले बबजुली बस खररद गने योजना बनाएको छ । 

त्यस्तै, काठमाडौं र लललतपुर महानगरपाललकाले पनन सरकारले खररद प्रकक्रया रोकेको भन्दै आफुले 
पनन बबजुली बस खररदमा गररएको सम्झौता खारेज गरेका छन ्।  

  



>f]t M cGgk"0f{kf]i^, 2076÷10÷9 

हतोत्साही लगानीकताा र आक्रामक ऊजाामन्त्री 

केही पनन नगने, खालल अड्काउने र वािा नफुकाउने हो भने मन्त्री पदको गररमा नै के रह्यो र ? 

भारतमाथिको चरम ऊजाा ननभारता कयौं दशकसम्म कायम रहने देखखन्छ। त्यसमाथि तीन-चार 
ठाउाँबाट सीमापार प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपनछ नेपालले यहााँ आफ्नो उत्पादन गनै छाड्ने 
ढदन पनन आउाँ दै छ। भारतबाट आइरहेकै छ, यहााँ ककन दःुख गनुापर् यो भन्ने मानलसकता रा्य 
सञ्चालक र ब्युरोवराटहरूमा छ। यो मानलसकताबाट उनीहरू मुवत हुन सवदैनन।् कसरी हुन्छ 
लगानीमा भााँजो हाल्न सककन्छ भन्ने थचन्तनमा मात्र उनीहरू सीलमत हुन्छन।् यो थचन्तनको 
उपजस्वरूप अनेकखाले नीनत, ननयम र कायाववथि बन्छन।् उदाहरणका लाथग १७ प्रनतशतभन्दा बिी 
लगानीको प्रनतफल (ररटना अन इक्ववटी) ढदनु हुाँदैन भनेर ननयम लगाइयो। 

जहााँ आकर्ाक प्रनतफल हुन्छ त्यहााँ लगानी हुन्छ, जुन सािारण ननयम हो। युरोप, अमेररका र 
जापानजस्ता देशमा प्रनतफल दर अत्यन्त न्य न हुन्छ। कारण त्यहााँ जोखखमहरू सीलमत हुन्छन।् 
हामीकहााँ ठीक उल्टो छ। जोखखम िेरै छ। ववत्तशास्त्रको लसद्िान्तअनुसार पनन उच्छ्च जोखखम भएका 
ठाउाँमा प्रनतफल पनन उच्छ्चै हुन्छ। त्यही भएर अललकनत जोखखम ललएर पनन लगानी गना लगानीकताा 
तत्पर हुन्छन।् नाफारढहत क्षेत्रमा ननजी क्षेत्रको लगानी हुाँदैन। त्यही भएर नाफा नआउने क्षेत्रमा 
रा्यको लगानी हुनपुछा भननएको हो। कणााली राजमागा लगानीका दृक्ष्टले उपयुवत हुाँदैन भनेर ववश्व 
बैंकले ऋणै ढदएन। ऋण नपाएपनछ के कणाालीमा राजमागा नै नबनाउने? त्यही भएर रा्य आफैं ले 
लगानी गरेर कणााली राजमागा बन्यो। 

राज्यले जलाशययुक्तमा लगानी नगने। पूणष जलाशयमा छनजी आउनै नसक्ने। 
अिषजलाशयमा आउन लागेका लगानीकताष रोक्ने। भारतबाट आयात हुने बबजुलीको 
पररमाण बढाइरहने। यो समाजवादी पथमा लम्म्करहेको सरकारका लाधगसमेत ठािो 

रु्नौती हो। 

नेपालको जलववद्युत ्सन्दभामा प रै क्जम्मा ननजी क्षेत्रलाई ढदइयो २०४८ सालदेखख। जडडत क्षमतामा 
रा्यको समानान्तर रूपमा ननजी क्षेत्रले उत्पादन ननमााण पनन गरे। तर रा्यको आवश्यकता 
सम्बोिन गरी ननजी क्षेत्र आउन सकेन र सवदैन पनन। ववश्वका कुनै पनन ठ ला जलाशययुवत 



आयोजनामा ननजी क्षेत्रले लगानी गरेका छैनन।् यो प्रकृनतको आयोजनामा उनीहरूले लगानी नै गना 
सवदैनन,् चाहे बजार जनतसुकै सुननक्श्चत भए पनन। त्यही भएर रा्य नै अनघ सनुापछा भननएको 
हो। 

हामीकहााँ भने ठीक उल्टो छ। रा्यले गनुापने काम ननजी क्षेत्रको िाप्लोमा हाललएको छ। ननजी 
क्षेत्रले गने काम रा्यले गरररहेको छ। उदाहरणका लाथग जलाशययुवत आयोजनामा रा्यले लगानी 
गनुापथ्र्याे,े ननजी क्षेत्रलाई क्जम्मा ढदएका छौं। पक्श्चम सेती, ब िीगण्डकी, तमोरजस्ता जलाशययुवत 
आयोजना रा्यले बनाउनुपथ्र्याेे। यी तीनैवटा आयोजना ननजी क्षेत्रलाई ढदइयो। स्मेकले १७ 
वर्ासम्म पक्श्चम सेती बनाउन सकेन। ब िीगण्डकी चोर बाटोबाट थचननयााँ कम्पनी गेजुवालाई ढदइयो 
र तमोर पनन थचननयााँ कम्पनीलाई। यी तीनवटै आयोजना ननमााणमा जान सवदैन। यो फगत 
लाइसेन्स बेचबबखन गने र कलमसन कुम्ल्याउने उपक्रम मात्र हो। मक्न्त्रपररर्द्कै ननणाय गरेर 
ढदनेहरूलाई िाहा थियो कक यसरी ढदइएका आयोजना बन्दैन भन्ने। तर ती ननणायकतााको एक मात्र 
सरोकार थियो— कलमसन। आयोजना बन्ने-नबन्नेसाँग उनीहरूलाई सरोकार र चासो हुन ेकुरै भएन। 
त्यही भएर एक से एक आकर्ाक आयोजनाजनत सबै ननजी क्षेत्रको ओगटाइमा परेका छन।् 

तत्कालीन अिामन्त्री ववष्णुप्रसाद पौडेलले पेरोललयममा कर लगाएर ब िीगण्डकी बनाउन ेनीनत ल्याए। 
उवत नीनतअनुसार हालसम्म ३७ अबा १५ करोड रुपैयााँ उढठसकेको छ। प्रनतमढहना औसतमा एक 
अबा रुपैयााँ उठ्दो रहेछ। ब िीगण्डकीका नाममा पैसा उठाएर पेरोललाई कम्तीमा पनन प्रनतललटर पााँच 
रुपैयााँ महाँगो पाररएको छ। यो पैसा ब िीगण्डकी बनाउन होइन, मुआब्जा ढदनका लाथग ‘उपयोग’ 
भइरहेको छ। तर अचम्मको कुरो के छ भने ब िीगण्डकी बन्छ, बन्दैन कुनै पत्तो छैन। तर स्िानीय 
भ भाकफयासाँगको लमलेमतोमा सस्तो जग्गालाई महाँगो म ल्यमा लभडाइएको छ। 

हालसम्म २७ अबा रुपैयााँ मुआब्जा ववतरण भइसकेको छ भने यो आथिाक वर्ामा ४० अबा रुपैयााँ 
ववतरण गररने कायाक्रम छ। यनत पैसाले २३५ मेगावाटको नदीप्रवाहीवाला आयोजना बनाउन पुग्थयो। 
मुआब्जा र पुनवाास गरी एक खबा रुपैयााँभन्दा बिी लाग्छ। भोलल जग्गा अथिग्रहण गररसकेपनछ 
जग्गा बेच्छ्नेहरूले रा्यलाई ढदने छैनन ् वर्ााेैेंदेखख भोगचलन गदै आएको भनेर। यसबाहेक 
आयोजना कुन िााँचामा बनाउने, कसले लगानी जुटाउने भन्ने नै टंुगो छैन। जनताको िाड सेकेर 
बटुललएको पैसाको यो चरम दरुुपयोग हो। पााँच वर्ाअनघ नै ब िीगण्डकीको लागत दईु सय ६० अबा 
रुपैयााँ भननएको थियो। जनत ढिला हुाँदै जान्छ, यसको लागत पनन बढ्दै जान्छ र अन्ततः आयोजना 
नै लगानी अयोग्य हुन पगु्छ। 

ढहउाँदमा पााँच सय मेगावाट बबजुली भारतबाट आइरहेको छ। बखाामा स्वदेशी उत्पादन छेलोखेलो 
हुन्छ। तर ढहउाँदमा ननजी क्षेत्रले एकनतहाइ मात्र उत्पादन गना सवछ। जलाशययुवत आयोजना 



नबनाएसम्म आयातले ननरन्तरता पाइ नै रहनछे। भारतीय बबजुलीमै भर परररहने हो भन े
जलाशययुवत बनाउनै परेन। तर सरकारी मानलसकताचाढहाँ आयात गरेर लोडसेडडङ हटाएको गौरव 
मान्ने देखखन्छ। ननजी क्षेत्रलाई जलाशयमा आकवर्ात गना ववद्युत ्प्राथिकरणले ववद्युत ्खररद दर 
(पीपीए) को नीनत पनन ल्यायो। सुवखायाममा न्य नतम ३५ प्रनतशत ऊजाा उत्पादन गनेले प्रनतयुननट 
१२ रुपैयााँ ४० पैसा पाउने बन्दोबस्ती छ। जबकक अन्य नदीप्रवाहीवालाले सुवखायाममा प्रनतयुननट 
आठ रुपैयााँ ४० पैसा पाउाँछन।् तुलनात्मक रूपमा जलाशययुवतलाई महाँगो दर ढदइए पनन ककन 
आएनन।् २०७४ वैशाख १४ देखख जलाशययुवतलाई पनन नयााँ दर ढदने घोर्णा भयो। तर सरकारी 
आयोजना (तनहुाँ हाइड्रो) बाहेक अरूको पीपीए भएको छैन। यहींबाट प्रस्ट छ कक जलाशययुवतलाई 
प्रनतयुननट २० रुपैयााँ ढदए पनन आउनेवाला छैन। यसैले बोि गराउाँछ कक जलाशयमा रा्य जाग्नुपछा 
भनेर। 

