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इ�पसी मोडलमा नल�सगंाड जल�व�युत ्आयोजनालाई अगा�ड बढाउन ेतयार� 

काठमाड�, असार १४ गते । राि��य �ाथ�मकता �ा�त नल�सगंाड जल�व�यतु ्आयोजनाको स#पूण' �ा�व(धक काम, 

ख+रद र -नमा'ण ‘इ�पसी’ मोडलमा अगा0ड बढाइने भएको छ ।  
 

�व6ततृ प+रयोजना �-तवेदन (0ड�पआर), आयोजना �वकास स#झौता (�प0डए) ज6ता लामो र ज:टल �<=या 

अवल#बन गदा' लागत ब>ने र समयमै स#प@न नहुने भएप-छ यो मोडल अिBतयार गन' ला(गएको हो ।  
 

समा@यतः 0ड�पआर तयार गन' तीन वष', �प0डएका ला(ग थप दईु वष' कुनु'पनF अव6थामा देGखएप-छ सहज बाटोबाट 

6थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराएर सन ् २०२० को :हउँदमा प+रयोजना स#प@न गनF गरL जल�व�यतु ्

आयोजनामै प:हलो पटक य6तो मोडलको खोजी ग+रएको हो ।  
 

मुलुकमा नदL �वाहमा आधा+रत जल�व�यतु ्आयोजनामाM सNचालनमा रहेका कारण ऊजा' सQकट ग:ह+रएको ठहर 

गदR गत वष' सरकारले जलाशययुTत आयोजनाका Uपमा यो आयोजनालाई अगा0ड बढाएको (थयो ।  
 

आयोजनाको -नमा'ण6थल रहेको जाजरकोटको खगेनाकोट– का�लमाटL सडक -नमा'णको काम गत वैशाखदेGख सुV 

ग+रएको नल�सगंाड जल�व�यतु ् �वकास स�म-तका अWयX शेरबहादरु शाहLले राससलाई जानकारL :दनुभयो । हाल 

सडक सNजाल पुगेको खगेनाकोटबाट आयोजना6थल का�लमाटLस#मको ११ <क�म सडक -नमा'ण सुV भएको र थप 

सडक -नमा'णका ला(ग �व6ततृ अWययनसमेत स#प@न भएको छ ।  
 

य6त,ै आयोजना �भा�वत XMेमा �वतरण ग+रने जYगाको अ(धZहण, आयोजनाका ला(ग अ[याव\यक �व�यतु,् 

सामािजक आ(थ'क सवFXणलगायतका काम जारL रहेको र ती काम यसै म:हनाको अ@[यस#म पूरा हुनेछ । 

आयोजना6थलमा काया'लय 6थापना ग+रएको छ भने 6थानीय सरोकारवालाको सरोकार स�म-तसमेत गठन ग+रएको 

छ । अ@य भौ-तक पूवा'धार -नमा'णको काम भने आगामी आ(थ'क वष'देGख सुV ग+रने जनाइएको छ ।  
 

कुल ४१० मेगावाट Xमताको सो आयोजना अगा0ड बढाउन गत आवमा सरकारले V ५० लाख तथा चालु आवमा V पाँच 

करोड ६० लाख उपल_ध गराएको (थयो । आयोजनालाई �व�वध पाटोबाट सहयोग उपल_ध गराउन चीन, भारत, जापान, 

थाइ`या@ड, दaXण को+रया, bा@स, अ6टे«◌े�लयालगायत �व�भ@न १४ क#पनीले आशयपM पठाएको अWयX शाहLले 

बताउनुभयो ।  
 

आयोजनाले आयोजना6थल का�लमाटLमा स#पक'  काया'लय 6थापना ग+रसकेको छ । सोहL काया'लयमाफ' त �ारि#भक 

चरणको काम अगा0ड ब:ढरहेको छ । जाजरकोटमा <=याशील �मुख राजनी-तक दलले यो आयोजनालाई राि��य 

गौरवको आयोजनामा राखेर कामलाई तीeता :दनसमेत ऊजा' म@Mालयलाई आZह ग+रसकेका छन ्।  
 

-छ@च–ुजाजरकोट सडकखfडबाट केवल २५ <क�म टाढा रहेको आयोजना6थल मWयपहाडी लोकमाग'बाट प-न सहज ै

पुYन स<क@छ । नल�सगंाड नदL भेरLको सहायक नदL भएको र :हउँद–वषा' दवु ै समयमा पानीको बहाव उgच हुने 

भएकाले दवु ैसमयमा उ`लेBय माMामा जल�व�यतु ्उ[पादन हुने अपेXा �लइएको छ ।  

यो आयोजनाका ला(ग ७३ करोड ७३ लाख ९३ हजार अमे+रकk डलर लाYने अनुमान ग+रएको छ । क+रब २०० �मटर 

अYलो बाधँ र [यसैको सहयोगका ला(ग ५४५ �मटर अYलो चlानी बाधँ -नमा'ण ग+रनेछ । क+रब आठ हजार २१५ �मटर 

लामो हेडरेस टनेलमाफ' त ल(गने पानी 6थानीय खगेनाकोटमा -नमा'ण हुने �व�यतु ् उ[पादन गहृमा खसाएर १०२.५ 

मेगावाट Xमताका चार टवा'इनबाट ४१० मेगावाट �व�यतु ्उ[पादन ग+रने छ ।  



 

कुल ११२ <क�म लामो ४४० <कलोभो`टको �सारण लाइनमाफ' त उ[पा:दत �व�य[ुलाई कोहलपुर सव6टेसनमा जो0डने छ 

। यो आयोजनालाई असाWय ैस6तो र आ(थ'क Uपमा समेत सबल आयोजनाका Uपमा �लइएको छ ।  
 

काय'कारL अWयX शाहLका अनसुार 6थानीय जनतालाई आयोजनाको कुल लागतको १० देGख १५ �-तशत :ह6सा �दान 

ग+रने छ । आयोजनालाई 6थानीय जनताले अपन[व महसुस गनF गरL सेयर �दान गन' ला(गएको हो ।  
 

आयोजनालाई �वसं २०७७ स#म -नमा'ण स#प@न गनF लmय राGखए प-न जनशिTत र ��व(धको अभाव र उ(चत 

सरकारL लगानी नहँुदा :ढलाइ हुन पुगेको छ । सरकारले सँगै अगा0ड बढाएको बढूLगfडकk आयोजना -नमा'णको चरणमा 

�वेश गन' लाYदासमेत यो आयोजनाको कुन ैउ`लेखनीय �ग-त हुन सकेको छैन ।  
 

सरकारले आयोजनाका ला(ग एक सहस(चव, एक इि@ज-नयर र दईु अ(धकृत तथा केहL सहायक6तरका कम'चारLमाM ै

उपल_ध गराएको छ । जनशिTतको अभावमा प-न आयोजनाले सोचेज-त �ग-त गन' नसकेको बताइ@छ ।  
 

भ[तालगायत अ@य सु�वधा कम हुने हुनाले �ा�व(धक कम'चारL आयोजनामा काम गन' इgछुक नदेGखएको अWयX 

शाहLको भनाइ छ । रासस  
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चमे�लयाको लागत दो_बर 
लोकम!ण राई 

काठमाडn, असार १५ - �व�युत �ा(धकरण सNचालक स�म-तले चमे�लया जल�व�यतु आयोजनाका ला(ग रकम 

थपेप-छ लागत दो_बर भएको छ । ३० मेगावाटको चमे�लया जल�व�युत आयोजनाको सुVङमा सम6या देGखएप-छ 

[यसलाई बढाउन रकम थ�पएको हो । शु=बार बसेको सNचालक स�म-तको बैठकले य6तो -नण'य गरेको हो । 

 -नण'यअनुसार चमे�लयाको कुल लागत १५ अब' ६ करोड Vपयैा ँपुगेको छ । 'चमे�लयाको लागत अनुमान १५ अब' ६ 

करोड Vपैया ँ हुने गरL 6वीकृत ग+रयो,' �ा(धकरण सNचालक स�म-त सद6य मनोजकुमार �मpले भने । यो 

आयोजनाको सुVको -नमा'ण लागत अनुमान क+रब ८ अब' Vपयैा ँमाM (थयो । २०६४ माघमा -नमा'ण सुV भएको यो 

आयोजनाको लागत क+रब ५ म:हना अ-घमाM बढाएर १२ अब' ६६ करोड पुs याइएको (थयो । 

सुVङ साँघु+रएको लगायतका सम6या �लएर आयोजनाले �स�भल संचरना र लागत बढाउन �6ताव आएको (थयो । 

�ा(धकरणका त[कालLन महा�ब@धक अजु'नकुमार काकu बा:ह+रएलग[त ै बसेको बैठकले ठेकेदारको मागबमोिजम 

चमे�लयाको �स�भल संरचनाको -नमा'णबापत १ अब' ९ करोड Vपैया ँ भे+रयसनवापत :दने -नण'य गरेको (थयो । 

[यसको साता :दनमै बसेको सNचालक स�म-तको अकv बैठकले ठेकेदारको मागबमोिजम नै चले�लयाको लागत 

अनुमान 6वीकृत गरेको हो । (च-नया ँगेजुवा क#पनी यसको �स�भलतफ' को ठेकेदार हो ।   

चमे�लयाको -नमा'ण २०६८ जेठ�भM ैस<कनुपनF (थयो । -नमा'णमा :ढलाइ भएप-छ �ा(धकरणले चमे�लयाको -नमा'ण 

अव(ध क+रब २ वष' थपेको (थयो । [यसअनुसार उTत आयोजना २०७० भदौमा स#प@न भइसTनपुwयो । तर, सो 

अव(धमा प-न आयोजना स#प@न नभएप-छ थप क+रब डढे वष' #याद थपेको (थयो । उTत #याद स<कन क+रब ९ 

म:हना बाकँk छ । तर �ा(धकरणले आयोजना स#प@न हुन अझ डढे वष' लाYने जनाएको छ ।    

क+रब २ वष'अ-घ चमे�लयाको सुVङ साँघु+रने सम6या देखा परेको (थयो । [यस स#ब@धमा इटालLबाट आएका 

�ा�व(धकको समूहले अWययन गरL सुVङ पुनः 0डजाइन गरेर -नमा'ण गन' सुझाव :दएको (थयो जसले गदा' �ा(धकरणले 

-नमा'ण अव(ध थ�नपुरेको हो । साँघु+रएको ८ सय ४३ �मटरमWये ४ सय ७० �मटर सुVङ पुनः -नमा'ण भइसकेको छ ।   

पीपीए स$चालक स�म&तबाटै 

�ा(धकरण सNचालक स�म-तको शु=बारकै बैठकले ऐनमा भएको yयव6था भ@दै सबै �व�युत ख+रद स#झौता (पीपीए) 

सNचालक स�म-तबाट गनF -नण'य गरेको छ । शु=बार बसेको सNचालक स�म-तको बैठकले उTत -नण'य गरेको हो । 

'�व�यतु �ा(धकरण ऐनमा स#पूण' पीपीए सNचालक स�म-तले गनF yयव6था छ,' �ा(धकरणका एकजना सNचालक 

लXण�साद अZवालले भने, 'अब काननुअनुसार न ैकाम गनF -नण'य भएको भएको हो ।' यसअ-घ अ(धकार XेMको 

�ववाद आएप-छ सरकारले २५ मेगावाटभ@दा मु-नका जल�व�यतु आयोजनाको पीपीए महा�ब@धकले गनF गरL 

अ(धकार �[योजन भएको (थयो । �ा(धकरणको त[कालLन महा�ब@धक काकuले 'काम गन' अ(धकार चा:हने' भ@दै 

लzबङ गरेप-छ अ(धकार �[यायोजन ग+रएको हो । उनी महा�ब@धकबाट हटेप-छ बसेको दा{ो सNचालक स�म-तको 

बैठकबाटै �[यायोिजत अ(धकार खो�सएको हो । सNचालक स�म-तबाटै सब ै पीपीए गनF -नण'यसँगै ऊजा'म@Mी 

राधाकुमारL |वालLले अ(धकार आफूमा केि@}त गदR लगेकk छन ् । यसअ-घ उनले ऐनकै हवाला :दँदै सNचालक 

स�म-तको अWयX आफ~  ब@ने -नण'य गरेकk (थइन ्। 
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रेजब)रङले भएन ठाडो सु-ङ पर.परागत त)रका 
:दलबहादरु केसी 

दोलखा, १४ असार- मा(थ`लो तामाकोसी जल�व�यतु ्आयोजनाको १ वष'देGख रो<कएको ठाडो सुVङ (पेन6टक सा�ट) 

को काम पुन सुचाV भएको छ । अ[याध-ुनक रेजबो+रङ मे�सनबाट ठाडो सुVङ -नमा'णको काम पटक–पटक असफल 

भएप-छ पर#परागत Vपमै सुVङ -नमा'ण हुने भएको छ ।  

�सनो हाइ�ो कपvरेसन क#पनीले (चनबाट `यायएको रेजबो+रङ मे�सनमाफ' त ख@ने ठाडो पेन6टक सा�टसमेत �वफल 

भएप-छ एक वष'देGख काम रो<कएको (थयो । परामश'दाता क#पनी `याहमेरको सहयोगमा �सनो हाइ�ोले �व\व ��स� 

जम'नीको मेकोन इि@ज-नय+रङ क#पनीबाट रेजबो+रङलाई गाइड गनF अकv मे�सन ६ म:हना अ-घ पनुः `याएर काम 

सुचाV भए प-न पुनः असफल भएको हो । 

आयोजनाका �वTता डा. गणेश @यौपानेले ठाडो सुVङ बनाउने चlानको बीचमा छ�के कमजोर चlान भएप-छ 

अ[याध-ुनक ��व(धसमेत असफल भएप-छ पुरान ै��व(धबाट काम गन' लागेको बताए । संसारकै अ[याधु-नक ��व(ध 

असफल भएप-छ ठेकेदार क#पनीले पुरान ै��व(धको मे�सन `याएर तयारL भइसकेको बताए । पुरानो ��व(धबाट ठाडो 

सुVङ -नमा'ण गदा' ख@दै [यसको चlान र माटो मा(थबाट फा`नपुनF बताए । यो ��व(धबाट आफूलाई चा:हने सुVङ एकै 

पटक -नमा'ण हुने बताए । रेजबो+रङ मे�सनभ@दा यो ��व(ध केहL :ढला हु@छ । पुरानो मे�सनबाट ठाडो सुVङ -नमा'ण 

गदा' ६ म:हनामा पूरा हुने उनले बताए । 

 रेजबो+रङ मे�सनले पेन6टक सा�ट ख@न सुV गरेको सुVङ -नधा'+रतभ@दा ४ �मटर छ�के गएप-छ [यसलाई ब@द 

ग+रएको (थयो । रेजबो+रङले प:हलो चरणमा ९ इ@चको पावरहाउसस#म ठाडो �वाल खने प-न सम6या आएप-छ अ:हले 

[यसलाई �समे@टको घोल हालेर टा�लएको (थयो । 

आयोजनामा ३ सय ७२ �मटरको पेन6टक सा�ट तयार हु@छ । पेन6टक सा�टको काम पूरा गरेप-छ मुBय सुVङको 

0डजाइन प+रवत'न भएकाले क+रब ३२० �मटरको अकv पेन6टक सा�ट प-न बनाउनुपनF भएको छ । 

भ@सारको झ@झट र दोहोरो Uपमा मे�सन `याउनुपदा' पेन6टक सा�टको काम पवू' -नधा'+रत ता�लकाभ@दा काम क+रब 

डढे वष' :ढला भएको छ । पेनसट्क सा�ट सुVङ -नमा'णको :ढलाइले लट २ अ@तग'त पेन6टक ि6टलको कामसमेत 

�भा�वत भएको छ ।  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷!^ 

सय मेगावाटमा(थका आयोजना माM डलरमा �प�पए 
लmमण �वयोगी 

काठमाडn– �व�यतु ख+रद स#झौता (�प�पए) अमे+रकk डलरमा गनF–नगनF बहस भइरहँदा सय मेगावाटभ@दा ठूला 

आयोजनामा माM य6तो स#झौता गनु'पनFबारे छलफल सुV भएको छ। 

संसदको साव'ज-नक लेखा स�म-तको आइतबारको बैठकमा अ(धकांश सभासदले �वदेशी लगानी `याउन डलरमा �प�पए 

गनु' आव\यक रहेको तर मापदfड बनाएर सय मेगावाटमा(थका आयोजनामा माM काया'@वयन गनु'पनF बताए। 

ब�◌ं<कङ XेMमा साना आयोजनाका ला(ग पया'�त पुँजी रहेकाले सय मेगावाटभ@दा साना आयोजनामा �वदेशी लगानी 

खो�ने �विृ[त अ@[य हुनुपनF सब ैसभासदको तक'  (थयो। Gख#ती र भोटेकोसीमा गलत स#झौता दोहोरय्ाउन नहुने ऊजा' 

म@Mालय र नेपाल �व�यतु �ा(धकरणलाई उनीहUको सुझाव छ। 

६० मेगावाट Gख#ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसीमा महँगोमा �प�पए गरेकै कारण �ा(धकरणको आ(थ'क अव6थामा 

सुधार नआएको :ट�पणी गदR यी आयोजना सरकारले <क@न सTने �ावधान रहे त[काल �<=या सुV गन' प-न सुझाइएको 

छ। 

हरेक आयोजनामा गनF �प�पएबारे बहस र �ववाद ग+ररहनुभ@दा यसस#ब@धी 6प�ट नी-त बनाउन सरकारले :ढलो गन' 

नहुने सभासद रामह+र ख-तवडाले बताए। 'मापदfड बनाएर सय मेगावाटभ@दा ठूला आयोजना डलरमा �प�पए गन' 

:दनपुछ' ,' उनले भने, '�वदेशी लगानी `याउँदासमेत यहLअनVुपको मापदfड हुनुपछ'।' 

Gख#ती र भोटेकोसीको �प�पए पुनरावलोकन गनु'पनF भ@दै अका' सभासद टोपबहादरु रायमाझीले �वदेशी लगानीका सब ै

आयोजनाको �प�पएमा समानता हुनुपनF बताए। उनले भने, 'म@Mालयले डलरमा �प�पए गनु'पछ'  भनेको छ भने फे+र सो 

�<=या रो<कएको अ�भyयिTत :दने आशय �वरोधाभाष छ।' 

यसैगरL सभासद �वकास ल#सालले �वदेशी लगानी तथा -नजी XेM नाफा नदेखी कुन ैप-न XेMमा नआउने हँुदा ब@द 

कोठा�भM �प�पए गन' नहुने बताए। '�वदेशी मु}ा `याउँदा डलरमै भुTतानी :दनपुछ' , उनले भने, 'डलर :दँदा देशलाई 

नोTसानी हु@छ, यसथ' दवु ैपXले जोGखम बाँडफाँड गनF हेिजङ �णालLको �वकास हुनपुछ'।' यसका ला(ग �वचाराधीन 

�व�युत नी-तमा यो �वषय समावेश गरेर -छटो पा+रत गनु'पनFमा उनले जोड :दए। 
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बषा0 याममा प&न त1लो मोद�को &नमा0ण ती3 

दगुा'�साद शमा', पव'त 

पव'त िज`लामा -नजी XेMले -नमा'ण ग+ररहेको २० मेघावाट Xमताको त`लो मोदLखोला जलzब�यतु आयोजनाले बषा' 

याममा प-न -नमा'ण काय' ती� बनाएको छ। बषा' याममा बा:हरL भौ-तक -नमा'णका काम �भाzबत हुने भएप-न 

आयोजनाले सुVQग ख@ने र हेडव�सका संरचना -नमा'ण कारय् ती� बनाएको हो। 

आयोजनाले :दएको जानकारL अनुसार हाल स#म मुBय सुVQगको २० �-तशत -नमा'ण काय' सकेको छ भने मुBय 

सुVQग स#म पुYने दईु वटा सहायक सुVQग प-न -नमा'ण ग+रसकेको छ। मुBय सुVQगको क+रब १ <कलो�मटर -नमा'ण 

भएको छ भने १ सय २२ �मटर र १ सय ८१ �मटर लामो दईु वटा सहायक सुVQग(अ0डट) समेत -नमा' स<कएको 

आयोजना �मुख पवन यादबले जानकारL :दनुभयो। ‘बषा' याममा प-न सुVQग ख@ने काममा कुन ैबाधा पुYदैन’ उहाँले 

भ@नुभयो ‘हामी कामलाई -नर@तर अ-घ बढाइरहेका छौ’ आयोजनाको कुल साढे ४ <कलो�मटर लामो सुVङलाई छ 

ठाउँबाट ख@ने काम था�लएका कारण तो<कएकै समयमा पुरा हुने �मुख यादबको भनाई छ। परादL ि6थत �बेश�वारमा 

जYगा उपल_ध नभएका कारण काम था�लएको छैन भने इ@टेकबाट प-न सुVQग ख@ने काम शुU भैसकेको छ। 

आयोजनाले सुVQग -नमा'णका ला(ग साउथ ए�सयन इ@bा6टTचर क#पनी �ल�मटेडलाई गएको फागुन देGख ठेTका 

:दएको छ। ठेTका :दनपुुव' आयोजन आफैले -नमा'ण ग+ररहेको (थयो। 

पव'तको बाजQुग गाउँ zबकास स�म-तमा पनF पातीचौर बजार निजकै आयोजनाले हेडव�स र इ@टेकको -नमा'ण काय' 

प-न -त� बनाएको छ। हेडव�समा खोलामा बाँध बाWने काम बाहेक अ@य संरचना -नमा'ण काय' अगाडी बढL रहेको 

आयोजना �मुख यादबले बताउनुभयो। ‘खोलामा पानीको सतह बढेप-न अ@य संरचनाको काम धमाधम भैरहेको छ’ 

उहाँले भ@नुभयो ‘बषा'ले केहL �भाzबत बनाएप-न काम -नर@तर च�लरह@छ’ अ:हले स#म हेडव�समा काम १० �-तशत 

ज-त स<कएको छ। हेडव'Tस र पावरहाउस -नमा'णका ला(ग आ�शस, फेवा, नयाबँाटो जे�भ क#पनीलाई ठेTका :दइएको 

छ। कु6मा नगरपा�लका १२ परादLमा रहेको पावरहाउस -नमा'णका ला(ग ठाडोपाखा सामुदा-यक वनका उपभोTताले 

जYगा उपल_ध नगराएका कारण काम शुU भएको छैन। उTत 6थानबाट सुVQग ख@न समेत सहज हुने भएप-न 

आयोजनाले पुरा गन' नसTने माग उपभोTताले राखेका कारण काम अ-घ ब>न सकेको छैन। ‘6था-नय उपभोTता संग 

सहम-त कायम गरेर -छlै -नमा'ण काय' अ-घ बढाउने तयारLमा जुटेका छौ’ आयोजना �मुख यादबले बताउनुभयो। 

आयोजना 6था-नय �भाzबत समुदायको :हतका ला(ग काम समेत ग+ररहेको जानकारL :दएको छ। आ#बोट खानेपानी 

योजना स#प@न ग+रएको छ भने पातीचौर खानेपानी योजनाको मम'त स<कएको छ। बाउसे – ओखलढंुगा ३ <कमी 

मोटरबाटो, आ#बोट–-न#ने–सरनचौर ५ <कमी मोटरबाटो, आ#बोट ओखलढंुगा मोटरबाटो परादL खानेपानी आयोजना 

लगायतका योजना स#प@न भैसकेको आयोजनाका जनस#पक'  अ(धकृत सुरे@} बेलवासेले जानकारL :दनुभयो। 

6था-नय सरोकार स�म-तको �सफा+रसमा �भाzबत XेMका बा�स@दाको :हतमा सामु:हक लाभ हुने योजनाहU -नमा'ण 

गदR जाने र _यिTतगत लाभका काममा जान नस<कने उहाँले जानकारL :दनुभयो। पव'तको कु6मा नगरपा�लकामा पनF 

चुवा र दलुु'Qग तथा -तलाहार, बाजङु तथा देउपुर गा�वसमा -नमा'ण भैरहेको आयोजनाले २० मेगावाट Xमताको यस 

आयोजनाको -नमा'ण काय' २०७२ असोज स#ममा स#प@न गनF लmय छ। क+रब ३ अब' ५१ करोड को लागतमा -नमा'ण 

स#प@न गनF लmय राGखएको आयोजनाले २०६८ भदौमा नेपाल zब�यतु �ा(धकरण संग zब�युत ख+रद स#झौता गरेको 

(थयो भने २०६९ साउन देGख -नमा'ण काय' थालेको (थयो। 
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Gख#ती र भोटेकोशीको पीपीए पुनरावलोकनको माग 
काठमाड5, असार १५ , 

साव'ज-नक लेखा स�म-तमा छलफलको =ममा सभास�हVले Gख#ती र भोटेकोशीसँग डलरमा पीपीए गरेर नेपाल 

�व�युत◌्् �ा(धकरण र देशलाई डुबाएर रा��घात ग+रएको भ@दै उTत आयोजनासँगको �व�युत ्ख+रद स#झौता 

सgयाउन माग गरेका छन ् । बैठकमा बो`ने अ(धकांश सभास�हVले �ा(धकरण डुबाउने Gख#ती र भोटेकोशी 

आयोजना न ैख+रद वा पीपीए पुनरावलोकन गन' सरकारलाई -नदFशन :दनपुनF अडान राखेका छन ्। आइतबार zबहान 

बसेको लेखा स�म-तको बैठकमा बो`दै सभास� मीना पुनले Gख#ती र भोटेकोशी आयोजनासँग स#झौताअनुसार 

�व�युत◌्् उ[पादन सुV भएप-छ नेपाल �व�यतु◌्् �ा(धकरण टाट पि`टएको बताउँदै �ा(धकरणले yयहोरेको घाटाको 

दईु -तहाइ रकम उि`लGखत दईु क#पनीको माM ैभएकोले उTत आयोजनासँगको स#झौता रा��घाती भएको बताइन ्

। पुनले भ-नन,् ‘नेपाल �व�यतु ्�ा(धकरण र देशलाई नै बबा'द पानF Gख#ती र भोटेकोशीसँगको स#झौता रा��घाती 

