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अन्योलमा कोसी करिडोि 
निमााणाधीि आयोजिाको टावि सािा धिाि उपमहािगिपाललकाको पत्र  

प्रसािण लाइि समयम ैिबि ेहामी डुब्छौं : प्रवदधाक 

प्रदेश सिकािले मध्यस्थता गछा  : मखु्यमन्त्री 
पुस ३, २०७५विजय तिमल्ससना 
काठमाडौँ — प्रसारण लाइन समयमै नबन्ने तनल्चिि भएपति पूिवका िार ल्जसलामा 
उत्पादन हुने पााँि सय मेगािाट बढी विद्युि ्खेर जाने अिस्थामा पुगेका िन ्। हाल 

लोडसेडडङ अन्त्यका लागग अपुग कररब िीन सय मेगािाट विद्युि ्भारिबाट आयाि गररिंदै 

ि ।  

 

पूिवका िार ल्जसलामा उत्पादन हुने २ हजार मेगािाट विद्युि ्सिस्टेसनसम्म सयाउने गरी 
तनमावणधीन कोसी कररडोर आयोजनामा धरान उपमहानगरपाललकाका कारण अन्योलमा 
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परेको ि । यसअति आफैं ले स्िीकृति ददएको प्रसारण लाइनको डडजाइन पररििवन गनव 
आग्रह गदै उपमहानगरपाललकाले पत्र लेखेपति यसको तनमावण लमति पर सने भन्दै ऊजाव 
उत्पादकहरूले िासो व्यक्ि गरेका िन ्। 
 

कोसी कररडोर समयमै नबन्दा पूिवका िार ल्जसला िाप्लेजुङ, सिंखुिासभा, भोजपुर र 

िहे्रथुममा आगामी िर्वदेखख उत्पादन हुने पााँि सय मेगािाट बढी विद्युि ्खेर जाने 
अिस्थामा आएको ऊजाव उत्पादकहरूले बिाएका िन ्। धरान उपमहानगरपाललकाले 

काविक २८ गि ेनेपाल विद्युि ्प्रागधकरणलाई पत्र लेख्दै िडा नम्बर २० पने प्रसारण 

लाइनका कररब िीन दजवन टािरहरू सानव पत्र लेखेको गथयो । 
 

उपमहानगरपाललकाले प्रस्िाविि ब्रिदटस गोखाव मेमोररयल पाकव , प्रस्िाविक बोटातनकल 

गाडने, प्रिाविि ओसो ध्यान लिविर, प्रस्िाविक कोकाहा खोलामा कृति िालजस्िा 
आयोजनालाई भविष्यमा असर पने दाबी गदै टािर सानव माग गरेको हो । 
 

प्रागधकरणको िथयािंकअनुसार िाप्लेजुङमा २१८ मेगािाट क्षमिाका ८ आयोजना, 
सिंखुिासभामा २१५ मेगािाटका १० आयोजना, भोजपुरमा ७० मेगािाट क्षमिाका ८ 

आयोजना, िहे्रथुममा १३ मेगािाट क्षमिाका २ आयोजना तनमावणाधीन अिस्थामा िन ्। 
यीमध्ये अगधकािंि आयोजनाले अदहलेकै गतिमा तनमावण गरे आगामी जुनदेखख उत्पादन 

थासन ेिन ्। िर, यहााँ उत्पाददि विद्युि ्सिस्टेसनसम्म पुर्याउने प्रसारण लाइनको भविष्य 

अन्योलमा परेको ि । 
 

अदहलेकै गतिमा तनमावण भए पतन तनधावररि समयभन्दा दढला तनमावण हुने आयोजना 
उपमहानगरपाललकाको पत्रका कारण झन ्पति सने भन्दै ऊजाव उत्पादकहरू गिल्न्िि 

देखखएका हुन ्। स्ििन्त्र ऊजाव उत्पादकहरूको सिंस्था (इपान) ले सोमबार कोसी कररडोर 

तनमावणमा देखखएको समस्या समाधानका लागग सरोकारिालाहरूसाँग अन्िक्र््रया 
आयोजना गरेको गथयो । 
 

अन्िक्र््रयामा सहभागी सुनसरीका सािंसद जयकुमार राईले िन क्षेत्र नै धरानको पयवटकीय 

स्थल भएको र त्यहााँ पाकव  र प्याराग्लाइडडङ सम्भािनाबारे स्थानीय िहले गुरुयोजना 



बनाएको भन्दै टािर सानुवपने माग गरे । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं िर धरानको गिन्डडेााँडा 
पयवटकीय दहसाबले सम्भािनायुक्ि क्षेत्र हो, अको ठाउाँमा सारौं ।’ 
 

उनले मुआब्जा ललइसकेका प्रभावििहरू मुआब्जा क्रफिाव गनव ियार भएको बिाए । ‘त्यो 
ठाउाँमा टािर गाड्न ेअिस्था िैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयले टािर गाड्न ददिंदैनन ्।’ 
 

कोसी कररडोर आयोजना प्रमुख राजेन्र दाहालले धरान उपमहानगरपाललकाले भनेको जस्िा 
आयोजनाले त्यहााँका पयवटकीय स्थानमा असर नपाने दाबी गरे । उनले गिन्डडेााँडाभन्दा 
टािर गाड्न ेस्थान केही सय लमटर पर रहेको भन्दै डडजाइन स्िीकृि भएर कायावन्ियनको 
िरणमा रहेको आयोजना रोक्न नहुने बिाए । 
२०७३/७४ मा सुरु भएको कोसी कररडोर आयोजना आगथवक िर्व २०७७/७८ मा सक्न ेलक्ष्य िय 

गररएको ि । पूिवका िार ल्जसलामा उत्पाददन विद्युत्लाई इनरुिा सबस्टेसनमा सयाउनका 
लागग प्रसारण लाइन तनमावण गनव लागगएको हो । ‘अगधकािंि आयोजना डढे दईु िर्वम ै

सम्पन्न हुने िरणमा िन,्’ दाहालले भने, ‘आयोजना रिु गतिमा अति नबढे ठूलो 
पररमाणमा विद्युि ्खेर जान्ि ।’ 
 

पााँिथरका सािंसद िसन्ि नेम्बाङले प्रसारण लाइन समयमै नबने विद्युि ्खेर जाने मात्र ै

नभई बैंकको लगानी र बैंकमा जनिाले गरेको लगानीसमेि खेर जाने बिाए । ‘यो 
अिस्थामा आएर आयोजना रोक्रकाँ दा प्रदेि १ लाई नै असर पिव ,’ उनले भने । इपान उपाध्यक्ष 

कुमार पाण्डलेे प्रिद्र्धकले करोडौं लगानी गरेर तनमावण गरेको आयोजनाबाट उत्पाददि 

विद्युि ्खेर जााँदा ठूलो िाटा पने भन्दै आयोजना अति बढाउन माग गरे । 
 

नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणका कायवकारी तनदेिक कुलमान तिलसङले कोसी कररडोर मात्र ै

नभई अगधकािंि प्रसारण लाइन आयोजनामा अिरोध भएको बिाए । ‘प्रसारण लाइनका 
हरेक टािर एउटा िुट्टै आयोजनाजस्िा भएका िन,्’ उनले भने, ‘सबैको सहयोग नभए 

प्रागधकरणले मात्र ैप्रसारण लाइन तनमावण गनव सक्दैन ।’ 
 



उनले देिैभरर अदहले कररब ३ हजार क्रकलोलमटर प्रसारण लाइन बन्दै गरेको भए पतन हरेक 

आयोजनामा समस्या देखखएको बिाए । ‘िर, सरकारी तनकायबाटै आयोजना रोक्रकएको यो 
पदहलो पटक हो,’ उनले भने, ‘राज्यकै अिंगबाट समस्या आउनु गम्भीर िासोको विर्य हो ।’ 
 

तिलसङले स्िीकृि भइसकेको डडजाइन अदहले आएर पररििवन गदाव आयोजनाको अिगध र 

लागि बढ्ने समस्या राखे । ‘प्रसारण लाइनका हरेक टािरको डडजाइन फरकफरक हुन्ि,’ 

उनले भने, ‘टािर सादाव फेरर डडजाइन ियार पानुवपिव , तनमावणको ल्जम्मा ददनुपिव , 
िािािरणीय अध्ययन गनुवपिव  ।’ 
 

प्रसारण लाइन तनमावणका लागग िुतनएका िीनै ठेकेदार कम्पनीको काम तनकै राम्रो भए पतन 

आयोजनाले उनीहरूलाई कामका लागग स्थान ददन नसक्ने अिस्था आएको तिलसङले 

बिाए । ‘ठेकेदारले समयअति नै सक्न ेगरी काम अति बढाएका िन,्’ उनले भने, ‘हामीले 

टािर गाड्न ेजग्गा खाली गनव सकेनौं भने उनीहरूले थप रकम दाबी गिवन ्र आयोजना झन ्

दढला हुन्ि ।’ 
 

उनले प्रसारण लाइनका कारण धरान उपमहागनरपाललकाले गुरुयोजना बनाएको विकास 

आयोजनालाई कुनै असर नगने दाबी गरे । ‘भविष्यको योजनाका लागग अदहलेको विकास 

रोक्नु राम्रो हुन्न,’ उनले भने । 
इपानले आयोजना गरेको अन्िक्र््रया कायव् ममा बोसदै सिंखुिासभाका सािंसद राजेन्र 

गौिमले आयोजना कायावन्ियनको िरणमा गइसकेपति टािर साने माग राख्नु जायज 

नभएको बिाए । ‘कुनै समस्या पने भए पदहसयै भन्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अदहले आएर 

विरोध गनुवमा गडबड ि ।’ 
 

उनले ऐलानी जग्गा आफ्नो नाममा दिाव गनेहरूले मुआब्जा रकम बढाउनका लागग विरोध 

गरेको हुन सक्न ेआरोप लगाए । ‘आयोजनाको टािर सानुवपने माग मान्य िैन,’ उनले भने, 
‘कुनै पतन िकव मा आयोजनालाई रोक्न लमसदैन ।’ 
 

उनले एउटा स्थानीय तनकायको मागअनुसार टािर सादाव अन्य स्थानीय तनकायले पतन 

यस्िै खालका माग राखेर आयोजनामा अिरोध पुर्याउने दाबी गरे । ‘क्षेत्रीय विकास 



सन्िुलनका नाममा यस्िा विर्य झन ्िक्रकव न सक्िन,्’ उनले भने, ‘यो विर्य जनिाले 

उठाएका होइनन,् कसकैो स्िाथवमा उठेको हो ।’ 
 

उनले आयोजनाका कारण सााँल्चिकै हातन हुने भए कम क्षति हुने गरी तनमावण गनुवपने 

बिाए । कायव् ममा बोसदै त्यस क्षेत्रका अन्य सािंसदहरूले पतन समस्या समाधान गरी 
आयोजना ित्काल अति बढाउनुपने माग गरे । 
 

कायव् ममा सहभागी प्रदेि १ का मुख्यमन्त्री िरेधन राईले उपमहानगरपाललका पतन 

सरकारकै एक अिंग भएकाले आयोजना रोक्न नहुने दटप्पणी गरे । ‘उपमहानगरपाललकाले नै 

आयोजना रोक्यो भन्दा दतुनयााँले के भन्लान ्?’ उनले सोधे, ‘कुनै पतन काममा अिरोध गरी 
विकास तनमावण रोक्न पाइाँदैन ।’ उनले प्रदेि १ को समदृ्गधको आधार जलस्रोि भएकाले 

प्रदेि सरकार आफैं ले पतन जलविद्युि ्आयोजना प्रिद्र्धनको योजना बुनेको बिाए । 
‘जनप्रतितनगधले समस्या समाधानका लागग सहजीकरण गने हो,’ राईले भने, ‘समस्या 
लसजवना गने होइन ।’ 
 

देिैभर प्रसारण लाइनमा समस्या देखखएको भन्दै कोसी कररडोर आयोजना अति बढाएर 

अन्य ठाउाँका लागग उदाहरण बन्नुपने उनको िकव  ि । ‘आयोजनामा देखखएको समस्या 
समाधानको लागग प्रदेि सरकारले मध्यस्थिा गिव ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको कुरा मात्र ै

सुनेर धारणा बनायौं भने समस्या सुल्सझन्न ।’ 
 

अरुण नदीमा बन्ने इरखुिा, गिरखुिा, आप्सुिा, सभाखोला, सिंखिुा, लिंखुिा खोलाजस्िा 
आयोजना र िमोर नदी आसपासबाट उत्पाददि कररब ८ सय मेगािाटसदहि भविष्यमा २ 

हजार मेगािाट विद्युि ्प्रसारण गनव यो कोसी कररडोर तनमावण गनव लागगएको हो । 
 

भारिीय एल्क्जम बैंकको सहयोगमा तनमावणाधीन कोसी कररडोरलाई िीन भागमा विभाजन 

गरी ठेक्का सम्झौिा गररएको ि । अदहलेकै गतिमा काम भए पतन आयोजना २०७७ 

पुसिाका तनमावण सम्पन्न हुनेि । िर, आयोजनाका लागग मल्न्त्रपररर्द्ले िन क्षेत्रको जग्गा 
भोगागधकार ददने स्िीकृति ददए पतन जग्गाको सट्टाभनाव उपलब्ध नभएर रूख कटानमा 
समस्या देखखएको आयोजनाले जनाएको ि । 



 

आयोजनाले सुनसरी, धनकुटा, िहे्रथुम, सिंखुिासभा ल्जसलामा १ सय ७ हेक्टरभन्दा बढी िन 

क्षेत्र भोगागधकारको स्िीकृति पाएको ि । त्यहााँका ३ हजार ६ सय ८९ िटा रूख कटानका 
लागग पतन स्िीकृति पाएको ि । आयोजनाले िनको जग्गा प्रयोग गरेबापि सट्टाभनाव 
ददनुपने प्रािधानका कारण रूख कटानको प्रक्र्या अति नबढेको हो । 
प्रकालिि : पुस ३, २०७५ ०८:३३ 
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स्थानीय उिालेर कोसी कोररडोरमा अिरोध नगनव सािंसदहरूलाई मुख्य मन्त्री राईको तनदेिन ऊजाव खबर १४ िण्टा 
अगाडड   837 खबर, िेक्रकङ 177 Shares 172 3 काठमाडौं– प्रदेि १ का मुख्य मन्त्री िेरधन राईले २२० केभी कोसी कोररडोर 
(प्रसारण लाइन) तनमावणमा अनािचयक विरोध नगनव त्यस क्षते्रका सािंसदहरूलाई तनदेि गरेका िन ्। सुनसरीको धरानल्स्थि 

विलभन्न क्षेत्रमा सािंसदहरूको अगुिाईमा तनमावणमा विरोध भएको गुनासो आएपति उनले यसको प्रतिकार गरेका हुन ्। 
सोमबार राजधानीमा आयोल्जि अन्िरक्र्यामा पतन मुख्य मन्त्री राईले नाजायज मागका आधारमा स्थानीयबासीलाई 

नउिासन िेिािनी समेि ददए । स्ििन्त्र ऊजाव उत्पादकहरूको सिंस्था (इपान) र कोसी कोररडोर प्रयोग गने जलविद्यिु 

प्रिद्वधकले आयोजना गरेको अन्िरक्र्यामा मुख्य मन्त्री राईले कुनै पतन बाहनामा तनमावण प्रभाविि गनव नपाइने बिाए । 
‘आयोजना िोकेको समयमा तनमावण हुनुपिव , सािंसदहरूले स्थानीयका कुरा सुनेर धारणा बनाउने हो भने समस्या समाधान 

हुाँदैन,’ उनले भने, ‘केन्र, प्रदेि र स्थानीय सरकारबीि समन्िय गरी समस्याको तनकास खोल्जनेि ।’ धरान 

उपमहानगरपाललका २० मा पने गिन्ड ेडााँडामा प्रसारण लाइन विस्िार्ममा अिरोध भएपति आयोजनाले यहााँको 
िास्िविकिा प्रदेि सरकार समक्ष राखेको गथयो । त्यस क्षेत्रको पयावपयवटनको सुन्दरिामा आाँि आउने भन्दै प्रसारण लाइनको 
अलाइन्मेन्ट (बाटो) पररििवन गनव नगरपाललकाले पत्र काटेको आयोजना प्रमुख राजन ढकालले बिाएका गथए । उक्ि प्रसिंग 

जोड्दै मुख्य मन्त्री राईले नगरपाललकाले काम गनव ददएन भन्ने सन्देि बादहर जााँदा यस क्षेत्रकै बदनाम हुने बिाए । ‘अबका 
ददनमा ठूला विकास तनमावणका विर्यमा कसैले कुनै बाहनामा विरोध गनव हुाँदैन,’ उनले दोहोयावए, ‘यसो हुाँदा विकासले गति 

ललन सक्दैन ।’ कायव् ममा सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का सािंसद जयकुमार राईले प्रसारण लाइन तनमावण प्रक्र्याको खलेुर विरोध 

गरे । उनले गलि िररकाले लाइन विस्िार भइरहेकाले यसमा स्थानीयले आपवि जनाएको बिाए । उनका अनुसार नेपाल 

विद्युि प्रागधकरणले यसरी प्रसारण लाइन तनमावण गदाव भेडटेार िथा यस क्षेत्रमा तनमावण गने योजनामा रहेको भ्यू टािर, 
केबलकार, गोखाव मेमोररयल पाकव लाई असर गिव  । धरानमा प्रस्िाि गररएको विमानस्थल तनमावणमा पतन प्रसारण लाइनले 

अिरोध गिव  । आयोजना प्रमुख ढकालले भने उसलेखखि सब ैपक्षलाई जोगाएर प्रसारण लाइनको ददिा पररििवन गररएको 
प्रस्ट पारे । ‘त्यस क्षेत्रका कुनै पतन पयवटकीय क्षेत्र िथा सािंस्कृतिक पक्षमा असर पने गरी काम गररएको िैन,’ उनले भने, 

‘असर पने ठाउाँमा प्रसारण लाइनको अलाइन्मेन्ट नै पररििवन गररएको ि ।’ कायव् ममा उपल्स्थि धनकुटा, भोजपुर, 
िाप्लेजङु, पााँिथर, िेह्रथुम िथा सिंखिुासभाका सब ैसािंसदले प्रसारण लाइन तनमावणमा अिरोध गनव नहुनेमा जोड ददए । धरान 

क्षेत्रमा धेरै स्थानीयले ऐलानी जग्गा ओगटेर बसेको र यसलाई आफ्नो नाममा सयाउन आयोजनाको विरोध गरेको पतन केही 
सािंसदले आरोप लगाए । यसैगरी, प्रागधकरणका कायवकारी तनदेिक कुलमान तिलसङले प्रसारण लाइनको बाटो पररििवन गरेर 
अब काम गनव नसक्रकने ठोकुिा गरे । ‘अब अलाइन्मेन्ट पररििवन गदाव आयोजना २ िर्व पिाडड धकेललन्ि, फेरर अको ठाउाँमा 
विरोध गने समूह उपल्स्थि हुन्ि’ उनले भने, ‘यस कोररडोरमा जोड्ने गरी आयोजना तनमावण गरेका प्रिद्वधकको अबौं रुपैयााँ 
लगानी डुब्ि । र, राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुनेि ।’ 
 
Read more at: http://www.urjakhabar.com/kosi-corridor-problem-and-chief-minister-rai/ 
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हौलसएका प्रिद्र्धकले तनमावणाधीन आयोजनाको कामलाई िीव्रिा ददए । प्रसारण 

लाइनको पखावइमा बसेका आयोजनाको कामले गति ललयो । आचिासनको ६ मदहना 
ब्रबतिसक्दा पतन प्रसारण लाइन तनमावणको काम देखखने गरी हुन नसकेको गुनासो 
आयोजना प्रिद्र्धकहरूले गनव थालेका िन ्। 

 

जलविद्युि ्आयोजनाहरूको तनमावणका काम धमाधम ि । प्रसारण लाइन तनमावण 

कायव सुस्ि गतिमा भइरहाँदा उत्पाददि विद्युि ्खेर जाने गिन्िा प्रिद्र्धकमा ि । २५ 

मेगािाटको मागथसलो दोदी ‘ए’ आयोजनाले आगामी िैि मदहनालभत्र विद्युि ्

उत्पादन गने ियारी गरेको ि । 
 

आयोजनाको प्रिद्र्धक ललबटी इनजी कम्पनी लललमटेडका अध्यक्ष कुिकुमार जोिीले 

तनमावणकायव अल्न्िम िरणमा आइपुग्दासमेि प्रसारण लाइन तनमावणले गति ललन 

नसकेको बिाए । ‘हाम्रो काम ८५ देखख ९० प्रतििि सक्रकयो । हामी िोक्रकएकै समयमा 
तनमावण पूरा गिौं,’ उनले भने, ‘कुलमान तिलसङजीले उत्पाददि विद्युि ्१ मेगािाट 

पतन खेर जान ददन्नौं भनेकाले विद्युि ्खेर नजानेमा आिािादी िौं । प्रसारण लाइन 

तनमावणको गति देख्दा उत्पाददि विद्युि ्खेर जाने गिन्िाले सिाएको ि ।’ 
 

दोदी कररडोरमा तनमावणाधीन १३२ केभीएको प्रसारण लाइन तनमावणमा सुस्ि देखखएको 
भन्दै यसमा सरकार र विद्युि ्प्रागधकरण ल्जम्मेिार बन्नुपने प्रिद्र्धक कम्पनीका 
अगधकारीहरू बिाउाँिन ्। दोदीखोलामै तनमावणाधीन २७ मेगािाटको दोदीखोला 
जलविद्युि ्आयोजनाको सुरुिािी लक्ष्य २०७४ असारसम्म तनमावण सक्ने गथयो । एक 

िर्वपति सरेको लक्ष्य अब आगामी िैि हुाँदै भदौलभत्र सक्न ेकायविाललकामा सारेको ि । 
 

इल्न्जतनयर दीपक ज्ञिालीका अनुसार आयोजनाको ७० प्रतििि तनमावण कायव पूरा 
भइसकेको ि । प्रिद्र्धक कम्पनी दहमालयन पािर पाटवनर लललमटेडका कायवकारी 
तनदेिक गुरुप्रसाद ढकालले प्रसारण लाइन समयमा बन्ने सिंकेि नदेखखएकाले 



पटकपटक म्याद थप गरेर आयोजना तनमावण गनुवपरेको बिाए । ‘कति पटक म्याद 

थप्यौं । प्रसारण लाइनको कायव देखखने गरी भएन । हामी आयोजना तनमावण सक्िौं । 
विद्युि ्खेर गयो भने विद्युि ्प्रागधकरण र सरकार जिाफदेही हुनेि,’उनले भने । 
 

दोदी कररडोरमा मात्रै १ सय १८ मेगािाटका ४ आयोजना तनमावणाधीन िन ्। अन्य 

आयोजनाको डडजाइन भइरहेको ि । ५४ मेगािाटको सुपरदोदी ‘ख’ र १२ मेगािाटको 
दोदी –१ को तनमावण कायव धमाधम भइरहेको ि । २०७६ असोजलभत्र तनमावण सक्ने 

प्रक्षेपण गररएको सुपर दोदी ‘ख’ ले पतिसलो समय ०७७ असारलभत्र विद्युि ्उत्पादन 

गने लक्ष्य ललएको ि । 
 

दोदी १ आयोजनाले ०७६ मिंलसरलभत्र तनमावण सक्ने लक्ष्य ललएको ि । िोक्रकएको 
समयमा प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युि ्उत्पादन खेर जाने भन्दै उनीहरूले 

जलविद्युि ्तनमावणमा ‘आलटाल’ गनुवपरेको गुनासो गरेका िन ्। उददपुर–कीतिवपुर 

१३२ प्रसारण लाइन आयोजनाले भने तनमावण कायव िोक्रकएको समयमा हुनेबिाएको 
ि । 
 

कीतिवपुर बेंसीमा विद्युि ्सबस्टेसन र उददपुर–कीतिवपुर बेंसी १३२ केभी डबल सक्रकव ट 

प्रसारण लाइन १७ जुलाई २०१९ (िालु आगथवक िर्वलभत्र) मा सक्ने प्रागधकरणको 
कायविाललका ि । प्रसारण लाइन तनमावण कायव यसअति २०७३ लभत्रै सक्न ेभतनएको 
गथयो । 

िोक्रकएको समयमा काम नभएपति प्रिद्र्धकले मन्त्री, प्रागधकरण, सािंसद, नेिालाई 

गुहारेका गथए । उनीहरूले गण्डकी प्रदेिका मुख्यमन्त्री पथृिी सुब्बा गुरुङले तनरीक्षण 

गदाव प्रसारण लाइन तनमावण िााँडो गररददन दबाबमूलक सिंयन्त्र बनाइददनसमेि माग 

गरेका गथए । 
 



उददपुर–कीतिवपुर १३२ प्रसारण लाइनका प्रमुख इल्न्जतनयर रमेि पौडलेले िोक्रकएको 
समयमा तनमावण कायव सक्न आयोजना हरदम ििरले लागगपरेको दाबी गरे । ‘प्रसारण 

लाइन तनमावण कायव भइरहेको ि । िोक्रकएको समयमा हामी सक्िौं,’ उनले भने । 
 

उनका अनुसार दोदी गाउाँ पाललका ६ कीतिवपुर बेंसीमा सबस्टेसन तनमावण धमाधम 

भइरहेको ि । कन्रोल ब्रबल्सडङ, ल्स्िि एडको काम भइरहेको ि । सबस्टेसन तनमावण 

कायव नेपाल हाइड्रो इलेल्क्रक कम्पनीले 

गरररहेको ि । जग्गा अगधग्रहणका लागग १ मदहनाअति सूिना तनकालेर प्रक्र्यामा 
गइसकेको ि । 
 

‘अब टािर फाउन्डसेनका लागग एनालगहरू आउन बााँकी ि । यो भारिबाट 

सयाउनुपिव  । ठेकेदारलाई समाना तिटो सयाउन भनेका िौं । कररब १ मदहना लाग्ला,’ 
उनले भने, ‘फाउन्डसेन तनमावण हुाँदै गदाव टािर पतन आउाँि । टािर ४ मदहना लभत्रमा 
आउला । टािर पतन भारिबाटै आउने हो । िार नेपालमै पाइन्ि । त्यसपति देखखने 

काम हुन्ि ।’ यी कायवमा ठेकेदारले दढलाइ गरररहेको उनलेसिंकेि गरे । 
 

‘काम दढलो नगनव तनमावण कम्पनीलाई भनेका िौं,’ उनले भने । प्रसारण लाइन 

तनमावण कायव मुडिरी एन्ड जोिी कन्स्रक्सनले अति बढाएको ि । टािर राख्नलाई 

आिचयक जग्गा अगधग्रहणपति मुआब्जा ददने ियारी गररएको प्रमुख ल्जसला 
अगधकारी झिंकनाथ ढकालले बिाए । िलनिसिी र सरकारी दररेटलाई समायोजन 

गरी जग्गाको मूसय कायम गराउने सन्दभवमा सहायक प्रल्जअ काजीमान सुनारको 
सिंयोजकत्िमा ५ सदस्यीय टोलीलाई प्रतििेदन पेस गनव भनी खटाएको ि । 
 

टोलीले केही ददनम ैप्रतििेदन बुझाउने र मुआब्जा तनधावरण सलमतिको बैठकले 

जग्गाको मूसय टुिंग्याएर मुआब्जा ददइने उनले बिाए । मुआब्जा वििरणसाँगै भौतिक 

तनमावण कायव देखखनेगरी अति बढ्ने आयोजनाले जनाएको ि । 
 



प्रसारण लाइनले बहन गने विद्युि ्बेंसीसहर नगरपाललका १ उददपुरमा तनमावण हुने 

सबस्टेसनमा जोडडनेि । यसमा ३३ िटा टािर रहनेिन ्। उददपुरमा सबस्टेसन 

मस्र्याङदी कररडोरमा तनमावण हुने २२० केभी प्रसारण लाइनले तनमावण गनेि । 
मस्र्याङदी कररडोरले तनमावण गने सबस्टेसन १ िर्वको अिगधमा नसक्रकने भएकाले 

उत्पाददि विद्युत्लाई ७० मेगािाटको मध्यमस्र्याङदी जलविद्युि ्आयोजनामा 
‘ल्स्िि एड’ गररने स्रोिले बिाएको ि । 
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सोलारबाट मात्र ४१ हजार मेगािाट विद्यिु उत्पादन गने महत्त्िाकािंक्षी योजना पुर् ०१, २०७५   2907 िेक्रकङ 187 Shares 

179 2 4 2 काठमाडौं– बिंगलादेिले आगामी सन ्२०२१ लभत्र विद्यिु उत्पादन २४ हजार मेगािाट पुयावउने महत्त्िाकािंक्षी लक्ष्य 

राखेको ि । उक्ि लक्ष्य पूरा गनव आन्िररक उत्पादन िथा आयािमा समेि जोड ददइएको ि । बिंगलादेिी सञ्िार सिंस्थाका 
अनुसार िालू िर्व अथावि ्सन ्२०१८ सम्म विद्यिु उत्पादन कररब २० हजार ४ सय ३० मेगािाट पुग्नेि । योसाँगै ९१ प्रतििि 

जनिा विद्युिीय पहुाँिलभत्र समेदटनेिन ्। ििवमान सरकारले सन ्२०२१ लभत्र सब ैसहरमा विद्यिु पयुावएर देिलाई मध्यम 

आयमुलक देिमा रूपान्िरण गने लक्ष्य राखेको बिंगलादेिका विद्यिु, ऊजाव िथा खतनज मन्त्री नसरुल हलमदले बिाएका िन ्

। हलमदका अनुसार सरकारले सन ्२०२१ मा २४ हजार मेगािाट, सन ्२०३० सम्म ४० हजार मेगािाट र सन ्२०४१ सम्म ६० 

हजार मेगािाट विद्यिु उत्पादन गने गुरुयोजना लागू गरररहेको ि । यसमध्ये सौयव विद्यिुको योगदान ४१ हजार २ सय ७१ 

मेगािाट हुनेि । यसले हरेक व्यल्क्िको जीिनस्िर मागथ उठ्ने िथा वपिडडएको समुदाय पतन यसबाट लाभाल्न्िि हुने 

अनुमान गररएको ि । अदहले क्याल्प्टभसदहि १ सय २६ पािर प्लान्ट सञ्िालनको ियारीमा िन ्। प्रधानमन्त्री िेख हलसना 
सन ्२००९ मा प्रधानमन्त्री हुाँदा यस्िा पािर प्लान्टको सिंख्या २७ गथयो । जसबाट ४ हजार ९ सय ४२ मेगािाट विद्यिु 

