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लिवर्टी ईनर्जीिे पायो आईपीओ ननष्कासनको अनम
ु नि, ३७ करोड
५० िाखको ल्याउँ दै

काठमाडौं । लिवर्टी ईनर्जी कम्पनी लिलमर्टे डिे प्राथलमक सेयर (आईपीओ) ननष्कासन गननका िागग
अनुमनि पाएको छ । नेपाि गििोपत्र बोडनिे कम्पनीिाई ३७ करोड ५० िाख रुपैयाँ बराबरको ३७
िाख ५० हर्जार ककत्ता आईपीओ ननष्कासन गनन अनुमनि ददएको हो ।

आईपीओ ननष्कासन िथा बबक्री प्रवन्िकमा एनआईबीएि एस क्यापपर्टि लिलमर्टे ड रहे को छ
। कम्पनीिे २५ मेगावार्टको मागथल्िो दोदी ए र्जिपवद्युि आयोर्जना ननमानण गरररहे को छ ।
आयोर्जनाको काम चैि अन्न्िमसम्म परु ा हुने भएको छ ।आयोर्जना बनाउन ४ अबन ६३ करोड रुपैयाँ
िाग्ने अनम
ु ान गररएको छ । प्रनिमेगावार्ट िागि १ ८ करोड ५४ िाख रुपैयाँ पग
ु ेको छ ।
आयोर्जनाबार्ट वापषनक १ ३ करोड ६७ िाख ८४ हर्जार युननर्ट बबर्जुिी उत्पादन हुने छ । आयोर्जनाबार्ट
बबर्जुिी उत्पादन भएपनछ प्रभापवि स्थानीयबालसन्दािाई १ ० र सवनसािारणिाई गरी २५ प्रनिशि
आईपीओ ननष्कासन गनन िागेको हो ।
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कोरोना प्रभाविे पवर्जयपुर -२ को पवद्युि उत्पादनमा दििाई
काठमाडौं । चीनमा महामारीकोरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसकाेे प्रभाव कास्कीन्स्थि सािे ४
मेगावार्टको पवर्जयपुर–२ र्जिपवद्युि आयोर्जनाको पवद्युि उत्पादनमा परे काेे छ । नयाँ वषन मनाउन
गएका गचननयाँ प्रापवगिक कोरोना महामारीिे नेपाि फकनन नसक्दा आयोर्जनाको उत्पादन पनछ सरे को
हो ।
प्रापवगिक नहुँदा आन्िररक परीक्षणको काम सुरु हुन नसकेको लसलभि हाइड्रो पावर कम्पनीका
पवत्तीय व्यवस्थापक ननरार्जन महर्जननिे बिाए । उनका अनुसार आयोर्जनामा काम गरररहे का
प्रापवगिक इिेक्रोमेकाननकि उपकरण आयािकिान कम्पनीका प्रापवगिक हुन ् ।
‘फागुनलभत्र

पवद्युि

उत्पादन

सुरु

गने

गरी

काम

भइरहे को

गथयो,’ उनिे ऊर्ाा

खबरसँग

भने,‘पवद्युिगह
ृ मा उपकरण र्जडान गने प्रापवगिक चीन गएपनछ माघ २० गिेदेखख ननमानण ठप्प छ
। आन्िररक परीक्षण सुरु गनन सककएको छै न । उनीहरु फकनने र्टुङ्गो छै न ।’ काम रोककँदा उत्पादन
अननन्चचि बनेको पनन उनिे बिाए ।
प्रापवगिक नफककिँदा ननमानण अवरुद्ि भई उत्पादन िालिका प्रभापवि भएकोबारे कम्पनीिे नेपाि
पवद्युि प्रागिकरणिाई र्जानकारी गराएको छ । कम्पनीिे िालिकाअनस
ु ार पवद्यि
ु उत्पादन सुरु
गनन नसक्ने व्यहोराको पत्र पठाएर प्रागिकरणिाई र्जानकारी गराएको हो ।
आयोर्जनामा इिेक्रोमेकाननकि उपकरण र्जडानको काम सककएको छ । प्रापवगिक फककनएपनछ मात्रै
आन्िररक

परीक्षण

सुरु

गनन

सककने

कम्पनीिे

र्जनाएको

छ

।

कोरोना प्रभाविे कामदार फकनन नसक्दा गचननयाँ ठे केदार कम्पनीिे ननमानण गरररहे का अगिकाांश
र्जिपवद्युि आयोर्जनाको ननमानण ठप्प भएको छ । चीनिे कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न आफ्ना
नागररकिाई दे श छोड्न प्रनिबन्ि िगाउँ दा नेपािको र्जिपवद्युिमा पनन यसका असर दे खखएको हो
।
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र्जिपवद्युि ् क्षेत्रका कम्पनीिे ददएनन ् िाभाांश : पाँच वषनदे खख
िाभाांश नददनेमा २० कम्पनी
काठमाडौं । नेपाि स्र्टक एक्सचेन्र्जमा सच
ू ीकृि ३२ कम्पनीमध्ये २० वर्टा कम्पनीिे पवगि ५

वषनयिा कुनै पनन िाभाांश ददएका छै नन ् । आगथनक वषन २०७१ /७२ दे खख २०७५/७६ सम्म त्यस्िा

कम्पनीिे िाभाांश नददएको पाइएको हो । यद्यपप, गि आगथनक वषनको नाफाबार्ट िगानीकिानिाई
िाभाांश प्रस्िाव गनेक्रम अझै र्जारी छ । २० वर्टामध्ये केही कम्पनी नेप्सेमा सच
ू ककृि भएको एक
वषन पनन भएको छै न ।

चािू आगथनक वषन सुरु भएको ६ मदहनालभत्रमा िाभाांश घोषणा गरे र वापषनक सािारणसभा

गररसक्नुपने प्रविान भए पनन हाइड्रोपावर कम्पनीिे यसिाई व्यवहारमा अदहिेसम्म िागू गनन
सककएका छै न ।

र्जिपवद्युि ् क्षेत्रिाई ननयमन गने उद्दे चयिे स्थापना भएको पवद्युि ् ननयमन आयोगिे भने

यसको ननयमन सेबोनिे गनप
ुन ने बिाएको छ । आयोगका अध्यक्ष ददल्िीबहादरु लसांहिे आयोगमा
कमनचारी अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा कायन गनन नसकेको न्स्वकारे । उनिे भने, ‘कुनै

कम्पनीिे बदमासी गरे को छ भने हामीिे त्यस्िा कम्पनीिाई ननयमलभत्र ल्याउन ऐन कानुन
बनाउँ दै छाांेै, अदहिे हामीसँग र्जनशन्क्ि अभाविे सबै कुरा ननयमन गनन सककरहे का छै नौं ।’
त्यसकारण अदहिे हामीिे भन्दा पनन िगानी किान स्वयांिे बिी सर्जग रहनुपने दे खखन्छ ।

हािसम्म पाँच वषनयिा िगािार िाभाांश ददने गचलिमे हाइड्रोपावर एक मात्रै कम्पनी रहे को छ ।
यो कम्पनीिे पाँच वषनको दौरानमा ८० प्रनिशि बोनस सेयर र ४२ प्रनिशि नगद िाभाांश ददएको
छ । त्यस्िै, बुर्टवि पावरको २७ प्रनिशि बोनस सेयर र १ ०६ प्रनिशि नगद, ररडी हाइड्रोपावरको

२३.२६ प्रनिशि बोनस सेयर र १ १ .४८ प्रनिशि नगद, अपी पावरको १ ८ प्रनिशि बोनस सेयर, बरुण
हाइड्रोको ५.२६ प्रनिशि, नेपाि हाइड्रोको ४.२१ प्रनिशि, न्याङ्दी ग्रप
ु पावरको २५.५३ प्रनिशि, रािी

पवद्यत्
ु को १ ० प्रनिशि, साननमा माइको २५.५३ प्रनिशि र यन
ु ाइर्टे ड मोदीिे १ ८.४२ प्रनिशि िाभाांश
पविरण गरे का छन ् ।

अगिकाांश कम्पनीहरूिे कारोबारमा आएदे खख नै िगानीकिानिाई िाभाांश ददएका छै नन ् ।

िगानीकिानको रोर्जाइमा भने र्जदहिे पनन आकषनक िाभाांश ददने कम्पनीहरू नै पने गरे का छन ् ।

र्जिपवद्युि ् कम्पनीको िाभाांश आकषनक नभएकै कारण दोस्रो बर्जारमा अगिकाांश कम्पनीको सेयर

मूल्य अांककि मूल्यभन्दा ननकै िि छन ् । पनछल्िो समय र्जिपवद्युि ् क्षेत्रमा िगानीकिानको

चासो ननरन्िर घट्दै गएको पाइन्छ । चासो घट्नुमा िामो समयसम्म पनन कम्पनीहरूिे िाभाांश
नददनु प्रमख
ु कारण भएको िगानीकिान बिाउँ छन ् ।

अको िफन चािू आगथनक वषन २०७६/७७ को दोस्रो त्रैमासमा पवत्तीय पववरण सावनर्जननक गने

अगिकाांश कम्पनीहरूको पवत्तीय प्रगनि भने सन्िोषर्जनक नै रहे को छ । हािसम्म दोस्रो त्रैमालसक
ररपोर्टन सावनर्जननक गने २९ वर्टा कम्पनीमध्ये १ ९ वर्टा कम्पनीिे मन
ु ाफा कमाएको पववरण

सावनर्जननक गरे का छन ् । भने दई
ु वर्टा कम्पनी नोक्सानमा रहँदा आठवर्टा कम्पनी यथास्थानमा
रहे का छन ् ।

नाफा कमाउनेमा रकमका आिारमा बर्ट
ु वि पावर कम्पनीिे ८५ करोड ८८ िाख नाफा आर्जनन

गरे को हो । साननमा हाइड्रोिे २८ करोड ७९ िाख, पाँचथर पावरको ८ करोड १ ७ िाख नाफा आर्जनन
गरे को छ । गि वषनको सोही अवगिको िि
ु नामा अरुण काबेिीको प्रनिशिका आिारमा १ ५८०.६३
प्रनिशििे मन
ु ाफामा वद्
ृ गि भई ४ करोड २८ िाख ७३ हर्जार नाफा कमाएको हो ।

कालिका पावर कम्पनी, युनाइर्टे ड मोदी, नेसनि हाइड्रोपावर, नेपाि हाइड्रोपावर, लसनर्जी हाइड्रो, ररडी
हाइड्रोपावर, अरुण भ्यािी, पाँचथर पावर, युननयन हाइड्रो, ङादी गु ्रपपावर, दहमाियन ऊर्जान, छ्याङ्दी

हाइड्रोपावर, रै राङ, ररडी, अरुण काबेिी, बरुण, नेसनि, युननभनसि, रसुवागिी, आखुँखोिा र रािी पवद्युि ्
कम्पनीिे नाफा कमाएका छन ् ।

अकोिफन सािवर्टा कम्पनी नोक्सानमा रहे का छन ् । र्जसमध्ये खानीखोिा हाइड्रोपावर सवानगिक ६
करोड ६८ िाख ९७ हर्जार नोक्सानमा रहे को छ । अपर िामाकोसी २ करोड ३३ िाख नोक्सानमा
रहे को छ । साथै, माउन्र्टे न हाइड्रो, ददव्यचवरी हाइड्रो, आखुँखोिा हाइड्रो, रसव
ु ागिी हाइड्रो, सान्र्जेन
र्जिपवद्युि ् र अपर िामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी नोक्सानमा रहे का छन ् ।
लाभाांश नदिने कम्पनी र सेयर मल्
ू य
कम्पनी हािको सेयर मल्
ू य रु.
अपर िामाकोसी २३८

आँखुखोिा हाइड्रोपावर ५६
अरुण काबेिी १ ३७

कालिका पावर १ ०६
खानीखोिा हाइड्रोपावर ५२
घिेम्दी हाइड्रोपावर ७९
र्जोसी हाइड्रोपावर ६५
ददव्यचवरी हाइड्रोपावर ५६
माउन्र्टे न हाइड्रोपावर ९७
नेसनि हाइड्रोपावर ६४
पञ्चकन्या माई १ ००
पाँचथर पावर कम्पनी १ २७
सान्र्जेन र्जिपवद्युि ् १ ५८
लसनर्जी पावर १ ०५

रसुवागिी हाइड्रोपावर १ ६७
रै राङ हाइड्रोपावर १ ०२
दहमािय ऊर्जान १ ०९
दहमाियन पावर पार्टन नर १ ५९
युननभनसि पावर ७९

युननयन हाइड्रोपावर ६२

>f]t M gof¤ klqsf, 2076÷11÷11

ममनिका िागग बन्द गररएको कािीगण्डकी पवद्युिगह
ृ सोमबार
खुल्ने
पवद्युि ् प्रागिकरणिे ममनिका ननन्म्ि चार ददनका िागग बन्द गररएको कािीगण्डकी ए र्जिपवद्युि ्
केन्र सोमबार मात्र सुचारु गने भएको छ । १ सय ४४ मेगावार्टको पवद्युिगह
ृ को पदहिो युननर्टको
मख्
ु य इनिेर्ट भल्भबार्ट पानी चदु हएपनछ बबहीबार रानिदे खख ममनि थालिएको हो । चार ददनमा ममनि
सककने गरी काम सुरु गररएकािे सोमबार मात्र ननयलमि गनन सककने प्रागिकरणिे र्जनाएको छ ।
अिनर्जिाशययुक्ि पवद्युि ् केन्रिे दहउँ दको समयमा अदहिे दै ननक ५८ मेगावार्ट मात्र उत्पादन
गरररहे को छ । ‘सोमबार साँझ ५ बर्जेसम्म बन्द रहनेछ,’ प्रागिकरणका कायनकारी ननदे शक कुिमान
नघलसङिे भने । स्याङ्र्जाको लममीमा रहे को पवद्युिगह
ृ मा ४८–४८ मेगावार्टका ३ युननर्ट छन ् । एउर्टा
युननर्ट ममनि गनन अरू पनन बन्द गनप
ुन ने भएकािे केन्र बन्द गररएको हो । केन्रबार्ट उत्पाददि
पवद्युि ् पोखरा र बुर्टवििफन प्रवाह गररन्छ । उत्पादन बन्द भएपनछ पन्चचम भेगका औद्योगगक
ग्राहकका िागग साँझ (पपक आवर) मा आपूनिन कर्टौिी हुने गरे को नघलसङिे र्जानकारी ददए ।
नघलसङका अनस
ु ार पवद्युि ् आपनू िनिाई प्रभापवि हुन नददन शक्र
ु बार र शननबारको बबदा उपयोग
गररएको हो । ‘उपभोक्िािाई पवद्युि ् आपूनिनमा समस्या नहुने गरी आवचयक बन्दोबस्िी गरे का छौँ,
िर बुर्टवि, भैरहवा क्षेत्रका औद्योगगक ग्राहकको पपकको समयमा पवद्युि ् कर्टौिी हुन सक्छ,’ उनिे
भने । ममनिमा ३७ र्जना प्रापवगिक खदर्टएका छन ् ।
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गल्छी –के रुङ ४०० केभी अन्िरदे शीय प्रसारण िाइन बैठकमा
कोरोना असर, ज्वाइन्र्ट डीपीआर अननन्चचि
काठमाडौं । उत्तरी नछमेकी मुिुक चीनसँग र्जोड्ने ४०० केभीए क्षमिाको गल्छी—रसुवागिी—केरुङ
प्रसारण िाइनको ज्वाइन्र्ट डीपीआर गने सम्वन्िी बैठक चैिमा हुने सम्भावना कम दे खखएको छ ।
चैिमा हुने भननएको नेपाि र चीनको सांयुक्ि प्रापवगिक र्टोिीबीचको ज्वाइन्र्ट डीपीआर बैठक चीनमा
फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणिे अननन्चचि बनेको हो ।

आयोर्जना अनघ बिाउन दइ
ु दे शबीच सांयुक्ि प्रापवगिक बैठक बसेर ज्वाइन्र्ट डीपीआर र िोडफ्िो

स्र्टडीको बबषय र्टुङ्ग्याउने योर्जना गथयो । िर, कोरोना भाइरसको सांकमण फैलिएसँगै अदहिे चीनका
सरकारी कायानिय बन्द छन ् भने प्रापवगिक र्टोिी पनन नेपाि आउन सकेका छै नन ् ।

चीनमा गने भननएको बैठकमा पनन नेपािका सरकारी प्रनिननिी िथा प्रापवगिक र्टोिी र्जाने सम्भावना
कम छ । ‘चैिमा ज्वाइन्र्ट डीपीआर र िोडफ्िो स्र्टडीका बारे मा दइ
ु पक्षीय प्रापवगिक बैठक गने

ननणनय भएको हो’ आयोर्जनाका प्रमख
ु कोमिनाथ आत्रेयिे भने, ‘िर, कोरोना भाइरसको सांकमण हुन
थािेपनछ बैठक पनन बबथोलियो । िर, हाम्रोिफनबार्ट वािावरणीय प्रभाव मुल्याांक(इआए) िगायिका
काम सककन िागेको छ ।’

यसअनघ नेपाि र चीनबीच प्रसारण िाइन आयोर्जना अनघ औपचाररक िथा अनौपचाररक सहमनि
भएको आत्रेयिे बिाए । वन िथा वािावरण मन्त्राियिे आयोर्जनाको इआए स्वीकृिी गररसकेको
छ । उच्च क्षमिाका आठओर्टा प्रसारण िाइन र्जोड्नेगरी गल्छीदे खख १ २ ककिोलमर्टर अनघ रािामार्टे मा
सवस्र्टे शन बनाउने योर्जना छ ।
लमिेननयम च्यािेन्र्ज कपोरे सन(एमसीसी) पररयोर्जनाको अनुदान सहयोगमा बन्ने सवस्र्टे शन र

प्रसारणिाइ रािामार्टे मा र्जोडडनेछ । त्यहाँबार्ट केरुङ हुँदै चीनिफन पवद्युि ् पारवहन गनन यो प्रसारण
िाइन कोशेिुांगा हुनेछ ।

चीनको ल्हासादे खख रािमार्टे र्जोड्ने चार सय केभी, िप्सीफेदीदे खख रािमार्टे आउने चार सय केभी,
रािमार्टे —दमौिी—न्यु बर्ट
ु वि र्जाने चार सय केभी र रािमार्टे बार्ट हे र्टौँडा र्जोड्ने चार सय केभी प्रसारण

िाइन रािमार्टे सबस्र्टे सनमै र्जोडडनेछ । प्रस्िापवि १ २०० मेगावार्टको बि
ु ीगण्डकी र्जिपवद्यि
ु ्
आयोर्जना ननमानणपनछ उत्पाददि पवद्यि
ु ् पनन यसै ग्रीडमा र्जोडडनेछ ।

त्यसैगरी बत्रशूिी ३ ‘बी’ बार्ट रािमार्टे र्जोड्ने दई
ु सय २० केभी प्रसारण िाइन, िाददङ—िािोपानी—
बोरुङ दई
ु सय २० केभी प्रसारण िाइन, बोरुङ—रािमार्टे दई
ु सय २० केभी र मस्र्याङ्दीदे खख काठमाडौं

