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विद्युत ्हब बन्दै त्रिशूली करिडोि 

नुिाकोट) — विदिु ४ का मनोिथ शे्रष्ठले घिमा त्रबजुली बाल्न थालेको पााँच दशक भयो । त्रिशूली 
जलविद्यतु ्आयोजना बनेपछि सदिमुकाम विदिु ि त्रिशूलीका स्थानीयले त्रबजुली बाल्न थालेका 
हुन ्। उनी जस्तै िडा २ का िामकृष्ण पाण्डेले पछन बत्ती बालेको त्यछत नै समय भयो । 

‘त्यछतखेि त्रिशूलीमा पहहलो पटक त्रबजुली बल्यो,’ उनले भने, ‘त्रबजुली नुिाकोट डााँडामा बाललयो ।’ 
जजल्लाभि त्रबजुली विस्ताि भने ०४२ सालबाट सुरु भएको हो । ०२३ सालबाट उक्त आयोजनाले 
त्रबजुली उत्पादन गिी काठमाडौं पठाउन थालेको हो । 
त्रिशूलीको जडडत क्षमता २४ मेगािाट िहे पछन यसले २१ मेगािाट हदाँदै आएको ि । ०४० सालमा 
त्रिशूलीकै क्यास्केट परियोजनाअन्तगगत देिीघाट १४ मेगािाट छनमागण भएपछि त्रिशूली नदीबाट 
उत्पादन हुने त्रबजुली ३५ मेगािाट पुग्यो । देिीघाट जलविद्युत ्उत्पादन भएको १२ िर्गपछि नेपाल 
विद्युत ्प्राधिकिण ि छनजी क्षेिको सहभाधगतामा ०५२ सालमा िसुिाको स्याफु्रबेंसीमा धचललमे 
जलविद्युत ्आयोजना छनमागण सुरु भयो । धचललमे िसुिा सदिमुकाम िुन्चेदेखख करिब २२ ककलम 
दिूीमा पजचचमोत्ति धचललमे गाउाँ  नजजक बग्ने धचललमे खोलाबाट पानी ल्याएि त्रबजुली उत्पादन 
गरिएको ि । यसले ०५८ सालमा व्यािसाछयक उत्पादन थालेको हो । ०६२/६३ पछि त्रिशूली नदी 
बग्ने खोलामा जलविद्युत्को छनमागण गने क्रम बढेको हो । यही िर्ग नेपाल विद्युत ्प्राधिकिण 
मातहतमा िहेको ६० मेगािाटको त्रिशूली ३ ‘ए’ ले व्यािसाछयक उत्पादन थाल्यो । धचललमेको 
नेततृ्िमा १११ मेगािाटको िसुिागढी जलविद्युत ्छनमागण अजन्तम चिणमा ि । 
 

चीनको लसमानामा पने उक्त आयोजनाले छिट्टै व्यािसाछयक उत्पादन थाल्ने जनाएको ि । 
िसुिागढी पूिगपट्हट घट्टेखोला आयोजनाबाट ४ दशमलि ८ मेगािाट छनमागणको क्रममा ि । उक्त 
आयोजनाभन्दा अललकछत तल १२० मेगािाटको िसुिा भोटेकोसी जलविद्युत ्लशलान्यास भएको 
ि । यो आयोजनाको पीपीएसमेत भइसकेको ि । धचललमे भोटेकोसी ५२ मेगािाटको आयोजना 
पछन छनमागणको क्रममा ि । त्यसपछि धचललमे जलविद्युत ्२२ मेगािाट आउाँि । धचललमेको 
बााँिभन्दा लसिानमा ७८ मेगािाटको क्षमताको सान्जेनखोला जलविद्युत ्आयोजना छनमागणको 
क्रममा ि । यो जलविद्युत ्आयोजनाका लाधग सडक लैजाने काम हुाँदै ि । त्यसभन्दा तल १४ 
दशमलि ८ मेगािाटको माधथल्लो सान्जेन ि त्यसकै अको क्यास्केट परियोजना ४२ दशमलि ५ 
मेगािाटको तल्लो साञ्जेन छनमागण अजन्तम चिणमा ि । त्यही पानी पुन: धचललमे जलविद्युत्मा 
आउाँि । पूिगबाट बगेि भोटेकोसीमा लमलसने लाङटाङ खोलामा २० मेगािाट ि अको माधथल्लो 
लाङटाङबाट २४ मेगािाट छनमागणकै क्रममा ि । 
 



१० मेगािाटको लाङटाङ जलविद्युत ्आयोजना छनमागणकै क्रममा ि । १२० मेगािाटको लाङटाङ 
खोला जलविद्युत ्आयोजना पछन छनमागणको क्रममा ि । धचललमे जलविद्युत ्उत्पादन केन्रभन्दा 
तल १०२ मेगािाट क्षमताको माधथल्लो त्रिशूली २ आयोजना छनमागण हुाँदै ि । िसुिा सदिमुकाम 
िुन्चे नजजक पने गोसाइाँकुण्डबाट झने पानीबाट ४ दशमलि ४ मेगािाट क्षमताको त्रिशूली खोला 
आयोजना छनमागणािीन ि । त्यसभन्दा तल २१६ मेगािाटको माधथल्लो त्रिशूली १ ि । यो 
आयोजनाले छनमागणािीन विद्युत्गहृ जाने मैलुङ खोलामाधथ पक्की पुल छनमागण गिेको ि । 
बााँिस्थल हाकुगाउाँको पुच्ििमा पुल छनमागण थाललएको योजना प्रमुख धगरििाज अधिकािीले 
जानकािी हदए । आयोजनाको पीपीए भइसकेको ि । आयोजनाले ठेक्का लगाएि छनमागणमा जाने 
तयािी िहेको उनले बताए । त्यसपछि त्रिशूली नदीमा लमलसने मैलुङ खोला आउाँि । मैलुङखोलामा 
तीन िटा विद्युत ्आयोजना िन ्। 
 

हाल ५ मेगािाटको मैलुङ खोला जलविद्युत्ले उत्पादन हदइिहेको ि । यो आयोजना ०५८ सालमा 
सुरुिात गरिए पछन सडक छनमागणको हढलाइले आयोजना िकेललएको धथयो । ०७१ सालको 
अजन्तममा विद्युत ्उत्पादन थाललए पछन बाढीपहहिो ि भूकम्पले क्षछत पुर् याएको धथयो । त्यसपछि 
यही खोलामा १४ दशमलि ३ मेगािाटको अपि मैलुङ आयोजना छनमागण थाललएको ि । 
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विद्यालयलाई दईु लाखको विद्युत शेयि हस्तान्तिण 

दैलेख- कास्कीको पोखिा उपमहानगिपाललका–२ का सुकल्याण पिाजुलीले दैलेखका दईु िटा 
विद्यालयलाई दईु लाख रुपैयााँको विद्युत शेयि छनिःशुल्क हस्तान्तिण गिेका िन।् चाि िर्गअछघ 
पुख्र्यौली थलो दैलेखको डुुंगेचिि गाउाँपाललकाको डााँडापिाजुल पुगेका पिाजुलीले त्यसयता स्थानीय 
विद्यालयलाई छनयलमत सहयोग गदै आएका िन।् यो िर्ग पिाजुलीले स्थानीय पिाजुल खोलामा 
छनमागण हुाँदै गिेको २.१ मेगािाट क्षमताको िािा जलविद्युत आयोजनामा िहेको दईु हजाि ककत्ता 
शेयि स्थानीय सीता जनसहयोग मावि अिलपिाजुल ि वपपलचौतािी मावि डााँडापिाजुललाई 
हस्तान्तिण गिेका हुन।् 

‘विद्यालयलाई आधथगक रुपमा सम्पन्न बनाउनका लाधग पिाजुल खोलामा छनमागण सम्पन्न हुन 
लागेको िािा जलविद्युत आयोजनामा मेिो नाममा िहेको दईु लाखको शेयि दईु िटा विद्यालयलाई 
हस्तान्तिण गिेको हुाँ,’ पिाजुलीले भने, ‘पुखागको थलोमा िहेका विद्यालयहरुलाई सहयोग गनग पाउाँदा 
खुसी लागेको ि।’ उनले शेयििापत प्राप्त हुने आम्दानीबाट गरिब तथा जेहेन्दाि िाििािाका लाधग 
िाििवृत्तका साथै विद्यालयको भौछतक सुंिचना छनमागणमा खधचगत आग्रह गिे। ‘यहााँका दबुै 
विद्यालयहरु आधथगक सुंकटमा िन,् विद्युतको शेयििापत प्राप्त हुने िकमले विद्याथीलाई िाििवृत्त 
वितिण ि केही मािामा भए पछन भौछतक सुंिचना छनमागणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा मैले ललएको िु,’ 

उनले भने, ‘यहााँ नजन्मे पछन पुखागको उद्गम्स्थल भएकाले आगामी हदनहरुमा पछन सक्दो सहयोग 
गनेिु।’ 

चाि िर्गअछघ पुख्र्यौली थलो खोज्दै दैलेख पुगेका पिाजुलीले डााँडापिाजुलको वपपल चौतािा माविमा 
पहहलो िर्ग एक लाखको अक्षयकोर् स्थापना गिेका धथए। पछिल्ला दईु िर्ग उनले ५०/५० हजाि 
रुपैयााँ थपेि िाििवृत्त कोर्लाई दईु लाख पु¥याएका िन।् ‘पुष्प–शाजन्त–गोमादेिी पिाजुली िाििवृत्त’ 
कोर्मार्ग त हिेक िर्ग एसईई ि प्लस टुमा सिोत्कृष्ट नम्िि ल्याउने चाि जना िाििािलाई पुिस्कृत 
गने गरिएको ि। 



यस्तै वपपल चौतािा माविमा अध्ययनित पााँच सय बढी विद्याथीहरुलाई पोशाक पछन उपलब्ि 
गिाएका िन।् पिाजुलीले यो िर्ग विद्याथीका अलभभािकलाई कोट वितिण गिेका िन।् विद्यालयमा 
अध्ययनित गरिि विद्याथीका २५ जना विद्याथीलाई उनले कोट वितिण गिेका हुन।् 

अक्षयकोर्लाई हिेक िर्ग िदृ्धि गदै जाने लक्ष्य विद्यालयले िाखेको ि। ‘अबदेखख हिेक िर्ग 
विद्यालयका लशक्षकले ५० रुपैयााँ ि अलभभािकले २५ रुपैयााँ जम्मा गने छनणगय गिेका िौं,’ 
विद्यालयका प्रिानाध्यापक नन्द केसीले भने, ‘अक्षयकोर्का लाधग समाजसेिी निलसुंह मल्लले पछन 
हिेक िर्ग पााँच हजाि रुपैयााँ हदने घोर्णा गनुगभएको ि।’ 
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अपि सोलु अलपि 

विराटनगर / सोलुखुम्बु :  दईु महहनाअछघ नै छनमागण सम्पन्न गिेि आन्तरिक पिीक्षण प्रसािण सर्ल 
भइसकेको २३.५ मेगािाटको अपि (माधथल्लो) सोलु जलविद्युत ्आयोजनाको विद्युत ्उत्पादन ि 
प्रसािण अलपि पिेको ि। 

सोलु करिडोिमा उत्पन्न अलमलका कािण िाज्यले यछत ठूलो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत ्
प्रयोगमा ल्याउन सकेको िैन। सोलुखुम्बुको सोलुदिूकुण्ड नगिपाललका–७ मा आयोजनाको विद्युत ्
उत्पादन गहृ ि। काम गत मुंलसिमै सम्पन्न भए पछन िाजष्िय प्रसािण लाइनमा जोड्ने करिडोिमा 
भइिहेको हढलाइले विद्युत ्उत्पादन ि प्रसािणमा अििोि पुधगिहेको आयोजनाका प्रमुख कायगकािी 
छनदेशक शलशसागि िाजभण्डािीले जानकािी हदए। 

‘अन्तरिक रूपमा पिीक्षण गिेि आन्तरिक खपतका लाधग विद्युत ्उत्पादन पछन भइिहेको ि’, उनले 
भने, ‘ति बाहहि लैजानलाई पूणगक्षमतामा त्रबजुली उत्पादन गने िाताििण बनेको िैन।’ 

सिकािले अध्ययन गिेि छनजी क्षेिलाई छनमागण गनग हदएका ६ आयोजना (सुपि लसक्स) मध्ये अपि 
सोलु एक हो। करिडोिमा हढलाइ भइिहाँदा विकल्पका रूपमा थोिै भए पछन उत्पाहदत विद्युत ्३३ 
केभीए प्रसािण लाइनमा जोडेि लाम्माने–ओखलढुुंगा–बुइपा–गाईघाट लैजाने योजना धथयो। ति, यो 
योजना पछन सर्ल हुन नसक्दा समस्या भइिहेको आयोजनाका साइड प्रशासन प्रमुख बरीमान 
शे्रष्ठले बताए। 

उनका अनुसाि अपि सोलु हाइड्रो इलेजक्िक कम्पनीले प्रिद्र्िन गिेको ि अछतप्रभावित स्थानीयबाट 
नमुना सहयोग प्राप्त भएको जलविद्युत ्आयोजनाको काम ४ िर्गमा पूिा भएको हो। ३ िर्गमा 
सम्पन्न गने भछनए पछन भौगोललक जहटलता ि २०७२ सालको भूकम्पका कािण १ िर्ग लजम्बएको 
धथयो। आयोजनाको कन्स्िक्सनको काम ‘सीई कन्स्िक्सन’ले गिेको हो। 

आयोजनाको तल्लो भागमा १ सय ७० लमटि लामो टनेल ि भने टनेललभि हाइ प्रेसि पाइप 
त्रबच््याइएको ि। कुल ४.३ ककलोलमटिको पाइपमध्ये तीन सय ९ लमटि लो प्रेसि ि चाि सय लमटि 
हाई प्रेसि सुंिचनामा पने आयोजनाका साइड प्रशासन प्रमुख शे्रष्ठले बताए। विद्युत उत्पादनको िेिै 
सम्भािना बोकेको मध्ये सोलु खोलाको पानी छनयन्िण गनग ४.२ लमटि उचाइ ि २६ लमटि लम्बाइको 
बााँि छनमागण गरिएको ि। 



आिचयक समयमा बााँिको पानी िोक्न ि बढी हुाँदा खोल्न तीन लमटि लामो दईुिटा गेट भएको 
‘स्लुइस’ छनमागण गरिएको ि। २.५ लमटि ब्यास ि १.९ लमटि उचाइका पेनस्टक पाइप िन।् 
आयोजनामा १.२ लमटि उचाइ ि ४.३ लमटि लम्बाइका तीनिटा इन्टेक गेट बनाइएको ि। 

आयोजनामा लक्ष्मी बैंकको नेततृ्िमा आठिटा बैंक ि जलविद्युत ्लगानी तथा विकास कम्पनी 
लललमटेडको ७५ प्रछतशत लगानी ि। कम्पनीको इजक्िटी २५ प्रछतशत ि। 

 लगानी डुब्ने जोखखम 

करिब चाि अबग ५० किोड रुपैयााँको लागतमा छनमागण सम्पन्न भए पछन समयमै उत्पादन गनग 
नसक्दा लगानी डुब्ने अिस्थामा िहेको आयोजनाका प्रमुख कायगकािी छनदेशक िाजभण्डािीले बताए। 
आयोजनाले पटक–पटकको दबाब ि आन्दोलनपछि प्रभावित क्षेिका बालसन्दालाई प्रमोटि (सुंस्थापक) 
सेयि वितिण गिेको धथयो। आयोजनाबाट अछतप्रभावित माछनएको सोलुदिूकुण्ड–७ साल्मेका 
बालसन्दाले गत आइतबाि प्रादेलशक विद्युत ्प्राधिकिणको कायागलय वििाटनगिमा ध्यानकर्गण समेत 
गिाइसकेको प्रभावित क्षेि सिोकाि समाज सलमछतका अध्यक्ष िाजकुमाि प्रिानले बताए।  
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पजचचम सेतीमा स्थानीयको आक्रोश : ‘िैयग गने कछत हो ?’ 

काठमाडौँ — ७५० मेगािाटको पजचचम सेती जलविद्युत ्आयोजना छनमागणका लाधग दबाब हदन 
आयोजना प्रभावित जजल्लाका स्थानीयले काठमाडौंमा प्रदशगन गिेका िन ्। कैलाली, डडेल्िुिा ि 
डोटीबाट आएका स्थानीयले पजचचम सेती नदीको पानी कचौिामा िाखेि माइतीघि मण्डलामा 
प्रदशगन गिेका हुन ्। 

 

कैलाली, डडेल्िुिा ि डोटीबाट आएका स्थानीयले माइतीघि मण्डलामा शछनबाि गिेको प्रदशगनमा 
पजचचम सेतीको पानी िाखखएको जककग न ि कचौिा । 
आयोजना छनमागण गने भन्दै पटकपटक प्रिद्गिक कम्पनी रे्रिए पछन छनमागणका लाधग सिकािले 
चासो नदेखाएको बोलन्या थली िनगढीका सुंयोजक यादि जोशीले बताए । ‘आयोजना छनमागणका 
लाधग कुनै पहल भएन,’ उनले भने, ‘न घि बनाउन पाइएको ि, न विद्यालय ।’आयोजना छनमागण 
हुने आशमा बसेकाहरूको सपना मिेको उनको हटप्पणी ि । 
पजचचम सेती जलविद्युत ्आयोजना छनमागणका लाधग दबाब हदन प्रिानमन्िी केपी शमाग ओली, 
ऊजागमन्िी िर्गमान पुनसहहत सिोकाििालालाई ज्ञापन बुझाइने जोशीले बताए । सिकािले पजचचम 
सेती छनमागणको चचाग चलेको चाि दशक त्रबते पछन छनमागण सुरु नहुाँदा स्थानीय धचजन्तत िन ्। 
आयोजना छनमागणको जजम्मा ललएका एक अस्िेललयन ि एक धचछनयााँ कम्पनीले आयोजना 
छनमागणै नगिी िाडेि गएका धथए । 
 

आयोजनाको अध्ययन गने ि छनमागण गने भनी जजम्मा ललएको अस्िेललयन कम्पनी स्मेकले 
िर्ौंसम्म काम नगिेपछि ०६८ मा तत्कालीन सिकािले आयोजना स्मेकबाट खोसेि धचछनयााँ 
कम्पनी थ्री गजेजलाई हदएको धथयो । स्मेकले ०५४ सालदेखख आयोजना होल्ड गिेि िाखेको 
धथयो । आयोजनाको जजम्मा पाएको धचछनयााँ कम्पनीले पछन विलभन्न माग िाख्दै छनमागणमा 
आलटाल गिेपछि लगानी बोडगले आयोजना प्रछतस्पिागमार्ग त हदने तयािी गिेको ि । 
 

आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा हदाँदा लागत बढी पने भन्दै आयोजना छनमागणमा आलटाल गिेको 
धथयो । थ्री गजेजले पजचचम सेतीबाट उत्पाहदत विद्युत ्ककन्दा नेपाल विद्युत ्प्राधिकिणले खरिद 
मूल्य बढाउनुपने माग िाखेको ि । जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राधिकिणले विद्युत ्खरिद दि 
िर्ागमा ७ रुपैयााँ ४० पैसा ि सुक्खायाममा १२ रुपैयााँ ४० पैसा कायम गिेको ि । 
 



आयोजनाको विद्युत ्खरिद सम्झौता डलिमा आिारित हुनुपने थ्री गजेजको माग ि । विद्युत ्
खरिदको ितगमान छनदेलशकाअनुसाि जलविद्युत ्आयोजनाले विदेशी लगानी नछतरुन्जेल िा १० 
िर्गसम्म जुन चााँड ैहुन्ि, त्यही बेलासम्म मािै डलिको भाउमा विद्युत ्खरिद गनग लमल्ने व्यिस्था 
ि । िातागका क्रममा १२ िर्गसम्म डलिमा पीपीए गने व्यिस्था लमलाउन लगानी बोडगसहहत नेपाली 
िाताग टोली सकािात्मक देखखएको धथयो । ति यछत गदाग पछन आयोजनाको १७ प्रछतशत नार्ा दि 
छनजचचत नहुन ेथ्री गजेजले दाबी गिेपछि बोडगले आयोजना अन्य कम्पनीलाई हदने छनष्कर्गमा 
पुगेको हो । यद्यवप थ्री गजेजसाँगको समझदािी हालसम्म औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको 
घोर्णा गरिएको िैन । ति गत िर्ग काठमाडौंमा आयोजजत लगानी सम्मेलनका क्रममा 
आयोजनालाई सोकेसका रूपमा िाखखएको धथयो । 
 

बैतडी, बझाङ ि डडेल्िुिा ि डोटी जजल्लालाई िुने आयोजनाले िावर्गक २ अबग ८० किोड युछनट 
विद्युत ्उत्पादन गने अनुमान ि । आयोजनाका लाधग १ खबग ८० अबग लागत अनुमान ि । 
आयोजना छनमागणका लाधग सिकािले ०५४ मा अस्िेललयाली कम्पनी स्मेकलाई हदएको धथयो । 
 

ति पटकपटक म्याद थप्दा पछन कम्पनीले आधथगक स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०६८ साउनमा 
सम्झौता खािेज भएको हो । सोही िर्ग आयोजना छनमागणको जजम्मा थ्री गजेजलाई हदने छनणगय 
भएको हो । थ्री गजेजसाँग भएको समझदािीमा आयोजना सन ्२०१४ देखख छनमागण सुरु गिी २०१९ 
को डडसेम्बिमा छनमागण गरिसक्ने उल्लेख ि । 
 

पजचचम सेतीमा नार्ा नहुने भन्दै एकपछि अको कम्पनी पछि हटेपछि लगानी बोडगले पजचचम 
सेती छनमागण गने कम्पनीलाई ४५० मेगािाटको जलाशययुक्त अको आयोजना एसआि लसक्स पछन 
हदने छनणगय गिेको ि । एसआि लसक्स आयोजना डोटी ि अिाम जजल्लामा पिग  । लगानी 
सम्मेलनका क्रममा पजचचम सेती छनमागणका लाधग केही विदेशी कम्पनीले लगानी गने प्रस्ताि 
बोडगसमक्ष पेस गिेको भए पछन बोडगले आयोजनाबािे कुनै छनणगय गिेको िैन । 
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सुनकोसी–मरिन डाइभसगन आयोजना िाजष्िय गौििमा 

काठमाडौं - सिकािले सुनकोसी–मरिन डाइभसगन बहुउद्देचयीय आयोजनालाई िाजष्िय गौििमा 
समािेश यसका लाधग आिचयक पने स्रोत सुछनजचचत गिेि चााँड ैकायागन्ियन गने भएको ि। गत 
माघ ६ गते बसेको मजन्िपरिर्द् बैठकले यो आयोजनालाई िाजष्िय गौििको आयोजनाको रुपमा 
अछघ बढाउन स्िीकृछत हदने ि स्रोत सुछनजचचत गिी शीघ्र कायागन्ियन गने छनणगय गिेको सिकािका 
प्रिक्ता गोकुलप्रसाद बााँस्कोटाले जानकािी गिाए। 

सुनकोसी मरिन डाइभसगन बहुउद्देचयीय आयोजनाका छनदेशक सुशीलचन्र आचायगले सिकािले 
यसलाई िाजष्िय गौििको आयोजनामा सूचीकृत गदै स्रोत सुछनजचचतगिी अछघ बढाउन बाटो खोल्ने 
काम गिेको बताए। ‘सिकािले यो आयोजनालाई िाजष्िय गौििको आयोजनामा समािेश गिेि उच्च 
प्रथालमकतामा हदएको ि,’ उनले भने,‘अब यो आयोजना छनमागणको मोडाललटी ि स्रोत व्यिस्थापन 
गनुगपने देखखएको ि।’ 
  

‘अब आयोजनाको मोडाललटी तय गरेर ननमााण कायातर्ा  अनि बढ्ने’ । 

आयोजनाका छनदेशक आचायगले मजन्िपरिर्द् बैठकले सिकािले यथाशीघ्र स्रोत व्यिस्थापन गन े
छनणगय गिेकाले आयोजना छिट्टै कायागन्ियनमा जाने बताए। ‘मजन्िपरिर्द्को बैठकले आयोजनालाई 
गछतहदने छनणगय गिेको ि,’ उनले भने, ‘अब आयोजना छिट्टै कायागन्ियनमा जानेि।’छनदेशक 
आचायगले आयोजनाको १३.१ ककलोलमटि सुरुङको विस्ततृ परियोजना प्रछतिेदन (डडवपआि) तयाि 
भइसकेको जानकािी हदए। 