उत्पादन भइरहेको गथयो । मन्त्रालयका अनसुार ५३ लाख सोलार होम प्रणालीबाट २ करोड जनसिंख्यालाई विद्युिीय पहुाँिलभत्र 

सयाइनेि । अदहले १३ हजार ६ सय ५४ मेगािाटका ५५ प्लान्ट तनमावणाधीन िन ्। यस्िै, ७ हजार ४ सय ६१ मेगािाटका २३ 

िटा सोलार प्लान्टको ठेक्का प्रक्र्या भइरहेको ि । सरकारले २० हजार १ सय ५६ मेगािाटका १९ िटा पािर प्लान्टको तनमावण 

प्रक्र्या समेि सुरु गरेको हलमदले जानकारी ददए । योसाँगै ऊजावको आन्िररक माग पूरा गनव सरकारले प्राकृतिक ग्यास 

उत्पादनमा पतन जोड ददएको ि । साथ,ै अन्य देिबाट प्रिोगधि ग्यास आयाि गरी विद्युि उत्पादन गने र यसलाई केन्रीय 

प्रणलीमा जोड्ने सरकारको योजना ि । हलमदका अनुसार पदहलो िरणमा ििोग्राम क्षेत्रमा प्रतिददन ५० करोड िनक्रफट ग्यास 

प्रयोगको ियारी भइरहेको ि । यस्िै, दोस्रो िरणमा त्यति नै ग्यास आपतूिव गने योजना ि । अदहले बिंगलादेिमा विद्यिु 

उपभोग गने ग्राहकको सिंख्या ३ करोड १८ लाखले बढेको ि । र, प्रतिव्यल्क्ि ऊजाव उत्पादन ४ सय ६४ क्रकलोिाट िन्टा ि । सन ्

२०१८/१९ मा िावर्वक विकास कायव् मका लागग सरकारले २ खबव ५६ अबव ९५ करोड टाका बजेट वितनयोजन गरेको ि । 
 

Read more at: http://www.urjakhabar.com/bangladesh-plan-to-generate-41000-thousand-solar-power/ 
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प्रदेि २ मा निीकरणीय ऊजाव प्रिद्वधन गनव समझदारी ऊजाव खबर मडि्सर २८, २०७५   221 िैकल्सपक ऊजाव 109 Shares 

108 काठमाडौं– प्रदेि २ मा निीकरणीय ऊजावको प्रिद्वधन गरेर अााधुतनक ऊजावमा प्रदेिबासीकाा ेपहुाँि पयुावउन समझदारी 
भएकाा ेि । ऊजाव, जलस्रााेि िथा  लसाँिाइ मन्त्रालय अन्िगविकााे िैकल्सपक ऊजाव प्रिद्वधन केन्र र प्रदेिको भौतिक 

पूिावधार िथा विकास मन्त्रालयबीि समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा हस्िाक्षर भएको ि । समझदारी पत्रमा केन्रका 
कामु कायवकारी तनदेिक निराज ढकाल र मन्त्रालयका सगिि पुष्करनाथ तिलमरेले हस्िाक्षर गरेका िन ्। समझदारी अनुसार 
केन्रले  प्रदेि सरकारलाइव निीकरणीय ऊजावका कायव् म कायावन्ियन गनव आगथवक िथा प्राविगधक सहयोग उपलब्ध गराउनेि 

। प्रदेिमा निीकरणीय ऊजावको विकास िथा विस्िार गनव सरोकारिालाको क्षमिा अलभिदृ्गध गनव पतन केन्रले सिाउनेि । 
समझदारीपति बााेसदै ढकालले सरकारकाा े‘समदृ्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा साकार पानव अााधुतनक  ऊजावमा सबकैाा े

पहुाँि पयुावउन अतनिायव भएकाा ेबिाए । केन्रले प्रदेि २ मा कायव् म कायावन्ियन गनव सााैयव र जैविक ऊजावकाा ेविकासमा 
जााेड ददने पतन ढकालले बिाए । कायव् म कायावन्ियन गनव प्रदेि सरकार, स्थानीय िह, सामुदातयक सिंस्था , तनजी क्षेत्र र 
गैह्रसरकारी सिंस्थासाँग साझेदारी गरेर निीकरणीय ऊजाव मागथकााे पहुाँि सुलभ बनाउने उनकाा ेभनाइ ि । उनले  प्रदेि 

सरकारबाट जनिामा अााधतुनक ऊजावको पहुाँि पुयावउने गरी कायव् म कायावन्ियन गने प्रतििद्ध जनाएकााे बिाए । प्रदेिका 
भााैतिक पिूावधार विकास मन्त्री ल्जिेन्र सााेनलले कायव् म कायावन्ियन सुरु भएपति विपन्न िगवले लाभाल्न्िि हुने बिाए । 
उनले कायव् म अन्िगवि फााेहााेरबाट  ऊजाव उत्पादन गने प्रविगध पतन कायावन्ियन गनव सक्रकने सम्भािना अाााैािंसयाए । 
भााैतिक पिूावधार विकास राज्य मन्त्री डडम्पलकुमारी झाले निीकरणीय ऊजावकाा ेप्रिरवद्धन िथा विकासबाट नै 
अााधतुनक ऊजावमा सब ैजनिाकााे पहुाँि पुयावउने सक्रकने बिाइन । यस्िै, मन्त्रालयका सगिि तिलमरेले केन्रबाट 

निीकरणीय ऊजावका कायव् मका लागग अनदुान अााउन थालेकााेमा खिुी व्यक्ि गरे । अब प्रदेिमा निीकरणीय ऊजाव 
विकास सम्बल्न्ध नीति िथा कायवविधीकााे नमूना पतन केन्रबाट उपलब्ध गराइददन ुपने माग गरे । केन्रले प्रदेि २ सदहि 

कणावली, सुदरु पल्चिम र प्रदेि ५ साँग निीकरणीय ऊजाव प्रिद्वधन गनव समझदारी गरेकााे ि । बााँकी प्रदेि १, ३ र ४ साँगकााे 

समझदारी पतन एक सािालभत्र सम्पन्न गने प्रक्र्या अति बढेकााे ि । 
 

Read more at: http://www.urjakhabar.com/renewable-energy-promotiom-mou/ 
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माइबेनीमा पौने दईु अबव लगानी सम्झााैिा, २ िर्वमा विद्युि उत्पादन  

काठमाडौं– माइबेनी जलविद्यिु आयोजनामा २ िाखणज्य बैंकले एक अबव ३९ करोड ५० लाख रुपयैााँ ऋण लगानी गने 

प्रतिबद्धिा जनाएका िन ्। सामललङ पािर कम्पनी लललमटेडले तनमावण गने आयोजनाका लागग िु्बार ऋण सम्झौिा 
भएको हो । ९.५१ मेगािाटको आयोजनामा नेपाल एसब्रबआई बैंक र लसद्धाथव बैंकले ७५ प्रतििि र प्रिद्वधकले २५ प्रतििि 

लगानी गनेिन ्। सम्झौिामा कम्पनी अध्यक्ष विजयबहादरु राजभण्डारी, एसबीईआईव बैंकका बरीलाल आमात्य र लसद्िाथव 
बैंकका िन्दन काकीले हस्िाक्षर गरे । सम्झौिा कायव् ममा लसई गु्रपका अध्यक्ष राजभण्डारीले जलविद्यिु आयोजना 
क्यासकेड र कोररडोर अिधारणा अनुसार न्यनूिम लागि, समय र उचि गुणस्िर तनमावण गररने आफ्नो कम्पनीको लभजन 

रहेको बिाए । ‘यस क्षेत्रमा लगानीकिाव र वििीय सिंस्थाहरुबाट प्राप्ि विचिासलाई आधार बनाई यस क्षेत्रमा अति बढ्नेिौं,’ 
उनले भने । सहवििीयकरणको नेितृ्िदायी सिंस्था नेपाल एसबीआई बैंकका प्रबन्ध तनदेिक िथा प्रमुख कायवकारी अगधकृि 

अनकूुल भटनागरले बैंकले नेपालका धेरै जलविद्यिु आयोजनाहरुमा लगानी गरे पतन माइबेनी आयोजना वििरे् रहेको बिाए 

। आयोजनामा लगानीकिाव र तनमावण गरेर विचिास स्थावपि गररसकेको सीई गु्रपसाँग सहकायव गनव उत्सादहि रहेको उनको 
भनाइ गथयो । ‘भारिीय उपभोक्िा उपलब्ध भएसम्म निीकरणीय ऊजावलाई नै प्राथलमकिा ददने गिवन’्, उनले भने, ‘यो 
पररिेिमा नेपालमा जलविद्यिु ्क्षेत्रको भविष्य राम्रो ि ।’ आयोजनामा लगानी गने लसद्धाथव बैंकका सीइओ िम्भुनाथ 

गौिमले ब्याजदरलाई तनयन्त्रण गने सिंयन्त्र तनमावण गनव आिचयक रहेको र यसबाट आयोजनाको लागि अझ कमी हुन गई 

प्रतिस्पधी हुने बिाए । सामललङ पािर कम्पनी ऊजाव डभेलपसव प्राललको गु्रप कम्पनी हो । उजाव डभेलपसव प्रतिल्ष्ठि व्यापाररक 

समुह सी. ई. गु्रपका अध्यक्ष विजय बहादरु राजभण्डारी, प्रिद्र्िक िथा ऊजावविद् भानु पोखरेल र ऊजाव नीति विज्ञ मोहनदास 

मानन्धरको रणनीतिक साझेदारीमा स्थावपि कम्पनी हो । माइबेनी आयोजनाका लागग ऊजाव मन्त्रालयअन्िगविको विद्यिु 

विकास विभागबाट गि िैिाखमा उत्पादन अनमुति प्राप्ि गरेको गथयो । कम्पनीका प्रमुख कायवकारी अगधकृि भानु 
पोखरेलका अनसुार विद्यिु प्रागधकरणसाँग आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्यिु खररदसम्बन्धी सम्झौिा (पीपीए) सम्पन्न 

भइसकेको ि । उनका अनुसार माइबेनी आयोजना तनमावण सुरु भइसकेको र आगामी दईु िर्वलभत्र सम्पन्न हुने लक्ष्य ि । 
आयोजनाको लसलभल िथा इलेक्रोमेकेतनकल सम्झौिा सम्पन्न भइसकेको र आयोजनाको जग्गा अगधग्रहण, बाटो तनमावण, 

क्याम्प तनमावण सकी लसलभलको मुख्य सिंरिनाहरु तनमावण िरणमा रहेको पोखरेलले जानकारी ददए । आयोजनाबाट उत्पाददि 

ब्रबजुली कररब ३ क्रकलोलमटर लामो प्रसारण लाईनमापवmि प्रागधकरणको तनमावण सम्पन्न भइसकेको गोदक खण्डल्स्थि 

सिस्टेिनमा जोडडनेि । आयोजनाबाट िावर्वक ५ करोड ३२ लाख युतनट ब्रबजुली उत्पादन हुनेि । 
 

Read more at: http://www.urjakhabar.com/mai-beni-hydropower-fc/ 

  



स्रोि:काल्न्िपुर, पुस १, २०७५ 

‘टेक अर पे’ प्रािधानले प्रागधकरणलाई वििीय जोखखम 

काठमाडौँ — टेक अर पे प्रािधानसदहि विद्युि ्खररद सम्झौिा गने सीमा बढाइएपति विद्युि ्प्रागधकरणले ८४ 
अबव रुपैयााँ बराबरको थप विद्युि खररद गनुवपने भएको ि । 

नदी प्रिाही विद्युि ्आयोजनाबाट मातै्र थप ८४ अबव रुपैयााँ बराबरको विद्युि ्खररद गनुवपने भएको हो ।गि 

मिंगलबार प्रागधकरण सञ्िालक सलमतिल े टेक अर पे प्रािधानसदहि नदी प्रिाह जलविद्युि ्आयोजनाबाट 
विद्युि ्खररद गदाव टेक अर पे प्रािधान राखखने सीमालाई ३ हजार मेगािाट बाट ५२ सय मेगािाट पुर्याएको ि । 

प्रागधकरण स्रोिका अनुसार सीमा बढाउाँ दा िावर्वक कररब ८४ अबवको थप विद्युि ्खररद गनुवपने भएको हो । यो 
विद्युत्मध्ये ४० प्रतििि खरे जाने अिस्था आए ३३ अबव रुपैयााँ वििीय जोखखम हुने प्रागधकरणको आाँकलन ि । 
टेक अर पेमा खररद गररएको थप २ हजार २ सय ५० मेगािाट विद्युि ्खररद गरेर २५ प्रतििि विद्युिा्् खेर 
गए िा खपि नहुने अिस्था आए २१ अबव क्षति व्यहोनुवपने प्रागधकरणको आकलन ि । अधव जलािययुक्ि 

आयोजनाबाट टेक अर पे प्रािधानसदहिको पीपीए गने सीमालाई ४ हजार ५ सय पुर्याउाँ दा थप ९४ अबवको 
विद्युि ्खररद गनपैने बाध्यिा हुने प्रागधकरणको आकलन ि । 
खररद गररएको अधव जलािययुक्ि आयोजनाको ४० प्रतििि विद्युि ्खपि नभए िा खेर गए प्रागधकरणलाई ३८ 
अबव वििीय जोखखम हुनेि । २५ प्रतििि विद्युि ्खरे गए िा खपि नभए २४ अबव भार पने प्रागधकरणको 
अनुमान ि । 
ऊजाव, जलस्रोि िथा लसाँिाइमन्त्री िर्वमान पुनको अध्यक्षिामा बसेको नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणको सञ्िालक 

सलमति बैठकल ेनदी प्रिाहमा आधाररि (रन अफ ररभर) जलविद्युि ्आयोजनासाँग टेक अर पे (लेउ या तिर) 
प्रािधानसदहि विद्युि ्खररद सम्झौिा (पीपीए) गने तनणवय गरेको ि । 
तनणवयअनुसार प्रागधकरणल ेअब नदी प्रिाहमा आधाररि विद्युि ्आयोजनाबाट ५ हजार २ सय ५० मगेािाट 
नपुगुन्जेलसम्म टेक अर पे प्रािधानसदहि पीपीए गनेि । यसअति यो सीमा ३ हजार मेगािाट िोक्रकएको 
गथयो । 
नयााँ सरकार गठन भएसाँग ैऊजाव मन्त्रालयले िैिाख २५ गिे जारी गरेको चिेिपत्रका आधारमा प्रागधकरणको 
सञ्िालक सलमति बैठकल ेटेक अर पे पीपीएका लागग नयााँ सीमा िोकेको हो । चिेिपत्रमा सरकारले १० िर्वमा 
१५ हजार मेगािाट उत्पादन गने लक्ष्य राखेको ि । १५ हजार मेगािाटमध्ये ३५ प्रतििि क्षमिासम्मका विद्युि ्

खररदका लागग टेक अर पे प्रािधान राख्न ेचिेिपत्रमा उसलेखगररएको ि । 
विद्युि ्खररद सम्झौिामा टेक अर पे प्रािधान रहाँदा प्रागधकरणले कुनै ऊजाव उत्पादकसाँग विद्युि ् क्रकने पतन 

नक्रकने पतन िोक्रकएको िुसक तिनुवपने हुन्ि । ऊजाव, जलस्रोि िथा लसाँिाइ मन्त्रालयले चिेिपत्र जारी गरेपति 

टेक अर पे प्रािधानसदहिको पीपीए गने सीमा बढाउन पटकपटक तनदेिन ददएको गथयो । 



हालसम्म प्रागधकरणले कररब ४ हजार ६ सय मगेािाट नदी प्रिाहमा आधाररि जलविद्युि ्आयोजनासाँग पीपीए 

गररसकेको ि । िीमध्ये साढे ३३ सय मेगािाट क्षमिाका आयोजनासाँग टेक अर पे पीपीए गरेको प्रागधकरणको 
िथयािंक ि । बााँकी साढे १२ सय मेगािाट क्षमिाका आयोजनासाँग टेक एन्ड पे पीपीए गररएको हो । 
टेक एन्ड पे पीपीए गररएका यी आयोजनासाँगको सम्झौिालाई पतन टेक अर पेमा रूपान्िरण गने तनणवय 

प्रागधकरणले गरेको ि । टेक एन्ड पे पीपीएमा विद्युि ्खररद गरेको अिस्थामा मातै्र पैसा तिने सुविधा हुन्ि । 
यो पीपीएअनुसार प्रागधकरणले कुनै कारण विद्युि ्उत्पादकसाँग विद्युि ्खररद नगरे जररिाना तिनुव पदैन । 
प्रागधकरणल ेटेक एन्ड पे पीपीए गदाव विद्युि ्आयोजना तनमावणको लागग बैंकल ेलगानी नगने भन्दै तनजी ऊजाव 
उत्पादकहरूल ेसरकारलाई टेक अर पे पीपीएको दायरा बढाउन आग्रह गदै आएका गथए । 
प्रागधकरणल ेमिंगलबार टेक अर पे पीपीएको सीमा बढाएसाँगै यसले तनजी ऊजाव उत्पादकहरूलाई केही राहि 

ददएको तनजी ऊजाव उत्पादकहरूको सिंस्था (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्ड ेबिाउाँिन ्। 
यसअति प्रागधकरणले २०७२ मा ऊजाव मन्त्रालयले ियार पारेको चिेिपत्रको आधारमा टेक अर पे पीपीए गने 

सीमा ३ हजार मेगािाट िोकेको गथयो । १० िर्वमा १० हजार मेगािाट विद्युि ्उत्पादन गने लक्ष्यसदहि ियार 
पाररएको उक्ि चिेिपत्रअनुसार ३ हजार मेगािाटसम्म विद्युि ्टेक अर पेमा खररद गने तनणवय भएको गथयो । 
नयााँ चििेपत्रअनुसार टेक अर पे प्रािधानसदहिको पीपीए सीमा बढाउनुपने दबाब बढेपति प्रागधकरणले वििीय 

जोखखम बढ्न ेभन्दै आन्िररक अध्ययन ियार पारेको गथयो । प्रसारण लाइन नबन,े खपिभन्दा बढी विद्युि ्

क्रकन्न परे वििीय जोखखम हुने भन्दै प्रागधकरणले यस्िो आकलन ियार पारेको हो । 
प्रागधकरण सञ्िालक सलमतिको बैठकल े टेक अर पेको सीमा बढाउाँ दा प्रागधकरणलाई वििीय जोखखम हुने 

अिस्था आए सरकारसाँग त्यो रकम िोधभनावको रकम माग गने तनणवयसमेि गरेको ि । प्रागधकरणल ेयसअति 

अधव जलािययुक्ि आयोजनाको पतन २ हजार मेगािाटसम्म टेक अर पेमा पीपीए गने सीमा िोकेको गथयो । 
यो सीमालाई मिंगलबारको तनणवयले ४ हजार ५ सय मेगािाट पुर्याइएको ि । प्रागधकरणले हालसम्म अधव 
जलािययुक्ि आयोजनाबाट १ हजार १ सय ६२ मेगािाट विद्युि ्खररदका लागग टेक अर पेमा पीपीए गरेको 
ि । 
विजय तिमल्ससना 
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कोसी करिडोि प्रसािण लाइिमा  धिाि उपमहािगिको अविोध 

भ्यू टावि, प्यािाग्लाइडडङ स्पट, केबलकाि, कृत्रत्रम ताललगायतका योजिामा असि पछा  : उपमहािगि 

काठमाडौं । कोसी कोररडोर २ सय २० केभी प्रसारण लाइन तनमावणमा धरान 

उपमहानगरपाललकाले अिरोध गरेको ि । तनमावणाधीन सो प्रसारण लाइनअन्िगवि  धरान 

उपमहानगरपाललका–२० गिन्डडेााँडामा पने ‘अलाइनमेन्ट’ पररििवन गनव 
उपमहानगरपाललले विद्युि ् प्रागधकरणलाई पत्रािार गरेको हो । त्यसलगि ै एक समूहले 

कायवस्थलमै गई २ िटा टािर तनमावणमा अिरोध गरेको नेपाल विद्युि ् प्रागधकरणका 
आयोजना प्रमुख राजन ढकालले बिाए । 
स्ििन्त्र ऊजाव उत्पादकहरूको सिंस्था (इपान) र गग्रड युजर समूहले आयोजना गरेको एक 

अन्िरक्र्यामा उनले स्थानीय सरकारको अिरोधबारे जानकारी ददएका हुन ्। प्रसारण लाइन 

तनमावण गनव जग्गा अगधग्रहण, मुआब्जा रकम वििरण, रूख कटानको स्िीकृति प्राल्प्ि, 

आिचयक सामग्रीको आपूतिवलगायिका काम भइसकेकाले  लाइनको अलाइनमेन्ट सानव 
सम्भि नहुने प्रागधकरणको भनाइ ि । आयोजनाको अलाइनमेन्ट पररििवन गदाव तनमावणमा 
२ िर्वसम्म दढलो हुने तनजी ऊजाव प्रिद्वधक र प्रागधकरणको भनाइ ि ।  
िर, गिन्डडेााँडा क्षेत्रमा प्रिारण लाइन तनमावण गदाव सो क्षेत्रमा तनमावण गने भतनएका भ्यू 

टािर, प्याराग्लाइडडङ स्पट, केबलकार, ब्रिदटस गोखाव मेमोररयल पाकव , कोकाहा खोलामा 
कृब्रत्रम िाललगायिका योजनामा असर पने उपमहानगरपाललकाको भनाइ ि ।  प्रसारण 

लाइनले उपनगरको योजनामा कुनै कसर नगने प्रागधकारणको ल्जक्रकर ि । 
प्रसािण लाइि िबिे ५१६ मेगावाट खेि जािे  
सोही प्रसारण लाइनमाफव ि प्रसारण गने गरी िाप्लेजुङ, सिंखुिासभा, भोजपुर र िहे्रथुममा ५ 

सय १६ मेगािाट विद्युत्को खररद सम्झौिा प्रागधकरणले गररसकेको ि । विलभन्न २८ 

आयोजनामाफव ि  अबको डढेदेखख दईु िर्वलभत्रमा उक्ि पररमाणमा विद्युि ्उत्पादन सुरु हुने 

तनजी ऊजाव उत्पादकहरूको भनाइ ि । सो समयसम्म प्रसारण लाइन नबने उत्पाददि 

विद्युि ् खेर जाने कारण प्रसारण लाइनको अलाइनमेन्ट पररििवन गनुव नहुने उनीहरूको 
भनाइ ि । 



सो प्रसारण लाइनमाफव ि २ हजार मेगािाट विद्युि ्प्रासारण गने प्रागधकरणले जनाएको ि । 
कायवममा एक नम्बिर प्रदेि सभाका समाभुख प्रदीप भट्टराई, सािंसद एििं नेकपा केन्रीय 

सदस्य राजेन्र गौिम, विद्युि ् प्रागधकरणका कायवकारी तनदेिक कुलमान तिलसङ, 

िहे्रथुमका सािंसद भिानी खापुङ, धनकुटाका सािंसद राजेन्र राई, पााँिथरका सािंसद िसन्ि 

नेम्िाङ, भोजपुरका सािंसद सुदन क्रकरााँिीलगायिले आयोजनामा अिरोध गनव नहुने बिाएका 
गथए ।  
िर, सुनसरीका सािंसद जयकुरमार राईले भने पयवटन विकासका प्रस्िाविि आयोजनाहरूलाई 

असर पाने भएको भन्दै प्रसारण लाइनको अलाइनमेन्ट सानुवपने बिाएका गथए ।  
तीि प्याकेजमा निमााण हुुँदै   

िुल्म्लङटारदेखख सुनसरीको इनरुिासम्म १ सय ५ क्रकलोलमटर लामो सो प्रसारण लाइन ३ 

िटा प्याकेजअन्िगवि तनमावण भइरहेको ि । प्याकेज १ अन्िगवि इनरुिा–िसन्िपुर–

बानेचिर–िुल्म्लङटार डबल सक्रकव ट २ सय २० केभी प्रसारण लाइन तनमावण कायव िललरहेको 
ि । प्याकेज २ अन्िगवि इनरुिा, िसन्िपुर, बानचेिर र िुल्म्लङटारमा २ सय २० केभी 
सबस्टेसन तनमावण भइरहेको ि । त्यस्िै, प्याकेज ३ अन्िगवि िसन्िपुर–ढुिंगेसााँिु २ सय २० 

केभी प्रसारण लाइन र ढुिंगेसााँिु सबस्टेसन तनमावण भइरहेको ि । एल्क्जम बैंक अफ 

इल्न्डयाको १० अबव रुपैयााँभन्दा बढी ऋण सहयोगमा यो आयोजना अति बढेको हो ।  
रूख कटािमा ढिलाइ 

आयोजनाअन्िगवि सुनसरी, धनकुटा, िहे्रथुम र सिंखुिासभाका िन क्षेत्रमा पने रूख काट्न 

२७ िैि ०७४ मा मल्न्त्रपररर्द्ले स्िीकृति ददएको गथयो । िर, िन कायावलयहरूले भने 

सट्टाभनाव जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म रूख काट्न स्िीकृति नददएपति आयोजनालाई 

अिरोध पुगेको आयोजना प्रिद्र्धक विद्युि ्प्रागधकरणले जनाएको ि ।  
िोक लगाउिु लज्जास्पद : मुख्यमन्त्री िाई 

कोसी कररडोर २ सय २० केभी डलबर सक्रकव ट प्रसारण लाइन राल्ष्रय प्राथलमकिाप्राप्ि 

आयोजना हो । १ नम्बर प्रदेिले ५ िर्वमा १५ सय मेगािाट विद्युि ् उत्पादन गने लक्ष्य 

राखेको ि । त्यसका लागग कोसी कररडोर प्रसारण लाइनको महत्िपूणव योगदान हुन्ि । कुनै 

पतन बहानामा देिकै महत्िपूणव ठूला आयोजनालाई रोक्न ेकम गनुवहुाँदैन । त्यसमागथ पतन 

यो महत्िपूणव आयोजना तनमावणमा धरान उपमहानगरले नै रोक लगाउनु लज्जास्पद 



अिस्था हो । धेरै अगाडड बदढसकेको आयोजनालाई पिाडड फकावउनु कसैका लागग पतन 

दहिकर िैन । सहज रूपमा यो लाइन बन्न ददएर धरान उपमहानगर िा प्रदेि एकले नै अन्य 

प्रदेिसामु उदाहरण पेस गनव सक्नु नै सबैको दहिमा हुन्ि । प्रदेि सरकारले साब्रबककै 

‘अलाइनमेन्ट’अनुसार प्रसारण लाइन तनमावणमा सहयोग गिव  ।  
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‘हेजजङ फन्ड’सम्बन्धी  निदेलशकाको ड्राफ्ट मजन्त्रपरिषदमा 

 पुष्प कोइिाला 

अथवमन्त्रालयले हेल्जङ फन्ड स्थापनाका लागग आिचयक तनदेलिकाको मस्यौदा स्िीकृतिका 
लागग मल्न्त्रपररर्द्को कायावलयमा पेस गरेको ि । राष्र बैंक र अथवमन्त्रालयले लमलेर सो 
तनदेलिकाको ड्राफ्ट ियार पाररएको हो ।  
मल्न्त्रपररर्द्बाट स्िीकृि भएपति सो तनदेलिका कायावन्ियनमा आउन े अथवमन्त्रालयको 
वििीय क्षेत्र व्यस्थापन िथा सिंस्थान समन्िय महािाखाका प्रमुख उिरकुमार खत्रीले 

बिाए । ‘हेल्जङ फन्डसम्बन्धी तनदेलिकाको ड्राफ्ट मल्न्त्रपररर्द्मा पठाएको एक सािा 
भयो,’ उनले भने, ‘मल्न्त्रपररर्द्बाट स्िीकृि भएपति कायावन्ियनमा आउाँि ।’  
तनदेलिका कायावन्ियनमा आएपति नेपालमा प्रत्यक्ष िैदेलिक लगानी (एफडडआई)िदृ्गध हुने 

सरकारको अपेक्षा ि । 
खासगरी अमेररकी डलरको मूसयमा हुने िटबढले हुन सक्न ेवििीय जोखखम बहन गनव हेल्जङ 

फन्डको व्यिस्था गने अिधारणा सयाइएको हो । सोही फन्ड स्थापना गनव आिचयक 

नीतिगि व्यिस्था तनदेलिकाले गनव लागेको हो । तनदेलिकाले गरेको नीतिगि व्यिस्थालभत्र 

रहेर नेपालको जलविद्युि,् सडक, रेल, उद्योग, पयवटनलगायि िुट्टािुट्टै क्षेत्रमा फन्ड 

स्थापना गनव सक्िन ्।  
निदेलशका िहुुँदा लगािी जुट्ि ढिलाइ  

अदहले डलरमा विद्युि ्खररद–ब्रब्ी सम्झौिा (वपवपए) भएका जलविद्युि ्आयोजनाहरू यो 
तनदेलिकाको ब्यग्र प्रिीक्षामा िन ्। तनदेलिकाको अभािमा अमेररकी डलरमा वपवपए भएका 
२१६ मेगािाटको मागथसलो ब्रत्रिूली १ आयोजनामा लगानी जुट्न (वििीय व्यिस्थापन हुन) 

सकेको िैन । कररब ५५ अबव रुपैयााँ अनुमान गररएको सो आयोजनामा ४५ अबव रुपैयााँ ऋण 

लगानी आिचयक हुने आयोजनाका जेनरेल म्यानेजर गगररराज अगधकारीले बिाए ।  
‘वपवपए भएको दईु िर्वलभत्र लगानी जुटाइसक्नुपने तनयम ि,’ उनले भने, ‘िर, लगानी 
नजुट्दै १ िर्व ब्रबतिसकेको ि ।’ नेपाली प्रिद्र्धकको १० प्रतििि सहभागगिा रहेको दक्षक्षण 
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कोररयाली लगानीको नेपाल िाटर एन्ड इनजी कम्पनीले यो आयोजना प्रिद्र्धन गनव लागेको 
हो । 
त्यस्िै, नेपाली प्रिद्र्धकको १० प्रतििि सेयर स्िालमत्िसदहि गितनयााँ कम्पनीले तनमावण 

गनव लागेको १२० मेगािाटको रसुिा भोटेकोसी आयोजनाले समेि गति ललन सकेको िैन । 
‘वििीय व्यिस्थापन भइसकेको ि,’ आयोजनाका नपेाली प्रिद्र्धक दीपक खड्काले भने, 

‘िर, हेल्जङ फन्ड स्थापनाका लागग भने तनदेलिका नबन्दा दढलो भएको ि ।’ 
सो आयोजनामा २२ अबव रुपैयााँ लगानी हुने अनुमान रहेको उनले बिाए । यी दिैु 

आयोजनासाँग नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणले डलरमा वपवपए गरेको हो । डलर उिार–िढािले 