र्जोड्ने प्रसारण िाइनिाई पनन रािमार्टे सबस्र्टे सनमै िैर्जाने गरी सभे भएको आत्रेयको भनाइ छ ।
डीपीआर भएपनछ पाँच वषनलभत्र गल्छी—रसव
ु ागिी—केरुङ चार सय केभी प्रसारण िाइन ननमानण
सम्पन्न गनप
ुन छन ।
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मागथल्िो िामाकोशीमा दििाइ
िोलखा, फागुन १२ गते । मागथल्िो िामाकोशी र्जिपवद्युि ् आयोर्जनामा िोककएको समयमा नै पूरा नहुने
अवस्था दे खखएको छ । आयोर्जनामा कायनरि कमनचारीका कारण असार मसान्िसम्म पवद्युि ् उत्पादन

गने लिएको िक्ष्य पूरा नहुने दे खखएको हो । रान्ष्रय गौरवको ४५६ मेगावार्ट क्षमिाको सो आयोर्जनाको
ननमानण कायन र्जनि िम््याउँ दै गयो, त्यनि नै आफूिाई आगथनकरुपमा फाइदा पुग्ने कमनचारीमा दे खखएको
मनोवनृ ि कारण िोककएको समयमा आयोर्जनाको ननमानण कायन पूरा नहुने समस्या दे खखएको
स्थानीयवासीको
आरोप
छ
।
िीन वषनअनघदे खख नै प्रत्येक वषनको असार मसान्िमा आयोर्जनाको ननमानण कायन परू ा हुन्छ भन्दै आएका
कमनचारीिे आप ्mनो र्जागगर िम््याउने खेिीमा िागेको नागररक समार्जका अगव
ु ा भवीन्र काकीिे

बिाउनभ
ु यो । “यस पर्टक पनन २०७७ साि असार मसान्िमा पवद्यि
ु ् उत्पादन हुन्छ भन्ने िाँर्टको खेिी
गरररहे को छ”, उहाँिे भन्नभ
ु यो, “र्जनिािे बझ
ु ाएको रार्जचवको उपहास गर्नदै िामाकोशी र्जिपवद्यि
ु ्
आयोर्जनािाई केही कमनचारीिे ठगी खाने भाँडो बनाएका छन ् ।” उहाँिे र्जनिािे खाई नखाई र्जगेनान

गरे को शेयर रकमको समेि बेवास्िा गररएको बिाउँ दै आयोर्जनाको सबैभन्दा अप््यारो माननएको िल्िो
ठाडो सुरुङ र मागथल्िो ठाडो सुरुङमा पाइप राख्ने काममा दििाइ भइरहे को छ भन्नुभयो ।
दोिखािी र्जनिािे नबुझेर आफूहरुिाई आरोप िगाएको र यो आरोप सत्य नभएको मागथल्िो िामाकोशी

र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाका प्रवक्िा डा गणेश न्यौपानेिे दाबी गनभ
ुन यो । उहाँिे भन्नुभयो, “पर्टक पर्टक
र्जनिािाई िाँर्टे पनन कुनै बािा–व्यविान नआए २०७७ साि असार मसान्िलभत्र पवद्युि ् उत्पादन हुन्छ
।” “वैशाख मदहनालभत्र िल्िो र मागथल्िो ठाडो सुरुङमा पाइप राख्ने काम गररसक्छौँ”, उहाँिे भन्नुभयो
।

नौ मदहनाको अवगिमा र्जम्मा ३०० लमर्टरमात्र पेनस्र्टक पाइप र्जडान सम्पन्न हुनुिे असार मसान्ि
सम्ममा परीक्षण उत्पादन शुरु हुने कुरा प्रापवगिक र व्यावहाररक रुपमा पनन असम्भव दे खखएको छ ।
आयोर्जनाको िागि रु ७० अबन मागथ पुग्ने अनुमान प्रवक्िा न्यौपानेको छ । उहाँका अनुसार अदहिेसम्म

आयोर्जना ननमानणमा करीब रु ५० अबन खचन भइसकेको छ । डिरमा भएको मूल्य वद्
ृ गि, ऋणको ्यार्ज,
प्रशासननक खचन िगायिका कारण आयोर्जना पूरा हुँदा आयोर्जनाको िागि रु ७५ अबनभन्दा केही बिी
हुन सक्ने प्रवक्िा न्यौपानेिे बिाउनुभयो । समग्रमा आयोर्जनाको प्रगनि ९९ दशमिब चार प्रनिशि

पुगेको मागथल्िो िामाकोशी र्जिपवद्युि ् आयोर्जनािे र्जनाएको छ । आर्जसम्ममा ३७३ लमर्टरको िल्िो
ठाडो सुरुङमा २२० लमर्टर र ३१० लमर्टरको मागथल्िो ठाडो सुरुङमा १३० लमर्टर पेनस्र्टक पाइप र्जडान

भइसकेको

प्रवक्िा

न्यौपानेको

भनाइ

छ

।

िर्ट २ को हाइड्रो मेकाननकिको भारिीय ठे केदार कम्पनी र्टे क्सम्याको रे ल्वे इन्न्र्जनीयररङिे काममा
दििाइ गरे पनछ मागथल्िो िामाकोशी र्जिपवद्यि
ु ् आयोर्जना, र्टे क्सम्याको र एन्न्ड्रर्जबीचमा बत्रपक्षीय
सम्झौिा भई िल्िो ठाडो सरु
ु ङमा पेनस्र्टक पाइप र्जडानको काम एन्न्ड्रर्जिाई ददइएको गथयो भने
मागथल्िो ठाडो सरु
ु ङमा र्टे क्सम्याकोिे नै पेनस्र्टक पाइप र्जडानको काम गरररहे को प्रवक्िा न्यौपानेिे
र्जानकारी

ददनभ
ु यो

।

सुरुङ िथा पेनस्र्टक पाइपको परीक्षण सफि गरी असार मसान्ि सम्ममा पवद्युत्गह
ृ मा र्जडान गररएका

६ युननर्टमध्ये एक युननर्टबार्ट परीक्षण उत्पादन शुरु गने र बाँकी पाँचै वर्टा युननर्टमा गदान असोर्ज मदहना
िाग्ने उहाँको भनाइ छ । आयोर्जनाको पवद्युि ् गह
ृ ननमानण सम्पन्न भई ियारी अवस्थामा छ भने

प्रसारण िाइनको ननमानण अन्न्िम चरणमा छ । आयोर्जना आगामी असोर्जलभत्र सम्पन्न गने ियारी छ
।
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दह
ु बी-कर्टहरी ३३ केभी प्रसारणिाइन चार्जन
१ ३ फागुन, काठमाडौं । पवरार्टनगर क्षेत्रको पूवी भागमा बनेको कर्टहरी सबस्र्टे सन सञ्चािनमा आएको
छ । िामो समयसम्म दह
ु बी कर्टहरी ३३ केभी प्रसारणिाइन पववादमा फसेको गथयो । मोरङको
कर्टहरीमा ननमानण गररएको सबस्र्टे सन ियार भएपनन गगिननया क्षेत्रमा िार िान्न स्थानीयिे अवरोि
गरे पनछ सञ्चािनमा आउन सकेको गथएन ।
अदहिे सो स्थानमा िार भूलमगि गरे र प्रसारणिाइनको काम पुरा भएको छ । दह
ु बी गग्रड
सबस्र्टे सनदे खख कर्टहरीसम्म १ ७.२ ककलम ओभरहे ड िाइन र ५.५ ककलम ३३ केभी भूलमगि िाइन
ननमानण गरी र्जम्मा २२.७ ककलम िाइन नो िोडमा सञ्चािन गररएको र्जयदग
ु े इन्न्र्जननयररङ र
बत्रपुरेचवर कन्डक्र्टर कम्पनीका डाईरे क्र्टर सागर िँ ई
ु र्टे ििे बिाए ।
कर्टहरी सबस्र्टे सन सञ्चािमा आएपनछ उक्ि क्षेत्रको भोल्र्टे र्जको गण
ु स्िरमा सि
ु ार हुनेछ । पविरण
प्रणािी सुदृिीकरण िथा पवस्िार आयोर्जना बबरार्टनगर डडलभर्जन प्रमुख शैिेश सापकोर्टाका अनुसार
दह
ु बी गग्रड सबस्र्टे सनबार्ट कर्टहरी सबस्र्टे सन हािासम्म ३३ केभी प्रसारणिाइनको पररक्षण प्रशारण
सफि भएको छ ।
‘हामीिे नो िोडमा सबस्र्टे सन सञ्चािन गरे का छौं, समग्र मोरङको िागग यो खुशीको कुरा हो’ उनिे
भने,’अब कर्टहरी सबस्र्टे सन पण
न पमा सञ्चािन गरी त्यहा बार्ट १ १ केभी कफडर पविरण गने
ु रु
कामको िागग बबरार्टनगर बबिरण केन्रसँग समन्वय गरी कफडरको पविरण प्रणािी सञ्चािनको
कायन रि
ु गनिमा अनघ बिाउने छौं ।’ अब सो क्षेत्रका घरायसी, औद्योगगक, ्यापाररक िगायि सबै
ग्राहकिे स्िरीय पवद्युि सेवाको उपभोग गनन पाउने प्रागिकरणको दावी छ ।
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१६ अबन िगानीमा १ ५० मेगावार्टको सौयन उर्जान उत्पादन गदै
डोल्मा दहमाियन, ५ चरणमा ७५० मेगावार्ट पुयानउने
काठमाडौं । डोल्मा ग्रुप अन्िगनिको डोल्मा दहमाियन इनर्जीिे २ वषनलभत्र १ ५० मेगावार्टको सौयन

उर्जान उत्पादन गने भएको छ । डोल्मािे ्यारीसदहिको सोिार प्रपवगिबार्ट बबर्जुिी उत्पादन गनन

स्थान छनौर्ट गरररहे को छ । यदह मदहनालभत्र िगानी बोडनबार्ट ऊर्जान उत्पादन अनुमनिपत्र (िाइसेन्स)
लिएर प्रपवगि र्जडानका िागग सांभाव्यिा अध्ययन थाल्ने कम्पनीिे र्जनाएको छ ।

डोल्मािे प्रदे श २, ५ र सुदरु पन्चचममा सोिार प्रपवगि र्जडान गने क्षेत्रको अध्ययन गरररहे को प्रवन्ि
ननदे शक डा.सन्दीप साहिे बिाए । उपयुक्ि स्थानको पदहचान भएपनछ िाइसेन्स लिने र सोिार

प्िाण्र्ट र्जडान गने उनिे र्जानकारी ददए । कम्पनीिे सोिारबार्ट उत्पादन हुने बबर्जुिी ्यारीमा
सञ्चय गने र बिी माग हुने समयमा बबर्जुिी प्रवाह गने उनिे बिाए । उनका अनुसार यस्िो
प्रबबगि नेपािमा पदहिो हो ।

१ ५० मेगावार्ट बबर्जि
ु ी उत्पादन गनन ३ िाख सोिार प्यानि र्जडान हुनेछ । यस्िै न्यन
ु िम १ ५०
हे क्र्टर र्जलमन आवचयक पने उनिे बिाए । बबर्जुिी सन्ञ्चि गनन १ सय मेगावार्टको ्यारी र्जडान
गररने छ । यसको िागग १ ५ करोड अमेररकी डिर अथानि (कररब १ ६ अबन रुपैयाँ) िगानी र्जुदर्टसकेको
साहिे र्जानकारी ददए ।

उनका अनुसार इन्राको एलसया लसङ्गापुर, नेदरल्याण्डको एफएमओ अन्िर्नगिको क्िाइमेन्र्ट
इन्भेष्र्टर वान र डोल्मािे सांयुक्ि रुपमा १ ५ करोड डिर िगानी गने सहमनि भएको छ । िाइसेन्स

पाउने बबपत्तकै िगानी र्जुट्ने उनको भनाई छ । डोल्मा दहमाियनिे िगानी वोडनबार्ट पदहिो चरणमा

सोिार प्रपवगि र बबर्जुिी सञ्चय गने ्यारीसदहि २० करोड डिर (कररब २० अबन रुपैयाँ) िगानी
स्वीकृि गररसकेको छ ।

पाँच चरणमा गरे र डोल्मािे ७ सय ५० मेगावार्ट सोिारबार्ट बबर्जुिी उत्पादन गनन िक्ष्य लिएको छ
। बबर्जुिी भण्डारन गनन १ सय मेगावार्टको ्यारीसदहि ३५ अबन रुपैयाँ िाग्ने अनुमान छ ।

्यारीसदहिको सोिार प्रपवगि सञ्चािन भएमा भारिबार्ट बबर्जि
ु ी आयाि घर्टाउन सककने छ ।
यसिे ऊर्जान सन्िि
ु नमा ठुिो भलु मका खेल्ने दावी साहको छ ।

डोल्मािे पदहिो चरणमा मुस्िाङको िोमान्थाङ र रसुवाको िाङर्टाङ भ्यािीमा ्यारीसदहिको सोिार

प्यानि र्जडान गनेछ । नेपाि–चीन सीमानामा रहे को िोमानथाङमा सोिार प्रपवगि र्जडान गरे र ३
सय मेगावार्ट बबर्जि
ु ी उत्पादन गरी कालिगण्डकी कररडोर हुँदै बबर्जि
ु ी खपि केन्रसम्म ल्याउने
ियारी कम्पनीको गथयो ।
िर, सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको काराण दे खाउँ दै सरकारिे डोल्माको िाइसेन्स खारे र्ज गयो । सो क्षेत्रमा

अध्ययनका िागग डोल्मािे ६ करोड रुपैयाँ खचन गररसकेको साह बिाउँ छन । बबर्जुिी उत्पादन गने

योर्जना पनछ िकेलिएको हो । यस्िै गचलिमेमा भौगोलिक कारणिे सांभाव्य नभएपनछ डोल्मािे ३
ओर्टा प्रदे शमा र्जग्गाको खोर्जी गरररहे को छ ।
पवद्युि प्रागिकरणिे सोिारको बबर्जुिीको मूल्य प्रनियुननर्ट ७ रुपैयाँ ३० रुपैयाँ ननन्चचि गरे को छ
। ठुिा ्यारी खररद गनन िागि बिी पने भएकािे र्जिासययुक्ि आयोर्जनाको बराबर बबर्जुिीको
मूल्य ददनुपने प्रस्िाव डोल्माको छ । यद्यपी नेपाि पवद्युि प्रागिकरणसांग छिफि हुन बाँकी छ
।
सोिार प्रपवगिबार्ट सुख्खा र वषानि दब
ु ै मौसममा बबर्जुिी उत्पादन गनन सककन्छ । ्यारीको आयु

१ ८ वषनसम्म हुनेछ । दई
ु वषनअनघ असारमा भएको ३१ औां िगानी बोडन बैठकिे डोल्मािाई सोिार
प्रपवगिबार्ट बबर्जि
ु ी उत्पादन र बबर्जि
ु ी सञ्चय गनन ्यारी र्जडान गनन अनम
ु नि ददएको गथयो ।
डोल्माको ३ र्लविद्युत आयोर्नामा लगानी
डोल्मािे ४१ मेगावार्ट क्षमिाका ३ र्जिपवद्यि
ु आयोर्जनामा ८० करोड रुपैयाँ िगानी गरे को छ ।
गैरआवालसय नेपािीको िगानीमा ननमानणगिन २८ मेगावार्टको िल्िो लिखु, १ ३ मेगावार्टको सरु ी

आयोर्जनामा िगानी गरे को छ । लिखम
ु ा ५० करोड, सरु ीका आयोर्जनामा ३० करोड रुपैयाँ िगानी
गरे को छ । दब
ु ै आयोर्जना ननमानणगिन अवस्थामा छन ।
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अपी पावरिे मागथल्िो चमेलिया आयोर्जना बनाउन हकप्रद सेयर
ननष्कासन गनन पायो अनम
ु नि
काठमाडौं । मागथल्िो चमेलिया र्जिपवद्यि
ु आयोर्जना ननमानणका िागग िगानी र्जर्ट
ु ाउन अपी पावर
कम्पनी लिलमर्टे डिे हकप्रद सेयर ननष्कासन गनन अनम
ु नि पाएको छ ।

नेपाि गििोपत्र बोडनिे कम्पनीिाई कम्पनीिाई प्रथम चरणमा चुक्िापँर्ज
ु ीको १ बराबर ०.४७ प्रनिशि

अथानि ५६ करोड ७० िाख रुपैयाँ बराबरको ५६ िाख ७० हर्जार ककत्ता हकप्रद सेयर ननष्कासन गनन
अनुमनि ददएको हो ।
पदहिो चरणको बबक्रीपनछ कम्पनीिे दोस्रो चरणको हकप्रद सेयर ननष्कासन गने सञ्चािक सनिश
न्यौपानेिे

बिाए

।

। कम्पनीिे मागथल्िो चमेलिया ननमानणको िागग १ बराबर २ को अनुपािमा अथानि २ अबन २६
करोड रुपैयाँको हकप्रद र्जारी गनन बोडन समक्ष ननवदे न ददएको गथयो ।

पवद्यि
ु ननयमन आयोगको लसफाररसमा कम्पनीिाई चरण चरण गरी आयोर्जना ननमानणको िागग

हकप्रद र्जारी गने ननणनय गरे को न्यौपानेिे र्जानकारी ददए । सो हकप्रद हाि कम्पनीको कायम चत्त
ु ा
पँर्ज
ु ी १ अबन १ ९ करोडको १ बराबर ०.४७ कायम भएको छ ।

कम्पनी यस हकप्रद र्जारी गरर आगामी आगथनक बषनको शुरुवािमा चमेलिया ननमानणको प्रगिी

पववरण सदहि पुनः दोस्रो पर्टक हकप्रद र्जारी गनन बोडनमा ननवेदन पेश गने भएको छ । दोस्रो
चरणको हकप्रद ननष्काशनको िागग समेि कम्पनीिे पवद्युि ननयमन आयोगबार्ट न्स्वकृनि प्राप्ि
गररसकेको छ ।

कम्पनीिे हाि ८.५ मेगावार्टको नौगडगाि आयोर्जना २०७२ साि भदौदे खख सञ्चािन गरर पवद्युि

बबक्री गरररहे को छ । यस्िै ८ मेगावार्टको मागथल्िो नौगडगाि आयोर्जना कानिनकबार्ट सञ्चािन गरर
थप पवद्युि बबक्री गरररहे को छ । मागथल्िो चमेलिया आयोर्जना दाचुि
न ा न्र्जल्िामा छ ।
कम्पनीिे मागथल्िो चमेलिया ननमानणिाई निव्र रुपमा अनघ बिाएको छ । आयोर्जनाको पवत्तीय
व्यवस्थापनको कायन अन्न्िम रुपमा रहे को छ । आयोर्जनाको ननमानण अबको ३० मदहना लभत्र

