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�सारण लाइनमा वन र मआुजा म�ुय सम�या 

लोकम�ण राई 

काठमाडौ, जे�ठ १० - एक अब! २० करोड #पैया ँलगानी गर) स*चालनमा आएको रो,पा -समे.टले 0नय-मत उ3पादन 

गन! सकेको छैन । दईु सय जनाले �3य7 रोजगार) पाएको उ8योग �सारण लाइन नहँुदा :व8यतु ्अभावका कारण ब.दै 

गनु!पन= अव�थामा पुगेको हो । �सारण लाइन बनाउन वनको अनुम0त कुदा!कुद? ५ वष! Bब0तसकेको छ । 

:व8युत ्�ाCधकरण Eोतका अनुसार झ.ड ैदज!न �सारण लाइनको 0नमा!ण वनको �वीकृ0त नपाएकाले रोHकएको छ । 

 'कुसुम-हापुरे र लमह)-घोराह) �सारण लाइनमा त Jयादै Kढलाइ भयो,' Eोतले भ.यो । 

दाङ -समे.ट उ8योग लN7त १ सय ३२ केभी कुसुम-हापुरे �सारण लाइन आCथ!क वष! २०६४/०६५ मा सु# भएको Cथयो 

। 3यसबाट सोनापुर र रो,पा -समे.टलाई समेत लाभ पुRने भए प0न हालसSम 0नमा!ण काय! सHकएको छैन जबHक २२ 

Hकलो-मटर लामो र 3य0तबेला ५ करोड अमेTरकU डलर 0नमा!ण लागत अनुमान गTरएको उVत �सारण लाइन 0नमा!ण 

२०६८/२०६९ मा सHकनपुन= Cथयो । 

3य�त ै१ सय ३२ केभी लमह)-घोराह) �सारण लाइनको सSभाYयता अZययन सन ्२०१० मै सHकएको Cथयो । घोराह) 

-समे.ट उ8योगलाई लN7त गरेर बनाउन लाCगएको उVत �सारण लाइन प0न अKहले वनमै अ[Hकएको छ । 

-समे.ट उ8योगसSम बाटो र Bबजुल) पुरय्ाइKदने सरकार) नी0त न ैछ । �सारण लाइन बनाउन सरकारसँग बजेट प0न 

छ । तर अ.तर 0नकाय सम.वय नहँुदा काम हुन सकेको छैन ।   

भरतमोहन अCधकार) ऊजा!म.]ी हँुदा २०६५ पुसमा ऊजा! संकटकाल घोषणा गद? ती_ ग0तमा 0नमा!ण गन= भनेर 

पKहचान गTरएकामZये १ सय ३२ केभी 7मताको काबेल) �सारण लाइन प0न Cथयो । साढे ५ वष!प0छ उVत लाइन 

0नमा!ण ब,ल सु# भएको छ । 

�ाCधकरणका �वVता शेर-सहं भाटले �सारण लाइन 0नमा!ण एउटा सं�था एVलैले �वत.]तापूव!क गन! सVने अव�था 

नभएकाले Kढलाइ भएको बताए । 'हरेक म.]ालयको आbन ैकाय!7े], दा0य3व र काम गन= :व-श�ट �Hcया हु.छ,' 

उनले भने, 'वनको �Hcया अ-लक0त लामै छ ।' उनले �सारण लाइन सयd गाBबव, सरकार) वन, सहकार)को वन र 

बेRलाबेRलै िज,ला हँुदै 0नमा!ण हुन सVने उ,लेख गरे । 'एउटा म.]ालय र वन :वभागसँग मा] सहकाय! गरेर पुRने 

अव�था छैन,' उनले भने, ':व-भ.न िज,ला र 3यहा ँरहेका वन काया!लयलगायत 0नकायसँग सहकाय! गनु!पन= हँुदा काम 

अ-ल जKटल नै छ ।' 

�Hcयागत Kढलाइकै कारण अि�तयार द#ुपयोग अनुस.धान आयोगले साढे २ वष!अ0घ भरतपुर-हेटdडा �सारण 

लाइनको काम १५ Kदन-भ] गन! वन र ऊजा!लाई 0नद=शन नै Kदनपुरेको Cथयो । भारतीय कSपनी आईसीओएमएमसँग 

२०६५ चतैमा 0नमा!ण सSझौता भएको २ सय २० केभीए 7मताको उVत �सारण लाइनको काम २०६९ असारमा 

सHकनपुन= Cथयो । तर वनको �वीकृ0तप0छ प0न �सारण लाइन 0नमा!णका लाCग कटान गनु!पन= hखको सं�या र 

3यसलाई ग.नेज�ता कुरामा वनकै Hकचलोका कारण काम नसHकएप0छ 0नमा!णको Sयाद १४ मKहना थ:पएको Cथयो । 

'सु#मा �ारिSभक वातवरणीय अZययन गनु!पछ! ,' �ाCधकरणका एक अका! अCधकार)ले भने, '3यसप0छ वनका hख 

कटानका लाCग 0नवदेन हा,ने, कटान गनु!पन= hख पKहचान गनु!पन=, वन :वभागको तोक लगाएर सSबि.धत िज,ला 



वन काया!लय पुRने, सव=7णकता!लाई प0न साथमै राखेर रे.जरबाट सरकार) जRगाको लागत -लने र hखको 

:ववरणसKहत फाइल खडा गन= काम हु.छ । 

3यसप0छ फाइल :वभाग हँुदै म.]ालयको योजना शाखा, सCचव, राJयम.]ी, म.]ी हँुदै �वीकृ0तका लाCग मि.]पTरष8 

पुRछ । सानो ग,ती भए वा एउटा hखको सं�यामा] न-मले फेTर �Hcया सु#दे�ख न ैथा,नपुछ! ।' 

मुआजा :ववादका कारण ३ मह33वपूण! �सारण लाइन 0नमा!ण लामो समयदे�ख पूरा हुन सकेको छैन । थानकोट-

हTर-स:j-भVतपुर, �खSती-ढ,केबर र हेटdडा, कुलेखानी, �युचाटार �सारण लाइन मुआजा :ववादका कारण लामो 

समय ब.न नसकेका हुन ्। 

:व8युत ्चुहावट घटाउन, स*चालनमा रहेका र भ:व�यमा ब.ने जल:व8युत ्आयोजनाबाट उ3पाKदत :व8यतु ्छोटो 

#टबाट आपू0त ! गन! र आपतकाल)न अव�थामा :व8युत ्आपू0त !को :वक,पका hपमा �योग गन! सHकने भएकाले ती 

�सारण लाइन मह33वपूण! छन ्। 

काबेल) �सारण लाइन १५ मKहना-भ]ै ब.ने 

लखनपुर (झापा), जे�ठ १० - काबेल) कोTरडर �सारण लाइन १५ मKहन-भ] सHकने भएको छ । �Hcयागत कारणले 

Kढला गर) सु# भएको आयोजना सSप.न हुन थप समय लागेको हो । आCथ!क वष! २०६७/०६८ बाट सु# भएको 

आयोजना जेठ १५ गते-भ] 0नमा!ण भइसVनपुlयो । 

':व-भ.न म.]ालय र :वभागसँग सम.वय गरेर काम गनु!पदा! समय बढ) लाRयो,' आयोजना �मुख उjवलाल mे�ठले 

भने, '3यसैले हामीले १५ मKहना Sयाद थपेका छd । वन म.]ालयलगायतबाट भएका सब ैकानुनी अडचन खलेुकाले अब 

रbतारमा काम टंुRयाउँछd ।' उVत लाइनले पाचँथरको काबेल) खोलालाई झापाको लखनपुरसSम जो[नेछ । १३२ केभी 

7मताको उVत लाइनको लSबाइ ९० Hकलो-मटर छ । 

पाँचथरको अमरपुरदे�ख झापाको लखनपुर (दमक सब�टेसन) सSम कुल २६१ वटा टावर  गा[नपुन= हु.छ । 3यसमा 

इलामको माईखोला सब�टेसनदे�ख दमक सब�टेसनसSमको पKहलो खnडमा ९५ वटा टावरमZये ५६ वटा टावर 

गाoडसHकएको आयोजनाले जनाएको छ । 

यो लाइन बनेप0छ इलामको Cचसापानीमा सा0नमा र माबुसँगै पाँचथरको हेवा खोलाको Bबजुल) झापा आइपुRनेछ । 

ताpलेजङु र पाँचथरको -समानामा रहेको काबेल) खोलामा प0न :व8यतु ्उ3पादनको तयार) भइरहेको छ । 

आयोजनाअ.तग!त काबेल), HफKदम, गोदक र लखनपुरमा गर) चार वटा सब�टेसन छन ्। वनको अनुम0त पाएप0छ 

हाल hख कटान र इलामको चुलाचुल) बाँझो खnडमा टावर 0नमा!ण गन= काम धमाधम भइरहेको छ । यता दमक 

सब�टेसनको प0न ९५ �0तशत काम सHकएको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले ए-सयाल) :वकास बqकको समेत 

सहयोगमा २ अब! ५८ करोड #पयैाँको लगानीमा �सारण लाइन बनाइरहेको हो । 
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अ�पर कणा�ल
का �भावत व�तीको राय संकलन ग�रदै 

गो:व.द ख]ी-सुख=त, १० जेठ । लगानी बोड!ले अpपर कणा!ल) जल:व8यतु आयोजना 0नमा!ण �थल �भा:वत 7े]संगको 

छलफल गन= भएको छ । लागनी  बोड!को तफ! बाट पKहलो पटक छलफलका लाCग एक टोल) सुख=त आएको छ । 

श0नबार सुख=त आएको बोड!को टोल)ले वीरे.rनगरमा प]कारह#संगको छलफलमा सुख=त, दैलेख र अछाम िज,लाका 

सरोकारवाला र आयोजना �भा:वतह#संग छलफल गने जनाएको छ । हरेक िज,लामा दइु चरणमा गTरने छलफलमा 

राजनी0तक दल, नागTरक समाज तथा अ.य सरोकारवाला र दोEो भने आयोजना �भा:वत 7े]का सब!साधरणह#संग 

हुने बोड!का उपसCचव खगे.r�साद Tरजालले बताए । 

आयोजना 0नमा!णको िजSमा पाएको भारतीय कSपनी िजएमआर र लगानी बोड!बीच आयोजना :वकास सSझौता 

(पीoडए) अि.तम चरणमा पुगेकोले Tरजालले बताए । उनका अनुसार सSझौता गनु! पूव! �भा:वत 7े]का वा-स.दाको राय 

संकलन गर) सSझौतामा समावेश गन= उsेtयले छलफल गन! लाCगएको हो । आगामी दइु मKहना -भतर् आयोजनाको 

पीoडएको काम टुuRयाउने समेत Tरजालले बताए । 

टोल)ले सुख=त लगायत दैलेख र अछामका सरोकारवाला तथा �भा:वत 7े]का वा-स.दासंग छलफल गन= काय!cम रहेको 

छ । सुख=तको वीरे.rनगर र यह) जेठ १४ गते सालकोटमा छलफल काय!cम हुने योजना आयोगका उपसCचव 

खगे.r�साद Tरजालले जानकार) Kदए । आयोजना 0नमा!णका लाCग नेपाल सरकारले गरेको ��ताव आvवानमा सन ्

२००८ मा भारतीय कSपनी िजएम आर ले आयोजना पाएको Cथयो । 

लगानी वोड!का �थापना प0छ लगानी बोड!मा गएको आयोजनाको काम :व-भ.न प7को Bबरोधका कारण 0नमा!णले ग0त 

पाउन सकेको छैन । सSझौता राि�wय Kहत :वपTरत भएको भ.दै नेकपा–माओवाद) लगायतले Bबरोध गद? आएका छन ्। 
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दईु म�हना भ! ैमा"थ$लो कणा�ल
को पीडीए 

�काश प.त, वीरे.rनगर 

माCथ,लो कणा!ल) जल:व8यतु ्आयोजना 0नमा!णको लाCग दईु मKहना-भ] ैपTरयोजना :वकास सSझौता (पीडीए) हुने 

भएको छ।नेपाल लगानी बोड!ले सुख=तको वीरे.rनगरमा प]कार सSमेलन गर) आयोजना 0नमा!ण सSझौतालाई अि.तम 

hप Kदनको लाCग अKहले सब ैप7सँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। 

राजनी0तक दल, नागTरक समाज, �भा:वत 7े]का बा-स.दाहhसँग छलफल अ0घ बढाइएको भ.दै बोड!ले छलफल 

सHकने Bबि3तकै आयोजना 0नमा!णको लाCग पीoडए सSझौता हुने जानकार) Kदएको छ। पीoडए सSझौता भएप0छ 

माCथ,लो कणा!ल) जल:व8यतु ् आयोजना 0नमा!णको बाटो औपचाTरक hपमा ख,ुने लागानी बोड!का उपसCचव 

खगे.r�साद Tरजालले बताउनभुयो। 

उहाँले पीoडए सSझौताको लाCग अKहले लगानी बोड! र 0नमा!ता कमपनी भारतको जीएमआरबीच अि.तम गहृकाय! शुh 

भएको बताउनुभयो। उहाँले सSझौता भएको दईु वष!प0छ जल:व8यतु ्आयोजनाको भौ0तक संरचना 0नमा!णको काम शुh 

हुने जानकार) Kदनुभयो। 

पीoडए सSझौता भएप0छ 0नमा!ण कSपनीलाई बqक Rयारे.ट)लगायतका आCथ!क प7का काम पूरा गन! दईु वष! ज0त 

समय लाRने र 3यसप0छ भौ0तक संरचनाका काम शुh हुने बताएको छ। २०१६ दे�ख भौ0तक संरचना 0नमा!ण शुh भए 

सन ्२०२१ सSममा जल:व8यतु ्आयोजना 0नमा!ण सSप.न हुनेछ। 

लगानी बोड!का कम!चार) -सज!ना भzराईले कुन ैबाधा Yयवधान नभए ५ वष!-भ] र Yयवधान आए प0न ७ वष!-भ] जसर) 

प0न 0नमा!ण सकेर :व8यतु ्उ3पादन शुh हुने दाबी गनु!भयो। उहाँले दईु वष!-भ] आयोजना �भा:वत 7े]का जनतालाई 

पुन!वास, जRगा अCध{हण लगायतका सम�या समाधान गTरने उ,लेख गनु!भयो। 

४४ �0तशत :व8युत ्जीएमआर कSपनीले बाKहर बे|च पाउने भए प0न बाकँU ४४ �0तशत भने नेपालले चाहेमा Hक.न 

सVने बताइएको छ। १२ �0तशत :व8यतु ्भने नेपालले 0नःशु,क पाउने छ। पTरयोजना 0नमा!ण भएप0छ हरेक वष! 

नेपाललाई ७ दे�ख १२ अब! #:पया ँरोय,ट)माफ! त ्आSदानी हुने बताएको छ। रोय,ट)माफ! त ्आउने कुल रकममZये ५० 

�0तशत के.r)य सरकार,३८ �0तशत �ादे-शक सरकार अथा!त अKहलेको :वकास 7े] र बाकँU १२ �0तशत रकम िज,लाले 

पाउने �ावधान रा�खने बताएको छ। 

स�तो 0नमा!ण लगात भ0नएको आयोजना 0नमा!णको लाCग �0तHकलोवाट १ हजार ५ सय ५० अमेTरकU डलर खच! लाRने 

बताइएको छ। माओवाद)लगायत :व-भ.न दलको :वरोधका कारण अKहलेसSम 0नमा!णको काम अ0घ ब~न नसके प0न 

अब 3य�तो अव�था नआउने बोड!ले दाबी गरेको छ। 

उपसCचव Tरजालले आयोजनाको आय ुसय वष!को हुने भ.दै उहाँले २५ वष!प0छ कSपनीले पKहलेकै अव�थामा आयोजना 

नेपाललाई ह�ता.तरण गन= बताउनुभयो। ९ सय मेगावाट 7मताको माCथ,लो कणा!ल) जल:व8युत ्आयोजना 0नमा!ण 

गन! १ सय ४० अब! #:पया ँलाRने बताएको छ। लगानीमZयेको २७ �0तशत शेयर र १ सय ८ मेगावाट अथा!त १२ �0तशत 

Bबजुल) नेपालले 0नःशु,क पाउनेछ। कर, द�तुर, 0नःशु,क ऊजा! र 0नःशु,क शेयर गर) नेपाललाई कTरब ३ सय अब! 