हो ।’ पुनले उTत दईु आयोजनासँग डलरमा �व�यतु ्ख+रद गनF स#झौता जुनसुकै हालतमा पुनरावलोकन गनु'पनF 

बताइन ् । ‘सुVमा ग+रएको स#झौता क#पनीको पXमा पुनरावलोकन गरेर �-तय-ुनट ५.२ से@टबाट ५.९ से@ट 

बनाउन हुने अ:हले पनुरावलोकन गन' <कन नहुने ? य:द पनुरावलोकन हँुदैन भने आयोजना ख+रद गन' सरकार तयार 

हुनुको �वक`प छैन,’ सभास� पनुले भ-नन ्। अका' सभास� महे@} राय यादवले नेपालको जल स#पदामा रा��घात 

हुने गरेको सं6मरण गदR देशलाई डुबाउने रा��घाती स#झौता सgयाउनुपनF बताए ।  

 

बैठकमा बो`दै अका' सभास� �वकास ल#सालले डलरमा पीपीए गरेर नेपालL जनताको ढाड भाँgने काम भएकोले यो 

त[काल सgयाउनुपनF बताए । ब@द कोठामा नेपाल �व�युत ् �ा(धकरणलाई टाट उ`टाउने गरL भएको डलरको 

पीपीए�भM ठूलो चलखेल भएको भ@दै सभास� ल#सालले ज-तसTदो चाँडो पुनरावलोकन गनु'पनF बताए । �व�यतु ्

स#ब@ध 6प�ट नी-तको अभावमा सध� सम6या आएको भ@दै सम6याको दLघ'कालLन समाधानको ला(ग �व�युत ्नी-त 

तयार गरेर अ-घ ब>नपुनF ल#सालको धारणा (थयो । बैठकमा बो`दै अकu सभास� उषा गुVङले लोडसे0डङमुTत 

लगानीको योजना बनाएर अ-घ ब>नपुनF सुझाव :दइन ् । नेपाल �व�यतु ्�ा(धकरणलाइ अब� घाटा पानF Gख#ती र 

भोटेकोशी आयोजनासँगको पीपीए स#झौता पुनरावलोकन गनु'पनFमा सभास� गुVङले जोड :दइन ् । उता, केहL 

सभास�हVले भने डलरमा पीपीए गरे प-न केहL फरक नपनF आशयको धारणा राखेको भए प-न Gख#ती र भोटेकोशीमा 

�व�युत ्ख+रद स#झौताको कारण नेपाल �व�युत ्�ा(धकरण टाट पि`टएको भ@दै स#झौता पुनरावलोकन गनु'पनF 

अथवा आयोजना नै ख+रद गनु'पनF धारणा yयTत गरेका (थए । डलरमा पीपीए गनु'पनF पXमा धारणा राBनेहVमा 

नेपालL काँZेसका रामह+र ख-तवडा तथा एनेकपा माओवादLका टोपबहादरु रायमाझी लगायतका सभास�हV (थए । 

बैठकमा बो`दै ख-तवडा र रायमाझीले एक सय मेगावाटस#मका आयोजनालाई 6वदेशी पुँजीबाटै -नमा'ण गन' 

�ो[साहन गन'को ला(ग नेपालL मु}ामै ख+रद स#झौता हुनुपनF तथा एक सय मेगावाटभ@दा मा(थका आयोजनाहVलाई 

डलरमा पीपीए गन' छुट :दनपुनF धारणा राखेका (थए । ख-तवडा र रायमाझीले नेपालमा �वदेशी लगानी आक�ष'त 

गन'को ला(ग डलरमा पीपीए गनु' नेपालको बाWयकारL अव6था रहेको बताएका (थए ।  

 

बैठकमा अका' सभास� मोहनबहादरु ब6नेतले सबैभ@दा घाडँो पीपीए भएको बताउँदै Gख#ती र भोटेकोशीमा भएको 

अ-नय�मतता छानzबन गरेर कारबाहL गनु'पनF बताएका (थए भने पNचे\वर र अVण ते{ो आयोजना त[काल अगा0ड 

बढाउन सरकारको नाममा -नदFशन :दनुपनF धारणा राखेका (थए । बैठकमा सभास� वीरे@} राउतले सरकारसँग 

�व�युत ्आयोजनाको लाइसे@स :दँदा न ै-नि\चत �-तशत ब�क Yयारे@टLको yयव6था गरL समयमा आयोजना -नमा'ण 

नगरL खोला माM ैओग�नेहVको धरौटL जफत गनF कडा �ावधान भएको �व�यतु ्नी-त तयार गरL काया'@वयनमा 



लैजानुपनF सुझाव :दएका (थए । [य6त,ै सभास�हV टेकबहादरु ब6नेत, महे@} राय यादव, अमतृलाल राजवशंी, 

दLपक ख�का, जयदेव जोशी लगायतका सभास�हVले आ�नो धारणा राखेका (थए । बैठकमा ऊजा'म@Mी राधा 

|वालLले डलरमा पीपीए गनु' मुलुकको :हतमा नभएकोले हालको ला(ग 6थगन ग+रएको जानकारL गराएकk (थइन ्। 

लेखा स�म-तको आगामी असार १७ गते ब6ने बैठकमा ऊजा'म@Mी, स(चव र �व�युत ् �ा(धकरणका �मुख 

काय'कारLलाई उपि6थत हुन भ-नएको छ । 
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नी&त बनाएरमा8 डलरमा पीपीए गरः सभास� 

काठमाडn, १५ असार- नी-त बनाएर माM जल�व�यतु ् आयोजनाका �व�धकसँग अमे+रकk डलरमा �व�युत ् ख+रद 

स#झौता (पीपीए) गन' सभास�ले सरकारलाई सुझाएका छन ्। साव'जा-नक लेखास�म-तको आइतबारको बैठकमा बो`ने 

अ(धकांश सभास�ले 6प�ट नी-त बनाएर माM �वदेशी लगानीमा ब@ने आयोजनाका �व�धकसँग डलरमा पीपीए 

गनु'पर ्'ने बताएका छन ्। य�यपी उनीहUले डलरमा हुने पीपीए रा��:हतमा हुनुपनF सुझाएका छन ्। 

 नेपाल �व�यतु ्�ा(धकरणले नोTसानी बेहोनु'का पछा0ड Gख#ती र भोटेकोसी आयोजनासँगको पीपीए माM नभई अ@य 

कारण प-न रहेको सभास� सवF@}नाथ शुTलले बताए । डलरमा पीपीए गदा' स#बि@धत -नकायले सतक' ता देखाउन 

उनले सुझाए ।अका' सभास� दLपक बोहराले १ सय मेगावाटभ@दा कम Xमताका आयोजना 6वदेशी लगानीमै 

बनाउनुपनF बताए । सय मेगावाटभ@दा ठूला आयोजनामा माM ै�वदेशी लगानी आव\यक पनF हुनाले य6ता आयोजनाका 

ला(ग माM ैडलरमा पीपीए गन' उनले जोड :दए ।  “साना आयोजना 6वदेशी लगानीमा ब@न सTने अव6था छ, [यसैले १ 

सय मेगावाटभ@दा साना आयोजनाको पीपीए नेपालL Vपयैामँा गनु'पछ' ,” उनले भने, “ठूला आयोजनालाई माM �वदेशी 

लगानी `याउनपुछ'  र डलरमा पीपीए गनु'पछ'  ।” 

दईु आयोजनासँग डलरमा पीपीए भएकै कारण �ा(धकरणले कुल आ#दानीको झ@ड ै ४० �-तशत रकम Gख#ती र 

भोटेकोसी आयोजनालाई -तनु'परेको सभास� रामह+र ख-तवडाले बताए । “हामी डलर पीपीएको �वरोधी होइनn,” 

ख-तवडाले भने, “�व�यतु ्�ा(धकरण नै टाट प`टने गरL डलरमा पीपीए गनु'हँुदैन ।” काय'�व(ध बनाएर माM डलरमा 

पीपीए गन' ख-तवडाले सरकारलाई सुझाव :दए । �ा(धकरण वा�ष'क साढे ४ अब' Vपयैाँभ@दा बढL नोTसानीमा रहेकाले 

आ(थ'क Vपमा नाफा गनF आयोजनासँग माM डलरमा पीपीए गनु'पनF धारणा ख-तवडाले राखे । 

सभास� �वकास ल#सालले डलरमा पीपीए गदा' हुने �व-नमय जोGखमलाई @यनू गन' ‘हेिजङ संय@M’ को �वकास गनु'पनF 

धारणा राखे । �व-नमय जोGखम बहन Xमताले  माM यो सम6याको समाधान गन' स<कने उनको तक'  छ । 

�वगतमा भएका डलर पीपीएको ग`ती आगामी :दनमा सुधार गनु'पनFमा सभास� दLपक ख�काले जोड :दए । उनले 

डलरमा पीपीए गन' 6वत@M �व| समूह आव\यक भएको र लगानीकता'सँग हुने सबै स#झौता पारदश� हुनपनF ख�काले 

सुझाए । जल�व�य[ुमा हुले लगानी दLघ'कालLन भएकाले ब�कको �ाथ�मकतामा यो XेM नपरेको बताउँदै उनले भने, “२० 

वष'मा लगानी <फता' गनF सु-नि\चत आधार रा�यले गनु'पछ'  ।” हाल �सारणलाइन ठूलो सम6या बनेको र यसले 

�व�धकलाई सम6यामा पारेको बताउँदै उनले थपे, “रा�यले अब �व�यतु ् उ[पादनका अ-त+रTत �सारणलाइन 

�व6तारमा प-न जोड :दनपुछ'  ।” देशको ऊजा' �वकास जल{ोतबाट माM स#भव भएकाले अ@य �वक`पमा जोड नगन' 

उनले सरकारलाई सुझाए । 

ऊजा'म@Mी राधाकुमारL |वालL प-न नी-त बनाएर डलरमा पीपीए गनF पXमा -छन ् । डलरमा पीपीएको �वषयमा 

अWययन गन' ऊजा'ले सहस(चव6तरLय अWययन स�म-त गठनको तयारL गरेको छ । स�म-तको अWययन �-तवेदन 

आएप-छ माM डलरमा पीपीए गनF वा नगनF भ@ने �वषयमा -नण'य �लइने म@Mी |वालLले बताइन ् । 

�ा(धकरणले हालस#म ६ आयोजनाका �व�धकसँग डलरमा पीपीए गरेको छ । यी आयोजनामा ६० मेगावाटको Gख#ती, 

३६ मेगावाटको भोटेकोसी, ५० मेगावाटको म�याQदL, ५० मेगावाटको बलेफk, १ सय २० मेगावाटको �लख ु ४ र ८२ 

मेगावाटको त`लो सोलु आयोजना छन ्। �ववा:दत बनेप-छ �ा(धकरणले यसबाहेक अ@य आयोजनासँग डलरमा पीपीए 

गरेको छैन । धेरै �वदेशी �व�धक डलर पीपीएको पखा'इमा छन ्। यता �ा(धकरणले आपmू �व[तीय Uपमा टाट उि`टन 

लागेको भ@दै डलरमा पीपीए गन' मानेको छैन । 
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'डलरमा पीपीए आव\यक' 
काि;तपुर संवाददाता 

काठमाडn, असार १७ - -नजी XेMले जल�व�यतु ्आयोजना �वकासका ला(ग अमे+रकk डलरमा �व�यतु ्ख+रद स#झौता 

(पीपीए) अ-नवाय' भएको बताएका छन ् । ऊजा'म@Mी राधाकुमारL |वालLसँग आइतबार भएको छलफलमा 6वत@M 

ऊजा' उ[पादकहUको सं6था नेपाल (इ�पान) का पदा(धकारLहUले माग गरेका हुन ्। 

इ�पानका अWयX ख�गबहादरु zब�टले �वदेशी लगानी आक�षत' गन' अमे+रकk डलरमा पीपीए अ-नवाय' सत' भएको 

बताए । 'अमे+रकk डलरमा पीपीए गनF कुरालाई राजनी-तक Uपमा हे+रन ुहु@न,' उनले भने, 'यो �वशु� आ(थ'क मु�ा हो 

। देशमा ५०/६० मेगावाटभ@दा ठूला आयोजनामा लगानी गन' सTने लगानीकता' छैनन ्। 

ठूला आयोजनाका ला(ग �वदेशी लगानी आक�षत' गन' अमे+रकk डलरमा पीपीए गनRपछ' ।' छलफलमा -नजी XेMका 

जल�व�यतु ्आयोजना �व�'कहUले डलरमा पीपीए गन' 6थगन ग+रएको�-त अस@तिु�ट yयTत गरे । यसबाट 6वदेशी 

लगानी प-न -नV[सा:हत हुने उनीहUले बताए । 

म@Mी |वालLले अमे+रकk डलरमा पीपीए गनF काम हाल 6थगन ग+रएको भए प-न [यस �वषयमा �व|हUको टोलL 

बनाएर अWययन ग+रने आ\वासन :दइन ्। उनले यसअ-घ आ�नो काय'कालमा कुन ैप-न हालतमा अमे+रकk डलरमा 

पीपीए नगनF साव'ज-नक अ�भyयिTत :दएकk (थइन ्। 

अ-घ`लो साता बसेको लेखा स�म-तको बैठकमा उनले अमे+रकk डलरमा पीपीए गन' 6थगन ग+रएको जानकारL :दँदै 

[यस �वषयमा अWययन ग+रने बताएकk (थइन ्। 
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गfडक �व�युत ्गहृको उ[पादन ठ�प 
नारायण शमा0 

सूय'पुरा (नवलपरासी), असार १७ - गfडक जल�व�यतु ्गहृको उ[पादन ब@द हँुदा दै-नक ३० लाख राज6व गुमेको छ । 

त[काल उ[पादन स#भव भए प-न सरकारL बेवा6ताले दै-नक १५ मेगावाट उ[पादन हुन सकेको छैन । 

यहा ँ ५/५ मेगावाट Xमताका ३ वटा �व�यतु ् मे�सन (टवा'इन) छन ् । तीमWये २ मे�सन ७ वष' अ-घ र एउटा ३ 

म:हनादेGख ब@द छ । �व�यतु ्उ[पादन गनF १ र ३ न#बर मे�सन ७ वष'देGख ब@द (थए भने (ध<कर(ध<कर चलेर ३ 

मेगावाटस#म उ[पादन गदR आएको २ न#बर मे�सन वैशाख दो{ो सातादेGख ब@द भएको सुपरभाइजर \यामकुमार 

शमा'ले जानकारL :दए । ७ वष'देGख २ वटा मे�सन ब@द हँ◌ुदा क+रब  ६६ अब' राज6व गुमेको  जनाएका छन ्। 

एउटा मे�सनवाट दै-नक १ लाख २० हजार यु-नट zबजुलL उ[पादन हु@छ । र, [यो zब=k गदा' �ा(धकरणले दै-नक ८ 

लाख ४० हजार राज6व उठाउन सTछ । सब ैमे�सन (इि@जन) चाइ-नज हुन ्। भारतले ३५ वष' अ-घ -नमा'ण गदा' सब ै

जापा-नज समान रहेकोमा प-छ मम'तका =ममा स6तो र -छटो `याउन स<कने चाइ-नज मे�सन �ा(धकरणले फेदR 

गएको हो । 

भारतले -नमा'ण गरेर -नःशु`क ह6ता@तरण गरेको गहृ सNचालनका ला(ग �ा(धकरणले कुन ैचासो देखाएको छैन । 

नया ँजल�व�युत ्गहृ -नमा'णमा चासो :दने �ा(धकरण र ऊजा' म@Mालयले थोरै लगानीमा त[काल �व�युत ्उ[पादन 

गन' सTने गfडकबारे बेखबर छन ् ।      एक म:हनाअ-घ 6थलगत -नरLXणमा आएकk ऊजा' म@Mी राधा |वालLले 

भौ-तक संरचना रा�ो अव6थामा रहेको गहृ सNचालनका ला(ग त[काल रकम -नकासा :दने जानकारL गराए प-न 

�<=या अ-घ बढेको छैन । 

क+रब १ अब' लगानी हुन सके ३ वटा नया ँमे�सन जडान हुन सTने शमा'ले जानकारL :दए । ७ वष' अ-घदेGख मम'त गरेर 

नहुने र नया ँ मे�सन जडान गनु'पनF अडानमा रहेर के@}मा पMाचार गदR आएको के@}का कम'चारL कतबैाट चासो 

नदेखाइएप-छ अ@योल र -नराश छन ् । 6थानीय बा�स@दा प-न �व�यतु ्गहृ सNचालन हुन पs यो भ@दै पटक पटक 

ऊजा' म@Mालयमा ड�ेलगेसन गएको 6थानीय राजकुमार शमा'ले जानए । 

पखा'लस:हत ३२ zबगाह XेMफलमा अ[याध-ुनक भवन र सु�वधायुTत भौ-तक संरचना रहेको गfडक �व�यतु ्गहृमा 

�व�युत ्�ा(धकरणका इि@ज-नयर स:हत ४ दज'न कम'चारL काय'रत छन ् । मा�सक तलब खाँदै आएका कम'चारLहU 

�व�युत ्उ[पादन ब@द हँुदा -नराश छन ्। क+रब ४० करोड लगानी हुन सके ५ मेघावाट Xमताको नया ँटवा'इन फेन' 

स<कने र [यसबाट दै-नक १  लाख २० हजार यु-नट उ[पादन हुन सTने के@}का �मुख इि@ज-नयर नारायण जैसी 

-तवारLले जानकारL :दए । 

[यसबाट दै-नक zबजुलL बेgदा ८ लाख ४० हजार राज6व (आ#दानी) �ा�त हु@छ । एउटा मे�सन फेन' सके [यसले 

उ[पादन गनF zबजुलL zब=k गदा' ३ वष'मा अकv मे�सन <कनन् स<कने अव6था रहेको उनले जानकारL :दए । एकै पटक 

१ अब' लगानी गन' �ा(धकरणलाई सम6या परे एउटा फेरेर भए प-न सNचालन गन' आफूले �लGखत �6ताव पठाएको 

उनले सुनाए ।   

नवलपरासीको zMवेणीमा बाँध बनाएर नहरमा १६ हजार िTवसेक �लटर पानी �सँचाइका ला(ग zबहार पुs याएको भारतले 

-नमा'ण गरेर गfडक �व�यतु ्गहृ ३५ वष'अ-घ ह6ता@तरण गरेको हो । zMवेणी हँुदै १९ <कलो�मटर नेपालL भूभाग हँुदै 

भारतको zबहारमा पानी लगेको छ । गfडक स#झौताअनसुार भारतमा पुs याएको नहरको सूय'पुरा भ@ने 6थानमा 



गfडक जल�व�यतु ्गहृ -नमा'ण गरेर ह6ता@तरण गरेको हो । �व�यतु ्गहृका �ा�व(धक र कम'चारLहU भारतबाट 

आयात भएको १ सय ३२ केबी �व�युत ्गfडक पावर हाउसबाट नेपाल पठाउने गछ'न ्। 

[यस XेMका सभासद देवकरण जयसवाल (स@त)ु ले गहृ त[काल सNचालनका ला(ग ऊजा' म@Mी र �व�यतु ्

�ा(धकरणमा पटकपटक कुरा राBदा प-न बेवा6ता भएकाले अब आफूले संसदमा कुरा उठाउने काि@तपुरलाई बताए । 

नवलपरासीमा दै-नक २०/२२ मेघावाट zबजुलL भए �सQगो िज`ला लोडसे0डङ मुTत हुने उनले सुनाए । �व�यतु ्गहृ 

सNचालन गरेर [यसबाट उ[पा:दत zबजुलL नवलपरासीमा �वतरण हुनपुनF अडानमा आफू रहेको उनले दाबी गरे । 

  



>f]t M sflGtk'/, @)&!÷#÷!& 

सोलारको zबजुलL बेgन स<कने 

काि@तपरु सवंाददाता 

काठमाडौ, असार १६ -  

घरघरको सोलारबाट उ[पा:दत zबजुलL �व�युत ्�ा(धकरणलाई बेgन स<कने yयव6था `याउने कसरतमा सरकार जटेुको 

छ । सोलार जडान गन' सरकारले सहु�लयतपूण' ऋणसमेत उपल_ध गराउनेछ । अथ'म@Mी रामशरण महत र राि��य 

योजना आयोगका उपाWयX गो�व@द पोखरेल यसमा सहम-त जनाइसकेकाले सहरL XेMबाट यसको सुVवात हुने 

स#भावना ब�लयो भएको हो । तर उTत सु�वधा १ <कलोवाटभ@दा बढLको सोलार जो�ने सहरवासीलाई माM उपलबध् 

हुनेछ ।  

'आगामी वष'को बजेटले घरघरमा सोलारबाट ऊजा' उ[पादन गनFलाई �ो[साहनको काय'=म `याउनेछ,' काि@तपुरले 

zबहLबार आयोजना गरेको राउ@ड टेबलमा महतले भने, 'उTत काय'=मअ@तग'तको सोलार ऊजा'का ला(ग नया ँ�मट+रङ 

�स6टम राखेर =े0डट, डzेबट दवु ैगरन् स<क@छ ।' उनका अनुसार उप[यकाको १० हजार घरबाट ५० मेगावाट �व�यतु ्

उ[पादन हुने स#भावना छ ।  

काय'=ममा सरकारले लगानी भने नगनF उनले बताए । 'घरवाला आफ� ले गनF हो । आफ� ले लगानी गरेर �योग गनF र 

�ा(धकरणलाई zब=k गरेर पैसा कमाउने हो,' उनले भने, 'तर यसका ला(ग yयव6थापन चा:ह@छ । केहL क#पनीहUले 

yयव6थापनको �6ताव ग+रसकेका छन ् । छलफल भइरहेको छ ।' �व\वका अ@य मुलुकमा 6था�पत अवधारणा 

भएकाले यहा ँप-न सुV गन' ला(गएको महतले बताए । मागअनुसार �व�यतु ्:दन नसकेप-छ सरकारले चालू आ(थ'क 

वष'मा Zामीण भेगमा झ� सोलार अनदुानको yयव6था गरेको (थयो ।  

एक वष'�भMमा २५ हजार घरप+रवारले अनदुान रकमबाट सोलार जो�ने अनुमान गरेप-छ रकम थौरै भएकाले �भावहLन 

भएको (थयो । वैकि`पक ऊजा' �व�'न के@}का अनुसार उTत काय'=ममा तीन सयभ@दा बढL घरप+रवार सहभागी 

भएनन ्। झ@ड ै२ लाख Vपैयाभँ@दा बढL लगानी हुने सोलारका ला(ग माM ै८ देGख १२ हजार Vपयैा ँअनुदानको yयव6था 

गरेकाले उTत काय'=म �भावहLन भएको हो ।  

महतका अनुसार थप सहयोगका ला(ग २० मेगावाटको सोलार आयोजना एक वष'�भM सुV गन' ला(गएको जानकारL 

:दए । '[यसलाई �व\व ब�कले सहयोग गदR छ,' उनले भने । आयोगका उपाWयX पोखरेलका अनुसार क6तो 

अवधारणामा काय'=म सुV गनF भ@ने �वषयमा -नण'य भने हुन बाँकk छ । '�ो[साहनका ला(ग सामZीहUमा �ास कlी, 

सहु�लयत ऋण र _याज छुट न ैउपयुTत �व(ध हुन सTछ,' पोखरेलले भने ।  

उनका अनुसार १ <कलोवाटभ@दा कम Xमताको सोलार जो�नेलाई उTत सु�वधा न:दने <क भ@ने �वषयमा छलफल 

भइरहेको छ । १ <कलोवाट Xमताको सोलारका ला(ग क#तीमा ७ देGख १० लाख Vपयैाँस#म लाYछ । 'यो काय'=म 

उ�योगहUका ला(ग बढL उपयोगी हुन सTछ,' उनले भने । उप[यकामा सौय'ऊजा'को स#भावना भए प-न yयवि6थत 

काय'=म नहँुदा यसले तीeता पाउन सकेको छैन । उप[यकाका १२ सभासदले प-न सौय' ऊजा'लाई �ाथ�मकता :दन 

जोड गदR केहL समयअ-घ सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेका छन ् । बजेटबाटै अकv काय'=म आउने भएप-छ सहरको 

सोलार अनदुानले भने -नर@तरता नपाउने स#भावना ब>दै गएको छ । 

चालू आ(थ'क वष'मा सरकारले उप[यकाका २५ हजार घरधुरL, पोखरा र अ@य २ सहरका सडक ब[ती र सौय' ऊजा' जडान 

गनF मुलुकभरका सामुदा-यक रे0डयो र सामुदा-यक अ6पतालमा अनदुान रकम उपल_ध गराउने काय'=म `याएको 

(थयो । काय'�व(ध बनाई २८ करोड Vपयैा ँबजेट �व-नयोजन प-न भएको (थयो । २ सयवाट �पक Xमताभ@दा बढLको 

सौय' �व�यतु जडान गनFलाई अनदुानको yयव6था (थयो । 
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चमे�लयाको भे+रएसन भुTतानी रोTका 

लmमण �वयोगी 

काठमाडn - संसदको साव'ज-नक लेखा स�म-तले ३० मेगावाट चमे�लया जल�व�यतु आयोजनामा ठेकेदारले मागेको 

भे+रएसन (थप रकम) वापतको रकम त[काल भुTतानी नगन' नेपाल �व�यतु �ा(धकरणलाई -नदFशन :दएको छ। 

�ा(धकरण सNचालक स�म-तले �ववा:दत -नण'य गरेको भ@दै साव'ज-नक भएप-छ अकv yयव6था नभएस#म उTत 

भुTतानी न:दन -नदFशन :दइएको हो। स�म-तको मंगलबार बसेको बैठकमा उपि6थत अ(धकांश सभासदले आयोजनामा 

भएको अ-नय�मतताबारे छानzबन गनु'पनF समेत आवाज उठाएका छन।् 

�ा(धकरण सNचालक स�म-तले यसअ-घ आयोजनाको ठेकेदार चाइना गेजुवा वाटर ए@ड पावर Zुप �ल�मटेड 