सम्पन्न गने कम्पनीका कायनकारी सञ्चािक सन्ञ्र्जव न्यौपानेिे बिाए । कम्पनीिे बबगि ३ बषनदेखख
ननयलमि िाभाांश पविरण गरररहे को छ ।
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स्वालमत्व पररविननसँगै खखम्िीको पीपीए नेपािी रुपैयाँमा
काठमाडौं । डिरमा पवद्युि ् खरीदपवक्री सम्झौिा (पीपीए) गरे का कारण आिोगचि हुँदै आएको
खखम्िी र्जिपवद्युि ् आयोर्जना (६० मेगावार्ट)को नयाँ पीपीए अब नेपािी रुपैयाँमा गररने भएको छ
। नेपाि सरकार र प्रवद्र्िक कम्पनी दहमाि पावर लिलमर्टे डबीच भएको सम्झौिाअनुसार आगामी
असार २६ गिेबार्ट आयोर्जनाको ५० प्रनिशि स्वालमत्व नेपाि पवद्युि ् प्रागिकरणमा आउने भएकािे
नयाँ पीपीएको ियारी गररएको हो ।
डिर पीपीएका कारण आफू मारमा परे को बिाउँ दै आएको प्रागिकरण पदहिेको भन्दा सस्िो दरमा
नयाँ पीपीए गने ियारीमा छ । अदहिे आयोर्जनाको ५० प्रनिशि स्वालमत्व प्रागिकरणिाई हस्िान्िरण
गनन दव
ु ै पक्ष ियारीमा र्जुर्टेका छन ् । यसका िागग प्रागिकरण र प्रवद्र्िक दव
ु ैको स्वालमत्व हुने गरी
सांयुक्ि कम्पनी स्थापना गररँदै छ । र, सोही कम्पनीिे पवद्युि ् प्रागिकरणसँग नयाँ पीपीए गनेछ
।
स्थापना गररने सांयुक्ि कम्पनीिे दहमाि पावरबार्ट खखम्िीको स्वालमत्व लिनेछ । त्यसपनछ सो
आयोर्जना पवद्युि ् प्रागिकरण र दहमाि पावरको आिा स्वालमत्व हुने र नाफा आिाआिा बाँडडने
प्रागिकरणिे बिाएको छ ।
सय मेगावार्ट भन्दा कम क्षमिाका र्जिपवद्यि
ु ् आयोर्जनाको पीपीए डिरमा गनन नपाइने गरी नयाँ
कानन
ू ी व्यवस्था आएकािे पनन खखम्िीको नयाँ पीपीए गररन िागगएको हो । ‘हाि यसका िागग
दव
ु ै पक्षबीच छिफि भएको छ । डिरमा पीपीए हँेुदैन िर पीपीए पदहिेको भन्दा सस्िो हुनेछ,’
प्रागिकरणका कायनकारी ननदे शक कुिमान नघलसङिे भने, ‘िर, प्रनियनु नर्ट कनि रुपैयाँ भनेर र्टुांगो
िागेको छै न ।’ उनका अनस
ु ार सांयक्
ु ि कम्पनीको नाम राख्नेिगायि पवषय पनन अदहिे छिफिकै
क्रममा छ ।
प्रागिकरणका अनुसार स्वालमत्व पररविननका िागग दव
ु ै पक्षको सांिग्निामा सांयुक्ि कम्पनी गठन
सलमनि, सम्पपत्त हस्िान्िरण सलमनि, पवत्तीय पवचिेषण सलमनि र पीपीए वािान सलमनि बनाएर काम
अगाडड बिाइएको छ । यी सलमनििाई असारको दोस्रो सािालभत्र सबै काम सक्न भननएको छ ।

दहमाि पावरिे सन ् २००० र्जुिाईदे खख सञ्चािनमा ल्याएको खखम्िी आयोर्जना नेपािमा ननर्जीक्षेत्रको
िगानीमा ननमानण गररएको पदहिो र्जिपवद्युि ् आयोर्जना हो । यसमा बुर्टवि पावर कम्पनी
लिलमर्टे ड, नवेको स्ट्यार्टक्राप ्mर्ट एसएफ, आिस्थम पावर एसिगायि कम्पनीको िगानी छ ।
त्यसबेिा आयोर्जना बनाउन १ ४ करोड ५२ िाख डिर िगानी भएको गथयो । ित्कािीन सरकार र
कम्पनीबीच उत्पादन शुरू भएको २० वषनपनछ आयोर्जनाको ५० प्रनिशि स्वालमत्व प्रागिकरणको हुने
गरी सम्झौिा गररएको गथयो । उक्ि आयोर्जनाबार्ट पवद्युि ् उत्पादन हुन िागेको आगामी र्जुिाईमा
२० वषन पुग्दै छ । साथै, पूवन सम्झौिाअनुसार नै अबको ३० वषनपनछ सो आयोर्जनाको शिप्रनिशि
स्वालमत्व प्रागिकरणको नै हुनेछ । डिरमा पीपीए भएका कारण प्रागिकरणिे कम्पनीिाई डिरमा
नै भुक्िानी ददनुपने गथयो । फिस्वरूप प्रागिकरणिे डिर मूल्य पररविनन हुँदा पने र्जोखखम पनन
आफै वहन गदै आएको गथयो । ित्कािीन समयमा प्रागिकरणिे कम्पनीसँग पीपीए गदान एक
डिरको मूल्य ५२ रुपैयाँ गथयो र्जुन अदहिे १ १ ५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रागिकरणिे पदहिोपर्टक दहमाि पावरसँग खखम्िीको पीपीए ५ दशमिव २ सेन्र्टमा गरे को गथयो
र्जुन पनछ सांशोिन गरी ५ दशमिव ९ सेन्र्ट कायम गररएको गथयो ।
नेपािी रकमको आिारमा प्रािककरणिे वषानत्मा प्रनियुननर्ट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र दहउँ दमा प्रनियुननर्ट
८ रुपैयाँ ४० पैसाका दरिे बबर्जुिी खरीद गदै आएको गथयो । रोयल्र्टीसमेि गरे र खखम्िीबार्ट
प्रनियुननर्ट २१ रुपैयाँसम्ममा पवद्युि ् ककन्नु परे को प्रागिकरणको भनाइ छ । अब यो भन्दा सस्िो
मूल्यमा पीपीए गने प्रागिकरणको ियारी छ । प्रागिरकणिे रोयल्र्टीबापि वापषनक रू. ४८ करोड
कम्पनीिाई ददँ दै आएको बिाइन्छ ।
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कणानिीका नदीबार्ट १ ४ हर्जार मेगावार्ट पवद्युि ्
हुम्ला- कणानिीमा रान्ष्रय पवद्युि ् प्रशारण िाइनको बबस्िार नभएपनन त्यहाँका स्थानीय नदीबार्ट नै
कणानिीका र्जनिा र दे शभर पवद्युि ् आपूनिन गनन सक्ने सम्भावना रहे को छ । स्थानीयस्िरमा
पवद्युत्िाई उत्पादन गनन सककएमा कणानिी र्जिपवद्युत्का िागग आत्मननभनर हुने सम्भावना रहे को
छ । कणानिीका िीन नदीबार्ट सािे चौि हर्जार मोगावार्ट पवद्युि ् उत्पादन गनन सककने एक
अध्ययनिे दे खाएको छ । नेपाि नवीकरणीय ऊर्जान पररसांघको िथयाांकअनुसार कणानिीका ठूिा नदी
भेरी, बबई र कणानिी नदीबार्ट सािे १ ४ हर्जार पवद्युि ् उत्पादन हुने ‘नेपािको र्जिपवद्युि ् सम्बन्िी
पवस्िि
ृ

अध्ययन’

मा

उल्िेख

छ

।

भेरी नदीबार्ट चार हर्जार ६ सय ५.६१ , बबई सारदाबार्ट १ सय ६२.४३ र कणानिी नदीबार्ट ९ हर्जार ७
सय ९६.२७ मेगावार्ट पवद्युि ् उत्पादन गनन सककने िथयाांकमा उल्िेख गररएको छ । कणानिीका ठूिा
नदी भेरी, बबई सारदा र कणानिी नदीबार्ट पवद्युि ् ननकाल्न सककने हामीिे अध्यनका क्रममा पाएको
र्जिस्रोि पवज्ञ डा. हररमान श्रेष्ठिे बिाए । “कफल्डमा आएर यो प्रनिवेदन ियार पाररएको गथयो, यो
अध्ययन

पूणन

नहुनपनन

सक्छ”

श्रेष्ठिे

बिाए

।

पवद्युि ् उत्पादन क्षेत्रका पवषयमा अध्यनगने र्टोिी साना नदीको अध्ययनन गरे को ठूिा नदी
आिारमा रहे र पवद्युि ् उत्पादन क्षमिाका पवषयमा अध्ययन गररएको डा. श्रेष्ठिे बिाए । “साना
नदी र िघु र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाका पवषय यो प्रनिवेदनमा समेदर्टएको छै न ।” उनिे भने, “सबै
समेदर्टयो

भने

अझैँ

बिी

उत्पादन

क्षमिा

रहे को

हुनसक्छ

।”

कणानिीमा र्जिपवद्युत्को सम्भावना िेरै भएको, त्यसका िागग िगानीको आवचयकिा रहे कोको श्रेष्ठिे
बिाए । “अदहिे कणानिीमा र्जिपवद्युत्मा िगानीको कमी रहे को छ ।” उनिे भने, “सांम्भावना दे खायो
भने भोलि सबैिे िगानी गनन ियार हुन्छन ् ।” कणानिीमा पवद्यि
ु ् उत्पादनको क्षमिा िेरै भएपनन
अदहिे कणानिीका केही र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाको काम अगाडड बिे को छ िर यो प्रयाप्ि र
सन्िोषर्जनक रुपमा अगाडी नबिे को प्रनि स्थानीयको गचन्िा रहे को छ । िगानीकिानको खोर्जी गरी
यसको उपयोग गनन सककएमा राष्रिाई नै िान्ने र्जिपवद्युि ् कणानिीका नदीिे ददन सक्छन ् िर
राज्यिाई यसको कुनै चासो र गचन्िा नरहे को अवस्था छ ।

उज्यािो

कायनक्रमका

िागग

बोिपत्र

आह्वान

कणानिी प्रदे श सरकारिे ‘कणानिी उज्यािो कायनक्रम’ दई
ु वर्टा आयोर्जनाको बोिपत्र आह्वान गरे को
छ । रूकुम पन्चचमको लसम्रिु र कालिकोर्टको दस
ु ी खोिा िघुर्जिपवद्युि ् आयोर्जनाका िागग
बोिपत्रको आह्वान गरे को छ । कणानिी प्रदे श सरकारको मुख्यमन्त्री िथा मन्न्त्रपररषद् कायानियिे
बोिपत्रको

आह्वान

गरे को

छ

।

लसम्रिु िघु र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाबार्ट रुकुम पन्चचम बत्रवेणी गाउँ पालिका–२ का १ ८ गाँउका आठ
सय ६३ घरपररवार र कालिकोर्टको दस
ु ी खोिाबार्ट पिाँिा गाउँ पालिका ७ का १ ३ गाँउका एक हर्जार
एक

सय

५०

घरिुरीिाई

पवद्युत्को

पहुँचमा

पुग्नेछ

।

रुकुम पन्चचमको लसम्रिु खोिा िघु र्जिपवद्युि ् आयोर्जना दई
ु सय ककिोवार्ट क्षमिाको हो भने
कालिकोर्टको दस
ु ीखोिा िघु र्जिपवद्युि ् आयोर्जना १ सय ककिोवार्ट क्षमिाको रहे को छ । कणानिी
उज्यािो कायनक्रम अन्र्िगि यी दई
ु आयोर्जनाको काम अगाडड बिाउनका िागग बोिपत्रको आह्वान
गररएको कणानिी प्रदे श सरकार मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रीपररषद कायानियका प्रवत्ता केशव उपाध्यायिे
बिाए

।

उनिे

भने,

“कणानिी
“यी

उज्यािो
दई
ु

कायनक्रमका

आयोर्जना

िागग

प्रारान्म्भक

बोिपत्र
चरणमा

आह्वान
छनौर्ट

गररएको
गररएका

छ

।”

छन ्

।”

प्रदे श सरकारिे कणानिी उज्यािो कायनक्रमका िागग अन्य आयोर्जनाको कामिाई अगाडड बिाउनका
िागग प्रारन्म्भक अध्ययन सुरु गरे को प्रवक्िा उपाध्यायिे बिाए । “कायनक्रमिाई दरि
ु ् िां गिे अगाडड
बिाएका छौं ।” उनिे भने,“यसका िागग आयोर्जनाको अध्ययन भइरहे को छ ।” यी दई
ु आयोर्जनाको
िागि रकमका पवषयमा भने अदहिे बोिपत्र आह्वानमा गएका कारणिे िागि पवषयमा र्जानकारी
ददन नलमल्ने मुख्य मन्त्री िथा मन्न्त्रपररषद्को कायनियिे र्जनाएको छ । सरकारिे आगथनक वषन
२०७६-०७७ को नीनि िथा कायनक्रममा नै ५० करोड ९ िाख रुपैयाँ पवननयोर्जन गरे को गथयो ।
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लमस्त्रीखोिा आयोर्जनाको बाँिमा पानी भने काम सुरु, बैशाखदे खख
बबर्जुिी उत्पादन हुने
काठमाडौं । ननमानणगिन ४२ मेगावार्टको लमस्त्रीखोिा र्जिपवद्युि आयोर्जनाबार्ट वैशाखसम्म बबर्जुिी
बल्ने भएको छ । आयोर्जनाको काम अन्न्िम चरणमा पुगेको छ ।

आयोर्जनािे बाँिमा पानी भने काम सरु
ु गरे को छ । एक मदहनालभत्र परीक्षण उत्पादन गरी
अपप्रिसम्म आयोर्जनाबार्ट बबर्जि
ु ी उत्पादनको िक्ष्य रहे को ठे केदार हाइदहमाि हाइड्रो कन्रक्सनका
प्रवन्ि ननदे शक िाराप्रसाद सापकोर्टािे बिाए । उनका अनस
ु ार नेपाि पवद्यि
ु प्रागिकरणिे
कालिगण्डकी कररडोर प्रसारणिाइन बनाउन दििाइ गदान आयोर्जना पनन पनछ िकेलिएको हो ।

आयोर्जनाको मुख्य काम सककएको छ । बाँि, पवद्युिगह
ृ , सुरुङ र पाइपिाइन र इिेक्रोमेकाननकि
उपकरण र्जडानको काम सककएको छ । पवद्युि प्रागिकरणिे २२० केभी कािीगण्डकी कररडोर
प्रशारण िाइन र दाना सब–स्र्टे शन बनाउन दििाइ गदान आयोर्जना पनछ िकेलिएको हो ।

आयोर्जनाको िागि प्रनिमेगावार्ट सािे १ ३ करोड रुपैयाँ रहे को अनुमान गररएको छ । आयोर्जना

बनाउन ५ अबन ६७ करोड रुपैयाँ िागेको अनुमान गररएको छ । नेपाि इन्भेस्र्टमेन्र्ट बैंकिे ७०
करोड, हाइड्रो इिेन्क्रलसर्ट इन्भेस्र्टमेन्र्ट कम्पनी लिलमर्टे ड (एचआईडीसीए) िे १ अबन र नेपाि
बैंकिे ५० करोड रुपैयाँ ऋण िगानी गरे का छन ।
यसैगरी नपवि बैंकिे १ अबन, िक्ष्मी बैंकिे ४० करोड, लसद्िाथन बैंकिे ३० करोड र ित्कालिन एस
डेभिभमेन्र्ट बैंक हािको नेपाि इन्भेस्र्टमेन्र्टको ३० करोड रुपैयाँ ऋण िगानी रहे को छ ।
सन २०१ ६ को र्जुन १ ३ मा आयोर्जनाको सुरुङ ननमानणको काम शुरु भएको हो । बाँििफन ९२६ लमर्टर
र आउर्टिेर्टबार्ट १ हर्जार ३४४ लमर्टर सुरुङ खनेको छ । म्याग्दीको नारच्याङको बेशीगाउँ न्स्थि
कािीगण्डकी नदीको बायाँ ककनारमा पवद्युिगह
ृ ननमानण गरे को छ ।

ननिगगरर र घिेम्दी खोिाको दोभानमा २३ लमर्टर अग्िो बाँि ननमानण भएको छ । पहाडलभत्र १ ३५
लमर्टर सुरुङ खनेर खोिाको पानीिाई डाईभसनन गराएर बाँि ननमानण गररएको हो । लमस्त्रीखोिाको
पानी गथग्राउने पोखरी र नहर भूलमगि छ ।

पहाडलभत्र १ १ ५ लमर्टर िम्बाइ, ८.५ लमर्टर चौडाइ र १ ३ लमर्टर गदहराइ भएको दई
ु वर्टा बािुवा गथग्राउने
भलू मगि पोखरी बनाइएको छ । आउर्टिेर्टदे खख बाँिसम्म एक हर्जार ५०० लमर्टर दई
ु लमर्टर गोिाइको
पेन स्र्टक पाइप र्जडान भएको छ ।

आयोर्जनािे नारच्याङ बेशीगाउँ दे खख बाँिसम्म पुग्ने ६ ककिोलमर्टर सडक र िीन वर्टा बेिीबिर्ज
ननमानण गरे को छ । आयोर्जना अन्नपूणन गाउँ पालिका–४ नारच्याङमा छ ।
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१ ५ करोड निनन प्रागिकरणको अको िाकेिा
काठमाडौं - नेपाि पवद्युि ् प्रागिकरणिे रुपन्दे हीको भैरहवा–भरौलिया औद्योगगक कररडोरका
उद्योगीिाई पुरानो बबिको कररब १ ५ करोड रुपैयाँ बक्यौिा निनन िाकेिा गरे को छ। पवद्यि
ु ्
प्रागिकरण र उद्योगीबीच दे खखएको रां क र डेडडकेर्टे ड िाइन पववाद नसुन्ल्झएको बेिा प्रागिकरणिे
दोस्रोपर्टक बक्यौिा निनन ३५ ददनको समय िोकेर पत्राचार गरे को हो।
त्यही कररडोरमा रहे को पञ्चकन्या ग्रुप भैरहवा फ्याक्रीका उपमहाप्रबन्िक दे बेन्र साहूँिे प्रागिकरणिे
बक्यौिा निनन िाकेिा गदै फेरर पत्र पठाएको र्जानकारी ददए। आन्िररक िोड व्यवस्थापन गने
क्रममा प्रागिकरणिे २०७४ चैिमा आफूखुसी औद्योगगक कफडरिाई रां क िाइनमा िगेको गथयो।
उद्योगीिे आफ्नो माग पवपरीि प्रागिकरणिे रे डडएि (सािारण िाइन) िाई रां क िाइनमा िगेका
कारण महसि
ु निनन नसक्ने बिाउँ दै आएका छन ्। यही शल्
ु क पववाद नसन्ु ल्झएको बेिा प्रागिकरणिे
अको िाकेिा गरे को हो। यसिे भरौलियादे खख भैरहवाबीचको औद्योगगक कररडोरका १ ६ उद्योग
समस्यामा परे को व्यवसायीको गुनासो छ।
प्रागिकरणिे २०७४ चैिदे खख औद्योगगक कफडरिाई रां क िाइनमा िगेर पवद्यि
ु ् आपनू िन गरे पनन
गि मांलसरमा आएर १ ९ मदहनादे खखको अनिररक्ि शुल्क िोकेर बबि पठाएको गथयो। प्रागिकरणिे
बबि पठाए पनन उद्योगीिे निनन नसक्ने बिाएपनछ प्रागिकरणिे केही ददनअनघ समय सीमा िोकेर
बबि पठाएको हो।
प्रागिकरणको आफ्नै कारणिे िोड व्यवस्थापन गदान औद्योगगक कफडरिाई र्टां «क िाइनमा पररणि
गरे कािे महसुि निनन नसक्ने उपमहाप्रबन्िक साहूँिे बिाए। ‘प्रागिकरणिे िोड व्यवस्थापन गदान
कफडर पररविनन गरे को हो,’ उनिे भने, ‘अदहिे आएर र्टां «क िाइन शल्
ु कको बबि पठाएर उद्योगीमागथ
अन्याय भयो।’ उद्योगीको यो समस्यिाई प्रागिकरणिे सम्बोिन गनुप
न ने उनिे बिाए।
पवद्युि ् प्रागिकरणिे सािारणिाई रां क िाइनमा पररणि गरे को स्वीकार गरे पनन उद्योगीिाई
र्जानकारी गराएको र्जनाएको छ। रां क िाइनमा पररणि भएपनछ िोडसेडडङको समयमा समेि पवद्यि
ु ्
उपयोग गरे कािे सोही अनुसार बबि कार्टे को प्रागिकरण भैरहवा पविरण केन्रका प्रमुख न्र्जिेन्र
कुमारिे बिाए। ‘प्रागिकरणको बोडन बैठकको ननणनयअनुसार बबि कार्टे का हौं,’ उनिे भने, ‘३५ ददनलभत्र
महसि
ु बझ
ु ाउन पत्राचार गरे का छौं।’ उद्योगीिे प्रागिकरणमा पन
ु राविोकन गनन सक्ने बिाए।