#:पयाबराबरको आCथ!क फाइदा हुने दे�खएको छ। 
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B]शूल)–काठमाडd �सारण लाइन : २६ मKहनाप0छ काम स#ु  

काठमाडd- ठेVका सSझौता भएको २६ मKहनाप0छ B]शूल)–काठमाडd (मातातीथ!) २२० केभी �सारण लाइनको काम सु# 

भएको छ। जRगाको मुआजा :ववाद र #ख कटानमा उ3प.न सम�या सरकारले सु,झाइKदएप0छ काम सु# भएको हो। 

वन म.]ालय र �थानीयको :वरोधले काम रोHकएको Cथयो। मि.]पTरषदले #ख कटानको �वीकृ0त Kदएलग3त ैनेपाल 

:व8युत �ाCधकरणले टावर बनाउने काम (फाउ.डसेन) थालेको छ। चीनको एिVजम (एVसपोट! इSपोट!) बqकको 

सहु-लयत याजको ऋणमा ब.ने आयोजनाको 0नमा!ण अवCध अब चार मKहनामा] बाँकU छ। 

६० मेगावाटको माCथ,लो B]शूल) ३’ए', दईु सय १६ मेगावाटको माCथ,लो B]शूल)–१ र Cच-लमे जल:व8यतु कSपनीले 

बनाइरहेका आयोजना लगायतलाई लN7त गर) ब0नरहेको �सारण लाइनको ठेVका सSझौता समय थpनपुन= �ाCधकरण 

उ3पादन 0नद=शनालयका �मुख शेर-सहं भाटले बताए। 

‘B]शूल) कTरडोरमा दज!न आयोजना ब0नरहेका छन।् तर, �सारण लाइन ब.ने टंुगो Cथएन,' उनले भने, ‘काम सु# भएको 

छ, अब ठेVकाको Sयाद थपेरै प0न 0छटो काम सVनुपछ!।' वनको �वीकृ0त -लनमा] ै�ाCधकरणलाई १९ मKहना लागेको 

भाटले जानकार) Kदए। 

�सारण लाइनको ठेVका सSझौता भई एिVजम बqकले रकम 0नकासा गरेको Kदन (सन ् २०१२ फे�अुर)) दे�ख ३० 

मKहना-भ] काम सVन Cच0नया ँ -सडलुई कSपनीलाई िजSमा Kदइएको Cथयो। तर, लामो समयसSम �थानीय 

बा-स.दा, वन र वातावरण म.]ालयको अवरोधका कारण काम हुन नसकेको आयोजना �मुख उ3तम अमा3यले 

नागTरकलाई बताए। 

‘मि.]पTरषदले #ख का�ने �वीकृ0त Kदएको छ, अब वन :वभागमाफ! त �Hcया -मलाएर कटान सु# गTर.छ,' उनले भने, 

‘माCथ,लो B]शूल) ३ ‘ए' को 0नमा!ण अवCध २६ मKहना थ:पएको छ, यो आयोजना ब.दासSम �सारण लाइन प0न 

ब.छ।' आयोजना र �सारण लाइन 0नमा!णको एउटै pयाकेज भएकाले सँगसँगै सVन ुआवtयक रहेको प0न उनले बताए। 

B]शूल)दे�ख काठमडdसSमको ४७ Hकलो-मटर दरु)मा ब.ने �सारण लाइनमा एक सय टावर ब.ने �ाCधकरणले जानकार) 

Kदएको छ। Cच0नया ँएिVजम बqकको दईु करोड २० लाख अमेTरकU डलर (हालको :व0नमयदर अनुसार कTरब दईु अब! ६ 

करोड #पयैा)ँ मा ब.ने लाइनमा ६० �0तशत वन 7े] पछ!। जRगा मुआजाका केह) :वषय अझै बाकँU रहेकाले �थानीयको 

सम�या सु,झाउन �ाCधकरणले �थानीय नेता तथा काय!कता!सँग आ{ह गरेको छ। 

B]शूल) नद) कTरडोरमा ३७ मेगावाटको माCथ,लो B]शूल)–३’बी', Cच-लमेले बनाइरहेको एक सय एक मेगावाटका तीन र 

:व8युत :व8यतु खTरद सSझौता (:प:पए) गर) उ3पादन अनमु0तप] -लन आवेदन Kदएका थप तीन सय ७४ मेगावाटका 

आयोजना ब.ने छन।् उVत �सारण लाइन बनेप0छ काठमडdको Bबजुल) माग प0ूत ! हुनुका साथ ै�थानीय 7े]मा मौसमी 

उ8योग प0न ख,ुदै जाने �ाCधकरण अCधकार) बताउँछन।् 

  



>f]t M sflGtk'/, @)&!÷@÷!! 

चमे-लया अझ पर सन= 
लोकम�ण राई 

 

दोEोपटक थ:पएको Sयाद-भ] प0न चमे-लया जल:व8यतु आयोजना नब.ने भएको छ । नेपाल :व8युत �ाCधकरणले 

दोEोपटक बढाएको Sयाद सHकन कTरब १० मKहनामा] बाकँU छ । तर, �ाCधकरणले चमे-लया 0नमा!ण सSप.न हुन 

अझ कTरब डढे वष! लाRने जनाएको छ । 

'चमे-लया ब.न अझ डढे वष! ज0त लाRने दे�ख.छ,' �ाCधकरणका �वVता शेर-सहं भाटले भने । दोEोपटक थ:पएको 

Sयादअनुसार चमे-लयाको 0नमा!ण आगामी चतै-भ] सHकनपुन= हो । सु#ङ साँघुTरने, ठेकेदार गेजुवा वाटर ए.ड पावर 

{ुप कप�रेसनको लापरबाह), ब.द हडताल र रकम अभावलगायतका कारण चमे-लया 0नमा!णमा Kढलाइ भएको हो । 

उVत आयोजना २०६८ जेठ-भ] सSप.न भइसVनुपlयो । तर 0नमा!णमा Kढलाइ भएप0छ �ाCधकरणले कTरब २ वष! 

Sयाद थपेको Cथयो । 3यसअनुसार उVत आयोजना २०७० भदौ-भ] सSप.न भइसVनपुlयो । सो अवCधमा प0न 

आयोजना 0नमा!ण नसHकएप0छ �ाCधकरणले कTरब डढे वष! Sयाद थपेको Cथयो जुन आगामी चैतमा समाpत हँुदै छ । 

नद)को बहावमा आधाTरत ३० मेगावाटको यो आयोजना २०६४ माघमा सु# भएको Cथयो । 3य0तबेला 0नमा!ण लागत 

कTरब ८ अब! #पैया ँअनुमान गTरएको Cथयो । तर पटक पटक Sयाद थpदा चमे-लयाको 0नमा!ण लागत १२ अब! ६६ 

करोड #पैया ँपुरय्ाइएको छ । 3यसमZये ११ अब! #पयैाँभ.दा बढ) खच! भइसकेको छ । फेTर Sयाद थpनपुरे 0नमा!ण 

लागत अझ ब~नेछ । 

कTरब २ वष!अ0घ चमे-लयामा सु#ङ साँघTुरने सम�या देखा परेको Cथयो । 3यसप0छ इटाल)बाट आएका �ा:वCधकको 

समूहले सु#ङ अZययन गर) पनुः oडजाइन गरेर 0नमा!ण गन= सुझाव Kदएको Cथयो । आयोजनाको कुल ४ Hकलो-मटर 

सु#ङ 0नमा!ण २०६९ वैशाख ३० मा सHकएको Cथयो । 3यसमZये ८ सय ४३ -मटर सु#ङ साँघTुरएको Cथयो । �ा:वCधकको 

सुझावअनुसार सु#ङ पुनः oडजाइन गर) 0नमा!ण गदा! प0छ,लोपटक 0नमा!ण अवCध थpनपुरेको हो । �ाCधकरणले 

आयोजनाको ९३ �0तशत काम सSप.न भइसकेको जनाएको छ । 'चमे-लयाको ९३ �0तशत काम सSप.न भइसकेको 

छ,' �वVता भाटले भने, 'साँघTुरएको ८ सय ४२ -मटरमZये ४ सय ७० -मटर सु#ङ 0नमा!ण सHकएको छ भने ३ सय ७३ 

-मटर सु#ङ बनाउने काम भइरहेको छ ।' 

-स-भल वक! मा पटक पटक Sयाद थpनुपरेप0छ आयोजनाको इलेVwोमेका0नकल र हाइ�ोमेका0नकाल काम हुन सकेको 

छैन । उVत कामको ठेVका पाएको कोTरया हाइ�ो ए.ड .युिVलअर कSपनीले -स-भल वक!  नसHकएकाले आफूले काम 

गन! नपाएको भ.दै �ोलंगेसन क�ट (ठेVका अवCध बढेको समयको लागत) बापत कTरब ८ करोड #पयैा ँ70तप0ूत ! दाबी 

गरेको Cथयो । ठेVका तो[ने चेतावनी Kदएप0छ �ाCधरकणले 70तप0ूत ! KदलाइKदने आtवासन Kदएर काममा फका!एको छ 

। चमे-लयाको :व8यतु �सारण लाइन प0न यह) कSपनीले 0नमा!ण गTरहेको छ ।  
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पाँचवटा जलव+युत ्आयोजनाको .नमा�ण ��ताव 

काठमाड�, जेठ ११ गते  । नेपालले YयहोTररहेको चरम :व8युत ्भार कटौतीलाई �ि�टगत गर) आगामी पाँच वष!-भ] 

पाँचवटा आयोजना 0नमा!णका लाCग अ.तरा!ि�wय �ब�धकले सरकारसम7 ��ताव गरेका छन ्।  

ऊजा! सuकटका कारण उ8योगध.दा पूण! 7मतामा स*चालन हुन नसकेको वत!मान अव�थामा अ0त महìवपूण! 

मा0नएका ती आयोजनालाई अगाoड बढाउन �ब�धकहh इ|छुक रहेका भ.दै उनीहhबाट ��ताव �ाpत भएको नेपाल 

:व8युत ्�ाCधकरणले जनाएको छ ।  

वषा!याममा भ.दा प0न Kहउँदको समयमा :व8यतु ्बे|ने ल�यका साथ ��ताव गTरएका ती आयोजनामा 0तला पKहलो, 

0तला दोEो, माCथ,लो म�याuद), मनाङ–म�याuद) र त,लो अhण छन ्। जल:व8यतु ् 7े]मा काम गद? आएको 

�ािजलको �ास पावर र भारतीय �ब�धकहhले ती आयोजना 0नमा!णको आशयका साथ ��ताव गरेका हुन ्।  

काल)कोट िज,लामा आयोजना�थल रहने 0तला पKहलो र दोEो जल:व8यतु ्आयोजनाका लाCग �थानीय साझेदारका 

hपमा Kहमाल हाइ�ो रहेको छ । ती दईु आयोजनालाई 0तला हाइ�ोइलेिVwक कSपनी र केएसके इनज� भे.चरले 

संयुVतhपमा 0नमा!ण गन= आशयका साथ ��ताव गरेका हुन ्।  

Kहमाल हाइ�ोको संयोजनमा हाल माई जल:व8यतु ् आयोजना २२ मेगावाट, आँधीखोला जल:व8यतु ् आयोजना  नौ 

दशमलव चार मेगावाट, मZयकोसी जल:व8यतु ्आयोजना १०२ मेगावाट, माCथ,लो भोटेकोसी ३६ मेगावाट र सोह) 

आयोजनाको �सारण लाइनको काम भइरहेको छ । 

0तला पKहलो र दोEो जल:व8यतु ् आयोजनाको 7मता cमशः ४४० र ४२० मेगावाट रहेको छ । य�त ै माCथ,लो 

म�या्ङद)को 7मता १३८ मेगावाट र मनाङ–म�याuद)को 7मता २८२ मेगावाट रहेको छ । य�त ैत,लो अhण कुल चार 

सय मेगावाटको लाCगसमेत ��ताव परेको छ ।  

वषा!को समयमा भारतलाई Bबजुल) बे|ने र Kहउँदको समयमा नेपाललाई नै Bबजुल) बे|ने ��ताव गTरएको �ाCधकरणका 

Yयापार शाखाका �मुख Kहते.rदेव शाVयले जानकार) Kदनुभयो । भारतको राजर3न कSपनीले ती दईु आयोजना 

0नमा!णका लाCग ��ताव गरेका हुन ्। Kहउँदको पाँच मKहना ती आयोजनाबाट उ3पाKदत :व8युत ्नेपाललाई बे|ने र अh 

समय भारतलाई बे|ने तयार) गTरएको छ । आयोजनाका �थानीय �0त0नCध oडके.rराज कँडलेका अनुसार ती दईु 

महìवपूण! आयोजनामा लगानी गर) मुलुकमा जार) ऊजा! सuकटलाई हल गन! �ब�धकहh त3पर रहेका छन ्।  

ती आयोजना 0नमा!णको �Hcयामा अगाoड ब~ने अव�था आए प0न �सारण लाइनको अभावमा रहेका कारण त3काल 

�सारण लाइन 0नमा!णका लाCग समेत �ाCधकरणले पहल गनु!पन= माग प0न उि3तकै मा]ामा उठेको छ । ती दईु 

आयोजनाका �ब�धकबाट उ3पादन अनुम0त पाउँ भनी :व8युत ्:वकास :वभागमा 0नवेदनसमेत परेको छ । �ब�धकले 

डलरमा :व8यतु ्खTरद सSझौता (पीपीए) गन! माग गरेका छन ्तर �ाCधकरणले भने डलरमा पीपीए गन! नसHकने 

जनाउँदै आएको �मुख शाVयले जानकार) Kदनुभयो ।  

‘‘हामी डलरमा पीपीए गन!सVने अव�थामा छैन�, नेपाल) मुrामा नै पीपीए गनु!पछ!  भ.नेमा छ�, छलफल जार) छ”, �मुख 

शाVयले भ.नुभयो । :वगत एक मKहनादे�ख ती आयोजनाका �ब�धकसँग छलफल जार) रहेको बताइएको छ । ती 

चारवटै आयोजनाबाट उ3पाKदत Bबजुल) �0तयु0नट १० #:पया ँ ६० पैसामा खTरद गन= बताइएको छ ।  

डलरमा पीपीए गदा! �खSती र भोटेकोसी जल:व8युत ् आयोजनाले �ाCधकरणलाई प¥ुयाएको 70तलाई हेदा! ती 

आयोजनाका �ब�धकसँग डलरमा सSझौता हुने सSभावना भने कम रहेको छ । 0नमा!ण �Hcया �ारSभ गन! �ब�धकले 

गत माघमा न ैअनौपचाTरक जानकार) गराएका Cथए ।  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷@÷!@ 

 

  



>f]t M g]kfn ;dfrf/kq, @)&!÷@÷!@ 

व+यु/को पसैाँ.तद0नन ्1ाहक 

नेपाल समाचारप] 

सला!ह) 

सदरमुकाम मलंगवाि�थत नेपाल :व8यतु �ाCधकरण शाखाले लामो समयदे�ख :व8यतु ्बVयौता न0तन= {ाहकको नाम 

कालो सूचीमा रा�ने भएको छ। शाखा �मुख द)पे.rराज 8:ववेद)ले शाखामा ३२ करोड २१ लाख बVयौता रकम रहेको 

बताउनुभयो। �ाCधकरणले लामो समयदे�खको :व8यतु ्बVयौता न0त!न= आठ सयभ.दा बढ) {ाहकको उ8योग र घरमा 

लाइन काKटसकेको छ। बVयौता नबुझाउने {ाहकको िज,ला �शासन काया!लयसँग सम.वय गरेर जRगा Hकनबेच समेत 

रोVका गTरएको काया!लयकले जनाएको छ। 

२० लाख #:पयाँसमम् बVयौता भएका {ाहकले समेत महशुल बुझाउन कुन ैवा�ता नगरेका �ाCधकरणले जनाएको छ। 

बVयौता रकम 0तन! :व-भ.न स*चार माZयममा समय–समयमा सूचना �काशन तथा �सारण गदा! समेत कुन ैवा�ता 

नगरेप0छ बाZय भएर तीन पु�ताको नाम कालो सूचीमा रा�न लाCगएको �ाCधकरणले जनाएको छ। रकम न0तन= 

{ाहकमा राजन0ैतक दलका नेता, Yयवसायी, उ8योगप0त, कम!चार) र सव!साधारणसSम रहेका �मुख 8:ववेद)ले 

बताउनुभयो। 

‘लोडसे3डङ अ5/य गन� वाष�क ५५ अब�को बजेट आव9यक’ 

कृपा भnडार), पोखरा 

ऊजा!म.]ी राधा �वाल)ले तीन वष!मा लोडसेoडङ मुVत बनाउन वा:ष!क ५५ अब! बजेट चाKहने बताउन ुभएको छ। नेपाल 

:व8युत ्�ाCधकरण पोखरा 7]ेीय काया!लयको उ8घाटन गद? �वाल)ले अKहले वा:ष!क #. २६ करोडमा] ैबजेट आउने 

गरेको बताउँदै उहाँले आCथ!क वष! २०७१⁄७२ मा ऊजा! म.]ालयलाई ४ अब! मा] ैबजेट थ:पने बताउनुभयो। उहाँले ३० 

अब!ले तीन वष!मा नेपाललाई लोडसेoडङमुVत बनाउन नसHकने दाबी गनु!भयो। उहाँले तीन वष!मा नेपाललाई लोडसेoडङ 

मुVत बनाउने हो भने वैकि,पक ऊजा!मा लाRनुपन=मा जोड Kदनभुयो। उहाँले भारतबाट :व8यतु ्खTरद गदा! सरकारले 

अ0तTरVत शु,क 0तनु!पन= बताउँदै प*चेtवरलाई भारतलाई बनाउन Kदने बारेमा छलफल भइरहेको जानकार) Kदनुभयो। 

काय!cममा नेपाल :व8यतु ् �ाCधकरण पोखरा 7े]ीय काया!लयका �मुख रामजी भnडार)ले च�याङका कारण ले 

टा.सफम!रले सम�या Kदएको बताउनुभयो। उहाँले 7े]ीय काया!लयमा २ सय ९७ कम!चार) अपुग भएको गुनासो गनु!भयो। 

 

जलव+यतुस◌ंँग ैवैकि$पक ऊजा�मा जोड 

नेपाल समाचारप], काठमाडd 

राि�wय योजना आयोगका उपाZय7 �ा.डा. गो:व.दराज पोखरेलले ऊजा! रा�wको �मुख सम�याको hपमा रहेको भ.दै 

जल:व8यतुसं◌ँगै वैकि,पक ऊजा!को Eोतको �योगलाई प0न बढाउनपुन= बताउनुभएको छ। वैकि,पक ऊजा!को hपमा 

रहेको सौय! ऊजा!लाई शहर) 7े]मा प0न :व�तार गनु!पन= भ.दै उहाँले ऊजा! सम�या समाधानको लाCग सब ै तह र 

तpकाबाट लाCग पनु!पन= बताउनुभयो। 



‘ऊजा! अKहलेको त[कारो सम�या हो। यसको सामाधानको लाCग सब ै7े]ले सVदो सहयोग गनु! आवtयक छ’ उहाँले 

भ.नुभयो– ‘अब आउने Kदनमा हामी जल:व8य3ुमा] ैनभएर ऊजा!को Eोतको hपमा रहेको अ.य 7े]को �योगलाई प0न 

बढाउन जोड Kद.छd।’ भ.नुभयो। राजधानीमा आयोिजत शहर) 7े]मा लोडसेoडङ कम गन! सौय! ऊजा!को सSभावना, मुsा 

र चुनौती :वषयक काय!शाला गो�ठ�लाई सSबोधन गद? उपाZय7 �ा. डा. पोखरेलले आगामी Kदनमा वैकि,पक ऊजा!को 

�योग बढाउन तथा सम{ ऊजा! 7े]को :वकासको लाCग आवtयक नी0त तथा काय!cममा आफूले उ|च मह33व Kदने 

बताउनुभयो। 

काय!cममा पूव!म.]ी गणेश साहले लोडसेoडङको कारण शहर) 7े]मा इ.भट!र तथा अ.य उपकरणको �योग बढेको र 

यसको चाज!को लाCग उ|च hपमा :व8यतु ्आपू0त ! भइरहेको भ.दै सौय! ऊजा!को �योग गरेर य�ता उपकरणको चाज! गदा! 

