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अपर माइको ७५ ��तशत �नमा�ण पुरा 
इलाम-९, काि�तक । इलामको माबु गा�वसमा �नमा�णा�धन अपर माइ हाइ�ो इलेि��क  ोजे�टको 

�नमा�ण ७५  �तशत पुरा भएको  व(धक सं*था माइ,याल. हाइ�ोपावरले  जनाएको छ । आयोजनामा 

रहेको सु1ङ दइु हजार दइु सय २२ 5मटर छे6ने काय� स7प8न भइ अि8तम ढलान भइरहेको  ोजे�टका 

 शास:कय अ�धकृत  ेम गु1ङले जानकार. <दए ।  
  

न�वल ब=क मु>य लगानी कता� रहेको उ�त आयोजना अ8तग�त पावर हाउस स7म पुAन ेपेन *टक पाइप 

जडान भइरहेको र इलेि��ो मेका�नकल काय� शु1 भएको समेत क7पनीले जनाएको छ । एक अव� ६४ करोड 

लागतमा �नमा�ण भइरहेको उ�त आयोजना आगामी चGै मसा8त स7म �नमा�ण पुरा भइ �वHयुत उ�पादन 

हुने भएको छ ।  
  

माबु IेGमा जल�वHयुत आयोजना �नमा�ण काय� सु1 भएप�छ *थानीय IेGका कJरव सय बढ.ले  �यI 

रोजगार.को अवसर पाएका छन ्। आयोजनाले उ�त IेGमा पुAन ेसडक मम�त र लघु जल�वHयुतमा समेत 

लगानी गरेको छ । य*तै *था*Mय चौकO र वातावरणीय IेGमा सघाउ पुगेको गा�वस स�चव याम बहादरु 

ब*नेतले बताए ।   
  

नौ दशमलव ९८ मेगावाट Iमताको उ�त आयोजना �नमा�ण सँग ै क7पनीले उ�त आयोजनाकै 

�या�केटको 1पमा ६ दशमलव एक मेगावाट Iमताको अकR आयोजना शु1 गरेको छ । माबु र 

माइमझुवाको राइटारमा रहेको इ8टेकबाट माइखोलाको पानी माबुकै नौ न7बरमा रहेको पावर हाउसमा 

लगेर �वHयुत उ�पादन गJरन ेभएको छ । उ�त �वHयुत साढे अठार :कलो5मटर लामो १३२ के भी  सारण 

लाइन �नमा�ण गर. इलामकै गोदकमा रहेको कावेल. कोर.डोरको शव *टेसन मा Xयाएर रािY�य  सारणमा 

जोZडन ेआयोजनाका  शास:कय अ�धकृत गु1ङले जानकार. <दए ।  
  

 ोजे�टको हेडव[स पावर हाउस, पेन*टक र सी5भल �नमा�ण तफ�  मा1सीन सीताका, सु1ङको काम हाइ 

<हमाल हाइ�ो र हाइ�ो मेकानीकल तफ�  ए6मीन *��चर नेपाल र *�ोक टु नेपाल ले ठे�का 5लएका छन ्। 

इले��ो मेका�नकल तफ�  �व एफ एल क7पनीले 5लएको छ ।  ोजे�टमा रहेको पावर हाउसको 5स5भल 

तफ� को काम भइरहेको र टवा�इन जो6न े र  सारण लाइन  लाइन �नमा�णको काम शु1 भएको छैन । 

 सारण लाइनको जAगा ब8दोब*तीको काय� भने स7पनन भएको बताइएको छ ।  
  



>f]tM cfly{s b}lgs,    2071/7/9 

गोXछा समहूHवारा  ा�धकरणको ४०० केभीएको 

 सारण लाइन �नमा�णमा अवरोध गन_  यास 

नेपाल–भारत �व�युत ्�सारण तथा �यापार आयोजनाको काम 

�भा�वत पान� दबाब 

    राम�साद पुडासैनी , 

काठमाड&, काि(तक ९ , 

 

 

गोXछा अग�नाइजेसनले शि�त लगाएर नेपाल �वHयुत ्

 ा�धकरणको हेट`डा–ढXकेबर–इन1वा ४०० केभीएको 

 सारण लाइनको <दशा नै पJरवत�न गन_  यास गरेको छ 

। अ�घXलो सं�वधानसभामा नेपाल. काँaेसको तफ� बाट 

5सफाJरसमा परेर सभासH बनेका �ववादा*पद bयापार. 

<दवाकर गोXछाले अ<हले पूव�–अथ�म8Gीसमेत रहेका 

नेकपा एमालेका सभासH भरतमोहन अ�धकार.लगायत 

एमालेका नेतामाफ� त दबाब <दँदै  सारण लाइनको <दशा पJरवत�न गन� लागेका हुन ्। गोXछाले यसबारे 

आइतबार ऊजा�म8Gी राधा dवाल.लाई नै भेटेर जसर. प�न  सारण लाइनको <दशा पJरवत�न गJर<दन 

आaह गरेका छन ्। ऊजा�म8Gी dवाल.लाई भेfनुअ�घ गोXछाले पूव�–अथ�म8Gी अ�धकार. तथा अ8य 

एमाले नेतामाफ� त प�न दबाब <दएका �थए । भकुृट. कागज कारखाना सरकारसँग खJरद गरेर गोXछाले 

उgेhयभ8दा फरक  योजनमा  योग गन_  यास गJररहेका कारण �ववादमा ता�नएका छन ्। उनले धेरै 

सरकार. स7पि�तमा आँखा गाडकेा छन ्। 
 

 

गोXछा अग�नाइजेसनले 5सरहाको कज�8हा गा�वस–४ ‘क’ मा कौडीको मूXयमा कJरब ८० iबघा जAगा 

खJरद गरेर सो *थानमा सौय� 5समे8fस उHयोग खोXने तयार. गरेको छ । सो IेGमा  सारण लाइन पन_ 

�निhचत भएप�छ गोXछाले *थानीयको जAगा स*तो मूXयमा खJरद गरेका �थए । जAगा खJरद गरेप�छ 

गोXछाले  ा�धकरणका केह. jYट कम�चार.ह1  योग गरेर  सारण लाइनको <दशा पJरवत�न गन� स:कने 

तक�  गरेका छन ्। kोतका अनुसार गोXछाले आइतबार ऊजा�म8Gी dवाल.लाई भेटेर  सारण लाइनको 



<दशा पJरवत�न गन_ न�सा नै हातमा थमाएका छन ्। kोतका अनुसार उ�त न�सा तयार पान_ काममा 

 ा�धकरणकै केह. कम�चार.ले सहयोग गरेका �थए । ४०० केभीएको  सारण लाइन गोXछाले 5समे8ट 

उHयोग �नमा�ण गन_ भनेर खJरद गरेको जAगाको बीच भागबाट जानेछ । �यसर. ठूलो  सारण लाइन 

जAगाबाट जाँदा उHयोग चलाउन नस�न ेभएकाले उनले शि�त र धन खच� गरेर भए प�न  सारण 

लाइनको <दशा पJरवत�न गन_  यास गरेका हुन ्। ४०० केभीएको सो  सारण लाइन अ<हले सडकको 

:कनारबाट जानेछ र �यसले गोXछाले 5लएको जAगाको केह. भाग छुनेछ । सडक साइडबाट जाँदा 

*थानीयलाई  सारण लाइनले खासै सम*या पन_छैन । य<द गोXछाले भनेको जसर.  सारण लाइन 

पJरवत�न गन_ हो भने अ8य सव�साधारणको जAगालाई धेरै I�त पुAनेछ । ‘अ<हलेको  सारण लाइनले 

सडकको :कनारमा पन_ भएकाले �यसले सव�साधारणको जAगालाई खासै असर पादlन’,  ा�धकरणका एक 

इि8ज�नयरले भने, ‘<दवाकरको *वाथ�अनुसार  सारण लाइनको <दशा पJरवत�न गदा� �यसले अ<हले र 

प�छ प�न धेरै I�त �न7�याउँछ ।’  
 

 

ती इि8ज�नयरका अनुसार  सारण लाइन र आसपासका जAगाह1मा ठूलो संरचना बनाउन 5मXदैन । 

सोह. कारण �य*तो IेGमा स*तोमा जAगा खJरद गन� पाइ8छ । सोह. कारण उनले उ�त *थानमा 5समे8ट 

उHयोग खोXने भ8दै जAगा खJरद गरेका हुन ्। <दवाकरको दबाबअनुसार  सारण लाइनको <दशा पJरवत�न 

गन_ हो भने अ8य *थानमा प�न शि�त हुनेह1ले स*तोमा जAगा खJरद गदl  सारण लाइन सान� दबाब 

<दएर देशभरकै  सारण लाइन �नमा�णमा अवरोध खडा गन_छन ्। गोXछाले अ<हले  सारण लाइन 

पJरवत�न गन_ भनेर म8Gीलाई थमाएको न�सा काया�8वयनमा आउने हो भन े�यसले 5सधा  सारण 

लाइनको सmा अaेंजी ‘एल’ आकार 5लनेछ । �यसले समa  सारण लाइनमै सम*या Xयाउने ती 

इि8ज�नयरको दाबी छ । एक bयि�तको *वाथ�को ला�ग  सारण लाइनको <दशा पJरवत�न गदा� �यसले 

गलत निजर *था�पत गन_ भएकाले �यसलाई पJरवत�न गन� नहुने ४०० केभीए  सारण लाइनका एक 

कम�चार.ले बताए । तर,  ा�धकरणका केह. अ�धकार.ह1ले भने गोXछालाई साथ <दएका छन ्। सो  सारण 

लाइनका  मुखले म8Gीले सहम�त <दएमा त�काल <दशा पJरवत�न गन� स:कने जानकार. आफूलाई <दएको 

भ8दै <दवाकरले  सारण लाइन पJरवत�न गन_ न�सा नै हातमा थमाएका हुन ्।  
 

 

पूव�सभासH समेत रहेका गोXछाले आnनो उHयोगमा कज�8हा गा�वस–४ का आसपासका *थानीयले 

रोजगार.समेत पाउन ेभ8दै Zडजाइन नै पJरवत�न गन� दबाब <दएका हुन ्। म8Gीले नमानेमा पैसा खच� गरेर 

भए प�न *थानीयलाई उचाXने तयार.मा गोXछा पुगेका छन ्। सो  सारण लाइनको <दशा पJरवत�न गन�को 

ला�ग गोXछाले पैसासमेत लगानी गJरसकेको kोतको दाबी छ ।  ा�धकरणको नेपाल–भारत �वHयुत ्

 सारण तथा bयापार आयोजनाले कज�8हा गा�वस–४ को :क�ता न7बर ८३, ८४ र ३९७ को जAगा 

अ�धaहण गन� गत भदौ ५ गत ेसाव�ज�नक सूचना  का5शत गरेप�छ गोXछाले �यसलाई रो�न े



 यास*व1प राजनी�तक र आ�थ�क चलखेल सु1 गरेका हुन ्। गोXछाले अ<हले भएको १३२ केभीएको 

 सारण लाइनदेoख उ�तरतफ�  अकR  सारण लाइन लैजान पाउन ेतक�  गरेका छन ्। तर �य�त ठूलो  सारण 

लाइनको <दशा पJरवत�न गदा� �यसले असर पान_ इि8ज�नयरह1को तक�  छ । गोXछाले आnनो जAगाबाट 

एक सय :फट उ�तरतफ�   सारण लाइन सान� भनेका हुन ्।  सारण लाइन सान� अनुम�त पाएमा उनले 

पाटpगत र bयि�तगत सहयोग गन_ आhवासन एमालेका नेताह1लाई <दएको kोतको दाबी छ ।    
 

 

शमा� महा�नद+शकबाट हटाइए 

जल�वHयुत ्आयोजनाका  व(धकसँग 5मलेर सरकार. काममै अवरोध गदl आएका �वHयुत ्�वकास 

�वभागका महा�नद_शक डा. सqजय शमा�लाई सो पदबाट हटाइएको छ । शमा�ले लाइसे8स रg गरेर iबrO 

गन_ तयार. गरेको सुइँको पाएप�छ ऊजा� म8Gालयले आइतबार उनलाई महा�नद_शबाट हटाएर जल तथा 

ऊजा� आयोगमा पठाएको छ । सभासH समेत रहेका रसुवा भोटेकोशी जल�वHयुत ्आयोजनाका मा5लक 

द.पक ख6कासँगको 5मलेमतोमा �च5लमे जल�वHयुत ्आयोजनालाई ५२ दशमलव पाँच मेगावाटको 

�च5लमे भोटेकोशी जल�वHयुत ्आयोजनाको लाइसे8स रो�न े यास शमा�ले गरेका �थए । �च5लमे 

जल�वHयुत ्आयोजनालाई लाइसे8स रो�नुपन_ कुनै  ा�व�धक कारण नभए प�न उनले ख6कासँग 5मलेर 

5मलेर धेरै अगाZड <दनुपन_ लाइसे8स रोकेका �थए । म8Gालयले �वभागकै उपमहा�नद_शक <दनेश 

�घमेरलाई महा�नद_शक बनाएको छ ।  
 

�च5लमेले लाइसे8सका ला�ग २०७० साल असोज ६ गते नै आवेदन <दएको �थयो । अsययन भ8दै 

�वभागले लाइसे8स <दन आनाकानी गJररहेको छ । लाइसे8सका ला�ग �च5लमेले �वभागमा ८० लाख 

1पैयाँ ज7मा गJरसकेको छ । ऊजा�म8Gी राधा dवाल.ले �च5लमेको लाइसे8स रो�नुपना�को  ा�व�धक 

कारण भए आफूलाई जानकार. गराउन र  ा�व�धक कारण नभए त�काल लाइसे8स <दन भन ेप�न शमा�ले 

�यसलाई ल�याउँदै आएका �थए । शमा�ले १६ वटा आयोजनाको लाइसे8स रg गरेर अकl लाई <दने तयार. 

गरेको थाहा पाएप�छ म8Gालयले �तहारको �वदा स:कएर काया�लय खलेुकै <दन स1वा गरेको हो 

।  �च5लमेले लाइसे8स मागेको आयोजना सभासH द.पक ख6काले लाइसे8स 5लएको १२० मेगावाटको 

रसुवा भोटेकोशी आयोजनाभ8दा केह. तल छ । ख6काको आयोजना �च5लमेले नै �नमा�ण गJररहेको 

रसुवागढ.भ8दा केह. तल पछ�  । kोतका अनुसार आnनो आयोजनालाई असर पन_ भ8दै ख6काले 

�च5लमेलाई लाइसे8स <दन रो�न े यास गदl आएका �थए । ख6काको खेलमा महा�नद_शक न ैलागेप�छ 

म8Gालय केह. <दनदेoख 1Yट �थयो ।     
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थप पाँच आयोजनामा लगानी गन+ तयार1 
जल�वHयतु लगानी तथा �वकास क7पनीले १ सय ३१ मेगावाटका पाँच आयोजनामा लगानी गन_ भएको छ। 

क7पनीले लगानी गन_ आयोजना १८ देoख ४२ मेगावाटस7मका छन।् 

१८ मेगावाट मा�थXलो सोल,ु २० मेगावाट बागमती, २१.६ हेवा, ३० मेगावाट 8याद. र ४२ मेगावाटको मा�थXलो 

iGशलू.–३'बी' मा लगानी गन_ अि8तम तयार. भएको क7पनीका  मखु काय�कार. अ�धकृत द.पक रौ�नयारले 

नागJरकलाई बताए। नेपाल. ब=कको अगवुाइमा ब8ने यी आयोजनामा क�त रकम लगानी गन_ भ8नेबारे �नण�य भइ 

नसकेको रौ�नयारले जानकार. <दए। 

'सqचालक स5म�तको �नण�यप�छ आयोजनामा लगानी गन_ रकमको टंुगो लाAछ,' उनले नागJरकसँग भने, 

'आयोजनाको Iमताअनुसार रकम घटबढ हुन स�छ।' क7पनीले हाल ै८२ मेगावाटको तXलो सोलु र २५ 

मेगावाटको काबेल. बी–१ मा लगानी गन_ �नण�य गरेको प�न रौ�नयारले जानकार. <दए। 

 ाइम कम5स�यल ब=क र नेपाल इ8भे*टमे8ट ब=कको अगुवाइमा rमशः तXलो सोलुमा ६० करोड र काबेल. 

बीमा २० करोड 1पैयाँ लगानी गन_ �निhचत भएको छ। सुपर 5स�सअ8तग�तको तXलो सोलुमा अ�धकांश 

�वदेशी लगानी छ। 

क7पनीको च�ुता पुँजी ८ अब� रहेकोमा हालस7म यसको पुँजी कJरब ९ अब� 1पैयाँ पुगेको छ। तXलो सोलु, 

काबेल. बीस<हत कJरब तीन अब� 1पैयाँ लगानीको  �तबuता गJरसकेको छ। गत आ�थ�क वष�मा क7पनीले 

कJरब ४२ करोड 1पैयाँ मुनाफा कमाएको जनाएको छ। 

उ�त नाफाबाट सेयरधनीलाई पाँच  �तशतका दरले नगद लाभांश <दने �नण�य गरेको छ। *थापनाको 

छोटो समयमा क7पनीले साढे २३ मेगावाटदेoख ८२ मेगावाटस7मका आयोजनामा लगानी गन_ �नण�य 

गJरसकेको छ। यसैगर., �वhव ब=कले ३७.७ मेगावाटको काबेल. एका ला�ग सरकारलाई उपलwध गराएको ४ 

करोड अमेJरकO डलरसमेत क7पनीमाफ� त लगानी गन_ टंुगो लागेको छ। 

क7पनीले ढXकेबर–मुजnफरपुर ४ सय केभी  सारण लाइन बनाउन खो5लएको 'पावर �ा8स5मसन 

क7पनी 5ल5मटेडमा कुल लागतको १४  �तशत सेयर लगानी गरेको छ। ऋण लगानीका अ8य  *ताव 

आइरहेको र यसबारे छलफल अगाZड ब<ढरहेको रौ�नयारले बताए। क7पनीले आnनै अगुवाइमा ३ सय 

मेगावाटस7मको जलाशय आयोजना बनाउनेबारे प�न  :rया अगाZड बढाएको छ। 
हालस7म ४२ मेगावाटको 5म*�.खोला, २७ मेगावाट दोदpखोला, साढे २३ मेगावाट सोलखुोला र ३० मेगावाटको 

खानीखोलामा २ अब� १० करोड 1पयैा ँलगानीको  �तबuता जनाइसकेको छ। यी आयोजनामा कुल १७ अब� ४२ करोड 

३० लाख 1पयैा ँलागत अनमुान गJरएको छ। 

क7पनीले नेपाल राY� ब=कबाट *वीकृ�त 5लएर जल�वHयुत पJरयोजनामा  �यI वा कुनै ब=क वा �व�तीय 

सं*थामाफ� त अ �यI ऋण  वाह गन� स�छ। साथ ै*वदेशी संग<ठत सं*थाबाट क7तीमा १ करोड 

1पैयाँका दरले ५ वष� वा सोभ8दा बढ. अव�धका ल�ग ऋणपG, ब8ड वा Zडबे8चर जार. गर. द.घ�काल.न 

kोत पJरचालन गन� पाउन ेbयव*था छ। 



८ अब� 1पैयाँको पुँजी अकR आ�थ�क वष�स7म बढाएर २० अब� 1पैयाँ पुया�◌ेउन ेलzय छ। सव�साधारणका 

ला�ग दईु अब�को सेयर जार. गन_ र अ8य माsयमबाट पुँजी बढाउने उसको योजना हो। सरकार, कम�चार. 

