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आयोजना ननर्ाकण स्थल 

अन्चल / जजल्ला बाग्मती / रसवुा र नवुाकोट 

वााँध स्थान जकस््ाांग गाउा्ँ ाजलका 

(नवुाकोट) र उत्तरगया 

गाउा्ँ ाजलका (रसवुा)  

जवद्यतुगहृ स्थान जकस््ाांग गाउा्ँ ाजलका 

(नवुाकोट) 

साधारण निशेषता 

जजडत क्षमता ३७ मेगावाट 

योजनाको प्रकार रन-अफ-ररभर (UT 3A को 

क्यासकेड) 

नेट हेड ८५.३७ मी. 
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(७०% ज्.ओ.इ. मा) 

५१.० घन मी. / से. 
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सांख्या २ x १९.१ मेगावाट 

साइज (३७.६ x १६.८ x २७.४) 

घन मी. 

निद्यतु प्रसारण लाइन 

दूरी ३ जक.मी. (3B हबसम्म) 

भोल्टेज १३२ जक.भोल्ट 

 

mailto:tjcl2068@gmail.com


 

www.trishulijalvidhyut.com.np 

माथिल्लो थिशलुी ३ बी आयोजना 

थिशलुी जलथिदु्यत कम्पनी थलथमटेड  

 

पररचय 

जत्रशलुी जलजवद्यतु कम््नी जलजमटेडको स्था्ना 

जव.सां. २०६८ बैशाख २८ (ई.सां. २०११मे११) 

मा ने्ाल जवद्यतु प्राजधकरण र ने्ाल दूरसांचार 

कम््नी जलजमटेडको सहकायामा भएको जथयो । 

यस कम््नीद्वारा हाल माजथल्लो जत्रशलुी ३ जब 

जलजवद्यतु आयोजना प्रवधान भैरहेको छ । यस 

आयोजनाको उत््ादन अनमुजत्त्र जव.सां. 

२०७२ जेष्ठ २४ (ई.सां. २०१५ जुन ७) मा 

कम््नीलाई प्रदान गररएको जथयो। 

 
आयोजनाको  पृष्ठभूथम 

माजथल्लो जत्रशलुी ३ बी रन-अफ-ररभर प्रकारको 

जलजवद्यतु आयोजाना हो । माजथल्लो जत्रशलुी ३ 

ए (६० मेगावाट) को क्यासकेड प्रकार भएको 

यस आयोजना रसवुा र नवुाकोट जजल्लामा ्दाछ 

। दईु उत््ादन ईकाइ भएको यस आयोजनाको 

कूल जजडत क्षमता ३७ मेगावाट रहेको छ । हरके 

ईकाइहरुमा १९.१ मेगावाटको फ्राजन्सस टबााइन 

जडान गररनेछ । हाल यस आयोजना जवत्तीय 

व्यवस्था्नको चरणमा रहकेो छ ।  यस 

आयोजनाको लाजग चाजहने ऋण (आवस्यक 

व्यिसिापनक 

्ुाँजीको ७०%) सांकलन काया कोष एजेन्सीहरु माफा त 

चजलरहकेो छ भने स्व:्ुाँजी (आवस्यक ्ुाँजीको ३०%) 

लगानी कताा ने्ाल जवद्यतु प्राजधकरण, ने्ाल दूरसांचार 

कम््नी जलजमटेड, स्थानीय जवकास एजेन्सीहरू र 

सवासाधारण रहकेा छन् । 

 

आयोजनाको  िततमान  थसिथत 

 जवद्यतु जबकास जबभागद्वारा उत््ादन अनमुजत ्त्र 

प्राप्त भइसकेको छ । 

 जवद्यतु खररद-जबक्री सांझौता (ज्.ज्.ए.) जव.सां. 

२०७४ भाद्र ६ गते सम््न्न भइसकेको छ । 

  आयोजनाको जनमााण काया ई.सां. २०१७ को 

अन्त्य दजेख सरुु गने लक्ष्य जलईएको छ । 

 कम््नीको ्रामशादाताको रु्मा इ.एल.सी. 

इलेक्रोकन्सल्ट यस.ज्.ए., इटली र सोइल टेस्ट 

प्रा.जल. काम गरररहकेा छन । 

 मखु्य ठेकेदार छनौट काया अजन्तम चरणमा छ । 

 साइट आवास तथा कायाालय भवन जनमााण काया 

सम््न्न भइसकेको छ । 

 जवद्यतुगहृको लाजग जग्गा अजधग्रहणको काया र 

सरुुङ खन्ने काया ्ूणा हुने क्रममा छन् । 

 

आकषतक  थिशेषताहरु 

 क्यासकेड प्रकारको आयोजना भएका 

कारण छुटै्ट बााँधको आवस्यकता न्ने । 

 हेडरसे र ्ेनस्टक ्ाइ्का लम्बाई 

अत्यन्त छोटा रहेका छन । 

 बषाको कररब ८ मजहनासम्म घन मी. / से.  

को ्ानीको प्रवाह ्ाउन सजकन्छ। 

 जवद्यतु प्रसारण लाइनको दूरी अत्यन्त 

छोटो (३ जक.जम.) रहेको र जत्रशलुी ३ जब 

हबमा जोजडएको छ । 

 
आयोजनाको  औथचत्य 

लोडसेजडङ्ग ने्ालको एक प्रमखु समस्या 

भएको छ । जवद्यतु माांग ्ूणा रु्मा ्ूरा हुन 

्ाएको छैन । लोडसेजडङ्गको प्रजतकूल प्रभाव 

नागररकहरुको दैजनक जीवनमा मात्र नभएर 

राष्ट्रको अथाव्यवस्थामा ्जन ्रकेो छ । जत्रशलुी 

३ जब को जनमााण र राजष्ट्रय जग्रडमा ३७ 

मेगावाटको जडानले केही हद सम्म वतामान 

जवद्यतु माांगलाई ्रुा गनेछ । 

 