‘आयोजनाको सुरुङ मागगको डडवपआि तयाि भइसक्यो,’ उनले भने,‘बााँिको डडवपआि बनाउने काम 
भइिहेको ि।’ आयोजनाका अनुसाि हालसालै िन तथा िाताििण मन्िालयले आयोजनाको 
िाताििणीय प्रभाि मूल्याुंकन समेत स्िीकृत गरिसकेको ि। आयोजना छनदेशक आचायगले स्रोत 
सुछनजचचज त हुनेत्रबवत्तकै आयोजनाको सुरुङमागग छनमागणको लाधग बोलपि आह्िान गन े बताए। 



सिकािले १३.१ ककलोलमटि सुरुङ मागग छनमागणको लाधग करिब १६ अबग रुपैयााँ लाग्ने प्रािजम्भक 
अनुमान गिेको ि। 

आयोजना प्रमुख आचायगले यो आयोजनाको सुरुङ डड्रल एन्ड ब्लास्ट प्रविधिबाट खन्न नलमल्ने 
भएकाले टनेल बोरिङ मेलसन(हटत्रबएम) ल्याउने बताए। आयोजनाको बााँिको लम्बाइ एक सय ४६ 
लमटि ि उचाइ १२ लमटि हुनेि। उक्त आयोजनाबाट तिाईका आिा दजगनभन्दा िेिै जजल्लामा एक 
लाख २२ हजाि हेक्टि जलमन लसाँचाइ गनग सककन्ि। ‘यो आयोजना बनसेाँगै तिाईका आिादजगन 
भन्दा िेिै जजल्लामा बाहै्रमास लसाँचाइ गनग सककन्ि,’ उनले भने,‘यसको बााँि छनमागण गदाग साढे २८ 
मेगािाट त्रबजुलीसमेत उत्पादन गनग सककनेि।’आयोजनाको बााँिबाट २८. ६२ मेगािाट त्रबजुली 
बाह्रमासै उत्पादन पछन गनग सककनेि। सुनकोसी मरिन डाइभसगन आयोजना छनमागण सम्पन्न गनग 
४६ अबग रुपैयााँ लाग्ने प्रािजम्भक अनुमान ि। 

त्यसैगिी, गत माघ ६ गते बसेको मजन्िपरिर्द् बैठकले मस्यागङ्दी करिडोि २२० केभी प्रसािण 
लाइनका दायााँ–बायााँ १५–१५ लमटि गिी ३० लमटि तथा सोलु करिडोिको १३२ केभीको प्रसािण 
लाइनका दायााँबायााँ ९–९ लमटि गिी १८ लमटिलभि पने छनजी आिादी ि सो लभि िहेका घि–टहिा 
अन्य भौछतक सुंिचना तथा रुखत्रबरुिाको समेत मूल्याुंकन गिी क्षछतपूछत ग छनिागिण गनग क्षछतपूछत ग 
छनिागिण सलमछतको अध्यक्षमा सम्बजन्ित जजल्लाका प्रमुख जजल्ला अधिकािी ि विशेर् सदस्यमा 
ऊजाग,जलस्रोत तथा लसाँचाइ मन्िालय लसडडई कल्पमोहन सोतीलाई तोक्ने छनणगय गिेको ि। 

मजन्िपरिर्द् बैठकले प्रिद्र्िक सेन्चुिी इनजी प्रालललाई हााँडीखोला साना जलविद्युत ्आयोजना 
छनमागण गनग गौिीशुंकि सुंिक्षण क्षेिलभिको १.२०७७ हेक्टि िाजष्िय िन प्रयोग गनग ि त्यहााँ िहेका 
रुखत्रबरुिा हटाउन स्िीकृछत हदएको ि। कमाने रिद्धिलसद्धि ३३ केभी प्रसािण लाइनको 
िेखाुंकनसहहत केही पोल सुंिचना तथा टाििको छनमागण कायग गनग मकिानपुि जजल्लाको हेटौंडा 
नगिपाललका १५ मा िहेका धचिेपानी, िातामाटे ि सुंसािीमाई सामुदाछयक िन लगायतको १.१४२२ 
हेक्टि िाजष्िय िन प्रयोग गनग ि त्यहााँ िहेका रुखत्रबरुिा हटाउन स्िीकृछत हदएको ि। 
  



>f]t M gof¤ klqsf, 2076÷10÷12 

विद्युत ्जछत बढी खपत उछत कम महसुल 

िावषाक ४८ अबाको एलपी ग्यास प्रनतस्थापन गना विद्युतीय चुलोमा अनुदान ददिँदै सरकार  

सिकािले बढी विद्युत ्उपभोग गने उपभोक्तालाई सस्तो दिमा विद्युत ्उपलब्ि गिाउने भएको 
ि । विद्युत ्उत्पादन बढेपछि आन्तरिक खपत बढाउन ऊजाग, जलस्रोत तथा लसाँचाइ मन्िालयले 
जछत बढी विद्युत ्खपत हुन्ि, त्यछत नै सस्तो हुने गिी विद्युत ्महसुल दि छनिागिणको नयााँ 
प्रस्ताि तयाि गिेको हो ।  
ऊजाग, जलस्रोत तथा लसाँचाइमन्िी िर्गमान पुनले नयााँ विद्युत ्महसुल दि छनिागिणका लाधग नेपाल 
विद्युत ् प्राधिकिणको बोडग बैठकबाट लसर्ारिस गिेको बताए । ‘मागको तुलनामा सप्लाई कम 
भएकाले विगतमा लोड म्यानेज गनग कम विद्यतु ्खपत गनग प्रेरित गरिएको धथयो,’ मन्िी पुनले 
भने, ‘यो सिकाि आएपछि चाि सय मेगािाट उत्पादन बढेि १३ सय पुगेकाले अधिकतम खपत 
बढाउनेछति हाम्रो जोड ि ।’ मन्िी पुनले यसै आधथगक िर्गलभिमा करिब हजाि मेगािाट थप विद्युत ्
िाजष्िय प्रसािण प्रणालीमा जोडडने पछन बताए ।  
घिायसी उपभोगका लाधग नौ िगग कायम गिी महसुल दि तोक्ने योजना ि । मन्िी पुनका अनुसाि 
प्रछतमहहना ० देखख १० युछनट, ११ देखख २० युछनट, २१ देखख ३० युछनट, ३१ देखख ५० युछनट, ५१ देखख 
१०० युछनट, १०१ देखख १५० युछनट, १५१ देखख २०० युछनट ि २०१ देखख ४०० युछनटसम्म विद्युत ्
प्रयोग गनेको समूह िगीकिण गिी त्यसैअनुसाि नयााँ शुल्क छनिागिणको तयािी ि । ० देखख १० 
युछनटसम्म प्रयोग गने ग्राहक सात लाख ि ११ देखख २० युछनटभन्दा प्रयोग गनेको सुंख्या १७ लाख 
ि । ० देखख १० युछनटसम्म प्रयोग गनेलाई सबैभन्दा सस्तो दि ि त्यसपछि प्रयोगका आिािमा 
महसुल ललइने उनको भनाइ ि । सिकािले उत्पाहदत विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउाँ दै ठूलो 
परिमाणको ग्यास प्रछतस्थापनको लक्ष्यसमेत ललएको ि । िावर्गक ४८ अबगको ग्यास प्रछतस्थापन गनग 
एक लाखभन्दा बढी विद्युतीय चुलोमा अनुदानको योजना बनाएको ि । चालू आधथगक िर्गमा १० 
हजाि विद्युतीय चुलोमा अनुदान हदन लागेको सिकािले अको आधथगक िर्गमा एक लाख चुलोमा 
अनुदान हदने लक्ष्य ललएको मन्िी पुनले बताए ।  
गत िर्ग दईु खबगभन्दा बढीको पिोललयम पदाथग लभत्रिएकोमा ग्यास मािै ४८ अबगको आयात भएको 
धथयो । यो आयात प्रछतस्थापन गनग सके व्यापाि घाटाम ैकमी आउने मन्िी पुनको भनाइ ि । 



‘गाउाँघिमा चाि–पााँचजनाको परििाि ि काठमाडौंमा डेिामा बस्नेले त्रबजुली बाल्दा ि विद्युतीय चुलोमा 
खाना पकाउाँदा ५० युछनटलभिैले पुग्दोिहेि,’ उनले भने, ‘यो ग्यासभन्दा िेिै सस्तो पनग आउाँि ।’  
५१ देखख ४०० युछनट प्रयोग गनेले आइिन, िालसङमेलसन, कफ्रजजस्ता विद्युतीय उपकिण प्रयोग गनग 
सक्ने पछन उनले बताए । ‘कस्ता सामग्री प्रयोग गदाग कछत खचग हुन्ि भनेि उपभोक्ताले अनुमान 
गनग सक्ने गिी लसस्टम बनाउाँ दै िौँ,’ उनले भने, ‘सबै समूहमा विद्युत्को शुल्क पहहलाभन्दा कम 
हुन्ि, ति जछत बढी प्रयोग गदै गयो त्यछत िेिै सस्तो हुन्ि ।’ 
ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग सस्तो पने सामुदाछयक विद्युत ्उपभोक्ता महासुंघका 
अध्यक्ष नािायण ज्ञिालीले बताए । ग्रामीण क्षेिमा ४० देखख ५० प्रछतशत ि सहिमा २५ देखख ३५ 
प्रछतशतसम्म सस्तो पने उनले बताए । ‘पााँचजना सदस्य भएको एउटा परििािले विद्युतीय चुलो 
प्रयोग गदाग आठ महहनासम्मलाई एक लसललन्डि ग्यासले पुगेको पाएका िौँ,’ उनले भने, ‘लाइन 
नभएको िेला माि ग्यास चलाउने, नि इन्डक्सनमा खाना पकाउने गदाग २५ देखख ५० प्रछतशत सस्तो 
भएको देखखएको ि ।’ 
हाल नेपालमा करिब ६० लाख घिपरििािमध्ये ४८ लाख परििाि अथागत ्झन्ड ै८८ प्रछतशत उक्तभोक्ता 
विद्युत्को पहुाँचमा िन ्। यीमध्ये १.५ प्रछतशत परििािले मािै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गिी खाना 
बनाउने गिेको ज्ञिालीले बताए । विद्युतीय िाइस कुकिबाट खाना पकाउनेसमेत गिी तीन प्रछतशत 
परििािले खाना पकाउन विद्युत ्उपभोग गरििहेका िन ्। पछिल्लो िर्ग नेपालमा चाि लाख ५० 
हजाि इन्डक्सन चुलो लभत्रिएको तथयाुंक ि । 
िैकजल्पक ऊजाग प्रिद्गिन केन्रमार्ग त चालू आधथगक िर्गमा १० हजाि विद्युतीय चुलोलाई अनुदान 
हदने भएको ि । तिाईका विलभन्न १९ जजल्लामा पिीक्षणका रूपमा यो परियोजना सञ्चालन गनग 
लाधगएको हो । आगामी िर्ग त्यसलाई बढाएि एक लाख पुर् याउने ऊजागमन्िी िर्गमान पुनले बताएका 
िन ्। १० िर्गमा यो लक्ष्य प्राप्त गनग िावर्गक ६ लाख चुलो वितिण गनुगपिग  । 
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ललखु खोला जलविद्युतमा स्थानीयको गुनासो 
काठमाडौं- िामेिाप ि सोलुखुम्बुको लसमाना भएि बग्ने ललखु खोलामा छनमागणाधिन ३ िटा 
जलविद्युत आयोजना छनमागणको अजन्तम चिणमा पुगेका िन।् व्यापािीक घिाना दगुड ग्रुपको 
लगानीमा छनमागण भएको परियोजनाबाट १ सय ५७ मेगािाट विद्युत उत्पादन हुनेि। ति 
आयोजना छनमागणका क्रममा कम्पनीले त्यस क्षेिका समस्या ि स्थानीयहरुको मागलाई बेिास्ता 
गदै आएको स्थानीयहरुको गुनासो ि। 

करिब २१ अबग लगानीमा छनमागण भइिाहेको तीन िटै परियोजनाको छनमागण कायग अबको एक 
िर्गमा सककदैि। तीन िटै परियोजनामा १५ ककलोलमटि सुरुङमागग ि त्यसमध्ये १२ ककलोलमटि 
खन्ने काम सककएको ि। यो परियोजना एक िर्गलभिमा सककए सबैभन्दा िोटो समयमा सम्पन्न 
हुने जलविद्युत परियोजना हुनेि। एमभी दगुड ग्रुपका प्रिन्ि छनदेशक वििेक दगुडले 'ललखु ए’ 
को छनमागण आगामी जुलाईसम्म सककने ि केन्रीय ग्रीडलाइनमा जोड्ने तयािी भइिहेको बताए। 
त्यस्तै 'ललखु १ ि २’ पछन एक िर्गलभिमा सम्पन्न हुने िन।् 

परियोजनाको काम छतब्र गछतमा भएसाँगै उजाग, जलस्रोत तथा लसुंचाई मन्िी िर्गमान पुनले 
परियोजनाहरुको स्थलगत अिलोकन गिेका िन।् सो अिसिमा मन्िी पुनले नेपालको 
जलविद्युत के्षिमा सबैभन्दा छिटो काम सम्पन्न गने आयोजना बन्नु िाम्रो पक्ष भएको बताए। 
उनले ललखु खोलामा साढे २१ अबग लगानी आएको भन्दै उक्त पैसालाई कसिी स्थानीय स्तिमै 
िाख्न सककन्ि भन्नेमा स्थानीयहरुको ध्यान जानुपने बताए। 

आयोजनाले स्थानीय जनताको आधथगक जस्थछतमा सुिाि ल्याउन सहयोग पुर् याउने भएकाले 
अििोि नगिी काम गनग हदनुपने उनले बताए। त्यसका लाधग स्थानीय जनप्रछतछनधि ि 
िाजनीछतक व्यजक्तहरुले पहल गिी स्थानीयको समस्या समािानमा लाग्नुपने बताए। 

ति स्थानीयहरुले भने परियोजनाले आरू्हरुका समस्या समािानमा चासो नहदएको भन्दै मन्िी 
पुनलाई ज्ञापन पि बुझाएका िन।् स्थानीयहरुले परियोजनाले सामाजजक उत्तिदाछयत्ि अन्तगगत 
गनुगपने काम ि स्थानीयका समस्या समािानमा चासो नहदएको बताएका िन।् उनीहरुले 



सुरुङबाट छनजष्कएको मककनको व्यिस्थापन सुिक्षक्षत नगरिएको ि घातक तिलपदाथग खोलामा 
लसिै लमसाउाँदा मानि स्िास्थयमा प्रभाि पिेको भन्दै क्षछतपूछतगको माग गिेका िन।् 

त्यस्तै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतबाट पााँच मेगािाट स्थानीयलाई वितिण गनुगपने ि 
प्रत्येक प्रभावित घििुिीलाई कम्तीमा पछन दईु सय ककत्ता शेयि छनिःशुल्क हदनुपने माग 
स्थानीयको ि। उनीहरुले आयोजनाले छनमागण गिेको सडक पछन हदघगकाललन नभएको बताएका 
िन।् 

जनप्रछतछनधिहरुले पछन स्थानीयको समस्या ि मागमा आयोजनाले चासो हदनुपने बताएका िन।् 
साुंसद हेमकुमाि िाईले आयोजना छनमागण हुनुभन्दा पहहला गरिएका प्रछतिद्िताहरु कायागन्ियन 
भएका िन ्या िैनन ्त्यसको जानकािी स्थानीयलाई गिाउनुपने बताए। 

एमभी दगुड ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दगुडले भने सामुहहक रुपमा हुने माग र्िक भएको ति 
व्यजक्तगत रुपमा कुनैपछन स्थानीयको समस्या निहेको बताएका िन।् उनले अहहलेसम्म ललखखत 
रुपमा के कस्ता समस्या हुन ्आयोजनामा नआएको समेत बताए। उनले ललखखत रुपमा समस्या 
आए बसेि िलर्ल गिी समािान गनग आरू् तयाि िहेको समेत बताए। 
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जलविद्युतमा िैन लगानीकतागको आकर्गण, १७ कम्पनीका े मूल्य 

सय भन्दा कम 

काठमाडौं । सिकािले १० बर्गमा दश हजाि मेगािाट विद्युत ्उत्पादन गने महत्िाुंक्षी लक्ष्य ललएको 
ि । त्यस्का लाधग ठूलो पूाँजी चाहहन्ि । त्यही पूाँजी जुटाउन जलविद्युत ्कम्पनीले सिगसािािणका 
लाधग सािािण सेयि छनष्कासन गने गिगन ्। 

सेयि माकेटमा िहेको जलविद्युत ्कम्पनीहरुमा भने लगानीकतागहरुको आकर्गण कम देखखन थालेको 
ि । अहहले सिकाि ि नीजज क्षेिबाट प्रिद्धित जलविद्युत ्आयोजनाको सेयिमा लगानीकतागको 
आकर्गण घहटिहेको ि । सेयि खरिद गिेका लगानीकतागहरु जसिी पछन आफ्नो सेयि बेच्ने मनजस्थछत 
पुगेका िन ्।  

नेपाल सेयि एक्सचेन्ज कम्पनी(नेप्से) बजािमा सुचीकृत ३२ ओटा जलविद्युत ् कम्पनीमध्ये 
अधिकाुंश कम्पनीको सेयि मुल्य अुंककत मुल्य प्रछतककत्ता एक सय भन्दा कम िन ्। 

नेप्सेको कािोबाि भएका १७ ओटा जलविद्युत ्कम्पनीको सेयि मुल्य सय रुपैयााँ भन्दा कमी धथयो 
।  धचललमे हाइड्रो पािि कम्पनी, बुटिल पािि कम्पनी, अपि तामाकोशी जलविद्युत ् कम्पनी 
लगायतका केही जलविद्युत ्कम्पनीको मािै सेयि मुल्य सयभन्दा बहढ ि । 

धचललमे कम्पनीको हाल प्रछतककत्ता ४२० रुपैयााँ सेयि मुल्य ि भने बुटिल पािि कम्पनीको ३२८ 
रुपैयााँ प्रछतककत्ता सेयि बजाि मुल्य ि ।  

िास्तिमा सेयि बजािमा प्रछतककत्ता सयभन्दा कम कािोबाि हुने जलविद्युत ्कम्पनीको वित्तीय 
क्षमता छनकै कमजोि हुने गिग । ती जलविद्युत ्कम्पनीले आम्दानी कम हुने गिग भने ऋणको 
व्याज छतनग ि सञ्चालन खचग समेत जुटाउन कहठन हुन्ि ।  

कम्पनीका सेयििनीले िाम्रो प्रछतर्ल नपाएपछि लगानीकताग छनिाश हुनुपने अिस्था ि ।  बजािमा 
तिलताको अभाि ि लगानीकतागको ऊजाग क्षेिमा भन्दा अन्य क्षेिमा प्रछतर्ल बढी आउने अलभलार्ाका 
कािण जलविद्युत ्क्षेिका अधिकाुंश कम्पनीको सेयि मुल्य घटेको स्ितन्ि ऊजाग उत्पादकहरुको 
सुंस्था (इप्पान) नेपालका उपाध्यक्ष कुमाि पाण्डे बताउाँिन ्। 



लगानीकतागले िाम्रो प्रछतर्ल नआउने भएपछि सेयि नककन्ने ि बेच्न थाल्ने प्रितृ्तीले जलविद्युत ्
कम्पनीको सेयि मुल्य घटेको उनको तकग  ि ।  

त्यस्तै, बैंकको बढ्दो व्याजदि, प्रसािण लाइन नबन्नु, बनेका जलविद्युत ् आयोजनाको विद्युत ्
विद्युत ्खरिद विकक्र मुल्य(पीपीए) दि छनजचचत हुनु लगायतका नीछतगत तथा पूिागिािका समस्याले 
पछन लगानीकताग जलविद्युत ्कम्पनीको सेयिप्रछत आकवर्गत हुन नसकेको उनको िािणा ि । 

यता, कम्पनीको वित्तीय क्षमता कमजोि हुनु ि हढलो प्रछतर्ल आउने कािणले गदाग पछन जलविद्युत ्
कम्पनी सेयि बजाि घट्न गएको धितोपि बोडगका प्रिक्ता छनिज धगिी बताउाँिन ्। लगानीकतागले 
प्रछतर्ल नआउने देखेपछि सेयि विकक्र गनुगपने चाप बढ्दै जााँदा पछन सेयिको मुल्य ओिालो लागेको 
उनको िािणा ि ।  
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दइुओटा सिस्टेशन बनाउने ठेक्का पाएको धचछनाँया ठेकेदाि 

भाग्यो  
काठमाडौं । तनहुाँको माकीचोक ि काठमाडौंको मातातीथगमा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन छनमागणको 
ठेक्का ललएका धचछनाँया ठेकेदाि भागेका िन ्। सेन्जेन फ्राड इलेजक्िक कपोिेसन लललमटेडले ठेक्का 
पाएको दइुओटा सिस्टेशन छनमागण नसककदै भागेको नेपाल विद्युत ्प्राधिकिणले जनाएको ि ।  

सिस्टेशनका काम अलपि िाखेि भाग्ने कम्पनीसाँगको ठेक्का सम्झौता समेत तोडडएको प्राधिकिणले 
जनाएको ि । कम्पनीले सबस्टेसनमा प्रयोग हुने ३२० एमभीएका पािि िान्सर्ग मिहरु, कन्िोल 
रुपमा प्रयोग हुने लगायतका अन्य अधिकाुंश उपकिणहरु साइटमा ल्याइसकेको ि । माकीचोकमा 
कन्िोरुम िहने भिनको ि अन्य सबस्टेसनको लसलभल सुंिचनाको छनमागण भइिहेको धथयो । 

आयोजनाको म्याद सककने समयसम्म करिब ५० प्रछतशतभन्दा बढी काम सककएको ि ।  
प्राधिकिणले अको नयााँ कम्पनी िनोटको प्रकक्रया अछघ बढाउने योजना अछघ बढाएको ि ।  
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अरुण तेस्रो जलविद्युत ्आयोजनास्थलमा बम पड्ककयो, जेनेिेटिमा 

क्षछत 

काठमाडौं । छनमागणिीन अरुण तेस्रो जलविद्युत ्आयोजनमा बम त्रबस्र्ोट भएको ि । सङ्खुिासभा 
जजल्लामा छनमागणािीन उक्त आयोजना नजजकै बम  भएको हो  । धचधचला गाउपाललका–३ जस्थत 
आयोजनाको जलविद्युत्गहृ िेउमा भएको विस्र्ोटमा नेिविक्रम चन्द समूहका कायगकतागको सुंलग्न 
िहेको आशङ्का गरिएको ि । 

बम विस्र्ोटबाट अरुण तेस्रोले िाखेको जेनेिेटिमा क्षछत पुगेको ि । कुकि बम पड्ककाँ दा जेनेिेटि 
नजीकै पखागलमा पछन क्षछत पुगेको ि । प्रहिीले अहहलेसम्म कसैलाई पक्राउ गिेको िैन । 
घटनास्थलमा कुकिका टुक्रा भेहटएका िन ्। 
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दईु महहनालभि दोदीको सुरुङ िेडडने, आयोजनाको ६५ प्रछतशत 
छनमागण सककयो 
काठमाडौं । लमजुङजस्थत दोदी खोलामा छनमागण भइिहेको १२ मेगािाट दोदी जलविद्युत आयोजनाको 
मुख्य सुरुङ आगामी २ महहनालभि ‘ब्रेक थु्र (िेडडने)’ हुने भएको ि । २ हजाि ५ सय लमटि 
सुरुङमध्ये हालसम्म २१२० लमटि खछनसकेकाले बााँकी काम दईु महहनालभि सककने आयोजनाको 
दाबी ि । 

दोदी गाउाँपाललका–६ मालेबगिजस्थत आयोजनाको हेडिक्सग, बााँि क्षेिको िायि, हाइड्रो मेकाछनकल, र्ोि 
बे ि डडसेन्डि (बालुिा धथग्रयाउने पोखिी) लगायत सुंिचनाको काम अजन्तम चिणमा ि । उल्लेखखत 
सबै सुंिचनाको काम आगामी दईु महहनालभि पूिा हुने आयोजना प्रमुख उज्िल लसलिालले बताए 
। 

आयोजनाका अनुसाि सुरुङदेखख विद्युतगहृसम्म करिब ६ सय ६५ लमटि पेनस्टक पाइप जडान 
गनुगपनेमा हालसम्म १ सय ५० लमटि जडान भइसकेको ि । ५ सय लमटि पाइप आयोजनास्थलमा 
ढुिानी भइसकेको ि । यसैगिी, विद्युतगहृको सुंिचना छनमागण पछन अजन्तम चिणमा िहेका आगामी 
दईु महहनालभि पूिा गने लक्ष्य ि । 