सqचय कोष, रािY�य iबमा सं*थान र नागJरक लगानी कोषले ज7मा गरेको ८ अब� 1पैयाँ र हालस7मको 

wयाज आ7दानीबाट १ अब� 1पैयाँ ज7मा भएको छ। 

  



>f]tM gful/s,    2071/7/10 

    
    

 



 
  



>f]tM gof¤ klqsf,    2071/7/10 

�सारण 23ड क4पनी 5थापनामा अथ�को सै6ाि7तक सहम�त  

 

सचेन गौतम/नया ँप9:का 

काठमाड&, १० काि(तक 

अथ� म8Gालयले रािY�य  सारण �aड क7पनी *थापना गन� ऊजा� म8Gालयलाई सuैाि8तक सहम�त <दएको छ । 

अथ�ले क7पनी *थापना गनु�अ�घ �वHयतु ् ा�धकरणको अ<हलेको  सारण लाइनको सरंचना, स7पि�त मXूयांकन, 

ह*ता8तरणलगायतमा  *ट पान� ऊजा� म8Gालयलाई आaह गरेको छ । 

एमाले अsयI झलनाथ खनाल नेत�ृवको सरकारले �वHयुत ् सारण  णाल.को �नमा�ण, �वकास, �व*तार, 

*तरव�ृu र सqचालनमा रा|यको एका�धकार कायम गन�  सारण क7पनी *थापना गन_ �नण�य ०६७ मा 

गरेको �थयो । 

एकOकृत माओवाद.का उपाsयI डा. बाबुराम भmराई नेत�ृवको सरकारले  ा�धकरणको पुनस~रचना गर. 

छुmै ‘ सारण तथा �वतरण’ क7पनी *थापना गन_ �नण�य गरेको �थयो । �नण�य भएको ४ वष� 

पु�गस�दासमेत अ<हलेस7म क7पनी *थापनाले मूत� �प 5लन सकेको छैन । 

सरकारले चालू आ�थ�क वष� ०७१/७२ को बजेटमाफ� त  ा�धकरणलाई टु[याएर �वHयुत ्उ�पादन,  सारण र 

�वतरणका तीन छुmाछुmै क7पनीको �पमा पुनस~रचना गJरन ेघोषणा गरेको छ ।  सारण इकाईलाई ऊजा� 

bयापार गन�समेत सIम क7पनीका �पमा �वकास गन_ सरकारको योजना छ । 



अथ� म8Gालयका बजेट महाशाखा  मुख बैकु�ठ अया�लले क7पनी *थापना गन� सैuाि8तक सहम�त 

<दइएको बताए । ‘ सारण लाइन �नमा�ण गन� क7पनी प�न खडा गन_ र  ा�धकरणको अ<हलेको 

संरचनालाई यथावत ्रा>न स:कँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार,  ा�धकरणको *वा5म�वमा रहेका तथा 

�नमा�णाधीन  सारण लाइनको मूXयांकन गर. नयाँ क7पनीमा ह*ता8तरण,  सारण लाइनमा रहेका 

कम�चार.को bयव*थापनलगायतका �वषय टंुAयाउनु पन_छ । 

ऊजा�ले क7पनीको अ�धकृत पुँजी २५ अब�, जार. पुँजी ५ अब�, च�ुता पुँजी २ अब� 1पैयाँ रहन े *ताव गरेको 

छ । क7पनीमा ऊजा�को ७ लाख, अथ�को ४ लाख, रIा, गहृ, वन र भू5मसुधार म8Gालयको ८०/८० हजार र 

 ा�धकरणको ५ लाख :क�ता सेयर *वा5म�व रहन े *ताव गJरएको छ । क7पनीको  �तसेयर मूXय हजार 

1पैयाँ  *ताव गJरएको ऊजा� म8Gालयले जनाएको छ । 

ऊजा� म8Gायलयका अनुसार, नयाँ क7पनीको *थापनाप�छ  ा�धकरणको हालको  सारण  णाल. 

संरचनालाई r5मक �पमा क7पनीमा समावेश गJरनछे । 

�व�यतु ्आयोजनाको ब=क >यारे7ट1 जफत 

�वHयतु ् ा�धकरणले दईु जल�वHयतु ्आयोजनाको काय�स7पादन जमानत (परफम_8स Aयारे8ट.) जफत गरेको छ । 

�वHयतु ्खJरद स7झौता (�प�पए)मा राoखएका सत�अनसुार काम नभएको भ8दै  ा�धकरणले ३ मेगावाटको 

5म<दमखोला (कराप)ु साना जल�वHयतु ्र ९.९ मेगावाटको मH�यखुोला जल�वHयतु ्आयोजनाका ब=क Aयारे8ट. 

जफत गरेको हो । 

 ा�धकरणले 5म<दमको १८ लाख र मH�युखोलाको ५९ लाख ८० हजार ८ सय गर. कुल ७७ लाख ८० हजार 

८ सय 1पैयाँ जफत गJरएको जनाएको छ । जल�वHयुत ् व(धकले �प�पए गदा�  �तमेगावाट ६ लाख 

1पैयाँ ब=क Aयारे8ट. रा>नुपछ�  । 

अि>तयार द1ुपयोग अनुस8धान आयोगले bयापाJरक उ�पादन सु1 गनु�पन_ 5म�त (आर5सओडी)5भG 

�वHयुत ् उ�पादन सु1 नगरेका आयोजनालाई �प�पएको सत�अनुसार कारबाह. गन� गत भदौमा 

 ा�धकरणलाई �नद_शन <दएको हो । यह. �नद_शनका आधारमा  ा�धकरणले दईु आयोजनाको ब=क 

Aयारे8ट. जफत गरेको हो । 

  



>f]tM gful/s,    2071/7/11 

�सारण 23ड क4पनी खुAने  

लzमण �वयोगी  

लामो समयदेoख थाँती रहेको रािY�य  सारण �aड क7पनी खोXने अथ� म8Gालयले ऊजा�लाई सैuाि8तक 

सहम�त <दएको छ। ऊजा� म8Gालयले मागेको सहम�त �त सकारा�मक हँुदै क7पनी खोXन रायस<हतको 

सहम�त <दएको हो। 

ऊजा� म8Gालयले  सारण IेGको छुmै िज7मेवार. स7हाXने गर. ‘रािY�य  सारण �aड क7पनी 5ल5मटेड' 

नामको क7पनी खोXन अथ� म8Gायसँग सहम�त माAदै असोज २२ गत ेपGाचार गरेको �थयो। नेपाल 

�वHयुत  ा�धकरण5भGको सांगठ�नक संरचना सुधार गन� पाँचवटा सत� पूरा गनु�पन_ �नद_शन <दँदै सहम�त 

<दइएको अथ� म8Gालय बजेट महाशाखा  मुख वैकु�ठ अया�लले बताए। 

‘क7पनी खोXनेबारे म8Gालय प<हलेदेoख सकारा�मक हो तर  ा�धकरणको अ<हलेको संरचना यथावत 

राखेर क7पनी खोXनुको अथ� हँुदैन,' उनले सोमबार नागJरकसँग भने, ‘सांगठ�नक सुधार, कम�चार. 

bयव*थापनलगायत काम गन_ गर. क7पनी खोXन सैuाि8तक सहम�त <दइएको छ।' 

अथ� म8Gालयले पाँच  hन तथा सत� राखेर क7पनी खोXन <दइएको सहम�त �त भने ऊजा� म8Gालयका 

अ�धकार. सकारा�मक छैनन।् ‘म8Gालय  ा�धकरणका सबै सम*याबारे जानकार भएकाले iबनासत� 

सहम�त <दइनुपMयR,' ऊजा� म8Gालयका  व�ता केशवsवज अ�धकार.ले बताए। अथ�लाई ऊजा� IेGका सबै 

सम*या जानकार. भए प�न अनावhयक सत� पठाएको अ�धकार.ले बताए। 

 ा�धकरण5भGको  सारण संरचना र स7पूण�  सारण लाइनको स7पि�त ह*ता8तरण हुनुपन_, सं*था 

सुधार हुने सु�निhचततास<हतको �ववरण  ा�धकरणलाई  *तुत गन� लगाउन अथ�ले ऊजा� म8Gालयलाई 

सुझाएको छ। सरकारले २०६८ सालमा  ा�धकरणको साढे २७ अब� 1पैयाँ सं�चत नो�सान अपलेखन गरेको 

�थयो। 

उ�त घाटा रकम अपलेखन हँुदा  ा�धकरण सुधार गन� <दइएको सत� पालना भए नभएको बारे प�न �ववरण 

माAन अथ� म8Gालयले सोधेको छ। नयाँ खो5लने क7पनीका ला�ग कम�चार., बजेट, अ8य संरचनाको 

bयव*थापनको खाकासमेत माAन लगाइएको छ। तर, अथ� म8Gालयले क7पनीसँग सबै असबि8धत कुरा 

सोधेको  व�ता अ�धकारको भनाइ छ। 

 सारण क7पनी खोलेप�छ क7पनीले 5लने  सारण शुXक (ि�व5लङ चाज�) बारे प�न *पYट हुनुपन_ अथ� 

म8Gालयको धारणा छ। अथ�, ऊजा�, रIा, गहृ, वन, �वdान– �व�ध तथा वातावरण, भू5मसुधार तथा 

bयव*था म8Gालय र  ा�धकरण सं*थापक रहन ेगर. क7पनीको से◌ेयर संरचना तय गJरएको छ। ऊजा� 

म8Gालयका अनुसार क7पनीको अ�धकृत पुँजी २५ अब�, जार. पुँजी ५ अब� र च�ुता पुँजी २ अब� 1पैयाँ 

हुनेछ। 

ऊजा� मन ्Gालयका अनुसार क7पनीमा अथ� ४ लाख र ऊजा� म8Gालयले ७ लाख :क�ता सेयर लगानी 



गन_छन।् यसैगर., क7पनीमा रIा, गहृ, वन, �वdान– �व�ध तथा वातावरण र भू5मसुधार म8Gालयले 

८०/८० हजार र  ा�धकरणको पाँच लाख :क�ता सेयर *वा5म�व रहन ेगर. संरचना तयार पाJरएको छ। 

 �त:क�ता एक हजार 1पैयाँ कायम गन_ प�न ऊजा� म8Gालयले जनाएको छ। 

अथ� म8Gालयले पूण� सहम�त न<दइएकाले त�काल क7पनी गठनको  :rयामा जान सम*या हुने ऊजा� 

म8Gालयका अ�धकार. बताउँछन।् म8Gालयका उप–स�चव  Xहाद साद सापकोटाले अथ�को पूण� सहम�त 

आएप�छ क7पनी रिज*�ारमा क7पनी दता� हुन ेउनले बताए। उनले भने, ‘मि8GपJरषदले यसअ�घ न ै

क7पनी खोXन *वीकृ�त <दइसकेको छ अब अथ� म8Gालयको पूण� सहम�त चा<हयो।' 

सरकारले चालु आ�थ�क वष�को बजेटमा  सारण लाइन �नमा�णमा देoखएका सम*या समाधान गन� छुmै 

क7पनी खोXने घोषणा गरेको �थयो। बजेटमा उ�पादन,  सारण र �वतरणका छुmा–छुmै क7पनी *थापना 

गर.  सारण इकाइलाई ऊजा� bयापार गन� समेत सIम क7पनीको 1पमा �वकास गन_ घोषणासमेत 

गJरएको �थयो। क7पनी *थापनाप�छ  सारण लाइन �नमा�णका IेGमा देoखएका सम*या �व*तारै 

समाधान हँुदै जानेमा ऊजा� म8Gालयका अ�धकार.ले �वhवास bय�त गरे। 

 ा�धकरणमा �वHयुत �वतरण �नकाय छुmै छ। यो कJरब ख�डीकरण गJरएबराबरकै हो तर आ�थ�क 

कारोबार के8�बाटै हेJरन ेहँुदा सम*या देoखएको छ। तर, यसलाई प�न छुmै क7पनीको 1पमा �वकास 

गनु�पन_ म8Gालयका अ�धकार.को तक�  छ। जल�वHयुत �वकास नी�त, २०५८ जार. गदा� प�न  ा�धकरण 

ख�डीकरणको  ावधान राoखएको �थयो। 

 ा�धकरणHवारा �नमा�णाधीन आयोजना समयमा ब8न नस�न,ु  सारण लाइन �नमा�णमा सम*या र 

aामीण �वHयुतीकरण गन� समेत सं*थाले उ�चत काम गन� नसकेकाले यसको ख�डीकरण गनुपन_ 

यसअ�घका सरकार र ऊजा�म8Gीले योजना बनाउँदै आएका �थए। अथ� म8Gालयले प�न  ा�धकरण5भG 

सुधार नहँुदासम7म जल�वHयुत �वकासले ग�त 5लन नस�न ेभ8दै सं*था टु[याउन ऊजा� म8Gालयलाई 

सुझाव <दँदै आएको हो। 

पूव�ऊजा�म8Gी गोकण� �वYटको काय�कालमा  ा�धकरण ख�डीकरण तथा  सारण क7पनी खोXने 

 ारि7भक काम सु1 भएको �थयो। �यसप�छ ऊजा�म8Gी भएका *व. पोYटबहादरु बोगट.को काय�कालमा 

 सारण तथा �वतरण क7पनीको अवधारणा बनाइएको �थयो।  ा�धकरणका कम�चार. भने  सारण खोXने 

र नखोXन ेदईु खेमामा बाँZडएका छन।्  

क4पनीको सेयर संरचना 

सं*थापक म8Gालय सेयर :क�ता रकम (1. लाखमा) 

अथ� ४ लाख  ४००० 

ऊजा�  ७ लाख ७००० 

रIा  ८० हजार ८०० 



गहृ  ८० हजार ८०० 

वन ८० हजार ८०० 

�वdान,  �व�ध तथा वातावरण ८० हजार ८०० 

भू5मसुधार तथा bयव*था ८० हजार ८०० 

नेपाल �वHयुत  ा�धकरण ५ लाख ५००० 

ज7मा २० लाख २०००० 

kोत :  ऊजा� म8Gालय 
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५ आयोजनासँग पीपीए गदC �ा2धकरण 
नेपाल �वHयतु ् ा�धकरण २५ मेगावाटभ8दा ठूला ५ जल�वHयतु ्आयोजनाको  व(धकसँग �वHयतु ्खJरद स7झौता 

(पीपीए) को तयार.मा जुटेको छ ।   ा�धकरणले  २५ मेगावाट भ8दा ठूला Iमताका ५ आयोजनाको �व�तीय �वhलेष 

गJररहेको छ । २५ मेगावाटस7म आयोजनाका  व(धकसँग  ा�धकरणले पीपीए गदl आएको छ । पीपीएको तयार.मा 

रहेका आयोजनाह�मा ५१ मेगावाटको 5लख–ु१ र ३३ मेगावाटको 5लख–ु२, ८६ मेगावाटको सोलदुधूकोसी, ३० 

मेगावाटको 8याद. र ३८ मेगावाटको मा�थXलो कलगंा आयोजना छन ्। यी आयोजनाको जZडत Iमता २ सय ३८ 

मेगावाट छ । सोल ुआयोजनाबाट �वHयतु ्उ�पादन गन� हाइ�ोभे8चस�  ा5ललाई �वHयतु ्उ�पादन अनमु�तपG 

(लाइसे8स) <दएको छ । अ8य आयोजनाका  व(धकले भने पाएका छैनन ्। हालस7म सरकारले २ हजार १ सय ५६ 

मेगावाट �वHयतु ्उ�पादन गन� ९२  व(धकलाई लाइसे8स <दएको छ । 

ठूला आयोजनाका  व(धकसँग पीपीएको तयार. गJररहको  ा�धकरण �वHयतु ्bयापार �वभागका �नद_शक <हत8� 

शा�यले बताए ।  “ ा�धकरणले आयोजनाको �व�तीय �वhलेषण गJरहेको छ,” उनले भने, “पीपीए काय��व�धबाट 

�नद_शन आउनासाथ ५ आयोजनाका  व(धकसँग पीपीए हुने छ ।” 

हालस7म  ा�धरकणले १ हजार ९ सय ९८ मेगावाट Iमताका १ सय ५३ आयोजनाका  व(धकसँग पीपीए गरेको छ । 

गत वशैाखदेoख २५ मेगावाटभ8दा ठूला आयोजनाका  व(धकसँग पीपीए गरेको छैन । आगामी ४ वष�प�छ वषा�दमा 

iबजुल. बढ. हुने र <हउँदमा उ�पादन घटेर लोडसेZडङ जार. रहने भ8दै उसले �नजी  व(धकसँग पीपीएमा आनकानी 

गदl आएको छ । 

डलरमा पीपीएको �वषयमा स5म�त गठन भएकाले स5म�तको  �तवेदन आएप�छ माG पीपीए गन_ तयार. 

 ा�धकरणको छ । स5म�तले हालस7म  �तवेदन <दएको छैन । नेपाल राY� ब=कले समेत डलर पीपीएको �वषयमा 

आnनो  �त:rया <दएकाले यस �वषयमा अझ गहन छलफल आवhयक पन_  ा�धकरणको भनाइ छ । 
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�व�युत ्: अवसर उपयोग गन� नसGदा 

• सरकारका �व5भ8न �नकायह�को सकारा�मक सोचलाई एकOकृत �पमा पJरचालन नगर. �वHय�ुको समa 

�वकास स7भव छैन । 

राधेhयाम अ�धकार.  

 

का�त �क १० -  

केह. <दनअ�घ इलामको माइखोलाबाट उ�पा<दत iबजुल. नेपाल �वHयतु ् ा�धकरणले  सारण लाइन नबनाइसकेका 

कारण खेर जाने ि*थ�त भएको समाचार  े�षत भएको �थयो । झ8ड ैएक वष�अ�घ इलाम पAुदा �यो सम*या आउँदैछ 

भ8ने कुरा इलामबाट  �त�न�ध�व गन_ एकजना जन �त�न�धले भ8नभुएको अ<हले प�न स7झ8छु । �यो पJरि*थ�त 

नआओस ्भनेर सरकारका �व5भ8न �नकायसँग पहल गJररहेको कुरा प�न उहाँले बताउनभुएको �थयो । अपशोच य�त 

 य�न हँुदाहँुदै प�न एका�तर लोडसेZडङबाट  ताZडत भइरहनपुन_, अका��तर सानीमा हाइ�ोले �वकास गरेको 

जल�वHयतु ्आयोजनाबाट बाइस मेगावाट iबजुल.  सारण लाइन तयार नभएकै कारण खरे जाने ि*थ�त पदैा हुन ु

कुन ैप�न �िYटकोणले aा�य हुनस�तनै । 



 

स�ंवधान �नमा�णको बेलामा य*ता oझनाम5सना कुरामा sयान केि8Hरत गनु�हु8न भ8ने प�न तक�  आउला । स�ंवधान 

�नमा�ण स◌ंँगसँ◌ंग ैप�न सरकारले आफूले गनु�पन_ कत�bय परुा गनु�पन_ र �वकासका काय� अवरोध हुनहुु8न भ8ने 

आशयले यस �वषयमा कलम चलाउनपुरेको हो । 
 

नेपाल �वHयतु ् ा�धकरण यस बीचमा पटक-पटक समाचारको हेडलाइन भएर आएको छ । तर ती खबरह� ज<हले 

प�न �नराशा बोकेर आएका छन ्। क<हले कमसल �ा8सफ� मर खJरदमा jYटाचारको अ5भयोगमा थु  ैपदा�धकार. 