यद्यवप ऊजाा मन्त्रालयले अिाजलाशय (पीआरओआर) को नीनत नल्याएको भने होइन। ११ वटा 
आयोजनासाँग कररब ९१० मेगावाटको यसखाले पीपीए भएको छ। नयनीहरूले सुवखायाममा कम्तीमा 
३५ प्रनतशत ऊजाा उत्पादन गनैपछा। तर एकाएक १७ प्रनतशतभन्दा बिी प्रनतफल नपाउने ननयम 
लाग  गररयो। यस्तो ननयमको लभत्री ननयतचाढहाँ लगानी नआओस ्भन्ने थियो। लगानीकताालाई रातो 
गलैंचा ओछ्याएर उनीहरूका समस्या समािान गनुापने ठाउाँमा आउन लागेका र सम्भाववत 
लगानीकतााले हतोत्साही बनाउन के गनुापछा भन्ने थचन्तन हावी छ। कररब २५० मेगावाटका 
आयोजनाका हकमा भने यो ननयम फुकाइएको छैन। लाग  गरेर अप्ठेरोमा परेकालाई उद्िार गरेपनछ 
बााँकीलाई पनन सल्टाउनुपने होइन र? 

रा्यका लाथग सबै प्रवद्र्िक समान हुन।् ऊजाामन्त्रीका नजरमा सबै लगानीकताा एकै हुन।् तर 
कोहीलाई लाग  गरेर अड्काउने र कोहीलाई हटाउने यस्तो ववभेद ककन? प्रश्न स्वाभाववक छ। मन्त्रालय 
वा ऊजाामन्त्रीले त लगानीकताालाई के गररढदयो भने सहज हुन्छ भनेर आफैं ले बोलाएर उनीहरूले 
झेललरहेका समस्या समािान गनानतर पो लाग्नुपने हो। प्राथिकरणले चारचारपटक प्रस्ताव लैजााँदा 
पनन बोडाबाट पाररत नहुनकुो कारण के हो? भन्ने बेलामा हामी लगानीकताालाई स्वागत गछौं भन्न े
तर आएका लगानीकताालाई भगाउने ननयत आफैं मा सन्देहको घेरामा परेको छ। 

सरकारले ठ लो काम गरें भनेर भन्नै पदैन। राहदानी, नागररकता ललन आम नागररकलाई सहज छ 
कक छैन त्यनत हेरे पुग्छ। नागररकता प्राप्त गने संवैिाननक अथिकार हो नेपालीको। प्रमाण र 
कागजात पुग्दापुग्दै पनन अनेक दःुख र हैरानी ढदने प्रवृवत्तले सरकारको संस्कारलाई देखाउाँछ भनेजस्तै 
जायज र वैि तवरले आएका लगानीकताालाई अनेक बहाना बनाएर दःुख ढदनुको पछाडड मुख्यतया 
दइुटा कारण छन-् पढहलो, दःुख ढदने प्रवृवत्त र अको कलमसनको लालच। 



रा्यका नजरमा सबै नागररक र लगानीकताा समान हुन्छन।् तर दःुख ढदने ननयत राखखढदएपनछ 
त्यहााँ ववभेद हुन्छ। प्रिानमन्त्री वा पाटी अध्यक्षको लसफाररस वा तोक भयो भने भटाभट काम 
हुन्छ। सबै नागररकको पहुाँच प्रिानमन्त्री र पाटी अध्यक्षसम्म हुाँदैन। त्यही पहुाँच नपुगेकालाई पनन 
अन्याय नहोस ्भनेर प्रणाली स्िावपत गना खोक्जएको हुन्छ। तर ननयत खराब भएपनछ प्रणालीले 
काम गदैन। सोसाफोसा भएका व्यापारी र उद्योगपनतहरूले नीनत र कानुन संशोिन गरीगरी आफ्नो 
दनुो सोझ्याएको देखखएकै हो। यस्तो राजनीनतक शक्वत नहुनहेरूको काम हुाँदैन। त्यसका लाथग दाम 
चाढहन्छ। अब प्रश्न उठ्छ- प्राथिकरणको बोडाबाट यनत सामान्य कुरा पनन अल्झाउनुको पछाडडको 
कारण के हो? अपेक्षा गरौं- यी दवुै कारणबाट प्रेररत भएर लगानीकताालाई दःुख ढदइएको होइन। 

रा्यले जलाशययुवतमा लगानी नगने। प णा जलाशयमा ननजी आउनै नसवने। अिाजलाशयमा आउन 
लागेका लगानीकताा रोवन।े भारतबाट आयात हुने बबजुलीको पररमाण बिाइरहने। ऊजाा मन्त्रालयमा 
यो प्रवृवत्त देखखयो। यो समाजवादी पिमा लक्म्करहेको सरकारका लाथगसमेत ठाडो चुनौती हो। 
ककनभने प्रिानमन्त्री केपी शमाा ओलीले ‘समदृ्ि नेपाल सुखी नेपाली’ को उद्घोर् गनुाभएको छ। यो 
उद्घोर् भार्णले मात्र साकार हुाँदैन। समदृ्ि नेपाल हुनका लाथग लगानी चाढहन्छ। जब लगानी हुन्छ, 

त्यसले अिातन्त्रमा प्रनतकक्रया उत्पन्न गछा। रोजगार लसजानादेखख उपभोग बिाउनेसम्म, रा्यलाई 
कर नतनेदेखख अिातन्त्रमा म ल्य अलभवदृ्थि गनेसम्म। तब न मुलुक समदृ्ि बन्छ। 

यनतखेर रेलमट्यान्सका भरमा अिातन्त्र अडडएको छ। ववदेशी मुरा आजानको अरू भरपदााेे स्रोत 
छैन। एक रुपैयााँ ननयाात गदाा १५ रुपैयााँको आयात हुन्छ। अन्य उद्योगहरू लगानी अयोग्य बन्दै 
गइरहेका छन।् यो अवस्िामा हामीले केही गना सवने भनेकै जलववद्युत ्उद्योगमा हो। त्यसमा पनन 
स्वदेशी लगानीलाई रा्यले संरक्षण र आरक्षण गनुापने ठाउाँमा भड्काउने काम मात्र भइरहेको छ। 
ननजी के्षत्रले रा्यले नै सम्बोिन गनुापने मुद्दामा सघाउाँ छु भन्दा पनन उल्टै दःुख पाएका छन।् 
कम्तीमा यी दईु सय ५० मेगावाटका आयोजना तीन वर्ालभत्र आउाँदा ४० अबा रुपैयााँभन्दा बिी 
लगानी हुन्छ। एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए ननमााण हुाँदा आथिाक वदृ्थिमा दईु प्रनतशतले 
बिोत्तरी भएको थियो। तसिा लगानीको वातावरण भार्णले बन्दैन। व्यवहार र कमा पनन 
त्यहीअनुसारको हुनुपछा। ऊजाामन्त्रीले लगानीकताा (लाइसेन्सवाला) को भेला डाकेर उनीहरूका 
समस्या र पीर-मकाा के के छन ्बुझ्ने र नतनलाई तत्काल समािान गने पररपाटी बसाल्नुपछा। अनन 
मात्र ऊजाा मन्त्रीको इ्जत बढ्छ। केही पनन नगने, खालल अड्काउने र वािा नफुकाउने हो भने 
मन्त्री पदको गररमा नै के रह्यो र? दनुनयााँले मन्त्री र मन्त्रालयलाई कुन नजरले हेने? अिामन्त्रीको 
क्जम्मेवारी सफलताप वाक ननवााह गररसकेका हालका ऊजाामन्त्री अलल आक्रामक हुन जरुरी देखखन्छ। 
तसिा प्रिानमन्त्री ओलीको सपना (समदृ्ि नेपाल) साकार पाना लगानीकताालाई हतोत्साही होइन 
उत्साही बनाउन आवश्यक छ। 
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सुनकोसी २ र ३ को स्िलगत अध्ययन : ठ ला जलववद्युत ्
आयोजना सरकारको प्रािलमकतामा 
काठमाडौं । सरकारले ठ ला जलववद्युत ्आयोजनालाई प्रािलमकतामा राखेको छ । मुलुकको 
औद्योगीकरण र व्यवसायीकरणका लाथग आवश्यक ववद्युत ्देशलभतै्र उत्पादन गने लक्ष्यसढहत 
सरकारले ठ ला आयोजनामा ध्यान केक्न्रत गरेको हो । सरकारको १० वर्ामा १५ हजार मेगावाट 
ववद्युत ्उत्पादन गने लक्ष्य प रा गना सुनकोसी–२ र सुनकोसी–३ लाई प्रािलमकतामा राखेको छ । 
ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँचाइमन्त्री वर्ामान पुन अनन्तले रामेछाप र काभ्रेको सीमानामा पने 
जलाशययुवत सुनकोसी–२ र सुनकोसी–३ आयोजनास्िलगत भ्रमण गरेका छन ्। ऊजाा क्षेत्र 
मुलुकको समदृ्थिको आिार भएको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारेका छन ्। 