इलेक्िो मेकाछनकलसाँग सम्बजन्ित सम्पूणग उपकिण आगामी र्ागुनलभि आयोजनास्थलमा ल्याउने 
योजना ि । उत्पाहदत विद्युत १३२ केभी प्रसािण लाइनमार्ग त कीछतगपुि सबस्टेसनमा जोडडनेि । 
अहहले प्रसािण लाइनका लाधग टािि छनमागण सुरु भएको ि । प्रसािण लाइन तथा टाििका लाधग 
आिचयक उपकिण ढुिानी भइसकेको पछन आयोजनाले जानकािी हदएको ि । 
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इपानको वििान सुंशोिन गिी कायगसलमछत २३ पुयागइने, ७ 
प्रदेशमा सुंयोजक 

काठमाडौं । स्ितन्ि ऊजाग उत्पादकहरूको सुंस्था नेपाल (इपान) ले आफ्नो वििान सुंशोिन गिी 
कायगसलमछत सुंख्या २३ पुयागउने भएको ि । बदललाँदो परिजस्थछत ि सुंस्थाको औधचत्यका आिािमा 
कायगसलमछत सुंख्या बढाएि क्षेिाधिकाि पछन विस्ताि गनग लाधगएको ि । 

विद्यान सुंशोिन तथा परिमाजगन गनग महासधचि आवर्श गगगको सुंयोजकत्िमा ६ सदस्यीय सलमछत 
गठन गरिएको ि । सलमछतमा कोर्ाध्यक्ष आनन्द चौििी, सदस्य सुधििप्रसाद छतमजल्सना, जलविद्युत 
प्रिद्र्िकहरू कृष्ण आचायग, सूयगप्रसाद अधिकािी ि प्रकाश दलुाल िन ्। 

सलमछतको माघ १० गते (शुक्रबाि) बसेको दोस्रो बैठकले वििान सुंशोिन गनेबािे करिब एक दजगन 
विर्यमा सहमछत गिेको ि । जसअनुसाि कायगसलमछतको सुंख्या बढाएि २३ पुयागउने ि हिेक प्रदेशमा 
एक–एक जना सुंयोजक तोक्ने प्रस्तािलाई प्राथलमकता हदइएको ि । 

प्रस्तावित कायगसलमछत अनुसाि अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष ३, महासधचि एक, सधचि ३, कोर्ाध्यक्ष, खुला 
सदस्य ३, महहला सदस्य २, एसोलसयट्स एक, छनितगमान अध्यक्ष एक तथा प्रदेश सुंयोजक ७ िहनेिन ्
। 

वििानमा ११ सदस्यीय प्रदेश सलमछत गठन गने ि प्रदेश सुंयोजक तथा अध्यक्ष इपानको स्ितिः 
कायगसलमछत सदस्य हुने प्राििानलाई पछन प्राथलमकताका साथ अछघ सारिएको ि । यसैगिी, 
जलविद्युत विकासमा योगदान पुयागएका जलविद्युत उद्यमी तथा विज्ञ समेटेि ७ जनाको 
सल्लाहकाि सलमछत बनाउने प्रस्ताि ि । 

आिचयकता अनुसाि क्षेिगत, विर्यगत आिािमा सल्लाहकाि उपसलमछत बनाउने प्रस्ताि गरिएको 
सुंशोिन सलमछतका सदस्य दलुालले बताए । ‘उपसलमछतको काम, कतव्र्य ि अधिकाि कायगसलमछतले 
तोक्ने विर्यमा सहमछत भएको ि,’ उनले भने, ‘सल्लाहकािहरू कायगसलमछत बैठकमा उपजस्थत भएि 
उधचत सल्लाह हदन सक्नेिन ्।’ 



वििानअन्तगगत गठन हुने प्रदेश सलमछतले कायगसलमछत मातहत िहेि काम गनेि । अहहले इपान 
केही व्यजक्तको छनयन्िणमा िहेको ि यसले समग्र छनजी क्षेिको प्रछतछनधित्ि गनग नसकेको आिाज 
उठ्दै आएको ि । यही पक्षलाई मनन ्गिी सुंस्थालाई व्यापक ि बहृत्ति हहतमा काम गने उद्देचयको 
बन्ने दलुालको भनाइ ि । 

ऊजाग उद्यमीको सुंिक्षण ि सुंिद्र्िन गने, गुनासा सुनेि समािान खोज्ने लगायत विर्य सुंस्थाले 
उठाउने दाबी गरिएको ि । आगामी माघ २४ गते हुने इपानको िावर्गक सािािणसभामा सुंशोिन 
प्रस्ताि पेस गने तयािी ि । 
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गा ेिखा ि लमजुङका े सीमा चेपे खा ेलामा ७ मेगािाटको चेपे 
‘ए’ छनमागण हुने 
काठमाडौं । गोिखा ि लमजुङको सीमामा बग्ने चेपे खोलामा चम्पािती हाइड्रो पािि कम्पनीले ७ 
मेगािाटको चेपे ‘ए’ जलविद्युत आयोजना छनमागण गने भएका े ि । आगामी साढे २ िर्गमा विद्युत 
उत्पादन गने गिी कम्पनीले छनमागण प्रकक्रया सुरु गिेका े ि । 

कम्पनीका अनुसाि आयोजनाको विद्युतगहृ ि बााँिस्थलको सुंिचना चेपे खोलाको बााँया ककनािमा 
िहने गिी डडजाइन गरिएको ि । पानीको बहाबमा आिारित आया ेजनाका े बााँिस्थलदेखख ३.५५ 
ककलोलमटि दिूी विद्युतगहृ छनमागण हुनेि । 

३.५ मेगािाटका २ िटा टबागइन जडान हुने ि त्यसमा जडडत ३ रे्जका २ जेनेिेटिमार्ग त विद्युत 
उत्पादन हुनिे । आयोजनाबाट िावर्गक ३९.३ धगगािाट घण्टा (३ किा ेड ९३ लाख युज नट) विद्युत 
उत्पादन हुनेि । आयोजनाबाट २०७९ साउन ४ गते विद्युत उत्पादन गने लक्ष्य ि । उत्पाहदत 
विद्युत ३३ केभी प्रसािण लाइनमार्ग त १२ ककलोलमटि टाढा पालुङटाि सबस्टेसनमा जोडडनेि 
। आयोजना छनमागण प्रकक्रया अछघ बढाउन कम्पनीले विद्युत उतपादन अनमुछतपिका लाधग विद्युत 
विकासमा आिेदन हदएको ि । 
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विद्युत ्समस्याले शीतभण्डाि प्रयोगविहीन 

बेनी : विद्युत ्आपूछत ग छनयलमत नहुाँदा जलजला गाउाँपाललका–१ बासखकग को बजािमािेमा छनमागण 
भएको सुन्तला शीत भण्डाि सञ्चालनमा आउन सकेको िैन। बेमौसममा बजािमा सुन्तला त्रबक्री 
गने उद्देचयले गण्डकी प्रदेश सिकािको सहयोगमा बजािमािे सुन्तला उत्पादन सहकािी सुंस्थाले ७८ 
लाख रुपैयााँको लगानीमा हालै शीत भण्डाि छनमागण गिेको हो। 

‘यही लसजनको सुन्तला भण्डािण गने तयािी धथयो ति विद्युत ्समस्याले नसककने जस्तो ि’, 
सहकािीका अध्यक्ष जगतबहादिु खिीले भने, ‘छनयलमत विद्युत ्आपूछत ग नहुाँदा भण्डािण गरिएको 
सुन्तला त्रबग्रने भएकाले जोखखम मोल्न सकेका िैनौं।’ बााँसखकग मा केन्रीय प्रसािण लाइन विस्ताि 
भए पछन छनयलमत विद्युत ्आपूछत ग हुाँदैन। त्रबधग्रएको लाइन ममगत गनग विद्युत ्प्राधिकिणले हप्तौ 
लगाउने गिेको ि। ७८ लाख ७१ हजाि लगानीमा छनमागण भएको शीतभण्डािमा १६ मेहिक्टन 
सुन्तला भण्डािण गनग सककने सहकािीका कोर्ाध्यक्ष िेिती खिीले बताइन।् 

शीतभण्डाि बनाउन कृवर् ज्ञान केन्र पिगतले ४८ लाख ६२ हजाि, िडा कायागलयको प्रस्तािमा 
गाउाँपाललकाले एक लाख १५ हजाि, सहकािीको ८ लाख ५९ हजाि ३ सय ४०, सदस्यको पााँच लाख 
३४ हजाि ९ सय रुपैयााँ लगानी भएको ि। 

हाल ८० प्रछतकेजी रुपैयााँमा त्रबक्री भइिहेको सुन्तला भण्डािण गिेि तीन महहनापछि १ सय २० 
रुपैयााँ प्रछतककलो े त्रबक्री गनग सककने कृर्क निबहादिु खिीले बताए। शीतभण्डािमा छनयजन्ित 
तापक्रममा सुन्तला िाख्न सककन्ि। लसजनमा मूल्य ि बजाि नपाउने समस्या ि। बेलसजनमा सहज 
बजाि ि उधचत मूल्य पाइने कृर्कले बताएका िन।् 

अगुिा कृर्क ख्यामबहादिु खिीले बााँसखकग मा १ सय ६० घििुिीले ८४ हेक्टि क्षेिर्लमा व्यािसाछयक 
सुन्तला खेती गिेका जानकािी हदए। यहााँ यो िर्ग दईु किोड ५० लाख रुपैयााँ मूल्य बिाबिको सुन्तला 
उत्पादन भएको ि। 
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माधथल्लो तामाकोसी आयोजना : ९९ प्रछतशन छनमागण पूिा 

दोलखा : दोलखाको विगु गाउाँपाललका–१ लामाबगिमा छनमागणािीन स्िदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो 
४ सय ५६ मेगािाट क्षमताको माधथल्लो तामाकोसी जलविद्युत ्आयोजना लक्ष्य नजजक पुगेको ि। 
२०६८ सालबाट छनमागण सुरु गरिएको िाजष्िय गौिबको आयोजनाले लक्ष्य भेट्न अब एक प्रछतशत 
माि बााँकी िहेको आयोजनाले जनाएको ि। 

भूलमगत विद्युत ्गहृमा गरिएको सुक्खा पिीक्षण सर्ल भइसकेको ि। िैशाखमा बााँि, बााँिमा जडान 
गरिएका स्टपलग, डडस्यान्डि बेलसनलगायत पिीक्षण गने कायगताललका िहेको आयोजना प्रमुख 
हदनेशजुंग िाणाले जानकािी हदए। ‘प्रसािणलाइन छनमागण कायग ९९ दशमलि ३ प्रछतशत सम्पन्न 
भइसकेको ि’, उनले भने, ‘िामेिापको रु्लासीमा छनमागणािीन िहेको सबस्टेसनमा हाल 
िान्सर्मगिलगायत मेलसन जडान भइिहेका िन।्’ 

२०७७ को असाि मसान्तलभि पिीक्षण उत्पादन गने लक्ष्य भेट्न अब केही पेनस्टक पाइप जडानबाहेक 
विलभन्न पिीक्षण सर्ल भइसकेका िन।् सुङमा जडान गरिएका पेनस्टकको पिीक्षण सर्ल भएमा 
६ िटा युछनटमध्ये एक युछनटबाट असाि मसान्तसम्ममा पिीक्षण उत्पादन सुरु गरिने आयोजना 
प्रमुख िाणाले जानकािी हदए। उनका अनुसाि अहहले विद्युत ्गहृमा इलेक्िोमेकाछनकलको कायग 
करिब सम्पन्न भइसकेको ि। 

आयोजनाको कहठन काममध्ये तल्लो ठाडो सुरुङ तथा माधथल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक जडानमा 
हढलाइ हुाँदा यसअछघ छनिागरित गरिएको उत्पादन लक्ष्य कायगताललका भन्दा केही पि िकेललन पुगेको 
आयोजना प्रमुख िाणाले बताए। २०७६ असाि १ बाट तल्लो ठाडो सुरुङमा तथा असाि १० माधथल्लो 
ठाडो सुरुङमा पनेस्टक जडान गरिएको धथयो। ७ महहनाको अिधिमा दिुै सुरुङमा गिी तीन सय 
लमटि माि पेनस्टक जडान सम्पन्न भएकाले विद्युत ्उत्पादन कायगताललका आुंलशक रे्िबदल भएको 
आयोजनाका प्रिक्ता डा.गणेश न्यौपानेले बताए। ‘ति हामी असािमा एउटा युछनटबाट पिीक्षण 
उत्पादन गनग तत्पि िहेका िौं’, उनले भने। ३७३ लमटिको तल्लो ठाडो सुरुङमा शछनबािसम्ममा 
दईुसय लमटि ि ३१० लमटिको माधथल्लो ठाडो सुरुङमा एक सय लमटि पेनस्टक पाइप जडान भएको 
ि। लट–२ को हाइड्रोमेकाछनकल तर्ग को भाितीय ठेकेदाि कम्पनी टेक्सम्याको िेल्िे इजन्जछनयरिङले 
काममा हढलाइ गिेपछि तल्लो ठाडो े सुरुङमा पेनस्टक जडानको काम एजन्ड्रज हाइड्रोलाई हदइएको 
धथयो। उसले चैत मसान्तलभि जडान गरिसक्ने कायगताललका ि। 



हालसम्म करिब ४८ अबग रुपैयााँ खचग भइसकेको आयोजनामा डलिको सटही दि िदृ्धि, ऋणको ब्याज, 

नाकाबन्दी ि प्रशासछनक खचगसहहत आयोजना सम्पन्न हुन ७२ अबगभन्दा बढी खचग हुने आयोजना 
प्रमुख िाणाको अनुमान ि। 
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गा ेिखा ि लमजुङका े सीमा चेपे खा ेलामा ७ मेगािाटको चेपे 
‘ए’ छनमागण हुने 
काठमाडौं । गोिखा ि लमजुङको सीमामा बग्ने चेपे खोलामा चम्पािती हाइड्रो पािि कम्पनीले ७ 
मेगािाटको चेपे ‘ए’ जलविद्युत आयोजना छनमागण गने भएका े ि । आगामी साढे २ िर्गमा विद्युत 
उत्पादन गने गिी कम्पनीले छनमागण प्रकक्रया सुरु गिेका े ि । 

कम्पनीका अनुसाि आयोजनाको विद्युतगहृ ि बााँिस्थलको सुंिचना चेपे खोलाको बााँया ककनािमा 
िहने गिी डडजाइन गरिएको ि । पानीको बहाबमा आिारित आया ेजनाका े बााँिस्थलदेखख ३.५५ 
ककलोलमटि दिूी विद्युतगहृ छनमागण हुनेि । 

३.५ मेगािाटका २ िटा टबागइन जडान हुने ि त्यसमा जडडत ३ रे्जका २ जेनेिेटिमार्ग त विद्युत 
उत्पादन हुनेि । आयोजनाबाट िावर्गक ३९.३ धगगािाट घण्टा (३ किा ेड ९३ लाख युज नट) विद्युत 
उत्पादन हुनेि । आयोजनाबाट २०७९ साउन ४ गते विद्युत उत्पादन गने लक्ष्य ि । उत्पाहदत 
विद्युत ३३ केभी प्रसािण लाइनमार्ग त १२ ककलोलमटि टाढा पालुङटाि सबस्टेसनमा जोडडनेि 
। आयोजना छनमागण प्रकक्रया अछघ बढाउन कम्पनीले विद्युत उतपादन अनमुछतपिका लाधग विद्युत 
विकासमा आिेदन हदएको ि । 

 

  



सातै प्रदेशमा ५० चाजजगङ स्टेसन बन्दै 

काठमाडौँ — सिकािले िाजिानीमा तीन सय विद्युतीय बस चलाउने गिी सुरु गिेको प्रकक्रयामा 
ककचलो भइिहाँदा नेपाल विद्युत ्प्राधिकिणले भने िाजिानीसहहत सातै प्रदेशमा ५० िटा चाजजगङ 
स्टेसन छनमागण गने गिी टेन्डि प्रकक्रया अछघ बढाएको ि । प्राधिकिणले हिेक प्रदेशमा ५–५ िटा 
चाजजगङ स्टेसन िाखे्न ि बााँकी काठमाडौंमा िाखे्न तयािी गिेको हो । 

चाजजगङ स्टेसनका लाधग सबै प्रदेश सिकािले जग्गा उपलब्ि गिाउने प्रछतबद्िता जनाएको 
प्राधिकिणका कायगकािी छनदेशक कुलमान छघलसङले जानकािी हदए । ‘हिेक प्रदेशमा ५–५ िटा 
चाजजगङ स्टेसन िाख्दै िौं,’ उनले भने, ‘बााँकी काठमाडौं उपत्यकामा िाखे्न तयािी ि ।’ चाजजगङ 
स्टेसनका लाधग आह्िान गरिएको ग्लोबल टेन्डिमा स्टेसनमा विद्युतीय भुक्तानीबाट िकम छतने 
व्यिस्था ि एकै ठाउाँबाट छनयन्िण गनग सककने प्रविधि पछन जडान गनुगपने स्पेलसकर्केसन 
िाखखएको ि । चाजजगङ स्टेसनमा चाजग गिेबापत कछत शुल्क िाखे्न भन्ने विर्यमा प्राधिकिणले 
विद्युत ्छनयमन आयोगलाई प्रस्ताि पठाउनेि । 
िाछत, हदउाँसो ि वपक आििमा चाजग गदाग र्िकर्िक शुल्क तय गने प्राधिकिणको तयािी ि । िाछत 
चाजग गनेलाई प्रछतयुछनट ४ रुपैयााँ, हदउाँसो चाजग गनेलाई प्रछतयुछनट ७–८ रुपैयााँ ि त्रबहानबेलुका वपक 
आििमा चाजग गनेलाई केही बढी शुल्क ललने गिी प्राधिकिणले शुल्क छनिागिण गदै ि । सिकािले 
०७५ पुस ९ मा तीन सय विद्युतीय बस आपूछत ग गने छनणगय गिेको धथयो । सोही छनणगयका 
आिािमा सिकािले यो िर्ग असाि २४ ि २९ गते यातायात सहकािी सुंस्था लललमटेडलाई तीन सय 
िटा विद्युतीय बस खरिदका लाधग ३ अबग रुपैयााँ लगानी गने छनणगय गिेको धथयो । साझाले बस 
खरिद गनुगअछघ नै चाजजगङ स्टेसन िाखे्न गिी प्राधिकिणले तयािी सुरु गिेको धथयो । चाजजगङ 
स्टेसनसम्बन्िी कायगविधिको मस्यौदा पछन ऊजाग, जलस्रोत तथा लसाँचाइ मन्िालयले तयाि 
पारिसकेको ि । 
 

साझाले विद्युतीय बस खरिद गने प्रकक्रया अछघ बढाइिहाँदा माघ ८ गतेको मजन्िपरिर्द् बैठकको 
छनणगयले साझा सहकािीमा सेयिका रूपमा लगानी गिेको ३ अबग रुपैयााँ ब्याजसहहत कर्ताग ललने 
छनणगय गिेको ि । सिकािले हालसम्म साझा सहकािीमा गिेको लगानी कर्ताग ललनुको कािणबािे 
भने खुलाएको िैन । साझामा गिेको लगानी कर्ताग ललनेसहहत मजन्िपरिर्द्ले यो प्रकक्रयाको 
जजम्मेिािी भौछतक पूिागिाि तथा यातायात मन्िालयलाई हदने छनणगय गिेको ि । 
 

सिकािीस्तिमै विद्युतीय बस खरिद गने ि सञ्चालन प्रकक्रया ककचलोमा पिेको बेला प्राधिकिणले 
भने चाजजगङ स्टेसनको टेन्डि प्रकक्रया सुरु गिेको हो । टेन्डिमा सहभागीहरूले माघ २३ सम्म 



प्रस्ताि पेस गरिसक्नुपनिे । टेन्डि प्रकक्रया सककएको केही महहनामै चाजजगङ स्टेसनको काम 
सककन ेप्राधिकिणको अनुमान ि । 
 

ऊजाग मन्िालयले तयाि पािेको कायगविधिमा चाजजगङ स्टेसनलाई पेिोलपम्प जस्तै गिी व्यजस्थत 
गने प्राििान ि । कायगविधिअनुसाि प्राधिकिणसहहत अन्य छनकायले पछन चाजजगङ स्टेसन छनमागण 
गनग सक्िन ्। ति सञ्चालकले आरू्ले खरिद गिेको विद्युत ्महसुलमा २० प्रछतशतभन्दा बढी 
शुल्क ललन नपाउने प्राििान कायगविधिमा ि । 
 

कायगविधिमा छनजी तथा आिासीय भिनमा चाजजगङ स्टेसन स्थापना गनग उनीहरूले हाल छतरििहेकै 
दि लागू गने व्यिस्था ि । चाजजगङ स्टेसनलाई छनयमन गने काम पछन प्राधिकिणलाई हदइनेि । 
साथै प्राधिकिणले नै चाजजगङ स्टेसनको मापदण्ड बनाई लागू गनुगपने कायगविधिमा लसर्ारिस 
गरिएको ि । सािगजछनक स्थल, सिकािी कायागलय ि व्यापारिक स्थलमा पछन चाजजगङ स्टेसन 
स्थापना गनग सककने प्राििान ि । कुनै विद्युतीय सिािी ब्रान्डले आफ्नो ब्रान्डको सिािी मािै 
लक्ष्य गिेि पछन चाजजगङ स्टेसन स्थापना गनग पाउनेिन ्। 
 

प्राधिकिणले स्थापना गने चाजजगङ स्टेसन भने सबै ब्रान्डका सिािीलाई लमल्ने हुनेि । अहहले 
नेपालमा त्रबक्रीका लाधग लभत्रिएका विलभन्न ब्रान्डका विद्युतीय सिािीले आफ्नो ब्रान्डको सिािी 
चाजग गनग लमल्ने गिी चाजजगङ स्टेसन छनमागण गिेका िन ्। यी चाजजगङ स्टेसनलाई छनयमन गने 
मापदण्ड भने बछनसकेको िैन । 
 
  



>f]t M cgnfOg va/, 2076÷10÷14 

सरुिामा असन्तुष्ट कमगचािी युछनयन भन्यो-प्राधिकिणको 
भण्डार्ोि गिौं 
१४ माघ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकिण िाजष्िय कमगचािी युछनयनले प्राधिकिणलभि 

अछनयमछतता ि आरू्खुसी मौलाएको भन्दै भण्डार्ोि अलभयान चलाउने घोर्णा गिेको ि । 

कमगचािीमा सरुिा लगायतमा असन्तुष्टी व्यक्त गदै प्राधिकिणको आधिकारिक युछनयनले देशभि 

नै भण्डार्ोि गने घोर्णा गिेको हो । 

युछनयनको रै्लाँदो लोकवप्रयताबाट अत्ताजल्लएको प्रछतकक्रयािादी, अिसििादी झुन्डले कायगकािी छनदेशक 

कुलमान छघलसङको लोकवप्रयताको आडमा अन्यापणूग व्यिहाि गिेको आिोप युछनयनले विज्ञपीतमार्ग त 

लगाएको ि । 

‘कछतपय विर्यमा कायगकािी छनदेशकलाई समेत गमुिाहमा िाख्दै नीछतगत विर्यहरु समेत बुंग्याएि 

परिपि गने, कमगचािी सुरुिा ि पदस्थापनमा न्युनतम ्मूल्य-मान्यता ि विधिसमेत बेिास्ता गदै 

स्िेच्िाचारिपूणग ि अन्यायपूणग काम भएको ि,’ युछनयनले भनेको ि । 

कमगचािीलाई कााँखापाखाको व्यिहाि गन,े व्यजक्तगत प्रछतशोि सााँिेि कायगसम्पादन मूल्याुंकन नम्बि 

घटाउने, अिकासको छनकट िहेका कमगचािीको समेत नम्बि घटाउने, मुटु ि लमगाग ैलाजस्ता गम्भीि 

प्रकृछतका िोग लागेका कमगचािीको पीडामा न्युनतम ्मानिीय व्यिहाि पछन नदेखाउने, कोटिीका 

चाकिीिाजहरुको लाभपूणग सरुिा गने, कमगचािीको िवृत्त विकासका लाधग छनयलमत पदपूछत ग प्रकक्रया 

अिरुद्ि गने, िेड युछनयन आन्दोलनलाई बदनाम गने लगायतको काम भएको ि,’ युछनयनले भनेको 

ि । 

यस्ता कामले कमगचािीमा सन्िास पैदा गने काम गिेकाले साुंकेछतक भण्डार्ोि सुरु गिेको हो । 

कानून विपरित विना प्रछतस्पिाग खरिद कायग गने गिाउने, सेिाग्राहीको हहत विपरित हुने कायग गने, 

कायागलयमा बसी ठेक्कापट्टा ि अछनयलमततामा िमाउने, खिबदािी गने कमगचािीबािे व्यिस्थापनलाई 

