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रे�म�या�सले जल�व�युत ्�नमा�ण हुने 

सचेन गौतम/नया ँप��का 

काठमाड!, ३१ साउन 

जल�व�यतु ्लगानी तथा �वकास क�पनीले वदेै�शक रोजगार�मा गएका नेपाल�ले पठाएको रकम (रे�म�या�स) 

लगानी गर� जल�व�यतु ्आयोजना !नमा"ण $%ताव गरेको छ । रोजगार�मा गएकाले पठाएको रकम ज�मा गर� २ 

सयदे)ख ४ सय मेगावाटस�मका जल�व�यतु ्आयोजना !नमा"ण गन- $%ताव क�पनीले अगा/ड सारेको हो । 

उनीह3बाट संक�लत रकम ज�मा गर� क�पनीले जल�व�युत ्आयोजनामा %वपुँजी (इि9वट�) लगानी 

गन-छ । रे�म�या�स लगानीमा आयोजना !नमा"ण भएप!छ $ा;त हुने मुनाफा उपदान कोष (पे�सन 

फ�ड)का 3पमा राखी वैदे�शक रोजगार�बाट फ>क" एप!छ पे�सनका 3पमा �लन पाइन ेक�पनीले जनाएको 

छ । 

उनीह3ले गरेको लगानीका आधारमा पे�सन पाउनेछन ्। वैदे�शक रोजगार�बाट नपेालमा वा�ष"क क@रब ७ 

खब" 3पैयाँ रे�म�या�स �भBने गरे प!न Cय%तो रकम अनुCपादक DेBमा खच" हँुदै आएको छ । सरकारले 

वैदे�शक रोजगार�मा गएकालाई लGDत गर� वैदे�शक रोजगार ऋणपB !नIकाशन गरे प!न $भावकार� हुन 

सकेको छैन । 

ऊजा"सKचव एव ं क�पनी अLयD राजे�M>कशोर DेBीले वैदे�शक रोजगार�मा गएकाले पठाएको रकम 

क�पनीको अगुवाईमा कुनै एक जल�व�युत ् आयोजना इि9वट� लगानीमाफ" त !नमा"ण गन" लाKगएको 

बताए । ‘काम गन" सकु�जेल �वदेशमा रोजगार� गछ"न,् %वदेश फ>क" एप!छ राNयले उनीह3लाई केह� Oदन 

स9दैन । Cयसैले, अOहले !निPचत रकम लगानी गरे भ�वIयमा Cयसबाट लाभांश पे�सन पाउन े गर� 

जल�व�युत ्आयोजना !नमा"ण गन" लाKगएको हो’, DेBीले भने । 

उनले रे�म�या�स–हाइQो अगा/ड बढाउन क�पनी Sयव%थापनले ि%कम तयार ग@रसकेकाले सTचालक 

स�म!तले Cयसलाई !छUै पा@रत गन- जानकार� Oदए । 

क�पनीले ए�सयाल� �वकास बVक अ�तग"तको ए�सयाल� �वकास कोष (ए/डएफ)बाट ५० करोड अमे@रकY 

डलर (५ अब" 3पैयाँ) सहु�लयत ऋण र रे�म�या�सबाट जल�व�युत ्आयोजना अगा/ड बढाउने योजना 

बनाएको छ । ऋण Oदन ए/डबीसँग छलफल भइरहेको क�पनीले जनाएको छ । 

क�पनीका $मुख काय"कार� अKधकृत (�सइओ) द�पक रौ!नयार सानो रकम लगानीका लाKग धेरैलाई 

सहभागी गराउने ि%कम तयार ग@रएको जानकार� Oदए । ‘बढ� भार पन" नOदन उनीह3ले लगानी $!तब]ता 



जनाएको रकम एक वष"�भB तीन >क%तामा बुझाउन स9न ेSयव%था गन" लागेका छ_’, �सइओ रौ!नयारले 

भने । 

उनले सरकारले !नमा"ण अगा/ड बढाएका दईु आयोजना रे�म�या�समा !नमा"ण गन" लाKगएको बताए । 

जल�व�युतमा आवPयक द�घ"काल�न पुँजी लगानीका लाKग हाल सTचालन भइरहेका बVक तथा �वCतीय 

सं%थाबाट पुँजीगत संरचना पया";त नदे)खएप!छ जल�व�युCमा लगानीका लाKग सरकार� %तरबाटै 

सं%थागत Sयव%था गन" क�पनी %थापना ग@रएको Kथयो । 

क�पनीको अKधकृत पुँजी ५० अब", जार� पुँजी १० अब" र च9ुता पुँजी ८ अब" cपैयाँ छ । क�पनीमा 

सरकारको ५ अब", कम"चार� सTचयकोष, नाग@रक लगानी कोष र dबमा सं%थानको १/१ अब" र 

सव"साधारणका लाKग २ अब" छु�याइएको छ । सव"साधारणबाट उठाउने २ अब" 3पैयाँका लाKग सेयर 

!नIकाशन ग@रएको छैन । 

सं%थापकले बुझाएको रकम बVकमा रा)खएको !नDेपको eयाजबाट क�पनीले गत आव ०६९/०७० मा ४१ 

करोड ७५ लाख cपैयाँ नाफा कमाएको Kथयो । 

क�पनीले जल�व�युत ्उCपादन, $सारण तथा �वतरण गन- आयोजनामा सेयर वा ऋणका लाKग बVक तथा 

�वCतीय सं%थामाफ" त लगानी गन-, �वदेशी सं%थाबाट ऋण तथा अनुदान $ा;त गन-, आhनो नामबाट ब�ड, 

/डवे�चर तथा सOट">फकेट अफ /डपोिजट जार� गर� द�घ"काल�न $कृ!तको पुँजी प@रचालन गन-लगायत 

काम गछ"  । 
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�व�युत %ा&धकरणको ३ वष�को घटा १९ अब�  
लiमण �वयोगी 

काठमाडj-नेपाल �व�युत $ाKधकरणको साख थप ओरालो लाkन नOदन सरकारले साढे २७ अब" cपैयाँ 

अपलेखन गरेको तीन वष" नहँुदै उसको सिTचत घाटा १९ अब" cपैयाँ पुगेको छ।  
 

�वCतीय ि%थ!त सकाराCमक हुनुपन- भ�दै सरकारले आKथ"क वष" २०६७/०६८ स�मको घाटा शू�यमा झारे 

प!न अकm वष"दे)ख य%तो घाटा बnदै गएको $ाKधकरणको वासलातमा उoलेख छ। $ाKधकरणले आइतबार 

आhनो ३०औ ंवा�ष"कोCसवमा $%तुत गन- $!तवेदनमा गत तीन वष"को घाटा १९ अब" चार करोड २४ लाख 

cपैयाँ उoलेख छ। आKथ"क वष" २०५७/०५८ मा !नजी DेBका )ख�ती र भोटेकोसीबाट उCपाOदत dबजुल� 

अमे@रकY डलरमा >क�न थालेयता $ाKधकरण !नर�तर घाटामा छ।  

सरकारले सिTचत घाटा शू�यमा झारे प!न आव २०६८/०६९ मा माB ैय%तो घाटा क@रब १० अब" cपैयाँ 

पुगेको Kथयो। स%तोमा dबजुल� >कनेर महँगोमा बेrनु,सTचालन खच" अ!नयि�Bत बnनु र समयमा 

dबजुल�को महसुल नबढनु नै सं%था घाटामा जानुका $मुख कारण रहेको $ाKधकरणका !न�मCत काय"कार� 

!नद-शक रामच�M पाsडयेले बताए। 

ठूलो माBामा रहेको चहुावट �यूनीकरण गन" बेवा%ता गदा"माBै भारतबाट आयात हुने dबजुल�भ�दा बढ� 

चहेुरै जाने गरेको छ। चहुावट कम र सTचालन खच" �मतSययी नगदा" उसको घाटा अ!घoलो वष"स�म 

झ�ड ै१३ अब" २३ करोड cपैयाँ पुगेको Kथयो। गत आवमा माBै पाँच अब" ७० करोड ४२ लाख cपैयाँ घाटा 

भएको छ। 

हरेक वष" $ाKधकरणको आ�दानीको तुलनामा खच" तीनदे)ख अब" cपैयाँस�म थ�पँदै आएको छ। घाटा 

अपलेखन गदा" सरकारले Oदएका सुझाव तथा सं%था सुधारका काय"tम काया"�यनमा भने $ाKधकरण 

उदासीन बनेको छ।  

चहुावट आधा घटाउन स>कएमाB ैवा�ष"कcपमा बnदै गएको घाटामा कमी आउने $ाKधकरणकै अKधकार� 

बताउँछन।् गत आवस�म $ाKधकरणको �वतरण $णाल�बाट एक अब" १८ करोड ३९ लाख यु!नट dबजुल� 

चहुावट भएको छ। यो $ा�वKधक र अ$ा�वKधक (चोर�) चहुावट हो। वा�ष"क $!तवेदनअनुसार $ाKधकरणले 

गत वष" औसत आठ cपैयाँ १८ पैसा $!तयु!नटमा dबजुल� बेचकेो छ। 

dबtY दरको आधारमा यो वष"माB dबजुल� चहुावटबाट उसले झ�डै १० अब" cपैयाँ गुमाएको छ। जब>क 

$ाKधकरणले गत वष" भारतबाट एक अब" सात करोड २२ लाख यु!नट dबजुल� ख@रद गरेको Kथयो। 

वा�ष"क $!तवेदनअनुसार $ाKधकरणको $सारण $णाल�मा गत वष" चार अब" ६३ करोड १५ लाख यु!नट 

(सात सय ९१ मेगावाट) dबजुल� ज/डत Kथयो भन ेउसले तीन अब" ४४ करोड ७६ लाख यु!नट dबजुल�माB 

बेचकेो Kथयो। यो वष" dबजुल�को उrचतम माग एक हजार दईु सय एक मेगावाट $Dेपण ग@रएको Kथयो। 

चार सय १० मेगावाट बराबरको अपुग dबजुल� लोडसे/डङ गरेर Sयव%थापन ग@रएको $ाKधकरणले 



जानकार� Oदएको छ। अ!घoलो वष" २५.११ $!तशत रहेको चहुावट गत वष" ज�मा ०.३२ $!तशत माB ै

घटाएको छ। चहुावट !नय�Bणमा Sयव%थापनको ग�भीर लापरबाह� दे)खएको कम"चार�को आरोप छ। तर, 

यसमा राजनी!तक दल र सरोकारवालाको सहयोगdबना चोर� कम गन" गाvो हुन ेउrच कम"चार�को तक"  छ। 

वा�ष"क आयको ठूलो रकम सTचालन खच"मा खच" हँुदा प!न सिTचत घाटा बnदै गएको !न�मCत काय"कार� 

!नद-शक पाsडयेले बताए। उनले भने, ‘dबजुल�को माग र आपू!त" Sयव%थापन गन" स>कएन, !नमा"णाधीन 

आयोजनामा ठेकेदारले गरेको भे@रएसन (थप रकम) !नय�Bण गन" नस9दा प!न घाटा बnन मwत पुkयो।' 

उनका अनुसार भारतसँग dबजुल� >क�दा पाँच $!तशत बढ�मा oयाउने ग@रएको छ। साथ ै%वदेशी !नजी 

DेBका उCपादकले बेrदा वा�ष"क तीन $!तशत बढाएर बेrन पाउँछन ्, तर $ाKधकरणको महसुल व�ृ] 

Cयसअनुसार हुन सकेको छैन। �वगतको तुलनामा यो वष" xाहक व�ृ]दर प!न कम भएर अनुमानअनुसार 

नाफा नहँुदा घाटा बढेको उनले $%�याए। १० $!तशतले बnने xाहक संyया यो वष" साढे चार $!तशतले 

माB ैबढेको जनाइएको छ। 

$ाKधकरणले यो वष" dबजुल� dबtYबाट २७ अब" ६३ करोड र �लज भाडा, सेवा शुoक, लाभांश लगायतबाट 

एक अब" ५९ करोड गर� कुल २९ अब" २२ करोड cपैयाँ आ�दानी गरेको छ। जुन अ!घoलो आवभ�दा दईु अब" 

१४ करोड ४७ लाख cपैयाँ बढ� हो। तर, आ�दानी बढे प!न उसको गत आवस�मको सTचालन खच" २८ अब" 

८६ करोड cपैयाँ पुगेको छ। 

सTचालन खच"को ठूलो Oह%सा dबजुल� ख@रदमा खच" हुने गरेको छ। $ाKधकरणले गत वष" १६ अब" ३९ 

करोड cपैयाँको dबजुल� >कनेको छ। यसमLये झ�डै ५० $!तशत रकम dबजुल� >कनेबापत भारतलाई 

!तरेको छ। यो वष" लोडसे/डङ दै!नक १२ घ�टामा सी�मत गन" बढ� dबजुल� आयात गनु" परेकाले प!न घाटा 

थ�पएको पाsडयेको भनाइ छ। 

भारतबाट >क�ने भ�दा बढ� प@रमाणमा हुने चहुावट रो9न नस9नु न ैघाटाको मुyय कारण बनेको 

$ाKधकरण नेपाल रािIzय कम"चार� संगठनका अLयD सीताराम थापाले बताए। उनले भने, ‘हामी 

dबजुल�मा प!न भारतमा !नभ"र हँुदै गएका छj, आhनो सुधार र !नमा"णाधीन आयोजना नबनाउन ेर 

>क�नमा माB जोड Oदने पर�पराले सं%थाको भ�वIय भयावह दे)खएको छ।'  
 

  



>f]tM cleofg, 2070/5/1 

‘दरू12ट3' नरा4दा मा&थ6लो तामाकोसी सेयरमा �वभेद 

रमेश ख!तवडा  

दोलखा-Sयव%थापन र �व�युत $ाKधकरणका तCका�लन अKधकार�ले ‘दरू{िIट' नराyदा माKथoलो 

तामाकोसी जलdब�युत आयोजनाको सेयर बाँडफाँडमा ठूलो �वभेद दे)खएको छ।  
 

४ सय ५६ मेगावाटको माKथoलो तामाकोसी जल�व�युत आयोजना ३५.२८ अब" cपैयाँको लागतमा 

दोलखाको लामाबगरमा !नमा"ण हँुदैछ। कुल पुँजीको ७० $!तशत ऋण र ३० $!तशत सेयर लगानीमा 

!नमा"ण हुन लागेको आयोजनाले पOहलो चरणको सेयर खलुाउने तयार� गदा" $भा�वत िजoलाबासी, 

सव"साधारण, लगानीकता" क�पनीका कम"चार�, सरकार� कम"चार�हc dबच !नकै ठूलो �वभेद रहेको खलेुको 

छ। यसले आयोजनामा सेयर आवेदन नखoुदै लगानी बारे �ववाद उCप�न हुन थालेको छ।  

तीन चरणमा गरेको अLययनप!छ लामाबगर हँुदै बगेको तामाकोसी नद�बाट �व�युत $ाKधकरणले ४ सय 

५६ मेगावाट dबजुल� उCपादन गन" स>कने !नIकष" !नकाoयो। �व�युत $ाKधकरण, सरकार, कम"चार� 

सTचय कोष, नेपाल टे�लकम, नाग@रक लगानी कोष, dबमा सं%थान यसमा लगानी गन" सहमत भए।  

सुcमा कसैले नपCयाएको %वदेशी लगानीको नारा अि�तममा सफल भयो। जसर� प!न आयोजना !नमा"ण 

ग@रछा|न ेसंकoप �लएका �व�युत $ाKधकरणको नेतCृवले लगानी जुटाउनका लागी ज%तोसुकै सत" मा�न 

प!न तयार भयो। यह� dबचमा लगानीकता" सं%था र क�पनीका कम"चार�हcले अ|को थापे ‘हा}ो सं%थाले 

ऋण लगानी गन- त छदैछ हामीलाई प!न छुUै सेयर चाह��छ' भनेर।  

लगानीकता"हcसगँको स�झौतामा ऋण अनुपातका आधारमा लगानीकता"हcका कम"चार�लाई सेयर Oदने 

!नण"य भयो। दोलखाबासीले समेत १० $!तशत मागे। $ाKधकरण नेतCृव यो माग समेत पुरा गन" तयार 

भयो। पुँजी जुटेप!छ आयोजना !नमा"ण सुc भयो।  

अOहले ४ वष" प!छ आयोजनाले यह� दसV अगा/ड सेयर खलुाउने तयार� गयm। दोलखाबासीले पाउन ेसेयर 

संyयाबारे खबरहc साव"ज!नक भए। उनीहcले पाउन ेसेयरमा ठूलो अ�तर दे)खयो। मुलुकभरका सरकार� 

कम"चार�, �शDक, सेना, $हर�हcले सTचय गरेको रकमबाट तामाकोसी लगानी गरेको कम"चार� सTचय 

कोषका कम"चार�ले ३५ सय ८० >कCता स�म सेयर पाउन ेभए भने जसको रकमबाट उनीहcले माKथoलो 

तामाकोसीमा लगानी गरेका Kथए ती सTचयकता"हcले ज�मा ४४ >कCता। १२ $!तशत eयाज �लएर १० 

अब" ऋण लगानी गरेको कोषका कम"चार�ले पाएको यो सेयर संyया अनुKचत छ।  

Cयह� आयोजना बनाउन रातोOदन खटेको �व�युत $ाKधकरण र आयोजनाका कम"चार�ले ज�मा २ सय ७० 

>कCता पाउन ेभएप!छ अOहले यसको �वरोध सुc भएको छ। �व�युत $ाKधकरण र आयोजनाका 

कम"चार�हc सोमबार सेयर �वतरण मोडा�लट�का �वc] अदालत जाँदैछन।् अदालतले एउटा !नण"य त देला 

तर यसले माKथoलो तामाकोसीका लगानीकता"बीच थप अ�वPवासको संकट पैदा गन- !निPचत छ।  

दामासाह�ले बाँ|दा दोलखा िजoलामा २ लाख नाग@रकले आवेदन गरे भने एक दोलखाबासी को हातमा ५२ 



>कCता सेयर पन-छ। उनीहc समेत लगानीकता" कम"चार�ले पाउन लागेको सेयरको खबरबाट आगो भएका 

छन।्  

सुcमै ग@रएको सेयर स�झौतामा लगानीकता" कम"चार� र अcdबच !नकै ठूलो अ�तर छ। नाग@रक लगानी 

कोषका कम"चार�ले $!त कम"चार� २ हजार ३३ >कCता पाउँदैछन भने टे�लकमका कम"चार�ले जनह� १ सय 

६२ साथै dबमा सं%थानकाले १४ सय २५ >कCता सेयर पाउँदैछन।् सेयर कसले क!त पाउदैछन भनेर अOहले 

जानकार� भए प!न यो सुcमै !नण"य भईसकेको �वषय हो। लगानीकता" सं%थाका कम"चार�ले चलाखीपूण" 

तवरले सुcमा सेयर आhनो पDमा पारे। यसमा $ाKधकरणका तCका�लन नेतCृवले �वचार पुया्"उन सकेन। 

>कनकY उ!नहcलाई जसर� प!न लगानी जुटाउनु Kथयो।  

अOहले आफुहc भ�दा ठूलो अ�तर दे)खएप!छ $ाKधकरणका कम"चार�मा आtोश पैदा हुन ुर आफनो 

खोलानालामा dबजुल� !नकालेर eयाजमा ऋण Oदएको सं%थाका कम"चार�ले मोज गन" खोजेको भनेर 

िजoलाबासी समेत आtो�शत हुनु %वभा�वक हो। 

सTचय कोषमा रकम ज�मा गन- देशभरका कम"चार�, $हर� सेनाको रकम आयोजनामा लगानी गरेर 

कोषका कम"चार� रातारात करोडप!त हुन ेदाउ गरेको भ�दै सTचयकता"मा समेत आtोश छ।  

यो �वषयलाई अब अझ उचालेर ब�दै गरेको आयोजनालाई थप अhठेरोमा पानु" सबैका लाKग हा!नकारक 

हुनेछ। लगानीकता" सं%थाका सबै कम"चार�लाई एउटै बा%केटमा हालेर क�पनीको पुँजी संरचना संशोधन 

गर� सेयरको समानुपा!तक बाँडफाँड गदा" $ाKधकरण, कम"चार� सTचय कोष र अ�य लगानीकता"हcका 

कम"चार� सबैका लाKग उKचत !नण"य गनु"पछ"। 

माओवाद� !नकटको रािIटय कम"चार� संगठन, �व�युत $ाKधकरणका अLयD सीताराम थापा आफुहc 

अ�यायमा परेप!न यसलाई चका"एर आयोजनालाई सम%या नपान- बताएका छन।् ‘यसलाई बाOहरबाटै 

चका"उन चाह�नौ,' उनी भ�छन, ‘समझदार�मा हल गन" $यास गछर◌्ौ◌,ं भएन भने यसबाट अc 

आयोजनामा पाठ �स9नुपछ"।'  

सेयर बाँडफाँडको !नण"य गद� खेर� लगानीकता" कम"चार�हcलाई एउटै बा%केटमा राखेर सबै कम"चार�हcको 

नाममा भएको सेयर समानुपा!तक बाँडफाड गरेको भए रा}ो हुने Kथयो। यसले कोह� कसैलाई भेदभाव हुन े

Kथएन। सेयर �ववादलाई तCकाल समझदार�बाट टंुkयाएर आयोजनालाई समयमै र स%तो लागतमा 

बनाउनुको �वकoप हामीसँग छैन।् 
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��शूल3 पावर हाउसको ५० वष�प�छ मम�त 
नेपाल �व�यतु ्$ाKधकरण dBशलू� जल�व�यतु ्आयोजनाले %थापना भएको ५० वष"प!छ पावर zा�सफम"रको Dमता 

व�ृ] गरेको छ ।  

 

आयोजनाको %थापनादे)ख पाँच एमबीए Dमताको पावर zा�सफम"रमाफ" त �व�यतु ्सेवा $वाह गद� आएको 

आयोजनाले xाहकलाई सेवा $वाहमा पद� गएको सम%याको समाधानका लाKग १० एमबीए Dमताको पावर 

zा�सफम"र जडान गरेको हो ।  

 

पाँच एमबीए Dमताको पावर zा�सफम"रका कारणले साँझको समयमा उCपादन भएको �व�यCुको $वाह 

!नय�मततामा सम%या हँ◌ुदै आएको लामो समयप!छ $ाKधकरण के�M�य काया"लयले भइरहेको भ�दा दोeबर 

Dमताको पावर zा�सफम"र जडान गरेको हो ।  

 

नया ँपावर zा�सफम"र जडानले �व�यतु ्आप!ूत" बढ� भएको समयमा दे)खदैँ आएको सम%या पणू"cपमा अ�Cय हुने 

dBशलू� जल�व�यतु ्आयोजनाका इि�ज!नयर तजेकृIण �ेIठले बताएका छन ्।  

     

पावर zा�सफम"र नया ँजडानले गदा" श!नबार dबहान ै५ बजेदे)ख आइतबार मLया�नस�म dBशलू� जल�व�यतु ्

आयोजनाले �वतरण गरेको �व�यतु ्सेवा अवc] भएको Kथयो । रासस 
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दर!द3 ‘ए’ जल�व�युत ्: ‘३ मह3ना�भ� सु?ङ �नमा�ण पूरा’ 
$श�न पोखरेल 

गोरखाको मrुचोकटारमा !नमा"णाधीन ६ दशमलव ५ मेगावाट Dमताको दरjद� ‘ए’ जल�व�यतु ्आयोजनाको सcुङ 

!नमा"णको काम ती�तासाथ अ!घ बOढरहेको छ । मrुचोक–२ �समपानी खोoसीदे)ख मrुचोककै Oढ%का खोoसीस�म 

सcुङ !नमा"णको काम भइरहेको !नमा"ण क�पनी का�लका क�Iz9शन $ा�लले जानकार� Oदएको छ । ‘२२ �मटर 

टनेल ख!नस>कयो,’ क�पनीका $ोजे9ट �यानेजर कृIणबहादरु ख|काले भने, ‘आगामी ३ मह�ना�भB सcुङ !नमा"ण 

परूा गछा"◌◌ै ं।’ सcुङ ७ सय �मटर लामो हुने उनको भनाइ छ । आयोजनाका लाKग अOहले फलामे टनेल dब�याउने 

काम भइरहेको उनले बताए । दै!नक ४० जना कामदारले सcुङ ख�ने काम गद� आएका छन ्।  

 

फलामको पाइप dब�याउँदा लागत बnने भएप!छ क�पनीले ७ सय �मटर सcुङ ख�ने !नण"य गरेको Kथयो । ‘फलामे 

पाइपको टनेलभ�दा सcुङ Oटकाउ हु�छ,’ आयोजनाका !नद-शक एवम ्इिTजनीयर पदम गcुङले भने, ‘क�पनीले 

सोचेअनसुार न ैकाम भइरहेको छ ।’ गत पसुमा श3ु ग@रएको आयोजनाको काम अOहलेस�म ३० $!तशत स�प�न 

भएको उनको भनाइ छ । ‘रनअफ द @रभर’मा आधा@रत आयोजनाको बाँध तथा �या�कY !नमा"णको काम प!न ती� 

3पमा भइरहेको उनले बताए । मrुचोकटारि%थत दरjद� नद�मा ४ �मटरको बाँध बाँKधनेछ । बाँध !नमा"णसँग ैबालवुा 

Kथk�ाउने �या�कY एवम ्इs�या�क !नमा"णको काम प!न स>कन ैलागेको उनले जानकार� Oदए ।  

 

बाँधदे)ख पावरहाउस�म ३ हजार ५ सय �मटरको दरू� छ । १ अब" ३ करोड cपयैाँको लगानीमा आयोजनाको स�पणू" 

काम ग@रस9ने क�पनीले तयार� गरेको गcुङले बताए । आगामी १ वष"�भB आयोजनाको सब ैकाम स9ने र �व�यतु ्

उCपादन थाoने गर� काम अ!घ बढेको छ । आयोजनाबाट उCपाOदत dबजुल� गोरखा बजराि%थत सब%टेशनमा जो|ने 

गcुङको भनाइ छ । आयोजना !नमा"ण हँुदा मrुचोक, ताकुमाझ लाँकुर�बोट र सौरपानी गा�वस $CयD 3पमा 

$भा�वत हु�छन ्। 

रो6पाका चार लघ ुजल�व�युत ्ब�द 

साउन ३१, रोoपा (अस) । पOहरो◌ेले नहर बगाउँदा रोoपाका �व�भ�न %थानमा रहेका चारओटा लघजुल�व�यतु ्

आयोजना ब�द भएका छन ्। लगातारको वषा"का कारण इ@रबाङमाका ६० >कलोवाट Dमताको कु�पा सागरुा लघ ु

