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म�यम�या�द� प
रयोजना ख�च�लो ब�दै 

आश गु�ङ 

दो	बर समय र दो	बर लगानीमा �नमा�ण ग�रएको लमजुङको म�यम�या�द� जल�व युत ्प�रयोजना 

अ%हले ख)च�लो ब+दै गएको छ । ७० मेगावाट 2मताको प�रयोजना �नमा�णका 3ममा ‘मोड5लङ’ रा6ोसंग 

नग�रँदा बर्�से�न सम9या ब:दै गएको छ । 

मोड5लङ रा6ोस“ग नहुनु, बस;�न ‘<ल5सङ’ अथा�त बालुवा बगाउने काम नहुनु, जलाधार 2े@बाट बढ� 

मा@ामा माटो र बालुवा बगाएर जलाशयमा थु�Bने सम9याले प�रयोजनाले सम9या खेCदै आएको छ । 

यसले गदा� प�रयोजनाको संरचनामा धDका पुगेको र मम�तका ला)ग सरकारले बस;�न लाखE �पैयाँ खच� 

गन� बा�य भएको छ ।  

बस;�न ५० लाख बढ� खच� गदH आएको नेपाल �व युत ्Bा)धकरणले म�यम�या�द� मम�तका ला)ग यस वष� 

Jयाटबाहेक १ करोड ५० लाख �पैयाँ बढ� खच� गदH छ । म�यम�या�द� प�रयोजना �नमा�ण सLप+न भएको 

दईु वष�प�छ लगातार वषH�पNछे मम�त ग�रँदै आएको छ । 

म�यम�या�द�मा ३ वष�यता <ल5सङको काम नगरेका कारण अ%हले बाँध 2े@मा अPय)धक मा@ामा 

बालुवा थुBेको मम�तकाय�मा ख%टएका Bा�व)धकले बताएका छन ्। म9या�द� नद� सीधा बQने 9थानमा 

बाँध बाँधेर �व युPगहृमा पानी पठाउनुपन;मा घुमेको ठाउँभ+दा तल बाँध बाँ)धएकाले बाँध9थलमा 

अPय)धक मा@ामा बालुवा भ�रएको र सालै�पNछे यसले सम9या उPप+न गराएको म�यम�या�द� 

जल�व युत ्के+Uका �न5मV Bमुख एवं मेका�नकल शाखा Bमुख सुरेश राउतले बताए । 

यसैबीच प�रयोजनामा देWखएको सम9याबारे श�नबार Bधानम+@ी तथा मि+@प�रष  काया�लयका स)चव 

शा+तराज सुवेद�लगायतले �नर�2ण तथा अवलोलकन गरेका छन ् । �नर�2णका 3ममा लमजुङका 

�न5मV Bमुख िजYला अ)धकार� तुलसीराम पौडले, Bहर� नायब उपर�2क अNयुतBसाद पुडासैनीलगायत 

)थए । �नर�2ण तथा अनुगमनका 3ममा स)चव सुवेद�ले समयमा [यव9थापन गन� नसDदा 

म�यम�या�द�मा सम9या आइरहेको बताए । BPयेक वष� बालुवालाई बगाउनुपन;मा ०६८ सालदेWख 

बालुवालाई बगाउने काम नग�रएकाले प�न पानीको ‘लेभल’ भ+दा बालुवाको लेभल मा)थ आएको र 

सम9या देWखएको उनले बताए । बालुवाका कारण पूण� `पमा पानी जLन नसDदा पूण� 2मतामा �व युत 



उPपादन हुन नसकेको र बालुवाले �व5भ+न संरचनामा 2�त पु¥याएकाले आगामी %दनमा य9तो सम9या 

आउन न%दन उनले म�यम�या�द� जल�व युत के+Uलाई �नद;शन %दए ।  

उनले सरकारका तफ� बाट सहयोग सहयोग गन;समेत B�तब धता जनाए । 

सुवेद�ले म�यम�या�द�को सम9याबारे �व युत ्�वकास �वभागमा जानकार� गराउने बताए । सम9यालाई 

�छटो समाधान नग�रए यसले �वकराल `प 5लने भ+दै यसका ला)ग छुbटै अ�ययन टोल� गठन गनु�पन; 

बताए । यसका ला)ग �व युत ्�वकास �वभागलाई समेत �नद;शन %दने उनले बताए । 

म�यम�या�द� जल�व युत ्के+Uले प�रयोजनाको मम�तका ला)ग भ+दै माघ ९ गतेदेWख १७ %दनका ला)ग 

�व युत ्उPपादन ब+द गरेको छ । Bधानम+@ी काया�लयका स)चव सुवेद�ले धेरै %दन �व युत ्उPपादन ब+द 

हँुदा सरकारलाई घाटा पन; भ+दै �छटोभ+दा �छटो मम�त सकेर �व युत ्उPपादन गन� �नद;शन %दएका छन ्

। यसका ला)ग ठेकेदारलाई रात%दन लगाएर प�न काम गन� आdह गनु�पन; बताए । पराजुल� क+eDसन, 

माछापुचछ्«◌े र मा5लका अ)धकार� जेभी ग�र ३ ओटा �नमा�ण कLपनीले hयामसाइडमा २ वष�अ�घ 

भिPकएको साइट वाल (�रCjाप BोटेDसन) को मम�त ग�ररहेको छ ।  

य9तै, १ वष�अगाkड भाँ)चएको ‘स5भ�स गेट’ को ‘5लकं रड’ अथा�त ‘कनेिDटङ रड’ को मम�त ग�रँदै छ भने 

�व युत ्गहृमा जkडत ३५÷३५ मेगावाटको टबा�इनम�ये यु�नट २ को मम�त भइरहेको म�यम�या�द�ले 

जनाएको छ । 

म�यम�या�द�को बाँध9थलमा ५ हजार ‘पीपीएम’ बालुवा हुनुपन;मा यस वष� १२ हजार ‘पीपीएम’ सLम 

बालुवा जमेको Bा�व)धकले बताएका छन ् । ५ हजार पीपीएममा ‘kडजाइन’ ग�रएको प�रयोजनामा 

वषा�यामका बेला १२ हजार पीपीएमदेWख मा)थ बालुवा जLने गरेकाले ‘ज�त धेरै पीपीएम बालुवा जLयो, 

उ�त धेरै संरचनामा धDका’ पुQने �न5मV Bमुख राउतले बताए । प�रयोजनाको kडजाइन हँुदा समुU� 

सतहदेWख बालुवाको लेभल ६१२ 5मटर उचाइसLम अनुमान ग�रएकामा अ%हले ६१८ 5मटर उचाइसLम 

बालुवा रहने गरेको Bा�व)धकह`ले बताएका छन ्। 

म�यम�या�द� जल�व युत ्प�रयोजना जम�न दात ृ �नकाय केएफड	Yयूको ८० तथा नेपाल सरकार र 

नेपाल �व युत ्Bा)धकरणको २० B�तशत लगानीमा �नमा�ण भएको हो । सु�मा ४ वष� लगाएर १३ अब� 

�पmयाको लगानीमा प�रयोजना सLप+न गन; भ�नए प�न प�रयोजनाको �नमा�ण काय� ८ वष�मा पूरा भएको 

)थयो । प�रयोजनामा २७ अब� �पैयाँभ+दा बढ� लगानी भएको छ । 
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मा�थ�लो तामाकोसीबाट २०७३ साउनमा #बजुल� 
रमेश ख�तवडा  

दोलखाको लामाबगरमा �नमा�णाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको बहुच)च�त मा)थYलो तामाकोसी जल�व युत 

आयोजनाले २०७३ साउन5भ@ nबजुल� बाYने घोषणा गरेको छ। ७२ B�तशत काम सLप+न भइसकेको 

आयोजनाले बताएको छ। यसको BारिLभक र मुoय काम 5स5भल �नमा�णतफ�  ८५ B�तशतभ+दा बढ� 

सफलता हा5सल भइसकेको र eा+स5मसन लाइनस%हतका बाँकp काम ता5लका5भ@ै सLप+न भए २०७३ 

साउन5भ@ nबजुल� बाYन सqकने आयोजनाका Bमुख �वrानBसाद sेtठले बताए। 

 
'यह� र<तारमा गइरuयv भने २०७३ साउन5भ@ nबजुल� बाYन Jयाउँछv,' sेtठले भने, 'हालसLम कामको 

Bग�त �नकै रा6ो छ। सामा+यबाहेक कुनै अवरोध नभएकाले सोह� समय5भ@ nबजुल� बाYनेमा ढुDक छv।' 

उनले आयोजनाको �नकै ज%टल मा�नने 5स5भल �नमा�णतफ� का अ)धकांश काम सLप+न भइसकेको 

बताए। '5स5भलतफ� को ज%टल काम अब धेरै छैन,' उनले भने, 'hयाम साइट र Pयहाँको पानी 

पावरहाउससLम पुया�जउने हेडरेस टनेल दईु qकलो5मटर खनेप�छ 5स5भलतफ� का ठूला काम सqक+छन।्' 