अपर तामाकोसीदेखख सुनकोसी–१ , सुनकोसी–२, सुनकोसी–३ र कोसी उच्छ्च बााँिमा ननमााण हुने 
ववशाल ड्याम भारतको कलकात्तासाँग जोडेर पानीजहाज समेत चलाउन सककने मन्त्री पुनले बताए 
। मन्त्री पुनले भने ‘कोसीमा ननमााण भइरहेका आयोजनाका कारण ठ लो ड्याम बन्छ । त्यसलाई 
भारतको कलत्तासाँग जोडेर पानीजहाज ल्याउन सककन्छ, त्यसो भयो भने हामी समुन्रमाफा त 
अन्तरााक्ष्रय बजारमा प्रवेश गछौं ।’ 

सुनकोसी–२ र ३ को बहुआयालमक महŒवका आयोजना भएको भन्दै ननमााणमा सहयोग गना 
मन्त्री पुनले स्िानीयलाई आग्रह गरेका छन ्। आयोजना ननमााण गदाा सरकारले प्रभाववत 
पररवारलाई उथचत मुआब्जा, रोजगारी पुनबाास गराइने मन्त्री पुनले प्रनतबद्िता जनाए । सुनकोसी–
३ को सम्भाव्यता अध्ययन आगामी मंलसरसम्म सककने र आयोजना बन्ने ननक्श्चत भइसकेको छ 
। तर, सनुकोसी–२ को भने अध्ययनको काम जारी रहेको छ । सुनकोसी–२ मा घनाबस्ती पने र 
िेरै क्षनत हुने भएकाले आयोजना तुलनात्मक रूपले केही महाँगो पने मन्त्री पुनले बताए । 
सुनकोसी–३ बारे लसन्िुली र रामेछापको सीमानामा पने लसन्िुलीको कफकल गाउाँपाललका 
च्छ्याखुटारमा स्िानीयसाँग मन्त्री पुनले छुट्टाछुट्टै अन्तरकक्रयासमेत गरेका छन ्। अन्तरकक्रयामा 
प्रनतननथि सभाका सदस्य गणेश पहाडी र प वाऊजाा रा्यमन्त्री एवं नेकपा नेता स यामान दोङले 
स्िानीयका तफा बाट आयोजना ननमााणमा अवरोि नभई सहयोग हुने प्रनतबद्िता जनाए । 

बंगलादेशले लगानीका लाथग इच्छ्छा देखाएको सुनकोसी– ३ को पढहचान तिा प्रारक्म्भक अध्ययन 
जापानी सहयोग ननयोग (जाइका) सन ्१९८५ मै गरेको थियो । अध्ययनले सुनकोसी–३ का लाथग 
साबबकको मदनकुडारी गाववसको पासेल नक्जकैबाट १ सय ४० लमटरको बााँि बनाएर ५३६ मेगावाट 



ववद्युत ्उत्पादन गना सककने देखाएको छ । तर, ववद्युत ्ववकास ववभागले गरररहेको पनछल्लो 
अध्ययनले सुनकोसी–३ बाट ६४० मेगावाट ववद्युत ्उत्पादन हुन सवने देखखएको छ । परामशा 
दाता कम्पनी चीनको जेभी अफ सांघाई इन्भेक्स्टगेसन, डडजाइन एन्ड ररसचा इक्न्स्टच्छ्युट 
(सीआईडीआरआई) र नेपालको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड ररसोसा म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्राललमाफा त 
२०७४ वैशाखदेखख अध्ययन भइरहेको छ । ववद्युत ्ववकास ववभागका महाननदेशक नवीन लसहंले 
आगामी मंलसरसम्ममा अध्ययन सककने बताएका छन ्। अध्ययनले बााँिस्िल लुभुघाटमा सादाा 
आयोजना सस्तोमा बन्ने तिा बिी ववद्युत ्उत्पादन हुन सवने देखाएको छ । आयोजनाबाट 
ववद्युत ्उत्पादन वावर्ाक २ दशमलव ४ अबा युननट हुने लसहंले बताए । आयोजनाको वातावरणीय 
प्रभाव अध्ययन म ल्यांकन (ईआईए) समेत सुरु भइसकेको छ । 

काभ्रेको नतमाल गाउाँपाललका लुभुघाट र रामेछापको सुनापनत गाउाँपाललकाको सीमामा ननमााण हुने 
बााँिस्िलको उचाइ १ सय ६६ सय लमटर र लम्बाइ ६ सय ५० लमटर हुने आयोजनाले जनाएको 
छ । जलासय कररब ३० ककलोलमटर लामो ननमााण हुने छ । ४ हजार २ सय हेवटर जलमन प्रयोग 
हुने आयोजनाबाट कररब १ हजार जनसंख्या प णारूपमा ववस्िावपत हुनेछन ्। 

त्यस्तै, बुिबारै स्िलगत अध्ययन गरेको सुनकोसी–२ को जडडत क्षमता ९५० मेगावाट रहेको छ । 
आयोजनाको बााँि लसन्िुली र रामेछापको लसमानामा पने पुडुलेमा रहनेछ । कररब १ सय ६० 
लमटर उचाइ र ४ सय ५० लमटर लम्बाइको ड्याम ननमााण हुने आयोजनाले जनाएको छ । 
जलाशयको लम्बाइ ५३ ककलोलमटर लामो र ११ सय लमटरको सुरुङ ननमााण गरी च्छ्याखुटारमा 
ववद्युत ्गहृ हुने भएको छ । ६ हजार ३ सय हेवटर जलाशय क्षेत्र रहेको आयोजानबाट सन्िुलीको 
खुकोट र रामेछाप सदरमुकाम मन्िली प णारूपमा डुबानमा पछा । 
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ननमााण अवरोि हटाउने प्रयास 

काठमाडौं - मस्यााङ्दी कररडोर २२० केभी डबल सकका ट ववद्युत प्रसारण लाइन आयोजना ननमााणमा 
गोरखामा भइरहेको अवरोि हटाउन पहल सुरु गररएको छ। आयोजनाको उदीपुर (लमजुङ)–माकीचोक 
(तनहुाँ) खण्डअन्तगात गोरखाको पालुङटार नगरपाललकाको वडा नं ४ र ५ का बालसन्दाले रुट 
पररवतान माग गदै एक वर्ा अनघदेखख प्रसारण लाइन ननमााणमा अवरोि गदै आएका छन।् 

नपेाल ववद्यतु प्राथिकरणले सरुुमा मस्र्याङ्दी नदीको ककनारैककनार प्रसारण लाइन ननमााणको डडजाइन 
तयार गरेको थियो। तर, नागररक उड्डयन प्राथिकरणले त्यहााँ लाइन ननमााण गररएमा पालुङटार 
एयरपोटामा ववमान उडान र अवतरण गना नसककने बताएपनछ रुट पररवतान गररएको थियो। 
प्राथिकरणले एयरपोटा एवं प्रस्ताववत स्माटा पालुङटार लसटीलाई असर नपने र सामाक्जक तिा 
वातावरणीय क्षनत कम हुने गरी वस्ती र जंगलको बीचबाट प्रसारण लाइनको नयााँ रुट तय गरेको 
छ। लमजुङको गरमबेंशीबाट पालुङटार नगरपाललकाको वडा नं ४ र ५ हुाँदै माकीचोकतफा  जाने ३७ 
ककलोलमटर लाइनको गरमबेंशी–पालुङटार ५.६ ककलोलमटर खण्डमा १६ वटा टावर ननमााण गनुापने 
छ। 

तर, पालुङटारका स्िानीयले प्रसारण लाइन बस्तीबाट नछराउन खोक्जएको भन्दै रुटमा असहमनत 
जनाउाँ दै आएका छन।् उदीपुर–माकीचोक खण्डमा लमजुङतफा  भने कुनै समस्या छैन। लमजुङमा 
पने टावर ननमााण सुरु गररएको छ। ‘गेम चेन्जर आयोजना’का रुपमा ननमााण सुरु गररएको 
आयोजनामा अवरोि उत्पन्न भएपनछ ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँचाइ मन्त्री वर्ामान पुनको पहलमा 
गोरखाबाट प्रनतननथि सभामा प्रनतननथित्व गने सांसद चुडामखण खड्काको संयोजकत्वमा समन्वय 
सलमनत गठन गररएको छ। सलमनतमा त्यस क्षेत्रका प्रदेश सभाका सांसद, नगरपाललकाका मेयर, 
उपमेयर, सहरी ववकास मन्त्रालय लगायतका प्रनतननथि रहेका छन।् 

प वाप्रिामन्त्रीसमेत रहेका गोरखा–२ बाट प्रनतननननथि सभाका सांसद डा.बाबुराम भट्टराई, ववद्युत 
प्राथिकरणका कायाकारी ननदेशक कुलमान नघलसङ, प्रदेश सभाका सांसद, नगरपाललका मेयर तिा 
उपमेयर, सहरी ववकास मन्त्रालय र नागररक उड्यन प्राथिकरणका प्रनतननथि लगायतले आयोजनाका 
प्रस्ताववत रुटबारे पालुङटारमा स्िानीयसाँग अन्तरकक्रया गनुा भएको छ। पालुङटार ववमानस्िल चल्न 



व्यविान नहुने र स्िानीयलाई पनन कम क्षनत पुग्ने गरी प्रसारण लाइन ननमााण गररनुपने भट्टराईले 
बताए। ‘प्राववथिक दृक्ष्टकोणमा सम्भव भएमा रुटको अरु ववकल्पबारे पनन अध्ययन गरौं, सम्भव न ै
नहुने देखखएमा अढहले प्रस्ताववत रुटबाट पुग्ने क्षनतलाई कम गनेतफा  सोचौं,’ उनले भने, ‘तर मास ु
पनन खाने रगत पनन नबगाउने भनेजस्तो ववकास पनन चाढहने तर आफ्नो भने केही नगुमाउने 
भन्ने हुाँदैन, यसो भन्न िाल्यौं भने यहााँ आएको ववकास पनन गुमाउन सवछौं त्यसैले िोरै गुमाएर 
िेरै लाभ ललने गरी अगाडड बिौं ।’ 