जल�व�यतु ्आयोजना र ३० >कलोवाट Dमताको चु�बाङखोला लघ ुजल�व�यतु ्आयोजना, ओत गा�वसको ३० 

>कलोवाट Dमताको कुिजघार लघ ुजल�व�यतु ्आयोजना र तालाबाङ गा�वसको ९९ >कलोवाट Dमताको Kचउराघाट 

लघ ुजल�व�यतु ्आयोजना ब�द भएका छन ्। पOहरोले नहर बगाउदा लाखj cपयैाँको D!त भएको Kचउराघाट लघ ु

जल�व�यतु आयोजनाका अLयD Pयामलाल डाँगीले जानकार� Oदए । �व�यतु ्सेवा ब�द हँुदा कर�ब १ हजार ३ सय 

घरप@रवार अ�धकारमा छन ्। 
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थप ३ Aथानमा Bा�सफम�र पर3Dण %योगशाला 
पIुप कोइराला 

नेपाल �व�यतु ्$ाKधकरणले चाल ूआKथ"क वष"�भB ैदेशका थप तीन %थानमा अ�तररािIzय %तरको �व�यतु ्

zा�सफम"र पर�Dण $योगशाला सTचालनमा oयाउने भएको छ । �वराटनगर, बटुवल र नेपालगTज गर� तीन 

%थानमा य%ता $योगशाला सTचालनमा oयाइने भएको $ाKधकरणका !न�मCत $ब�ध !नद-शक रामच�M पाsडलेे 

बताए । यी तीनसOहत Cय%ता $योगशालाको स�yया ५ पkुने छ । यसअ!घ आKथ"क वष" २०७०/७१ मा हेटjडा र 

$ाKधकरणको ता�लम के�M ख@रपाट� भ9तपरु गर� २ %थानमा य%ता $योगशाला सTचालनमा आइसकेका छन ्।  

 

‘नया ँआयात ग@रने वा चाल ूzा�सफम"रसमेतको पर�Dणका लाKग यी $योगशाला उपयोगी हुनेछन,्’ उनले भने, 

‘हरेक DBेमा $योगशाला भएप!छ zा�सफम"र पर�Dणका लाKग xाहकले के�Mम ैजानपुन- अव%था रहँदैन ।’ हाल 

सTचालनमा oयाउन लाKगएको $योगशालामा ११ केभी र ३३ केभीका १० एमभीए Dमतास�मका zा�सफम"र 

पर�Dण गन" स>कने उनले जानकार� Oदए ।  

 

�वगतमा चीनको हुवेई सनलाइट क�पनीसँग खर�द ग@रएका zा�सफम"रह3 गणु%तरह�न दे)खएप!छ $ाKधकरणका 

धेरै अKधकार� कारबाह�मा परेका Kथए । हुवेईसँग गणु%तरह�न zा�सफम"र खर�दमा िज�मेवार ठह@रएका 

$ाKधकरणका अKधकार�ह3 �वगतमा कारबाह�मा पदा" नया ँzा�सफम"र र �व�यतु ्�मटर खर�द $>tया न ैअवc] 

बनेको Kथयो । 

�व�यतु ्�मटर खर�द हुन नस9दा $ाKधकरणको xाहक व�ृ]दरमा न ैस�कुचन आएको !न�मCत $ब�ध !नद-शक 

पाsडलेे बताए । ‘गत आKथ"क वष" २०७०÷७१को xाहक व�ृ]दर ४ दशमलव ६ $!तशतमा सी�मत भएको छ,’ उनले 

भने, ‘अ!घoला आKथ"क वष"ह3मा उ9त दर १० दे)ख १२ $!तशतको हाराहार�मा रहने गरेको Kथयो ।’ $ाKधकरणले 

चीनको �म/डल साउथ इलेि9zक क�पनीसँग �व�यतु ्�मटर खर�दको $>tयामा रहेको २ लाख २० हजार थानमLये 

पOहलो लटमा आउने भ!नएको ६० हजार थान �मटर प!न हालस�म xाहकले पाउन सकेका छैनन ्। 

 

य%तो अव%था पनुः आउन नOदन र zा�सफम"र तथा �मटरको गणु%तर तCकाल पCता लगाउन सTचालनमा आउने 

$योगशाला उपयोगी हुने अपेDा ग@रएको छ । गणु%तरह�न zा�सफम"र $करणप!छ सरोकारवाला सबबैाट पर�Dण 

$योगशालाको आवPयकता महससू ग@रएको Kथयो ।  

 

%ोEसाहन भEता Fदने बोड�को �नण�य  

$ाKधकरणको शtुवार बसेको बोड" बठैकले xाहक तथा �वतरण सेवा(डीसीएस)का कम"चार�लाई काय"स�पादनमा 

आधा@रत $ोCसाहन भCता Oदने !नण"य गरेको छ । बोड" अLयD ऊजा"म�Bी राधाकुमार� �वाल�को अLयDतामा 

बसेको बठैकले य%तो !नण"य गरेको हो । २०६८ सालदे)ख बोड"मा $वेश भएको उ9त भCता $%ताव हालमाB ैआएर 

पा@रत भएको हो । उ9त !नण"यबारे जानकार� Oदँदै $ाKधकरणका !न�मCत $ब�ध !नद-शक रामच�M पाsडलेे भने, 

‘$ोCसाहन भCताले कम"चार�को काय" स�पादन उCसाह र देशको राज%व दवु ैव�ृ] गराउने अपेDा ग@रएको छ ।’  

 

तर, आलोचकह3 भ�छन,् ‘यसले घाटाको Sयापार ग@ररहेको $ाKधकरणलाई वा�ष"क ६० करोड cपयैा ँथप Sययभार 



पान-छ ।’ उCपादन सेवा र $सारण सेवामा रहेका कम"चार�ह3ले भने पOहलेदे)ख न ैय%तो भCता $ा;त गद� आइरहेका 

छन ्। ओभरटाइम स�ुवधा पाउँदा प!न काय"स�पादनमा !निItय कम"चार�लाई $ोCसाहन भCताले काम नगन- 

आलोचकह3को भनाइ छ । $ाKधकरणको वा�ष"कोCसवका अवसरमा आइतवार आयोजना गरन् लाKगएको 

औपचा@रक समारोहमा कम"चार� स�घ÷स�गठनको आलोचनाबाट बrनकैा लाKग प!न बोड"ले य%तो !नण"य गरेको 

भनी आलोचना प!न भइरहेको छ । 
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2070/5/1 

$ाKधकरणको वा�ष"क घाटा पाच अब" ७० करोड  

अझै तीन वष� लोडसेIडJड हुने %Dपेण 

    राम%साद पुडासैनी , 

काठमाड!, साउन ३१ , 

 

 

नेपाल �व�युत ्$ाKधकरणको वा�ष"क आ�दानी व�ृ] भए प!न �व�युत ्ख@रदमा हुने वा�ष"क मूoयव�ृ] र 

$शास!नक खच" अCयKधक हँुदा आKथ"क वष" २०७०÷०७१मा वा�ष"क घाटा पाँच अब" ७० करोड ४२ लाख ४० 

हजार cपैयाँ पुगेको छ । उ9त घाटा अ!घoलो आवको तलुनामा एक अब" १३ करोड ८७ लाख ७० हजार 

cपैयाँले बढ� हो । अ!घoलो आव २०६९÷०७०मा $ाKधकरणको वा�ष"क घाटा चार अब" ५६ करोड ५४ लाख ८० 

हजार cपैयाँ माB Kथयो । $ाKधकरण �ोतका अनुसार लोडसे/ड�ग �यूनीकरण गन" $ाKधकरणले आव 

०७०÷०७१मा भारतबाट थप प@रमाणमा �व�युत ्आयात गरेको Kथयो । सो अवKधमा $ाKधकरणले 

भारतबाट कुल खपत �व�युCमLये एक हजार ७२ दशमलव २३ Kगगावाट घ�टा अथा"त ्२३ दशमलव दईु 

$!तशत आयात गरेको Kथयो । ख@रद स�झौतामा �व�युCको ख@रददर वा�ष"क cपमा !निPचत $!तशतले 

व�ृ] हुने Sयव%था छ । साथ ैअमे@रकY डलरको तुलनामा नेपाल� cपैयाँको अवमूoयन भएबाट प!न 

ख@रदको रकम बढ� पन" गएको हो । भारतबाट बढ� �व�युत ्ख@रद गरेको कारण गत Oहउँदमा $ाKधकरणले 

लोडसे/डङ १२ घ�टामा सी�मत गरेको Kथयो । चालू आवमा प!न १२ घ�टा माB लोडसे/डङ कायम गन" थप 

�व�युत ्आयात गनु"पन-छ । यसले $ाKधकरणको खच" थप व�ृ] गन-छ ।  
 

 

देशभर �व�युCका xाहक व�ृ] भएकाले अ!घoलो आवको तुलनामा �व�युत ्ख@रदबापतको खच" २० 

दशमलव ७५ $!तशतले व�ृ] भई १६ अब" ३८ करोड ८३ लाख १० हजार पुगेको छ । आव ०७०/०७१ स�म 

कुल xाहकको संyया २७ लाख १० हजार पुगेको छ । जसमा गाह"%थ उपभो9ता वग"को Oह%सा माB ९४ 

दशमलव ३७ $!तशत अथा"त ्२५ लाख ६० हजार रहेको छ । आव २०६९/०७०मा $ाKधकरणले १३ अब" ४९ 

करोड ५४ लाख ८० हजार cपैयाँको माB �व�युत ्ख@रद गरेको Kथयो । आव ०७०÷०७१मा $ाKधकरणले 

उCपादनतफ" को सTचालन खच" एक अब" ६७ करोड ९२ लाख, $सारणतफ" को सTचालन खच" ४५ करोड, 

�वतरणतफ" को सTचालन खच" चार अब" ८५ करोड ५५ लाख ७० हजार र $शासनतफ" को सTचालन खच" एक 

अब" ३१ करोड ४२ लाख ३० हजार खच" गरेको छ । Cय%तै, ि%थर स�पिCतको vास कUी अ!घoलो आवको 

भ�दा एक $!तशतले बnन जाँदा तीन अब" २५ करोड ६४ लाख ८० हजार पुगेको छ । द�घ"काल�न ऋणको 



eयाज खच" अ!घoलो आवको भ�दा एक दशमलव ६१ $!तशतले व�ृ] हँुदा चार अब" १० करोड ४७ लाख ५० 

हजार पुगेको छ ।    

�ोतका अनुसार $ाKधकरणले आव ०७०÷०७१ मा �व�युत ्dबtYबाट अ!घoलो आवको भ�दा आठ दशमलव 

९५ $!तशतले बढ� आ�दानी गरेको Kथयो । �व�युत ्dबtYको रकम बnदा २७ अब" ६२ करोड ४२ लाख ८० 

हजार आ�दानी गरेको Kथयो । अ!त@र9त शुoक, eयाज, भाडा, सेवा शुoक, लाभांश आOदबाट एक अब" ५९ 

करोड ६८ लाख ४० हजार गर� $ाKधकरणले २९ अब" २२ करोड ११ लाख २० हजार आ�दानी गरेको Kथयो । 

जुन आ�दानी अ!घoलो आवको भ�दा सात दशमलव ३४ $!तशतले बढ� हो । २०६८ साल पुस १८ गत े

सोमबार बसेको मि�Bप@रष� बैठकले $ाKधकरणको आKथ"क पुनःसंरचना गन" %वीकृ!त Oदन े!नण"य गरेको 

Kथयो । उ9त !नण"यअनुसार सरकारले $ाKधकरणको २७ अब" ५३ करोड cपैयाँ सिTचत नो9सानी �मनाहा 

(राफसाफ) गरेको Kथयो । राफसाफ गरे प!न आव २०६८÷०६९ मा आठ अब" ५५ करोड cपैयाँ नो9सान 

भएको Kथयो । Cय!तबेला उ9त घाटा �मनाहा गदा" $ाKधकरणमा सरकारको दा!यCव ४२ अब"बाट घटेर १४ 

अब"मा आइपुगेको Kथयो ।    

आव ०७०÷०७१मा केह� �वतरण $णाल� सु{ढ�करण आयोजना र xामीण �व�युतीकरण काय"हcको तीन 

अब" ९८ करोड ४३ लाख १० हजार बराबरको स�पिCत पुँजीकरण ग@रएको $ाKधकरण �ोतले जानकार� 

Oदएको छ । Cय%तै, $ाKधकरणको स�पिCत, ;ला�ट र उपकरणको पुँजीकृत रकम ८४ अब" ६५ करोड १३ 

लाख पुगेको छ । �ोतका अनुसार $ाKधकरणले अझै तीन वष" लोडसे/डङ अ�Cय नहुने $Dेपण समेत गरेको 

छ । यो अवKधमा सुyखायाममा लोडसे/डङको समय १२ दे)ख १४ घ�टामा सी�मत राyन े$यास भएको 

$ाKधकणले जनाएको छ । $ाKधकरण �ोतका अनुसार कुशाहा–कटैया १३२ केभी $सारण लाइनको Dमता 

व�ृ] गन" कsड9टरको फेन- काम भएको र भारतबाट थप ७० मेगावाट �व�युत ्आयातको पहल भएको छ । 

Cय%तै, गsडक–रामनगर १३२ केभी $शारणलाइन माफ" त ३० मेगावाट, वीरगTज–र9सौला ३३ केभी 

लाइनमाफ" त १० मेगावाट र भैरहवा–सुनौल� ३३ केभी लाइनमाफ" त १० मेगावाट थप �व�युत ्आयात गर� 

लोडसे/डङ १२ दे)ख १४ घ�टामा सी�मत पान- $यास जार� छ । उ9त $यास सफल नभएमा लोडसे/डङ 

Cयोभ�दा प!न बढ� हुने छ ।  यसैबीच, $ाKधकरणले �व�युत ्चहुावटमा भन ेसामा�य सुधार आएको दाबी 

गरेको छ । आव २०६९÷०७० मा २५ दशमलव ११ $!तशत �व�युत ्चहुावट भएकामा आव ०७०÷०७१ मा 

भने २४ दशमलव ७९ $!तशतमा झरेको छ ।   

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2070/5/1 

dBशूल� पावर हाउसको ५० वष"प!छ मम"त 

   

नुवाकोट, भदौ १ ।  ,  

नेपाल �व�युत ्$ाKधकरण dBशूल� जल�व�युत ्आयोजनाले %थापना भएको ५० वष"प!छ पावर 

zा�सफम"रको Dमता व�ृ] गरेको छ । आयोजनाको %थापनादे)ख पाँच एमबीए Dमताको पावर 

zा�सफम"रमाफ" त �व�युत ्सेवा $वाह गद� आएको आयोजनाले xाहकलाई सेवा $वाहमा पद� गएको 

सम%याको समाधानका लाKग १० एमबीए Dमताको पावर zा�सफम"र जडान गरेको हो । पाँच एमबीए 

Dमताको पावर zा�सफम"रका कारणले साँझको समयमा उCपादन भएको �व�युCको $वाह !नय�मततामा 

सम%या हँ◌ुदै आएको लामो समयप!छ $ाKधकरण के�M�य काया"लयले भइरहेको भ�दा दोeबर Dमताको 

पावर zा�सफम"र जडान गरेको हो । नयाँ पावर zा�सफम"र जडानले �व�युत ्आपू!त" बढ� भएको समयमा 

दे)खँदै आएको सम%या पूण"3पमा अ�Cय हुने dBशूल� जल�व�युत ्आयोजनाका इि�ज!नयर तेजकृIण 

�ेIठले बताएका छन ्।    

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/5/1 

%ा&धकरण र �व�युत ्�वकासको अवAथा 

(भोला शमा") �व�युत ्सवा"·◌ीण �वकासको पूव"सत" हो र नेपाल �व�युत ्$ाKधकरण �व�युत ्उCपादन, 

$शारण र �वतरणलाई सDम, भरपदा"◌े र सव"सुलभ गर� �व�युत ्आपू!त"को समुKचत Sयव%था गन" 

�व.सं.२०४२ भाM १ गत े%था�पत ग@रएको जनउपयोगी वग"मा पन- साव"ज!नक सं%थान हो। नेपालमा 

�व�युत ्सेवाको पOहलो उCपादन �व.सं.१९६८ साल जेIठ ९ गत ेफ�प"ङको ५०० >कलोवाटबाट भएको Kथयो, 

जसलाई च�MNयो!त भ!न��यो। उ9त �म!तदे)ख हालस�म आइपुkदा नेपालको �व�युत ्�वकास कछुवा 

ग!तमा न ैसी�मत छ। हालस�म झ�ड ै८०० मेगावाट माB �व�युत ्उCपादन गन" स>कएको छ। Cयो प!न 

सोलार र थम"ल ;ला�टसOहत। साव"ज!नक सं%थानह3मLये �व�युत ्�वकास र Sयव%थापनका DेBमा 

>tयाशील २ वटा सं%थानह3 रहेका छन।् पOहलो नेपाल �व�युत ्$ाKधकरणले २९औ ंवस�त पार गर� ३०औ ं

वस�तमा $वेश गरेको छ भने दो�ो �व.सं.२०६८ �ावण १० गते %था�पत जल�व�युत ्लगानी तथा �वकास 

क�पनीले ३ वटा वस�त पार गरेको छ। भरखरमाB कारोबार भएको उ9त क�पनी �शशु अव%थामै छ र 

नाफामा सTचा�लत छ। Cयसै गर� नेपाल �व�युत ्$ाKधकरणको प!न �वगतमा भ�दा घाटा रकम घ�न 

गएको छ। �वगतमा ९ अव" ९५ करोड घाटामा गएको $ाKधकरण यस वष" ४ अव" ६३ करोड घाटामा सी�मत 

रहेको छ। चहुावटमा भएको उoलेyय सुधार र २० $!तशतको महशुल व�ृ]ले $ाKधकरणको झ�डै आधा 

घाटा पू!त " हुन गएको छ। सं%थानबाट नेपाल सरकारलाई पन" गएको आKथ"क $भावका {िIटले यसलाई 

उपलिeधमुलक न ैमा!न�छ। 

जल�व�युCको उCपादन तथा �वतरणमा नीिज DेB र समुदाय समेतलाई संलkन गराउन �व�भ�न 

$व�धनाCमक तथा $ोCसाहनाCमक Sयव%थाह3 अवल�बन ग@रए प!न $ग!त स�तोषजनक छैन। 

रािIz«य $शारण xीडबाट क@रब ५० $!तशत जनताले �व�युत ्सेवा $ा;त गरेका छन ्भने कुल 

जनसंyयाको क@रब ६७ $!तशत जनताले �व�युत ्सेवा पाएका छन।् डा. ह@रमान �ेIठले सन ्१९६७ मा 

गरेको एक अLययनमा ८३००० मेगावाट �व�युत ्उCपादनका स�भाSयता $Dेपण गरे प!न हालस�म 

Cयसको १ $!तशत प!न उCपादन हुन नस9दा मागअनुसार �व�युत ्आपू!त" हुन स>करहेको छैन। Oहउँद 

याममा २४ घsटाको १ Oदनमा १२ घsटा लोडसे/डङ बेहोनु"पयm भन ेवषा"याममा ४ घsटा माB। य�य�प 

भरखर �स�धपुाoचोकको मा�खाजुरेमा गएको भीषण पOहरोबाट $शारण लाइन तथा सुनकोसी 

जल�व�युत ्के�Mको |याम D!त हुन गई क@रब ६७ मेगावाट �व�युत ्स;लाई अवc] भएको र कुशाहा–

कटैया $शारण लाइन खsडको क�ड9टर बदल� गनु"परेको हँुदा �म!त २०७१⁄४⁄२४ गते श!नबारदे)ख 

लोडसे/डङ अवKध पुनः बढाएर दै!नक ८–९ घsटा पुया"इएको छ। यसर� $चरु स�भावनाको सागरमा नेपाल� 

ऊजा" वा%त�वक धरातलमा उदांKगएको छ। 



चालु आवKधक योजनामा थप ६६८ मेगावाट Dमताका जल�व�युत ्आयोजना !नमा"ण काय" स�प�न 

हुनुका साथ ैथप ५८४ मेगावाट Dमताको !नमा"ण काय" शु3 हुने अपेDा ग@रएको छ। Cयस ैगर� ४०० >क.मी. 

नयाँ �व�युत ्$सारण लाइन !नमा"ण हुने, �व�युत ्चहुावट २१ $!तशतमा सी�मत हुने, $!तSय!तm 

�व�युत ्उपभोग १४० >कलोवाट घsटा र रािIzय �व�युत ्$णाल�बाट �व�युत ्सेवा $ा;त गन- जनसंyयाको 

$!तशत ८७ पुkन ेर देशका ३००० गा.�व.स. मा �व�युत ्सेवाको पहँुच पुkन ेअपGDत उपलिeधको $Dेपण 

ग@रएको छ। रािIzय �व�युत ्$सारण लाइनको पहँुच पुया"उन कOठन भएका DेBह3मा वैकिoपक ऊजा"को 

माLयमबाट हालस�म झ�ड ै१२ $!तशत जनतालाई �व�युत ्सेवा उपलeध भएको छ। यसमLये 

प@रमाणाCमक उपलिeधअनुसार जल�व�युCबाट २३ मेगावाट, सौय" ऊजा"बाट १२ मेगावाट, वायु ऊजा"बाट 

२० मेगावाट र जै�वकबाट ११ >कलोवाट गर� ज�मा ३५.०३ मेगावाटको योगदान रहेको छ। सबै िजoला 

�वकास स�म!तमा ऊजा" र वातावरण इकाइ %थापना भई सTचालनमा रहेका छन।् सबैका लाKग Oदगो 

ऊजा"को अवधारणा अनु3प नवीकरणीय ऊजा" $व�धन तथा �वकासमा �वशषे जोड Oदइएको छ। तीन वष- 

उ9त योजनाको समय प!न एक वष" एक मOहना dब!तसकेको छ। अबको झ�ड ैदईु वष"लाई $भावकार� 

अ!न उपलिeधमुलक बनाउन जोडदार >tयाशील कदम जcर� छ। 

उNयालो नेपालः सम]ृ नेपाल अ�भयानका साथ नेपाल सरकार आगामी ३ वष"�भB देशमा लोडसे/डङ 

अ�Cय गन" $!तब] छ। यस अवKध�भB साव"ज!नक DेBमा रािIzय गौरवको आयोजना माKथoलो 

तामाकोसी ४५६ मेगावाट, कुलेखानी ते�ो १४ मेगावाट, चमे�लया ३० मेगावाट र माKथoलो dBशूल� ‘ए’ ६० 

मेगावाटबाट कुल ५६० मेगावाट �व�युत ्उCपादन हुनेछ भने !नजी DेBबाट !नमा"णाधीन ४२ वटा 

आयोजनाह3बाट ६२८ मेगावाट �व�युत ्उCपादन हुन ेअनुमान ग@रएको छ। मुलुकमा Oहउँदयाममा चरम 

लोडसे/डङका कारण ऊजा" संकट कायमै रहे ताप!न माKथoलो तामाकोशी जल�व�युत ्आयोजना स�प�न 

भएप!छ वषा"याममा !नया"तका लाKग अ!त@र9त �व�युत ्उपलeध हुनेछ, भने सुyखा याममा बा≈य ऊजा" 

बजारबाट ख@रद गनु"पन- ि%थ!त दे)खनेछ। सुखायामको लोडसे/डङलाई �यून गन" जल�व�युत ्माB पया";त 

नहुन ेहँुदा अ�य नवीकरणीय ऊजा"को स�भाSयता हेर� सौय" $�वKधबाट उCपाOदत �व�युCलाई $शारण 

लाइनमा जो/डन ेलiय छ। मुलुकमा �व�यमान �वशाल लोडसे/डङ �यूनीकरणका लाKग अoपकाल�न, 

मLयकाल�न र द�घ"काल�न रणनी!त अवल�बन गनु"पछ"। अoपकाल�न रणनी!तअ�तग"त हाल क@रब २५ 

$!तशतको �व�युत ्चहुावटलाई भार� !नय�Bण गन-, /डमा�ड साइड �यानेजमे�ट गन-, दै�व$कोपबाट 

अवc] $सारण लाइन तथा जल�व�युत ्के�Mह3 मम"त स�भार गर� सुचाc गन-, मौजुदा जल�व�युत ्

के�Mह3 मम"त स�भार गर� पूण" Dमतामा सTचालन गन- ज%ता उपयु9त कदमह3 चाoन सा�द�भ"क 

हु�छ। मLयकाल�न रणनी!तअ�तग"त �व�युCको !नकायगत सम�वयमा बढावा Oदन,े !नमा"णाधीन 

जल�व�युत ्आयोजनाह3 !नधा"@रत लागत, समय र गुण%तरमा स�प�न गन-, जल�व�युCमा लगानीका 

लाKग सु!निPचत वातावरण �सज"ना गन-, !नजी उCपादक क�पनीह3को !नयमन गर� साना जल �व�युत ्

आयोजनाह3 स�प�न गन- ज%ता $भावकार� >tयाकलापह3 सTचालन गनु" उKचत हु�छ। Cयसै गर� 



द�घ"काल�न रणनी!त अ�तग"त ठूला र बहुउwेPयीय जल�व�युत ्�वकासमा �वशषे पहल गन-, जलाशय र 

नद� $णाल�को स�तुलन गरेर आयोजना काया"�वयनमा oयाउने, नेपाल �व�युत ्$ाधीकरण र जल�व�युत ्

�वकासका अ�य साझदेार !नकायह3बीच सम�वयाCमक सुस�ब�ध %थापीत गद� अगा/ड बढेमा लोडसे/डङ 

�यूनीकरण र �व�युCको रणनी!तक Sयव%थापन स�भव छ। 

मुलुकमा लामो समयदे)ख �व�यमान ऊजा" संकट �यूनीकरणका लाKग �व�युत ्DेBले !नःश�देह 

$ाथ�मकता पाउन पन- हो तर Cयसो हुन स>कराखेको छैन। ऊजा" DेBका लाKग �व!नयोिजत बजेटले 

अथ"त�Bमा ऊजा"लाई सघन बनाउन सकेको छैन। जनजीवनका हरेक पहलह3मा अप@रहाय" भइसकेको 

ऊजा" मुलुकको सवा"Kधक महCCवपुण" सेवा र बहुआय�मक $यासह3को साझा सवाल प!न हो। तथा�प 

मुलुकमा �व�यमान $शास!नक राजनी!त र राजनी!तक $शासनको �सकारमा ऊजा" ज%तो संवेदनशील र 

संकटx%त DेB पन" गएको छ। तसथ" जल�व�युCमा $श%त अवसर हँुदाहँुदै प!न अपेGDत लगानी 

आक�ष"त भएको छैन। भारतका वत"मान $धानम�Bी नरे�M मोद�ले नेपाल �मणका tममा Oदएका 

ऊजा"शील सुझावह3 xहण गन" प!न हा}ो राजनी!त र $शासन आनाकानी ग@ररहेको छ। हरेक कुरालाई 