म�ुछएका त क<हले रसवुा, 5स8धुपाXचोकमा �नमा�णाधीन आयोजना  मखु हटाइएको पI/�वपIमा उ5भएका 

*थानीय वा5स8दाह�को अवरोधका कारण आयोजनामा�थ परेका नकारा�मक असरबारे <ट�पणीह� प�न पाइर<हयो 

। �य�तले नपगेुर चमे5लया आयोजना, जसको  बu�न *वयम ्ने�व ाले गरेको छ, समयमा �नमा�ण हुन नसकेको 

माG हैन, लागत मXूयमा भएको बढो�तर.ले था5मनस�न ुभएको समाचार छ । यसबाट ने�व ा5भG सशुासनको, 

पारद5श�ताको खाँचो रहेको *पYट छ । 

 

 

 

दोषी को ? 

 

ने�व ाको यो अव*था आउन दोषी को हुन ्? के ने�व ा 5भGका पदा�धकार./कम�चार.माG यसमा दोषी हुन ्? वा 

राजनी�तक व�ृत प�न यसमा दोषी छ ? ससंद.य स5म�तह�ले सरकार वा राजनी�तक नेत�ृवले गरेका G<ुटह� सतह. 

�पमा औXंयाउने माG हो :क ? �यसभ8दा पर गएर द.घ�काल.न समाधान <दने  य�न गन_ हो ? 

 

ने�व ाको  मखु काय�कार.को �नयिु�तमा सदैव राजनी�तक ह*तIेप भएको छ । रा�ो न�तजा �न*केको हँुदो हो भने 

य*ता ह*तIेप प�न *वीकाय� हुनस�Mयो । दभुा�Aय के छ भने राजनी�तक ह*तIेप कायम रहने र ने�व ा <दन-

 �त<दन ध*दै जाने । यस  :rयाले �नर8तरता पाएस7म �वHयतु ्�वकासका ला�ग भर पJरएको एकमाG �नकाय 

अथा�त ने�व ाबाट नेपाल.ले के आशा र अपेIा गन_ ? य*त ैअव*था र<हर�यो भने केह. समयमा एउटा अकR 

साव�ज�नक �नकायले नेपाल वायसेुवा �नगमको ग�त त भोAन ुपदlन ? 

 

ने�व ा5भG एकसेएक पढेलेखकेा, आnनो IGेमा सीप र अsययन भएका  ा�व�धक/bयव*थापकको कमी छैन । 

�तनमा आnनो सगंठनका ला�ग, मलुकुका ला�ग केह. गर` भ8ने आकांIा प�न छ । तर राजनी�तक ह*तIेपका 

कारण कुन ैप�न काय�कार.  मखु आnनो �नकाय �त उ�तरदायी ब8नभु8दा उसको �नयिु�तमा चासो 5लने �त 

बफादार हुन बाsय हुनलेु ने�व ा सकंटa*त हँुदैछ । यो मgुालाई रािY�य मgुाको �पमा *वीकार नगर. सम*याको 

समाधानमा पAुन स:क8न । 

 

 

 

अकI पाटो 
 

नेपालले भारतस◌ंँग �वHयतु ्bयापार स7झौता स7प8न गरेको छ । नेपालको बढ. iबजुल. भारत पठाउन स:कने र 



कम भएको बेला भारतबाट iबजुल. खJरद गन�स�ने यो स7झौताको म>ुय लzय हो । यसका ला�ग सकेस7म चाँडो 

 सारण लाइन दवु ैमलुकुमा �वक5सत गर. जो6न ज1र. छ । यो कामको चाँजो नेपाल5भG नेपालले 5मलाउनपुन_ 

कुरामा �ववाद हुनस�तनै । तर यो काम हालको ने�व ाको सगंठना�मक सरंचना कायम राखेर स7भव हुने लIण 

छैन । 

 

साथ ैअ�घ स7झौता भइसकेका तर काया�8वयनमा बाधा पJररहेको पqचेhवर, मा�थXलो कणा�ल. तथा अ1ण 

जल�वHयतु ्आयोजनाह� धमाधम अ�घ ब�दैछ । यसका अ�तJर�त पाइप लाइनमा रहेका जलाशयय�ुत 

आयोजनाह�समेत अ�घ ब�ने स7भावना र सकेंत देoखदैँछ । जल�वHयतु ्आयोजनाको �वकासमा नेपाल-भारत 

बीचको स7झौताले यी दईु मलुकु बाहेकका अ8य लगानीकता�लाई समेत आक�षत� गदlछ । यसको लाभ कसर. 5लने र 

क*ता सरंचनागत �वकासतफ�  sयान जान आवhयक छ भ8ने कुरा आउँदा <दनका ला�ग चासोको �वषय हुन ्। 

 

 

 

सरंचनागत फेरबदलको आवJयकता 
 

प<हलो �वघ<टत स�ंवधानसभा चाल ुहँुदैको अव*थामा सरंचनागत फेरबदल आवhयक ठा�नएर iबजुल. उ�पादन, 

 सारण, �वतरणका ला�ग तीन छुmाछुmै �वधेयक ससंदसमI सरकारले  *ततु गरेको �थयो । ती तीनवटै �वधेयकले 

 ारि7भक चरणह� पार गरेर �वधायन स5म�तसमI पेस भएको �थयो । ती �वधेयकह�ले �य�तबेला  ाथ5मकता 

पाएनन ्। प<हलो स�ंवधानसभाको अवसानस◌ंँग ैपेस भइसकेका �वधेयकह�ले प�न काननुको �प धारण गन� 

सकेनन ्। अ�त आवhयक ठा�नएका ती �वधेयकह�ले अकाल म�ृयवुरण गन� पगेु । 

 

अ<हले नेपाल-भारतबीच भएका �व5भ8न स7झौताह�लाई नेपालतफ� बाट सघाउन मा�थ उXलेख गJरएका 

�वधेयकह�लाई कि�त <ढलो नगर. ससंदमा सरकारले पेस गनु�पन_ हो । सरकारको स*ंथागत �नर8तरताको <हसाबले 

प�न ती �वधेयकले ससंद5भG  वेश पाइस�नपुन_ �थयो । यसमा स7बि8धत म8Gालयको सोच के छ, अझ ैथाहा 

हुनसकेको छैन । �वHयतु ्म8Gालय हेन_ ससंद.य स5म�तले स7बि8धत म8Gी र पदा�धकार.लाई बोलाएर यी 

�वधेयकह� :कन पेस गJरएनन ्भनी सोधखोज गन� <ढलो भइसकेको छ । 
 

यी �वधेयकह�ले काननुको *व�प 5लने iबि�तकै उ�पादन,  सारण तथा �वतरणका ला�ग छुmै �नकायको गठन हुने, 

आआnनो IेGमा जवाफदे<हता बहन गनु�पन_ अव*थाको 5सज�ना हुनेछ । �वHयतु ्उ�पादन गन�मा त हामी प�छ परेकै 

छ`, उ�पादन भएर प�न  सारण लाइनको यथेYट bयव*था भएन भने उ�पा<दत iबजुल.लाई बजारमा परुय्ाउन 

स:कँदैन । �यसको मार सानीमा हाइ�ोले इलाममा खे�नपुरेको �Yटा8त न ैयसका ला�ग पया��त हु8छ । �य�तमाG 

हैन, केह. समयअ�घ केह. स>ंयामा टावर जो6न नसकेर 5स8धुल. हँुदै गएको  सारण लाइनको काम स7प8न हुन 

नसकेको र त�स7ब8धी आयोजना नै अलपG परेको खबर आएको �थयो । केह. bयि�त �वशषे (पाटp �वशषे) को 

उ�साहटमा रािY�य  सारण लाइनलाई �निYrय पान_ �य*ता  य�नलाई काननुको bयव*था गर.  भावकार. 

काया�8वयनसमेत गराउन सरकारले आँट गनlपछ�  । 
 

 सारण लाइन भनेको �वHयतु ्आप�ूत� गन_ राजमाग� हो । य*ता राजमाग� �नमा�णमा बाधा परुय्ाउन न<दने bयव*था 



5मलाउन ुसरकारको धम� हो । जनताले प�न यसमा हातमेालो गनlपछ� , य<द मलुकुलाई पछौटेपनबाट मिु�त <दलाउने 

चाहना रा>ने हो भने । पाटpह� त यसका ला�ग झन ्साधक ब8नपुन_ हो, वाहक हैन । सरकारले प�न bयि�तको 

जAगाह� 5लनपुदा� पारदश� तवरले मXूया�कन गर. उ�चत मआुwजाको bयव*था गनु�पछ�  । 

 

 

 

अवसरको �यव5थापन  

 

गएको प=स�ी वष�मा गन� नसकेको/नपाएको काम गरेर देखाउने अवसर आएको छ । अवसरलाई bयव*थापन गन_ 

चुनौती अगाZड छ । �वHयतु ्उ�पादन  सारणको �वषय एक म8Gालयसगं माG स7बि8धत छैन । सरकारका 

�व5भ8न �नकायह�को सकारा�मक सोचलाई एकOकृत �पमा पJरचालन नगर. �वHय�ुको समa �वकास स7भव छैन 

। यसमा म>ुयतः वातावरण, वन, अथ�, उHयोग लगायत �व5भ8न म8Gालयह�को सहभा�गता र सहयोगको अपेIा 

रह8छ । �वHयतु ्तथा 5सचंाइ म8Gालयको झन ्अ8यो8या��त स7ब8ध छ । 

 

यसका ला�ग  धानम8Gी bयि�तगत �पमा र  धानम8Gीको काया�लय स*ंथागत �पमा चु*त-द1ु*त रहन 

आवhयक छ । :कनभने अ8तरम8Gालयलाई सम8वय गर. न�तजा �नकाXने काम  धानम8Gीकै िज7माको काम हो 

। रा�ो अवसर आएको छ, यसलाई bयव*थापन गन� स:rय हुनपुन_ अव*था आएको छ ।  

 

अ8�यमा, जनकपरुमा उHयोग खोलेर बसेका एक उHयोगप�तले मलाई भनेको कुरा लेखेर आnनो �वचार टंुAयाउन 

मन लाAयो । उनले भनेका �थए, रा|यले ज7मा दईुवटा काम गJर<दए पAुछ । मलुकुभJर आवत-जावत गन� सडक 

बनाओस ्र iबजुल. पया��त माGामा देओस ्। �तनको �नवा�ध उपभोग गन� पाउने हो भने सरकारले रोजगार.को �च8ता 

गन� पदlन, �यो नेपालका उHयमीह�कै िज7मा छाZड<दए हु8छ । मलाई लाAछ, यो भनाइमा अ�तशयोि�त छैन । 

यातायात र �वHय�ुको रा�ो bयव*थापन हुनसकेमा कृ�ष, उHयोग सब ैIेG फ*टाउँछ । यातायातको IेGमा केह. 

 ग�त भएको छ, �तनको स�ुढ.करण हा�ो लzय हुनपुछ�  भने �वHय�ुको IेGमा फ6को न ैमानु� पन_छ । आजको 

<दनको माग यह. हो 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/7/11 

पीट1ए, पीडीए र रािKLय Mहत 

1  

भीम रावल  

 

का�त �क १० -  

नेपाल र भारतबीच केह. समयअ�घ भएको �वHयतु bयापार स7झौता (पीट.ए) तथा मा�थXलो कणा�ल. जल�वHयतु 

आयोजनाको �वकास स7झौता (पीडीए) बारे देशमा ज�त चचा� हुनपुन_ �थयो, �य�त हुनसकेन । देशमा राजनी�तक 

*था�य�व भएको भए र �वगतमा जलkोतको उपयोगस7ब8धी स7झौताह� �ववादा*पद नरहेको भए सायद पीट.ए र 

पीडीएबारे रािY�य छलफल आवhयक हँुदैन �थयो होला । तर �वगतमा नेपाल र भारतबीच भएका जलkोतस7ब8धी 

 ायःजसो सहम�त र स7झौता �ववादा*पद तथा नेपालको <हत �तकूल भए भ8ने नेपाल. जन �त:rयाको 

पYृठभ5ूममा मा�थ उिXलoखत स7झौताह�बारे नेपाल. जनताले चासो राखेर रािY�य *तरमा छलफलको �वषय 

बनाउन ुआवhयक �थयो । देश राजनी�तक सrंमणबाट गिुजर्रहेको र राजनी�तक तहमा अि*थरताको बादल कायम ै

रहेको ि*थ�तमा नेपालको �वकास तथा सम�ृuको आधारको �पमा रहेको जलkोतको उपयोग *वदेशको <हतअन1ुप 



�ववेकस7मत �पमा हुनपुछ�  भ8ने आवाज उ�नपै�यो । तर य*तो आवाज ज�त bयापकतासाथ उ�नपु�यो, �य�त 

उठेको देoखएन ।  

 

 

 

�वदेशी लगानीको स7दभ� 
 

क�तपय मा�नसह�ले पीट.ए र पीडीए गदा� रािY�य <हतको पIमा यथो�चत sयान न<दएर भए प�न हतरपतर गदl 

हुनपैछ�  र यसबाट जनताको भलो हुनेगर. �वदेशी लगानीको ओइरो ला�गहाXछ भ8ने मा8यता राख े। स7झौता गदा� 

नेपालको रािY�य <हतको पIमा sयान <दनपुछ�  भ8ने �िYटकोण र मा8यतालाई �य*ता मा�नसह�ले �वदेशी लगानी 

�वरोधी र �वकास �वरोधीका �पमा �चiGत गन_ द*ु यास प�न गरे । य*तो गन_ह�ले वत�मान �वhवमा शि�तशाल. 

देशह�समेत आnनो रािY�य <हतलाई सवRपर. राखेर काम गछ�न ्भ8ने यथाथ� नबझुेझ= गरेको देoखयो ।  

 

�वदेशी लगानीको  सगंमा सव� थम य*तो लगानी केका ला�ग भ8ने  hनको *पYट जवाफ सबलेै खो|नपुछ�  । 

�वदेशी लगानीको �नरपेI वा अ8ध *वागतले देश उँभो लाAदैन भ8ने कुरा थु  ैदेशका अनभुवले 5सu गJरसकेको छ । 

य*तो लगानी नेपालको सम�ृu र नेपाल. जनताको समa �वकासलाई अगाZड बढाउनलाई हुनपुछ�  । य*तो �वकास 

 ाकृ�तक kोतमा�थ नेपाल. जनताको *वा5म�व कायम राखरेमाG स7भव हु8छ ।  

 

कुन ैप�न लगानीकता�ले मनुाफा चाहन ुसामा8य dानको कुरा हो । �वदेशी लगानीकता�ले प�न उ�चत मनुाफा 5लन 

पाउँदैन वा 5लन हँुदैन भ8ने होइन । तर हा�ो �वकासका आधार रहेका जलkोत लगायत  ाकृ�तक kोतह�मा�थ 

जनताको *वा5म�व न ैग7ुनस�ने, लगानीकता�ले नाजायज मनुाफा 5लनेमाG होइन, नेपाल र नपैाल. जनताले ठूलो 

I�त bयहोनु�पन_ अव*थामा परुय्ाइ<दने ज*ता काय�लाई कुन ैप�न �ववेकO bयि�तले उ�चत ठा8न स�दैन । नेपालका 

म>ुय नद.ह�मsये कोशी र ग�डकOको पानीको उपयोगका स7ब8धमा नेपाल र भारतबीच क�तपय पIमा लामो 

समयदेoख �ववाद कायम छ । महाकाल.को पानीको  योगबारे प�न �नकै ठूलो मतभेद उ�प8न भएको सबलैाई थाहै छ 

। नद. र �यसको पानीको उपयोगबारे कुन ैप�न सम*या नभएको नेपालको मह��वपणू� नद. कणा�ल. रहेको �थयो । 

�यस नद.को पानीलाई नेपाल सरकार *वय7ले बहुआया5मक उपयोगमा Xयाउन ुब�ुuमानी र जनताको द.घ�काल.न 

<हतमा हु8छ भ8ने हा�ो◌ ेभनाइ �थयो । नेपालको सबभ8दा स*तो मा�थXलो कणा�ल. जल�वHयतु आयोजनालाई 

नेपाल सरकारले न ै�नमा�ण गनु� सबभ8दा रा�ो हु8Mयो, �वदेशी क7पनीलाई न ै<दने ि*थ�तमा प�न नेपालको रािY�य 

<हतलाई सवRपर. राखेर �वदेशी लगानीकता�लाई उ�चत मनुाफा <दने कुरा गनु�पछ�  भ8ने हा�ो◌ ेधारणा हो ।  

 

पानीमा�थ नेपाल. जनताको अ�धकार (खानेपानी, 5सचंाइ, पया�वरणमा जनताले उपयोग गदl आएको पानी र रा|यले 

�वकास गदl गरेका आयोजनाह�का ला�ग आवhयक पानीको उपयोग) लाई अIु�ण रा>दै नेपालले आ�थ�क, 

सामािजक र पया�वरणीय �िYटबाट कुन ैप�न I�त bयहोनु� नपन_ कुरा स�ुनिhचत हुनपुछ�  भ8ने मा8यता अगाZड 

सारेका ह` । य*तो धारणालाई क�तपयले नेपालमा �वदेशी लगानी हुन न<दने र �वकासमा बाधा परुय्ाउन खोजेको 

भ8दै आnना गलत मा8यतामा पदा� हाXने द*ुचेYटासमेत गरे । भारतीय क7पनी जीएमआरसँग पीडीए भइसकेप�छ 

अब �यसको काया�8वयन �त सचेYट रहनपुन_ आवhयकता छ ।  

 



Nयान Mदनपैन+ �ावधान र मा7यता 
 

पीट.ए �वHयतु bयापारसँग स7बि8धत स7झौता भएकोले यसबारे नेपालका  मखु दलह�ले चासो र सरोकार 

रा>नपुछ�  ।  धानम8Gी �नवास, बालवुाटारमा  धानम8Gीको समेत उपि*थ�तमा बसेको नेकपा एमाले, नेपाल. 