(�सिजिजसी) ले माग गरेको रकममWये १ अब' ९ करोड Vपयैा ँभुTतानी :दन -नण'य गरेको (थयो। आयोजना -नमा'णमा 

�व�भ@न XेM तथा -नकायबाट भएको अवरोध, भुTतानीमा :दलाइ र सुVङ खिु#चएर पुन-न'मा'ण गनु'भएप-छ ठेकेदारले 

थप रकम मागेको (थयो। 

�ा(धकरणले सुVङ खिु#चएर पनु-न'-नमा'ण गनु'पनF थप लागतवापत २०७० का-त 'क २३ गते ब�क Yयारे@टL राखी १६ करोड 

Vपयैा ँभुTतानी ग+रसकेको छ। दाचु'ला िज`लामा ब-नरहेको यो आयोजना सन ्२००६ मा ठेTका स#झौता भइ २०११ मा 

पूरा गनF लmय (थयो। सुVमा ८ अब' Vपैयामँा ब@ने लmय राGखए प-न हालस#म १२ खब' Vपयैाँभ@दा बढL रकम खच' 

भइसकेको �ा(धकरणले जानकारL :दएको छ। 

समय लि#बएवापत ठेकेदारलाई थप रकम :दनपुनF अव6था देGखन ु6वाभा�वक हो तर यसमा �ा(धकरण र आयोजनाका 

कम'चारLको लापरबाहL बढL सम6या देGखएको ऊजा' म@Mालयका अ(धकारL बताउँछन।् भुTतानी :दने रकम अभाव 

भएप-छ �ा(धकरणले ऊजा' म@Mालयमाफत' अथ'मा माग गरेको (थयो। �ा(धकरणले आयोजना पूरा गन' लाYने कुल 

लागत माग गरेको (थयो। 

ठेकेदारको रकम भुTतानी रो<कँदा थप सम6या उ[प@न हुने देGखएको छ। �ा(धकरणका एक कम'चारLले भने, 

'आयोजनामा भएको ��टाचारबारे स�म-तले छानzबन गन' सTछ। छान�वन गन' भुTतानी नै रोTन ु पदRन, य6तो 

-नण'यले आयोजनामा थप सम6या उ[प@न गराएको छ।' �ा(धकरणले सन ्२०१५ को माच' मा सTने लmय राखेको छ 

तर य6तो ग-त�व(धले आयोजना पूरा हुने �म-त अ-नि\चत बनेको छ। 
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सय मेगावाटमा(थका आयोजनामा माM डलरमा �प�पए 

लmमण �वयोगी 

काठमाडn - �व�यतु ख+रद स#झौता (�प�पए) अमे+रकk डलरमा गनF वा नगनF भ@ने बहस भइरहँदा सय मेगावाटभ@दा 

ठूला आयोजनामा माM य6तो स#झौता गनु'पनF छलफल सुV भएको छ। 

संसदको साव'ज-नक लेखा स�म-तको आइतबारको बैठकमा अ(धकांश सभासदले �वदेशी लगानी `याउन डलरमा �प�पए 

गनु' आव\यक रहेको तर मापदfड बनाएर सय मेगावाटमा(थका आयोजनामा माM काया'@वयन गनु'पनF बताएका छन।् 

बै<कङ XेMमा साना आयोजनाका ला(ग पया'�त पुँजी रहेकाले सय मेगावाटभ@दा साना आयोजनामा �वदेशी लगानी 

खो�ने �व-ृत अ@[य हुनुपनF सब ैसभासदको तक'  (थयो। Gख#ती र भोटेकोसीमा गलत स#झौता दोहोरय्ाउन नहुने ऊजा' 

म@Mालय र नेपाल �व�यतु �ा(धकरणलाई उनीहVको सुझाव छ। 

६० मेगावाट Gख#ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसीमा महँगोमा �प�पए गरेकै कारण �ा(धकरणको आ(थ'क अव6थामा 

सुधार नआएको :ट�पणी गदR यी आयोजना सरकारले <क@न सTने �ावधान रहे त[काल �<=या सुV गन' प-न 

सुझाइएको◌े छ। 

हरेक आयोजनामा गनF �प�पएबारे बहस र �ववाद ग+ररहनुभ@दा यसस#ब@धी 6प�ट नी-त बनाउन सरकारले :ढलो गन' 

नहुने सभासद रामह+र ख-तवडाले बताए। 'मापदfड बनाएर सय मेगावाटभ@दा ठूला आयोजना डलरमा �प�पए गन' 

:दनपुछ' ,' उनले भने, '�वदेशी लगानी `याउँदासमेत यहLअनVुपको मापदfड हुनुपछ'।' 

Gख#ती र भोटेकोसीको �प�पए पुनरावलोकन गनु'पनF भ@दै अका' सभासद टोपबहादरु रायमाझीले �वदेशी लगानीका सब ै

आयोजनाको �प�पएमा समानता हुनुपनF बताए। उनले भने, 'म@Mालयले डलरमा �प�पए गनु'पछ'  भनेको छ भने फे+र सो 

�<=या रो<कएको अ�भyयिTत :दने आसय �वरोधाभाष छ।' 

यसै गरL सभासद �वकास ल#सालले �वदेशी लगानी तथा -नजी XेM नाफा नदेखी कुन ैप-न XेMमा नआउने हँुदा ब@द 

कोठा�भM �प�पए गन' नहुने बताए। '�वदेशी मु}ा `याउँदा डलरमै भुTतानी :दनुपछ' , उनलेभ भने, 'डलर :दँदा देशलाई 

नोTसानी हु@छ यसथ' दवु ैपXले जोGखम बाँडफाँड गनF हेिजङ �णालLको �वकास हुनुपछ'।' यसका ला(ग �वचा+र(धन 

�व�युत नी-तमा यो �वषय समावेश गरेर -छटो पा+रत गनु'पनFमा उनले जोड :दए। 
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चमे�लयाको लागत आठबाट बढेर २० अब' 

लmमण �वयोगी 

काठमाडn-ठेकेदार र नेपाल �व�यतु �ा(धकरणको लापरवाहLले चमे�लया जल�व�यतु आयोजनाको लागत डढे सय 

�-तशतले ब>ने देGखएको छ। दाचु'ला िज`लामा -नमा'णधीन यो आयोजनाको सुVमा आठ अब' Vपयैा ँलागत तो<कएको 

(थयो। समयमा -नमा'ण नहँुदा बढेर २० अब' Vपैया ँपुYने अनुमान ग+रएको छ। 

सामा@यतयाः �-तमेगावाट उ[पादन लागत १५ करोड Vपैया ँपछ'। तर यसको झ@ड ै६० करोड Vपयैा ँ�-त मेगावाट पुYने 

भएको छ। �ा(धकरणकै लmयअनुसार �-तमेगावाट ५० करोड Vपयैा ँपु(गसकेको छ। �ा(धकरणले बनाएका आयोजना 

तो<कएको समय र लागतमा नब@ने अकv उदाहरण चमे�लया बनेको छ। यसअ-घ मWयम6या'QदLको लागत १४ बाट २९ 

अब' पुगेको (थयो।  

पटक–पटक समय र लागत थ�दा प-न पूरा नभएको चमे�लया ब-नसTन अकv दईु वष' थ�पने -नि\चत भएको छ। सुVङ 

-नमा'णमा देGखएको सम6या, ठेकेदारले गरेको :ढलाइ र �व�युत �ा(धकरणकै लापरवाहLले आयोजनाको अव(ध लि#बने 

अव6था आएको हो।  

आयोजना -नमा'णको समयमा भएका ब@द हडताल, भुTतानी :ढलाइ र सुVङ खिु#चएर पुनः -नमा'ण गनु'पदा' थ�पएको 

रकममा समेत आयोजना नब@ने भएको छ। �ा(धकरणले प-छ`लो प`ट गरेको संशोधनअनुसार यो आयोजना सन ्२०१५ 

माच'मा पूरा हुनेछ भने लागत १५ अब' Vपयैा ँअनुमान ग+रएको छ। तर, [यो अनुमान गलत रहेको आयोजनाकै कम'चारL 

बताउँछन।् 

स#ब� एक इि@ज-नयरका अनुसार आयोजनामा हालस#म १७ अब' Vपयैा ँ खच' भइसकेको छ। �ा(धकरणले भने 

हालस#म ज#मा १२ अब' VपयैामँाM खच' भएको जानकारL :दएको छ। �ा(धकरणले तोकेको �म-तमा कुन ैप-न अव6थामा 

आयोजना नब@ने तक'  तक'  गदF ती इि@ज-नयरले भने, ‘अ:हलेकै अव6था आयोजना पूरा हुन अझै दईुदेGख तीन वष' 

लाYछ। लागत २० अब' Vपयैा ँना�छ।' 

आयोजनाको �स�भल ठेकेदार चाइना गेजवुा वाटर ए@ड पावर Zुप �ल�मटेड (�सिजिजसी) ले भे+रएसनबापतको रकम 

भुTतानी न:दएको भ@दै अ:हले काम रोकेको छ। उसको भे+रएसन सम6या समाधान स�म-त (0डआरबी) ले पा+रत 

गरेप-छ माM ैपाउँछ। तर काम सुचाV गन' सम6या भएको भ@दै अ(Zम भुTतानी मागेको �ा(धकरण कम'चारL बताउँछन।् 

भुTतानी न:दएस#म काम नगनF भ@दै २० :दनदेGख सुVङ पनु-न'मा'णको काम रो<कएको आयोजनाका कम'चारLले 

जानकारL :दए। 

�ा(धकरण सNचालक स�म-तले भने हालै ठेकेदारको १ अब' ९ करोड Vपैया ँबराबरको भे+रएसन 6वीकृत ग+रसकेको छ। 

ठेकेदारको बीलअनुसार समयमै भुTतानी न:दँदा प-न सम6या ब>दै गएको परामश'दातातफ' का एक इि@ज-नयरले बताए। 

�व�भ@न माग राखेर १५/२० :दनदेGख ठेकेदारले काम रोकेको �ा(धकरण उ[पादन -नमा'ण -नदFशनालयका शेर�सहं भाटले 

ि6वकारे। 

‘सुVङ ख#ुचाइ र समय लि#बएप-छ थ�पने आ(थ'क भार दईु शीष'कमा ठेकेदारले भे+रएसन (थप रकम) माYदै आएको छ,' 

उनले सोमबार नाग+रकसँग भने, ‘केहL रकम भुTतानी भइसकेको छ, काम रो<कएको �वषयमा -छlै छलफल गरेर 

सम6या समाधान गछ�' काम गदR जाँदा आउने सम6याबारे अनुमान गन' नस<कने हँुदा लागत क-त थ�प@छ अ:हले न ै

ए<कन गन' नस<कने उनले �6�याए। 

भाटका अनुसार हालस#म आयोजनाको -नमा'ण क+रब ९४ �-तशत पूरा भइसकेको छ। अ:हले काम रो<कएकाले लaXत 

समयमा पूरा हुने स#भावना नदेGखएको उनले बताए। ‘-नमा'ण अव(ध क-त थ�प@छ ए<कन गन' स<कँदैन,' उनले थपे। 

तर, आयोजना �मुख राजे@} मान@धरले भने ६ म:हनास#म समय लि#बन सTने बताए। 

२०६९ वैशाखमै -नमा'ण स<कएको सुVङ कमजोर भौगो�लक अव6थाका कारण भदौस#म आठ सय ४३ �मटर खिु#चएको 

(थयो। खिु#चएको मWये क+रब पाँच सय �मटरको पुन-न'मा'ण भइसकेको आयोजनाले जानकारL :दएको छ। बाँकk काम 



गन' ठेकेदारले बढL रकम मागेर काम रोकेको कम'चारL बताउँछन।् एक कम'चारLले भने, ‘ठेकेदारले मागेको रकममWये ५० 

�-तशत माM ैजायज भ@दै भाटले [योभ@दा बढL :दन नसTने अडान �लएप-छ उसले काम रोकेको हो।' 

परामश'दाताले समेत उसको मागको ५० �-तशत माM ै भुTतानी :दन �सफा+रस गरेको (थयो। तर, भुTतानीस#ब@धी 

सम6या नरहेको -नदFशनालय �मुख भाटको दाबी छ। ‘कम'चारL काठमाडn बसेर आयोजना चलाउँछन,् अ-न सम6या माM ै

थ�प@छन,्' आयोजनाका एक इि@ज-नयरले भने। ठेकेदार समूह काम रोकेर काठमाडn फकF काले आयोजनाका कम'चारLले 

तास खेलेर :दन का�ने गरेको बताइएको छ। 

भुTतानी सम6याले इलेT�ो मेका-नकलतफ' को को+रयालL ठेकेदार केएचएनपीले एकतफu ठेTका तोडकेो (थयो। 

अजु'नकुमार काकu काय'कारL -नदFशक -नयुTत भएप-छ उनले उसलाई सहम-तमा `याएर काम सुV गराएका (थए। 

आयोजनाका एक कम'चारLले भने, ‘काकu नभएको भए अ:हलेस#म आयोजना अझ लथा�लगं हु@�यो।' ९४ �-तशत काम 

स<कएको भ-नए प-न ८५ �-तशतभ@दा बढL काम नभएको ती कम'चारLको दाबी छ। 

आयोजनाको �स�भल -नमा'ण गन' सन ्२००६ 0डसे#बर १५ मा गेजुवासँग स#झौता भएको (थयो। उसबेला आयोजनाको 

कुल लागत आठ अब' अनुमान ग+रएको (थयो। सन ्२०११ मा सTने लmय राGखएकोमा दईु वष' थपेर २०१३ पुरय्ाइयो। 

लागत प-न थपेर १२ अब' Vपैया ँपुरय्ाइयो। अ:हले सो लागतसमेत संशोधन गरL १५ पुरय्ाइएको छ। 

ठेकेदार प+रचालनमा �ा(धकरणको लापरवाहL, भुTतानीमा :ढलाइकै कारण आयोजना VYण अव6थामा पुगेको 

कम'चारLकै :ट�पणी छ। ‘कम'चारL के@}मा ब6छन ् र दईु सय �-तशतस#म भ[ता खा@छन।् यसको अनुमगन हँुदैन। 

�वभागीय �मुख भ[ता 6वीकृत गछ'न,् यहL लापरवाहLले �ा(धकरणका आयोजना महँगा हु@छन,्' ऊजा' म@Mालयका एक 

अ(धकारLले भने। तर, सम6याZ6त आयोजनाबारे म@Mालयले समेत बेवा6ता ग+ररहेको छ। 
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मा=थ1लो मोद� सन ्२०१७ दे!ख 

बाबुराम ख�का 

काठमाडn, १६ असार- को+रया वाटर +रसोस' कपvरेसन (के–वाटर)ले मा(थ`लो मोदL ‘ए’ जल�व�युत ्आयोजना -नमा'ण 

सन ्२०१७ देGख सुV गरL ४ वष' (२०२०)मा सTने काय'योजना पेस गरेको छ । २ वष'�भM लगानी yयव6थापन, �व�यतु ्

ख+रद स#झौता (पीपीए), जYगा अ(धZहण र वातावरणीय �भाव मू`याकंनज6ता -नमा'णपवू'का काम सकेर २०१७ देGख 

�स�भल -नमा'ण गनF उसको �6ताव छ । 

आ@त+रक खपतका ला(ग -नमा'ण हुन लागेको यो आयोजनाको ज0डत Xमता ४७ मेगावाट छ । यसबाट वा�ष'क २८ 

करोड ३० लाख यु-नट zबजुलL उ[पादन हुने स#भाyयता अWययनले देखाएको छ । 

संयुTत बैठक गरेर के–वाटरको काय'योजना म6यौदा 6वीकृत गरेप-छ आयोजना अ-घ ब>ने �व�यतु ् �ा(धकरणले 

जनाएको छ । संयुTत बैठकप-छ आयोजना �वकासका ला(ग �ा(धकरण र के–वाटरले संयुTत क#पनी 6थापना गनFछन ्

। के वाटरले आयोजनाको लागत �6ताव गरे प-न वा6त�वक लागतको टंुगो लगाउन बाँकk छ । 

आयोजना बनाउन क+रब साढे ७ अब' Vपयैा ँ (७ करोड ८० लाख अमे+रकk डलर) लाYने �ा(धकरणको स#भाyयता 

अWययनले देखाएको छ । यो लागतमा प+रवत'न हुन सTछ । दबुलेै आयोजनाको लगानी संरचना 6वीकृत ग+रसकेका 

छन ् । यसअनुसार �ा(धकरणको ६०, के–वाटरको ३० र 6थानीय÷सव'साधारणको १० �-तशत लगानी हु◌ुनेछ । 

आयोजनामा ६० �-तशत कजा' र बाँकk ४० �-तशत 6वपुँजी लगानी हुनेछ । 

आयोजनालाई कजा' लगानी जुटाउने िज#मा के–वाटरको छ । एकkकृत आ(थ'क एव ं�ा�व(धक �-तवेदन तयारप-छ माM 

को+रयालL -नया'त–आयात (एिTजम) ब�क र ए�सयालL �वकास ब�क (एडीबी)ले लगानी गनFछन ्। दबु ैब�कले लगानी गनF 

सहम-त जनाइसकेका छन ्। 

०६८ चैतमा संयुTत �वकास स#झौता हँुदा के–वाटरको ८० र �ा(धकरणको २० �-तशत लगानी हुने उ`लेख (थयो । प-छ 

लगानी संरचना प+रमाज'न गरL के–वाटरले ३० �-तशतमाM 6वा�म[व �लन सहम-त जनाएको (थयो । दवुैले संयुTत 

Uपमा तयार गरेको स#भाyयता अWययन �-तवेदनले yयापा+रक दरमा कजा' �लन �व�यतु ्ख+रद–zब=k (पीपीए) दर 

�-तयु-नट @यूनतम ८.५ से@ट (क+रब ८ Vपैया)ँ हुनुपनF देखाएप-छ उसले लगानी घटाएको हो । 

�ा(धकरणले आयोजनाबाट उ[पादन हुने zबजुलL �-तयु-नट ६.५ से@ट (क+रब ६ Vपयैा)ँभ@दा बढL मू`य -तन' नसTने 

बताएप-छ सहु�लयत कजा' आव\यक भएको छ । के–वाटर को+रया सरकारको क#पनी भए प-न उसले सहु�लयत कजा' 

�लएर �वदेशमा लगानी गन' नपाउने एडीबीको �ावधानका कारण यसमा नेपाल सरकारको सहभा(गता आव\यक भएको 

छ । 

नदLको बहावमा आधा+रत यो आयोजना पव'त र का6कk िज`लामा पछ'  । आयोजनाको �व�य[गहृ 6याउले बजारमा 

हुनेछ । अWययनअनुसार सुVङको ल#बाइ ६ <कलो�मटर हुनेछ । आयोजनाबाट उ[पादन हुने zबजुलL पव'तको 

0डमुवाि6थत �6ता�वत @य ुमोदL सब6टेसनमा जो0डनेछ । आयोजना6थलस#म पुYन ११ <कलो�मटर लामो कgचीबाटो 

-नमा'ण भइसकेको छ । वातावरणीय अWययन काय'स#प@न गरL स#बि@धत -नकायबाट 6वीकृत भइसकेको छ । 
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�व�यु[को औ�यो(गक खपत व�ृ�दर सु6त 
पु�प कोइराला 

 

औ�यो=गक �वDतारमा म;द�को DपEट सFकेत 

असार १६, काठमाडn । नेपालमा �व�यु[को घरेलु खपतको तुलनामा औ�यो(गक खपतको व�ृ�दर सु6त रहेको त�याQकले 

देखाएको छ । सन ्२००४ मा घरेलु खपत ६ सय ७० दशमलव ७८ (गगावाट–आवर (थयो भने औ�यो(गक खपत (१९ 

दशमलव ०२ (गगावाट–आवरले बढL) ६ सय ८९ दशमलव ८० (गगावाट आवर (थयो । तर, २००५ देGख घरेलु खपतको 

व�ृ�दरले औ�यो(गक खपतको व�ृ�दरलाई उ-छनेको देGख@छ । २०१३ स#म(९ वष')मा घरेलु खपत वा�ष'क औसत ८ 

दशमलव ६७ �-तशतले बढेको छ । तर, औ�यो(गक खपत भने (२ दशमलव ४९ �-तशत �व@दलेु कम) वा�ष'क औसत ६ 

दशमलव १८ �-तशतले बढेको देGख@छ । सन ्२०१३ स#म आइपुYदा �व�यु[को कुल घरेलु खपत १ हजार ३ सय ९२ 

दशमलव ४४ (गगावाट–आवर पुगेको छ भने औ�यो(गक खपतको व�ृ� (२ सय ५२ दशमलव ४६ (गगावाट–आवरले कम) 

१ हजार १ सय ६७  दशमलव ९८ (गगावाट–आवरमा सी�मत छ । 

२०६५ सालप-छ �व6तार ग+रएको Zामीण �व�यतुीकरण काय'=मलगायत कारण �व�यु[को घरेलु खपत बढेको नेपाल 

�व�युत ्�ा(धकरणले बताएको छ । कारण जेसुकै भए प-न औ�यो(गक खपतको व�ृ� सु6त हुनुले देशमा औ�यो(गक 

�वकासको ग-त प-न सु6त भएको 6प�ट पारेको 6वत@M ऊजा' उ[पादक |ाने@}लाल �धान बताउँछन ्। ‘नया ँउ�योग 

खु̀ नकुो साटो �व�य[ुकै अभावले भएका उ�योग ब@द हुने =ममा छन,्’ उनी भ@छन,् ‘�व�युत ्आपू-त 'को सु-नि\चतता 

हुने हो भने उ�योग–yयवसायको �व6तार भई देश�भM उ[पा:दत �व�यतु ्देश�भM ैखपत हुन सTछ ।’ �व�यतु ्आपू-त 'को 

सु-नि\चतता गनF =मका आ@त+रक औ�यो(गक माग नब>दाका �ार#भकालLन वष'हUमा देशलाई बढL हुने �व�यतु ्

भारत र बQगलादेशलाई बेgन स<कने उनको भनाइ छ ।   

�व�युत ्yयापारको एका(धकार पाएको नेपाल �व�यतु ्�ा(धकरणका �वTता शेर�सहं भाटका अनुसार �ा(धकरणका २७ 

लाख ZाहकमWये ९५ �-तशत घरेलु उपभोTता छन ्। घरेलु Zाहकको सQBया वषF-न ब>दै गएको र औ�यो(गक Zाहक 

सQBयाको व�ृ�दर तुलना[मक Uपमा कम हँुदै गएकोले �व�यु[को औ�यो(गक खपत प-न कम भएको देGखएको उनले 

बताए । ‘-नमा'णाधीन आयोजनाहUको उ[पादन थ�पए सन ्२०१७ प-छ वषा'याममा नेपाललाई �व�यतु ्बढL हु@छ,’ उनले 

भने, ‘�व�यतु ्बढL हुने समय (वषा')मा माM ैच`ने उ�योग 6थापना हुन नसTने भएकाले वषा'को बढL हुने �व�यतु ्बेgनुको 

�वक`प छैन ।’ �व�य[ुको आ@त+रक तथा औ�यो(गक खपत नबढाई देशको आ(थ'क �वकास नहुने �व|हU बताउँछन ्। 

�व�युत ् खपत बढL गनF देशले नै आ(थ'क �वकासमा फ�को मादR �वक�सत भएको उदाहरणका Uपमा नवF, 



<फन`याfडलगायतका देशलाई �लन स<क@छ । तर, ऊजा' उ�यमी �धान भ@छन,् ‘बढL भएको समयमा बेgन र कम भए 

<क@ने गरL अ@तरदेशीय ऊजा' yयापारको नी-त अिBतयार गनF हो भने आ@त+रक तथा औ�यो(गक खपत घ�दैन ।’ 

6वत@M ऊजा' उ[पादकहUको सं6था नेपाल (इ�पान)का अWयX ख�गबहादरु �व�ट भने �ा(धकरणले न ैसन ्२०१७ प-छ 

�व�युत ् बढL हु@छ भनेर �चार गनु' �वड#बनापूण' भएको बताउँछन ् । उनी भ@छन,् ‘आ@त+रक खपत बढाउन 

नसTदास#म त बढL हुने �व�यतु ्अभाव भएका -छमेकkलाई बेgने नै हो ।’ खेर जा@छ भनेर भ@नुभ@दा अ@तरदेशीय ऊजा' 

yयापारको नी-त -नमा'ण र स#झौताका ला(ग �ा(धकरणको सकारा[मक पहल हुनपुनF उनको भनाइ छ । यसो हुनसके 

पया'�त �व�यतु ्उ[पादन गनF र बढL हुने �व�य[ुलाई yयव6थापन गन' �व=kका साथ ै=मशः आ@त+रक तथा औ�यो(गक 

खपत बढाउन स<कने उनको धारणा छ । 
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वषा'याममा प-न त`लो मोदLको -नमा'ण तीe 
गणेश पौडले 

 
मुGय सु-ङमारग् Hवेश गनI अ�डट १ को भाग । 

असार १६, पव'त । पव'तमा -नजीXेMले -नमा'ण ग+ररहेको २० मेगावाट Xमताको त`लो मोदLखोला जल�व�यतु ्

आयोजनाको -नमा'ण काय' वषा'याममा प-न तीe पा+रएको छ । यो समयमा बा:हरL भौ-तक -नमा'णका काम �भा�वत हुने 

भए प-न आयोजनाले सुVङ ख@ने र ‘हेडव�स’का संरचना -नमा'ण काय' तीe बनाएको हो । आयोजनाका अनुसार 

हालस#म मुBय सुVङको २० �-तशत -नमा'ण काय' पूरा भएको छ । साथ,ै मुBय सुVङस#म पुYने दईुओटा सहायक सुVङ 

प-न -नमा'ण ग+रस<कएको छ । मुBय सुVङको करLब १ <कलो�मटर -नमा'ण भएको छ भने १ सय २२ �मटर र १ सय ८१ 

�मटर लामा दईुओटा सहायक सुVङ (अ0डट)समेत -नमा'ण स<कएको आयोजना �मुख पवन यादवले जानकारL :दए । 