रिपोहटङ गिेि ब्ल्याक ललष्टको नाममा आतुंक लसजगना गनेहरूको भण्डार्ोि गनग युछनयनले मातहतका 



सलमछतहरुलाई छनदेशन हदएको ि । युछनयनले उज्यालोलभिका सबै अध्यााँिो खेल खण्डहरुको 

भण्डार्ोि गनग भनेको ि । 

कुलमान छघलसङ कायगकािी छनदेशक भएि आउनुअछघ प्राधिकिणलभि हजािौं कमगचािीको िर्ौंसम्म 

सरुिा हुन सकेको धथएन । त्यसै िर्गबाट प्राधिकिणले ‘िाइट म्यान, िाइट प्लेस’को अििािणा 

अनुसाि छनयलमत सरुिा गदै आएको ि । 

यसले गदाग एकै स्थानमा बसेि लमलेमतोमा िन्दा चलाउने कमगचािीहरुको पछन प्रत्येक २ िर्गमा 

सुरुिा हुन थालेको ि । अहहले कमगचािीको सरुिामा पहहलेजस्तो युछनयन हािी हुन पाएको िैन । 

ति, यसप्रकािको सरुिाले अन्याय भएको ठहि गदै युछनयनले प्राधिकिणलभि कमगचािीलाई अप्ठेिो 

भएको भन्दै युछनयन आन्दोललत भएको हो । 
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विद्युत प्राधिकिणमा घसुको दि, १ मेगािाट  त्रबजुली ललन उद्योगले 
१० लाख बुझाउन ुपने 
काठमाडौं । सिकािले देशमा शुन्य भष्िाचािको परिकल्पना गिे पछन नेपाल विद्युत ्प्राधिकिणमा 
उक्त कुिा लागू हुन सकेको िैन । भष्िचाि गनेप्रछत प्रिानमन्िी केपी शमाग ओली कडा रुपमा 
उत्रिएको भछनए पछन सिकािी स्िालमत्िको नेपाल विद्युत ्प्राधिकिणमा अहहले पछन त्रबजुली ललन 
उद्योगहरुले प्रछतमेगािाट १० लाख रुपैयााँ घुस बुझाउनुपने अिस्था कायमै ि।  

केही समय अछघ एक उद्योगीले क्यावपटल नेपालसाँग भनेको धथए, ‘मैले प्रछतमेगािाट १० लाख 
रुपैयााँ घुस हदए ७ मेगािाट त्रबजुली ललएुं । उनले आफ्नो उद्योगमा त्रबजुलीको लाइन ल्याउनका 
प्राधिकिणका कमगचािीहरुलाई ७० लाख रुपैयााँ घुस बुझाएको बताए । 

‘जो उद्योगीले प्रछत मेगािाट १० लाख रुपैयााँ घुस हदन सक्दैन, उसलाई प्राधिकिणले त्रबजुली हदाँदैनन ्
। जो जसले लाइन पाइएका िैनन,् सम्झनुस,् उनीहरुले घुस बुझाएनन’् घुस बुझाउने ती उद्योगीले 
भने ।  

अहहले प्राधिकिणमा १ मेगािाट बिाबि १० लाख रुपैयााँ घुस बुझाउनु पने दि नै छनिागिण भइसकेको 
ती उद्योगी बताउाँिन ्। प्राधिकिणले तोकेको घुस बुझाउने उद्योगलाई लाइन ललन कुनै समस्या 
नभएको ती उद्योगीको भनाइ ि ।  

‘मसाँगै अकाग एक उद्योगी पछन नयााँ उद्योगका लाधग लाइन माग्न जानु भएको धथयो, ति 
अहहलेसम्म लाइन पाउनुभएको िैन भन्ने सुछनिहेको िु’ उनले भने, ‘जबकी मेिो उद्योगको उत्पादन 
बजािमा आइसकेको ि ।’  

‘प्राधिकिणलाई घुसबापत पैसा बुझाउन हढला गनुग भनेको आफ्नो उद्योग हढला सञ्चालन गनुग हो,’ 
ती उद्योगीले भने, ‘हेनुगस,् आरै् मेिो उद्योग सञ्चालनमा आइसक्यो, मसाँगै लाइन माग्न छनिेदन 
हदएका उद्योगीको अझै लाइन आएको िैन ।’ 

घुस नबुझाएका दजनौ उद्योगीलाई अहहले पछन प्राधिकिणले लाइन हदएको िैन । विलभन्न बहाना 
देखाउने ि अल्झाउने मािै गिेको नयााँ उद्योगका लाधग लाइन माग्न छनिेदन हदएका एक अकाग 
उद्योगी बताए ।  



‘प्राधिकिणको सबै प्रकक्रया पूिा गरिसकेका िौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘प्राधिकिणले पछन सम्पूणग प्रकक्राय 
पूिा भइसकेको ि भन्ि, ति लाइन हदाँदैन । अब घुसको प्रकक्रया मािै पूिा गनग बााँकी ि ।’  

ति, प्राधिकिणका उपकायगकािी छनदेशक हिहििाज न्यौपानेले केही लाइनको क्षमता िदृ्धि गनुगपन े
भएकाले केही समय लाइन हदन सककएको धथएन । अहहले त्यस्तो समस्या नभएको बताए । 
प्राधिकिणले घुस नललई विद्युत नै हदाँदैन िे भन्ने प्रचनमा उनले त्यसमम सत्यता नभएको बताए 
।  

बािा–पसाग, वििाटनगि, भैिहिालगायतका औद्योधगक करिडिमा स्थापना भएका उद्योगले त्रबजुली 
पाएका िैनन ्। प्राधिकिणले विद्युत नहदएका कािण कछतपय उद्योगले डडजल जेनेिेटिबाट उत्पादन 
गरििहेका िन ्भने कछतपयले उत्पादननै गनग सकेका िैनन ्। एक उद्योगीका अनुसाि दईु िर्गअछघ 
त्रबजुलीको क्षमता बढाउन हदएको छनिेदनको अहहलेसम्म सुनुिाई भएको िैन । 

कुलमानको आडमा मोलाउिँ दै विकृनत 

 नेपाल विद्यतु प्राधिकिणलभिको आधिकारिक िेड युछनयन कमगचािी सुंगठनले कायगकािी छनदेशक 
कुलमान छघलसङ तथा व्यिस्थापन विरुद्ि आन्दोलनको घोर्णा गिेको ि । आधिरिक िेड युछनयनको 
भूलमका खुम्च्याउन खोजेको ि व्यिस्थापनसाँग भएको समझदािी बेिास्ता गिेको भन्दै आन्दोलनको 
घोर्णा गिेको हो । 

सत्ता साझेदाि दल नेकपा छनकटसमेत िहेको कमगचािी युछनयनले आरू्ले िचनात्मक सहयोग गदागगदै 
व्यिस्थापनले पेल्ने काम गिेको आिोप लगाएको ि । 

मानिीय पक्षलाई समेत ख्याल नगिी कमगचािीहरूको सरुिा गने ि आरू् छनकटकालाई िाम्रो ठाउाँमा 
साने तथा बढुिा गने व्यिस्थापनमा छनिुंकुश शैली बहढिहेको आिोप ि । छघलसङको नाम उल्लेख 
नगिी युछनयनले उनीविरुद्ि आजैदेखख भण्डार्ोि सुरु गिेको जनाएको ि । 
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विद्युत महसुल दिमा परिितगन गदै प्राधिकिण, १० युछनटसम्म 

छनशुल्क हुन े

काठमाडौं । विद्युत ्महशलु दिमा परिितगन हुने भएको ि । नेपाल विद्युत ्प्राधिकिणको  सञ्चालक 
सलमछतको आइतबाि बसेको बैठकले हाल कायागन्ियनमा िहेको विद्युत ्महशुलमा परिितगन गन े
भएको हो । प्राधिकिणले नयााँ दि स्िीकृत गदै विद्युत ्छनयमन आयोगमा स्िीकृछतका लाधग पेस 
गने छनणगय गिेको ि । 

जसअनुसाि, १० युछनटसम्म विद्युत ्खपत गने ग्राहकलाइ छनिःशुल्क हुने व्यिस्था गनग गरिएको 
प्राधिकिणले जनाएको ि । अहहले पछन १० युछनटसम्म विद्युत ्खपत गने ग्राहकको सङ्ख्या आठ 
लाख िहेको बताइएको ि । महसुल दि विलभन्न आठ शे्रणीमा विभाजन गरिएको ि । गाहगस्थय 
उपभोक्तालाई विद्युत ्खपत बढी गनगका लाधग पछन नयााँ महसुल दि तय गनग लाधगएको प्राधिकिणले 
जनाएको ि ।  ति ११ युछनटदेखख माधथको दि बढी तोककएको ि । ति यस्तो दि खपत बढ्दै जााँदा 
घट्दै जाने प्रणाली कायागन्ियन गनग लाधगएको ि । 

प्राधिकिणले प्रस्ताि गिेको नयााँ दि ११ युछनटदेखख ३०, ३१ देखख ५०, ५१ देखख १००, १०१ देखख १५० 
ि १५१ देखख २००, २०१ देखख ४०० ि ४०० देखख माधथ गिी आठ शे्रणीमा विभाजन गरिएको ि । 

 प्राधिकिणले प्रस्ताि गिेको नयााँ दिमा ११ युछनटदेखख २०, २२ देखख ५०, ५१ देखख १५०, १५० देखख 
२५० ि २५० देखख माधथ गिी पााँच शे्रणीको दि छनिागिण गरिएको ि । गाहगस्थ उपभोक्ताले उच्चतम 
प्रछतयुछनट १३ रुवपयााँसम्म छतदै आएका िन ्। यो दि अहहले घटाइएको ि । 
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११औुं तहका तीन कमगचािी उपकायगकािी छनदेशकमा बढुिा 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकिणले ११औुं तह (छनदेशक) का तीन कमगचािीलाई उपकायगकािी 
छनदेशक (१२औुं तह) मा बढुिा गिेको ि । सञ्चालक सलमछतको आइतबाि (माघ १२ गते) बसेको 
बैठकले उक्त छनणगय गिेको हो । 

छनदेशकहरू िामजी भण्डािी, मनोज लसलिाल ि लोकहरि लुइाँटेल १२औुं तहमा बढुिा भएका िन ्
प्राधिकिणका अनुसाि सञ्चालक सलमछतले छनणगय गिे पछन बढुिा हुनेलाई पि हदन बााँकी ि । 
अहहले प्राधिकिणमा योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि, सहायक कम्पनी अनुगमन ि प्रशासन 
छनदेशनालयको पद खाली ि । 

२०५४ साल कावत्तकमा ७औुं तहबाट सेिा प्रिेश गिेका भण्डािीले प्राधिकिणमा करिब साढे २२ िर्ग 
सेिा पुयागइसकेका िन ्। उनी िाहुघाट लगायत विलभन्न प्रसािण लाइनको आयोजना प्रमुख हुाँदै 
पछिल्लो समय पोखिा क्षेिीय कायागलयको मुख्य जजम्मेिािीमा धथए । त्यहााँबाट उनलाई इनजी 
इकर्लसयन्सी ि योजना तथा प्राविधिक सेिा विभागको जजम्मेिािी हेने साढे २ िर्गअछघ केन्रमा 
सरुिा गरिएको धथयो । 

भण्डािी हाल योजना तथा प्राविधिक सेिा विभागको छनदेशकको जजम्मेिािीमा िन ् । यस्तै, 
मध्यभोटेकोसीको आयोजना प्रमुख हुाँदै विलभन्न जजम्मेिािी िहेका लसलिाल पछिल्लो समय कायगकािी 
छनदेशकको सधचिालयमा सरुिा भएका धथए । त्यहााँबाट उनलाई ३ िर्गअछघ छनलमत्त उपकायगकािी 
छनदेशकको काम तोकेि आयोजना व्यिस्थापन छनदेशनालयमा सरुिा गरिएको धथयो । 

२०६८ साल जेठमा १०औुं तहबाट सेिा प्रिेश गिेका लुइाँटेल सबैभन्दा कम अिधिमा उपकायगकािी 
छनदेशक बन्ने कमगचािीमा पिगन ्। लेखा विभागमा ७ िर्ग काम गिेका उनी त्यहााँबाट आन्तरिक 
लेखा पिीक्षणमा सरुिा भएका धथए । प्राधिकिणमा उनको सेिा अिधि करिब ९ िर्ग पुगेको ि । 
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लाइन काटेि विद्युत ्बक्यौता असुल 

भक्तपुर : विद्युत ्प्राधिकिण, भक्तपुि वितिण केन्रले लामो समयदेखख बक्यौता नछतने ग्राहकको 
लाइन िमािम काट्न थालेको ि। सािगजछनक सूचना जािी ि कालोसूचीमा नाम प्रकाशन गदाग पछन 
बक्यौता नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्न सुरु गरिएको हो। 

हालसम्म एक सय आठ जना ग्राहकको लाइन काहटएको केन्रका प्रमुख िाजकुमाि िञ्जनले 
जानकािी हदए। लाइन काहटएकामध्ये ९५ जनाले बक्यौता छतिेि पुनिः लाइन चालू गिेको उनले 
बताए। ‘९५ जनाबाट ६२ लाख ६५ हजाि रुपैयााँ बााँकी बक्यौता सुंकलन भयो’, केन्र प्रमुख िञ्जनले 
सोमबाि अन्नपूणगलसत भने, ‘केन्रको बााँकी बक्यौता िकम सुंकलन गने योजनाअनुरुप सातामा 
एकपटक लाइन काट्ने अलभयान सञ्चालन गदै आएका िौं।’ 

उनका अनुसाि केन्रले मठ–मजन्दिबाहेक दईु किोड २२ लाख ७४ हजाि रुपैयााँ बााँकी बक्यौता उठाउन 
बााँकी ि। छनयमानुसाि ६० हदनलभि महसुल नबुझाएमा प्राधिकिणले कुनै पछन बेला लाइन काट्न 
सक्ि ि बााँकी बक्यौता असुलउपि गनग सककने व्यिस्था ि। ति, केन्रले हाललाई २० हजाि 
रुपैयााँभन्दा माधथको बााँकी बक्यौता भएका ग्राहकको लाइन काट्ने ि बााँकी बक्यौता असुलउपि गने 
अलभयानलाई तीव्रता हदएको केन्र प्रमुख िञ्जनले जानकािी हदए। उनले बााँकी बक्यौता असुलउपि 
गने कायग िर्गभरि चल्ने बताए। 

२४८ जना कारबाहीमा 
केन्रले चालु आधथगक िर्गको माघ १० गतेसम्म दईु सय ४८ जनालाई विद्युत ् चुहािटसम्बन्िी 
कािबाही गिेको ि। कािबाहीबाट एक किोड ४५ लाख रुपैयााँ सुंकलन भएको केन्रले जनाएको ि। 
केन्रले भक्तपुिका चाििटै नगिपाललकासाँग समन्िय गिेि विद्युत ् चुहािटसम्बन्िी कािबाहीसाँगै 
बक्यौता छतनग बााँकी ग्राहकको लाइन काहटिहेको केन्र प्रमुख िञ्जनले बताए। 

विद्युत ् चुहािट ९.९२ प्रछतशत 

प्रमुख िञ्जनले केन्रले विद्युत ्चुहािट छनयन्िणमा पछन सर्लता हात पािेको ि। गत आधथगक 
िर्ग १३.०६ प्रछतशत िहेको विद्युत ्चुहािट चालु आधथगक िर्गको पुससम्ममा ९.९२ प्रछतशतमा झिेको 
उनी बताउाँिन।् ‘प्राधिकिणले चालु आधथगक िर्गमा चुहािट छनयन्िणको लक्ष्य ९.७५ प्रछतशत हदएको 
ि’, उनले भने, ‘पुससम्मै ९.९२ प्रछतशतमा झिेकाले लक्ष्य पूिा हुनेमा हामी विचिस्त िौं।’ 



उनका अनुसाि पुस ि माघमा बढी विद्युत ्खपत हुन्ि। पुस महहना त्रबछतसकेको ि। माघपछिका 
महहनामा विद्युत ्खपत घट्ि ि चुहािट पछन नबढ्ने उनको भनाइ धथयो। 

केन्र प्रमुख िञ्जनले भक्तपुिमा विद्युत ् माग भने छनिन्ति बहढिहेको जानकािी हदए। उनका 
अनुसाि मुंलसिको तुलनामा पुस महहनामा मािै ११ लाख युछनट बढी विद्युत ्खपत भएको ि। 
विद्युत्को माग तथा खपत बढेसाँगै केन्रको आम्दानी पछन बढेको ि। यसअनुसाि केन्रले पुस 
महहनामा विद्युत ्बेचेि ६ किोड १८ लाख रुपैयााँ कमाएको ि। 
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इपानको महाधििेशन नजजककाँ दै, नेततृ्ि बहससाँगै वििान सुंशोिन 
तयािी 
काठमाडौं। स्ितन्ि ऊजाग उत्पादकको सुंस्था नेपाल (इपान) ले आफ्नो वििान सुंशोिन गने भएको 
ि । आगामी २४ मागमा मा हुने महाधििेशनमा वििान सुंशोिन गिी कायगसलमछत सुंख्या २३ 
पु¥याउने भएको हो । वििान सुंशोिनसाँगै इपानमा नेततृ्िको बहस पछन सरुु भएको ि । 

महाधििेशन नजजककएसाँगै नेततृ्िमा जाने विर्यमा समेत आन्तरिक बहस सुरु भएको स्रोतले 
बताएको ि । वििानले एकै व्याजक्तलाई एकभन्दा बढीपटक अध्यक्ष हुने व्यिस्था नहुाँदा अब 
आउने नेततृ्ि कसले ललने भन्ने विर्यमा िलर्ल सुरु भएको हो । अध्यक्षमा रुग्ण जलविद्युत 
आयोजनाका सुंयोजक सूयग अधिकािी, इपानका ितगमान उपाध्यक्ष कुमाि पाण्डे ि इपानकै 
एजक्जकेहटभ कलमटी मेम्बि गणेश काकीको नेततृ्िमा आउने तयािी भएको स्रोतले जनाएको ि । 

विद्यान सुंशोिन तथा परिमाजगन गनग महासधचि आशीर् गगगको सुंयोजकत्िमा ६ सदस्यीय 
सलमछत गठन गरिएको ि । सलमछतमा कोर्ाध्यक्ष आनन्द चौििी, सदस्य सुिीिप्रसाद छतमजल्सना, 
जलविद्युत ्प्रिद्र्िक कृष्ण आचायग, सूयगप्रसाद अधिकािी ि प्रकाश दलुाल िहेका िन ्। 

सुंस्थाको औधचत्यलाई मध्यनजि गदै सञ्चालनमा िहेदेखख अध्ययन अनुमछत पाएका सबै 
आयोजना कायग सलमछतमा समेहटनेगिी वििान सुंशोिन गनग लाधगएको ि । आिचयकताअनुसाि 
क्षेिगत, विर्यगत आिािमा सल्लाहकाि उपसलमछत बनाउने प्रस्ताि गरिएको सुंशोिन सलमछतले 
जनाएको ि । वििानअन्तगगत गठन हुने प्रदेश सलमछतले कायगसलमछत मातहत िहेि काम 
गनुगपनेि । अहहले इपान केही व्यजक्तको छनयन्िणमा िहेको ि यसले समग्र छनजी क्षेिको 
प्रछतछनधित्ि गनग नसकेको आिोप लाग्दै आएको ि । त्यसकािण अब आउने नेततृ्िले सुंस्थाको 
हहतलाई केन्रमा िाखेि काम गनुगपने रुग्ण जलविद्युत ्आयोजनाका सुंयोजक सूयग अधिकािीले 
बताए । 

सुंस्थागत सुंिचना बललयो बनाउने, िाज्यले हदएको सुवििा सिल रूपमा ललन सक्ने, व्यािसाछयक 
हहसाबले अछघ बढ्न सक्ने, सुंस्थागत सम्बन्ि सुिाि गनुगपने अधिकािीले बताए । सलमछतको १० 
माघमा बसेको दोस्रो बैठकले वििान सुंशोिन गने करिब एक दजगन विर्यमा सहमछत गिेको ि । 
जसमा कायगसलमछतको सुंख्या बढाएि २३ पु¥याउने ि हिेक प्रदेशमा एक–एक जना सुंयोजक तोक्ने 
प्रस्तािलाई प्राथलमकता हदइएको ि । 



प्रस्तावित कायगसलमछतमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष ३, महासधचि एक, सधचि ३, कोर्ाध्यक्ष एक, खुला 
सदस्य ३, महहला सदस्य २, एसोलसयट्स एक, छनितगमान अध्यक्ष एक तथा प्रदेश सुंयोजक ७ िहने 
प्रस्ताि गरिएको ि । यो प्रस्ताि आगामी महाधििेशनबाट पारित हुने भएको ि । 

प्रदेशमा आयोजना छनमागण गने कम्पनीका साझा समस्या पहहचान गनग कायगसलमछत गठन गने 
प्रस्ताि गरिएको ि । वििानमा ११ सदस्यीय प्रदेश सलमछत गठन गने ि प्रदेश सुंयोजक तथा 
अध्यक्ष इपानको स्ितिः कायगसलमछत सदस्य हुने प्राििानलाई प्राथलमकताका साथ अछघ सारिएको 
ि । यसैगिी, जलविद्युत ्विकासमा योगदान पु¥याएका जलविद्युत ्उद्यमी तथा विज्ञ समेटेि ७ 
जनाको सल्लाहकाि सलमछत बनाउने प्रस्ताि गरिएको हो । 
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माइखोलाबाट िर्गहदनमा २२ मेगािाट थवपाँदै 

इलाम - माइखोलाका विलभन्न स्थानमा छनमागणािीन जलविद्युत ्आयोजनाको काम तीव्र गछतमा 
ि। िर्ग हदनलभि यहााँका तीन आयोजनाबाट २२.१ मेगािाट विद्युत ् िाजष्िय प्रसािण लाइनमा 
थवपाँदैि। अहहले माइखोलाको सन्दकपुि गाउाँपाललकाको माबुदेखख माई नगिपाललकासम्म सात 
आयोजना (क्यासकेडसहहत)ले विद्युत ्उत्पादन गरििहेका िन।् ति, हहउाँदयाम भएकाले खोलामा 
पानी कम हुाँदा आयोजनाबाट क्षमताअनुसाि उत्पादन हुन सकेको िैन। बखागमा क्षमताअनुसाि 
उत्पादन हुने विद्युत ्हहउाँदमा चाहहाँ आिाभन्दा कम हुने गिेको ि। 

अहहले इलाम नगिपाललका २ ि ८ को माइखोलामा माइबेनी, सुपिमाई–ए ि सुपिमाई क्यासकेड गिी 
तीन आयोजना छनमागणिीन िन।् ९.५ मेगािाटको माइबेनी जलविद्युत ्आयोजनाको ६९ प्रछतशत 
काम सककएको ि। आयोजना प्रबन्िक िाजेन्रिाज भाितीका अनुसाि हेडबक्स छनमागण, पाइप 
जडानको काम अजन्तम चिणमा ि भने सुरुङ छनमागण िमािम ि। यो आयोजनाको हेडबक्सदेखख 
पाििहाउससम्म दईु र्िक सुरुङ िन।् एउटा एक हजाि ७८ लमटि सुरुङको ब्रेक थु्र हुन २२ लमटिमािै 
बााँकी ि। १० हदनलभि ब्रेक थु्र गने लक्ष्य ि। आयोजना प्रबन्िक भाितीले अकाग े एक हजाि चाि 
सय ८४ लमटिको सुरुङको आठ सय लमटिजछत काम भइसकेको बताए। ‘समग्रमा ७७ प्रछतशत 
लसलभल प्रोग्रेस भएको ि,’ उनले भने। 

माइखोलाको अचगलेमा िहेको हेडबक्सबाट पेनस्टक पाइप, त्यसपछि महभीिबाट एउटा सुरुङ, बीचमा 
एक हजाि तीन सय ६० लमटि हेडिेस पाइप ि पुनिः अकाग े सुरुङ भएिमाि माइबेनीमा िहेको 
पाििहाउसमा पानी पु¥याइाँदैि। गत असािमा सुरु भएको आयोजनाको काम आउाँदो भदौलभि सक्ने 
आयोजनाको लक्ष्य िहेको उनले बताए। एक अबग ८६ किोड रुपैयााँको लगानीमा सामललङ पािि 
कम्पनीले आयोजना प्रिद्र्िन गदैि। गत भदौ १८ मा सुरु गरिएको सुपिमाई क्यासकेडको काम 
आउाँदो जेठलभिमा सक्ने लक्ष्य ि। तीन मेगािाटको आयोजनाको पाििहाउस छनमागण िमािम 
भइिहेको आयोजना प्रबन्िक मनोज भुतेलले बताए। ‘पुस अजन्तममा इन्टेक छनमागणको काम सकेको 
ि मुंलसिमा सुरु गिेको पाििहाउस छनमागण अजन्तम चिणमा ि,’ उनले भने, ‘७० प्रछतशतभन्दा बढी 
काम भइसकेको ि, आउाँदो जेठमा काम सककन्ि।’ 