कायाकारी ननदेशक नघलसङले राजनीनतक फाइदा बेफाइदाभन्दा पनन सामाक्जक र वातावरणीय क्षनत 
काम हुने गरी ववस्ततृ रुपमा प्राववथिक अध्ययन गरी रुट तय गररएकाले ननमााणमा सहयोग 
गररढदन स्िानीयलाई आग्रह गरे। ‘एयरपोटा नचाढहने हो भने मस्र्याङ्दी नदीको ककनारै ककनार 
लैजााँदा िेरै सक्जलो र टावर पनन कम बनाउनुपछा , त्यहााँबाट लैजााँदा एयरपोटा या प्रसारण लाइनमध्ये 
एक छाड्नुपने देखखएपनछ दवुै सञ्चालन हुनसवने ववलभन्न ववकल्पमाथि छलफल गरी अढहलेको रुट 
नै उत्कृष्ठ प्राववथिक ववकल्पको रुपमा तय गररएको हो,’ उनले भने, ‘तत्काल यो लाइनको ननमााण 
गना सककएन भने मस्यााङ्दी नदी बेलसनमा ननमााणािीन जलववद्युत आयोजनाको ववद्यतु प्रवाह गना 
नसकी अबौं रुपैयााँ पेनाल्टी नतनुापने संवेदनशील अवस्िा छ, त्यसैले ववकासववरोिी पनन हैन तर 
मेरो जग्गाबाट लाइन लैजान ढदन्न भन्नु भएन, अढहले तय गररएको रुटबाटै अझै कम क्षनत हुने 
गरी लाइन ननमााण गररन ेछ ।’ 

उनले स्माटा लसटीको रुपमा ववकास गना लाथगएको पालुङटारमा ववद्युत आप नत ालाई भरपदो र 
गुणस्तरीय बनाउन ठ लो क्षमताको सबस्टेसन बनाइढदन प्राथिकरण तयार रहेको समेत प्रनतबद्िता 
जनाए। ववद्युत प्रसारण लाइनको रुट जताबाट लगे पनन स्माटा लसटीलाई कुनै असर नपने र स्माटा 
लसटीको अपहरण नहुने प्रष्ट पादै सहरी ववकास मन्त्रालयकी सहसथचव सररता मास्केले स्माटा 
लसटीलाई िेरै ववद्युत आवश्यक पने भएकाले लाइनलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गना आग्रह गरे। 
नागररक उड्डयन प्राथिकरणका उपप्रबन्िक कृष्णप्रसाद पौडेलले पालुङटार एयरपोटा सञ्चालनमा 
ल्याउन चाल  आथिाक वर्ाबाट स्तारोन्ननत गना लाथगएको जानकारी ढदाँदै मस्यााङ्दी नदीको ककनारै 
ककनार प्रसारण लाइन ननमााण गररएमा एयरपोटा चलाउन नसककने प्रष्ट पारे।   

पालुङटार नगरपाललकाका मेयर ढदपकबाबु काँ डेल र उममेयर पम्फा बसेलले ववकास नरोककने र 
जनतालाई पनन कम क्षनत पुग्ने गरी प्रसारण लाइन ननमााण गररनु पनेमा जोड ढदए। यो लाइन 
एक वर्ालभत्रमा ननमााण सवने लक्ष्य राखखएको छ।  मस्यााङ्दी नदी बेलसनमा ननमााणािीन र ननमााण 



हुन ेजलववद्यतु ्आयोजनाको ववद्यतु प्रवाहका लाथग ११३ ककलोलमटर २२० केभी डबल सकका ट मस्यााङ्दी 
कररडोर प्रसारण लाइन ननमााण गना लाथगएको हो। मनाङको िारापानीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन 
थचतवनको भरतपुरक्स्ित न्य  भरतपुर सबस्टेसनमा पुगेर टंुथगने छ। आयोजनाले िारापानी, खुदी, 
उदीपुर र न्य  भरतपुर २२० /१३२/३३ केभी सबस्टेसनको ननमााण गने छ। युरोपेली लगानी बैकको 
नौ करोड अमेररकी डलर सहुललतप णा ऋणमा आयोजनाको ननमााण भइरहेको हो। 
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फागुनको पढहलो सातालभत्र लोड फ्लो टेस्टको तयारी 

रसुवा - चीनसाँगको अन्तदेशीय प्रसारण लाइन ननमााणका लाथग आगामी फागुनको पढहलो सातालभत्र 
लोड फ्लो टेस्ट हुने भएको छ। एक मढहनालभत्र परीक्षण गने गरी अध्ययनको काम सुरु गररएको 
रातमाटे–रसुवागिी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ। दवुै देशले 
अध्ययनको काम सुरु गरेको आयोजना प्रमुख कोमलनाि आते्रयले बताए। ‘प्राववथिक टोलीले 
नेपालभररको सबै प्रवाह हेरेर सुरुमा कनत मेगावाटसम्म फ्लो गना सककन्छ भनेर हेछा ’, उनले भने, 
‘सुरुमा दईु हजार मेगावाट ववद्युत फ्लो गने योजना छ।’ 

लोड फ्लो टेस्ट भएपनछ सोही अनुसारको सबस्टेसनको डडजाइन बन्छ। अनन त्यही ककलसमका 
उपकरण आयात गररन्छ। अढहले नेपालको नेपाल ववद्युत प्राथिकरण नेपालतफा  र चीनको स्टेट थग्रड 
अफ चाइनाले चीनतफा  लोड फ्लोको स्टडी गरररहेका छन।् दवुै देशतफा  स्टडी सककएपनछ संयुवत 
रूपमा टेस्ट गररने छ। टेस्टको काम सककएपनछ दवुैले संयुवत रूपमा ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन 
(डडवपआर) ननमााण गने छन।् प्रसारण लाइनमा पााँच हजार मेगावाट ववद्युत प्रवाह हुने आयोजनाले 
जनाएको छ। प्रसारण लाइन ननमााण भएपनछ नेपालमा उत्पादन भएको ववद्युत चीनले खररद गने 
छ। यो चीनसाँगको पढहलो अन्तदेशीय प्रसारण लाइन हो। प्रसारण लाइन ननमााण भएमा नेपालले 
बंगलादेशलाई समेत ववद्युत बेच्छ्न सवने छ। 

नेपालतफा  चार सय केभी डबल सकका ट र चीनतफा  पााँच सय केभी डबल सकका ट लाइन हुने आयोजनाले 
जनाएको छ। चीनको केरुङदेखख नेपालको रातमाटेसम्म ननमााण हुने आयोजनाको वप्र–कफक्जबबललटी 
अध्ययन सककएको छ। प्रसारण लाइन पााँच हजार मेगावाट क्षमताको हुने छ। यो प्रसारण लाइनमा 
दईु सय १४ वटा टावर रहने छ। सम्भाव्यता अध्ययन तिा वातावरणीय अध्ययनको काम दईु 
वर्ालभत्र सवनुपने आयोजना प्रमुख कोमलनाि आते्रयले बताए। सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट ररपोटा 
२०७५ चैत ३ गते पेस भएको थियो । 

अध्ययन प्रनतवेदनमा टावर संख्या, टावर राखखने स्िान, खोला क्षेत्र, ननकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पन े
जग्गा, घुमाउन पने ठाउाँलगायत जानकारी समेढटएको छ। नेपालतफा  रातमाटेमा सबस्टेसन रहने छ 
भने चीनतफा  नतब्बतक्स्ित क्जलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखखने छ। रसुवागिी नाकादेखख 



रातमाटेसम्मको प्रसारणको द री ७० ककलोलमटर रहेको छ। अन्तदेशीय प्रसारण लाइन ६ वर्ालभत्र 
सवने लक्ष्य राखखएको छ। नेपाल ववद्युत प्राथिकरण अन्तगात रहेको आयोजना ववकास ववभागले 
काम गरररहेको छ। 

यो चीनसाँगको पढहलो अन्तदेशीय प्रसारण लाइन हो। भारतसाँग भन े११ स्िानमा प्रसारण लाइन 
जोडडसककएको छ। चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इननसेढटभअन्तगात सन ्२०३० सम्ममा सातवटै 
महादेशमा प्रसारण लाइन ववस्तार गने नीनत ललएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन 
जोडडएपनछ यसले भारत तिा मध्य एलसयाली मुलुकलाई समेत जोड्ने छ। ववद्युतीय रेल आएमा 
प्रसारण लाइनको द री पनन बढ्ने छ। ७० ककलोलमटर द री रहेको लाइन काठमाडौं लैजााँदा एक सय 
पााँच ककलोलमटर हुन्छ। 
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सुनकोसी तेस्रो अब ६४० मेगावाट 