शंकाको {िIटले हेन- $विृCत बnदै गएको छ। 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2070/5/1 

�नमा�णाधीन जल�व�यतुमा लागत बढाएर M2टाचार 

�व�युत ्$ाKधकरणले !नमा"ण ग@ररहेका जल�व�युत ्आयोजनामा लागत र समय बढाएर करोड_ �Iटाचार 

भइरहेको भ�दै छानdबन माग ग@रएको छ । �व�युत ् $ाKधकरणको २९औ� वा�ष"कोCसव अवसरमा 

आइतबार राजधानीमा आयोिजत काय"tमका सहभागी व9ताले !नमा"णाधीन आयोजनामा �Iटाचार र 

अ!नय�मतता भएको बताउँदै छानdबन माग गरेका छन ्। 

ऊजा"म�Bी राधाकुमार� �वाल�ले $ाKधकरण�भB हुने �Iटाचार !नय�Bण गन" पहल गन- बताइन ् । 

$ाKधकरणले अOहले ३० मेगावाटको चमे�लया, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाटको माKथoलो dBशूल�–

३ ‘ए’ र १४ मेगावाटको कुलेखानी ते�ो जल�व�युत ्आयोजना !नमा"ण ग@ररहेको छ । सबै आयोजनाको 

लागत र समय दोeबरभ�दा बढ� भइरहेको छ । 

मुyयसKचव ल�लाम)ण पौ|यालले $ाKधकरणले !नमा"ण ग@ररहेका आयोजनाको लागत र समय बnन ु

!नय�मतज%त ैभएको बताए । ‘आयोजनालाई तो>कएको समय र लागतमा !नमा"ण स�प�न गन-भ�दा 

काम नगर� नयाँ सम%या �सज"ना गन- $विृCत दे)ख�छ,’ $ाKधकरण पूव"अLयDसमेत रहेका मुyयसKचव 

पौ|यालले भने । 

उनले �व�युत ्चहुावट !नय�Bण गन" नस9ने कम"चार�लाई  कारबाह� गन- अ�भयान अOहले रो>कएको भ�दै 

आपिCत जनाए । मुyयसKचव पौ|यालले $ाKधकरण�भB �व�भ�न व%तु ख@रद गदा" अ!नय�मतता हुने 

गरेको बताए । ‘ख@रदमा रहेको अपचलन नरोके $ाKधकरणलाई कसैले बचाउन नस9न ेअव%था छ,’ उनले 

भने । 

रािIzय कम"चार� संगठनका सीताराम थापाले $ाKधकरणले !नमा"ण गन- आयोजनामा /डजाइनकै वेलादे)ख 

�Iटाचार हुने गरेको बताए । ‘$ाKधकरणले !नमा"ण ग@ररहेको आयोजनामा सत$!तशत भे@रएसन गर� 

�Iटाचार भइरहेको छ, Cयसको छानdबन ग@रनुपछ" ,’ उनले भने । 

कम"चार� संघका अLयD जनाद"न भUराई र कम"चार� य!ुनयनका अLयD राम$साद @रमालले !नमा"णाधीन 

सबै आयोजनाको समय र लागत बnनु आपिCतजनक रहेको बताए । ‘पहँुच माग", परामश"दाता छनोट 

नगर� �स�भलतफ"  ठेकेदार छनोट ग@रएकाले लागत र समय बOढरहेको छ,’ @रमालले भने । 

उनले राNय पुनस�रचनाअगा/ड बढेको अव%था अOहले नै $ाKधकरणलाई टु�याउन नहुन ेबताए । सरकारले 

चालू आवको नी!त तथा काय"tममाफ" त $ाKधकरणलाई उCपादन, $सारण र �वतरण गर� तीनवटा 

क�पनीमा टु�याउन ेघोषणा गरेको छ । 



नेपाल रािIzय कम"चार� संगठनका अLयD खगे�M शाह�ले हतार र हचवुाका भरमा $ाKधकरण टु�याउन 

नहुन ेबताए । ‘हचवुाका भरमा $ाKधकरणलाई तहसनहस पान" खोिजएकाले यसलाई रो9नुपछ" ,’ उनले 

भने  । अLयD शाह�ले ऊजा"म�Bीको सKचवालय खच" $ाKधकरणले Oदन थालेको भ�दै रो9न माग गरे । 

 
  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2070/5/1 
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>f]tM cleofg, 2070/5/2 

नेपाल �व�युत ्%ा&धकरणको २९औ ंवष�गाँठ : �व�युत ्%ा&धकरण बोड�को तीQ 

आलोचना 
पIुप कोइराला 

नेपाल �व�यतु ्$ाKधकरण सTचालक बोड"$!त चौतफ� 3पमा ती� अस�तिुIट Sय9त ग@रएको छ । $ाKधकरणको २९ 

औ ंवष"गाँठको अवसरमा आयोजना ग@रएको समारोहमा $ाKधकरणस�ब] ५ zेड य!ुनयन र सरकारका उrच 

अKधकार�ह3ले न ैय%तो अस�तिुIट Sय9त गरेका हुन ्।  

 

माKथoलो तामाकोशीजल�व�यतु ्आयोजनाको शयेरमा आपmूह3 ठKगएको, $ाKधकरणका आयोजना 

(चमे�लयालगायत)ह3को लागत $!तमेगावाट 3. ५४ करोडस�म पगेुको, $ाKधकरणको काय"कार� $ब�ध !नद-शक 

!नय9ुत गन" नसकेको भ�दै उनीह3ले बोड" अLयD ऊजा"म�Bी राधाकुमार� �वाल�समD ती� अस�तिुIट Sय9त गरे 

।  

 

कम"चार�को विृCत �वकासका लाKग बोड"ले कुन ैकाम गन" नसकेको, लामो समयदे)ख $ा�वKधक इिTजनीयरह3 

!नय9ुत गन" नसकेको, जोखीमपणू" काम ग@ररहेका �याद� कम"चार�को सेवा स�ुवधा बढाउन र बीमा गन" नसकेको, 

Kच�लमे जल�व�यतु ्क�पनीले अ!घ बढाएको Kच�लमे मोडल असफल पान" लाKगपरेको ज%ता अस�तिुIट प!न 

उनीह3ले पोखेका Kथए । 

 

साथ,ै )ख�ती र भोटेकोशीसँग डलरमा भएको �व�यतु ्खर�द स�झौता (पीपीए) पनुरवलोकन गन" नसकेको, देशका 

लाKग आवPयक रणनी!तक ऊजा" सरुDा नी!त न ैनबनाई ऊजा" !नया"ततफ"  Lयान Oदइएको, ठोस आधार नबनाई 

$ाKधकरणलाई तीन !नकायमा �वभाजन गन" खोिजएकोज%ता �वषयमा प!न उनीह3ले $Pन उठाएका Kथए । 

तामाकोशीमा ऋण $वाह गन- कम"चार� सTचय कोष, नाग@रक लगानी कोष र बीमा स%ंथानका कम"चार�ले 

आयोजनाको मyुय $व�धक $ाKधकरण र $भा�वत िजoलाका बा�स�दाले पाउनेभ�दा !नकै बढ� >कCता शयेर पाउने 

Sयव%था ग@रएकोमा उनीह3ले रोष $कट गरे । उ9त आयोजनाको $ब�धपBमा सTचय कोषका कम"चार�लाई 

सबभै�दा बढ� $!तकम"चार� ३ हजार ५० >कCता Oदने Sयव%था ग@रएको छ भने $भा�वत िजoलावासीलाई सबभै�दा 

कम ५० >कCता शयेर Oदने Sयव%था ग@रएको छ । य%तो असमान Sयव%थालाई सशंोधन गर� शयेरको अनपुात 

न�मलाइए $भा�वत िजoलावासीलाई साथमा �लएर स�घष"मा उBने प!न उनीह3ले चेतावनी Oदए ।  

 

!न�मCत काय"कार� $ब�ध !नद-शकका 3पमा $ाKधकरणलाई नेतCृव ग@ररहेका रामच�M पाsडलेाई न ैकाय"कार� 

बनाउन र बाOहरबाट !नय9ुत नगन" प!न उनीह3ले बोड" अLयD ऊजा"म�Bीलाई चेतावनी Oदए । काय"कार� $ब�ध 

!नद-शक बनाइOदने आPवासन Oदँदै आपmूअनकूुलका काम गराउन स9ने भएकाले हालका !न�मCत काय"कार�लाई 

बोड" अLयDले काय"कार� बनाउन नचाहेको उनीह3को आरोप Kथयो । Cय%त,ै Kच�लमे जल�व�यतु ्क�पनीले अ!घ 

बढाइरहेका २ सय ७० मेगावाटका आयोजना र माKथoलो तामाकोशीदे)ख डराएका जलमा>फया र सौय" ऊजा" 

$व�धकह3को $भावमा पर� ऊजा"म�Bीले जानीनजानी Kच�लमे मोडल नै असफल ब�न स9ने गर� Kच�लमेका $ब�ध 

सTचालक प@रवत"न गन" चाहेको प!न उनीह3ले आरोप लगाए । उ9त Sयव%थाह3 तCकाल सrयाउनपुन- प!न 



कम"चार�ह3ले माग गरे । %व%फूत" 3पमा अ!घ बOढरहेका Kच�लमेअ�तग"तका आयोजनाह3मा ताला लाkने अव%था 

सजृना ग@रएको तर लागत र समय दवु ैबOढरहेका $ाKधकरण आफैले $व�धन गरेका चमे�लया, कुलेखानी 

त�ेोलगायतका आयोजनाह3 समयम ैस�प�न गन" बोड" अLयD �वाल�ले Lयान नOदएको उनीह3को आरोप छ ।  

 

काय"tममा नेपाल सरकारका मyुयसKचव तथा $ाKधकरण बोड"का पवू"अLयD ल�लाम)ण पौ|यालले $ाKधकरणका 

आयोजनाह3मा लागत र समय दवु ैबढाउने �वकृ!त रो9नपुन-, xामीण �व�यतुीकरणमा ठे9का �लएर काम नगन- 

कs�या9टरह3लाई कारबाह�को दायरामा oयाउनपुन-, )ख�ती र भोटेकोशी आयोजनाको स�झौता तCकाल 

पनुरवलोकन गनु"पन- बताएका Kथए ।  

 

सफलताभ�दा असफलता बढ3 

$ाKधकरणको २९औ ंवष"गाँठको अवसरमा !न�मCत काय"कार� !नद-शक पाsडलेे $%ततु गरेको $!तवेदनअनसुार 

$ाKधकरण कटैया–कुशाहा $सारण लाइनको कsड9टर प@रवत"न गर� ८० मेगावाटको सUा १ सय ६० मेगावाटस�म 

�व�यतु ्आयात गन" स9ने अव%थामा पगेुको छ । Cय%त,ै $ाKधकरणको उपलिeधका 3पमा गत आवमा कुल $सारण 

लाइनमा २ सय २५ स>क" ट >कमी थप गन" सफल भएको, �व�यतु ्zा�सफम"र र �मटरको गणु%तर मापदsड बनाई 

लाग ूग@रएको, पर�Dण $योगशाला दईु %थानमा सTचालन ग@रएको, हरेक DेBीय काया"लयले श�ूय दशमलव ७६ 

$!तशत चुहावट !नय�Bणमा सफल भएको, एनी �ाTच पेमे�ट स�ुवधा काठमाडj उपCयकाका ९ ओटा �वतरण 

के�Mमा �व%तार ग@रएको, लघ ुतथा साना जल�व�यCुलाई रािIzय $सारणमा जो|न xीड �व%तारको योजना अ!घ 

बढाइएइको, !नजीDेBबाट २३ दशमलव ५ र भारतबाट ३० मेवा �व�यतु ्गतवष" थप ग@रएको उoलेख छ । तर, 

सफलताको तलुनामा $ाKधकरणका असफलता न ैबढ� दे)खएका छन ्। 

 

के–के छन ्%ा&धकरणका असफलता ?  

- देशलाई आवPयक �व�यCुको $DेपणसOहत रणनी!तक ऊजा" सरुDा नी!तको अभाव 

- माग (उrचतम) र आप!ूत" (�यनू)को असामTज%यपणू" ि%थ!त  

- आयोजनाह3को लागत र समय बढाउने गलत $विृCत  

- अ!नयि�Bत चुहावट, �मटर र zा�सफम"रको चरम अभाव 

- स%ंथागत स{ुढ�करणको अभाव 

- कम"चार� पदप!ूत " र �याद�लाई %थायी गनु"पन- $ावधानको बेवा%ता 

- भौ!तक !नमा"णमा गणु%तर कायम नहँुदा बnदो मानवीय D!त 

- $ाKधकरणमा बजेटर� अनशुासनको अभाव  

- $ाKधकरणका आयोजनाभ�दा $व�Kधत क�पनी Kच�लमे�वारा अ!घ बढाइएका आयोजना सफल 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2070/5/2 

�व�युEको वा�ष�क तीन 

%�तशत म6ूयव�ृT गन� माग 

  आ&थ�क संवाददाता , 

काठमाड!, भदौ १ , 

 

 

नेपाल �व�युत ्$ाKधकरणले घाटा घटाउन वा�ष"क तीन 

$!तशतका दरले dबtY हुने �व�युCको मूoयव�ृ] गन" 

माग गरेको छ । $ाKधकरणको २९औ ंवा�ष"कोCसवको 

अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोिजत 

काय"tमलाई स�बोधन गद� !न�मCत काय"कार� !नद-शक 

रामच�M पाsडयेले भने, ‘%वदेश तथा �वदेशबाट $ाKधकरणले �व�युत ्ख@रद गदा" वा�ष"क cपमा !निPचत 

$!तशतका दरले व�ृ] हुन ेरकम भु9तानी गनु"पछ"  । $ाKधकरणले dबtY गन- dबजुल� प!न क�तीमा तीन 

$!तशतका दरले मूoयव�ृ] गन- हो भने वा�ष"क नाफा कमाउन स>क�छ ।’$ाKधकरणका अनुसार !नजी 

DेBबाट ख@रद ग@रन े�व�युCको वा�ष"क तीन $!तशत र भारतबाट आयात हुने �व�युCको ख@रदमा वा�ष"क 

पाँच दशमलव ५० $!तशतका दरले मूoयव�ृ] हुन ेगरेको छ । लामो समयप!छ दईु वष"अ!घ $ाKधकरणले 

dबtY गन- �व�युCको मूoयव�ृ] ग@रए प!न Cयसप!छ ब�द छ । $ाKधकरणले मूoयव�ृ] गन" पटक–पटक 

$यास गरे प!न राजनी!तक तहबाट सहम!त जु�न नसकेको कारण $ाKधकरण वष-नी घाटामा गइरहेको छ 

। $ाKधकरणलाई आKथ"क वष" २०७०÷०७१मा वा�ष"क घाटा पाँच अब" ७० करोड ४२ लाख ४० हजार cपैयाँ 

घाटा लागेको Kथयो ।  
 

 

!न�मCत काय"कार� !नद-शक पाsडयेले देशको कुल �व�युCको ३५ दशमलव चार $!तशत !नजी DेBबाट 

आपू!त" भइरहेको जानकार� Oदँदै आव २०७०/०७१मा माB एक सय ७५ दशमलव ४७ मेगावाट Dमताका 

नौवटा आयोजनासँग �व�युत ्ख@रद स�झौता भएको जानकार� Oदए । उनका अनुसार उ9त अवKधस�म 

$ाKधकरणले दईु हजार मेगावाट Dमताका एक सय ४८ वटा आयोजनासँग �व�युत ्ख@रद स�झौता गरेको 

छ । !नजी DेBबाट हालस�म ३९ वटा आयोजनाहcमाफ" त २५५ दशमलव ६५ मेगावाट �व�युत ्उCपादन 

भएको छ । पाsडयेका अनुसार कुशाहा–कटैया १३२ केभी $सारण लाइनबाट ८० मेगावाटस�म �व�युत ्

आयात गद� आइएकोमा बढ� Dमता भएको तारले उ9त तारलाई $!त%थापन गर� १६० मेगावाटस�म 



भारतबाट �व�युत ्आयात गन" स>कने अव%था �सज"ना भएको छ । २०७० असार मसा�तस�म $सारण 

लाइन ५११ स>क" ट >क�म रहेकामा आव २०७०÷०७१ मा २२५ >क�म थप भएको छ । !नमा"णाधीन $सारण 

लाइन एक हजार सात सय ५८ स>क" ट >क>क रहेको छ । Cय%तै, ४०० केभीको १३२० स>क" ट >क�म, २२० 

केभीको १३०९ स>क" ट >क�म र १३२ केभीको १५४० स>क" ट >क�म जर� चार हजार एक सय ६९ स>क" ट >क�म 

मLये क@रब एक हजार पाँच सय स>क" ट >क�म $सारण लाइन !नमा"णको �वCतीय Sयव%थापन पूरा भएको 

छ । 
 

‘अराजकता मUचाउनेसँग झुिWदनँ’ 

काठमाड!, भदौ १ । 
 

Kच�लमे जल�व�युत ्क�पनीका पूव"$ब�धसTचालक कुलमान !घ�सङलाई पुनः सोह� पदमा फका"उन 

नेपाल �व�युत ्$ाKधकरणका चारवटा zेड यु!नयनले माग ग@ररहेको बेला ऊजा"म�Bी राधा �वाल�ले 

Cयसलाई ठाड ैअ%वीकार गरेकY !छन ्। ‘राNयको तलब खाएप!छ $Cयेक कम"चार� आhनो मया"दामा 

ब%नुपछ" ’, जल तथा ऊजा" आयोगबाट गत dबह�बार माB $धानम�Bी काया"लयमा सcवा ग@रएका सKचव 

�ीरTजन लाकौललाई देखाउँदै म�Bी �वाल�ले भ!नन,् ‘उहाँले ऊजा"मा लामो समय काम गनु"भयो । अब 

सरकारले सcवा गरेको ठाउँमा जा�नँ भनेर कराउनुभएको छैन र कराउनुहु�न प!न । तर Kच�लमेबाट 

$ाKधकरणले आवPयक ठानेर >फता" बोलाएको एक जना कम"चार�ले मा�छे ज�मा पारेर आयोजना ब�द 

गराउने काम ग@ररहेको छ । Cयो कम"चार�को मया"दाभ�दा बाOहरको कुरा हो । अराजकता मrचाउनेसँग 

कुनै हालतमा प!न झुि9दनँ ।’ 
 

कुलमानको नाम नै न�लई म�Bी �वाल�ले पटक–पटक भ!नन,् ‘$Cयेक कम"चार�ले सं%थाले भनेको 

मा�नुपछ"  । दबाबले काम गOद"नँ, �स%टमबाट चoनुपछ"  ।’ उनले Kच�लमे क�पनीमा डा. ड�बर नेपाल� र 

उनको Oटमले गरेको योगदानलाई न ैछायाँमा पान- गर� अOहले भइरहेको $चार$!त प!न पूण" cपमा 

असहम!त Sय9त ग@रन । ‘Kच�लमे क�पनी दईु÷चार वष"अ!घ गएका Sयि9तले बनाएका होइनन’्, म�Bी 

�वाल�ले भ!नन, ‘%थानीयलाई ब�लयो बनाएको डा. नेपाल� र उनको Oटमले हो । दईु÷चार वष"अ!घ 

गएकाले मैले बनाएको संरचना भ�छ भने Cयो �म माB हो ।’काय"tममा एमाले!नकटको कम"चार� 

यु!नयनका अLयD राम$साद @रमाल बाहेक वै�य माओवाद� !नकटका �सताराम थापा, एमाओवाद� 

!नकटका खगे�M शाह� र कम"चार� कoयाण प@रष�का अमतृबहादरु खापुङले कुलमानलाई पुनः Kच�लमेमा 

फका"उनुपन- बताएका Kथए ।  
 

काय"tममा मुyयसKचव ल�लाम)ण पौ|यालले $ाKधकरणमा धेरै इि�ज!नयर खा�ल भएकाले तCकाल 

Cयसको पू!त " गरेर च%ुत त@रकाले काम अगा/ड बढाउन आxह गरे । ऊजा" म�Bालयका सKचव 



राजे�M>कशोर DेBीले नेपाल र भारतबीच �व�युत ्Sयापार स�झौता हुने बताउँदै Cयसले दईु देशबीच 

�व�युत ्आदान–$दान गन" सहयोग गन- बताए ।    

  



>f]tM sflGtk'/, 2070/5/2 

 

 



 



 



 
  



>f]tM sflGtk'/, 2070/5/2 
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>f]tM gful/s, 2070/5/3 

�बजुल3 �नया�त र पानीको �ववाद  

लiमण �वयोगी  

भारतसँग �व�युत ्Sयापार स�झौता (�पOटए) गन" दज"नj पटक अनौपचा@रक छलफल हँुदै आएको हो तर 

नेपालले सन ्२०१० मा भारत पठाएको �पOटएको $ारि�भक म%यौदा पOहलो औपचा@रक $यास Kथयो।  

Cयसयता दईु देशबीच �व�भ�न समयमा भएका म�Bी, सKचव र सहसKचव%तर�य जल�ोत बैठकमा 

�पOटएबारे छलफल नभएको होइन तर भारतले यसमा उ!त चासो देखाएन। य�य�प नेपालले पटक–पटक 

पBाचार र अनौपचा@रक वाता" ग@रर�यो। भारतले प!छoलो समय २०१४ जुन ९ मा जल�ोत तथा 

जल�व�युत ्�वकासमा संयु9त3पमा सहकाय" गन" स>कने म%यौदा पठायो। उसका अनुसार यो �पOटए 

छलफलकै !नर�तरता Kथयो तर नेपालले गरेको ताकेताको प@रणाम Kथएन। भारतमा नरे�M मोद� भख"रै 

$धान म�Bी च!ुनएका Kथए र उनको नेपाल �मण टंुगो लाKगसकेको Kथयो। यह� �मणका tममा मोद�ले 

नेपालको जल�ोतमा देशको अxाKधकार सु!निPचत हुने गर� स�झौता गला"न ्भ�ने उ9त म%यौदाको 

�भBी मनसाय Kथयो। 

म%यौदाका केह� बुँदा दोहोरो अथ" लाkने र �ववाOदत Kथए। यो साव"ज!नक भएप!छ राजनी!तक दल र 

सरोकारवाला DेBबाट ती� �वरोध भयो। भारतीय �वदेश म�Bी सुषमा %वराजको नपेाल �मणका tममै 

�पOटए टंुkयाउन ेतयार� Kथयो। �ववाOदत म%यौदामा �वरोध च�ुलएप!छ स�झौता भएन। मोद� �मणका 

tममा यसको टंुगो लगाउने भ!नयो तर प!न टंुगो लागेन। भारतको म%यौदा नेपालले मानेन, नेपालको 

म%यौदामा भारत सहमत भएन। अ�ततः स�झौता फे@र पर धके�लयो। 

�बजलु3 �नया�तको बहस 

�व�युत ्ऐन, २०४९ जार� भएप!छ जल�व�युत ्�वकासमा !नजी DेB सहभागी हुन स9न ेआधार तय भयो। 

Cयह� समयदे)ख dबजुल�को अ�तरा"िIzय बजार खोNन बहस तथा छलफल सुc ग@रयो। तर, दईु दशक 

ना�दास�म यसको टंुगो लागेको छैन। प!छoलो चार वष"यता भारतसँग �व�युत ्Sयापारबारे अझ घ!नभूत 

छलफल हँुदै आयो। य�य�प आजका Oदनस�म �पOटए छलफल र �ववादको घेरामै सी�मत छ। �व�युत 

Sयापार के हो? >कन आवPयक छ? भारतसँग य%तो Sयापार गन" हु�छ या हँुदैन? नेपालले आhना तफ" बाट 

क%ता एजे�डा उठाउनुपछ"  र कसर� अडानका साथ वाता" तथा छलफल गनु"पछ"  भ�ने दज"नj $Pनको जवाफ 

खोNन े$यास नभएका होइनन।् तर तCतत ्�वषयमा कूटनी!तकतवरले छलफल गन- $यास भएन। म�Bी 

र कम"चार�त�Bको कमजोर कूटनी!तक Dमताका कारण नेपाल कमजोर दे)खदैँ आयो र dबजुल�लाई पानी 

उपयोगसँग जोडरे �वरोध हुन थाoयो। 

यो DेBमा दशकjदे)ख काम गरेका र सरकार� सेवामा लामो समय गुजारेका Sयि9तले समेत �वरोध गरे। 



!तन ैSयि9त सरकार� ओहोदामा हँुदा भारतसँग य%तो स�झौता अप@रहाय" रहेको बताउन ेगरेका Kथए। 

!तनको �वरोधको औKचCय के हो? केका लाKग र >कन? भ�ने राNयले ख�ुयाउन सकेन। देशको %वाथ" हेरेर 

�वरोध गरेको भए हु��यो। तर ती कुनै $!तिIठत गैरसरकार� सं%थामा आब] छन।् Cयसैको धम" पूरा गन" 

डलरको फाँक माद� �वरोध उचालेका छन।् यो ते�ो आPचय" हो। यहाँ!नर, �वरोध गन-लाई पाता क%नुपछ"  

भ�दैमा �पOटएका नाममा देशको जल�ोत भारतकै इशारा र सत"मा छो|न �मoदैन। तर जल�व�युत ्

उCपादनको $चरु स�भावना छ भ�दै �वरोध गद� अ�वकास र ग@रबीमा �पिoसरहन?े यो भारतभ�दा हा}ै 

लाKग बढ� चनुौतीको �वषय हो। नेपालले भारत वा चीनसँग गोc जुधाइ गरेर !तनको रj झन-वाला छैन। 

तक" , बु�] र �ववेकले िजतेर �ोतको सदपुयोग गनु"भ�दा हामीसँग अकm उपाय छैन। बुझरे बुझ पचाउनेका 

Oदमागले काम ग@रOदए जल�व�युत ्�वकासले ‘�याक' समाCन स9�यो। 

इ!तहासदे)ख भारतसँगका सि�ध–स�झौता वा जल�व�युत ्�वकासका सवालमा नेपाल तल पद� आएको 

छ। सन ्१९५४ दे)ख भारतसँग ग@रएका कोसी, महाकाल� र गsडक सि�धमा नेपाल च9ुयो। यसको कारण 

हा}ो कमजोर कूटनी!तक Dमता हो, यो %वीकानु"पछ"। राNयले यी कमजोर� पD सुधान- >क नसुधान-? 