कांaेस र एनेकपा माओवाद.का नेताह�को बठैकमा यसबारे छलफल भयो । छलफलपhचात एमाले, कांaेस र 

एमाओवाद.का तफ� बाट rमशः भीम रावल, रामशरण महत र नारायणकाजी �ेYठ सि7म5लत काय�दल गठन भयो । 

काय�दलले अथ� म8Gालयमा दईु <दन ऊजा� म8Gालयका स�चवसमेतका पदा�धकार.ह�को सहभा�गतामा bयापक 

छलफल गरय्ो । पीट.ए नेपालको <हत रIा गदl पार*पJरक <हतको आधारमा अगाZड बढाउनेगर. म*यौदामा समेत 

काय�दलले काम गरय्ो । पीट.ए नेपाल र भारतबीच �वHयतुको bयापार सqचालन गन_ कुरामा सी5मत हुनपुछ�  भ8ने 

तीन ैदल र हा�ो धारणा �थयो । �यह. अन1ुपका  ावधानमाG पीट.एमा रहनपुछ�  भ8ने हा�ो मा8यता �थयो ।  

 

पीट.एका स8दभ�मा नेपालमा भारतीय क7पनीले माG जल�वHयतु आयोजनामा सलंAन हुनपाउने र अ1 �वदेशीले 

�य*तो चाहना राखेमा भारतीय क7पनीको *वीकृ�त 5लनपुन_ स7मका �वचार प�न  कट भएका �थए । �यसलाई कुन ै

प�न देशभ�त नेपाल.ले *वीकान_ कुरा हुनस�दैMयो । दबु ैदेशबीच �वHयतु bयापारको  :rया �नवा�ध अगाZड बढाउने 

र यो  :rया IेGीय र उपIGेीय *तरमा समेत गन� स:कने  ावधान रहनपुछ�  भ8ने हा�ो भनाइ �थयो । लामो 

छलफलप�छ ऊजा� म8Gालयको तफ� बाट अगाZड साJरने म*यौदामा य*तो  ावधान राoखएको प�न �थयो । तर 

भारतसँगको वाता�मा यसलाई पJरवत�न गर.  *तावनामा साJरएको छ । हामीले �वHयतुको मXूय बजार  �त*पधा�का 

*था�पत मा8यताअन1ुप हुनपुन_ र एक देशले अकR देशबाट आया�तत �वHयतु शि�तमा कुन ैप�न  कारको 

अ�तJर�त कर र ब8देज लगाउन ुनहुने कुरामा जोड <दएका �थय` । यस ैअनसुारका  ावधान स7झौतामा रहेका छन ्। 

 

पीट.एभ8दा मा�थXलो कणा�ल. आयोजनाको पीडीए �नकै सवेंदनशील तथा नेपालका ठूला जल�वHयतु 

आयोजनाह�को भ�वYय �नधा�रण गन_ भएकोले यसका सब ैपIमा ग7भीर sयान <दन ुआवhयक �थयो । एमालेले 

�यह. कुरामा आnनो सरोकार राखेको �थयो । मा�थXलो कणा�ल. आयोजना जीएमआरलाई <दइसकेप�छ नद.को 

मा�थ वा तल अ1 कसलेै कुन ै कारका आयोजना बनाउनपुरेमा जीएमआरको *वीकृ�त 5लनपुन_ स7मको कुरा 

आर7भमा गJरएको �थयो । हामीले �यसको �वरोध गरेका �थय` । सन ्२००८ मा नेपाल सरकार र जीएमआर 

क7पनीबीच सहम�तपGमा ह*ताIर हँुदा ३०० मेगावाट Iमता भएको जल�वHयतु आयोजना नद.को बहाव (रन अफ 

द Jरभर) बाटै बनाउने भ8ने �थयो । तर पीडीए म*यौदामा आइपAुदा २१ घ8टा कणा�ल. नद.को पानी थुनेर 

(Jरजर,वायर बनाएर) ९०० मेगावाट iबजुल. �नकाXने भ8ने बनाइयो । यसर. ६०० मेगावाट �वHयतु शि�त बढ. 

�नका5लने कुराको साव�ज�नक सचूना र जानकार. केह. प�न गराइएन । आयोजना �नमा�ण *थलसमेत प<हले 

सहम�त गJरएभ8दा अकl  *थानमा साJरयो । यसबाट कणा�ल. नद.मा सव_Iण गJरएको ४,१८० मेगावाट Iमताको 

अकR जल�वHयतु आयोजनाको भ�वYय के हुने भ8ने  hन उठेको छ । 
 

कणा�ल. नद.को पानी मा�थXलो कणा�ल. आयोजनामा थु�न◌ंँदा �नकै ठूलो लगानीमा �नमा�णाधीन कैलाल.को 

रानीजमरा कुलJरया, ब<द�या िजXलाका राजापरु र सयू�पटुवा 5सचंाइ आयोजनाह�मा �नधा�Jरत माGामा तो:कएको 

जAगामा पAुनेगर. बा�ैमास पानी जा8छ :क जाँदैन भ8ने  hन उठेको �थयो । �य*त ैनेपालको स7भाbय सबभ8दा 

ठूलो �चसापानी जल�वHयतु आयोजना मा�थबाट मा�थXलो कणा�ल. आयोजनाको �वHयतु  सारण लाइन लजैाँदा 



य*तो मह��वपणू� आयोजनामा बाधा पन�स�ने, नाफा कमाउन लगानी गन_ र �वHयतु शि�त �नया�त गन_ �वदेशी 

क7पनीलाई  �तमेगावाट ५० लाख 1पयैा ँअनदुान <दने, नाफा र �वHयतु �नया�तमखुी आयोजनामा लगानी गन_ 

क7पनीलाई १५ वष�स7म कर छुट <दने र �यसप�छ प�न आयोजना अव�धभर ५०  �तशतमाG कर 5लने, नेपालमा 

उ�पा<दत �नमा�ण सामaी (5समे8ट, छड आ<द) लाई  ाथ5मकता <दनपुन_मा �वदेशबाट आया�तत सामaीलाई भ8सार 

छुट <दने, Iमता अनसुारको राज*व rमशः व�ृu नगन_ ज*ता �वHयतु ऐन �वपर.तका  ावधानह� हटाइनपुन_ हा�ो 

माग �थयो । मा�थXलो कणा�ल. आयोजनाको समझदार.पGमा ह*ताIर गदा� जुन *थानमा बाँध बनाइने सहम�त 

गJरएको �थयो, पीडीएमा �यसभ8दा मा�थ :कन साJरयो र यसर. सादा� मा�थ ब8नस�ने स7भाbय अsययन 

भइसकेको ४,१८० मेगावाटको जल�वHयतु आयोजनामा  �तकूल  भाव पछ�  :क पदlन भ8नेबारे हा�ो  hन �थयो । यो 

आयोजनामा  �तकूल  भाव नपन_गर. मा�थXलो कणा�ल. आयोजना अगाZड बढाइनपुछ�  भ8ने हा�ो मा8यता �थयो ।  

 

हा�ो भनाइ �थयो- मा�थXलो कणा�ल.बाट उ�पा<दत �वHयतुमsये क7तीमा ३०० मेगावाट �वHयतु नेपालले चाहेमा 

मXूय �तरेर 5लनपाउने, बजारको  �त*पधा��मक मXूयअनसुार नेपालबाट भारत �नया�त गJरने �वHयतुको मXूय 

�नधा�रण हुनपुन_, भारतमा �वHयतु �नया�तको  योजनको ला�ग �नमा�ण हुने �वHयतु  सारण लाइनमा नेपाल �वHयतु 

 ा�धकरणको समेत <ह*सा हुनपुन_ र उ�त लाइनबाट नेपालले अ8य आयोजनाबाट उ�पा<दत �वHयतुसमेत  सारण 

गन�स�ने ि*थ�त हु◌ुनपुन_, उ�पा<दत �वHयतु नेपालको रािY�य  सारण लाइनमा Xयाएर माG �नया�त गJरनपुन_ 

 ावधान राoखनपुछ�  । �यसगैर.  भा�वत IेGका जनताका ला�ग I�तप�ूत �का साथै सडक, अ*पताल, �वHयालय, 

सडक र 5सचंाइ आयोजनाज*ता �वकास �नमा�णका कामह� हुनपुन_, स>ुखा याममा नद.मा छोZडने पानीको माGा 

*पYट गनु�का साथ ैपया�वरणमा कु भाव नपन_ स�ुनिhचत गJरनपुन_, आयोजनामा अ�नवाय� �पमा नेपाल. 

कामदारह�लाई काम <दइनपुन_ र दI कामदारसमेत नेपालमा उपलwध नभए माG �वदेशीलाई रा>न पाइने, काब ु

बा<हरको पJरि*थ�तको कुन ैप�न जोoखम नेपाल सरकारले bयहोनु� नपन_, क7पनीकै कमी र गXतीको कारण उसले 

काम गन� नस�ने अव*थामा समेत नेपाल सरकारले I�तप�ूत � <दनपुन_ ज*तो  ावधान हटाइनपुन_, क7पनीलाई 

आयोजना तथा  सारण लाइनका ला�ग आवhयक जAमा वत�मान सrंमणकालमा समेत २० म<हनामा उपलwध 

गराइनपुन_ अ8यथा नेपाल सरकारले I�तप�ूत � <दनपुन_  ावधान सशंोधन हुनपुन_, एक  �तशत पया�वरण सेवा शXुक 

क7पनीले �तनपुन_,  भा�वत IेGका जनतामा जायज मागह� परुा गनु�का साथ ै भावकार. अनगुमनको bयव*था 

हुनपुन_ ज*ता कुरा हामीले उठाएका �थय` ।  

 

य*तो �वशाल र मह��वपणू� आयोजनाका ला�ग नेपालको  ाकृ�तक kोतको उपयोग हुने भएकोले नेपालको 

स�ंवधानअनसुार ससंदबाट यसको अनमुोदन गनु�पछ�  भ8ने हा�ो भनाइ �थयो । यी कुराह� नेपालको रािY�य <हतका 

ला�ग गJरएका हुन ्। क�तपय मा�नसले य*ता कुराह� उठाउँदा नेपालमा �वदेशी लगानी आउन बाधा पन_ हँुदा 

हटाइनहुु8न भ8नेज*ता धारणा राखेको प�न पाइएयो । य*तो �वचार रा>नेह�ले नेपालको बे<हत हुनेगर. स7झौता 

गनु�को औ�च�य न ैके रह8छ भ8ने  hनको जवाफ भने <दनसकेको देoखएन । 

 

हामीले �ढतासाथ उठाएका उ�त कुराह�को पJरणाम*व1प तXलो तट.य IेGमा नेपालले बनाउँदै गरेका 5सचंाइ 

आयोजनाह�मा पानीको कमी हुन न<दन पानीको आप�ूत� bयव*था गन_, कणा�ल. �चसापानीमा स7भाbय अsययन 

गJरएको जल�वHयतु आयोजनामा असर पन_ काय� नगJरने, जीएमआरलाई <दने भ�नएको  �तमेगावाट ५० लाख 



1पयैा ँअनदुानको �पमा न<दएर आयोजनाका �नमा�ण सामaीमा लगाइएको ,याटबापत �तJरएको रकमबाट :फता� 

<दनेगर. 5मलाउने,  सारण लाइनमा नेपालमा अ8य *थानबाट उ�पा<दत �वHयतुसमेत  सारण गन� स:कने र २५ 

वष�प�छ  सारण लाइनसमेत नेपाललाई स7ुपने, १५ वष�स7म कर छुट र �यसप�छ सध=का ला�ग ५०  �तशत करमाG 

�तनु�पन_  ावधान हटाई १० वष�स7म कर छुट र �यसप�छ परैु �तनु�पन_  ावधानको bयव*था, २० म<हनामा 

पJरयोजनाका ला�ग आवhयक जAमा  ा�त हुन नसकेमा पार*पJरक छलफल गर. �नण�य गJरने, नेपालले चाहेमा 

३०० मेगावाट �वHयतु खJरद गर. 5लनस�ने र �वHयतुको मXूय �नधा�रण बजार मXूयको आधारमा तय गJरने, 

अनगुमनको  ावधान रहनेज*ता कुराह� पीडीएमा राoखएको जानकार. भएको छ । हा�ो  य�नको फल*व1प 

सरकारले योजना आयोगका उपाsयIको सयंोजक�वमा मा�थXलो कणा�ल. जल�वHयतु आयोजनाको पीडीएबारे 

अsययन गन� एउटा स5मत गठन गरेको �थयो । यHय�प उ�त स5म�तको अsययनका rममा �व5भ8न म8Gालय र 

स*ंथाह�बाट  ा�त सझुावह�लाई स5म�तको सझुाव ख�डमा ग7भीर �पमा aहण गरेको पाइएन ।  

 

उपयु��त �वषयह�तफ�  स7बि8धत सबकैो sयान आक�षत� गदl नेपालको त�काल*न र द.घ�काल.न <हत, पानीमा�थ 

नेपाल. जनताको अ�धकारको रIा तथा नेपालले पाउनपुन_ लाभको यथो�चत सरुIाको कुरा गदा� �वकास �वरोधी वा 

भारत �वरोधी भएको भ8दै हXला गन_ह�ले हतार-हतार स7झौता गदा� नेपाललाई के फाइदा हु8छ भ8ने कुरा अगाZड 

सान�सकेको देoखएन । क�तपयले स7झौता गदा� 'नेपाल त�काल oझ5ल5मल. भइहाXछ, लोडसेZडङ ह<टहाXछ' भ8ने 

कुरा गदl यो आयोजना १०-१२ वष�प�छ माG परुा हुने तMयमा पदा� हाXने चेYटा गरे । य*तो गन_ह�ले क*तो �वकास 

चाहेका हुन ्र कसको ला�ग �वकास चाहेका हुन ्भ8ने  hन प�न देशभ�त नेपाल.ह� उठाइन ैरहे । यHय�प यो �वषय 

 ा�व�धक प�न भएकोले यसका सब ैपIह�मा जनसाधारणले जानकार. राखेर बोXनस�ने अव*था �थएन । हामीले 

उठाएकामsये क�तपय कुराह� स�याइएका, सधुाJरएका वा थ�पएका छन,् तर क�तपय मह��वपणू� कुराह�मा sयान 

न<दई सरकारले पीडीए गJरसकेको छ ।  

 

य*तो अव*थामा मा�थXलो कणा�ल. आयोजनाको काया�8वयन तथा काया�8वयनका चरणमा नेपाल र  भा�वत 

IेGका जनताको <हत रIा हुनेतफ�  सरकार, स7बि8धत म8Gालय र �वभाग, राजनी�तक दलह�, नेपालको <हत �त 

सम�प�त सघं-स*ंथाह�, देशभ�त नेपाल.ह� र  भा�वत IेGका जन �त�न�ध एव ंजनसमदुायले सचेत भई स:rय 

हुनपुछ�  । �छमेकO देश भारतको सरकारले समेत नेपाल. जनताको सवेंदनशील ि*थ�त नेपालको आवhयकता �त 

यथो�चत sयान <दनपुछ�  । लगानीकता�ले यथो�चत �पमा मनुाफा कमाएर लजैाने कुरामा �वम�त रा>न ुनपन_ भए 

प�न नेपालको �वकासको सबभै8दा मह��वपणू� आधारको �पमा रहेको जलkोत रािY�य <हतभ8दा अ1कै <हतमा 

माG द1ुपयोग नहोस ्भ8नेतफ�  sयान <दनपुछ�  ।  

 

चचा�मा आएका अ1ण तkेो, पिhचम सेती, बढू.ग�डकO लगायतका जल�वHयतु आयोजनाह�को �वकास स7झौता 

गदा� र यी आयोजनाह�लाई अ�घ बढाउँदा राजनी�तक दलह�, ससंद र स7बu स5म�तह�, �वd र �वशषेd 

नेपाल.ह�माझ पया��त छलफल हुन ुआवhयक छ । देश सrंमणकालमा रहेको र रा|य �व5भ8न कमी-कमजोर.a*त 

भएको तथा  शासनय8G समेत कमजोर रहेको वत�मान पJरवेशमा उ�त आयोजनाह�मा नेपालको <हतको �वषय 

ओझेलमा नपरोस ्भ8नेतफ�  यथेYट sयान <दन ुआवhयक छ ।  

 

रावल नेकपा एमालेका उपाsयI हुन ्। 



  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/7/11 

बलेफO ‘ए’को लगानी जुPयो  

 

नया ँप9:का 

काठमाड&, ११ काि(तक 

मनुलाइट हाइ�ोपावरले 5स8धपुाXचोकमा �नमा�ण गन� लागेको १०.६ मेगावाटको बलेफO ‘ए’ जल�वHयतु ्

आयोजनाको �व�तीय bयव*थापन (फाइनाि8सयल �लोजर) भएको छ । नेपाल बगंलादेश ब=कको नेत�ृवमा 

इ8भेYटमे8ट, rेZडट ए8ड कमस�, iबिजनेस य�ुनभस�ल डभेलपमे8ट र इ8�ा*��चर डभेलपमे8ट ब=कले आयोजनामा 

१ अब� २० करोड 1पयैा ँऋण लगानी गन� लागेका हुन ्। 

ऋण स7झौतामा नेपाल बंगलादेश ब=कका  मुख काय�कार. अ�धकृत dाने8� साद ढंुगाना र मुनलाइट 

हाइ�ोका अsयI वीरे8�बहादरु 8यौपानेले ह*ताIर गरेका छन ्। 

5स8धपुाXचोकको गोXचे र 5सलाङ गा�वसमा पन_ आयोजनाको कुल लागत १ अब� ७४ करोड 1पैयाँ छ । 

आयोजनामा  व(धक क7पनीले कJरब ५४ करोड *वपुँजी लगानी गन_छ । ७०  �तशत ऋण र ३०  �तशत 

*वपुँजीबाट लगानी जुटाइएको हो । आयोजनामा जापानको ई ए8ड डी क7पनीको प�न लगानी छ । वा�ष�क 

९ करोड ८० लाख यु�नट iबजुल. उ�पादन हुन ेआयोजनाले जनाएको छ । �नमा�ण �छटै सु1 हुन ेअsयI 

8यौपानेले जानकार. <दए । आयोजनाको �नमा�ण १ असार ०७५ मा स:कने क7पनीले जनाएको छ । 

 



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/7/12 

५ मेगावाट मा�थका आयोजनाको पीपीए �नद_5शका 

एक म<हना5भG ै

 

काठमाड&, काि(तक १२ । , 
 

२५ मेगावाट मा�थका जल�वHयुत ्आयोजनाह1को �वHयुत ्खJरद स7झौता (पीपीए) चाँडै हुन ेभएको छ । 

�नद_5शका नबनेको कारण रो:कएको पीपीए <ढलोमा एक म<हना5भG ैसु1 हुने नेपाल �वHयुत ् ा�धकरणको 

�वHयुत ्bयापार �वभागका �नद_शक <हते8�देव शा�यले जानकार. <दए । ‘कJरब तीन साता5भGै २५ 

मेगावाटमा�थका आयोजनाह1को पीपीए �नद_5शका आउँछ’, शा�यले भने, ‘�यसप�छ नेपाल. 1पैयाँमा 

पीपीए गन� आवेदन <दएकाह1को काम सु1 भइहाXछ ।’ �पपुXस हाइ�ोपावर क7पनी  ा5लले �नमा�णको 

अनुम�त पाएको ४९ दशमलव ६ मेगावाटको सुपर दोदp ‘ख’ जल�वHयुत ्आयोजना लगायतका अ8य 

आयोजनाह1ले पीपीएका ला�ग आवेदन <दए प�न �नद_5शका नबनेको कारण काम अगाZड ब�नसकेको 

छैन । �नद_5शका आएप�छ प<हलो चरणमा  ा�धकरणले ५१ मेगावाटको 5लखु–१, ८६ मेगावाटको 

सोलुदधूकोशी, ३३ मेगावाटको 5लखु–२, ३८ मेगावाटको मा�थXलो कलंगा र ३० मेगावाटको 8याद. 