उपत्यकाबाट नक्जकको द रीमा पने काभ्रे र रामेछापको बीचमा ननमााण हुने सुनकोसी तेस्रो 
जलाशययुवत जलववद्युत ्आयोजनाका क्षमता बिेर ६४० मेगावाट पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । 
सन ्१९८५ मा जापानी सहयोग ननयोग (जाइका) ले पढहचान गरेको सो पररयोजनाको क्षमता 
५३६ मेगावाट रहेकोमा ववद्युत ्ववकास ववभागले गरेको अध्ययनले ६४० मेगावाट पुग्ने अध्ययनले 
देखाएको हो । जाइकाले गरेको अध्ययनले तत्कालीन पााँच ववकास क्षेत्रबाट पढहचान भएका १० 
उत्कृष्ट जलाशययुवत आयोजनामध्ये सुनकोसी तेस्रो पनन एक हो । उपत्यकाबाट ६० ककलोलमटरको 
द रीमा रहेको आयोजनाबाट उत्पाढदत ववद्युत ्राजिानीका सािै नककजै रहेको िल्केबर–मु्जफरपुर 
प्रसारण लाइनमाफा त नछमेकी राष्रमा पनन समेत सक्जलै प्रशारण गना सककने भएकोले 
सुनकोसीलाई आकर्ाक आायोजनाको रूपमा हेररएको छ । 
काभ्रेको नतमाल गाउाँपाललका लुभुघाट र रामेछापको सोनापाती गाउाँपाललकाको सीमामा ननमााण हुने 
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन परामशा दाता कम्पनी चीनको जेभी अफ सांघाई इन्भेक्ष्टगेसन, 

डडजाइन एण्ड लससचा इक्न्ष्टच्छ्युट (सीआइडीआरआई) र नेपालको इन्भायोमेन्ट एण्ड ररसोसा 
म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्राललमाफा त २०७४ वैशाखदेखख अध्ययन भइरहेको छ । आगामी 
मंलसरसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन सकेर त्यसपनछ यसको ववस्ततृ आयोजना प्रनतवेदन 
(डीपीआर) गने लक्ष्य राखखएको छ । 
सुरुमा १ सय ४० लमटरको बााँि हुने र ५३६ मेगावाट ववद्युत ्उत्पादन गना सककने देखाएपनन 
पनछल्लो अध्ययनले १ सय ६६ सय लमटर उचाई र ६ सय ५० लमटर लम्बाइको ड्याम ननमााण 
हुने तिा ६४० मेगावाट उत्पादन हुने देखखएको ववभागले जनाएको छ । ववभागका महाननदेशक 
नवीन लसहंले आगामी मंलसरसम्ममा अध्ययन सककने तिा अध्ययनले बााँिस्िल लुभुघाटमा सादाा 
आयोजना सस्तोमा बन्ने तिा बिी ववद्युत ्उत्पादन हुन सवने देखाएको जानकारी ढदए । “वावर्ाक 
ववद्युत ्उत्पादन वावर्ाक २.४ अबा युननट हुने देखखएको छ,” उनले भने, “अन्य जलाशययुवत 
आयोजनाको तुलनामा सस्तो पनन हुन्छ ।” 

ववभागका अनुसार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन म ल्याङ्कन (ईआईए) समेत सुरु 
भइसकेको छ । कररब ३० ककलोलमटर लामो जलाशय ननमााण हुने आयोजनाबाट आयोजनाबाट 
कररब १ हजार जनसखं्या प णा रूपमा ववस्िावपत हुनेछन ्भने आयोजनाका लाथग ४ हजार २ सय 



हेवटर जलमन प्रयोग हुनेछ । आयोजनाले काभ्रेको दोलालघाट बजार प रै डुबानका सािै 
भोटेकोसीतफा को चेहेरे तिा इन्रावतीतफा को लसपाघाटसम्म डुबानमा पनेछ । नतमाल गाउाँपाललका–
९ नतते्रटारमा ववद्युत ्गहृ ननमााण हुने आयोजनाको लागत डेि खबा अनुमान गररएको छ । ननमााण 
सम्पन्न भएपनछ आयोजना सम्पन्न भएपनछ कोसीपारर, नतमालका क्षेत्र सेटलाइट सहरको रूपमा 
ववकास हुने सम्भावना छ । ¥याक्फ्टङ, कफलसङ, सुन्दर होटलहरू ननमााणलगायत गरेर नतमाल, 

कोसीपारर र दोलालघाट क्षेत्रलाई पयाटकीय स्िलका रूपमा ववकास गना सवने प्रशस्त सम्भावना 
छ । 
आयोजनाको अवलोकनका लाथग आयोजना ननमााणस्िल पुगेका ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँचाइमन्त्री 
वर्ामान पुनले हालसम्म ननमााण अनघ बिेका जलाशययुवत आयोजनाहरूमध्ये सुनकोसी तेस्रो 
सबैभन्दा सस्तो हुने दाबी गरे । “सुनकोसी–३ को सम्भाव्यता अध्ययन आगामी मंलसरसम्म 
सककने र उवत आयोजना बन्ने ननक्श्चत भइसकेको छ,” उनले भने, “अरु जलाशययुवत आयोजनाको 
तुलनामा यो सस्तो पनन पनन छ ।” 

सुनकोसी–२ र ३ को बहुआयालमक महत्व रहेको र ती आयोजना ननमााण हुाँदा मुलुकलाई मात्र 
फाइदा पुग्ने नभई स्िानीयको जीवनस्तर माथि उठ्ने भएकाले सहयोग गना आग्रह गरे । 
आयोजना ननमााण गदाा सरकारले घर तिा खेतीयोग्य जलमन गुमाउने पररवारलाई उथचत मुआब्जा 
ढदने, रोजगारीमा स्िानीयलाई प्रािलमकता ढदइने तिा उथचत पुनवाास गराइने प्रनतबद्िता पनन 
मन्त्री पुनले जनाए । 
सुनकोसी तेस्रो कुन मोडाललटीमा बनाउने भन्ने टंुगो लाथगसकेको छैन तर आयोजनामा 
वगलादेशले भने चासो ढदईसकेको छ । ववभागका महाननदेशक लसहंले बंगलादेशले सुनकोसी–३ मा 
लगानीका लाथग इच्छ्छा देखाएको जानकारी ढदए । 
सुनकोसी तेस्रोसाँगै ववभागले सुनकोसी दोस्रोको पनन सम्भाव्यता अध्ययन बिाएको छ । सुरुमा 
१११० मगेावाट ववद्यतु ्क्षमता रहेको सुनकोसी–२ को जडडत क्षमता अध्ययनले ९५० मेगावाट 
देखाएको छ । बााँिस्िल लसन्िुली र रामेछापको सीमानामा पने पुडुलेमा रहने आयोजानबाट 
लसन्िुलीको खुकोट र रामेछाप सदरमुकाम मन्िली प णारूपमा डुबानमा पने अध्ययनले देखाएको 
छ । कररब १ सय ६० लमटर उचाई र ४ सय ५० लमटर लम्बाइको ड्याम ननमााण हुने 
आयोजनाको जलासयको लम्बाइ ५३ ककलोलमटर हुनेछ । यस्तै ११ सय लमटरको सुरुङ ननमााण 
गरी च्छ्याखुटारमा ववद्युत ्गहृ बन्नेछ । जलासयको क्षेत्र घर, बस्ती र खोला बगर गरेर ६ हजार ३ 
सय हेवटर हुनेछ । आयोजनाबाट कररब २५ प्रनतशत वीपी राजमागा डुब्नेछ । 



सुनकोसी–२ मा घनाबस्ती पने र क्षनत िेरै हुने भएकाले आयोजना तुलनात्मक रूपले केही महंगो 
पना सवने मन्त्री देखखएको मन्त्री पुनले बताए । “सुनकोसी–२ मा िेरै बस्ती र त्यसमा पनन 
बजार क्षेत्र पछा । त्यसकारण सुनकोसी–३ भन्दा केही महंगो पना जान्छ,” मन्त्री पुनले भन,े 

“लगानीभन्दा कम प्रनतफल आउने र घाटा हुने अवस्िामा सरकारले लगानी गदैन, तर, मुलुकलाई 
र स्िानीयलाई पनन फाइदा हुने देखखयो भने प्रिानमन्त्री र शीर्ा नेततृ्वसमेत बसेर त्यसबारे 
ननणाय हुन्छ ।” 

सुनकोसी–३ बारे बााँिस्िल लुभुघाट र सुनकोसी–२ का ववर्यमा लसन्िुली र रामेछापको सीमानामा 
पने लसन्िुलीको कफकल गाउाँपाललका च्छ्याखुटारमा पुगेका मन्त्री पुनले स्िानीयसाँग छुट्टाछुट्टै 
अन्तरकक्रया पनन गरेका थिए । कायाक्रममा प्रनतननथिसभाका सदस्य गणेश पहाडी र प वा 
उजाारा्यमन्त्री स यामान दोङले स्िानीयका तफा बाट आयोजना ननमााणमा अवरोि नभई सहयोग 
हुने प्रनतबद्िता जनाएका थिए । 
 

पानी जहाजको पछन सम्भावना 
अपर तामाकोसीदेखख सुनकोसी–१ , सुनकोसी–२, सुनकोसी–३ र कोसी उच्छ्चबााँिमा ननमााण हुने 
ववशाल ड्याम भारतको कलकात्तासाँग जोडेर पानीजहाज समेत चलाउन सककने मन्त्री पुनले बताए 
। “कोसीमा ननमााण भइरहेका र भववष्यमा ननमााण गना सककने आयोजनाका कारण ठ लो ड्याम 
बन्छ । त्यसलाई भारतको कलत्तासाँग जोडेर पानीजहाज ल्याउन सककन्छ,” मन्त्री पुनले भन,े 

“त्यसो भयो भने हामी समुन्रमाफा त अन्तरााक्ष्रय बजारमा प्रवेश गछौं ।” सन ्१९८४ मा समेत 
सुनकोसीमा पानी जहाजको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको थियो तर त्यसपनछ अध्ययन भएको 
छैन । 
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टीबीएम प्रयोग हुने सुनकोशी-मररन डाइभसान ‘राक्ष्रय गौरवको’ 
आयोजना 
९ माघ, काठमाडौं । सरकारले सुनकोशी-मररन डाइभसान (नदी पिान्तरण) बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई 