उनले ती काम सqकन अझै केह� म%हना लाQने बताए। 

उनका अनुसार 5स5भलतफ�  लामाबगर उपPयकाको तामाकोसी नद�मा बाँध बाँ�ने कामको केह� भाग 

सqकन बाँकp छ। 'तामाकोसी नद�मा बाँ)धने बाँधको बाँयापb%टको काम बाँकp छ,' आयोजना Bमुख sेtठले 

भने, 'नद�लाई अ%हले डाइभस�न ग�रएको 9थानबाट दाया ँफका�एर �छbटै बाँध9थलको बायाँपb%टको काम 

सु� ग�रनेछ।' 

उनले उDत काम सLप+न भएप�छ बाँध9थलको सबै काम सqकने बताए। बाँध9थलबाट पावरहाउससLम 

पानी लैजाने हेडरेस सु�ङको आठ qकलो5मटर खxडम�ये दईु qकलो5मटर ख+न बाँकp छ। 'बाँध9थल र 

सु�ङको दईु qकलो5मटर ख+ने काम सqकएप�छ 5स5भल �नमा�णका ठूला काम सqकनेछन,्' sेtठले भने। 

5स5भलतफ� कै पावरहाउस �नमा�णसमेत अि+तम चरणमा रहेको उनले बताए। 

चार चरणमा �नमा�ण भइरहेको आयोजनामा 5स5भलबाहेकका अ+य कामसमेत Uतूग�तमा अ�घ ब%ढरहेका 

छन।् आयोजना 5स5भल �नमा�ण, हाइyोमेका�नकल, इलेDeोमेका�नकल, Bसारण लाइन �नमा�ण गरेर चार 

चरणमा ब�नरहेको छ। 5स5भल �नमा�णको ठेDका )च�नयाँ कLपनी 5सनो हाइyोले 5लएको छ। 5स5भल 

कामको Bग�तसँगै अ+य कामसमेत धमाधम अ�घ बढेको आयोजनाका BवDता गणेश +यौपानेले बताए। 

हाइyोमेका�नकलतफ�  गेट �नमा�ण, पेन9टक पाइप र उपकरण जडानको काम सु� भइसकेको उनले बताए। 

यो कामको िजLमा भारतीय ठेकेदार कLपनी टेDसLयाको रेYवे ए+ड इि+ज�नय�रङले 5लएको छ। य9तै 

इलेDeोमेका�नकलतफ�  समेत पावरहाउसमा टबा�इनमा kडि9e	युटर जडानलगायत ठूला काम सqकएको 

+यौपानेले बताए। 



उPपादनप�छ तामाकोसीको nबजुल� दोलखाको सहरेि9थत WखLती 9टेसनसLम लैजाने Bसारण लाइन 

�नमा�णको कामसमेत धमाधम च5लरहेको छ। Bसारण लाइनका १ सय २९ म�ये दईुवटा टावर �नमा�ण 

भइसकेको र १६ को जग ख+ने काम सqकएको BवDता +यौपानेले बताए। उनले गzगरबाट WखLतीसLम 

Bसारण टावरका BारिLभक Bq3या पूरा ग�रसकेकाले �नमा�णमा अवरोध नहुने र तोqकएकै समयमा पूरा 

हुने बताए। BवDता +यौपानेले चा%हँ २०७३ साउनसLममा काम सqकए प�न �नर+तर nबजुल� बाYन ेकाम 

सLप+न हुन २०७३ मं5सर पुQनसDने बताए। 

सु�वाती %दनमा सडकको %ढलासु9ती, बीचका समयमा सु�ङ �नमा�णलगायत कारणले ऊबेला �नधा�रण 

ग�रएको ता5लकाभ+दा झ+डै डढे वष� आयोजना %ढला भएको )थयो। 
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लगानीकता� डुबाउँदै (व*युत ्,ा�धकरण 

बाबुराम खhका 

काठमाडv, १७ माघ 

– �व युत ्Bा)धकरणले Bसारणलाइन �व9तारमा %ढलाइ गरेप�छ सा�नमामाई हाइyोपावर 5ल5मटेडले 

�नमा�ण गरेको २२ मेगावाटको सा�नमामाई आयोजना स}चालनमा आउन सकेको छनै । 
– आयोजनाबाट उPपा%दत �व युत ्Bवाह गन; Bसारणलाइन नहँुदा 5सनज~ पावरले दोलखामा �नमा�ण 

गरेको १० मेगावाटको 5स�Bङ आयोजना पूण� 2मतामा स}चालन गरेको छनै । 
– काल�गxडकp क�रडोरमा Bसारणलाइन नब+दा रोब9ट इनज~ले ४२ मेगावाट 2मताको 5मि9eखोला 
आयोजनाको काम सु� गन� सकेको छनै । 
– Bा)धकरणले सोलु क�रडोरमा आव�यक Bसारणलाइन �नमा�णमा चासो न%दएप�छ Pयस 2े@मा 
�नमा�णाधीन ८२ मेगावाटको तYलोसोल ुर २३.५ मेगावाटको सोलु आयोजना न ैBभा�वत हुने अव9था छ । 
– )च5लमे हबमा Bसारणलाइनको काम हालसLम प�न सु� नभएप�छ )च5लमे जल�व युत ्कLपनी 
5ल5मटेडमाफ� त �नमा�ण हुन लागेको १११ मेगावाटको रसुवागढ�, ४२.५ मेगावाटको तYलो सा+जेन र १५ 

मेगावाटको मा)थYलो सा+जेन आयोजनाको nबजुल� खेर जाने �नि�चतBायः छ । 

�व युत ्Bा)धकरणले समयम ैआव�यक Bसारणलाइन �व9तार नगदा� �नमा�ण भइसकेका, �नमा�ण 3ममा 

रहेका र �व युत ्ख�रद–nब3p सLझौता (पीपीए) गरेका आयोजनाका Bव�धकको लगानी जोWखममा पदH 

गएको छ । 

Bसारणलाइन �नमा�णमा Bा)धकरणले तPकाल ठोस काम सु� नगरे आउँदो ५ वष�5भ@ तयार हुने �व5भ+न 

आयोजनाको �व युत ्खेर गई लगानीकता�को अब� �पयैा ँलगानी डु	ने देWखएको छ । आयोजना ब�नसDदा 

प�न Bसारणलाइन अभावमा �व युत ्खेर गए Bा)धकरणले Bव�धकलाई +यूनतम ५ देWख ४५ 

B�तशतसLम 2�तपू�त� �तनु�पन;छ । 2�तपू�त�बापत �तनु�पन; दा�यPव अब�मा हुनेछ भने ऊजा� 

[यव9थापनमा समेत उसले चक� सम9या भोQनुपन;छ । �व युत ्कटौती (लोडसेkडङ)का `पमा यसको 

सोझो असर नाग�रकले न ैभोQनुपन;छ । 

सरकार र Bा)धकरणले Bसारणलाइन �व9तारमा चरम लापरबाह� गदा� प�छYला केह� वष�यता जल�व युत ्

�वकासमा अवरोध आएको छ । हालसLम Bा)धकरणले �व9तार थालेका कुन ैप�न Bसारणलाइनको काम 

�नधा��रत समयमा सकेको छनै । हाल �नमा�णाधीन Bसारणलाइनको काम प�न समयम ैसqकने सLभावना 

छनै । वनको 9वीकृ�तमा %ढलाइ, जQगा अ)धdहणमा सम9या, 9थानीय अवरोध, मुआ	जामा �ववाद र 

Bा)धकरणको %ढलासु9ती यसका Bमुख कारण हुन ्। 



२२० केभी 2मताको WखLती–ढYकेबर Bसारणलाइन काम सु� गरेको १ दशक nब�तसDदा प�न 

Bा)धकरणले बनाइसकेको छैन । आगामी वष�5भ@ प�न नसqकए �नमा�णाधीन मा)थYलो तामाकोसी 

जल�व युत ्आयोजनाबाट उPपादन हुने nबजुल� खेर जानेछ । 

प�छYलो आ)थ�क वष�मा सरकारले Bसारणलाइन �व9तारका ला)ग पया�Cत बजेट �व�नयोजन गरेको छ । 

चालू आवमा मा@ै Bसारणलाइनका ला)ग १३ अब� �पैयाँ वजेट छुbbयाइएको छ । ए5सयाल� �वकास ब�क 

(एडीबी) र �व�व ब�कलगायत अ+य दाताले Bसारणलाइन �व9तारमा सरकारलाई सहयोग गदH आए प�न 

सरकारकै इNछाशिDत नहँुदा यो काममा �नर+तर %ढलाइ भइरहेको हो । हाल �नजी 2े@, Bा)धकरण र 

उसको सहायक कLपनीबाट १,२०० मेगावाट 2मताका आयोजना �नमा�णाधीन छन ्। 

झापाको दमकदेWख इलामको गोदकसLम १३२ केभी 2मताको Bसारणलाइन काम �नधा��रत समयमा पूरा 

नभएप�छ �नमा�ण सLप+न भएको सा�नमामाई आयोजनाले �व युत ्उPपादन गन� सकेको छैन । 

आयोजना स}चालन नहँ◌ुदा Bव�धक सा�नमामाईले nबजुल� nब3pबाट BाCत हुने करोडा◌ैं �पैया ँ