आयोजनाको पीपीए गन_ तयार. गरेको छ । �यसको ला�ग  ा�धकरणले प<हलो चरणमा ती पाँच 

आयोजनाको �व�तीय �वhलेषण गJररहेको शा�यले जानकार. <दए । ती पाँच आयोजनाको पीपीए भएप�छ 

�पपुXस हाइ�ोको सुपर दोदp लगायतका आयोजनाह1को पीपीए हुनेछ । दोदpले आउँदो फागुन5भG पीपीए 

गJरस�नुपन_छ ।  
 

 

 ा�धकरणले २५ मेगावाटमा�थका आयोजनाको पीपीए गन_ �नद_5शका Xयाउन <ढलो गदा� धेरै  व(धकको 

लाइसे8स खारेज हुन ेस7भावना बढेर गएको कारण �छmै �नद_5शका Xयाउन लागेको हो । �पपुXस 

हाइ�ोपावरका  ब8धसqचालक केशरबहादरु रायमाझीले प�न  व(धकह1को लगानी सुर�Iत गन�का 

ला�ग २५ मेगावाट मा�थका आयोजनाको पीपीए गन_ �नद_5शका Xयाउन <ढलाइ गन� नहुन ेबताए । ‘हामीले 

त धेरै प<हले नै �नद_5शका Xयाउन भनेका �थय`’, रायमाझीले भने, ‘ ा�धकरणले अब प�न �नद_5शका 

Xयाउन <ढला ग¥यो भने ऊजा� IेGमा लगानी गन_ह1 धेरै हतो�साह. हुनेछन ्।’सरकारले सु>खायाममा ८ 

1पैयाँ ४० पैसा र वषा�याममा ४ 1पैयाँ ८० पैसा <दन ेगर. पीपीए रेट तोकेको छ । सरकारले तोकेको रेट 

मा8ने आयोजनाह1को धमाधम पीपीए हुनेछ ।  ा�धकरणको उ�त रेट सरदर ५ 1पैयाँ ३७ पैसा पन� आउँछ 

।  व(धकह1ले ५ 1पैयाँ ७२ देoख ७५ पैसा <दनुपन_ दाबी गदl आएका छन ्।  



 

सुपर दोदS ‘ख’ को पहँुच माग�को काम अि7तम चरणमा 

यसैबीच, �पपुXस हाइ�ोपावर क7पनी  ा5लले �नमा�णको अनुम�त पाएको ४९ दशमलव ६ मेगावाटको 

सुपर दोदp ‘ख’ आयोजना*थलमा पुAन ेपहँुचमाग� (सडक) काम अि8तम चरणमा पुगेको छ । 

 ब8धसqचालक रायमाझीका अनुसार कJरब १५ :कलो5मटर सडकमsये पाँच सय 5मटर माG �नमा�ण गन� 

बाँकO छ । उ�त काम केह. समयमै पूरा हुन ेरायमाझीले जानकार. <दए । उ�त आयोजनाले २०७२ को 

काि�तक/मं5सरदेoख �नमा�णमा जाने दाबी गरेको छ । उ�त आयोजना ९ अब� २९ करोडको लागतमा 

�नमा�ण पूरा हुने पूवा�नुमान गJरएको छ । डीपीआर तयार हँुदा �यसको वा*त�वक लागत प�ता लाAनेछ । 

‘अ<हले अनुमान गरेको भ8दा कममा आयोजना ब8ने देoखएको छ’, रायमाझीले भने, ‘�छmै तयार हुने 

डीपीआरले वा*त�वक लागत देखाउनेछ ।’  
 

पूव� लमजुङको ढोडनेी र फलेनी गा�वसमा �नमा�ण हुनलागेको सो आयोजनाको जAगा खJरदको काम प�न 

पूरा भएको छ । दोदp खोलाको पानीलाई  ोमु भ8ने *थानमा बाँध बाँधेर झ8ड ैचार हजार आठ सय 5मटर 

लामो सु1ङमाफ� त ताँजे गाउँको फेद.मा रहेको लोदो र दोदp खोलाको दोभावनमा �वHयु�गहृ �नमा�ण हुनेछ । 

रन अफ Jरभर  �व�धको उ�त आयोजनाको aसहेड ६०१ दशमलव ४२ 5मटर रहनछे भने वा�ष�क २८ करोड 

९४ लाख ६५ हजार यु�नट �वHयुत ्उ�पादन हुने अनुमान छ । आयोजनामा ७० देoख ७५  �तशत लोन र २५ 

देoख ३०  �तशत इि�वट. रहनेछ । आयोजनामा लमजुङका *थानीय बा5स8दाको २२ करोडभ8दा बढ. 

सेयर लगानी हुने अनुमान छ ।   

  



>f]tM /fhwflg b}lgs,    2071/7/12 

भोटोकोसी�वT6 दलहUको आ7दोलन जार1 

सेयर नMदए आयोजना सVचालन हुन नMदन े

<दनेश थापा÷राजधानी 

5स8धपुाXचोक, १२ काि�तक 

िजXलावासीलाई ३५  �तशत सेयर <दनुपन_ माग गदl मा�थXलो भोटेकोसी पावर क7पनी�व1u चरणबu 

आ8दोलन गदl आएको संघष� स5म�तको आ8दोलनलाई िजXलाका राजनी�तक दलह�ले प�न सहयोग गन_ 

भएका छन ्। 

सेयरलगायत अ8य माग रा>दै आ8दोलनमा उiGएको भोटेकोसी जल�वHयुत ् संघ�ष स5म�तको 

आ8दोलनलाई िजXलामा :rयाशील एमाले, एमाओवाद., नेकपा माओवाद. र रा पाले सहयोग गन_ भएका 

हुन ्। मंगलबार संघष� स5म�तHवारा आयोिजत पGकार स7मेलनमा बोXदै उनीह�ले जनताको अ�धकार 

 ाि�तका ला�ग गJरएको संघष�का काय�rममा आफूह�ले समथ�न गन_ वाचा गरेका हुन ्। 

आयोजना  भा�वत जनताले सेयर माग गनु� *वाभा�वक भएको बताउँदै एमाले के8�.य सद*य अ1ण 

नेपालले जायज माग �त ग7भीर ब8न आयोजनालाई आaह गरे । ‘धेरै आयोजनाह� पिwलक  ाइभेट 

पाट�नर5सपमा चलेका छन,्’ नेता नेपालले भन े ‘�वHयुत ् ऐन र नी�तअनुसार प�न *थानीयले सेयर 

पाउनुपद�छ ।’ *थानीय जनतालाई सेयर <दलाउन नेकपा एमाले सबैखाले संघष�का काय�rममा सहभागी 

हुने उनले उHघोष गरे । पGकार स7मेलनमा एमाओवाद. नेता सरल सहयाGी पौडलेले सघष� स5म�तको 

सबै काय�rममा आnनो दलको पूण� समथ�न रहेको जानकार. <दए । ‘हामी *थानीयले सेयर पाउनुपछ�  भनेर 

आ8दोलनमा छ` तर केह. राजनी�तक दल यो आ8दोलन तुहाउने खेलमा लागेका छन,्’ पौडलेले भने, 

‘जनताले पाउन ेसु�वधामा सबै दल एक हुनुपछ�  ।’ 

पGकार स7मेलनमा बोXदै नेकपा–माओवाद.का नेता एव ंपूव�सभास� दावा तामाङले संघष�का काय�rममा 

आnनो पाटpको पूण� सहयोग र समथ�न रहन ेबताए । सेयर माग गदl गJरएको संघष� समयको मागअनुसार 

भएको बताए । ‘हा�ो पाटp तपा�ह�को संघष� �त ऐ�यबuता जनाउदछ,’ स7मेलनमा बोXदै नेता 

तामाङले भने । 



रािY�य  जात8G पाटpले प�न संघष�का काय�rममा ऐ�यबuता जनाएको छ । रा पा १ न7बर IेGीय 

काय�स5म�तका अsयI महे8� लामाले *थानीयलाई सेयर <दलाउन रा पा सदैव तयार रहेको बताए । 

‘हा�ो पाटp संघष� स5म�तलाई सबैखाले सहयोग गन� तयार छ,’ लामाले भने, ‘मsयभोटेकोसीले 

*थानीयलाई सेयर <दँदै गदा� मा�थXलो भोटेकोसीले :कन न<दने ?’ जुनसुकै हालतमा *थानीयले सेयर 

पाउनुपन_ उनले बताए । 

दईु म<हनाको संघष�प�छ आयोजना सेयर <दन तयार भएको संघष� स5म�तले जनाएको छ । 

‘सेयरको  �तशत र मोडा5लट. *पYट भएको छैन,’ संघष� स5म�तका संयोजक द.पे8� �ेYठले भने 

‘आयोजना सेयर <दनेस7मको अव*थामा आइपुगेको छ ।’ पGकार स7मेलन स7प8न भएप�छ चार दलका 

नेता, संघ�ष स5म�तका पदा�धकार. र भोटेकोसी पावर क7पनीका  �त�न�धह�बीच वाता� भएको �थयो । 

वाता�मा भोटेकोसीका  �त�न�धह� *थानीयलाई सेयर <दन तयार भएको एमाले नेता केदार IGीले 

जानकार. <दए । 

‘उहाँह� सेयर <दन तयार हुनुहु8छ तर क�त  �तशत <दन ेभ8नेमा य:कन कुरा आएन,’ IGीले भने । 

वाता�मा भोटेकोसीका पदा�धकार.ह�ले काम सु1 गन_ वातावरण तयार पाJर<दन राजनी�तक दल र संघष� 

स5म�तलाई आaह गरेका �थए तर वाता�मा सहभागी दलका नेता र संघष� स5म�तले सेयरको  �त5शत 

�निhचत नभई काम गन� न<दन े अडानमा बसेप�छ पुनः वाता�मा ब*ने गर. मंगलबार बेलुकOको वाता� 

*थ�गत भएको IGीले जानकार. <दए । संघष� स5म�तले आगामी श�नबार तातोपानीमा आमसभा 

आयोजना गरेर आ8दोलनको अकR चरणको आ8दोलनको काय�rम साव�ज�नक गन_ संघष� स5म�तले 

जानकार. <दएको छ । 

चार दलको अगुवाइमा आ8दोलन सु1 भएप�छ नेपाल. कांaेसले भने छुmै संघष� स5म�त बनाएर 

भोटेकोसी�व1u आ8दोलन गदl आएको छ । कांaेस सभासH मोहनबहादरु ब*नेतको अगुवाइमा भइरहेको 

आ8दोलनमा कांaेसले भने १०  �तशत माG सेयर माग गरेको छ । भोटेकोसीको आ8दोलनमा दलगत 

*वाथ� गाँ5सएप�छ आफूह�लाई समेत सम*या भएको भोटेकोसी पावर क7पनीका महा ब8धक नरे8� 

 जाप�तले बताए । सबै दललाई एक भएर आउनू भनेका छ`, तर िजXलाका दलह�को आnन ैभनाइ छ 

 जाप�तले भने । 

�वगत १५ वष�देoख �वHयुत ्उ�पादन गJररहेको भोटेकोसी पावर क7पनीले ३५ मेगावाटको पीपीए गरेको 

भए प�न अ<हले ४५ मेगावाटस7म �वHयुत ्उ�पादन गJररहेको छ । अमेJरकाको पा8डा इनज�को लगानीमा 

*थापना भएको यो आयोजनामा अ<हले भन े९५  �तशत लगानी नेपाल.को रहेको छ । ६ करोड अमेJरकO 



डलरमा �नमा�ण स7प8न भएको भोटेकोसीले हालस7म नेपाल �वHयुत ् ा�धकरणबाट झ8ड ै १४ करोड 

अमेJरकO डलर ल�गसकेको छ । 

साउन १७ गते आएको प<हरोले भोटेकोसी पावर क7पनीको �वHयुत ् सारण लाइनको चारओटा पोलमा 

I�त पु¥याएको �थयो । आयोजनाले प<हरोले नYट भएको टावर �नमा�णका rममा *थानीयले सेयर माAदै 

आ8दोलनको सु1आत गरेका �थए । 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/7/12 

जल�व�युतमा धमाधम लगानी गदC ब=क  

सचेन गौतम/नया ँप9:का 

काठमाड&, १२ काि(तक 

लगानीयोAय रकम (5लि�वZडट.) पया��त हुन थालेप�छ ब=क तथा �व�तीय स*ंथा जल�वHयतु ्आयोजनामा धामाधम 

लगानी गन� थालेका छन ्। 

कJरब एक वष�मा २ मेगावाटदेoख २५ मेगावाटस7मका �व5भ8न ६ जल�वHयुत ्आयोजनामा ब=क तथा 

�व�तीय सं*थाले ११ अब� १५ करोड ९० लाख 1पैयाँ ऋण लगानीको �नण�य गरेका छन ्। 



६ आयोजनाको कुल अनुमा�नत लागत १४ अब� २८ करोड 1पैयाँ छ । जल�वHयुत ्आयोजनामा लगानी गन_ 

ऋणको wयाजदर ९ देoख ११  �तशतस7म रहेको ब=कह�ले जनाएका छन ्। अ�धकांश  व(धकले *वपुँजी 

(इि�वट.) प�न ब=कबाटै ऋण 5लएर जुटाइरहेका हु8छन ्। 

कुल लगानीको १२  �तशत कजा� कृ�ष तथा जल�वHयु�मा लगानी गनु�पन_ बाsयकार. bयव*था र अ8य 

उHयोग कलकारखाना पया��त नखलेुका कारण ब=क जल�वHयुत ्IेGमा लगानी गन� आक�ष�त भएका हुन ्। 

�नIेप छोटो अव�धको हुने, तर जल�वHयु�मा लगानी द.घ�काल.न र जोoखमपूण� हुने भएकाले ब=क तथा 

�व�तीय सं*थाले सह�व�तीयकरण (क�सो<टयम) माफ� त ऋण  वाह गJररहेका छन ्। 

नेपाल बंगलादेश ब=कका  मुख काय�कार. अ�धकृत (5सइओ) dाने8� साद ढंुगानाले �वHयुत ्खJरददर 

प�न आक�ष�त र �नजी IेG प�न उ�सा<हत भइरहेकाले जल�वHयुत ्IेGमा ब=कले लगानी बढाइरहेको बताए 

। 

‘*थानीयबा5स8दाको अवरोधबाट उ�प8न जोoखमको अ8�य र सरकारले बनाउन े  सारण लाइन 

तो:कएको समयमा बनाइ<दएमा ब=कह� जल�वHयु�मा थप लगानी गन� तयार छन,्’ 5सइओ ढंुगानाले भने 

। 

ढंुगाना 5सइओ रहेको ब=कको नेत�ृवमा १०.६ मेगावाटको बलेफO ‘ए’ जल�वHयुत ्आयोजनामा १ अब� २० 

करोड 1पैयाँ ऋण लगानी स7झौता मंगलबार भएको �थयो । कुल लागत १ अब� ७४ करोड 1पैयाँ रहेको 

आयोजनामा इ8भेYटमे8ट, rेZडट ए8ड कमस�, iबिजनेस यु�नभस�ल डभेलपमे8ट र इ8�ा*��चर 

डभेलपमे8ट ब=कले क�सो<टयममाफ� त ऋण  वाह गदl छन ्। आयोजनामा ७०  �तशत ऋण र ३०  �तशत 

इि�वट.बाट लगानी जुटाइएको हो । 

*थानीय अवरोधले �नमा�ण अव1u हँुदा आयोजनाको लागत र समय दवुै ब�छ । सरकारले  सारण लाइन 

नबनाइ<दँदा �व�तीय bयव*थापन गJरसकेका आयोजना �नमा�णमा जान सकेका छैनन ्। �नमा�ण स7प8न 

भइसकेका आयोजना प�न रािY�य  सारण लाइनमा जो6न नस�दा �वHयुत ्खेर जाने अव*था छ । जसले 

गदा� लगानीकता� डुiबरहेका छन ्। 

�नजी IेGका ऊजा� उ�पादकको सं*था (इपान)का उपाsयI शैले8� गुरागा�ले जल�वHयुत ् IेGमा 

लगानीका ला�ग ऋणभ8दा प�न  सारण लाइन मु>य सम*या रहेको बताए । ‘ व(धकलाई लगानीभ8दा 

प�न  सारण लाइन मु>य चनुौती हो,’ उपाsयI गुरागा�ले भने । उनले योजना काया�8वयन गन_ 

अ�धकार ा�त bयि�तले काम नगरेमा जJरवानाको bयव*था नभएस7म  सारण लाइन ब8न नस�न े

बताए । 



२४.१ मेगावाटको खारेखोला जल�वHयुत ्आयोजनामा माछापु��े ब=कको नेत�ृवमा १० ब=कले २ अब� ९४ 

करोड लगानी गदl छन ् । ३ अब� ९२ करोड लागत रहेको आयोजनाको ७५  �तशत ऋण र २५  �तशत 

इि�वट.बाट जुटेको हो । मा�छापु��ेको क�सो<टयममा नiबल, एभरेYट, Aलोबल आइएमई, नेपाल 

एसiबआई, नेपाल rेZडट ए8ड कमस�, कुमार., ब=क अफ काठमा�डू, 5सuाथ� र नेपाल बंगलादेश ब=क छन ्। 

अपर सोलु हाइ�ो इलेि��क क7पनीले �नमा�ण गन� लागेको २३.५ मेगावाटको सोलु जल�वHयुत ्

आयोजनामा लzमी ब=कको नेत�ृवमा ९ ब=क तथा �व�तीय सं*थाले क�सो<टयममाफ� त ३ अब� ७ करोड ५० 

लाख 1पैयाँ ऋण लगानीको स7झौता भइसकेको छ । 

�नमा�ण अव�धको wयाजस<हत ४ अब� १० करोड 1पैयाँ अनुमा�नत लागत रहेको आयोजनामा बाँकO रकम 

*वपुँजी (इि�वट.)बाट लगानी हुनेछ । आयोजनामा ७५  �तशत ऋण र २५  �तशत इि�वट.बाट लगानी 

जुटाइएको क7पनीले जनाएको छ । 

क7पनीका अनुसार, आयोजनामा लzमी, नेपाल इ8भेYटमे8ट तथा एनएमबीले ५०/५० करोड, एभरेYटले 

४० करोड, एनआइसी ए5सया ब=कले ३४ करोड १२ लाख ५० हजार 1पैयाँ लगानी गदl छन ्। 

यसैगर., Aलोबल आइएमई तथा लुि7बनीले साढे १९ करोड/साढे १९ करोड, से8चरु. कम5स�यल ब=कले २४ 

करोड ३७ लाख ५० हजार र जल�वHयुत ्लगानी तथा �वकास क7पनीले २० करोड 1पैयाँ लगानी गन_ 

क7पनीले जनाएको छ । ऋणको wयाजदर १२  �तशत छ । 

5लबटp इनज� हाइ�ोपावर क7पनीले लमजुङमा �नमा�ण गन� लागेको २५ मेगावाटको मा�थXलो दोदp ‘ए’ 

जल�वHयुत ्आयोजनाको �व�तीय bयव*थापन भइसकेको छ । नेपाल इ8भेYटमे8ट ब=कको नेत�ृवमा ९ 

ब=कले क�सो<टयममाफ� त आयोजनामा २ अब� ७७ करोड ४० लाख 1पैयाँ ऋण लगानी गरेका हुन ्। 

�नमा�ण अव�धको wयाज (४७ करोड 1पैयाँ)स<हत आयोजनाको अनुमा�नत लागत ३ अब� ४९ करोड 1पैयाँ 