जल:व8य3ुको खपत केह) hपमा जोगाउन सHकने धारणा रा�नुभयो। 

  



>f]t M cleofg, @)&!÷@÷!@ 

 

  



>f]t M sflGtk'/, @)&!÷@÷!@ 

आयोजना बनाउन �थानीयसँग छलफल 
मोतीलाल पौडले 

सुख=त, जे�ठ १२ - माCथ,लो कणा!ल) जल:व8यतु ्आयोजना अ0घ बढाउन लगानी बोड!ले �थानीय बा-स.दासँग 

छलफल सु# गरेको छ । �भा:वत 7े]का सरोकारवालासँग बोड! कम!चार)ले श0नबारबाट �थलगत hपमै छलफल सु# 

गरेका हुन ् । आयोजना 0नमा!णका लाCग पTरयोजना :वकास सSझौता (पीडीए) को अि.तम चरणमा पुगेको बोड!ले 

जनाएको छ । बोड!ले वीरे.rनगरमा आयोजना गरेको छलफल काय!cममा जनाइएअनुसार पीडीए सSझौताप0छ 

संरचना 0नमा!णलगायत काम सु# हुने भएकाले �भा:वतसँग छलफल सु# गTरएको 

हो । काय!cममा Kदइएको जानकार)अनुसार लगानीकता! जीएमआरसँग ९ वटा नी0तगत -सjा.तमा सहमत भइसकेको 

छ । पKहला नेपालको आ.तTरक :व8यतु ्माग पूरा गन=, नेपालले पाउनपुन= आCथ!क लाभ उपलध गराउने, नद)को 

जलाधार 7े]को सु0निtचतता गन=, आयोजनासँग सSबि.धत चलअचल सSपि3त चालू अव�थामा ह�ता.तरण गन=, 

जो�खम Yयव�थापन गन= िजSमा -लने, स.त-ुलत बनाउने, वातावरणीय Kदगोपन र सुर7ाको सु0निtचत गन=, 

औ8योCगक तथा रोजगार)का लाभहh उपलध गराउने र नमुना सामुदा0यक Kहतमा हुने सहम0त भएको हो । 

बोड!का उपसCचव खगे.r�साद Tरजालले दईु मKहना-भ] पीडीए सSझौता हुने र 3यसप0छ संरचनालगायत काम सु# 

हुने बताए । उनले बीचमा कुन ैअवरोध नभए सन ् २०२५ दे�ख :व8यतु ्उ3पादन गन= दाबी गरे । बोड!कU कम!चार) 

-सज!ना भzराईले सन ् २०१४ -भ] पीडीए ह�ता7र भएप0छ दईु वष!मा आयोजनामा लाRने रकमको लगानीकता!ले 

Yय�थापन गन= बताइन ्। 'सन ्२०१७ प0छ बढ)मा आठ वष!-भ] :व8यतु ्उ3पादन गTरने योजना छ,' उनले भ0नन ्। 

:व8युत ्उ3पादनको अवCध-भ] �सारण लाइन 0नमा!णको काय!, पुनवा!स योजना, रोजगार) नी0त, औ8योCगक नी0त 

आयोजना 0नमा!णको अवCधमै तय गTरने �थानीयलाई जनकार) Kदइन ् । ':व8यतु ्उ3पादन भएको वष!दे�ख 0नमा!ण 

कSपनी जीएमआरले सSझौताअनसुारको रोय,ट) र 0नःशु,क :व8यतु ् उपलध गराउनेछ,' उनले भ0नन ् । ९ सय 

मेगावाट 7मताको आयोजनाको लागत झ.ड ै१ खब! ४० अब! #पैया ँलाRने बोड!ले जनाएको छ । आयोजना 0नमा!णको 

िजSमा -लएको जीएमआरले :व8यतु ्उ3पादन गरेप0छ नेपालले २७ �0तशत सेयर र १२ �0तशत (१ सय ८ मेगावाट) 

:व8युत ्0नःशु,क पाउनेछ । 0नःशु,क hपमा पाउने :व8यतु ्भने उ3पादनका आधारमा हुने बोड!ले जनाएको छ । 

आयोजना 0नमा!ण, 3यसको �भाव र फाइदा/बेफाइदाबारे जनाकार) गराउन आएका बोड! कम!चार)ले ठूलो 7मताको 

आयोजना भए प0न :व8यतु ्उ3पादन 0नकै स�तोमा हुने जनकार) Kदए । आयोजनाको :वरोधमा रहेका दलहhसँग प0न 

:व-भ.न चरणमा छलफल भइरहेको उनीहhले जनाएका छन ्। आयोजना 0नमा!णको :वषयमा :वरोध जनाउने गरेको 

नेकपा-माओवाद)लगायत दलहh प0न सकारा3मक ब.दै गएको उनीहhले दाबी गरे । मुलुकको अि�थर राजनी0तक 

कारणले लगानी बोड!को काम नदे�खएको ज�तो लागे प0न अब भने काम दुर्त ग0तमा भइरहेको उनीहhले बताए । 

जल:व8य3ुसँग सSबि.धत ठूला आयोजना ऊजा! म.]ालयले गन= Hक बोड!ले गन= भ.ने :वषयमा :ववाद भएको Cथयो । 

:ववादका कारण जल:व8यु3सSब.धी आयोजनाका काम अ0घ ब~न सकेको Cथएन । �धानम.]ी सुशील कोइराला 

आएलग3त ैबसेको बोड! बैठकले जल:व8युत ्आयोजना अ0घ बढाउने 0नण!य गरेको Cथयो । जल:व8य3ुका लाCग �याट, 

भ.सार, आया0तत साम{ीमा लाRने भ.सार शु,क छुटलगायत :वषयमा काम गन! एक अZययन टोल)समेत गठन 

भएको छ । उVत अZययन टोल)ले सु:वधा तथा सहु-लयतका :वषयमा काम गर) बोड! बैठकमा ��ताव रा�ने तयार) 

गरेको छ । तयार)�वhप लगानीकता!सँग पीडीए हुने सSभावना ब~दै गएप0छ बोड!ले आयोजनाको काम अ0घ बढाउन 

�थानीयसँग छलफल सु# गरेको छ । 



पीडीएमा ह�ता7र हुनअु0घ आयोजना �भा:वत 7े]हhमा पुगेर राय सुझाव -लने योजनाअनुसार सुख=त, दैलेख र 

अछाममा छलफल काय!cम सु# भएका हुन ्। ती िज,लामा एक सातामा �थानीयहhसँग छलफल सHकसVने बोड!को 

तयार) छ । तीन िज,लामा ६ वटा अ.तरHcया हुने र आयोजनाको रायसुझाव -लने काय!cम रहेको बोड!ले जनायो । 

कणर◌्ाल) नद)मा [याम बाँधेर सु#ङ खनी पानी अछामको भैरव�थान-१ मा 0नमा!ण गTरने पावरहाउसमा खसा-लनेछ 

। सु#ङको लSबाइ २ हजार २ सय -मटर रहने जनाइएको छ । आयोजनाले दैलेखका ५, सुख=तका ३ र अछामका २ गर) 

१० गा:वस �भा:वत हुनेछन । �भा:वत गा:वसमा दैलेखका स3ताला, लयाट):व.rासैनी, नेपा, नाउले कटुवाल र 

खडावाडा, सुख=तको पोखर)काँडा, छा�े र सालकोट तथा अछामका भैरव�थान र रहफ हुन ्। 

आयोजनाका लाCग ४८ हेVटर 0नजी र २ सय ७ हेVटर साव!ज0नक जRगा अCध{हण गनु!पन=, �भा:वत घरपTरवार 

सं�या २ सय ३९, पुनवा!स गनु!पन= घरपTरवार सं�या ४६ रहेको जनाइएको छ । 0नमा!ण भएको २५ वष!प0छ 

जीएमआरले आयोजना नेपाल सरकारलाई नै ह�तारण गन= �ारिSभक सहम0त छ । 

आयोजना तीन चरणमा पूरा गन= तीन सत!सKहत सरकार र जीएमआरबीच सन ्२००८ मा सSझौता भएको Cथयो । 

0नमा!ण, �वा-म3व, स*चालन र ह�ता.तरण (बुट) �Hcयाबाट आयोजना स*चालन गन! लाCगएको हो । 

बहृत ्आCथ!क सSझौता एजे.डा 
काि.तपुर संवाददाता 

काठमाडौ, जे�ठ १२ - भारतका नव0नवा!Cचत �धानम.]ी नरे.r मोद)को शपथ{हण काय!cममा जाने मु�य एजे.डा 

भए प0न �धानम.]ी सुशील कोइरालाले आCथ!क मुsालाई प0न उठाउने भएका छन ्। मंगलबार हुने मोद)सँगको भेटमा 

कोइरालाले नेपाल) उ3पादनको सहु-लयतपूण! बजार पहँुच, ऊजा! Yयापार सSझौतासKहतको दईु देशीय बहृत ्आCथ!क 

pयाकेज सSझौताको ��ताव रा�नेछन ्। 

�धानम.]ीका आCथ!क स,लाहकार Cचर*जीवी नेपालले मुलुकको 0नजी 7े] र अ.य सरोकारवालाले आCथ!क :वषयलाई 

उठाइरहेकाले �धानम.]ी कोइरालासम7 यी मुsाहh उठाउन सुझाव Kदएको बताए । यस :वषयमा �धानम.]ी 

कोइराला र नेपालबीच तीन पटक छलफल भएको Cथयो । 'Yयापार घाटा कम गन= उपायसKहत बहृत ्आCथ!क 

सSझौताका :वषयमा छलफल गन= तयार) छ,' उनले काि.तपुर-सत भने । �धानम.]ीलाई 0नजी 7े], पूव!अथ!म.]ी, 

अथ!:व8समेतले आCथ!क :वषय नछुटाउन भनेकाले संN7pत �मण भए प0न उनले यी :वषय समावेश गन=छन ्। 

अ.तरा!ि�wय Yयापारमा भारतको Kह�सा झ.ड ै६५ �0तशत छ । चालू आCथ!क वष!को ९ मKहनामै भारतसँगको Yयापार 

घाटा ३ खब! ३ अब! #पयैा ँछ । यसमा मुलुक-भ] 0नया!तज.य व�त ुनहुन ुमा] नभई भारतले समयसमयमा लगाउने 

गैरभ.सार अवरोध प0न मु�य कारण हुन ्। तुलना3मक लाभ भएका कृ:षज.य उ3पादनमा भारतले गैरभ.सार अवरोध 

लगाउने गरेको गुनासो Yयवसायीको छ । अलqची अदवुाज�ता धेरै 0नया!त हुने व�तुमा य�तो अवरोध आगामी Kदनमा 

आउन सVने सSभावना बढ) छ । 

उ8योग वा�णJय महासंघले तयार) पोसाकमा समय समयमा लाRने गरेका अ0तTरVत शु,क, भारतका :व-भ.न 

राJयले आफूअनुसार लगाउने अ.य करलगायत :वषयको द)घ!काल)न समाधान खोJन �धानम.]ीलाई आ{ह गरेको 

छ । 

कोइरालालाई Kदइने सुझावबारे महासंघले छलफल गरेर आवtयक बुदँा �धानम.]ीका आCथ!क स,लाहकार Cचर*जीवी 

नेपाललाई बुझाइसकेको छ । महासंघका महा0नद=शक हेम.त दवाडीका अनसुार भारतको ऐन 0नयमले 0नया!तमा 



पारेको सम�याको :वषय प0न सुझावमा औ,ंयाइएको छ । '3य�ता सम�या समाधान गन! हा�ो महासंघ र भारतीय 

उ8योग पTरसंघ (सीआईआई) बीच सम.वय गन! हामी तयार छd । तपाईहh प0न तयार हुनुस ्भ.ने सुझाव Kदयd,' 

उनले भने, 'अक�तफ!  त3काल भारतबाटै :व8यतु ्आयात गन!को :वक,प नभएकाले 3यसका लाCग सSझौता र 

�ा:वCधक 7मता बढाउन भारतको Zयानाकष!ण गराउन प0न सुझाव Kदएका छd ।' 

कोइराला सोमबार भारत जाँदै छन ्। उनले भारत जाने 0नण!य गरेलग3त ैअथ!:व8हhसँग प0न छलफल गरेका Cथए । 

कोइरालालाई अ.तरा!ि�टय Yयापारका जानकार पोषराज पाnडलेे आCथ!क मुsालाई नछो[न आ{ह गरेको बताए । 

'स�ावना �मण भएकाले धेरै कुरा नहुन प0न सVछ । भयो भने नेपालका तफ! बाट भारतका एजे.सी र कम!चार) तहमा 

मा] ैकुरा हुने गरेकाले उ|च�तर)य सSब.ध �था:पत गन=मा कोइरालाले �य3न गनु!पछ! ,' उनले भने, 'लगानी, आयात, 

0नया!तसKहत सबैखाले आCथ!क मुsाका लाCग भारतसँग उ|च�तर)य YयावहाTरक सSझौता अ0घ बढाउन प0न उहाँले 

��ताव गनु!पन= हु.छ ।' 

मोद)ले :वकासका मुsा र ��wचार :वरोधी :वषयले न ैचुनाव िजतेकाले नेपालमा प0न उVत मुsा �था:पत गराउन 

उनको मह33वपूण! भू-मका हुने पाnडलेे बताए । '3यसका लाCग भारतको सहयोग प0न अ0त मह33वपूण! हु.छ,' पाnडलेे 

भने, 'यहा ँआउने वदेै-शक सहायता -श7ा, �वा��य नभई पूवा!धार :वकासमा हुनुपरय्ो भ.ने कुरा कोइरालाले रा�नपुन= 

हु.छ ।' आCथ!क स,लाहकार नेपालले प0न �सारण लाइन, पूव!-पिtचम रेलमाग!, महाकाल) पुल, तराईको बाढ) 

रोकथाम :वषयका मुsा उठाउने तयार)समेत भएको बताए । 'दईु देशबीच बहृत ्आCथ!क :वकास सSझौता अ0घ बढाउने 

कुरा प0न रा�नहुुनेछ,' उनले भने । 

'ऊजा� वकास स=झौता अ/याव9यक' 

काठमाडd - :व8यतु ्उ3पादन बढाउन भारतसँग ऊजा! Yयापार सSझौता हुनुपन= :व�हhले बताएका छन ्। �धानम.]ी 

सुशील कोइरालाको आस.न भारत �मणमा सSझौतालाई मु�य एजे.डा बनाउनपुन=मा प0न जोड Kदएका छन ्। 

'नेपाल र भारतबीच ऊजा! Yयापार सSझौता भएको छैन,' ऊजा!सCचवका hपमा समेत काम गरेका पूव!अथ!म.]ी शंकर 

कोइरालाले भने, '3यसले 0नया!तमुखी जल:व8यतु ्आयोजना �वj!नमा स.देह ज.माएको छ ।' राजधानीमा आइतबार 

आयोिजत एक काय!cममा कोइरालाले ऊजा! Yयापार सSझौता नहँुदा भारतमा Bबजुल) बे|ने उsेtय भएका �वj!कमा 

भारतले Bबजुल)मा कर लगाइKदने वा खTरद नगTरKदने संदेह रहेको बताए । 'भारतले Bबजुल)मा कर लगाइKदए वा 

आयात नगTरKदए �वj!क डुछन,्' उनले भने, 'उनीहhलाई आtव�त पान! सSझौता हुनैपछ! ।' 

लामो समय ऊजा! 7े]मा प]काTरतासमेत गरेका रा�wप0तका स,लाहकार राजे.r दाहालले अ#ण तेEो र पिtचम 

सेतीज�ता ठूला आयोजना ऊजा! सSझौताको अभावमा ब.न नसकेको बताए । 'अ#ण तेEोको उsेtय भारतलाई ऊजा! 

बे|न ुप0न Cथयो,' उनले भने, 'तर भारतले नेपालसँग Bबजुल) Hकि.दन भनेप0छ 3यो अ#ण तेEो ब.न नसVनुको एउटा 

मु�य कारण ब.यो ।' उनले पिtचम सेतीमा प0न 3यह) 0नय0त दोहोTरएको उ,लेख गद? भारतसँग ऊजा! Yयापार 

सSझौता नभएसSम जल:व8यतु ्:वकासमा सम�या रहने बताए । 

कोइरालाले नेपालको :व8य3ुको बजार त3कालका लाCग भारत मा] भएको उ,लेख गरे । केह) अ0घ नेपाल आएका 

भारतका ऊजा!सCचव �द)पकुमार -स.हाले भारत ऊजा! Yयापार सSझौता गन! तयार रहेको बताएका Cथए । उनले 

भारतले पटकपटक ताकेता गदा! प0न नेपाल उदा-सन रहेको साव!ज0नक काय!cममै बताएका Cथए । 3यसप0छ ऊजा! 