‘वषा'याममा सुVङ ख@ने काममा कुन ैबाधा पुYदैन,’ उनले भने, ‘हामीले कामलाई -नर@तर अ-घ बढाइरहेका छn ।’ 

आयोजनाको कुल साढे ४ <कलो�मटर लामो सुVङलाई ६ ठाउँबाट ख@ने काम था�लएका कारण तो<कएकै समयमा पूरा हुने 

उनको भनाइ छ । आयोजनाले सुVङ -नमा'णका ला(ग साउथ ए�शयन इ@bा��Tचर क#पनी �ल�मटेडलाई गत फागुनमा 

ठेTका :दएको छ । ठेTका :दनअु-घ आयोजना आफैले सुVङ -नमा'ण ग+ररहेको (थयो । 

पव'तको बाजङु गा�वसमा पातीचौर बजारनिजकै आयोजनाले ‘हेडव�स’ र इfटेकको -नमा'ण काय'लाई प-न तीeता :दएको 

छ । हेडव�समा खोलामा बाँध बाँWने कामबाहेक अ@य संरचना -नमा'ण काय' भइरहेको यादवले जानकारL :दए । 

‘अ:हलेस#म हेडव�समा करLब १० �-तशत काम स<कएको छ । हेडव'Tस र पावरहाउस -नमा'णका ला(ग आ�शष, फेवा, 

नयाँबाटो जेभी क#पनीलाई ठेTका :दइएको छ,’ उनले भने ।   

पव'तको कु\मा नगरपा�लकामा पनF चुवा र दलुु'ङ तथा -तलाहार, बाजङु तथा देउपुर गा�वसमा -नमा'ण भइरहेको 

आयोजनाबाट २० मेगावाट zबजुलL उ[पादन हुनेछ । आयोजनाको -नमा'ण काय' २०७२ असोजस#ममा स#प@न गनF लmय 

छ । U. ३ अब' ५१ करोडको लागतमा -नमा'ण स#प@न गनF लmय राGखएको आयोजनाले २०६८ भदौमा नेपाल �व�यतु ्

�ा(धकरणसँग �व�यतु ्खरLद स#झौता गरेको (थयो भने २०६९ साउनदेGख -नमा'ण काय' थालेको (थयो । 
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डलरमाडलरमाडलरमाडलरमा    पीपीएपीपीएपीपीएपीपीए    गनु�गनु�गनु�गनु�    रा�घातरा�घातरा�घातरा�घात    : : : : सभासद्सभासद्सभासद्सभासद ्   

 काठमाड�काठमाड�काठमाड�काठमाड�: सभास�ह�ले अम�ेरक� डलरमा िबजुली ख�रद स�झौता गन� न�नेमा जोड �दएका छन्। �व�थािपका संस�को साव�जिनक लेखा सिमितमा 'अम�ेरक� डलरमा िबजुली ख�रद स�झौता' (पीपीए) स�ब%धी आइतबार भएको छलफलमा अिधकांश सद�यल ेय�तो जोड �दएका �न्। घाटा �%छ भन्ने थाहा �दँा�दँ ैडलरमा पीपीए गनु� रा/घात भएको उनीह�को िन2कष� छ। सभासद ्एव ंसिमित सद�य ह�र4साद नेपालले दशेलाई नो5सान पान6 तर नाफाजित लगानीकता�ल े लैजाने, लागत खच�भ%दा बढी दखेाएर महगँोमा पीपीए गन6 र दशेको �वाथ� नहने6 गरी स�झौता �ने गरेको बताए। आयोजनाको वा�तिवक लागतभ%दा बढी दखेाएर पीपीए गनु�को पछािड खराब िनयत भएकाल ेगलत प�रणाम आएको नेपालको तक�  छ। सभासद ् मीना पुनले िख�ती र भोटेकोसीका कारण दईुितहाइ घाटा रहकेो चचा� गद9 दशेलाई घाटा पु:े गरी रा/घाती स�झौता भएको बताइन्। उनले िवदशेी लगानी िभ;याउन े नाममा नाफा सुरि<त गन6 तर दशे र 4ािधकरण घाटामा जाने गरी लगानी िलने �क निलने भनी 4= ग�रन।् '4ािधकरणलाई सुरि<त पान� कुनै हालतमा डलरमा पीपीए गनु� �दँनै', पुनले भिनन,् '�वदशेी पुँजीलाई 4ाथिमकता �दने गरी नीित बनाउनुप:यो। िवदशेी लगानील ेदशेलाई टाट प@टाउने दिेखइसकेको छ।' सभास�ह�ले डलरमा �ने पीपीए ब%द कोठामा �ने, पारदशB न�ने र िबना4ित�पधा� �ने भएकाल े कुनै पिन हालतमा रोCुपन6 सुझाएका छन्। अका� सद�य दीपक बोहोराले �वदशेी पैसा प�रचालन गरेरै आ%त�रक खपतका लािग आयोजना बनाउनुपन6मा जोड �दए। उनल े�वदशेमा अEयिधक तरलता रहकेो र Eयसको पुिF कुनै सेयर जारी गदा� परेको आवेदनले गरेको बताए। सद�य उषा गुGङले पीपीए गदा� घाटाको �ापार �%छ भने Eय�तो �ापार �कन गन6 भनी 4शन् ग�रन्। उनल ेजलिवIEुको लइसे%स िलने र बाग6िनङ गद9 KहLनेह�को लाइसे%स खारेज गन� सिमितल ेिनद6शन �दनुपन6 बताइन्। सभासद भा2कर भMाले नेपाली पुँजी आकNषत गन6 नीित आवOयक रहकेो र लाइसे%स िलएर काम नगरे Eयसलाई खारेज गनु�पन6मा जोड �दए। 'स�झौता भनेको दईु प<लाई फाइदा �ने गरी गनु�पछ�', भMाले भने, 'रा/लाई फाइदा न�ने हो भने �कन गन6?' सभासदह�ले डलरमा �ने पीपीए ब%द कोठामा �ने, पारदशB न�ने र िबना4ित�पधा� �ने भएकाल े कुनै पिन हालतमा रोCुपन6 सुझाएका छन। सभासद ् िवकास ल�सालले डलरमा पीपीए पारदशB न�ने गरेको, ब%द कोठामा बसेर गन6 ग�रएको र िबना4ित�पधा� भएका य�ता स�झौतामा अनेक चलखेल �ने गरेको आरोप लगाए। अका� सद�य 



राजन केसील ेडलर पीपीए घाटाको �ापार भएको र य�तो घाटाको �ापार गन6 �क नगन6 भनी 4= गरे। गलत स�झौता गरेका कारण अबा�◌◌ैं Gपैयाँको घाटा परेको दाबी गद9 केसील े�वदशेी पुँजी प�रचालन गन� Eयसका लािग �पF नीित आवOयक रहकेो बताए। सभासद ्रामह�र खितवडाले 4ािधकरणल ेअिहल ेनै वष�को चार अब� ५६ करोड Gपैया ँघाटा खाइरहकेाल े4ािधकरण घाटामा जाने गरी पीपीए रो�कनुपन6 बताए। सभासद सव6%Mनाथ शु5लले �वदशेका Qयांक तथा िवR सं�थािसत ६५ अब� GपैयामँाS लगानी गन6 <मता रहकेाले िवदशेी लगानी आवOयक रहकेो बताए। ऊजा	म
�ीऊजा	म
�ीऊजा	म
�ीऊजा	म
�ी----इपानइपानइपानइपान    छलफलछलफलछलफलछलफल िनजी <ेSल े जलिवIुत ् आयोजना िनमा�णमा िवIमान सम�या समाधान गन6 उTेOयल े ऊजा� म%Sालय र लगानीकता�का 4ितिनिधबीच आइतबार छलफल भएको छ। जलिवIुEमा संल: िनजी <ेSको 4ितिनिधमूलक सं�था इपान र ऊजा�म%Sी राधा Wवालीबीच भएको छलफलमा िनजी <ेSले भोगेका सम�याबारे अवगत गराइएको िथयो।   
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जल�व�यKुमा गाउँलेको सवा दईु करोड सेयर 

बागलुङ,  असार १६ गते । िज`लाको तारा गा�वसमा -नमा'णाधीन ताराखोला सामुदा-यक जल�व�यतु ्आयोजनामा 

6थानीय जनताले सवा दईु करोड Vपयैाँको सेयर लगानी गरेका छन ्।  

दईु वष'अ-घ सुV भएको ३९४ <कलोवाट Xमताको उTत आयोजनामा तारा, :हल र अग'ल गा�वसका दईु हजार २०० 

घरधुरLले सेयर राखेका हुन ्। �-तघरधुरLले V १५ हजार अ-नवाय' Vपमा सेयर लगानी गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।  

 

    आयोजनामा 6थानीय जनताको सहभा(गता र 6वा�म[व बढाउन अ-नवाय' सेयर राBने yयव6था ग+रएको 

आयोजनाका अWयX तीथ'�सहं थापाले बताउनुभयो । क-तपय घरधुरLले भने 6वेिgछक Vपमा V १५ हजारभ@दा बढL 

रकम सेयर राखेको अWयX थापाले जानकारL :दनुभयो । आगामी डढे वष'�भM -नमा'ण स#प@न गनF लmयका साथ काम 

भइरहेको यस आयोजनाले तारा र :हल गा�वसका सबै र अग'लका वडा न ं६ लाई माM समटेको छ ।  

    �व�यतु ्उ[पादन भएप-छ आयोजनाले �ा�त गनF लाभ 6थानीय जनतालाई प-न �वतरण ग+रने अWयX थापाको 

भनाइ छ । “दईु हजार २०० घरधुरLले V दईु करोड २५ लाख सेयर राBनुभएको छ, यसले आयोजना�-त 6थानीय 

जनताको 6वा�म[व प-न �सज'ना गरेको छ”, अWयX थापाले भ@नुभयो ।  

[यस XेMका दईु हजार २०० घरधुरLमा �व�यतु ् सेवा पुYनाका साथै अ@य �व�वध काममा समेत �व�यतु ्उपयोग हुने 

जनाइएको छ । प-छ गएर आयोजनाबाट -न6कने �व�यतु ्के@}Lय �सारणमा जो�न प-न स<कने छ ।  

    V १६ करोड भ@दा बढLको लागतमा ब@न लागेको आयोजनाको ला(ग नेपाल सरकारअ@तग'तको वैकि`पक ऊजा' 

�व�धन के@}ले V छ करोड २७ लाख ८० हजार अनदुान सहयोग 6वीकृत गरेको छ ।  

बागलुङकै पहाडी हाइ�ोपावर क#पनीले प-न आयोजनामा V एक करोड सेयर लगानी गरेको छ । हालस#म V पाँच करोड 

लागतमा मुहान, ९०० �मटरको कुलो, फोरवे, 0ड6टे-नङलगायतका �स�भल -नमा'णका काम पूरा भइसकेको आयोजनाका 

इि@ज-नयर राजे@} खनालले बताउनुभयो ।  

    [य6त,ै ३०० मुBय लाइनका पोलहV प-न गा0डस<कएको छ । �स�भल कामबाहेक बाँकk रहेका मेका-नकलतफ' को 

कामका ला(ग टे@डर आ�वानको �<=या अ-घ बढाइएको छ ।  

    आयोजनाका ला(ग तारा–८ घ�लेङमा मुहान -नमा'ण गरL कुलोमाफ' त पानी `याएर तारा–८ कै ध6मरमा �व�यतु ्गहृ 

-नमा'ण गरL �व�युत ्-नका`न ला(गएको हो ।  

 

    आयोजना स#प@न गन' अझै V छ करोड रकम आव\यक पनF बताइएको छ । ३९४ <कलोवाट Xमताको यो आयोजना 

बनेप-छ वषा'याममा ५०० <कलोवाटस#म �व�युत ्उ[पादन गन' स<कने छ । रासस 
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मMयाFद�मा �व�युत ्उKपादनमा व�ृO 

तनहँु,  असार १६ गते । तनहँुको आँबुखरेैनी गा�वस–६ ि6थत म�याQदL जल�व�यतु ्आयोजनाको उ[पादन बढेको छ ।  

कुल ६९ मेगावाट Xमताको सो आयोजनाबाट :हउँदमा २७ मेगावाट �व�यतु ्घटेर ४२ मेगावाट माM ैउ[पादन भएको 

(थयो भने हाल बखा'याममा पानीको माMा बढेर ६३ मेगावाट पुगेको आयोजनाका �म6Mी दगुा'�साद @यौपानेले 

बताउनुभयो ।  
 

सो आयोजनाको �व�यतु ्(चतवनको भरतपुर र काठमाड�को बालाज ुसब6टेसनमाप'mत राि��य �सारण हँुदै आएको छ 

। 
 

:हउँदयाममा वषा' कम हुने र ताप=म घ�दा :हउँ प-न कम पYलने हँुदा नदLमा पानीको माMा घ�दा �व�यतु ्उ[पादन 

घ�ने तथा बखा'याममा भने ताप=म प-न ब>ने र वषा' प-न धेरै हुने हँुदा उ[पादन ब>ने गद'छ । रासस 
  



>f]t M sflGtk'/, @)&!÷#÷!* 

चमे�लयाको भे+रएसन रोTका 
लोकमGण राई 

काठमाडौ, असार १८ - संसदको साव'ज-नक लेखा स�म-तले ३० मेगावाटको चमे�लया जल�व�यतु ् आयोजनाको 

'भे+रएसन' रोTका गनF -नण'य गरेको छ । मंगलबार बसेको लेखाको बैठकले अकv -नदFशन नभएस#मका ला(ग 

भे+रएसनबापतको रकम ठेकेदारलाई भुTतानी :दन रोकेको हो । 

'चमे�लयामा भे+रएसनबापतको रकम अकv -नदFशन नभएस#म भुTतान न:दने,' बैठकप-छ लेखा सभाप-त कृ�णकुमार 

राईले भने । उनले जल�व�यतु ् �वकासका स#ब@धमा थप छलफल गरL -नण'यमा पुYन असार २७ गते अकv बैठक 

बोलाएका छन ् । �व�यतु ् �ा(धकरण सNचालक स�म-तले १२ :दनअ-घ चमे�लयाको �स�भल संरचनाबापत ठेकेदारले 

मागेज-त भे+रएसन :दने -नण'य गरेको (थयो । ठेकेदार (च-नया ँक#पनी गेजुवाले १ अब' ९ करोड Vपैया ँभे+रएसन मागेको 

(थयो । [य6त ैस�म-तले श-नबार चमे�लयाको लागत अनुमान सुVको भ@दा झ@ड ैदो_बर हुने गरL 6वीकृत गरेको (थयो । 

लेखाको बैठकमा सभासदहUले �स�भल संरचनाको भे+रएसनबापत ६० �-तशत रकम अमे+रकk डलरमा सटहL सु�वधा 

:दने -नण'य�-त �\न उठाएका (थए । '१ अब' ९ करोड VपयैाँमWये ६० �-तशत डलरमा भुTतानी गनF -नण'य छ,' सभासद 

रामह+र ख-तवडाले भने, 'बाँकk ४० �-तशत रकमको कुरा के हो ?' 

भे+रएसन 6वीकृतसँगै �स�भल संरचना र �सगंो आयोजनाको लागत क+रब दो_बर भएको (थयो । गेजुवाले �स�भल 

संचरना -नमा'ण ठेTका २ अब' ८८ करोड ३३ लाख Vपैयाँमा �लएको (थयो । यसअ-घ २ पटक भे+रएसन गराई ठेकेदारले 

�स�भल संरचनाको लागत बढाएर ४ अब' २३ करोड ५५ लाख Vपैया ँपुरय्ाएको (थयो । थप १ अब' ९ करोड Vपयैा ँभे+रएसन 

:दएप-छ �स�भल संरचनाको ठेTका रकम बढेर ५ अब' ३२ करोड ५५ लाख Vपैया ँपुगेको छ ।  

[य6त ैस�म-तको प-छ`लो -नण'यसँगै चमे�लयाको कुल लागत १५ अब' ६ करोड Vपैया ँपुगेको छ । यो आयोजनाको 

सुVको -नमा'ण लागत अनुमान क+रब ८ अब' Vपयैा ँमाM (थयो । �ा(धकरणले कुन ैप-न -नण'य समयमा नगदा' तथा 

समयमै भुTतानीको सम6या हँुदा यो आयोजना -नमा'णमा पटकपटक सम6या देGखएको (थयो । २०६४ माघमा -नमा'ण 

सुV भएको यो आयोजनाको लागत क+रब ५ म:हनाअ-घ माM बढाएर १२ अब' ६६ करोड पुरय्ाइएको (थयो ।  

�ा(धकरणका त[कालLन महा�ब@धक अजु'नकुमार काकu हटाइएलग[त ै बसेको स�म-तको बैठकले ठेकेदारको 

मागबमोिजम चमे�लयाको �स�भल संरचनाको -नमा'णबापत १ अब' ९ करोड Vपैया ँ भे+रएसनबापत :दने -नण'य गरेको 

(थयो । [यसको साता :दनमै बसेको सNचालक स�म-तको अकv बैठकले ठेकेदारको मागबमोिजम न ैचले�लयाको लागत 

अनुमान 6वीकृत गरेको हो ।  

चमे�लयाको -नमा'ण २०६८ जेठ�भM ैस<कनुपनF (थयो । -नमा'णमा :ढलाइ भएप-छ �ा(धकरणले चमे�लयाको -नमा'ण 

अव(ध क+रब २ वX' थपेको (थयो । [यसअनुसार उTत आयोजना २०७० भदौमा स#प@न भइसTनुपwयो । तर सो 

अव(धमा प-न आयोजना स#प@न नभएप-छ थप क+रब डढे वX' #याद थपेको (थयो । उTत #याद स<कन क+रब ९ म:हना 

बाँकk छ । तर �ा(धकरणले आयोजना स#प@न हुन अझ डढे वX' लाYने जनाएको छ ।    

क+रब २ वX'अ-घ चमे�लयाको सुVङ साँघ+ुरने सम6या देखापरेको (थयो । [यस स#ब@धमा इटालLबाट आएका 

�ा�व(धकको समूहले अWययन गरL सुVङ पुनः 0डजाइन गरेर -नमा'ण गन' सुझाव :दएको (थयो, जसले गदा' �ा(धकरणले 



-नमा'ण अव(ध थ�नपुरेको हो । साँघ+ुरएको ८ सय ४३ �मटरमWये ४ सय ७० �मटर सुVङ पनुः -नमा'ण भइसकेको छ । 

बाँकk भागमा काम भइरहेको छ । �ा(धकरणले चमे�लयाको क+रब ९३ �-तशत काम स#प@न भइसकेको जनाएको छ ।  

लेखाको बैठकमा मंगलबार ऊजा'म@Mी राधाकुमारL |वालL, स(चव राजे@}<कशोर XेMी र �ा(धकरणका तफ' बाट उ[पादन 

-नदFशनालय �मुख शेर�सहं भाटले सभासदहUको �\नको जवाफ :दएका (थए । जवाफबाट स@त�ुट नभएप-छ लेखाले 

भे+रएसन रोTका गरेको हो । 'चमे�लया र कुलेखानी ते{ो ज6ता �व�यतु ् �ा(धकरण आफ� ले �वकास ग+ररहेको 

आयोजनाको लागत अभ@दा <कन बढL छ भ@ने म आफ� ले बु�न सकेको छैन,' ऊजा'म@Mी |वालLले लेखाको बैठकमा 

भ-नन,् 'स�म-त बनाएर छानzबन गनु'होस ्।' प-छ`लो लागत अनुमान 6वीकृ-तसँगै चमले�लायको लागत �-तमेगावाट 

५० करोड Vपयैा ँना�ने भएको छ । 
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लेखा स�म-त�वारा छलफल नै नगरL होह`लाको भरमा 

चमे�लयाको भुTतानी रोTन -नदFशन 
काय0सूचीमा नभएको �वषयमा लेखा स�म&तको &नण0य 

आ=थ0क संवाददाता , 

yयव6था�पका संस�को साव'ज-नक लेखा स�म-तको मंगलबारको बैठकमा छलफलको काय'सूचीमै नभएको चमे�लया 

जल�व�यतु ्आयोजनाको भे+रएसनबापतको रकम त[काल भुTतानी रोTन -नदFशन :दने -नण'य भएको छ । नेपालL 

काँZेसका सभास� रामह+र ख-तवडा र राि��य �जात@M पाट�का दLपक बोहरा लगायतका केहL सभास�हVको -न:हत 

6वाथ'को कारण स�म-तले उTत �वषयमा थप छलफल र स#बि@धत XेMबाट औपचा+रक Vपमा जवाफ न ैनमागी 

हतारमा -नण'य गरेको हो । ‘चमे�लयाको भे+रएसन बापतको रकम भुTतानीबारेमा स�म-तमा आएको �-तवेदनमा(थ 

औपचा+रक Vपमा छलफल नगरL हतारमा -नण'य ग+रयो’, लेखा स�म-तकै एक सद6यले भने, ‘केहL सभास�हVको 

-न:हत 6वाथ'को कारण ऊजा'म@Mी र स(चवको यसबारेमा भनाइ न ैसु@न पाइएन ।’ भे+रएसनको रकम भुTतानी :दँदा 

नेकपा एमालेलाई रकम जाने भ@दै काँZेसका सभास� ख-तवडाले अ-घ`लो बैठकको अ@[य-तर कुरा उठाएका (थए । 

स�म-तले फे+र उTत रकम भुTतानी :दने बाटो खलुा ग¥यो भने सभास� ख-तवडाको भनाइअनुसार चमे�लयाको 

ठेकेदारलाई रकम जा@छ वा एमालेलाई जा@छ [यसको जवाफ भने उनले :दन सकेनन ्। ऊजा'को XेMमा सामा@य 

|ान समेत नभएका सभास� ख-तवडाले बैठक6थलबाट बा:ह+रँदै फोनबाट कुरा गदR रकम भुTतानी रोक्न -नदFशन 

:दएको जानकारL �वषय उठाउन लगाउनेलाई :दएका (थए ।  
 

लेखा स�म-तले ऊजा' म@Mालयसँग चमे�लयाको भे+रएसनबापतको रकम भुTतानी :दनेबारेमा गरेको -नण'यसँग 

स#बि@धत फाइल मगाए प-न ऊजा'म@Mी राधा |वालL र स(चव राजे@}<कशोर XेMीलाई [यसको जवाफ :दन 

औपचा+रक जानकारL गराइएको (थएन । जल�व�यतु◌््का �व�भ@न पXमा जवाफ :दन भनेर ऊजा'म@Mी र स(चवलाई 

बोलाइएको (थयो । उनीहVले डलरमा पीपीए लगायतका �वषयमा जानकारL :दएका (थए । सभास� ख-तवडा र बोहरा 

लगायतका केहL सभास�को �\नप-छ म@Mी |वालLले चमे�लया लगायतका केहL आयोजनामा <कन लागत ब:ढरहेको 

छ आफूलाई प-न थाहा नभएको भ@दै लेखा स�म-तले उपस�म-त गठन गरL अWययन गनु' रा�ो हु@छ भनेर :दएको 

जवाफलाई सभास� ख-तवडा र बोहराले बंYयाएर म@Mीले न ैय-त धेरै रकम <कन भुTतानी :दनपु¥यो मलाई प-न 

थाहा छैन भ@ने जवाफ :दएको कारण भुTतानी रोTनपैनF अडान �लएका (थए । उनीहVको अडानको बारेमा 

एमाओवादL र एमालेका सभास�हVले प-न कुन ै�-तवाद गन' नसकेप-छ म@Mी र स(चवको औपचा+रक जवाफ नै 

नसुनी ह`लाको भरमा लेखा स�म-तले -नण'य गन' पुगेको हो ।  
 

स[ताVढ काँZेसले नै कुरा उठाएप-छ आफू �-तपXले रोTने कुरा भएन भ@ने सोच एमाओवादLका सभास�ा प6न ुर 

रकम भे+रएसनबापतको रकम भुTतानी हँुदा ख-तवडाले भनेको ज6त ैएमालेमा पैसा आएर सम6या पनF हो <क भनेर 

एमाले सभास�हV डराउँदा लेखा स�म-तले काय'सूचीमा नभएको �वषयमा -नण'य गरेको हो । सभास� ख-तवडाले 

होह`ला गदR असार मसा@तस#म जसरL प-न भुTतानी रोTनपुनF अडान �लएका (थए । उनले अजु'न काकuलाई 

�ा(धकरणको एमडीबाट हटाएर -नण'य गरेको तक'  अ-घ`ला बैठकमा पेस गरे प-न अजु'न काकu नै एमडी भएको 

बेलामा उTत �वषयमा -नण'य गनु'पनF भ@ने �6ताव तयार भएको (थयो ।   
  

लेखा स�म-तले अकv yयव6था नभएस#म भनेर अदालतले अ@त+रम आदेश जारL गरेको ज6त ैअ@त+रम आदेश जारL 

गरेर भुTतानी रोकेको हो । ठेकेदारले भने भुTतानी नपाएको भ@दै काम रोTदै आएको छ । य:द अ:हले लेखा 



स�म-तको -नदFशनअनसुार भुTतानी रोTने हो भने चमे�लयाको काम फे+र �भा�वत हुने भएको छ । �ा(धकरणको 

यहL असार प:हलो साता बसेको बैठकले चमे�लया आयोजनाको ठेकेदार चाइना गेजुवा वाटर ए@ड पावर Zुप �ल�मटेड 

(�सिजिजसी)ले माग गरेको रकममWये एक अब' नौ करोड Vपयैा ँभुTतानी :दने -नण'य गरेको (थयो । आयोजनाको 

-नमा'णमा आएको अवरोध, भुTतानीमा :ढलाइ र सुVङ खिु#चएर पुनः -नमा'ण गनु'पदा' थप रकम आव\यक परेको 

भ@दै ठेकेदारले कारणस:हत रकम माग गरेको (थयो । सोहL मागको अWययन गरेर �ा(धकरण सNचालक स�म-तले 

भुTतानी :दने -नण'य गरेको (थयो । �ा(धकरण सNचालक स�म-त अWयX ऊजा'म@Mी |वालL -छन ्। काय'सूचीमा 

नभएको �वषयमा अ@त+रम -नण'य गरे प-न लेखा स�म-तले डलरमा पीपीएको बारेमा भने कुन ै -नण'य नै गरेन । 