छ । आयोजनामा ७०  �तशत ऋण र ३०  �तशत इि�वट.बाट लगानी जुटाइएको क7पनीले जनाएको छ । 

क�सो<टयममा नेपाल ब=क, Aलोबल आइएमई, से8चरु., aा8ड, एनआइZडसी डभेलपमे8ट,  भु �वकास, एच 

ए8ड बी डभेलपमे8ट र एनZडइपी डभेलपमे8ट ब=क छन ्। 

६ मेगावाटको दरौद. ‘ए’ साना जल�वHयु�मा Aलोबल आइएमई र माछापु��े ब=कले ७० करोड 1पैयाँ ऋण 

लगानी गदl छन ्। का5लका हाइ�ोपावर क7पनीले �नमा�ण गन� लागेको १ अब� ३ करोडको आयोजनाका 

बाँकO रकम  व(धकले लगानी गदl छन ्। 
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बलेफO ‘ए’मा पाँच बैWकको लगानी 
मनुलाइट हाइ�ो पावर क7पनी र �व5भ8न पाँचओटा ब�ैकबीच १० दशमलव ६ मेगावाट Iमताको बलेफO ‘ए’ 

जल�वHयतु ्आयोजनामा लगानी गन_ सहम�त जुटेको छ । नेपाल ब�गलादेश ब�ैक 5ल5मटेडको नेत�ृवमा नेपाल 

इ8भेYटमे�ट ब�ैक 5ल5मटेड, नेपाल rेZडट ए�ड कमश� ब�ैक 5ल5मटेड, iबजनेश य�ुनभस�ल डभेलपमे�ट ब�ैक 

5ल5मटेड तथा इ8�ाY��चर डभेलपमे�ट ब�ैक 5ल5मटेड लगानी गन� सहमत भएका हुन ्। लगानीस7ब8धी 

स7झौतामा नेपाल ब�गलादेश ब�ैक 5ल5मटेडका  मखु काय�कार. अ�धकृत dाने8� साद ढु�गाना र मनुलाइट 

हाइ�ो पावर क7पनीका अsयI वीरे8�बहादरु 8यौपानेले ह*ताIर गरेका छन ्।  

 

  बलेफO खोला जल�वHयतु ्योजनामा 5स8धुपाXचोकको गोXच ेर 5सलाङ गा�वसमा पछ�  । उ�त योजनामा १ अब� २० 

करोड 1पयैा ँलगानी गन_ सहम�त भएको नेपाल ब�गलादेश ब�ैकले जार. गरेको �वdि�तमा उXलेख छ । कुल लागत 

१ अब� ७४ करोड 1पयैा ँरहेको उ�त आयोजनामा  व(धक क7पनीले कर.ब �. ५४ करोड *वपूँजी लगानी गन_ 

�वdि�तमा उXलेख छ । आयोजना ७०:३० को ऋण र *वपूँजी सरंचनामा बनाउन ला�गएको हो । 

 

  उ�त आयोजनामा वदेै5शक लगानीअ8तग�त जापानको ई ए�ड डी क7पनीको प�न शयेर *वा5म�व रहेको छ । 

वा�ष�क ९ करोड ८० लाख य�ुनट iबजुल. उ�पादन हुने उ�त आयोजना र नेपाल �वHयतु ् ा�धकरणबीच २०६९ 

काि�तकमा �वHयतु ्खर.द �वrO स7झौता भइसकेको◌ ेछ ।  

 

  वातावरणीय  भाव मXूया�कनसमेत भइसकेको उ�त आयोजना �छmै न ैश�ु गन_ र समयमा न ैस7प8न गर. हाल 

भइरहेको लोडशZेडङलाई केह. भए प�न कम गन_ लzय रहेको क7पनीका अsयI वीरे8�बहादरु 8यौपानेले बताए । 

आयोजना आगामी २०७५ असार १ गतसे7म स7प8न भई ३३ केबी  सारण लाइनमाफ� त के8�.य  सारणमा जोZडने 

जानकार. <दइएको छ । 
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 ‘Mदगो �वकासका ला2ग ऊजा� पूव�शत�’ 
ऊजा�IेGलाई <दगो �वकासको पवू�शत�का �पमा �व*तार गनु�पन_ सरोकारवालाह�ले औXंयाएका छन ्। मलुकुका हरेक 

IेGको �वकासका ला�ग अ�नवाय� र प<हलो शत�कै �पमा ऊजा� आवhयक हुने भएकाले सबभै8दा प<हला यसको 

पया��त �वकास र �व*तार आवhयक रहेको उनीह�को धारणा �थयो । ल5लतपरुको हा�तीवनि*थत ए5शयन 

इि8Yट�यटु अफ टे�नोलोजी ए�ड 7यानेजमे�टको सभाहलमा हाल ैस7प8न रािY�य स7मेलनका सहभागीह�ले 

य*तो बताएका हुन ्।  

 

ऊजा� �वकास गदा� �यसको सामािजक, आ�थ�क र राजनी�त पIलाई जोड <दनपुन_ रािY�य योजना आयोगका सद*य 

डा गो�व8द साद पोखरेलले बताए । �वदेशी लगानी 5भœयाउन सब ैIेGको स:rय सहभा�गता हुनपुन_मा उनको जोड 

�थयो । ि�व8सXया�ड �वhव�वHयालयका डा रवी8� नेपालले आधु�नक  �व�धको उपयोग गर. ऊजा�को उपयोग 

गनु�पन_ बताए । स7मेलनको  ा�व�धक सGमा  ा अमतृमान नकम�ले नेपालको वत�मान ऊजा� अव*था र ऊजा� 

�वकासका ला�ग अपनाउनपुन_ उपायह�बारे �वhलेषण गरेका �थए । �य*त,ै वकैिXपक ऊजा�  व(धन के8�का 

मधुसदून अ�धकार., आईएफएसका 5श5शर वHैय,  ाsयापक जग8नाथ �ेYठ, �I�तज खनाल र सदम बालाले 

ऊजा�IेGका �व�वध �वषयका काय�पG  *ततु गरेका �थए ।  

 

हाल ैस7प8न ऊजा� bयापार स7झौता (पीट.ए) र आयोजना �वकास स7झौता (पीडीए)बारे भएको छलफलमा 

 ाsयापक हJर पि�डत, पवू�जलkोत स�चवHवय सयू�नाथ उपाsयाय र शीतलबाब ुरेAमी, नेपाल उHयोग वाoण|य 

महास�घका ऊजा� स5म�त सभाप�त एवम ्ऊजा��वH dाने8�लाल  धान र *वत8G ऊजा� उ�पादकह�को स*ंथा नेपाल 

(इ�पान)का अsयI ख6गबहादरु �वYट सहभागी �थए । �यानलका सहजकता� डा स8द.प शाह �थए । अ�धकांशले 

पीट.ए सकारा�मक रहेको र यसको काया�व8यन पI  भावकार. हुनपुन_मा जोड <दएका �थए । पीडीएका केह. 

 ावधानमा भने पJरवत�न गनु�पन_ उनीह�को भनाइ �थयो ।  

 

दोkो �यानल छलफलमा  ा जगनाथ �ेYठ,  ा अमतृमान नकम�, नेपाल �वHयतु ् ा�धकरणका उपकाय�कार. 

�नद_शक शरे5सहं भाट र जीआईजेड÷�नप काय�rमका डा नारायण चौलागा�, सेमनका सXलाहकार नवीन भजुेल 

सहभागी �थए । वकैिXपक ऊजा�  व(धन के8�का मधुसदून अ�धकार.ले सहजीकरण गरेको सो छलफलका 

सहभागीले नेपालको ऊजा� सम*या समाधान गन� जलkोतसँग ैसौय�, थम�ल, वायजु*ता 5म��त ऊजा� उपयोगको 

नी�त अपनाउनपुन_ बताएका �थए ।  

 

ऊजा� �वकासका ल�ग सबकैो साझा सहकाय� र अ5भयानमाफ� त योगदान प¥ुयाउने उgेhयले आयोजना गJरएको उ�त 

एक<दने ‘ऊजा� अथ�त8G र <दगो �वकास’ नामक रािY�य स7मेलनमा ऊजा�IेGका �नयामक, bयवसायी, �वd तथा 

 ा�व�धकको समेत उपि*थ�त �थयो । घे–सेज इ�टरनेशनल, ए5शयन इि8Yट�यटु अफ टे�नोलोजी ए�ड 

7यानेजमे�ट, वी–�यान, आईएफएस, एनआरएन अY�े5लया र काठमाड` य�ुनभ5स�ट.को म>ुय आयोजना तथा 

वकैिXपक ऊजा�  व(धन के8�, सेमन न7�दाको सहकाय�मा श�ु भएको स7मेलनमा ऊजा�IेGका सरोकारवालाका 

साथ ै�वdह�को सहभा�गता �थयो । 
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झोलामा खोला रा[नेलाई कारबाह1 गन� �नद+शन 

काननूले तोकेभ8दा बढ. अव�धका ला�ग सव_Iण अनमु�तपG जार. गरेको र ल�Iत  ग�त हा5सल नगन_ जल�वHयतु ्

आयोजनालाई कारबाह. गन� अि>तयार द1ुपयोग अनसु8धान आयोगले ऊजा� म8Gालयलाई �नद_शन <दएको छ ।  

 

  म8Gालयका सत� पालना नगरेका अनमु�तपGलाई समेत काननूबमोिजम कारबाह. नगर. झोलामा खोला राखी 

<हँ6ने  विृ�तलाई म8Gालयले  �य <दएको भ8ने उजुर.का स7ब8धमा आयोगले अनसु8धानका rममा केह. 

जल�वHयतु ्आयोजनाले काननूबमोिजमका सत� पालना नगरेको  बताएको छ ।  

 

  आयोगले �य*ता आयोजनाले जडान Iमताबमोिजमको राज*व द*तरु रकम दाoखला नगरेको, नवीकरणका ला�ग 

<दएको दरखा*तसाथ राज*व नबझुाई बहाल अव�ध गिु�सकेप�छ श1ुको Iमताबमोिजमको राज*व द*तरु दाoखला 

गर. अनमु�तपGमा उXलेoखत सत�बमोिजमको ल�Iत  ग�त हा5सल गन� नसकेको देoखदँा �य*ता अनमु�तपG 

नवीकरण नगन�समेत म8Gालयलाई �नद_शन <दएको छ । रासस   

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/7/12 

 ‘�व�युतमा लगानी गन� इटाल1 इ]छुक'  

नेपाल jमणमा रहेका इटाल.का �वदेश रा|यम8Gी iब�नZडmो डलेा भेडोभाले नेपालको जल�वHयुत 

लगायतका IेGमा लगानी गन� इटाल.का लगानीकता� इ�छुक रहेको बताएका छन।् 

जल�वHयुतमा माG नभई कृ�ष तथा नवीकरणीय ऊजा� लगायत ‘�aन टे�नोलोजी' IेGमा इटाल.ले हा5सल 

गरेको �वdता नेपालले  योगमा Xयाउन स�ने उनले जनाए। ‘�वदेशमा हा�ा थ ुै क7पनी काम गJररहेका 

छन।् ऊजा� प�न इटाल.ले लगानी गदl आएको IेG हो। तर, यो लगानी 5भ�याउन �व�धको शासन र 

राजनी�तक ि*थरता अपJरहाय� छ,' रा|यम8Gी भेडोभाले नागJरकसँग भने।  

सन ्२००६ प�छ इटाल.का म8Gीले नेपाल jमण गरेको यो प<हलो पटक हो। नेपाल र इटाल.मा दवुै देशका 

आवासीय दतूावास हँुदा उ�च*तरको jमण हुन ेगरे प�न सन ्१९९७ यता उ�च*तर.य jमणले �नर8तरता 

पाउन सकेको �थएन। नेपालले सन ्१९६७ मा रोममा रहेको दतूावास र इटाल.ले सन ्१९९७ मा काठमाड`मा 

रहेको आ–आnनो आवासीय दतूावास �व�वध कारणले ब8द गरेका �थए। ‘मेरो jमणको उgेhय नेपाल र 

इटाल.बीच र<हआएको �नकट स7ब8धलाई पुन*था�पत गनु� प�न हो,' उनले भने।  

युरो�पयन यु�नयन (इयु) माफ� त इटाल.ले नेपालको संrमणकाल.न अव*था टु�Aयाउन सघाइरहेको उनले 

बताए। इयुको नी�त �नमा�ण तहमा इटाल.ले मह�वपूण� भू5मका �नवा�ह गदl आएको छ। अ<हले इटाल. 

इयुको अsयI राY�समेत हो।  

‘इयुले नेपालको लोकताि8Gक  णाल.मा सहयोग गदl आएको छ। वाoण|य र लगानी  वu�नमा हामी 

 यासरत छ`। लोकत8G, आ�थ�क �वकास र आ�थ�क सहकाय� सबै एउटा  :rया हुन।् इयुले यी सबै 

 :rयामा ग7भीर sयान <दएको छ भ8न ेहा�ो �वhवास छ,' म8Gी भेडोभाले भने।  

पय�टनका IेGमा नेपालले इटाल.बाट लाभ 5लन स�ने उनको भनाइ �थयो। �छमेकO भारतमा वा�ष�क १ 

लाखभ8दा बढ. इटाल. पय�टक आउने गरे प�न नेपालमा भने यो सं>या १० हजारको हाराहार.मा माG छ। 

बढ. पय�टक 5भ�याउन नेपालले  वu�न�तर sयान <दनुपन_ उनले सुझाव <दए। इटाल.मा केह. म<हनाप�छ 

आयोजना गJरन े‘5मलान ए�*पो २०१५' �यसका ला�ग उपयु�त *थल ब8न स�ने उनले जनाए।  

‘ए�*पो यहाँको सु8दरतालाई इटाल. जनतामाझ पुया�लउन नेपालका ला�ग एउटा अवसर प�न हो। 

नेपालले आnनोबारे जानकार. गराउन सके पयट�कको सं>या व�ृu हु8छ,' उनले भने।  

म8Gी भेडोभाले सोमबार इटाल. क7पनी काय�रत मेल7ची खानेपानी पJरयोजनाको *थलगत अवलोकन 

गरेका �थए। केह. कारणले मेल7चीको काममा <ढलाइ भए प�न ज�तस�दो �छटो स7प8न गन� इटाल. 

क7पनी  �तबu रहेको उनले बताए।  

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/7/12 
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>f]tM sf/f]jf/, 2071/7/13 

�व�युत ्�यापार क4पनी गठन गदC सरकार 

क4पनीको �ब7धप: �नयमावल1 तयार 

अथ�को सहम�त आएप�छ क4पनी गठन �_`या अ�घ बbने 

काठमाड`, १२ काि�तक- आ8तJरक र बा�य �वHयतु ्bयापारलाई सहज बनाउन सरकारले छुmै �वHयतु ्bयापार 

क7पनी गठनको  :rया अ�घ बढाएको छ । क7पनी खोXन ऊजा� म8Gालयले क7पनीको  ब8धपG �नयमावल. 

तयार गर. सहम�तका ला�ग अथ�म8Gालयमा पेस गरेको छ ।  

अथ�बाट सहम�त आएप�छ क7पनी गठनको  :rया अ�घ ब�ने ऊजा�स�चव राजे8�:कशोर IेGले बताए ।  ारि7भक 

चरणमा रहेकाले क7पनी *थापना गन� केह. समय लाAने उनले जानकार. <दए । IेGीका अनसुार आगामी ४ 

म<हना5भG क7पनी *थापना भइस�नेछ ।क7पनी *थापनका ला�ग आवhयक पुँजी <दन अथ�ले सuैाि8तक सहम�त 

जनाइसकेको उनले बताए । क7पनी *थापनाका ला�ग अथ�ले प<हलो चरणमा बीउपुँजीका �पमा ५ अब� 1पयैा ँ<दँदैछ 

। बाँकO लगानी अ8य सेयर सद*यबाट जुटाइने उनले जानकार. <दए । क7पनी *थापनाप�छ �वHयतु ्bयापार अझ ै

 भावकार. हुने सरकारको अपेIा छ ।   

क7पनीको सेयर लगानी सरंचना अझ ै*पYट भइनसकेको बताउँदै स�चव IेGीले भने, “यसमा �नजी IेGको प�न 

सहभा�गता रहनेछ । बाँकO लगानी सरंचनाको �वषयमा छलफल हुन बाँकO छ ।” यता *वत8G ऊजा� उ�पादक स*ंथा 

(इपान) ले �वHयतु ्bयापारमा  प�न आnनो सहभा�गता माAदै आएको छ । भारतसँग �वHयतु ्bयापार स7झौता 

(पीट.ए) भएकाले bयापार क7पनीको आवhयकता अझ बढेको IेGी बताउँछन ्। 

हाल नेपाल �वHयतु ् ा�धकरण आफ= ले �वHयतु ्उ�पादन,  सारण, �वतरण र bयापारको काम गदl आएको छ । 

 ा�धकरणले ऐनअनसुार उसले �वHयतु ्bयापार गन� नपाउने IेGीले जानकार. <दए । “बेAल ैbयापार क7पनी खोXन ु

भनेको नेपाल �वHयतु ् ा�धकरणलाई ख�डीकरण गनु� प�न हो,” उनले भने, एउटै स*ंथाले उ�पादन,  सारण, 

�वतरण र bयापारको काम गदा� *वाथ�को Hव8Hव हुने भएकाले बेAल ैक7पनी गठन हुन लागेको हो ।” सरकारले 

 सारणलाइनका ला�ग बेAल ै�aड �वकास क7पनी *थापना गदlछ । यसका ला�ग अथ�ले सहम�त <दइसकेको छ । यो 

क7पनीले प�न �वHयतु ् सार र  सारणलाइन उपयोग गरेबापत  व(धकबाट iब5लङ चाज� 5लनेछ । अब �व*तारै 

 ा�धकरणको ख�डीकरणको  :rया स1ु भएको उनको भनाइ छ ।   ा�धकरणले भ�गनी क7पनीमाफ� त जल�वHयतु ्

आयोजना �नमा�ण गJररहेकाले बेAल ैक7पनीको आवhयकता बढेको उनको तक�  छ । क7पनीमा  ा�धकरणको प�न 

*वा5म�व हुने उनले *पYट पारे । 

क7पनीले *वदेशका अ�तJर�त भारतमा समेत �वHयतु �नकासी गन_ उनले जानकार. <दए । भारतमा प�न �यहाँको 

सरकारले पावर �ेZडङ कपRरेसन अफ इि8डया (पीट.सी) 5ल5मटेड गठन गJरसकेको छ ।   ा�धकरणले प�न 

पीट.सीबाट bया◌ापJरक मXूयमा �वHयतु ्खJरद गदl आएको छ । य*त ैउसले पीट.सीबाट आगामी २५ वष�का ला�ग १ 

सय ५० मेगावाट �वHयतु ्खJरद स7झौता (पीपीए) गJरसकेको छ । 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/7/13 

जलkोतबाट ६५ खब�को वा�ष�क आ7दानी सपना माG 

होइन 

  केदार सुवेद1 , 
 

�यसै बगेर खेर गइरहेको पानीलाई उपयोग गन_ हो भने 

नेपाल देशले वा�ष�क ६५ खब� 1पैयाँको आ7दानी गन_ 

<हसाब �वdह1ले गन� थालेका छन ्। यो कुनै सपना माG 

होइन । जलkोतबाट उ�पादन हुने ऊजा� स7ब8धमा केह. 