!नजी %वाथ" र संकYण" मान�सकता हाबी भइरहन!े अ!न भारतले जल�ोत कeजा गरेर भुटानी मोडल ला�न 

खोNयो भ�नुको के तुक! �वगत नदोहो@रन ेगर� अब �पOटए गदा" कूटनी!तक है�सयत सDम बनाउन 

स9नुपछ"। Cयसमा dबजुल� >कनबेच गन- गर� माB हा}ा एजे�डाले $ाथ�मकता पाउनुपछ"। �व�युत ्

$ाKधकरणको $Dेपणअनुसार लGDत जल�व�युत ्आयोजनाको !नमा"ण पूरा भए तीन/चार वष"प!छ 

बखा"मा झ�ड ैएक हजार मेगावाट dबजुल� खेर जा�छ। �वड�बना Oहउँदमा भने अपुग हु�छ, प@रणाम 

लोडसे/डङ झoेनुपछ"। यो असमान Sयव%थामा प@रवत"न गन" फे@र प!न भारतसँग नजो/डइ धरै छैन। 

भारतलाई �बजलु3को खाँचो Zकन? 

भारतले नेपालको dबजुल�भ�दा पानीमा बढ� राजनी!त गरेको छ भ�नु आधा सCय हो। उसले dबजुल� र 

पानीमा समान अxाKधकार खोजेको छ। >कन>क �सगंो भारतको �व�युत ्उCपादन Dमता सन ्२०१४ 

माच"स�म २ लाख ४३ हजार मेगावाट पुगेको छ। Cयहाँको १ अब" २१ करोड जनसंyयामLये क@रब ८० 

$!तशतमा dबजुल�को पहँुच पुगेको छ। गत माच"स�म Cयहाँ dबजुल�को माग १ हजार ८५ अब" यु!नट 

(क@रब १ लाख ३५ हजार मेगावाट) पुगेको छ। तर आपू!त" क@रब १ लाख १० हजार मेगावाट माBै छ। 

अथा"त अOहले भारतलाई क@रब २५ हजार मेगावाट dबजुल� अपुग छ। हालस�म भारतको $!तSयि9त ऊजा" 

उपभोग ६ सय र चीनको २ हजार ९ सय यु!नट पुगेको छ। आKथ"क �वकासमा चीनसँग $!त%पधा" 

ग@ररहेकाले भारतले चीनसरह ऊजा" उपभोग दर पुया्"उन प!न झ�ड ैपाँच गुणाले उCपादन बढाउनुपछ"। 

‘भारत योजना आयोग' को त�यांकअनुसार Cयहाँ dबजुल�को माग हरेक वष" क@रब ८ $!तशतले बOढरहेको 

छ। आKथक वष" २०२६/२७ स�म उसले उCपादन र आपू!त" गरेर ६ लाख ८५ हजार मेगावा◌ाट पुया्"उन ेलiय 

राखेको छ। 



भारतमा अOहले कुल �व�युCको क@रब २० $!तशत जल�व�युCको योगदान छ भने ७० $!तशत कोइलामा 

आधा@रत आयोजना सTचा�लत छन।् तर गुण%तर�य कोइला अभावले यी आयोजना Dमताभ�दा कममा 

चलेका छन।् यसैले आhनो उCपादन बढाउँदै !छमेकY देशबाट dबजुल� आयात गनु" भारतको बाLयता हो। 

चीनको आKथ"क व�ृ]सँग $!त%पधा" गन"समेत उसलाई dबजुल� पOहलो आवPयकता भइसकेको छ। भारतले 

dबजुल� आयात गन- माLयाम नेपाल, भुटान, �यानमार वा पा>क%तान नै हुन।् पा>क%तानसँग भारतको 

शीतयु] च�लरहेको छ। स�ब�ध सुधार गद� भ�वIयमा dबजुल�मा स�ब�ध कायम गला"। Cयो उसको 

टाउको दखुाइ हो। रहे, �यानमार, भुटान र नेपाल। �यानबारबाट dबजुल� आयात गन-बारे छलफल सुc 

गरेको छ भने भुटानबाट बखा"मा क@रब १ हजार २ सय मेगावाटस�म आयात गछ"। भुटानको कुल �व�युत ्

उCपादन Dमता ३० हजार मेगावाट हो। उसको पूरै dबजुल� भारतले लैजान चाहे प!न Cयो समु�Mमा एक 

लोटा पानी �मसाएज%तै हु�छ। $ा�वKधक र आKथ"क {िIटले यहाँ ४३ हजार मेगावाट �व�युत उCपादनको 

Dमता छ भ!न�छ। तर आध!ुनक $�वKधका आधारमा नद� बे�सनको अLययन भएको छैन। �ववाद र 

बहस चका"उनुभ�दा उसको माग र हा}ो बजार सु!निPचत गद� �पOटए गनु" समाधानको उCतम �वकoप हो। 

पानी उपयोगका मु[ा 

६ हजार नद�नालाबाट वा�ष"क दईु खब" १० अब" 9युdबक �मटर पानी बगेर भारत पुkछ। $ाकृ!तक बहाव 

रो9न स>क�न र नद� $वाह� (रन अफ @रभर) आयोजना बनाएर प!न पानी रो>क�न। जलाशययु9त 

आयोजना बनाउन स>कए बगेको पानीको केह� Oह%सा सिTचत गन" स>क�छ। यसर� जलाशयमा ज�मा 

गरेर छो/डने पानी (रेगुलेटेड वाटर) को मूoय तoलो तटमा उपयोग गन- राIzले स�बि�धत देशलाई 

!तनु"पछ"। यो अ�तरा"िIzय मा�यता हो। नेपालले भारतसँग $ाकृ!तक3पमा बkन ेपानीको मूoय 9युdबक 

�मटरमा नापेर मागेको होइन। जलाशयले तoलो तटमा पुया्"उन ेफाइदाको आधारमा रेगुलेटेड वाटरको 

मूoय मागेको हो। बाढ�ले तoलो तटमा हुन ेदघु"टना वा D!त !नराकरण गरेवापतको मूoय माKगएको हो।  
  



>f]tM gful/s, 2070/5/3 

ऊजा�का ला&ग ‘उ�यमी भेटघाट'  

ऊजा" DेBमा लगानी गन" चाहन ेतथा लगानी गर� Cयस �वषयमा थप जानकार� �लन चाहन ेर यसको 

�व%तार गन- {ढ इrछा भएका उ�यमीहcलाई सहयोग पुया"लउने उwेPयले >कंkस ्कलेज र �वcवा भे�चरले 

संयु9त cपमा उ�यमी भेटघाट काय"tम गन- भएका छन।्  
 

यस अ!घ कृ�ष, पय"टन र �शDा DेBसंग स�ब�धीत �व�हc र उ�यम�शलता गन" चाहन ेर सुcवात 

गरेकाबीच अ�त">tया ग@रएको आयोजकले जनाएको छ। भदौ ४ गत ेहुन ेउ�यमी भेटघाटको मुyय उwेPय 

नयाँ Sयवसाय सTचालन गन" चाहन ेतथा भख"रै Sयवसाय सTचालन गरेका उ�यमीहcलाई �वशषे�हcबाट 

आवPयक परामश" उपलeध गराइन ेकलेजका काय"कार� !नद-शक नरोCतम अया"लले बताए।  

आयोजकले मुyय cपमा युवा उ�यमीहcलाई नै $ाथ�मकतामा राखेको जनाएको छ। स�ब�धीत DेBका 

�व�हc र लगानीकता"बीच $CयD भेट हुने भएकाले लगानी गन- वातावरण, कुन DेBमा गन-, यसका 

वैधा!नक पD लगायत �वषयमा जानकार� उ�यमशीलता गन" चाहनेले पाउन ेछन।् यसमा ऊजा" DेBमा 

उ�यमी गन- पूण" इrछा भएका, लगानी गरेका र केह� इrछुक �व�याथ�हcको सहभाKगता रहन ेछ। यसमा 

सहभागी हुन ेचाहनेले ५ सय cपैयाँ $वेश शुoक बुझाउनु पन-छ। यसबाट Sयवसायमा कसर� सफल हुन,े 

लगानीलाई कसर� Sयवि%थत गन- भ�ने बारेमा उ�यम गन" चाहन ेर Sयवि%थत हुन चाहनेले फाइदा �लन 

स9न ेछन।्  
 



  



>f]tM cleofg, 2070/5/3 

मा&थ6लो मAया�]द3को काम ४० %�तशत पूरा 

भदौ २, दमौल� (अस) । माKथoलो म%या"�द� जल�व�युत ्आयोजनाको !नमा"ण काय" ४० $!तशत पूरा 

भएको छ । ५० मेगावाट Dमताको सो आयोजना सन ्२०१५ को अ�Cयस�ममा पूरा गन- लiयका साथ 

काम भइरहेको बताइएको छ । आयोजनाका �यानेजर या�का अनुसार कुनै हडताल, अवरोध नहुन ेहो भने 

१ वष"�भB ैआयोजनाको !नमा"ण काय" पूरा हुनेछ । उनका अनुसार �व�युत ्उCपादन भएप!छ आयोजना 

नेपाल �व�युत ्$ाKधकरणलाई ह%ता�तरण ग@रनेछ । तर, आयोजना समयमै पूरा गन" सबैको सहयोग र 

सहकाय" आवPयक हुन ेप!न उनले बताए । 
 

अOहलेस�म आयोजनाको सुcङ !नमा"ण काय"  ५० $!तशत पूरा भइसकेको छ । या�ले आयोजनाले 

छर!छमेक काय"tमबाहेक प!न ८० हजार cपैयाँ �व�भ�न काय"का लाKग सहयोग Oदएको प!न जानकार� 

Oदए । आयोजनामा १ हजार १ सय ३५ कामदार काय"रत छन ्। CयसमLये आधाभ�दा बढ� लमजुङका 

%थानीयवासी रहेका छन ्। 

 
  



>f]tM cleofg, 2070/5/3 

माई हाइ`ोको �स�भल संरचनाको पर3Dण पूरा 
पIुप कोइराला 

%सारणलाइन नहँुदा पर3Dण उEपादनका ला&ग कुनु�पनa िAथ�त 

 

साउन २६, काठमाडj । सा!नमा माई हाइQो पावर �ल�मटेडले !नमा"ण ग@ररहेको २२ मेगावाट Dमताको माई 

हाइQोपावर आयोजनाको �स�भल संरचनाको पर�Dण पूरा भएको क�पनीले जानकार� Oदएको छ । इले9zो 

मेका!नकल, हाइQो मेका!नकललगायत संरचनाह3को प!न पर�Dण गर� केह� मह�ना�भB ैआयोजनाबाट 

पर�Dण उCपादन शु3 गन" स>कने अव%थामा पुगेको क�पनीका $मुख काय"कार� अKधकृत(सीईओ) डा. 

सुवण"दास �ेIठले बताए । 
 

तर, नेपाल �व�युत ्$ाKधकरणका तप"mबाट $सारण लाइन !नमा"णको िज�मा पाएको जगुआर एIटर 

जोइsट भेTचर क�पनी भारतले $सारण लाइन !नमा"णमा �वल�ब गरेको उनले बताए । ‘शु3मा जुलाई 

भ�यो, प!छ अगIट भ�यो अOहले आएर से;टे�बरमा माB लाइन !नमा"ण स9ने बताइरहेको छ,’ �ेIठले 

भने, ‘तर, कs�या9टरले यह� ग!तमा $सारण लाइन !नमा"ण गद� गयो भने से;टे�बरमा प!न स9न ेछाँट 

दे)खँदैन ।’  
 

इलामको Kचसापानीमा !नमा"णाधीन आयोजनाबाट उCपाOदत �व�युत ्$सारणका लाKग भारतीय ठेकेदार 

क�पनीले गोदकदे)ख झापाको दमकस�म ९५ ओटा टावरसOहतको $सारण लाइन !नमा"ण ग@ररहेको छ ।  
 

यो $सारण लाइन १ सय ३२ केभीको काबेल� क@रडोर $सारणलाइनअ�तग"त पछ"  । यसले पूवा"Tचलका 

�व�भ�न िजoलामा !नमा"णाधीन आयोजनालाई रािIzय $सारण xीडमा जो|न ेलiय �लएको छ । माई 

होइQोको �व�युत ्जो|न आवPयक ९५ ओटा टावरमLये ८० ओटा टावरको फाउsडेशन !नमा"ण भइसकेको 

प!न �ेIठले बताए । ‘१ दे)ख ३ Oदनमा एउटा xूपले एउटा टावर ठ|याइस9छ,’ उनले भने, ‘Mतुग!तमा गन- 

हो भने तार टाँkनेलगायत सबै काम स�प�न गर� २ मह�ना�भB $सारण लाइन पूरा हु�छ ।’ 

 

भारतीय ठेकेदारको कs�या9टरले यह� ग!तमा काम गरे आयोजनाको पर�Dण पूरा भई पर�Dण उCपादन 

शु3 गन" कुनु"पन- अव%था आउने सीईओ �ेIठको गुनासो छ । 
 

वन तथा %थानीय जनताको %वा�मCवमा परेको जkगा अKधxहणलगायत कुनै प!न अवरोध नभएको 

अव%थामा प!न $सारण लाइन !नमा"ण काय" सु%त हुन ु�वड�बनापूण" भएको उनले बताए । यसअ!घ उ9त 



आयोजनाको �व�युत ्असार मह�ना�भB आइस9न ेभ�दै लोडश/ेडङबाट केह� राहत पाउन ेआशा 

आयोजना$भा�वत DेBका %थानीय बा�स�दाले राखेका Kथए । 

 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/5/3 

ठूला �व�युत ्आयोजना पुनः ऊजा�मै 6याइने 

 

�शव दवुाडी 

काठमाडj 

ऊजा" म�Bालयले ठूला जल�व�युत ्आयोजनास�ब�धी !नण"यको अKधकार पुनः आhन ैम�Bालयअ�तग"त 

राyन ेभएको छ। प!छoलो समयमा य%ता आयोजना हेन- िज�मेवार� लगानी बोड"लाई Oदइएको भए प!न 

बोड"ले गन- कामसमेत म�Bालय आफV ले हेनु"पन- भएप!छ य%ता आयोजनालाई बोड"बाट अलkयाउने 

तयार�मा ऊजा" म�Bालय लागेको हो। 

ऊजा"म�Bी राधाकुमार� �वाल�ले केह� समययता ठूला �व�युत ्प@रयोजना लगानी बोड"को मातहतमा 

रहेको भए प!न अब Cय%ता आयोजनालाई ऊजा" म�Bालयले नै हेन- गर� �व�यमान Sयव%थामा संशोधन 

गन" लाKगएको बताउनुभयो। बोड"सँग $ा�वKधक जनशि9त नभएको र जुनसुकै आयोजनामा प!न 

म�Bालयको जनशि9त प@रचालन गनु"पदा" Cयसबाट झनै अ;�यारो पद� आएकाले य%ता आयोजनालाई 

पुनः म�Bालयकै मातहतमा oयाउन आवPयक दे)खएको उहाँले नेपाल समाचारपBलाई बताउनुभयो। 

ऊजा" म�Bालय �ोतका अनुसार ठूला प@रयोजना अ�य !नकायले हेदा" आhनो DेBाKधकार खो�सएको र 

म�Bालय ससाना प@रयोजनामा माB सी�मत हुनुपरेकाले प!न ती आयोजना पुनः म�Bालयकै मातहतमा 

फका"उने तयार� भएको हो। य�य�प यस स�ब�धमा औपचा@रक !नण"य भने हुन बाँकY छ।लगानी बोड"का 

$मुख काय"कार� अKधकृत राधेश प�तले लगानी जुटाउने बोड"को $मुख उwेPय भएकाले बोड" अOहले सो 

काय"मा लाKगपरेको बताउनुभयो। ठूला जल�व�युत ्आयोजनास�ब�धी काय"लाई बोड"बाट अलkयाउने 

�वषय र यसको आवPयकताभ�दा प!न अOहलेको मुyय लiय भनेको नै बढ�भ�दा बढ� लगानी आकष"ण 

गनु"रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

म�Bालयकै भनाइअनुसार बोड"मा $ा�वKधक जनशि9त नभएको dबषय भ�दा प!न वोड"को उदेPय $ाि;त 

महCवपूण" भएको उहाँको तक"  छ। उजा" म�Bालयले भने Cयहाँको $ा�वKधक जनशि9त अभावलाई मुyय 

आधार वनाउँदै ठूला प@रयोजना अलkयाउने योजना वुनेको हो। तCका�लन $धानम�Bी डा. वावुराम भUराई 

सरकारको पालामा लगानी वोड" स�व�धी अवधारणाले मूत"3प $ा;त गरेको हो। वोड"ले हाल ५ सय 

मेगावाटभ�दा माKथका अपर कणा"ल�, अ3ण �ी लगायतका ठूला जल�व�यतु आयोजना प!न हेद� आएको 

छ। हाल ती आयोजना प@रयोजना �वकास स�झौता (पीडीए) को अि�तम चरणमा छन।् प!छoला केह� 

बष"यता मुलुकले चरम ऊजा" संकट झoेदै आएको छ। $%ट सरकार� नी!त र नी!त !नमा"ताको 

अदरूदश�ताका कारण मुलुकमा $श%त पानीको �ोत भएर प!न अOहले बषा"तको समयमा समेत दै!नक 

घsटj लोडसे/डङको सामना गनु"परेको हो। प!छoलो समयमा आयोजना कसले हेन- र के गन- �ववाद भ�दा 



प!न कसर� मुलुकलाई यथाशी� अ�धकार मु9त वनाउन ेभ�ने योजनाको खाँचो छ। नेपाल �व�युत 

$ाKधकरणका अनुसार हाल रािIzय �व�युत $णाल�मा उrचतम �व�युत ्माग १ हजार २ सय १ मेगावाट 

रहेकोमा ७ सय ९१ मेगावाट माB आपू!त" गन" स>कएको र ४ सय १० मेगावाट अपुग भएका कारण दै!नक 

लोडसे/डङ हँुदै आएको छ। �व�युतको माग बस-!न झsड ै१० $!तशतको हाराहार�मा बnदै आएको छ। 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/5/3 

भारतसँगको पीट3ए%�त Aप2ट पान� १० दलको माग 

जल�ोतमाKथको नेपालको अKधकारलाई कुिsठत गन- र भारतीय क�पनीह3को एकाKधकार कायम गन- $कृ!तको 

रािIzय Oहत �वपर�त आपिCतजनक �वषयमा %पIट पान" १० दलले माग गरेका छन।् 

असमान सि�ध स�झौता नगन" र सि�ध स�झौता गनु"पदा" सव"पDीय रािIzय सहम!तdबना कुन ैप!न स�झौता नगन" 

सरकारसँग माग गरेको हो। सरकारले अOहलेस�म Cयस Oदशातफ"  कुन ैपहल नगरेको बताउँदै सयं9ुत 3पमा जार� 

�व�ि;तमा उनीह3ले भनेका छन–् ‘रािIzय Oहत $!तकूलका सत"ह3का आधारमा जसर� स�झौता गन"का लाKग 

उ�यत भइरहेको छ, Cयसको हामी घोर �वरोध एवम ्भ�सना गद"छj।’ 

नेपाललाई लोडसे/डङबाट अ�धकार बनाएर �व�यतु ्!नया"त गन- अOहलेको आवPयकता नभएको बताउँदै �व�ि;तमा 

भ!नएको छ– अOहलेको नेपालको आवPयकता भनेको आ�त@रक आप!ूत"को हो। 

अतः �वगतमा माKथoलो कणा"ल�, अcण त�ेो, तामाकोशी त�ेो र माKथoलो म�या�द� दो�ोलगायतका जल�व�यतु ्

प@रयोजनाह3को स�ब�धमा �व�यतु ्!नया"त गरन् पाउने भनी ग@रएको सहम!तलाई खारेज गर� ती 

प@रयोजनाह3लाई आ�त@रक आप!ूत"मखुी प@रयोजनामा प@रणत ग@रयोस।् 

भारतीय $धानम�Bीको नेपाल �मणको tममा गत साउन १९ गत ेनेपाल र भारतका दईु $धानम�Bीबीच जार� 

ग@रएको सयं9ुत व9तSयमा ४५ Oदन�भB �व�यतु ्Sयापारस�ब�धी स�झौतालाई अि�तम 3प Oदने गर� छलफल 

टंुkयाउन प!न स�बि�धत !नकायलाई !नद-शन Oदने सहम!त भएको Kथयो। 

पीट�ए स�ब�धमा तीन दल�य काय"दलले गरेको सहम!त तथा Cयसबारे दईु मलुकुका सKचव%तरमा वाता"का लाKग 

भारतले आम�Bण ग@रसकेको र माKथoलो कणा"ल�बारे लगानी बोड"ले तयार गरेको पीडीएको $%ताव स�ब�धमा 

रािIzय योजना आयोगका उपाLयDको नेतCृवमा स�बि�धत म�Bालयका सKचवह3सOहतको टोल� गठन गर� नेपाल 

सरकारका तफ" बाट तयार� ग@ररहेको �वषयमा आफूह3को ग�भीर Lयानाकष"ण भएको जनाइएको छ। 

�व�ि;त जार� गन- दलह3मा नेकपा–माओवाद�का अLयD मोहन व�ैय, tाि�तकार� क�य!ुन%ट पाट�का महासKचव 

म)ण थापा, जनमोचा" नेपालका महासKचव साLयबहादरु भsडार�, नेपाल क�य!ुन%ट पाट�का अLयD ऋ�ष कUेल, 

नेपाल क�य!ुन%ट पाट� (एकYकृत)का महासKचव प@र थापा, नेपाल क�य!ुन%ट पाट� माओवाद�का सयंोजक मातकृा 

यादव, नेपाल क�य!ुन%ट पाट� (मा�सवाद�)का अLयD माधव �वाल�, नेपाल क�य!ुन%ट पाट� (माले)का महासKचव 

�सपी मनैाल�, रािIzय जनमोचा"का अLयD KचBबहादरु केसी रहेका छन।् 

  



>f]tM sflGtk'/, 2070/5/3 

 

 



 

 
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2070/5/3 

आयोजना अगाIड बढाउन �नदaशन 

%थानीय बा�स�दा र आयोजनाबीचको �ववाद अ�Cय गरेर सलाख ुखोला जल�व�युत ्आयोजनाको काम 

अ!घ बढाउन %थानीय $शासनले स�बि�धत !नकायलाई !नद-शन Oदएको छ। $मुख िजoला अKधकार� 

कोषह@र !नरौलाले आयोजना र %थानीय बा�स�दाबीचको �ववाद समाधान गर� काम अ!घ बढाउन !नद-शन 

Oदइएको जानकार� Oदए। 

गैरआवासीय नेपाल�को लगानीमा काहुलेमा !नमा"ण हुन लागेको सलाखु खोला जल�व�युत ्प@रयोजना रw 

गन" माग गद� %थानीय बा�स�दा संघष"मा उdBएप!छ $शासनले �ववाद अ�Cय गन" !नद-शन Oदएको हो। 

काहुले गा�वस वडा नं. १ आकुरामा बाँध !नमा"ण गर� मनकामनाको का!त"केमा �व�युCगहृ !नमा"ण गन- 

आयोजनाको लiय छ। 

२.५ मेगावाट Dमताको यो जल�व�युत ् योजनाका कारण $भा�वत ब�ने DेB भाoचे, साoमे, काहुले, 

मनकामना र >फुकर� गा�वसको पाँच हजार रोपनी खेत बाँझो रहनुका साथ ैखानेपानी योजना ब�द हुन े

%थानीय बा�स�दाले गुनासो गरेका छन।् उनीह3ले आयोजना ब�द गराउन संघष" स�म!त गठन गरेका 

छन।् 

संघष" स�म!तका अLयD यादवराज �सलवालका अनुसार आयोजना सTचालन हँुदा गाउँमा �सँचाइ र 

खानेपानी ब�द हुन ेअव%था एका!तर छ भने अकm!तर आयोजनाका कारण मनकामना का!त"केका चार र 

>फकुर� १ rया�टे%वाराका ३९ गर� ४१ घर �व%था�पत हुनेछन।् 

२.५ मेगावाट Dमताको यो जल�व�युत ् योजनाका कारण $भा�वत ब�ने DेB भाoचे, साoमे, काहुले, 

मनकामना र >फुकर� गा�वसको पाँच हजार रोपनी खेत बाँझो रहनुका साथ ैखानेपानी योजना ब�द हुन े

गुनासो %थानीय बा�स�दाले गरेका छन।् 

िजoला $शासनले केह� Oदनमै $ा�वKधकसOहतको टोल� खटाएर %थलगत !नर�Dण गन- तयार� गरेको छ। 

'�ववाद आउनु हँुदैन भ�ने मा�यता हो', $िजअ !नरौलाले भने, 'काठमाडjमा बसेर आयोजना ब�न स9दैन।' 

एनआरएनको कुल ४६ करोड cपैयाँबाहेक %थानीय केह� सी�मत Sयि9त लाई सहभागी गराएप!छ �ववाद 

बढेको %थानीय �शDक देवराज भUले बताए। 

गत पाँच मOहनादे)ख आयोजनाको पD�वपDमा रहेका Sयि9त बीच �ववाद र कुट�पट प!न हँुदै आएको छ। 

आयोजना सTचालन स�म!तका अLयD अशोक �ेIठले प@रयोजनाबाट %थानीयलाई कुनै नो9सानी हुन 

नOदन ेदाबी गरेका छन।् 



प@रयोजनाको लiय अKधकतम 3पमा %थानीयलाई नै फाइदा Oदन ेरहेको �ेIठले बताए। पOहले �सँचाइ र 

खानेपानीको kयारे�ट� माग गद� %थानीय बा�स�दाले जल�व�युत ्प@रयोजनाको काम रो9न दईु मOहना 

अवKधमा चारपटक िजoला $शासनमा पB बुझाएका छन।् $िजअ !नरौलाले %थलगत अLययन गर� 

�ववाद समाधानतफ"  पहल ग@रन ेबताए। 

�व�युत ् �वकास ऐन तथा !नयमअनुसार ब�ने प@रयोजना सTचालन गन� पन- भए %थानीयको मागलाई 

स�बोधन हुनुपन- अडान संघष" स�म!तको छ। स�म!तले मुyय 3पमा आयोजनाबाट �व%था�पत हुने ४१ 

प@रवारको पुन�थापना र �सँचाइ ब�द हँुदा बाँझो रहन े खेतीयोkय ज�मनको उKचत D!तपू!त " तCकाल 

उपलeघ गराउनुपन- माग राखेका छन।्  

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2070/5/3 

&च�लमेमा Aथानीय र %हर3बीच झडप 

Kच�लमे जल�व�युत ्के�Mको बाँध%थल था�बुचतेमा %थानीय र $हर�बीच  झडप भएको छ । झडपमा ५ 