म.]ालयले सSझौताको म�यौदा भारत पठाएको Cथयो । भारतले संशोधनसKहत उVत म�यौदा Hफता! पठाएको छ । 

3यसमा ऊजा!ले अZययन गTररहेको छ ।  
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मा"थ$लो कणा�ल
�.त सव ैप@ सकारा/मक ब5दै गएको लगानी बोड�को दावी सन ्२०२५ देCख मा"थ$लो कणा�ल
बाट 

व+यतु उ/पादन हुने 

ल-लत बसेल सुख=त, जेठ ११ गते । मुलुकले दै0नक १२ दे�ख १६ घ.टासSम लोडसेoडङको मार खे:परहेका बेला बहुचCच!त 

माCथ,लो कणा!ल) जल:व8यतु आयोजनाले सन ् २०२५ दे�ख :व8युत उ3पादन सु# गन= भएको छ । लगानी बोड!ले 

सुख=तमा गरेको संचारकम� अ.तरHcयामा २०२५ बाट :व8यतु उ3पादन हुने जानकार) Kदएको हो । अKहले आयोजनाको 

पTरयोजना :वकास सSझौता (:पoडए) अि.तम चरणमा पुगेको र 3यसको केह) समयप0छ संरचना 0नमा!णलगायतका 

कामह# सु# हुने बोड!ले जनाएको छ ।  

बोड!का उपसCचव खगे.r�साद Tरजालले :पoडएमा अवको बढ)मा दईु मKहना-भ] ह�ता7र हुने र 3यसप0छ 

संरचनालगायतका कामह# सु# हुने जानकार) Kदनुभयो । उहाँले वीचमा कुन ैअवरोधह# उ3प.न नभए सन ्२०२५ दे�ख 

आयोजनाले :व8यतु उ3पादन गन= जनाउनुभयो ।  

बोड!का -सज!ना भzराईले �न २०१४ मा :पoडएमा ह�ता7र भएप0छ 3यसको दईु बष!-भ] आयोजनामा लाRने रकमको 

जोहो गTरने र सन ्२०१७ प0छको बढ)मा सात÷आठ बष! -भ] :व8यतु उ3पादन गTरने समय अवCध साव!ज0नक गनु!भयो 

। ब.द ह[ताल, चVकाजाम नभएमा र सSपूण! उपकरणह# पूरा भएमा सन ्२०२५  -भ] आयोजनाले :व8यतु उ3पादन 

गन= दावी उहाँले गनु!भयो । :व8यतु उ3पादनको अवCध-भ] �सारण लाइन 0नमा!णको काय!प0न गTरने जानकार) Kददq 

उहाले पुनवा!स योजना, रोजगार) नी0त, औ8योCगक नी0तप0न सोह) अवCध-भ] गTरने बताउनुभयो । :व8युत उ3पादन 

भएको बष!दे�ख 0नमा!ण कSपनी िजएमआरले सSझौता अनुसारको रोय,ट), 0नःशु,क :व8यतु Kदनेछ ।  

कूल ९०० मेगावाट 7मताको सो आयोजनाको लागत झnड ै १४० अव! नेपाल) #पयैा“ लाRने बोड!ले जनाएको  

छ । आयोजना 0नमा!णको िजSमा -लएको िजएमआरले :व8यतु उ3पादन गरेप0छ नेपालले २७ �0तशत 0नःशु,क शेयर र 

१२ �0तशत अथा!त १०८ मेगावाट :व8यतु 0नःशु,क पाउनेछ ।  

बोड!का घनtयाम ओझाले :व8युत उ3पादन 0नकै स�तोमा हुने जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार �0त Hकलोवाट १५ सय ५० 

अमेTरकU डलर लाRनेछ । लगानी बोड!ले माCथ,लो कणा!ल)लाई 0नकै मह3वकां7ी आयोजनाको #पमा हेरेकोले :पoडएमा 

ह�ता7र हुनासाथ रकमको जोहो गरेर काम सु# गTरने जानकार) उहाँले Kदनुभयो । आयोजना ब.न नKदने :व-भ.न 

राजनी0तक दलह#संग प0न :व-भ.न चरणमा छलफल भइरहेको जनाउ“दै उहाँले प0छ,लो समय आयोजनाको :वरोधमा 

रहेको नेकपा–माओवाद) लगायतका दलह# प0न सकारा3मक ब.दै गएको दावी गनु!भयो । मुलुकको अि�थर राजनी0तक 

कारणले लगानी बोड!को काम नदे�खएको ज�तो लागेप0न अव भने काम दुर्त ग0तमा भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।  

:पoडएमा ह�ता7र हुन ुअ0घ आयोजना �भा:वत 7े]ह#मा पुगेर राय सुझाव -लने योजना अनुसार सुख=त, दैलेख र 

अछाममा छलफल काय!cमह# हुन लागेको छ । तीन िज,लामा ६ वटा अ.तरHcया हुने र आयोजनाको राय सुझाव -लने 

जानकार) ओझाले Kदनुभयो । उहाँले लगानी बोड!ले तय गरेको नौ वटा नी0तगत -सjा.त अनुसार न ैसSझौता हुने दावी 

गनु!भयो । कणा!ल) नद)मा [याम बा“धेर सु#ङ खनी पानी अछामको भैरव�थान गा:वसको वडा न.ं १ को पावर हाउसमा 

खसा-लने छ । एक मेगावाट :व8युत उ3पादन गदा! कSतीमा १५ करोड लाRने हु“दा ९०० मेगावाटको उ3पादन गदा! 

3यसको लागत १४० अव! लागेको हो । 

आयोजनाले दैलेखका पाँच, सुख=तका तीन र अछामका दईु गर) १० गा:वसका बा-स.दाह#लाई �भा:वत पाद!छ । 

�भा:वत हुने गा:वसह#मा दैलेखको सा3तला, लयाट):व.rासैनी, नेपा, नाउले कटुवाल र ख[कावाडा, सुख=तको 

पोखर)का“डा, छा�े र सालकोट तथा अछामको भैरव�थान र रहफ गा:वस छन ्। आयोजनाले ती 7े]को ४८ हेVटर 0नजी 

र २०७ हेVटर साव!ज0नक जRगा अCध{हण गन=, कूल �भा:वत घरपTरवार सं�या २३९, पुनवा!स गनु!पन= घरपTरवार 

सं�या ४६ रहेको जनाइएको छ । आयोजना 0नमा!ण भएको २५ बष!प0छ िजएमआरले आयोजना नेपाललाई नै ह�तारण 

गन= सSझौता भएको छ । 
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बढ) भएको :व8युत ्बे|नुपन=मा पूव!–अथ!म.]ीको जोड 
आ"थ�क संवाददाता , काठमाडG, जेठ ११ , 

पूव!–अथ!म.]ी शंकर कोइरालाले 0नया!तमुखी जल:व8यतु ्योजना रोके :वकास रोHकने अव�था आउने हँुदा बचत 

भएको Bबजुल) 0नया!त गनु!पन= बताएका छन ् । आउटलाइन -मoडयाले आइतबार आयोजना गरेको :वकास बहस 

mृंखलाअ.तग!तको ‘पानी र Bबजुल)’बारेको छलफलमा भारतमा 0नया!त हुने गर) जल:व8य3ुको :वकास गनु!पन=मा जोड 

Kदए । उनले �धानम.]ीको आस.न भारत �मणको अवसरमा प0न जल:व8यु3को :वकास र भारतसँगको :व8यतु ्

Yयापार सSझौतालाई �ाथ-मकतामा रा�नुपन= सुझाव Kदए । उनले आफू ऊजा!सCचव भएको समयमा भारतीय 

समक7ीह#लाई :व8यतु ्खTरद सSझौताको म�यौदा Kदएको जानकार) गराउँदै सSझौता भए नेपालको जल:व8यतु ्

7े]मा लगानीको ओइरो आउने :वtवास YयVत गरे । पूव!–ऊजा!सCचव समेत रहेका कोइरालाले हाल 0नमा!ण 

भइरकेको ढ,केबर मुजbफरपरुबीचको चार सय के-भएको �सारण लाइन मा] 0नमा!ण भए प0न लोडसेoडङ घटाउन 

सHकने दाबी गरे । उनले जल:व8यु3मा लगानी बढाउन दईु देशबीच :व8यतु ्खTरद सSझौता हुनुपन=मा जोड Kदए । 

उनले भने, ‘अKहलेसSम दईु राJयबीच :व8युत ् खTरद BबcU गन= कुन ै सSझौता छैन, जसले गदा! :व8यतु ्

उ3पादकह#लाई आbनो लगानी खेर जाने आशंका भएको हो । ’ :व8यतु ्खTरद सSझौता नगर) प0न आयोजनामा 

लगानी गन! सHकने तर जल:व8यतु ्7े]मा हुने बqकको◌े लगानी सुरN7त गन! प0न सSझौता आवtयक भएको उनको 

भनाइ Cथयो ।  उनले साना÷ठूला :व-भ.न Hक-समका आयोजना सँगसँगै बनाउनपुन=मा प0न जोड Kदए । ‘हामीले 

साना–साना र रन अफ Tरभरका साथ ैजलाशययुVत आयोजना प0न 0नमा!ण गनु!पन= हु.छ,’ उनले भने, ‘:व8यतु ्

�णाल)लाई स.तुलन गन! र लोडसेoडङ .यनूीकरण गन! प0न जलाशययVुत आयोजना बनाउन ुआवtयक छ ।’ 
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पपए �सारण लाइन सत� 

ल�मण :वयोगी 

काठमाडd- बखा!मा Bबजुल) खरे जाने भ.दै :व8यतु खTरद सSझौता (:प:पए) रोकेको नेपाल :व8यतु �ाCधकरणले 

नेपाल–भारतबीच दोEो अ.तरदेशीय �सारण लाइन ब.ने स0ुनtचत भएप0छ पनुः :प:पए गन= भएको छ। 

0नमा!णाधीन जल:व8यतु आयोजनाका लाCग योजनामा परेका र 0नमा!णाधीन लाइन ‘pयाक' भएकाले थप Bबजुल) 

�सारण तथा Yयापार गन! दोEो अ.तरदेशीय लाइन आवtयक रहेको �ाCधकरणका उ|च अCधकार)ले औ,ंयाएका 

छन।् 

�ाCधकरणले ��ताव गरेको चार सय केभी बद!घाट–गोरखपरु (कTरब तीन सय Hकलो-मटर) को अZययन भइरहेकाले 

यसको काया!.वयन गन! सरकारले भारतसँग सम.वय गर) 0छटो 0नमा!ण था,नपुन= :व8यतु Yयापार :वभागका 

0नद=शक Kहत.ेrदेव शाVयले बताए। 

‘0नमा!णाधीन चार सय केभी ढ,केबर–मजुbफरपरु लाइनमा १२ सय मेगावाटसSम Bबजुल) �वाह हुने भए प0न 

:प:पएका आधारमा यो pयाक भइसकेको छ,' उनले भने, ‘नया ँ:प:पए गन! र Bबजुल)को बजार खोJन दोEो लाइन 

ब.नकुो :वक,प छैन।' 

उVत �सारण लाइन अKहले �ाCधकरण इि.ज0नयTरङ 0नद=शनालयअ.तग!तको आयोजना :वकास :वभागले 

अZययन गTररहेको छ। 0नद=शनालयका अनसुार पया!pत जनशिVत नहँुदा ल�यअनसुार अZययन अगाoड ब~न 

सकेको छैन। �ाCधकरणले अबको चार वष!प0छ उ3पाKदत Bबजुल)को लाCग बजार नखोिजएको भ.दै :प:पए गरेको 

छैन। 

उसले सन ्२०१७ प0छ बखा!मा झ.ड ै२२ सय मेगावाट Bबजुल) उ3पादन हुने र ५ सय मेगावाट खेर जाने �7ेपण 

गरेको छ। �ाCधकरणका अनसुार 3य0तबेला उ|चतम माग कTरब १७ सय मेगावाट मा] हुनेछ। Kहउँदको अभाव परूा 

गन! भने भारतबाट आयात गनु!पन=छ। �सारण लाइन बने बखा!को बढ) Bबजुल) भारतलाई Kदने र Kहउँदमा ,याउने 

इनज� बqHकङ �णाल)मा जान आवtयक रहेको प0न उसले सरकारलाई सझुाएको छ। 

�धानम.]ी सशुील कोइराला भारतीय समक7ी नरे.r मोद)को औपचाTरक 0नSतोमा भारत जाँदा प0न दोEो 

अ.तरदेशीय �सारण लाइन र :व8यतु Yयापारका :वषय उठाउन सझुाव Kदएको ऊजा! म.]ालयका एक उ|च 

अCधकार)ले बताए। ‘नेपाल) Bबजुल)को बजार भारत न ैभएकाले उ|च सरकार) तहमा सम.वय गर) दोEो लाइन 

बनाउन ज#र) छ,' म.]ालयका �वVता केशवZवज अCधकार)ले भने। 

�ाCधकरणले नेपाल–भारतबीच ब.न सVने चार सय केभीका थप चार �सारण लाइनको सSभाYयता अZययन 

गरेको Cथयो। �ाCधकरणका अनसुार भरतपरु–प�ूण!या, सनुौल)–गोरखपरु–हेटdडा–गोरखपरु र हेटdडा–ब-लया �सारण 

लाइनको अZययन गरेको Cथयो। तीमZये �ा:वCधक र :व3तीय Kहसाबले बद!घाट–गोरखपरु स�तो पन= हँुदा 

त3कालका लाCग यह) आयोजना अगाoड बढाइएको �ाCधकरण अCधकार) बताउँछन।् 

बजार नखोिजएसSम :प:पए नगन= �ाCधकरणको घोषणाप0छ यसका लाCग तीन मKहनायता 0नजी 7े]बाट कसलेै 

आवेदन Kदएका छैनन।् दईुदे�ख आवेदन Kदएर रोHकएका २५ मेगावाट साना आयोजनाको कारबाह) भइरहेको 

:वभागले जानकार) Kदएको छ। 0नद=शक शाVयले भने, ‘आवेदन Kदएर :व3तीय Yयव�थापन गन! नसकेका वा अ.य 

कारणले :प:पए गन! नआएका आयोजनालाई प]ाचार गTरएको छ, ती आएनन ् भने :व�तारै रs हुनेछ।' 



��ता:वत दोEो अ.तरदेशीय लाइन बनाई Bबजुल) आयात–0नया!त र ढ,केबर–मजुbफरपरु �सारण लाइनसँग 

जो[न हेटdडा–भरतपरु र भरतपरु–बद!घाट २२० केभी लाइन बनाउन ज#र) रहेको �सारण 0नद=शानलयका अCधकार) 

बताउँछन।् हाल 0नमा!णाधीन चार सय केभी ढ,केबर–मजुbफरपरुको �सारण लाइनको सहायकका #पमा प0न 

बद!घाट–गोरखपरु 0नमा!ण गन! ज#र) दे�खएको छ।  

उVत लाइन 0नमा!णप0छ म�या!uद), काल)गnडकU, तामाकोसी र -लख ुनद) बे-सनमा ब.ने आयोजनाको Bबजुल) 

भारत 0नया!त गन! सहज हुनेछ। य�त ै Kहउँदमा नेपाललाई आवtयक पदा! उताबाट आयात गन!समेत सिजलो हुने 

हँुदा 0नजी 7े]ले समेत दोEो अ.दरदेशीय लाइन बनाउन �ाCधकरणलाई सझुाव Kदएको छ। 

उVत लाइन ब.ने स0ुनtचत भए धमाधम :प:पए गरे प0न Bबजुल) खेर नजाने �ाCधकरणका कम!चार)को तक!  छ। 

�ाCधकरणले ढ,केबर–मजुbफरपरु लाइन :व�तार गद? ढ,केबर–-लखु–तामाकोसी–३ सSमको चार सय केभी लाइन 

प0न अZययन गTररहेको छ।  

उVत लाइन चार सय केभीम ै �खSती–बा�Bबसे–मलुपानी जो[ने र यसलाई सोह) 7मतामा मलुपानी–नौBबसे–

हेटdडासSम :व�तार गरेर अ.तरदेशीय लाइनमा जो[ने गर) बहृत ्अZययन भइरहेको चार सय केभी आयोजनाका 

�मखु गोपालबाब ुभzराईले बताए। चcUय �सारण लाइनले सpतकोसी, दधूकोसी, भोटेकोसी नद) बे-सनमा ब.ने 

आयोजनाको Bबजुल) भारत पठाउन सिजलो बनाउने छ। 
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ठेकेदार र �ा"धकरण बीचको जुहार
ले व+युत �शारण लाईन व�तार अलप! 