<दनयता देoखएका सकारा�मक पJर�hयह1ले यसलाई 

यथाथ�मा पJरणत गन� स:कने संकेतह1 *था�पत 

गJररहेका छन ्। खाँचो छ यसलाई काया�8वयनमा 

लैजानु । खासगर. नेपाल भारतबीच स7प8न �वHयुत ्

bयापार स7झौता र �यसप�छ वष�देoख �यसै थि8कँदै 

रहेका आयोजनाह1 �नमा�णका ला�ग स7प8न भएका र हुन लागेका पJरयोजना �वकास स7झौताह1ले यो 

कुरालाई पुिYट गदl लगेका छन ्। जसलाई जलkोतको IेGमा सकारा�मक कदम भ8नुपछ�  । दईु देशबीच 

स7प8न ऊजा� bयापार स7झौताले ऊजा�को बजारलाई �निhचत गरेको कारण नेपालका ला�ग यो अवसर 

उपलwध भएको हो । बजार पया��त छ, kोत प�न �य�तकै ठूलो छ भने र अझ आवhयकता प�न छ भने त 

यो  ाि�त :कन अस7भव होला आफ=  सो�न स:क8छ ।  
 

 

६५ खब�को Mहसाब  

�छमेकO देश चीनको एउटा �नकायले गरेको एउटा अsययनअनुसार नेपालमा अयोजनाका 1पमा 

पJरचालन गन� स:कने जलkोतको स7भावना एक लाख ५० हजार मेगावाटको छ । तीन वष�अ�घ �च�नयाँ 

 धानम8Gी नेपाल jमणमा आउँदा नेपाल सरकारलाई यो �ववरण उपलwध गराइएको �थयो । सरकारले 

खोजेमा �यो  *ताव अझै उपलwध हुन स�तछ, �यसमा यो ऊजा� उ�पादन गन� चा<हन ेkोतसाधन र 

 �व�ध आफ=  जुटाइ<दने अथा�त ् *ताव भए यो पJरमाणको ऊजा� उ�पादन गरेर सरकारलाई ह*ता8तरण 

गJर<दनेस7मको कुरा आएको �थयो । तर �यसबेलाको सरकार डरायो । माओवाद.का नेता बाबुरामको 

सरकार रहेको बेलाको कुरा हो यो । अकR �छमेकO देश भारतसँग स7ब8ध iबaन ेडरले �यो सरकारले 

यसलाई चचा�मा Xयाउनसमेत सकेन वा चाहेन । �यो बेलास7म जलkोतका बारे भारतसँग स7ब8ध *पYट 



भएको �थएन । �यसकारण य�त ठूलो पJरमाणको �वHयुत ्उ�पादन र �यसले सहज 1पमा पाउन ेबजार 

शंकाकै घेरामा र�यो ।  
 

 

उिXलoखत पJरमाणको ऊजा� उ�पादन गन� स:कयो भन े�यसको वा�ष�क आ7दानीको कुल अकं 

उिXलoखतबमोिजम नै हुन आउँछ । एक सय मेगावाट �वHयुत ्भनेको वा�ष�क पाँच अब� 1पैयाँ हो । 

आ8तJरक होस ्:क बा�य जहाँ भए प�न यो iबrO गन_ व*तु नै हो । कJरब २० वष�अ�घ अ1ण तेkो 

जल�वHयुत ्आयोजनाको �नमा�ण स8दभ�मा य*तो <हसाब भएको �थयो । दईु दशकप�छ त यो झनै ब5लयो 

हुने प�का छ । �वHयुत ्ऊजा�मा हुने लगानी सबैभ8दा भरपदा�◌े मा�न8छ । �यसमा�थ आ8तJरक 

खपतबाट उi�एको ज�त सबैको बजार सु�निhचत भएप�छ त यसमा�थ कुनै शंका गनु�पन_ अव*था नै 

रहँदैन । हो, जल�वHयु�मा सानो लगानीले पुAदैन । �यसकारण प�न देश5भGको kोतसाधन अपया��त हुन े

हँ◌ुदा �वदेशी लगानीको  तीIा गनु�परेको हो । लगानीको Iमताअनुसार केह. मेगाका आयोजनाह1 

देश5भGकै लगानीबाट सqचालन भइरहेका प�न छन ्। लगानीबाट  ा�त हुने  �तफल अ1 IेGभ8दा 

�निhचत र जोoखमर<हत भएका कारण यो IेG बढ. आक�ष�त भएको बु�न स:क8छ ।  
 

 

�वJव ब=कको �ाथdमकता  

�व5भ8न अsययनअनुसार नेपालमा धेरै ठूला पJरयोजनाह1का स7भावना छन ्। अपर कणा�ल. �यसको 

उदाहरण हो । यो एउटै पJरयोजनाको Iमता १२ हजार मेगावाटको �थयो । सात हजारको पqचhेवर प�न 

ठूलामsयेम ैपछ�  । स7भा�वतमsये हजार हाराहार.का ५०/६० वटा आयोजना छन ्। पाँच सय मेगाको अकं 

टेकेकालाई सरकारले ठूला आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । य*ता आयोजना नेपालका ला�ग अनुपयु�त 

भ8दै जलkोत IेGबाट कJरब २० वष�अ�घ हात oझकेको �वhव ब=कले अब यो IेGमा लगानी गन_ भएको छ 

। नेपाल भारतबीच स7प8न �वHयुत ्bयापार स7झौताले त�कालै पारेको  भाव हो यो । �यसबेला कJरब 

दईु सय मेगावाटको तर यो बेलास7मको नेपालकै सबैभ8दा ठूलो जल�वHयुत ्आयोजना अ1ण तेkोबाट 

�यह. ठूलाका नाममा ब=कले हात oझकेको �थयो । स7झौताको अि8तम चरणमा पुगेको बेला 

लगानीकता�ह1को प�न sयान अ8यG गएको भ8दै यसमा लगानी गन� नस:कने जानकार. गराउँदा उसले 

यो आयोजनालाई ठूलो भ8दै kोतसाधनका <हसाबले यसलाई नेपालले धा8न नस�न ेठहर ग¥यो र 

�यसप�छ यो सं*थाले जलkोतका IेGमा सामा8य चासोसमेत <दन छाडकेो �थयो । �यसबेला ब=क आफ=  

ठूला आयोजनाको पIमा �थएन । उसले आफू फ:क� ने सूचना <दँदै लेखेको पGमा ठूला जल�वHयुत ्

आयोजना नेपालका ला�ग उपयोगी नहुन ेधारणा राखेको �थयो । अ<हले �यसमा उसले पुनः �वचार गरेको 

संकेत हो यो । केह. ह�ताअ�घ नेपालका अथ�म8Gीसँगको भेटमा ब=कले नेपालको जलkोतमा लगानी 

प<हलो  ाथ5मकतामा परेको जनाएको छ । जलkोत नेपालको सम�ृuका ला�ग कसैले प�न अ*वीकार गन� 

नस�न,े न5मXने वा*त�वकता भएको यो प�न एउटा उदाहरण हो । �वhव ब=कको नेत�ृवले 



लगानीकता�ह1लाई बढ. �वhव*त पाद�छ �यसकारण प�न यो IेGलाई <दइएको उसको चासोले यो IेGमा 

अकR नयाँ आयाम थ�पन ेमा8न स:क8छ ।  
 

 

�यसबेला ब=कले देखाएकोभ8दा प�न देश5भG हा�ै आ8तJरक कारण �यो◌े आयोजना :फता� हुनुमा बढ. 

दोष �थयो । एउटा राजनी�तक दल एमालेको सरकार रहेको बेला तीन/चार पटक ताकेता गJरँदा प�न 

बेवा*ता गJरएको कारण यो आयोजना :फता� भएको �यसबेलाका 5लoखत �ववरणह1ले बताउँछन ्। ठूला 

योजना भ8ने कुरा देखावट. माG �थयो । �यसलग�त ैउसले पा:क*तानमा १४ सय ५० मेगाको 

पJरयोजनामा लगानी ग-यो । �योभ8दा नेपालको अ1ण धेरै गुणा सानो �थयो । यो आयोजना सु1 

गJरएको भए ब=कमा�थ jYटाचारको आरोपसमेत लगाइने भनी �यो दलले पG नै लेखेर पठाएको कुरा 

सामा8य होइन । अ8तरा�िY�य सं*थाह1लाई अनावhयक लाqछना लगाउन था5लयो भने �यसको पJरणाम 

क*तो हु8छ भ8ने यो एउटा उदाहरण न ैब8न गएको अव*था �थयो । �यसको दरूगामी फल नेपाल. 

जनताले अस�य 1पमा अsँयारो जीवन iबताइरहनुपरेको प�न बु�न स:क8छ । यो अथ�मा देश जलkोतका 

IेGमा २० वष� प�छ परेको बुझाइ छ । अबचा<हँ �यो घाउ पुJरन लागेको हो :क भ8ने देoखन थालेको 

मा8नुपछ�  । 
 

 

�वhव ब=कले  ाथ5मकतामा राखेको IेGले लगानीको अभाव bयहोनु�पदlन, य*तो मा8यता छ । आnनै 

नेत�ृवमा लगानी जुटाउने हँुदा प�न यसको  ाथ5मकता �नधा�रण र बा�यIेGको लगानी जुfने जुटाउने 

स8दभ�मा धेरै सहज हु8छ । यो सं*था पYृठभू5ममा रहँदा अ1 लगानीकता�ह1ले सिजलो महसुस गद�छन ्। 

अ<हलेस7म �य*तै देoखएको छ । यसको नेत�ृवले जुटाएको लगानीमा �वhवbयापी  �त*पधा� हु8छ । अ1 

क�तपय दातसृं*थाह1  �त*पधा�लाई सी5मत पाद�छन ्। पोखरा �वमान*थल �यसको उदाहरण मा8न 

स:क8छ । कJरब २५ अब� 1पैयाँको �यो पJरयोजनामा �च�नयाँ क7पनीले माG  �त*पधा� गनु�पन_ सत� 

�थयो । �यसले १४ अब�को सरकार. लागत अनुमानमा २८ अब�को कबोल भएको र �यसलाई प�न मा8न 

बाsय हुनुपरेको अव*था स7झन स:क8छ । जलkोत भनेको ठूला लगानीका IेG हुन ्। �यसमा यो एउटा 

IेGले माGै लगानीलाई क�त कम बेसी पाद�छ भ8ने बु�न स:क8छ ।  
 

 

�ार4भको पाच वष�  

जल�वHयुत ्आयोजना ठूलासाना ज*ता हुन,् �तनको �नमा�ण स7प8न हुने समय भनेको सरदर पाँच 

वष�को हु8छ । नौ सय मेगावाटको अपर कणा�ल.को पJरयोजना �वकास स7झौता हँुदा �यसलाई <दइएको 

समय पाँच वष�को छ । सात हजार मेगाको पqचhेवर पJरयोजनाको प�न �नमा�णकाय� था5लएको पाँच वष�मै 

उ�पादन <दन थाXने बताइएको छ । नौ सयको अ1ण र चार सयको नल5सहं गाडको प�न  ार7भ भएर 

उ�पादन <दन सु1 हुने समय भनी �यह. पाँच वष�कै समय �नधा�रण भएको छ । यी सबैले बुझाउने कुरा हो 



अपवादबाहेक कुनै प�न आयोजना  ार7भ भएको पाँच वष�मा उ�पादन गन� थाXदछन ्।  
 

 

यसले बुझाउने कुरा हो देशले जल�वHयुत ्IेGबाट क�त �छटो आ7दानी गन� थाXदछ । य�तखेर कJरब १२ 

हजार मेगावाटका दज�नभ8दा बढ. आयोजनाह1 आज स7झौता गरेर भो5लदेoख �नमा�णकाय�  ार7भ गदा� 

हुने अव*थामा छन ्। यो IेGमा लगानी गन_ह1को लाइन नै छ । जसजसले अनुम�त 5लएका छन ्�तनले 

यो काम गन� चाहेको नै बुझाउँछ । �तनले नगन_ हो भने अनुम�तपG खोसेर गन_ह1लाई <दन सरकारले 

नस�न ेहोइन । खाँचो इ�छाशि�तको माG हो । आज सु1 गरेर अबको पाँच वष�मा आठ÷दशवटा 

आयोजनाले आठ÷दश हजार मेगावाट iबजुल. <दन थाले भने मा�थ लेoखएको �यस अकंको लाभ  ा�त हुन 

क�त <दन लाAला अनुमान गन� स:क8छ । सत� हो कामचा<हँ सु1 गJरहाXनुप¥यो । �यसो भएन भन े

आ7दानी हुन ेरकम आ7दानीमा पJरणत भएन भने �यो नो�सानी हो जसको कोह. न कोह. जवाफदेह. 

हुनैपछ�  । अ<हलेका स�तासीनह1 �यसका दोषी हुनेछन ्।  
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�व�युत ्�यापार क4पनी गठन गदC सरकार 

क4पनीको �ब7धप: �नयमावल1 तयार 

अथ�को सहम�त आएप�छ क4पनी गठन �_`या अ�घ बbने 

काठमाड`, १२ काि�तक- आ8तJरक र बा�य �वHयतु ्bयापारलाई सहज बनाउन सरकारले छुmै �वHयतु ्bयापार 

क7पनी गठनको  :rया अ�घ बढाएको छ । क7पनी खोXन ऊजा� म8Gालयले क7पनीको  ब8धपG �नयमावल. 

तयार गर. सहम�तका ला�ग अथ�म8Gालयमा पेस गरेको छ ।  

अथ�बाट सहम�त आएप�छ क7पनी गठनको  :rया अ�घ ब�ने ऊजा�स�चव राजे8�:कशोर IेGले बताए ।  ारि7भक 

चरणमा रहेकाले क7पनी *थापना गन� केह. समय लाAने उनले जानकार. <दए । IेGीका अनसुार आगामी ४ 

म<हना5भG क7पनी *थापना भइस�नेछ ।क7पनी *थापनका ला�ग आवhयक पुँजी <दन अथ�ले सuैाि8तक सहम�त 

जनाइसकेको उनले बताए । क7पनी *थापनाका ला�ग अथ�ले प<हलो चरणमा बीउपुँजीका �पमा ५ अब� 1पयैा ँ<दँदैछ 

। बाँकO लगानी अ8य सेयर सद*यबाट जुटाइने उनले जानकार. <दए । क7पनी *थापनाप�छ �वHयतु ्bयापार अझ ै

 भावकार. हुने सरकारको अपेIा छ ।   

क7पनीको सेयर लगानी सरंचना अझ ै*पYट भइनसकेको बताउँदै स�चव IेGीले भने, “यसमा �नजी IेGको प�न 

सहभा�गता रहनेछ । बाँकO लगानी सरंचनाको �वषयमा छलफल हुन बाँकO छ ।” यता *वत8G ऊजा� उ�पादक स*ंथा 

(इपान) ले �वHयतु ्bयापारमा  प�न आnनो सहभा�गता माAदै आएको छ । भारतसँग �वHयतु ्bयापार स7झौता 

(पीट.ए) भएकाले bयापार क7पनीको आवhयकता अझ बढेको IेGी बताउँछन ्। 

हाल नेपाल �वHयतु ् ा�धकरण आफ= ले �वHयतु ्उ�पादन,  सारण, �वतरण र bयापारको काम गदl आएको छ । 

 ा�धकरणले ऐनअनसुार उसले �वHयतु ्bयापार गन� नपाउने IेGीले जानकार. <दए । “बेAल ैbयापार क7पनी खोXन ु

भनेको नेपाल �वHयतु ् ा�धकरणलाई ख�डीकरण गनु� प�न हो,” उनले भने, एउटै स*ंथाले उ�पादन,  सारण, 

�वतरण र bयापारको काम गदा� *वाथ�को Hव8Hव हुने भएकाले बेAल ैक7पनी गठन हुन लागेको हो ।” सरकारले 

 सारणलाइनका ला�ग बेAल ै�aड �वकास क7पनी *थापना गदlछ । यसका ला�ग अथ�ले सहम�त <दइसकेको छ । यो 

क7पनीले प�न �वHयतु ् सार र  सारणलाइन उपयोग गरेबापत  व(धकबाट iब5लङ चाज� 5लनेछ । अब �व*तारै 

 ा�धकरणको ख�डीकरणको  :rया स1ु भएको उनको भनाइ छ ।   ा�धकरणले भ�गनी क7पनीमाफ� त जल�वHयतु ्

आयोजना �नमा�ण गJररहेकाले बेAल ैक7पनीको आवhयकता बढेको उनको तक�  छ । क7पनीमा  ा�धकरणको प�न 

*वा5म�व हुने उनले *पYट पारे । 

क7पनीले *वदेशका अ�तJर�त भारतमा समेत �वHयतु �नकासी गन_ उनले जानकार. <दए । भारतमा प�न �यहाँको 

सरकारले पावर �ेZडङ कपRरेसन अफ इि8डया (पीट.सी) 5ल5मटेड गठन गJरसकेको छ ।   ा�धकरणले प�न 

पीट.सीबाट bया◌ापJरक मXूयमा �वHयतु ्खJरद गदl आएको छ । य*त ैउसले पीट.सीबाट आगामी २५ वष�का ला�ग १ 

सय ५० मेगावाट �वHयतु ्खJरद स7झौता (पीपीए) गJरसकेको छ । 
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पीपीए नहँुदा सुपरदोदS आयोजना �भा�वत 
नेपाल �वHयतु ् ा�धकरणले �वHयतु ्खJरद स7झौता (पीपीए) नगदा� *वदेशी लगानीमा ब8न लागेको ४९.६ मेगावाट 

Iमताको सपुरदोदp आयोजना  भा�वत भएको छ ।  

पीपीए नहँुदा सपुरदोदpलगायत झ8ड ै३ दज�न आयोजना अ�घ ब�न सकेको छैन । २५ मेगावाटभ8दा ठूला 

आयोजनाका  व(धकसँग काय��व�ध बनाएर माG पीपीए गन_  ा�धकरणले बताउँदै आएको छ । हालस7म काय��व�ध 

बनेको छैन । २५ मेगावाटस7म चलनचXतीको दर (पो*टेड रेट) मा पीपीए हुने गरेको छ । सोभ8दा ठूला आयोजनाका 

 व(धकसँग आपसी समझदार.मा हँुदै आएको छ । 

पीपीएका ला�ग  ा�धकरणमा �नवेदन <दएको डढे वष� भइसकेको  व(धक क7पनी �पपXुस हाइ�ोपावर क7पनीले 

जनाएको छ । पीपीए भएप�छ माG �व�तीय bयव*थापन हुने क7पनीले जनाएको छ । उसले  ा�धकरणसँग �वHयतु ्

जडान स7झौता (कने�सन ए�aमे8ट) गJरसकेको छ । आयोजनाको उचाइ (हेड) ६ सय 5मटरभ8दा बढ. भएकाले 

आ�थ�क �पमा आकष�क भएको अsययनले देखाएको छ । 

पीपीए भए आगामी वष�देoख आयोजना �नमा�ण स1ु गन_ क7पनीका  ब8ध�नद_शक केशवबहादरु रायमाझी बताउँछन ्