$हर� र ५ जनाभ�दा बढ� %थानीय घाइत ेभएका छन ्। 

Kच�लमे जल�व�युत ्क�पनी र Kच�लमे जल�व�युत ्सरोकार स�म!तको संयु9त आयोजनामा मंगलबार 

आयोिजत रसुवाको जल�व�युत ्आयोजनाको सम%या, चनुौती र समाधान �वषयक छलफल रो9न खोNदा 

%थानीय र $हर�बीच झडप भएको रसुवाका $हर� $मुख /डएसपी अनुराग ��ववेद�ले बताए । 

‘काय"tम सुc हुनुभ�दा पOहले %थानीयले अवरोध गन" खोNदा भएको झडपमा $हर� र %थानीय सामा�य 

घाइत ेभएका छन,्’ /डएसपी ��ववेद�ले भने । 

$हर�ले गो�बो !छ@रङ र सोनाम तामाङलाई !नय�Bणमा �लएको छ । क�पनीका पूव"$ब�ध सTचालक 

कुलमान !घ�सङको पुनव"हाल� माग गद� %थानीयले छलफल काय"tमको �वरोध गरेका Kथए । उनीह3ले 

!घ�सङको पुनव"हाल� नभएस�म आ�दोलन जार� राyन ेबताउँदै आएका छन ्। 

छलफलमा सहभागी हुन Kच�लमेका सTचालक तथा कम"चार�, रसुवाका सभास�लगायत काठमाडjबाट 

सोमबार Cयहाँ गएका Kथए । 

छलफल सTचालनमा अवरोध पुरय्ाउन जान लागेको आशंकामा सोमबार नुवाकोट $हर�ले $वेश नाका 

बेBावती र ढंुगेबाट १५ जनालाई !नय�Bणमा �लई छाडकेो Kथयो । 

अCयावPयक कामबाहेक अनावPयक 3पमा रसुवा जान लागेका युवालाई सोधपुछका लाKग !नय�Bणमा 

�लइएको $हर� नायव उपर�Dक �व�पन कमा"चाय"ले बताए । ‘रसुवाको काय"tमलाई लGDत गर� $वेश 

नाकामा कडाइ ग@रएको हो । शंका लागेकालाई सोधपुछ ग@रएको हो,’ /डएसपी कमा"चाय"ले भने । नुवाकोट 

$हर�ले !नय�Bणमा �लएका युवालाई मंगलबार Oदउँसो छा/डएको Kथयो । 

!घ�सङको पुनव"हाल� माग गन- समूहको नेतCृव गद� आएका कांxेस रसुवाका नेता जनकजीवन उपाLयाय र 

पूव"सभास� एव ंएकYकृत माओवाद�का नेता $ेम तामाङलाई $हर�ले गहृिजoला जाने tममा खानीगाउँको 

Oढकुरेमा रोकेप!छ सोमबार रा!त राजधानी फ>क" एका Kथए । 



!घ�सङ $करणमा %थानीय कांxेस र एमाओवाद� दईु Kचरामा �वभािजत छन ्भने एमाले पुनव"हाल�को 

�वपDमा छ । था�बुचतेमा भएको छलफलमा कांxेस,  एमाले र एमाओवाद�का केह� %थानीय नेता, 

$ाKधकरण र Kच�लमेका उrच अKधकार� सहभागी Kथए । 

$ाKधकरणका !न�मCत काय"कार� !नद-शक एव ंKच�लमेका अLयD रामच�M पाsडये, पूव"$ब�ध सTचालक 

डा. ड�बरबहादरु नेपाल�ले आयोजनामा अवरोध गदा" िजoलावासीलाई घाटा पन- भ�दै सचते गराएका Kथए 

। उनीह3ले आयोजना !नमा"ण !छटो स�प�न गन" सहयोग पुरय्ाउन %थानीयलाई आxह गरेका Kथए । 

रसुवामा Kच�लमेको मुyय लगानीमा १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढ�, सा�जेन माKथoलो र तoलो गर� ५७ 

मेगावाटको आयोजना !नमा"णाधीन छन ्।  !घ�सङ हटाइएप!छ उनको पुनव"हाल�को माग गद� %थानीयले 

गरेको आ�दोलनले आयोजना !नमा"ण $भा�वत भइरहेको छ । 

 
  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2070/5/3 

 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2070/5/3 

 

 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2070/5/4 

ठेकेदारसOहतको �मलेमतोमा रसवुाका तीन 

जल�व�युत ्आयोजनाको !नमा"ण भा|ने $यास 

Aथानीय बा�स�दा कुलमान फका�उने आ�दोलनको �वपDमा 

  राम%साद पुडासैनी , 

&च�लमे (रसुवा), भदौ ४ , 

 

 

रसुवामा !नमा"णाधीन साTजेन, तoलो साTजेन र 

रसुवागढ� जल�व�युत ्आयोजनाको काम रो9न ठेकेदार, 

Kच�लमे जल�व�युत ्क�पनीका पूव"–$ब�धसTचालक 

कुलमान !घ�सङ र उनीबाट आKथ"क सहयोग $ा;त गन- 

सी�मत Sयि9तहcको �मलेमतो दे)खन लागेको 

राजनी!तक दलहcले आशंका गरेका छन ्। Kच�लमेका 

%थानीय बा�स�दा साTजेन र तoलो साTजेनको काम 

सुचाc हुनुपन- पDमा एक Oढ9का भएप!छ केह� 

Sयि9तहc जसर� प!न Cयसलाई dबथोoने काममा लागेका छन ्। %थानीयले आयोजना !नमा"ण रो9न े

आ�दोलनमा सहयोग नOदएप!छ Kच�लमेकै !छमेकY गा�वसका र धाOदङको सेदु"ङ गाउँका क@रब दईु दज"न 

Sयि9त �मलेर जसर� प!न आतंक मrचाउने काममा लागेका छन ्। Cयसमा ती दईु आयोजनाम ैकाय"रत 

दईु÷चार जना कम"चार�ले समेत साथ Oदएको दलहcले बताएका छन ्।  काज अवKध स>कएप!छ नेपाल 

�व�युत ्$ाKधकरण सTचालक स�म!तले !घ�सङलाई $ाKधकरणमै बोलाएप!छ उनले आ�दोलन गरेर भए 

प!न सोह� पदमा फ>क" ने $यास जार� राखेका छन ्। !घ�सङको $यासलाई %थानीयले पूण" cपमा असहयोग 

गरेप!छ अOहले सुरDामा खOटएका $हर�लाई ढंुगा हा�ने र आयोजना !नमा"ण हुनपुछ"  भनेर डटेर अगा/ड 

बढेका युवाहcमाKथ आtमणको !नसाना बनाइएको छ । कुलमानको पDमा आ�दोलन गन-हcले Kच�लमे 

क�पनीका सTचालक स�म!त सद%य %थानीय बा�स�दा फुबु"तेि�जङ तामाङलाई गाउँमा जान नOदने 

ध�कY Oदएका छन ्भने $हर�माKथ प!न आtमण गरेका छन ्। कुलमान पDधरले मंगलबार थ�बुचतेमा 

$हर�माKथ आtमण गरेका Kथए । आtमणबाट $हर� घाइत ेभएका छन ्। तर, तेि�जङलाई भने केह� 

गन"सकेका छैनन ्।  
 



 

रसुवामा अOहले !नमा"ण भइरहेका तीनमLये दईुवटा साTजेन आयोजनाले Kच�लमे गा�वसका २, ३ र ४ 

न�बर वडालाई सबैभ�दा बढ� $भा�वत पारेको छ । यसले १ न�बर बडामा समेत केह� असर पान-छ । 

मुyय $भा�वत ती कुनै प!न वडाका %थानीय बा�स�दा आयोजनाको काम रो9न ग@रएको आ�दोलनको 

पDमा छैनन ्। सोह� कारण !घ�सङले धाOदङस�मका केह� युवाहcको सहयोग र साथ �लने काम गरेका हुन ्

। बाOहरबाट आएर साTजेनको काममा दईु दज"नज!त Sयि9तहcले अवरोध गन- $यास गदा" उनीहcलाई 

रो9न $हर� $शासनले खासै चासो देखाएको छैन । साTजेन र रसुवागढ�मा दे)खएको सम%या, Kच�लमे 

कसर� ब�यो र %थानीयको अKधकार %था�पत गन" आफूले कसर� भू�मका खेलेको भ�नेबारे जानकार� Oदन 

काठमाडjबाट सोमबार रसुवा आएका Kच�लमे आयोजनाका ज�मदाताको cपमा Kच!नएका डा. 

ड�बरबहादरु नेपाल� र पBकारलाई समेत !घ�सङले फोन गरेर ‘>कन गएको, Cयहाँ �भड�त हु�छ 

तपा�हcज%ता Sयि9तहc फक" नुस’् भ�दै आxह गरेका Kथए । उनले पBकारलाई मंगलबार सु!तरहेको 

बेलामा फोन गरेका Kथए । �ोतका अनुसार !घ�सङले सोमबारदे)ख नै फोन गरेर काठमाडjबाटै रसुवा 

नजान आxह गरेका Kथए ।  
 

 

नेपाल �व�युत ्$ाKधकरणकै कम"चार� भए प!न उनले $ाKधकरण, Kच�लमे क�पनी र %थानीयको 

लगानीमा !नमा"ण हुनलागेको ती आयोजनाबारे आ�दोलन सTचालन गना"ले ती आयोजनालाई तहसनहस 

पान- उwेPय उनमा दे)ख�छ । तर कुलमानको उ9त हक" त रो9न ेकाममा ऊजा" म�Bालय र $ाKधकरणले 

कुनै काम गरेको छैन । ठेकेदार क�पनी प!न आफूहcलाई फोनबाट ध�कY आयो भ�दै काम सुचाc गन" 

मानेको छैन । रसुवागढ� आयोजनामा भने कुनै सम%या दे)खएको छैन । उ9त आयोजनाको !नमा"णकाय" 

सुचाc अव%थामा छ ।  

कुलमानलाई आयोजनामा फका"उने आ�दोलनमा एमाओवाद�का पूव"सभास� $ेम तामाङ र काँxेसको 

एउटा पDका केह� Sयि9त लागेका छन ्। तर एमाओवाद� िजoला संयोजक इ�M गौतम ‘जगतजंग’सOहत 

बहुमत िजoला क�मट� सद%य आ�दोलन गरेर आयोजना ब�द गराउने पDमा छैनन ्। आ�दोलनको 

नाममा केह� Sयि9तले ठेकेदारसँग क�मसन �लन लागेको आशंका मंगलबार थ�बुचतेमा आयोिजत 

काय"tममा संयोजक ‘जगतजंग’ले Sय9त गरे । ‘आ�दोलनको नाममा आयोजनाको काम ब�द गराएर 

ठेकेदारलाई D!तपू!त " Oदलाउने र Cयसको २५ $!तशत क�मसन �लने योजनामा केह� Sयि9त लागेको भ�ने 

सु!नन आएको छ, एमाओवाद� िजoला संयोजक ‘जगतजंग’ भने, ‘Cयसमा पाट�ले अनुस�धान थालेको छ 

। यOद Cय%तो रहेछ भने अकm आ�दोलन हु�छ ।’ पाट� िजoला नेतCृवको नी!त�वपर�त तामाङले 

आ�दोलन गरे प!न $भा�वत गा�वसका एमाओवाद� नेतCृव प!न आ�दोलनको �वपDमा छ । रसुवाका 

बा�स�दाको जीवन%तर उठाउने आयोजनाको काम अवरोध गन" खोNनेहc जनताका ‘द%ुमन’ भएको 

‘जगतजंग’ले दाबी गरे ।  
 



 

काय"tममा एमाले िजoला अLयD एव ंसभास� �वाङ तेि�जङ तामाङले रसुवाका बा�स�दाको �ोत र 

साधनमाKथ खेलबाड गन- गर� आ�दोलन गन- अKधकार कसैलाई प!न नभएको भ�दै तCकाल आ�दोलनको 

नाममा केह� Sयि9तको उwsडता ब�द गन" आxह गरे । उनले अOहलेको आ�दोलनले !नमा"णाधीन 

आयोजनाहcको कामको समय र लागत व�ृ] भएमा आ�दोलनकार� $मुख दोषी ठह@रन ेर उनीहcलाई 

जनताले नछा|न ेबताए । %थानीयले आhनो स�पिCत dबtY गरेर सेयर ख@रद गरेका हुन ्। आ�दोलनको 

कारण काम रो>कएमा %थानीयलाई समेत घाटा लाkनछे । एमालेकै अका" सभास� जनाद"न ढकालले 

पूव"सभास� तामाङको कडा आलोचना गद� ठेकेदारसँग �मलेर क�मसन खान लागेको दाबी गरे । उनले 

पूव"सभास� तामाङले रसुवाल� जनताको नाममा दलाल� गद�◌ै क�मसन खाने र �Iटाचार गन- गरेको भ�दै 

Cय%ता काम ब�द गन" आxह गरे । तामाङका प!छoला ग!त�वKध रसुवाल� जनताका अKधकार खो%ने 

>क�समको भएको भ�दै जनतालाई ग@रब बनाउन ेकाममा नलाkन पटक–पटक चतेावनी Oदए । सभास� 

ढकालले कुलमानलाई प!न आhनो है�सयतमा ब%न आxह गरे । एउटा कम"चार�ले अनुशासन तोडरे ब%दा 

राNय चपु लागेर नब%न ेउनले $Iट पारे । सभास� ढकाल $ेम तामाङका प!छoला ग!त�वKध$!त धेरै tु] 

दे)खएका Kथए ।  
 

 

कुलमान फका"उने आ�दोलनमा नेपाल� काँxेसका केह� Sयि9त लागे प!न Cयसमा पाट�ले समथ"न गन" 

नस9न ेकाँxेसका नेता बालच�M पौडलेले $Iट पारे । उनले भने, ‘काँxेस ब�दकु ब�द गराउन ेकाम गछ" , 

तर आयोजना ब�द गराउने काम गर्"दैन ।’ उनले कुलमानलाई रसुवाका बा�स�दाले नoयाएको र 

नहटाएको भ�दै एउटा कम"चार�को सcवा उसको सं%थाले गनु" %वाभा�वक भएको भ�दै Cयसलाई मा�नैपन- 

बताए । ‘जाKगर Oदएको सं%थाले गरेको सcवा माि�दनँ भनेर आ�दोलन गनु" अराजकता हो’, काँxेस नेता 

पौडलेले भने, ‘$ाKधकरणले जो Sयि9त पठाए प!न आयोजनाको काम रो>कनुहु�न ।’ उनले कुलमानले 

प!छoलो समयमा रसुवाका जनतलाई रैतीको cपमा Sयवहार गरेको भ�दै कुलमान आउनुअ!घ नै सेयरको 

बाँडफाँट भएको कारण सेयरमा उनको कुनै योगदान नभएको $Iट पारे । काय"tममा $ाKधकरणका 

!न�मCत काय"कार� !नद-शक रामच�M पाsडयेले कुनै Sयि9त प@रवत"न हँुदैमा सेयर संरचनामा कुनै 

प@रवत"न नहुने भ�दै अ�य आयोजनामा प!न %थानीयलाई छु�याइएको सेयर कायम रहन ेबताए । 

काय"tममा साTजेन आयोजनाका अLयD शरे�सहं भाटले %थानीयको लाKग छु�याइएको साTजेनको सेयर 

सुरGDत रहेको भ�दै �वना अवरोध !छटो काम स9न सहयोग गन" %थानीयलाई आxह गरे ।  
 

 

काय"tममा $मुख िजoला अKधकार� उ]व$साद भUराईले आयोजनाको काम भाँ|न ग@रन ेजुनसुकै 

ग!त�वKध !नय�Bण गन- दाबी गरे । काय"tममा %थानीय रामबहादरु तामाङले कम"चार�ले 

अनुशासनबाOहर गएर आ�दोलन गरेर आयोजना ब�द गन" नपाउन ेबताए । उनले असहम!तका कुरा काम 



सTचालन गन" Oदएर वाता"बाट समाधान गनु"पन- बताए । Cय%त,ै काय"tमका सभाप!त एव ंएमाओवाद� 

िजoला सद%य समेत रहेका �स�गी /ड�डुप तामाङले आयोजनाको काम रो9न नपाइन ेिज>कर गरे । 

माKथoलो dBशूल� �ी–ए सरोकार स�म!तका मेघनाथ !घ�मरेले एउटा Sयि9तको पDमा आ�दोलन गरेर 

आयोजनाको काम रो9दा रसुवाका बा�स�दाले सहन नस9न ेबताए । Oटमुरे सरोकार स�म!तका अLयD 

कामी नुबु" तामाङले आयोजना ब�द गन- काय"को रसुवाका %थानीय बा�स�दा पूण" cपमा �वपDमा रहेको 

बताए । थमुन सरोकार स�म!तका उoगेन !छ@रङ तामाङले आयोजना ब�द गन- काय" रो9न आxह गरे । 

गोoजुङ गा�वसका %थानीय बा�स�दा दावा छेदेङ तामाङले ९५ $!तशत %थानीयलाई आ�दोलनबारे केह� 

थाहा नभएको र थाहा भएकाहc प!न आ�दोलनको पDमा नरहेको बताए । उनले केह� Sयि9तले 

आ�दोलन�वरोधीको नाममा बाटो Oहँ|न रो9न ेहक" त गरेको समेत बताए । केह� Sयि9तले आtमण गन" 

खोजेको भ�दै आयोजना बनाउन Oदनुपछ"  भ�नेलाई आtमण ग@रए आtमणकार�लाई %थानीय 

बा�स�दाले धपाउने बताए । %या�ु गा�वसका %थानीय सु;सङ तामाङ, आमा समूहकY अLयD, एमाले 

उपाLयD कण-ल तामाङ लगायतका %थानीय व9ताहcले %थानीय बा�स�दा आ�दोलनको �वपD र 

आयोजना सुचाc हुनुपन- पDमा रहेको बताए । उनीहcले आ�दोलनको नाममा आयोजनाको काम रो9न 

खोNन ेगाउँमा धेरै Oदन Oट9न नस9न ेबताए ।  
 

 

काय"tममा Kच�लमे आयोजनाका ज�मदाता भनेर Kच!नएका डा. नेपाल�लाई स�मान ग@रएको Kथयो । 

सरोकार स�म!तले आयोजना गरेको उ9त काय"tममा डा. नेपाल�ले %थानीयले कसर� सेयर पाए तथा 

Kच�लमे मोडल %था�पत गन" आफूले क!त संघष" गनु"परेको बताएका Kथए । आफू %वदेशकै सीप र पुँजीको 

पDमा रहेको भ�दै नेपाल�ले सबै जनता एकजुट भएमा %थानीय �ोत, साधन र सीपबाट धेरै आयोजना 

ब�ने िज>कर गरे । नेपाल�ले Kच�लमेको सबै काम नेपाल� दD कम"चार�बाट गराए प!न तoलो साTजेनमा 

भने कुलमानले �वदेशी क�सo�या�ट राखेका छन ्। Cयसमा डा. नेपाल�को ग�भीर असहम!त छ । 

Kच�लमेमा डा. नेपाल�को योगदानको अपमान गद�◌ै कुलमानले $चार गन" थालेप!छ सरोकार स�म!तले 

उनलाई काय"tममा बोलाएर भनाइ राyन समय Oदएको हो । उ9त अ�तdBर्mया काय"tम Kच�लमे 

जल�व�युत ्सरोकार उपभो9ता स�म!त र Kच�लमे जल�व�युत ्क�पनी �ल�मटेडले आयोजना गरेको हो । 

सहआयोजकमा भने सा�जेन जल�व�युत ्क�पनी �ल�मटेड र रसुवागढ� हाइQोपावर क�पनी �ल�मटेड हुन ्

।       

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2070/5/4 

 
  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/5/4 

&च�लमेबाट �घ�सङ हटाएको �वरोधमा 

Kच�लमे जल�व�यतु ्क�पनीका $ब�ध सTचालक कुलमान !घ�सङलाई हटाउने !नण"यमा गहृम�Bी र ऊजा"म�Bीले 

ठाडो ह%तDेप भएको भ�दै तCकाल !नण"य >फता" न�लए रसवुाबासीले भदौ ६ गतबेाट अ!निPचतकाल�न रसवुा ब�द 

गन- चेतावनी Oदएका छन।् 

मगंलबार काठमाडjमा पBकार स�मेल गर�◌ ेऊजा"म�Bी राधा �वाल�ले Kच�लमे हाइQोपावरमा एकाKधकार जमाई 

राजनी!तक दलका म!तयारलाई भत� गरेको आरोप लगाउँदै तCकाल !नण"य >फता" न�लए अ!निPचतकाल�न रसवुा 

ब�द गन- चेतावनी Oदएका हुन।् 

उनीह3ले Kच�लमे राIzकै नमनुा हाइQोपावरका 3पमा प@रKचत भएकाले यसको छ�वलाई धु�मoयाउने�वc] 

रसवुाल� जनता ल|ने बताएका छन।् शाि�तपणू" आ�दोलन गदा" $हर� पtाउ गरेर जनता�वc] गहृम�Bी न ै

ख!नएको आरोप लगाएका छन।् 

पBकार स�मेलनमा कांxेस रसवुा सभाप!त oहामा कापु" तामाङले Kच�लमे जल�व�यतु क�पनीका $ब�ध सTचालक 

कुलमान !घ�सङलाई हटाउने !नण"यका �वc] आफूह3 आ�दोलनमा उdBरहेको बेला राNयले जनतालाई आत>ंकत 

बनाएर मठुभेड �सज"ना गरेको बताउनभुयो। 

माओवाद�का पवू"सभास� $ेमबहादरु तामाङले रसवुाल� जनता कुलमान !घ�सङको पDमा भ�दा प!न नेपालमा 

हाइQोपावर बचाउन ुपछ"  भ�ने हेतकुा कारण ऊजा" म�Bालयको �वरोधमा शाि�तपणू" आ�दोलनमा उdBएको 

बताउनभुयो। तामाङले सडकदे)ख सदनस�म प!न यो �वषयमा कुरा उOठसकेको बताउँदै आ�दोलनलाई छायाँमा पान" 

गहृम�Bी लाKगपरेको आरोप लगाउनभुयो। 

काय"tममा सघंीय गणताि�Bक समाजवाद�का इ�चाज" त�े�ेल तामाङ, नेपाल आOदवासी जनजा!त महासघंका 

अLयD oहा9पा तामाङ र रा$पाका पोड ेघलेले प!न आhना भनाइ राखेका छन।् 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/5/4 

ऊजा�सकंट समाधानको पहल 

नेपाल �व�यतु ्$ाKधकरण आइतबारबाट %थापनाको २९औ ंवष" परूा गर� ३०औ ंवष"मा $वेश गरेको छ । %थापनाको 

३०औ ंवष"$वेश गदा"स�मको अव%थामा $ाKधकरणले प9कै प!न धेरै आरोह–अवरोहह3 पार गरेको छ। थु$ ैजस–

अपजसका बाबजुद प!न $ाKधकरणले आममा!नसलाई सहज3पमा �व�यCको उपलeधता र पहँुचमा जोड Oदनपुद"छ । 

यो उसको $मखु दा!यCव र िज�मेवार� हो । प!छoलो समयमा मलुकुमा चरम3पमा लोडसे/डङ हँुदै आएको छ । एक 

दशकअ!घस�म ब3 जनताले लोडसे/डङको सामना गनु"पद�न�यो । समयको �वकासtमसँग ैयसमा झन ैसधुार 

हुनपुन-मा �व�यCुको पहँुच बnदै जाने र आप!ूत" मागअनसुार हुन नस9ने अव%था सजृना हँुदा Cयसले सम%या 

!न�Cयाउँदै गयो । यसको फल%व3प अOहलेको अव%था सजृना हुन पगेुको हो । 

माग र आप!ूत"बीचको चकm अस�तलुन कायम गनु" $ाKधकरणका लाKग अOहले चुनौती रहेको छ । प!छoलो समयमा 

�व�यतु ्$ाKधरकण र !नजी DBेबाट समेत थु$ ैआयोजनाह3 !नमा"णको tममा रहेका छन ्। हाल !नमा"णाधीन 

आयोजनाह3 स�प�न भसैकेपPचात ्हाल दे)खएको लोडसे/डङ पणू"3पमा अ�Cय हुने अव%था आउँछ । �व�यमान 

अव%थालाई हेदा" आगामी तीन वष"मा ४ सय ४६ मेगावाटको माKथoलो तामाकोशी, ६० मेगावाटको माKथoलो dBशलू� 

३ ए, ३० मेगावाटको चमे�लया र १४ मेगावाटको कुलेखानी त�ेो !नमा"ण स�प�न हुने अव%थामा रहेका छन ्। यसले 

हालको माग धा�न सहयोग पयुा"उने आधार देyन स>क�छ । 

बnदो �व�यCुको मागलाई अवसरको 3पमा �लई �व�यतु ्उCपादन, $सारण र �वतरणज%ता सेवालाई अOहले 

$ाKधकरणले अगा/ड बढाउन ुआवPयक छ । यसका लाKग $ाKधकरणको �व�यमान ढाँचा र काय"शलै�मा समेत 

प@रवत"न गनु"पन- आवPयकता रहेको छ । $ाKधरकणका अनसुार हाल रािIzय �व�यतु ्$णाल�मा उrचतम �व�यतु ्

माग १ हजार २ सय १ मेगावाट रहेकोमा ७ सय ९१ मेगावाट माB आप!ूत" गन" स>कएको र ४ सय १० मेगावाट अपगु 

भएका कारण दै!नक लोडसे/डङ गन" बाLय भएको उसले जनाउँदै आएको छ । आप!ूत" भएकोमLये नेपाल �व�यतु ्

$ाKधकरणका उCपादन के�Mह3बाट ४ सय ३६ दशमलव ४ मेगावाट, $ाKधकरणको थम"ल ;ला�टवाट २२ मेगावाट र 

!नजी DेBवाट २ सय १६ दशमलव ४ मेगावाट उCपादन भएको छ भने बाँकY १ सय १६ दशमलव २ मेगावाट भारतबाट 

आप!ूत" ग@रएको छ । 

$ाKधकरणका अनसुार अ!घoलो आKथ"क वष"को तलुनामा रािIzय �व�यतु ्$णाल�मा �व�यCुको उrचतम माग ९ 

दशमलव ७ $!तशतले बढेको हो । यस अवKधमा चुहावट दर अ!घoलो वष"को भ�दा श�ूय दशमलव ३२ $!तशतले 

घटेर २४ दशमलव ७९ $!तशत रहेको उसले जनाएको छ । माग र आप!ूत"को एउटा सामा�य सवाल हो । 