कारोबर सSबाददाता 

नेपालग.ज, १२ जेठ– ठेकेदार र Bब8यतु �ाCधकरण बीचको जुहार)ले बाँके िज,लाको :वकट मा0नने राpतीपार)का नौ 

गा:वसमा Bब8यतुीकरण गन! था-लएको �शारण लाईन Bब�तारको काम बष�दे�ख अलप] परेको छ ।  

कोहलपुरदे�ख बैजापुरको धामपुर सव–�टेशन सSम जोoडने ३३ केभी �शारण लाईन अलप] परेको हो । काम रोHकदा ँ

राpतीपार)का �था0नय बा-स.दा 0नराश छन ्। 

�शारण लाईन जो[न आCथ!क वष! २०६५/६६ मा ‘उ�मा धुल)खेल गु# ओम जेवी’ ले �ाCधकरणसँग तीन करोड ७७ लाख 

hपैयाकँो लागतमा ठेVका सSझौता गरेको Cथयो । :व-भ.न सम�या देखाउँदै ठेकेदारले बीचमा आएर काम रोVदा उVत 

योजना अलप] परेको Bब8यतु �ाCधकरणले जनाएको छ । अठार मKहना -भ] �शारण लाईन जोoडसVने सSझौता 

भएको Cथयो । 

Bब8युत �ाCधकरणका 7े]ीय �मुख ओम�काश राठ�ले ठेकेदारले सSझौता अनुसारको काम समयमा नगदा! �शारण 

लाईन जो[ने काय! अधुरो रहेको बताए । ठेकेदार र �ाCधकरण बीचको सSझौता अनसुार ३३ केभी �शारण लाईन 

कोहलपुरदे�ख राँझा Bबमान�थल 7े] हुदै धामपुर सSम प¥ुयाउने सSझौतामा उ,लेख भएप0न ठेकेदारले प0छ आएर 

काममा :व-भ.न बहानाबाजी गरेको उनले बताए । 

�शारण लाईन Bब�तारमा दे�खएको Kढलाईले राpतीपार)का नौ गा:वसमा {ा-मण सामुदा0यक Bब8युतीकरण गन= योजना 

समेत अलप] परेको 7े]ीय �मुख राठ�को भनाई छ । ‘मु�य काम यह) �शारण लाईन कै हो, यसले पुण!ता पाउन 

नसकेकै कारण -सगंो Bब8युतीकरणको काम रोHकएको छ,’ उनले भने । {ा-मण सामुदा0यक Bब8यतुीकरण Bब�तारका 

लाCग बैजापुर ि�थत धामपुरमा सव–�टेशन 0नमा!ण गTरएको छ । �शारण लाईन Bब�तारको काम न ैKढलो हुदा ँसव–

�टेशनले पुण!ता पाएको छैन । 

यता ठेकेदार कSपनी ‘उ�मा धलु)खेल गु# ओम जेवी’ का स*चालक राजे.rकुमार -मmले सरकारको झnझट)लो नीती÷ 

0नयमका कारण काम स*चालनमा बाधा आएको गुनासो गरेका छन ्। ‘�शारण लाईनको #टमा Bबमान�थल र जंगल 

7े] पछ! , 0य 0नकायले पोल गा[न नKदएप0छ कसर) काम अगाडी बढाउने ? उनले �tन गरे । ठेVका सSझौता गनु!अ0घ 

बुझाएको सव= Tरपोट!मा ठेकेदारले Bबमान�थल र जंगलको सम�या उ,लेख नगरेको कारण अKहले सम�या बि,झएको 

�ाCधकरणका अCधकार)ह# बताउँछन ् । :व8यतु �ाCधकरण 7े]ीय काया!लयका इि.ज0नयर टंक Cगर)ले �ाCधकरणले 

पटक–पटक काम अगाडी बढाउन 0नद=शन Kददा ँप0न ठेकेदारले अटेर) गरेको बताए । 

{ा-मण सामुदा0यक Bब8यतुीकरण :वभाग �मुख मनोज -सलवालले कोहलपुर–धामपुर �शारण लाईनको काममा 

Kढलाई हुदा ँराpतीपार)को -सगंो समुदाय Bब8युत उपयोग गन! बाट बि.चत भैरहेको बताए । सव–�टेशनको काम ८० 

�0तशत सSप.न भैसकेको जनाउदै उनले ३३ केभी �शारण लाईन नजोoडदा ँ-सगंो काममा असर पTररहेको बताए । 



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷@÷!# 

व+युत रोय$ट
 रकम बाडँफाडँ 

अनपुमा खनाल-गोरखा १२ जेठ । िज,ला :वकास स-म0त गोरखाले :व8यतु रोय,ट) वापत िज,लामा �ाpत रकमको 

बाँडफाँड गरेको छ । :व8यतु रोय,ट) वापत यो वष! िज:वसलाई ३ करोड ८५ लाख #पैया �ाpत भएको Cथयो । 

Bबगतका वष!ह#को बाँकU रकम समेत जोडरे सो रकम आएको िज:वसका लेखा अCधकृत -भमाजु!न �वाल)ले जानकार) 

Kदए । जसमZये सबैभ.दा धेरै रकम :व8यतु पोल खर)दका लाCग छु�याइएको छ । पोल खर)दका लाCग मा] ैिज:वसले १ 

करोड ७४ लाख #पयैा छु�याएको �वाल)को भनाई छ । उनले भने “ हाइटे.शन लाइनको पोलका लाCग १ करोड ३० लाख, 

लोकल लाइनका लाCग २४ लाख र लघ ुजल:व8युत आयोजना अ.तग!त आवtयक पन= पोल खर)दका लाCग २० लाख 

#पयैा छु�याइएको छ ।” :व8यतु रोय,ट) रकमको ६० �0तशत रकम :व8यतुसँग सSबि.ध काममा र बाँकU ४० �0तशत 

रकम पूवा!धार 0नमा!णको अ.य काममा लगाउन ुपन= यव�था छ । 

पूवा!धारतफ!  भने रोय,ट) रकमको ३० लाख #पयैा िज:वसको भवन 0नमा!णका लाCग छु�याइएको छ । गत वष!को 

पTरषदले :व8यतु रोय,ट) वापत कर)ब २ करोड #पैया �ाpत हुने अनुमान सKहत सोह) वजेट सीमामा रहेर योजना तय 

गरेको Cथयो । तर अपे7ा भ.दा बढ) रकम आएप0छ अ.य लघुजल:व8यतु आयोजना सKहत पूवा!धार 0नमा!णका काममा 

वजेट पTरचालन गTरएको लेखा अCधकृत �वाल)ले बताए । 

  



>f]t M cfly{s b}lgs, @)&!÷@÷!# 

खेर जाने Bबजलु) डलरमा पीपीए गन! अथ!म.]ी महतको दबाब 
आ"थ�क संवाददाता , काठमाडG, जेठ १२ 

आCथ!क -मतYय0यताको कुरा गद? आएका अथ!म.]ी डा. रामशरण महत वषा!याममा खेर जाने जल:व8यतु ्अमेTरकU 

डलरमा :व8यतु ्खTरद सSझौता (पीपीए) गन= प7मा उ-भएका छन ्। 

अथ!म.]ी महतको योजनाअनसुार डलरमा पीपीए हुने हो भने नेपाल :व8युत ्�ाCधकरण चाँड ैन ैटाट उि,टनेछ । 

�ाCधकरणका एक अCधकार)का अनुसार पKहलो चरणमा दईु सय १६ मेगावाटको :ववादा�पद माCथ,लो B]शूल)–१ 

जल:व8यतु ्आयोजनाको :व8युत ्खTरद अमेTरकU डलरमा गTरKदन अथ!म.]ी महतले �ाCधकरणलाई दबाब Kदएका 

छन ्। Eोतका अनुसार माCथ,लो B]शूल)–१ जल:व8यतु ्आयोजनाको �व�धक नेपाल वाटर ए.ड इनज� डभेलपमे.ट 

कSपनी र आईएफसीका केह) पदाCधकार)सँगको :वशेष सSब.धका कारण अथ!म.]ी महत उVत आयोजनासँग 

डलरमा पीपीए गन! सकारा3मक भएका हुन ् । अथ!म.]ी भएलग3त ैडा. महत नेपाल वाटरको खच!मा आयोजनाको 

�थलगत �मणका लाCग हे-लकोpटरमा रसुवा र नुवाकोट पुगेका Cथए । ऊजा!म.]ी राधाकुमार) �वाल)सँग कुरा 

न-मलेप0छ जल:व8यतु ्आयोजनाको BबcUकता! व.ृदावनमान �धानाuगले अथ!म.]ी महतलाई आbनो प7मा पारेका 

हुन ्। अथ! म.]ालयबाट दबाब Kदएर व.ृदावनमान र उनका छोरा :वकेशमान जसर) प0न उVत आयोजनाको डलरमा 

पीपीए गराउने लBबङमा छन ्।  

�ाCधकरण स*चालक स-म0तबाट 0नण!य गरेप0छ मा] पीपीए हु.छ । अKहले �ाCधकरण स*चालक स-म0तको 

अZय7 ऊजा!म.]ी �वाल) 0छन ् । डलरमा पीपीए गदा! ठूलो आCथ!क भार पन= र यसले नरा�ो निजर ब�ने भ.दै 

ऊजा!म.]ी �वाल) डलरमा पीपीए गन= प7मा नभएप0छ व.ृदावनमानले अथ!म.]ीमाफ! त दबाब Kदएका हुन ् । 

अथ!म.]ीले ऊजा! म.]ालयले प0छ,लो समयमा अ3यावtयक भनेर मागेको बजेट समेत नKदएर दबाब Kदने काम 

गरेका छन ्। Eोतका अनुसार अथ!म.]ी महतले माCथ,लो B]शूल)–१को डलरमा पीपीए गरेमा अ.य काममा सहयोग 

गन= संकेत ऊजा!म.]ी �वाल)लाई Kदएका छन ् । ऊजा!म.]ी �वाल)ले �ाCधकरणलाई सं�थान 0नद=शन बोड!को 

अनुसूचीबाट हटाउन आ{ह गरे प0न अथ!म.]ी महतले मानेका छैनन ्। सSबि.धत म.]ालयको -सफाTरसमा अथ! 

म.]ालयले जनुसुकै सं�थानलाई प0न बोड!को अनुसूचीबाट हटाउन सVनेछ । अनुसूचीबाट हटेप0छ सं�थानमा 

0नयिुVत सरकारले आbनो तजBबजमा गन! सVनेछ । Eोतका अनुसार ऊजा!म.]ीको ��ताव अथ!म.]ीले अ�वीकार 

गनु!मा माCथ,लो B]शूल)–१को पीपीएको �वाथ! जोoडएको छ । डलरमा पीपीए गराउन अथ!म.]ीलाई सहमत गराउने 

व.ृदावनमानले ऊजा!सCचव राजे.r Hकशोर 7े]ीलाई प0न पदबहाल) गरेकै Kदन गत १ गते भेटेका Cथए । तर पीपीएको 

बारेमा कुरा नभएको सCचव 7े]ीले जानकार) Kदए । ‘डलरमा पीपीए गन! सहयोग गTरKदनपु¥यो भनेर मलाई भ.ने 

KहSमत गरेको छैन’, सCचव 7े]ीले भने, ‘मैले ऊजा! सCचवको पदबहाल) गरेकै Kदन उनले म.]ालयमै आएर भेटचाKहँ 

गरेका हुन ्।’ 

यKद महतले भने अनुसार ऊजा!म.]ी �वाल)ले उVत आयोजनाको :व8यतु ् डलरमा खTरद गन= सSझौता गरेमा 

�ाCधकरण आCथ!क #पमा थप कमजोर ब.ने छ । �खSती र भोटेकोसीको डलरको पीपीएले गदा! �ाCधकरण वा:ष!क 

करोडd #पयैा ँघाटामा गएको बेला सोह) �कृ0तको B]शूल) वानको Bबजुल) डलरमा खTरद गन= 0नण!य भएमा �ाCधकरण 

उ�न ैनसVने गर) टाट उि,टने �ाCधकरणकै अCधकार)ह# बताउँछन ् । डलरमा पीपीए गन! नहुने अडानमा रहेका 

�ाCधकरणका कम!चार)ह# प0न अथ!म.]ीको अगाoड 0नTरह ब.दै गएका छन ् । ‘अथ!म.]ीले माCथ,लो B]शूल)को 

पीपीए डलरमा गदा! हु.छ भ.नुभएको छ’, �ाCधकरणका एक अCधकार)ले भने, ‘अथ!म.]ीले मौ�खक भनेर मा] हँुदैन 

। डलरमा गTरएको पीपीएबाट उ3प.न हुने आCथ!क सम�या YयहोTरKदन सरकार तयार रहेको प] अथ!ले Kदएमा भने 

�ाCधकरण डलरमा पीपीए गन! तयार हुनुपछ! ।’ डलरमा पीपीए गदा! उ3प.न हुने आCथ!क भार सरकारले Yयहोन= 



-ल�खत �0तबjता नKदएसSम वषा!याममा मा] धेरै उ3पादन Kदन आयोजनासँग पीपीए गन! नहुने अडानमा अCधकांश 

कम!चार) छन ्। सुपर -सVस आयोजनाको डलरमा पीपीए गरेप0छ 3यसको बारेमा अि�तयार द#ुपयोग अनुस.धान 

आयोगले छानBबन थालेप0छ �ाCधकरणका कम!चार)ह# थप आयोजनाको पीपीएमा हि|कएका हुन ् । :वदेशी 

लगानीलाई 0न#3साKहत गन! नहुने भ.दै अथ!म.]ीले B]शूल)–१को डलरमा पीपीए गन! लBबङ गरे प0न प0छ पन! 

सVने आCथ!क भारको बारेमा सरकार जवाफदेह) हु.छ भनेर अथ!म.]ी महतले �ाCधकरणलाई प] लेखेर Kदन सकेका 

छैनन ्। अथ! म.]ालयले प] Kदएमा जनुसुकै आयोजनासँग प0न पीपीए गन! सHकने �ाCधकरणका Eोतले जानकार) 

Kदयो ।  

B]शूल)–१ले �0तय0ुनट छ दशमलव नौ से.ट अमेTरकU डलरमा पीपीए गन! ��ताव गरेको छ । अKहले डलरको दर ९३ 

#पयैा ँछ । चालू आCथ!क वष!मा डलरका मू,य एक सय आठ #पयैाँसSम पुगेको Cथयो । डलरको मू,यव:ृj हँुदा 

�ाCधकरणले थेRन ैनसVने हँुदा डलरमा पीपीए गन! नहुने आवाज उठेको हो । अKहले �ाCधकरणले Kहउँदमा �0तय0ुनट 

आठ #पयैा ँ ४० पैसा र वषा!याममा उ3पादन हुने :व8यतु ्चार #पैया ँ ८० पैसामा खTरद गद? आएको छ । उVत 

आयोजनासँग डलरमा पीपीए गन= हो भने कSतीमा प0न �0तय0ुनट दश #पैया ँहुने �ाCधकरण Eोतले जानकार) Kदयो 

। अKहले �ाCधकरणले सरदर छ #पयैा ँ९० पैसामा :व8युत ्खTरद गTररहेको छ । उVत आयोजनाको डलरमा पीपीए 

गTरKदन नेपालि�थत दN7ण कोTरयन राजदतूले ऊजा!म.]ी �वाल)लाई भेटेर प0न दबाब Kदएका छन ्। गत शुcबार 

प0न नेपालि�थत दN7ण कोTरयाका राजदतू �ये योङ िजङले ऊजा!म.]ीलाई भेटेका Cथए । उनले :व-भ.न 

स*चारमाZयमलाई प0न भेटेर पीपीए र पीडीएको वातावरण बनाइKदने अनुरोध गद?◌ै आएका छन ्।  

  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷@÷!# 
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�.तमेगावाट १ करोड अनुदान 

कारोबर सSबाददाता 

काठमाडd, १३ जेठ- सरकारले आगामी आCथ!क वष!दे�ख जल:व8युत ् �व�धकलाई �0तमेगावाट १ करोड 

#पैयाँका दरले अनुदान Kदन े भएको छ । �व�धकलाई अनुदान उपलध गराउन ऊजा! म.]ालयले अथ! 

म.]ालयमा ��ताव पठाइसकेको छ । आगामी आवको बजेटमा अनुदान Yयव�था हुनेछ ।  

“�याटमा सहु-लयत Kदनका लाCग मैले अथ!मा ��ताव पठाइसकेकU छु,” ऊजा!म.]ी राधाकुमार) �वाल)ल े

भ0नन,् “आगामी आवदे�ख काया!.वयनमा आउनेछ ।” 

ऊजा!का सहसCचव केशवZवज अCधकार)को संयोजक3वमा गKठत काय!दलले �0तमेगावाट १ करोड अनुदान 

Kदन -सफाTरस गरेप0छ ऊजा!ले म.]ी�तर)य 0नण!य गर) बजेटमा समावेश गन! अथ!मा पठाएको हो । चाल ू

आवमै अनुदानसSब.धी Yयव�था ,याउने भ0नए प0न काय!.वयनमा आउन सकेको Cथएन । अनुदान 

काया!.वयनमा आएप0छ �व�धकल े सरकारलाई 0तनु!पन= �याटमा सहु-लयत समायोजन हुनेछ । यसल े

आयोजनाको लागत घटाउनेछ । 

�व�धकहhल े लामो समयदे�ख �याट सहु-लयत माग गद? आएका छन ् । आयोजनाको �कृ0तअनुसार १ 

मेगावाट 7मताको आयोजना बनाउन .यूनतम १५ दे�ख १८ करोड #पैया ँ लागत लाRछ । 

नेपाल हाइ�ोपावर एसो-सएसन र अ.तरा!ि�wय हाइ�ोपावर एसो-सएसन8वारा मंगलबार संयुVत hपमा 

आयोिजत ‘नेपालमा जल:व8यु3को Kदगोपना’ :वषयक काय!शालामा बो,दै म.]ी �वाल)ल ेबजेटमा सहु-लयत 

रा�न आफूले पहल गन= बताइन ् । कणा!ल) Cचसापानी र नौमुरेज�ता ठूला जलाशययुVत आयोजनाको 

सSभाYयता अZययन था-लनेसमेत उनको भनाइ Cथयो । 

राि�wय योजना आयोगका उपाZय7 �ा. गो:व.दराज पोखरेलले आगामी बजेटमा जल:व8यु3लाई �ाथ-मकता 

Kदइन ेबताए । जल:व8युत ्:वकासका लाCग �व�धकल ेमाग गरेको सहु-लयतका लाCग आफूल ेप0न पहल गन= 

उनको भनाइ Cथयो । गो�ठ�मा सरोकारवालाल ेनी0तगत �Hcयागत Kढलाइल ेजल:व8युत ् :वकासमा बाधा 

पु¥याएको बताएका Cथए । 

  



>f]t M gful/s, @)&!÷@÷!$ 

‘:पKटए गन! ऊजा!सँग पानीका मुsा छु�याउनुपछ! ' 

सरकारले अबको तीन वष!-भ] लोडसेoडङ अ.3य गन= ल�य राखेको छ। यसकै आधारमा ऊजा! म.]ालयले काय!दल 

बनाएर Bबजुल) उ3पादनका �मुख र वैकि,पक Eोतबारे अZययन थालेको छ। सरकारको काय!शैल)ले तीन वष!मा 

लोडसेoडङ नह�ने :वtलेषक बताउँछन।् सरकार, म.]ालय र सरोकारवाला 0नकायले पहल गरे तीन वष!मा लोडसेoडङ पूरै 

नहटे प0न .यनुीकरण भने पVकै हु.छ। अगाoड साTरएका अ,पका-लन, मZयका-लन र द)घ!का-लन योजना काया!.वयन 

गन! सके प0न ल�य पूरा गन! सहयोग पुRनेछ। ल�य पूरा गन! वैदे-शक लगानी :व�तार र बखा!को Bबजुल) Yयव�थापन वा 

बजार खोJन ुप0न अपTरहाय! छ। ��ततु छ लोडसेoडङ .युनीकरण र सम{ ऊजा! तथा जल:व8युत :वकासमा केि.rत 

रहेर नागTरकका लNमण वयोगीले ऊजा! सCचव राजे.rHकशोर 7े]ीसँग गरेको कुराकानी। 

काननुको YयिVत �शासनमा आउन 0नकै झ.झKटलो �Hcया पूरा गनु!परय्ो। ऊजा! तथा जल:व8यतु :वकास अगाoड 

बढाउने तपा�को �ाथ-मकता के हो? 