स�म-तमा म@Mी, स(चव र �ा(धकरणका अ(धकारLहVले डलरको पीपीएको बारेमा सभास�हVले यसअ-घका बैठकमा 

उठाएको �वषयमा जानकारL गराएका (थए । लेखा स�म-तले �सँचाइ �वभागको रकम भुTतानी रोTन -नदFशन :दए 

ज6तो गरL �ा(धकरणलाई -नदFशन :दएको हो ।  
   

दाचु'ला िज`लामा -नमा'ण भइरहेको ३० मेगावाटको उTत आयोजना सन ्२०११ मा पूरा गनF सीमा तोTदै २००६ मा 

ठेTका स#झौता भएको (थयो । सुVमा आठ अब' Vपैयाँमा ब@ने लmय राGखए प-न हालस#म १२ अब' Vपैयाँभ@दा बढL 

रकम खच' भइसकेको छ । लेखा स�म-तले य6त ै -नदFशन :दँदै जाने हो भने आयोजना स#प@न हुने समय अझै 

अ-नि\चत हुनेछ । �ा(धकरणले भने सन ्२०१५को माच'मा आयोजना सTने लmय �लएको छ । तर, [यो लmय प-न 

पूरा हुने देGखदैँन । अ:हलेस#म आयोजनाको काम समZमा ८० �-तशत माM भएको छ । भे+रएसनबापतको रकम 

भुTतानी नभएमा काम सुचाV हुन सम6या पनFछ ।  मंगलबारको बैठकमा ऊजा'स(चव XMेीले हालस#म एक सय ४० 

वटा पीपीएमWये पाँच÷छवटा माM ैआयोजना डलरमा पीपीए ग+रएको भ@दै डलरमा पीपीएलाई सामा@य Vपमा बु�न 

सभास�हVलाई आZह गरेका (थए । स(चव खMीले डलरमा पीपीए नगरे �वदेशी लगानी �भzMन नसTने भ@दै डलरमा 

पीपीए गन' आव\यक रहेको धारणा राखेका (थए । उनले नेपालको �व�यतु ्ऊजा' yयव6थापन अ[य@त ैक:ठन रहेको 

भ@दै वषा'याममा उ[पादन हुने ऊजा' yयापार सम6याको Vपमा रहेको बताए । बैठकमा ऊजा'म@Mी राधा |वालLले 

6वदेशी पुँजीको उपयोग गरL ऊजा' उ[पादन गनु'पनFमा जोड :दँदै वैकि`पक ऊजा'मा समेत Wयान :दन सभास�हVको 

Wयानाकष'ण गराएकk (थइन ्। ऊजा'म@Mी |वालLले �व|हV सि#म�लत स�म-त बनाएर ऊजा' XेMका सम6याहVको 

एकमु�ठ हल खो�नुपनF धारणा राखेकk (थइन ् । बैठकमा सभास� मोहनबहादरु ब6नेतले म@Mी र स(चवबाट ९९ 

�-तशत �\नको जवाफ नआएको भ@दै दLघ'कालLन योजना बनाउन थप छलफल गनु'पनF बताएका (थए । [यसैगरL, 

टोपबहादरु रायमाझीले (च[त बु�दो जवाफ नआएका कारण ग#भीर छलफलको ला(ग स�म-त बनाउनपुनF धारणा 

राखेका (थए । 

  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷!* 

चमे�लयाको लागत 
स#पादकkय  
 

कुन ै बेला सबैभ@दा स6तो भनेर �चार ग+रएकोसुदरू पि\चमको दाचु'लामा -नमा'णाधीन चमे�लया जल�व�यतु ्

आयोजनाको अनुमा-नत लागतमा अढाइ गुना व�ृ� हुनेभएको छ भने आयोजना स#प@न हुने �म-त अ-नि\चत हुनपुगेको 

छ। यसरL आयोजनाको लागत र अव(ध ब>नुको मूल कारण -नय@Mणबा:हरको �ाकृ-तक �कोप भने होइन।  

मूलतः सरकारL कम'चारLको काय'शैलLका कारण आयोजनाको लागत र समयाव(ध बढेको हो। चमे�लया जल�व�यतु ्

आयोजनाको लागत सुVमा ८ अब' लाYने अनमुान ग+रएको (थयो। अ:हले [यसको लागत २० अब' ना�ने लXण देGखएको 

छ। सन ् २०११ स#ममा पूरा हुनुपनF गरL सन ् २००६ मा (च-नया ँ ठेकेदार क#पनीलाई -नमा'णको िज#मा :दइएको ३० 

मेगावाट Xमताको यो आयोजना अब काम रा�रL सNचालन भए प-न पूव'-नधा'+रत समयभ@दा झ@ड ै५ वष' :ढलो पूरा 

हुनेछ। �व�यु[को चकv अभाव भो(गरहेको नेपालका ला(ग ५ वष' :ढलो हँुदा सबै XेMमा पनF मका' र [यसको महसुलको 

:हसाब गनF हो भने नोTसानीको अंक -नकै कहालLलाYदो हुनेछ।नेपाल �व�यतु ्�ा(धकरणका कम'चारLको गैरिज#मेवारL, 

��टाचार र -तन ैकमजोरLको दोहन गनF ठेकेदारको धु[या'इँका कारण आयोजनाको लागत ८ अब'बाट बढेर २० अब' 

पुYनलागेको हो। ठेकेदारले ...भे+रयसन'का नाममा अन(ुचत रकम भुTतानी माYने र सरकारL पXले उ(चत रकम प-न 

बेलामा :दन आलटाल गनF �विृ[तले लगभग सब ैठूला आयोजनाको लागत बढाएको हु@छ। चमे�लयामा य6तो अ�यास 

बढL न ैभएकाले लागतमा य-त ठूलो व�ृ� भएको हुनपुछ'। य�य�प, सुVङमा उ[प@न सम6याका कारण प-न लागत 

अनुमान केहL बढेको बताइएको छ। अ:हले प-न (च-नया ँठेकेदार क#पनीले भे+रयसनको रकम भुTतानीलगायतका माग 

राखेर काम रोकेको छ। यसरL काम रो<कँदा आयोजनाको समय अझ लि#मने गछ'। उ[पादन :ढलो हँुदा नोTसान हुन ुत 

छँदैछ समय लि#मनेzबि[तकै लागत प-न ब>ने हु@छ। नेपाल �व�यतु ्�ा(धकरण yयव6थापनको कमजोरLका कारण हुने 

यस �कारको X-तका ला(ग सजाय भने कसैलाई हँुदैन। �वगतमा प-न कम'चारLको गैरिज#मेवार yयवहारका कारण 

रा�यले ठूलो X-त बेहोनु'पदा' समेत कसैले िज#मेवारL �लनपुरेको छैन।�व�यतु ्�ा(धकरणको yयव6थापनको कमजोरL र 

बदमासीका कारण रा�यलाई भएको नोTसानीका ला(ग स#बि@धत yयिTत र तालुक -नकायका �मुखलाई िज#मेवार 

नबनाउ@जेल य6तो �विृ[त रो<कनेछैन। सरकारL -नकायको �शासकkय सं6कार एTकाईसn शता_दL सुहाउँदो छैन। 

एका-तर, -नण'य पारदश� हँुदैन भने अका'-तर -नण'यकता'ले [यसको िज#मेवारL प-न �लनुपदRन। सरकारL 6वा�म[वका 

आयोजनामा साधन {ोतको दोहन गन' 6थानीय राजनी-तक काय'कता', सरकारL कम'चारL, �ा(धकरण yयव6थापनदेGख 

राजनी-तक नेत[ृवस#म संलYन हु@छन।् नेपालL पXको यो कमजोरLको फाइदा ठेकेदारले उठाउने गछ'न।् भे+रयसनका 

नाममा भुTतानी ग+रने क-तपय रकम य6त ै अनु(चत खच'को X-तप-ूत 'का ला(ग :दइएको हु@छ। राजनी-तकम� र 

कम'चारLहUको मनोविृ[त र सं6कारमा प+रवत'न नहँुदास#म आयोजनाको लागत ब>ने र समयमा पूरा नहुने कमजोरL 

कायमै रह@छ। चमे�लयाको ठेकेदारहUसँगको सम6या समाधान गरेर पुनः काम सNचालन गराउन त[काल �ा(धकरणका 

स#ब� अ(धकारL अZसर हुनपुछ'। साना-तना झमेलामा अि`भक्एर अब� V�पया ँगुमाउन ुअX#य मूख'ता हुनेछ। सरकारL 

पXले कमजोरL नदेखाउने हो भने ठेकेदारलाई प-न इमानदार हुन कर लाYछ। चमे�लयाबाट पाठ �सकेर आगामी :दनमा 

काय'शैलL र सं6कारमा सुधार गन' नसके मुलुकले महंगो मू`य चुTता गनु'पनFछ।  
  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷!* 

 

 
  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷#÷!* 

पीपीए मापदfड बनाउन स�म-त ब@ने 
कारोबर स#बाददाता 

काठमाडn, १७ असार- उजा' म@Mालयले डलर पीपीए मापदfड तयार गन' �व| सि#म�लत एक स�म-त बनाउन 

लागेको छ । स�म-तको �-तवेदन आएप-छ माM डलरमा पीपीए गनF वा नगनF भ@ने �वषयमा -नण'य हुनेछ । ऊजा' 

म@Mालयले हाल डलरमा पीपीए रोकेको छ । मापदfड बनाएर माM जल�व�यतु ्आयोजनाका �व�धकसँग �वदेशी 

म}ुामा �व�यतु ्ख+रद स#झौता (पीपीए) गनु'◌ ेराय सारो◌ेकारवालाले :दएप-छ सरकार स�म-त गठन गन' लागेको हो 

। 

Gख#ती र भोटेकोसी आयोजनाका �व�धकसँग र प-छ`ला समयमा केहL आयोजनासँगको डलर पीपीए �ववा:दत 

बनेप-छ ऊजा' म@Mालयले य6तो -नण'ण गरेको हो । ◌्डलर पीपीए मापदfड तयारLका ला(ग �व| सि#म�लत स�म-त 

चाँड ै गठन ग+रने ऊजा'स(चव राजे@}<कशोर XेMीले बताए । साव'जा-नक लेखा स�म-तको मगंलबारको बठैकमा 

सभास�हVको �\नको जवाफ :दँदै स(चव XेMीले अथ', काननु र ऊजा'म@Mालयका अ(धकारLका अ-त+रTत नेपाल 

रा�� ब�कका �-त-न(ध र आव\यक परे �वदेशी परामश'दातासमेत `याइने उनले जानकारL :दए ।  �-तवेदन आउन ६ 

म:हनास#म लाYने उनको भनाइ छ । “डलरमा पीपीए �ववा:दत भएकाले अब यसको मापदfड बनाउनपुछ' ,” स(चव 

XेMीले भने, “मापदfड बनाएर माM सरकारले डलरमा पीपीए गनF छ । मापदfड तयारLका ला(ग सहयोग गन' स(चवले 

सभासदहUसगँ आZह गरे ।” 

नेपाल �व�यतु ्�ा(धकरणले हालस#म आधा दज'न आयोजनासँग डलरमा पीपीए गरेको छ । जसअनसुार Gख#ती, 

भोटेकोसी, �लख–ु४, बलेफk, मा(थ`लो म�याQदL र त`लो सोल ुआयोजना छन ् । यीमWये Gख#ती र भोटेकोसीको 

पीपीए �ववा:दत छ । डलरमा पीपीए नहुने भएप-छ �वदेशी लगानीमा ब@ने तयारLमा रहेका धेरै आयोजना �भा�वत 

भएका छन ्। 

य6त ैसBुखायाममा zबजुलL बेgन �6ताव गनF पाँच ठूला आयोजनाका �व�धकले प-न डलरमा पीपीए मागेका छन ्। 

२ दज'नभ@दा बढL आयोजनाका �व�धक डलर पीपीएको पखा'इमा छन ्। 

बठैकमा ऊजा'म@Mी राधाकुमारL |वालLले मापदfड तयार गरेर माM डलरमा पीपीए गनF बताइन ्। डलर पीपीएको 

पनु�व'चार गन'का ला(ग Gख#ती आयोजनाको �व�धकसँग छलफल ग+ररहेको समेत उनले जानकारL :दइन ्। सोहL 

बठैकमा स(चव XेMीले नेपाल–भारतबीच �व�यतु ्yयापार समझौता (पीटLए)का ला(ग �<=या सVु भएको जानकारL 

गराए । समझौताका ला(ग भारतीय पXले म6यौदा पठाइसकेको उनले बताए । हाल ऊजा'ले उसको म6यौदाको 

�वषयमा अWययन ग+ररहेको छ । जल�व�यतु ्ऐन र �व�यतु ्-नयमन आयोग ऐन ससं�बाट अनमुोदन गराउनका 

ला(ग म@Mालय ला(गपरेको स(चव XेMीले बताए । ऐनका ला(ग १ सय ४२ वटा सशंोधन प+रसकेको छ । 

बठैकमा �ा(धकरणका उपकाय'कारL -नदFशक शरे�सहं भाटले डलर पीपीए �ववाद समधान गन' सरकारले �व�यतु ्

-नयमन आयोग गठन गनु'पनF बताए । “आयोजनाको स#भाyयता अWययनप-छ पीपीएको -नधा'रण आयोगले 

गनु'पछ' ,” उनले भने, “आयोगले पीपीए दर -नधा'रण गरेप-छ �व�यतु ्�ा(धकरणलाई पीपीए गन' सम6या नहुने र 

डलर पीपीए �ववा:दत प-न हँुदैन ।” रा�ो �-तफल र डलरमा पीपीए नभई जल�व�य[ुमा �वदेशी लगानी नआउने 

उनले बताए । 
 

चमे�लयाको भQुतानी रोQन लेखाको &नदIशन 

साव'ज-नक लेखास�म-तले -नमा'णधीन चमे�लया जल�व�यतु ्आयोजनाको सVुङ खुि#चँदा भएको थप कामको रकम 

(भे+रएसन) १ अब' ९ करोड Vपयैा ँ भTुतानी नगन' नेपाल �व�यतु ् �ा(धकरणलाई -नदFशन :दएको छ । 

सभासद कृ�णकुमार राईको अWयXतामा मगंलबार बसेको बठैकले भे+रएसनमा आ(थ'क अ-नय�मतता भएको हुन 



सTने आशकंा गदR त[काल भTुतानी नगनF -नदFशन :दएको हो । अ-घ`लो साता नेपाल �व�यतु ्�ा(धकरण सNचालक 

स�म-तले �स�भल ठेकेदार चाइना गेजुवा Zपु �ल�मटेडलाई ८ सय �मटर लामो सVुङ खुि#चएर थप काम गरेप-छ सो 

रकम :दने -नण'य गरेको (थयो । 

स�म-तले भTुतानी रोकेप-छ आयोजनाको काम थप �भा�वत हुने स#भावना बढेको छ । हाल मजदरु ह�तालले 

आयोजनाको काम ठ�प छ  । यता हाइ�ोमेका-नकल, इलेT�ोमेका-नकल र �सारणलाइनको ठेकेदार को+रयाको 

केएचएनपी क@सो:ट'एमलाई प-न समय लि#बएबापतको दाबी रकम �ा(धकरणले :दएको छैन । 

यता आयोजनाको लागत दो_बर बढेर १४ अब' ३६ करोड Vपयैा ँपगेुको छ । -नधा'+रत समयभ@दा ४ वष' :ढलाइ 

भएप-छ आयोजनाको लागत दो_बर बढेको हो । आयोजनाको सशंो(धत लागत १४ अब' ३६ करोड Vपयैा ँतयार गरL 

अनमुोदनका ला(ग �व�यतु ्�ा(धकरण सNचालक स�म-तमा `याइएको छ । य�य�प लागत अझ ैपनुमू'̀ यांकन 

गनु'पछ'  भ@दै बोड'ले लागत 6वीकृत गरेको छैन । ३० मेगावाट ज0डत Xमताको आयोजनाको लागत �-तमेगावाट ४७ 

करोड ८६ लाख पगेुको छ । यो सामा@य लागतभ@दा ३ गणुा बढL हो । �-तमेगावाट १५ देGख १८ करोड Vपयैा ँलाYने 

गरेको छ । 

सन ्२०११ को 0डसे#बरमा सTने गरL आयोजनाको काम सVु भएको (थयो । -नमा'णका =ममा आयोजनाको सVुङ 

खु#चनेलगायत अ@य �व�भ@न कारणले गदा' आयोजनाको समय थप भई आगामी सन ्२०१५ माच' प¥ुयाइएको छ । 

आयोजनाको ९३ �-तशत काम स<कएको छ । 
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‘भे)रएसन’बापतको रकम तKकाल उपलRध नगराउन लेखा स�म&तको &नदIशन 

काठमाड�,  असार १७ गते । साव'ज-नक लेखा स�म-तले चमे�लया जल�व�यतु ् आयोजनामा ठेकेदारले माग गरेको 

‘भे+रएसन’बापतको रकम त[काल उपल_ध नगराउन सरकारलाई -नर ्'देशन :दएको छ । 

 स�म-तको आजको बैठकले भे+रएसनबापतको रकम ठेकेदारलाई अका'◌े -नदFशन नभएस#मका ला(ग भुTतानी नगन' 

-नदFशन :दएको हो । आयोजना -नमा'ण, �व�यतु ्ख+रदलगायतका �वषयमा भएको छलफलप-छ स�म-तले सरकारलाई 

उTत -नदFशन :दएको हो ।  

बैठकमा ऊजा'म@Mी राधा |वालLस:हत म@Mालयका �-त-न(धले   �व�यतु ्नी-त, �व�युत ्ख+रद �<=या र अनुम-तपM 

�वतरणस#ब@धी नी-त बनाउने काममा स�म-तको सहयोगको अपेXा ग+रएको धारणा राBनभुएको (थयो । 

बैठकमा ऊजा' �वकासबारे �व6ततृ नी-त तय गन' एक संसदLय स�म-त गठन ग+रन ुपनF आव\यकता सभास�हVले 

औ�`याउनुभएको (थयो । स�म-तका �ये�ठ सद6य कृ�णकुमार राईको अWयXतामा बैठक बसेको (थयो । रासस 
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�व�युत ्मा लगानी �ो[साहन योजना 
पु�प कोइराला 

असार १८, काठमाडn । �व�यतु ् �वकास �वभागले �व�य[ुमा सव'साधारणको लगानीलाई �ो[साहन गन' नया ँ योजना 

`याउने भएको छ । ऊजा'सQकट समाधानका ला(ग ‘जनताको �व�यतु ्जनताकै लगानीमा’ नामक जनसहभा(गतामूलक 

बहृत ्काय'=म अ-घ बढाउने �वभागको तयारL छ । यस काय'=म सNचालनका ला(ग �वभागले ऊजा' म@MालयसमX 

काय'=मको �6ताव पेश गरेको महा-नदFशक 0ड`लLबहादरु �सहंले बताए । ‘यस �वषयमा म@Mालयसँग चारपटक छलफल 

भइसकेको छ । [यसैले यो काय'=म 6वीकृत हुने �व\वास छ,’ महा-नदFशक �सहंले भने, ‘सहभा(गतामूलक आ(थ'क 

�वकासका साथै ऊजा'को �वकासमा यो महŒवपूण' काय'=म हुनेछ ।’ यस काय'=मले जल�व�यतु ्आयोजनाको शेयर 

पाउनपुनF आयोजना �भा�वत 6थानीय बा�स@दाको माग, �वला�सतामा खच' भइरहेको �व�ेषण, नाग+रक तथा �व[तीय 

सं6थासँग रकमको चु�लँदो तरलता र ऊजा'सQकटज6ता सम6यालाई एकमु�ट स#बोधन गनF �वभागको दाबी छ ।  
 

यस काय'=मअ@तग'त हाल ता�लेजङुको मैवा खोला जल�व�युत ्आयोजना १३ दशमलव ५ मेगावाट र रो`पा िज`लाको 

माडीखोला जल�व�युत ्आयोजना १२ दशमलव २५ मेगावाट गरL कुल २५ दशमलव ३० मेगावाटको आयोजना अ-घ 

बढाउने �वभागको तयारL छ । यी आयोजनाको स#भाyयता अWययन पूरा गरL 0डटेल इिNजनीय+रङ 0डजाइन (डीआईडी) 

भइरहेको �सहंले बताए । 
 

‘अब ६/७ महLनामा डीआईडी सकेर जमीन अ(धZहणको �<=यामा उTत आयोजनाहU �वेश गनFछन,्’ उनले भने । 

यसका साथ ैयसै अ�भयानअ@तग'त आगामी आ(थ'क वष' २०७१/७२ मा पाँच ै�वकासXेMका एकएक िज`लामा आयोजना 

अ-घ बढाउने �वभागको लmय छ ।  
 

काय'=मअनुसार कुन ै जल�व�युत ् आयोजना �वकासका ला(ग क#पनी रिज��ारको काया'लयमा दता' गरL क#पनी 

6थापना गनु'पनF छ । [य6तो क#पनीमा नेपाल सरकार (6थानीय -नकायहU िज�वस, गा�वसलगायत)को ५० �-तशत 

लगानी रहने र बाँकk ५० �-तशतमा yयिTत, सहकारL सं6था, सामािजक सं6था, उ�योग वाGण�य सQघलगायतले लगानी 

गन' सTने yयव6था ग+रएको छ । िज�वसको नेत[ृवमा लगानीकता'हUले सNचालक बोड' चु@न सTने yयव6था रहनेछ । 

�व�युत ् �वकास �वभागले  [य6ता आयोजनाहUलाई �ा�व(धक सहयोग उपल_ध गराउनेछ । यस काय'=मअ@तग'त 

िज`ला6तरमा -नमा'ण हुने साना आयोजनाहUमा िज`ला�भMकैा 6थानीय -नकाय, yयिTत र सं6थाले लगानी गन' सTने 

र राि��य 6तरमा -नमा'ण हुने ठूला प+रयोजनाहUमा सरकार, देशभरका yयिTत तथा सं6थाले लगानी गन' सTनेछन ्। 

य6ता अयोजनाहU -नमा'णका ला(ग बैQकसँग ऋण �लन ुनपनF भएकाले �व�यतु ्उ[पादन शुU हुनासाथ लगानीकता'ले 

मुनाफा �ा�त गन' था`ने �वभागको भनाइ छ ।  
 

स#भा�वत िज`लाहUमा 6थानीय लगानीबाटै १० देGख २० मेगावाटस#मका आयोजना त[कालै ब@न सTने �वभागको 

अनुमान छ । ‘नुवाकोट िज`लामा माM ै�वपेर्षणबापतको राज6व वा�ष'क करLब U. ४ करोड उठेको पाइयो,’ महा-नदFशक 

�सहंले भने, ‘एउटा गा�वसले वष'को ६–७ लाख लगानी ग¥यो भने प-न िज�वस, सQघसं6था र yयिTतको लगानी �मलाएर 

रामैर् आयोजना -नमा'ण गन' स<क@छ ।’ 
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महँगो सौय' ऊजा'मा म@Mालय ता[यो 
लोकम!ण राई 

काठमाडौ, असार १९ - मुलुकमा अथाह जल{ोतको स#भावना हँुदाहँुदै ऊजा' म@Mालयले महँगोमा �व�यतु ्उ[पादन 

गनु'पनF र रा-तको समयमा zबजुलL आप-ूत' गन' नस<कने सौज' ऊजा' �वकासमा पहल थालेको छ । 

यसका ला(ग म@Mालयले सौय' ऊजा' �वकास सेल बनाउने र [यसको संयोजक 6वय ं �वभागीय म@Mी राधाकुमारL 

|वालL ब6ने तयारLसमेत भएको छ । �व�भ@न देश र �वदेशी क#पनीबाट आएका �6तावमा |वालLले आफ�  संयोजक 

भएर �ा�व(धक Uपमै काम सुV गनF योजनासमेत गरेको {ोतले जानकारL :दयो । 

सौय' ऊजा'मा चेक गणत@M, जम'नी, अमे+रका, वेलायत, Tया�लफो-न'या र चीनका क#पनीले लगानी गनF �6ताव 

राखेप-छ ऊजा'म@Mी |वालL सेल बनाउन कि6सएकk हुन ्। म@Mालयका सहायक �वTता सNजीव बरालले सेल �व�यतु ्

�ा(धकरणका महा�ब@धकको नेत[ृवमा गठन हुन सTने स#भावना रहेको बताए । 'सेल गठन गनF तयारL छ,' उनले 

भने, '�व�यतु ्�ा(धकरणका महा�ब@धकको नेत[ृवमा सेल गठन हुन सTछ ।' 

प-छ`लो पटक बेलायतमा मुBयालय रहेको :द क#य-ुनकेसन ए@ड पावर इिTवपमे@ट क#पनी (सीपीईसी) र 

Tया�लफो-न'यामा मुBयालय रहेको सोलार +रजभ' नामक क#पनीले संयुTत Uपमा १ सय २० मेगावाटको 

फोटोभो`टाइक (पीभी) ��व(धको सोलार �ला@ट 6थापना गनF �6ताव गरेका छन ्। ती क#पनीले '�ी <फिजzब�लटL' 

अWययन गरL ह+रपुर र भारदहमा ६०/६० मेगावाटको सौय' �ला@ट 6थापना गनF �6ताव गरेका हुन ्। [यसका ला(ग १९ 

अब' ८० लाख Vपयैा ँ(�-तमेगावाट १५ करोड ८४ लाख Vपयैा)ँ र क+रब ८५ हेTटर ज�मन लाYने ती क#पनीको अनुमान 

छ । तर सौय' �ला@टको आय ुक+रब २५ वष' माM हु@छ । जब<क जल�व�युत ्आयोजनाको आय ुक+रब १ सय वष' हु@छ 

। जानकारहU पीभी सौय' ऊजा'को �-तय-ुनट क#तीमा १५ Vपयैा ँपनF बताउँछन ्। 

सोलार �ला@टबाट घाम लागेको समयमा :दनको चार घ@टा माM महँगो zबजलुL उ[पादन हुने र बढL zबजुलL खपत हुने 