उद्योगिाई र्जानकारी नददई स्पेसि रां क िाइन र्जडान गरी सािारणभन्दा ननकै चको दरमा महसुि
निनन पत्राचार गरे को भन्दै उद्योगीिे आपपत्त र्जनाउँ दै आएका छन ्। भैरहवाको उक्ि औद्योगगक
कररडोरमा पञ्चकन्या प्िान्स्र्टक उद्योग, पञ्चकन्या न्स्र्टि, सोना प्याकेन्र्जङ, एमआर न्स्र्टि,
नवनेपाि प्िान्स्र्टक, शुभिक्ष्मी पोलिमसन, नेसनि रे ड रबर, र्जयदग
ु ान प्िान्स्र्टक, सोना पोलिमसन,
यशोदा फुड प्रालि, पप्रया प्याकेन्र्जङ, एर्जी हे ल्थ उद्योग, एभरे स्र्ट रोलिङ लमि, िुन्म्बनी फ्िोर लमि,
फेरो न्स्र्टि प्रालि, िन्ु म्बनी पपएससी िगायि उद्योग छन ्। िी उद्योगका सञ्चािकिे आफू मकानमा
परे को भन्दै सािारण ग्राहक सरहमात्र महसुि निनन पाउनुपने बिाउँ दै आएका छन ्।
अन्य क्षेत्रका उद्योगमा गि वषनदेखख नै यो पववाद दे खखए पनन प्रागिकरणिे भैरहवामा मांलसरदे खख
रां क िाइनको शुल्क िोकेर बबि पठाएपनछ समस्या बादहर आएको हो। प्रागिकरणिे पठाएको बबिमा
सािारणभन्दा ६६ प्रनिशिसम्म बिी महसुि आएको उद्योगी बिाउँ छन ्।
उद्योगिे सािारण िाइनबार्ट बबर्जुिी र्जोडेर उपयोग गरे को उनीहरूको न्र्जककर छ। प्रागिकरणिे
बबनार्जानकारी रां क िाइनको महसि
ु िोकेकािे सािारण िाइन बमोन्र्जमकै शल्
ु क निने व्यवस्था
लमिाउन उद्योगीिे प्रिानमन्त्री कायानियमा पनन ननवेदन ददएका गथए। रां क िाइनसरहको मूल्य
िोकेर पठाएको बबि खारे र्ज गरी सािारण महसुि अनुसार बबलिङ गनन उद्योगीिे माग गदै आएका
छन ्। २०७४ चैि १ २ गिेदेखखको महसि
ु को बबि यो मांलसरदे खख कादर्टएको छ।
गि वषनदेखख उद्योगी र प्रागिकरणबीच रां क र डेडडकेर्टे ड िाइन महसुि पववाद अदाििसम्म पुगेको
छ। उद्योगीमात्र नभएर ननर्जी क्षेत्रका छािा सांस्था नेपाि उद्योग वाखणज्य महासांघ, नेपाि उद्योग
पररसांघ, चेम्बर अफ कमसन िगायि सांस्थािे पवरोि र्जनाएका छन ्। महसि
ु निनन नपने आदे श माग
गदै उद्योगी अदािि पनन पुगेका गथए। केही उद्योगिे महसुि निनप
ुन ने अदािििे फैसिा गररसकेको
छ।
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सोिु कररडोर प्रसारणिाइनको रुर्ट नसने
काठमाडौं - नेपाि पवद्युि ् प्रागिकरणिे सोिु कररडोर १ ३२ केभी डबि सककनर्ट प्रसारण िाइन
आयोर्जनाअन्िगनि उदयपरु को कर्टारी नगरपालिका–४ मरुवामा भइरहे को ननमानण अवरोि हर्टाउन
पहि गरररहे को छ। स्थानीयिे प्रसारण िाइनको रुर्ट सानन माग राख्दै झन्डै दई
ु वषनअनघदे खख
ननमानणमा अवरोि गरररहे का छन ्। त्यस क्षेत्रमा नौवर्टा र्टावर ननमानण गनप
ुन नेछ।
अवरोििे

ननमानण

दििाइ

हुँदा

सोिुखुम्बुमा

ननमानणािीन

ननर्जी

क्षेत्रका

र्जिपवद्युि ्

आयोर्जनाकोपवद्युि ्े् खेर र्जाने अवस्था आउन नददन प्रागिकरण उच्च व्यवस्थापनिे अवरोि
हर्टाउन पहि गरे को हो। प्रागिकरणका कायनकारी ननदे शक कुिमान नघलसङ,कर्टारी नगरपालिकाका
मेयर ज्ञानेन्र श्रेष्ठ, सम्बन्न्िि वडाका वडाध्यक्ष, प्रसारण ननदे शनाियका उपकायनकारी ननदे शक
बज्रभष
ू ण चौिरीिगायिको र्टोिीिे आइिबार अवरोिस्थिको ननरीक्षण गरी प्रस्िापवि प्रसारण
िाइन रुर्टको ननरीक्षण गदै स्थानीयसँग छिफि गरे को छ।
छिफिमा कायनकारी ननदे शक नघलसङिे सम्पूणन प्रकृयाहरु पूरा गरी ननमानण भइरहे को आयोर्जनाको
रुर्ट सानन नसककने प्रष्र्ट पारे ।‘घनाबस्िी र खेिीयोग्य र्जलमनिाई कम क्षनि पग्ु ने गरी रुर्ट िय
गररएको छ, यो िाइन ित्काि बनाउन सकेनौं भने ननर्जी क्षेत्रका र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाको पवद्युि ्
प्रवाह गनन नसकेर ठूिो रकम क्षनिपूनिन निनप
ुन ने अवस्थामा छौं,’उनिे भने, ‘यस्िो सांवेदनशीि
आयोर्जनाको अदहिे आएर रुर्टिाई अलिकनि पनन दायाँबायाँ ग¥यौं भने िाइन नै बन्दै न, त्यसैिे
रुर्ट सानन सककँदै न।’
स्थानीयसँगको छिफिमा कायनकारी ननदे श नघलसङिे भने, ‘िाइनमुनन पने र्जग्गाको क्षनिपूनिन रकम
अगिकिम उपि्ि गराउन प्रयास गने छौं, आयोर्जनािे उपि्ि गराउनसक्ने अन्य सपु विा र
सामान्र्जक उत्तरदानयत्वअन्िगनिका कामबारे छिफि गरौं, िाइन ित्काि बनाउनु पने दबाब भएकािे
अवरोि हर्टाएर ननमानणमा सहयोग गररददनु प¥यो।’प्रागिकरणिे दे शैभरर प्रसारण िाइन ननमानण
गरररहे को उल्िेख गदै नघलसङिे रुर्ट सानन थालिएमा कुनै पनन िाइन बनाउन नसककने बिाए।
उनिे ऐिानी र्जग्गाको भोगचिन गरी कफल्डबुकमा नाम भएमा मूल्याांककि रकमको ७५ प्रनिशिसम्म
र कफल्डबुकमा नाम नभएकािे अगिकिम ६६ प्रनिशिसम्म क्षनिपूनिन ददने ननणनय मन्न्त्रपररषद्िे
अन्य आयोर्जनामा यसअनघ नै गररसकेकािे यहाँ पनन उक्ि सपु विा उपि्ि गराइने बिाए।

प्रागिकरणिे र्टावर रहने र्जग्गाको शिप्रनिशि मुआ्र्जा र िाइनमुनन नौ–नौ लमर्टर दायाँ र बायाँमा
पने र्जग्गाको क्षनिपूनिन ददँ दै आएको छ।
मेयर श्रेष्ठिे अवरोि हर्टाएर रान्ष्रय प्राथलमकिा प्राप्ि आयोर्जना ननमानण सम्पन्न गनन
नगरपालिकािेसक्दो सहयोग र प्रयास गने प्रनिबद्ििा र्जनाए। आयोर्जना प्रमुख र्जनादन न
गौिमकाअनुसार ननमानणमा १ ९ ठाउँ मा भइरहे को अवरोि हर्टे मा यसै आगथनक वषनलभत्र प्रसारण िाइन
ननमानण सम्पन्न हुने छ।
सोिुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाबार्ट उत्पाददि पवद्युि ्े्िाई सोिुखुम्बु,
ओखििुांगा र उदयपुरमा पविरण गरी बाँकी रान्ष्रय गग्रडमा र्जोड्न सोिु कररडोर प्रसारण िाइनको
ननमानण भइरहे को हो। लसराहाको लमचैयादे खख उदयपुर, ओखििुांगा हुँदै सोिुखुम्बुको निांिासम्मको
प्रसारण िाइनको िम्बाइ ९० ककिोलमर्टर छ। प्रसारण िाइनमा पने िीन सय िीन र्टावरमध्ये दई
ु
सय ४८को र्जग हालिएको र एक सय ६० खडा गररएको छ। त्यस्िै ३१ ककिोलमर्टर िार िाननएको
प्रागिकरणिे र्जनाएको छ।
सोिुखुम्बुको निांिामा १ ३२/३३ र ३३/१ १ केभी सबस्र्टे सनको ननमानण सम्पन्न भई चार्जन भइसकेको
छ। योसँगै लसराहाको िाहानबार्ट निांिासम्म ३३ केभी िाइन पुगेको छ। २३.५ मेगावार्टको सोिुखोिा
र्जिपवद्यि
ु ् आयोर्जनाको पवद्यि
ु ्े् अस्थायी वैकन्ल्पक व्यवस्थापनस्वरुप यही ३३ केभी िाइनबार्ट
र्जोड्ने प्रयास भइरहे को छ।
सोिु कररडोर प्रसारण िाइन बन्ने भएपनछ प्रागिकरणिे त्यस क्षेत्रका १ २ र्जिपवद्युि ् आयोर्जनासँग
िीन सय २५ मेगावार्टकोपवद्यि
ु ् खररद–बबक्री सम्झौिा (पपपपए) गरे को छ। त्यसमध्ये सरकारिे
प्रनिस्पिानमाफनि प्रवद्र्िक छनोर्ट गरे का ८२ मेगावार्टको िल्िो सोिु र २३.५ मेगावार्टको सोिुखोिा
आयोर्जनाको ननमानण सम्पन्न भई प्रसारण िाइन अभावमा पवद्युि ् र्जोड्न नसकेमा प्रागिकरणिे
४५ प्रनिशि हर्जानना निनप
ुन ने व्यवस्था पपपपएमा छ।सबै आयोर्जनाको पवद्यि
ु ् निांिा सबस्र्टे सनमा
र्जोडडने छ।
नेपाि सरकार िथा प्रागिकरणको िगानी र भारिीय एन्क्र्जम बैकको सहुलियिपूणन ऋणमा ननमानण
भइरहे को ठे केदार छनोर्टमा भएको पववादका कारण आयोर्जना झन्डै दई
ु वषन दििा सरु
ु भएको गथयो।
प्रसारण िाइन ननमानणका िागग भारिीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२को चैिमा ठे क्का सम्झौिा
भएको गथयो।
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मागथल्िो िामाकोसी र रसव
ु ागिीमा दििाइिे पवद्यि
ु उत्पादनमा
सरकारिे लिएको िक्ष्य पुरा नहुन,े यो वषन ३८७ मे गावार्ट मात्र
थपपने

काठमाडौं । सरकारिे चािू आगथनक वषन २०७६/०७७ मा पवद्युि उत्पादनमा लिएको िक्ष्य पुरा नहुने
भएको छ । ननमानणगिन ४५६ मेगावार्टको मागथल्िो िामाकोसी र १ १ १ मेगावार्टको रसुवागिीिगायि
एक दर्जनन आयोर्जनामा दििाइ भएपनछ सरकारको िक्ष्य पुरा नहुने भएको हो ।

चािु आगथनक वषनमा सरकारिे सावनर्जननक र ननर्जी क्षेत्रबार्ट १ हर्जार मेगावार्ट बबर्जि
ु ी उत्पादन गरी

र्जडडि क्षमिा २ हर्जार २०० मेगावार्ट पय
ु ानउने िक्ष्य िय गरे को गथयो । यस्िै नेपाि पवद्यि
ु ्
प्रागिकरणिे चािू आवमा १ ००५ मेगावार्ट पवद्यि
ु ् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरको गथयो ।

िर, दोिखामा ननमानणिीन मागथल्िो िामाकोसीसदहि १ ५ साना/ठूिा र्जिपवद्युि ् आयोर्जना सम्पन्न
हुन नसक्ने भएपनछ िक्ष्यको ५० प्रनिशि पवद्युि ् पनन उत्पादन थप हुन नसक्ने दे खखएको हो ।

चािू आगथनक वषनमा प्रागिकरणको सहायक कम्पनी र ननर्जी क्षेत्रका साना/ठूिा गरी ५० ओर्टा

र्जिपवद्युि ् आयोर्जना ननमानण सम्पन्न गने िक्ष्य गथयो । प्रागिकरणिे मागथल्िो िामाकोसी यो
वषन सम्पन्न भई बबर्जुिी उत्पादन हुने आयोर्जनाका रुपमा लिएको गथयो ।

आयोर्जनामा पेनस्र्टक पाइप र्जडानको र्जदर्टि काम भइरहे कािे दििाइिे िोककएको समयमा आयोर्जना
सम्पन्न हुने अवस्था छै न ् । आयोर्जनाको काम ९९ प्रनिशि सककएको छ । रसुवागिीको ७५ प्रनिशि
काम सककएको छ । कोरना भाइरसका कारण यो आयोर्जनाको काममा अवरुद्ि र्जस्िै छ ।
मागथल्िो िामाकोसी र रसुवागिी नआएमा प्रागिकरणिे लिएको पवद्युि ् उत्पादन िक्ष्य ५० प्रनिशि
घट्ने प्रवक्िा प्रवि अगिकारी बिाउँ छन ् । उनका अनुसार, िामाकोसीसदहि गचलिमे र्जिपवद्युि

कम्पनीअन्र्िगिका रसुवागिी, सान्र्जेन, भोर्टे कोशी िगायिका आयोर्जना सम्पन्न हुन पनन चािू
आवमै कदठन छ । आगामी आगथनक वषनमा यी सबै आयोर्जना सम्पन्न भए पवद्यि
ु उत्पादनमा
नयाँ रे कडन कायम हुने दे खखन्छ ।

सम्पन्न हुने भननएका ५० ओर्टामध्ये ३५ ओर्टा मात्रै आउने छन ् । िी आयोर्जनाबार्ट ३८७ मेगावार्ट
पवद्यि
ु ् उत्पादन थपपने बिी सम्भावना रहे को प्रवक्िा अगिकारी बिाउँ छन ् । िी ३८७ मेगावार्टका

३५ ओर्टा र्जिपवद्युि ् आयोर्जनामध्ये पनन चािू आवको फागुन १ २ गिेसम्म आइपुग्दा १ २१ मेगावार्ट
पवद्यि
ु ्

उत्पादन

थप

भइसकेको

छ

।

बाँकी २२ ओर्टा र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाबार्ट २६५ मेगावार्ट आउँ दो असार मसान्िलभत्र रान्ष्रय प्रणािीमा

थपपने प्रागिकरणको अनुमान छ । यद्यपी पनछल्िो िक्ष्यमा राखखएका केही आयोर्जना नआउने
सांभावना छ । त्यसैिे ३८७ मेगावार्टको िक्ष्य पनन घट्ने सांभावना छ । िक्ष्य भन्दा कम आएपनन
बबर्जुिी उत्पादनमा नयाँ रे कडन कायम हुने छ ।
आयोर्नामा कोरोनाको असर
चािू आवमै ननमानण सम्पन्न भइ पवद्युि ् उत्पादन हुने भननएका केही र्जिपवद्युि ् आयोर्जनामा
चीनबार्ट फैँलिएको कोरोना भाइरस प्रभाव परे को प्रागिकरणको भनाई छ । चीननयाँ िगानी, ठे केदार,
प्रापवगिक र ननमानण सामग्री प्रयोग भएका र्जिपवद्युि ् आयोर्जना अदहिे ठप्प र्जस्िै छन ् । आयोर्जना
साइर्टमा केही काम भएपनन ननमानणिे गनि लिन सकेको छै न ् ।

दशैं, निहारअनघ नै बबदा मनाउन चीन गएका कामदार िथा प्रापवगिक आयोर्जनामा फकनन सकेका
छै नन ् । र्जसका कारणिे आयोर्जना मख्
ु य काम नै अनघ बढ्न सकेको छै न ् । १ १ १ मेगावार्टको
रसव
ु ागिी र्जिपवद्यि
ु ् आयोर्जनाका कायनरि प्रापवगिक कामदार नफकनदा आयोर्जना सम्पन्न हुन
नसक्ने अवस्था छ ।
त्यस्िै, चीननयाँ िगानी इन्न्र्जननयररङ, खररद र ननमानण(इपीसी) मोडेिमा ननमानणिीन २५ मेगावार्टको
न्यादी र्जिपवद्युि ् आयोर्जना पनन कोरोनाकै प्रभाविे पनछ िकेलिन सक्ने दे खखन्छ । त्यो

आयोर्जनाको पनन यसैवषन सम्पन्न भइ पवद्युि ् उत्पादन ददने िक्ष्य गथयो । त्यस्िै, लसांगर्टीखोिा