हुने जोखखम िटाउन सरकार, प्रागधकरण र प्रिद्र्धक िीनै पक्षको योगदानमा हेल्जङ फन्ड 

स्थापना गने सम्झौिा गरेको ि ।  
ऋणको ढहस्सामा १० वषा मात्र हेज फन्ड प्रभावी 
प्रागधकरण र यी दईु कम्पनीबीि भएको वपवपएअनुसार ऋण रकमबापिको भुक्िानी मात्र ै

डलरमा ददने व्यिस्था ि । त्यो पतन १० िर्वसम्म मात्र ै डलरमा भुक्िानी ददइनेि । िर, 

स्िपुाँजी (इल्क्िटी)मा भने डलर भुक्िानी ददने व्यिथा िैन ।  
जस्िो, प्रिद्र्धकले ३० प्रतििि स्िपुाँजी र ७० प्रतििि ऋण लगानी गरे भने त्यही 
अनुपािमा विद्युि ्खररदबापिको भुक्िानी डलर र नेपाली रुपैयााँमा पाउाँि । यसको अथव 
विद्युि ् खररदबाट ७० प्रतििि भुक्िानी १० िर्वसम्म डलरमा पाउनेि । िर, डलरको 
मूसयिदृ्गधले प्रागधकरणलाई िाटा हुने अिस्था भए त्यसबापिको क्षतिपूति व भने हेल्जङ 

फन्डबाट हुनेि । 
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ववद्युत ्प्राधधकिण हेटौँडाका शाखाप्रमुखसुँग कायासम्पादि सम्झौता 
नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणले विद्युि ्िुहािट तनयन्त्रण र सेिा सुधारका लागग हेटौँडा क्षेत्रीय 

कायावलयअन्िगविका िाखाप्रमुखसाँग कायवसम्पादन सम्झौिा गरेको ि । प्रागधकरणका 
कायवकारी तनदेिक कुलमान तिलसङसाँग वििरण िथा ग्राहक सेिा तनदेिनालय 

(डडलसएस)को क्षेत्रीय कायावलयका प्रमुख निराज सुिेदीले ितनबार कायवसम्पादन सम्झौिा 
गरेका हुन ्।  
ऊजाव, जलस्रोि िथा लसाँिाइमन्त्री िर्वमान पुन, सगिि सञ्जय िमाव र प्रागधकरणका 
सञ्िालक विचिप्रकाि गौिमको उपल्स्थतिमा भएको कायव् ममा डडलसएसका उपकायवकारी 
तनदेिक हरराज न्यौपानेसाँग क्षेत्रीय कायावलयअन्िगविका १० िटा िाखा प्रमुखसाँग सम्झौिा 
गरेका िन ्। प्रागधकरणले जनकपुर, नेपालगन्ज िथा सुखेि क्षेत्रीय कायावलयका प्रमुख र 

त्यसअन्िगविका वििरणकेन्र प्रमुखसाँग सम्झौिा गररसकेको ि । 
सम्झौिाअनुसार कायवसम्पादन गरी लक्ष्य प्राप्ि गने िाखाका प्रमुखलाई पुरस्कृि गने 

व्यिस्था गररएको ि । कायव् मलाई सम्बोधन गदै मन्त्री पुनले विद्युि ् िुहािट हुाँदा 
प्रागधकरणले आम्दानी गुमाइरहेको बिाए । िोरी तनयन्त्रणका लागग प्रभािकारी कदम 

िासन र प्राविगधक िुहािट तनयन्त्रण गनव प्रणाली सुदृढीकरणमा उनले जोड ददए । कायवकारी 
तनदेिक तिलसङले पारदिी, नैतिकिान,् व्यािसातयक र कायावलयमा िेन अफ कमान्ड 

कायम गदै तनधवक्क र तनडर भएर काम गनव िाखाप्रमुखहरूलाई तनदेिन ददए ।  
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िलगाड जलववद्युतकाेे डडवपआि अनिजचित  

डडवपआि िबिी त्रबत्यो सािे २ वषा, ६ मढहिा थपेि बल्ल काम सुरु  

काठमाडौं । ४१७ मेगािाटको नलगाड जलािययुक्ि जलविद्युि ् आयोजनाको विस्ििृ 

अध्ययन प्रतििेदन (डडवपआर) ियार पाने कायवमा दढलाइ भएको ि । स्मेक, एमडब्लुएि र 

स्िदेिी कम्पनी उदय कन्ससट्यान्टसदहि जोइन्ट भेन्िरको परामिवदािाले ३० मदहनालभत्र 

सक्न ेगरी डडवपआर तनमावण गने ठेक्का ललएको हो । िर, डडवपआर ियार गने यसको अिगध 

गुल्िसकेको ि । ‘ठेक्का सम्झौिामा रहेको प्रािधानअनुसार एकपटकका लागग ६ मदहना 
म्याद थवपएको ि,’ आयोजनाका प्रमुख कायवकारी अगधकृि डा. रामकाजी थापाले भने, ‘अब 

जेठलभत्र डडवपआरको काम सक्नुपिव  ।’ परामिवदािा कम्पनीले ठेक्का ललएको २४ 

मदहनासम्म कुनै काम नै नगरेको उनले बिाए । ‘दईु िर्वसम्म ि परामिवदािा कम्पनी सुिरे 

नै बस्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपतिको ६ मदहना काम भए पतन पूरा हुन सकेको िैन ।’  
कम्पनीले बसल डड्रललङलगायिका काम सुरु गरेको ि । जाजरकोटमा पने भेरी र कणावली 
नदीको सिंगमस्थलनल्जक नललसिंगाड नदीमा पने आयोजनाको िािािरणीय प्रभाि 

मूसयािंकन (इआइए) प्रतििेदन ियार हुने ्ममा ि । िर, डडटेल डडजाइन, विस्ििृ पररमाण 

िथा लागि अनुमान, तनमावण योजना िथा िाललका तनमावण, टेन्डर डकुमेन्टजस्िा 
अध्ययन प्रतििेदनहरू ियार पाने काम भखवरै सुरु भएका िन ्।  
आयोजनाको तनमावण कायवका लागग आिचयक विद्युि ् उत्पादन गनव ४.५ मेगािाटको 
िाक्सुखोला जलविद्युि ्आयोजना तनमावण गररने योजना भए पतन त्यसको समेि काम 

अति बढ्न सकेको िैन । आयोजनाको पािर हाउस र ड्यामसाइटका लागग आिचयक १०.८ 

क्रकलोलमटर सडकमध्ये ६.५ क्रकलोलमटर सडकको ट्र्याक खोसने काम भएको ि ।  
आयोजनाको ब्रबजुली ११२ क्रकलोलमटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनमाफव ि कोहलपुर 

सबस्टेिनमा जोडडनेि । आयोजनाअन्िगवि १०४.२५ मेगािाट क्षमिाका ४ िटा 
युतनटमाफव ि भूलमगि पािरहाउसबाट विद्युि ्उत्पादन गररने योजना रहेको ि ।  
आयोजनाको िालू आगथवक िर्वको िौमालसक प्रगति भने वििीयिफव  ििप्रतििि र भौतिक 

प्रगति ८० प्रतििि देखखएको ि । आयोजना तनमावणका लागग झन्ड ै१ खबव रुपैयााँ लागि 



अनुमान गररएको लसइओ डा. थापाले बिाए । विगिमा विकास सलमतिमाफव ि तनमावण गने 

सरकारको योजना रहेको आयोजनालाई कम्पनी मोडलम ै तनमावण गने गरी सरकारले 

नलगाड हाइड्रोपािर लललमटेडमाफव ि आयोजना अति बढाउन लागेको हो । 
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माधथल्लो दोदी–ए को ८५ प्रनतशत काम सम्पन्ि 

पूिी लमजुङको दोदीखोला कररडोरमा तनमावणाधीन २५ मेगािाटको मागथसलो दोदी ‘ए’ 

जलविद्युि ्आयोजनाको ८५ प्रतििि तनमावण सम्पन्न भएको ि । आगामी िैिमा परीक्षण 

उत्पादन थासन े गरी आयोजनाको तनमावणकायव िीव्र गररएको ललबटी इनजी कम्पनी 
लललमटेडका सञ्िालक राजेन्र िस्िीले बिाए । । आयोजनाको २ हजार ६ सय २३ लमटर 

लम्बाइको सुरुङ तनमावण भइसकेको ि । त्यस्िै, २ हजार ८ सय ५४ लमटर लामो पेनस्टक 

पाइप जडान कायव सक्रकएको ि । िस्िीका अनुसार हेडिक्र्स र विद्युि ्गहृको तनमावणकायव 
कररब ७० प्रतििि सक्रकएको ि ।  
दोदी गाउाँपाललका–६ ढोडनेी र ७ फलेनीमा तनमावण गररएको आयोजनाले िसलो लसमील्स्थि 

लोदो खोलाको दोभानमा तनमावण गररएको बााँधबाट मालेबगरमा तनमावण गररएको 
विद्युत्गहृमा पानी खसासनेि । १२ दिमलि ५ मेगािाट क्षमिाका २ िटा पेसटन टबावइन 

रहन ेआयोजनामा दहउाँदमा ८ रुपैयााँ ४० पैसा र िर्ावमा ४ रुपैयााँ ८० पैसा रहन ेगरी विद्युि ्

प्रागधकरणसाँग विद्युि ्खररद–ब्रब्ी सम्झौिा भइसकेको ि ।  
आयोजनामा ७० प्रतििि कजाव र ३० प्रतििि प्रिद्र्धकहरूको इल्क्िटी लगानी रहेको ि । 
आयोजनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अगुिाइमा नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु 

बैंकलगायिका बैंकले लगानी गरेका िन ्। आयोजनाबाट िावर्वक १३ करोड ८४ लाख १० 

हजार युतनट ब्रबजुली उत्पादन हुनेि । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युि ्नेपाल विद्युि ्

प्रागधरणले क्रकतिवपुरमा तनमावण गनव लागेको १३२ केभी डबल सक्रकव टको सबस्टेसनमा 
जोडडनिे । आयोजनाका प्रबन्ध तनदेिक डा. आत्माराम तिलमरेले स्थानीयसाँग समन्िय 

गरी आयोजनाको सेयर तनष्कासन गररने बिाए । 
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रुख काट्िे िपाउुँ दा कालीगण्डकी प्रसािण करिडोि प्रभाववत 

रुख काट्ने आदेि नपाउाँ दा राल्ष्रय गौरबको आयोजना कालीगण्डकी प्रसारण 

कररडोरको काम प्रभाविि भएको ि । 

प्रसारणलाइनको म्याग्दीको दानादेखख पिविको खुकोट खण्डमा रुख काट्ने आदेि 

नपाउाँ दा काम प्रभाविि भएको हो । 

मल्न्त्रपररर्द्ले रुख काट्न अनुमति ददने तनणवय कायावन्ियन नहुाँदा २२० केभीए 

क्षमिाको दाना–खुकोट प्रसारणलाइनमा ३० िटा टािर तनमावण कायव रोक्रकएको ि । 
२०७४ पुस १३ गिेको मल्न्त्रपररर्द् बैठकले ३० िटा टािर तनमावण हुने िन क्षेत्रको २.५८ 

हेक्टर जग्गा भोगागधकार र िार हजार २०८ िटा रुख काट्नका लागग अनुमति ददने 

तनणवय गरेको गथयो। मल्न्त्रपररर्द्को तनणवय एक िर्वसम्म कायावन्ियन नहुाँदा िन 

क्षेत्रमा टािर बनाउने र िार िान्ने काम गनव समस्या परेको आयोजनाका प्रमुख 

िन्दनकुमार िोर्ले बिाउनुभयो । रुख कटान आदेि नपाएपति आयोजना िन क्षेत्रमा 
प्रिेि गनव पाएको िैन।् 

िन क्षेत्रमा ओगट्ने क्षेत्रफल बराबरको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनुपने िन 

विभागसाँगको सम्झौिा कायावन्ियनमा आयोजनाले उदालिनिा देखाएकाले बाध्य 

भएर कटान आदेि रोक्रकएको डडलभजन िन कायावलय म्याग्दीले जनाएको ि। जग्गा 
उपलब्ध गराउन नसके ब्रबरुिा रोप्न र हुकावउने लागि समेि दहसाब गरी सट्टा 
जग्गाको मूसय उपलब्ध गराउन सक्रकने विकसप ि। िर, िनलाई उपलब्ध गराउन े

उपयुक्ि जग्गा खोजी गदाव भेट्न नसकेका कारण जग्गाका माँसय तनधावरण गररददए 

सो िापिको रकम उपलब्ध गराउन ियार रहेको आयोजना प्रमुख िोर्ले बिाउनुभयो 
। 



नेपाल विद्युि प्रागधकरणले म्याग्दीको उिरी क्षेत्र र मुस्िाङमा तनमावणाधीन 

जलविद्युि ्आयोजनाबाट उत्पाददि विद्युि ्केन्रीय गग्रडमा जोड्नका लागग दाना र 

खुकोटमा सबस्टेसन र ३९ क्रकलोलमटर प्रसारणलाइन बनाइरहेको ि। 

आयोजनाबाट म्याग्दीको ११ िटा सामुदातयक िन क्षेत्र प्रभाविि िन।् म्याग्दीमा ४७७ 

ठाँला रुख र ९८१ साना ब्रबरुिा काट्नुपने जनाइएको ि। ११४ िटामध्ये हालसम्म ८१ 

िटा टािर तनमावण भएको ि। अन्नपाँणव गाउाँ पाललका–३ दाना र पिविको कुचमा 
नगरपाललका–१ खुकोटमा विद्युि ् सबस्टेसन पतन तनमावण भइरहेको ि। टािर 

तनमावण भएको ठाउाँमा ६ क्रकलोलमटर िार िातनएको ि। 

एलसयाली विकास बैंकको सहयोगमा सन ् २०१६ मा दानादेखख खुकोट जोड्ने 
प्रसारणलाइन र सबस्टेसन तनमावण गनव दईु अबव ९० करोड रुवपयााँमा टाटा प्रोजेक्ट्स र 

गिन्ट इलेल्क्रक जेभीसाँग ठेक्का सम्झौिा भएको गथयो। २०१८ को नोभेम्बरमा 
सम्पन्न गने लक्ष्य राखखएको आयोजनाको ठेक्का सम्झौिाको म्याद ि मदहना थप 

भएको ि। हालसम्म ७० प्रतिििभन्दा बढी काम भएको आयोजनाले जनाएको ि। 
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जिताको पैसाबाट ३५ सय मेगावाट ववद्युत ्निकाललिे 
सबै नेपालीलाई जलविद्युत्को िेयर ददने उद्देचयअनुरूप उचि प्रतिफल हुने 

आयोजनामा जनिाबाट लगानी गराउनका तनल्म्ि सरकारले ३ हजार ५ सय मेगािाट 

क्षमिाबराबरका विलभन्न जलविद्युि ्आयोजना तनमावणको प्रक्र्या िुरू गने ियारी 
गरेको ि। 

पदहलो िरणमा ३७ मेगािाट क्षमिाको मागथसलो ब्रत्रिूली थ्री बी, कररब सय 

मेगािाटको िामाकोिी पााँिौ र ४८ मेगािाट क्षमिाको भेरी बबई डाइभसवन 

आयोजनामा नागररकलाई लगानीका लागग आह्िान गने ियारी गरेको ऊजाव, जलस्रोि 

िथा लसाँिाइ मन्त्रालयले जनाएको ि। त्यस्िै १ सय ११ मेगािाट क्षमिाको रसुिागढी, 
१ सय १ मेगािाट क्षमिाको मध्यभोटेकोिी, मागथसलो साञ्जेनका िसलो साञ्जेन 

्मिः ४२.५ र १४.८ मेगािाट क्षमिाका आयोजनाको साधारण िेयर सिवसाधारणलाई 

सेयर ब्रब्ी गने ियारी रहेको ि। 

४ सय ५६ मेगािाट क्षमिाको मागथसलो िामाकोिीले िेयर स्थानीयबासीलाई जारी 
गरेको िेयर बााँडफााँड गरेपति सिवसाधारणलाई साधारण िेयर तनष्कािन हुने भएको 
ि। सरकारले आगामी ३ िर्वलभत्र ३ हजार मेगािाट, ५ िर्वमा ५ हजार र १० िर्वमा १५ 

हजार मेगािाट विद्युि ्उत्पादन गने लक्ष्य राखेको ि। 

सोही लक्ष्यलाई पूरा गनव सबै प्रकारको उपायको खोजी गनव लागगएको हो। 
मन्त्रालयले बढी प्रतिफल ददने, आकर्वक र तिट्टै सम्पन्न गनव सक्रकने केही 
आयोजनाको सूिी बनाएको ि। त्यसमा नेपाली नागररकको कम्िीमा ४९ प्रतििि 

िेयर रहनेि। सबैलाई लगानी गनव ददने िािािरण बनाउाँ दा आयोजना तनमावणमा 
समेि अपनत्ि हुने र काम गनव सहज हुने सरकारले बिाएको ि। सरकारले ललएको 
समदृ्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सिंकसप पूरा गनवका तनल्म्ि सबै नेपालीलाई 



जलविद्युत्को िेयर ददनुपने ऊजाव, जलस्रोि िथा लसाँिाइ मन्त्री िर्वमान पुनको भनाइ 

ि। 

२२ िर्वपति मुलुकमा विद्युत्को उचि माग १८ हजार मेगािाटभन्दा मागथ पुग्ने 

सरकारी प्रक्षेपण रहेको ि। िालू आिमा विद्युत्को माग १ हजार ४ सय ४३ मेगािाट 

रहन ेि। 

डलिको भाउ उच्ि हुुँदा आयोजिाको लागत बढ्यो 

काठमाडौं, (नेस) 

अमेररकी डलरको मूसयमा भएको उचि िदृ्गधका कारण तनमावणाधीन जलविद्युि ्

आयोजना प्रभाविि भएका िन।् मागथसलो िामाकोिीको ठेकेदारलाई सरकारले 

अमेररकी डलरमा नै भुक्िानी ददनुपिव  भने अन्य आयोजनाका ठेकेदारलाई पतन 

डलरमा नै तिनुवपने व्यिस्था रहेको ि। 

यस्िै प्रसारणलाइन तनमावण गरररहेका ठेकेदारलाई समेि डलरमा नै भुक्िानी गनुवपने 

भएकाले आयोजनाको काम र लागि प्रभाविि भएको बिाइएको ि। नेपाल विद्युि ्

प्रागधकरणले खखम्िी, भोटेकोसी र मागथसलो मस्र्याङदीको विद्युि ् पतन डलरमा नै 

खररद गनुवपने भएकाले प्रागधकरणलाई पतन आगथवक भार पने तनल्चिि ि। डलरको 
मूसय ९० देखख १०० को हाराहारीमा रहाँदा भएका सम्झौिामा समेि डलरको मूसय 

उचि हुाँदा त्यसबाट थप रकम उपलब्ध गराउने विर्य समेदटएका कारण विकास 

तनमावणको काममा प्रभाविि भएको ि। हाल डलरको मूसय रु ११८ पुगेको ि। डलरको 
मूसय अझ ैबढ्ने सम्भािना रहेको ि। 

डलरको भाउ बढ्दा आयोजनाको लागि कररब ४० प्रतिििले िदृ्गध हुने देखखएको ि। 
अन्िरावल्ष्रय बजारबाट सामान सयाउाँ दा डलरमा नै एलसी खोसनुपने बाध्यिा रहेको 



ि। भारिीय मुरासाँग नेपाली मुराको अपररििवनीय भाउ रहाँदा पतन समस्या थवपएको 
ि। 

डलरको नकारात्मक असरको प्रभाि कम गने वििेर् कोर् अथावि ्हेल्जङ फन्ड स्थापना 
गने भन्ने विर्यमा िलफल िले पतन कुनै तनणवय हुन सकेको िैन। यस्िै 

पेरोललयममा भएको मूसय िदृ्गधले पतन आयोजनाको लागि बढाएको बिाइएको ि। 
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२ हजार ५ सय मेगािाटका आयोजना तनमावणाधीन 

काठमाडौं– अबको डढेदेखख २ िर्वलभत्र राल्ष्रय प्रसारण प्रणालीमा जोडडने गरी २ हजार ५ सय १ मेगािाटका जलविद्यिु 

आयोजना तनमावण भइरहेका िन ्। स्िदेिी पुाँजीमा यी आयोजनाको तनमावण अति बढेको हो । नेपाल विद्यिु प्रागधकरणसाँग 

विद्युि खररद सम्झौिा (वपवपए) सम्पन्न गरेर लगानी जोहो भएका १ सय १४ जलविद्यिु आयोजना तनमावण भइरहेको 
प्रिक्िा प्रबल अगधकारीले बिाए । उनका अनुसार १ हजार मेगािाटका आयोजना अबको एकदेखख डढे िर्वमा सम्पन्न हुने गरी 
तनमावण भइरहेका िन ्। तनमावणाधीन आयोजनामा ४ सय ५६ मेगािाटको मागथसलो िामाकोसी प्रागधकरणको सहायक अप्पर 
िामाकोसी हाइड्रो पािर कम्पनीले तनमावण गरररहेको ि । ३७ मेगािाटकााे मागथसलााे ब्रत्रिूली ३ बी पतन प्रागधकरणकाा े

सहायक ब्रत्रिूली जलविद्यिु कम्पनीले तनमावण गरररहेकाा ेि । तनमावणाधीन १ सय ११ मेगािाटको रसुिागढी, १ सय २ 

मेगािाटको मध्यभोटेकोसी र ५७.३ मेगािाटका सान्जेनका आयोजना गिललमेका सहायक कम्पनीका आयोजना हुन ्। यी ४ 

आयोजना डढे िर्वलभत्र सम्पन्न भइसक्ने गरी तनमावण भइरहेको प्रागधकरणले जनाएको ि । प्रागधकरण, प्रागधकरण र 
गिललमेको सहायक कम्पनी बाहेका आयोजनामा तनजी क्षेत्रको लगानी ि । तनजी क्षेत्रको लगानी भएका ४० मेगािाटको 
खानीखोला–१, २३.५ मेगािाटको सोलुखोला, २२.२ मेगािाटको मागथसलो िाकु, २२ मेगािाटको बागमिी, २२ मेगािाटको 
िसलो हेिा, ८ मेगािाटको नौगाड, ९.९ मेगािाटको इिाखोला, २५ मेगािाटको काबेली बी–१, २० मेगािाटको िसलो मोदी िालु 

िर्वमा राल्ष्रय प्रसारण प्रणालीमा थवपने आयोजना हुन ्। तनमावणगधन अन्य आयोजनामा ८६ मेगािाटको सोलु दधुकोसी, ८२ 

मेगािाटको िसलो सोलु, ४२ मेगािाटको लमस्त्रीखोला, ४९.६ मेगािाटको सुपरदोदी, ४८.८ मेगािाटको खखम्िी–२ र ३७.६ 

मेगािाटको कबेली ए िन ्। यस्िै, ३० मेगािाटको न्यादीखोला, २५ मेगािाटको दोदीखोला ए, ३३.४ मेगािाटको ललख–ु२, ३८.४ 

मेगािाटका मागथसलो कलिंगाखोला, ३६ मेगािाटको मागथसलो बलेफी ए लगायि आयोजना तनमावणाधीन िन ्। २ हजार ५ सय 

८१ मेगािाटका १ सय १८ आयोजना लगानी जोहो गरेर तनमावणमा प्रिेि गदैिन ्। वपवपए सम्पन्न भइ तनमावणमा जाने ्ममा 
रहेका केही सौयव विद्यिु आयोजना िन ्।  
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धरान–कोसी कररडोर प्रसारणलाइन तनमावणमा बाधक 

पााँि सय १३ मेगािाट ब्रबजलुी खेर जान े

काठमाडौं - रुख कटान, गगट्टी, बालुिा कोसी कररडोर प्रसारणलाइन तनमावणमा बाधक बन्दै आएकोमा 
पतिसलो समय धरान उपमहानगरपाललका पतन थवपएको ि। प्रसारण लाइन तनमावणमा अिरोध 

पुगेका कारण पााँि सय १३ मेगािाट ब्रबजुली खेर जाने भएको हो। 

नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणले २२० केभीको उक्ि प्रसारण लाइन तनमावण गनव थाले पतन अिरोधका 
कारण समयमै सम्पन्न हुने अिस्थामा रहेकोमा क्षेत्र नम्बर १ का सािंसद िथा स्ििन्त्र ऊजाव 
उत्पादकहरुले गिन्िा व्यक्ि गरेका िन।् कोसी कररडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना र 
स्ििन्त्र ऊजाव उत्पादकहरुको सिंस्था (इपान)ले सोमबार आयोजना गरेको कायव् ममा सरोकारिालाले 

विलभन्न बहानामा कोसी कररडोर प्रसारण लाइन आयोजना बन्न नददने खेल सुरु भएको बिाएका 
हुन।्  

पदहला रुख कटानमा समस्या गथयो। त्यसपति बालुबा र गगट्टी अभािको समस्या थवपयो। अदहले 

धरान उपमहानगरपाललकाले पतन प्रसारण लाइनमा अिरोध उत्पन्न गरेको आयोजनाको भनाइ ि। 

धरान उपमहानगरपालकाले गि काविक २८ गिे िडा नम्बर २० गिन्डेडााँडा क्षेत्रबाट जान ेप्रसारण 

लाइनको रुट सानव पत्रािार गरेको नेपाल विद्युि ् प्रागधकरण, कोसी कररडोर प्रसारण लाइन 

आयोजनाका प्रमुख राजन ढकालले बिाए। ‘त्यसलगि ैटािर नम्बर ५६/० र ५५/एफ को फाउन्डेसन 

कायव एक समूहले जबरजस्िी रोक्यो,’ उनले भन,े ‘धरान उपमहानगरपाललकाले वििेर् गरी त्यस 

क्षेत्रको धालमवक पयवटन, प्रस्िाविि ब्रिदटस गोरखा मेमोररयल पाकव , प्रस्िाविि बोटातनकल गाडने, 

प्रस्िाविि ओिो ध्यान लिविर, प्रस्िाविि कोकाहा खेलामा कृतिम िाल, प्रस्िाविि प्यारा ग्लाइडडङ, 

प्रस्िाविि भ्यू टािर आदद प्रभाविि हुने ल्जक्रकर गरेको ि।’ 

िर, िािािरणीय प्रभाि मूसयािंकन (आइइई) प्रतििेदनले त्यस्िो कुनै असर नपाने देखाएको 
आयोजना प्रमुखको ढकालले बिाए।  त्यस्िो प्रतििेदन मल्न्त्रपररर्द्बाट स्िीकृि भइसकेकाले 

प्राविगधक, आगथवक लगायि कुनै पतन दृल्ष्टकोणले प्रसारण लाइनको रुट पररििवन गनव सक्रकन े

अिस्थामा नरहेको जानकारी उनले ददए। 



हालको रुट पररििवन गने अिस्था आए आयोजना न्यूनिम दईुदेखख िीन िर्व थप दढला हुन जान ेर 
कररब ५ सय मेगािाट ब्रबजुली खेर जाने अिस्था आउने आयोजनाको भनाइ ि। ‘यसले राज्यलाई पतन 

ठूलो आगथवक भार पाने र राष्रको समदृ्गधको मुख्य आधार जलविद्युत्को विकासमा ठूलो अिरोध 

पुग्नेि,’ आयोजना प्रमुख ढकालले भने, ‘विकासको कुनै एउटा साध्य÷अियिले विकासको अको 
साध्यलाई तनर्ेध गनव हुाँदैन र सम्भि भएसम्म सबै साध्यहरुको समानान्िर विकास गनुवपिव  र 
त्यस्िो विकास नै अनुपम नमूना हुन्ि। धरान क्षेत्रामा पतन प्रसारण लाइनले अरु क्षेत्रलाई असर 
गरेको िैन, खाली बुझाइ िथा िेिनाको कमी भएकोाे देखखन्ि।’ 

यसअति पतन सिंखुिासभा ल्जसला िन कायावलय िथा ल्जसला समन्िय सलमतिको कायावलयले 

्सरहरु बन्द गनव तनदेिन ददएकाले तनमावणका लागग अत्यािचयक सामग्रीहरु गगट्टी िथा बालुिा 
अभाि हुन पुगेको आयोजनाको भनाइ ि। त्यसले गदाव सिंखुिासभा खण्डको प्रसारण लाइन िथा 
िुल्म्लङटार र बानेचिर सबस्टेसन तनमावणको काम प्रभाविि भएको आयोजना प्रमुख ढकालको भनाइ 

ि।  

यसैगरी, सुनसरी, धनकुटा, िेह्रथुम र सिंखुिासभा ल्जसलामा अयोजनालाई िन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग 

गनव भोगगधकार ददन ेर सोमा रहेको रुख हटाउन ेसम्बन्धमा मल्न्त्रपररर्द्ले २०७४ िैि २७ गिे तनणवय 

गरेको र २०७५ िैिाख २३ गिे िन विभागसाँग सम्झौिा भएको गथयो। िर, ल्जसला िन कायावलयहरुले 

िन क्षेत्रको जग्गाको सट्टाभनाव उपलब्ध नगराएसम्म िपान िथा कटानको प्रक्र्या अगाडड 

नबढाएकोले आयोजनामा प्रतिकूल असर परेको आयोजना प्रमुख ढकालले बिाए। 

प्रदेि नम्बर १ का मुख्यमन्त्री िेरधन राईले कुनै पतन बहानामा आयोजना तनमावणमा अिरोध 

प¥ुयाउन नहुने बिाए। ‘ठूला आयोजना तनमावणमा अिरोध गनुव हुाँदैन,’ उनले भने। िलपफलमा 
सहभागी सुनसरी, धनकुटा, िेह्रथुम, भोजपुर, पााँिथर र  सिंखुिासभाका सािंसदहरुले आयोजना कुनै 

पतन हालिमा समयमा नै सम्पन्न गनुवपने बिाए। 

उक्ि प्रसरण लाइनको विद्युि ्िहन क्षमिा कररब दईु हजार मेगािाट ि। िाप्लेजुङबाट एक हजार 
मेगािाट र सिंखुिासभािफव बाट एक हजार मेगािाट ब्रबजुली िहन गने क्षमिाका साथ प्रसारण लाइनको 
डडजाइन गररएको ि। समग्र अगथवक विकास िथा रणनीतिक दहसाबले पतन प्रदेि नम्बर १ को 
महŒिपूणव प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको ि। िमोर जलािययुक्ि अयोजना िथा अपर अरुणलाई 

समेि समादहि गनव सक्ने गरी प्रसारण लाइन तनमावण गनव लागगएको प्रागधकरणका कायवकारी 
तनदेिक कुलमान तिलसङले बिाए। 