 

Kढलै प0न सरकारले 0नण!य गरय्ो, सरकारको 0नण!य सह) हुनेछ भ.ने लागेको छ। कानुनको YयिVत अदालती वा 

सरकार) वHकलको भ.दा म :वकास सSबj काननुसँग बढ) सSबि.धत छु। यो 7े]को मेरो २२/२३ वष!को अनुभवले 

जल:व8यतु 7े]मा धेरै कमजोर) देखेको छु। सम{ ऊजा! तथा जल:व8यतु 7े] सुधाद? लैजाने मेरो �ाथ-मकता हुनेछ। 

 

यो वष!को लोडसेoडङको सम�या टरेको छ। आउँदो Kहउँदको सम�या कम गन! म.]ालयले के–के योजना अगाoड बढाएको 

छ? 

 

सरकारले ३ वष!मा लोडसेoडङ अ.3य गन= रणनी0त बनाएको छ। यसैलाई मZयनजर राखेर :व8यतु संकट .यनू गद? 

लैजाने काम सु# भइसकेको छ। 0नमा!णाधीन आयोजना 0छटो सVने र थप उ3पादन बढाउँदै जान ुपKहलो :वक,प हो। 

केह) वष!सSम सीमा 7े]का �सारण लाइन मम!त तथा सुधार गर) भारतबाट आउने Bबजलु) बढाउनुपछ!। :व8युतगहृ 

नद)को पानीको पTरमाणका आधारमा च,ने हँुदा Kहउँदमा 0नकै कम Bबजुल) उ3पादन हु.छ। सव!साधारणले 0नर.तर 

Bबजुल) उपभोग गन= वातावरण ब.न ६ दे�ख ९ सय मेगावाटसSमको जलाशययुVत आयोजना त3काल सु# गनु!पछ!। 

ठूला आयोजना ब.न ६ दे�ख ८ वष! लाRछ। 3य0तबेला सSम वैकि,पक ऊजा!का Eोतसमेत �योगमा ,याउनपुछ!। सौय! 

ऊजा!का योजना अगाoड बढाउँदै यसलाई राि�wय �सारण लाइनमा जडान गन= ल�यका साथ म.]लायले काम सु# गरेको 

छ। 

 

योजना :वगतदे�ख ब.दै आए तर पूण! काया!.वयन हुन सकेनन।् म.]ालयले अKहले बनाइरहेको योजना काया!.वयन हुने 

आधार के हो? 



 

�0तवjता YयVत गद? र Bबस�दै जाने हो भने त केह) अथ! हँुदैन। �0तवjता ऊजा! म.]ालयको मा] होइन, सम{ रा�wको 

हो। यसथ! काया!.वयन गनु!को :वक,प छैन। तर, :वनायोजना गछु!  भनेर मा] ैसSभव छैन। हरेक �Hcयाका तहगत 

आधार तय गरेप0छ मा] काया!.वयन सहज हु.छ। यसमा म.]ालयले :वशेष पहल गछ!। 

:व8युत �ाCधकरणले बनाइरहेका चार आयोजना अKहले #Rण छन।् यी 0छटो ब.न सके लोडसेoडङमा धेरै राहत हु.�यो।  

 

0छटो आयोजना सVन म.]ालयले ह�त7ेपकार) भू-मका खे,न सVदैन? 

 

त3काल य�तो संय.] बनेको छैन। तर, म.]ालयले संय.] बनाउन सु# गरेको छ। आयोजनाको काया!.वयन र 

अनुगमन इकाइ बनाएर Kढलाइ हुनकुो कारण प3ता लगाइ 0छटो काम गन! दबाब Kदइनेछ। हरेक आयोजना 

काया!.वयनमा 0नमा!ण कSपनी, परामश!दाता र 0नमा!णकता! 0नकाय िजSमेवार हु.छन।् �3य7 ह�त7पे नहुने गर) 

अनुमगन गन= र समा�याको समाधान गन= काम म.]ालयको हो। समयानुकुल आयोजना बनाउन सHकयो भने 

ल�यअनुसार Bबजुल)को संकट कम गन! सHक.छ। 

 

थोरै ह�त7ेप गन! सके चमे-लया र कुखेखानी तेEो ६ मKहना-भ] ब.न सVछन।् म.]ालयले Hकन बेवा�ता गरेको हो? 

 

आयोजना 0नमा!णमा केह) सSझौताका �Hcया हु.छन।् समयावCध बढेप0छ आCथ!क दा0य3व प0न थ:पँदै जा.छ। 0नमा!ण 

लागत र आयोजना बनाउन तोHकएको समयमा संवेदनशील हुनुपछ!। हरेक आयोजनाको लागत अZयाCधक ब~दै गएको 

:वगतका उदाहरण छन।् Hफतलो अनुगमनका कारण प0न सम�याको कारक हो। #Rण आयोजनाबारे �ाCधकरण, 

परामश!दाता र 0नमा!ण कSपनीबीच सहकाय! र सम.व भएको दे�खदैँन। समयमा आयोजना बनाउन केह) सु:वधा Kदएर 

�ो3साहन प0न गनु!पछ!। यसो गदा! Kढलो हँुदा ब~ने आCथ!क दा0य3वमा कमी आउन सVछ। ती #Rण आयोजना 0छटो 

सVन तीन ै 0नकायबीच सम.वय हुनुको :वक,प छैन। म.]ालयले अब सोझै अनुगमन गरेर प0न 0छटो ,याउन पहल 

गTरनेछ। 

 

अ0घ,लो सरकारले २०७०/०७१ सSम 0नजी 7े]ले बनाउने आयोजनालाई सु:वधा Kदने भनेको Cथयो। 3यो आं-शक 

काया!.वयन भयो। अथ! म.]ालयले अKहले 3यो सु:वधा रोकेको छ। अब य�ता आयोजनाले सु:वधा पाउँदैनन?् 

 

सु:वधाका काय!cम सरकारकै पहलमा म.]ालयले अगाoड बढाइरहेको छ। मु�यतः �याट, �याVसमा Kदनुपन= छुटसमेत 

समावेश गTरएको छ। बqक :व3तीय 7े]मा तरलता कम हँुदा लगानी गन! सम�या दे�खएकाले सु:वधा Kदने भ0नएको 

Cथयो। यो अव�थामा पTरवत!न नहँुदासSम 0नजी 7े]लाई सु:वधा Kदने �Hcयाबाट सरकार प0छ ह�दैन। -सगंो 

जल:व8यतु :वकास सरकार) बजेटबाट मा] ैसSभव नभएकाले 0नजी 7े] आउनैपछ!। यो पTरि�थ0त मZयनजर राखेर 



प0न 0नजी 7े]लाई सVदो सहयोग गनु!पछ!। यसले बजार �0त�पध� प0न बनाउँछ। तर, 0नजी 7े] सु:वधाकै लाCग मा] 

आउन ुभएन। 

 

�सारण लाइन नब.दा Bबजुल) हँुदा प0न Bबजुल) :वतरण गन! नसHकएको अव�था छ। यसको 0नमा!णमा ती_ता Kदन 

म.]ालयको रणनी0त के हो? 

 

उ3पाKदत Bबजुल) �सारण तथा :वतरण गन! र भारत 0नया!त गन! आ.तTरक र बाvय लाइन 0नमा!ण गनु!पछ!। यह) 

प7लाई मनन गरेर म.]ालय र ए-सयाल) :वकास बqक (एoडबी) को सहकाय!मा सासेक (-स�टम एVसपा.सन 

आयोजना) काय!cम अगाoड बढाइएको छ। यो काय!cमले �श�त �सारण लाइन 0नमा!ण अगाoड बढाउने योजना तय 

गरेको छ। आवtयक कTरडोरको पKहचान गर) अगाoड बढाइएको छ। यो 7े] �ाथ-मकतामा राखेर न ै :वगत बष!भ.दा 

बढ) बजेट छु�याउने तयार) गरेको छ। 

 

0नमा!णाधीन ढ,केबर–मुजbफरपुर लाइन तोHकएको समयमा नब.ने अव�था छ। यसमा म.]ालय तथा सरकारले 

कसर) सहिजकरण गन! सVछ? 

 

नेपाल–भारतबीच अ.तरदेशीय �सारण लाइन ब.न ु त अपTरहाय! छ। बजारको अ.योलताले �ाCधकरणले :प:पए 

(:व8यतु खTरद सSझौता) नगरेको भ.ने 0नजी 7े]को आरोप छ। लN7त �सारण लाइन ब.न सकेका छैनन।् तर। उVत 

लाइन बनाउन म.]ालयदेख ि◌�ाCधकरणले ताकेता गTररहेकै छ। ५ दे�ख १२ वष!-भ] कTरब ५ हजार मेगावाट Bबजलु) 

भारतमा जाने माZयाम र बजाTरकरण 0निtचत गन! सके 0नजी 7े]का लगानीकता!मा हौसला ब~छ। उ3पाKदत Bबजुल)ले 

प0न भारतीय बजारमा �0त�पध� मू,य पाउँछ। 

 

Bबजुल) बे|न भारतसँग :पKटए (:व8यतु Yयापार सSझौता) गनु! अ3यावtयक छ। य8य:प भारतले चासो निएकाले चार 

वष!दे�ख रोHकएको छ। अब यो �Hcया अगाoड ब~नेमा आtवा�त हुन सHक.छ? 

 

भारतसँगको :व8युत Yयापार सहज#पमा -लन ुज#र) छ। नेपालले :वगतदे�ख ऊजा!को :वषय पानीसँग जKह,य ैजोडकेो 

Cथयो। पानी र ऊजा! अ0न ऊजा! र पानी कKह,य ैनछुKzने अव�थामा पानीको मू,य नपाइकन ऊजा!को :वकास हुनु हँुदैन 

वा जल:व8यतु आयोजनाको :वकास हुनु हँुदैन भ.ने :वषयले आयोजना :वकास हुन Jयादै Kढलो भयो। 3यह) पTरCध-भ] 

घु-मरहँदा ऊजा!को :वकास हुन सकेन। अब दईु देशबीचका 8:वप7ीय सSझौताले 0नधा!रण गरेका योजनाबाहेक अ.यको 

हकमा ऊजा!सँग सSबि.धत :वषय पानीबाट अलग गनु!पछ!। जलEोत म.]ालय हँुदा जलEोतको नी0तगत 0नण!य गन= 

0नकाय Cथयो। अKहले यसको उपयोग गन= 0नकाय मा] ैछन।् अब ऊजा! र पानीको :वषय नछु�याउने हो भने ठूलो 

सम�या उ3प.न हु.छ। 



नेपाल–भारतबीच हुने सCचव�तर)य जलEोत बैठकमा भारतको :व8युत सCचवको उपि�थ0त हँुदैन�यो। भारतको 

कम!चार)त.]-भ] आbन ै0नयम हुने हँुदा नेपालका सम�या ��ट रा�न नसकेको अव�था प0न हो। यो सम�या समाधान 

गन! केह) समयअ0घ आईएफसी (अ.तरा!ि�wय :व3त 0नगम) को पहलमा नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊजा! सCचवबीच 

बैठक भएको छ। Bबजुल)सँग जोoडएका :वषय अगाoड बढाउन सCचव, सह–सCचव�तर)य बैठक र �ा:वCधक�तर)य 

काय!दल गठन गन= भ.ने सहम0त भएको छ। यी सब ै�Hcया पूरा भएप0छ नी0तगत �Hcया अ[Hकएका :वषय अगाoड 

ब~छन।् 

 

Bबजुल) उ3पादन गन! :वदेशी लगानीको :वक,प नरहेको हरेक सरकारले बताउँदै आएका छन।् तर, डलरमा हुने :प:पएको 

:वरोध प0न हँुदै आएको छ। क�तो अव�थामा डलरमा :प:पए गन! हु.छ, क�तो अव�थामा हँुदैन? 

 

:प:पए गदा! काननु र Yयवहार दवु ै हेनु! ज#र) छ। :व8युत ऐनले जुन मुrामा लगानी भएको छ 3यह) मुrामा 0तनु!पन= 

याज र मुनाफा Hफता! लैजान सVछ भ.ने उ,लेख गरेको छ। यो अव�थामा सरकारले :वदेशी :व0नमय गTरKदने 

Rयारे.ट) गTरKदएको छ। वैदे-शक लगानी र �:वCध ह�ता.तरण ऐनले समेत उVत सु:वधा Kदएको छ। यसथ! लगानीबाट 

�ाpत रकम लगानीकता!ले :व-भ.न मुrामा लैजान सVछ। तर, देशमै खपत हुने Bबजुल)को हकमा डलरमै भुVतानी 

गTरनपुछ!  भ.ने :वषय छैन। डलरमा भुVतानी गTरयो भने :व0नमय शु,कमा हुने फरक वा उतारचढावमा फाइदा हुने हँुदा 

लगानीकता!ले डलरमै भुVतानी मागेका हुन।् तर, जो�खम बाडँफाँडको Yयव�था हुनुपछ!। डलरमै :प:पए गन! हु.न भ.न 

गा�ो छ। सरकार, �ाCधकरण र लगानीकता!बीच के क0त जो�खम बाँ[ने भ.ने 0छनोफानो भए डलरमै :प:पए गनु!पन= 

बाZयाता हँुदैन।  

 

क�तो नी0तगत Yयव�था भए वैदे-शक लगानी ,याउन सहज हु.छ? 

 

हा�ा हरेक काननु पTर�कृत छैनन।् :व8यतुसँग सSबि.धत काननु पTर�कृत नभइसकेको हँुदा नया ँकानुन बनाउन 

ज#र) छ। यह) भएर न ैनया ँ :व8युत ऐन र जल:व8यतु 0नयमन ऐन ,याउने :वषय �ाथ-मकतामा रा�खएको हो। 

आयोजना बनाउँदा लगानीकता!ले के क�तो सम�या भोRछ र कसर) सम�या समाधान गछ!  भ.ने आँकलन गनु!पछ!। 

लगानीकता!ले यो �Hcयागत :वषयमा �वेश पाउने अव�था अKहलेको काननुले Kदएको छैन। काननुअनुसार 0नमा!ण 

कSपनीले काम नगरेको अव�थामा ह�त7ेप गन! सVने अव�था अKहलेका काननुमा छैन। तर, नया ँ,याउने भ0नएको 

ऐनमा यी :वषय समेKटएको छ। नेपालको बqHकङ 7े]मा Cधतो जमानीमा मा] ऋण Kदने Yयव�था छ। आयोजना 

आकष!क छ भ.ने आधारमा ऋण Kदने वा लगानी गन= अव�था छैन। �ाCधकरणले ठेकेदारलाई समयमा भुVतानी नKदँदा 

आयोजना 0नमा!णमा Kढलाइ भएको छ। भुVतानीमा Kढलाइ गन! नपाइने काननुसमेत बनाउनुपछ!। यसले अनावtयक 

मोलाKहजा रोVछ र लगानी आउन सहज हु.छ। 

 



अनुम0तम0त Kदने �Hcया सरकार:प|छे फरक तथा लथा-लगं हँुदा प0न वैदे-शक लगानी आउन नसकेको भ0न.छ 0न? 

 

:व8युत ऐन, २०४९ ले अनुम0तप] Kदने पs0त सर-लकृत गTरएको सरोकारवालालाई जानकार) छ। Kहजो आवेदन Kदएको 

केह) समय-भ] ैअनुम0तप] जार) गनु!पन= बाZयता Cथए। Hकन Hक सरकार आफ� ले आयोजनाको अZययन र पKहचान गन= 

अव�था Cथएन। .यनूतम आवtयकता 0नजी 7े]बाट पूरा हु.छ भने सरकारले मा] ै लगानी गनु!पछ!  भ.ने होइन। 

अनुम0तप] Kदने �Hcया अ0त सरल हँुदा अनुम0तप] -लने तर काम नगन= पTरपाट) बढेको हो। काय!:वCधमा संशोधन 

गन= भ.दा :वधयेकमै 0नय-मत, सर-लकृत र 0नयि.]त गन= गर) म.]ालयले अनुम0तप] :वतरण Yयवि�थत गन=छ। 

:व8युत ऐन वा :वधयेक नआउँदा न ैसबै �Hcया रोHकएको रहेछ। यसलाई 0छटो पाTरत गन! म.]ालयको भू-मका के 

हु.छ।  

चाँडो भ.दा चाँडो �ाथ-मकतामा राखेर अगाoड बढाउँछौ। यो कTरब ६ वष! पुरानो ��ता:वत :वधयेक हो। यसमा छुटेका 

केह) :वषय थpने, संशोधन तथा पुनरावलोकन गन= �Hcया सु# गTरएको छ। पूव!ऊजा! सCचवको काय!दल बनाएर यसको 

िजSमा Kदने तयार) भएको छ। आवtयक पTरमाज!न भएप0छ �3य7 सरोकारवालासँग प0न अ.तरHcया गTरनेछ। 

अि.तम अ.तरHcयाबाट पTरमाज!न गनु!पन= :वषयसमेत थपेर मि.]पTरषद पठाइनेछ। 
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लाइसे.स -लएर काम नगन= ऊजा!को 0नगरानीमा 
लोकम�ण राई 

काठमाडौ, जे�ठ १४ - जल:व8यतु ्आयोजना 0नमा!ण र सव=7ण अनमु0त -लएर काम नगन= �वj!कलाई सरकारले 

0नय-मत अनुगमन गन= भएको छ । ऊजा! म.]ालयले Bबनाकारण अनुम0तप] -लएर काम नगन= �विृ3त 0नय.]ण गन! 