िगायि चीननँया िगानी र ननर्जी क्षेत्रबार्ट प्रवद्र्िन भएका आयोर्जनामा कोरोना भाइरसको प्रभाविे
चािू आवमै आयोर्जना सम्पन्न गनन चन
ु ौिी छ ।
र्जिपवद्युत्मा आयोर्जनामा प्रयोग हुने अगिकाांश सामग्री, मेलसन िथा उपकरणहरु चीनबार्ट ल्याउनुपछन
। िर, केही आयोर्जनाका िागग चीनमा र्टे स्र्ट भएका मेलसन उपकरणहरु त्यहाँका उद्योग बन्द भएसँगै
ल्याउन नसककएको ननर्जी ऊर्जान उत्पादकहरु बिाउँ छन ् ।
चीनसँग र्जोडडएका उत्तरी नाका दव
ु ै नाका अदहिे बन्द छन ् । उिा, चीनमा त्यस्िा मेलसन उत्पादक
कम्पनी, उद्योग र कायानिय अदहिे बन्द छन ् । कोरोना भाइरस सांकमणको सन्त्रास कदहिेसम्म

रहने हो, त्यनिवेिासम्म र्जिपवद्युत्मा आयोर्जना त्यस्को असर दे खखने गछन । आउँ दो ददनमा चीननँया
ठे केदार र कामदार भएका आयोर्जनामा अझै अन्योििमा थपपने दे खखन्छ ।
बढी बबर्ुली ननयाातको सम्भािना टयो
सरकारिे मागथल्िो िामाकोसी र रसुवागिीबार्ट उत्पादन हुने बबर्जुिी स्वदे शमा खपि भएर बचेको
भारि ननयानि गने िक्ष्य लिएको गथयो । त्यसअनुसार, ननयानि गनन ठूिो क्षमिाको प्रसारण िाइन
र पविरण प्रणािी चादहन्छ । त्यसका िागग अदहिे िल्केबर मुर्जफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण िाइन

ननमानणको अन्न्िम चरणमा छ । सो िाइनबार्ट झन्डै १ हर्जार मेगावार्ट पवद्युि ् नेपाि र भारिबीच
आयाि ननयानि हुन सक्नेछ ।

िामाकोसी आयोर्जना चािू आवमा नआउँ दा ित्काि बबर्जि
ु ी भारि ननयानि गनप
ुन ने अवस्था नहुने
अगिकारी बिाउँ छन ् । बखानयाममा केही बचि भएको बबर्जि
ु ी मात्रै भारि बेच्न सककने भए पनन
दहउँ दमा भारिबार्टै ल्याउनप
ु ने अवस्था छ । िोडसेडडङ्ग हर्टाउन पवद्यि
ु प्रागिकरणिे भारिबार्ट
५०० मेगावार्ट बबर्जि
ु ी आयाि गरररहे को छ ।
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कालिका इनर्जीिे भोर्टे कोसी-५ ननमानण गदै , ४ वषनमा पवद्युि
उत्पादन

काठमाडौं । कालिका इनर्जी कम्पनीिे ६२ मेगावार्टको भोर्टे कोसी-५ र्जिपवद्यि
ु आयोर्जना ननमानण
गने

भएको

छ

।

कम्पनीिे

अबकाेे

४

वषनलभत्र

पवद्यि
ु

उत्पादन

गने

गरी लसन्िप
ु ाल्चोकन्स्थि भोर्टे कोसी नदीमा आयोर्जना ननमानण गनन िागेकाेे हाेे ।
अध्ययन परू ा भएको आयोर्जनाको पवत्तीय स्रोि व्यवस्थापन गरी सांरचना ननमानणको काम सुरु गररने
भएकाेे छ । कम्पनीिे आयोर्जना ननमानण गनन उत्पादन अनम
ु निपत्रका िागग पवद्यि
ु पवकास
पवभागमा आवेदन ददएको छ । कम्पनीको नाममा अनम
ु निपत्र र्जारी गने प्रकक्रया अन्न्िम चरणमा
पग
ु ेको पवभागिे र्जनाएको छ ।
पवभागिे पवद्युि ऐन, २०४९ को दफा ४ िथा पवद्युि ननयमाविी २०५० को ननयम १ ५ बमोन्र्जम
कम्पनीिाई अनुमनिपत्र ददन ३५ ददने सूचना र्जारी गरी सरोकारवािासँग राय िथा सुझाव मागेको
छ । यो आयोर्जना ननमानण िथा सञ्चािन गदान प्रनिकुि असर पने अवस्था रहे मा पवभाग िथा
कम्पनीको कायानियमा आइपुग्ने गरी लिखखि राय/सुझाव पठाउन सम्बन्न्िि सरोकारवािासँग आग्रह
गररएको हो ।
१ ४६.८९ लमर्टर ग्रस हे ड रहने गरी डडर्जाइन गररएको आयोर्जना नदी प्रवाही हो । आयोर्जना ननमानण
सम्पन्न भई सञ्चािनमा आउँ दा वापषनक ३६२.८० गगगावार्ट घन्र्टा पवद्युि उत्पादन हुनेछ ।
मध्यभोर्टे कोसीको पवद्युिगह
ृ भन्दा ििबार्ट आयोर्जनाको सांरचना सुरु हुनेछ । भाेेर्टेकाेेसीकाेे पानी
पवद्युिगह
ृ मा खसाल्न ७.४५८ ककिोलमर्टर िामो मुख्य सुरुङ ननमानण गररनेछ । पवद्युि उत्पादन
गनन पवद्युिगह
ृ मा ३१ .२५ मेगावार्टका २ वर्टा युननर्ट राखखनेछ ।
पवद्युि उत्पादनपनछ पवद्युिगह
ृ बार्ट ननस्कने पानी सुनकोसी नदीमा खसाल्न ७० लमर्टर िामो
ननकास कल्भर्टन ननमानण गररनेछ ।आयोर्जनाबार्ट २०८० साि पुस १ ५ गिेदेखख पवद्युि उत्पादन सुरु
गने िालिका छ ।

आयोर्जनाबार्ट उत्पाददि पवद्युि ४ ककिोलमर्टर र्टािाको २२० केभी लसांगि सककनर्ट प्रसारण िाइनमाफनि
बाह्रबबसे सबस्र्टे सनमा िगेर र्जोडडनेछ ।
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६ सय ३५ मेगावार्टको दि
ू कोसीमा एडडबीिे ६० अबन ऋण ददने
सस्िो र आकषनक माननएको ६ सय ३५ मेगावार्टको दि
ू कोसी र्जिाशययुक्ि आयोर्जनामा ६० अबन
रुपैयाँ ऋण िगानी गनन एलसयािी पवकास बैंक (एडडबी)िे प्रनिबद्ििा र्जनाएको छ । िर, एडडबीसँग
उक्ि ऋण िगानीसम्बन्िी सम्झौिा भने भइनसकेको प्रागिकरणका िफनबार्ट आयोर्जना प्रमुख
वसन्िध्वर्ज श्रेष्ठिे बिाए । नेपाि पवद्युि ् प्रागिकरणिे अनघ बिाएको उक्ि आयोर्जनामा कररब १
खबन ६० अबन रुपैयाँ (१ अबन ५२ करोड अमेररकी डिर) िागि अनम
ु ान गररएको छ । यस
अनुमानअनुसार आयोर्जनामा कररब प्रनिमेगावार्ट २५ करोड १ ९ िाख रुपैयाँ िगानी हुनेछ ।
एडडबीिे ६० अबन िगानी गरे पनन आयोर्जनाका िागग अझै १ अबन रुपैयाँ र्जुर्टाउनुपने आयोर्जना
प्रमख
श्रेष्ठिे बिाए । अथन मन्त्राियिे आयोर्जनामा िगानी गनन पवचव बैंक, एलसयािी पव
ु
ू ानिार
िगानी बैंक (एआआइबी) र्जाइका, डडएफआइडी, युएसएडर्जस्िा सांस्थासँग छिफि गरररहे को उनको
भनाइ छ । उनिे भने, ‘सकेसम्म थोरै सांख्याका िगानीकिानबार्टै पवत्तीय व्यवस्थापन हुन सके राम्रो,
िर एक–दई
ु वर्टा िगानीकिानिे मात्रै बाँकी १ खबन िगानी गनन सक्ने अवस्था दे खखएको छै न ।’
उक्ि आयोर्जना ननमानण सरकारको उच्च प्राथलमकिामा रहे कािे

पवत्तीय व्यवस्थापन गनन पवलभन्न

दाि ृ ननकाय िथा िगानीकिानसँग समन्वय भइरहे को अथन मन्त्राियका सहसगचव श्रीकृष्ण नेपाििे
बिाए । ‘सरकारको प्राथलमकिामा परे कािे यो आयार्जनामा सकेसम्म सहुलियि दरको िथा कम
सिन हुने ऋणको खोर्जीमा हामी छौँ,’ उनिे भने, ‘पवलभन्न ननकायसँग कुराकानी भए पनन ऋण
सहमनि वा सम्झौिा कोहीसँग पनन भइसकेको अवस्था छै न ।’ आयोर्जनाको पवस्िि
ृ पररयोर्जना
प्रनिवेदन (डडपपआर)को फाइनि ररपोर्टन ियार गरे र कन्सल्ट्यान्र्ट कम्पनीिे प्रागिकरणिाई
बुझाइसकेको आयोर्जना प्रमुख श्रेष्ठिे बिाए ।
राष्ट्रिय गौरिको सूचीमा राखखने
दि
ू कोसी नेपािको ऊर्जान पवकासमा कोसेिुांगा हुन सक्ने भन्दै रान्ष्रय गौरवका आयोर्जनाको सूचीमा
समावेश गररने ऊर्जान, र्जिस्रोि िथा लसँचाइमन्त्री वषनमान पन
ु िे बिाउँ दै आएका छन ् । झन्डै एक
मदहनाअनघ आयोर्जनाको ननरीक्षणका क्रममा उनिे खोर्टाङको रावाबेँसी पुगेर यस्िो बिाएका हुन ् ।
उनिे उक्ि आयोर्जना ननमानण गने कायनमा सघाउन ओखििुांगा र खोर्टाङका स्थानीयिाई आग्रह
गरे का छन ् ।
१ ० ठूला र्लाशययुक्त आयोर्नामध्ये पदहलो

दि
ू कोसी र्जिाशययुक्ि आयोर्जनाको पदहचान सन ् १ ९८५ मा र्जापान सहयोग ननयोग (र्जाइका)िे
गरे को कोसी र्जिािार क्षेत्रको अध्ययनबार्ट भएको गथयो । र्जाइकाकै सन ् २०१ ४ को अध्ययनअनस
ु ार
नेपािका १ ० ठूिा र्जिाशययुक्ि आयोर्जनामध्ये पदहिो स्थानमा दि
ू कोसीिाई राखखएको छ । अरुण
िेस्रो, मागथल्िो

कणानिी, बुिीगण्डकी, िमोर, कणानिी

गचसापानी, पन्चचम

सेिी, िल्िो

अरुण,

पञ्चेचवरर्जस्िा ठूिा र्जिाशययक्
ु ि आयोर्जनाको सच
ू ीमा यो आयोर्जनासमेि परे को उनको भनाइ
छ।
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युनाइर्टे ड इदी मादी हाइड्रोपावरिे आईपीओ ननष्कासन गने
काठमाडौं । युनाइर्टे ड इदी मादी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिलमर्टे डिे प्राथलमक सेयर (आईपीओ)
ननष्कासन गने भएको छ । कम्पनीिे १ ० करोड ५० िाख रुपैयाँ बराबरको १ ० िाख ५० हर्जार
ककत्ता आईपीओ ननष्कासन गनन नेपाि गििोपत्र बोडनबार्ट अनुमनि पाएको छ ।
चक्
ु िापँर्ज
ु ीको १ ० प्रनिशि अथानि ४ करोड २० िाख रुपैयाँ बराबरको ४ िाख २० हर्जार ककत्ता
आयोर्जना प्रभापवि स्थानीयबालसन्दा र १ ५ प्रनिशि अथानि ६ करोड ३० िाख रुपैयाँ बराबरको ६
िाख ३० हर्जार ककत्ता सवनसािारणिाई ननष्कासन गनन िागेको कम्पनीिे र्जनाएको छ ।
आईपीओ ननष्कासन िथा बबक्री प्रवन्िकमा ग्िोबि आईएमई क्यापपर्टि लिलमर्टे ड रहे को छ ।
कम्पनीिे ७ मेगावार्टको मादी आयोर्जना ननमानण गरे को छ

।
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१ सय ३३ आयोर्जनािाई िगानी र्जुर्टाउन समस्या, साना
आयोर्जनामा र्जाेे खखम िेरै
काठमाडौं

। स्विन्त्र ऊर्जान

उत्पादकहरूिे

सरकारसँग

उत्पादन

अनम
ु निपत्र

लिएका

१

सय

३३ र्जिपवद्यि
ु आयोर्जनामा िगानी र्जर्ट
ु ाउन समस्या भएकाेे छ । र्जिपवद्यि
ु मा िगानी र्जाेेखखम
बिे काेे

भन्दै

बैंक

िथा

पवत्तीय

सांस्थािे

ऋण

प्रवाहमा

कडाई गदान

२ हर्जार

६

सय

मेगावार्टका आयोर्जनामा िगानी र्जुर्टाउन समस्या भएकाेे हाेे ।
साना आयोर्जनामा बैंक िथा पवत्तीय सांस्थािे िगानी र्जाेेखखम दे खाउन थािेकाेे सन्ु स्मि इनर्जी
प्रालिका अध्यक्ष सलु शि पोखरे ििे बिाए ।इनर्जी डेभिपमेन्र्ट काउन्सीि र यए
ू सएआइडी नेपाि
हाइड्रो पावर डेभिपमेन्र्टिे रार्जिानीमा गरे काेे कायनक्रममा कायनपत्र प्रस्िि
ु गदै उनिे यस्िाेे
बिाएका हुन ् ।
पवद्युि पवकास पवभागिे कररब ७ हर्जार ६ सय ७९ मेगावार्टका आयोर्जनाकाेे उत्पादन अनुमनिपत्र
र्जारी गरे पनन िगानी र्जुर्टाउन समस्या परे काेे उनिे बिाए । िगानी र्जुर्टाउन नसक्दा अनुमनिपत्र
लिएका आयोर्जना सरकारी बास्केर्टमा र्जान ददनुपने वा र्जरीवाना निररददने िगानीकिान खोज्नुपने
अवस्था रहे काेे उनिे बिाए ।
ननर्जी िगानीमा बनेका साना आयोर्जना रुग्ण बन्दै गएकािे पनछल्िो समय बैंकहरूिे र्जिपवद्युिमा
ऋण ददन पवलभन्न सिन राख्न थािेकािे यी आयोर्जनाकाेे ननमानण अन्याेैिमा परे काेे उनिे बिाए
। प्रनिमेगावार्ट िागि ठूिा आयोर्जनाकाेे िुिनामा बिी हुने हुँदा साना आयोर्जनाबार्ट िगानीकिानिे
मुनाफा लिन नसेकाेे उनिे बिाए ।
उनिे प्रभापवि क्षेत्रमा साना आयोर्जनािे ठूिा सरह नै पहुँच सडक ननमानण गनेदेखख सामान्र्जक
उत्तरदानयत्वका काम गनुन पने हुँदा िागि बिी हुने बिाए । ननमानण िागि िेरै हुने गरे कै कारण
बैंककाेे िगानी र्जुर्टाउन समस्या हुन थािेकाेे उनिे बिाए ।

‘ननर्जी क्षेत्रिे पवपवि समस्या झेल्दै ननमानण पूरा गरे र पवद्युि उत्पादन सुरु गछन न ्,’ कायनक्रममा
कायनपत्र प्रस्िुि गदै उनिे भने, ‘र्जसाेे िसाेे गरे र बैंककाेे ऋण निरे र नफा कमाउने बेिा
हुँदा आयाेेर्जना सरकारिाई हस्िान्िरण गनुन पने समय हुन्छ ।’
उनिे िागि िथा बैंककाेे ्यार्जदर बदिरहने, समयकाेे अन्िरािसँगै खोिाको हाइड्रोिोर्जी
पनन पररविनन भइरहे कािे िगानीकिानिे मुनाफा लिन पाउने गरी उत्पादन अनुमनिपत्रकाेे अवगि
५० वषन पुयानउन सरकारसँग माग गरे ।
नेपाि पवद्युि प्रागिकरणिे ननर्जी क्षेत्रसँग ६ हर्जार मेगावार्ट बिीका आयोर्जनाकाेे पवद्युि खररद
सम्झाेैिा (पपपपए) गरे काेे छ । र्जसमध्ये २ हर्जार ८ सय १ ० मेगावार्टका आयोर्जना िगानी
व्यवस्थापन गरी ननमानणािीन छन ् । बाँकी आयोर्जना िगानी र्जाेेहाेे गरे र ननमानणमा र्जाने प्रकक्रयामा
छन ् ।

>f]t M cGgk"0f{ kf]i^, 2076÷11÷15

पवद्युि पविेयक पररमार्जनन गनन सुझाव
काठमाडौं : पवद्यि
ु पविेयक २०७६ को प्रस्िापवि मस्यौदा पवद्यि
ु क्षेत्रको पवकासका िागग अनक
ु ूि

नभएको ननर्जी ऊर्जान प्रबद्र्िकिे बिाएका छन ् । ऊर्जान, र्जिस्रोि िथा लसँचाइ मन्त्राियिे ियार
पारको पवद्यि
ु पविेयकको मस्यौदामागथ छिफि गदै उनीहरूिे मस्यौदामा िेरै पररमार्जनन गनन
सझ
ु ाव ददएका छन ् ।

इनर्जी डेभिपमेन्र्ट काउन्न्सि र यूएसएडको नेपाि हाइड्रो पावर डेभिपमेन्र्ट प्रोर्जेक्र्ट (एनएचडीपी)
िे बि
ु बार िलििपरु मा प्रस्िापवि पवियेकको मस्यौदामागथको छिफि कायनक्रम आयोर्जना गरे को
गथयो । कायनक्रममा अपप पावर कम्पनी लिलमर्टे डका अध्यक्ष गरु
ु प्रसाद न्यौपानेिे यो ऐन प्रस्र्ट नभइ

आफैमा बाखझएको भन्दै खक
ु ु िो नीनि लिन आवचयक रहे को बिाए । ‘पवद्यि
ु उत्पादन, प्रसारण
िाइनको ननमानण, पविरण िथा पवद्यि
ु व्यापार र्जस्िा सम्बन्िमा ऐनबार्ट स्पष्र्ट कायननीनि

िोककनप
ु छन । पवद्यि
ु क्षेत्रका पवकासका िागग नेपाि पवद्यि
ु प्रागिकरणको एकागिकारिाई िोड्ने
सम्बन्िमा पविेयक मौन रहे को र सरकारिे आफ्नो क्षेत्रागिकार िोक्नप
ु छन ’, उनिे भने, ‘भन्दै

न्यौपानेिे नेपािको पवद्युि पवकासमा सरकारिे ननर्जी क्षेत्रको भूलमकािाई उपेक्षा गरे को बिाए ।
प्रस्िापवि ऐनिे पनछल्िो समयमा सरकारिे नै प्राथलमकिामा राखेको ननर्जी सरकारी साझेदारी
अविारणािाई बेवास्िा गरे को उनको िकन छ ।
यस्िै, अकान सहभागी सन्ु स्मि इनर्जी प्राइभेर्ट लिलमर्टे डका अध्यक्ष सश
ु ीि पोखरे ििे पवद्यि
ु क्षेत्रमा