उक्ि आयोजनामध्ये अगधकािंि आगामी डढे–दईु िर्वलभत्रै तनमावण सम्पन्न गने कायव् म रहेको 
जानकारी पतन तिलसङले ददए। ‘कोसी कररडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको तनमावण कायव ब्रबनाअिरोध 

दुर्ि गतिमा बढाउन अत्यािचयक ि,’ उनले भन,े ‘अन्यथा ठूलो पररणामको ब्रबजुली खेर जानेि।’ 

उक्ि आयोजना नेपाल सरकारमाफव ि भारिको आयाि–तनयावि बैंक (एल्क्जम बैंक अफ इल्न्डया)ले ९० 

लमललयन अमेररकी डलर ऋण लगानी गरेको ि। यो राल्ष्रय प्राथलमकिा प्राप्ि आयोजनाको रुपमा 
सञ्िाललि ि। आयोजना तनममावणको काम आगथवक िर्व २०७३/०७४ मा सुरु भएको र सम्पूणव कायव 
आि २०७७/०७८ मा सम्पन्न गने लक्ष्य ि। 
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दरिाि्ग म्याग्दी जलविद्यिुको लिलान्यास 

काठमाडौं– म्याग्दी ल्जसलाको म्याल्ग्द खोलामा तनमावण हुने २५ मेगािाटको दरिाि्ग म्याग्दी 
जलविद्युि आयोजना लिलान्यास गररएको ि। आयोजनाको मदहला बाालबाललका िथा ज्येष्ठ 

नागररकमन्त्री थम माया थापा र धौलागगरर काललका हाईड्रोका अध्यक्ष विनोद कुिाँरले सिंयुक्ि 

लिलान्यास गरेका हुन।् 

 कुल ५ अिव १४ करोड लागिको उक्ि पररयोजनामा सातनमा बैंकको नेितृ्िमा बैंकहरुको  ३ अरि ५० 

करोडको ऋण लगातन  र बााँकी १ अिव ६४ करोड रुपैयााँको ईल्क्िटी िेयर हुनेि । पररयोजनामा तनमावण 

समयमा नै ३० प्रतििि िेयर सिवसाधारणको लागग जारी गने ियारी तनमावण कम्पनी धौलागगरी 
काललका हाइड्रोको ि। 

पररयोजनामा एनआरएनए हि्गकि्ग समुह, काठमाण्डौ म्याल्ग्द ईन्भेष्टमेण्ट कम्पनी र ग्लोिल 

फे्रण्डलसप क्यावपटल लललमटेड मुख्य प्रिद्र्धक रहको पररयोजनामा गैर आिसीय नेपाली 
सिंि(एनआरएनए)का एलसया प्रिान्ि उप सिंयोजक विनोद कुाँ िर अध्यक्ष िन।्  

सन ्२००७ मा स्थापना भएको धौलागगरी काललका हाइड्रो कम्पनीले उक्ि पररयोजना आगालम ३ बर्व ६ 

मदहनालभत्र तनमावण सम्पन्न गने लक्ष्य ललएकोाे ि । पानीको िहाब ३१.४ िनलमटर प्रतिसेकेण्ड 

रहेको आयोजनाको ग्रस हेड १०४ लमटर रहेको ि।  

दरबाङको मागथ देविस्थानबाट ड्याम तनमावण गरी खोलाको पानीलाई ५ क्रकलमलामो सुरुि्ग मागवबाट 

िश्रधारा नल्जकको रािोढुि्गामा पुयावएर २०० लमटरको पेनस्टक पाईपबाट पािरहाउसमा झारी 
विद्युि उत्पादन गररनेि। पािर हाउस र ईन्टेकसम्म नै सडक पहुाँि रहेको पररयोजनाको उत्पादीि 

विद्युि १४ क्रकलोलमटर लामो १३२ के.लभ. रान्सलमसन लाईन हुाँदै प्रस्िाविि डााँडाखेि 

सिस्टेसनमाफव ि राल्ष्रय प्रसारण लाईनमा जोड्ने ियारी ि।  
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कोसी कोरिडोिमा धिाि उपमहािगिपाललकाको अविोध 

 

िाजष्िय आयोजिालाई अविोध गिा लमल्दैि : मुख्यमन्त्री 
प्रदेि–१ का मुख्यमन्त्री िरेधन राईले राल्ष्रय प्राथलमकिा प्राप्ि २२० केभीको कोसी 
कोररडोर प्रिारण लाइन आयोजनालाई एउटा उपमहानगरपाललकाले अिरोध गनव नलमसन े

बिाएका िन ्।  
स्ििन्त्र ऊजाव उत्पादकहरूको सिंस्था (इप्पान) र कोसी कोररडोर आयोजना ग्रीड युजर 
गुर्पले सोमबार काठमाडौंमा गरेको अन्िक्र््रयामा उनले राल्ष्रय प्राथलमकिा प्राप्ि 

आयोजनालाई कुनै पतन स्थानीय िहले अिरोध गनव खोज्नु गलि हुने बिाए । “िोक्रकएको 
समयमा पूिवक्षेत्रका लागग समेि अत्यािचयक कोसी कोररडोर बन्नुपिव , राल्ष्रय प्राथलमकिा 
प्राप्ि आयोजनालाई धरान उपमहानगरपाललकाले अिरोध गनव लमसदैन,” उनले भने, “एउटा 
उपमहानगरपाललकाले महत्िपूणव प्रिारण लाइनको तनमावणमा अिरोध ग-यो भन्दा 
दतुनयााँले के भन्ला ?” 



 

सुनसरीको इनरुिा सिस्टेसनबाट सिंखुिासभासम्म पुग्ने जलविद्युि ्आयोजना तनमावण 

अति बढाउने्ममा धरान उपमहानगरपाललका–२० गिन्डडेााँडा क्षेत्रबाट जान ेप्रिारण 

लाइनको रुट सानव पत्रािार गरेपति र केही फाउन्डसेन तनमावणमा अिरोध गरेपति समस्या 
देखखएको ि । सबै प्रक्र्या पुरा भएर तनमावणको िरणमा पुगेपति प्रिारण लाइनले 

पयवटकीय क्षेत्रमा अिरोध पुग्ने ल्जक्रकर गरेको ि । मुख्यमन्त्री राईले प्रिारण लाइन 

आयोजनामा कुनै अिरोध हुन नहुने र अिरोध भएमा िुरुन्िै खोसनुपने भन्दै यसका लागग 

प्रदेिले समन्िय र सहजीकरण गरी बाटो खोसने बिाए । स्थानीयबासीको कुरा सुरेर 
समस्यालाई बसझाउनुभन्दा िुप लागेर जनप्रतितनगधहरू समस्याको समाधानका लागग 

लाग्नु उपयुक्ि हुने उनको िकव  गथयो ।  
कायव् ममा सुनसरीका सािंसद जयकुमार राईले भने अदहलेको रुटबाट प्रसारणलाइन बनेमा 
विमानस्थल तनमावणदेखख पयवटकीय पूिावधार तनमावणमा अिरोध पुग्ने भन्दै यसको रुट 

पररििवन नगरेमा तनमावण गनव ददने अिस्था नरहेको बिए । मुआब्जा बुखझसकेकाले पतन 

क्रफिाव गने भन्दै उनले गलि ददिाबाट प्रिारण लाइन तनमावण अति बढेको ल्जक्रकर गरेका 
गथए । 
कायव् ममा नपेाल विद्युि ्प्रागधकरणका कायवकारी तनदेिक कुलमान तिलसङले प्रसारण 

लाइन तनमावणको ्ममा उपमहानगरपाललकाबाटै अिरोध भएको पदहलो िटना भएको 
भन्दै आगथवक र प्राविगधक रूपमा अदहले आएर रुट पररििवन गनव नसक्रकने बिाए । “रुट 

पररििवन गने विविक्कै टािरको रर–डडजाइन, पुनः अनुमतिपत्र, पुनः िािािरण 

अध्ययनलगायिका धेरै काम गनुवपने र यसबाट आयोजनाको काम २-३ िर्व धकेललन्ि,” 

उनले भने, “डढे मदहनापति धरान उपमहानगरपाललकामा काम सुरु हुन्ि, अिरोध गरेमा 
ठेकेदार पररिालन गनव समस्या भएर आयोजनालाई वििरे् असर पिव  ।” 
कायव् ममा कोसी कोररडोरका आयोजना प्रमुख राजन ढकालले अिरोध नहटेमा डढे 

िर्वलभत्र तनमावण सम्पन्न हुने कोसी कोररडोरमाफव ि विद्युि ्आपूतिव हुने ५ सय १६ मेगािाट 



विद्युत्मा समस्या आउने बिाए । उनका अनुसार धरान उपमहानगरपाललकाकै उपमेयर 
समेि सल्म्मललि सलमतिले सो क्षेत्रको मुआब्जा तनधावरण गरेको र सम्बल्न्धि िडाको 
समेि लसफाररस रहेको ि । िर त्यही उपमहानगरपाललकाकी उपमयेरले नै प्रागधकरण र 
ऊजाव मन्त्रालयलाई रुट पररििवन गनव पत्र लेखेकी िन ्। 
कायव् ममा सिंखुिासभामा सािंसद राजेन्र गौिमले आयोजनाको तनमावण कायव अति 

बढीसकेको अिस्थामा पयवटन क्षेत्रलाई असर पिव  भनेर रोक्दा गलि हुने भन्दै यसको 
असरलाई न्यूनीकरण गरेर िोक्रकएकै रुट र िोक्रकएकै समयमा आयोजना बनाउनुपने बिाए 

। नेकपाका केन्रीय सदस्यसमेि रहेका गौिमले पाटी समेि आयोजना िुरुन्िै बन्नुपने 

पक्षमा रहेको भन्दै अदहले आएर अिरोध गनुव गलि भएको दटप्पणी गरे । 
कायव् ममा पााँिथरका सािंसद बसन्ि नेम्िाङले नील्ज क्षेत्रबाट जलविद्युत्मा ठूलो लगानी 
भइरहेको र कोसी प्रसारण लाइन नबन्दा एक खबव रूपैयााँ बराबरको विद्युि ्खेर जाने 
भएकाले यसमा अिरोध गनव नहुने बिाए । सािवजतनक सुनुिाई र अन्य प्रक्र्यामा नबोली 
तनमावण अति बढेपति बोसनुले समस्या लसजवना गरेको भन्दै उनले ब्रबजुली खेर जाने 
अिस्था आएमा लसिंगो प्रदेि, उद्योग र स्थानीयबासीलाई ठूलो िाटा हुने िेिािनी ददए ।  
समयमै आयोजना तनमावण नभएमा प्रागधकरणसाँग विद्युि ्खररद सम्झौिा गरेका 
िाप्लेजुङ, सिंखिुासभा, भोजपुर र िहे्रथुममा तनमावण भइरहेका ५ सय १६ मेगािाट 

बराबरका २८ आयोजनाको विद्युि ्खेर जाने प्रागधकरणले जनाएको ि । िर सरकारी 
तनकाय प्रागधकरणले अति बढाएको आयोजनालाई अल्न्िम अिस्थामा आएर अको सरकारी 
तनकाय उपमहानगरपाललकाले अिरोध गनुवलाई भने सिंिीयिापतिको गलि अभ्यासको 
रूपमा हेररएको ि । 
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पाुँि मढहिामा ५२ आयोजिासुँग ववद्युत ्खिीद सम्झौता 
नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणले िालु आगथवक िर्वको पााँि मदहनामा ५२ जलविद्युि ्

आयोजनाका प्रिद्र्धकसाँग विद्युि ्खरीद सम्झौिा गरेको ि । प्रागधकरणका प्रिक्िा प्रबल 

अगधकारीका अनुसार विद्युि ्खरीद सम्झौिा भएका िी आयोजनाको क्षमिा एक हजार 
५१ मेगािाट रहेका िन ्।  
प्रागधकरणले सम्झौिा गरेको िी आयोजना तनजी क्षेत्रले लगानी गनव लागेका आयोजना हुन ्

। प्रागधकरणले उक्ि आयोजनाका प्रिद्र्धकलाई यथािक्य िााँडो वििीय व्यिस्थापन गरी 
तनमावणमा जान आग्रह गरेको ि ।  
प्रागधकरणले िालु आगथवक िर्वको पदहलो ददन अथावि ्गि साउन १ गि ेआरिी पािर 
कम्पनीले भोजपुरमा तनमावण गनव लागेको १४ दिमलब ५० मेगािाट क्षमिाको मागथसलो 
इरखुिा जलविद्युि ्आयोजनासाँग सम्झौिा गरेको गथयो ।  
यस्िै सिंखुिासभामा आयोजनास्थल रहेको १२ मेगािाट क्षमिाको दधूकुण्ड खोला, एक 

दिमलब पााँि मेगािाट क्षमिाको मागथसलो गडीगाड गरी कूल १६ आयोजनासाँग सम्झौिा 
गरेको ि । यस्िै गि भदौमा १३ आयोजनासाँग विद्युि ्खरीदसम्बन्धी सम्झौिामा 
हस्िाक्षर भएको ि ।  
प्रागधकरणकाअनुसार गि असोजमा ११ जलविद्युि ्आयोजनाको प्रिद्र्धकसाँग सम्झौिा 
हुाँदा काविकमा िीन आयोजनाको प्रिद्र्धकसाँग मात्र त्यस्िो सम्झौिा भएको गथयो । यस्िै 

मि्लसरमा नौ आयोजनाको प्रिद्र्धक र प्रागधकरणबीि विद्युि ्खरीद सम्झौिा भएका गथए 

।  
पतिसलो समयमा प्रागधकरणले विद्युि ्खरीद सम्झौिामा पुनरािलोकन गरेको ि । सोही 
आधारमा पााँि हजार २५० मेगािाट क्षमिासम्म नदी प्रिाही आयोजनाको सम्झौिा हुनेि । 
यस्िै थप ७० मेगािाट क्षमिाका १२ आयोजनासाँग तनकट भविस्यमा नै सम्झौिा गने 

ियारी गररएको ि ।  



प्रागधकरणले पतिसलो ददनमा अधवजलािय प्रकृतिका आयोजनासाँग सम्झौिा गने ियारी 
गरेको ि । गि मि्लसर २५ गि ेऊजाव, जलस्रोि िथा लसाँिाइ मन्त्री िर्वमान पुनको 
अध्यक्षिामा बसेको प्रागधकरण सञ्िालक सलमतिको बैठकले विद्युि ्खरीद सम्झौिा ‘टेक 

अर पे’ मा गने तनणवय गरेको ि ।  
आगथवक िर्व २०८४÷८५ सम्ममा १५ हजार मगेािाट विद्युि उत्पादन गने लक्ष्यलाई आधार 
मान्दै ५ हजार २५० मेगािाटसम्म नदी प्रिाही प्रकृतिका आयोजनासाँग सोही आधारमा 
सम्झौिा हुनेि । यस्िै िार हजार ५०० मेगािाटसम्मका अधवजलािययुक्ि प्रकृतिका 
आयोजनाको विद्युि खरीद सम्झौिा समेि ‘टेक अर पे’ गररन ेप्रागधकरणले जनाएको ि ।  
सरकारले आगामी १० िर्वमा १५ हजार मेगािाट विद्युि ्उत्पादन गने लक्ष्य राखेको ि । 
त्यसका लागग सम्झौिाको सीमा समेि िय गररएको हो ।  
वििीय व्यिस्थापन भई तनमावणका विलभन्न िरणमा रहेका आयोजनाको क्षमिा दईु हजार 
५०१ मेगािाट रहेको िन ्। यस्िै वििीय व्यिस्थापन नभएका आयोजनाको क्षमिा दईु 

हजार ५८१ मेगािाट रहेका िन ्। हाल कूल ७६ आयोजनाबाट ५२० मेगािाट विद्युि ्

उत्पादन भएका िन ्। िी आयोजना तनजी क्षेत्रका हुन ्।  
प्रागधकरणको केन्रीय प्रणालीमा एक मेगािाटभन्दा मागथका ७४ आयोजनाबाट एक हजार 
िीन मेगािाट विद्युि ्जोडडएको ि । यस्िै एक मेगािाट क्षमिाभन्दा कमका १५ 

आयोजनाबाट ११ दिमलब २४ मेगािाट विद्युि ्जोडडएका िन ्।  
प्रागधकरणको प्रणालीमा प्रागधकरण आफ्नै पााँि हजार ५४५ मेगािाट िण्टा, तनजी क्षेत्रको 
िार हजार ९६७ मेगािाट िण्टा र भारिबाट आठ हजार ८४३ मेगािाट िण्टा विद्युि ्

उपलब्ध हुाँदै आएको ि । कूल माग भने १९ हजार ३५५ मेगािाट िण्टा रहेको ि । 

  



sf/f]af/, @)&%÷(÷@ 

दैनिक सवा किोड रुपैयाुँ घाटा 
तामाकोसीमा २७ अबा लागत थप 

स्िदेिी लगानीमा तनमावणाधीन मागथसलो िामाकोसी जलविद्युि ्आयोजनाको लागि २७ 

अबव रुपैयााँ थप हुने भएको ि । नपेाली मुराको अिमूसयन र ब्याजले मात्र आयोजनाको २७ 

अबव रुपैयााँ बराबर लागि थप हुने देखखएको हो । 
भूकम्पका कारण पहुाँि मागवलगायिमा क्षति भएर तनमावणको अिगध २ िर्वपति धकेललएको 
४५६ मेगािाटको मागथसलो िामाकोसीको लागि तनमावण अिगधको ब्याज र डलरको भाउ 

उिारिढाि हुाँदा लागि धेरै नै थप भएको हो । आयोजना सुरु हुाँदा ब्याजबाहेक ३५ अबव २९ 

करोड रुपैयााँ लागि अनुमान गररएको आयोजनाको लागि नेपाली मुराको अिमूसयनिापि 

७ अबव ६ करोड िथा तनमावण अिगधको ब्याज िापि मात्र गि आगथवक िर्व २०७४-७५ 

सम्ममा १४ अबव ४२ करोड ५८ लाख रुपैयााँ बराबर थप भएको आयोजनाले जनाएको ि । 
आयोजनाका अनुसार िालू आगथवक िर्व २०७५-७६ मा मात्र तनमावण अिगधको ब्याज खिव ५ 

अबव ४१ करोड ५६ लाख थवपनिे ।  
आयोजनाको तनमावण सुरु गदाव तनमावण अिगधको ब्याज १३ अबव २१ करोड ७० लाख 

रुपैयााँसदहि ४८ अबव ८६ करोड ४० लाख रुपैयााँ लागि अनुमान गररएको गथयो । “तनमावण 

अिगधको ब्याजसदहि आयोजना तनमावण सुरु हुाँदा ४८ अबव ८६ करोड रुपैयााँ लागि अनुमान 

गररएको गथयो, भूकम्पलगायिका कारणले तनमावणमा दढलाइ हुाँदा र डलरको भाउ बढेकाले 

िालू आगथवक िर्वलभत्रमा तनमावण सम्पन्न हुने बेलासम्म ६९ अबव ५९ करोड १९ लाख लागि 

अनुमान गरेका िौं,” मागथसलो िामाकोसी आयोजनाको प्रिद्र्धक अपर िामाकोसी हाइड्रो 
कम्पनीका प्रमुख कायवकारी अगधकृि विज्ञान शे्रष्ठले भने, “तनमावणमा दढलाइ हुाँदा मालसक 

४० करोड अथावि ्दैतनक सिा करोड िाटा परररहेको ि ।” आयोजना तनमावणको काम 

आगामी असारसम्म सक्ने लक्ष्य ि । उनका अनुसार, हाइड्रोमेकातनकलको ठेकेदार 



कम्पनीले काममा दढलाइ गरेपति यसको विकसप खोज्ने ियारी भइरहेको ि । 
आयोजना सुरु गदाव डलरको भाऊ ८० रूपैयााँ भए पतन अदहले औसिमा ९७ रूपैयााँ ६० पैसा र 
कमविारी सञ्िय कोर्बाट आयोजनाले ललएको ब्याजिापि १२.५ प्रतिििसम्म पुगेका 
कारण लागि बढेको आयोजनाले जनाएको ि । कमविारी सञ्िय कोर्को कष्ट अफ 

फाइनान्स ८ प्रतििि मात्र भए पतन कोर्ले त्योभन्दा बढाएर ललएको र १२.५ प्रतिििसम्म 

पु¥याए पतन हाल ११ प्रतििि रहेको आयोजनाले जनाएको ि । 
लागि बढ्दै गए पतन मागथसलो िामाकोसीको विद्युि ्सस्िो मातनएको ि । प्रागधकरणले 

िामाकोसीसाँग प्रतियुतनट ४.०६ पैसामा विद्युि ्खररद सम्झौिा (पीपीए) गरेको ि । यो 
अरु आयोजनाको िुलनामा सस्िो हो । तनमावण सम्पन्न भएपति िामाकोसीबाट िावर्वक 

२२ सय ८१ गगगािाट आिर विद्युि ्उत्पादन हुनेि भने यसबाट ९ अबव राजस्ि सिंकलन 

हुनेि । रोसिाललङको पानी थवपएपति थप दईु सय गगगािाट आिर थवपन ेआयोजनाले 

जनाएको ि ।  
मागथसलो िामाकोसीको लागि बढ्दै गए पतन आयोजना सम्पन्न भएपति देिको कूल 

गाहवस्थ उत्पादन (जीडीपी) एक प्रतििि बढाउने िथा विद्युि ्प्रागधकरणको नाफा उचि 

बनाउनेि । िामाकोसी बनेपति हाल भारिबाट आयाि हुाँदै आएको विद्युि ्विस्थापन हुाँदै 

जाने र बर्ावमा विद्युि ्तनयावि हुने नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणले प्रक्षेपण गरेको ि । िालू 

िर्वलभत्र आयोजना सम्पन्न गने लक्ष्य राखखएको भए पतन हाइड्रोमकेातनकलको काममा 
दढलाइ हुाँदा समस्या पने देखखएको ि । 
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लगािी जुटाउुँ दै सेती हाइड्रोपावि 
कास्कीको मािापुचरे गाउाँपाललकामा तनमावण गनव लागगएको २५ िाट क्षमिाको सेिी 
हाइड्रोपािर लललमटेड लगानी जुटाउन लागग परेको ि । तनमावण िथा सञ्िालनको ल्जम्मा 
ललएको लभजन लुल्म्बनी लललमटेडले िीरगन्जमा पररयोजनाको बारेमा जानकारी गराएको 
ि ।  
मािापुरे गाउाँपाललका–२ को सादी खोलामा तनमावण हुन लागेको जलविद्युि ्पररयोजनाको 
सरकारसाँग पीपीए भइसकेकाले अब तनमावणका लागग लगानी जुटाइरहेको लभजन 

लुल्म्बनीका अध्यक्ष जगिबहादरु पोखरेलले जानकारी ददए । जलविद्युि ्तनमावणका लागग 

परामिवदािा िनोट प्रक्र्या अल्न्िम िरणमा पुगेको जानकारी ददाँदै ६ मदहनापति तनमावण 

सुरु गरी िीन िर्वमा सम्पन्न गने र त्यसको िीन िर्वपति विद्युि ्उत्पादन गरी ब्रब्ी 
वििरणबाट लाभािंिसमेि वििरण गररने योजना रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बिाए । 
कम्पनीका सञ्िालक लेखनाथ पाण्डलेे सेयर बजारमा आएको गगरािटका कारण पतिसलो 
समयमा जलविद्युि ्कम्पनीहरूमा पतन लगानीको सम्बन्धमा नकारात्मक सन्देि गएको 
बिाउाँ दै सेिी हाइड्रोपािर सहकारीको पद्धतिमा सञ्िालन गररने भएकाले यसमा लगानी 
डुब्ने जोखखम नरहेको बिाए । जलविद्युि ्पररयोजना असफल हुनुमा सामाल्जक, आगथवक 

र प्राविगधक समस्या नै मुख्य भएकाले यी सबै पक्ष सेिी हाइड्रोसाँग बललयो रहेकोले पतन 

यसमा लगानी डुब्ने आििंका कहीिं किै नरहेको बिाए ।  
सुरुमा एक हजार विलभन्न क्षेत्रका विज्ञलाई सेयर ददने योजना रहेकोले िी विज्ञबाट पतन 

कम्पनीलाई सहयोग गनव पे्रररि गनव सहयोग गने पतन उनले बिाए । विद्युि ्उत्पादन पतन 

राल्ष्रय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागग पतन िोटो दरूीमै रहेकोले पतन सेिी हाइड्रोको 
लगानीमा ििप्रतििि फाइदा हुने कम्पनीको दाबी ि । लुल्म्बनी लभजन लललमटेडले 



स्िास्थय, लिक्षालगायिका विलभन्न क्षेत्रमा पतन लगानी गरररहेको र तनकट भविष्यमा 
प्राविगधक विचिविद्यालय स्थापना गने योजनासमेि रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बिाए । 
कम्पनीले सबै क्षेत्रका व्यल्क्िलाई समेट्न ेउद्देचयले िीरगन्जबाट िीरगन्ज पल्ब्लक 

कलेजका प्रबन्ध तनदेिक प्रा. डाक्टर ददपक िाक्यलाई सञ्िालक सलमतिको सदस्यमा 
ियन गररएको कम्पनीले जनाएको ि । िीरगन्ज आगथवक िथा औद्योगगक नगरी भए 

पतन यहााँका सीलमि व्यल्क्िको मात्र ैलगानीमा पहुाँि रहेकाले लगानीको पहुाँि पु¥याउने 

सेिी हाइड्रोपािर अिसर भएको प्रा. डा. िाक्यले बिाए । 
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जलववद्युत ्आयोजिाको हब बन्दै बझाङ 

बझाङ । बझाङमा जलविद्युत्को अपार सम्भािना ि िर राज्यले बझाङलाई गिन्न 

नसकेको बझाङिासीको गुनासो ि । बाहै्र मदहना अटुट रुपमा बगगरहन ेसेिी, कालिंगा, 
सानीगाड, सुतनगाड र बहुललगाड िथा अन्य साना नदीहरूमा जलविद्युि ्आयोजनाका 
तनमावणकायवहरू भैरहेका िन । यसले बझाङको मात्र नभई सुदरुपल्चिम प्रदेिको आगथवक 

विकासमा ठूलो टेिा पु-याउने ि । सदािहार नदी र लभरालो भौगोललक बनािटका कारण 

ठूलामध्यका जलविद्युि ्आयोजनाहरूको यहााँ सम्भािना रहेको ि । ल्जसला ल्स्थि सबै 

राजनतैिक दल, प्रसासन ल्जसला समन्िय सलमति, नागररक समाज उद्योगी, व्यिसातय 

िथा सरोकारिाला तनकाय बाट ल्जसलाको जलविद्युि ्क्षेत्रमा लगानी मैब्रत्र िािािारणको 
लसजवन गनव सके अिको ५ बर्वमा सबै आयोजनाको तनमावण कायव सम्पन्न हुनेि ।  
बझाङलाई नमुना र जलविद्युि ्मैब्रत्र ल्जसलाका रुपमा विकास गनवका लागी सबै पक्ष बाट 

बन्द हडिाल जस्िा गतिविगधहरू रोक्नु आिचयक ि । ल्जसलामा तनमाणावगधन र तनमावण 

सम्पन्न भईसकेका र सम्भाव्यिा अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूमा लगानीकिावको 
लगानी र जलविद्युि ्आयोजनाको सुरक्षाका तनम्िी राज्यले हाईड्रो सुरक्षाको व्यिस्था, 
गनुवपनेमा ल्जसलािासीको माग ि । काम सुरु भइसकेका र सम्भाव्यिा अध्ययन भइरहेका 
आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न भए बझाङ सुदरुपल्चिम प्रदेिकै ७ कै सबैभन्दा बढी 
विद्युि ्उत्पादन गने ल्जसलाका रूपमा पररगिि हुने सम्भािना पतन ि ।  
लामो समय देखख विद्युि ्अतनलमििा झेसदै आएका र अन्धकारमा बस्दै आएका 
बझाङिासीहरू यसै बर्वको िैि मदहनामा तनमावण सम्पन्न हुने जेउलीगाड जलविद्युि ्

आयोजनाले राहि ददन ेभएको हो । सन ्२०१६ मा सुरु भएको १ मगेािाट क्षमिाको 
जेउलीगाड जलविद्युि ्आयोजनाको काम िैि सम्म पूरा हुने तनमावण कम्पनीले जनाएको 
ि । जेउलीगाड सञ्िालनमा आएपति बझाङमा विद्युि ्समस्या सधैंका लागग समाधान 

हुन तनमावण कम्पतन रिंगुनखोला हाइड्रो प्रा.लल का सञ्िालक िीरेन्र मसलको भनाई ि । 
अदहले २ सय क्रकलोिाट सदरमुकाम िैनपुर र आसपासको क्षेत्रमा धातनरहेको र १ मेगािाट 



उत्पादनले पयावप्ि हुने उनको भनाइ ि । 
एउटै नदीमा िीन अलग अलग ठाउाँ  बाट तनमावण सुरु गररएको ३ आयोजना मध्ये कालिंगा 
हाइड्रोमा ३ दिमलि ८ क्रकलम, अपर कालिंगामा ८ दिमलि २ क्रकलम र सानीगाडमा २ 

दिमलि १ क्रकलम गरी १५ क्रकलम सुरुङ तनमावणको काम युद्धस्िरमा भईरहेको ि । ३८.४६ 

मेगािाटको कालिंगा जलविद्युि ्आयोजना, १६ मेगािाटको सानीगाड जलविद्युि ्

आयोजना, १० मेगािाट विद्युि ्उत्पादन हुने अपर कालिंगाको डयामसाइट र बक्स 

कसभटवको काम पतन आधा सक्रकएको कम्पतनको भनाई ि । सन ्२०१६ मै तनमावण सुरु 

भएर २०२१ मा विद्युि ्उत्पादन गने लक्ष्य ललएको ि । २०६५ साल देखख सम्भाव्यिा 
अध्ययन थाललएको कालिंगा जलविद्युि ्आयोजनाको तनमावण कायव पतन ५० प्रतििि भन्दा 
बढी सम्पन्न भईसकेको ि । सुरुिािी अनुमान ६५ मेगािाट रहेको यस आयोजना बाट 

कररि ८० मेगािाट विद्युि ्उत्पादन हुने तनमावण कम्पतन कालिंगा हाईड्रो प्रा.ललका सिंिालक 

खगेचिर बोहराले बिाए । यस आयोजना तनमावणका लागग ३ बैंक साँग ऋण लगानी 
सम्झौिा भएपति दईु िर्व अति बाट तनमावण सुरु गररएको गथयो । १३ अबव लागि अनुमान 

गररएको आयोजना ५६ प्रतििि बैंकको र २५ प्रतििि व्यिसायीको लगानी ि । 
आयोजनाको १० प्रतििि सेयर स्थानीयलाई वििरण गररनिे ।  
त्यस्िै बझाङ सदरमुकाम िैनपुर नल्जकै रहेको सुतनगाड खोला बाट ४ बर्व लभत्र उत्पादन 