५५ किोड रुपैयााँ लागतमा छनमागणािीन आयोजनाको दईु सय ४० लमटि एप्रोच क्यानलबाट पानी 
ल्याएि हेडपोन्डमा जम्मा गिेपछि एक हजाि दईु सय ६० लमटिको हेडिेस पाइपबाट पाििहाउससम्म 
ल्याइएको ि। पाििहाउसमा १.५ मेगािाट दिका दईु टबागइन िहने उनले जनाए। ‘यहााँबाट िावर्गक 
१८.३० धगगािाट÷आिि विद्युत ् उत्पादन हुन्ि,’ उनले भने, ‘हहउाँदमा ३.२६ ि बखागमा १५.०४ 
धगगािाट÷आिि उत्पादन हुने अनुमान ि।’ इलाम नपा–२, सुम्बेकको माइखोलामै छनमागणािीन ९.६ 
मेगािाटको सुपिमाई–ए आयोजनाको काम िमािम ि। आउाँदो िैशाखसम्ममा त्रबजुली उत्पादन 
गनेगिी आयोजनाको कामले गछत ललएको आयोजना प्रबन्िक सन्तोर् काकीले जानकािी हदए। 
हेडबक्स ि पाििहाउस छनमागणको काम सककएको    ि भन ेतीन हजाि सात सय लमटि हेडिेस 
पाइपमध्ये नौ सय १८ लमटि िाख्न बााँकी िहेको उनले बताए। 

साछनमा, ज्योती, एनलससी ि सेन्चुिी बैंकको एक अबग ७९ किोड रुपैयााँ लागतमा सगिमाथा जलविद्युत ्
कम्पनीले आयोजना प्रिद्र्िन गरििहेको ि। ‘गत िर्गको माघमा सुरु भएको काम ८० प्रछतशत 
सककएको ि,’ उनले भने, ‘गोदक सब–स्टेसनमा जोडडने १४ ककलोलमटि िान्सलमसन लाइनमध्ये अब 
तीन ककलोलमटिको काममािै बााँकी ि।’ 

माइखोलामा यसअछघ क्यासकेडसहहतका साछनमा माई (२९ मेगािाट) ि पञ्चकन्या (१८ मेगािाट), 
सुपिमाई (७.८ मेगािाट) तथा हहमाल दोलखा जलविद्युत ्आयोजना (७.५) सञ्चालनमा िन।् इलाम, 

पााँचथि ि ताप्लेजुङका दजगनभन्दा बढी आयोजनाले विद्युत ् उत्पादन गरििहेपछन हहउाँदयाममा 
क्षमताको एक छतहाइमािै विद्युत ्उत्पादन भइिहेको गोदकजस्थत सब–स्टेसनले जनाएको ि। काबेली 
करिडोिमा चालू िहेका ११ जलविद्युत ्आयोजनाको कुल क्षमता ८६.९७ मेगािाट िहेपछन ३०÷३१ 
मेगािाट मािै उत्पादन भइिहेको ि। 

पााँचथिमा १४.९ मेगािाटको हेिाखोला ि ०.९९ मेगािाटको खोरुङ्गाखोला तथा ताप्लेजुङमा पााँच 
मेगािाटको र्ािाखोला आयोजना सञ्चालनमा िन।् इलाम, पााँचथि ि ताप्लेजुङ तीनै जजल्लामा 
उत्पाहदत विद्युत ्गोदक सबस्टेसनमार्ग त ्िाजष्िय प्रसािण लाइनमा जोडडएको ि। नेपाल विद्युत ्
प्राधिकिण इलाम वितिण केन्रका अनुसाि यी तीन जजल्लामा नौ मेगािाट विद्युत ्माग ि। इलाम 
ि पााँचथिमा ८.६ तथा ताप्लेजुङमा पााँच सय ककलोिाट विद्युत ्माग िहेको केन्रले जनाएको ि। 
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रुदी ‘बी’ बाट पिीक्षण उत्पादन सुरु 

लमजुङ) — रुदी खोलामा छनलमगत ६.६ मेगािाटको रुदी ‘बी’ जलविद्युत ्आयोजनाले पिीक्षण 
उत्पादन थालेको ि । विद्युत ्भाि पिीक्षणपछि केन्रीय प्रसािणमा जोड्ने आयोजनाको तयािी 
ि । विन्ध्यिालसनी हाइड्रोपािि कम्पनीले उपकिण पिीक्षण गिेपछि शछनबािदेखख विद्युत ्उत्पादन 
पिीक्षण गिेको आयोजना प्रमुख इजन्जछनयि सिोज भट्टिाईले जानकािी हदए ।  

उत्पादन पिीक्षण माघ १७ सम्म िहनेि । आन्तरिक उत्पादन पिीक्षणपछि विद्युत ्प्राधिकिणको 
प्रणालीमा विद्युत ्पठाइने उनले बताए । ‘रे्ब्रुअिी पहहलो साता हामी विद्युत्लाई िाजष्िय प्रसािण 
लाइनमा पठाउाँिौं । १५ हदन प्राधिकिणलाई छन:शुल्क विद्युत ्हदनुपिग ,’ उनले भने, ‘सबै प्रकक्रया 
पूिा गिेपछि र्ागुन पहहलो साताबाट विद्युत ्उत्पादनले व्यािसाछयक रूप ललन्ि ।’ 

 

केही हदनमै प्राधिकिणका अधिकािी आएि विद्युत ्उत्पादनबािे जानकािी ललने उनले बताए । 
त्यसपछि व्यािसाछयक उत्पादन लमछत तोकेि अछघ बढ्ने उनको भनाइ ि । उत्पाहदत विद्युत ्९ 
ककलोलमटि दिूीमा िहेको कास्कीको मादी गाउाँपाललका–९ मुुंग्रेबेंसी सबस्टेसनमा जोडडनेि । 
मुुंग्रेबेंसीसम्म ३३ केभीको लसुंगल सककग ट प्रिद्गिक आर्ैं ले छनमागण गिेको हो । 
साछनमा बैंकको अगुिाइमा पााँच बैंकले ऋण लगानी गिेको रुदी ‘बी’ जलविद्युत ्आयोजनाको १ 
अबग १५ किोड रुपैयााँ लागत अनुमान धथयो । आयोजनामा लागतको ७० प्रछतशत ऋण ि ३० 
प्रछतशत इजक्िटी (स्िपुाँजी) ि । ०७४ जेठबाट औपचारिक छनमागण थालेको आयोजना छनमागण २० 
महहनामा सककएको हो । यसअछघ त्रबन्ध्यिालसनी हाइड्रो पािि कम्पनीले रुदी खोलाम ै८ दशमलि 
८ मेगािाटको रुदी ‘ए’ जलविद्युत ्आयोजना छनमागण गरिसकेको ि । 
 

०७१ साउन २० मा विद्युत ्प्राधिकिणसाँग आयोजनाले विद्युत ्खरिद–त्रबक्री सम्झौता (पीपीए) 
गिेको धथयो । लमजुङको क्व्होलासोंथि गाउाँपाललका–५ लसङ्दी गाउाँनजजकै टोंगो खोला दोभानमा 
बााँि बााँिेि साढे तीन ककलोलमटि लामो पेनस्टक पाइपमार्ग त लसङ्दीबेंसीमा छनलमगत विद्युत्गहृमा 
पानी लधगएको ि । 
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चेपे खोलामा साढे ३४ मेगािाटका ४ आयोजना छनमागण 
प्रकक्रयामा 
काठमाडौं । गा ेिखा ि लमजुङका े सीमा भएि बग्ने चेपे खोलामा करिब ३४ मेगािाटका ४ 
जलविद्युत आयोजना छनमागण प्रकक्रयामा अगाडड बढाइएका े ि । यहााँबाट उत्पाहदत विद्युतले 
जजल्लाका े विद्युछतकिणमा महत्त्िपूणग भूलमका खेल्ने अपेक्षा गरिएका े ि । 

छनमागण प्रकक्रया सुरु गरिएका मध्ये २ आयोजना अध्ययनित, एउटाले उत्पादन अनुमछतपि ललन 
विद्युत विकास विभागमा आिेदन हदएको ि भने अको आयोजनाले उत्पादन अनुमछत पाइसकेको 
ि । ९.५ मेगािाटको सुपि चेपे ि ८.८३६ मेगािाटको दिूपोखिी चेपेका े अध्ययन भइिहेका े ि । 
यस्तै, ७ मेगािाटको चेपे खोलाका लाधग उत्पादन अनुमछतपिका े आिेदन पिेका े ि । ८.६३ 
मेगािाटको चेपे खोला छनमागण गनग उत्पादन अनुमछतपि जािी भइसकेका े ि । 

रिङ्दे लाइन इनजी कम्पनीले छनमागण गने सुपि चेपेका े विभागले २०७४ जेठ २२ गत ेअनुमछतपि 
हदएको धथयो । दिूपोखिी हाइड्रो पािि कम्पनीले छनमागण गने दिूपोखिी चेपेका े अध्ययन 
अनुमछतपि २०७४ कावत्तक २१ गते अनुमछत जािी गिेको धथयो । चम्पािती हाइड्रो पािि कम्पनीले 
छनमागण गने ७ मेगािाटको चेपे खोलाका े अध्ययन पूिा गिी उत्पादन अनुमछतपत्कािका लाधग 
आिेदन हदइएको ि । मुंलसि १६ गते उत्पादन अनुमछतपि जािी भएका े ८.६३ मेगािाटको 
चेपेखोलाका े लसलभल छनमागण सुरु भएका े ि । 
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काङ हाइड्रो पाििले १८ मेगािाटको माधथल्लो मैिाखोला छनमागण 
गन े

काठमाडौं । काङ हाइड्रो पािि कमपनीले १७.८५ मेगािाटको माधथल्लो मैिाखोला जलविद्युत 
आयोजना छनमागण गने भएको ि । कम्पनीले ताप्लेजुङ जजल्लाको मैिाखोलामा पहहचान भएको 
आयोजना अछघ बढाउन लागेको हो । 

आयोजनाको मुख्य सुंिचनामध्ये बााँि क्षेि खोलाको बााँया ककनािमा ि बााँकी दााँया ककनािमा िहने 
गिी डडजाइन तयाि पारिएको कम्पनीले जनाएको ि । कम्पनीका अनुसाि मैिाखोला गाउाँपाललकाको 
खुरिकुला ि मेरिुंदेन गाउाँ पाललकाको खुिागु गाउाँमा छनमागण हुने बााँिबाट पाछनका े बहाि करिब 
५.०२६ ककलोलमटि दिुीमा िहेको विद्युत गहृमा पुयागइनेि । 

विद्युतगहृमा ८.९२५ मेगािाटको २ िटा टिाईन जडान हुनेि । टिाईन जोडडएको २ िटा जेनेिेटि 
मार्ग त विद्युत उत्पादन गरिनेि । आयोजनाबाट २०८२ जेठ १० गतेदेखख विद्युत उत्पादन हुन े
प्रस्ताि गरिएको ि । 

आयोजनाबाट िावर्गक १११.२४ धगगािाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुनेि । उत्पादीत विद्युत ५ 
ककलोलमटि दिुीमा िहेको नेपाल विद्युत प्राधिकिणको ढुुंगेसााँघु सबस्टेसनमा जोडडनेि । 

आयोजना छनमागण प्रकक्रया अछघ बढाउन कम्पनीले विद्युत उत्पादन अनुमछतपिका लाधग विद्युत 
विकासमा आिेदन हदएको ि । कम्पनीले अनुमछतपि हदन विभागले आयोजना छनमागण तथा 
सञ्चालन गदाग स्थानीय क्षेिमा भौछतक, साुंस्कृछतक, आधथगक एिुं सामाजजक क्षेिमा पनगसक्ने असिबािे 
सिोकाििालासाँग िाय/सुझाि मागेको ि । 

विभागले सुचना जािी भएको लमछतले ३५ हदनलभि आइपुग्ने गिी सिोकाििालासाँग िाय/सुझाि 
मागेको हो । सिोकाििालाले आरु्ले हदने िाय/सुझाि विभाग िा कम्पनीको कायागलयमा पठाउनु 
पनेि । सिोकाििालाको िाय/सुझािका आिािमा विभागले कम्पनीको नाममा विद्युत उत्पादन 
अनुमछतपि हदनेि । 
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िुंकलाइनको समस्या समािानमा कहठनाइ 

काठमाडौं । विद्युत ्प्राधिकिणले उद्योगी व्यिसायीलाई प्रयोग गनग हदएको िुंक तथा डेडडकेटेड 
लाइनको समस्या अझै समािान हुन सकेको िैन । उद्योगी व्यिसायीलाई हदएको िुंक तथा 
डेडडकेटेड लाइनबाट बक्यौता महसुल उठ्न नसकेपछि प्राधिकिणका लाधग गलाको पासो बनेको ि 
। प्राधिकिणको िुंक तथा डेडडकेटेडको १० अबगभन्दा बढी बक्यौता असुल गनग बााँकी ि । 

िुंक तथा डेडडकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकिण मजन्िपरिर्द्ले गठन गिेको 
अध्ययन सलमछतको प्रछतिेदनको पखागइमा िहेको प्राधिकिणका प्रिक्ता प्रबल अधिकािीले बताए । 
प्राधिकिणमा सहमछतका लाधग जाने िैकजल्पक बाटो हुदााँहुदै लसिै अदालतमा आएको भन्दै १४÷१५ 
िटा उद्योगको िमािम रिट खािेज गरिसकेको ि । अझै करिब १५÷१६ उद्योगको मुद्दा 
विचािािीन अिस्थामा िहेको हुन सक्ने प्राधिकिणले जनाएको ि । यी सबै उद्योग िुंक तथा 
डेडडकेटेड लाइनको बक्यौता छतनग आनाकानी गदै आएको प्रिक्ता अधिकािीले बताए । 

प्राधिकिणको विद्युत ्महसुल सुंकलन विछनयमािली २०७३ अनुसाि दैछनक ६ घण्टा लोडसेडडङ 
भएको अिस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत ्् आपूछत ग ललनेलाई डेडडकेटेड भनी परिभावर्त 
गरिएको ि । चिम लोडसेडडङको बेलामा प्राधिकिणले छनिन्ति विद्युत ्् आपूछत ग ललने उद्योगलाई 
सामान्य महसुलभन्दा करिब ७० प्रछतशत बढी महसुल ललएि विद्युत ्् प्रदान गिेको धथयो । 
डेडडकेटेड ि िुंक लाइनबाट विद्युत ्् आपूछत ग ललने उद्योगको सुंख्या २ सय ९८ िहेको 
प्राधिकिणको तथयाुंकमा 
उल्लेख ि । 

तीमध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकिणले तोकेकै महाँगो शुल्क छतरििहेका िन ्। िुंक लाइन ि 
डेडडकेटेड लाइन प्रयोग गिेका बााँकी ५८ उद्योगले अछतरिक्त महसुल छतिेका िैनन ्। छयनै 
उद्योगको समस्या समािानका लाधग पुस २४ गते मजन्िपरिर्द्ले सलमछत गठन गिेको ि । 
प्राधिकिणबाट िुंक तथा डेडडकेटेड कर्डि प्रयोग गिेका उद्योगीहरूको बााँकी बक्यौता महसुलको 
समस्या समािानका लाधग ऊजाग सधचिको हदनेश छघलमिेको सुंयोजकत्िमा अध्ययन सलमछत गठन 
भएको आज करिब २० हदन भएको ि । 

एक िर्गभन्दा अछघदेखख उद्योगी ि प्राधिकिणबीच देखखएको महसुल वििाद देखखएको हो । 
अदालतबाट पछन वििाद समािान नभएपछि उद्योगीहरू उद्योग मन्िालय पुगेका हुन ्। 



मन्िालयले दबुै पक्षको विस्ततृ अध्ययन गनेगिी उद्योग िाखणज्य तथा आपूछत ग मन्िालय, ऊजाग, 
जलस्रोत तथा लसाँचाइ मन्िालय ि अथग मन्िालयको िहोबिमा समस्या समािानका लाधग अध्ययन 
सलमछत गठन गिेको हो । सो सलमछतले अझै प्रछतिेदन तयाि पानग नसकेको स्रोतले बताएको ि । 
तथावप, अध्ययन जािी िहेको बताइएको ि । 
अध्ययन सलमछतको सुंयोजकमा ऊजाग सधचि हदनेश छघलमिे, सदस्यमा उद्योग मन्िालयकी सधचि 
यमकुमािी खछतिडा ि अथग मन्िालयका सधचि िाजन खनाल ि नेपाल विद्युत ्प्राधिकिणका 
कायगकािी छनदेशक िहेका िन ्। सलमछतको सदस्य सधचिमा ऊजाग मन्िालयका सहसधचि िहेका 
िन ्। 
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सञ्चालक सलमछतद्िािा नयााँ महसुल छनिागिण गनग लसर्ारिस 

काठमाडौं - नेपाल विद्युत ्प्राधिकिण सञ्चालक सलमछतको बैठकले घिेलु उपभोक्ताले प्रयोग गन े
विद्युत ्महसुलको दि घटाउन लसर्ारिस गिेको ि।  प्राधिकिण सञ्चालक सलमछतको गत आइतबाि 
बसेको बैठकले समयसापेक्ष अनुसाि विद्युत ्महसु ुल छनिागिण गनग लागेको हो।   

सञ्चालक सलमछतको बैठकले ० देखख १० युछनटसम्मका प्रयोगकतागलाई सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा 
उपलब्ि गिाउने छनणगय गिेको सञ्चालक सलमछतका सदस्य चेतिाज जोशीले सलमछतको बैठकले 
सबैभन्दा कम विद्युत ्उपयोग गने घििनीलाई सस्तो शुल्कमा विद्युत ्उपलब्ि गिाउने छनणगय 
गिेको बताए।  ‘० देखख १० युछनटसम्म विद्युत ्प्रयोग गने उपभोक्तालाई सस्तो दििेटमा विद्युत ्
उपलब्ि गिाउने छनणगय भएको ि,’ उनले भने, ‘साविकको महसुल दिमा अहहले २ देखख ११ 
प्रछतशतसम्म घटाउने छनणगय भएको ि। ’ सञ्चालक सलमछतका सदस्य जोशीले िातको समयमा 
विद्युतीय सिािीसािन चाजग गनगका लाधग पछन छनकै सस्तो मूल्यमा त्रबजुली उपलब्ि गिाइनेि।   

प्राधिकिण सञ्चालक सलमछतले छनिागिण गिेको विद्युत ्महसुल विद्युत ्छनयमन आयोगले स्िीकृत 
गिेपछि मािै कायागन्ियनमा आउनेि। सञ्चालक सलमछत सदस्य जोशीले वप्रलमयि ग्राहकको महसुल 
शुल्क पछन घट्ने दाबी गिे। प्राधिकिणले प्रछतमहहना ० देखख १० युछनट, ११ देखख २० युछनट, २१ 
देखख ३० युछनट, ३१ देखख ५० युछनट, ५१ देखख एक सय युछनट, एक सय एकदेखख एक सय ५० 
युछनट, एक सय ५० देखख दईु सय युछनट ि दईु सयदेखख चाि सय युछनटसम्म विद्युत ्प्रयोग 
गनेहरुको समूह िगीकिण गिेि शुल्क छनिागिण गने जनाएको ि।  

ऊजाग, जलस्रोत तथा लसाँचाइ मन्िी िर्गमान पुनले ० देखख १० युछनट त्रबजुली खपत गने ग्राहकलाई 
सस्तो शुल्कमा त्रबजुली उपलब्ि गिाउने तयािी गिेको बताए।  ‘मालसक १० युछनटभन्दा कम त्रबजुली 
खपत गने ग्राहक सुंख्या सात लाखभन्दा बढी ि,’ उनले भने, ‘त्यस्ता ग्राहकलाई सबैभन्दा सस्तो 
दिमा त्रबजुली उपलब्ि गिाउने तयािी गरििहेका िौं। ’ ११ युछनटदेखख २० युछनटभन्दा प्रयोग गनेको 
सुंख्या १७ लाख ि।  ० देखख १० युछनटसम्म प्रयोग गनेलाई सबैभन्दा सस्तो दि ि त्यसपछि 
प्रयोगका आिािमा शुल्क ललइने उनको भनाइ ि।    



प्राधिकिणले हाल मालसक २० युछनटसम्म त्रबजुली खपत गने ग्राहकबाट प्रछतयुछनट तीन रुपैयााँ ि 
सेिा शुल्कबापत ३० रुपैयााँ ललाँदै आएको ि।  मालसक चाि सय युछनटसम्म खपत गने ग्राहकबाट 
प्रछतयुछनट १२ रुपैयााँ ि सेिा शुल्कबापत एक सय ५० रुपैयााँ ललन्ि।  प्राधिकिणले एजम्पयि बढेसाँगै 
सेिाशुल्क पछन बढ्दै जाने जनाएको ि।   

प्राधिकिणले खपतको आकािअनुसाि घटीमा प्रछतयुछनट न्यूनतम तीन रुपयैााँदेखख अधिकतम १३ 
रुपैयााँसम्म महसुल तोकेको ि।  प्राधिकिणका अनुसाि प्रछतयुछनट १३ रुपैयााँभन्दा िेिै महसुल शुल्क 
ललन पाइाँदैन।  प्राधिकिणका अनुसाि सहिमा भन्दा ग्रामीण भेगमा त्रबजुली महसुल केही कम ि। 
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जलविद्युतमा सुवििा, विछनया ेजजत िकम भुक्तानी हदन पछन 
सिकािका सतै सतग 
काठमाडौं । समयमै विद्युत उत्पादन गिेि िाजष्िय प्रसािण लाइनमा योगदान पुयागउने छनजी क्षेिलाई 
विद्युत खरिद त्रबक्री दिमा हदने भछनएको सुवििा (पोस्टेड दि) प्रदानको प्रकक्रया अगाडड बढाइएको 
ि । 

ऊजाग, जलस्रोत तथा लसाँचाइ मन्िालयले नेपाल विद्युत प्राधिकिणलाई पि लेखी उल्लेखखत सुवििा 
प्रदान गनग छनदेशन हदएको हो । गत पुस ७ गते मन्िालयले दोस्रो चौमालसकमा विछनयोजजत ५० 
किोड रुपैयााँ एकमुष्ठ छनकासा पठाउन आधथगक प्रशासन महाशाखालाई छनदेश गिेको ि । 

‘छनजी क्षेिबाट छनमागणािीन जलविद्युत आयोजनालाई प्रदान गरिने सुवििा सम्बन्िी कायगविधि, 

२०६८’ अनुसाि १९ आयोजनालाई सूचीकृत दि (पोस्टेड िेट) भुक्तानी गने बािे पुस ४ गते छनणगय 
गरिएको धथयो । सोही छनणगयका आिािमा मन्िालयले आधथगश प्रशासन महाशाखालाई ७ गत े
छनकासा पठाउन पि काटेको उल्लेख ि । 

सुवििा प्रदान गदाग हालसम्म भुक्तानी नपाएकालाई प्राथलमकता हदनुपने, िोयल्टी बापतको िकम 
कटाउने लगायत प्राििान िाखखएको ि । यस्तै, िोयल्टी गणना गदाग प्राधिकिणले सम्बजन्ित 
प्रिद्गिकलाई गिेको पछिल्लो भुक्तानीसम्मको िकमलाई आिाि मान्न पछन मान्िालयले छनदेश 
गिेको ि । 

मन्िालयले सुवििा हदनुपने १९ आयोजना उल्लेख गिे पछन स्ितन्ि ऊजाग उत्पादकहरूको सुंस्था 
नेपाल (इपान) ले १ सय ३ मेगािाटका २० आयोजना सूचीमा िाखेको ि । २०६२ असाि १ गतेदेखख 
२०७१ चैत २२ गतेसम्म विद्युत उत्पादन गिी प्रणालीमा जोडेका आयोजनाले सुवििा मागेका िन ्
। 



देशमा चको लोडसेडडङका बेला सिकािले छिटो विद्युत उत्पादन गिेि प्रणालीमा योगदान पुयागउन े
प्रिद्िकलाई विद्यतु खरिदमा पोस्टेड दि (हहउाँदमा ८.४० रुपैयााँ ि बखागमा ४.८० रुपैयााँ) हदने घोर्णा 
गिेको धथयो । ति, सिकािी घोर्णा व्यिहािमा कायागन्ियन भइिहेको िैन । 



यसबीचमा केही आयोजनाका प्रिद्गिकले सिोच्च अदालतमा मुद्दा दायिी गिी जजतेि सुवििा ललएका 