स-म0त गठन गरेरै अनुगमन गन= भएको छ । 

ऊजा!ले �शासन हेन= सहसCचवको नेत3ृवमा अनुगमन स-म0त बनाउन लागेको हो । 3यसमा ऊजा! :वकास :वभाग 

�मुख र ऊजा! 7े]का �ा:वCधक जनशिVतसमेत रा�ने तयार) छ । स-म0तले �थलगत hपमा आयोजनाको काम 

भए/नभएको र कामको भएको भए �ग0तको अव�थाबारे अनुगमन गन=छ । अनुगमन �0तवेदनका आधारमा 

म.]ालयले लाइसे.स रs गन=सSमको कारबाह) गन=छ । 'लाइसे.स पाएप0छ आयोजना �वj!कले क0त गSभीरतापूव!क 

काम गरे भ.ने कुरा Jयादै मह33वपूण! छ,' ऊजा!सCचव राजे.rHकशोर 7े]ीले भने, '3यसका लाCग �थलगत 

अनुगमनको सु#वात गन! स-म0त बनाउने तयार)मा छd ।' 

आयोजना �वj!कले अनुम0तप] पाएप0छ 'हो,ड' गरेका कारण ऊजा! :वकास हुन नसकेको लामो समयदे�खको गुनासो 

स-म0त बनाएप0छ सSबोधन हुने ऊजा!को :वtवास छ । यसबाट 'झोलामा खोला रा�ने' �विृ3त पूण! hपमा 0न#3साKहत 

हुने र जल:व8यतु ्आयोजना 0नमा!णले ग0त -लने अपे7ा प0न गTरएको छ । :व8यतु ् :वकास :वभागले १ मेगावाट 

मु0नका १ सय ४१, १ दे�ख २५ मेगावाटका ७२, २५ दे�ख १ सय मेगावाटका २० र १ सय मेगावाट माCथका १८ 

आयोजनालाई सव=7ण अनुम0त Kदएको छ । 3य�त ै:वभागले १ दशमलव ७ मेगावाटदे�ख ४ सय ५६ मेगावाटसSमका 

९२ आयोजना :वकासको अनुम0तप] Kदएको छ । 

सरकारले ३ सय ९० मेगावाटको नल-सहं गाड र ६ सय ३० मेगावाटको बढु)गnडकU जल:व8यतु ्:वकास गन! आयोजना 

:वकास स-म0त गठन गरेरै काम गTररहेको छ । 3य�त ैलगानी बोड!ले ५ सय मेगावाट माCथको अ#ण, माCथ,लो 

कणा!ल), पिtचम सेती, माCथ,लो म�याuद) र तामाकोसी तेEो जल:व8युत ्आयोजनामा काम गTररहेको छ । :वभागले 

१ सय ५७ वटा :व8यतु ्�सारण लाइन आयोजना सव=7ण, ५० वटा wा.�म-सन लाइन आयोजना 0नमा!ण, ४ वटा सौय! 

ऊजा! आयोजना (१ सय ४ दशमवल ६ मेगावाट) सव=7ण, २ वटा बायोमास आयोजना (११ दशमलव ४ मेगावाट) 

सव=7ण र एउटा वाय ु:व8यतु ्आयोजना (५ मेगावाट) सव=7णका लाCग अनुम0तप] Kदएको छ ।    

3य�त ै ऊजा! :वकास आयोजना सहजीकरण गन! :वकास आयोजना सहजीकरण स-म0त प0न बनाउने गहृकाय! 

गTररहेको छ । :वकास आयोजना सहजीकरण गन= य�त ै�कारको स-म0त मु�य सCचवको संयोजक3वमा भए प0न 

ऊजा! 7े]मा �भावकार) काम हुन नसकेप0छ ऊजा!ले छुzै स-म0त बनाउने तयार) गTररहेको हो । उVत सहजीकरण 

स-म0तमा गहृ, वन, वातावरण, भू-मसुधार, जलEोत र अथ! म.]ालयलगायत जल:व8युत ्:वकासका लाCग आवtयक 

भू-मका खे,ने सरोकारवाला म.]ालयका उ|च अCधकार) रहने छन ्। 
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सय Oकलोवाटको चाचलघाट सQचालनमा 

बागलुङ,  जेठ १४ गते । िज,लाको जलजला गा:वसमा 0नमा!ण गTरएको सय Hकलोवाट 7मताको चाचलघाट 

लघुजल:व8यतु ्पTरयोजना स*चालनमा आएको छ ।  

जलजला, रण-सहंHकटेनी र Rवाल)चौर गा:वसलाई लN7त गर) 0नमा!ण गTरएको पTरयोजनाबाट :व8यतु ्उ3पादन सु# 

भएको हो ।  

ऊजा!म.]ी राधा �वाल)ले पTरयोजनाको सोमबार उ8घाटन गद? सरकारले :व8यतु ्उ3पादनलाई �ाथ-मकतामा राखेको र 

तीन वष!-भ] :व8य3ुभार कटौतीको अ.3य हुने बताउनुभयो ।  

उहाँले सरकार :व8यतु ् उ3पादनका लाCग लगानीमै]ी वातावरण बनाउन �यासरत रहेको उ,लेख गनु!भयो ।  

तीन ै गा:वसका बा-स.दा पTरयोजनाबाट 0न�केको :व8यु3बाट लाभाि.वत भएको पTरयोजनाका सCचव अमतृकुमार 

mीसले बताउनुभयो । वैकि,पक ऊजा! �व�धन के.rको # एक करोड ४२ लाख २५ हजार, उपभोVताको # ९९ लाख दईु 

हजार र सरकारको # २५ लाख अनदुान गर) # तीन करोड ४२ लाख ४८ हजारको लागतमा पTरयोजनाको 0नमा!ण 

सSप.न भएको जनाइएको छ ।  

“�3येक घरधुर)ले # २५ हजार नगद र १०० Kदन mमदान गरेको छ”–सCचव mीसले भ.नुभयो–“पTरयोजना स*चालनमा 

आएप0छ वष�दे�ख अँZयारोमा ब�न बाZय दगु!मका बा-स.दा उJयालोमा ब�न पाएका छन ्।”  

:व-भ.न :वदेशी दात ृ0नकायको आCथ!क सहयोगमा वैकि,पक ऊजा! �व�धन के.rले बागलुङलगायत पिtचमा*चलका 

:व-भ.न िज,लामा लघुजल:व8यतु ्पTरयोजना 0नमा!णमा सहयोग गद? आएको छ । रासस 
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व+युत चहुावटबाट दाङमा मा! ैवषRनी ४ करोड Tपैया ँ

घाटा 
२०७१ जेठ १४ गते १३:०३ मा �का-शत 

.नमुसंगम घतU 

१४ जेठ, दाङ । दाङमा बष=नी Bब-भ.न कारण हुने :व8यतु चुहावटका कारण सरकारलाई ४ करोड #पैया ँघाटा लाRने 

गरेको छ । हुHकङ गरेर :व8यतु चोर) गन=, -मटर बVस नराखेर :व8युत �योग गन= गदा! बष=नी :व8युत 

�ाCधकरणलाई कTरब ४ करोड #पयैा ँघाटा लाRने गरेको हो । 

चालु आCथ!क वष! १० मKहनामा ५३ लाख यु0नट :व8यतु चुहावट हँुदा :व8युत �ाCधकरणलाई ३ करोड ८६ लाख ७२ 

हजार ५ सय १६ #पयैा ँघाटा लागेको छ । :व8यतु �ाCधकरण :वतरण के.r घोराह)ले Kदएको जानकार) अनुसार चालु 

आCथ!क बष!मा ५२ लाख ९७ हजार ६ सय ५ य0ुनट :व8यतु चुहावट भएको छ । 

:व8युत चुहावट हुने 7े]ह#मा गंगापर�पुर, बेला, डु#वाको [वाङपुर, सौoडयार, धना! लगायतका �थानमा चोर) गरेर 

:व8युत �योग हँुदै आएको सुपरभाईजर �ाCधकरण के.rका सुपरभाईजर जयबहादरु रावलले जानकार) Kदए । 

गतबष! Bब8यतु चुहावट हँुदा ३ करोड ५८ लाख ८८ हजार ६ सय ५४ #पयैा ँनोVसान भएको Cथयो । :वगतका बष!दे�ख 

न ैचोर) गन= cम जार) रहेप0न सरकारले 0नय.]ण गन! सकेको छैन । 
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जल:व8युतमा राजनी0त, :वधयेक र 0नयमन ऐन ६ वष!दे�ख ससंदमा  

काठमाडd-जल:व8युत :वकासलाई Yयवि�थत र एक8वार �णाल)माफ! त अगाoड बढाउने उsेtयले ,याउने भ0नएको 

:व8युत :वधयेक र :व8यतु 0नयमन ऐन ६ वष!दे�ख संसदमा थि.कएको छ। 

राजनी0तक पाट�:प|छेका सरकार र आफूअनुकूल �ावधान थpने वा हटाउने खेलले ती दईु काननु आउन नसकेका हुन।् 

0तनको अभावमा वैदे-शक लगानी ,याउनेदे�ख अनमु0तप] :वतरण तथा Yयव�थापनसSमका आधा दज!न :वषयमा 

:ववाद टंुCगन सकेको छैन। 

जल:व8यतु :वकास नी0त, २०५८ तजु!मा भएलग3त ै ऐन ,याउन �Hcया सु# गTरएको Cथयो। तर, २०६० यता 

CगTरजा�साद कोइरालादे�ख �खलराज रेRमीसSमका ११ �धानम.]ी र 3यि3त नै जलEोत तथा ऊजा!म.]ी बने प0न 

कसैले :वधयेक पाTरत गन! पहल नगरेको ऊजा! म.]ालयका उ|च अCधकार) बताउँछन।् 

:व8युत ऐन २०४९, जल:व8यतु :वकास नी0त र अनुम0तप]सSब.धी काय!:वCधमा Hकटान गTरएका नी0तगत Yयव�था 

सरल)कृत गन= गर) :वधयेकको म�यौदा तयार पाTरएको Cथयो। ‘यसबाट �वदेशी, :वदेशी लगानी आक:ष!त गनु!का साथ ै

-सगंो जल:व8यतु 7े] अगाoड ब~न सV�यो। तर राजनी0तक असहम0तका कारण :वधयेक आउन सकेन,' पूव!ऊजा! 

म.]ीह# य�त ैआशयको Kटpपणी गछ!न।् 

ऊजा! म.]ी राधा �वाल)ले ऊजा! तथा जल:व8यतु 7े]मा �वदेशी र :वदेशी लगानी बढाउन :वधयेक र :व8यतु 0नयमन 

ऐन संसदबाट पाTरत गन! पहल गन= बताइन।् ‘:वधयेक नआउँदा यो 7े]मा लगानी ब~न सकेको छैन र बेCथ0त प0न 

बढेको छ,' उनले भ0नन,् ‘:वधयेक र ऐन दवु ैसमयानुकूल संशोधन गर) मेरो काय!कालमा जसर) प0न पास गराउँछु।' 

सम{ जल:व8यतु 7े]को पुनस�रचना ज#र) रहेको धारणा रा�दै ऊजा! सCचव राजे.rHकशोर 7े]ीले :वधयेक यथाशVय 

0छटो पास गन! म.]ालयले �Hcया सु# गरेको बताए। उनले भने, ‘समयानकूुल :वधयेक र 0नयमन ऐन संशोधन गन! 

पूव!ऊजा! सCचवको संयोजक3वमा काय!दल गठन गरेर �Hcया अगाoड बढाउन लाCगएको छ।' 

कTरब ६ वष!अ0घ संसदमा पेस गTरएको :वधयेक र 0नयमन ऐन राजनी0तक सहम0त नहँुदा नै पाTरत हुन नसकेको 

म.]ालयका उ|च अCधकार) न ैबताउँछन।् पKहलो सं:वधानसभा चनुावप0छ लामो समयसSम संसदको �ाकृ0तक Eोत र 

साधन स-म0तमा छलफल भएको Cथयो। तर, काँ{ेस, एमाले र एकUकृत माओवाद)सKहतका सभासदले एक सय ४२ वटा 

बुँदा संशोधन गनु!पन= ��ताव राखेप0छ अगाoड ब~न नसकेको एक पूव!ऊजा! सCचव बताउँछन।् 

ऊजा! म.]ालयका अनुसार :वधयेक र ऐनको म�यौदा जल:व8युत :वकास नी0त आएप0छ तयार पाTरएको Cथयो। 

पूव!राजा �ाने.r शाहको काय!कालमै :वधयेक पाTरत गन= तयार) Cथयो। तर लग3त ै जनआ.दोलन भयो र सरकार 

पTरवत!नप0छ �भा:वत भएको म.]ालयका अCधकार) Kटpपणी गछ!न।् एक अCधकार)ले नागTरकसँग भने, ‘एमाओवाद), 

एमाले सिSम-लत सरकारले राजाको कालमा बनेको म�यौदा भ.दै संसदमा लैजान चाहेन र Yयापक संशोधन गन! 

म.]ालयमै फका!इयो।' 

म.]ालयका अनुसार :व�ण ुपौडले जलEोत म.]ी हँुदा एमालेका नेता तथा काय!कता!सँग बढ) आयोजनाका अनुम0तप] 

Cथयो। 3य0तबेला पौडलेले पाट� काया!लय ब,ख ुलगेर सोह) अनुकूल म�यौदा संशोधन गरेका Cथए। संशोCधत म�यौदा 



मि.]पTरषद हँुदै :वधायन स-म0तसSम छलफल भयो। स-म0तमा काँ{ेस र एमाओवाद)ले आपि3त जनाएप0छ पास हुन 

सकेन। 

सरकार संघीयतामा गएको अव�थामा आइएलओ–१६९ अनुसार पानी र Bबजुल)माCथको अCधकार कसर) सु0निtचत गन= 

भ.ने :ववाद र 8:व:वधाका कारण प0न 0नयमन ऐन र :वधयेकको टंुगो लाRन नसकेको जल तथा ऊजा! आयोगका एक 

उ|च अCधकार) बताए। उनले भने, ‘0नयमन ऐन र :वधयेक सरकारको �ाथ-मकतामा त परय्ो तर राजनी0तक पाट�को 

�ाथ-मकतामा पन! सकेन।' 

२०४९ सालमा बनेको :व8यतु ऐन, जल:व8युत :वकास नी0त र २०५० मा बनेको :व8यतु 0नयमावल)मा जल:व8युत 

आयोजना 0नमा!णका लाCग फरक–फरक :वषय उ,लेख छ। ऐनअनुसार अनुम0तप] सरकारले करारमा समेत Kदन सVने 

उ,लेख छ भने नी0त र अनुम0तप] सSब.धी काय!योजनाले �0त�पधा!बाट Kदनुपन= उ,लेख गरेको छ। 

आयोजना बनाउन Kदएबापत सरकारले पाउने Bबजुल)को रोय,ट), लगानीको सु0निtचतता, वैदे-शक लगानी आकष!ण, 

डलरमा गTरने :प:पए र �थानीयको अCधकार सब ैप7मा ऐन, नी0त र 0नयमावल) बा�झएको छ। काननु एक अका!मा 

बा�झँदा जल:व8यतु :वकासमा हरेक सरकार वा म.]ीले आफूअनुकूल काननुको Yया�या गन= पTरपाट) बसेको 

पूव!जलEोत सCचव सूय!नाथ उपाZयाय बताउँछन।् 

२०६५ सालदे�ख संसदमै रोHकएको :वधयेक सरकारले �ाथ-मकता Kदए प0न राजनी0तक पाट� यसमा बाँoडएको 

त3काल)न जलEोत सCचव शंकर�साद कोइरालाले बताए। �खलराज रेRमी नेत3ृवको सरकारका अथ!म.]ीसमेत रहेका 

कोइरालाले भने, ‘:वधयेक र 0नयमन ऐन दईुपटकसSम मि.]पTरषदले पास गरय्ो तर Yयव�था:पका संसदमा पुगेर 

रोHकयो।' 

‘मु�य राजनी0तक पाट�बीच यी काननु ,याउन अनौपचाTरक सहम0त भएको हो तर �वाथ! बा�झएकैले संसदबाट अगाoड 

ब~न नसकेको हो,' कोइरालाले थपे। यी कानुन Hकन आउन सकेनन ्भ.ने :वषय रह�यमय रहेको भ.दै उनले :व8यतु 

7े]को पुनस�रचना गन! दईु कानुनको :वक,प नरहेको िजHकर गरे। 

समयानुकूल कुनकुन बुँदा संशोधन गनु!पन= हो गरेर वत!मान सरकारले पास गनु!पन= पवू!ऊजा! म.]ी गोकण! :व�टले 

बताए। ‘लामो समयदे�ख कानुन आउन नसVदा सरकारले नै �ाथ-मकतामा नराखेको ज�तो दे�खयो,' उनले भने, 

‘वत!मान मुsा र चुनौतीसमेतलाई मनन गर) संशोधन गनु!पछ!  र 0छटोभ.दा 0छटो पास गन! सरकारले राजनी0तक 

सहम0त जटुाउनपुछ!।' 
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�सारण लाइन अवरोध सहम0तमा नहटे सुर7ाकम� 

ल�मण :वयोगी 

काठमाडd-�सारण लाइन 0नमा!णमा उ3प.न �थानीय अवरोध हटाउन सरकारले सुर7ाकम� पTरचालन गन= भएको छ। 

मुआजालगायत :वषय उठाएर झ.ड ैएक दशकदे�ख �सारण लाइन 0नमा!ण अव#j हँुदै आएप0छ सरकारले सुर7ाकम� 

लगाएर भए प0न काम बढाउन खोजेको हो। 

�थानीय, राजनी0तक दलका नेता–काय!कता!8वारा अवरोध उ3प.न गTरएप0छ एकाधबाहेक अCधकांश �सारण लाइनको 