आLदानी गुमाएको छ । Bा)धकरणसँगको पीपीएअनुसार असारमै आयोजनाबाट �व युत ्Bसारण हुनुपन; 

)थयो । 

�नधा��रत समयभ+दा ७ म%हना %ढलाइ भए प�न Bसारणलाइनको काम सLप+न हुने 5म�त अझै �नधा�रण 

भइनसकेको कLपनीका �नद;शक डा. सुवण�दाश sेtठ बताउँछन ्। “काम अझै आधा बाँकp छ, क%हले 

सqकने हो, टुगंो छैन,” उनी भ+छन,् “आयोजना ब+द हँुदा करोडv आLदानी नोDसान भएको छ ।” 

Bसारणलाइनकै कारण १ वष� आयोजना ब+द भए कLपनीले ६५ करोड �पैयाँ आLदानी गुमाउनेछ । 

“ पुससLमको 	याजलाई ब�कले पँुजीकरण गछ� ,” उनले भने, “माघदेWख �नय5मत `पमा qक9ताअनुसार 

समयमै सावाँ–	याज न�तरे सम9या आउँछ । �व युत ्उPपादन गरेर nब3p नगरेसLम ब�कलाई सावाँ–

	याज कसर� �तन; ?” 

दमक–गोदक Bसारणलाइनमा %ढलाइ भएप�छ Bा)धकरणको सहकाय�मा �व युत ्रािteय 

Bसारणलाइनमा जोhन गोदकनिजकैको ३३ केभी 2मताको Bसारणलाइनबाट पुवाखोला nबजुल� जोhने 

काम भइरहेको छ । यसमा प�न Bा)धकरणले %ढलाइ ग�ररहेको छ । 

Pय9तै, �नधा��रत समयमा Bसारणलाइनको काम सु� नगदा� ४ वष�प�छ सोलु क�रडोरमा �नमा�णाधीन २ 

जल�व युत ्आयोजनालाई मा@ै Bा)धकरणले २ अब� �पैयाँ 2�तपू�त� %दनुपन;छ । 5सरहाको 5मचHयादेWख 

सोलुको लमानेसLम १३२ केभी 2मताको ९० qकलो5मटर लामो BसारणलाइनसLब+धी काम स�ु 

नगरेप�छ �नमा�णाधीन तYलोसोलु (८२ मेगावाट) र सोलु (२३.५ मेगावाट) जल�व युत ्आयोजनालाई यो 

रकम 2�तपू�त� %दनुपन;छ । Bव�धकले सन ्२०१८ को जुलाईसLम दबैु आयोजना सLप+न गदHछन ्। यता 

Bसारणलाइन �नधा��रत समयमभ+दा अझै १ वष� %ढलाइ हुने भएको छ । 

Bव�धकले आयोजनाको काम सु� गरे प�न Bा)धकरणले Bसारणलाइनको बोलप@समेत खोलेको छैन । 

गत वष� Bा)धकरण र Bव�धकबीच भएको पीपीएमा ‘Bसारणलाइन समयमै नबनाए Bा)धकरणले र 

आयोजना �नमा�ण नगरे Bव�धकले ४५–४५ B�तशत 2�तपू�त� �तनु�पन;’ [यव9था छ । Bा)धकरणको चरम 



लापरबाह�ले गदा� यो 2�तपू�त� %दने अव9था आए िजLमेवार� पूरा नगन; अ)धकार�मा)थ कारबाह� हुनुपन; 

माग Bव�धकको छ । यसमा अिoतयार द�ुपयोग अनुस+धान आयोगले चासो रा�ुपन; उसले बताएको छ 

। 

Bसारणलाइनमा भएको %ढलाइले आयोजना नै संकटमा पन; अव9था आएका बेला Bा)धकरणले बोलप@मा 

भाग 5लने ठेकेदारको योQयता÷मापदxड घटाएप�छ आयोजना �नधा��रत समयमा सLप+न हुनेमा थप 

शंका उPप+न भएको छ । परामश�दाता Yयाuयमेयर इि+डयाले तयार गरेको Bसारणलाइन �नमा�ण बोलप@ 

डकुमे+टमा उYलेख ग�रएको योQयताको मापदxड घटाएर अनुभवह�न ठेकेदार कLपनीले भाग 5लने 

वातावरण बनाइएको छ । 

अपरसोलु हाइyोइलेिDeक कLपनीका Bमुख काय�कार� अ)धकृत शशीसागर राजभxडार� समयमै 

Bसारणलाइन नब+दा लगानी नै जोWखममा परेको बताउँछन ्। “४५ B�तशत 2�तपू�त�ले ब�कलाई 	याज 

�तन� प�न पुQदैन, अ+य Bशास�नक खच� र लगानीकता�को लगानीको त कुरै छाडv,” उनी भ+छन,् “हामी 

सोलु आयोजना �नधा��रत समयभ+दा ६ म%हनाअगाव ैसLप+न गदHछv, Bा)धकरणले Bसारणलाइन 

बनाएन भने �छटो काम सDनुको अथH छैन ।” 

ए9सेल िDलन सोलु हाइyोपावरका �नद;शक आ5शष गग�को भनाइ प�न य9तै छ । “Bा)धकरणले �नमा�ण 

थालेका जल�व युत ्र Bसारणलाइनका कुनै प�न आयोजना समयमा सLप+न भएका छैनन,्” उनी 

भ+छन,् “अ%हलेका ग�त�व)ध हेदा� समयमै Bसारणलाइन ब+ने अव9था छैन ।” 

Bव�धह`ले सन ्२०११ मा आयोजनाको काम सु� गरेर यो वष� सLप+न गन; ल�य 5लएका )थए । 

Bा)धकरणको लापरबाह�का कारण Bसारणलाइनको काय�योजना तयार र पीपीएमा मा@ै Bव�धकले ३ वष� 

समय खेर फालेका छन ्। 

रोब9ट इनज~ले बनाउन लागेको 5मि9eखोला प�न Bसारणलाइनकै कारण १ वष� %ढलो हुने भएको छ । 

रोब9टले सन ्२०१६ जुलाईदेWख �व युत ्उPपादन गन; भ+दै Bा)धकरणसँग पीपीए गरे प�न Bा)धकरणले 

काल�गxडकp क�रडोरमा Bसारणलाइन नबनाएप�छ आयोजना १ वष� %ढलो भई २०१७ kडसेLबरमा सन; 

भएको छ । Bा)धकरणले काल�गxडकpमा Bसारणलाइनका ला)ग काम सु� गरे प�न kडसेLबरसLम 

ब+नेमा उनको शंका छ । Bसारणलाइनमा भएको %ढलाइले आयोजनाको लागत ५० करोड �पैया ँबढेको 

जानकार� उनले %दए । 

Bसारणलाइनको काममा �व5भ+न कारणले %ढलाइ भएको Bा)धकरणका काय�कार� �नद;शक मुकेशराज 

का<ले 9वीकाछ�न ्। वनबाट 9वीकृ�त 5लन लामो समय लाQने, 9थानीयको अवरोध र जQगा मुआ	जामा 

सहम�त हुन नसDदा %ढलाइ भएको दाबी उनी गछ�न ्। 

“B9ता�वत Bसारणलाइनको कामले ग�त 5लएको छ, हामी �नधा��रत समयमा सDन B�तब ध छv,” 

का<लेले भने, “केह� म%हनाअ�घसLम Bसारणलाइनको काममा %ढलाइ भएको )थयो, अब यो सम9या 

हँुदैन ।” 

काल�गxडकp, सोलु क�रडोर, कावेल� हब, हेटvडा–दहुवी, हेटvडा–भरतपुर–बद�घाट, काठमाडv–n@शूल�, 



ढYकेबर–5भ�ठामोड–मुज<फरपुर Bसारणलाइनको काम अ�घ बढेको जानकार� उनले %दए । “WखLती–

ढYकेबर Bसारणलाइनको काममा अझै बाधा आएकाले काम अ�घ नबढेको हो,” उनले भने । 

  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/10/18 

आँ�धखोला जल(व*यतु आयोजना स0प�न 

एकराज �गर� गYयाङ, (9या�जा) माघ १८ गते । 9या�गजाको तYलो गYया�ग बजार निजक 

आँ)धखोलामा �नमा�णा)धन ९ हजार ४ सय qकलोवाट 2मताको आँ)धखोला जल�व युत के+U क�रब एक 

म%हना5भ@ संचालनमा आउने भएको छ । सन ्२०१२ नोभेLबरदेWख �नमा�ण सु� ग�रएको आयोजना 

संचालनको सLपूण� तयार� अि+तम चरणमा पुगेको छ । �नमा�ण सु� गरेको क�रब तीन बष�मा �नमा�ण 