गने गरी २५ मेगािाटको अकावाे योजना पतन तनमावणावधीन अिस्थामा ि । िसलो सुतनगाड 

बाट १७ मेगािाट र उपसलो सुतनगाड बाट ८ मेगािाट विद्युि ्उत्पादन गने लक्ष्य सदहि 

ओमेगा इनजी डभेलपर प्रा.लल ले तनमावण गने भएको ि । यो आयोजनाका लागी 
आयोजनास्थल सम्म पहुाँि सडक तनमावणको काम सक्रकन लागेको ि । िीन अिवको 
लागिमा तनमावण हुने उक्ि आयोजनामा जग्गा अगधकरण लगायिका काम सुरु भएको को 
कम्पतनले जनाएको ि । िसकोट गााउपाललकामा प्रागधकरण आफैं ले तनमावण गनव लागेको २ 

सय १० मेगािाटको िैनपुर सेिीखोला जलविद्युि ्आयोजनाको पतन सम्भाव्यिा अध्ययन 

पूरा भई तनमावणको को ियारीमा ि । गिललमे हाइड्रो पािर प्रा.लल पतन सेिी नदीम ै१ सय 



६५ मेगािाट क्षमिाको सेिी खोला जलविद्युि ्आयोजना तनमावणको ियारीमा ि । यो 
आयोजनाको तनमावण कायव पतन यसै िर्व बाट सुरु हुने भएको ि । त्यस्िै साइपाल 

गाउाँपाललकामा तनमावण हुने अपर सेिी १ सय ४० मेगािाटको आयोजनाको लाइसेन्सका 
लागग तनजी क्षेत्रकै समदृ्गध हाइड्रो पािर कम्पनीले प्रक्र्या अति बढाएको ि । आयोजना 
तनमावण पचिाि बझाङमा औद्योगगक क्षेत्रको विकास हुनुका साथ ैअकसपतनय पररििवन 

हुनेमा बझाङिासी विचिस्ि िन ्। 
जलविद्युि ्आयोजना तनमावणका िेला हुने साना तिनादेखख ठूला झैझगडा िथा सम्बोधन 

गनव नसक्रकने माग िसे्र्याएर आन्दोलन गरर आयोजना तनमावणमा बाधा पु-याउने काम 

भईरहेका िन ्। यस विर्यमा ल्जसलाका सरोकारिाला तनकायले आिचयक कारिादह 

प्रक्र्या अति बढाएमा आयोजनाको काम तनधावररि समयमै सम्पन्न गनव सक्रकन ेतनमावण 

कम्पतनहरूले जनाएका िन ्। यसरी हेदाव अन्य ल्जसलाहरूको िुलनामा बझाङमा 
जलविद्युत्को विकास र सम्भािना धेरै अगाडड रहेको ि । यस्िा आयोजनामा आयोजना 
तनमावणस्थलका स्थातनय िह र जनप्रतितनगधहरूले िासो ललनु आिचयक ि । जलविद्युि ्

तनमावण भै सके पति यसबाट प्राप्ि रोयसटीले नगरपाललका र गााँउपाललकाको आगथवकस्िर 
माथी उठन ेहुाँदा यस विर्यमा समबल्न्धि तनकायको ध्यान जान आिचयक रहेको कालिंगा 
हाईड्रो प्रा.लल का सिंस्थापक िथा रिंगुनखोला जलविद्युि ्आयोजनाका सिंिालक विरेन्र 

मसलको भनाई ि । 
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जलववद्युत ्ववकासमा तामाकोसी मोडले 

मागथसलो िामाकोसी जलविद्युि ्आयोजनाको धेरैको िासो र ििावको विर्य भनेको 
विद्युि ्कदहले उत्पादन हुन्ि र सेयर कदहले खुसि भन्न ेनै हो । िर अदहले विद्युि ्

उत्पादन गने समय थवपदै गए िापतन आयोजना प्रभाविि र सिवसाधारणले भने सेयर पाइ 

सकेका िन ्। िर िाहेजति सेयर पाउाँन नसकेपति भने अगधकााँि सेयरधनीहरु भने 

असन्िुष्ट िन ्। 
मागथसलो िामाकोसीको भौतिक प्रगतिको कुरा गदाव यसको प्रगति कररब अल्न्िम िरणमा 
ि । झण्ड ै९८ प्रतििि प्रगति भएको ि । िर बााँधबाट विद्युत्गहृसम्म आउाँने पाइप लाइन 

र उत्पाददि विद्युि ्बजारसम्म पुग्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेिन पूरा हुन नसक्दा अदहले 

विद्युि ्उत्पादनको लमति एक िर्व यिा ६ मदहनाको दरमा सदै ि ।  
२०६७ भदौदेखख तनमावण सुरु भएको आयोजनाको विद्युि ्उत्पादन हुने समय २०७५ पुस १२ 

गि ेहो । यसरी हेदाव ठेकेदार पररिालन भएर काम सुरु भएको ८ मदहना ब्रबिकेो ि । यो भने 

सुरुिािी अनुमातनि समयभन्दा ८ िर्व वितिसकेको ि । िर त्यो लमतिमा विद्युि ्उत्पादन 

हुने सिंभािना कररब टरेकाले अब थप ६ मदहना समय थवपने पक्का ि । िर त्यो लमतिबाट 

पर नपुगोस ्भन्न ेिाहना सबैको ि ।  
आयोजनाका प्रबद्र्धक अपर िामाकोसी हाइड्रपािर कम्पनीका प्रमुख कायवकारी अगधकृि 

विज्ञानप्रसाद शे्रष्ठ भन्िन ्“हाम्रो िाहना सकेसम्म िााँडो विद्युि ्उत्पादन गने नै हो, िर 
मेगा प्रोजेक्टमा भने जस्िो हुन्न रहेि, सानातिना कुराले पतन अिरोध हुन्िन,् एकपति 

अको समस्या समाधान गरेर अति बढ्दै िौं ।” १७ िटा राल्ष्रय गौरिको आयोजनाहरु मध्ये 

िामाकोसी राम्रो प्रगति हााँलसल गने आयोजनाको अग्रपिंल्क्िमै आउाँि । 
दोलखाको विगू गाउाँपाललका िडा निं. १ लामामाबगरमा तनमावणागधन िामाकोसी अत्यन्िै 

सस्िो जलविद्युि ्आयोजना मध्येको एक हो । यो आयोजना स्िदेिी पुाँजी लगानी ि । ३५ 

अबव २९ करोड अनुमान गरेर सुरु गरेको आयोजना तनमावण अिधी लल्म्बनु, डलरको 
मजबुदी, बजार मूसयिदृ्गध, ३ िर्व अतिको विनासकारी भुकम्प र नाकाबन्दीले लागि 

दोब्बर हुने भएको ि । जसमा ऋणको व्याजलाई समेि समाबेस गररएको ि ।  



नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणका कायवकारी तनदेिक कुलमान तिलसङको भनाईलाई आधार 
मान्न ेहो भने ि मागथसलो िामाकोसीको उत्पादन सुरु भएपति ि नेपालले विद्युि ्तनयावि 

नै गने ि । अदहले दहउाँदमा देिको मागको झण्ड ैआधा विद्युि ्भारिबाट आयि भइरहेको 
ि ।  
मागथसलो िामाकोसीको क्षमिा ४५६ मेगािाट ि । जनु रोसिाललङ खोला लमसाउाँदा िावर्वक 

२ अबव ४५ करोड युतनट विद्युि ्उत्पादन हुन्ि । रोसिाललङ खोला लमसाउाँदा अको िुट्टै २२ 

मेगािाटको आयोजना बन्ि । यो उपहार जस्िै आयोजना हो, जुन अरु आयोजनाभन्दा धेरै 
सस्िो पिव  । 
सवााधधक सेयिधिी 

मागथसलो िामाकोसीको प्रबद्र्धक कम्पनी अपर िामाकोसी हाइड्रोपािर कम्पनी २०६४ माि 

१५ गि ेप्रबन्ध पत्र अल्न्िम रुप ददएको हो । त्यही प्रबन्ध पत्रमा आयोजना प्रभावििलाई १० 

प्रतििि र सिवसाधारण नागररकलाई १५ प्रतििि सेयर लगानी व्यिस्था गरेको ि । 
स्थानीयलाई र सिवसाधारणलाई प्रबन्ध पत्रम ैसेयर ददने क्रकटान गने नेपालको पदहलो 
पदहलो कम्पनी हो ।  
त्यही िामाकोसीको व्यिस्थालाई टेकेर गिललमे जलविद्युि ्आयोजनाले रसुिाबासीलाई 

१० प्रतििि सेयर वििरण भयो । अदहले जुनसुकै आयोजनाले पतन यसलाई व्यिस्था 
गरेका िन ्। िर आयोजना प्रभावििलाई र सिवसाधारणलाई गधिो पत्र ऐन २०६३ मा कुनै 

पतन व्यिस्था गथएन । अदहले गधिोपत्र ऐन २०६३ को सिंिोगधि ऐन २०७३ मा त्यसलाई 

स्पष्ट पारेको ि ।  
िामाकोसी र गिललमेले गरेको व्यिस्थालाई नल्जकर मानेर ऐनमै व्यिस्था भएपति सबै 

जलविद्युि ्आयोजनाहरुले सिवसाधारण र आयोजना प्रभावििका लागग सेयर तनष्कासण 

गनव सहज भएको ि । यसले २५ प्रतििि लगानी सिवसाधारणबाट सिंकलन गने बाटो खुसला 
भएको ि । अको िफव  हरेक उद्योगमा प्रभाविि क्षेत्र र सिवसाधारणको स्िालमत्ि सुतनल्चिि 

भएको ि । 
अपर िामाकोाेसीले आव्हान गरेको सेयरमा ३ लाख ३९ हजार सिवसाधारणले आिेदन गरे । 
जुन आइपीओमा सहभागीिा सिावगधक हो । आिेदकहरु मध्ये सबै सेयरधनी भए । ३ 

मदहना अति आव्हान गरेको दोलखाबासीहरु २ लाख ७६ हजारले आिेदन गरे । सबैले सेयर 



पाए । 
यो िथयाि्क हेदाव िामाकोसीको सेयरप्रति कति आकर्वण रहेि भन्न ेबुझ्न गाह्रो हुाँदैन । 
पतिसलो समय जलविद्युि ्कम्पनीहरुले ददने लाभाििं िटेर जलविद्युि ्कम्पनीहरुका 
सेयरम ैआकर्वण िट्दै गएका बेला िामाकोसीमा उसलेख्य सहभागीिा रह्यो । 
दोलखाबासीको सत्प्रतििि सहभागीिा भयो । जुन सेयर सिंकलकिावहरुलाई नै अनुमान 

विपररिको सहभागीिाले िक्रकि बनाएको ि । 
स्थानीयबासी, सिवसाधारण, आम सञ्ियकिाव, ऋण लगानीकिाव, कम्पनी, प्रागधकरण 

लगायि सबै आयोजनाका सेयरधनी भएका िन ्। ३ िरणमा तनष्कािन भएको सेयरमा ८ 

लाख बढी सेयरधनी भएका िन ्। यो अदहलेसम्मका कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सेयर 
धनी हुन ्। िथापति कम सेयर पाएकोमा भन ेस्थानीय र सिवसाधारणको अझै गिि बुझकेो 
िैन । 
तामाकोसी मोडलेमै बन्ि थाले ठूला आयोजिा 

समय र लागिलाई तनयन्त्रण गनव नसके िापतन िामाकोसी मोडले सफल मान्नु पिव  । हुन 

ि नेपाल विद्युि ्प्रागधकरण र तनजी क्षेत्रले समे तनमावण गरेका साना आयोजनाहरु समेि 

तनधावररि समयमा तनमावण पूरा गनव सकेका िैनन ्। त्यो दहसािले हेदाव ठूलो आयोजनाको 
प्रगति राम्रो मान्नु पिव  । 
सरकारले २०६८ सालदेखख महत्िपूणव आयोजनाहरुलाई राल्ष्रय गौरिको आयोजनाको 
रुपमा राखेको ि । १७ िटा यस्िा अयोजनाहरु मध्ये राम्रो प्रगति भएको आयोजना 
मागथसलो िामाकोसी पतन एक हो । यसको प्रगतिले सरकारकै ध्यान खखिकेो ि ।  
अपर िामाकोसीकै क्यासकेट आयोजनाको रुपमा रहेको िामाकोसी पााँिौको भखवरै विस्ििृ 

आयोजना प्रतििेदन(डीपीआर) सक्रकएको ि । यो आयोजना एक िर्व लभत्र ैतनमावण सुरु गरे 
आगामी ५ िर्व लभत्र पूरा गने लक्ष्य राखेको ि । यो आयोजना िामाकोसी जलविद्युि ्

कम्पनीले सुरु गनव लागेको हो । यो कम्पनी पतन अपर िामाकोसी जस्िै प्रागधकरणकै 

सहायक कम्पनी हो । 
सरकारले पतिसलो सयम ठूला आयोजनाहरु िामाकोसी मोडलेमै अति बढाएको ि । 
िामाकोसीकै सफलिाबाट सरकारले १० ठूला जलविद्युि ्आयोजनाहरुलाई िामाकोसी 
मोडलेमै तनमावण गने भनेर प्रक्र्या समेि अति बढाएको हो । अब १२ सय मेगािाटको 



बुढीगण्डकी, ७५० मेगािाटको पल्चिम सेिी, ७ सय मेगािाटको मागथसलो अरुण, ४ सय 

मेगािाटको नललसिंगाढ, ३ सय मेगािाटको दधुकोसी, र िसलो अरुण, िमोर लगायिका 
आयोजना कम्पनी मोडलेमा तनमावण हुने भएका िन ्।  
यो आयोजना पूरा हुने वििीकै कम्पनीले अरु आयोजना समेि अति बढाउने ि । जसरी 
गिललमेले केही आयोजना तनमावणागधन र केही अध्ययन समेि गरररहेको ि । त्यसैगरी 
िामाकोसी कम्पनीले पतन यो प्रक्र्या अति बढाउने ि । यसरी अति बढाउाँदा सरकारले 

अति सारेको १० ठूला आयोजनाहरु मध्ये केहीमा िामाकोसीको समेि लगानी हुन सक्ि ।  
सािवजतनक तनजी साझेदारीमा बनेको नमूना आयोजना मागथसलो िामाकोसी हो । त्यसमा 
आयोजनाका विद्युि ्प्रागधकरण, देिभरका कमविारी सञ्ियकिावहरु, नेपाल टेललकम, 

नागररक लगानी कोर्, राल्ष्रय बीमा सिंस्थान, दोलखाली जनिा, आम सिवसाधारणको 
ियेर लगानी ि । त्यस्िै प्रागधकरण र आयोजनामा कायवरि कमविारी साथै आयोजनामा 
ऋण लगानी गने कमविारीहरुको ियेर लगानी ि । सबै क्षेत्रले स्िालमत्ि ललएको यो नै 

देिको पदहलो र ठूला आयोजना पतन यही हो । 
मागथसलो िामाकोसी कम्पनी मोडलेमा सरकारले तनमावण गरेको दोस्रो आयोजना हो । 
पदहलो आयोजना गिललमे (२२ मेगािाट) हो । जुन आयोजनाले अदहले २ सय ७० 

मेगािाटका ४ िटा आयोजना तनमावण गरररहेको ि भने अन्य सयौं मेगािाटका 
आयोजनाहरु पतन अध्ययन गरररहेको ि । तय दिैु आयोजना सरकारका सफल आयोजना 
हुन ्। 
जलववद्युत ्आयोजिाको अगुवा 

मागथसलो िामाकोसी आयोजना स्िदेिी लगानीमै बनाउाँन सक्रकन्ि क्रक सक्रकदैन भन्न ेमै 

ठूलै बहस भयो । राज्यका उचि िहमा यो आयोजना स्िदेिी लगानीमा बनाउाँन ेक्रक विदेिी 
लगानीमा भन्न ेनै बहस भयो । अन्ििः स्िदेिी लगानी पक्षधरले ल्जि े। नेपालीहरुकै 

नेितृ्िमा स्िदेिी लगानीमा सुरु भएको आयोजना अब अल्न्िम िरणमा पुगेको ि ।  
मागथसलो िामाकोसीले नेपाली नेितृ्िमै अब ठूला आयोजनाको व्यिस्थापकीय क्षमिामा 
विचिास ददलाएको ि । बैंक िथा वििीय सिंस्थाहरु जलविद्युि ्आयोजनामा लगानी गनव 
िलसवनु पने अिस्था िैन । स्थानीयलाई सेयर ललन ेकानुन यसले स्थावपि ग¥यो ।  
यो आयोजनाले िन, रक्षा, गहृ, भन्सार(अथवमन्त्रालय), आयल तनगम, ऊजाव िथा जलस्रोि, 



राष्र बैंक, श्रम िथा यािायाि, मालपोि िथा नापी लगायिका मन्त्रालय र विभाग हरेक 

ठाउाँमा समस्यासाँग जधु्दै आयो । कानुनी अड्िनका कारण विलभन्न विभाग र नाकामा 
मदहनौंसम्म फाइल र सामान रोक्रकए । त्यसलाई समाधान गनव मन्त्रीपररर्द्बाटै पटक 

पटक तनणवय गराउाँ नु परेको ि । अदहले ति समस्यालाई कानुनी सहजिा बनाउाँ दै जााँदा पति 

बन्ने जलविद्युि ्आयोजनाहरुलाई राहि भएको ि । यसबाट दाबीका साथ भन्न सक्रकन्ि 

“मागथसलो िामाकोसी जलविद्युि ्आयोजनाको अगुिा र नमूना हो ।” 
अपर िामाकोसीले दोलखाको विकासमा योगदान पुयावएकै ि । हेदै कहाली लाग्दो भीरहरु 

तििोलेर सडक ियार भएको ि । काठमाडौंदेखख लामाबगरसम्म सोझै बस सेिा िसि । 
िररकोटदेखख लामाबगरसम्मको ६९ क्रकमी सडकको स्िरोन्न्िी, तनयलमि ममवि सिंभारको 
व्यिस्था आयोजनाले लमलाएको ि । त्यसमध्ये आयोजनाले नै बनाएको िररकोट–लसिंगटी 
४० क्रकलोलमटर स्िरोन्निी र कालोपत्रकेो काम सडक विभाग गरररहेको ि ।  
िामाकासी नदीका विलभन्न ठाउाँमा पक्की पुलहरु तनमावण भएका िन ्। १० िर्व अतिसम्म 

यस्िा अनकन्टार ठाउाँमा यसरी सडक आउला यस्िो विकास होला भनेर नसोिेका 
स्थानीयहरु अदहले दि्ग िन ्। सबैभन्दा दगुवम लामाबगर धेरैको गन्िव्य बन्दै गएको ि 

।  
लामाबगरसम्म सडक पुयावएपति तिब्बिको लसमानासम्म सडकको रयाक खोसने काम 

पतन सुरु भएको ि । यो सडक िीन देि जोड्न ेसबैभन्दा िोटो राजमागव हुनेि । तिव्र 

आगथवक विकासमा लागेको दईु ठूला तिमेकी राष्र िीन र भारिको व्यापाररक राल्न्जट 

प्िाइन्ट पतन यही मागव बन्ने प्रिस्ि सिंभािना िन ्। 
  

हाम्रो ध्याि आयोजिाबाट ववद्युत ्उत्पादि गिुा िै हो  
ववज्ञािप्रसाद शे्रष्ठ 

प्रमुख कायाकािी अधधकृत, अपि तामाकोसी हाइड्रोपावि  
मागथसलो िामाकोसी जलविद्युि ्आयोजना विलभन्न कदठनाइका बाबजुद 

अप्ठ्याराहरुलाई तििोसदै विजुली उत्पादनको िरणमा पुगेको ि । प्रबन्ध पत्रमा 
सबैभन्दा पदहला आयोजना प्रभाविि र सिवसाधारणलाई पतन सेयर लगानीको अिसर 



ददने कम्पनी हो । ८ लाखभन्दा बढी व्यल्क्ि यसको सेयरधनी भएका िन ्। यो 
अदहलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सेयरधनी भएको आयोजना हो । स्थानीयको उत्साहपूणव 
सहभागीिा भयो । यसले अरु आयोजना बनाउाँनेहरुका लागग पतन उत्सादहि बनाएको ि 

।  
अदहले खाडीिौरदेखख िररकोटसम्मको सडक स्िरोन्निीले ढुिानीमा असहज पररल्स्थति 

हुाँदा आयोजनाको काममा केही असर गरेको ि । भारिीय हाइड्रोमेकातनकलको ठेकेदारले 

पतन विलभन्न तनहुाँ बनाएर काममा आलटाल गनव थालेपति त्यसको पतन िैकल्सपक 

व्यिस्थापन गरेर काम भइरहेको ि । 
आयोजनाका लागग बनेको लामाबगरसम्मको सडक र गोंगर फुाँ लासी २२० केभीको 
प्रसारण लाइन बनेको ि । नपेाल विद्युि ्प्रागधकरणले लामो समयसम्म जग्गा वििादका 
कारण बन्न नसकेको फुलासीको न्यू खखम्िी सि स्टेिन आयोजना समेिको पहलमा 
जग्गाको समस्या समाधान गरी सिस्टेिन तनमावण भइरहेको ि । यो सिस्टेिन बनेपति 

दोलखा, रामेिाप र ओखलढुि्गाको पल्चिमी क्षेत्रमा बन्ने जलविद्युि ्आयोजनालाई 

पूिावधार ियार भएको ि । 
अदहले हाम्रो ध्यान ४५६ मेगािाटको आयोजना कसरी पूरा गने भन्नेमा केल्न्रि ि । 
यसबाट विद्युि ्उत्पादन सुरु भएपति कम्पनीले रोसिाललङ खोला आयोजनाको ित्काल ै

तनमावण कायव सुरु गने लक्ष्य रहेको ि । अपर िामाकोसी आयोजनाकै क्यासकेट 

आयोजनाको रुपमा रहेको िामाकोसी पााँिौंमा जलविद्युि ्आयोजनाको प्रबद्र्धक 

िामाकोसी जलविद्युि ्कम्पनीको सिंस्थापक सेयरधनी हुने ्ममा रहेको ि ।  
अपर िामाकोसी स्पेिन प्रपोज प्रोजेक्ट भेदहकल कम्पनी भएकाले यो स्िायि कम्पनी 
भएकाले अन्य सािवजतनक सिंस्थामाभन्दा तनणवय प्रक्र्यामा सहज हुने गरेको ि । 
 

sf/f]af/, @)&%÷*÷@( 



अध्यािा गाउुँ  उज्यालोको पखाईमा 
जलविद्युत्को इतिहास जतिक्कै ि, जनिाले ब्रबजुली पाएको इतिहास पतन । वि्म सिंिद 

१९६८ मा ित्कालीन राणा प्रधानमन्त्री िन्र िम्सेरले फवपवङको िन्रज्योिी विद्युि ्

आयोजना तनमावण पूरा भएपति पदहलोपटक खोकनाका लसद्गधलाल महजवनको िरमा 
परीक्षणको रुपमा ब्रबजलुी बालेका गथए । पदहलोपटक बिी राणा दरबारमा ब्रबजुली बासदा 
त्यसले नाि गने होक्रक भनेर जनिाकै िरबाट बासन सुरु गररएको गथयो । महजवनले ब्रबजलुी 
बासन पाए पतन लामो समय जनिाले ब्रबजुली बासन पाएनन ्। सबै जनिाले ब्रबजुली बासन 

नपाएपतन यसको इतिहास १ सय ७ िर्वभन्दा बढीको ि िर नेपालमा अझै पतन १ सय ६८ 

गाउाँ  (स्थानीय िह)मा ब्रबजुली पुगेको िैन ।  
नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणको इल्न्जतनयररङ कम्पनीले राल्ष्रय योजना आयोगका लागग 

गरेको अध्ययन अनुसार, हालसम्म २ सय ३० गाउाँ  िथा सहरमा मात्र विजुली पुगेको ि । ७ 

सय ५३ स्थानीय तनकायमध्ये ३ सय ५५ तनकायमा आिंलिक मात्र ब्रबजुली पुगेको ि । यो 
िथयािंकले के देखाउाँि भने पूणव विद्युिीकरण नभएको स्थानीय िहको सिंख्या ५ सय २३ ि 

। यी सबै स्थानीय िहका अध्यारोमा बसेका बालसन्दा उज्यालोको प्रतिक्षामा िन ्।  
अध्ययन अनुसार, प्रदेि–६ अथावि कणावली प्रदेिमा पूणव ब्रबजुली पुगेको स्थानीय तनकाय 

एउटा पतन िैन । ७९ गाउाँपाललका र नगरपाललकामध्ये एउटा स्थानीय िहमा पतन पूणव 
विद्युिीकरण भएको िैन । ६० स्थानीय िहमा ि पूणव रुपमा ब्रबजलुी पुगेको िैन । प्रदेि–७ 

अथावि सुदरुपल्चिम प्रदेिमा ८७ स्थानीय िह रहेकोमा पूणव विजुली पुग्ने स्थानीय िहको 
सिंख्या १६ मात्र ि । ३५ स्थानीय िहमा पूणव रुपमा ब्रबजुली पुगेको िैन भने ३६ स्थानीय 

िहमा आिंलिक मात्र ब्रबजुली पुगेको ि ।  
अध्ययन अनुसार, १३७ स्थानीय िहमध्ये प्रदेि १ मा अझै ३४ स्थानीय िहमा ब्रबजुलीनै 

पुगेको िैन भने पूणव पुग्ने ४७ स्थानीय तनकाय मात्र ि । त्यसैगरी प्रदेि–२ का १३२ 

स्थानीय िहमध्ये ३२ मा मात्र पूणव विद्युि ्पुगेको ि भने १३ स्थानीय िहमा अझ ैब्रबजलुी 
पुगेको िैन । राजधानी काठमाण्डौ समेि रहेको प्रदेि–३ मा ९ स्थानीय िहमा ि अझ ै

ब्रबजुली पुगेकै िैन । ११९ स्थानीय िहमध्ये अन्यमा आिंलिक मात्र विजुली पुगेको ि । 
प्रदेि–४ अथावि गण्डकी प्रदेिमा रहेका ८४ स्थानीय तनकायमध्ये ३७ मा पूणव विद्युिीकरण 



भएको ि भने २ मा पूणव विजुली पुगेको िैन । बााँकी ४५ स्थानीय िहमा आिंलिक मात्र 

ब्रबजुली पुगेको ि । २१ स्थानीय िहमा ब्रबजलुीनै नपुगेको प्रदेि–५ मा ३६ तनकायमा मात्र 

ब्रबजुली पुगेको ि । १ सय ९ स्थानीय िहमध्ये अन्य स्थानीय तनकायमा आिंलिक मात्र 

ब्रबजुली पुगेको ि । “आयोगले गरेको अध्ययनले ७ सय ५३ स्थानीय तनकायमध्ये २ सय 

३० स्थानीय िहमा मात्र पूणव विद्युिीकरण भएको देखाएको ि,” विद्युि ्प्रागधकरण 

इल्न्जतनयररङ कम्पनीका प्रबन्ध तनदेिक दहिने्रदेि िाक्यले भने, “सबै स्थानीय िहमा 
विद्युिीकरणको एक खबव रुपैयााँ बराबर आिचयक देखखएको ि, वििरण लाइन र 
सिस्टेिनका लागग मात्र ५५ अबव आिचयक देखखएको ि ।” 
१८ लाख िरधुरी विद्युत्को पहुाँिबादहर 
नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणको दईु िर्व अतिदेखख लोडसेडडङ हटाएपति प्रििंसा भईरहेको ि । 
विद्युि ्प्रागधकरणको कायवकारी तनदेिकको रुपमा कुलमान तिलसङ आएपति माग र 
आपुतिवबीिको सन्िुललि व्यिस्थापनसाँगै लोडसेडडङ अन्त्य भएपति उनी सबै माझ िगिवि 

पतन बनेका िन ्। उनी र विद्युि ्प्रागधकरणले पाएको प्रििंसा ब्रबजलुी पाउनेहरूको लागग 

मात्र हो । अझ ैपतन १८ लाख िरधुरी अथावि झण्ड ैएक करोड जनसिंख्यामा विद्युि ्

प्रागधकरणको केन्रीय ग्रीड पुगेको िैन । उनीहरू उज्यालोको प्रतिक्षामा िन ्। विद्युि ्

प्रागधकरणका कायवकारी तनदेिक तिलसङ १८ लाख िरधुरी २४ िण्टानै लोडसेडडङमा रहेकोले 

उनीहरूलाई विजुली पुयावउनेबारे प्रागधकरणले आफ्नो कदम अति बढाएको बिाउाँिन ्। “१८ 

लाख िरधुरीमा ब्रबजुली पुयावउन कदठन ि िर दईु िर्वलभत्र पुयावउन सक्रकन्ि भनेर 
प्रागधकरण लागगरेहको ि,” उनी भन्िन,् “यसका लागग ऊजाव, जलस्रोि िथा लसञ्िाई 

मन्त्रीले आफ्नो लक्ष्य चिेिपत्रमाफव ि सािवजतनक गनुवभएको ि, हामी त्यसका लागग ियार 
िौ ।” 
प्रागधकरणका अनुसार, मुलुकभरका कररब ५९ लाख िरधुरीमध्ये ४१ लाख िरधुरीमा मात्र 

विद्युि ्प्रागधकरणको केन्रीय ग्रीड पुगेको ि । यो झण्ड ै७५ प्रतििि हो । िैकल्सपक ऊजाव 
प्रिद्र्धन केन्रले भने कररब २० प्रतिििमा बैकल्सपक ऊजावमाफव ि विद्युिीकरण भएको 
जनाएको ि । सरकारी तनकायका िथयािंकहरूले ८५ प्रतििि िरधुरीमा ब्रबजुली पुगेको 
देखाउाँि । िैकल्सपक ऊजावबाट विद्युिीकरण भएको क्षेत्र विद्युत्को केन्रीय ग्रीड भएको 
जस्िो लामो समयसम्म भरपदो नहुने भएकोले धेरैले प्रागधकरणकै आिा गरेका िन ्। 



केन्रका कायम मुकायम कायवकारी तनदेिक निराज ढकाल विद्युि ्प्रागधकरणको केन्रीय 

ग्रीडमा जोड्न ेगरी ठूला सौयव ऊजाव (सोलार) का आयोजनाहरू अति बढेको बिाउाँिन ्। 
“अदहले झण्ड ै२० प्रतििि सिवसाधारणलाई िैकल्सपक ऊजावमाफव ि विद्युिीकरण पुगेको ि, 