िन ् । अदालत नजाने ि सिकािकै छनणगय कायागन्ियन हुने पखागइमा बसेका प्रिद्गिकहरू भने 
सुवििाका लाधग मन्िालय िाउाँदा–िाउाँ दा हैिान भएका िन ्। 

सिकािले गत आधथगक िर्गसम्म १८ आयोजनाका प्रिद्गिकलाई दामासाहीले ५० किोड रुपैयााँ बााँडेको 
धथयो । यसबापत ऊजाग मन्िी ि उनको पाटीलाई ५ किोड रुपैयााँ घुस बझुाउनु पिेको उनीहरूले 
गुनासो गिेका धथए । 

ऊजाग, जलस्रोत तथा लसाँचाइ मन्िी िर्गमान पुनले सुवििा हदने मीठो भार्ा बोल्ने ि घुमाउिो तरिकाले 
घुस माग्ने गिेको पछन प्रिद्गिकहरू बताउाँिन ् । ‘चालू आिमा पछन सुवििा ललन मन्िी तथा 
प्राधिकिण व्यिस्थापनलाई कछत िकम िुट्ट्याउनुपने हो थाहा िैन,’ एक प्रिद्गिकले गुनासो गिे । 

छनदेशन हदइसकेको हुाँदा िकम छनकासाको क्रममा िहेको मन्िालय नीछत महाशाखाका सहसधचि 
तथा प्रिक्ता प्रविणिाज अयागलले बताए । ‘मन्िालयमा समस्या िैन, आिचयक विििण तथा 
प्रििानसहहत प्राधिकिणलाई पि पठाइएको ि,’ उनले भने, ‘प्राधिकिणले कहहले कसिी वितिण गिग 
उसको कुिा भयो ।’ 

मन्िालयले िकम छनकासा गिेको भने पछन आुंलशकमाि प्राप्त भएको प्राधिकिणका प्रिक्ता प्रबल 
अधिकािीले बताए । ‘यसअछघ पाइसकेकालाई कम प्राथलमकता हदनु भन्ने पि आएको ि,’ उनले 
भने, ‘२५ किोड रुपैयााँमाि प्राप्त भएको सुछनएको ि, पूिै आएपछि बााँड्ने िा आएको जछत बााँड्न े
भन्ने व्यिस्थापनले छनणगय गलाग ।’ 

अझ सिकािले २०७०/७१ को बजेट भार्णमा २०८०/८१ सम्म विद्युत उत्पादन गिेि प्रणालीमा थप्ने 
प्रिद्र्िकलाई ५० लाख रुपैयााँ भ्याट िुट हदने घोर्णा गिेको धथयो । यसको अहहलेसम्म कायागन्ियन 
हुन सकेको िैन । सिकािले प्रछतबद्िता पूिा नगिेको भन्दै छनजी क्षेि लामो समयदेखख आन्दोललत 
ि । 

  



मुआब्जामै रुमजल्लए कणागलीका ठूला आयोजना 
(सुखेत) — भेिी बबई डाइभसगन, माधथल्लो कणागली, मध्यपहाडी िाजमागगलगायत िाजष्िय गौििका 
आयोजना मुआब्जा वििादमै रुमजल्लएका िन ्। मुआब्जा वििादकै कािण कणागलीका ३ ठूला 
आयोजना छनमागणले गछत ललन सकेको िैन । ss 

सुखेतको भेिी बबई डाइभसगन बहुउद्देचयीय आयोजनाले भेिीगुंगा, गुभागकोट ि लेकबेंसी 
नगिपाललकाको ३३ हेक्टि जलमनको मुआब्जा स्थानीयलाई हदनुपनेि । झन्ड ै३३ अबग १९ किोड 
रुपैयााँ लागतमा बन्दै गिेको आयोजना लामो समयदेखख मुआब्जा वििादले िोककएको ि । 
आयोजना बन्ने स्थलमा नम्बिी ि ऐलानी गिी २ प्रकािका जलमन िहेको आयोजना कायागलयका 
सूचना अधिकािी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले जानकािी हदए । ६० ककत्ता लालपुजाग हुने व्यजक्तका हुन ्
भने १ सय १५ ककत्तामा कर्ल्डबुक ि सािगजछनक जग्गा ओगटेका जग्गािनी िन ्। ‘ऐलानी 
जग्गाबािे मजन्िपरिर्द्को छनणगय कुिेका िौं,’ उनले भने, ‘मुआब्जा वितिणको काम क्यात्रबनेटको 
छनणगयपछि माि सम्भि ि ।’ अधिग्रहण गने जग्गामा करिब ३५ किोड रुपैयााँ जग्गािनीलाई 
हदनुपन ेउनले जनाए । 
 

अहहलेसम्म आयोजनाले लालपुजाग भएका ४० ककत्ताका जग्गािनीलाई ११ किोड रुपैयााँ भुक्तानी 
हदइसकेको ि । अझै २० ककत्ता लालपुजाग भएका जग्गािनीलाई हदन बााँकी िहेको उपाध्यायले 
बताए । आयोजनाले लालपुजाग नहुनेलाई पछन २ लाख ५० हजाि रुपैयााँ प्रछतककत्ता मुआब्जा हदने 
तयािी गिेको ि । 
 

गत महहना स्थानीयले चल्तीको दिभन्दा आिा कम मूल्य तोकेको भन्दै जजल्ला प्रशासन 
कायागलयमा िनाग हदएका धथए । धचत्तबुझ्दो मुआब्जा नहदइए आयोजनाको काम अिरुद्ि गने 
स्थानीयको चेतािनी ि । धचछनयााँ छनमागण कम्पनी ग्िाङ्डङ युजन्टन ि नेपालको िमण छनमागण 
जेभीले ६ अबग १६ किोड रुपैयााँमा कामको जजम्मा ललएको ि । सिकािले जछत छिटो मुआब्जा 
वििाद लमलाउन सक्यो त्यछत नै आयोजना छिटो सककने कम्पनीका प्रछतछनधि पिन महतोले 
जनाए । सम्बद्ि आयोजनालाई स्थानीयलाई मकाग नपने गिी मुआब्जा वितिण गनग अनुिोि 
गरिएको प्रजजअ िसन्त अधिकािीले बताए । ‘लालपुजाग भएको, ऐलानी ि साजगजछनक जलमनमा 
स्थानीय बलसिहेका िन,्’ उनले भने, ‘िर्ौंदेखख जग्गाको उपभोग गरििहेका बालसन्दाको हहतमै 
मुआब्जा वितिण गरिनेि ।’ 
 

अपर कणाालीमा १० िषादेखख वििाद 



सिकािले सन ्२००८ मा भाितीय कम्पनी जीएमआिलाई सभेक्षण अनुमछत हदएसाँगै वििाहदत 
बनेको अपि कणागली आयोजना पछन मुआब्जा वितिणमै अजल्झएको ि । प्रभावित क्षेिका ४ सय 
२६ घििुिीले मुआब्जा पाउनुपने भए पछन अहहलेसम्म १ सय ६४ परििािलाई माि वितिण 
गरिएको ि । 
 

आयोजनाले ४८.५९ हेक्टि जलमन ओगटेको भए पछन अहहलेसम्म ७.४० हेक्टिको मुआब्जा माि 
हदएको हो । आयोजनाले प्रत्येक िर्ग मुआब्जा हदने लमछत तोके पछन अजन्तम अिस्थामा िद्द गने 
गिेको स्थानीय छतलक शाहीले गुनासो गिे । आयोजनाले उनको २३ िोपनी जलमन ओगटेको ि । 
‘िर्ौंदेखख मुआब्जाको आश देखाइिहेका िन,्’ उनले भने, ‘ति अहहलेसम्म पाइएन ।’ ३ िर्गअछघ 
आयोजनाले गिेको सम्झौता अब आरू्हरूले नमान्ने उनको भनाइ ि । जग्गाको मूल्य बढे पछन 
पुिानै िकम हदन खोजजएको उनले बताए । 
 

स्थानीय क्षेि शाही, जनक शाही ि डडल्ली थापाको पछन िेिै जग्गा आयोजनाले ओगटेको ि । 
‘पहहलो ककस्ता वितिण गदाग हाम्रो नाम पारिएन,’ थापाले भने, ‘अब कहहले वितिण गने भन्नेमा 
कमगचािी नै अन्योलमा िन ्।’ अहहले कायागलयमा सहयोगीबाहेक अन्य कमगचािी नहुने उनको 
भनाइ ि । ०७४ सालमा पहहलो ककस्ताबापत आयोजनाले १३ किोड ६२ लाख रुपैयााँ बााँडेको 
धथयो । ०७४ असाि मसान्तलभि प्रभावित क्षेिको जग्गा खरिद गने सम्झौता भए पछन हालसम्म 
१५ प्रछतशत मािै जलमन ककछनएको ि । आयोजनाले ४८.५९ हेक्टि छनजी ि २६७.१७ हेक्टि 
सिकािी जलमन उपयोग गनग पाउने गिी सम्झौता गिेको आठबीस–१ का िडाध्यक्ष प्रभालसुंह विकले 
बताए । १२ िर्गदेखख माधथल्लो कणागली आयोजना जजएमआिको कब्जामा िहेको उनको आिोप ि । 
 

मध्यपहाडी पछन अलमलमै मध्यहाडी (पुष्पलाल) िाजमागग पछन लामो समयदेखख मुआब्जा 
वितिणको अलमलमै ि । लामो समयसम्म ट्र्याक खुल्ने विर्यमा वििादमा पिेको मध्यपहाडीमा 
अहहले मुआब्जा वितिणको समस्या देखखएको ि । मुआब्जाकै कािण दैलेख खण्डको 
िाितकोटदेखख लोहोिेसम्मको ३० ककलोलमटि क्षेिमा काम अछघ बढ्न नसकेको आयोजनाले 
जनाएको ि । प्रभावित क्षेिका बालसन्दाको र्ाइल उठाइसककएको आयोजनाका इजन्जछनयि 
तुलािाम शमागले जानकािी हदए । ‘प्रभावित क्षेिका घिको मूल्याुंकन गिेि माि मुआब्जा हदने 
भएका िौं,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको काम सककएपछि छनमागणको ठेक्का खुल्नेि ।’ 
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जलविद्युत आयोजना समस्यामा भएकाले सेयि मूल्य १०० भन्दा 
तल झिेको हो: धितोपि बोडगका अध्यक्ष भीष्मिाज ढुुंगानासुंगको 
िाताग 
नेपाल िाष्ि बैंकमा ३० िर्े सेिापछि गत जेठमा कायगकािी छनदेशकबाट अिकाश पाएका भीष्मिाज 
ढुुंगाना नेपाल धितोपि बोडगको अध्यक्ष छनयुक्त भएका िन ् । २०४२ सालमा सहायकका रुपमा 
िाजष्िय िाखणज्य बैंकबाट वित्तीय क्षेिमा प्रिेश गिेका ढुुंगाना २०४६ मा अधिकृतका रुपमा िाष्ि बैंक 
प्रिेश गिेका धथए । करिब ७ िर्ग िाष्ि बैंकको कायगकािी छनदेशक भएि काम गिेका उनले अध्यक्ष 
छनयुक्त हुनुअछघ केही समय विज्ञ सञ्चालकको रुपमा बोडगमा काम गिे । ढुुंगाना बोडगको अध्यक्ष 
हुने बेलादेखख नै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) उकालो लागेको ि । त्रिभुिन विचिविद्यालयबाट 
अथगशास्िमा स्नातकोत्ति तथा बेलायतको युछनभलसगटी अर् ललुंकनसायि एन्ड हम्बिसाइडबाट एमबीए 
ढुुंगानाको आगमनसाँगै धितोपि बजािले कस्तो गछत समाउला भन्ने लगानीकतागमा चासो ि । 
र्िक–र्िक छनयामक छनकाय ि सिकािको नीछतगत एकाकीपनले वपजल्सएको नेपालको पुाँजी बजािको 
विकास ि प्रिद्र्िनमा केजन्रत िही ढुुंगानासाँग क्यावपटलका कमला अयागलले गिेको कुिाकानी : 

कहठन परिजस्थछतमा अध्यक्ष बन्नुभएको ि । यो अिस्थाबाट सेयि बजािको विकासका लाधग 
तपाईंले चाल्ने कदम के हुन्ि ? 

बोडगले मुख्यगिी िस्तु बजाि (कमोडडटी माकेट) ि धितोपि बजाि (सेक्युरिटी माकेट) लाई हेिग । 
अझै धितोपि बजाि पछन त्यछत विकलसत भइसकेको अिस्था होइन । ककनकक, भखगि–भखगिै 
धितोपिका नयााँ उपकिण कािोबाि हुन थालेको जस्थछत ि । पहहले सेयिको मािै कािोबाि हुन े
गिेकामा अब विस्तािै ऋणपि (डडबेन्चि) को कािोबाि सुरु भएको ि । त्यसमा पछन कपोिेट 
डडबेन्चि ि सिकािी डडबेञ्चि सुरु भएको ि । सामूहहक लगानी कोर्को पछन कािोबाि सुरु भइसकेको 
ि । अहहले नेप्सेमा कािोबाि भएका धितोपिका उपकिण छयनै हुन ्। 

िस्तु बजािका लाधग अझै बोडगले कािोबाि स्थलकै लाधग अनुमछत हदएको िैन । िस्तु बजाि 
विछनमय गनग अनुमछतका लाधग छनिेदन ललए पछन स्िीकृछत हदएि कािोबाि गने जस्थछतमा पुग्नु 
पहहलो काम हो । पुाँजी बजािलाई थप विस्तारित गनुग ि िस्तु बजािमा छनयलमत कािोबाि हुने 
िाताििण बनाउन बोडगले आगामी हदनमा अझ बढी काम गनुगपनेि । बोडगले बजािलाई सहयोग मािै 
गने हो । कािाबोि हुाँदा देखखएका समस्या पहहचान गिी कािोबािलाई पािदशी बनाउन भूलमका खेल्ने 



हो । भखगिै आएकाले बोडगका समजष्टगत कामको मूल्याुंकन गिी प्राथलमकताका आिािमा ‘रुहटङ’ 
बनाएिै काम गिौं ।   

 नेपालमा प्रिानमन्िी, अथगमन्िी, गभनगिले बोलेको कुिाले पछन बजाि प्रभावित भएको पाइन्ि । 
उहााँहरुले सेयि बजािबािे बोल्नेत्रबवत्तकै बढ्ने या घट्ने हुन्ि । त्यस्तै, िैमालसक िा अिगिावर्गक िा 
िावर्गक ‘क्लोजजङ’ को बेलामा पछन बजाि प्रभावित हुन्ि भन्ने गरिन्ि । 

पुाँजी बजाि खजस्कएि तल्लो ‘िेन्ज’ मा पुगेि केही माधथ जान थालेको ि । बजाि सिकािविरुद्ि 
ि भन्ने सन्देश गएको ि । अहहले लगानीकतागमा देखखएको छनिाशाको मनोबल धचनग बोडगले कस्तो 
भूलमका खेल्ि ? 

लगानीकतागले गिेको लगानीबाट केही न केही प्रछतर्ल पाउनुपिग । लगानीकतागले बजािमा लगानी 
गिेि प्रछतर्ल पाउन सकेनन ्भने बजािप्रछत आकवर्गत हुाँदैनन ्। लगानीकतागले िेिै प्रछतर्लको आश 
पछन गनुग हुाँदैन ि ज्यादै थोिै िा प्रछतर्ल नै नपाउने परिजस्थछत पछन बन्नु हुाँदैन । सामान्य ति 
जस्थि खालको प्रछतर्ल लगानीकतागले पाइिहने िाताििण हुनुपिग । यसले मािै बजाि दीघगकालीन 
रुपमा स्थायी हुन्ि ि बढ्दै जान्ि । नेपालमा प्रिानमन्िी, अथगमन्िी, गभनगिले बोलेको कुिाले पछन 
बजाि प्रभावित भएको पाइन्ि । उहााँहरुले सेयि बजािबािे बोल्नेत्रबवत्तकै बढ्ने या घट्ने हुन्ि । 
त्यस्तै, िैमालसक िा अिगिावर्गक िा िावर्गक ‘क्लोजजङ’ को बेलामा पछन बजाि प्रभावित हुन्ि भन्ने 
गरिन्ि । ति, सामान्यतया क्लोजजङले खासै र्िक पािगजस्तो लाग्दैन । 

सेयिमा लगानी गदाग आरू्ले विचाि गिेि ि सम्बजन्ित कम्पनीका तथयलाई हेिेि गनग सके पिुताउन े
अिस्था आउाँ दैन । अकाग े व्यजक्तले भनेको िा हल्लाका भिमा लगानी गदाग िेिै समस्या आउन े
गिेको ि । आरू्ले विचलेर्ण गिेि लगानी गिे बजािबाट घाटा खानुपने अिस्था हुाँदैन ककनभने 
िाम्रोसाँग अध्ययन गने ि िास्तविक तथय केलाउने व्यजक्तले घटेको बजािबाट पछन र्ाइदा ललइिहेको 
हुन्ि । लगानीकतागमा पुाँजी बजािसम्बन्िी साक्षिता कम ि । 

त्यसैले पुाँजी बजािबािे बुझाउन आिचयक ि । कुन कम्पनीको सेयि ककन्न जााँदा के–के कुिा हेिेि 
जानुपिग भन्ने कुिाको ज्ञान लगानीकतागमा भिाइहदनुपिग । त्यसपछि माि कुनै पछन लगानीकतागमा 
छनिाशाको अिस्था लसजगना हुाँदैन । बोडगले पछन बजािलाई उधचत छनयमन गिेि जानुपिग । 
छनयमनकािी छनकायले बजािमा प्रिेश गने जोहीकोहीले छनजचचत ककलसमको प्रछतर्ल प्राप्त गनग 
सक्ने िाताििण भने बनाइहदनुपिग ।  



खुला कािोबाि भन्दाभन्दै पछन िेिै जलविद्युत ्कम्पनीको सेयि मूल्य अुंककत मूल्यभन्दा छनकै तल 
झरिसकेको ि । कछतपय बैंकका सेयि मूल्य पछन अुंककत मूल्यकै हािाहािी िन ्। पछिल्लो समयमा 
बजाि बढ्दा पछन खासै सुिाि हुन सकेको िैन ।  लगानीकतागको मनोबल िा अन्य सुंिचनागत 
समस्याले यस्तो भएको होला ? यस्ता समस्या कसिी समािान गनुगहुन्ि ? 

हामीले जलविद्युत ्कम्पनीको सेयि प्रछतककत्ता १०० रुपैयााँमै जािी गनग लगायौं । अहहले आएि 
५०/६० रुपैयााँमा झयो । िास्तिमा त्यछतखेिै ती कम्पनीको मूल्य १०० रुपैयााँमै जानुपने धथयो कक 
धथएन ? १०० रुपैयााँमै छनष्कासन गने अिस्था नआईकन नै छनष्कासन भयो कक ? यस्ता कुिालाई 
बोडगले हेनुगपने हुन्ि । जलविद्युत ्आयोजनामा समस्या िन ्। अहहले विद्युत ्छनयमन आयोग 
बनेि कक्रयाशील िहेकाले आयोगसाँग समन्िय गिेि कसिी जाने भनेि बोडगले िलर्ल गदै ि । 
बजािलाई अजस्थि बनाउनु हुाँदैन । 

आगामी हदनमा बजािलाई स्थाछयत्ि हदने भनेिै सम्बजन्ित सिोकाििाला ि छनयामक छनकायसाँग 
बसेि िलर्ल गिी बोडग अछघ बढ्ि । लगानीकतागले सिै सेयिमा लगानी गिेपछि त्यो कम्पनी 
डुब्यो भने मेिो कछत पैसा कर्ताग हुन्ि भन्न ेकुिा हेनुगपिग । लगानीकतागले लगानी गदाग कम्पनीको 
ककताबी मूल्य (नेटिथग) कछत ि भनेि हेनैपिग । त्यस्तो सेयि खरिद गिेको कम्पनीले भविष्यमा 
कछत प्रछतर्ल हदन्ि ? त्यसको प्रछतर्लका आिािमा ‘अन्डि भ्यालु’ सेयि हो कक ि ‘ओभि भ्यालुड’ 
सेयि हो, हेनुगपिग । त्यसपछि त्यो कम्पनीले हदने प्रछतर्लको प्रक्षेपण कस्तो ि ि विगतका प्रक्षेपण 
तथा िास्तविकता कवत्तको मेल खान्िजस्ता कुिालाई सेयि खरिदकतागले केलाउनुपिग । 

भविष्यको अपेक्षा÷आशा (फ्युचि एक्स्पेक्टेसन) ि विगतका िास्तविकतामा मेल खाएको जस्थछत ि 
सेयि ककन्न ठीक ि भन्ने लागेमा त्यस्तो सेयि खरिद गनुग िाम्रो हुन्ि । जथाभािी िा त्रबनाअध्ययन 
िा कसैको लहैलहैमा लागिे सेयि ककन्यो भने समस्या हुन सक्ि । बजाि बढेि १८८१ सूचक ककन 
पुग्यो त ? यस्तो खालको उतािचढाि बजािमा हुनु हुाँदैन । बजाि बढ्नै हुाँदैन भन्न खोजेको होइन 
। ति, बजाि बढ्नु िा घट्नुका पिाडड िास्तविक तथय हुनैपिग ।  

हामीले जलविद्युत ्कम्पनीको सेयि प्रछतककत्ता १०० रुपैयााँमै जािी गनग लगायौं । अहहले आएि 
५०/६० रुपैयााँमा झयो । िास्तिमा त्यछतखेिै ती कम्पनीको मूल्य १०० रुपैयााँमै जानुपने धथयो कक 
धथएन ? १०० रुपैयााँमै छनष्कासन गने अिस्था नआईकन नै छनष्कासन भयो कक ? यस्ता कुिालाई 
बोडगले हेनुगपने हुन्ि । जलविद्युत ्आयोजनामा समस्या िन ्।  



िेिै कम्पनी (जीिन तथा छनजीिन त्रबमा, पूिागिाि, पुनत्रबगमा) ले  सिगसािािणमा ठूलो िकमको सेयि 
(आईपीओ) त्रबक्री गदै िन ्। सुस्ताएि उठ्ने कोलससमा िहेको अहहलेको बजाि रे्रि प्रभावित होला 
छन ? बोडगले नयााँ सेयि आउने समय ि बजािको अिस्थालाई कसिी व्यिजस्थत बनाउाँि ?  

लगानीकतागले त्यहााँ मेिो प्रछतर्ल ि भन्ने भयो भने लगानी गिगन ्। अहहले सेयि िेिै या थोिै 
छनष्कासन भयो भन्ने कुिै होइन  । िाम्रो कम्पनीका सेयि छनष्कासन गदाग बजािमा सेयिको ककनबेच 
नहुने भन्ने कुिा हुाँदैन । अहहले कुल गाहगस्थ उत्पादन (जीडीपी) साँगको तुलनामा बजाि पुाँजीकिण 
५० प्रछतशतभन्दा तल ि । यो अनुपात ७०/८० प्रछतशतसम्म पुयागउाँ दा कुनै समस्या हुाँदैन । अझै 
बजािले जीडीपीको ३०/४० प्रछतशत बजाि पुाँजीकिण हुने गिी भएको छनष्कासनलाई थेग्न सक्ि । 
त्यसैले सेयि बढी ि घटीभन्दा पछन सेयि खरिद गने कम्पनी सक्षम ि अक्षम भन्ने कुिा हेनुगपिग 
। 

बोडगले पछन सेयि छनष्कासक कम्पनीको क्षमता जााँच्नुपिग । बजािमा जानेत्रबवत्तकै विचिास गुमाउन े
जस्थछत आउनेदेखे सािगजछनक छनष्कासन िोक्नुपिग । त्यसका लाधग कानुनी समस्या िन ् भन े
त्यसको सुंशोिन हुनुपिग । अहहले कम्पनी ऐनले ‘डडस्काउन्ट’ मा सेयि छनष्कासन गनग हदाँदैन । 
बढी मूल्य (वप्रलमयम) मा छनष्कासन गनग पछन ककताबी मूल्य प्रणाली मािै प्रयोगमा ि । त्यसैले 
नलमलेका विर्यमा पुनिािलोकन गिेि बजािमैिी बनाउने ि ‘बुक त्रबजल्डङ’ प्रकक्रयामा जान सककयो 
भने बजािमा सेयिको मूल्य िास्तविक हुन आउाँि । त्यसका लाधग बोडगले कक्रयाशीलता देखाउाँि ।   

सेयि बजािकै सूचीकृत नभएका सेयिको कािोबाि गनग प्रयोगमा भएको ‘ओहटसी (ओभि द काउन्टि)’ 
कािोबाि ि सिकािी तथा बैंक÷वित्तीय सुंस्थाका ऋणपिको कािोबािले प्राथलमकता पाउन सकेको िैन 
। यसको कािोबािका लाधग बोडगको भूलमका के हुन्ि ? 