भएको आयोजना Bमुख �वtणुबहादरु 5सहंले जानकार� %दनुभयो ।  

१ अर्�ब २० करोड लगानीमा �नमा�ण भएको आयोजनामा इ+टरनेशनल फाइना+स कLपनीको ६० करोड, 

मेगा ब�क 5ल5मटेडको ३५ करोड र बाँकp लगानी बुटबल पावर कLपनी 5ल5मटेडको रहेको उहाँले जानकार� 

%दनुभयो । आयोजनामा १ हजार २ सय 5मटरको हेडरेस र टेल रेस ग�र दईु सु�ङ �नमा�ण भएका छन ्। 

हेडरेस सु�ङ माफ� त �व युत उPपादन गहृमा पानी पुया�उने र सो पानीलाई टेलरेस सु�ङबाट आँ)धखोलाको 

पानी काल�गxडकp नद�मा खसा5लने आयोजना Bमुख 5सहंले जानकार� %दनुभयो ।  

उहाँका अनुसार हाल आयोजनाको �नमा�ण सqकएर पर�2णको 3ममा रहेको छ । आयोजनाका आधा 

मे5शनह� पर�2ण भसैकेको र केह� %दनमा टवा�इनमा पानी पठाउने काम हुनेछ र आगामी फे�अर� १५ 

देWख �व युत उPपादन सु� हने उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाको �नमा�ण %हमाल हाइyो, नेपाल हाइyो र 

चाइनाको ए5सया Cयासाqफकले ग�ररहेका छन ्। आयोजना संचालनमा आएप�छ द�ैनक १२ घxटा भरैहेको 

लोडसेkडमा समेत केह� राहत 5मYने आयोजना �नमा�ण कLपनी बुटबल पावरको �व�वास छ ।

 
यसगैर�, यसअ�घ ५ हजार एक सय qकलोवाटको जल�व युत आयोजना सोह� ठाँउबाट संचालनमा आएको 

)थयो । २१ वष�सLम संचालन रहेर 2मता व ृ)धका ला)ग आयोजना ब+द ग�रएको आयोजना Bमुख 



5सहंले बताउनुभयो । यस आयोजनाबाट 9या�गजा र पाYपाका क�रब ३२ हजार उपभोDता लाभाि+वत 

भएका छन ्। ३२ हजार उपभोDताले नेपाल �व युत Bा)धकरणले तोकेको शुYक भ+दा ५० B�तशत कम 

दरमा �व युत सेवा उपभोग गदH आएका छन ्। यस आयोजनाबाट उPपा%दत जल�व युतका कारण यस 

2े@का जनताले लोडसेkडङबाट मुिDत पाएका छन ्।  

यसैबीच, हाल संचालनमा आउन लागेको आँ)धखोला जल�व युत के+U �नमा�ण भएको 9थल भ+दा क�रब 

एक qकलो5मटर तल जलाशययुDत एक सय ८० मेगावाटको अक� जल�व युत के+U �नमा�ण हुने भएको छ 

। नेपाल सरकारको लगानीमा �नमा�ण हुन लागेको उ प�रयोजनाको नाम उNच बाँध प�रयोजना रहेको छ । 

आयोजना �नमा�णका ला)ग सभ; गन; काय� भइरहेको छ । प�रयोजनाका ला)ग एक सय ६२ 5मटर अQलो 

बाँध �नमा�ण हँ◌ुदैछ । आयोजना �नमा�ण भएप�छ आँ)धखोला जल�व युत के+Uको बाँध डुबानमा पन� 

सDछ । 
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सनुकोसी अ�ययन अ3घ बढाउन चार िज�लाको 

दबाब 

का�े, रामेछाप, 5स+धुल� र 5स+धुपाYचोक 2े@का सभास , पूव�सभास , राजनी�तक पाट�का 

B�त�न)धलगायतले १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दो�ो र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी ते�ो 

जलाशययुDत जल�व युत ्आयोजना अ�घ बढाउन दबाब %दएका छन ्।  

ए5सयाल� �वकास बं◌ैक (एडीबी) ले दवैु आयोजनाको अ�ययन अ�घ बढाउन ऋण सहयोग ग�रसकेको 

अव9थामा बीपी राजमाग� डुबानमा पन; भ+दै जापान सहयोग �नयोग (जाइका) ले अ�ययनमा अवरोध 

गरेप�छ उनीह`ले अ�ययन अ�घ बढाउन दबाब %दएका हुन ् । आइतबार सुनकोसी जल�व युत ्सघाउ 

अ5भयानमाफ� त उनीह`ले अथ�म+@ी डा. रामशरण महत, ऊजा�म+@ी राधा rवाल� र रािteय योजना 

आयोगका उपा�य2 डा. गो�व+दराज पोखरेललाई भेटेर अ�ययन अ�घ बढाउन दबाब %दएका छन ्।  

रामेछापका सभास  वय 5शवबहादरु खhका र �याम sेtठ, का�ेका सभास  �वदरु सापकोटा, पूव�सभास , 

kडYल�मान तामाङ, राजनी�तक दलका B�त�न)धह` रामच+U खhका र शंखबु ध लामाका साथै 

अ5भयानका संयोजक जनाद�न नेपालको अगुवाइमा उनीह` 5सहंदबार पुगेर rापनप@ बुझाएका )थए । 

अथ�म+@ी डा. महत, ऊजा�म+@ी rवाल� र उपा�य2 पोखरेलले अ�ययन अ�घ बढाउनका ला)ग 

9थानीयवासीको भावनाअनुसार अ�घ बढाउनका ला)ग सकाराPमक रहेको र पहल गन; बताए ।  

सरकारको आ)थ�क वष� ०७१÷७२ को बजेट वDत[यमा समेत अ�ययन अ�घ बढाउने उYलेख ग�रएको सो 

आयोजना जापान सहयोग �नयोग (जाइका) ले सन ्१९८३—८५ मै पूव�सLभा[यता अ�ययन गरेको )थयो । 

सुनकोसी ते�ो त सन ् २०१२ मा जापान सहयोग �नयोगले नै नेपाल �व युत ् Bा)धकरणसँग 5मलेर 

बनाएको जलाशययुDत आयोजनाको गु�योजनामा उPकृtट दस जलाशययुDत आयोजना5भ@ पछ�  । तर, 

बीपी राजमाग� डु	ने भ+दै अ�ययन अ�घ नबढाउन दबाब %दएप�छ चार िजYलाका 9थानीयवासी जाइकाको 

भू5मकाB�त स+तुtट छैनन ्।  

ऊजा� म+@ालयले आ<नो काय�3ममा समावेश ग�रसकेको र काय�3म अ�घ बढाउनका ला)ग अथ� 

म+@ालयले एडीबीसँग सLझौता गर� बजेट वDत[यमा समेत आइसकेको प�रि9थ�तमा मुलुकको 

�वकासमा फhको मान� योगदान पु¥याउन सDने सुनकोसी दो�ो र ते�ो जल�व युत ् आयोजनाको 

सLभा[यता अ�ययनलाई अ�घ बढाउनका उनीह`ले दबाब %दएका छन ्।  



राजधानीबाट झ+डै १ सय qकलो5मटर दरु�मा रहेको तथा काठमाडv र तराई दवैु लोडसे+टरका ला)ग 

उपयुDत र �व युत ्�नया�त गन�समेत योQय हुनाका साथै पहँुच माग� पु)गसकेको तथा Bसारण लाइन प�न 

छोटो भएको र तुलनाPमक `पमा आकष�क आयोजनाका `पमा दवैु आयोजना रहेको अ5भयान सयंोजक 

नेपाल बताउँछन ्।  
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(व*यु7भार कटौती बा�यता ऊजा�म�;ी 

ल5लतपुर÷रासस– ऊजा�म+@ी राधा rवाल�ले देशमा भइरहेको �व युPभार कटौती बा�यकार� भएको 

बताएकp छन ्। चLपापुर जे5सज वारा श�नबार आयोिजत सं9थाको १६औ� पद9थापना तथा [यिDतPव 

सLमान काय�3मको उ घाटन गदH म+@ी rवाल�ले �व�वको ऊजा� 2े@मा नेपाल दो�ो धनी राte भएर प�न 

सम9याको समाधान हुन नसकेकोमा दःुख [यDत ग�रन ्।  

नेपालमा भएको जल�ोतबाट ८३ हजार मेगावाट �व युत ्उPपादन गन� सDने साम�य रहेर प�न Pयसको 

सदपुयोग गन� नसकेर आम नेपाल� �व युPभार कटौतीको मारमा परेको म+@ी rवाल�को भनाइ )थयो । 

उनले आ)थ�क �वकासका ला)ग ऊजा� 2े@को �वकास हुनसकेमा �वदे5शएका नेपाल� युवालाई यह�� रोजगार� 

5सज�ना गन� सqकने बताउँद ैराजनी�तक ि9थरताले मा@ ऊजा� 2े@को �वकास हुने उYलेख ग�रन ्।  
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यसर� हु�छ लोडसे?डङ अ�7य 

नेपालको जल�व यतु ्उPपादनको इ�तहास हेदा� १ सय तीन वष� लामो छ तर उPपादन ८ सय मेगावाट प�न पुगेको छैन 