-�पक आवर) साँझ र zबहानमा �व�यतु ्न-न6कने भएकाले यसले मुलुकको ब>दो लोडसे0डङ घटाउन कुन ैयोगदान 

नपsु याउने ऊजा' म@Mालयकै एक थरL अ(धकारL बताउँछन ्। नेपालमा सालाखाला वष'को नौ म:हना माM :दनमा घाम 

लाYछ । 

[य6त ैती क#पनीले ६० मेगावाटको सोलार थम'ल बनाउने प-न �6ताव गरेका छन ् । सोलार थम'ल ��व(धमा ताप 

संकलन गरL [यसबाट बाफ उ[पादन गनF र बाफले टबा'इन घुमाएर �व�युत ्उ[पादन गनF �6ताव छ । 'सोलार थम'ल 

�-तयु-नट १८ देGख २० Vपैया ँलाYने भएकाले [य-त स#भव देGखएको छैन,' म@Mालय {ोतले भ@यो, 'तर सोलार पीभी 

यु-नटको ८ देGख १० Vपयैाँमै उ[पादन गछ� भ@ने �6ताव छ ।' 

केहL समयअ-घ चेक गणत@M र जम'नीका नेपालि6थत दतूावासले ऊजा'म@Mी |वालLलाई भेटेरै सौय' ऊजा'मा 

yयावसा-यक लगानी गनF �6ताव गरेका (थए । म@Mी |वालL -नकट {ोतका अनुसार चीनबाट प-न सौय' ऊजा'मा 

लगानी गनF �6ताव आएको छ । 'आधा �ला@ट अनदुानमा बनाइ:द@छn तर ऊजा' XेMमा थप zबिजनेस चा:ह@छ भ@ने 

(च-नयाँहUको �6ताव छ,' म@Mी -नकट {ोतले भ@यो । सौय' ऊजा'का ठूला उपभोTता, खासगरL अमे+रकाले 6वदेशी 

क#पनी �व�'न गन' (च-नया ँसोलार �यानलमा कर व�ृ� गरेको छ । जानकारहU [यहL कारण चीनमा सोलार �यानल 

खेर जाने अव6थामा रहेको बताउँछन ्। 

सहायक �वTता बरालले धेरै देश र क#पनीबाट सौय' ऊजा'मा थु� ै�6ताव आएको बताए । '�व�भ@न ��व(धका सोलार 

�ला@टको �6ताव थु� ैआएका छन,्' उनले भने, 'अब �ा�व(धक Uपमै �6ताव अWययन गरL काम सुV गछ� ।' ऊजा' 



सुरXाका ला(ग �मp-त ऊजा'का नाममा म@Mालय सौय' ऊजा'मा जान खोजेको हो । म@Mी |वालLले सौय' ऊजा'का ला(ग 

क+रब १५ अब' Vपैया ँबजेट माग गदR अथ' म@Mालयमा �6ताव पठाएकk छन ्। 

|वालLले सरकारले १ सय मेगावाट र -नजी XेMले डढे सय मेगावाट सौय' ऊजा' उ[पादन गन' [य-त बजेट माग गरेकk 

हुन ्। 

तर अथ'ले यस वष'को नी-त तथा काय'=ममा यो योजना पारेको छैन । 

सौय' ऊजा' आयोजना -नमा'ण गन' जYगा छनोटमा ख:टएका ३ टोलLले तराईका �व�भ@न 6थानमा जYगासमेत 

�सफा+रस ग+रसकेका छन ्। [यसबाहेक काठमाडnमा १ ठाउँमा सौय' �ला@ट 6थापना गनF म@Mी |वालLको योजना छ । 
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अथ' र ऊजा' म@Mालयबीच दरूL ब>दो 
नी&त तथा काय0Tम बुधबार पास भए प&न ऊजा0 म;8ालयले माग गरे अनुसारको १५ अब0 -पयैा ँबजेट �व&नयोजन 

गनI/नगनI बारेमा अथ0 म;8ालयले कुन ै&नण0य गरेको छैन । 

आ=थ0क संवाददाता , 

भौगो�लक Vपमा अथ' म@Mालयको सबैभ@दा निजकको म@Mालय ऊजा' हो । ती दईु म@Mालयलाई एउटा पखा'लले माM 

छु�याएको छ । [यहL पखा'ललाई छुवाएर अथ' म@Mालयले एउटा महाशाखाको भवन -नमा'ण गरेप-छ यी दईु 

म@Mालय लगभग जो0डएको अव6थामा छ । तर, yयवहारमा भने अथ' र ऊजा'बीच क:ह`य ैप-न कुरा �म`न सकेको 

छैन । प-छ`लो समयमा लोडसे0डङ @यनूीकरण गन' ऊजा' म@Mालयले `याएको १५० मेगावाटको सौय' ऊजा' 

उ[पादनस#ब@धी �6तावलाई त अथ'ले रा�ोसँग हेन' प-न नसकेप-छ ती दईु म@Mालयबीचको दरूL झन ैब>दै गएको 

छ । ऊजा'म@Mी राधा |वालLले नेपाल �व�युत ्�ा(धकरणको काय'कारL -नदFशक अजु'न काकuलाई हटाउन `याएको 

�6ताव माM होइन सं6थान -नदFशन बोड'को अनुसूचीबाट �ा(धकरणलाई हटाएर बा:हरबाट काय'कारL -नदFशक 

-नयिुTत गन' खोजेको �6तावमा प-न अथ'म@Mी डा. रामशरण महत बाधक ब@दै आएका छन ्। ब`लत`ल काकuलाई 

�ा(धकरणबाट हटाउन म@Mी |वालL सफल भए प-न अथ'सँग अ@य कुरा �लन उनी सफल भएकk छैनन ् ।  

अथ'म@Mी महतले मौGखक सहम-त :दए प-न सं6थान -नदFशन बोड'को अनुसूचीबाट �ा(धकरणलाई हटाएको 

औपचा+रक पM अथ' म@Mालयबाट ऊजा'मा पुYन सकेको छैन । अथ'म@Mी महत र ऊजा'म@Mी |वालLबीच कुरा 

भएप-छ ऊजा'का स(चव राजे@}<कशोर XेMीले अथ'म@Mीलाई भेट गरेरै पM मागेका (थए । अथ'ले ऊजा'लाई पM भो�ल 

:दउँला भनेको दईु साता zब[न लागे प-न बुधबारस#म प-न ऊजा'मा पM पुYन सकेको छैन । यसले ऊजा' म@Mालय 

अथ'सँग थप (च:ढएको छ । ‘अथ'को चाला ठ�क देGखएन’, ऊजा' म@Mालयका एक सहस(चवले भने, ‘ऊजा'ले जे 

�6ताव लगे प-न अथ'ले नकारा[मक Vपमा हेदा' कुन ैकाम हुन सकेको छैन ।’ �ा(धकरणले �व�यतु ्zब=kबाट पैसा 

कमाउन नसकेप-छ उसले आफूलाई पा�लन र एक <कलोवाट �व�यतु ्ख+रद गन' प-न ऊजा'माफ' त अथ' म@Mालयसँग 

पैसा माYन परेको छ । मि@Mप+रष�ले �-तब�ता जनाएको रकम समेत अथ'ले :दन आनाकानी गरेप-छ ऊजा' र 

अथ'बीच सध�जसो खटपट छ । भारतबाट ख+रद गरेको �व�युत ् र अ@य �वक`प अपनाएर उ[पादन ग+रएको 

�व�यु[को ख+रद र लागत मू`य तथा zब=k मू`यबीचको घाटाको रकम सरकारले yयहोनF -नण'य मि@Mप+रष�ले केहL 

वष' अगा0ड गरे प-न [यो -नण'यअनुसारको रकम �लन �ा(धकरणले ऊजा'माफ' त ठूलो �म:हनेत गदR आएको छ । 

‘मि@Mप+रष�ले गरेको -नण'यअनुसारको रकम :दन प-न अथ'का कम'चारL आ�न ैस#पि[त :दन परेको ज6तो गछ'न’्, 

�ा(धकरणका एक अ(धकारLले आ=ोश पोखे, ‘अथ'का कम'चारLले <क मि@Mप+रष�को -नरण्य माि@दन भ@नुप-यो । 

होइन भने �ा(धकरणले माYनासाथ त[काल भुTतानी :दनुपछ' ।’ 
 

ऊजा'ले लोडसे0डङ @यूनीकरणको ला(ग जल�व�यु[को सlा त[कालका ला(ग क#तीमा १५० मेगावाटको सौय' ऊजा' 

राBने भ@दै क#तीमा १५ अब' थप बजेट आगामी आ(थ'क वष' २०७१/०७२ मा :दनपुनF माग गरेप-छ अथ'ले {ोत छैन 

भ@दै [यसलाई बेवा6ता गरेको छ । सरकारले yयव6था�पका संस�ा पेस गरेको नी-त तथा काय'=म बुधबार पास भए 

प-न ऊजा' म@Mालयले माग गरेअनुसारको १५ अब' Vपैया ँबजेट �व-नयोजन गनF÷नगनF बारेमा अथ' म@Mालयले कुन ै

-नण'य गरेको छैन । ‘ऊजा' म@Mालयले सौय' ऊजा' 6थापना गन' १५ अब' बजेट माग गरेको छ’, अथ' म@Mालय {ोतले 

भ@यो, ‘ऊजा'ले मागेको जसरL बजेट �व-नयोजन गन' बजेटको {ोत न ै फेला पान' स<कएको छैन ।’ अथ'ले {ोत 

�वनाको बजेट �व-नयोजन गन' नस<कने भ@दै आएको छ । अथ'को बजेट महाशाखाका एक कम'चारL बुधबार भने, 

‘ऊजा'ले माग गरेको बजेटको बारेमा छलफल माM भएको छ, कुन ै -नण'य �लन स<कएको छैन ।’ ती कम'चारLका 

अनुसार ऊजा'ले सौय' ऊजा'स:हत ५५ अब' बजेट माग गरेको छ । अथ' म@Mालय भने ३० अब' माM :दने पXमा छ । 

ऊजा' म@Mालयले देशका �व�भ@न ठाउँमा १५० मेगावाटको सौय' ऊजा' 6थापना गनF भनेर तीनवटा टोलLमाफ' त 



अWययन समेत गराइसकेको छ । टोलLले ऊजा' म@Mालयलाई 6थलगत अWययन �-तवेदन बुझाइसकेका छन ्। अथ' 

म@Mालयचा:हँ बजेट न ैछैन भ@दै छ ।  
 

लोडसे0डङ @यूनीकरण गन' सौय' ऊजा' नै उ[तम �वक`प भएको भ@दै म@Mी |वालLले बजेट थप गन' अडान �लएकk 

-छन ् । अथ'म@Mी महत भने थप बजेट :दन तयार देGखदैँनन ् । यसले यी दईु म@Mालयबीच सौय' ऊजा'को �6ताव 

आएप-छ दरूL अझै बढेको देखाएको छ । आफूहVलाई हेपेर माग गरेअनुसार बजेट �व-नयोजन नगरे नरा�ो स@देश 

जाने भ@दै ऊजा'म@Mी |वालLले सौय' ऊजा' 6थापनामा आ�नो ��ट अडान राखेकk -छन ्। लोडसे0डङ अ@[य गन' आफू 

तयार रहेको �-तब�ता अथ'म@Mी महतले पटकपटक yयTत गरे प-न उनी सौय' ऊजा' 6थापनामा [य-त सकारा[मक 

देGखएका छैनन ्। ऊजा'म@Mी सौय' ऊजा' राBन ैपनFमा र अथ'म@Mी [यसमा पूण' Vपमा सहमत हुन नसकेप-छ यी दईु 

म@Mालयबीचको दरूL अझै ब>ने देGख@छ । 
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अपर मैलुङ दईु वष'�भM 
रामे\वर काकu 

धा:दङ-धा:दङ र रसुवाको �समानाबाट बYने मैलुङ खोलामा अपर मैलुङ ए जल�व�यतु आयोजना -नमा'ण काय' तीe 

Vपमा अ-घ बढाइएको छ। 

गणेश :हमालको फेदL -नमा'णाधीन सो आयोजनाबाट आगामी दईु वष'�भM ६.४२ मेगावाट �व�यतु उ[पादन हुने �मोटर 

इनज� इि@ज-नय+रङ �ा�लले जनाएको छ। -नजी XेMको लगानीमा -नमा'ण गन' ला(गएको आयोजनाको १५ �-तशत 

काम स<कसकेको इनज�का �ोजेTट #यानेजर सुरजकुमार pे�ठले जानकारL :दए। काम तीe Vपमा अ-घ बढाइएको छ। 

हाल �याम र टनेल -नमा'णको काम भइरहेको छ। 

तीन हजार दईु सय ७० �मटर उचाइमा रहेको बेस Tया#पदेGख झfड ै एक <कलो�मटर उचाइमा आयोजना -नमा'ण 

भइरहेको छ। धा:दङको -ति�लङ–७ र रसुवाको ग[लाङ–७ को सोमदाङमा आयोजनाको बेस Tया#प छ। एक वष'अ-घ सुV 

भएको आयोजनाको गणेश :हमाल फेदL निजकैबाट बाँध बाँधेर तीन हजार आठ सय ५० �मटर नहरमा पाइप zब�याउने 

काम भइरहेको सहायक �ोजेTट #यानेनर �ववश pे�ठले बताए। पावरहाउस सोमदाङमा रहने छ। यहा ँउ[पा:दत zबजुलL 

१९ <कलो�मटर टाढा रहेको रसुवाको Zाङ सब6टेसनमा जडान गरL केि@}ए �सारणमा पठाइने बताइएको छ।  

नुवाकोटको zMशूलLबाट एक सय पाँच <कलो�मटर टाढा रहेको आयोजनामा लामा zब`डस' र टTसरले संयुTत Vपमा काम 

ग+ररहेका छन।् हाल �व�यतु आपू-त ' गराउन नौ <कलो�मटर टाढा #यानचेत _यारेकबाट ११ के�भए �व�यतु लाइन 

�व6तार ग+रएको छ। आयोजनाको �ारि#भक लागत ९५ करोड Vपैया ँअनुमान ग+रए प-न मू`य व�ृ� र केहL समय 

:ढलाइका कारण एक अब' पुYने #यानेजर सुरज pे�ठ बताउँछन।् 
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तीन वष'मा १२ सय मेगावाट थ�पने 
काठमाडn-�व�यतु �वकास �वभागले जारL गरेका उ[पादन अनुम-तपMअनुसार तीन वष'�भM क+रब एक हजार दईु 

मेगावाट zबजुलL �व�युत के@}Lय �सारण लाइनमा जो0डने भएको छ। उTत Xमता बराबरका ५२ जल�व�युत आयोजना 

अ:हले -नमा'ण भइरहेका छन।् 

नेपाल �व�यतु �ा(धकरण, यसका सहायक क#पनी र -नजी XMेले बनाइरहेका आयोजनाले लaXत zबजुलL उ[पादन गनF 

भएका हुन।् के@}Lय �साराण लाइनमा हालस#म �ा(धकरण, यसका सहायक क#पनी र -नजी XेMले गरL ७ सय ५० 

मेगावाट योगदान पुया'ि◌एका छन।् �ा(धकरणको सहायक क#पनी अ�पर तामाकोसी क#पनीले ४ सय ५६ मेगावाट 

आयोजना बनाइरहेको छ भने (च�लमे जल�व�यतु क#पनीले २ सय ७० मेगावाट -नमा'ण ग+ररहेको छ। 

यसै गरL -नजी XेMबाट ५० मेगावाट बलेफk, ५५ मेगावाट �लख–ु२, ४४ मेगावाट सुपर मोदL, ४२ मेगावाट आँखखुोला 

लगायत आयोजना बनाइरहेको छ। �वभागका अनुसार हालस#म २ हजार ४ सय मेगावाट बराबरका ९४ आयोजनाले 

उ[पादन अनमु-तपM जारL भइसकेका छन।् 

�ा(धकरण तथा -नजी XेMले �वभागमा हालस#म ५ हजार २ सय २६ मेगावाट बराबरका आयोजनाका ला(ग आवेदन 

:दएका छन।् अनुम-तपM �लएर काम नगनF, �व[तीय yयव6थापन गन' नसTने वा �व�यतु ख+रद स#झौता (�प�पए) गन' 

नसकेकाको अनुम-तपM खारेज गरेको छ। 

हालस#म १२ आयोजनाका ४ सय ८० मेगावाट बराबरका आयोजनाको उ[पादन अनुम-तपMका आवेदन र� ग+रएको 

�वभागले जानकारL :दएको छ। य6त ै५० मेगावाटका ६ आयोजनाको उ[पादन अनुम-तपM र� ग+रसकेको छ। यसै गरL ४ 

हजार ६ सय मेगावाटका २ सय १३ आयोजनाका अWययन अनुम-तपM जारL गन' अWययन ग+ररहेको �वभागका 

महा-नदFशक :द`लLबहादरु �सहंले बताए। 

-नजी XेMले काम गन' नसकेर र� ग+रएका आयोजना सरकारको बा6केटमा राBने ग+रएको छ। �वभागका अनुसार 

हालस#म ५ सय ३ सय १२ मेगावाटका ५७ आयोजना बा6केटमा आइसकेका छन।् �वभागले अ:हलेस#म ५० �सारण 

लाइनको -नमा'ण अनुम-तपM जारL गरेको छ भने १ सय ६२ �सारण लाइन अWययन अनुम-तपM जारL गरेको जनाएको 

छ। 

  



>f]t M /fhwfgL, @)&!÷#÷!( 

 

 
  



>f]t M /fhwfgL, @)&!÷#÷!( 

 
  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷#÷!( 

�व�युत ्Hशारण लाइन नब;दा उKपाWदत �व�यतु ्खेर जाँदै 

इलाम,  असार १९ गते । सा-नमा माई हाइ�ोपावर आयोजना समयमै स#प@न हुन लागे प-न उसले त[काल �व�यतु ्

उ[पादन गन' नपाउने भएको छ ।  

इलामको दानाबारL र (चसापानी गा�वसको Tयासेटकस:हत २९ मेगावाट Xमताको सा-नमा माई जल�व�यतु ्

आयोजनाको काम अि@तम चरणमा पुगे प-न काबेलL �व�यतु ्�शारण लाइन (को+रडोर) को काम अगा0ड ब>न नसTदा 

�व�युत ्उ[पादन खेर गएको आयोजनाले जनाएको छ ।  

मजदरु, लगानीकता' र 0डजाइनरसमेत सबै नेपालL रहेको सा-नमा माई �व�युत ्आयोजनाको ९८ �-तशत काम पूरा भई 

सNचालनका ला(ग तयार भए प-न को+रडोरमा त[काल जो�ने अव6था नहँुदा आयोजना सNचालन गन' नस<कने 

आयोजनाका वातावरण तथा �शासन अ(धकृत वस@त पौडलेले जानकारL :दनुभयो । “आयोजना <फ-न�सङको काम 

भइरहेकाले एक म:हनामा पूरा हु@छ तर, को+रडोर पूरा नभएस#म �व�यतु ्उ[पादन हँुदैन” उहाँले भ@नुभयो ।  

    सरकारले पया'�त बजेट छु�याएको भए प-न को+रडोर पूरा हुन अझै म:हन� लाYने देGखएको छ । क+रडोर समयमै 

नब@दा सा-नमा माईस:हत मेचीका आधा दज'नभ@दा बढL �व�युत ् आयोजनाले -नमा'ण स<कए प-न उ[पादनलाई 

के@}Lय �शारण लाइनमा जो�न नपाएका हुन ्।  

    V दईु अब' ५८ करोड ४० लाख छु�याइएको को+रडोर जYगाको अ(धZहण, मुआ_जा �वतरण, वातावरण अWययन र 

6वीकृ-तमा :ढलाइले -नधा'+रत लmयअनुसार काम अ-घ ब>न नसकेको हो । लोडसे0डङ घटाउन र उपभोTताको माग पूरा 

गन' को+रडोर अ-नवाय' भएको अव6थामा -नमा'ण :ढलाइले सा-नमा माईको २२ स:हत झ@ड ै १५० मेगावाट �व�यतु ्

के@}Lय �शारणमा नजो0डने अव6था �सज'ना भएको हो ।  

झापाको दमकदेGख पा“चथरको <फ:दमस#म �व6तार हुने को+रडोरका ला(ग २५७ टावर बनाउनुपनF भए प-न अ:हलेस#म 

आधा प-न ब-नसकेका छैनन ्। १३२ केभी �व�यतु ्�शारण लाइनलाई को+रडोरमा प+रणत गन' टावर -नमा'णमै :ढलाइ 

हु“दा आयोजनाको �व�यतु ्उ[पादन प-छ धके�लएको हो । टावर ब@ने ठाउ“को जYगा 6थानीयबाट अ(धZहण गन' अझै 

थु� ै�<=या पूरा गनु'पदा' र भाउ �मलाउने =ममा पटक–पटक स#झौता उि`ट“दा आयोजनामा :ढलाइ भएको कावेलL 

क+रडोर आयोजनाका �मुख उ�वलाल pे�ठले बताउनुभयो ।  

    दईु हजार २०८ �मटर लामो सुVङदेGख इ@टेक, �यामज6ता ज:टल संरचना ब-नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । 

सा-नमा माईअ@तग'त सात मेगावाट Xमताको Tया6केट आयोजना प-न सNचा�लत छ । एनआरएनको V पा“च अब' 

लगानीमा दवु ैआयोजना -नमा'ण पूरा भइसTने अपेXा ग+रएको सा-नमा माईका आवासीय अ(धकृत भोजराज पौडलेले 

जानकारL :दनुभयो । रासस  
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भारतOारा �वना जानकार� ४ मेगावाट Yब�युत कटौती नेपालग;ज उ�योग बा!ण[य संघको 

अगुवाईमा आ;दोलन श-ु 

नेपालग@ज, असार १९ गते । भारतले �वना कुन ैजानकारL एTकासी ४ मेगावाट zब�यतु कटौती गरेप-छ नेपालग@ज र 

सो आसपासका वा�स@दा थप सम6यामा परेका छन ्।  

भारतले एTकासी zब�यतु कटौती गरेप-छ दै-नक ५ घfटाको अघो�षत लोडशे0डQग झे`दै आएका नेपालग@जवासी 

अ:हले थप मारमा परेका हुन ्।  

भारतमा रमजानको बेला मुि6लम बाहु`य XेMमा बढL zब�यतु :दने -नण'य गदR उ[तर�देश सरकारले ४ मेगावाट zब�यतु 

कटौती गरेको हो । 

zब�युत अ-नय�मतता र थप zब�यतु कटौतीको �वरोधमा नेपालगNज उ�योग वाGण�य संघको अगुवाईमा आ@दोलन 

समेत शुV ग+रएको छ ।  

लो भो`टेज र �व�यतु अ-नय�मतताका कारण उ�योग, yयवसाय, �व�यालय, शैaXक, 6वा6�य, संचार, कृ�ष XेM 

लगायत आम नाग+रकको जनजीवन अ[या(धक �भा�वत भइरहेकै बेला थप zब�यतु कटौती ग+रएकोले आ@दोलनमा 

जान ुपरेको संघले जनाएको छ ।  

सो =ममा �वगत लामो समयदेGख नेपालगNजमा भईरहेको अघो�षत लो�से0डङ गनु'को कारण बारे जानकारL �लन 

संघका अWयX कृ�ण �साद pे�ठ नेत[ृवको एक टोलLले �व�युत �ा(धकरणको XेMीय काया'लय पुगेर जानकारL �लनकुा 

साथ ै�व�यतु त[काल -नय�मत नभए कडा आ@दोलन था`ने चेतावनी :दएको छ । 

संघको नेत[ृवमा गएको टोलLमा नाग+रक समाजका अगुवा, उ�योगी अगुवा, सNचारकम� लगायतको सहभा(गता रहेको 

(थयो । टोलLले नेपालगNजका ला(ग भारतले :दँदै आएको �व�यतु कटौ-त गरेप-छ [यसको �वक`पको बारेमा जानकारL 

मागेको (थयो ।  

भारतको नानपारा सव–6टेशनले थप �व�यतु आपू-त 'मा कटौती बारे टोलLले �ा(धकारणका XzेMय �मुख ओम �काश 

राठ�लाई भेटेर सूचना माग गरेको संघका अWयX pे�ठले बताउन ुभयो ।  

सो अवसरमा XेMीय �मुख राठ�ले आफुले स#पूण' अव6था बारेमा के@}मा जानकारL गराएको तर सुनुवाई नभएको 

जवाफ :दन ुभएको (थयो । उहाले भारतसंग प-न उTत स#ब@धमा कुरा ग+रएको जनाउन ुभयो ।  

पटक पटक zब�युत -नय�मत गन' माग गदा' प-न कुन ैसुनुवाई नभएप-छ बाWय भएर आ@दोलनमा जान ुपरेको जनाउदै 

संघले zब�यतुका कारण नेपालग@जको उ�योग _यबसाय धराशायी भएको जनाएको छ ।  

यसअ-घ प-न नेपालबाट थप zब�यतु नेपालग@ज `याउन माग गरएप-न कुन ैसुनवुाई नभएको संघका अWयX pे�ठले 

बताउन ुभयो । उहाले देशका �धानम@Mीको गहृनगरमा �व�यतुको य6तो सम6या हुन ुसरकारकै ला(ग �-त�ठाको �वषय 

भएको बताउन ुभयो ।  

उता, मुि6लम समुदायको रमजान म:हना शुV भएको बेलान ैथप �व�यतु कटौती ग+रएको तथा नमाज, तरावी र रोजा 

खो`ने ज6ता मह[वपूण' बेलामा zब�युत कटौती भैरहेको जनाउदै नेपालग@जका मुि6लम समुदायले zबरोध गरेका छन ्

।  



बाँकेका मुि6लम संघ संगठनका अगुवाहVले सो बारेमा �मुख िज`ला अ(धकारL र zब�यतु �ा(धकरणका �मुखलाई भेटेर 

एक म:हनास#म zब�युत -नय�मत गन' माग गरेका छन ्।  

zब�युत सम6या समाधान नग+रए �धानम@Mीलाई जानकारL गराइने नेपालग@जका मुि6लम अगुवा क:दर अ@सारLले 