%वाभा�वक3पमा �व�यCुको पहँुच बnदै गएप!छ माग बnछ । तर Cयसलाई Sयवि%थत गन" माग बnनपुवू" न ै

आवPयक प◌ुूव"तयार� गन" स9नपुछ"  । यसका लाKग दरूद�श"ता, {ढ इrछाशि9त र $%ट योजना चाOह�छ । 

$ाKधकरणले $%ट योजनासOहत अगा/ड बnन सकेको खsडमा यो स�भव छ ।  



>f]tM sf/f]jf/, 2070/5/4 

 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2070/5/4 

िजर3�सcd जल�व�यतु आयोजनाको◌ ेलागत १५ करोड बfयो 

Oदलबहादरु केसी-दोलखा, ४ भदौ । िजर�मा !नमा"ण पूरा भएको िजर��सtY खोला साना जल�व�युत 

आयोजनाको लागत १५ करो बढेको छ ।  ४० करोड लागत अनुमान गर� सुc गरेको◌े आयोजना पूरा 

हँुदास�म ५५ करोड खच" भएको छ । पOहलो क�सoटे�टले गरेको /डजाइन पूण" cपमा फेल भए प!छ पूण" 

cपले ‘@र/डजाइन’ गनु" परेको कारण एकवष" Oढला हँुदा बVक Sयाज, मूoय ब�ृ], $शास!नक खच" लगायतका 

कारण आयोजना स�प�न हँुदा १५ करोड लागत ब�ृ] भएको हो ।    
  

िजoलाको पूव� िजर�मा !नमा"ण स�प�न २ दशमलव ४ मेगावाट Dमताको िजर�खोला जल�व�युत ्

आयोजनाले पर�Dण �व�युत ्उCपादन सुc गरेको छ । िजर�–३, ४, ५ र ९ मा पन- िजर� खोला र �सtY 

खोलामा अलग अलग बाँध !नमा"ण गर� )ख�ती खोलाको दोभानमा पावर हाउस !नमा"ण गर� मंगलबारबाट 

पर�Dण उCपादन शुc गरेको हो । आयोजना !नमा"ण ग@ररहेको बोिजनी क�पनी $ा�लका काय"कार� 

!नद-शक य�$साद सुवेद�ले १ हजार २ सय >कलोवाट Dमताको २ ओटा टवा"इन जडान ग@रएको जानकार� 

Oदए । 
  

आयोजनाबाट उCपाOदत �वजुल� ३३ केभी Dमताको ६ >कलो�मटर लामो $सारण लाइनमाफ" त िजर�–७ 

ि%थत नेपाल �व�युत ्$ाKधकरणको सव%टेशनमा जो/डएको छ । आयोजनाबाट उCपाOदन �व�युत १५ 

Oदनस�म पर�Dणको cपमा उCपादन गन- र Cयसप!छ Sयापा@रक उCपादन हुन ेसुवेद�ले बताए । 
  

वा�ष"क कुल १ करोड ४० लाख यु!नट �व�युत उCपादन हुने आयोजनाको पर�Dण उCपादनका tममा 

एकदे)ख डढे मेगावाटस�म उCपादन भइरहेको छ । ६ मOहना पूण" Dमतामा सTचालन हुन े र सुyखा 

मौसममा �यूनमत १ मेगावाट �व�युत उCपादन हुन ेउनले बताए ।  
  

आयोजनाको बाँधदे)ख २ हजार ८ सय �मटर पेन%टक पाइपको $योग�वारा १ सय ३७ दशमलब ५ �मटर 

हेडबाट पानी खसालेर �व�युत उCपादन ग@रएको छ । साढे तीन वष" अ!घ !नमा"ण सुc भएको आयोजना 

२०७० असार मसा�तमा पूरा गनु" पन- हो । रन अफ द� @रभर $कृ!तको हो । आयोजनाको कूल लागतमLये 

७० $!तशत Nयो!त �वकास बVक र �$�मयम फाइना�स �ल�मटेडबाट संयु9त ऋण र ३० $!तशत 

आयोजनाले Sयव%था गन- गर� लगानी स�झौता भएको Kथयो । 
  



>f]tM cleofg, 2070/5/4 

 
  



>f]tM cleofg, 2070/5/4 

गोरखाका दज�नभ�दा बढ3 �व�यतु ्आयोजना ब�द 
$श�न पोखरेल 

अ�वरल वषा"प!छ गएको पOहरोले उCतर� गोरखाका दज"नभ�दा बढ� लघु जल�व�युत ्आयोजना ब�द 

भएका छन ्। पOहरोले पावरहाउस पुरेको र खोलादे)ख पावरहाउस�म पानी लKगएको पाइप बगाएप!छ 

�व�युत ्ती आयोजनाको उCपादन ठ;प भएको उOहया गा�वसका !छ@रङ दोज- लामाले जानकार� Oदए । 

%थानीय लु�गेतखोला लघु जल�व�युत ्आयोजनाको पानी बkन ेपाइप पOहरोले लैजाँदा उCपादन ठ;प 

भएको उनले बताए । आयोजना ब�द हँुदा उOहयाको १, ३ र ४ वडाका %थानीय अ�धकारमा ब%न बाLय 

छन ्। ‘पOहरोले २५ �मटर पाइप नै बगायो,’ उनले भने, ‘मम"त गन" हामीसँग पैसा छैन ।’ 

 

गत असार १ गतेदे)ख सTचालनमा आएको आयोजना ब�द भएप!छ बCती बाoन र मोबाइल चाज" गन" 

सम%या भएको !छ@रङको भनाइ छ । Cय%त ैवषा"ले लापु गा�वसमा रहेको नोल�खोला लघु जल�व�युत ्

आयोजनामा प!न D!त पु¥याएको छ । ३० >कलोवाट Dमताको उ9त आयोजनाको पानी स�कलन गन- 

�या�कY बगाएको %थानीय िजप गुcङले जानकार� Oदए । खोलाबाट बाँध बाधेर पावरहाउस�म पानी 

oयाउने नहर पOहरोले लगेको उनको भनाइ छ । ‘२ सय घरधरु�का मा!नसले �व�युत ्$योग गन" पाएका 

छैनन,्’ उनले भने । उCतर� गोरखामा माB १ हजार ८ सय >कलोवाट �व�युत ्उCपादन हँुदै आएको छ । 

 

पय"टकYय गाउँ बारपाकको लघु जल�व�युत ्अयोजनाको पावसहाउस पOहरोले पुरेप!छ �व�युत ्उCपादन 

ठ;प भएको छ । ५ >कलोवाट Dमताको बारपाक २ को बाoचे–राङcङ खोलाि%थत �व�युCको पावसहाउस 

माKथबाट झरेको पOहरोले पुरेको हो । एक ह;ता अ!घदे)ख �व�युत ्उCपादन ठ;प हँुदा %थानीय सम%यामा 

परेको बारपाकका गौतम गुcङले जानकार� Oदए । यसबाट ४० घरधरु�का बा�स�दाले �व�युत ्बाoनबाट 

विTचत हुनुपरेको छ । १५ लाख cपैयाँको लगानीमा ५ वष"अ!घ %थानीयले उ9त आयोजना !नमा"ण गरेका 

हुन ्। आcचनौटे गा�वसको आcटार �सँचाइ आयोजनाको बाँध र नहर प!न वषा"ले बगाएको छ । 

?कुममा प�न पाँच आयोजना ब�द 

भदौ ३, cकुम (अस) । cकुममा प!न पाँच जल�व�युत ्आयोजना पOहरोले D!तx%त भएप!छ ब�द भएका 

छन ्। िजoलाको खल�गा, चनुवाङ र खारा गा�वसमा रहेका पाँच जल�व�युत ्आयोजना ब�द भएका हुन ्। 

साउन अि�तम साता परेको अ�वरल वषा"का कारण ती आयोजना ब�द भएको िजoला दैवी $कोप उ]ार 

स�म!तका अLयD तथा $मुख िजoला अKधकार� ह@र$साद भsडार�ले जानकार� Oदए । ‘लगातारको वषा"का 

कारण पOहरोले �व�युत ्नहर बगाएप!छ ती आयोजना गन" गनु"परेको हो,’ उनले भने, ‘यसबाट कर�ब ५० 

लाख cपैयाँको D!त भएको छ ।’ यसमLये सानाखोला, चनुवाङखोला, लाखरुखोला र साँखखोला 



जल�व�युत ्आयोजनामा ठूलो D!त भएको छ  । यसबाट ३ गा�वसका कर�ब ५ हजार घरधरु� अLँयारोमा 

ब%न बाLय छन ्। �व�युत ्अवc] हँुदा सोलावाङ बजारमा रहेका उ�योग–Sयवसाय ब�द अव%थामा छन,् 

जसकारण दै!नक कर�ब २ लाख cपैयाँबराबरको Sयापार घाटा 

  



>f]tM sflGtk'/, 2070/5/5 

�व�युत ्सgझौताका �वचारणीय पD 

• आउँदो धेरै वष"स�म नेपालले �व�युत !नया"त होइन, आयात गन- ि%थ!त रहनेछ। 

डा. $काशच�M लोहनी  
नेपालमा सCतामा रहेका एकथर� बझु9कडह3को नारा छ, Cयो के भने- नेपाल धनी हुन बढ�भ�दा बढ� 

�व�यतु !नया"त गनु"पछ"। �व�यतु !नया"त गरेर आएको रकमले राNयको ढुकुट� भ@र�छ। अ!न यह� भ@रएको 

ढुकुट�को $योग गरेर देशको सामािजक र आKथ"क �वकास हु�छ। 

 

माKथ मलेै $%ततु गरेको तक"  नेपालका बझु9कडह3ले ग�भीर भएर पेस गरेको स�ुनभुएको छ? मलेै 

धेरैपटक सनेुको छु। साधारणतया हा}ो समाजमा आफूभ�दा बढूापाका र व@रIठ कह�लएका ब�ुुगह3ले 

एउटै कुरा बराबर भ�याउन थाले भने सव"साधारणको मनमा कुरो Oठकै हो भ�ने भावना आउन ु%वाभा�वक 

हो। तर यहा ँपेस ग@रएको �व�यतु !नया"त �वकासस�ब�धी तक"  के यथाथ" हो? यो $Pनबारे छलफल 

आवPयक भएको छ।  

 

 

 

Aप2ट हुनपुनa बुँदाहh 

 

पOहलो, नेपालमा सानो देश होइन। ठूलो आकारका भारत र चीनको बीचमा रहँदा हामी आफूलाई सानो 

ठा�छj, तर २०० %वत�B देशह3को माझमा नेपाल जनसyंयाको Oहसाबले चवा�लसा◌ं ैठूलो देश हो। अथा"त ्

हामीभ�दा सानो यो �वPवमा सयj देश छन।् यस अथ"मा नेपालको �वकासको मोडल र स�भावनालाई सात-

आठ लाख जनसyंया भएको देशसँग दाँजेर !नचोडमा पkुनु हँुदैन।  

 

दो�ो, आKथ"क र सामािजक �वकासको लाKग नभई नहुने �व�यतु ऊजा" हो। �वक�सत देशह3मा �व�यतु 

ऊजा" खपत $!तSयि9त >कलोवाट घ�टा क@रब ७ दे)ख १२ हजार छ। मLय�वक�सत देशमा समेत यसको 

%तर �व�यतु उपयोग $!तSयि9त >कलोवाट घ�टा ३,५०० दे)ख ५,००० को हाराहार�मा रहेको देखापछ"। हा}ो 

�वकासो�मखु !छमेकY देशह3 चीन, भारत, पा>क%तान र बगंलादेशमा $!तSयि9त >कलोवाट घ�टा �व�यतु 

उपभोग ३३००, ६८४, ४४० र २५९ छ भने नेपालमा Cयो अकं १०६ को हाराहार�मा छ। यसको अथ" आउँदो २५-

३० वष"मा आजको $!तSयि9त आय ७ दे)ख ८ $!तशतको दरले हरेक वष" व�ृ] भयो भने नेपालको 

$!तSयि9त आ�दानी ५००० दे)ख ६००० डलर पkुनेछ। Cयसबखत नेपाल मLय�वक�सत देशको तहमा 

पkुनेछ। Cयहाँस�म पkुन $!तSयि9त �व�यतु उपभोग >कलोवाट घ�टा ३५०० य!ुनटदे)ख ५००० य!ुनट 

घ�टा खपत हुनु आवPयक हुनआउँछ। य!त �व�यतु उCपादन गन" नेपाललाई ४० दे)ख ५० हजार मेगावाट 

Dमताको �व�यतु उCपादन गन- सयं�B आवPयक हुनआउँछ। यस अथ"मा नेपालले ८ $!तशतको दरले 



आKथ"क �वकास गन- हो भने नेपालले �व�यतु !नया"त गन- सपना यथाथ"भ�दा धेरै टाढा छ।  

 

हा}ो आKथ"क �वकास लiयको प@रवेशमा ज!त �व�यतु उCपादन गरे प!न आउँदो २० वष"स�म हामीलाई 

कम ैहुनेछ। यो सामा�य त�यलाई �व�यतु !नया"त गन- सपनामा हा}ा ब�ुुगह3ले भoुने गरेका छन।् 

वा%तवमा देश धनी हुन �व�यतु उCपादनलाई देशका उ�योग, कलकारखाना, कृ�ष सेवा लगायत अ�य 

�व%तार भएर जाने Sयापा@रक DेB र घरायसी उपभोगमा $योग गनु" पOहलो आवPयकता हुनआउँछ। तर 

आज नेपालको �व�यतु $योग $!तSयि9त >कलोवाट घ�टा १०६ माB छ। भारतको आजको तहमा पkुन प!न 

यो खपत ६ गणुा बnनपुछ"।  

 

यो यथाथ" भलेुर dबजुल� !नया"त गर� ढुकुट� भन- सपना देखाउन ुजनतालाई �ममा पानु"माB हो। यो �म छन- 

काम अब छो|नपुछ"। तर यसको मतलव �व�यतु Sयापार स�झौता गन" हँुदैन भ�ने तक"  होइन। �व�यतु 

Sयापार स�झौता गनु"पछ" , >कनभने नेपालमा बखा"मा dबजुल� बढ� उCपादन हुनस9ने स�भावना भएकाले 

वषा"को �व�यतु भारत !नया"त गरेर जाडोमा नेपाललाई बढ� आवPयक भएको बेला आयात गन- आवPयकता 

प!ूत " गनु"पन- हुनस9छ। यो Sयव%था 'पावर बV>कङ'को अवधारणा अ�तग"त लाग ूगन" स>क�छ।  

 

त�ेो, हा}ो देशमा भख"रै भारतसँग ग@रने भनेको ऊजा" स�झौताबारे !नकै �ववाद भयो। एकथर� 

बझु9कडह3ले यो भारतबाट आएको म%यौदामा तcु�त सह� नगरे नेपालले ऊजा" �वकासको स�भावना 

चुकेको भ�न प!न प!छ परेनन।् अकmथर�को भनाइमा ऊजा" स�झौताभ�दा Cयो ऊजा" Sयापारसँग माB 

स�बि�धत हुनपुछ"  र नेपाल-भारतबीच हुने ऊजा" Sयापार स�झौताले �व�भ�न देशबाट यस DेBमा लगानी 

गन- स�भावनालाई अवरोध गनु" हँुदैन। साथ ैऊजा" आयात-!नया"तको मoूय र $सारण �व%तारमा समेत 

बजार अथ"त�B र !नजी DेBलाई $ोCसाहन गनु"पन- उनीह3को धारणा छ। यो {िIटकोणबारे दवु ैदेशले 

अ�लक!त समय �लएर ग�भीर त@रकाले छलफल गरे ऊजा" Sयापारको अवधारणा Sयवहारमा आउन स9ने 

Kथयो। तर नेपाल सरकार र �वशषेतः ऊजा" म�Bालयको असDमताले भारतीय $%तावमाKथ समयम ै

छलफल हुनसकेन। अि�तम समयमा म�Bालयको असफलताले गदा" सरकारले आhनो {िIटकोणसमेत 

समयम ैतयार गरेर भारतसँग साथ"क स�वाद गन" सकेन।  

 

अब फे@र ऊजा" Sयापारबारे छलफल गन" भारतको चासो रहेको खबर दे)खएको छ। यो सकाराCमक 

पहलकदमी हो। य!त चाँडो भारत सरकारबाट तCपरता देखाइन ुभारतको नया ँनेतCृवको नेपाल-भारत 

स�ब�धलाई दवु ैदेशको Oहतमा अगा/ड बढाउने र !छमेकYह3लाई $ाथ�मकता Oदने {िIटकोणको प@रचायक 

हो भ�न स>क�छ।  

 

यहा ँ%मरणीय के छ भने �व�यतु Sयापार स�झौता नेपाल-भारतबीच सन ्१९९७ मा भइसकेको छ। य�य�प 

Cयो स�झौता ससंदमा पेस भएन। Cयसप!छ �व�यतु Sयापार स�झौता गरj भनेर नेपालले बरोबर ताकेता 

प!न गरेको हो र सन ्२०१० मा यो स�झौताको नया ँम%यौदा प!न पठाएको हो। तर Cयस बखतको भारतीय 

नेतCृवले नेपालको अनरुोधको उपेDा गरय्ो। अOहले मोद� सरकार आउने dबिCतकै �व�यतु Sयापार 

स�झौताबारे छलफल गरj भ�न ुसकाराCमक हो। अब गन- �व�यतु स�झौताले यो दवु ैदेशको द�घ"काल�न 



Oहत र �मBताको लiयबमोिजम !न�न {िIटकोण अपनाउनपुछ"।  

 

(क) नेपालले अब गन- सि�ध �व�यतु Sयापारमा माB सी�मत गनु"पछ"। �व�यतु �वकासको tममा भारतीय 

क�पनीह3लाई अOहले कुन ैरोकावट छैन। अOहले प!न भारतीय क�पनीह3ले नेपालमा �व�यतु उCपादन 

गन" ६,००० मेगावाटभ�दा बढ�को लाइसे�स �लएर बसेका छन।् नेपालको �व�यतु �वकासमा भारतीय 

लगायत सब ैदेशका लगानीकता"लाई अOहलेज%त ैखुला राyनपुछ"। यसमा अकुंश लगाउन खोNने कुन ैप!न 

$%ताव नेपालले %वीकार गनु" हँुदैन।  

 

(ख) भारतसँग �व�यतु स�झौता गदा" भारतमा dबजुल� !नकासी गन- भए नेपालको आवPयकतालाई 

$ाथ�मकतामा रा)खनपुछ"। अथा"त ्नेपालमा उCपाOदत �व�यतु उCपादन गन- क�पनीलाई बजार मoूय !तरेर 

आhनो आवPयकता प!ूत " गन"का लाKग ख@रद गन" पाउने $ावधान राyनपुछ"। यो त�यलाई %वयम ्भारतीय 

$धानम�Bी र पराIzम�Bीले खुला मनले समथ"न गरेका छन।् यो %वागतयोkय अवधारण हो र यसलाई 

Sयवहारमा काया"�वयन गन" �वदेशी लगानीको �व�यतु योजनाबाट क!त �व�यतु नेपालले >क�ने भनेर 

�व�यतु $ाKधकरण या नेपालका अ�य �व�यतु क�पनीले स�झौता गन" तयार हुनपुछ"। यसर� स�झौता 

गरेर !नया"तयोkय बाँकY dबजुल� !नया"त गन" स>क�छ। यस tममा पावर बV>कङको अवधारणा लाग ूगन" 

Lयान Oदन ुपन-छ।  

 

(ग) �व�यतु Sयापारभ�दा आयात र !नया"त दबु ैपछ"। अतः बजार मoूयको आधारमा नेपालले �व�यतु 

!नया"त गन-माB होइन, आयात गन- Sयव%था प!न स!ुनिPचत गनु"पछ"। आउँदो धेरै वष"स�म नेपालले 

�व�यतु !नया"त होइन, आयात गन- ि%थ!त रहनेछ। यो यथाथ"लाई �व�यतु !नया"त गन- सपनामा भoुन ु

गलत हो।  

 

(घ) �व�यतु आयात र !नया"तको मoूय tेता-dबtेता दवुलेै बजार मoूयको मापदsडको आधारमा तो9ने 

�स]ा�त अपनाउनपुछ"।  
 

(ङ) स]ैाि�तक 3पमा मोद�को !छमेकY$!तको $ाथ�मकताको {िIटकोण अनकूुल दGDण ए�सयाल� DेBलाई 

या यो हुन नसके उपDेB�भB �व�यतु आदान-$दानलाई साझा बजारको 3पमा �वक�सत गन- लiय 

राyनपुछ"। यसले नेपालमा �व�यतु अभावको अ�Cय गन-माB नभई खुला �व�यतु Sयापारको प@र$ेiयमा 

नेपालमा �व�यतु लगानीमा �वदेशी लगानीको कुन ैअभाव र कमी हुने छैन। वा%तवमा नेपालमा �व�यतु 

DेBमा लगानी �व%तार गन" यो Sयव%था कोसेढंुगा सा�वत हुनेछ।  

 

(च) �व�यतु Sयापारको कुरा गदा" �सधा खोलाबाट dबजुल� उCपादन गन- र उrच बाँध बनाएर �व�यतु 

!नकाoने दईु त@रका हुन।् यी दवुलैाई एउटै डालोमा राyन �मoदैन। हा}ो खोलाको पानी सधं◌ ैदGDण बगेर 

जा�छ। यो सCय हो, तर बाँध बनाउन नेपालको $ाकृ!तक भ-ूबनोटdबना स�भव छैन। फे@र बाँध बनाउँदा 

हजारj एकड ज�मन नेपालमा डुeछन ्र ठूलो जनसyंया पनुः%था�पत गनु"पन- हु�छ। फाइदाको हकमा 

�व�यतुको फाइदा हु�छ भने बाढ� !नय�Bणको फाइदा हु�छ र अझ धेरै तoलो तट�य �सचंाइको फाइदा 



हु�छ। अतः यस ैखोलाबाट बगेर जाने पानी र बाँध बनाएर Oहउँदमा �सचंाइका लाKग अमतृसरह बkने 

पानीमा ठूलो फरक छ। अब यो �सचंाइ र अ�य �व�भ�न फाइदामा नेपालले आhनो फाइदा माkन स9नपुछ"।  
 

यस स�ब�धमा नेपाल-भारतले नेपालमा ठूलो बाँध बनाउँदा नेपालले तoलो तट�य फाइदा पाउनेछ भनी 

तCकाल�न जल�ोतम�Bी लiमण !घ�मरे र भारतीय म�Bी �व�याचरण श9ुलाबीच ह%ताDरसमेत भएको 

छ। अब बाँधबाट �व�यतु र �सचंाइ दवु ैहुने प@रयोजनाह3मा लाभ बाँडफाँड कसर� गन- $Pनबारे दवु ैदेशबीच 

खुला छलफल हुनपुछ"। वत"मान भारतीय नेतCृवमा य%ता $Pनबारे छलफल गन" एउटा नया ँखुलापन 

दे)खएको छ, जुन %वागतयोkय छ। अतः यो $Pनह3मा नेपाल� नेतCृवले %पIट वाता" गन" तयार� थाoन 

आवPयक छ। 

 

 

 

अ�Eयमा,  
 

भारतमा मोद�को उदयपPचात दईु देशबीच �वPवास र सहयोगको वातावरण ब�ने अव%था �सज"ना भएको 

छ। चाहे सीमामा स�ाव होस ्या १० वष"दे)ख सधV वाता"मा अoम�लएको पेzोल पाइप लाइन बनाउने कुरा 

होस,् मोद�को उदयप!छ नया ँपहलकदमी सcु भएको छ। यो सकाराCमक वातावरण कायम गद� �व�यतु 

Sयापार स�झौतालाई दवु ैदेशको रािIzय %वाथ"लाई स�मान गन-गर� अगा/ड बढाउनपुछ"। यस काममा 

नेपालको वत"मान सरकार मोद�को �मणअ!घ चुकेको छ। अब नेपाल सरकार नेपाल�को Oहतलाई सवा"◌ेपर� 

राखेर अगा/ड बढोस।् पाट� र सCता नभनेर नेपाल�को Oहतलाई के�Mdब�दमुा राखेर वाता" गरोस।् यह� सबकैो 

चाहना हो। 

 
  



>f]tM sflGtk'/, 2070/5/5 

&च�लमेमा घुAयो राजनी�त 

• !घ�सङ समथ"क र �वरोधीबीच Oदनहँु झडप 

लोकम)ण राई 

ग�तSय%थल रसवुाको %या�ुब सी पkुन ुक@रब डढे घ�टा अ!घ एउटा पेzोल प�पमा पगेुर िजप रो>कयो। 

Kच�लमेका एक जना सTचालक तिे�जन तामाङले ३ वटा पेzोल भ@रएको Qम िजपमा हाले। भो�लपoट 

dबहान %या�ुब सीमा पेzोलको Qम )झ>कयो। $हर�सOहतको क@रब १५ वटा िजप रसवुागढ� जल�व�यतु ्

आयोजनातफ"  लाkयो। आयोजना%थलमा असामा�य 3पमा ह!तयारसOहतको $हर� उपि%थत Kथए। 

'यहाँभ�दा पा@र धेरै $हर� छन,्' एक $हर�ले भने, 'माKथबाटै खटाएको रे।' रसवुाका %थानीय माओवाद� नेता 

माधव ला�मछानेले २ जना सभासद, �व�यतु ्$ाKधकरण र पBकारलाई सरुDा Oदन $हर� आएको दाबी गरे। 

 

Oदउँसो क@रब १२ बज ेराजधानीबाट गएका सभासद जनाद"न ढकाल र छवाङ तिे�जन तामाङ, $ाKधकरणका 

अKधकार�, �व�भ�न राजनी!तक दलका िजoला%तर�य नेता, काय"कता" र पBकारलाई क@रब ५ दज"न $हर�ले 

%कOट"ङ गर� Kच�लमे गा�वसमा रहेको Kच�लमे |यामसाइट परुय्ायो। $हर� %कOट"ङ रहेको जानकार� भने 

सTचारकम�लाई Oदइएन। सँग ै|यामसाइट जानेमा क@रब २ दज"न मोटरसाइकल प!न Kथए। Qमको पेzोल 

दामासाह�ले ३/३ �लटरका दरले ती मोटरसाइकलमा हा�लएको Kथयो। 

 

अगा/ड रहेको $हर�को गाडीमा एक हूल मा!नसले ढंुगा बसा"ए। रसवुा $हर�का अनसुार ५ जना $हर� घाइत े

भए। पBकार चढेको िजप |यामसाइट पkुदा $हर�ले झ�ड ैएक दज"न मा!नसलाई खेOदरहेको Kथयो। कोह� 