। जल�व यतु ्उPपादन कमजोर भएकै कारण लोडसेkडङ ब:दो छ । ०६०÷०६१ सालमा साताको ४ घ+टाबाट सु� 

भएको लोडसेkडङ ०६४÷०६५ मा १ सय ८ घ+टा पुQयो । गत वष� ८४ घ+टा पुगेको लोडसेkडङ अ%हले ७७ घ+टा छ । 

जल�व यतु ्उPपादनको Bश9त सLभावना भएर प�न लोडसेkडङको सम9या भयावह हँुदै जानुलाई नेपालकै ठूलो 

सम9याका `पमा 5लइएको छ । लोडसेkडङ हुनाका कारण धेरै छन ् । यसमा सरकारदेWख 9थानीयवासीसLमको 

भू5मका देWख+छ । qकन लोडसेkडङ भइरहेको छ र यसको अ+Pयका ला)ग के गनु�पछ�  भनेर राजधानीका ला)ग भीम 

गौतमले यस 2े@का �वr र जानकारसँग गरेको कुराकानी 

दईु वष�Cभ; लोडसे?डङ अ�7य भइसEछ  

 मुकेशराज काGले 

 

काय�कार� 3नदHशक, नेपाल (व*युत ्,ा�धकरण 

लोडसेkडङ हुनाको मुoय कारण त माग र आपू�त�को अस+तुलन नै हो । माग ब:दै जाने र आपू�त� कम हँुदै 

जानु हो तर प�छYलो समयमा बढेको लोडसेkडङको कारण भने भारतबाट आयात हुने nबजुल�मा आएको 

कमी हो । कटैया–कुसाहाबाट आयातीत nबजुल� केह� घटेको छ । Pयो सुधारका ला)ग हामी सq3य भएका 

छv । अक��तर मम�तका ला)ग ७० मेगावाटको म�यम�या�द�को उPपादन केह� समयका ला)ग ब+द 

ग�रएको छ । यी तPकाल�न लोडसेkडङ ब:नाका कारण हुन ्तर उPपादन qकन ब:न सकेन भ+ने कारण धेरै 

छन ्। नेपाल �व युत ्Bा)धकरण वारा �नमा�ण भइरहेका आयोजनामा भएको %ढलाइका कारण धेरै छन ्। 

n@शूल�–३ ए, चमे5लया, कुलेखानी ते�ो, राहुघाटलगायतका आयोजना धेरै कारणबाट %ढलाइ भएको 

देWख+छ । प�रणाममा भने यी आयोजना नबनेको पDका हो ।  



�वगतमा जेज�त कमजोर� भए प�न Pयसलाई सुधादH राहुघाटबाहेक सबै आयोजना दुर्त ग�तमा अ�घ बढे 

भने चाँडै सLप+न हुनेछन ्। दईु वष�5भ@ त पाइप लाइनमा भएका हा6ा, सहायक कLपनीमाफ� त �नमा�ण 

भइरहेका मा)थYलो तामाकोसीलगायतका आयोजना तथा �नजी 2े@बाट �नमा�णाधीन अ+य आयोजनाको 

�नमा�ण सLप+न भएप�छ भने अ%हलेको ज9तो सम9या हँुदैन । �नजी 2े@का जल�व युत ्आयोजनामा 

हामी पूण� �नभ�र भएका त होइनां◌ै तर �नजी 2े@लाई BोPसाहन गन; सरकारको ल�य छ । सरकारको 

उदार�करणको नी�तअ+तग�त �नजी 2े@लाई समेत यो देशमा जल�व युPका ला)ग उपयोग गनु�पछ�  भनेरै 

जोड %दइएको हो । यसो गदा� �वकासमा सहयोग पु¥याउँछ भ+ने अ5भBायले नै हो ।  

नद� Bवाहमा आधा�रत (रन अफ द �रभर) र साना आयोजनामा सरकारले खासै लगानी नगन; र �नजी 

2े@लाई BोPसाहन %दने भ+ने ल�य छ । सरकार र �व युत ्Bा)धकरणले ठूला आयोजनामा लगानी गन; 

भ+ने सोच छ । अ%हलेसLम Bा)धकरणले ठूला आयोजना बनाएको त देWखदैँन तर आयोजना अ�घ बढाउन 

भने ला)गएको छ । सरकारले बूढ�गxडकp जलाशययुDत आयोजना अ�घ बढाउन लागेको छ । अ+य 

जलाशययुDत आयोजना अ�घ बढाउनका ला)ग कि9सएको छ । जलाशययुDत आयोजना सु� नै 

नग�रएको भ+दा प�न अ�ययनलगायतका काय� अ�घ बढेका छन ् । क�तपय जलाशययुDत आयोजना 

सरकारले �छbटै �नमा�ण गन� लागेको छ ।  

लोडसेkडङ अ+Pयका ला)ग त nबजुल�को [यव9थापन नै गन; हो । दईु वष�सLमका ला)गभ+दा �नमा�णाधीन 

र यस अव)धमा सLप+न हुने आयोजनालाई बढ� जोड %दनुपछ�  । नेपाल–भारत अ+तरदेशीय Bसारण 

लाइन �नमा�ण सLप+न भइसकेको र हा6ो पाइप लाइनमा भएका आयोजना �नमा�ण सLप+न भएको 

अव9थामा दईु वष�5भ@ लोडसेkडङ अ+Pय भइसDछ । बखा�मा भने nबजुल� बढ� हुने नै देWख+छ । सुDखा 

यामका ला)ग त भारतबाट nबजुल� Yयाउनैपछ� । तPकालका ला)ग भारतबाट अ+तरदेशीय Bसारण लाइन 

बनाएर थप nबजुल� Yयाएर घटाउने हो । जबसLम बुढ�गxडकpज9ता ठूला जलाशययुDत आयोजना 

ब+दैनन,् तबसLम भारतबाट nबजुल� आयात गरेर लोडसेkडङ घटाउने हो । 

  



राजनी3तक अिJथरता अ�7य हुनुपछ�  
 sीर}जन लाकौल 

 

पूव�स�चव एवं उपा�यM नेपाल हाइNो पावर एसोCसएसन 

जल�व युत ् उPपादन बढाउन नसDनु नै लोडसेkडङको कारण हो । प�छYला वष�मा नयाँ जल�व युत ्

आयोजना ब+न सकेनन ्। माग ब:यो, मागको तुलनामा उPपादन घbयो । बढ� nबजुल� आयातमा भर 

पनु�पन; अव9था 5सज�ना भयो । अ%हले तPकालको लोडसेkडङ ब:नुमा त म�या�द� जल�व युत ्आयोजना 

उPपादन ब+दको कारण प�न हो । सबैभ+दा बढ� nबजुल�को माग हुने य9तो सुDखा याममा यो मम�तका 

ला)ग ब+द गनु� हु+�यो qक । Pयो आ<नो ठाउँमा छ । नेपाल �व युत ्Bा)धकरणको �िtटकोणले हेदा� ठ�क 

होला । अ%हले गदा� nबजुल� धेरै खेर नजाने र घाटा प�न कम हुन सDने उसको तक�  बेठ�क छैन तर बखा�मा 

Pयो काय� गरेको भए प�न य�त धेरै लोडसेkडङ हँुदैन�यो । Bा)धकरणले उपभोDताले बेहोन; लोडसेkडङलाई 

प�न �यान %दएको भए रा6ो हु+�यो ।  

अ%हले �नमा�णाधीन जल�व युत ्आयोजनाको कुरा गदा� एक हजार मेगावाट आयोजना ब�नरहेका छन ्भने 

एक हजार मेगावाट आयोजना अझै �वVीय [यव9थापनको पखाइमा छन ्। यो समयमा धेरै जल�व युत ्

आयोजना बनेनन ्। बनेका आयोजनासमेत सम9यामा छन ्। २२ मेगावाटको माई खोला सLप+न भयो तर 

Bसारण लाइनको अभावमा केि+Uत )dडसँग जोkडएको छैन । WखLती ढYकेबर Bसारण लाइन बनेको भए 

प�न लोडसेkडङमा राहत हु+�यो । Bसारण लाइन बने प�न ठूला 2मताका जल�व युत ्आयोजना बनेनन ्। 

जल�व युPसLब+धी सरकारसँग योजना छ तर Pयसको काया�+वयन प2 कमजोर छ । सरकार� 

आयोजनामा अनेक सम9या छन,् �नजी 2े@ले बनाउने आयोजनामा �वVीय [यव9थापनको सम9या छ । 

यी सम9याको समाधान खो�नुपछ�  ।  

लोडसेkडङ अ+Pयका ला)ग राजनी�तक अि9थरता अ+Pय हुनुपछ�  । योजनाको काया�+वयन हुनुपछ�  । 

तPकाल बनाउने आयोजनालाई सहु5लयत %दनुपछ� । Bसारण लाइनको सम9या सबैभ+दा ठूलो `पमा 



देखापरेको छ । मा)थYलो तामाकोसीलगायतका थुBै जल�व युत ्आयोजनाको Bसारण लाइनको अझै टंुगो 