विद्युि ्प्रागधकरणको केन्रीय ग्रीडमा जोड्न ेगरी ठूला सोलारका आयोजनाहरू अति 

बढाइएका िन ्।”  
ऊजाव मन्त्री िर्वमान पुनले ५ िर्वलभत्र सबै जनिालाई विद्युिीकरण गने ऊजाव ऊजाव 
सम्बन्धी मागवगित्र (चिेिपत्र) माफव ि सािवजतनक गररएको ि । विद्युि ्प्रागधकरणले 

बनाएको कपोरेट योजनामा पतन पााँि िर्वलभत्र विद्युिीकरण गररसक्न ेउसलेख ि ।  
विद्युिीकरण गनव योजना नै योजना 
सिंयुक्ि राष्र सिंिले अति सारेको ददगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा सन ्२०३० अथावि १२ 

िर्वलभत्र सबैलाई गुणस्िरी ऊजाव उपलब्ध गराउने योजना ि । सो अनुसार राल्ष्रय योजना 
आयोगले पतन यसको योजना अति सारेको ि । यिा ऊजाव, जलस्रोि िथा लसञ्िाई मन्त्री 
पुनले अति सारेको चिेिपत्रमा ५ िर्वम ैपुयावउने योजना ि । चिेिपत्रमा “हरेक िर ऊजाव िर, 
हरेक बस्िी, ऊजाव िस्िी, िरिरमा विद्युिीय िुसहो” लगायका अलभयान सािवजतनक 

गररएका िन ्।  
राल्ष्रय योजना आयोगको लागग इल्न्जयतनयररङ कम्पनी ियार गरेको प्रत्येक स्थानीय 

तनकायमा ऊजाव उत्पादन गने योजनामा ७ सय ५३ स्थानीय तनकायमै ब्रबजुली पुयावउने 

उसलेख ि । योजनामा यसअति पदहिान भइसकेका जलविद्युि ्आयोजनाहरूबाहेक ५ 

िर्वलभत्र कररब ४ सय मेगािाट बराबरका ऊजाव उत्पादनका आयोजनाहरू अति बढाउने 

जनाएको ि ।  
५ सय क्रकलोिाटदेखख एक मेगािाटसम्मका ऊजाव उत्पादनका आयोजनाहरू अति बढाउने 

लक्ष्यसदहि अध्ययन गररएको र सो कायावन्ियनमा आएमा स्थानीय तनकायमा विद्युि ्

पुयावउनका लागग सहज हुने योजना तनमावणमा सिंलग्न ित्कालीन राल्ष्रय योजना 
आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार लमश्र बिाउाँिन ्। “पयावप्ि ऊजाव अभाि, वििरण र 
प्रसारणमा समस्या िथा विद्युि ्पहुाँि नपुगेका क्षेत्रहरूमा विद्युि ्पुयावउनका लागग योजना 
ियार भएको ि, दहमाल, पहाड र िराईका स्थानीय तनकायमा क्षेत्र अनुसार प्राकृतिक 

स्रोिहरू जलविद्युि,् सोलार िायु र बायोमासका उपयुक्ि प्रविगधहरू पतन लसफाररस 



गररएको ि ।” 
यो प्रतििेदनको आधारमा प्रत्येक स्थानीय तनकायमा ऊजाव उत्पादनका आयोजनाहरू अति 

बढाउनका लागग आयोग, ऊजाव मन्त्रालय, विद्युि ्प्रागधकरण र िैकल्सपक ऊजाव प्रिद्र्धन 

केन्रका अगधकारीहरू बसेर स्पष्ट कायावन्ियन कायवविगध बनाइन ेउसलेख भएपतन 

हालसम्म बनेको िैन ।  
 

ववद्युतीकिणका लाधग बजेट 

सबै स्थानीय िहमा प्रिारण लाइन, वििरण लगाइन र यसका लागग आिचयक सिस्टेिन 

तनमावणका लागग झण्ड ैएक खबव रुपैयााँ लाग्ने विद्युि ्प्रागधकरणको इल्न्जतनयररङ 

कम्पनीको अध्ययनले देखाएको ि । कम्पनीका प्रबन्ध तनदेिक िाक्यका अनुसार, ५३० 

सबस्टेसन, प्रसारण लाइनलगायिका लागग १ खबव आिचयक परेको अध्ययनले देखाएको 
हो । िर िालू आगथवक िर्व २०७५/०७६ को बजेट ५ अबव रुपैयााँ मात्र ि । अन्य दाि ृतनकायले 

कररब १० अबव सहायिा गने िोर्णा गरेका िन ्िर त्यो िालू िर्वका लागग मात्र होइन । िर, 
विद्युि ्प्रागधकरण ग्राहक िथा वििरण तनदेिानालयका उपकायवकारी तनदेिक हरराज 

न्यौपाने गि िर्वको ५ अबवसदहि दाि ृतनकाय र िालू िर्वको बजेटसदहि आिचयक २० अबव 
रुपैयााँ प्रतििर्व व्यिस्थापन गनव सक्रकन ेबिाउाँिन ्। “पााँि िर्वलभत्र १ खबव आिचयक िादहन े

हो, प्रति िर्व कररब २० अबव िादहन ेहो, सरकारले उचि प्राथलमकिा ददएकोले यो सम्भि ि,” 

उनी भन्िन ्। 
सरकारले पााँि िर्वलभत्र ििप्रतिििलाई विजलुी पुयावउने लक्ष्य राखे पतन यसलाई पूरा 
गनवका लागग हालसम्म ठोस कायव् म भने सयाइएको िैन । बजेटको अलािा यसका 
पूिवियारी, रान्सफमवर र लमटरको व्यिस्थापन, प्रसारण लाइन तनमावणलगायिको समस्या 
भने अझ ैि । विद्युि ्प्रागधकरणमा ठेक्का व्यिस्थापन र समयमै काम सम्पन्न गनवका 
लागग अको िुनौिी पतन ि ।  
 

ववद्युत ्खपत ि अथातन्त्र 

नेपालीको बावर्वक प्रतिव्यल्क्ि विद्युि ्खपि १५० युतनटभन्दा कम ि । िुलनात्मक रुपमा 
यो एकदम कम हो । दक्षक्षण एलियाम ैविद्युि ्खपिमा नपेाल कमजोर राष्रलभत्र पिव  । 
विकलसि राष्रमा हेने हो भने बावर्वक विद्युि ्२३ हजारसम्म ि । एक जना निेलीको 



िावर्वक विद्युि ्खपि २३ हजार युतनटभन्दा बढी ि । नयााँ ऊजावमन्त्री हुनेविविकै िर्वमान 

पुनले नेपालको कुल गाहवस्थय उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा ठूलो योगदान ददने क्षेत्र 

ऊजावलाई बनाउने िोर्णा गदै पााँि िर्वमा ७ सय युतनट र १० िर्वमा १५ युतनट पुयावउने 

िोर्णा गरेका िन ्। अबको पााँि िर्वलमा झण्ड ैप्रति व्यल्क्ि विद्युि ्खपि ३ सय ५० 

युतनटभन्दा बढी पुयावउन सके यसले देिको अथविन्त्रमा ठूलो योगदान ददन सक्ि । ऊजाव 
उत्पादकहरूको सिंस्था (इप्पान) का पूिवअध्यक्ष खड्गबहादरु विष्टका अनुसार, एक युतनट 

विद्युि ्खपिले मात्र ७० रुपैयााँदेखख ८० रूपैयााँसम्म योगदान ददन सक्ि । यदद ७ सय 

युतनट पुयावउन सक्न ेहो भने यसले नपेालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो 
योगदान पुयावउन सक्ि । मन्त्री पुनले जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुयावउने क्षेत्रको 
रुपमा ऊजावलाई पुयावउने िोर्णा गरेका िन ्। यो िुनौिीपूणव काम ि िर पूरा गनव सक्रकयो 
भने यसले मुलुकको अथविन्त्रमा ठूलो योगदान ददने तनल्चिि ि ।  
जीडीपीमा विद्युत्को योगदानको िथयािंक हेने हो भने सन्िोर्जनक भने िैन । नपेाल 

विद्युि ्प्रागधकरणको िथयािंक हेने हो भने हाल ११ सय मेगािाटभन्दा दैतनक विद्युि ्

खपि ि, िुलनात्मक रूपमा यो दक्षक्षण एलसयाकै कमजोर हो । विद्युत्को खपि जति 

बढ्यो, यसले अथविन्त्रमा पतन ठूलो योगदान ददने भएकोले विद्युि ्उपलब्धिाले समग्र 

जीडीपीको आकार मात्र बढाउाँ दैन, आगथवक िदृ्गधदरलाई पतन उचि बनाउन सक्ि । विचि 

बैंकको िथयािंकले लोडसेडडङ रहेको सन ्२००८ देखख २०१५ सम्ममा विद्युि ्अभािकै कारण 

जीडीपी ६.४ प्रतििि िटेको गथयो । यस अिगधमा झण्ड ै११ खबव बराबरको जीडीपी विद्युि ्

अभािले नै िटेको विचि बैकको िथयािंक ि । यो अिगधमा विद्युि ्अभािले सरकारी 
राजस्ि २.५ प्रतििि, लगानीको माग ३२.६ प्रतििि र तनयावि २.८ प्रतििि िट्नुमा 
ऊजावको योगदान गथयो । अदहले लोडसेडडङ िैन िर यसले अथविन्त्रमा कति सकारात्मक 

प्रभाि प¥यो भन्न ेअध्ययन भएको िैन । युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स अन रेड एन्ड 

डभेलप्मेन्ट (यूएनसीटीएडी) हाल ैसािवजतनक गरेको प्रतििेदनमा भन ेअथविन्त्रमा भने २ 

प्रतिििको योगदान ददएको प्रतििेदन सािवजतनक भएको ि । निीकरणीय र विद्युि ्

ऊजावमाफव ि नेपालमा हाल ८५ प्रतििि ऊजावको पहुाँि पुगे पतन अथविन्त्रमा दईु प्रतिििमात्र 

रहेको प्रतििेदनमा उसलेख ि । प्रतििेदनका अनुसार अति कमविकलसि राष्रहरूमध्ये 

अथविन्त्रमा योगदान गनेमा नेपाल २०औिं राष्रमा पिव  । ९९ प्रतििि ब्रबजुलीमाफव ि ऊजाव 



सेिा पुयावएको नपेालले एक प्रतििि कममात्र अन्य माध्यमबाट पुयावइएको प्रतििेदनमा 
उसलेख ि । सन ्२०३० लभत्र सबैलाई ऊजावको पहुाँि पुयावएर उपयोगगिामा जोड ददन 

जलविद्युि ्विकास प्रणाली, लगानीमा िदृ्गध, आधुतनक प्रविगधको उपयोग, 

विद्युिीकरणमा सुिासन र नीतिगि सुाुधार, साझेदार तनकायहरूसाँगको समन्िय र 
सहकायवलगायिमा प्रतििेदनले जोड ददएको ि । प्रतििेदनले ऊजावको पहुाँि 

ब्रबजुलीलगायिका िरयासीमा मात्र सीलमि नराखी उत्पादनिील क्षेत्रमा उपयोग र आगथवक 

विकाससाँग जोड्न जोड ददइएको ि । 
 

स्थािीय निकाय अलमल 

नेपालको सिंविधान २०७२ अनुसारको सिंिीय व्यिस्थाले स्थानीय तनकायले 

जनसहभागगिामा आधाररि स्िदेिी लगानीलाई प्राथलमकिा ददाँदै जलस्रोिको बहुउपयोगी 
विकास गने र निीकरणीय ऊजावको उत्पादन िथा विकास गदै नागररकका आधारभूि 

आिचयकिा पररपूति वका लागग सुपथ र सुलभ रूपमा भरपदो ऊजावको आपूतिव सुतनल्चिि गने 

िथा ऊजावको समुगिि प्रयोग गने उसलेख गरेको ि । सिंिलाई अन्िदेिीय िथा अन्िरप्रदेि 

विद्युि ्प्रसारण लाइन िथा ठूला विद्युि,् लसञ्िाइ र अन्य आयोजना िथा पररयोजना 
अति बढाउने उसलेख गररएको ि । स्थानीय सरकारलाई साना जलविद्युि ्र िैकल्सपक 

ऊजावको अगधकार ददइएको ि । िर, हालसम्म कोर् स्थापना हुन सकेको िैन । स्थानीय 

सरकार सञ्िालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई एक मेगािाटसम्मका जलविद्युि ्

आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्िरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना िजुवमा, कायावन्ियन, 

अनुगमन र तनयमनको ल्जम्मेिारी ददइएको ि । हालसम्म यो कुनै तनकायले बनाएका 
िैनन ्। त्यसैगरी स्थानीय िहमा िैकल्सपक ऊजाव सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, 

योजना िजुवमा, कायावन्ियन तनयमन सम्बन्धी कुनै व्यिस्था भएको िैन । स्थानीय 

विद्युि ्वििरण प्रणाली र सिेाको व्यिस्थापन, सञ्िालन, अनुगमन र तनयमन िथा 
स्थानीय िहमा िैकल्सपक ऊजाव सम्बन्धी प्रविगध विकास र हस्िान्िरण, क्षमिा 
अलभिदृ्गध र प्रिद्र्धनको लागग कुनै मापदण्ड बनाएका िैनन ्। स्थानीय तनकायसाँग 

ऊजावसाँग सम्बल्न्धि आयोजनाहरू अति बढाउनका लागग पयावप्ि जनिल्क्ि िथा सिंरिना 
नभएकोले वििरण लगायिका उत्पादन र विद्युिीकरणका कायव अति बढाउन अन्योलिा 
देखखएको ि । 



तीि वषालभत्र सबैलाई ववद्युत््ः कुलमाि नघलसङ  

ऊजावमन्त्रीले चिेिपत्रमा जनजनमा सेयर, िरिरमा ब्रबजुली भन्न ेिोर्णा गनुवभएको ि । 
हरेक व्यल्क्िले बिी बासन पाउनुपयो । आज विहारले ििप्रतििि विद्युिीकरण गदाव 
हामीले गनव नसक्न ेभन्ने हुाँदैन । जहााँ ब्रबजलुी पुगेको ि, त्यो लोडसेडडङ अन्त्यको कुरा 
गरेका िौं, जहााँ २४ िण्टा नै ब्रबजुली पुगेको िैन, त्यो कुरा ि भएको िैन । उनीहरूलाई 

पहुाँि पुयावउनुपयो तन । हामीले पााँि िर्वलभत्र सबैलाई पुराउने भनेका िौं िर दईु/िीन 

िर्वलभत्र गनुवपिव  भन्न ेहो । यसको अलभयान सञ्िालन गरेका िौं । अदहले ४१ लाख ग्राहक 

विद्युि ्प्रागधकरणका ग्राहक िन ्। यो ७० प्रतिििजति हो । अदहले िरसिंख्या ५९ लाख 

जति ि । झन्ड ै१९ लाख िरधुरीमा ब्रबजुली बााँकी ि । उनीहरूलाई लमटर बााँड्नुपयो तन । 
अदहले मदहनाको १ लाख लमटर गइरहेको ि । लमटर र लाइन भए ि यति धेरै माग धेरै 
आइरहेको ि क्रक यो बढ्दो ि । ब्रबहारले ६ मदहनामा ३१ लाख लमटर बााँड्यो । हामीले पतन 

१८ लाख लमटर बााँड्नुपनेि । भौगोललक अिस्थाले पतन यो ि गाह्रो ि । प्रत्येक िर्व ५ देखख 

१० लाख लमटर बााँड्यो भने दईुरिीन िल्ष्भवत्र सबैमा बिी पुराउन सक्िौं । अको लसस्टमलाई 

भरपदो बनाउनुपनेि । फ्याट्ट–फ्याट्ट विद्युि ्जान्ि । त्यो िार खलसददयो िा अरू केही 
ब्रबगग्रयो भने के गने ? रान्सफमवर पड्क्रकन सक्ि । प्राविगधक समस्याहरू ि आइरहन्िन ्। 
यसलाई भरपदो बनाउन हामी लागेका िौं । 
  



sf/f]af/, @)&%÷(÷$ 

माधथल्लो तामाकोसीको सुरुङ पूिा 
दोलखा-बहुप्रतिक्षक्षि मागथसलो िामाकोसी जलविद्युि ्आयोजनाको सुरुङको काम 

सम्पन्न भएको ि । सोमबार सााँझ आयोजनाको सजवसाफ्ट सुरुङ िेक थु्र भएसाँगै सुरुङ 

खन्न ेकाम सम्पन्न भएको हो । आयोजनाको ८.४ क्रकलोलमटर मुख्य सुरुङ ‘िेक थु्र’ भएको 
१३ मदहनापति सबै सजवसाफ्ट पतन खोललएको हो ।  
आयोजनाका प्रिक्िा डा. गणेि न्यौपानेले अब आयोजनाका सबै सुरुङ पूरा भएको 
जानकारी ददए । सजवसाफ्ट सुरुङ १ हजार १ सय लमटर िड्के ठाडो रहेको ि । जुन मुख्य 

सुरुङ (हेड रेस टनेल) लामाबगरमा रहेको बााँधस्थलदेखख गोगरमा रहेको विद्युत्गहृसम्म 

पानी सयाउन प्रयोग गररने सुरुङभन्दा फरक भएको उनले बिाए । “आयोजनाका लागग 

पानी बहन ेसुरुङहरू एक िर्वअति नै पूरा भएका िन,्” उनले भने, “यो सुरुङ आयोजनाको 
विद्युि ्गहृ एक्कासी बन्द हुाँदा लामाबगरबाट आएको पानी ठाडो सुरुङबाट बढी भएर 
जम्मा हुने र हािा बादहर जाने ठाउाँ  हो ।” आयोजनाले मुख्य सुरुङसदहि विद्युि ्गहृसम्म 

पुग्न २ िटा ठाडो सुरुङसमेि ियार गरेको ि । जुन िसलो ३७२ लमटर र मागथसलो ३१० 

लमटरका िन ्। दिैुमा अदहले पेनस्टक पाइप जडानको काम भइरहेको ि ।  
सुरुङ तनमावण गने गितनयााँ कम्पनी लसन्हो हाइड्रो कपोरेसनले गरे पतन ठाडो सुरुङमा 
पेनस्टक पाइप जडानको काम भारिीय कम्पनी केइसी रेसिे इन्टरनेसनलले ठेक्का पाएको 
ि । िर, पाइपको काममा भएको दढलाइले नै आयोजनाको विद्युि ्उत्पादन लमति धकेललाँदै 

आएको ि ।  
भौतिकरूपमा सुरुङ तनमावण पूरा भएपति त्यसको किं क्र्ट लाइतनङ र क्रफतनलसङको काम 

पतन भइरहेको ि । आयोजनाको मुख्य सुरुङसदहि १८.४ क्रकलोलमटर रहेको ि । मुख्य 

सुरुङ, टेलरेस सुरुङ, अडडट सुरुङ, पािर हाउस, ठाडो सुरुङ ियार भएका िन ्।  
२०७२ साल िैिाखको भूकम्पका कारण डढे िर्व सुरुङ तनमावणको काम स्थगगि भएको गथयो 
। आयोजनाको हालसम्म समग्रमा ९७.५ प्रतििि प्रगति भएको ि । आयोजनाले २०७६ 



असारदेखख व्यापाररक उत्पादन गने ियारी गरेको ि । 
आयोजनाले विद्युि ्क्षमिा बढाउनका लागग भैंसे खोलाको पानीसमेि लमसाउने भएको ि 

। भैंसे खोलाको पानीलाई सानो इन्टेक बनाएर िड्के सुरुङ बनाएर भैंसे अडडट नल्जकै 

मुख्य सुरुङमै लमसाउन लागगएको ि । भैंसेको पानी लमसाउनका लागग समेि सुरुङ र 
इन्टेकको काम जारी रहेको उनले जानकारी ददए । भैंसेको पानी दहउाँदमा लमसाइने ि ।  
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कोसी कोरिडोिमा धिािको अविोध ि समाधािका उपाय 

सुनसरीको इनरुिा सबस्टेसनबाट सिंखुिासभासम्म पुग्ने २२० केभी कोसी कोररडोर 
प्रसारणलाइन तनमावण भइरहेको ि । िनबाट स्िीकृतिलगायिका लामो झमेलामा फसेको 
सो प्रसारणलाइन आयोजनामा पतिसलो पटक धरान उपमहानगरपाललका–२० गिन्ड ेडााँडा 
क्षेत्रबाट जान ेप्रसारणलाइनको रुट सानव उपमहानगरपाललकाले पत्रािार गरेपति र केही 
फाउन्डसेनमा तनमावणमा अिरोध गरेपति ठूलो समस्या देखखएको ि । दईु िर्वलभत्र 

प्रसारणलाइन तनमावण गररसक्ने लक्ष्य ि, िर अिरोध देखखएपति प्रसारणलाइन तनमावणमा 
अन्योल देखखएको ि । प्रसारणलाइन िोक्रकएको समयमा नबनेमा िाप्लेजुङ, सिंखिुासभा, 
भोजपुर र िहे्रथुम ल्जसलामा तनमावणाधीन ५१६ मेगािाटको विद्युि ्खेर जान ेसम्भािना 
देखखएको ि । यदद विद्युि ्खेर गएमा १ खबव रुपैयााँबराबर प्रत्यक्ष िाटा पने यस क्षेत्रका 
जनप्रतितनगधहरूले बिाउाँ दै आएका िन ्। आगामी डढे मदहनासम्ममा पतन 

प्रसारणलाइनको समस्या समाधान नभए ठेकेदार कम्पनीलाई कामविहीन अिस्था लसजवना 
हुने ि । धरान उपमहानगरपाललकाले नै अिरोध गरेपति एउटा सरकारी तनकायको 
पररयोजनामा अको सरकारी तनकायको अिरोधले प्रसारणलाइनको भविष्य के हुने भन्न े

गिन्िा जलविद्युि ्प्रिद्र्धकहरूले गनव थालेका िन ्। यही सन्दभवमा स्ििन्त्र ऊजाव 
उत्पादकहरूको सिंस्था (इप्पान) र कोसी कोररडोर आयोजना गग्रड युजर गुर्पले कोररडोरबारे 
काठमाडौँमा अन्िक्र््रया कायव् म आयोजना गरेको गथयो । कोसीबाट लाभाल्न्िि र 
प्रभाविि क्षेत्रका जनप्रतितनगध, तनजी क्षेत्रका प्रतितनगध, विद्युि ्प्रागधकरणका 
प्रतितनगधलगायिका सहभागीले सो कायव् ममा राखेका वििारको सार : 

प्रदेश सिकािले सहजीकिण गछा  
शिेधि िाई 

मुख्यमन्त्री, प्रदेश–१ 

िोक्रकएको समयमा कोसी कोररडोर प्रसारणलाइन तनमावण हुनुपिव  । कुनै पतन नाममा 
अिरोध गनुव÷हुनु हुाँदैन । अिरोधहरू ित्काल खोसनुपिव  । अब खोललन्ि । केन्रीय सरकार, 



स्थानीय सरकार र स्थानीयिासीसाँग समन्िय गरेर खोसिौं । त्यसका लागग समन्िय गिौं 
। सहजीकरण गिौं । यो राल्ष्रय प्राथलमकिा प्राप्ि आयोजना पतन हो । यो पूिव क्षेत्रका 
लागगसमेि अत्यािचयक आयोजना पतन हो । यो आयोजनासाँग हाम्रो प्रदेिको समदृ्गध 

पतन जोडडएको ि । यसलाई सफल बनाउनु हाम्रो किवव्य हो । यसमा जनप्रतितनगधहरूले 

पतन स्थानीयिासीको कुरा मात्र सुनेर मात्र समाधान हुाँदैन । यस्िा कुरामा जनप्रतितनगधहरू 

पतन कम बोसनुपिव  । बढी बोलेपति समस्या हुन्ि । कम बोलेर समस्या समाधानतिर 
लाग्नुपिव  । असर नपने गरी कुरा गनुवपिव  । 
एउटा उपमहानगरपाललकाले महत्िपूणव प्रसारणलाइनको तनमावणमा अिरोध गयो भन्दा 
दतुनयााँले के भन्लान ्? अरूले के भन्िन ्। यसिफव  स्ियिं नगरपाललकाले पतन सोचनुपिव  । 
राल्ष्रय प्राथलमकिाप्राप्ि आयोजनामा धरान उपमहानगरपाललकाले अिरोध गनव लमसदैन । 
अदहले समस्या आइसक्यो, यसको समाधान गनुव आिचयक पतन ि । यसका लागग प्रदेि 

सरकारले मध्यस्थिाको काम गिव  । तिट्टै यसबारे हामी सबै तनकाय लमलेर तनक्र्योलमा 
पुग्िौं । हामी प्रदेि–१ लाई समदृ्ध बनाउन िाहन्िौ । यसका लागग लगानी आिचयक ि । 
हामी लगानीका लागग हाम्रो प्रदेि सबैभन्दा उपयुक्ि क्षेत्र हो भनेर देखाउन िाहन्िौ । 
िाक्रक कुनै पतन ठूला पररयोजनामा प्रदेि–१ मा अिरोध िैन भन्न ेहोस ्। तनजी क्षेत्र पतन 

आकवर्वि हुन ्। यसरी आयोजनाहरूमा अिरोध भयो भने झन ्समस्या बसझन्ि । सबै 

लमलेर यस्िो समस्या आउन नददन र आएपति समाधान गनवका लागग सक्र्य हुनुपिव  । 
 
यही क्षेत्रबाट प्रसािणलाइि लाि असम्भव छ 

जयकुमाि िाई 

साांसद, सुिसिी 
अदहलेको रुटबाट प्रसारणलाइन बनेमा विमानस्थल तनमावणदेखख पयवटकीय पूिावधार 
तनमावणमा ठूलो अिरोध पुग्ि । यस क्षेत्रका लागग समदृ्गधको आधार पयवटकीय क्षेत्र हो । 
जुन क्षेत्रबाट प्रसारणलाइन जााँदैि । यही विमानस्थल बनाउने कुरा ि । केबलकार बनाउने 
कुरा ि । प्लाराग्लाइडडङको कुरा ि, भ्यू टािरको ि । गोखावली सनेाबाट अिकाि 

प्राप्िहरूले गोखाव पाकव  बनाउने योजना सयाएका िन ्। यहााँ धेरै पूिावधार बन्दै िन ्। यो 
तनमावण गरेमा यी सम्भािनाको अिस्था अन्त्य हुन्ि । यस्िो पयवटकीय सम्भािना भएको 



क्षेत्रमा प्रसारणलाइन बनाउन ददने अिस्था िैन । यसको रुट पररििवन गनुवपिव  । एक 

जनाले मात्र मुआब्जा बुझेका िन ्। उसले पतन त्यो क्रफिाव गने कुरा गरेका िन ्। अरू 

स्थानीयिासीहरू पतन यो क्षेत्रमा पयवटकीय पूिावधारहरू बनाउनुपिव  भन्न ेपक्षमा िन ्। 
हामी विकासविरोधी होइनौं, िर हामी गलि ददिाबाट रुट ियन भएको ि । कोखाखोलाको 
क्रकनारैक्रकनार प्रसारणलाइन बनाउने सक्रकन ेअिस्था गथयो, िर प्रागधकरणले सल्जलोका 
लागग यो गरेको ि । हामी धरान उपमहानगरपाललकाको सबैभन्दा ब्युटी प्लेसका रूपमा 
गितनएको यो क्षेत्रको पयवटकीय सम्भािनालाई मनव ददाँदैनौं । यही क्षते्रबाट प्रसारणलाइन 

लान असम्भि ि । प्रागधकरणले रुट पररििवन गनुवपिव  । धरान उपमहानगरपाललकाले यही 
पयवटकीय सम्भािनालाई हेरेर यस्िो कुरा गरेको हो । प्रसारणलाइनले असर र प्रभाि पाने 

भएकाले यो आयोजनाबारे पुनविविार गनुवपिव  । 
 
उपमहागििपाललकाले अविोध पुयााउिु हुुँदैि 

िाजेन्र गौतम 

साांसद, सांखुवासभा 
कोसी प्रसारणलाइन आयोजना एउटा फेजमा पुगगसकेपति अदहले आएर जुन अिरोध 

भएको ि । यसबारे बहस हुनैपिव  । अदहले जुन धरान उपमहानगरपाललकामा जनु समस्या 
देखखएको ि । किै यो ऐलानी जग्गा देखाएर त्यसलाई िैधातनकिा ददने प्रयास ि होइन 

भन्न ेप्रचन पतन उठेको ि । बढी मुआब्जाका लागग पतन यो भएको हुन सक्ि भन्न ेलाग्ि । 
अदहले जुन समस्या देखखएको ि, यसलाई न्यूनीकरण गरेर जानुपिव  िर प्रसारणलाइनकै 

रुट पररििवन गरेर जानुपिव  भन्नेमा म िैन । अदहले सिंखुिासभामा धेरै आयोजना 
बतनरहेका िन ्। यदद प्रसारणलाइन आयोजना नबन्ने हो भने यसले धेरै असर गिव  । 
आयोजना तनमावण अति बढेपति क्रकन यो उठाइएको ि । यसले जलविद्युि ्आयोजना 
तनमावणलाई ठूलो सहयोग गिव  भने समस्या समाधान गरेर जानुपिव  । कुनै पतन हालिमा 
आयोजनामा अिरोध पुयावउनु पदैन । यो पूिवक्षेत्रका पहाडी ल्जसलाका विकास सम्भािनासाँग 

जोडडएको ि । कुनै पतन बहानामा धरान उपमहागनरपाललकाले अिरोध पुयावउनु हुाँदैन । यो 
उपहानगरपाललकामा अिरोध भए फेरर अन्य गाउाँपाललका र नगरपाललकामा पतन अिरोध 

आउन सक्ि । यसले समग्र क्षेत्रलाई असर गिव  । यसले राम्रो सन्देि ददाँदैन । अिरोध गनुव 



हुाँदैन । विकास सन्िुलनका लागग पतन यो आयोजना आिचयक ि । पाटीको धारणा पतन 

स्पष्ट ि । पाटी समदृ्गधका लागग आिचयक यो आयोजना िुरुन्िै बनोस ्भन्न ेिाहन्ि । 
अिरोध गनुव हुाँदैन । विकास सन्िुलनका लागग पतन यो आयोजना आिचयक ि । पाटीको 
धारणा पतन स्पष्ट ि । पाटी समदृ्गधका लागग आिचयक यो आयोजना िुरुन्िै बनोस ्भन्न े