। काम स1ु गरेको ४ वष�मा आयोजना स7प8न हुने उनले जानकार. <दए । आयोजना बनाउन कJरब ९ अब� ३० करोड 

1पयैा ँलाAने स7भाbयता अsययनले देखाएको छ । ७०  �तशत ब=कको कजा� र ३०  �तशत  व(धकको *वपुँजी 

लगानी हुने छ । नiबल र एभरे*ट ब=कले लगानी गन� सuैाि8तक सहम�त जनाइसकेको रायमाझीले जानकार. <दए । 

उनका अनसुार पीपीए भएप�छ माG ब=कह�ले आयोजनामा लगानी गन_छन ्। आयोजना आगामी सन ्२०१७ स7म 

स�ने गर. जडान स7झौता भएको छ । 

आयोजनामा  व(धकको ६०,  भा�वत ल7जुङ िजXलावासीको १० र ३०  �तशत सव�साधारणको लगानी हुनेछ । 

आयोजनामा २ हजार स*ंथापक लगानीकता� सगं<ठत भइसकेका छन ्। तीमsये ७ सय जना *थानीय बा5स8दा छन ्। 

ऊजा� म8Gालयले १ वष�5भG पीपीए र लगानी जुटाउने सत� राखेर �पपXुसलाई �वHयतु ्उ�पादन अनमु�तपG 

(लाइसे8स) <दइसकेको छ ।  ा�धकरणसँग पीपीए हुन नसके उसको लाइसे8स अव�ध आगामी फागनु २० गत े

स:कनेछ । 

सपुरदोदp नद.को बहावमा आधाJरत (रन अफ <द Jरभर)  आयोजना हो । यसबाट वा�ष�क ३० करोड १५ लाख २५ हजार 

य�ुनट iबजुल. उ�पादन हुने क7पनीले गरेको स7भाbयता अsययनले देखाएको छ ।  सारणलाइनमा हुने चुहावटका 

कारण क7पनीले ◌ ् ा�धकरणलाई २८ करोड ९४ लाख ६४ हजार य�ुनट iबजुल. माG iबrO गन_छ । 

आयोजनालाई आवhयक जAगा खJरद गनु�का साथै १२ :कलो5मटर लामो पहँुच माग�को �याक खोXने काम स:कन 

लागेको उनले जानकार. <दए । आयोजना �नधा�Jरत समयमा स7प8न भए प�न  सारणलाइन �नमा�णको काम स1ु 

नभएकाले प�न आयोजना �नमा�णमा <ढलाइ हुनस�ने रायमाझीको भनाइ छ ।  *ता�वत २ सय २० केभी 

 सारणलाइनका ला�ग सरकारले चाल ूआ�थ�क वष�मा ६२ करोड 1पयैा ँ�व�नयोजन गरे प�न खच� हुने स7भावना कम 

रहेको भ8दै  सारणलाइन ब8नेमा उनी आशकंा bय�त गछ�न ्। 

प�छXलो समयमा अि>तयार द1ुपयोग अनसु8धान आयोगले सत�अनसुार काम नगरेको भ8दै १ दज�नभ8दा बढ. 

आयोजनाको खारेज गन� ऊजा� म8Gालयलाई �नद_शन <दएको छ । १ वष�5भG पीपीए गन_ र लगानी जुटाउने सत�मा 

 व(धकलाई आयोजनाको लाइसे8स <दँदै आएको छ । 



>f]tM cleofg, 2071/7/13 

घले4द1को सुTङमाग� �नमा�ण शुU 
उ�तर. 7याAद.को नार�याङमा �नमा�णाधीन ४ मेगावाट Iमताको घले7द. जल�वHयतु ्आयोजनाको स1ुङमाग� 

�नमा�ण श�ु भएको छ । आयोजनाको स1ुङमाग�,  इ�टेकलगायत पवूा�धार �नमा�ण काय� ती� �पमा अ�घ बढेको 

आयोजनाका काया�लय  मखु �वमल Jरजालले बताए । अ<हले स1ुङ �नमा�णका ला�ग इ�टेक र फोरवे दवुतैफ� बाट 

पाट�ल ख8ने काम भइरहेको उनले जानकार. <दए । आयोजनाका ला�ग डढे :कलो5मटर स1ुङमाग� �नमा�ण गJरने र 

�यसका ला�ग आवhयक सामaी आयोजना*थलमा आइपगेुको घले7द. हाइ�ो 5ल5मटेडका अsयI :कशोर सवेुद.ले 

बताए । 

 

गतवष�देoख �नमा�ण श�ु गJरएको आयोजनाको लागत ७० करोड 1पयैा ँअनमुान गJरएको छ । हालस7म २० 

करोडभ8दा बढ. स*ंथापक शयेर स�कलन भइसकेको छ । सव�साधारणका ला�ग थप ६ करोडको शयेर जार. गन_ 

तयार. भइरहेको र बाँकO रकम काठमाड`को एनएमबी ब�ैकले लगानी गन_ स7झौता भइसकेको उनले जानकार. <दए 

। 
 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/7/13 

 

 



 

  



>f]tM gful/s, 2071/7/14 

साक� का बेला अTणको �पfडए  

लzमण �वयोगी  

लगानी बोड�ले द�Iण ए5सयाल. साक�  5शखर स7मेलनकै अवसरमा नौ सय मेगावाटको अ1ण–३ को 

आयोजना �वकास स7झौता (�पZडए) टंुAयाउन ेतयार. गरेको छ।  
 

आयोजनाको भारतीय  वu�क क7पनी सतलज जल�वHयुत �नगमसँग बोड�ले 5शखर स7मेलनका rममा 

नेपाल आउने तयार.मा रहेका भारतीय  धानम8Gी नरे8� मोद.को उपि*थ�तमा �पZडए ह*ताIर गन_ 

तयार. गरेको हो। 

बोड�ले �पZडए वाता� टंुAयाउन ेगर. सतलजसँग यह. काि�तक १८ गतेदेoख छलफलको तयार. गरेको छ। नौ 

सय मेगावाटको मा�थXलो कणा�ल.को �पZडए भइसकेकाले यसैका आधारमा अ1णको  वu�कसँग प�न 

स7झौता हुने ऊजा� म8Gालय नी�त महाशाखा  मुख तथा �पZडए स5म�तका सद*य केशवsवज 

अ�धकार.ले बताए। 

‘क7पनीले के–के सु�वधा <दन ेर हामीले के 5लने भ8ने �वषय वाता�मा बसेप�छ टंुगो लाAछ तर मा�थXलो 

कणा�ल.मा ज*तो अ1णमा वाता� लि7बदैन,' अ�धकार.ले भने, ‘तयार. पूरा भए मोद. jमणकै rममा 

ह*ताIर हुन स�छ।' सतलज भारतको सरकार. क7पनी भएकाले सु�वधा 5लने<दन े�वषयमा 

कम�चार.त8Gको अडान हुन स�न ेप�न उनले बताए। 

मं5सर १० र ११ गत ेकाठमाड`मा द�Iण ए5सयाल. साक�  5शखर स7मेलन हँुदैछ। यह. अवसरमा �पZडए 

स7झौता टंुAयाउने गर. काम भइरहेको बोड� अ�धकार. बताउँछन।् भारतीय  धानम8Gीको नेपाल jमणकै 

rममा ह*ताIर गन_ गर. काम भइरहेको छ तर सतलजतफ�  क�तको तयार. छ,' बोड�का  मुख काय�कार. 

अ�धकृत राधेश प8तले भन।े 

बोड�ले असोज अि8तम साता सतलजलाई �पZडएको  ारि7भक म*यौदा पठाउँदै वाता� गन� आ�वान गरेको 

�थयो। �पZडएको ढाँचा ब�नसकेकाले साक�  स7मेलनमा मोद. आउँदा नै स7झौता हुनेमा आफू �वhव*त 

रहेको बोड�का  मुख काय�कार. अ�धकृत प8तले ठोकुवा गरे। 

सतलजले समेत �छटो स7झौता होस ्भ8ने चाहेको छ,' प8तले भने, ‘अब सतलजसँग माG ैहोइन अ8य 

कुनै प�न आयोजनासँग स7झौता गन� समय लाAदैन, अ1णका �वषयमा लामो छलफल गJररहनु पदlन।' 

बोड�ले �पZडए �छटो टंुAयाउन सतलज र आयोजना �नमा�ण*थलका *थानीयसँग एकसाथ छलफल अगाZड 

बढाएको छ। बोड�ले यस ैसाता आयोजना  भा�वत IेG संखवुासभामा पुगेर *थानीयको माग र गुनासोबारे 

अ8त:r� या पूरा गरेको जानकार. <दएको छ। अ1ण सरोकार मqच र अ1ण सहयोग समूहबीच अ8त:r� या 

भएको जनाउँदै बोड�का उप–स�चव खगे8� साद Jरजाले मqचका केह. bयि�तले आयोजना बनाउन नहुन े

<ट�पणी गरेको बताए। 



Jरजालका अनुसार *थानीय*तरमा �नःशुXक iबजुल. उपलwध हुनुपन_, aामीण �वHयुतीकरण हुनुपन_, 

उ�चत I�तपू�त � उपलwध गराउनुपन_, *थानीयलाई सेयर <दनुपन_ लगायत माग राखेका छन।् *थानीयको 

<हतअनुकुल पुनबा�स र पुन*था�पना गरेर आयोजना ब8नुपन_मा अ�धकांश *थानीयको जोड रहेको उनले 

बताए। 

सतलजले आयोजना*थलको सामािजक तथा वातावरणीय अsययन नगरेकाले यो संशोधन गनु�पन_मा 

*थानीयको जोड छ। उनीह1का अनुसार आयोजनाबाट *थानीयमा पन_  भावको �व*ततृ अsययन नगर. 

सतलजले बदमासी गरेको छ। 

*थानीय*तरमा ब8ने सडक, खानेपानी, *वा*Mय तथा 5शIाका ला�ग क7पनीले गनु�पन_ कामबारे �व*ततृ 

अsययन नभएको प�न *थानीयको गुनासो छ। आयोजनाबाट संखवुासभाको मकालु, नुम, पाथीभरा, 

<द<दङ, पवाखोला, पा�थभरा, याफू गा�वस बढ.  भा�वत हुने अsययनले देखाएको छ। 

भारतीय  धानम8Gी मोद. साउन १८ गत ेप<हलोपXट नेपाल jमणमा आउँदा सतलजसँग उ�त आयोजना 

सरकारले नै 5लएर भारतीय अनुदानमा बनाउन  *ताव गन_ तयार. भएको �थयो। तर, अनुदानमा बनाउन े

आयोजना  *ताव गन� नपरेप�छ सतलजले आयोजना बनाउन ेर उसैसँग �पZडए गन_  :rया अगाZड 

बढाइएको हो। उ�त क7पनी भारत सरकारको पूण� *वा5म�वमा छ। 

संखवुासभामा अ1ण तेkो बनाउनेबारे सतलजसँग २०६५ फागुन १९ गते स7झौता हँुदा सरकार (नेपाल 

�वHयुत  ा�धकरण) लाई कुल जZडत Iमताको २१.९  �तशत (१९७ मेगावाट) iबजुल. �नःशुXक <दन े

स7झदार. भएको छ। उसबेला ४ सय २ मेगावाटमा बनाउन ेसमझदार. भए प�न प�छ क7पनीले  ाकृ�तक 

kोतको उ�चतम उपयोग गनु�पन_ भ8दै Iमता बढाएर नौ सय मेगावाट पुया�लएको �थयो। 

क7पनीले iबजुल. उ�पादन सु1 भएको वष�देoख जZडत Iमता र ऊजा� दवुैमा �नःशुXक iबजुल. <दनुपन_छ। 

उ�पा<दत iबजुल. भारत �नया�त हुने हँुदा iबजुल. iबrOबाट �नया�त कर र रोयXट.समेत सरकारलाई  ा�त 

हुनेछ। जल�वHयुत नी�त, २०५८ अनुसार सतलजले कुल आ7दानीको साढे ७  �तशत रोयXट. र ०.००५ 

 �तशत �नया�त कर सरकारलाई बुझाउनुपछ�। 

�वhव ब=कको ऋण सहयोगमा २०५२ सालमा  ा�धकरणले नै बनाउन ठे�का आ�वानसमेत भइसकेको 

�थयो। तर, त�काल.न सरकारमा रहेको एमालेलगायत सरकारबा<हर रहेका bयि�त तथा �नकायले �वरोध 

गरेप�छ आयोजना रg भएको �थयो। 

आयोजना सन ्२०२० मा पूरा हुने लzयअनुसार सqचालन अव�ध (२५ वष�) मा सरकारलाई ३ सय ६२ अब� 

1पैयाँ फाइदा हुन ेअsययनले देखाएको छ। उ�त अव�धमा सतलजले iबजुल.को रोयXट. माG ैएक सय १६ 

अब� 1पैयाँ �तन_छ। आयोजनाका ला�ग ८२.१३ हे�टर �नजी र ९८.१९ हे�टर सरकार. ज5मन अ�धaहण 

गनु�पन_छ। य*तै आयोजनाबाट दईु सय तीन घरधरु.  भा�वत हुनेछन।्  
  



>f]tM gful/s, 2071/7/14 

�(यु(पादक अवरोध  

स7पादकOय 

 

कुनै प�न �वषयमा कसैले आ8दोलन गन_iबि�तकै �यसमा सामेल भएर जस 5लन अaसर हुन े विृ�त 

‘स*तो लोक� यता’कै एउटा *व�प हो। स*तो लोक� यताका प�छ लाAनेह�ले दरूगामी पJरणामको 

लेखाजोखा गदlछन।् Ioणक लाभका ला�ग देश, समाज र समुदायको माG हैन आnन ैप�न द.घ�काल.न 

अ<हत गन� उHयत हु8छन।् य*तो मनोविृ�त नेपालका राजनी�तकम�मा बढ. नै देoख8छ।  

लेखकबाट थप  

भोटेकोसी जल�वHयु�को  सारण लाइन पुनः�नमा�ण गन� न<दन *थानीय जनतालाई उ�साउने 

5स8धपुाXचोकका राजनी�तकम�को bयवहार यसैको उदाहरण हो। जुरेको प<हरोप�छ भ�केको भोटेकोसी 

जल�वHयुत ्आयोजनाको  सारण लाइन �नमा�ण गन� लाAदा *थानीय जनताले �व5भ8न माग राखेर 

आ8दोलन गरेका छन।् *थानीय जनताले आयोजनाको ३५  �तशत सेयर जनतालाई <दनुपन_,  भा�वत 

भ�नएका गाउँ �वकास स5म�तलाई ५० लाख 1�पयाँ I�तपू�त � <दनुपन_,  सारण लाइन रहेको गा�वसलाई 

 �तवष� ३ लाख 1�पयाँ <दनुपन_ र अ<हले भोटेकोसी आयोजनाले गदlआएको सहयोग प�न कायमै रा>नुपन_ 

माग गरेका छन।् य*ता माग राखेर *थानीय जनताले आ8दोलन सु1 गन_iबि�तकै  मुख राजनी�तक 

दलका *थानीय नेताले �यसमा हो5मन तँछाडमछा6 गरेको देoखयो।  

भोटेकोसी �नजी IेGबाट �नमा�ण गJरएको ३६ मेगावाट Iमताको जल�वHयुत ्आयोजना हो। यस 

आयोजनाले २०५७ सालदेoख नै bयावसा�यक उ�पादन सु1 गरेको �थयो। यस आयोजनाको iबजुल. नेपाल 

�वHयुत ् ा�धकरणले डलरमा :क8नेगर. bयापार स7झौता भएको छ। डलरमा खJरद स7झौता गJरएकाले 

�यहाँको iबजुल. धेरै महंगो हुन पुगेप�छ स7झौतामा संशोधन वा अकR स7झौता गन_  यास  ा�धकरण 

गJररहेको छ। य*तैमा गत साउनमा जुरेमा गएको प<हरोले �यसका  सारण टावरह� भ�काएको �थयो। 

भ�केका टावरह� पुनः�नमा�ण सु1 भएप�छ *थानीय जनताले आ8दोलन गरेर अवरोध उ�प8न गरेका हुन।् 

जनताका यी मागलाई सोझै अनु�चत भ8न 5मXने देoख8न तर पुरानो योजनामा नयाँ सत� रा>नु भने 

 ाकृ�तक 8यायको 5सuा8त�वपर.त हु8छ। �यसमा *थानीय राजनी�तकम� संलAन हुन ुत झन ्अनु�चत 

हो। राजनी�तकम�ह� संलAन भएप�छ आ8दोलन जनताको �नय8Gणमा रहँदैन। यसैले *थानीय जनताका 

माग स7ब8धमा भोटेकोसी आयोजनाका  बध�कसँग त�काल वाता� गरेर  सारण लाइन पुनः �नमा�ण 

काय�मा अवरोध हुन न<दने दा�य�व सरकारले पूरा गनु�पछ�।  

भोटेकोसीको अवरोध नेपालका राजनी�तकम�ले �वकास �नमा�णका आयोजनालाई दहुुनो गाई बनाउन े

 विृ�तको प�न उदाहरण हो। य*तो  विृ�तले समa �वकास �नमा�ण  भा�वत पाछ� । भारतसँगको �वHयुत ्



bयापार स7झौताप�छ जल�वHयुत ्IेGमा लगानी ब�ने अपेIा गJरएकै बेला भएका य*तो घटनाले समa 

लगानीकै वातावरण ध5मXयाउन स�छ। देशका  मुख राजनी�तक दलका नेताको गैरिज7मेवार  विृ�तले 

कुनै प�न बेला आयोजना  भा�वत हुनस�न ेदे>दादे>दै लगानी गन_ जोoखम 5स�त5म�त कसैले प�न 

उठाउँदैन। *थानीय जनताले  ाकृ�तक kोतको दोहनबाट हुने लाभको अशं पाउनुपछ�  भ8नेमा दईुमत 

हँुदैन। तर, �य*तो लाभांशको माग असी5मत र अनपे�Iत भन ेहुनुहँुदैन। य*त,ै *थानीय जनताका 

आ8दोलनमा स�ता1ढ दलका नेतासमेत संलAन हुनथाXने हो भने रा|य प�न �नYपI नरहन स�छ। 

रा|यकै bयवहार अनपे�Iत र एकपIीय हुन ेजोoखम देoखयो भन ेमुलुकमा �वदेशीले त के *वदेशीले प�न 

लगानी गदlनन।् यसैले भोटेकोसी  सारण लाइनमा अवरोध उ�प8न गन_ अ<हले सानो र सामा8य 

देoखएको आ8दोलन मुलुककै ला�ग  �यु�पादक हुनस�छ। सरकारले त�काल मsय*थता गरेर सम*या 

समाधान गनु�पछ�  र  सारण लाइन �नमा�ण काय� सहज�पमा हुनस�न ेअव*था  �याभूत गनु�पछ�। साथ,ै 

राजनी�तक दलह�ले आnना *थानीय नेता र काय�कता�लाई स*तो लोक� यताको प�छ नलागेर िज7मेवार 

ब8न प�न �नद_शन <दनुपन_ पाठ यस घटनाले 5सकाएको छ।  
 

 

 

 