काम अ0घ नबढेको :व8यतु �ाCधकरणले जनाएको छ। यसमा थानकोट–भVतपुर, �खSती–ढ,केबर, हेटdडा–भरतपुर, 

भरतपुर–बद!घाटलगायत �मुख छन।् �थानीय मा] नभई क0तपय ठाउँमा सरकार) 0नकाय (वन र वातावरण म.]ालय 

तथा मातहतका 0नकाय) बाटै अवरोध हँुदै आएको छ। 

‘अवरोध उ3प.न गTरएका 7]ेमा सुर7ाकम� पTरचालन गरेरै भए प0न काम अ0घ बढाउन लागेका छd,' ऊजा!म.]ी 

राधाकुमार) �वाल)ले Bबह)बार नागTरकसँग भ0नन,् ‘गहृ म.]ालयसँग सम.वय गर) अव#j आयोजनाका काम अ0घ 

बढाइनेछ।' �सारण लाइनको अवरोधले उ3पाKदत Bबजलु)समेत खेर जाने अव�था आएको उनले बताइन।् 

ऊजा! म.]ालयले तीन वष!मा लोडसेoडङ अ.3य गन! गठन गरेको काय!दलले आयोजना 0नमा!ण र यसमा उ3प.न अवरोध 

हटाउन आवtयक संय.] पTरचालन गनु!पन= सुझावसKहतको �ारिSभक �0तवेदन बुधबार म.]ीसम7 पेस गरेको Cथयो। 

म.]ीले �थानीयका आवtयक माग पूरा गरेर प0न अवरोध हुने 7े]मा सेना तथा �हर) नै पTरचालन गन= :वषय थpन 

काय!दललाई 0नद=शन Kदएको म.]ालयका एक अCधकार)ले बताए। 

म.]ालयले गत वैशाख २४ गते काय!दल गठन गद? लोडसेoडङ घटाउन त3काल गनु!पन= कामबारे :व-भ.न 7े]को 

अZययन गर) २१ Kदन-भ] -सफTरससKहतको �0तवेदन बुझाउन 0नद=शन Kदएको Cथयो। :व8यतु �ाCधकरणका 

स*चालक इि.दरा mे�ठको संयोजक3वमा बनेको १० सद�यीय काय!दलले म.]ीलाई उVत �0तवेदन पेस गरेको हो। 

�0तवेदनअनुसार लोडसेoडङ .यून गन! पKहलो काम आ.तTरक तथा अ.तरदेशीय �सारण लाइन 0नमा!ण तथा :व�तार 

गनु!पन= औ,ंयाइएको छ। �सारण �णाल) नभएकाले Bबजुल) भएर प0न :वतरण गन! नसVदा लोडसेoडङको सम�या 

बढेको �0तवेदनमा उ,लेख छ। काय!दलले अि.तम �0तवेदन बुझाउने समय बुधबारदे�ख ७ Kदन थपी बढ) सम�या{�त 

7े]मा सुर7ा पTरचालन गन= लगायतका केह) बुँदा थpन 0नद=शन Kदइएको म.]ीलाई उj ृगद? एक अCधकार)ले बताए। 

‘�थानीयको सहयोग:वना कुन ैआयोजना बनाउन सHकँदैन, उनीहhको माग पKहलो �ाथ-मकतामा रा�नुपछ! ,' म.]ी 

�वाल)ले भ0नन,् ‘�थानीय माग �ाथ-मकतासाथ सSबोधन गदा!–गद? आयोजना न ैअसफल गन= गर) अवरोध भए 

सुर7ाकम� पTरचालन गTरनेछ।' 

‘सुर7ाकम�ले सम�या{�त 7]ेमा जनता र आयोजना दवुैको सुर7ा गछ! , जल:व8यतु आयोजना होस ्वा �सारण लाइन 

कुनैमा अब लगानीकता!लाई हतो3साKहत बनाउने वातावरण ब.न ुहँुदैन,' उनले थ:पन।् 



कटैया–कुशहा १३२ केभी �सारण लाइन भारततफ! को ३ Hकलो-मटर 7े]मा क.डVटर (तार) फेन! भारतले लामो 

समयदे�ख �वीकृत Kदएको Cथएन। तर, नरे.r मोद) �धानम.]ी भइसकेप0छ उVत 7े]मा लाइन मम!त गन! �वीकृ0त 

Kदइएको म.]ालयले जनाएको छ। 3य�त ै �खSती–ढ,केबार २२० केभी लाइनमा रोHकएका ६ टावर बनाउन सुर7ा 

पTरचालन गरेर प0न अगाoड बढाउन �ाCधकरणलाई 0नद=शन Kदइएको छ।  

अध!म.]ी रामशरण महतले समेत आयोजना तथा �सारण �णाल)का 7े]मा अवरोध गन= शैल) 0नषेध गन= काय!cम 

,याउन अपTरहाय! रहेको बताए। ‘यो 7े]मा हुने ब.द, हडताल तथा अ.य अवरोधका काय!cम जार) रहे आयोजना ब.न 

नसVने र लोडसेoडङ घटाउने सरकारको योजनासमेत असफल हुनेछ,' उनले भने। अनावtयक अवरोध हटाएर 

लगानीमै]ी वातावरण बनाए ल�यअनुसार वैदे-शक लगानी आउने र ठूला �सारण लाइन ब.न सVने उनले ���याए। 

�सारण लाइन नहँुदा :वगत दईु वष!दे�ख १ सय ४४ मेगावाटको काल)गnडकU ‘ए', ७० मेगावाटको मZयम�या!uद) र ६९ 

मेगावाटको म�या!uद)बाट कTरब ५० मेगावाट Bबजुल) खेर जाने गरेको छ। उVत आयोजनाबाट उ3पाKदत Bबजुल) 

भरतपुरसSम ,याएर पवू! पठाउने लाइन K�रप (pयाक) भइसकेका छन।् सबै लाइन १३२ केभीका भएकाले लोड बढ) भएर 

तार चुँoडने अव�था उ3प.न हुनुभ.दा :व8यतुगहृबाट �ाCधकरणले उ3पादन कटौती गन= �ाCधकरणको भार �ेषण 

के.rका कम!चार) बताउँछन।् 

काय!दलले Bबजलु) संकट .यनू गन! आ.तTरक र अ.तरदेशीय �सारण लाइन rतु ग0तमा 0नमा!ण गनु!पन= र 3यसप0छ 

अ.य :वक,पमा जान सHकने प0न औ,ंयाएको छ। काय!दलका सद�य नारायण चdलागाइले :व8यतु संकट कम गन! 

आवtयक �सारण लाइन बनाउने र सहर) 7े]मा सौय! ऊजा! :व�तार गन= योजना बढ) �ाथ-मकतामा रा�खएको बताए। 

‘सहर) 7े]मा सौय! ऊजा! :वकास गन! सरकारले अनदुानका काय!cम र अ.य वैकि,पक ऊजा!का Eोतसमेत �योगमा 

,याउनपुन= प7 �0तवेदनमा समेKटएको छ,' उनले भने। 

मुआजा :ववादले एक दशकदे�ख �खSती–ढ,केबर (डबल सHक! ट), २२० केभी हेटdडा–भरतपरु, भरतपुर–बद!घाट �सारण 

लाइन �भा:वत भएका छन।् यसैगर) १३२ केभी थानकोट–हTर-सjी–भVतपुर लाइन हTर-स:jमा उ3प.न मुआजा 

:ववादले १४ वष!दे�ख अलप] परेको छ। �थानीय मा] ैहोइन क0तपय वन 7े]मा सरकार) 0नकायले न ैअवरोध गद? 

आएका छन।् 

तामाकोसीबाट काठमाडd Bबजलु) ,याउन बनाउने भ0नएको -सगंट)–लामोसाँघ ु२२० केभी लाइनको -स.धुपा,चोकमा 

ब.ने सब�टेसनबारे प0न �थानीय राजनी0तक दल बाँoडएको �ाCधकरणका कम!चार) बताउँछन।् हेटdडा–कुलेखानी–

माता0तथ! (काठमाडd) १३२ केभी (डबल सHक! ट) लाइन ता.ने काम :वगत ४ वष!दे�ख रोHकएको छ। य�ता संवेदनशील 

7े]मा सरकारले सुर7ा पTरचालन गन= 0नण!यले य�ता 7े]मा काम गन! सहज हुने �ाCधकरणका कम!चार)को तक!  छ। 

  



>f]t M gful/s, @)&!÷@÷!^ 

राजदतू हाइ�ो 0नर)7णमा 
तनहँु-नेपालका लाCग जापानका राजदतू मासाह) ओगावाले बधुबार तनहँुमा 0नमा!णाधीन तनहँु जल:व8यतु आयोजनाको 

0नर)7ण गरेका छन।् केह) Kदनदे�ख पिtचमा*चलमा रहेका जापानी राजदतूले बुधबार आयोजना अ.तग!तको यास–७, 

पाटनमा अवि�थत आयोजनाको बाधँ�थल र सु#ङको 0नर)7ण गरेका Cथए। 

राजदतू ओगावासKहत आएका जापानी टोल)लाई आयोजनाका उप0नद=शक लोक�साद नेपालले आयोजनाबारे जानकार) 

गराएका Cथए। उप0नद=शक नेपालले आगामी आCथ!क वष!दे�ख आयोजनाको मु�य काय! सु# हुने जानकार) गराए। 

परामश!दाता 0नयुिVत नभएका कारण टे.डर �Hcया सु# भई नसकेको भ.दै उप0नद=शक नेपालले अ.य पूवा!धारका काम 

भइरहेको जानकार) गराए। ‘हाल अ.य पूवा!धार 0नमा!णका काम च-लरहेका छन,्' उनले भने, ‘एक–दईु मKहना-भ] 

परामश!दता 0नयVुत हु.छ र टे.डर �Hcयासमेत सु# हुनेछ।' छनोट भएका परामश!दातासँग आयोजनाको तफ! बाट 

छलफल भइरहेको समेत नेपालले बताए।  

0नधा!Tरत समयमा परामश!दाता 0नयिुVत �Hcया अ0घ ब~न नसVदा तनहँु हाइ�ोपावर -ल-मटेड 0नमा!ण काय! पूरा हुन 

थप एक वष! लाRने सSभावना बढेको छ। एक सय ४० मेगावाट 7मताको तनहँु जलाशययुVत आयोजना Yयव�थापन 

परामश!दाता (:पएमसी) का कारण सन ्२०१८ मा सSप.न गन= ल�य -लइएकोमा पTरमाज!न गर) २०२० पुरय्ाइसHकएको 

छ। 

ए-सयाल) :वकास बqक (एoडबी) ले परामश!दाताका लाCग सन ् २०१३ को अVटोबरमा पनुः बोलप] आvवान गदा! 

इलेिVw-सट) ड े �ा.स (इoडएफ), एमडलूएच इ.टरनेसनल इंक अमेTरका, मोट Sयाकडोना,ड -ल-मटेड बेलायत, 

wयाVटबेल इि.ज0नयTरङ �ा.स, ,याvमर इ.टरनेसनल जम!नी र क.साई इलेिVwक पावर कSपनी इंक जापानले 

बोलप] पेस गरेका Cथए। 

आयोजना 7े] अ.त!गतको यास–७ पाटन र काहँु-शवपुर–१ जो[ने मोटरेबल पुल 0नमा!ण जार) छ। १२ करोड लागतमा 

0नमा!ण सु# गTरएको एक सय दईु -मटर लामो पVकU पलु दईु वष!-भ] 0नमा!ण सHकने नेपालले जानकार) Kदए।  

कTरब ४८ अब! #पयैा ँ (५० करोड अमेTरकU डलर) अनुमा0नत लागत रहेको आयोजनामा एoडबीको अ0तTरVत जापान 

अ.तरा!ि�wय सहयोग 0नयोग (जाइका) लगायत युरो:पयन इ.भे�टमे.ट बqक र अबुधाबी कोषको समेत लगानी रहने छ। 

अ.तरा!ि�wय लगानीमा अपुग रकम नेपाल सरकारले लगानी गन=छ। आयोजनालाई आवtयक लगानी जुKटसकेको 

आयोजनाले जनाएको छ। 

एoडबीले आयोजना परामश!दाताका लाCग दईु करोड ७५ लाख अमेTरकU डलर (दईु अब! ७५ करोड #पैया)ँ कजा! Kदइसकेको 

छ। आयोजनामा ४० �0तशत सेयर र ६० �0तशत कजा! लगानी हुनेछ। जापानको जे पावरले :व�ततृ इि.ज0नयTरङ 

अZययन �0तवेदन तयार गर) :व8युत �ाCधकरणलाई ह�ता.तरण गTरसकेको नेपालले बताए।  

आ.तTरक खपतका लाCग तनहँु आयोजना ब.न लागेको हो। एक सय ४० मेगावाट जoडत 7मताको यो आयोजनाबाट 

वा:ष!क ८५ करोड ७७ लाख यु0नट Bबजुल) उ3पादन हुने :व�ततृ अZययनले देखाएको छ। आयोजनाले बेलुका (:पक 

आवर) को :व8यतु माग पूरा गन= छ। कुलेखानीबाहेक अ.य सब ैआयोजना नद) बहावमा आधाTरत (रन अफ Kद Tरभर) 

भएकाले लोडसेoडङ बढेप0छ :पक आवरको :व8यतु मागलाई पूरा गन! सरकारले तनहँु जल:व8यतु आयोजनालाई अ0घ 

बढाएको हो। 



>f]t M cleofg, @)&!÷@÷!^ 
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;DkfbsLo 

वैकि$पक ऊजा�मा जोड 

लुकमा लामो समयदे�ख ऊजा!संकट भैरहेको छ । सरकार) रबैया हेदा! अझै प0न केह) वष! यो अव�था कायमै रहने ��ट छ 

। यसथ! ऊजा!संकट समाधानका लाCग त3काल)न पमा वकैि,पक उपायको खोजी गनु!पन= खा चो ट[कारो पमा दे�खएको 

छ । सरकारको बागडोर सSहा,नेह ले दरूदश� तTरकाले समयमै गनु!पन= काम गन! र 3यसका लाCग आवtयक नी0त तथा 

काय!cम बनाउन नसVदा य�तो सम�या आएको हो । अझै प0न नेत3ृववग! य�तो सम�या समाधानका लाCग गSभीर 

पमा लाCगपरेको दे�ख दैन । यो -सuRगो मुलुकका लाCग घातक हो । 

��ट योजना बनाउन सकेको भए अKहले मुलुक अ.धकारमय हुनुपन= अव�था आउने Cथएन । तर सSभावना 3यसै खेर 

गएका कारण य�तो अव�था सजृना भएको हो । यसको िजSमेवार) कसैले -लएको छैन । कुन ैबेला दोषी र समयमा काम 

गन! नसVनेलाई कारबाह) गन= अव�था प0न आउला । यसथ! अबका Kदनमा काम गन! Kढलाइ गTरनहँुुदैन । जल:व8यतु ्

ऊजा!का लाCग �श�त समय आवtयक पछ!  । तसथ!, एकापKz जल:व8यु3को उ3पादनका लाCग आवtयक काम गद? जाने 

र अक�तफ!  त3कालका लाCग 3यसको :वक,पको खोजी गनु!पन= दे�खएको छ । जल:व8य3ुको :वक,पका पमा त3कालका 

लाCग काम चलाउन सोलार ऊजा! मह वपूण! हुन सVने अव�था छ । यसतफ!  सSबि.धत 0नकायको Zयानाकष!ण हुन 

सVनपुछ!  । 

राि�टय योजना आयोगका नव0नयुVत उपाZय7 डा. गो:व.द पोखरेलले ऊजा! रा�ट को �मुख सम�याको पमा रहेको 

भ.दै जल:व8य3ुस गै वैकि,पत ऊजा!का Eोतह को �योगलाई प0न बढाउनपुन= बताउ दै आउनुभएको छ । उहा को 

बोल)लाई Yयवहारमा उतान! सकेको खnडमा 3यसले मुलुकलाई फाइदा प·ुयाउनेछ । वैकि,पक ऊजा!को पमा रहेको 

सौय!ऊजा!लाई शहर) 7े]मा प0न :व�तार गनु!पन= भ.दै उहा ले ऊजा! सम�या समाधानका लाCग सबै तह र तpकाबाट 

लाCगपनु!पन= बताउनुभएको हो । आयोग उपाZय7ले भनेझ ◌ै अब Yयवहारमा 3यसलाई उतान! सVनपुछ!  । उहा �वयम ्

यह) 7े]को प0न भएको नाताले उहा लाई यस Hक-समको काय! गन! थप सिजलो हुने 0निtचत छ । ऊजा! अKहलेको 

ट[कारो सम�या हो । अब आउने Kदनमा हामीले जल:व8यतु ्मा] नभएर ऊजा!को Eोतको पमा रहेका अ.य 7े]को 

�योगलाई प0न जोड Kदन सVनपुछ!  । 

हालै आयोिजत शहर) 7े]मा लोडसेoडuग कम गन! सौय!ऊजा!को सSभावना, मुsा र चुनौती :वषयक काय!शाला गो�ठ�मा 

आगामी Kदनमा वैकि,पक ऊजा!को �योग बढाउन तथा सम{ ऊजा! 7े]को :वकासका लाCग आवtयक नी0त तथा 

काय!cममा ,याउनुपन= आवtयकता सहभागीह ले औ,ंयाए । लोडसेoडuगको कारण शहर) 7े]मा इ.भट!र तथा अ.य 

उपकरणको �योग बढेको र यसको चाज!को लाCग उ|च पमा :व8युत ्आप0ूत! भइरहेको भ.दै सोलार ऊजा!को �योग गरेर 

य�ता उपकरणको चाज! गदा! जल:व8य3ुको खपत केह) जोगाउन सHकने धारणा प0न अKहले आउन थालेको छ । 3यसैले 

त3कालका लाCग वैकि,पक ऊजा!मा नै जोड Kदन ुउपयVुत दे�ख.छ । 