धितोपिका सबै प्रकृछतका कािोबािका लाधग बोडगले प्रणाली बनाइहदने हो । ऋणपिको कािोबाि गनग 
दोस्रो बजाि खुला ि । ति, दोस्रो बजाि खुला भए पछन त्यहााँ ककनबेचको सुंयन्िले िाम्रोसुंग काम 
गरििहेको िैन । विचिभरि नै ऋणपिको कािोबाि गदाग आफ्नो ऋणपिको मूल्य तोकेि कछतमा 
हदन्िौ भनेि ‘अर्ि’ गने प्रचलन ि । बजािमा त्यो ऋणपिको मूल्य कछत ि ? बजािको भन्दा 
त्यसको ब्याजदि िाम्रो िहेि भने त्यो ‘वप्रलमयम’ मा त्रबक्री हुन्ि । बजािको भन्दा ब्याजदि  कम 
िहेि भने त्यो डडस्काउन्टमा त्रबक्री हुन्ि । 

खरिदकतागले आरू् अनुकूल मूल्य ‘कोड’ गिगन,् सबैभन्दा बढी मूल्य कोड गनेलाई त्रबक्री गरिन्ि । 
त्यस्तो खालको सुंयन्ि नेपालमा तयाि भएको िैन । उच्च ि कम मूल्य भए पछन कुनै मतलब 
िैन । त्यसैले ऋणपिको कािोबाि सहज रुपमा गनग िाम्रो ‘प्लेटर्मग’ बनाउन बोडगले काम गिग ।  



तपाईं लामो समय एउटा छनयमनकािी छनकायमा काम गिेि अकाग े छनयमनकािी छनकायमा 
आउनुभएको ि । एउटा छनयामकले जािी गने छनदेशन अकाग ेलाई अप्ठेिो हुने ि त्यसले बजािसमेत 
प्रभावित हुने गिेको ि । छनयामकीय समन्िय कायम गदै बजाि प्रभावित हुनबाट िोक्ने कुन ै
सुंयन्ि प्रयोग गनुगहुन्ि कक ? 

हामीकहााँ विलभन्न छनयमनकािी छनकाय िन ् । अथग मन्िालय ि । मन्िालय आर्ैं मा एउटा 
छनयमनकािी छनकाय हो । त्यसपछि िाष्ि बैंक, धितोपि बोडग, त्रबमा सलमछत, नेपाल दिूसञ्चाि 
प्राधिकिण, विद्युत ् छनयमन आयोजस्ता क्षेिगत विलभन्न छनयमनकािी छनकाय िन ् । यी सबै 
छनकायका काम गने क्षेि ि तरिका आ–आफ्ना िन ्। ति, ती क्षेिका कम्पनीहरु सूचीकृत भएि 
दोस्रो बजािमा कािोबाि भएकाले धितोपि बोडगले सबै क्षेिलाई हेनुगपने हुन्ि । त्यस्तो बेला एउटा 
के्षिको छनणगयले बजाि प्रभावित हुने गिग । 

विशेर्गिी अथग मन्िालय, िाष्ि बैंक ि त्रबमा सलमछतका कछतपय छनणगयले तत्कालै सेयि बजािमा 
प्रभाि जमाउने गिग । यस्तो अिस्थामा सबै छनयमनकािी छनकाय लमलेि िलर्लमार्ग त समस्याको 
समािान खोज्नुपिग । त्यसका लाधग अथग मन्िालयमा अथगमन्िीको सुंयोजकत्िमा उच्चस्तिीय 
वित्तीय क्षेि समन्िय सलमछत ि । अहहले त्यस्तो जस्थछतमा अथग मन्िालयले समन्िय गरििहेको ि 
। 
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काबेली ‘बी’–१ क्यासकेडमा २ बैंकको १ अबग ४० किोड लगानी 
काठमाडौं । ताप्लेजुङ ि पााँचथिको सीमामा छनमागण हुने ९.९४ मेगािाटको काबेली ‘बी’ १ क्यासकेड 
जलविद्युत आयोजनामा दईु बैंकले १ अबग ४० किोड रुपैयााँ ऋण लगानी गने भएका िन ्। अरुण 
भ्याली हाइड्रो पािि कम्पनीले छनमागण गने आयोजनामा बैंक अर् काठमाडौंको अगुिाई तथा कुमािी 
बैंकका े लगानी हुनेि । 

आया ेजनामा कूल लागतका े ७० प्रछतशत ऋण लगानी हुने गिी सम्झा ैता भएका े कम्पनीका 
कायगकािी अध्यक्ष िमेशप्रसाद न्या ैपानेले बताए । उनका अनुसाि आयोजनामा ३० प्रछतशत स्िपूजी 
लगानी ि । २ अबग रुपैयााँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आगामी र्ागुन १ गतेदेखख लसलभल 
सुंिचनाको काम सुरु गने तयाि ि । 

यो आयोजना २५ मेगािाटको काबेली ‘बी’–१ को क्यासकेड हो । काबेली ‘बी’–१ बाट विद्युत उत्पादन 
भएि छनस्कने पानीको उपयोग गिी क्यासकेड आयोजना छनमागण गनग लाधगएको ि । आयोजनाको 
विद्युतगहृमा ४.९७ मेगािाट क्षमताका २ िटा टबागइन जडान हुनेि । टबागइनमा ३ रे्जका २ िटा 
जेनेिेटि िाखेि विद्युत उत्पादन गरिनेि । आयोजना छनमागण सम्पन्न भएपछि िावर्गक ५८.०२ 
धगगािाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुनेि । 

आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत ३ ककलोलमटि दिुीमा िहेको काबेली ‘बी’–१ को १३२ केभी 
पुललङ्ग सबस्टेसनमा जोडडनेि । २०७८ असोज १ गतेदेखख विद्युत उत्पादन गने लक्ष्यसहहत 
कम्पनीले आयोजनाको छनमागण प्रकक्रया अगाढी बढाइएको ि । आयोजनाको नेपाल विद्युत 
प्राधिकिणले विद्युत खरिद सम्झौता (वपवपए) गरिसकेको ि । प्राधिकिणले हहउाँदमा ८.४० रुपैयााँ 
ि िर्ागयाममा ४.८० रुपैयााँमा आयोजनाको विद्युत खरिद गने गिी वपवपए गिेको ि । 
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लोडसेडडङमुक्त खलुंगाका नाममा िाजनीछत 

जुम्ला-साविक कणागलीको पहहलो चन्दननाथ नगिपाललकालाई उज्यालो बनाउने कुिा िामकहानी 
बन्यो । विलभन्न उपाय अपनाइयो ति दीघगकालीन हुन नसक्दा लोडसेडडङको समस्या समािान हुन 
सकेन । मेलसन बनाउन ेक्रमबाटै अन्िकाि भोधगिहेका खलुंगाबासीले अहहलेसम्म मुजक्त पाएका 
िैनन ्। कहहलेसम्म पूणग बत्ती पाउने टुुंगो पछन िैन ? खलुंगाको बत्ती पछिल्लो समय सबै नतेाको 
िाजनीछत गने आिाि बनेको ि । नत नतेा त्यसबािे बोल्न िोड्िन ् नत बत्ती बल्ि । 
केही महहना पाििको नयााँ मेलसन जडान गने कुिाले समय खायो । ब्रेरिङ भाधचएपछि नयााँ मेलसन 
जडानको जजम्मा ललएको भाितीय कम्पनीको ठेकेदािबीचमै भागेपछि महहनौ हदन खलुंगा अाँध्यािै 
िह्यो । सिगदलीय बैठक बसेि ठेकेदािलाई कर्ताग बोलाई नयााँ मेलसन जडान गिे पछन बत्ती छनयलमत 
हुन सकेन । खलुंगाबासीको टुकी बाल्ने बाध्यता हटेन । 

सुंघीय साुंसद गजेन्रबहादिु महतको पहलमा साुंसद विकास कोर्को ५० लाख रुपैयााँमा डडजेल प्लान्ट 
खरिद गिी जुम्ला ल्याइयो । डडजेल प्लान्टको खचग िान्न नसक्ने टीका हटप्पखण उहीबेला चलेको 
धथयो ति केही महहनामै प्लान्ट महुंगो भएका कािण चलाउन सककएन । अहहले विद्युत ्प्राधिकिणले 
पठाएको डडजेल प्लान्ट तथा विद्युत ्उत्पादनका सािन सबै थजन्कएका िन ्। अध्यााँिो यहााँका 
नागरिकको छनयछत नै बनेको ि । साना उद्योग, होटल व्यिसायी छनयलमत बत्ती नहुाँदा मकागमा िन ्
भने सबैभन्दा समस्यामा एसईई तयािी गने विद्याथी िन ्। अहहले एक िोडेि एकमािै बत्ती आउि 
। १०÷२२ घण्टामािै बत्ती आउाँदा होटल सञ्चालनमा छनकै समस्या भएको काजन्जिोिा होटलका 
माललक नेबुग लामाले बताए । बत्ती आउने भन्दै महहना हदन िर्ग त्रबत्यो ति समस्या उही बत्ती 
उत्पादनका क्षेिमा यछत घोटाला ककन भएको होला ? भन्ने विर्यमा नगिबासी अनविज्ञ िन ्। 
अहहलेसम्मका नेताले खलुंगामा बत्ती बाल्ने नाममा िाजनीछत गरििहेका िन ्। लोडसेडडङको हदगो 
समािान कसैले पछन खोजेका िैनन ् । कोही आएि डडजेल प्लान्ट हदन्िन,् कोही आएि सोलाि 
प्लान्ट हदने कुिा गिगन ्। ति यी सबै खलुंगाको लोडसेडडङ समािानभन्दा पछन बत्तीका नाममा 
िाजनीछत चम्काइिहेको नागरिकहरूको गुनासो ि । 
१ मेगािटको सोलाि प्लान्ट 



लामो समयदेखख जुम्ला सदिमुकाम खलुंगा अन्िकािमय ि । छनयलमत विद्युत ्नहुाँदा एसईईको 
तयािी कक्षा ललइिहेका विद्याथी समस्या िन ् भने, विद्युतीय कायगलगायत ठप्प िन ् । लामो 
समयसम्म जजल्ला सदिमुकाममा लोडसेडडङ हुाँदा समस्या भोधगिहेका स्थानीयलाई भने अब केही 
सहज हुने भएको हो । 
दोस्रो अलपकालीन उपायका रूपमा खलुंगाको विद्युत ्समस्या समािानका लाधग कणागली प्रदेश 
सिकािले एक मेगािाट सोलाि प्लान्ट सहयोग गिेको ि । ६ महहनालभि खलुंगामा विद्युत ्आपूछत ग 
भइसक्ने गिी काम भइिहेको आन्तरिक मालमला तथा कानुनमन्िी निेश भण्डािीले जानकािी हदए 
। 
उनका अनुसाि जुम्लामा लामो समयसम्म विद्युत ्नहाँ ुदा दीघगकालीन रूपमा विद्युत ्आपूछत गको 
व्यिस्था नहुन्जेलसम्म सोलाि प्लान्टको व्यिस्था गरिएको हो । उनले भने, “जुम्ला लामो समयसम्म 
अाँध्यािोमा बस्यो, अब भने केही सहज हुन्ि । विद्युत ्आपूछत गको अल्पकालीन समािानका लाधग 
एक मेगािाटको सोलाि प्लान्ट िाख्न लाधगएको हो । ६० प्रछतशत अनुदान हदन,े २० प्रछतशत सहुललयत 
कजाग हदने ि उत्पादकहरूले छनमागण गने गिी प्रकक्रयाअछघ बहढसकेको ि । 

समन्िय सलमछतका प्रमुख लालबहादिु साकी सोलाि प्लान्ट अध्ययनका लाग धचछनयााँ टोली जुम्ला 
पुगेि र्ककग सकेको बताए । सोलाि प्लान्टमार्ग त जुम्ला झलमल्ल बनाउन आतुि िहेको उनको भनाइ 
ि । विद्युत ् प्राधिकिण ि िैकल्पीक ऊजागबीच सम्झौता हुने त्रबवत्तकै जुम्लामा ६ महहनालभि 
छनयलमत विद्युत ्आपूछत ग तथा सोलाि प्लान्टको कायग सुरु भइसक्ने ि । जु ुम्लामा सोलाि 
प्लान्टबाट तातोपानी गाउाँपाललकाको डााँगीबाड, लसाँजा गाउाँपाललकामा सौयग ऊजागमार्ग त विद्युत ्
उत्पादनको काम भइिहेको ि । 
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६ महहनामा एक सय ४९ मेगािाटको उत्पादन अनुमछत 
काठमाडौं - विद्युत ्विकास विभागले चालु आधथगक िर्गको ६ महहनामा एक हजाि चाि सय ७७ 
मेगािाट क्षमताका २३ िटा जलविद्युत ्आयोजनाका प्रिद्र्िक कम्पनीले विद्युत ्उत्पादनको सभेक्षण 
अनुमछतपि ललएका िन।् विभागका अनुसाि गत साउनदेखख पुस मसान्तसम्ममा २३ िटा 
जलविद्युत ्प्रिद्र्िक कम्पनीले सिेक्षण अनुमछतपि ललएका हुन।् 

विभागका सूचना अधिकािी छनशा रिजालले चालु आधथगक िर्गमा २३ िटा जलविद्युत ् प्रिद्र्िक 
कम्पनीले विद्युत ् उत्पादनको सभेक्षण अनुमछतपि ललएको जानकािी हदइन।् ‘अहहले नयााँ 
जलविद्युत ्आयोजनाको सम्भाव्यता खोजेि जलविद्युत ्प्रिद्र्िकले विद्युत ्उत्पादनको सभेक्षण 
अनुमछतपि ललने काम भइिहेको ि,’उनले भछनन,्‘अधिुंकाश जलविद्युत ् आयोजनाको सभेक्षण 
अनुमछतपि जािी भइसकेकाले पछन सुंख्या केही कम भएको हुन सक्ि।’ विभागका अनुसाि चालु 
िर्गको ६ महहनामा एक सय ४९ मेगािाट क्षमताको आयोजना छनमागणको लाधग १० प्रिद्र्िकले 
विद्युत ्उत्पादन अनुमछत ललएका िन।् 
  

यो अिधिमा एक हजार चार सय ७७ मेगािाटको सभेक्षण अनुमनत जारी भएको छ। 

विभागका अनुसाि हालसम्म १७ हजाि नो सय ५८.७९९ मेगािाट क्षमताका दईु सय ९० जलविद्युत ्
प्रिद्र्िक कम्पनीले सभेक्षण अनुमछतपि ललएका िन।्त्यसैगिी, हालससम्म सात हजाि नौ सय 
९६.११२ मेगािाट क्षमताको आयोजना छनमागणको लाधग एक सय ९१प्रिगद्िकले विद्युत ्उत्पादन 
अनुमछत ललएको विभागले जनाएको ि। विद्युत ्आयोजनाको अनुमछतपिसम्बन्िी छनदेलशका २०७५ 
आएसाँगै लाइसेन्स वितिणमा िेिै सुिाि आएको विभागले जनाएको ि। ‘केही िर्गअछघसम्म 
जलविद्युत ्आयोजनाको लाइन्सेन्स होल्ड गने प्रिवृत्त मौलाएको धथयो। ति सिकािले पछिल्लो 
समय जलविद्युत्को लाइसेन्स हदने लसस्टममा परिितगन गिेसाँगै िेिै सुिाि आएको ि,’ प्रिक्ता 
रिजालले भछनन,् ‘तोककएको समयलभि काम नगिे सोझै लाइसेन्स खािेज गने व्यिस्थाले पछन केही 
हदसम्म सुिाि आएको हो।’ 

विभागका अनुसाि आधथगक िर्ग ०७४/७५ मा जलविद्युत ् आयोजनाको सिेक्षण अनुमछत ललने 
प्रिद्र्िकको सुंख्या एक सय ३६ धथयो। ती प्रिद्र्िकले आठ हजाि तीन सय ९४ मेगािाट क्षमताको 



आयोजना अध्ययन गनग अनुमछत ललएका धथए। आधथगक िर्गमा ०७५-७६ मा दईु हजाि दईु सय ४५ 
मेगािाट क्षमताका ३१ जलविद्युत ्आयोजनाको सिेक्षण अनुमछतपि ललएि अध्ययन थालेका िन।् 
विभागको अनुसाि आधथगक िर्ग ०७४-७५ मा दईु हजाि दईु सय २९ मेगािाट क्षमताको आयोजना 
छनमागणको लाधग ३५ िटा जलविद्युत ्प्रिद्र्िकले अनुमछत ललएका िन।् आधथगक िर्ग ०७५-७६ मा 
दईु हजाि एक सय मेगािाट जलविद्युत ्उत्पादनको लाधग २९ िटा प्रिद्र्िक कम्पनीले अनुमछत 
ललएका िन।् आछघल्लो आधथगक िर्गको तुलनामा गत आिमा उत्पादन अनुमछत ललने प्रिद्र्िकको 
सुंख्या ६ ले घटेको ि। 

विभागका अनुसाि आधथगक िर्ग ०७५-७६ सम्म नेपाल विद्युत ्प्राधिकिण ि छनजी क्षेिका कम्पनीलाई 
१७ हजाि १३ मेगािाट जडडत क्षमता बिाबिको दईु सय ७७ िटा जलविद्युत ्प्रिद्र्िक कम्पनीलाई 
सिेक्षणको अनुमछतपि हदइएको ि। त्यसैगिी, आधथगक िर्ग ०७५-७६ सम्म नेपाल विद्युत ्प्राधिकिण 
ि छनजी क्षेिका कम्पनीलाई सात हजाि नौ सय ३२ मेगािाट क्षमता बिाबिको एक सय ८४ 
जलविद्युत ्कम्पनीलाई उत्पादन गने अनुमछतपि जािी गरिएको विभागले जनाएको ि। विद्यतु ्
आयोजना अनुमछतमा मेगािाट अनुसािको मापदण्ड तय गरिएको ि। आयोजनाको 
अनुमछतपिसम्बन्िी छनदेलशका २०७५ मा जलविद्युत ्प्रिद्र्िकले एक मेगािाट क्षमताको आयोजनाको 
अनुमछत ललन १० लाख रुपैयााँ छतनुपने व्यिस्था ि। 

पााँचदेखख १० मेगािाटसम्म २० लाख रुपैयााँ, ११ देखख २५ मेगािाटसम्म ३० लाख रुपैयााँ, २६ देखख 
सय मेगािाटसम्म ८० लाख रुपैयााँ, एक सय एक मेगािाटदेखख पााँच सय मेगािाटसम्म एक किोड 
रुपैयााँ ि पााँच सय एकदेखख माधथ एक किोड २० लाख रुपैयााँ अनुमछत शुल्क तोककएको ि। 
जलविद्युत ् आयोजना विकास गनग चाहने प्रिद्र्िकले सिेक्षण अनुमछत ललन उत्पादन क्षमता 
बमोजजम अनुमछतपि दस्तुिबापतको िकम विभागको ििौटी खातामा जम्मा गिेको सक्कल िलसद 
पेस गनुगपने व्यिस्था ि। प्रिद्र्िकले अध्ययन कायग गनग लाग्ने अनुमाछनत खचगको विस्ततृ लागत, 

विस्ततृ अध्ययन सम्पन्न गनग लाग्ने समय, सुरुको दईु िर्गलभि अध्ययन सम्पन्न गरिने कायगको 
ताललका, जलविद्युत ्आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजजकल विचलेर्ण पिामशगदाताबाट प्रमाखणत भएको 
डेस्क अध्ययन प्रछतिेदन लगायत कागजात बुझाउनुपिग। 
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जापानमा परित्यक्त खाद्यान्नबाट त्रबजुली 
 
टोककयो । जापानमा परित्याग गरिएको खानालाई रिसाइकल गिी विद्युत उत्पादन गने नयााँ 
प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको ि । जेएर्ई इजन्जछनयरिङ कपोिेसनले नयााँ प्रविधिको अनुसन्िान ि 
छनमागणका लाधग हालै “जे बायो रू्ड रिसाइकल” कम्पनी खडा गिेको ि । 

यस कम्पनीले अगस्ट २०१८ मा परित्या गरिएको खानाबाट बायोग्यास बनाउने परियोजना शुरु 
गिेको धथयो । जेएर्ई इजन्जछनयरिङका अध्यक्ष हाजजमे ओलशताले औद्योधगक ि र्ाललएको 
खानाको प्रयोग गिी एकीकृत सेिा शुरु गरिएको जानकािी हदए । उनले कम्पनीले हाल र्ोहोि 
सुंकलन, र्ोहोि त्रबसजगन, ऊजाग उत्पादन ि विद्युत त्रबक्रीको कायग थालेको बताए । 

ओलशताले भने, – यस्ता परियोजना जापानमा त्रबिलै देख्न पाइन्ि । यो परियोजनाले तीन िटा 
मुख्य पक्षलाई आत्मसात गिेको ि – िाताििण, ऊजाग ि रिसाइकल । सबै ककलसमका स्रोतहरुको 
प्रभािकािी प्रयोग गनग सककन्ि भन्ने नमुना देखाउन हामीले चाहेका िौं, ि यो सर्ल पछन भएको 
ि । 

यस परियोजनामा हिेक हदन ८० टन र्ोहोि खाद्यान्नलाई सूक्ष्मजीिीय विधिद्िािा प्रशोिन 
गरिन्ि ि लमथेन ग्यासको प्रयोगबाट विद्युत उत्पादन हुन्ि । खाद्यान्न कािखाना ि अरु िेन 
स्टेशनमा जम्मा हुने खाद्य र्ोहोिलाई सुंकलन गने कायगक्रम पछन साँगै सञ्चालन गरिएको ि । 
र्ोहोि उठाउाँदा आउने लशशा, प्लाजस्टक जस्ता नगल्ने र्ोहोिलाई िुट्याउने कायग सम्पन्न भएपछि 
खाद्यान्नलाई कुहाउने प्रकक्रया शुरु हुन्ि, ि अन्तमा बायो ग्यास तयाि हुन्ि । 

लमथेनसाँगको लमश्रणपछिको बायोग्यासको सहयोगमा विद्युत उत्पादन गरिन्ि । यो विद्युतलाई 
निीकिणीय ऊजागका रुपमा त्रबक्री गरिन्ि । जे बायो रू्ड रिसाइकलका छनदेशक सातोरु उडागािाले 
कम्पनीसाँग हाल ४ लाख घनलमटिका ठूल्ठूला ग्यााँस भण्डािण ट्यााँकहरु िहेको बताए । 
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१ हजाि मेगािाट विद्युत ्केन्रीय प्रसािण लाइनमा जोडडाँदै 

बढी भएको विद्युत ्भारतमा बबक्री गररन े

काठमाडौं।  चालू आधथगक िर्गलभि १ हजाि ४ मेगािाट विद्युत ्केन्रीय प्रसािण लाइनमा जोडडने 
भएको ि । यो िर्ग विलभन्न ५० िटा आयोजना केन्रीय प्रसािण लाइनमा थवपने नेपाल विद्युत ्
प्राधिकिणले जनाएको ि । यी आयोजनाको विद्युत ्केन्रीय प्रसािण लाइनमा जोडडाँदा हालको 
मागभन्दा बढी विद्युत ्उत्पादन हुने भएपछि प्राधिकिणले विद्युत ्बेच्ने तयािीसमेत गनग लागेको 
हो । 

छनमागणािीन ५० िटा आयोजना यसै िर्ग सम्पन्न हुने प्राधिकिणका प्रिक्ता प्रिल अधिकािीले 
बताएका िन ्। उनले भने, ‘यो िर्ग १ हजाि मेगािाटभन्दा बढी विद्युत ्केन्रीय प्रणालीमा जोडडाँदै 
ि ।’ ‘हामीले सबै ठाउाँमा प्रसािण लाइन छनमागण गिी सकेका िैनौं, यो अिस्थामा विद्युत ्
उत्पादनसाँगै चुनौती पछन थवपएको ि । त्यसकािण हामीले िैकजल्पक प्रसािणको प्रयोग गनुगपने 
देखखन्ि । यो विद्युत ्प्रसािण लाइनमा जोडडाँदा हालको मागलाई िान्न सक्ने देखखन्ि’, प्रिक्ता 
अधिकािीले बताए । 