लाQन सकेको छैन । Bसारण लाइन �नजी 2े@ले बनाउने कुरा भएन । यसमा सरकार नै बढ� सq3य हुनुपन; 

हु+छ तर धेरै आयोजना ब+न सकेका छैनन ्। Bसारण लाइन बनाउनुपन; Bा)धकरण5भ@ द2 जनशिDत 

छैनन ् । इलेिDeक इि+ज�नयर कम नै छन ् । यसका ला)ग त सरकार नै गLभीर हुनुपछ�  । अ%हलेको 

अव9थालाई हेन; हो भने ठूला जल�व युत ् आयोजना �नमा�ण सLप+न हुन ८÷१० वष� ला)गहाYछ । 

बूढ�गxडकp सLप+न हुन कLतीमा आठ वष� लाQछ । �नमा�ण हुने भ�नएको तनहँु जल�व युत ्आयोजना 

�नमा�ण प�न %ढलाइ भइसकेको छ । मा)थYलो तामाकोसी आएप�छ केह� राहत भने हु+छ तर %हउँदमा 

लोडसेkडङ अ+Pय गन� अझै सम9या छ । लोडसेkडङ अ+Pयका ला)ग भारतबाट �व युत ्आयात गनु�को 

�वकYप छैन । ठूला आयोजना नबनेसLम आयात गरेर भए प�न लोडसेkडङ हटाउनुपन; अव9था छ । 

भारतसँग पर�नभ�र हुनैपछ�  । अ%हलेका ला)ग मुoय �वकYप भनेकै Pयह� हो । पर�नभ�र अ+Pय गन� त ठूला 

जल�व युत ्आयोजना त बनाउनैपछ� ।  

  



3नजी Mे;लाई ,ो7साहन Oदनुपछ�   
खPगबहादरु (वQट 

 

अ�यM, Jवत�; ऊजा� उ7पादकहRको संJथा (ईSपान)  

मागको आधारमा आपू�त�को [यव9थापन नगदा� लोडसेkडङ भएको हो । आजभो5ल त अ5ल बढ� नै छ । 

म�या�द� मम�तका ला)ग उPपादन ब+द अ%हले नगरेको भए हु+�यो । %हउँदको सबैभ+दा बढ� नै माग 

हु+छ । सकेसLम बखा�मा तर Pयो सLभव नभएको भए मं5सर÷पुसमा गरेको भए हु+�यो । नद�मा 

सबैभ+दा पानीको Bवाह कम हुने बेलामा सकेसLम य9तो गनु�हँुदैन । नेपालमा जल�व युPका dाहक 

घरायसी बढ� भएकाले �पक आवरको nबजुल� [यव9थापन गन� क%ठन छ । %हउँदमा त �व युत ्उPपादन 

मुि9कलले २५ देWख ३० B�तशत मा@ हु+छ । अ)धकांश नद� Bवाहमा आधा�रत (आरओआर) जल�व युत ्

आयोजना रहेकाले जल�व युत ्आयोजनामा �व युत ् उPपादन कम हुने कुरालाई Bा)धकरणले oयाल 

गनु�पछ�  । उPपादन कम हुनुमा धेरै कारण छन ्।  

Bा)धकरणले बनाएका आयोजना र �नजी 2े@ले बनाएका आयोजनामा आ–आ<ना सम9या छन ् । 

जल�व युत ्आयोजना बनाउन लामो समय लाQछ, कLतीमा आठ÷दस वष� । १० बस;  व+ वको अव)धमा 

कुनै प�न जल�व युत ्आयोजना बनेनन ्। Pयो कारणले अ%हले लोडसेkडङ सम9या बढ� भएको हो । यसमा 

सरकारले माग र आपू�त�को [यव9थापनबारे �यान %दएको भए य9तो सम9या आउँदैन�यो । �नजी 

2े@लाई ज�त BोPसाहन %दनुपन; हो %दएन । अब अ+Pय गन�का ला)ग प�न �नजी 2े@लाई सरकारले 

BोPसाहन %दनुपछ�  । �छटो जल�व युत ्आयोजना सLप+न गन; वातावरण सरकारले Yयाउनुपछ� । यसका 

ला)ग सरकारले सहजीकरणको भू5मका खेYनुपछ�  ।  

  



जल(व*यु7मा देTखएका अवरोधको अ�7य हुनुपछ�  

 कुमार पाUड े

 

उपसभाप3त, ऊजा� सCम3त, नेपाल उ*योग वाTणVय महासंघ 

जल�व युत ्उPपादनबारे सरकारले समयमै योजना अ�घ नसारेकाले लोडसेkडङ बढेको हो । १० वष�अ�घ 

जल�व युत ्आयोजना अ�घ नब:दा अ%हले लोडसेkडङ भइरहेको छ । अ%हले धेरै जल�व युत ्आयोजना 

अ�घ बढाउन सकेनां◌ै भने यसको असर अबको १० वष�प�छ पछ�  । बहुदल�य Bजात+@ आएप�छ �नजी 

2े@लाई जल�व युत ्�वकासमा समावेश गन� त था5लयो । नी�त प�न आयो तर Pयो पया�Cत ऐन )थएन । 

अ%हलेसLम संशोधन ग�रएको छैन । जल�व युत ् नी�त समयानुकूल नबनाउँदा ठूला जल�व युत ्

आयोजना आउन सकेनन ् । सु�मा �नजी 2े@ र BPय2 वैदे5शक लगानीमा �नमा�ण भएका WखLती र 

भोटेकोसी जल�व युत ् आयोजनामा सरकार र Bा)धकरणले @ु%ट देoयो तर @ु%ट सNयाएर उPपादन 

बढाउन�तर ला)गएन । Bसारण लाइनको सदुढु�करण प�न ग�रएन ।  

जल�व युPमा अवरोध नै अवरोध छन ् । सरकारको झ+झ%टलो Bq3या प�न एउटा ठूलो अवरोधकका 

`पमा देWखएको छ । 9थानीय9तरमा हुने अवरोध अक� सम9या छ । लोडसेkडङ अ+Pय गन� जल�व युPमा 

देWखएका अवरोधको अ+Pय हुनुपछ�  । सरकारले जल�व युत ्2े@लाई Bाथ5मकतामा राखेर 9वदेशी र 

�वदेशी लगानीकता�लाई उ)चत वातावरण %दनुपछ� । अ%हले BPयेक वष� एक सय मेगावाटले �व युPको माग 

ब%ढरहेको छ । अबको पाँच वष�मा थप माग मा@ ५ सय ब:छ । अ%हले नै Pयो [यव9थापनबारे सोNनुपछ�  । 

सरकार र �नजी 2े@ले �वदेशी लगानी कसर� बनाउने हो भ+ने टंुगो लगाउनुपछ� । Bसारण लाइन 

�नमा�णमा �वशेष �यान %दनुपछ�  । अ%हले प�न नेपालका बं◌ैकले BPयेक वष� १ सय ५० मेगावाटसLमको 

आयोजनाका ला)ग आ)थ�क [यव9थापन गन� सDछन ् तर सरकारले Pयसका ला)ग वातावरण त 

बनाउनैपछ� । 
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CसEलेस जल(व*यु7को ६० ,3तशत काम प ूरा 
सुरे+U पौडेल 

१ वष�Cभ; (व*युत ्उ7पादन 

 

माघ १८, पोखरा । का9कpको 5सDलेसमा �नमा�णाधीन 5सDलेस जल�व यतु ्आयोजनाको ६० B�तशत काम 

सqकएको छ । गतवष� �नमा�ण शु` भएको सो आयोजनाले अबको १ वष�5भ@ �व युत ्उPपादन थाYने Bव�धक 

5सDलेस हाइyोपावर कLपनीले बताएको छ । १३ मेगावाट 2मताको उDत आयोजना `. २ अब�को लागतमा �नमा�ण 

हुन लागेको हो । पाच; गाउँ �वकास स5म�ति9थत 5सDलेस गाउँनजीकैको मhDयुखोलामा बाँध बनाई जLमा ग�रएको 

पानीलाई स�ुङबाट ३ qकलो5मटर तल झारेर �व युत ्उPपादन गन; तयार� भएको आयोजनाका �नद;शक Bकाश 

केसीले जानकार� %दए । ‘आयोजनाको ६० B�तशतभ+दा बढ� काम सqकएको छ,’ उनले भने, ‘ल�यअनसुार काम भए 

१ वष�5भ@ै �व युत ्उPपादन शु` हु+छ ।’ आयोजनाको इलेDeोमेका�नकल, हाइyोमेका�नकल र eा+स5मशन लाइन 

बनाउन बाँकp रहेको उनले बताए । 
 

आयोजनाको बाँध2े@को �नमा�णकाय� भने ८५ B�तशत सqकएको बताइएको छ । �व युPगहृको �नमा�ण प�न 

भइरहेको केसीले बताए । ‘१ वष�5भ@ आयोजनाको �नमा�ण काय� सकेर उPपा%दत �व युत ्रािteय Bसारण लाइनमा 

जडान हु+छ,’ उनले भने । उPपा%दत �व युत ्१३२ केभी Bसारण लाइन लेखनाथि9थत ब%ढबजासLम Yयाउने 