बाटैबाटो र कोह� खेतबार�!तर भाKगरहेका Kथए। क@रब १ दज"न %थानीय मOहला |यामसाइटको गेटमा 

होहoला ग@ररहेका Kथए। Cयसको फोटो र �भ/डयो �लन खोNदा $हर�ले सTचारकम�लाई अवरोध गरय्ो। 

 

क@रब २ दज"नको हाराहार�मा रहेका �वरोधीलाई !ततरdबतर पान" $हर�ले क�तीमा २ सेल अ�ुkयास $योग 

गरय्ो। मOहलाको टोल�लाई |यामसाइटबाट हटायो। $हर�ले %थानीय सोनाम तामाङ र दावा ग�ुबलुाई 

Kगरhतार गरेको छ।  

 

यो घटना मगंलबारको हो। रसवुाि%थत Kच�लमे जल�व�यतु ्क�पनीको $ब�ध सTचालकबाट क@रब ५ 

साताअ!घ कुलमान !घ�सङलाई $ाKधकरणले >फता" बोलाएप!छ Cयसको समथ"न र �वरोधमा सcु भएको 

घटनाले राजनी!तक 3प �लएको छ। Cयससँग ैCयहाँ तनाव प!न बnदै गइरहेको छ। मगंलबारको घटना 

Cयसको एउटा 3प हो। तनाव !नय�Bणमा �लन जनपद $हर�ले नपगेुर सश%B $हर�समेत प@रचालन 

ग@रएको छ।  

 

$हर� �ोतका अनसुार !घ�सङ समथ"क २१ जनासँग झडप भएको हो। झडपप!छ सcु भएको काय"tममा 



लगभग सब ैव9ताले !घ�सङको �वरोध र Kच�लमे मोडलको समथ"न गरे। उनीह3ले आयोजना ब�द गराई 

ठेकेदारलाई ठूलो रकम D!तप!ूत " Oदलाएर क�मसन पाउने $लोभनमा !घ�सङले %थानीय बा�स�दालाई 

उ9साएर आ�दोलन गराएको आरोप लगाए। '�वरोध गरेर आयोजना ब�द गन- र Cयसबाट ठेकेदारले पाउने 

D!तप!ूत "को $लोभनमा �वरोध भएज%तो लाkछ,' रसवुाि%थत कांxेस $!त!नKध बालच�M पौडलेले भने।  

 

क@रब ५ दज"न $हर�सOहत ४ सय मा!नस |यामसाइटमा भेला भएका Kथए। $हर�को कडा !नगारानीका 

कारण !घ�सङ समथ"क काय"tम आयोजना%थलमा Kथएनन।् सTचारकम�को एउटा टोल� !घ�सङ समथ"क 

%थानीय बा�स�दालाई खोNदै काय"tम%थल बाOहर !न%के प!न भे�न सकेनन।् सरोकार स�म!तले !घ�सङ 

समथ"कलाई भे�ने मौका Oदएन भने ब�द ग@रएको सा�जेन आयोजना%थल जाने काय"tम रw गरे। 

 

!घ�सङ �वरोधी सरोकार स�म!तले कडा सरुDाबीच Kच�लमे |यामसाइटमा काय"tम ग@ररहँदा !घ�सङ 

समथ"क भने राजधानीमा Kथए। उनीह3 !घ�सङ पनुः%थापनाको माग गद� आ�दोलनका काय"tम घोषणा 

ग@ररहेका Kथए। !घ�सङ समथ"कले उनको पनुः%थापना आ�दोलन >फता"को �यनूतम सत" राखेको छ भने 

!घ�सङ �वरोधीले उनलाई रसवुा $वेश गन� नOदने जनाएका छन।् केह� %थानीय काय"कता"बाहेक सब ैएमाले 

!घ�सङको �वरोधमा छन।् काxेंस र माओवाद� भने पD र �वपDमा आधा आधा रहेको बताइ�छ। !घ�सङ 

$करणले राजनी!तक रङ �लएप!छ %थानीय तहमा तCकाल तनाव सा�य हुने स�भावना �यनू छ।  

 

यसबाट आयोजना $भा�वत भए सबभै�दा बढ� घाटा रसवुावासीलाई लाkनेछ। !घ�सङ $ाKधकरणमा हािजर 

गरेर 'dबदा' बसेका छन।् एउटा १० तहको कम"चार� !घ�सङको सcवा र उनको �वरोधमा साव"ज!नक 

अ�भSयि9त Oदएर ऊजा"म�Bी राधाकुमार� �वाल� �ववादमा ता!नएकY छन।्  

 

२५ करोड ६५ लाख घाटा !घ�सङ >फता"लगCत ैसcु भएको तनावका कारण ३३ Oदनदे)ख सा�जेन र माKथoलो 

सा�जेन जल�व�यतु ्आयोजना ब�द छन।् यसबाट दै!नक क@रब ७७ लाख ७४ हजार cपयैाँका दरले 

हालस�म क@रब २५ करोड ६५ लाख cपयैा ँघाटा भएको सा�जेन जल�व�यतु ्क�पनीले जनाएको छ। 

क�पनीका एक जना $ा�वKधकका अनसुार ब�द हँुदा ठेकेदारले दै!नक क�तीमा १ करोडदे)ख २ करोड cपयैा ँ

D!तप!ूत " दाबी गन" स9छ। यस Oहसाबले ठेकेदारलाई हालस�म क�तीमा ३३ करोड cपयैा ँD!तप!ूत " !तनु"पन- 

दे)खएको छ। 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2070/5/5 

" अपर मiयाङद3–ए समयमा सWन १९ मFहलासFहत ११ सय मजदरु पjरचा�लत " 

छ�वलाल बगाले-लमजुङ ५ भदौ । ज/डत Dमता ५० मेगावाट रहने लमजुङि%थत अपर म�याङद�–ए जल�व�यतु 

आयोजना !नधा"र�त समयमा स9न १९ मOहलासOहत ११ सय मजदरु प@रचा�लत ग@रएको छ ।  

  

आगामी २ बष" �भB आयोजना !नमा"णको स�पणू" काय" स9ने लiयका साथ $व�धक क�पनी �सनो–सगरमाथा 

हाइQोपावर $ा�लले य!तका मजदरु प@रचा�लत गरेको हो ।  

  

!नमा"ण थालेको छोटो समयमा न ैझsड ै४० $!तशत काम स>कएको यस आयोजनामा ७ सय जना नेपाल� कामदार र 

४ सय जना Kच!नया ँकामदार काय"रत रहेको आयोजनाका सहायक �यानेिजङ डाइरे9टर चाङ फा �पनले कारोबारलाई 

बताए । उनले भने, “आयोजनामा डढे मOहनाभ�दा बOढ ब�द हडताल भई !नमा"ण काय"मा अवरोध आएप!न 

आफुहcले आयोजना ब�द भएको बेलामा बाँकY रहेको काम सँगसँग ैलगेका छj ।”  

  

आयोजना $भा�वत DेBका ४ सय ४ जनासOहत िजoलाका ७ सय जना मजदरुलाई आयोजनामा रोजगार� Oदइएको छ 

। $भा�वत DेB अ�तग"त भलुभलेु गा�वसबाट १ सय ९९ जना, खुद� गा�वसबाट १ सय २१ जना, बाहुनडाँडा गा�वसबाट 

५२ जना र �स�पानी गा�वसबाट ३२ जना मजदरु आयोजनामा काय"रत रहेका छन ् । $भा�वत DेBका मजदरुले 

आयोजनाबाट मा�सक cपमा ८० लाख भ�दा बढ� र बा�ष"क cपमा १० करोड आ�दानी गन" स9ने बताइएको छ ।  

  

भलुभलेुको ङाद�मा आयोजनाको बाँध !नमा"ण काय" ९६ $!तशत स>कएको छ भने बाँध%थलमा ३० हजार घन�मटर 

कं>tट र २३ हजार घन�मटर >फ�लङको काम स�प�न भएको उनले बताए । रन अफ द @रभर $�वKधमा ब�ने यस 

आयोजनाको ५.२ >कलो�मटर लामो सcुङमLये अOहलेस�म २ हजार ६ सय �मटर सcुङ !नमा"णको काय" स>कएको 

आयोजनाले बताएको छ । हाल आयोजनाको पलु, सडक र �व�यतुगहृज%ता !नमा"णको काम !त� ग!तमा भइरहेको 

आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका सहायक �यानेिजङ डाइरे9टर चाङ फा �पनले भने, “अबका Oदनमा कोह� 

कसलेै प!न आयोजना ब�द नगर�Oदन ु होला, हामी नेपालको �वकास गन" आएका हौ । यहाँका राजन!ैतक दल, 

$शासन र %था!नयबासीले यो भ�दा बOढ सहयोग ग@रOदए तो>कएको समय अगाव ैहामी आयोजनाको !नमा"ण काय" 

स�प�न गन-छौ । ” 

  



९ सय ५ �मटर उचाईमा रहने आयोजनाको बाँध DेBबाट पानी oयाई �व�यतुगहृमा ज/डत २५-२५ मेगावाट Dमताको 

२ वटा टबा"इनमा खसाल� �व�यतु उCपादन ग@रने आयोजनाले जनाएको छ । २०७३ असोजदे)ख �व�यतु उCपादन 

थाoने लiय �लएको सो आयोजना चाइ!नज क�पनी �सनो हाइQोको ९० र सगरमाथा हाइQो◌ेपावरको १० $!तशत 

लगानीमा ब!नरहेको हो ।  

  

म�याङद� नद�स�मको मोटरेवल पलु समेत सTचालनमा आएको छ भने मyुय काया"लय भवन !नमा"ण अि�तम 

चरणमा पगेुको आयोजनाले जनाएको छ । यसका साथै आयोजनाले आयोजना %थल आउन जानको लाKग म�याङद� 

नद�मा मोटरेवल पलुको !नमा"ण गरेको छ । आयोजनाको �व�यतु गहृदे)ख बाँध%थल स�मको क@रव ५ >कमी 

सडकको $ारि�भक चरणको !नमा"ण काय" स�प�न ग@रसकेको र आयोजनाको !नमा"ण काय"सँग ै सडकलाई 

Sयवि%थत ढ�गबाट !नमा"ण ग@र %था!नयहcलाई आवतजावतमा सहज बनाउने लiय �लएको आयोजनाका 

सहायक �यानेिजङ डाइरे9टर �पनले बताए ।  

  

आयोजनाले खुद� गा�वसको वडा न�बर १ मा रहेको जल>कने बगर, भलुभलेु ४ मा रहेको दलेुबडार, भलुभलेु ५ मा 

रहेको घUेखोला बगर र ङाद� दोभान निजकैको वगरलाई /ड%पोजल साइटको cपमा Sयव%थापन गन- बताएको छ । 

यसdैबच आयोजनाले खुद�–१ छहरेखोला र भलुभलेु–५ ङाद� दोभान निजकै काय"रत मजदरुहcलाई २ वटा आवासीय 

भवनको !नमा"ण गरेको छ ।   

  

यसdैबच आयोजनाले $भा�वत DेB�भB छर!छमेक सहयोग काय"tम समेत घोषणा ग@रसकेको छ । आयोजनाले 

$भा�वत ४ गा�वसमा �शDा, %वा%�य, ता�लम, वातावरण सरंDण, भौ!तक पवुा"धार !नमा"ण लगायतका �शष"कहcमा 

१६ करोड खच" गन- लiय �लएको आयोजनाका जनस�पक"  अKधकृत अजु"न गcुङले बताए । आयोजनाले छर!छमेक 

काय"tमका लाKग छु�याएको १६ करोड बाहेक $भा�वत DेBको �वकास !नमा"णका लाKग नगद र $ा�वKधक सहयोग 

गर� ६० लाख ७ हजार २ सय ४३ cपयैा ँबराबरको सहयोग गरेको छ ।  
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िजर3 खोलाको लागत १५ करोड बfयो 

दोलखा, ४ भदौ- !नमा"ण स�प�न िजर�–�सtY खोला साना जल�व�यतु ्आयोजनाको लागत १५ करोड 

बढेको छ । ४० करोड लागत अनमुान गर� सcु गरेको◌ ेआयोजना परूा हँ◌ुदास�म ५५ करोड खच" भएको छ । 

पOहलो क�सoटे�टले गरेको /डजाइन पणू" 3पमा फेल भएप!छ पणू" 3पले ‘@र–/डजाइन’ गनु"परेको कारण 

एक वष" Oढला हँ◌ुदा ब◌ंैक eयाज, मoूयव�ृ], $शास!नक खच" लगायतका कारण आयोजना स�प�न हँुदा १५ 

करोड cपयैा ँथप लागेको हो ।     

पवू� िजर�मा !नमा"ण स�प�न २.४ मेगावाट Dमताको िजर� खोला जल�व�यतु ्आयोजनाले पर�Dण �व�यतु ्

उCपादन सcु गरेको छ । िजर�–३, ४, ५ र ९ मा पन- िजर� खोला र �सtY खोलामा अलग–अलग बाँध !नमा"ण 

गर� )ख�ती खोलाको दोभानमा पावरहाउस !नमा"ण गर� मगंलबारबाट पर�Dण उCपादन सcु गरेको हो । 

आयोजना !नमा"ण ग@ररहेको बोिजनी क�पनी $ा�लका काय"कार� !नद-शक य�$साद सवेुद�ले १ हजार २ 

सय >कलोवाट Dमताको २  टबा"इन जडान ग@रएको जानकार� Oदए । 

आयोजनाबाट उCपाOदत dबजलु� ३३ केभी Dमताको ६ >कलो�मटर लामो $सारण लाइनमाफ" त िजर�–७ 

ि%थत नेपाल �व�यतु ्$ाKधकरणको सव%टेसनमा जो/डएको छ । आयोजनाबाट १५ Oदनस�म पर�Dणका 

3पमा र र Cयसप!छ Sयापा@रक 3पमा �व�यतु ्उCपादन हुने सवेुद�ले बताए । 

६ मOहना पणू" Dमतामा सTचालन हुने र सyुखा मौसममा �यनूमत १ मेगावाट �व�यतु ्उCपादन हुने उनले 

बताए । 

आयोजनाको बाँधदे)ख २ हजार ८ सय �मटर पेन%टक पाइपमाप"mत १ सय ३७.५ �मटर हेडबाट पानी 

खसालेर �व�यतु ्उCपादन ग@रएको छ । आयोजना साढे ३ वष" अ!घ !नमा"ण सcु भएको Kथयो । रन अफ Oद 

@रभर $कृ!तको सो आयोजनाको कुल लागतमLये ७० $!तशत Nयो!त �वकास बVक र �$�मयम फाइना�स 

�ल�मटेडबाट सयं9ुत ऋण र ३० $!तशत आयोजनाले Sयव%था गन- गर� लगानी स�झौता भएको Kथयो ।  
  



>f]tM gful/s, 2070/5/5 

�व�युतसgब�धी सgझौता %Zcया रोWन १० दलको माग 

काठमाडj– नेकपा–माओवाद�लगायत १० दलले भारतीय पDसँग हुन लागेको �व�युत �वकास तथा 

�व�युत Sयापारस�ब�धी स�झौता $>tया अव�ल�ब रो9न माग गरेको छ। उनीह3ले dबह�बार 

$धानम�Bी सुशील कोइरालालाई �ापन पB बुझाउँदै �पOटए र �प/डएस�ब�धी यथाथ" जानकार� नेपाल� 

जनतालाई गराउन आxहसमेत गरेका छन।्  

'वत"मान संtमणकाल�न अव%थामा सव"पDीय रािIzय सहम!तdबना कुनैप!न स�झौता नग@रयोस'् १० 

दलले बुझाएको �ापनपBमा उoलेख छ। उनीह3ले तीन बुँदामा सरकारको Lयानाकष"ण गराएका छन ्– 

१. �पOटए र �प/डएस�ब�धी स�झौताह3को $>tया अ�वल�ब %थKगत ग@रयोस ् र �व�यमान 

संtमणकाल�न ि%थ!तमा रािIzय Oहतअनुcपकै सि�ध स�झौता गनु"पदा" प!न सव"पDीय सहम!त कायम 

ग@रयोस।् 

२. वत"मान �व�युत लोडसे/डङको सम%या, �व�युतको आ�त@रक माग र आवPयकतालाई Lयानमा राखेर 

आ�त@रक आपू!त"मुखी जल�व�युत प@रयोजनाह3 सTचालन ग@रयोस।् 

३. आ�त@रक आपू!त"मुखी प@रयोजनाह3 राNय�वारा !नमा"ण ग@रयोस।् !नजी DेBलाई सहभागी 

गराउनुपदा" Kच�लमे वा तामाकोसी मोडलमा सTचालन ग@रयोस।् �वदेशी क�पनीह3सँग स�झौता गदा" 

प!न आ�त@रक आपू!त"मुखी बनाउनुका साथ ै जल�ोतमाKथ %थानीय जनताको अxाKधकारको 

मा�यताअनुसार सेयरको Sयव%था गर� %थानीय जनताको %वा�मCव सु!निPचत ग@रयोस।् प@रयोजनाको 

माKथoलो तथा तoलो तट�य DेBमाKथ नेपालको अKधकार �व%था�पत नग@रयोस।् 

�ापनपBमा नेकपा–माओवाद�का महासKचव रामबहादरु थापा बादल, रािIzय जनमोचा"का अLयD 

KचBबहादरु केसी, नेकपा एकYकृतका महासKचव सीताराम तामाङ, जनमोचा" नेपालका महासKचव 

साLयबहादरु भsडार�, tाि�तकार� क�यु!न%ट पाट�का केसस $काश गौतम, नेपाल क�यु!न%ट पाट�का 

अLयD ऋ�ष कUेल, नेकपा मसालका $व9ता ह@र आचाय", नेकपा माओवाद�का केसस सुजन र नेकपा 

मालेका पो�लटeयुरो सद%य कुमार बेoवासेले ह%ताDर गरेका छन।् 
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पीट3एको पूण� �ववरण साव�ज�नक गन� अFहले सZकँदैन : ऊजा�म��ी 
ऊजा"म�Bी राधा �वाल�ले नेपालले भारतसँग गन- भ!नएको �व�यतु ्Sयापार स�झौता (पीट�ए) वाता"कै चरणमा 

रहेकाले तCकाल यसको पणू" �ववरण साव"ज!नक गन" नस>कने बताएकY छन ्। Sयव%था�पका–ससं�को कृ�ष तथा 

जल�ोत स�म!तको म�गलवारको बठैकमा सभास�ले छलफल पवू"अLययनका लाKग भारतसँग गन- भ!नएको 

पीट�एको पणू" �ववरणको माग गरेप!छ म�Bी �वाल�ले आपm्नो कOठनाइ ब)ुझOदन आxह गद� Cय%तो बताएकY हुन ्

।  

 

म�Bी �वाल�ले भारतसँग ग@रने पीट�ए रािIzय Oहतमा न ैहुने �वPवास Oदलाउँदै भ!नन,् ‘अ�तररािIzय 

काननूअनसुार प!न दईु मलुकुका बीचको स�झौता सहम!तअ!घ न ैपणू" 3पमा साव"ज!नक गन" उKचत हँुदैन ।’ 

सभास�ले राखेका िज�ासाका स�ब�धमा म�Bी �वाल�ले �व�यतु ्�वकास स�झौता (पीडीए) आhनो 

म�Bालयअ�तग"त नरहेको जानकार� Oदइन ्। �व�यतु ्$सारण लाइन !नमा"णका लाKग म�Bालय ग�भीर रहेको र 

!नमा"णाधीन $सारण लाइन तो>कएको समय�भB ैस�प�न हुने दाबी प!न उनले ग@रन ्।  

 

सोह� बठैकमा �सँचाइम�Bी नारायण$काश साउदले माKथoलो कणा"ल�को जल�व�यतु ्आयोजनाको !नमा"णले Cयस 

मिु�तरका रानीजमरा–कुल@रया, राजापरु र सयू"पटुवा �सँचाइ आयोजनामा स9ुखायाममा पन- असरबारेमा जानकार� 

गराए । उ9त �सँचाइ आयोजना बKगरहेको नद�मा आधा@रत भएकाले CयसमाKथ पन- माKथoलो कणा"ल� आयोजनाको 

!नमा"ण @रजभ" मोडलेमा हुन लागेकामा Cयसमा पन- असरबारे Sयापक छलफल र बहस हुनपुन-मा म�Bी साउदले जोड 

Oदए । उनले माKथoलो कणा"ल� आयोजनाको !नमा"ण गदा" �सँचाइमा अवरोध नगर� अ!घ बढाउनपुन- सझुाव Oदँदै 

यसकैो बहानामा भने वदेै�शक लगानीलाई !नcCसाOहत गन" नहुने धारणा राखेका Kथए ।  

 

बठैकमा सभास�ले भारतका $धानम�Bी नरे�M मोद�को नेपाल �मणका बेला भएको सहम!तअनसुार न ै४५ 

Oदन�भB पीडीए र पीट�ए स�प�न गन" Cयसअ!घ न ैसरोकारवालासँग छलफल गर� सहम!तमा पkुन जोड Oदएका Kथए 

। रासस 



  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2070/5/5 

 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2070/5/5 

कर छुट नFदई मा&थ6लो कणा�ल3को �पIडए गन� सझुाब 

सभास�, राIz बVकका गभन"र, �व�भ�न म�Bालयका सKचवले भारतीय क�पनी िजएमआरले !नमा"ण गन" 

लागेको ९ सय मेगावाटको माKथoलो कणा"ल� जल�व�युत ्आयोजनालाई करछुट र अनुदान सु�वधा Oदन 

नहुन ेबताएका छन ् । संस�को कृ�ष तथा जल�ोत स�म!तको dबह�बारको बैठकमा उनीह3ले माKथoलो 

कणा"ल� स%तो र dबजुल� भारतमा !नया"त हुने भएकाले आयोजना �वकास स�झौता (�प/डए)मा करछुट 

Sयव%था गन" नहुन ेबताएका हुन ्। 

आव ०७९/०८० स�म �व�युत ्उCपादन गर� रािIzय $सारण लाइनमा जो|ने र !नया"त गन- उCपादकलाई 

१० वष"स�म पूरै र Cयसप!छ ५ वष" ५० $!तशत आयकर छुटको Sयव%था छ । 

यसैगर�, �व�युत ् रािIzय $सारण लाइनमा जो/डएप!छ $!तमेगावाट ५० लाख cपैयाँ दरले एकमुIट 

अनुदान Oदन ेSयव%था सरकारले गरेको छ । Cय%तो Sयव%था लागू भए सरकाले िजएमआरलाई साढे  ४ 

अब" cपैयाँ अनुदान Oदनुपन-छ । 

स�म!तले �प/डएलाई अि�तम 3प Oदन योजना आयोग उपाLयD $ा.डा. गो�व�द पोखरेलको अLयDतामा 

गOठत $ा�वKधक स�म!तसँग छलफल गरेको Kथयो । छलफलमा �व�भ�न म�Bालयका सKचवले �प/डएमा 

समे�नुपन- आ–आhना म�Bालयका $%ताव  सभास�लाई जानकार� गराएका Kथए । 

हरेक म�Bालय आ–आhन ैअडानमा रहेकाले माKथoलो कणा"ल�को �प/डए तCकाल हुन ेस�भावना �यून 

दे)खएको छ । $धानम�Bी सुशील कोइराला र भारतीय $धानम�Bी नरे�M मोद�बीच ४५ Oदन�भB �प/डए 

ग@रस9न े१९ साउनमा सहम!त भएको Kथयो । 

राIz बVकका गभन"र डा. युवराज ख!तवडाले हालको ऊजा" संकटलाई Lयानमा राखी %वदेशी उCपादन 

$व�धनका लाKग ग@रएको करछुट र अनुदान Sयव%था !नया"तमूलक आयोजनालाई Oदन नहुने बताए । 

‘करछुट र अनुदान Oदन े Sयव%था !निPचत Dमताका आयोजनालाई माBै Oदन े Sयव%था ग@रनुपछ" , 

माKथoलो कणा"ल�लाई Oदइएको सु�वधा अ�य आयोजनाले निजर मानेर माग गरे भु9तानी Oदन नेपालको 

Dमताले ¡याउँदैन,’ ख!तवडाले भने । उनले जुन मुMामा �व�युत ्ख@रद–dबtY स�झौता (�प�पए) हु�छ, 

$व�धकले सोह� मुMामा रोयoट� बुझाउनुपन- Sयव%था �प/डएमा ग@रनुपन- बताए । 

मुyयसKचव ल�लाम)ण पौ|यालले क@रब ६ वष"अ!घ िजएमआरसँग समझदार� हँुदा सरकारले Oदन स9न े

सहु�लयत टंुगो लाKगसकेको उoलेख गद� करछुट सु�वधा Oदन नहुन ेबताए । 



‘िजएमआरसँग हुने �प/डए सन ्२००८ मा ग@रएको समझदार�का आधारमा भएको हँुदा नेपालले Oदन स9ने 

छुट Sयव%था यसअ!घ भइसकेको छ, धेरै उदारवाद� ब�न जcर� छैन,’ पौ|यालले भने । 

उनले आयोजनाबाट $ा;त २७ $!तशत !न:शुoक सेयरमा $ा;त हुने $!तफल, नेपालले $ा;त गन- रोयoट�, 

%थानीयलाई रोजगार�, %थानीय उCपादन $योग !निPचत हुनेगर� �प/डए ग@रनुपन- बताए । ‘आयोजनाको 

जो)खम बहन गन- �वषयमा �वगतमा धेरै चकेुका छ_, अOहले भएको सानो गoतीले माKथoलो कणा"ल�बाट 

$ा;त हुने राज%व D!तपू!त " !तन"म ै खच" गनु"पन- अव%था आउने हँुदा Cय%तो जो)खमबाट �सज"ना हुन े

दा!यCव कम गन" सबै सचते हुनुपछ" ,’ उनले भने । 

पूव"ऊजा"म�Bी एव ं सभास� $काशशरण महतले आयोजनालाई करछुट र अनुदान Oदन नहुन े बताए । 

‘माKथoलो कणा"ल�लाई स%तो आयोजना भ!नएको छ, आ�त@रक खपतमा !नमा"ण हुन ेआयोजनालाई 

Oदन oयाइएको करछुट र अनुदान सु�वधा !नया"तमूलक ठूला आयोजनालाई Oदनु उपयु9त हँुदैन,’ महतले 

भने । 

$धानम�Bी काया"लयका सKचव �ीरTजन लाकौलले आयोजनाबाट $ा;त हुन े१ सय ८ मेगावाट !न:शुoक 

ऊजा" नेपालमा बढ� dबजुल� माग हुने समय बेलुकYको समयमा पाउन ेगर� !निPचत गनु"पन- बताए । ‘नेपाल 