बताउन ुभयो ।  
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नेपाल–भारत वाता'मा पNचे\वर आयोजना -नमा'णलाई 

�ाथ�मकता 
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट �व�यतु ् उKपादनबाट दवु ै देश लाभाि;वत हुने / Hधानम;8ी मोद�को `मणको 

पूव0तयार�को ला=ग �वदेशम;8ी Dवराज नेपाल आउँदै 

रामHसाद पुडासैनी , 

आउँदो साउन दो{ो साता हुने भारतीय �वदेशम@Mी सुषमा 6वराजको नेपाल �मणको =ममा पNचे\वर बहुउ�े\यीय 

आयोजनाको -नमा'ण अगा0ड बढाउने बारेमा नेपालले ��ट अडान राBने भएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच 

महाकालL नदLको शारदा _यारेज, टनकपुर _यारेज र पNचे\वर योजना स#ब@धमा २०५२ साल माघ २९ गते सि@ध 

भएको (थयो । उTत सि@धलाई नेपालको संस�को दईु -तहाइ मतले अनमुोदन गरेको कारण [यसलाई �ाथ�मकतामा 

राBनुपनF ऊजा' म@Mालयले पररा��लाई सुझाव :दएको छ । अ@य आयोजना -नमा'ण गनF सि@ध र स#झौता गदा' 

संस�बाट पास गरन् न ैझ@झट हुने र समय धेरै लाYने भएकाले ऊजा'ले अनुमोदन भइसकेको प+रयोजना अगा0ड 

बढाउनपुनF अडान �लएको हो । भारतीय �धानम@Mी नरे@} मोदLको �मणको पूव'तयारLको ला(ग 6वराजको नेपाल 

�मण हुन लागेको हो । मोदLले अग6ट दो{ो साता नेपालको �मण गनF काय'=म छ । 6वराजको नेपाल �मण तीन 

:दने हुनेछ । �मणको =ममा जल�व�यतु,् सुपुद'गी सि@ध, ऊजा' उपयो(गता, yयापार, सुरXा लगायतका �वषयमा 

छलफल हुनेछ । 6वराजको �मणको =ममा भएका सहम-तलाई �धानम@Mी मोदLको �मणमा औपचा+रकता :दने 

काम हुनेछ । 

उTत आयोजनाको कुल लागत ३ खब' ३६ अब' अनुमान ग+रएको छ । [यसमा नेपालले १ खब' २६ अब'देGख एक खब' 

३० अब'स#म लगानी गनु'पनF हु@छ । नेपालले वा�ष'क क+रब १३ अब' माM लगानी गदा' हु@छ । मुलुकको चरम 

लोडसे0डङ अ@[य गन' र भारत-तर [य-तकै खेर गइरहेको पानीको सदपुयोग गन' प-न उTत आयोजना ब@नुपनFमा 

ऊजा' म@Mालयको अडान छ । अ:हले उTत आयोजना -नमा'ण नगदा' भारतले एकपXीय Vपमा फाइदा �लँदै आएको 

छ । सो आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट �व�यतु ्उ[पादन हुनेछ । सन ्१९७१ मा आयोजना �-तवेदनमा 

एक हजार मेगावाट Xमताको जल�व�यतु ्उ[पादन गन' स<कने देGखए प-न सन ्१९९१ मा उTत आयोजनाको बाँध 

३१५ �मटरको बनाउँदा छ हजार ४८० मेगावाट �व�यतु ्उ[पादन हुने देGखएको (थयो । सो आयोजनालाई दईुपXीय 

राि��य लगानीमा संयुTत Vपमा -नमा'ण र सNचालन गनF -नण'य भएको (थयो । [यसको १४ वष'प-छ २०६६ साल 

मं�सर ९ गते नेपालको त[कालLन जल{ोत म@Mालयका स(चव र भारतको जल{ोतको संयुTत स�म-तको बैठकमा 

पNचे\वर �वकास �ा(धकरणको गठन गरL �व6ततृ योजना �-तवेदन तथा अ@य आव\यक काय' स#प@न गनF 

सहम-त भएको (थयो ।  

सहम-त भए प-न भारतीय पXले चासो न�लएप-छ [यो प+रयोजना अगा0ड ब>न सकेको छैन । नेपालले भने उTत 

आयोजनालाई सकेस#म सो XेMका जनताको पXमा राBने �यास गदR आएको छ । पNचे\वर बहुउ�े\यीय 

आयोजनाको बाँध 6थल सन ्१९५६ मा न ैभारतीय पXले प:हचान गरेको (थयो । सन ्१९९५ मा उTत आयोजनाको 

नेपाल तफ' बाट �व6ततृ आयोजना �-तवेदन बनेको (थयो । नेपाल र भारतको सीमा नदL भएको कारण उTत 



आयोजना स#प@न गन' दईु देशको तदाVकता चा:हने भएकाले नेपाल र भारतबीच �व�भ@न चरणमा वाता'हV भएका 

छन ्। तर ठोस काम अगा0ड ब>न सकेको छैन । पNचे\वर आयोजना -नमा'ण भएमा नेपाललाई वा�ष'क ५३ अब'भ@दा 

बढL आ#दानी हुने अनुमान ग+रएको छ । कुन ैअवरोध नभए उTत आयोजनाको काम सुV भएको दश वष'�भM 

स#प@न हुने अपेXा ग+रएको छ । उTत आयोजनाबाट उ[पा:दत �व�यतु ्दवु ैदेशले आधाआधा बाँ�ने सहम-त छ । 

मोदLको �मणको =ममा नेपाल र भारतबीच �व�युत ्yयापार स#झौता हुने अपेXा ग+रए प-न [यसले अझै पूण'ता 

पाएको छैन ।  

मोदLको �मण टोलLमा �वदेशम@Mी 6वराज, राि��य सुरXा स`लाहकार अिजत डोभाल, �वदेश स(चव सुजाथा �सहं 

सहभागी हुने बताइएको छ । उTत �मणको =ममा नेपालले केहL जल�व�यतु ्आयोजना -नमा'ण ग+र:दन भारतसँग 

�6ताव नगरL दईु पXीय लगानीमा माM आयोजना -नमा'णको �6ताव गनु'पनF सुझाव प-न ऊजा'को छ । यसबीच 

ऊजा' र पररा��बीच भएको पटक–पटकको वाता'मा ऊजा'ले भारतलाई कुन ैप-न आयोजना �स[तमैा बनाइ:दन �6ताव 

गन' नहुने सुझाव :दएको हो । ‘नेपाल र भारतबीच yयावसा-यक Vपमा काम गनु'पछ' ’, ऊजा' म@Mालयका एक 

सहस(चवले भने, ‘yयावसा-यक Vपमा कुरा गदा' दवु ैपXले पाउने फाइदा देGख@छ । यसमा कुन ै �ववाद हँुदैन ।’ 

 नेपालमा जल�व�य[ुको �चरु स#भावना भए प-न दवु ै देशमा चरम ऊजा'संकट छ । [यहL बेला भारतीय 

�धानम@Mीको नेपाल �मणमा जल�व�यतु ्आयोजनाको ठूलै स#झौता हुने अ�कल का:टएको बेला ऊजा'ले भने 

पNचे\वरलाई �ाथ�मकता :दन लागेको हो । सो आयोजना बनाउनेमा भारतीय �धानम@Mी मोदL राजी भएमा [यसले 

नेपालको लामो समयदेGखको �यासले साथ'कता पाउनेछ ।  
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�व�युत ्�सारण लाइन नब@दा उ[पा:दत �व�युत ्खेर जादै 
इलाम, असार १९  

सा-नमा माई हाइ�ोपावर आयोजना समयमै स#प@न हुन लागे प-न उसले त[काल �व�यतु ्उ[पादन गन' नपाउने 

भएको छ । इलामको दानाबारL र (चसापानी गा�वसको Tयासेटस:हत २९ मेगावाट Xमताको सा-नमा माई 

जल�व�यतु ्आयोजनाको काम अि@तम चरणमा पुगे प-न काबेलL �व�यतु ्�सारण लाइन (क+रडोर)को काम अगा0ड 

ब>न नसTदा �व�यतु ्उ[पादन खेर गएको आयोजनाले जनाएको छ । मजदरु, लगानीकता' र 0डजाइनर समेत सबै 

नेपालL रहेको सा-नमा माई �व�यतु ्आयोजनाको ९८ �-तशत काम पूरा भई सNचालनका ला(ग तयार भए प-न 

क+रडोरमा त[काल जो�ने अव6था नहँुदा आयोजना सNचालन गन' नस<कने आयोजनाका वातावरण तथा �शासन 

अ(धकृत वस@त पौडलेले जानकारL :दए । ‘आयोजना <फ-न�सङको काम भइरहेकाले एक म:हनामा पूरा हु@छ तर 

क+रडोर पूरा नभएस#म �व�यतु ्उ[पादन हँुदैन’, उनले भने । सरकारले पया'�त बजेट छु�याएको भए प-न क+रडोर 

पूरा हुन अझै म:हन� लाYने देGखएको छ । क+रडोर समयमै नब@दा सा-नमा माईस:हत मेचीका आधा दज'नभ@दा बढL 

�व�युत ्आयोजनाले -नमा'ण स<कए प-न उ[पादनलाई के@}Lय �सारण लाइनमा जो�न नपाएका हुन ्। दईु अब' ५८ 

करोड ४० लाख छु�याइएको क+रडोर जYगाको अ(धZहण, मुआ_जा �वतरण, वातावरण अWययन र 6वीकृ-तमा 

:ढलाइले -नधा'+रत लmयअनुसार काम अ-घ ब>न नसकेको हो । 
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तनहँु आयोजनामा लापरबाह� 

" – &नधा0)रत समयमा नब;ने, लागत बbने " 

बाबुराम ख�का 

काठमाडn, १९ असार- परामश'दाता -नयुिTतमा -नर@तरको लापरबाहLले बहु�-तaXत १ सय ४० मेगावाट Xमताको तनहँु 

जलाशययुTत �व�युत ्आयोजना पुनः प-छ धके�लने -नि\चत भएको छ । स#पूण' लगानी जुटेर प-न क:हले दाता र क:हले 

6वयं �व�धककै :ढपीले लि#बएको यो आयोजना परामश'दाता छनोटको ‘राजनी-त’ले १ वष'देGख थ�लएको छ ।  

-नधा'+रत समयभ@दा १ वष' पछा0ड पदा' आयोजनाले थप १० �-तशत हाराहारL लागत भार बोTनेछ । [यससँगै �व�धक तनहँु 

हाइ�ोपावरले ८५ करोड ७७ लाख यु-नट zबजुलL zब=kबाट हुने अब� Vपैया ँआ#दानीसमेत गुमाउनेछ । आयोजनाको अनुमा-नत 

लागत क+रब ४५ अब' Vपैया ँ(५० करोड डलर) छ । 

दाता ए�सयालL �वकास ब�क (एडीबी)ले अ-घ`लो साउनमा परामश'दाताका ला(ग दो{ो पटक बोलपM आ�वान गरेको (थयो । 

[यसमा इलेT�L�सटL डे bा@स (ईडीएफ), एमड_`यूएच इ@टरनेसनल इंक अमे+रका, मोट #याकडोना`ड �ल�मटेड (बेलायत), 

�याTटवेल इि@ज-नय+रङ (bा@स), `या�मर इ@टरनेसनल (जम'नी) र क@साई इलेिT�क पावर क#पनी इंक (जापान)ले 

बोलपM पेस गरेका (थए । एडीबीले `या�मर इ@टरनेसनलाई छनोट गरेर ऊसँग वाता' अ-घ बढाउन तनहँुलाई पMाचार गरेको 

लामो समय zब-तसकेको छ । तर, हालस#म वाता' अ-घ बढेको छैन । 

परामश'दाताका ला(ग एडीबीले २ करोड ७५ लाख अमे+रकk डलर (२ अब' ७५ करोड Vपैया)ँ कजा' :दएको छ । आयोजनामा ४० 

�-तशत सेयर र ६० �-तशत कजा' लगानी हुनेछ । जापानको जे पावरले �व6ततृ इि@ज-नय+रङ अWययन �-तवेदन तयार गरL 

�व�युत ्�ा(धकरणलाई ह6ता@तरण ग+रसकेको छ । 

सरकारले हालै साव'ज-नक गरेको नी-त तथा काय'=ममा आगामी आवदेGख आयोजनाको �स�भल -नमा'ण था`ने उ`लेख भए 

प-न �<=यागत :ढलाइले [यो स#भव देGखदैँन । यसअ-घ २०१४ जनवरL�भM ठेTका स#झौता गरL गत फे�ुअरLमा 

परामश'दातालाई काममा खटाइसTने लmय तनहँु हाइ�ोपावर �ल�मटेडको (थयो । संशो(धत �म-तअनुसार २१ जनवरL २०१४ 

�भM परामश'दातासँग ठेTका स#झौता सुU गरL माच'देGख काम था`ने काय'ता�लका (थयो । 

�ा(धकरणले तनहँु हाइ�ोपावरमाफ' त आयोजना बनाउन लागेको हो । यसअ-घ सन ्२०१८ मा आयोजना स#प@न गनF लmय 

�लइएकोमा प+रमाज'न गरL २०२० अ@[य पु¥याइएको छ । प:हले एडीबीले परामश'दाता चयनमा :ढलाइ गरे प-न अ:हले 

�व�धक तनहँुले :ढलाइ ग+ररहेको छ । आयोजना yयव6थापन परामश'दाता (पीएमसी)का कारण आयोजना २ वष' :ढलो 

भइसकेको छ । 

तनहँुका �ब@ध -नदFशक सुनीलकुमार ढंुगेल परामश'दाता -नयुिTतमा :ढलाइ भएको 6वीकाछ'न ्। आफू [यसमा ला(गपरेको 

बताउँदै उनले केहL :दन�भM चयन हुने दाबी गरे । 



परामश'दाता चयनप-छ माM आयोजनाको काम अ-घ ब>नेछ । परामश'दाताले १ वष' बोलपM कागजात तयार, ६ वष' -नमा'ण र 

५ वष' सNचालन गरL १२ वष' आयोजनाको सुप+रवेXण गनु'पनFछ । यो आयोजना आ@त+रक खपतका ला(ग ब@न लागेको हो । 

आयोजनाले बेलुकk (�पक आवर)को माग पूरा गनF लmय �लइएको छ । 

-नमा'ण सुV भएको ४८ देGख ६० म:हनास#म आयोजनाको काम सTने लmय �व�धकको छ । यसअ-घ एडीबीले पीएमसीका 

ला(ग सरकारले Yयारे@टL न:दएप-छ उसले यो �<=या खारेज गरेको (थयो । पीएमसी क@साइलाई :दलाउन एडीबीले ठूलो 

�यास गरेकोमा अ@ततः �वफल भएप-छ पुनः बोलपM आ�वान गरेको (थयो । 

आयोजनामा एडीबीका अ-त+रTत, जापान अ@तरा'ि��य सहयोग -नयोग (जाइका)लगायत युरो�पयन इ@भे6टमे@ट ब�क र 

अबुधावी कोषले लगानी गनFछन ्। अपुग रकम सरकारले लगानी गनFछ । आयोजनालाई आव\यक लगानी जु:टसकेको छ । 

आयोजनाले तनहँुका १७ हजार घरधुरLमा �व�युतीकरण गनFछ । उ[पा:दत zबजुलL दमौलLि6थत �व�यु[गहृदेGख ४० 

<कलो�मटर लामो २२० केभी Xमताको �सारणलाइनमाफ' त भरतपुर सब6टेसनमा जो0डनेछ । 
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&नजी जल�व�युKलाई HोKसाहनका सत0 

अ:हल ेहरेक दल र सरकारL -नकायका सरोकारवालाहUल ेऊजा'लाई �ाथ�मकता  
:दएको पाइ@छ । यसका आधारमा सरकारले नी-त तथा काय'=म प-न बनाएको छ,  

तर वा6तवमा �<=यागत झ@झट र थु�ै-तर छ+रएर रहेका कानुनी अ�चनका कारण  

-नजी XेMबाट आशातीत Uपमा जल�व�यु[को �वकास हुन नसकेको हो । 

कृ�ण�साद भfडारL 
सरकारL �यासल ेमाM देशको समZ आ(थ'क �वकास स#भव छैन । पूवा'धारको मेVदfड रहेको ऊजा' तथा 

जल�व�युत ्XेMका -नजी उ�यमीहUलाई आक�ष'त गन' सरकारले �व�युत ्ऐन २०४९ र �व�युत ्-नयमावलL, 

२०५० `याएको झ@डै २ दशकभ@दा बढL भइसTयो । यहL ऐन �योग गरेर धेरै �व�धकहU जल�व�यु[मा हाम 

फा�लरहेका छन ् । -नजी XेMका ला(ग ऐन बनेप-छका :दनमा सवFXण अनुम-त र उ[पादनको अनुम-त 

�लएकाबाहेक लगभग २ सय ४० मेगावाट -नजी XेMले �व�युत ्उ[पादन गरेर �माGणत ग+रसकेका छन ् । 

दशकn अगा0डदेGख 6वदेशी र वैदे�शक अनुदानमा बनेका सरकारL आयोजना र २ दशक�भMमा बनेका -नजी 

जल�व�युत ् आयोजनाको तुलना[मक Uपमा �सहंावलोकन गदा' य:द सरकारले -नजी XेMलाई �ो[साहन 

गरेको खfडमा नेपालमा जल�व�यु[को �वकास स#भव रहेको देखाउँछ । 

ऊजा' म@Mालयअ@तग'त सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल �व�युत ्�ा(धकरण yयापारL सं6था माM नभएर 

सेवामूलक सं6थाले प+र(चत -नकाय हो । यहL -नकायल े �व�युत ्ख+रद zब=k ग+ररहेको छ । यसले आफ�  

चुनौतीको सामना गदR अवसरको लेखाजोखा गन' नसTदा सरकार र -नजी XेMबीच ठूलो भँगालो खडा भएको 

छ । यसका ला(ग संवेदनशील भएर कठोर अवसर �लनेबारेमा ग-तलो �व\लेषण हुन सकेको छैन । 

�ा(धकरणल े कृzMम, -नयोिजत र चुहावट घाटाका घाटा बेहो+ररहेको छ । �ा�व(धक घाटा सरकारल े

बेहो+ररहेको छ । यसलाई राजनी-तल ेह6तXपे गरेर संरXण ग+ररहेको छ । -नजी XेMले बनाउन ेआयोजना र 

सरकारL आयोजनाबीचको तुलना गनF हो भने य-त धेरै लागत र समयको बबा'दLल े गदा' -नधा'+रत 

काय'ता�लकाअनुसार  आयोजनाहU ब@न सकेका छैनन ्। �व\व ब�कल ेहात Gझकेप-छ अVण–�ी अवसान हुनु 

र पीडीएफ लागू गन' नसकेर नेपालको समZ अथ'त@Mलाई असर पादR लोडसे0डङल ेZ6त मुलुक बनन् पुगेको 

छ । सरकारले अझ ै हेTका पाउन सकेको छैन, नेपालको आ(थ'क �वकास कता दौ0डरहेको छ । नी-तगत 

�<=यामा सरकारलाई परामश' :दनु र �भाव पानु' दाताहUको सत'मुताzबक -नर@तरता चलेको छ । वैदे�शक 

सहयोगका मा�मलामा हा�ो अनुकूलको सत' र संवेदनशील भएर उपयुTत माडले अपनाउन नसTदा समZमा 

आ(थ'क बे(थ-त र ��टाचार [यि[तकै ब:ढरहेको छ । य:द अ:हल ेनै संवेदनशील भएर ऊजा'XेMमा पया'�त 

लगानी �भœयाउन राि��य रणनी-त बनाउन स<कएन भने नेपालको जल�व�युत ्उ[पादन XेMले क:ह`य ै

�ाथ�मकता पाउन सTनेछैन । यसका ला(ग �व�यमान ऐन–कानुन तथा नी-तहUमा समायानुकूल सुधार हुन 

आव\यक छ । 

अ:हल े हरेक दल र सरकारL -नकायका सरोकारवालाहUले ऊजा'लाई �ाथ�मकता :दएको पाइ@छ । यसको 

आधारमा सरकारले नी-त तथा काय'=म प-न बनाएको छ, तर वा6तवमा �<=यागत झ@झट र थु�ै-तर 

छ+रएर रहेका कानुनी अ�चनका कारण -नजी XेMबाट आशातीत Uपमा जल�व�य[ुको �वकास हुन नसकेको 

हो । यसपा�लकै नी-त तथा काय'=ममा घोषणा ग+रएका जल�व�युत ् �वकासका काय'=महUको 



काया'@वयनमा स#ब� -नकायहUलाई िज#मेवारL बोध गराउन सTनुपछ'  । अ:हल े ऊजा'लाई राि��य 

�ाथ�मकताको नारा :दइएको छ, -नजी XेM प-न यहL �ाथम<कताको लोभमा छन ् । अ:हले -नजी XेM ‘न 

जल�व�युत ् -नमा'ण गन' सTछन,् न छो�न सTछन’् को अव6थामा गुि रहेका छन ् । सवFXण अनुम-तका 

दरखा6त :दएर महँगो राज6वको मारमा दज'नn �व�धकले अनुम-त पाउन नसकेर कठोर दौडधूप चलाइरहेका 

छन ्। करोडn Vपैया ँफसेको ि6थ-तमा छ । यो ि6थ-त नबुझरे एक थरLले खोला ओगटेको आरोप चलाइरहेका 

छन ्। १ मेगावाटको आयोजना बनाउन े�<=या र १ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन लाYन ेसमय, सीमा, 

कानुनी �<=या, सामािजक दबाब र महँगो लागतको जोGखम बढेर जल�व�युत ्उ[पादनले ग-त �लन सकेको 

छैन । एक माM सरकारL मनोपोलL -नकाय नेपाल �व�युत ्�ा(धकरण भने नया ँबजारको खोजी गन' नसकेर 

�व�युत ्खपतको सlा बचत गन' �व|ापन ग+ररहेको छ । हरेक सरकारL आयोजनाहU -नधा'+रत समय र 

लागतमा -नमा'ण हुन सकेका छैनन ्। 

-नजी XेMले १ मेगावाटको आयोजना बनाउन लाYने समय र लागत हेनF हो भने �-तमेगावट सरदर V. २२ 

करोड र उ[पादन गन' ३ देGख ५ वष' लाYछ । [य6तै सरकारL अनुदानमा ब-नरहेका आयोजनाहUको लागत र 

समय दो_बरभ@दा बढL खच' भइरहेको छ । यसरL ब@न ेआयोजनाहUल ेगदा' नेपालको लोडसे0डङ समा�त हुन 

अकv १५ वष' कुनु'पनF त�याकंले देखाउँछ । समय, सीमा, �<=या र लागतको तुलना[मक zब@द ुप:ह`याएर 

हेनF हो भने -नजी XेMलाई अनुदान :दन सके -नजी XेMले -छटो जल�व�युत ्-नमा'ण गन' सTछ भ@ने ठोकुवा 

ग+र@छ । जल�व�युत ्�वकासका ला(ग महŒवपूण' पाटो भनेको समय र लागत न ैहो ।   

हालै माM सरकारले ३० मेगावाटभ@दा मा(थका आयोजनालाई माM वैदे�शक नरम ऋण तथा संयुTत लगानी 

`याउने सीमा तोकेर झन ैअ�¡यारो अ�यास ग+ररहेको छ । यसरL सीमा तो<कँदा सवFXण अनुम-त �लने 

काय'देGख नै वैदे�शक ऋण तथा संयुTत लगानीको �<=या अव\य हु@छ । वैदे�शक लगानी `याउन उ�योग 

तथा ��व(ध ह6ता@तरण ऐन लागू भइसकेको छ । �[यX वैदे�शक लगानी `याउन उ�योग म@Mालयले 

सरलLकरण गदR लैजाने नी-त अपनाइरहेको छ । वैदे�शक लगानीमा आउने कुनै प-न आयोजनाहUको डलरमा 

�व�युत ् ख+रद स#झौता (पीपीए) नगनF एकतफu -नण'यल े भने सम6या पारेको छ । �व�धकल े चाहेमा 

वैदे�शक लगानीको �-तफल <फता' नहु@जेल वैदे�शक र 6थानीय मु}ामा पीपीएको अ�यास गन' सTछ ।  

ल�व�यु[मा प+रवत�य सटहL सु�वधा :दन बीचको zब@द ुअपनाउन स<क@छ । हरेक देशको आ�न ैआ@त+रक 

मु}ा भएकोल ेकुन देशको लगानी आउने हो [यहL देशको मु}ामा पीपीए गन' स<क@छ <क ? यसमा के@}Lय 

ब�कको भू�मका रह@छ । अमे+रकk डलरमा ग+रन ेपीपीए या डलरमा खो�लन े�-ततपM बजारको उतारचढाव 

जोGखमलाई �Xपेण गरेर प-न डलरमा पीपीए गन' सरकार ल(चलो ब@न सTछ । नेपाल लगानीयोYय ग@तyय 

रा�� बनाउन े�चार तीe भइरहेको छ । साक'  रा��बाट आउन ेलगानीलाई -छमेकk लगानी र ते{ो मुलुकबाट 

आउन ेलगानीलाई वैदे�शक लगानीको प+रभाषा :दएर लगानी नी-त अपनाउन प-न स<क@छ । य6तो अ�यास 

हरेक रा��ल ेअपनाउन था�लसकेका छन ्। 

[य6तै -नमा'णको चरण, -नमा'णाधीन र -नमा'ण स#प@न भएका आयोजनाहUले 6वदेशी तथा �वदेशी 

पुनक' र ्'जा �लन चाहेमा पुनरावलोकनको मौका :दन स<क@छ । [यसैगरL जलवाय ुप+रवत'नबाट हुने जोGखम 

@यूनीकरणका ला(ग अनुकूलन सहयोग काय'=ममा नेपाल �ाथ�मकतामा परेको छ । उTत सहयोगबाट 

ए<ककृत Uपमा �वकास हुन सTने गरL जल�व�युत ्आयोजनाका ला(ग केहL परLXण योजना र अनुस@धान 