राक्ष्रय गौरवको आयोजनाका रुपमा अनघ बिाउने ननणाय गरको छ । गत सोमबार मक्न्त्रपररर्द 

बैठकले आयोजनाको स्रोत सुननक्श्चत गरेर शीघ्र कायाान्वयन गने ननणाय गरेको छ । 

आयोजनालाई ‘राक्ष्रय गौरवको आयोजना’मा समावेश गने घोर्णा चालु आथिाक वर्ाको बजेटमै 

भएको थियो । 

यो आयोजनाका लाथग प वातयारीहरु लगभग सककएको छ । तर बजेटको स्रोत जुढटनसवदा 

आयोजनाको ननमााण अनघ बिाउन समस्या पदै आएको छ । 

ववभागका महाननदेशक मिुकर राजभण्डारीले आफ हरु आयोजनाका लाथग बजेटको स्रोत 

सुननक्श्चतताको पखााईमा रहेको बताए । सरकारले स्रोत सुननक्श्चत गनाासाि टेन्डरमा जान सककने 

उनको भनाइ छ । 

‘तत्कालै स्रोत सुननक्श्चत भए आगामी वैशाखबाट काम िाल्न सककन्छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘अिा 

मन्त्रालयले आयोजनाको लाथग स्रोत व्यवस्िापन गदैछ ।’ 

यो आयोजना मुख्य रुपमा लसाँचाइमा केक्न्रत छ । तर, पानी डाईभसान गदाा ववजुली पनन उत्पादन 

हुने भएकाले यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना भननएको हो । 

ऊजाामन्त्री वर्ामान पुनले आयोजना अनघ बिाउन मन्त्रालयमा आएदेखख नै पहल गरेका थिए । 

उनले यो आयोजनालाई २ नम्बर प्रदेशको कृवर् क्षेत्र सुिारको अलभयान रुपमा ब्याख्या गदै आएका 



छन ्। प्रदेश-३ को जलस्रोतलाई २ नम्बर प्रदेशमा पुर् याएर कृवर् उत्पादन बिाउन आयोजना फलदायी 

हुने दाबी सरकारको छ । 

कसरी बति आयोजना ? 

कररब ४६ अबा लागतको यो आयोजना ननमााणका लाथग सुरुङमागाको डडजाइन सककएको छ । अढहले 

बााँिस्िलको डडजाइनको पुनरावलोकन भइरहेको छ । यो आयोजनाका लाथग सनुकोशीबाट मररनसम्म 

१३ ककलोलमटरको सुरुङ ननमााण गनुापनेछ । 

तामाकोशी र सुनकोशी लमलसने स्िानभन्दा ७ सय लमटर तल बााँि बााँिेर सुनकोशीको पानी 

सुरुङमाफा त मररनमा खसाललनेछ । मररनको पानी बागमतीमा पुग्ने छ र बागमती लसाँचाइ 

आयोजनामाफा त िप एक लाख २२ हजार हेवटर क्षेत्रफलमा लसाँचाइ सुवविा पुर् याउन सककनेछ । 

मररनमा खसेको पानी ४० ककलोलमटर तल बागमती नदीमा बााँथिएको बााँिमा पुगेर लसाँचाइ नहरमा 

लथगनेछ । 

मररनमा पानी खसाल्दा ववद्युत गहृ पनन बनाएर २९ मेगावाट बबजुली उत्पादन गने योजना छ । 

आयोजनाबाट उत्पाढदत ववजुली राक्ेष्रय प्रसारण लाइनमा जोडडनेछ । यो आयोजना बनेपनछ 

सुनकोशीको ६४ वयुबबक लमटर प्रनतकेन्ड पानी मररनमा झनेछ । 

सरकारले चालु आथिाक वर्ाको बजेटमा यो आयोजनाका लाथग २ अबा ८ करोड बजेट छुट्याइएको 

छ । 

मध्य तराईका बारा, रौतहट, महोत्तरी र सलााही क्जल्लाका सुख्खा जलमनमा लसाँचाइ सुवविा ढदने गरी 

यो डाइभसान आयोजना ननमााण गना लाथगएको महाननदेशक राजभण्डारीले बताए । 

आयोजनाले पावरहाउस बन्ने मररनतफा को जग्गाको मुआब्जाका लाथग २६ करोड खचा लाग्ने बताएको 

छ । मुआब्जा रकम तोकेर ववतरणको तयारी अनघ बिाइएको महाननदेशक राजभण्डारीले बताए । 



‘अढहलेलाई मन्त्रालयको आन्तररक स्रोतबाटै व्यवस्िापन गरेर मुआब्जा ववतरण िाल्ने कुरा भएको 

छ,’ उनले भने, ‘यो ननकै महत्वप णा आयोजनाको ननमााण हामी मररनतफा बाट िाल्दैछौं ।’ 

टीबीएम प्रयोग 

यो आयोजनाको सुरुङ अमेररकन प्रववथिको टनेल बोररङ मेलसन (टीबीएम) माफा त नै खननने छ । 

भेरी-बबई आयोजनामा सफल भएपनछ दोस्रोपटक लसाँचाइ ववभागले सुनकोशी मररनमा टीबीएम 

मेलसन प्रयोग गने ननणाय ललएको हो । 

‘यो पररयोजनामा बन्ने सरुुङका लाथग अडडट सुरुङहरु बनाउन पनन कठीन हुने भएकाले टीबीएमको 

प्रयोग गने ननश्कर्ामा पगुेका छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘यसबाट नछटो काम हुन्छ ।’ 

यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव म ल्यांकन (ईआईए) प्रनतवेदन पनन तयार भएको छ । 
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साझा पावर डभेलपमेन्टले २० मेगावाटको तल्लो बलेफी ननमााण 
गन े

काठमाडौं । साझा पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले २० मेगावाटको तल्लो बलेफी जलववद्युत आयोजना 
ननमााण गने भएको छ । कम्पनीले लसन्िुपाल्चोक क्जल्लाको बलेफी गाउाँपाललका भएर बग्ने बलेफी 
खोलामा पढहचान भएको आयोजना अनघ बिाउन लागेको हो । 

आयोजनाको सबै संरचना खोलाको बायााँ ककनारमा रहने गरर डडजाइन गररएको कम्पनीले जनाएको 
छ । कम्पनीका अनुसार बााँि क्षेत्रबाट कररब ४.५१२ ककलोलमटर लामो मुख्य सुरुङबाट पानन 
ववद्युतगहृमा खसालेर ववद्युत उत्पादन गररनेछ । 

ववद्युतगहृमा १०.५ मेगावाटको २ वटा टवााइन जडान हुनेछ । टवाईन जोडडएको ३ फेजको २ वटा 
जेनेरेटर माफा त ववद्युत उत्पादन गररनेछ । आयोजनाबाट २०८० असोजबाट ववद्युत उत्पादन गने 
गरी प्रस्ताव गररएको हो । 

आयोजनाबाट वावर्ाक १०९.५४ थगगावाट घण्टा ववद्युत उत्पादन हुनेछ । उत्पादीत ववद्युत १० 
ककलोलमटर दरुीमा रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइन माफा त लामोसाघु सबस्टेसनमा जोडडनेछ । 

यस्तै, ९.२० मेगावाटको माथिल्लो दरौदी जलववद्युत आयोजना पनन ननमााण हुने भएको छ । गण्डकी 
प्रदेशको गोरखा क्जल्लाको बारापाक सुललकोट गाउाँपाललका भएर बग्ने दरौदी खोलामा पढहचान भएको 
आयोजना ग्रीन गोरखा इनजी लललमटेड कम्पनीले अनघ बिाउन लागेको हो । 

आयोजनाको बााँि स्िलको संरचना दरौदी खोलाको बायााँ ककनारमा र ववद्युतगहृ दााँया ककनारमा पने 
गरी डडजाइन गररएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजना डडजाइन बहाव पानी 
कररब ४.७११ ककलोलमटर लामो हेडरेस पाइपबाट ववद्युतगहृमा पुयााइनेछ । 

ववद्युतगहृमा जडडत ३ वटा ३.२४ मेगावाट क्षमताको टवाईनमा पानन खसाली सो टवााइनसाँग 
जोडडएको २ वटा ३ फेज जेनेरेटर माफा त ववद्युत उत्पादन गररनेछ । आयोजनाबाट वावर्ाक ५७.४१ 



थगगावाट घण्टा ववद्युत उत्पादन हुनेछ । उत्पादीत ववद्युत १३२ केभी प्रसारण लाइन माफा त २९ 
ककलोलमटर दरुीमा रहेको माकीचोक सबस्टेसनमा जोडडनेछ । 

माबबलुङ इनजी प्रा.ललले पनन ४.९५ मेगावाटको माथिल्लो वपलुवा जलववद्युत आयोजना ननमााण गन े
भएको छ । कम्पनीले संखुवासभामा पढहचान भएको आयोजना अनघ बिाउन लागेको हो । 

आयोजनाको मुख्य संरचना वपलुवा खोलाको बायााँ ककनारमा रहने गरी डडजाइन तयार गररएको 
कम्पनीले जनाएको छ । यस आयोजनाको बााँिस्िल वपलुवा खोला तिा लसकुवा खोलामा पदाछ । 

ववद्युतगहृमा जडडत २ वटा टवाईनमा पानन खसाली सो टवााइनसाँग जोडडएको २ वटा ३ फेजको 
जेनेरेटर माफा त ववद्युत उत्पादन गररनेछ । आयोजनाबाट २०७८ फागुन १६ गते ववद्युत उत्पादन 
गने लक्ष्य रहेको छ । उत्पादीत ववद्युत १४ ककलोलमटर दरुीमा रहेको नेपाल ववद्युत प्राथिकरणको 
बानेश्वर सबस्टेसनमा जोडडनेछ । 