अदहिे र्जन
ु ककलसमको उत्साह दे खखएको छ त्यो सिही मात्र भएको िर त्यसको लभत्रीपार्टो
उत्साहर्जनक नरहे को बिाए । पवद्यि
ु ीय क्षेत्रको पव
ू ानिार पवकासमा सरकारको दििासस्
ु िी र ननर्जी
ऊर्जान प्रबद्र्िकिाई नीनिगि रूपमा गररने व्यवहार सन्िोषर्जनक नभएको उनको भनाइ छ ।

पोखरे ििे कायनपत्रमा प्रस्िुि गरे को िथयाांकअनुसार अदहिे ५ हर्जार ५ सय २६ गगगावर्ट पवद्युि ्
माग रहे कोमा ५२ मेगावार्टको परीक्षण प्रसारणसँगै १ हर्जार ३ सय ५५ मेगावार्ट आपूनिन भइरहे को
छ । कुि र्जडडि क्षमिा १ हर्जार ७० मेगावार्ट रहे कोमा भारिबार्ट कररब ५ सय मेगावार्ट आयाि

भइरहे को छ । सरकारी र ननर्जी गरी ३४ सय मेगावार्टभन्दा बिी पवद्युि उत्पादनको चरणमा रहे को
छ । अदहिे प्रनिव्यन्क्ि पवद्युि उपयोग कररब १ सय ७० ककिोवार्ट छ ।

यस्िै, डेिोइर्ट यए
ू सएड एनएर्जडीपीका प्रनिननगि अलमिाभ साहिे कायनपत्र प्रस्िि
ु गदै पविेयकिे

प्रसारणिाइन ननमानणमा ननर्जी क्षेत्रको सहभागगिा बिाउने गरी सम्बोिन नगरे को बिाए । कररब ५
बबलियन डिर बराबरको रकम प्रसारणिाइन ननमानण आवचयक रहे को सरकारी गुरु योर्जनामा रहे को

भए पनन प्रस्िापवि ऐनिे प्रसारणिाइनमा िगानी बिाउन ठोस बुँदा नराखेको भन्दै साहिे नीनिगि
रूपमा नै यसमा िगानीका िागग व्यवस्था गनप
ुन ने बिाए ।

प्रस्िापवि मस्यौदािे उर्जान भनेर पवद्युिीय ऊर्जानिाई मात्र िक्षक्षि गरे को र सौयन, वायु िगायिका
अन्य ऊर्जानिाई समेट्न नसकेको घाम पावर नेपाि प्राइभेर्ट लिलमर्टे डका अध्यक्ष अन्र्जि ननरौिािे
र्जानकारी ददए ।
पवद्युि ननयमन ननयोगका सदस्य रामप्रसाद गििाििे प्रस्िापवि पविेयक मस्यौदा सुरुवािी चरणको
छिफिमा नै रहे कािे यसमा आवचयक बुँदा समावेश गनन सककने बिाए । प्रस्िापवि मस्यौदािे
पवद्युिीय क्षेत्रमा स्वस्थय प्रनिस्पिी वािावरण ननमानणमा सहयोग गने उनको भनाइ छ ।
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गच लिमे बत्रशूिी प्रसारण िाइन ननमानणमा दििाइ
रसुवा - गचलिमे बत्रशूिी २२० केभी प्रसारण िाइन ननमानणमा दििाइ हुने भएको छ। चीनमा फैलिएको
कोरोना भाइरस (कोलभड–१ ९) का कारण सामग्री आयाि, कामदार पररचािन िथा कामदारिाई रकम
भुक्िानीमा

समस्या

आएको

हो।

आयोर्जना ननमानण गरररहे को गचननयाँ ठे केदार पपङ्गाओ ग्रुप लिलमर्टे डको कायानिय चीनको हुनान
प्रान्िमा रहे को छ। यो प्रान्ि कोरोना भाइरस फैलिएको प्रान्िसँग र्जोडडएकािे समस्या आएको
आयोर्जना प्रमख
ु सभ
ु ारम्भ पवक्रम शाहिे बिाए। ‘त्यहाँ रहे को बैंक िथा ठे केदारको कायानियसमेि
खुल्न सकेको छै न,’ उनिे भने, ‘त्यहाँबार्ट हुनुपने सबै काम रोककएको छ।’
चीनबार्ट आउनुपने सामग्री आएको छै न। कामदारिाई ददनुपने रकम भुक्िानी हुन सकेको छै न।
आयोर्जनामा कररब चारर्जना कायनरि गथए। िर अदहिे त्यहाँ कररब एक सय ८० िे काम गरररहे का
छन ्। आयोर्जनाको सबस्र्टे सनका िागग आवचयक सामग्रीको परीक्षण चीनमा र प्रसारण िाइनका
िागग आवचयक सामग्री परीक्षण भारिमा भइसकेको छ। चीनबार्ट आउने सामग्री कोिकात्ता हुँदै
आउने भएकािे यनिखेर सामग्री िुवानी सुरु भइसक्नुपने हो। िर त्यो हुन सकेको छै न।
चािु आगथनक वषन ०७६/७७ लभत्र न्र्जल्िाका दई
ु वर्टा र्जिपवद्युि ् आयोर्जनािे उत्पादन सुरु गने ियारी
गरे का छन ्। यो प्रसारण िाइन ननमानण नभएमा उत्पादन भएको पवद्युि ् खेर र्जाने छ। प्रसारण
िाइनको ५५ प्रनिशि काम सककएको छ।
आठवर्टा र्टावरको फाउन्डेसनको काम सककएको छ। बाँकी र्टावरको एस्काभेसनको काम र्जारी छ।
सामग्री िुवानी गननका िागग ग्रेमा रोपवे ननमानण भइरहे को छ। सडक नपुगेको क्षेत्रमा सामग्री
िैर्जानका िागग िीन स्थानमा रोपवे स्थापना गने ियारी भइरहे का आयोर्जना प्रमख
ु शाहिे बिाए।
सन ् २०१ ७ डडसेम्बर २० दे खख प्रसारण िाइन ननमानण सुरु भएको आयोर्जनाको सन ् २०१ ९ र्जुन १३
मा ननमानण सम्पन्न गने कायनयोर्जना रहे को गथयो। सम्झौिाअनुसार काम गनन नसकेपनछ आयोर्जनािे
ननमानणको म्याद थपेको छ। थपपएको समय सीमाअनस
ु ार सन ् २०२० अपप्रि ३० सम्ममा
सबस्र्टे सनको ननमानण गररसक्नु पछन । िर यो नसककने दे खखएपनछ म्याद थप्न िागगएको हो।
भौगोलिक पवकर्टिा, सडकको पहुँच नपुगेको, डडर्जाइनमा िेरै समय िागेका कारण ननमानणमा दििाइ
भएको उनिे बिाए। रसव
ु ाको मागथल्िो क्षेत्रमा ननमानण हुने र्जिपवद्यि
ु ् आयोर्जनाबार्ट उत्पादन हुने

पवद्युि ् रान्ष्रय प्रसारण िाइनमा र्जोड्नका िागग प्रसारण िाइन ननमानण गररएको हो। प्रसारण
िाइन ननमानणका िागग सन ् २०१ ७ नोभेम्बर १ ३ मा ठे क्का सम्झौिा भएको गथयो।
रसुवाको आमाछोददङ्मो गाउँ पालिकान्स्थि गोल्र्जुङदे खख नुवाकोर्टको ककस्पाङ गाउँ पालिकान्स्थि
बत्रशूिी थ्री बी हबसम्म प्रसारण िाइन ननमानण हुने छ। प्रसारण िाइनको दरू ी सािे २७ ककिोलमर्टर
रहे को छ। गोल्र्जुङदे खख मैिुङसम्म २२० केभी डबि सककनर्ट र मैिुङदे खख बत्रशूिी थ्री बीको हबसम्म
‘फोर सककनर्ट’ प्रसारण िाइन ननमानण हुनेछ। गोल्र्जङ
ु दे खख थ्री बी हबसम्म ७८ वर्टा र्टावर रहने
बिाइएको छ।
प्रसारण िाइन र सब–स्र्टे सन ननमानणका िागग नेपाि सरकार, र्जमनन सहयोग ननयोग केएफड्िुको
अनुदान िथा युरोपपयन इन्भेस्र्टमेन्र्ट बैंकको ऋण िगानी छ। प्रसारण िाइन ननमानणपनछ न्र्जल्िाको
गोसाइँकुण्ड गाउँ पालिका र आमाछोददङ्मो गाउँ पालिकामा ननमानणािीन र्जिपवद्युत्को पवद्युि ् र्जोडडने
छ।
सबस्र्टे सन ननमानणका िागग र्जग्गा अगिग्रहणमा दििाइ, वैदेलशक सहायिा पखननुपने, र्जग्गा सट्र्टा,
रुख कर्टानका िागग समयमै अनुमनि नपाउनु िगायि कारणिे दििाइ भएको हो। यो प्रसारण
िाइनमा दई
ु सय १ ६ मेगावार्टको मागथल्िो बत्रशूिी एक, एक सय २० मेगावार्टको रसुवा भोर्टे कोशी,
एक सय १ १ मेगावार्टको रसव
ु ागिी, ७८ मेगावार्टको सान्र्जेन खोिा, ४२.५ मेगावार्टको सान्र्जेन, २०
मेगावार्टको िाङर्टाङखोिा, १ ४.८ मेगावार्टको मागथल्िो सान्र्जेन, ६.४२ मेगावार्टको मागथल्िो मैिुङ ए
र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाको पवद्युि ् र्जोडडने छ। यो प्रसारण िाइनमा पाँच सय मेगावार्ट पवद्युि ् र्जडान
गनन सककने छ।
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बबर्जुिीको भाउ बिाउन २० अबन बिी खचन प्रक्षेपण
नेपाि पवद्युि ् प्रागिकरणिे पवद्युि ् महशुि वद्
ृ गिका िागग गि वषनभन्दा चािू वषनको खचन २०
अबन बिी हुने प्रक्षेपण गरे को भेदर्टएको छ । १ ४ प्रनिशिसम्म बबर्जि
ु ीको भाउ बिाउनका िागग
प्रस्िाव गरे को प्रागिकरणिे यसरी अत्यगिक रूपमा खचन बिी दे खाएर पवद्युि ् ननयमन आयोगमा
प्रस्िाव गरे को हो ।
नेपाि पवद्युि ् प्रागिकरणिे पवद्युि ् महशुि वद्
ृ गिका िागग गि वषनभन्दा चािू वषनको खचन २०
अबन बिी हुने प्रक्षेपण गरे को भेदर्टएको छ । १ ४ प्रनिशिसम्म बबर्जुिीको भाउ बिाउनका िागग
प्रस्िाव गरे को प्रागिकरणिे यसरी अत्यगिक रूपमा खचन बिी दे खाएर पवद्युि ् ननयमन आयोगमा
प्रस्िाव गरे को हो । अनघल्िो वषनभन्दा बिीमा ८ दे खख १ ० प्रनिशिसम्म खचन वद्
ृ गि हुनुिाई
सामान्य माननन्छ िर प्रागिकरणिे पवद्युि ् महशुि वद्
ृ गिका िागग प्रस्िाव गरे र पवद्युि ् ननयमन
आयोगिे सावनर्जननक गरे को पववरणमा भने यनि िेर खचन बिी हुने प्रक्षेपण गररएको हो ।
पववरणमा सािे ७ अबन ि सञ्चािन, रोर्जगारदािा, प्रसारण िाइन, कपोरे ि सञ्चािन िगायििाई
मात्र वद्
ृ गि हुने उल्िेख गररएको छ ।
बबर्जुिीको भाऊ घर्टाउनुपने भन्दै आयोगमागथ पवलभन्न पक्षबार्ट दबाब भईरहे को र बबर्जुिीको भाऊ
अत्यागिक महांगो भएको भन्दै आिोचना भइरहे को बेिा प्रागिकरणिे यस्िो प्रस्िाविाई ननयमन
आयोगिे भने पवचिेषण गरररहे को छ । आयोगका प्रवक्िा डा. रामप्रसाद गििाििे भने
प्रागिकरणिे उपि्ि गराएको पववरणहरू आयोगको वेबसाइर्टमाफनि सावनर्जननक गररएको र
पठाएको प्रस्िावको पवचिेषण भइरहे को बिाए । औद्योगगकका साथै उपभोक्िाहरूिाई समेि
बबर्जुिीको भाऊ बिाउनका िागग प्रस्िाव गरे को पवद्युि ् प्रागिकरणको प्रस्िावको पवचिेषण सही
रूपमा हुने नहुनेबारे भने उपभोक्िाहरूमा आशांका छ । ननयमन आयोगिे पवद्युि ् प्रागिकरणको
आयोर्जनाहरूिाई समेि प्रनिफिको व्यवस्था गरे पनछ आयोग समेि बबर्जुिीको भाऊ वद्
ृ गिको

पक्षमा रहँदै आएको भन्दै आिोचना समेि हुँदै आएको छ ।पववरणअनुसार आगथनक वषन २०७५०७६ मा प्रागिकरणको मुख्य आम्दानी ७६ अबन ४९ करोड ७ िाख रहे कोमा वद्
ृ गििे चािू वषन

२०७६-०७७ मा ८४ अबन २२ करोड ६४ िाख पग्ु ने िर खचन भने गि वषन ६६ अबन ९९ करोड ३०
िाख रहे कोमा ८६ अबन ६० करोड ६३ िाख पुग्नेछ । चािू वषनको प्रक्षेपणमा रार्जस्व ग्याप २ अबन
३७ करोड ९८ िाख हुने पनन उल्िेख छ । अनघल्िो वषनभन्दा चािू वषनमा पवद्युि ् प्रागिकरणिे

गरे को आगथनक पवचिेषणको पररदृष्यमा प्रागिकरणका कायनरि रोर्जगारदािाएको मात्र ३ अबन ४८
करोड बिी खचन हुने दे खाईएको छ ।

रोर्जगारदिाको पेन्सन फण्डको िागग कररब ७ अबन ९८ करोड गि वषन रहे कोमा यस वषन बिे र १ १
अबन ४३ करोड पुग्ने अथानि ३ अबन ४५ करोड बढ्ने प्रक्षेपण गररएको छ । त्यसैगरी प्रसारण िाइन
खचनमा गि वषन ३ अबन ७ करोड ३१ िाख रहे कोमा १ अबन ५६ करोड बिे र ४ अबन ६६ करोड ५५
िाख पग्ु ने, कपोरे र्ट अकफस सम्बन्िी खचन गि वषन ८५ करोड ३६ िाख रहे कोमा १ अबन २२ करोड
बिे र २ अबन ७ करोड ६३ पुगेको, सञ्चािन खचन ८८ करोड ९१ िख गि वषन रहे कोमा १ ३ करोड
बिे र १ अबन ३ करोड २३ िाख पग्ु ने, गि वषन रान्सलमसन िाइन-नेर्टवकन खचन १ अबन २ करोड
रहे कोमा ३ करोड बिे र १ अबन ५ करोड पुग्ने िथा ऋणको ्यार्ज ३ अबन ९२ करोड ९४ िाख
रहे कोमा एक अबन ७ करोड बिे र ५ अबन पुग्ने प्रक्षेपण गररएको छ । डडपप्रलसएसन (ह्रासकट्र्टी)मा
मात्र सािे ६ अबन बिी हुने दे खाइएको अयाोगको वेभसाईर्टमा उल्िेख छ ।

गि वषन ४८ अबन ४८ करोड रहे कोमा सािे ६ अबन बिे र ५५ खबन पुग्ने, गि वषन ररर्टनन-डेलभडेन्र्ट १ २
करोड ५५ िाख रहे कोमा घर्टे र १ १ करोड १ ० िाखमा झने, अन्य आम्दानी ५ अबन २० करोड ५
िाखबार्ट ३ अबन २१ करोड ७० िाखमा झने, पवद्युि ् खररद (ननर्जी क्षेत्र र आयाि) ३८ अबन ९६
करोडबार्ट ३९ अबन १ ९ करोड पग्ु ने प्रक्षेपण प्रागिकरणको छ ।
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काबेिी ‘ए’ अिपत्र
(अमरपुर, पाँचथर) — िगािार काम भएको भए िाप्िेर्जुङ र पाँचथरको लसमाना भएर बग्ने काबेिी
नदीबार्ट यसै वषन बबर्जुिी उत्पादन हुन्थयो । मुिुकको पवद्युि ् आपूनिनमा योगदान पुग्थयो ।

रोर्जगारी पनन लसर्जनना हुन्थयो कक भनेर स्थानीय आशावादी गथए । िर पवचव बैंकको समेि

िगानीमा ननमानण सुरु भएको आयोर्जना एक वषनदेखख अिपत्र छ । ननमानणस्थिमा झार उम्रन
थािेको छ ।
र्जडडि सामानमा खखया िाग्न थािेको छ । आयोर्जना स्थिमा ‘रुँ गािो’ राखेर गेर्ट िगाइएको छ ।
‘हामी रानि र ददउँ सो पािो लमिाएर रुङ्छौं,’ अिपत्र आयोर्जना रुँ गेर बसेका एक युवकिे भने,
‘बन्छ बन्दै न, कदहिेदेखख बन्छ भन्ने हामीिाई थाहा छै न ।’

स्थानीयिे पनछल्िो पर्टक आयोर्जना सञ्चािनका िागग आफ्नो िफनबार्ट सहयोग पर्ु याए ।

सहयोगका िागग सलमनि नै गठन गरे । आयोर्जनाको ननमानण िथा पावर हाउस क्षेत्रमा र्जाने
सडकका िागग र्जग्गा उपि्ि गराए । सरकारका नाममा आफ्नो र्जग्गा रन्र्जस्रे सन पनन
गररददए । अदहिे आयोर्जनाका पवषयमा आयोर्जना स्थिमा रहे का कमनचारीिाई नबोल्न भननएको
छ । फोर्टो खखच्न पनन नपाउने ननयम राखखएको छ । १ १ सय लमर्टर सरु
ु ङ ननमानणपनछ आयोर्जना

बन्द भएको छ । ट्याांकीिफन नौ सय र पावरहाउसिफन दई
ु सय लमर्टर सुरुङ ननमानण गररएको छ ।
चीनको लसलभि िथा हाइड्रोमेकाननकि ठे केदार चेगचयाङ हाइड्रोपावर कन्स्रक्सन एन्ड इन्स्र्टिेसन
कम्पनीिाई कामको न्र्जम्मेवारी ददइएको गथयो । ठे केदार कम्पनीसँगको पववादका कारण आयोर्जना
ननमानण ठप्प बनेको स्थानीय कमनचारीको बुझाइ छ । गचननयाँ ठे केदारसँगको सम्झौिा रद्द

भइसकेको प्रवद्निक काबेिी इनर्जी कम्पनी लिलमर्टे डका प्रमुख कायनकारी अगिकृि शेरलसांह भार्ट

बिाउँ छन ् । आयोर्जना पुनः कदहिे सुरु हुन्छ भन्ने पवषयमा उनिे पनन केही खुिाएनन ् ।
‘कम्पनीको आन्िररक वा बाह्य कारण हो, िपाईंिाई भन्न लमल्दै न,’ उनिे भने, ‘ठे केदारको ठे क्का
िोडडयो, नयाँ ठे क्का िागेको छै न ।’
ठे क्का रद्द भएपनछ यहाँका दरपरिगायिका उपकरण मध्य िमोर र्जिपवद्युि ् आयोर्जनामा
िगगएको छ । मध्य िमोरको काम पनन गचननयाँ ठे केदारबार्ट भइरहे को छ । ८० र्जनासम्म