गन' (पाइल:टङ) गुVयोजना अपनाउन स<क@छ । ज6तो जल�व�युत ् (6टोरेज), सोलार, वायु ऊजा' सोहL 

आयोजनाबाट हुने गरL एकkकृत आयोजना बनाउन चाहन े -नजी XेMलाई �ो[सा:हत गरL अनुदान :दन 



स<क@छ । हालै सरकारले मू`य अ�भव�ृ� कर (�याट) मा अनुदानबापत V. १ करोड :दइँदा उ[पादनको 

अनुम-त �लएर समापन �व[तीय गरेको वा २०८० साल�भM आउने कुनै प-न आयोजनालाई एकमु6ठ 

�-तमेगावाट V. ५ करोडको दरले बढाएर सहु�लयत पूण' नरम ऋण वा अनुदान :दन सTनुपछ'  । यस 

<क�समको अनुदानले लोडसे0डङ @यूनीकरण हँ◌ुदै आ(थ'क व�ृ� हुने -नि\चत छ । सह{ा_दL �वकास खच' गनF 

लmयलाई जल�व�युत ्र नवीकरणीय ऊजा'लाई �ाथ�मकता :दनुपछ'  । वातावरण संरXण, जलाधार संरXण, 

जल�व�युत ् आयोजना र �भा�वत 6थानीय जनताका ला(ग जलवाय ु अनुकूलन सहायता जल�व�यु[लाई 

अनुदान :दन ेगरL समे�न स<क@छ । जल�व�युत ्उ[पादनमा :ढला हुने कारण �शारणलाइन ज:टल भएकाले 

-नजी XेMलाई िज#मा लगाएर लगानी <फता' गनF �-तब�ता आयो भने प-न समयमा �व�युत ्उ[पादन हुन 

सTछ । नेपालको जल�व�युत ् र नवीकरणीय ऊजा' बंगलादेश -नया'त गन' फूलबारL नाका �योग गनF गरL 

बंगलादेशको �ाकृ-तक Yयास नेपालले आयात गन' भारत र बंगलादेशसँग कूटनी-तक �6ताव तुV@त 

था�लनुपछ'  । अ@तदFशीय �सारणलाइन र गुण6तरLय सडक प-न ऊजा' उ[पादनको पूवा'धार भएकाल ेयसको 

संयोजन गन' सTने �व| टोलL -नयुिTत गरेर �धानम@Mीको मातहतमा रहन ेगरL संयोजन स�म-त तुV@त 

गठन गनु' उपयुTत हु@छ । बंगलादेशलाई १० हजार मेगावाटको �व�युत ्अभाव भइरहेको छ, [य6तै भारतको 

�वहार र उतत्र �देश प-न । यस �वषयलाई भारतको मोदL सरकारलाई प:हलो �6ताव :दन नेपाल सरकार 

चुTनु हँुदैन । १० लाख जनसंBया भएको भुटानले ४ हजार मेगावाट उ[पादन ग+रसकेको छ भने २ करोड ५० 

लाख जनसंBया पुगेको नेपालले ज#माज#मी ६ सय ५० मेगावाट �व�युत ्उ[पादन गरेर �व\वको कम ऊजा' 

खपत गनF रा��मा द+रएको छ । यसथ' नेपालको गाह'6�य उ[पादन व�ृ�को प:हलो सत' ऊजा' �वकासबाट माM 

स#भव छ । 

(भfडारL  -नजी जल�व�युत ्�व�धक हुन ्।)  
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�व�युत ्�शारण लाइन नब@दा उ[पा:दत �व�युत ्खेर जाँदै 
असार १९, इलाम । सा-नमा माई हाइ�ोपावर आयोजना समयमै स#प@न हुन लागे प-न उसले त[काल �व�युत ्उ[पादन 

गन' नपाउने भएको छ । इलामको दानाबारL र (चसापानी गा�वसको Tयासेटकस:हत २९ मेगावाट Xमताको सा-नमा माई 

जल�व�यतु ्आयोजनाको काम अि@तम चरणमा पुगे प-न काबेलL �व�युत ्�शारण लाइन (को+रडोर) को काम अगा0ड 

ब>न नसTदा �व�यतु ्उ[पादन खेर गएको आयोजनाले जानकारL :दएको छ ।  

 

मजदरु, लगानीकता' र 0डजाइनरसमेत सब ैनेपालL रहेको सा-नमा माई �व�यतु ्आयोजनाको ९८ �-तशत काम पूरा भई 

सNचालनका ला(ग तयार भए प-न को+रडोरमा त[काल जो�ने अव6था नहँुदा आयोजना सNचालन गन' नस<कने 

आयोजनाका वातावरण तथा �शासन अ(धकृत वस@त पौडलेले जानकारL :दए । ‘आयोजना <फ-न�सङको काम 

भइरहेकाले एक म:हनामा पूरा हु@छ तर, को+रडोर पूरा नभएस#म �व�यतु ्उ[पादन हँुदैन’ उनले भने । सरकारले पया'�त 

बजेट छु�याएको भए प-न को+रडोर पूरा हुन अझै म:हन� लाYने देGखएको छ । क+रडोर समयमै नब@दा सा-नमा 

माईस:हत मेचीका आधा दज'नभ@दा बढL �व�यतु ् आयोजनाले -नमा'ण स<कए प-न उ[पादनलाई के@}Lय �शारण 

लाइनमा जो�न नपाएका हुन ्।  

 

U. दईु अब' ५८ करोड ४० लाख छु�याइएको को+रडोर जYगाको अ(धZहण, मुआ_जा �वतरण, वातावरण अWययन र 

6वीकृ-तमा :ढलाइले -नधा'+रत लmयअनुसार काम अ-घ ब>न नसकेको हो । लोडसे0डङ घटाउन र उपभोTताको माग पूरा 

गन' को+रडोर अ-नवाय' भएको अव6थामा -नमा'ण :ढलाइले सा-नमा माईको २२ स:हत झ@ड ै१ सय ५० मेगावाट �व�यतु ्

के@}Lय �शारणमा नजो0डने अव6था �सज'ना भएको हो ।  

 

झापाको दमकदेGख पाँचथरको <फ:दमस#म �व6तार हुने को+रडोरका ला(ग २ सय ५७ टावर बनाउनपुनF भए प-न 

अ:हलेस#म आधा प-न ब-नसकेका छैनन ्। १ सय ३२ केभी �व�युत ्�शारण लाइनलाई को+रडोरमा प+रणत गन' टावर 

-नमा'णमै :ढलाइ हँुदा आयोजनाको �व�यतु ् उ[पादन प-छ धके�लएको हो । टावर ब@ने ठाउँको जYगा 6थानीयबाट 

अ(धZहण गन' अझै थु� ै�<=या पूरा गनु'पदा' र भाउ �मलाउने =ममा पटक–पटक स#झौता उि`टँदा आयोजनामा :ढलाइ 

भएको कावेलL क+रडोर आयोजनाका �मुख उ�वलाल pे�ठले बताए । 

दईु हजार २ सय ८ �मटर लामो सुUङदेGख इ@टेक, �यामज6ता ज:टल संरचना ब-नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । 

सा-नमा माईअ@तग'त सात मेगावाट Xमताको Tया6केट आयोजना प-न सNचा�लत छ । एनआरएनको U. पाँच अब' 

लगानीमा दवु ैआयोजना -नमा'ण पूरा भइसTने अपेXा ग+रएको सा-नमा माईका आवासीय अ(धकृत भोजराज पौडलेले 

जानकारL :दए । 
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नेपालग;जलाई �व�यKुको रािEcय Hसारणसँग जोdन माग 

नेपाल समाचारपM 

बाँके 

भारतले :दएको �व�य[ुले च�लरहेको पि\चम नेपालको ठूलो शहर नेपालग@जमा अब राि��य �सारण लाइन जो�@पनF 

भएको छ। 

�वशेष अनुरोधमा भारतले सहम-तभ@दा बढL �व�यतु ् :दएकाले लोडसे0डङ मुTत शहरको प:हचान बनाएको 

नेपालग@जमा केहL :दन यता भारतले चार मेगावाट �व�यतु ्कटौती ग+र:दएप-छ एTकासी ६ घfटा लोडसे0डङ भएको 

छ। �चfड गम�मा ६ घfटा बढL लोडसे0डङ भएप-छ यहाकँा जनता आ=ा@त बनेका छन।् 

तीन दशक अ-घ भारतसँग नेपालग@जलाई पाँच मेगावाट �व�यतु ् :दने सहम-त भएको (थयो। तीe ग-तमा बढेको 

जनसंBया र कलकारखानाका कारण अ:हले नेपालग@जमा १७ मेगावाट �व�यतु ्चा:ह@छ। भारतले �वशेष अनुरोधमा १२ 

मेगावाट �व�यतु ् :दँदै आएको (थयो। अ-घ`लो ह�तादेGख चार मेगावाट कटौती ग+र:दएको छ। अ:हले नेपालग@जमा 

आठ मेगावाट �व�यतु ्आइरहेको छ। जसले थेYन नसकेका कारण लोडसे0डङ गनु' परेको नेपाल �व�यतु �ा(धकरण, 

नेपालग@ज �वतरण के@}का �मुख पु�पराज प@तले बताउनुभयो। नेपालग@जमा १२ मेगावाट �वजुलL क#तीमा 

चा:ह@छ। अ[या(धक गम� भएकाले १२ मेगावाट :दँदा प-न चार घfटा लोडसे0डङ ग+रएको (थयो। 

नेपालग@ज उ�योग वाGण�य संघ र नेपाल पMकार महासंघ बाँके शाखाले zबहLबार नेपालग@जमा आयोजना गरेको 

�व�युत ्आपू-त 'मा उ[प@न सम6या र -नराकरण �वषयक अ@तर<=यामा �वतरण शाखाका �मुख प@तले भारतले चार 

मेगावाट कटौती गरेको र तारको अव6था नाजकु रहेकाले �व�यतु संकट बढेको बताउनुभयो। उहाँले अब नेपालग@जमा 

भारतबाट आयत हुने �व�यु[ले संकट नटनF बताउनुभयो। 

नेपालग@जमा लोडसे0डङ ग+रए प-न केहL काननु yयवसायीले गतवष' अदालतमा मु�ा दायर गरेको अदालतले लोडसे0डङ 

नगन' अ@त+रम आदेश :दएकाले �ा(धकरणले ता�लका साव'ज-नक गरेको छैन। ता�लका साव'ज-नक नहँुदा जनता अझ 

मारमा परेका छन।् �वतरण शाखा �मुख प@तले काया'लयले ता�लका �काशन गनF zबि[तकै अदालतको मानहानी हुने 

भएकाले �काशन गन' नसTने बताउनुभयो। भारतको नानपारादेGख नेपालग@जको तार फेन' सकेमा केहL राहत हुने 

�ा�व(धकहU बताउँछन।् तर, तार फेन' अ@तरा'ि��य सहम-त चा:हने भएकाले [यो अ@यौलमा परेको छ। नेपालग@जमा 

नेपालL राि��य �सारण लाइन :दइएको छैन। क:हलेकाहL� आपतकालLन अव6थामा प-न जो�ने ग+रएको छ। अब 

राि��य �सारण जो�नुको �वक`प नरहेको �ा�व(धकको भनाइ छ। राि��य �सारण जोडरे अ@यM जसरL लोडसे0डङ 

खे�नुपनF बाWयता �सज'ना भएको छ। 

संघका अWयX कृ�ण�साद pे�ठ, yयवसायीहU मधुसुदन +रजाल, उ[तम -घ�मरे, रचना pे�ठलगायतले भारतबाट 

नपुगेको �व�यतु ् राि��य �सारण लाइनबाट माग गनु'पनF बताउनुभयो। �मुख िज`ला अ(धकारL जीवन�साद वलL, 

�व�युत ् XेMीय �मुख ओम�काश राठ�ले राि��य �सारणमा जाने भए सब ै �मलेर अ-घ ब>न ु पनF बताउनुभयो। 

अ@तर<=याबाट नेपालग@जको �व�यतु ्सम6या -नराकरण गन'का ला(ग राजनी-तक दल, yयवसायीको संयुTत टोलL 

बनाएर पहलकदमी गनF -न�कष' -नका�लएको छ। 
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थप दईु आयोजनालाई उ[पादन अनुम-त 
असार १९, काठमाडn । सरकारले थप दईु जल�व�यतु ्आयोजनालाई उ[पादन अनुम-त �दान गरेको छ । ऊजा' म@Mालय 

अ@तग'तको �व�यतु ् �वकास �वभागले प-छ`लोपटक माया खोला जल�व�यतु ्आयोजना र �वारL खोला जल�व�यतु ्

आयोजनालाई उ[पादन अनुम-त �दान गरेको हो । ती आयोजनालाई केहL :दन प:हलेमाM ैउ[पादन अनुम-त :दइएको हो 

। सQखवुासभा िज`लामा आयोजना 6थल रहेको माया खोलाको कुल Xमता १५ मेगावाट रहेको छ ।  

माया खोला जल�व�यतु ्आयोजनालाई आगामी एक वष'�भM �व[तीय yयव6थापन गरL -नमा'ण �<=या शुU गन' -नदFशन 

:दइएको छ । आगामी चार वष'�भM -नमा'ण पूरा गनF लmय राGखएको सो आयोजनाको लागत क+रब U. तीन अब' रहने छ 

। य6त,ै चार मेगावाट Xमताको �वारL खोला जल�व�युत ्आयोजना भूगोल इनज� �वकास क#पनीले -नमा'ण गन' लागेको 

हो ।  

आगामी एक वष'�भM �व[तीय yयव6थापन गरL -नमा'ण �<=या शुU गन' सो आयोजनाको �व�धकलाई �वभागले 

-नदFशन :दएको �वभागका सूचना अ(धकृत गोकण'राज प@थले जानकारL :दए । सो आयोजनाको आयोजना 6थल डोटL 

िज`लामा रहेको छ भने यसको लागत करLब U. ८० करोड रहेको छ । �वभागले हालस#म कुल ९४ वटा जल�व�यतु ्

आयोजनालाई उ[पादन अनुम-त �दान ग+रसकेको छ । अनुम-त :दइएका आयोजनाबाट दईु हजार ४४० मेगावाट �व�यतु ्

उ[पादन हुनेछ । 
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लोडसे�डङ अब सातामा ४७ घeटा 
काठमाडn, (नेस) 

आम उपभोTताले अब ह�ताको ४७ घfटा लोडसे0डङ बेहोनु'पनF भएको छ। नेपाल �व�युत ् �ा(धकणले �व�यमान 

ता�लकामा प+रमाज'न गदR आगामी श-नबारदेGख लागू हुने गरL नया ँता�लका साव'ज-नक गरेको हो। 

यसअ-घ ह�तामा ५५ घfटा ३० �मनेट �व�यतु ्कटौती हँुदै आएको (थयो। उTत ता�लका �ा(धकरणले गत जेठ २१ देGख 

लागू गरेको हो। नया ँता�लका अनुसार अब �[येक उपभोTताले दै-नक कि#तमा ६ देGख बढLमा ७ घfटासमम् �व�यत ्

अभाव झे`नुपनF छ। अव6थामा सुधार आएमा यसलाई अझै @यनूीकरण गदै ल(गने �ा(धकरणको भार �ेषण के@}का 

�मुख भुवन दाहालले बताउनुभयो। 

माग र आपू-त 'बीच चरम अस@तुलन हँुदा आम उपभोTताले वष¢भरL लोडसे0डङको सामना गनु' गरेको छ। मुलुकमा 

�श6तमाMमा जल�व�यतु ् उ[पादनको स#भावना रहेको भए प-न रा�यले यसतफ'  Wयान :दन नसTदा सम6या 

समाधान हुन नसकेको हो। 
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भारतसगँभारतसगँभारतसगँभारतसगँ    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान    होइनहोइनहोइनहोइन, , , , जल�ोतजल�ोतजल�ोतजल�ोत    �ापार�ापार�ापार�ापार    गन�गन�गन�गन�    �ता�ता�ता�तावववव    िवकासिवकासिवकासिवकास    थापाथापाथापाथापा    काठमाड�काठमाड�काठमाड�काठमाड�    :::: सरकारल ेभारतिसत जल�ोत �े�का आयोजना िस�मा नमा� ेब� दवुै दशेलाई आ�थक फाइदा �नेगरी �ापा�रक तवरमा �व धन गन" योजना अिघ सारेको छ। नेपाल-भारत िवदशेम%�ी&तरीय संयु* आयोगको काठमाड-मा साउन दो�ो साता �ने बैठक तयारीका .ममा ऊजा0 म%�ालयल ेय&तो रणनीित अपनाउन लागेको हो। भारतल े िस�मा बनाउन लागेका िविभ2 को�रडरका �सारण लाइन, रा�घाट, नौमुरेलगायतका जलिव6ुत ्आयोजना अ9य%त :ढलो गितका छन्। म%�ालय �ोतका अनुसार िस�मा आयोजना बनाउन आ<ह गदा0 भारतल ेआ>नो मा� फाइदा हने", उसका सत0 मा2ुपदा0 आयोजना अिघ बढाउन धेरै समय ला�े र दईु दशेको आ�थक स?ब%ध िवकिसत न�नेलगायतका कारण पिह@याउँद ै�ापा�रक तवरम ैकाम गन" अवधारणा अिघ सा�रएको हो। परराE म%�ालयल ेसंयु* आयोगको बैठक तयारीका लािग जल�ोत �े�मा मुFा पिहचान गरी धारणा बनाउन िविभ2 चरणमा छलफल ग�रसकेको छ। यही .ममा ऊजा0 म%�ालयल ेय&तो अवधारणा अिघ सारेको हो। 'भारतल ेदईु तीन सय मेगावाटको आयोजना बनाइ:द%छु भने पिन 9यसिभ� िविभ2 &वाथ0 लुकेका �%छन्', �ोतले भ%यो, 'ब� �ापा�रक तवरमा लगानी यित, फाइदा यित र �ितफल यसरी बाँडफाँट गन" भनेपिछ सबै पारदशJ �%छ।' िLप�ीय ऋण तथा अनुदान सहायतामा जापानपिछ भारत दो�ो ठूलो दशेमा पछ0। 'अM �े�मा भएका आपसी सहयोग यथावत ्राखी जल�ोत (Nसचाइ, पानी, िबजुली, नदी कटान, डुबान) मा �ापा�रक िहसाबले अिघ बPदा कुनै शंका र Qम �दँनै', �ोतले भ%यो। ऊजा0 म%�ालयल े�ापा�रक तवरमा �&ताव गरेका आयोजनामा सीमापार �सारण लाइन र भारतीय लगानीमा िनमा0णका लािग अिघ बढाइएका िनया0तमूलक जलिव6ुत् आयोजना छन्। यसअ%तग0त पSेTर ब�उFेUयीय आयोजना, मािथ@लो कणा0ली, अ�ण ते�ो, मािथ@लो मVयाWदी छन्। मािथ@लो कणा0लीको �व धक भारतीय क?पनी जीएमआरल ेआयोजना िनमा0ण गरेबापत १२ �ितशत िन:शु@क िबजुली र २८ �ितशत िसं◌ैमा सेयर :दन ेसत0 छ। 9य&त ैअ�ण ते�ोमा नेपालले २३ �ितशत िन:शु@क ऊजा0 पाउने स?झौता छ। म%�ालयका सहसिचव केशव[वज अिधकारील ेपSेTरलाई �ाथिमकतामा राखेर अिघ बढाउन म%�ालयल े पहल गरेको बताए। चार वष0अिघ भएको नेपाल-भारत संयु* जल�ोत बैठकमा पञ्चेशव्र �ािधकरण गठन गन" िवषयमा िववाद उ9प2 भएको िथयो। त9कालीन संस^को दईुितहाइ ब�मतबाट १६ वष0अिघ पा�रत महाकाली सि%धअ%तग0तको पSेTरका सबै �:.या पूरा गन0 धेरै समय नला�े भएकाल ेयसलाई �ाथिमकता :दइएको सहसिचव अिधकारीले बताए। 'पानी, लागत र �ितफल बाँडफाँट सबै टंुिगसकेको छ', अिधकारील े िबहीबार अ2पूण0सगँ भने, 'य&तो टंुगोमा पु� अM प�रयोजनालाई वष_ ला`छ, सहमित भएका कुरामा अिघ बढाइयो भने 9यो निजर ब%छ।' परराE म%�ालयका �व*ा दीपक िधतालले यस िवषयमा िLप�ीय छलफलपिछ सरकारल े िनण0य िलने बताए। 'जल�ोत �े�िसत स?बa िवषयहM स?बि%धत म%�ालयले नै तय गन" हो हामील ेसुझाउ मा� :दन ेहो', उनल ेभने। आगामी साउन १० र ११ गते �न लागेको संयु* आयोगको बैठकमा �मुख अजे%डा जल�ोत नै रहकेो परराE �ोतल ेबतायो। 'दवुै दशेका िवदशे म%�ीको नेतृ9वमा �ने बैठकले िवषयगतभ%दा पिन सैaाि%तक छलफल गन"छ,' �ोतले भ%यो, '9यही सैaाि%तक िनण0य म%�ालय &तरमा काया0%वयन �नेछ।' 
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दधुकोशी हाइfोपावर अgययनको काम फेर� श-ु 

ओखलढंुगा असार २० गते । लामो समयदेGख रो<कएको दधुकोशी हाइ�ोपावर आयोजना अWययनको काम शुV भएको छ 

। �व�भ@न सम6या देखाउ“दै १६ वष' अ-घ (सन ्१९९८) रो<कएको अWययन पुरा गन' आयोजनाले पुनः परामश'दाता 

छनौट शुV गनF भएको छ । 

अ-घ`लो ह�ता माM ै परामश'दाता छनौटका ला(ग सूचना �का�शत गरेको दधुकोशी हाइ�ोपावरका आयोजना �मूख 

�ललानाथ भlराईले जानकारL :दनुभयो । ‘य:द परामश'दाताले भनेको काम समयमा स#प@न गरेमा अढाईवष'�भM 

अWययनको काम पुरा हुनेछ ।’ उहाँले भ@नुभयो । परामश'दाता क#पनीले �व6ततृ इि@ज-नय+रङ, वातावरण तथा 

सामािजक, पुन'बास लगायतका स#भाyयता अWययन पुरा गरेप-छ ठेTकाको चरणमा जाने आयोजना �मूख भlराईले 

बताउनुभयो । 

‘अWययन सफल भयो भने तीनवष' छ म:हनाप-छबाट भौ-तक -नमा'णको काम शुV गन' स<कने क#पनीले जनाएको छ । 

‘अ:हले कामले ग-त �लएकोले आशा गन' स<कने ि6थ-त छ ।’ भlराईले थ�नुभयो । आयोजना ३ सय मेगावाट Xमताको 

हुनेछ । आयोजनाका ला(ग ए�सयालL zबकास ब�कले ६ �म�लयन अमे+रकk डलर सहयोग गनF स#झौता भईसकेको छ । 

थप ३ �म�लयन थ�न सTने बताइएको छ । बा“कk लगानी नेपाल सरकारले गनFछ । 

स#भाyयता अWययन पुरा ग+र भौ-तक काम शुV गनु' अ-घमाM ैपौने १३ �म�लयन डलर लाYने अनुमान ग+रएको छ । 

खोटाङको लामीडा“डा र ओखलढंुगाको भदौरेzबचमा रहेको रबुवामा बा“ध लगाइने भ-नएको आयोजनाबाट सोलुख#ुब,ु 

ओखलढंुगा र खोटाङलाई �[यX फाइदा पुYनेछ । राजनी-तक दलहVले चासो न:दएको कारण प-न आयोजनाको काम 

सु6त भएको आयोजना �मूख भlराईले गुनासो गनु'भयो ।  

‘जुनसुकै काममा [यस XेMको दलको भू�मका मह[वपूण' हु@छ । तर दधुकोशी जल�व�यतु आयोजनाको बारेमा 

राजनी-तक दलहVले खासै मह[व :दएको ज6तो मलाई लाYदैन’ उहाँले थ�नुभयो ।  
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थप दईु आयोजनालाई उKपादन अनुम&त 

काठमाड�, असार १९ गते । सरकारले थप दईु जल�व�यतु ्आयोजनालाई उ[पादन अनुम-त �दान गरेको छ । 

ऊजा' म@Mालयअ@तग'तको �व�यतु ्�वकास �वभागले प-छ`लोपटक माया खोला जल�व�यतु ्आयोजना र �वारL खोला 

जल�व�यतु ्आयोजनालाई उ[पादन अनुम-त �दान गरेको हो ।  

 

ती आयोजनालाई केहL :दन प:हलेमाM ैउ[पादन अनुम-त :दइएको हो । सQखवुासभा िज`लामा आयोजना 6थल रहेको 

माया खोलाको कुल Xमता १५ मेगावाट रहेको छ । 

 

माया खोला जल�व�युत ्आयोजनालाई आगामी एक वष'�भM �व[तीय yयव6थापन गरL -नमा'ण �<=या सुV गन' -नदFशन 

:दइएको छ । आगामी चार वष'�भM -नमा'ण पूरा गनF लmय राGखएको सो आयोजनाको लागत क+रब V तीन अब' रहने छ । 

य6त,ै चार मेगावाट Xमताको �वारL खोला जल�व�यतु ्आयोजना भूगोल इनज� �वकास क#पनीले -नमा'ण गन' लागेको 

हो । 

 

आगामी एक वष'�भM �व[तीय yयव6थापन गरL -नमा'ण �<=या सुV गन' सो आयोजनाको �व�धकलाई �वभागले -नदFशन 

:दएको �वभागका सूचना अ(धकृत गोकण'राज प@थले जानकारL :दनुभयो । 

 

सो आयोजनाको आयोजना 6थल डोटL िज`लामा रहेको छ भने यसको लागत क+रब V ८० करोड रहेको छ । �वभागले 

हालस#म कुल ९४ वटा जल�व�युत ्आयोजनालाई उ[पादन अनुम-त �दान ग+रसकेको छ । 

 

अनुम-त :दइएका आयोजनाबाट दईु हजार ४४० मेगावाट �व�युत ्उ[पादन हुनेछ । रासस   
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