बताइएको छ । आयोजना9थलदेWख Bसारण लाइनसLमको २५ qकलो5मटर दरू�को Bसारण लाइन आयोजनाले न ै

बनाउने केसीले जानकार� %दए । ‘२५ qकलो5मटर दरू�को Bसारण लाइन बनाउँदामा@ कर�ब `. ३० करोड खच� हुने 

अनमुान छ,’ उनले भने । 
 

आयोजनाको �नमा�ण काय� केसी क+teDशनले ग�ररहेको छ । आयोजनामा नेपाल बै�कको अगुवाइमा सातओटा 

बै�कले लगानी गरेको केसीले जानकार� %दए । २०६९ वैशाखबाट �नमा�ण था5लएको आयोजनाको �व युPगहृमा ६ 

दशमलव ५ मेगावाट 2मताको २ ओटा ‘पेYटन टवा�इन’ रहनेछन ्। 
 

�रसोट�मा कटेज, 9वी5मङ पूल, हेYथ Dलब र 9पा, रेtटुराँ, बार, 	या�Dवेट हललगायत सु�वधा उपल	ध हुने बताइएको 

छ । �रसोट�मा ‘आउटडोर �याकुजी’को स�ुवधासमेत उपल	ध गराउने लड�सको योजना छ ।  
 

कLपनीले चारओटा �ाxड (Cलाजा, इन, इको इन र �रसोट�)मा अ%हले भारतका �व5भ+न शहरमा २४ ओटा होटल 

[यव9थापन ग�ररहेको छ । अ+तररािteय �ाxड भने काठमाडvको बVीसपतुल�मा स}चा5लत ‘5मराज लh�स इन’ एक 

मा@ होटल हो । लh�सले प�छYलो समय आ3ामक बजार �व9तारको योजना बनाइरहेको बुWझएको छ । आगामी ६ 

मह�ना5भ@ भारतमा पाँचओटा प�रयोजना स}चालनको योजना बनाइरहेको लh�सले सन ्२०१६ सLम होटल स�oया 

४९ पुरय्ाउने ल�य 5लएको छ ।
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सनुकोसी अ�ययन अ3घ बढाउन चार िज�लाको 

दबाब 

का�े, रामेछाप, 5स+धुल� र 5स+धुपाYचोक 2े@का सभास , पूव�सभास , राजनी�तक पाट�का 

B�त�न)धलगायतले १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दो�ो र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी ते�ो 

जलाशययुDत जल�व युत ्आयोजना अ�घ बढाउन दबाब %दएका छन ्।  

ए5सयाल� �वकास बं◌ैक (एडीबी) ले दवैु आयोजनाको अ�ययन अ�घ बढाउन ऋण सहयोग ग�रसकेको 

अव9थामा बीपी राजमाग� डुबानमा पन; भ+दै जापान सहयोग �नयोग (जाइका) ले अ�ययनमा अवरोध 

गरेप�छ उनीह`ले अ�ययन अ�घ बढाउन दबाब %दएका हुन ् । आइतबार सुनकोसी जल�व युत ्सघाउ 

अ5भयानमाफ� त उनीह`ले अथ�म+@ी डा. रामशरण महत, ऊजा�म+@ी राधा rवाल� र रािteय योजना 

आयोगका उपा�य2 डा. गो�व+दराज पोखरेललाई भेटेर अ�ययन अ�घ बढाउन दबाब %दएका छन ्।  

रामेछापका सभास  वय 5शवबहादरु खhका र �याम sेtठ, का�ेका सभास  �वदरु सापकोटा, पूव�सभास , 

kडYल�मान तामाङ, राजनी�तक दलका B�त�न)धह` रामच+U खhका र शंखबु ध लामाका साथै 

अ5भयानका संयोजक जनाद�न नेपालको अगुवाइमा उनीह` 5सहंदबार पुगेर rापनप@ बुझाएका )थए । 

अथ�म+@ी डा. महत, ऊजा�म+@ी rवाल� र उपा�य2 पोखरेलले अ�ययन अ�घ बढाउनका ला)ग 

9थानीयवासीको भावनाअनुसार अ�घ बढाउनका ला)ग सकाराPमक रहेको र पहल गन; बताए ।  

सरकारको आ)थ�क वष� ०७१÷७२ को बजेट वDत[यमा समेत अ�ययन अ�घ बढाउने उYलेख ग�रएको सो 

आयोजना जापान सहयोग �नयोग (जाइका) ले सन ्१९८३—८५ मै पूव�सLभा[यता अ�ययन गरेको )थयो । 

सुनकोसी ते�ो त सन ् २०१२ मा जापान सहयोग �नयोगले नै नेपाल �व युत ् Bा)धकरणसँग 5मलेर 

बनाएको जलाशययुDत आयोजनाको गु�योजनामा उPकृtट दस जलाशययुDत आयोजना5भ@ पछ�  । तर, 

बीपी राजमाग� डु	ने भ+दै अ�ययन अ�घ नबढाउन दबाब %दएप�छ चार िजYलाका 9थानीयवासी जाइकाको 

भू5मकाB�त स+तुtट छैनन ्।  

ऊजा� म+@ालयले आ<नो काय�3ममा समावेश ग�रसकेको र काय�3म अ�घ बढाउनका ला)ग अथ� 

म+@ालयले एडीबीसँग सLझौता गर� बजेट वDत[यमा समेत आइसकेको प�रि9थ�तमा मुलुकको 

�वकासमा फhको मान� योगदान पु¥याउन सDने सुनकोसी दो�ो र ते�ो जल�व युत ् आयोजनाको 

सLभा[यता अ�ययनलाई अ�घ बढाउनका उनीह`ले दबाब %दएका छन ्।  



राजधानीबाट झ+डै १ सय qकलो5मटर दरु�मा रहेको तथा काठमाडv र तराई दवैु लोडसे+टरका ला)ग 

उपयुDत र �व युत ्�नया�त गन�समेत योQय हुनाका साथै पहँुच माग� पु)गसकेको तथा Bसारण लाइन प�न 

छोटो भएको र तुलनाPमक `पमा आकष�क आयोजनाका `पमा दवैु आयोजना रहेको अ5भयान सयंोजक 

नेपाल बताउँछन ्।  

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/10/19 

नेपालकै इको इ�Yा #ब�डरबाट तामाकोसीको टनेल 

‘ बेर्क Z’ु 

राजधानी संवाददाता 

दोलखा १८ माघ 

मा)थYलो तामाकोसी जल�व युत ्आयोजना टनेलको कामको िजLमेवार� 5लएको चाइ�नज कLपनी 5सनो 

हाइyोले टनेलको बेर्क �ु गन� नसकेप�छ नेपालकै इको इ+eा nबYडर Bा5लले बेर्क �ु ग�र%दएको छ । 

रािteय गौरवको मा)थYलो तामाकोसी जल�व युत ्आयोजनाको सबैभ+दा क%ठन ३७४ 5मटर ग%हरो ठाडो 

सु�ङ �नमा�णले यसर� सफलता पाएको हो । ४ सय ५६ मेगावाट 2मताको यो आयोजना [यव9थापनले 

ठाडो सु�ङलाई सबैभ+दा क%ठन काम मा+दै आएको )थयो । यो सु�ङ �नमा�णका ला)ग २ 

वष�देWख ६ पटकसLम ग�रएका Bयास असफल भएप�छ आयोजनाले इको इ+eा nबYडर Bा5ल (ईबीआई) ले 

बेर्क �ु ग�र%दन अनुरोध गरेको nबYडरले जनाएको छ । 

पटक–पटकको असफलताप�छआयोजनाले संसारका अPयाधु�नक B�व)ध Bयोग गर� ईआईबी 

कLपनीलाई अनुरोध गरेको इि+ज�नएर सुवासच+U बरालले बताए । सु�ङमा)थबाट आव�यक ४ दशमलव 

४ 5मटर र तलबाट २ दशमलव १ 5मटरको 	यासमा ख�नएको छ । मा)थबाट २ सय १५ 5मटर र तलबाट १ 

सय ५८ 5मटर सु�ङ ख�नएको 

आयोजना BवDता डा. गणेश +यौपानेले जानकार� %दए । आव�यकताअनुसारको सु�ङ बनाउन क�रब एक 

म%हना मा@ै लाQने 

+यौपानेले बताए । उहाँअनुसार सु�ङ पूरा भएप�छ हाइyो मेका�नकलअ+तग�त �नमा�ण कLपनीले ि9टल 

पेन9टल पाइप जडान थाYनेछ । प%हलो साºट पूरा गरेप�छ मुoय सु�ङको kडजाइन प�रवत�न भएकाले 