िाहन्ि । कुनै व्यल्क्िको स्िाथवका लागग यसलाई असर पाने काम गनुव हुाँदैन । धरान 

उपहानगरपाललकाले पतन यसमा पुनविविार गनुव आिचयक ि । 
 
रुट परिवताि गिा असम्भव छ 

कुलमाि नघलसङ 

कायाकािी निदेशक, िपेाल ववद्युत ्प्राधधकिण 

प्रसारणलाइन तनमावणका ्ममा धेरै समस्या देखखएका िन ्। एउटा टािर तनमावण नै एउटा 
योजना ि । समस्या ि धेरै िन ्िर अदहले एउटा िुट्टै समस्या आएको ि । 
उपमहानगरपाललकाबाटै अिरोध यो पदहलो समस्या हो । राज्यकै िफव बाट समस्या आउनु 

विडम्बना हो । रुट पररििवन गने कुरा त्यति सल्जलो िैन । देख्दा दईुिटा टािर साने जस्िो 
देखखन्ि, िर यो गदाव अतिपतिका धेरै टािर सानुवपिव  । हरेक टािरको िुट्टािुट्टै डडजाइन 

गररएको हुन्ि । रुट पररििवन गनेब्रबविकै यो समस्या आइहासि । यो मात्र होइन, पुनः 
अनुमतिपत्र ललनुपने समस्या आउाँि । पुनः िािािरण अध्ययन गनुवपिव  । धेरै झमेला 
आउाँिन ्। अको दईु–िीन िर्व सम्पन्न हुन थप समस्या लाग्ि । यसकारण आगथवक र 
प्राविगधक रूपमा रुट पररििवन गनव असम्भि ि । गनव सक्रकाँ दैन । 
डढे मदहनापति धरान उपमहानगरपाललकामा काम सुरु हुन्ि, त्यतिबेलासम्म हामीले यो 
अिरोध समाधान गनुवपिव  । गनव सकेनौं भने ठेकेदार कम्पनीले काम पाउाँ दैन । फेरर 
पररिालन गनव समस्या आउाँि । उसका २–३ सय कामदारले काम गनव नपाएपति विलभन्न 

आगथवक समस्या आउाँिन ्। डढे िर्वलभत्र तनमावण सम्पन्न हुने कोसी कोररडोरमाफव ि 

विद्युि ्आपूतिव हुने ५ सय १६ मेगािाट विद्युत्मा समस्या आउाँि । विद्युि ्खेर जाने 
अिस्था आउन सक्ि । 
धरान उपमहानगरपाललकाकै सहभागगिामा पदहला सािवजतनक सुनुिाइदेखख अरु सबै 

प्रक्र्या पुयावएर अति बढाएकाले अदहले रुट पररििवन गनव असम्भि ि । अदहले जुन रुटबाट 



लान लागगएको ि, धरान उपमहानगरपाललकाले भनेजस्िो पयवटकीय सम्भािनालाई कुनै 

असर गदैन । पदहला असर गने भनेपति यसको केही रुट पररििवन पतन गरेका हौं । 
भविष्यको सम्भािना हेरेर अदहले नै प्रसारणलाइनमा अिरोध गनव थाललयो भने यसले ठूलो 
समस्या हुन सक्ि । भविष्यमा असर पने देखखए यसको टािरको उिाइमा थपिट गनव 
सक्रकन्ि । अदहले नै अिरोध गने काम राम्रो होइन । यसकारण अदहलेलाई यसको समाधान 

गरेर जानुपिव  । यसका लागग िपाईंहरू सबैको सहयोग र सहजीकरण आिचयक ि । 
 
प्रदेशको समदृ्धधमा असि पछा  
वसन्त िेम्वाङ 

साांसद, पाुँिथि 
िाप्लेजुङ, सिंखिुासभा, भोजपुर र िहे्रथुममा धेरै आयोजनाहरू तनमावण भइरहेका िन ्। 
नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणसाँग उनीहरूले विद्युि खररद सम्झौिा पतन गररसकेका िन ्। 
यसमा तनजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेको ि । यस क्षेत्रमा ५ सय १६ मेगािाटका 
आयोजना ित्काल बन्न सक्न ेअिस्थामा िन ्। यसले अदहलेको राल्ष्रय समस्या 
समाधान हुन्ि । यदद कोसी प्रसारणलाइन नबन्ने हो र विद्युि ्खेर गयो भने त्यो रकम 

एक खबव रुपैयााँभन्दा बढी हुन्ि । यसबाट लसिंगो प्रदेि, स्थानीयिासी र समग्र देिलाई 

फाइदा पुग्ि । यस क्षते्रका उद्योगहरूलाई पतन फाइदा हुन्ि । िार ल्जसलािासीले प्रत्यक्ष 

फाइदा हुन्ि । प्रसारणलाइन नबन ेप्रदेिको समदृ्गधमा असर पिव  । सािवजतनक सुनुिाइ र 
अन्य प्रक्र्या पूरा भएपति जुन अदहले समस्या आएको ि, यसमा उपमहानगरपाललका 
पतन सहभागी गथयो होला । िर, त्यहीबाट समस्या आउनु गम्भीर हो । यसमा धेरै बैंकले 

लगानी गरेका िन ्। यसमा जनिाको लगानी पतन ि । यदद प्रसारणलाइन बनेन भने 

प्रदेिलाई ठूलो समस्या पिव  । प्रसारणलाइन कुनै पतन ठाउाँबाटै जानैपिव  । यदद हामीले 

अिरोध गयो भने विकासमा अिरोध पुग्ि । हाम्रो देि र प्रदेिमा असर पिव  । रुट पररििवन 

गदाव धेरै समस्या आउाँिन ्। तनमावण अिगध पतन लल्म्बन्ि । जनिाको िाहनालाई पतन 

हेरेर सकेसम्म रुट पररििवन नगने गरी अति बढ्नुपिव  । 
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ढहमालयि हाइड्रो एक्सस्पोको तयािी तीव्र, ७० भन्दा बिी स्टल बुक 

 

दहमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा सहभागी हुन ७० भन्दा बढी प्रदिवक स्टल बुक गराएका िन ्। 
दोस्रो सिंस्करणको सो एक्सपोमा विदेिी प्रदिवकको समेि उसलेख सहभागगिा हुने तनल्चिि 

भएको आयोजना स्ििन्त्र ऊजाव उत्पादकहरूको सिंस्था नेपाल (इप्पान)ले जनाएको ि ।  
आयोजक सिंस्थाका अनुसार एक्स्पोमा िीन, भारि, निे, दक्षक्षण कोररया, जमवनी, अल्स्रया, 
बुसगेररया, िेक ररपल्ब्लकलगायि देिका कम्पनीको सहभागगिा रहनेि । जलविद्युि ्

प्रिद्र्धक, इक्युप्मेन्ट्स सप्लायर, लगानीकिाव, बैंक, ब्रबमालगायि जलविद्युत्मा नयााँ 
प्रविगध र तनमावणसाँग सम्बल्न्धि कम्पनीहरूको सहभागगिा रहनेि ।   
एक्स्पो अिगधमा हाइड्रोपािरका मुख्य विर्यमा दैतनक िीनिटा सेलमनार आयोजना 
हुनेिन ्। हाइड्रोपािरसम्बन्धी उत्पादन र सलभवसको विकासमा प्रतिस्पधाव गराई विद्याथी र 

नयााँ आविष्कार गनेमध्येबाट उत्कृष्ट िनोट गरी पुरस्कार प्रदान गररने आयोजकले 

जनाएको ि । एक्स्पोमा रोबोदटक प्रतियोगगिा गराई विजेिालाई पुरस्कार वििरण 

गररनेि ।  
जलविद्युत्का क्षेत्रमा नयााँ आयाम थप्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन लागेको एक्स्पोमा 
ऊजाव, जलस्रोि िथा लसाँिाइ मन्त्रालयको सिंरक्षकत्ि रहनेि । नेपाल उद्योग िाखणज्य 

महासिंि, नेपाल उद्योग पररसिंि, नेपाल िेम्बर अफ कमसव, तनमावण व्यिसायी महासिंि िथा 
युथ कम्युतनटी फर नले्प्लज कन्ट्याक्टसवले एक्स्पोलाई प्रिद्र्धन गने भएका िन ्। त्यस्िै 

नेपाल–भारि िेम्बर अफ कमसव एन्ड इन्डस्री, नेपाल–जमवन िेम्बर अफ कमसव एन्ड 

इन्डस्री, युरोवपयन इकोनोलमक िेम्बर, हाइड्रो तनड्स प्रालल, काठमाडौं युतनभलसवटी र पयवटन 

बोडवले एक्स्पोलाई सक्र्य सहयोग गनेिन ्। एलसयन पेन्ट्स, रेस्रोाेलोजी, होटेल दहमालय 

र नेपाल लसवपङ एन्ड एयर लल्जल्स्टक प्रालल एक्स्पोको अक्रफलसयल पाटवनर रहेका िन ्। 
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दहमालयन हाइड्रो एक्स्पो हुने 

काठमाडौं – दोस्रो सिंस्करणको दहमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा सहभागी हुन ७० भन्दा बढी प्रदिवकले 

सहभागगिा तनल्चिि गरेका िन।् विदेिी प्रदिवकको पतन उसलेख्य सहभागगिा रहने एक्स्पोको ियारी 
िीव्र पाररएको आयोजकले जानकारी ददएको ि। 

स्ििन्त्र ऊजाव उत्पादकहरुको सिंस्था नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सलभवस 

प्राललले आगामी माि ४ देखख ६ गिेसम्म राजधानीको भकुृटीमण्डपमा एक्स्पो आयोजना गनव लागेका 
हुन।् एक सयभन्दा बढी स्टल रहने एक्स्पोमा सहभागी हुन विलभन्न मुलुकका झन्ड ैदजवन प्रदिवकले 

सहभागगिा तनल्चिि गरेको आयोजक इप्पानले जनाएको ि। 

एक्स्पोमा िीन, भारि, निे, दक्षक्षण कोररया, जमवनी, अल्स्रया, बुसगेररया, िेक ररपल्ब्लक लगायि 

देिका कम्पनीको सहभागगिा रहनेि। जलविद्युि ् प्रिद्र्धक, इल्क्िपमेन्ट सप्लायर, लगानीकिाव, 
बैंक, ब्रबमा लगायि जलविद्युत्मा नयााँ प्रविगध र तनमावणसाँग सम्बल्न्धि विविध क्षेत्रका गरी ७० 

भन्दा बढी प्रदिवकले स्टल बुक गररसकेका अको आयोजक सिंस्था एक्स्पो एन्ड एभेन्ट म्यानेजमेन्ट 

सलभवसेज प्राललका प्रबन्ध तनदेिक विजयसागर प्रधानले बिाए। 

जलविद्युत्को क्षेत्रमा नयााँ आयाम थप्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन लागेको एक्स्पोमा ऊजाव 
जलस्रोि िथा लसाँिाइ मन्त्रालयको सिंरक्षकत्ि रहने ि। नेपाल उद्योग िाखणज्य महासिंि, नेपाल 

उद्योग पररसिंि, नेपाल िेम्बर अफ कमसव, तनमावण व्यिसायी महासिंि िथा युथ कम्युतनटी फर 
नेल्प्लज कन्ट्र्याक्टसवले एक्स्पो प्रिद्र्धन गनेिन।् एक्स्पो अिगधमा हाइड्रोपािरका मुख्य विर्यमा 
दैतनक िीनिटा सेलमनार आयोजना गररनुका साथ ै युिा पुस्िालाई लक्ष्य गरी हाइड्रोपािर क्षेत्रमा 
अलभरुगि भएकालाई प्रोत्सादहि गनव हाइड्रोसम्बन्धी विलभन्न कायव् म आयोजना गररने ि। 

हाइड्रोपािरसम्बन्धी उत्पादन र सेिाको विकासमा प्रतिस्पधाव गराई विद्याथी र नयााँ आविस्कार गने 

मध्येबाट उत्कृष्ट िनोट गरी पुरस्कार प्रदान गररन ेआयोजकले जनाएको ि। यसैगरी, एक्स्पोमा 
रोबोदटक प्रतियोगगिा गराई विजेिालाई पुरस्कार वििरण गररनेि। 

राल्ष्रय िथा अन्िरावल्ष्रय स्िरका हाइड्रोपािर कम्पनीका प्रतितनगध एक्स्पोमा सहभागी हुाँदैिन।् 
एलसयन पेन्ट्स, रेस्रोलोजी, होटल दहमालय र नेपाल लसवपङ एन्ड एयर लल्जल्स्टक प्रालल एक्स्पोको 



अक्रफलसयल पाटवनर रहेका िन।् एक्स्पोमा हाइड्रोपािर तनमाविा, हाइड्रोपािरका सामान उत्पादक, 

सप्लायसव, डडजाइनसव, कन्ससट्यान्ट, इन्सुरेन्स कम्पनी, लगानीकिाव र बैंक÷विि कम्पनीको 
सहभागगिा रहने भएकाले सबैले आफ्नो बजार विस्िारका साथै अनुभि आदानप्रदान गने मुख्य केन्र 

बन्न ेविचिास आयोजकले ललएको ि। 
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एउटै कम्पनीले दईु जलविद्युि ्आयोजना एकैसाथ तनमावण गने 

िौिारा । लसन्धपुासिोकको मध्य क्षेत्रमा पने िह्मायणी नदीमा एउटै कम्पनीले दईु िटा जलविद्युि ्आयोजना 
एकैसाथ तनमावण गने भएको ि ।  
साि अबव रुपैयााँको लगानीमा ३५.४७ मेगािाट क्षमिाको िह्मायणी र िीन अबव रुपैयााँको लगानीमा १५/१५ 

मेगािाट क्षेमिाको अपर िह्मायणी आयोजना िार िर्वलभत्र सम्पन्न गने गरी इन्रीगेटेट हाडड्रो फण्ड नेपालले 

तनमावण गनव लागेको आयोजनाका कायवकारी अध्यक्ष भरि पराजुलीले जानकारी ददए ।  
दिुै आयोजनाबाट उत्पाददि विद्युि ्सुख्खायाममा प्रतियुतनट रु ८.४० र िखावयाममा प्रतियुतनट रु ४.८० मा 
नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणसाँग ब्रब्ी सम्झौिा भइसकेको ि ।  
जुगल दहम ििृ्खलाको फेदीमा पने पेमासालमा बााँध बााँधी ५.८ क्रकमी सुरुङमाफव ि जुगल गापा–२ ल्स्थि 

गोसिकेो िेम्िाथान फेदीमा पने लाङटाङ र िलेफीको दोभानमा तनमावण हुने विद्युि ्गहृमा पानी खसाललनेि । 
त्यहााँ तनमावण गररने सबै सिंरिना भूलमगि हुनेि । आयोजनाबाट िावर्वक िण्टा २० करोड ८४ लाख २८ हजार ७६ 

क्रकलोिाट विद्युि ्उत्पादन हुनेि ।  
त्यसैगरी लाङटाङ र िलेफीको दोभानभन्दा १०० लमटरमागथ विद्युि ्गहृ तनमावण गरी ३.५ क्रकमी सुरुङमाफव ि 

पानी खसाली अपर िह्मायणी जलविद्युि ्आयोजनाको तनमावण गररनेि ।  
दिुै आयोजनािाट सन ्२०२३ को जुलाईमा व्यापाररक उत्पादन गररने लक्ष्य रहेको ि । उत्पाददन विद्युत्लाई 

आयोजनास्थलदेखख १६ क्रकमी टाढा रहेको सोही गाउाँपाललका–४ ल्स्थि पाङिानमा नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणले 

तनमावण गनव लागेको सब–स्टेिनमा जोडडनेि ।  
आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म पतन सब–स्टेिन तनमावणमा दढलाइ भएमा ३४ क्रकमी टाढा पने बाह्रविसे 
सब–स्टेिनमाफव ि केन्रीय प्रसारण लाइनमा जोडडनेि ।  
आयोजनास्थलसम्म पग्ने १६ क्रकमी प्रिेि मागवका लागग गाउाँपाललका र अन्य आयोजनासाँग समन्िय गररने 
बिाइएको ि । आयोजनाका लागग स्िदेिी र विदेिी लगानीकिावसाँग लगानी जुटाउन िलफल भइरहेको 
अध्यक्ष पराजुलीले बिाए ।  
उक्ि कररडोरमा योबाहेक कूल १५०।४ मेगािाट क्षमिाका अन्य ६ िटा आयोजना मध्ये केही सम्पन्न 

भइसकेका िन ्भने केही तनमावणाधीन अिस्थामा िन ्।  
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सम्झौिाविपरीि म्याद नथप्न सरकारलाई आग्रह 

काठमाडौं - एक दिकदेखख मागथसलो कणावली जलविद्युि ्आयोजनाको लाइसेन्स हािमा ललएर पतन 

तनमावण गनव नसक्ने भारिीय कम्पनी ल्जएमआरको म्याद पुनः थप्न नहुने आिाज उठेको ि। सिारुढ 

दल नेपाल कम्युतनस्ट पाटी (नेकपा)को जारी स्थायी सलमति बैठकमा सहभागी सदस्यद्िय भीम 

रािल र रिुजी पन्िले आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप्न नहुने, बरु सरकार स्ियिंले बनाउनुपने 

धारणा राखेका हुन।् 

दईुपटक म्याद थप्दा पतन लगानी जुटाउन नसकेको मागथसलो कणावली जलविद्युि ् आयोजना 
तनमावणको ल्जम्मा पाएको भारिीय कम्पनी ल्जएमआरले म्याद पुनः एकपटक (िेस्रोपटक) थप्न 

आग्रह गदै आएको ि। उसले लगानी बोडवमा पुनः म्याद थपको लागग तनिेदन ददएको ि। नेकपाका 
स्थायी सलमति सदस्य रािलले मिंगलबार पाटीको स्थायी सलमति बैठकमा बोसदै ल्जएमआर 
कम्पनीलाई पररयोजना विकास सम्झौिाको प्रािधानविपरीि पुनः वििीय व्यिस्थापनको म्याद 

नथप्न आग्रह गरे। उनले अध्यक्षद्िय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले सयाएको राजनीतिक 

प्रतििेदनमागथ दटप्पणी िथा सुझाि ददाँदै उक्ि धारणा राखेका हुन।् 

‘मागथसलो मस्र्याङदी आयोजना लामो समयसम्म ओगटेर अन्त्यमा नेपाललाई िीन अबव रुपैयााँको 
थप भारी बोकाएर ल्जएमआर कम्पनीलाई प्रमाणपत्र ब्रब्ी गरेको ि । केही समयअति मागथसलो 
कणावलीको प्रमाणपत्र ब्रब्ीका लागग उक्ि कम्पनीका व्यल्क्िसाँग कुरा गरेको िथा अमेररकी 
कम्पनीका प्रतितनगधले अिामको सदरमुकाम मिंगलसेनमा गई पाटी प्रतितनगध िथा प्रिासनका 
व्यल्क्िसाँग यसबारे परामिव गरेका गथए। यति कुरा थाहा पाइसकेपति दईु पटकसम्म वििीय 

व्यिस्थापनको म्याद थप्न पतन सो कायव गनव नसक्ने ल्जएमआर कम्पनीलाई पररयोजना विकास 

सम्झौिाको प्रािधानविपरीि पुनः वििीय व्यिस्थापनको म्याद नथवपयोस,्’ उनको ललखखि ्

दटप्पणीमा भतनएको ि, ‘मागथसलो कणावली जलविद्युि ् आयोजना नेपालको सबैभन्दा राम्रो 
आयोजना भएकाले नेपाल सरकारले स्ियिं आयोजनाको काम अति बढाओस।्’ 

त्यसैगरी, नेकपाका अकाव स्थायी सलमति सदस्य रिुजी पन्िले बुधबार मागथसलो कणावली 
आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप्न नहुने बिाए। विदेिी र तनजी क्षेत्रले आयोजना तनमावण गनव 
नसकेकाले अब सरकारले नै उक्ि आयोजना तनमावण गनुवपनेमा उनले जोड ददए। 



लगानी बोडवले उक्ि आयोजनाको म्याद थप्न ेिा नथप्न ेभन्ने तनणवयका लागग आगामी बोडव बैठकमा 
लैजान ेियारी गरेको ि। यसअतिको बैठकमा समय नभएकाले उक्ि विर्यले प्राथलमकिा नपाएको र 
आगामी बैठकमा लैजाने ियारी गरेको बोडवका एक उचि अगधकारीले बुधबार नागररकलाई बिाए। 

ल्जएमआरलाई गि असोज २ गिेलभत्र लगानी जुटाउन समय ददइएको गथयो। उसले सरकारकै कारण 

आयोजना तनमावणमा समस्या भएको भन्दै लगानी जुटाउन थप एक िर्व मागेको ि। ‘लगानी जुटाउन 

२०७६ सालको असोज २ गिेसम्मको समय ददन अनुरोधसदहिको पत्र लगानी बोडवलाई ददएको ि,’ 

बोडवका िी उचि अगधकारीले भन,े ‘उसले ददएको तनिेदन बोडव बैठकमा राखखनेि र तनणवयमा 
पुगगनेि।’ 

यसअति पतन लगानी जुटाउने समय सक्रकएको िार मदहनापति मात्र म्याद थवपएको गथयो। अदहले 

पतन त्यस्िै हुने बोडवको भनाइ ि। ल्जएमआरले आयोजना बनाउनेभन्दा पतन म्याद थप्दै तनमावण 

कायव पति धकेसदै आएको  ि। ‘आयोजना तनमावण गनेभन्दा पतन होसड गनव खोजेको देखखन्ि,’ 

बोडवका िी उचि अगधकारीले भन,े ‘आयोजना तनमावण गनव ल्जएमआरले गग्रन लसग्नल ददएको िैन।’  

कररब िार िर्व हुाँदा पतन ल्जएमआरले नौ सय मेगािाटको बहुिगिवि मागथसलो कणावली बनाउने 
लगानी जुटाउन सकेको िैन। बोडवसाँग भएको आयोजना विकास सम्झौिा (वपडडए) अनुसार 
ल्जएमआरले आगामी सन ्२०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन ्२०४६ मा सरकारलाई हस्िान्िरण 

गनुवपने गथयो। 

ल्जएमआर र बोडवबीि सन ् २०१४ मा भएको वपडडए भएको गथयो। उक्ि वपडडएअनुसार अतिसलो 
असोज २ गिेसम्म मागथसलो कणावलीका लागग लगानी जुटाउनुपने गथयो। सो अिगधसम्म लगानी 
जुटाउन नसकेपति म्याद थप्दै आएको ि। 

ल्जएमआरले लगानी जुटाउन नसके पतन जग्गा अगधग्रहणका लागग रकम वििरणको काम सुरु गरेको 
ि। तनजी जग्गा खररदका लागग प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार रुपैयााँ मुआब्जा तनधावरण गरी 
वििरण थालेको हो। 

सुरुमा एक खबव १५ अबव रुपैयााँ अनुमातनि लागि िय गरेपतन आयोजनाको काममा भएको दढलाइले 

लागि बढेर एक खबव ४० अबव रुपैयााँ पुगेको ि। ल्जएमआरले नेपाललाई १२ प्रतििि ब्रबजुली (एक सय 

आठ मेगािाट) तनःिुसक ददएपति बााँकी रहेको पााँि सय मेगािाट ब्रबजुली बेचन बिंगलादेि सरकार र 
िीन सय मेगािाट बेचन भारिको एनलभलभएन विद्युि ्व्यापार कम्पनीसाँग समझदारीपत्र (एमओयू) 

मा हस्िाक्षर गरेको ि। 



आयोजना प्रभावििका लागग पुनबावस र पुनस्र्थापना (आरएपी) कायव् म ियार भएको ि। आयोजना 
बनाउन ७० प्रतििि ऋण र बााँकी ३० प्रतििि स्िपुाँजी पररिालन हुनेगरी लगानी सिंरिना ियार 
गररएको ि। 

ल्जएमआरले प्रतिस्पधावबाट सन ् २००८ मा मागथसलो कणावली आयोजना तनमावण गनव ऊजाव 
मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको गथयो। आयोजना तनमावणबाट सुखेि, दैलेख र अिाम ल्जसला 
प्रभाविि हुनेिन।् आयोजना तनमावणले गति ललए तनमावण अिगधभर पााँि हजारजनाले प्रत्यक्ष 

रोजगारी पाउन े र िार लाख मेदरक टन लसमेन्ट िथा ४७ हजार मेदरक टन ल्स्टलले बजार पाउने 
ल्जएमआरको भनाइ ि। 
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सडक तनमावण दढलाइले आयोजना प्रभाविि 

रसुिा - उपभोक्िा सलमतिले सडक तनमावण गनव नसकेपति मागथसलो मैलुङ जलविद्युि ्आयोजनाको 
तनमावण कायव पति धकेललएको ि।  

सडक तनमावणको ल्जम्मेिारी पाएका सलमतिले १० मदहनासम्म काम गनव नसकेपति आयोजनाले 

ठेक्कामाफव ि सडक तनमावण थालेको ि। आयोजना स्थलसम्म पुग्नका लागग सडक तनमावण गरररहेका 
आयोजनाका इल्न्जतनयर क्रकिोर गौिमले सढक तनमावणमा दढलाइले आयेजनाको काम प्रभाविि 

भएको बिाए। 

‘सडक तनमावणको काम भइरहेको आगामी िार मदहनालभत्र सडक तनमावणको काम सकाउन ेलक्ष्य ि,’ 

उनले भन,े ‘सडक तनमावण नसक्रकाँ दासम्म आयोजनाको सिंरिना तनमावण कायव अति बढ्न सक्दैन।’ 
साि क्रकलोलमटर सडक तनमावणका लागग बाबरी कन्स्रक्सन प्रालललाई लाई ठेक्का ददइएको ि। 

ल्जसलाको उिरगया गाउाँपाललका–१ मा तनमावण हुन लागेको मागथसलो मैलुङ जलविद्युि ्

आयोजनाको तनमावण कायव आउाँदो माि मदहनाबाट सुरु हुने इल्न्जतनयर गौिमले बिाए। ब्रत्रिुली 
खोला र मैलुङ खोलाको दोभानदेखख रहरेखकव सम्म सडक तनमावण भइरहेकोाे ि। 

आयोजनाले ददएको जानकारी अनुसार एक हजार आठ सय ५५ लमटर मुाुख्य सुरुङ तनमावण हुनेि। 
एक हजार लमटर पेनस्टक तनमावण हुने आयोजनाले जानकारी ददएको ि। लसलभलिफव को काम २०७७ 

असारलभत्र सम्पन्न हुने बिाइएको ि। १४.३ मेगािट क्षमिाको आयोजनाले २०७८ असारमा विद्युि ्

उत्पादन सुरु गनेि।  

उत्पादन भएको विद्युि ् नेपाल विद्युि ् प्रागधकरणले तनमावण गरररहेको गथ्रबी हिमा जोडडनेि। 
त्यहााँसम्म आयोजना आफैं ले प्रसारण लाइन तनमावण गनुवपने हुन्ि। गथ्रबी हबसम्म आयोजनाले कररब 

१५ क्रकलोलमटर लामो प्रसारण लाइन तनमावण गनुवपने उनले बिाए। 

तनमावण पूरा भएपति आयोजनाले िावर्वक साि करोड ९६ लाख ७० हजार िार सय ८३ क्रकलोिाट िण्टा 
विद्युि ् उत्पादन गनेि। २५ प्रतििि स्िपुाँजी लगानी हुने ि। सातनमा हाइड्रो समूहको मुख्य 

लगानीमा आयोजना तनमावण हुन लागेको हो।  



यो आयोजना तनमावणका लागग कररब एक अबव ८७ करोड ५० लाख लाग्ने आयोजनाले जनाएको ि। 
आयोजना तनमावणका लागग २०६८ भदौ २३ गिे वपवपए भएको गथयो। मोनललया पािर लललमटेडले 

तनमावणको ल्जम्मा ललएको गथयो। यो कम्पनीले पति सातनमा हाइड्रो समूहलाई नामसारी गरेको हो।  

२०७२ साउन १ गि े तनमावण सम्पन्न गने गरी मोनललयाले प्रक्र्या अति बढाएको गथयो। िोक्रकएको 
समयमा तनमावण कायव सुरु नभएपति सातनमाले तनमावण गनव लागेको हो। आयोजना तनमावणका लागग 

लसद्धाथव बैंक लललमटेडको अगुिाइमा नेपाल एसब्रबआई बैंकले ऋण लगानी गरेको ि। 
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बूिीगण्डकीबािे गेजवुासुँग छलफल सरुु 

काठमाडौँ — जलािययकु्ि बढूीगण्डकी जलविद्यिु ्आयोजना तनमावणको विर्यमा िाइना 
गेजुिा ग्रुप कम्पनीसाँग िलफल सरुु भएको ि । ऊजाव, जलस्रोि िथा लसाँिाइ मन्त्रालय र 

गितनयााँ कम्पनीका प्रतितनगधबीि मिंगलबारदेखख िलफल सरुु भएको हो ।  

ऊजाव मन्त्रालयका प्रिक्िा ददनेि तिलमरेले मल्न्त्रपररर्द्को तनणवय कायावन्ियन गनव गेजुिासाँग 

िलफल गररएको बिाए । ‘मल्न्त्रपररर्द्ले ददएको तनदेिनअनसुार िािाव अति बढाएका हौं,’ 
उनले भन,े ‘कुन ैतनणवय भन ेभइसकेको िैन ।’ 

 

गितनयााँ कम्पनीको टोलीसाँग आयोजनाको अिस्था, तनमावणको मोडाललटीबारे िलफल भएको 
उनले जानकारी ददए । गेजुिा कम्पनीका प्रतितनगधसाँग मन्त्रालयले दसैंअति पतन अनौपिाररक 

िलफल गरेको र त्यसकैो तनरन्िरिा अदहले भएको तिलमरेले बिाए । 
 

असोज ५ गिे बसेको मल्न्त्रपररर्द् बठैकले ऊजाव मन्त्रालयलाई १ हजार २ सय मेगािाट 

क्षमिाको बढूीगण्डकी तनमावणका लागग गितनयााँ कम्पनीसाँग िलफल गरी प्रारूप सम्झौिा गनव 
तनदेिन ददएको गथयो । 
 

मल्न्त्रपररर्द्ले आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा तनमावणका लागग गेजुिालाई ददन ‘िािाव गरी 
समझदारी गनव’ ऊजाव मन्त्रालयलाई तनदेिन ददएको हो । गेजिुाले आयोजना तनमावणको इचिा 
राख्दै भदौ १ गिे प्रधानमन्त्री िथा मल्न्त्रपररर्द्को कायावलयमा प्रस्िाि दिाव गराएको गथयो । 
 

२०७४ सालमा पतन आयोजना तनमावणको ल्जम्मा गितनयााँ कम्पनीले पाएको गथयो । पषु्पकमल 

दाहाल नेितृ्िको सरकारको पालामा ऊजावमन्त्री जनादवन िमावले आयोजना तनमावणका लागग 

जेठ २१ गिे गेजुिासाँग समझदारीपत्रमा हस्िाक्षर गरेका गथए । दाहालपति प्रधानमन्त्री बनेका 
िरेबहादरु देउिा नेितृ्िको सरकारल े२०७४ काविक २७ मा बढूीगण्डकी स्िदेिी लगानी र 