र्जनशन्क्ि ल्याएर काम गरे को गचननयाँ ठे केदारिे आफ्ना र्जनशन्क्ि फकानएपनछ उपकरण पनन
त्यहाँबार्ट ननकािेको हो ।

आयोर्जनास्थिमा अदहिे र्जडडि क्रसर, एक्स्काभेर्टर मेलसनिगायि उपकरण छन ् । गगट्र्टी बािुवा
भने ठूिो पररमाणमा पाखामा ननकािेर थप
ु ाररएको छ । आयोर्जनािे ३७.६ मेगावार्ट पवद्यि
ु ्
उत्पादन गने िक्ष्य गथयो ।
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मागथल्िो िामाकोशी : ठाडो सुरुङिे रोककरहे को छ प्रगनि
काठमाडौँ, फागुन १५ गते । सरकारको पनछल्िो पववरणअनुसार रान्ष्रय गौरवका आयोर्जनाको भौनिक
प्रगनि असाध्यै सुस्ि छ । कूि पवननयोन्र्जि रु एक खबन बर्जेर्टमध्ये चािू आगथनक वषनको पुस मसान्िसम्म
मात्रै २० प्रनिशि मात्रै खचन भएको छ ।

िामो समयदे खख अगाडड बिाइएका रान्ष्रय गौरवका आयोर्जनाको ननमानण प्रगनि प्रभावकारी नहुनाका
पवलभन्न कारण रहे का छन ् । त्यसमा ननमानण व्यवसायीको कायनशैिी िथा कमर्जोर आयोर्जना व्यवस्थापन

र्जोडडएको छ । कूि ९९.३ प्रनिशि भौनिक ननमानण सम्पन्न भएको एक रान्ष्रय गौरवको आयोर्जनामा
समेि ननमानण व्यवसायीकै िपवानहीिे काम गरे को छ । मागथल्िो िामाकोशी र्जिपवद्यि
ु ् आयोर्जनाको
भौनिक ननमानण प्रगनिका दहसाबिे अब थोरै मात्र काम बाँकी छ ।

बाँकी रहे को थोरै काम सम्पन्न गनन कनि समय िाग्ने हो ्याक्कै भन्न सककने अवस्था छै न । कारण
आयोर्जनाको सबैभन्दा र्जदर्टि माननएको दई
ु वर्टा ठाडो सुरुङमा पाइप र्जडान गने कायनिे अपेक्षक्षि गनि
लिन सकेको छै न । सोही कारण स्वदे शी िगानीमा ननमानण भइरहे को ४५६ मेगावार्टको आयोर्जनामा
समस्या दे खखएको छ ।
हािसम्म आयोर्जनाको ठाडो सुरुङमा ३५५ लमर्टर पेनस्र्टक पाइप र्जडान गररएको छ । पाइप र्जडानका
िागग सबैभन्दा र्जदर्टि माननएको िल्िो ठाडो सुरुङमा २२० लमर्टर र मागथल्िो ठाडो सुरुङमा १३५ लमर्टर
पेनस्र्टक पाइप र्जडान गररएको हो । मागथल्िो र िल्िो ठाडो सुरुङमा १० लमर्टरका दई
ु पाइप र्जडान गनन

क्रमशः साि र पाँच ददनको समयमा आइसकेको छ । िर असाध्यै र्जदर्टि माननएको ठाडो सुरुङमा पाइप
र्जडान गदान क्रेनको डोरी चँुढ्ने र्जस्िा समस्या पनन दे खखने गरे का छन ् । आयोर्जनाका अनुसार कुनै

प्रापवगिक समस्या नआएमा आगामी वैशाखलभत्रमा पाइप र्जडान भइसक्नेछ । त्यसपनछ मागथल्िो र
िल्िो ठाडो सुरुङको बीचमा रहे को िेसो भागमा पाइप र्जडान शुरु हुनेछ ।
सो कायनका िागग मात्रै डेि मदहना थप समय िाग्नेछ । नेपाि पवद्यि
ु ् प्रागिकरणका कायनकारी ननदे शक

एवां मागथल्िो िामाकोशी हाइड्रोपावर लिलमर्टे डका अध्यक्ष कुिमान नघलसङिे ननमानणस्थिको ननरीक्षण
गरी आयोर्जनाका पदागिकारी, परामशनदािा, िीनवर्टै ठे केदारसँग सांयक्
ु िरुपमा ननमानण सम्पन्न हुने
कायनिालिका बारे मा छिफि गनभ
ुन एको छ । ठे केदार कम्पनीिे आफ्नो िालिकाअनस
ु ार काम गने
प्रनिबद्ििा पन
ु ःर्जनाएका छन ् ।

कायनकारी ननदे शक नघलसङिे अगामी असारलभत्र कम्िीमा पनन एउर्टा युननर्टबार्ट पवद्युि ् उत्पादन गने

कायनिालिका अनस
ु ार काम गनन पन
ु ःननदे शन ददनभ
ु एको आयोर्जनाका प्रवक्िा डा गणेश न्यौपानेको भनाइ
छ । पदहिो यनु नर्टबार्ट कूि ७६ मेगावार्ट पवद्यि
ु ् उत्पादन गने िक्ष्य राखखएको छ । कायनकारी ननदे शक
नघलसङिे कायनिालिका बनाइ त्यसअनस
ु ार व्यवस्थापनमा सुिार गरी कायनसम्पादन गनन पन
ु ःआग्रह

गनभ
ुन एको छ । आयोर्जनाको ियारीअनस
ु ार पदहिो यनु नर्टबार्ट पवद्यि
ु ् शरु
ु भएपनछ बाँकी पाँच युननर्टबार्ट
क्रमैसँग पवद्यि
ु ् उत्पादन हुनेछ ।

ननमानण सम्पन्न हुने समय िालिकामा प्रिानमन्त्री केपी शमान ओिी र ऊर्जान, र्जिस्रोि िथा लसँचाइमन्त्री
वषनमान पुनिगायिको गम्भीर चासो छ । त्यसैिे र्जुनसुकै अवस्थामा पनन चािू आगथनक वषनलभत्रमा
पदहिो युननर्टबार्ट पवद्युि ् उत्पादन गनप
ुन ने भएकािे आफूिे र्जनाएका प्रनिबद्ििाअनुसारका समय
िालिकामा रहे र काम गनन कायनकारी ननदे शक नघलसङिे ननदे शन ददनुभएको हो ।

उहाँिे आवचयक समन्वय, सहयोग र सहर्जीकरण गनन प्रागिकरण र आयोर्जना सिैँ ियार रहे को
बिाउनुभएको गथयो । उहाँिे िर्ट नां २ को ठे केदारिे पनन पवगिमा भन्दा काममा केही सुिार गरे को छ
। पेनस्र्टक पाइप आपूनिन िथा र्जडानको (िर्ट २) ठे क्का पाएको भारिीय कम्पनी र्टे क्स्म्याकािे काम
गनन दििाइ गरे पनछ िल्िो ठाडो सुरुङमा पाइप र्जडानको न्र्जम्मा इिेक्रोमेकाननकि (िर्ट ३) को ठे कदार
अन्ष्रयन कम्पनी एन्न्ड्रर्ज हाइड्रोिाई ददइएको छ ।

अपर िामाकोशी हाइड्रोपावर लिलमर्टे ड, र्टे क्सम्याको र एन्न्ड्रर्जबीच २०७५ को पुस २३ मा आयोर्जनािाई

थप पवत्तीय भार नपने गरी यो काम गनन बत्रपक्षीय सम्झौिा भएको गथयो । मागथल्िो ठाडो सरु
ु ङमा
पाइप र्जडान भने र्टे क्स्म्याकोिे नै गरररहे को छ । कायनकारी ननदे शक नघलसङिे आयोर्जनास्थिबार्टै

भारिमा रहे का र्टे क्स्म्याकोका प्रमुखिाई फोन गरी ननमानणमा दििाइ नगररददन आग्रह गनभ
ुन एको गथयो
।

केही मदहनाअनघ ऊर्जान र्जिस्रोि िथा लसँचाइ सगचव ददनेशकुमार नघलसङ, कायनकारी ननदे शक नघलसङ,
मागथल्िो िामाकोशी हाइड्रोपावर लिलमर्टे का प्रमुख कायनकारी अगिकृि पवज्ञानप्रसाद श्रेष्ठसदहिको र्टोिीिे

किकत्तान्स्थि र्टे क्स्म्याको मुख्यािय गई कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनिाई भेर्टी ननमानण कायनिाई थप

गनि ददन आग्रह गनभ
ुन एको गथयो । प्रमुख कायनकारी अगिकृि श्रेष्ठका अनुसार, लसलभि कायनअन्िगनि

मुख्य सुरुङमा ग्राउदर्टङ र कङ्कक्रदर्टङ गने काम अन्न्िम चरणमा पुगेको छ । मुख्य सुरुङमा र्जाने प्रवेश
सुरुङमा

गेर्ट

राख्ने

ियारी

भइरहे को

छ

।

पवद्युि ् गह
ृ का सम्पूणन उपकरण र्जडान भई ियारी अवस्थामा रहे का छन ् । प्रसारण िाइनको १२७ वर्टा
र्टावर ननमानण र ४७ ककिोलमर्टर र्टार र्टाङ्ने काम सम्पन्न भएको छ । रामेछापको खखम्िीमा ननमानण

भइरहे को न्यू खखम्िी २२० केभी सवस्र्टे सनको लिलभििफनका काम अन्न्िम चरणमा पुगेको छ । उपकरण
र्जडान गरी चार मदहनालभत्रमा सवस्र्टे सन सञ्चािनमा ल्याउने िक्ष्यका साथ काम भइरहे को छ ।

गोरखा भूकम्प र त्यसपनछका परकम्पन एवां बािीपदहरािे पु¥याएको क्षनि िथा अवरोि, मिेश

आन्दोिनका कारण ननमानण समग्री िुवानी र इन्िन आपूनिनमा आएको समस्या, डडर्जाइन पररविनन,
हाइड्रोमेकाननकि (िर्ट २) ठे केदारको कमर्जोर कायनसम्पादन िगायििे आयोर्जनाको ननमानण दििाइ
भएको गथयो ।
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िल्िो िादीबार्ट िीन मदहनालभत्र पवद्युि ् उत्पादन

नुवाकोर्ट — िल्िो िादीखोिा र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाको िीन मदहनालभत्र व्यावसानयक उत्पादन
थाल्ने बिाएको छ । लसलभिसदहिको ८५ प्रनिशि काम सककएकािे बाँकी काम नछर्टो बढ्ने
आयोर्जनाको भनाइ छ ।
०७७ र्जेठ मसान्िलभत्र रान्ष्रय प्रसारण िाइनमा र्जोडडने गरी ननमानण भइरहे को बुद्िभूलम नेपाि
हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष पूणि
न ाि श्रेष्ठिे बिाए ।

‘मेलसन आइसकेको छ,’ उनिे भने, ‘र्जडान गनन बाँकी छ । िीन मदहनामा रान्ष्रय गग्रडमा
र्जोडडनेछौं ।’ आयोर्जनािे िादीखोिा र चन्रविी खोिाको सांगमस्थि समुरर्टार दोभानमा बाँि
बनाएको छ ।

आयोर्जनाको पवद्युत्गह
ृ िगायि सांरचना बादहर छन ् । बाँिस्थि दप्ु चेचवर गाउँ पालिका–५ हुँदै
पञ्चकन्या गाउँ पालिका–४ थप्रेक नौर्टारीमा िीन हर्जार लमर्टर िामो पेनस्र्टक पाइपबार्ट
पवद्युत्गह
ृ मा पानी पठाई बबर्जुिी उत्पादन गररनेछ ।
आयोर्जनाको ननमानण िागि ९८ करोड रुपैयाँ छ । आयोर्जनामा २५ प्रनिशि कम्पनीका सेयर
होल्डर र बाँकी लसद्िाथन बैंकको अगुवाइमा बैक अफ काठमान्डू, एनसीसी, माछापुच्रे
बैंकिगायिको िगानी छ ।
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असारलभत्र पदहिो यनु नर्टबार्ट पवद्यि
ु ् उत्पादन
चािू आगथनक वषनको अन्त्यलभत्रमा पवद्यि
ु ् उत्पादन िक्ष्य राखेको मागथल्िो िामाकोसी र्जिपवद्यि
ु ्
आयोर्जनाको काम समयमै सम्पन्न गनन पेनस्र्टक पाइप र्जडान नै चुनौिीपूणन बन्दै गएपनछ

प्रागिकरणका कायनकारी ननदे शक कुिमान नघलसङिे ननमानणस्थिको ननरीक्षण गनभ
ुन एको छ ।

उहाँिे आयोर्जनाका पदागिकारी, परामशनदािा, िीनवर्टै ठे केदारसँग सांयुक्ि रूपमा ननमानण सम्पन्न हुने
कायनिालिकाबारे छिफि गनुभ
न एको छ । छिफिका क्रममा ठे केदार कम्पनीिे आफ्नो िालिकाअनुसार
काम गने प्रनिबद्ििा र्जनाएका छन ् ।

छिफिका क्रममा नघलसङिे अगामी असारलभत्र कम्िीमा पनन एउर्टा युननर्टबार्ट (७६ मेगावार्ट) पवद्युि ्
उत्पादन गने कायनिालिका बनाई त्यसअनुसार व्यवस्थापनमा सुिार गरी कायनसम्पादन गनन ननदे शन
ददनुभयो ।

पदहिो युननर्टबार्ट पवद्युि ् सुरु भएपनछ बाँकी पाँच युननर्टबार्ट क्रमैसँग पवद्युि ् उत्पादन हुने
प्रागिकरणिे र्जनाएको छ । ननमानण सम्पन्न हुने समय िालिकामा प्रिानमन्त्री, ऊर्जानमन्त्रीिगायिको

गम्भीर चासो छ । उहाँिे त्यसैिे र्जुनसुकै अवस्थामा पनन चािू आगथनक वषनलभत्रमा पदहिो युननर्टबार्ट
पवद्युि ् उत्पादन गनप
ुन ने छ । समय िालिकामा रहे र काम गनह
ुन ोिा भन्नुभयो । स्वदे शी िगानीमा

ननिानणािीन ४५६ मेगावार्टको मागथल्िो िामाकोसी र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाको ठाडो सुरुङमा आिाभन्दा

िेरै पेनस्र्टक पाइप र्जडान भइसकेको नेपाि पवद्युि ् प्रागिकरणिे र्जनाएको छ । कुि ६७३ लमर्टरमध्ये
३५५ लमर्टर पेनस्र्टक पाइप र्जडान गररसककएको र ३१८ लमर्टर बाँकी रहे को र्जनाइएको छ ।

पाइप र्जडानका िागग सबैभन्दा र्जदर्टि माननएको िल्िो ठाडो सुरुङमा २२० लमर्टर र मागथल्िो ठाडो

सुरुङमा १३५ लमर्टर पेनस्र्टक पाइप र्जडान गररएको हो । अब िल्िो र मागथल्िो ठाडो सुरुङमा क्रमशः
१४७ र १७१ लमर्टर पाइप र्जडान गनन बाँकी छ । पेनस्र्टक पाइप र्जडान चुनौिीपूणन र िामो समय

िाग्ने भएकािे आगामी असार मसान्िलभत्र पूणन सञ्चािनमा ल्याउने कायनिालिका प्रभापवि हुने
दे खखएको छ । प्रागिकरण सो अवगिलभत्र एउर्टा यनु नर्ट मात्र सञ्चािनमा ल्याएर ७६ मेगावार्ट भए पनन
उत्पादन सुरु गने िक्ष्यमा िागेको छ । ऊर्जान र्जिस्रोि िथा लसँचाइ मन्त्राियको वापषनक

कायनसच
ू ीअनस
ु ार चैिलभत्र पदहिो यनु नर्ट सञ्चािनमा ल्याउने र असारसम्ममा पण
ू न सञ्चािनमा
ल्याउने िक्ष गथयो ।

मागथल्िो र िल्िो ठाडो सरु
ु ङमा १० लमर्टरका दई
ु वर्टा पाइप र्जडान अवगि क्रमशः साि र पाँच ददनमा
आइसकेकािे कुनै प्रापवगिक समस्या नआएमा वैशाखलभत्रमा पाइप र्जडान भइसक्ने मागथल्िो

िामाकोसी हाइड्रो पावर लिलमर्टे डको अनुमान छ । त्यसपनछ मागथल्िो र िल्िो ठाडो सुरुङको बीचमा
रहे को िेस्रो भागमा पाइप र्जडान सुरु हुने र त्यसका िागग कररब डेि मदहना िाग्ने बिाइएको छ ।
पेनस्र्टक पाइप आपनू िन िथा र्जडानको (िर्ट २) ठे क्का पाएको भारिीय कम्पनी र्टे क्स्म्याकोिे काम
गनन दििाइ गरे पनछ िल्िो ठाडो सरु
ु ङमा पाइप र्जडानको न्र्जम्मा इिेक्रो मेकाननकि (िर्ट ३)को

ठे कदार अन्स्रयन कम्पनी एन्न्ड्रर्ज हाइड्रोिाई ददइएको छ । भारिीय कम्पनीका कारण नै पेनस्र्टक
र्जडान दििा सुरु भएको गथयो ।

आयोर्जना प्रमुख पवज्ञानप्रसाद श्रेष्ठका अनस
ु ार लसलभि कायनअन्िगनि मख्
ु य सरु
ु ङमा ग्राउदर्टङ र