प्राधिकिणका अनुसाि हाल नेपालको वपक समयको विद्युत ्माग १ हजाि १६८ मेगािाट िहेको ि 
। जसमध्ये प्राधिकिणबाट ४८१ मेगािाट विद्युत ्केन्रीय प्रणालीमा जोडडएको ि । छनजी क्षेिबाट 
३२० मेगािाट ि भाितबाट ३६७ मेगािाट आयात गिेि विद्युत ्आपूछत ग गरिाँदै आएको ि । यो 
तथयाुंकलाई आिाि मान्ने हो भने हाम्रो हाल जम्मा उत्पादन ८०१ मेगािाट िहेको ि । चालू 
आधथगक िर्गमा १ हजाि ४ मेगािाट केन्रीय प्रणालीमा जोडडने हो भने जम्मा उत्पादन १८ सय ५ 
मेगािाट हुन जान्ि, जुन हाम्रो मागभन्दा करिब ६ सय ३५ मेगािाटभन्दा बढी हुन जान्ि । 
त्यसकािण प्राधिकिणलाई विद्युत ्व्यापािको बाटो खुलेको हो । उत्पाहदत विद्युत ्बढी भएको 
खण्डमा प्राधिकिणले ढल्केबि–मुजफ्र्िपुि अन्तदेशीय प्रसािण लाइनमार्ग त भाितमा बेच्ने तयािी 
गिेको ि । यसका लाधग प्राधिकिणले भाितको विद्युत ्व्यापाि छनगमसाँग विद्युत ्खरिद 
सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको बताइएको ि । विद्युत ्खरिदका लाधग भाितको ऊजाग मन्िालयले 
कायगविधि तयाि गरििहेको प्राधिकिणले जनाएको ि । कायगविधि आउनासाथ हामीलाई बढी 
भएको विद्युत ्ढल्केबि–मुजफ्र्िपुि अन्तदेशीय प्रसािण लाइनमार्ग त त्रबक्री गनग बाटो खुला हुनेि 
। विद्युत ्कािोबाि गदाग अनलाइनमार्ग त मूल्यस्ति छनिागिण हुनेि । यस्तो मूल्य हिेक १५÷१५ 
लमनेटमा छनिागिण हुने प्राधिकिणले जनाएको ि । अनलाइनले २४ घण्टामा ९६ िटा मूल्य 
छनिागिण गने प्राधिकिणको भनाइ ि । 



विद्युत ्व्यापािकै लाधग प्राधिकिणले ४ सय केभी क्षमताको ढल्केबि–मुजफ्र्िपुि अन्तदेशीय 
प्रसािण लाइन छनमागण गरििहेको ि । यो प्रसािण लाइनले १ हजाि मेगािाट विद्यतु ्िान्न 
सक्ने प्राधिकिणको दाबी ि । उक्त प्रसािण लाइनको छनमागण कायग अजन्तम चिणमा पुगेको ि 
अबको १ महहनामा छनमागण सम्पन्न हुने प्राधिकिणले जनाएको ि । यसको छनमागण प्रकक्रयासाँगै 
भाितमा विद्युत ्व्यापािमा सहजता आउने प्राधिकिणको दाबी ि । 

चालू आधथगक िर्गमा केन्रीय प्रसािण लाइनमा सय मेगािाटभन्दा ठूला २ आयोजना, २० 
मेगािाटभन्दा ठूला ९ िटा आयोजना, १० मेगािाटभन्दा ठूला ५ िटा आयोजना ि १० 
मेगािाटभन्दा साना ३४ िटा आयोजना थवपने प्राधिकिणले जनाएको ि । तीमध्ये ३५.५ 
मेगािाटका ८ िटा सौयग विद्युत ्आयोजना िहेका िन ्। ठूला आयोजनाका रूपमा िहेको ४५६ 
मेगािाटको माधथल्लो तामाकोसी ि १११ मेगािाटको िसुिागडी जलविद्युत ्आयोजनासमेत यसै 
िर्ग केन्रीय प्रसािण लाइनमा जोडडनेि । पछिल्लो ५ महहनामा (साउनदेखख मुंलसिसम्म) ७ िटा 
जलविद्युत ्अयोजना केन्रीय प्रसािण लाइनमा जोडडएका िन ्। माउन्टेन हाइड्रो नेपाल, पशुपछत 
इन्भाइिोमेन्टल पािि, बैिाङ हाइड्रोपािि, युनाइटेड आईडी मादी एन्ड आिबी हाइड्रो, अपी पािि, अरुण 
काबेली ि िुंगुन खोला जलविद्युत ्आयोजना िाजष्िय प्रसािण लाइनमा जोडडएका हुन ्। 
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१ सय रुपैयााँ विद्युत महशुल बझुाउन १५ सय खचग, कमगचािी 
अभािले काउण्टि खोल्न समस्या 
काठमाडौं । डोटीका अधिकाुंश ग्रामीण भेकमा िहेका नागरिकले विद्युतको न्यूनतम महशुल मूल्य 
१ सय रुपैयााँ बुझाउन १५ सय रुपैयााँ खचग गनुग परििहेको ि । जजल्ला सदिमुकाम लसलगढी तथा 
पुिानो क्षिेीय सदिमुकाम हदपायलबाट टाढा बसोबास गनेले िर्ौंदेखख यस्तो छनयछत झैल्दै आएका 
िन ्। जजल्लाका बाझकाकााँनी, काललकास्थान, खाछतिडा, दहकाललका स्थान, िानागाउाँ , मौिा, सलेना, 
र्लेडी, कुलाउ, जमलकहटया, िाइल, िासुदेिी, खझगाबस्ती, मुडभािा, मिकट्टे, कपल्लेकीलगायतका 
गाउाँबाट नेपाल विद्युत ्प्राधिकिण मुख्य शाखा कायागलय हदपायल वपपल्लामा आउनुपिग । 
महशुल छतनग आउाँदा करिब १५ सय रुपैयााँ खचग हुने गिेको बाझकाकााँनीका निेश खड्काले बताए । 
उनले भने, ‘हामी त अलल नजजक िौँ, दहकाललका, तोलेनीलगायतका गाउाँका जनताले त ३ सय 
रुपैयााँसम्म गाडी भाडा छतिेि महशुल बुझाउन आउनुपिग । त्यछत माि होइन कहहलेकाहीीँ विद्युत ्
कायागलयको कम्प्युटि त्रबधग्रयो िा पालो पुगेन भने दईु हदनसम्म हदपायलमै बास बस्नुपिग , 
हामीलाई छनकै समस्या भएको ि ।’ त्यस्तै सायल गाउाँपाललकाका स्थानीय लललतबहादिुका 
अनुसाि गाउाँमा हटभी पछन िैन, कफ्रज हुाँदैन, पानी तान्ने मोटि िैन खाली बत्ती माि बाल्ने गिौं, 
महशुल कम िकम आउाँि, कसैको त १ रुपैयााँ पछन पुग्दैन । सय रुपैयााँ नपुगे पछन त्यही िकम 
छतनग १५ सय रुपैयााँ भन्दा बढी खचग गिेि आउनु पिग । उनले भने, ‘पहहला पहहला त नुन, तेल, 

साबुन, धचनी, लुगाकपडा ल्याउने छनहुाँले हदपायल आउाँथयौँ, अहहले सबैकुिा गाउाँमा नै पाइन्ि, १ सय 
रुपैयााँ छतनग १५ सय बढी खचग गनुगपने हुन्ि ।’ सायल गाउाँपाललकाका तेज डुम्रेलले भने, ‘गरिब 
जनताले कहााँबाट त्यछत िकम छतनग सक्ि, विद्युत ्महशुल गाउाँमा ललने व्यिस्था हुनु पिग ।’ 
गाउाँमा बैंककङ सेिामार्ग त महशुल बुझाउने गरि ध्यानहदन केआइलसुंह गाउाँपाललका ५ का स्थानीय 
शेिेन्रविक्रम शाहीले आग्रह गिे । उनले भने, ‘गाउाँपाललकामा विलभन्न बैंकका शाखा खुलेका िन, 

अब विद्युत ्महशुल पछन त्यहीबाट बुझाउने व्यिस्था लमलाए जनतालाई सहज हुने धथयो ।’ 
नेपाल विद्युत ्प्राधिकिण हदपायलका प्रमुख कवपलदेि जोशीले डोटीका ग्रामीण भेकमा तत्कालै 
विद्युत ्महशुल बुझाउने काउन्टि खोल्न समस्या हुने बताएका िन । उनले भने, ‘गाउाँघि टाढा 
पछन िन ्ि हामीसाँग कमगचािीको पछन अभाि िहेकाले तत्काल विद्युत ्महशुल बुझाउने काउण्टि 
खोल्न समस्या भएको हो ।’ वपपल्लामा िहेको विद्युत ्काउण्टिमा दैछनक सेिा ग्राहीको भीड 
लाग्ने गिेको ि/िासस 
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जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ नत्रबक्ने जोखखम, विद्युत 
छनयमन आयोगले थाल्यो पहल 

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) लललमटेडको दोस्रो बजािमा जलविद्युत कम्पनीहरुको 
सेयि मूल्यमा कमी आएपछि नयााँ जलविद्युतको प्राथलमक सेयि (आईपीओ) त्रबक्री नहुने जोखखम 
बढेको ि । 

नयााँ कम्पनीहरुको आईपीओ नै त्रबक्री नहुने जोखखम बढेपछि  विद्युत छनयमन आयोगले समािानको 
उपाय खोजी गनग पहल सुरु गिेको ि । दोस्रो बजािमा अधिकााँश जलविद्युत कम्पनीको सेयि 
अुंककत मूल्य १०० रुपैयााँ भन्दा कममा कािोबाि भइिहेको ि । सोही कािण आयोगले छनयामक 
नेपाल धितोपि बोडगसुंग िलर्ल गने भएको ि । छनयमन आयोगबाट अनुमछत पाएपछि माि बोडगले 
आईपीओ छनष्कासनको स्िीकृती हदन्ि । 

जलविद्युतको सेयिमा समस्या देखखएपछि यस विर्यमा बोडगसुंग िलर्ल गनग लागेको विद्युत 
छनयमन आयोगका सदस्य िामकृष्ण खछतिडाले बताए । अहहलेको सेयि बजािको अिस्था हेदाग 
जलविद्युतको आईपीओ समेत त्रबक्री हुन नसक्न ेअिस्था आएको भन्दै यसलाई समिान गनग पहल 
थाललएको उनको भनाई ि । यस्तै अिस्था िहे सिकािले ल्याएको जनताको जलविद्युत आयोजनाका 
आईपीओ समेत त्रबक्री नहुने जोखखम बढेको खछतिडाले बताए ।  

पछिल्लो समयमा जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओ छनष्कासन गनग बोडगबाट अनुमछत पाएका िैनन 
। एक दजगन जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओ छनष्कासन गनग बोडगको अनुमछतको पखखगिहेका िन ्
।  

चालु आधथगक िर्ग सुरु भएयता लशिश्री हाइड्रोपािि लललमटेडको माि आईपीओ बजािमा आएको ि 
। लशिश्रीले ३३ किोड ५१ लाख रुपैयााँ बिाबिको ३३ लाख ५१ हजाि ककत्ता आईपीओ छनष्कासन 
गिेको ि । त्यसपछि एउटा पछन आईपीओ आएको िैन ।  

आयोजनाको अिस्था हेिेि माि आईपीओ छनष्कासनका लाधग अनुमछत हदने गिेको छनयमन 
आयोगका सदस्य खछतिडाले बताए । आयोगमा आिा दजगन जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ 
छनष्कासन प्रस्तािको अध्ययन भइिहेको उनले जानकािी हदए । अहहले धितोपि बोडगले बजािको 
अध्ययन ि आयोगले आयोजनाको अध्ययन गरििहेको ि । 



जलविद्युत आयोजनाको सेयि प्रत्याभूछतकताग (अण्डििाइटि) हरुले नसकाने प्रिवृत्त देखखएकाले झन 
समस्या आउने उनको भनाई ि । आयोजना प्रभावित स्थानीयबालसन्दालाई िुट्टाइएको आईपीओ 
नै त्रबक्री नहुने अिस्था आएको उनले बताए । 

आयोजनाको आईपीओ होल्ड गने िा अध्ययन गिेि माि हदने भन्ने विर्यमा िलर्ल आिचयक 
भएको उनको भनाई ि । आयोगले मध्य भोटोकोसी जलविद्युत कम्पनीले छनष्कासन गनग लागेको 
१ अबग ५० किोड रुपैयााँको आईपीओ अिस्था हेिेि छनणगय गने खछतिडाले बताए ।  

केही साताअछघ धितोपि बोडगका अध्यक्ष भीष्मिाज ढुङ्गानाले कम्पनीको प्रछत सेयि मुल्य १०० 
रुपैयााँ हुने अिस्था नआउदै आईपीओ छनचकासन भएको आशुंका ब्यक्त गिेका धथए । जलविद्युत ्
आयोजनामा समस्या िहेको बताउाँ दै उनले छनयमन आयोगसाँग समन्िय गिेि बोडग अगाडी बढ्ने 
बताएका िन ्।   

गत आधथगक िर्गमा नेपाल धितोपि बोडगले २८ ओटा कम्पनीलाई ७ अबग ३४ किोड ६६ लाख रुपैयााँ 
बिाबिको ७ किोड ३४ लाख ६६ हजाि ककत्ता आईपीओ छनष्कासन गनग अनुमछत हदएको धथयो । 
ति, चालु िर्गको हालसम्म एउटा कम्पनीले माि आइपीओको अनुमछत पाएको ि ।  

बोडगमा जलविद्युत, बीमा ि लघुवित्त गिी १७ कम्पनीहरुले ६ अबग ६३ किोड २० लाख ५९ हजाि 
रुपैयााँ बिाबिको े आईपीओ छनष्कासन गनग आिेदन हदएका िन । 
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१२ सय मेगािाटको पजचचमसेतीमा जापान, अमेरिका ि कतािको 
पौने ३ खबग लगानी प्रस्ताि 

अस्रेललयाको स्मेक र चीनको थ्री गजेजले २२ िषासम्म ओगटेर पनन नबनाएको ७ सय ५० 
मेगािाटको आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन ४ सय ५० मेगािाटको एसआर–६ आयोजनासमेत 
प्याकेजमा थवपयो   

-जापानको रु्जी इलेक्ट्क्रक, कतारको नब्रास जलविद्युत ् कम्पनी र अमेररकाको जे पािरको 
कन्सोदटायम म्यादरक्स इन्टरनेसनलद्िारा पररयोजनामा लगानी गने प्रस्ताि   

-प्राविधिक र आधथाक प्रस्ताि माग्दै लगानी बोडा 

अस्िेललयाको स्मेक ि चीनको थ्री गजेजले २२ िर्गसम्म ओगटेि नबनाएको ७ सय ५० मेगािाटको 
पजचचमसेती आयोजना जापान, अमेरिका ि कतािको लगानीमा अछघ बढ्ने भएको ि । तीन देशका 
लगानीकतागको सुंयुक्त उपक्रमको कम्पनी म्याहिक्स इन्टिनेसनलसाँग लगानी बोडगले आयोजना 
छनमागणको आधथगक तथा प्राविधिक प्रस्ताि माग गने तयािी गिेको हो । यसअछघ चीनको थ्री गजेज 
आयोजना लगानीयोग्य नभएको भन्दै लगानी गनगबाट पछि हटेका कािण बोडगले सोही नदीमा बन्न े
४ सय ५० मेगािाटको अको आयोजना एसआि–६ लाई समेत पजचचमसेतीसाँगै एउटै कम्पनीलाई 
छनमागणको जजम्मा हदने भएको ि । अब समग्र पजचचमसेती–एसआि ६ आयोजनाको क्षमता १२ सय 
मेगािाट पुग्ने भएको ि । साथै, आयोजनामा कुल लगानी २ खबग ७४ अबग हुने लगानी बोडगको 
अनुमान ि । 

उक्त परियोजनाको ‘रिक्िेस्ट र्ि प्रपोजल’ (आिएर्पी) को मस्यौदा तयाि गरिसकेको बोडगका 
प्रिक्ता बलिाम रिज्यालले जानकािी हदए । ‘जापानको रु्जी इलेजक्िक, कतािको नब्रास जलविद्युत ्
कम्पनी ि अमेरिकाको जे पाििको कन्सोहटगयम नेपाली कम्पनी हो, म्याहिक्स इन्टिनेसनल,’ उनले 
भने, ‘बोडगले आिएर्पी जािी गनुगअछघ यी कम्पनीले परियोजनामा लगानी गनेबािे सुंयुक्त उपक्रम 
सम्झौता (जोइन्ट भेन्चि एधग्रमेन्ट) गिेि त्यसको पिसहहत लगानी बोडगमा पेस गनुगपिग  ।’ जोइन्ट 
भेन्चि एधग्रमेन्ट गिेको कागज बोडगमा पेस गिे माि आिएर्पी जािी गने गिी बोडगले उक्त 



कम्पनीलाई सटगललस्टमा िाखेको धथयो । ‘हामीले म्याहिक्सलाई उक्त सम्झौता–पि पेस गनग ललखखत 
जानकािी गिाइसकेका िौँ,’ उनले भने, ‘म्याहिक्सले पछन तीनै देशका कम्पनीबीच उक्त सम्झौता 
गिाउन पहल गरििहेको ि ।’ 

पजचचमसेती ७ सय ५० मेगािाट ि सेती रिजन (एसआि)–६ ४ सय ५० मेगािाट गिी १२ सय 
मेगािाटको जलाशययुक्त जलविद्युत ्आयोजनालाई लगानी बोडगले एउटै प्याकेज आयोजनामा िाखेि 
लगानी आह्िान गिेको धथयो । यो आयोजनामा म्याहिक्स एउटा मािैको आिेदन पिेको धथयो । ि, 

उक्त कम्पनी नै सटग ललस्टमा पनग सर्ल भएको धथयो । यो प्याकेज आयोजनाको अनुमाछनत लागत 
२ खबग ७४ अबग रुपैयााँ ि । 

पक्ट्चचमसेतीलाई सम्भाव्य बनाउन प्याकेजमा ४५० मेगािाटको एसआर–६  

४ सय ५० मेगािाटको जलाशययुक्त जलविद्युत ् आयोजनाको छनमागणले पजचचमसेतीलाई पछन 
सम्भाव्य बनाउने लगानी बोडगको भनाइ ि । क्षमता घटाएि पछन पजचचमसेती बनाउन थ्री गजेज 
तयाि नभएपछि उक्त आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन एसआि–६ लाई पछन पजचचमसेतीकै प्याकेजका 
रूपमा बोडगले अछघ बढाएको हो । पजचचमसेतीभन्दा िाम्रो प्रछतर्ल देखखएको ि यसले पजचचमसेतीलाई 
समेत लगानीयोग्य बनाउने भएकाले प्याकेजमा िाखखएको बोडगले जनाएको ि । डोटी ि अिाम 
जजल्लाको लसमानामा पने एसआि–६ सेती ि बुढीगुंगाको सुंगमस्थलभन्दा केही तल बनाउन प्रस्ताि 
गरिएको ि । 

सम्भाव्य नभएको भन्दै पक्ट्चचम सेतीबाट बादहररएको धथयो थ्री गजेज  

आयोजना बनाउने समझदािी भएको साढे ६ िर्गपछि ०७५ भदौमा चाइना थ्री गजेज इन्टिनेसनल 
कपोिेसन (लसहटजजआई) ले आयोजनाबाट हात खझकेको धथयो । आयोजनाबाट प्राप्त हुन ेमुनार्ाको 
दि (आइआिआि) लाभदायक नदेखखएको भन्दै उसले आयोजनाबाट बाहहरिने छनणगय ललएको धथयो । 
जलाशययुक्त आयोजनाले हहउाँदका ५ महहना (डडसेम्बिदेखख अवप्रलसम्म) पछन जडडत भन्दाको ३५ 
प्रछतशत उत्पादन गनुगपने व्यिस्था ि । उक्त मापदण्ड पूिा गिे माि हहउाँदमा जलाशययुक्त 
आयोजनाको विद्युत ्वपवपए दि १२ रुपैयााँ ४० पैसा पाउाँिन ्। ति, ७ सय ५० मेगािाट क्षमतामा 



आयोजना छनमागण गदाग हहउाँदमा मापदण्डअनुसाि विद्युत ्उत्पादन नहुने ि विद्युत्को वपवपए दि 
घट्दा लाभ नहुने कम्पनीको भनाइ धथयो । 

आयोजना विकासका लाधग लगानी बोडगसाँगको िातागका क्रममा उसले आयोजनाको क्षमता ७ सय ५० 
मेगािाटबाट ५ सय ५० मा खुम्च्याउन प्रस्ताि गिेको धथयो । त्यस्तै, डलिमा विद्युत ्खरिद–त्रबक्री 
गने अिधि १० िर्गभन्दा बढाउनुपने, विद्युत ्खरिद–त्रबक्री दि बढाउनुपने सतग िाखेको धथयो । बोडग 
कायागलयले थ्री गजेजको सतगमा लचक हुाँदै ६ सय मेगािाटभन्दा नघटाउन, डलिमा गरिने वपवपएको 
अिधि १२ िर्गसम्म गनग सककने बताएको धथयो । ति, त्यछत गदाग पछन आयोजनाको जग्गा 
अधिग्रहणमै कुल लगानीको १० प्रछतशतभन्दा बढी िकम लगानी हुने तथा पुनिागस तथा पुनस्र्थापना 
थप जहटल िहेको थ्री गजेजको भनाइ धथयो । 

दईु कम्पनीद्िारा आयोजना २२ िषा ‘होल्ड’  

अस्िेललयन कम्पनीले स्नोई माउन्टेन इजन्जछनयरिङ कपोिेसन (स्मेक) ले सन ्१९९७ देखख २०११ 
(१४ िर्ग)सम्म आयोजना बनाउने भन्दै ‘होल्ड’ गिेको धथयो । स्मेकसाँगको समझदािी तोडडएपछि 
सन ्२०१२ मा थ्री गजेजले यो आयोजना विकास गने समझदािी बनेको धथयो । आयोजनामा १ खबग 
२० अबग (ब्याजसहहत १ अबग ७६ अबग) रुपैयााँ लगानी हुने अनुमान थ्री गजेजले गिेको धथयो । 

आयोजना लामो समयसम्म अछघ बढेपछि सिकािको दबाबमा थ्री गजेजले नेपाल विद्युत ्
प्राधिकिणसाँग १७ नोभेम्बि २०१७ मा सुंयुक्त लगानी सम्झौतासमेत गिेको धथयो । त्यसपछि पछन 
आयोजना अछघ नबढेपछि लगानी बोडगको सञ्चालक सलमछत बैठकले दईु महहनालभि थ्री गजेजसाँग 
िलर्ल गिी आयोजना विकासबािे ठोस छनणगयमा पुग्न बोडग कायागलयलाई छनदेशन हदएको धथयो । 
त्यसै क्रममा बोडग कायागलयले क्रलमक रूपमा िलर्ल गिे पछन १३ भदौ ०७५ को िलर्लपछि थ्री 
गजेज बाहहरिएको धथयो । 

स्थानीय भन्छन–् कुदााकुदै िषौँ बबत्यो 

पजचचमसेती जलविद्युत ् आयोजनाको बााँि ि िेिैजसो डुबान क्षेि डोटी जजल्लामा पिग  । यो 
आयोजनाले डोहटसहहत डडेल्िुिा, बैतडी ि बझाङ जजल्ला प्रभावित हुन्िन ्। यो आयोजना कुनै पछन 



हालतमा बन्नुपिग ि यो आयोजना बने सुदिूपजचचम प्रदेशकै आधथगक समदृ्धिमा टेिा पुग्ि भन्ने 
विचिास स्थानीयमा ि । ति, आयोजना नबन्दा स्थानीयमा छनिाशा िाएको ि । 

‘पजचचमसेती जलविद्युत ्आयोजना बन्न लागेको हामीले सुनेको झन्ड ै३ दशक हुन लाग्यो, ति अझै 
बनेको िैन,’ पजचचमसेती सिोकाि समाजका सधचि डोटीको लशखि नगिपाललकाका आयोजना प्रभावित 
डम्बि लसुंहले भने, ‘यो आयोजना बने यो क्षेिको आधथगक समदृ्धि हुन्ि भनेि खुब उत्साहहत भइयो, 
कहहले अस्िेललयन, कहहले धचछनयााँ कम्पनी आए, अब त आशा नै मनग लाधगसक्यो ।’ 

उक्त आयोजना जसिी पछन बन्नुपिग भनेि उक्त क्षेिका स्थानीयले केन्रदेखख प्रदेशसम्म सिकािका 
मन्िी तथा नेताहरूसाँग आग्रह गिे पछन आयोजना अछघ नबढेको उनले बताए । ‘सुदिूपजचचमबाट 
पछन देशका प्रिानमन्िी भए,’ उनले भने, ‘ति, यो आयोजना बन्न सकेन ।’ कचौिामा पजचचमसेतीको 
पानी लगेि काठमाडौंमा आयोजना बन्नुपिग भनेि स्थानीयले प्रदशगन पछन गिे पछन आयोजना बन्न े
सुछनजचचत हुन नसकेको उनले बताए । 

 