आयोजना ननमााण प्रकक्रया अनघ बिाउन ३ कम्पनीले ववद्युत उत्पादन अनुमनतपत्रका लाथग ववद्युत 
ववकास ववभागमा आवेदन ढदएका छन ्। कम्पनीलाई अनुमनतपत्र ढदन ववभागले आयोजना ननमााण 
तिा सञ्चानल गदाा स्िानीय क्षेत्रमा भौनतक, सााँस्कृनतक, आथिाक एवाँ सामाक्जक क्षेत्रमा पनासवन े
असरबारे सरोकारवालासाँग राय/सुझाव मागेको छ । 

ववभागले स चना जारी भएको लमनतले ३५ ढदनलभत्र आइपुग्ने गरी सरोकारवालासाँग रायाँ /सुझाव 
मागेको हो । सरोकारवालाले आफुले ढदने राय/सुझाव ववभाग वा कम्पनीको कायाालयमा पठाउनुपनेछ 
। 
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जलववद्युतमा साननमा ग्रुप, ३ वर्ामा ११५ मेगावाट बबजुली िप्दै 

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीको लगानी रहेको साननमा ग्रुपले आगामी ३ वर्ालभत्र ११५ मेगावाट 
िप बबजुली उत्पादन गने भएको छ । ग्रुपले साना र ठुला गरी ३ जलववद्युत आयोजना सम्पन्न 
गरी सो पररमाण बबजुली िप्ने भएको हो ।  

ग्रुपले ७३ मेगावाटको मध्यतमोर, २८.१ मगेावाटको तल्लो ललखुखोला र १४.३ मेगावाटको मैलुङखोला 
आयोजना ननमााण गरररहेको छ । तल्लो ललखुखोला आयोजना आउाँदो २ वर्ा अिाात २०२१ को 
डडसेम्बर, मैलुङखोला जुन २०२१ र मध्यतमोर माचा २०२२ मा सम्पन्न गने ग्रुपका अध्यक्ष जीवा 
लालमछानेले बताए ।   

आन्तररक खपतका लाथग यी आयोजना ननमााण सुरु भएको हो । सबै आयोजना नदीको बहावमा 
आिाररत (रन अफ ढद ररभर) प्रकृनतका छन । साननमाले ननमााण गरररहेको मध्यतमोर ताप्लेजुङ, 

ललखु रामेछाप र मैलुङखोला रसुवा क्जल्लामा पछा । ग्रुपले ननमााण गने आयोजनामा सवासािारणको 
सेयर लगानी हुने छ ।  

२.५ मेगावाटको सुनकोसी साना जलववद्युत आयोजना ननमााण गरेर जलववद्युतमा प्रवेश गरेको 
साननमाले २२ मेगावाटको साननमामाई र ७ मेगावाटको साननमा माइ वयासकेड गरी ३१.५ 
मेगावाटका ३ आयोजना सञ्चालन गरररहेको छ । िप ३ ओटा आयोजना बनेपनछ आिादजान 
आयोजना भई जडडत क्षमता १४५ मेगावाट पुग्ने छ । यी आयोजना सहायक कम्पनीमाफा त ननमााण 
सुरु भएको हो । 

तल्लो ललखु आयोजना स्वेतगंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्रवसन लललमटेड, मध्यतमोर साननमा लमडडल 
तमोर हाइड्रोपावर लललमटेड र माथिल्लो मलैुङखोला माथिल्लो मलैुङखोला हाइड्रोपावर लललमटेड माफा त 
ननमााण गने भएको छ । 

यस्तै साननमाले २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर, ६२ मेगावाटको जुमखोला र ७.५ मेगावाटको 
माथिल्लो मैलुङखोला बी आयोजना पनन ननमााणको तयारीमा छ । यी आयोजनाको सम्भाव्यता 
अध्ययन भइरहेको छ ।  



प्रस्ताववत आयोजनाका काम अनघ बिाउन साननमा माइले ६५ करोड ३२ लाख रुपैयााँ अथग्रम लगानी 
गरेको जानकारी ढदएको छ । यी आयोजनामा साननमा माइले १ अबा ८ करोड ८२ लाख ५० हजार 
रुपैयााँ स्वपुाँजी (इक्ववटी) लगानीको योजना तयार पारेको छ । 

साननमाले जलववद्युतका सािै बैंक, बीमा र पयाटन सेवा क्षेत्रमा लगानी ववस्तार गरररहेको छ । ग्रुपले 
जलववद्युतका सािै साननमा बैंक, साननमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लललमटेड, साननमा जनरल 
इन्स्योरेन्स कम्पनी लललमटेड र अंकमा होटल सञ्चालन गरररहेको छ ।   
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सुनकोसी २ र ३ को स्िलगत अध्ययन : ठ ला जलववद्युत ्
आयोजना सरकारको प्रािलमकतामा 
काठमाडौं । सरकारले ठ ला जलववद्युत ्आयोजनालाई प्रािलमकतामा राखेको छ । मुलुकको 
औद्योगीकरण र व्यवसायीकरणका लाथग आवश्यक ववद्युत ्देशलभतै्र उत्पादन गने लक्ष्यसढहत 
सरकारले ठ ला आयोजनामा ध्यान केक्न्रत गरेको हो । सरकारको १० वर्ामा १५ हजार मेगावाट 
ववद्युत ्उत्पादन गने लक्ष्य प रा गना सुनकोसी–२ र सुनकोसी–३ लाई प्रािलमकतामा राखेको छ । 
ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँचाइमन्त्री वर्ामान पुन अनन्तले रामेछाप र काभ्रेको सीमानामा पने 
जलाशययुवत सुनकोसी–२ र सुनकोसी–३ आयोजनास्िलगत भ्रमण गरेका छन ्। ऊजाा क्षेत्र 
मुलुकको समदृ्थिको आिार भएको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारेका छन ्। 

अपर तामाकोसीदेखख सुनकोसी–१ , सुनकोसी–२, सुनकोसी–३ र कोसी उच्छ्च बााँिमा ननमााण हुने 
ववशाल ड्याम भारतको कलकात्तासाँग जोडेर पानीजहाज समेत चलाउन सककने मन्त्री पुनले बताए 
। मन्त्री पुनले भने ‘कोसीमा ननमााण भइरहेका आयोजनाका कारण ठ लो ड्याम बन्छ । त्यसलाई 
भारतको कलत्तासाँग जोडेर पानीजहाज ल्याउन सककन्छ, त्यसो भयो भने हामी समुन्रमाफा त 
अन्तरााक्ष्रय बजारमा प्रवेश गछौं ।’ 

सुनकोसी–२ र ३ को बहुआयालमक महŒवका आयोजना भएको भन्दै ननमााणमा सहयोग गना 
मन्त्री पुनले स्िानीयलाई आग्रह गरेका छन ्। आयोजना ननमााण गदाा सरकारले प्रभाववत 
पररवारलाई उथचत मुआब्जा, रोजगारी पुनबाास गराइने मन्त्री पुनले प्रनतबद्िता जनाए । सुनकोसी–
३ को सम्भाव्यता अध्ययन आगामी मंलसरसम्म सककने र आयोजना बन्ने ननक्श्चत भइसकेको छ 
। तर, सनुकोसी–२ को भने अध्ययनको काम जारी रहेको छ । सुनकोसी–२ मा घनाबस्ती पने र 
िेरै क्षनत हुने भएकाले आयोजना तुलनात्मक रूपले केही महाँगो पने मन्त्री पुनले बताए । 
सुनकोसी–३ बारे लसन्िुली र रामेछापको सीमानामा पने लसन्िुलीको कफकल गाउाँपाललका 
च्छ्याखुटारमा स्िानीयसाँग मन्त्री पुनले छुट्टाछुट्टै अन्तरकक्रयासमेत गरेका छन ्। अन्तरकक्रयामा 
प्रनतननथि सभाका सदस्य गणेश पहाडी र प वाऊजाा रा्यमन्त्री एवं नेकपा नेता स यामान दोङले 
स्िानीयका तफा बाट आयोजना ननमााणमा अवरोि नभई सहयोग हुने प्रनतबद्िता जनाए । 

बंगलादेशले लगानीका लाथग इच्छ्छा देखाएको सुनकोसी– ३ को पढहचान तिा प्रारक्म्भक अध्ययन 
जापानी सहयोग ननयोग (जाइका) सन ्१९८५ मै गरेको थियो । अध्ययनले सुनकोसी–३ का लाथग 
साबबकको मदनकुडारी गाववसको पासेल नक्जकैबाट १ सय ४० लमटरको बााँि बनाएर ५३६ मेगावाट 



ववद्युत ्उत्पादन गना सककने देखाएको छ । तर, ववद्युत ्ववकास ववभागले गरररहेको पनछल्लो 
अध्ययनले सुनकोसी–३ बाट ६४० मेगावाट ववद्युत ्उत्पादन हुन सवने देखखएको छ । परामशा 
दाता कम्पनी चीनको जेभी अफ सांघाई इन्भेक्स्टगेसन, डडजाइन एन्ड ररसचा इक्न्स्टच्छ्युट 
(सीआईडीआरआई) र नेपालको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड ररसोसा म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्राललमाफा त 
२०७४ वैशाखदेखख अध्ययन भइरहेको छ । ववद्युत ्ववकास ववभागका महाननदेशक नवीन लसहंले 
आगामी मंलसरसम्ममा अध्ययन सककने बताएका छन ्। अध्ययनले बााँिस्िल लुभुघाटमा सादाा 
आयोजना सस्तोमा बन्ने तिा बिी ववद्युत ्उत्पादन हुन सवने देखाएको छ । आयोजनाबाट 
ववद्युत ्उत्पादन वावर्ाक २ दशमलव ४ अबा युननट हुने लसहंले बताए । आयोजनाको वातावरणीय 
प्रभाव अध्ययन म ल्यांकन (ईआईए) समेत सुरु भइसकेको छ । 