सीपमा बनाउने भन्दै उक्ि समझदारी खारेज गरेको गथयो । 
 



दाहाल नेितृ्िको ित्कालीन सरकारल ेब्रबनाप्रतिस्पधाव गितनयााँ कम्पनीलाई आयोजना 
तनमावणको ल्जम्मा ददएपति ित्कालीन व्यिस्थावपका सिंसद्को कृवर् िथा जलस्रोि सलमति र 

अथव सलमतिको सिंयकु्ि बठैकले सरकारलाई समझदारी खारेज गनव तनदेिन ददएको गथयो । 
सोही तनणवयलाई देखाउाँ दै देउिा नेितृ्िको सरकारले गेजुिासाँगको समझदारी खारेज गरेको हो । 

 

गेजुिासाँगको समझदारी खारेज गरेपति सरकारल ेराल्ष्रय योजना आयोगका ित्कालीन 

उपाध्यक्ष स्िखणवम िाग्लेको सिंयोजकत्िमा स्िदेिी लगानीमा तनमावण गने मोडाललटी ियार 

गनव अध्ययन सलमति गठन गरेको गथयो । उक्ि सलमतिले विलभन्न आन्िररक स्रोि पररिालन 

गरी स्िदेिी लगानीमा आयोजना तनमावण गनव सक्रकने आियको प्रतििदेन ियार पारेको ि । 
 

सलमतिले आयोजना तनमावणका लागग सरकारलाई िीन विकसप ददएको ि । पदहलो विकसपमा 
सररकाल ेआयोजनाबाट प्राप्ि हुने लाभ िदृ्गधका लागग पनुिावस, जग्गा प्राल्प्िजस्िा काम गनव 
९४ अबव रुपयैााँ अनदुान ददएर विलिष्टीकृि आयोजना कायावन्ियन इकाई स्थापना गने 

भतनएको ि । यो रकम सरकारले राजस्ि र करबापि क्रफिाव प्राप्ि गने प्रतििेदनमा भतनएको 
ि । 
 



दोस्रो विकसपमा सरकारको पणूव लगानीमा विद्यिु ्प्रागधकरणले आयोजना विकास गने उसलेख 

गररएको ि भन ेिेस्रो विकसपमा इल्न्जतनयररङ, खररद, तनमावण र लगानी विगधमा आयोजना 
विकास गने भतनएको ि । ‘आयोजना तनमावण गदाव तनमावणकिावले न ैऋण खोज्नपुने हुाँदा 
ऋणको ब्याजदर िथा सिवहरू िािावद्िारा िय गनुवपने भएकाले जदटल हुन सक्ने,’ िेस्रो 
विकसपको िनुौिीबारे प्रतििेदनमा भतनएको ि । 
 

धाददङ र गोरखा ल्जसलामा बन्ने आयोजना प्रभावििहरूलाई सरकारले मआुब्जा वििरण 

गरररहेको ि । प्रागधकरणले २ अबव खिव गरी आयोजनाको सम्भाव्यिा अध्ययन ियार 

पाररसकेकाले यसलाई ित्काल तनमावण सरुु गनव सक्रकने आयोजनाका रूपमा हेररन्ि । 
 

सरकारल े२०७३ जेठ १६ गिेदेखख बढूीगण्डकी तनमावणका लागग लगानी जुटाउन भन्दै 

पेरोललयम पदाथवमा प्रतिललटर ५ रुपयैााँ कर भन्सार ब्रबन्दबुाटै उठाउन थालेको गथयो । 
पेरोललयम पदाथवबाट आयोजनाका लागग २० अबव रुपयैााँभन्दा बढी रकम सिंकलन भइसकेको 
ि । आयोजनाका लागग २ अबव ६३ अबव रुपयैााँ लागि लाग्न ेअनमुान गररएको भए पतन 

तनमावणमा भएको दढलाइका कारण लागि ३ अबवसम्म पगु्ने अनमुान ि । 
 

यो आयोजनाको अध्ययन २०६९ मा सरुु भएको हो । २०६९ मिंलसर १८ गिे विकास सलमति गठन 

गरी आयोजनाको अध्ययन अति बढाइएको गथयो । सरकारल ेअतिसलो िर्व ििैाख १७ गिे 
विकास सलमति भिंग गरी कम्पनीमाफव ि आायेजना तनमावण गने तनणवय गरेको हो । आयोजना 
तनमावणको ्ममा १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी जलमन डुबानमा पने अध्ययनले देखाएको 
ि । तनजी जग्गा ६७ हजार १ सय ७ रोपनी ि । 
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प्रशािणलाइि ि सवस्टेसिमा सवा ६ खबा लगािी 
ववद्युत ्प्राधधकिणको १० वषे योजिा 
नेपाल विद्युि ्प्रागधकरणले आगामी १० िर्वलभत्र ६ खबव ३४ अबव ७० करोड ८० लाख रूपैयााँ 
बराबरको लगानी गने योजना अति सारेको ि । सरकारले आगथवक िर्व २०७५-७६ को बजेट 

िथा ऊजाव, जलस्रोि िथा लसाँिाइमन्त्री िर्वमान पुनले चिेिपत्रमाफव ि १० िर्वलभत्र १५ हजार 

मेगािाट विद्युि ्उत्पादन गने लक्ष्य सािवजतनक गरेपति यसलाई लक्षक्षि गदै प्रागधकरणले 

ठूलो लगानी गने योजना अति सारेको हो । िालू िर्वमा भने सरकारले प्रिारणलाइन र 

सिस्टेसनका लागग १४ अबव ७४ करोड रूपैयााँ ब्रबतनयोजन गरेको ि । प्रागधकरण 

प्रिारणलाइन तनदेिनालयका उपकायवकारी तनदेिक बिभुर्ण िौधरीले प्रिारणलाइन 

तनमावणलाई जोड ददाँदै प्रागधकरणले १० बर् ेयोजना अति बढाएको जानकारी ददए 

।प्रागधकरणका अनुसार प्रिारणलाइन िथा सिस्टेसनका लागग एक िर्वलभत्र २ अबव ४९ 

करोड, ३ िर्वलभत्र ४५ अबव ९१ करोड, ५ िर्वलभत्र ५० अबव ७५ करोड िथा १० िर्वलभत्र ५ खबव ३९ 

अबव ५५ करोड ८० लाख बराबर लगानी गने योजना ि ।  मुलुकलभत्र १० हजार ९८ क्रकलोलमटर 

र अन्िरदेिीय १ हजार ९ सय २ क्रकलोलमटर गरी १२ हजार क्रकलोलमटर प्रिारणलाइन 

बनाउने योजना राखेको प्रागधकरणले १० हजार ३ सय ३१ एमभीए सिस्टेसन तनमावण गने 

योजना बनाएको ि । योजनाअनुसार एक िर्वलभत्र मुलुकलभत्र ै५ सय ३६ क्रकलोलमटर र १ सय 

३० क्रकलोलमटर अन्िरदेिीय प्रिारणलाइन र १ हजार ३ सय ७४ एमभीए सिस्टेिन िथा 
िीन िर्वलभत्र मुलुकलभत्र २ हजार ५ सय ६९ क्रकलोलमटर प्रिारणलाइन, अन्िरदेिीय ३३ 

क्रकलोलमटर र ६ हजार ८७ सय १८ एमभीए सिस्टेिन तनमावण गने लक्ष्य ि ।त्यसैगरी ५ 

िर्वलभत्र मुलुकलभत्र १ हजार ८ सय ३८ क्रकलोलमटर र २ हजार १ सय ३९ एमभीए सिस्टेिन 

िथा १० िर्वलभत्र ५ हजार १ सय ५५ क्रकलोलमटर प्रिारणलाइन र १ हजार ७ सय ३९ 

क्रकलोलमटर अन्िरदेिीय प्रिारणलाइन बनाउने प्रागधकरणले लक्ष्य ललएको ि । 
प्रागधकरणका अनुसार हाल ३ हजार ४ सय ६७ क्रकलोलमटर प्रिारणलाइन मुलुकलभत्र ि भने 

१ सय ३० क्रकलोलमटर अन्िरदेिीय प्रिारणलाइन ि । ३ हजार १ सय ५५ एमभीए 

सिस्टेिन रहेको प्रागधकरणले जनाएको ि । प्रागधकरणका अनुसार हाल ४ सय केभीका एक 



प्रिारणलाइन र सिस्टेिन, २२० केभीका ५ प्रिारणलाइन र एक सिस्टेिन, १३२ केभीका 
२५ प्रिारणलाइन र ४ सिस्टेसन िथा ६६ केभीको एक प्रिारणलाइन आयोजनाहरू 

तनमावणाधीन िन ्। कूल ३ हजार १ सय ३८ क्रकलोलमटर प्रिारणलाइन र ६ हजार ८ सय १३ 

एमभीए सिस्टेसन तनमाणावधीन रहेको प्रागधकरणले जनाएको ि ।सन ्२०२० लभत्र सरकारले 

थप ३३ सय क्रकलोलमटर प्रिारणलाइन बनाउने लक्ष्य राखे पतन पूरा गनव कदठन देखखन्ि । 
िर, आगामी १० िर्वका लागग भने प्रागधकरणले ठूलो लगानीसदहिको योजना अति सारेको 
ि ।हाल ४०० केभीको ८० क्रकलोलमटर मात्र प्रिारणलाइन रहेकोमा १० िर्वलभत्र ७ हजार ५ 

सय ६६ क्रकलोलमटर, ७५ क्रकलोलमरट मात्र २२० केभी प्रिारणलाइन रहेकोमा १ हजार १ सय 

७६ क्रकलोलमटर र २ हजार ८ सय १९ क्रकलोलमटर १३२ केभीको प्रिारणलाइन रहेकोमा ३ 

हजार १ सय २८ पु¥याउने लक्ष्य प्रागधकरणको ि । ४ सय ९३ क्रकलोलमटर ६६ केभी 
प्रिारणलाइन रहेकोमा यसमा थप गने लक्ष्य भने िैन । प्रागधकररणले १३२ केभी र 

यसमागथका आयोजना मात्र तनमावण गने योजना बनाएको ि ।  
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तामाकोसी प्रसािणलाइि ८५ प्रनतशत पूिा 
दोलखा : मागथसलो िामाकोसी जलविद्युि ्आयोजनाले उत्पादन गने विद्युि ्राल्ष्रय गग्रडमा 
जोड्ने प्रसारणलाइनको तनमावण कायव कररब ८५ प्रतििि पूरा भएको ि। कररब िार िर्वदेखख 

तनमावण कायव सुरु गररएको डबल सक्रकव ट प्रसारणलाइनको तनमावण कायव मिंलसर मसान्िसम्म कररब 

८५ प्रतििि तनमावण सम्पन्न भएको मागथसलो िामाकोसी जलविद्युि ्आयोजनाले जनाएको ि। 

 विलभन्न स्थानका ६२ िटा टािरमा ३१ क्रकलोलमटर डबल सक्रकव ट िार जडान भइसकेको मागथसलो 
िामाकोसी जलविद्युि ्आयोजनाका प्रिक्िा गणेि न्यौपानलेे जानकारी ददए। आयोजनाको लट–

४ अन्िगवि ब्रबगु गाउाँ पाललकाको गोंगरखोलादेखख मन्थली नगरपाललका–१३, फुलासी, सााँखसेम्म 

४७ क्रकलोलमटर डबल सक्रकव ट प्रसारण लाइन तनमावण गररने लक्ष्य ि। वििरे्गरी टािर र िार टााँग्ने 
कायव गरी दईु मखु्य काममध्ये टािर तनमावण कायव कररब ९२ प्रतििि र िार टााँग्ने कायव कररब ६६ 

प्रतििि सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको ि। कुनै आयोजनाको तनमावण कायवभन्दा पदहला 
प्रसारणलाइनको तनमावण कायव सक्रकने यो पदहलो हुने आयोजनाको दाबी ि। 

कुल एक सय २७ टािरमध्ये एक सय १६ िटा पणूवरूपमा तनमावण भइसकेको िथा एक सय १६ 

िटामै अगथवङ गने कायव सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको ि। नौिटाको जग खन्ने कायव 
सम्पन्न भई फलामे रड, बालुिा र लसमेन्ट तनमावणस्थल पुर्याइएको ि भने दईुिटा टािरको जग 

खन्ने कायव बााँकी रहेको आयोजनाले जनाएको ि। अबको कररब िार मदहना अथावि ्िैि 

मसान्िसम्म प्रसारण लाइनको तनमावण कायव सम्पन्न गने कायविाललका रहेको आयोजनाले 

जनाएको ि। 

प्रसारण लाइन तनमावण गनव कटान गरी खाली भएको तनजी िथा सामुदातयक िनक्षते्रमा 
आयोजनाद्िारा कररब ५५ हजार िकृ्षरोपण गने कायवसमेि साँगै लगगएको आयोजनाले जनाएको 
ि। रामेिापको मन्थली नगरपाललका–१३, फुलासीमा तनमावण हुन लागेको सिस्टेसनको तनमावण 

िीव्र गतिमा भइरहेको आयोजनाले जनाएको ि। सिस्टेसनका लागग रान्सफमवरलगायि 

इल्क्िपमेन्ट सनुकोसीसम्म ढुिानी भइसकेको आयोजनका प्रिक्िा न्यौपानेले जनाएका िन।् 

आयोजनाले उत्पादन गने विद्युि ्प्रसारणका लागग २२० केभी डबल सक्रकव ट प्रसारणलाइनको 
भारिीय कम्पनी केइसी इन्टरनसेनल लललमटेडद्िारा तनमावण हुाँदै आइरहेको ि। प्रसारणलाइनका 



लागग केइसीले अमेररकी डलर एक करोड ७९ लाख िार हजार आठ सय सय ७२ िथा २५ करोड २५ 

लाख ५९ हजार पााँि सय २० गरी दईुिटा मूसयमा तनमावण सम्झौिा गरेको गथयो। हालसम्म 

आयोजनाको तनमावण कायव ९७ प्रतििि सम्पन्न भइसकेको ि भने कररब ४६ अबव भुक्िानी 
भइसकेको आयोजनाले जनाएको ि। 
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एक हजाि ५१ मेगावाटका ५२ आयोजिासुँग ववद्युत ्खरिद सम्झौता 

काठमाडौँ : नेपाल विद्युि ् प्रागधकरणले िाल ु आगथवक िर्वको पााँि मदहनामा ५२ जलविद्युि ्

आयोजनाका प्रिद्वधकसाँग विद्यिु ् खररद सम्झौिा गरेको ि । प्रागधकरणका प्रिक्िा प्रबल 

अगधकारीका अनुसार विद्युि ् खररद सम्झौिा भएका िी आयोजनाको क्षमिा एक हजार ५१ 

मेगािाट रहेका िन ्।  

प्रागधकरणले सम्झौिा गरेको िी आयोजना तनजी क्षेत्रले लगानी गनव लागेका आयोजना हुन ् । 
प्रागधकरणले उक्ि आयोजनाका प्रिद्र्धकलाई यथािक्य िााँडो वििीय व्यिस्थापन गरी तनमावणमा 
जान आग्रह गरेको ि ।  

प्रागधकरणले िालु आगथवक िर्वको पदहलो ददन अथावि ्गि साउन १ गि ेआरिी पािर कम्पनीले 

भोजपुरमा तनमावण गनव लागेको १४ दिमलब ५० मेगािाट क्षमिाको मागथसलो इरखुिा जलविद्युि ्

आयोजनासाँग सम्झौिा गरेको गथयो ।  

यस्िै सिंखुिासभामा आयोजनास्थल रहेको १२ मेगािाट क्षमिाको दधूकुण्ड खोला, एक दिमलब 

पााँि मेगािाट क्षमिाको मागथसलो गडीगाड गरी कूल १६ आयोजनासाँग सम्झौिा गरेको ि । यस्ि ै

गि भदौमा १३ आयोजनासाँग विद्युि ्खरीदसम्बन्धी सम्झौिामा हस्िाक्षर भएको ि ।  

प्रागधकरणकाअनसुार गि असोजमा ११ जलविद्युि ् आयोजनाको प्रिद्र्धकसाँग सम्झौिा हुाँदा 
काविकमा िीन आयोजनाको प्रिद्र्धकसाँग मात्र त्यस्िो सम्झौिा भएको गथयो । यस्िै मि्लसरमा 
नौ आयोजनाको प्रिद्वधक र प्रागधकरणबीि विद्युि ्खररद सम्झौिा भएका गथए ।  

पतिसलो समयमा प्रागधकरणले विद्युि ् खररद सम्झौिामा पुनरािलोकन गरेको ि । सोही 
आधारमा पााँि हजार २५० मेगािाट क्षमिासम्म नदी प्रिाही आयोजनाको सम्झौिा हुनेि । यस्ि ै

थप ७० मेगािाट क्षमिाका १२ आयोजनासाँग तनकट भविस्यमा नै सम्झौिा गने ियारी गररएको ि 

।  

प्रागधकरणले पतिसलो ददनमा अधवजलािय प्रकृतिका आयोजनासाँग सम्झौिा गने ियारी गरेको ि 

। गि मि्लसर २५ गि ेऊजाव, जलस्रोि िथा लसाँिाइ मन्त्री िर्वमान पनुको अध्यक्षिामा बसेको 



प्रागधकरण सञ्िालक सलमतिको बैठकले विद्युि ् खरीद सम्झौिा 'टेक अर पे' मा गने तनणवय 

गरेको ि ।  

आगथवक िर्व २०८४÷८५ सम्ममा १५ हजार मेगािाट विद्युि उत्पादन गने लक्ष्यलाई आधार मान्दै ५ 

हजार २५० मेगािाटसम्म नदी प्रिाही प्रकृतिका आयोजनासाँग सोही आधारमा सम्झौिा हुनिे । 
यस्िै िार हजार ५०० मेगािाटसम्मका अधवजलािययुक्ि प्रकृतिका आयोजनाको विद्यिु खरीद 

सम्झौिा समेि 'टेक अर पे' गररने प्रागधकरणले जनाएको ि ।  

सरकारले आगामी १० िर्वमा १५ हजार मेगािाट विद्युि ्उत्पादन गने लक्ष्य राखेको ि । त्यसका 
लागग सम्झौिाको सीमा समेि िय गररएको हो ।  

वििीय व्यिस्थापन भई तनमावणका विलभन्न िरणमा रहेका आयोजनाको क्षमिा दईु हजार ५०१ 

मेगािाट रहेको िन ् । यस्िै वििीय व्यिस्थापन नभएका आयोजनाको क्षमिा दईु हजार ५८१ 

मेगािाट रहेका िन ्। हाल कूल ७६ आयोजनाबाट ५२० मेगािाट विद्युि ्उत्पादन भएका िन ्। िी 
आयोजना तनजी क्षेत्रका हुन ्।  

प्रागधकरणको केन्रीय प्रणालीमा एक मेगािाटभन्दा मागथका ७४ आयोजनाबाट एक हजार िीन 

मेगािाट विद्युि ्जोडडएको ि । यस्ि ैएक मेगािाट क्षमिाभन्दा कमका १५ आयोजनाबाट ११ 

दिमलब २४ मेगािाट विद्युि ्जोडडएका िन ्।  

प्रागधकरणको प्रणालीमा प्रागधकरण आफ्नै पााँि हजार ५४५ मेगािाट िण्टा, तनजी क्षेत्रको िार 

हजार ९६७ मेगािाट िण्टा र भारिबाट आठ हजार ८४३ मेगािाट िण्टा विद्यिु ् उपलब्ध हुाँदै 

आएको ि । कूल माग भने १९ हजार ३५५ मेगािाट िण्टा रहेको ि । रासस 
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कायादलको प्रनतवेदि : प्राथलमकता प्राप्त क्षेत्रमा बिी ब्याज ललि िपाइिे 

काठमाडौँ — प्राथलमकिा प्राप्ि क्षेत्र (कृवर्, जलविद्युि ्र पयवटन) मा बैंक िथा वििीय 

सिंस्थाले बढी ब्याज ललन नपाउने व्यिस्था हुन लागेको ि । 

समग्र वििीय बजारको समस्या पदहिान र समाधानका उपाय अध्ययन गनव गदठि 

सलमतिको सुझािका आधारमा सरकारले यस्िो व्यिस्था गनव लागेको हो । 

 

उक्ि व्यिस्था लागू भएपति बैंक िथा वििीय सिंस्थाले कृवर्, ऊजाव र पयवटनलगायि 

प्राथलमकिा प्राप्ि क्षेत्रमा कजाव प्रिाह गदाव आधार ब्याजदरमा बढीमा २ प्रतििि मात्र 

ब्याज थप गनव पाउनेिन ्। 
उदाहरणका लागग कुनै बैंकको आधार दर १० प्रतििि ि । यस्िो अिस्थामा त्यो 
बैंकले प्राथलमकिा प्राप्ि क्षेत्रमा ऋण प्रिाह गदाव बढीमा १२ प्रतििि मात्र ब्याज 

उठाउन पाउनेि । आधार दरमा भएको िटबढअनुसार बैंकले ब्याजदरमा पररमाजवन 

गनुवपनेि । यस्िो अिस्थामा पतन आधार ब्याजदरमा बढीमा २ प्रतििि मात्र ब्याज 

थप गनव पाइनेि । 
डपुेटी गभनवर लििराज शे्रष्ठको सिंयोजकत्िमा गदठि सलमतिले बुधबार अथवमन्त्रीलाई 

प्रतििेदन बुझाएको ि । प्रतििेदन बुझ ेलगि ैबसेको उचिस्िरीय वििीय क्षेत्र समन्िय 

सलमतिको बैठकले सलमतिको सुझाि ब्रबहीबारदेखख नै लागू गने तनणवय गरेको 
अथवमन्त्रीका ससलाहकार रामिरण खरेलले बिाए । अब राष्र बैंकले तनदेिन जारी 
गरेपति उक्ि व्यिस्था कायावन्ियनमा आउनेि । 
लगािारको ब्याजदर िदृ्गधले ठूला आयोजनाको लागि बढेकाले काम गनव अप्ठयारो 
परेको गुनासो सम्बोधन गने उद्देचयले प्राथलमकिा प्राप्ि क्षेत्रमा बैंकले मनपरी रूपमा 
ब्याजदर बढाउन नपाउने व्यिस्था गररएको सलमतिका सिंयोजक एििं डपुेटी गभनवर 

शे्रष्ठले बिाए । 



‘यो व्यिस्था लागू भएपति बैंक िथा वििीय सिंस्थाले आधार ब्याजदरमा बढीमा २ 

प्रतििि मात्र थप गनव पाउनेिन,्’ उनले भने, ‘ब्याजदरकै कारणले ठूला आयोजनाको 
लागि धेरै नबढोस ्भन्ने उद्देचयले यस्िो सुझाि ददइएको हो ।’ प्रतििेदनमा 
ब्याजदरलाई िाल्ञ्िि सीमामा राख्दै समग्र बैंक्रकङ र पुाँजी बजारमा स्थातयत्ि सयाउने 

खालका सुझािहरू समेदटएको शे्रष्ठलेजानकारी ददए । 
केही िर्वयिा बैंक्रकङ क्षेत्रमा देखखएको ब्याजदरको उिारिढाि तनयन्त्रण गनव बििको 
ब्याजदर मुरास्फीतिअनुसार समायोजन हुने व्यिस्था गररने अथवमन्त्रीका 
ससलाहकार खरेलले बिाए । यसरी िय भएको बििको ब्याजदरअनुसार मध्यकालीन 

र दीिवकालीन प्रकृतिका ऋणको ब्याजदर पतन िोक्रकने सिंयन्त्र विकास गने तनणवय 

भएको खरेले जानकारी ददए । 
‘प्रतििेदनले मुख्य दईु कुरामा जोड ददएको ि, ब्याजदर र पुाँजी बजारको स्थातयत्ि,’ 

उनले भने, ‘त्यसका लागग ऋणको ब्याजदरमा सीमा तनधावरणसाँगै बििको ब्याजदर 

मुरास्फीति हाराहारीमा सयाउने र सेयर फाइनाल्न्सङमा लगिलो हुने नीति ि ।’ 
समग्र वििीय बजारमा विद्यमान समस्या आउनुका प्रमुख कारण िीन िर्वअति राष्र 

बैंकको पुाँजी िदृ्गधको तनणवय भएको प्रतििेदनको तनष्कर्व ि । राष्र बैंकले िोटो 
समयमा बैंक िथा वििीय सिंस्थालाई िार गुणा पुाँजी बढाउन तनदेिन ददएकै कारण 

बजारमा िरलिा अभाि, ब्याजदरमा उिारिढाि र सेयर बजारमा गगरािट आएको 
प्रतििेदनले औिंसयाएको ससलाहकार खरेलले बिाए । 
‘पुाँजी िदृ्गधले बजारमा सेयर आपूतिव बढायो । सेयर आपूतिवले केही समय सेयरको 
मूसय बढयो । बजार बढेको समयमा सेयरमा फाइनाल्न्सङ बढयो । यसले ब्याजदर 

बढायो,’ उनले भने, ‘यसरी बढेको सेयरको मूसय अदहले िास्िविक अिस्थामा आयो । 
बजार िट्न थालेपति ऋणीलाई बैंकबाट माल्जवन कल हुने कारण सेयर लगानीकिावको 
मनोबल खल्स्कएको देखखन्ि ।’ 
 



यसकारण बजारमा आविएर सेयर बेचनाले आपूतिव बढाएको र त्यसबाट बचन 

लगानीकिावले असपकालमै नाफा सुरक्षण गने प्रिवृि बढेकाले बजारमा सेयरको 
आपूतिव बढ्न गई मूसय िथा बजार पररसूिकमा गगरािट आएको खरेलले बिाए । 
कल डडपोल्जटको ब्याजदरकै कारण बैंक ब्याजदरमा उिारिढाि आएको तनष्कर्वको 
आधारमा त्यसलाई तनयन्त्रण गनव सलमतिले सुझाएको ि । स्रोिका अनुसार कल 

डडपोल्जटलाई ९१ ददने रेजरी ब्रबससको बट्टादर िा अन्िर बैंक ब्याजदरसाँग 

समायोजन गने सुझाि पतन प्रतििेदनमा समेदटएको ि । कजाव तनक्षेप िथा पुाँजी 
अनुपािको हालको ८० प्रतिििको सीमा निटाई अरू माध्यममाफव ि कसरी लगिलो 
बन्न सक्रकन्ि भन्ने सुझाि पतन सलमतिले ददएको ि । 
बैंकहरूको आधारदर गणना विगधमा पररमाजवन गने, कजाव तनक्षेपबीिको ब्याजअन्िर 

प्रभािकारी रूपमा लागू गने लगायि सुझाि पतन प्रतििेदनमा समेदटएको ि । 
‘िाखणज्य बैंकहरूले आउाँदो िैिसम्म स्पे्रडदर ४.७५ प्रतिििमा सयाइसक्ने र त्योभन्दा 
बढी स्पे्रड हुने बैंकलाई कडा कारबाही गने व्यिस्था हुनेि,’ सिंयोजक शे्रष्ठले भने । 
सेयि धधतोमा कजाा खुकुलो 
पुाँजी बजार सुधारका लागग सलमतिले सेयर कारोबारमा कजाव प्रिाह गनव लमसने हालको 
सीमा प्राथलमक पुाँजीको २५ प्रतिििबाट बढाएर ४० प्रतििि बनाइनेि,’ स्रोिले 

भन्यो । 
लगिलो बन्ने ्ममा सेयर गधिोमा कजाव र माल्जवन कजावलाई फरकफरक रूपमा 
पररभावर्ि गने सुझाि पतन सलमतिले ददएको ि । सलमतिको सुझाि जस्िाको िस्िै 

लाग ूभए माल्जवन कारोबार ित्काल कायावन्ियनमा सयाउने, बैंकको सहायक 

कम्पनीमाफव ि िोकर सञ्िालनलाई सहज बनाउने िोकर प्राल्प्ि (खररद) गनव व्यिस्था 
गने, बन्ड, ऋणपत्र बजारको विकासलगायि सुझाि पतन प्रतििेदनमा समेदटएको ि । 
 

यसैगरी वििीय साक्षरिा विस्िार गनव गधिोपत्र िोकरले पतन आम्दानीको तनल्चिि 

प्रतििि रकम सिंस्थागि सामाल्जक उिरदातयत्ि (सीएसआर) मा खिव गने पने 

व्यिस्था पतन गररने जनाइएको ि । 
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गोसाईकुण्डसम्म विद्युि ्विस्िार गरराँदै 

रसुिा – धालमवकस्थल गोसाईकुण्डमा विद्युि ् विस्िारको काम सुरु भएको ि।  िालु आगथवक िर्व 
२०७५/७६ लभत्र गोसाईकुण्डमा विद्युि ्पु-याउनका लागग काम सुरु गररएको नेपाल विद्युि ्प्रागधकरण 

धुन्िे वििरण केन्रले जनाएको ि।   

लमनी गोसाईकुण्डदेखख गोसाईकुण्डसम्म ११ केभीको लाइन विस्िार गरराँदै ि।  पदहलो िरणमा लमनी 
गोसाईकुण्डदेखख िन्दनबारीसम्म पु-याइन े केन्र प्रमुख कृष्णहरर दाहालले बिाए।  ‘खेन्दीसम्म 

विद्युि ्पुगगसकेको ि,’ उनले भन,े ‘िन्दनबारीसम्म यही मदहनालभत्र ब्रबजुली बललसक्ि। ’ विद्युि ्

प-ुयाउनका लागग ढुिानीमा प्रमुख समस्या रहेको प्राविगधक प्रमुख धन बहादरु िामाङले बिाए।   

पोल मान्िेलाई बोकाएर पठाइएको ि भन े िार िादहाँ खचिरमाफव ि पठाइएको उनको भनाइ 

ि।  गोसाईकुण्डमा विद्युि ् पु-याउन एक सय ८० िटा पोल लाग्ि।  िीमध्ये एक सय २० पोल 

गाडडसक्रकएको ि।    

ल्जसलामा कररब ८५ प्रतििि ग्राहक िन।्  ल्जसलामा आठ हजार ग्राहक रहेको केन्रले जनाएको 
ि।  कुण्डमा स्नान गरी गोसाइाँबाबा भगिान लििको दिवन गनावले जीिनभर गरेको पापबाट मुल्क्ि 

पाउन,े वपि ृ िनुवका साथै आपूmले गििाएको सबै मनोकािंक्षा पूरा हुने जनविचिासका साथ बसेतन 

हजारौाैािं भक्िजनहरू कुण्डमा स्नान गनव आउन ेगिवन।् 

 