र भारतको $सारण लाइनको �सtंोनाइजेसन गराउन सम%या भएकाले आयोजनाबाट $ा;त !न:शुoक 

ऊजा"का लाKग छुUै /ड/डकेटेट $सारण लाइन बनाउन लगाउनुपछ" ,’ लाकौलले भने । 

!नया"तमूलक आयोजनालाई अनुदान Oदन नहुने उoलेख गद� उनले आयोजनाबाट $ा;त हुन ेDमताको 

रोयoट� बढाउनुपन- बताए ।  ऊजा"सKचव राजे�M>कशोर DेBीले भारतसँग गन" लाKगएको �व�युत ्Sयापार 

स�झौता र नेपाल �वPव Sयापार संगठनको सद%य भइसकेकाले करछुट र अनुदानमा %वदेशी र �वदेशी 

क�पनी भनी भेदभाव गन" न�मoने बताए । 

अथ" म�Bालयका सहसKचव वैकुsठ अया"लले आयोजनालाई अनुदान Oदने/नOदन े �वषयमा छलफल 

भइरहेको जानकार� Oदए । 

�सचंाईसKचव माधव पौडलेले आयोजना अOहलेको /डजाइनमा !नमा"ण भए Cयसभ�दा तलका �सचंाई 

प@रयोजना $भा�वत हुन े हँुदा Cयसमा �वशषे Lयान Oदइनुपन- बताए । ‘अOहलेको /डजाइनमा आयोजना 

बनाइए Oहउँदमा साढे २१ घ�टा पानी सु9न े हँुदा रानी जमरालगायत ३ �सचंाई आयोजना $भा�वत 

हुनेछन,्’ उनले भने । 

�सचंाईको �ववाद समाधान गन" �प/डए भएको ६ मOहना�भB नेपाल सरकारबाट %वीकृ!त काय"�वKधका 

आधारमा अLययन गन- िजएआरसँग सहम!त जुटेको छ । Cयसका लाKग माKथoलो कणा"ल�बाट $भा�वत 



हुने �सचंाई आयोजना �प/डएको अ�भ�न अगं मानी ‘एने9स’मा राyन ेबताइएको छ । अLययनबाटै डी 

रेगुलेOटङ बाँध बनाउन–ेनबनाउन ेटंुगो लाkने लगानी बोड"ले जनाएको छ । 

 
 
 
  



>f]tM gful/s, 2070/5/5 

�सँचाइमा असर नपनaगर3 �पIडए  

लiमण �वयोगी 

नौ सय मेगावाटको माKथoलो कणा"ल� जल�व�युत आयोजनाको आयोजना �वकास स�झौता (�प/डए) 

तoलो तट�य DेBमा ब!नरहेका �सँचाइ आयोजनामा असर नपन- गर� ग@रन ेभएको छ। सरकारले गठन 

गरेको $ा�वKधक टोल�ले �सँचाइ सु�वधा र राNयले पाउन ेअKधकतम राज%व सु!निPचत गद� स�झौता 

हुनुपन- !नचोड !नकालेको छ। 

 

 

तoलो तट�य DेBको असर कम गद� राNयले अKधकतम फाइदा पाउन ेगर� आयोजना बनाउन ६ मOहना 

समय तोकेर थप वातावरणीय अLययन गनु"पन- प!न �व�भ�न म�Bालयले टोल�लाई सुझएका छन।् 

आयोजना !नमा"णसँग स�बि�धत ऊजा", अथ", कानुन, वन, वातावरण, भू�मसुधार, गहृ, �सँचाइ म�Bालय 

र जल तथा ऊजा" आयोगले आयोजनाबाट हुने D!त ए>कन गन" सुझाएका हुन।् 

रािIzय योजना आयोगका उपाLयD गो�व�दराज पोखरेलको संयोजकCवमा गOठत $ा�वKधक टोल�ले 

आयोजनाले पान- असर र यसबाट हुन ेD!तबारे अLययन ग@ररहँदा म�Bालयहcले य%तो सुझाव Oदएका 

हुन।् सरकारले गत साउन १७ गत ेआयोग उपाLयD पोखरेलसOहत स�बि�धत म�Bालयका सKचव र 

लगानी बोड"का $मुख काय"कार� अKधकृत राधेश प�त सि�म�लत १३ सद%यीय $ा�वKधक टोल� गठन 

गरेको Kथयो। उ9त टोल�लाई २१ Oदन�भB %पIट $!तवेदन तयार पार� बोड"समD पेश गन" प!न !नद-शन 

Oदइएको Kथयो।  

सरकारको !नद-शनअनुसार टोल�ले �सँचाइ आयोजनामा असर पन" नहुन,े रोजगार� सु!निPचतता र 

सरकारले कम जो)खम �लनुपन- �वषय समेटर $!तवेदन तयार पा@ररहेको बोड" अKधकार�ले बताए। एक 

अKधकार�का अनुसार $भा�वत DेBको त�य पOहचान गन" थप ६ मOहना समय तोकेर �व%ततृ अLययन 

गन- �वषय प!न समेOटएको छ। 

टोल�ले प!न कैलाल� िजoलामा ब!नरहेका रानी जमरा, कुल@रया र बOद"याको राजापुर �सँचाइ आयोजनामा 

$!तकूल असर नपन- गर� �प/डए हुनुपन- !नचोड !नकालेको छ। यसको अि�तम $!तवेदन एक–दईु Oदनमै 

तयार हुने आयोग उपाLयD तथा $ा�वKधक टोल�का संयोजक पोखरेलले नाग@रकलाई बताए। 

'सरकार र िजएमआरबीच भएको समझदार� भएकाले राजनी!तक दलले दईु देशबीचको समझदार� भ�ने 

बु‰नु भएन,' उनले भने, 'सन ्२००८ मा भएको समझदार�को दायरा�भB रहेर नेपालले �लन स9ने 

अKधकतम फाइदालाई $ाथ�मकता Oदइएको छ।' आयोजनाबाट पन- असरबारे �प/डए ह%ताDर 

भइसकेप!छ पुनः अLययन हुने स9न ेप!न उनले बताए। 

तoलो तट�य DेBमा ब!नरहेका �सँचाइ आयो◌ाजनामा माKथoलो कणा"ल�ले बढ� असर पन- हँुदा @र–



रेगुलेOटङ |याम !नमा"ण गनु"पन- केह� राजनी!तक दलका नेताले औoंयाएका छन।् उपाLयD पोखरेलका 

अनुसार टोल�को अLययनले य%तो |याम बनाउन आवPयक ठहया"नए ब�न स9ने DेBको अLययनको 

�वषय प!न $!तवेदनमा समे�नेछ। 

नेकपा–माओवाद�लगायत केह� राजनी!तक दलका नेताले �प/डए गनु"पूव" आयोजनाको पुनः अLययन 

गनु"पन- आवाज उठाइरहेका छन।् तर, संसदको जल�ोत तथा कृ�ष स�म!तको dबह�बार बसेको बैठकले 

भारतीय $धानम�Bी नरे�M मोद�को �मण tममा तो>कएको ४५ Oदन�भBै �प/डए गन" लगानी बोड"लाई 

!नद-शन Oदएको छ। मोद�को नेपाल �मणका tममा हुने भ!नएको �प/डए तoलो तट�य DेBमा पुkन ेअसर 

र फाइदाको �व%ततृ पOहचान गन" नस>कएप!छ स�झौता पर सा@रएको Kथयो।  

पाँच वष"दे)ख छलफलमा माB सी�मत यो आयोजना अब जसर� प!न !नमा"णमा लैजानुपन- भ�दै तो>कएको 

समय�भBै स�झौता गन" !नद-शन Oदइएको स�म!तका सद%य गगन थापाले नाग@रकलाई बताए। 'असोज 

१ गत ेतो>कएको ४५ Oदन स>क�छ, Cयसअ!घ नै देशको Oहतअनुकूल �प/डए हुनुपछ" ,' थापाले भन,े 'तर, 

माKथoलो कणा"ल�भ�दा तल ब�ने तीन �सँचाइ आयोजना $भा�वत हुन ुहँुदैन।' 

थापाका अनुसार �प/डए गदा" अKधकतम %थानीय रोजगार� सु!निPचत हुनुपन-, %थानीयले राखेका माग 

पूरा गनु"पन-, पुनः वातावरणीय अLययन ग@रनुपन- लगायत �वषय $!तवेदनमा समे�न स�म!तले 

$ा�वKधक टोल�लाई सुझाव Oदएको छ। दैलेख, सुख-त र अछाम िजoलाका $भा�वत DेBमा पाँच मेगावाट 

dबजुल� !नःशुoक उपलeध गराउने �वषयसमेत $!तवेदनमा समे�नुपन- %थानीय राजनी!तक दलको तक"  

छ। आयोजनाको $व]"क भारतीय िजएमआर क�पनीले %थानीय DेBमा �व�युतीकरण गन" दईु 

मेगावाटको छुUै आयोजना बनाइOदन े$!तब]ता जनाएको छ। 

�सँचाइ आयोजना माKथoलो कणा"ल�भ�दा एक सय ४० >कलो�मटर तल पन- हँुदा यसबाट असर नपन- र 

�सँचाइका लाKग पानी अभाव नहुन ेलगानी बोड"का उप–सKचव खगे�M @रजालले बताए। '�सँचाइ आयोजना 

ब�ने DेBभ�दा !नकै माKथ सुख-तको कुइनेमा कणा"ल�मा भेर� नद� �म�स�छ,' उनले भने, 'य%तै Cयसको 

केह� तल अथा"त अछामको टुसुरामा पिPचम सेती �म�स�छ।' 

दईु ठूला नद� कणा"ल�मा �म�सने हँुदा रानी जमरा, कुल@रया र राजापुर �सँचाइ आयोजनाका लाKग पया";त 

पानी पुkछ। माKथoलो कणा"ल� �प>कङ (तीन घ�टा पानी सिTचत गन" स>कने) आयोजना भएकाले 

एकैपटक नद�मा छो/डन ेपानीले पान- असरबारे भने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। आयोजनाबाट 

सरकारले १२ $!तशत dबजुल� र २७ $!तशत !नःशुoक सेयर पाउन ेसमझदार� भइसकेको छ।  
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मा&थ6लो कणा�ल3 : समयसीमा�भ�ै पीडीए गन� �नदaशन 
पIुप कोइराला 

रािIzय र %थानीय %वाथ"लाई के�Mमा राखेर तो>कएको सयम�भB ै९ सय मेगावाट जल�व�यतु ्Dमताको माKथoलो 

कणा"ल� आयोजना �वकास स�झौता (पीडीए) गन" ससं�को कृ�ष तथा जल�ोत स�म!तले सरकारलाई !नद-शन Oदएको 

छ ।  

 

आयोजना $भा�वत %थानीय जनताको सरुDा, पनुः%थापना, रोजगार�, D!तप!ूत ", %थानीयलाई शयेर %वा�मCवको 

Sयव%था, �वकासको स!ुनिPचतता, रािIzय उCपादनको अKधकतम उपयोग र वातावरणीय $भाव $!तकूल नहुने 

तर�काले पीडीए गन" प!न स�म!तको !नद-शन छ । Cय%तै, तoलो तट�य DेBमा सTचा�लत नेपालका �सँचाइ 

आयोजनाह3लाई $!तकूल असर नपान- गर� स�झौता गन" प!न उसले सरकारलाई !नद-शन Oदएको छ । स�म!तको 

dबह�वार बसेको बठैकले य%तो !नद-शन Oदएको हो । 

अ�तररािIzय मापदsडका आधारमा आयोजना !नमा"ण गदा" नेपालले बेहोनु"पन- स�भा�वत जोखीमको �यनूीकरण 

गनु"पन-, तलुनाCमक 3पमा माKथoलो कणा"ल� स%तो आयोजना भएकाले ¡याट र आयकरमा Oदने भ!नएको छूटका 

�वषयमा पनु�व"चार ग@रन ुपन-, नेपालको माग $Dेपणका आधारमा आयोजनाबाट नेपालले �लन स9ने �व�यCुको 

स!ुनिPचतता गनु"पन- सझुावसमेत स�म!तले सरकारलाई Oदएको छ । लागत र फाइदाको %वत�B मoूया�कन, 

यसअ!घ भएको समझदार�(एमओय)ूको मम" र प@रव!त "त आवPयकतासमेतलाई Lयान Oदई आयोजना $व�धकलाई 

¡याट र आयकर छूट Oदनपुन- वा नपन- वा Oदनपुन- भए के क!त Oदने भ�ने �वषयमा शी� !न�योलमा पkुन प!न 

स�म!तले !नद-शन Oदएको छ ।   
 

लगानी बोड"ले अगा/ड बढाइरहेको उ9त आयोजना भारतीय क�पनी जीएमआर इनज� �ल�मटेडले !नमा"ण गन- 

समझदार� भएको छ । यसअ!घ भारतका $धानम�Bी नरे�M मोद�को नेपाल �मण(साउन १८–१९)का अवसरमा 

उ9त आयोजनाको पीडीए गन- भ!नए प!न ऊजा" र परराIz म�Bालयले न ैआपmूह3 उ9त आयोजनाका �वषयमा 

अन�भ� भएको भ�दै आपिCत जनाएप!छ रो>कएको Kथयो । यी दईु म�Bालयले शत$!तशत वदेै�शक लगानीमा 

ब�ने ५ सय मेगावाटमाKथका आयोजनाह3 आपm्नो DेBगत सरोकारका �वषय भएकाले बोड"मा आपmूह3को 

$!त!नKधCवसमेत स!ुनिPचत गन" माग गद� आएका छन ्। दईु देशका $धानम�Bी%तर�य बठैकले ४५ Oदन�भB पीडीए 

गन" दवु ैदेशका स�बि�धत !नकायलाई साउन १८ गत े!नद-शन Oदएको Kथयो । उ9त समयसीमा भदौ मसा�तमा परूा 

हँुदै छ ।   

 

जीएमआरले तयार गरेको सरंचनागत /डजाइनअनसुार नद�मा उrच बाँध बाँधी दै!नक १८ घsटा पानी थु!ननेछ । 

यसले नेपालकै तoलो तट�य DेBमा सTचा�लत कुल@रया रानीजमरा, राजापरु र सरुजपरुा �सँचाइ आयोजनालाई 

$भा�वत पार� कर�ब ४० हजार हे9टर जमीनमा �सँचाइ अवc] हुने भ�दै सव"साधारणबाट समेत आयोजनाको �वरोध 

भइरहेको छ । Cय%त,ै आयोजनाले नेपाललाई २७ $!तशत !नःशoुक शयेर र %थानीयलाई १२ $!तशत !नःशoुक 

�व�यतु ्उपभोगका लाKग Oदने भ!नए प!न क�पनीले आयोजनाको लागत बढाएर नेपाललाई घाटाम ैपान- भ�दै 

आलोचना भइरहेको छ ।  



 

�सउर3को साढे चार लाख ZकEता शयेर �वcd %ब�धक �नयWुत   

�याद� xपू �ल�मटेडले ५ मेगावाट Dमताको �सउर�खोला जल�व�यतु ्आयोजनाबाट $भा�वत लमजुङवासीका लाKग 

४ करोड ६५ लाख ४८ हजार ७ cपयैाँको कुल ४ लाख ६५ हजार ४ सय ८७ >कCता शयेर �वतरण गन- भएको छ । Cयसका 

लाKग �स�भल 9या�पटल माक- ट �ल�मटेडलाई �वtY $ब�धक !नय9ुत गन- स�झौता dबह�वार स�प�न भएको छ । 

उ9त स�झौतापBमा �याद� xपूका तप"mबाट क�पनीका अLयD भोगे�Mकुमार गरुागा¢ र �स�भल 9या�पटलका 

तप"mबाट $मखु काय"कार� अKधकृत भीIमराज चा�लसेले ह%ताDर गरेका छन ्।  

 

२०६७ असोज ३० गतबेाट क�पनीले Sयावसा!यक उCपादन श3ु गरेको हो । क�पनीको जार� पूँजी ४६ करोड ५४ लाख 

८७ हजारको ३० $!तशतले हुन आउने 3. १३ करोड ९६ लाख ४६ हजार १ सय मLयेबाट उ9त शयेर $भा�वत 

िजoलावासीलाई जार� गन" लागेको हो । उ9त आयोजनामा 9ल�न इनज� डभेलपमेsट ब�ैक, ब�ैक अफ काठमाsडू, 

माछापrुछ«◌े ब�ैक र �स]ाथ" ब�ैक �ल�मटेडले ऋण लगानी गरेका छन ्। 
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िजgमेवार kयिWतको अनुEतरदायीपनले मlय वषा�Eमा प�न अEया&धक लोडसेIडङ 

�शव दवुाडी 

काठमाडj 

सरकार, ऊजा" म�Bालय र नेपाल �व�यतु ्$ाKधकरणका िज�मेवार Sयि9तको अनCुतरदायीपनका कारण 

सव"साधारणले मLय वषा"तको समयमा समेत घsटj लोडसे/डङको सामना गन" बाLय भएका छन।् िज�मेवार तहमा 

बसेर प!न गरैिज�मेवार त@रकाले काम गर� स�भा�वत लोडसे/डङको अLययन गर� समयमा न ैआवPयक ऊजा"को 

Sयव%थापन गन" तथा वकैिoपक �ोतह3को Sयव%थापन तथा $योग गन" नस9दा य%तो अव%था आएको हो। 

प!छoलो समयमा अCयाKधक वषा"तका कारण मलुकुमा �व�भ�न भागमा सयj मा!नसले Nयान गमुाउन ुपरेको 

यथाथ"ताका बाबजुद प!न आम उपभो9ताको घरमा भने घsटj �व�यतु ्कटौती हुने गरेको छ। यो सम%या वष-नी 

फै�लँदै आएको भए प!न यसतफ"  कुन ै!नकायले िज�मेवार� देखाउन सकेको छैन। 

ऊजा"म�Bी राधाकुमार� �वाल�ले नी!त !नमा"णको कमजोर�का कारण हाल अCयाKधक लोडसे/डङको सामना 

गनु"परेको %वीकार गनु"भयो। य�य�प, आफV  अOहले Cयसलाई Sयवि%थत गन" स9ने %थानमा रहेर प!न उहाँले Cयसका 

लाKग $भावकार� काय" भने गन" स9नभुएको छ। 

जल�ोतको DेBमा पया";त स�भावना रहेर प!न मलुकु अ�धकारमय भइरहेका बेला ऊजा" म�Bालय र �व�यतु ्

$ाKधकरण ज%ता !नकाय भने Kच�लमे जल�व�यतु ्क�पनीको एउटा सामा�य �वषयलाई �लएर Cयसमैा खेल 

खे�लरहेका छन।् Kच�लमेका पवू $मखु कुलमान !घ�सङको स�ब�धमा भएको �ववाद !यन ैिज�मेवार तहमा बसेर 

समयमा न ैयसलाई Sयवि%थत गन" नस9नेह3ले �सज"ना गरेको स�ब] DेBका �व�ह3ले बताएका छन।् 

नेपाल �व�यतु ्$ाKधकरणका एक अKधकार�ले Kच�लमे $करणमा ऊजा" म�Bालय, �व�यतु ्$ाKधकरणको उrच 

नेतCृव, !घ�सङ र %थानीयबासी सब ै%वाथ"को प!छ लागेको बताए। उनका अनसुार यी चारै समहू अOहले आफूलाई 

जसर� र जसको पDमा लाkदा फाइदा भएको छ र हु�छ Cयसकैो प!छ लाkदै आएका छन।् 

दै!नक एक करोड ७५ लाख य!ुनट �वजुल�को मागमLये एक करोड ५० लाख य!ुनट �व�यCुमाB ैआप!ूत" भइरहेकाले 

नपगु �व�यCुको माग Sयव%थापन गन" लोडसे/डङ ग@रएको $ाKधकरणले जनाएको छ।$ाKधकरणले यसअ!घ 

लोडसे/डङ दै!नक १२ घsटामा सी�मत गन- $!तब]ता जनाएको Kथयो। �वगत वष"ह3मा एसएलसीको समयमा प!न 

�व�यतु ्कटौती कम गन- ग@रएको भए प!न यसपटक $ाKधकरणले Cयसमा कमी गरेन। ऊजा"म�Bी �वाल�ले आफू 

म�Bी !नय9ुत भएलगCत ैसाँझको समयमा हुने लोडसे/डङ कम गन- घोषणा गनु" भएको Kथयो। तर, Cयसमा 

हालस�म कुन ैफेरबदल भएको छैन। 

नेपाल–भारत दईु देशबीचको $सारणलाइन समयमा ब�न नस9दा लiयअनसुार �व�यत ्आयात गन" नस>कएको 

अव%था छ। लोडसे/डङ �यनूीकरणका लाKग राNयले तCकाल $भावकार� योजना oयाउन स9नपुद"छ। �वगतमा 

लोडसे/डङ �यनूीकरण ्ँ काय"योजना समेत साव"ज!नक गरेको भए प!न Cयो कागजमा माB ैसी�मत ब�दै आएको छ। 

हाल उrच सरकार� अKधकार� तीन वष"मा लोडसे/डङ अ�Cय गन- नारा रटेरमाB ैबसेका छन।् 

हाल रािIzय �व�यतु ्$णाल�मा उrचतम �व�यतु ्माग १ हजार २ सय १ मेगावाट रहेकोमा ७ सय ९१ मेगावाट माB 

आप!ूत" गन" स>कएको र ४ सय १० मेगावाट अपगु हँुदै आएको छ। 



प!छoलो समयमा आप!ूत" भएको मLये $ाKधकरणका उCपादन के�Mह3बाट ४ सय ३६ दशमलव ४ मेगावाट, 

$ाKधकरणको थम"ल ;ला�टबाट २२ मेगावाट र !नजी DेBबाट २ सय १६ दशमलव ४ मेगावाट उCपादन भएको छ भने 

बाँकY १ सय १६ दशमलव २ मेगावाट भारतबाट आप!ूत" ग@रएको छ। 

$ाKधकरणका अनसुार अ!घoलो आKथ"क वष"को तलुनामा रािIzय �व�यतु $णाल�मा �व�यतुको उrचतम माग ९ 

दशमलव ७ $!तशतले बढेको हो। यस अवKधमा चुहावट दर अ!घoलो वष"को भ�दा श�ूय दशमलव ३२ $!तशतले 

घटेर २४ दशमलव ७९ $!तशत रहेको उसले जनाएको छ। 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/5/5 

 
  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2070/5/5 
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>f]tM gof¤ klqsf, 2070/5/5 

�पFटए र �पIडए नगन� १० दलको माग 

नेकपा–माओवाद�सOहत १० साना वामप�थी पाट�ले भारतसँग ऊजा" Sयापार स�झौता (�पOटए) र 

माKथoलो कणा"ल�को आयोजना �वकास स�झौता (�प/डए) नगन" $धानम�Bी सुशील कोइरालालाई आxह 

गरेका छन ् । माओवाद� महासKचव रामबहादरु थापा ‘बादल’को नेतCृवमा dबह�बार $धानम�Bी !नवास 

बालुवाटार पुगेको १० दल�य $!त!नKध मsडलले �पOटए र �प/डएको $>tया रो9न माग गरेको हो । 

‘�पOटए र �प/डएस�ब�धी स�झौताको $>tया अ�वल�ब %थKगत ग@रयोस ्र �व�यमान संtमणकाल�न 

ि%थ!तमा रािIzय Oहतअनु3पकै सि�ध–स�झौता गनु"पदा" प!न सव"पDीय राजनी!तक सहम!त कायम 

ग@रयोस,्’ १० दलले $धानम�Bीलाई बुझाएको तीनबुँदे �ापनपBको पOहलो बुँदामा भ!नएको छ । 

भारतीय $धानम�Bी नरे�M मोद�को नेपाल �मणका tममा नेपाल र भारतका $धानम�Bीले संयु9त 

व9तSयमाफ" त आ–आhना !नकायलाई �पOटए र �प/डए स�झौतालाई ४५ Oदन�भB अि�तम 3प Oदन 

!नद-शन Oदएका Kथए । 

जवाफमा $धानम�Bी कोइरालाले नेपाल तल पन- गर� स�झौता नगन- आPवासन Oदए । ‘नेपाललाई तल 

पारेर कुनै स�झौता हँुदैन । रािIzयतामा आँच आउन Oदइनेछैन,’ $धानम�Bीको भनाइ उ]ृत गद� उनका 

$ेस संयोजक $काश अKधकार�ले भने । 

१० दलले लोडसे/डङ सम%या तथा �व�युCको आ�त@रक माग र आवPयकतालाई Lयानमा राखेर 

आ�त@रक आपू!त"मुखी जल�व�युत ्प@रयोजना सTचालन गन" माग गरेका छन ्। 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2070/5/5 

 ‘�पIडए �नधा�jरत समयम ैगर’ 

संस�को कृ�ष तथा जल�ोत स�म!तले माKथoलो कणा"ल� आयोजना �वकास स�झौता (�प/डए) !नधा"@रत 

समयमै गन" सरकार र लगानी बोड"लाई !नद-शन Oदएको छ । 

स�म!तको dबह�बारको बैठकले आयकर र मूoय अ�भव�ृ] कर (¡याट) छुट Oदन/ेनOदन े �वषय !न�योल 

गर� !नधा"@रत समय�भB स�झौता गन" नेपाल सरकारलाई !नद-शन Oदएको हो । 

स�म!तले आयोजना तुलनाCमक 3पमा स%तो भएकाले द�घ"कालमा �व�युत ् आवPयकताको $Dेपण, 

अ�य �व�युत ्आयोजना, भ�वIयमा $ा;त हुन स9न े�व�युत ्आपू!त"लगायतलाई Lयान Oदई �प/डए गन" 

!नद-शन Oदएको छ । 

�प/डए गदा" %थानीयको सुरDा, पुन�थापना, रोजगार�, D!तपू!त ", %थानीयलाई सेयर Sयव%थाज%ता 

�वषयलाई Lयान Oदई �प/डए गनु"पन-मा स�म!तले जोड Oदएको छ । 

आयोजना !नमा"णमा आउने जो)खम �वषयमा अ�तरा"िIzय मापदsडअनुसार नेपालले Sयहोनु"पन- जो)खम 

�यूनीकरणतफ"  Lयानाकष"ण भएको स�म!तले जनाएको छ । 

योजना आयोग उपाLयD $ा.डा. गो�व�द पोखरेलले �प/डए �वषयमा �व�भ�न म�Bालयले राखेका चासो 

स�बोधन हुनेगर� काम भइरहेको बताए । ‘दवुै पDको ‘�वन–�वन �सचएुसन’ हुनेगर� श!नबार�भB 

स9नेगर� काम थालेका छ_,’ उनले भने । 

 

 

 