कङ्कक्रदर्टङ गने काम अन्न्िम चरणमा पुगेको छ । मुख्य सुरुङमा र्जाने प्रवेश सुरुङमा गेर्ट राख्ने ियारी
भइरहे को छ ।
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रां क िाइन पववाद, उद्योगीद्वारा आन्दोिनको चेिावनी
बुर्टवि - बुर्टवि–भैरहवा कररडोरका उद्योगिाई रां क िाइनमाफनि पवद्युि ् आपूनिन गररएको भन्दै
पवद्युि ् प्रागिकरणिे छुर्ट महसुि बुझाउन ३५ ददने सूचना र्जारी गरे पनछ रुपन्दे हीका उद्योगीहरू
आन्दोिनमा उत्रने भएका छन ्। कररडोरका उद्योगीिे माग्दै नमागेको रां क िाइनको महसुि कुनै
हाििमा निनन नसक्ने भन्दै र्जबरर्जस्िी गररए उद्योग किकारखाना बन्द गरे र सडकमा ननस्कने
चेिावनी ददएका हुन ्।
बुर्टवि–भैरहवा औद्योगगक कररडोरका २१ वर्टा उद्योगिाई नेपाि पवद्युि ् प्रागिकरणिे २०७५ को
वैशाखदे खख २०७६ कापत्तकसम्मको रां क िाइनबापिको छुर्ट रकम बुझाउन फागुन ८ गिे ३५ ददने
सूचना पठाएको छ। प्रागिकरणिे कररडोरका उद्योगबार्ट सापवककै समयमा औद्योगगक महसुि भने
बखु झसकेको भए पनन सो अवगिमा िी उद्योगिाई रां क िाइनमाफनि पवद्यि
ु ् आपनू िन गररएको दाबी
गदै सापवकको भन्दा ६६ प्रनिशि बिी महसुि बुझाउन अन्ल्र्टमेर्टम ददएको हो। िर, कररडोरका
उद्योगीिे भने आफूहरूिे रां क िाइन माग्दै नमागेको र यस सम्बन्िमा प्रागिकारणसँग कुनै माग
वा सम्भौिा पनन नगररएको भन्दै थप रकम बुझाउन नसक्ने बिाएका छन ्।
कररडोरका उद्योगीिे बबहीबार रूपन्दे हीको मांगिापुरमा पत्रकार सम्मेिन गदै उद्योगिे खपि गरे को
पवद्युि ् महसि
ु प्रागिकरणको ननयमअनुरूप सबै उद्योगिे सापवककै समयमा बुझाइसकेको र थप
रकम कुनै हाििमा बझ
ु ाउन नसक्ने बिाएका हुन ्। कररडोरका उद्योगी चन्रमान श्रेष्ठिे
प्रागिकरणसँग रां क िाइन लिने कुनै माग वा सम्भौिा नगररएको बिाए।
‘हामीिे माग्दै नमागेको रां क िाइन कदहिे र्जोडडयो, ककन र्जोडडयो ? रां क िाइनमाफनि पवद्युि ्
ददइएको भए त्यनिबेिा हामीिाई ककन र्जानकारी गराइएन ् ?। ककन त्यनिबेिा रां क िाइनबापिको
महसुि मागगएन ?’ नििोत्तमा उद्योग वाखणज्य सांघका सल्िाहकारसमेि रहे का श्रेष्ठिे प्रचन गरे ।
कररडोरका अकान उद्योगी नवरार्ज श्रेष्ठिे पवगि ४० वषनदेखख सािारण िाइनबार्टै ननबानि रूपमा
सञ्चािन भइरहे का कररडोरका उद्योगीमागथ प्रागिकरणिे रां क िाइनको बहानामा ज्यादिी गरे को
बिाए। बुर्टवि उद्योग वाखणज्य सांघका पूवअ
न ध्यक्षसमेि रहे का श्रेष्ठिे न्र्जम्मेवार ननकायिे आफ्नो
काम सही िां गिे नगदान त्यसको मार कररडोरका उद्योगी परे को भन्दै एकपर्टक निररसकेको महसुि

फेरर दोहो¥याएर निनन नसक्ने बिाए। लसद्िाथननगर उद्योग वाखणज्य सांघका अध्यक्ष कुिप्रसाद
न्यौपानेिे रां क िाइनका नाममा प्रागिकरणिे उद्योगी व्यवसायीिाई आिांककि पारे को बिाए।
प्रागिकरणका कमनचारीिे गरे का गल्िी कमर्जोरीको सोिभनान उद्योगीिे गनन नसक्ने भन्दै उनिे
अदहिे पनन कररडोरका उद्योगका िागग रां क िाइन आवचयक नै नभएको बिाए। पञ्चकन्या
उद्योगका महाप्रबन्िक दे वेन्र शाहुिे प्रागिकरणिे रां किाइनमाफनि पवद्युि ् आपूनिन भएको भननएको
समयमा कररडोरका उद्योगिे अननयलमि पवद्यि
ु ् आपनू िन िथा दरपपङकै कारण झन्डै सािे िीन
करोडभन्दा बिीको क्षनि बेहोनुपरे को दाबी गरे ।
रूपन्दे ही उद्योग सांघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोरािे ननयलमि पवद्युि ् आपूनिन नभएको समयिाई
पनन प्रागिकरणिे रां क िाइनमाफनि पविरण गररएको भनेर थप रकम माग्नु र्जायर्ज नभएको बिाए।
प्रागिकरणिे रां क िाइन माग गरे का केही ठूिा उद्योगीको घानमा कररडोरमा उद्योगीिाई पनन
पारे को भन्दै छुर्ट बबलिङको नाममा अडडदर्टङ भइसकेको अवस्थामा उद्योगीिे थप रकम बुझाउन
नसक्ने बिाए।
यशोिा फुड्सका मिुसुिन नघलमरे िे छुर्ट बबलिङको नाममा प्रागिकरणिे कररडोरका उद्योगहरूिाई
िरासायी बनाउन खोर्जेको बिाए। कररडोरका उद्योगीिे प्रागिकरणिे छुर्ट बबलिङका नाममा पठाएको
थप रकम कुनै हाििमा निनन नसक्ने र अदहिे पनन सो कररडोरमा रां क िाइनको आवचयकिा
नभएकािे सािारण िाइनमाफनि नै पवद्युि ् आपनू िन गनुप
न ने माग गरे का छन ्। आफूहरूको माग
सम्बोिन नभए उद्योग नै बन्द गरे र बस्नुपने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उद्योगीिे आन्दोिन
गने चेिावनी ददएका छन ्।
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रोल्पा िगानी सम्मेिन सम्पन्न : एनएमबब बैंकको िगानीमा
िाङ्सीखोिा र्जिपवद्युि ् आयोर्जना
रोल्पा िगानी सम्मेिनका अवसरमा पवलभन्न चार सम्झौिापत्रमा हस्िाक्षर भएको छ । रोल्पा
नगरपालिका, रोल्पा उद्योग वाखणज्य सांघ र िगानीकिानबीच बबहीबार पवलभन्न पररयोर्जना
सञ्चािनसम्बन्िी सहमनिपत्रमा हस्िाक्षर भएको हो । हररयािी नमन
ु ा कृपष पररयोर्जना, नेपाि बैंक
लिलमर्टे ड, एनएमबब बैंक र युननभसनि कन्सल्र्टे न्सी प्रालििे पवलभन्न क्षेत्रमा काम गनन रोल्पा
नगरपालिकासँग सम्झौिा गरे का हुन ् ।
लिबाङमा सम्पन्न िगानी सम्मेिनमा उपिन््ि दे खाउने गरी समझदारीपत्रमा हस्िाक्षर गररएको
रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूणन केसीिे बिाए । ऊर्जान, र्जिस्रोि िथा लसँचाइमन्त्री वषनमान पुनको
रोहवरमा सम्झौिापत्रमा हस्िाक्षर गररएको गथयो ।
मन्त्री पुनिे िीन िहकै सरकारिे िगानीमैत्री वािावरण ननमानण गने आचवासन ददए । पवलभन्न
सीमा िेस्र्याएर समस्यामा पाछन न ् कक भन्ने शांका नपाल्न आग्रह गदै मन्त्री पुनिे रोल्पामा पयानप्ि
िगानी गनन सककने ठाउँ रहे को र र्जसका िागग िीन िहकै सरकारिे सक्दो सहयोग गने प्रनिबद्ििा
र्जनाए ।
चार विषयमा छट्टाछुट्टै सम्झौता
रोल्पामा कृपष क्षेत्रमा प्रापवगिक सहयोग गने गरी हररयािी नमन
ु ा कृपष पररयोर्जनािे नगरपालिकासँग
सम्झौिा गरे को छ । पररयोर्जनाका डा. मीनबहादरु श्रेष्ठ, रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख केसी र रोल्पा
उद्योग वाखणज्य सांघका अध्यक्ष पवचवकुमार चन्दिे सम्झौिापत्रमा हस्िाक्षर गरे का छन ् । बत्रपक्षीय
सम्झौिा आवचयक समन्वय गरी नछट्र्टै कायानन्वयनमा िैर्जाने नगरप्रमुख केसीिे बिाए ।
त्यस्िै, नेपाि बैंक लिलमर्टे ड र रोल्पा नगरपालिकाबीच कृपष िथा पशुर्जन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्िन
गरी उत्पादन एवां रोर्जगारी अलभवद्
ु ािाई मि
ु क
ु लभत्र रोर्जगारीका अवसर
ृ गि गनन, लशक्षक्षि बेरोर्जगार यव
लसर्जनना गनन, मदहिा उद्यमशीि क्षमिाको पवकास गनन दई
ु पक्षबीच सम्झौिा भएको छ । सम्झौिा
कायानन्वयनका िागग कायनपवगि ननमानण गने र नगरपालिकािे एक कोष खडा गरी नेपाि बैंकको
रोल्पा शाखामा रकम र्जम्मा गरे पनछ त्यसको दई
ु गण
ु ा रकम बैंकिे ऋण िगानी गने पत्रमा उल्िेख
छ।

साथै कायनक्रमकै अवसरमा पवनागििो सहुलियिमा ऋण प्रवाह गने सम्झौिासमेि गररएको छ ।
मेयर केसी र नेपाि बैंकका प्रादे लशक कायानिय प्रमख
ु पासाङ दोर्जी शेपानिे सहुलियि कर्जानसम्बन्िी
सहमनिपत्रमा हस्िाक्षर गरे का हुन ् ।
धाङ्सीखोलामा र्लविद्युत ् आयोर्ना बन्ने
िगानी सम्मेिनकै क्रममा दई
आयोर्जना ननमानण गने
ु मेगावार्टको िाङसीखोिा र्जिपवद्यि
ु
सहमनिपत्रमा पनन हस्िाक्षर भयो । उक्ि र्जिपवद्युि आयोर्जनामा एनएमबब बैेैेांकको िगानी
रहनेछ

रोल्पा नगरपालिका र उद्योग बाखणज्य सांघ रोल्पािे लमिेर बनाउने आयोर्जनाका िागग

बैंकिे सहुलियिमा ऋण उपि्ि गराउने भएको छ । बैंकका िफनबार्ट प्रमुख व्यवसाय िथा रणनीनि
अगिकृि सुदेश उपाध्याय र मेयर केसीिे सोसम्बन्िी सहमनिपत्रमा हस्िाक्षर गरे का हुन ् ।
सिापक्षीय प्रनतबद्धतासदहत घोषणापत्र र्ारी
रोल्पा िगानी सम्मेिनिे १ १ बुँदे घोषणापत्र र्जारी गरे को छ । न्र्जल्िान्स्थि रार्जनीनिक दि, सुरक्षा
ननकाय, ननर्जी क्षेत्र, स्थानीय िहको प्रनिबद्ििासदहि घोषणापत्र र्जारी गररएको नगरप्रमुख केसीिे
बिाए ।
प्रस्ताि ल्याउनुस ्, लगानी गछौं : गोल्यान
एनएमबब बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानिे कृपष, पशु िथा अन्य उद्यममा आिाररि प्रस्िाव आए
िगानी गनन सककने बिाए । बाँझो र्जग्गा दे ख्दा आफूिाई दःु ख िाग्ने बिाउँ दै गोल्यानिे व्यापारभन्दा
पनन दे शमै केही गरौँ भन्ने उद्दे चयिे आफूिे िगानी गरररहे को बिाए । दर्टमुर उत्पादन, ककमु खेिी,
अलमिो (चक
ु )को र्जस
ु उत्पादनिगायि कुरामा आफूिे िगानी गनन सक्ने र्जानकारी ददए । रोल्पामा
ककमु खेिी गरी रे शम िागो उत्पादन गने सम्भावना रहे को भन्दै गोल्यानिे त्यसमा िगानी गनन
इच्छुक रहे को बिाए । नेपाि उद्योग वाखणज्य सांघका केन्रीय उपाध्यक्ष ककशोर प्रिानिे िीन िहको
सरकारिे िगानीमैत्री वािावरण ननमानण गनप
ुन नेमा र्जोड ददए ।
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अरुण िेस्रो मुआ्र्जा आन्दोिन सहमनिमा
सांखुवासभामा ननमानणािीन ९ सय मेगावार्टको अरुण िेस्रो र्जिपवद्युि ् आयोर्जनाका पीडडििे मुआ्र्जा
नपाएको भन्दै दोस्रोपर्टक गरे को अरुण प्रवेशमागन सडक अवरुद्ि कायनक्रम सवनदिीय बैठकपनछ
खुिेको छ ।
मुआ्र्जा पीडडििे बुिबार पावरहाउसगह
ृ र्जाने अरुण प्रवेशमागनको २४ दशमिव ५ ककलम सडक बन्द
गरे का गथए । िर, न्र्जल्िा प्रशासन कायानियको पहिमा बसेको सवनदिीय बैठक र न्र्जल्िान्स्थि
रार्जनीनिक दिहरूको आग्रहपनछ शान्न्िपूणन र साांकेनिक आन्दोिन र्जारी रहे पनन सडक भने
खुिाएको अरुण िेस्रो सांघषन सलमनिका अध्यक्ष राईिे र्जानकारी ददए । उनिे आगामी २२ गिे िगानी
बोडनको कायानिय काठमाडाेैेांमै पुगेर अरुण िेस्रोको मुआ्र्जाबारे व्यापक छिफि गने

सहमनि

भएको छ ।
कररब १ ० वषनदेखख नपाएको मआ
ु ्र्जाका पवषयमा लसांगो न्र्जल्िा नै िाग्ने आचवासन रार्जनीनिक
दििे ददएका छन ् । त्यसपनछ आन्दोिन कफिान गररएको पीडडिको भनाइ छ । िर, २२ गिेसम्म
स्थानीयहरूिे सामान्य साांकेनिक आन्दोिनका कायनक्रम र्जारी राख्ने र्जनाएका छन ् । र्जोगमुनी–
ककमाथाांका कोलसल्हासा रार्जमागनअन्िगनि खाँदबारी नगरपालिका–४ छ्याङकुर्टीडाँडा हँेुदै गचगचिा
गाउँ पालिका–२ पुखुवामा रहे को अरुण िेस्रोको पावारहाउसगह
ृ र्जाने सडकमा स्थानीय मुआ्र्जा
नपाएको भन्दै स्थानीय आन्दोिनमा उबत्रएका गथए ।
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सेवा प्रदायक कम्पनीद्वारा बबनास्वीकृि प्रागिकरणको पोि प्रयोग,
७ मदहनादे खख शुल्क निनन अर्टे री

काठमाडौं । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूिे नेपाि पवद्यि
ु प्रागिकरणको प्रसारण िथा पविरण िाइनका
पोि स्वीकृि नलिइ प्रयोग गदै आएका छन ् । प्रागिकरणिे अन्प्र्टकि फाइबर केबि सेवा सञ्चािन
ननदे लशका २०७३ सांसोिन गरे र सेवा शल्
ु क बिाएपनछ गि भदाेैदेखख एनसेि बाहे कका २० कम्पनी
स्वीकृन्ेनि नलिइ पाेेि प्रयाेेग गरररहे का हुन ् ।
प्रागिकरणको अन्प्र्टकि फाइबर केबि सेवा सञ्चािन ननदे लशका २०७३ (सांसोिन सदहि) अनस
ु ार
र्टे लिफोन, र्टे लिलभर्ज एवां इन्र्टरनेर्ट सेवा प्रदान गने कम्पनीिे प्रसारण िथा पविरण पोि र र्टावर
प्रयोग गरे मा अननवायन स्वीकृनि लिनु पने प्राविान भए पनन अदहिेसम्म सम्झाेैिा गनन आएका
छै नन ् ।
स्वीकृनि लिन सम्झौिाका िागग पर्टक–पर्टक िाकेिा गरे र बोिाउँ दा नआएको प्रागिकरण काठमाडौं
क्षेत्रीय कायानियका सहायक ननदे शक भरि खड्कािे बिाए । उनका अनुसार यी कम्पनीिे गि
भदाेैदेखख प्रागिकणिाई पोि प्रयोग गरे को शुल्क निरे का छै नन ्
‘एनसेििे मात्रै स्वीकृनि लिएर ननयलमि शुल्क निरररहे को छ,’ उनिे ऊर्ाा खबरसँग भने,‘ आवचयकिा
बमोन्र्जमका कागर्जाि र बैंक र्जमानिसदहि पोि प्रयोगको स्वीकृनिका िागग सम्झौिा गनन बोिाउँ दा
आएनन ् । िार काट्ने चेिावनी ददँ दा पनन र्टे रेका छै नन ् ।’ शुल्क उठाउन नसकेपनछ सेवा प्रदायक
कम्पनीबार्ट हुने ठूिो आम्दानी गुमेकाेे पनन उनिे बिाए ।
सुरुमा सम्झौिाका गनन ियार भएको नेपाि र्टे लिकम पनन शुल्क महां गो भएको भन्दै नआएको
प्रागिकरणिे र्जनाएको छ । बिे काेे शुल्ककाेे पुनमल्
ुन याङ्कन गनन सञ्चार मन्त्राियका सहसगचकाेे
सांयाेेर्जकत्वमा सलमनि बनेपनछ अदहिेसम्म प्रनिवेदन ियार नहुँदा शुल्क उठाउन समस्या भएकाेे
खड्कािे बिाए ।

प्रागिकरणको २०७५ असार २७ गिे बसेको सञ्चािक सलमनि बैठकिे सेवा प्रदायक कम्पनीको शुल्क
वद्
ृ गि गने ननणनय गरे को गथयो ।प्रागिकरणिे यसअनघ पवस्िार गरे को ‘अथन वायर िाइदर्टङ पोर्टन ’
पवस्थापपि गरी सबै ठाउँ मा ‘अन्प्र्टकि फाइबर ग्राउण्ड वार (ओपपन्र्जड्िू)’ राखेको छ । दे शभरका
६६ केभीभन्दा बिी क्षमिाका प्रसारण िाइनसँगै अन्प्र्टकि फाइबर छ ।
सेवा प्रदायकिे गि आगथनक वषनदेखख अन्प्र्टकि फाइबर र पवद्युिीय पोिमा िार िानेबापि बिे को
शुल्क निनप
ुन ने व्यवस्था छ ।प्रागिकरणका अनुसार ३३ केभी भोल्र्टे र्जको अन्प्र्टकि फाइबर प्रयोग
गदान सेवाप्रदायकिे मालसक प्रनिककिोलमर्टर प्रनिकोर २ हर्जार ५ सय रुपैयाँ निनप
ुन छन ।
यस्िै, ६६ केभी भोल्र्टे र्जमा मालसक प्रनिककिोलमर्टर प्रनिकोर ६ हर्जार रुपैयाँ भाडा निनप
ुन ने व्यवस्था
छ । प्रागिकरणको पोिमा िार िानेर सेवा प्रदायकिे दई
ु प्रकारिे सेवा ददँ दै आएका छन ् । िी
्याक बोन केबि (एक ठाउँ बार्ट केबि िानेर बीचमा नछुर्टाई िक्षक्षि बबन्दस
ु म्म पुयानउने) र
डडन्ष्र्युसन अन्प्र्टकि फाइबर (एक ठाउँ बार्ट पवलभन्न क्षेत्रमा पविरण गररने) हुन ् ।
सेवा प्रदायकिे प्रागिकरणको पोिमाफनि िान्ने केबिका िागग २४ कोर (१ ककिोलमर्टर ) को मालसक
शुल्क १ हर्जार २ सय रुपैयाँ ननिानरण गररएको छ । २४ दे खख ४८ कोरका िागग मालसक १ हर्जार
९ सय रुपैयाँ र ४९ कोरभन्दा िामो दरु ीका िागग मालसक २ हर्जार ७ सय रुपैयाँ ननिानरण गररएको
छ । एनसेिसदहि २१ सेवा प्रदायक कम्पनीिे प्रागिकरणको पवद्युिीय पोि उपयोग गरे र
सवनसािारणिाई सेवा ददँ दै आएका छन ् ।