काभ्रेको नतमाल गाउाँपाललका लुभुघाट र रामेछापको सुनापनत गाउाँपाललकाको सीमामा ननमााण हुने 
बााँिस्िलको उचाइ १ सय ६६ सय लमटर र लम्बाइ ६ सय ५० लमटर हुने आयोजनाले जनाएको 
छ । जलासय कररब ३० ककलोलमटर लामो ननमााण हुने छ । ४ हजार २ सय हेवटर जलमन प्रयोग 
हुने आयोजनाबाट कररब १ हजार जनसंख्या प णारूपमा ववस्िावपत हुनेछन ्। 

त्यस्तै, बुिबारै स्िलगत अध्ययन गरेको सुनकोसी–२ को जडडत क्षमता ९५० मेगावाट रहेको छ । 
आयोजनाको बााँि लसन्िुली र रामेछापको लसमानामा पने पुडुलेमा रहनेछ । कररब १ सय ६० 
लमटर उचाइ र ४ सय ५० लमटर लम्बाइको ड्याम ननमााण हुने आयोजनाले जनाएको छ । 
जलाशयको लम्बाइ ५३ ककलोलमटर लामो र ११ सय लमटरको सुरुङ ननमााण गरी च्छ्याखुटारमा 
ववद्युत ्गहृ हुने भएको छ । ६ हजार ३ सय हेवटर जलाशय क्षेत्र रहेको आयोजानबाट सन्िुलीको 
खुकोट र रामेछाप सदरमुकाम मन्िली प णारूपमा डुबानमा पछा । 
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माथिल्लो तामाकोसीको ठाडो सुरुङमा २ सय ९५ लमटर पाइप 
जडान 

काठमािौं । ननमााणािीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलववद्युत आयोजनाको ठाडो 
सुरुङमा २ सय ९५ लमटर पेनस्टक पाइप जडान गररएको छ । ७ मढहनामा उवत काम सककएको 
हो । 

३ सय ७३ लमटर लामो तल्लो सुरुङमा १ सय ९५ लमटर र ३ सय १० लमटरको माथिल्लो खण्डमा 
सय लमटर पाइप जडान भएको आयोजनाका प्रववता गणेशप्रसाद न्यौपानेले बताए । यस खण्डमा 
भोलल िप ५ लमटर जडान गने तयारी छ । 

माथिल्लो खण्डको पाइप जडान गने भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेवसम्याकोले कामको गनत बिाएको 
न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार आयोजनामा सबैभन्दा जढटल नै पेनस्टक पाइप जडानको काम 
हो । 

लामो प्रयासपनछ अत्यन्तै जढटल र चुनौतीप णा माननएको तल्लो ठाडो सरुुङमा गत असार १ र 
माथिल्लोमा ९ गतेदेखख पेनस्टक पाइप जडान सुरु भएको थियो । पेनस्टक पाइप आप नत ा तिा 
जडानको (लट २) ठेवका पाएको भारतीय कम्पनी टेवस्म्याकोले काम गना ढिलाई गरेपनछ तल्लो 
ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको क्जम्मा इलेवरो मेकाननकल (लट ३) को ठेकदार अक्ष्रयन कम्पनी 
एक्न्ड्रज हाइड्रोलाई ढदइएको छ । माथिल्लोेे ठाडो सुरुङमा पाइप जडान भने टेवसम्याकोले नै 
गरररहेको छ । 

९८ प्रनतशत ननमााण प रा भएको आयोजनाको बााँि क्षेत्रमा मेकाननकल उपकरण जडानको काम 
अक्न्तम चरणमा पुगेको न्यौपानेले जानकारी ढदए । आयोजनाबाट उत्पाढदत ववद्युत जोडडने 
सबस्टेसनको पनन लसलभल सरंचनाको काम भइरहेको छ । बााँकी काम सकेर आगामी चैतलभत्र ववद्युत 
उत्पादन गने लक्ष्यसढहत काम भइरहेको जनाइएको छ । 



२०७२ सालको ववनाशकारी भ कप्प र त्यसपनछका पराकम्पन एवं बािी पढहरोले पुयााएको क्षनत तिा 
अवरोि, मिेस आन्दोलनका कारण ननमााण समाग्री िुवानी र इन्िन आप नत ामा आएको समस्या, 
डडजाइन पररवतान, हाइड्रो मेकाननकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कायासम्पादन लगायतले गदाा 
आयोजनाको ननमााण ढिलो भइरहेको छ । 

आयोजनाको ननमााण आथिाक वर्ा २०७३/७४ लभत्र प रा गरी ववद्युत उत्पादनको लक्ष्य थियो । तर, 

भ कम्प नाकाबन्दी लगायतका कारणले  ननमााण प्रभाववत हुाँदा उत्पादन अवथि पनछ सरेको छ । अब 
चालु वर्ालभत्र ननमााण सम्पन्न गने लक्ष्यसढहतको नयााँ एकीकृत ताललका तय गररएको छ । 
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साझाले ववद्युतीय बस ककन्न सकेन यातायात मन्त्रालयलाई 

क्जम्मा  
-सरकारले साझालाई ढदएको ३ अबा रुपैयााँ र ब्याजसमेत असुल्ने   

-रेल सञ्चालन गना कमाचारी ननयुक्वतको बाटो पनन खुल्यो 
साझा सहकारी संस्िाले ववद्युतीय बस ककनेर सञ्चालन गना नसकेपनछ सरकारले यसको क्जम्मा 
भौनतक प वाािार तिा यातायात मन्त्रालयलाई ढदएको छ । सरकारले बस ककन्न ढदएको ३ अबा रुपैयााँ 
र त्यसको ब्याजसमेत कफताा ललन मक्न्त्रपररर्द्ले ननणाय गरेको छ ।  

सोमबार बसेको मक्न्त्रपररर्द्को बैठकले ववद्युतीय बस खररद पनन यातायात मन्त्रालयलाई ढदन े
सैद्िाक्न्तक सहमनत ढदएको हो । ९ पुस ०७५ मा मक्न्त्रपररर्द्को बैठकले वातावरणमैत्री ववद्युतीय 
बस खररद गने ननणाय गरेको थियो । गत असार २४ र २९ को ननणायअनुसार मक्न्त्रपररर्द्को 
बैठकले साझा यातायात सहकारी संस्िालाई ३ सयवटा नयााँ ववद्युतीय बस खररद र सञ्चालन गने 
क्जम्मेवारी ढदएको थियो । सरकारले साझालाई ३ अबा रुपैयााँ पनन ढदएको थियो । तर, साझाले 
ननिााररत समयमा बस खररद गना नसकेको बााँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार साझाबाट ३ अबा 
रुपैयााँ र हालसम्मको ब्याजसमेत नाममा कफताा ल्याउने मक्न्त्रपररर्द्ले ननणाय गरेको छ ।  

सरकारले जयनगर–जनकपुर–कुिाा खण्डमा रेल सञ्चालनलाई दक्ष जनशक्वत भनााका लाथग बाटो 
खोललढदएको छ । बैठकले रेल सञ्चालनका लाथग आवश्यक दक्ष जनशक्वत करारमा ननयवुत गना 
सैद्िाक्न्तक स्वीकृनत ढदएको हो । रेल ववभागका अनुसार ववलभन्न ४५ पदका लाथग २ सय २६ 
जनशक्वत ननयुवत गनुापनछे । मक्न्त्रपररर्द् ननणायमा ‘औथचत्य र आवश्यकताअनसुार प्रनतस्पिाात्मक 
माध्यमबाट नेपाल रेलवे कम्पनीका लाथग करारमा कमाचारी भनाा गना सैद्िाक्न्तक स्वीकृनत ढदएको’ 
उल्लेख छ ।  

सरकारका प्रववता गोकुल बााँस्कोटाका अनुसार रेल सञ्चालनको कामलाई िप तीव्रता ढदन नेपाली 
नागररकबाट पररप नत ा हुन नसवने अवस्िा भए श्रम ऐन ०७४ को दफा २२ बमोक्जम २६ जनासम्म 
ववदेशी दक्ष श्रलमक ननयुक्वत गना मक्न्त्रपररर्द्ले सैद्िाक्न्तक स्वीकृनत ढदएको छ । 



ववननयमावली पाररत हुन ढिलाइ भएपनछ मक्न्त्रपररर्द्बाट ननणाय  

रेल ववभागले यसअनघ भौनतक प वाािार तिा यातायात मन्त्रालयमा रेल वविेयक र रेलवे कम्पनी 
कमाचारी ववननयमावली प्रस्तुत गररसकेको छ । रेल वविेयक राक्ष्रय सभामा दताा भई अढहले 
छलफलका क्रममा छ । तर, मक्न्त्रपररर्द्बाट पाररत हुनुपने रेल सञ्चालनका लाथग आवश्यक कमाचारी 
व्यवस्िापनसम्बन्िी ववननयमावली अझै पाररत भएको छैन । ढिलाइ हुाँदा मक्न्त्रपररर्द्ले 
ववननयमावली बाढहरबाट जनशक्वत ननयुक्वतका लाथग स्वीकृनत ढदने ननणाय गरेको हो । मन्त्रालयले 
कानुन र अिा मन्त्रालयबाट ववननयमावलीसम्बन्िी स्वीकृनत र सहमनत भने ललइसककएको छ । 

  



 

 