क�रब ३ सय २० 5मटरको अक� 

पेन9टक साºट प�न बनाउनुपन; भएको छ । सु�ङ पूरा भएप�छ हाइyो मेका�नकलअ+तग�त �नमा�ण 

कLपनीले ि9टल पेन9टल पाइप जडान थाYनेछ । प%हलो साºट पूरा गरेप�छ मुoय सु�ङको kडजाइन 

प�रवत�न भएकाले क�रब ३ सय २० 5मटरको अक� पेन 9टक साºट प�न बनाउनुपन; भएको छ । 



अPयाधु�नक रेजबो�रङ मे5सन आरबीएम B�व)धबाट ठाडो सु�ङ �नमा�णको काम पटक–पटक असफल 

भएप�छ प ुरानै B�व)ध सफल भएको हो । आधु�नक मे5सनबाट ठाडो सु�ङ ख+ने Bयास गदा� ६ पटकसLम 

असफल भएको )थयो । असार २६ देWख परLपरागत B�व)धबाटै प ुन�न�मा�ण था5लएको )थयो । 5सनो हाइyो 

कप�रेसन कLपनीले चीनबाट Yयाएको रेजबो�रङ मे5सनमाफ� त ठाडो 

प ेन 9टक साºट ख+दासमेत �वफल भएप�छ १ वष�देWख काम रोqकएको )थयो । १ सय ९३ %दनप�छ काममा 

सफलता 5मलेको आयोजनाले जनाएको छ । यसको sेय इको इ+eा nबYडर Bा5ल जाने छ । परामश�दाता 

कLपनी 

Yयाहमेयर इ+टरनेसनलको सहयोगी 5सनो हाइyोले �व�वB5स ध जम�नीको मेकोन इि+ज�नय�रङ 

कLपनीबाट रेजबो�रङ Yयाए प�न असफल भएको )थयो । 

इको इ+eा nबYडर Bा5लले खानीखोलामा Pयह� मे5सनबाट सोह� Bकृ�तको सु�ङ तयार गरेप�छ तामाकोसी 

आयोजनाका ला)ग बेर्क �ु गन� उनीह�ले सहयोग गरेका हुन ्। ठाडो सु�ङ बनाउने चbटानको बीचमा 

छhके कमजोर चbटान भएप�छ अPयाधु�नक B�व)ध असफल भएको आयोजनाले भ+दै आएको )थयो । 

आयोजनाले हेडव�स र सु�ङ खनेको १ वष�5भ@ सLपूण� आयोजना प ूरा गन; गर� nबहान, %दउँसो र 

रा�त ३ चरणमा �नमा�ण काम भइरहेको छ । हेडव�सको बायाँ�तरको काम प ूरा गरेर अ%हले नद�लाई फका�ई 

दायाँ�तर काम भइरहेको छ । बायाँतफ�  ३० 5मटरको बाँधस%हत इ+टेक, २ सय 5मटर लामो बालुवा 

)थQjाउने पोखर� �नमा�ण ग�रएको छ । हेडव�सको ८७ B�तशत काम बायाँ�तर नै भएको छ । 5स5भल, 

हाइyोमेका�नकल, मेका�नकल, इलेिDeकल, Bसारणलाइन र शव 9टेसन �नमा�ण ०७३ असारसLम प ूरा 

हुनेछन ्। 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/19 

के–वाटरले मा�थ�लो मोद� आयोजनाको पुनः (व\ीय 

(व]लेषण गद̂ 

बाबरुाम खhका 

काठमाडv, १८ माघ – को�रया वाटर �रसोस� कप�रेसन (के–वाटर) ६२.५ मेगावाटको मा)थYलो मोद� ‘ए’ र मा)थYलो 

मोद� (Dयासकेड) शृंखला जल�व यतु ्आयोजनाको पुनः �वVीय �व�लेषण गन; भएको छ । 

साझदेार नेपाल �व युत ्Bा)धकरणले  सय मेगावाटसLमका आयोजनाका Bव�धकसँग एकैदरमा नेपाल� �पयैाँमा 

मा@ �व युत ्ख�रद nब3p सLझौता (पीपीए) गन; नी�त 5लएप�छ के–वाटरले पुनः आयोजनाको �वVीय �व�लेषण गन� 

लागेको हो । Bा)धकरण र के–वाटरबीच हाल ैभएको सयंुDत आयोजना �वकास बठैकले नयाँ पीपीए दरप�छ 

आयोजनाको लागतको �व�लेषण गन; �नण�य गरेको )थयो । उसले आगामी २ साता5भ@ आयोजनाको लगात 

�व�लेषण सDनेछ । नयाँ पीपीए दर र डलरमा पीपीए नगन; Bा)धकरणको नया ँनी�तले आयोजनाको B�तफलमा 

Bभाव पान;छ । आयोजना आकष�क भए मा@ अ�घ ब:नेछ । 

ए5सयाल� �वकास ब�क (एडीबी) र को�रयाको �नया�त–आयात (एिDजम) ब�कले आयोजनामा लगानी गन; भएकाले 

डलरमा पीपीए गन; सहम�त भएको )थयो । के–वाटरले तयार गरेको आयोजनाको �व9ततृ अ�ययन B�तवेदन 

(डीपीआर) ले Dयासकेड आयोजना बनाउन साढे १५ अब� �पयैा ँ(१५ करोड ४९ लाख ३४ हजार अमे�रकp डलर) लाQने 

देखाएको छ । आयोजनामा �व युत ्Bा)धकरणको ६०, के–वाटरको ३० र 9थानीय÷सव�साधारणको १० B�तशत 

लगानी हु◌ुने सरंचनासमेत तयार भएको छ । आयोजनामा ६० B�तशत कजा� र बाँकp ४० B�तशत 9वपँुजी लगानी 

हुनेछ । 

जसअनुसार कुल लागतको ४० B�तशत अथा�त क�रब ६ अब� �पयैाँ (६ करोड १९ लाख ७४ हजार डलर) Bा)धकरण र 

के–वाटरले 9वपुँजी(इDयुट�) लगानी गन; छन ्। बाँकp ६० B�तशत अथा�त ्९ अब� �पयैाँ (९ करोड २९ लाख ६० हजार 

डलर) एडीबी र एिDजम ब�कले लगानी गद;छन ्। के–एिDजम ब�कले साढे ४ अब� �पयैाँ(४ करोड ६४ लाख ८० हजार 

डलर र एडीबीले प�न यह�बराबर रकम लगानी गन; छ । य9त ै9थानीयबाट क�रब ६० करोड �पयैाँ (६१ लाख ९७ हजार 

डलर) छुbbयाइएको छ । 

यसअ�घ Bा)धकरण र के–वाटरबीच दवु ैआयोजनालाई एउट ैसरंचनाबाट ६२.५ मेगावाटमा शृंखला Bा`पमा �नमा�ण 

गन� सहम�त भएको )थयो । डीपीआरअनुसार मा)थYलो मोद� ‘ए’ लाई ४२ मेगावाट र मोद�लाई २०.५ मेगावाटमा 

kडजाइन गरेको छ । दवु ैआयोजना आ)थ�क `पमा सLभा[य बनाउन सहु5लयत कजा� आव�यक भएको के–वाटरले 

आ<नो B�तवेदनमा उYलेख गरेको छ । के वाटरले एडीबी के–एिDजम ब�कबाट कजा� 5लने Bq3या अ�घ बढाएको छ । 

एडीबी र के–एिDजमले लगानी गन�का ला)ग स ैधाि+तक सहम�त जनाइसकेका छन ्। 

दवु ैआयोजना सन ्२०१७ देWख �नमा�ण स�ु गर� ४ वष� (२०२०) मा सDने काय�योजना के–वाटरले पेस गरेको छ । २ 

वष�5भ@ लगानी [यव9थापन, पीपीए, जQगा अ)धdहण र वातावरणीय Bभाव मYूयाकंनज9ता �नमा�णपूव�का काम 

सकेर २०१७ देWख 5स5भल �नमा�ण गन; उसको B9ताव छ । 



०६८ चैतमा सयंुDत �वकास सLझौता हँुदा के–वाटरको ८० र Bा)धकरणको २० B�तशत लगानी हुने उYलेख )थयो । 

प�छ लगानी संरचना प�रमाज�न गर� के–वाटरले ३० B�तशतमा@ 9वा5मPव 5लएको )थयो । अ�ययनले [यापा�रक 

दरमा कजा� 5लन पीपीए दर B�तयु�नट +यनूतम ८.५ से+ट (क�रब ८ �पयैा)ँ हुनुपन; देखाएप�छ उसले लगानी घटाएको 

हो । Bा)धकरणले आयोजनाबाट उPपादन हुने nबजुल� B�तयु�नट ६.५ से+ट (क�रब ६ �पयैा)ँभ+दा बढ� मूYय �तन� 

नसDने बताएप�छ यसलाई सहु5लयत कजा� आव�यक भएको छ । आयोजना पव�त र का9कp िजYलामा पछ�  । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/20 

माइ हाइNोपावरबाट (व*युत उ7पादन स_ु 

ट�का ख�तवडा, इलाम २० माघ । 

इलामको )चसापानी र दानाबार�मा �नमा�ण सLप+न २२ मेगावाट 2मताको माइखोला जल�वु युत 

आयोजनाबाट मंगलबारदेWख �व युत उPपादन सु� भएको छ । �नमा�णा)धन कावेल� को�रडोर १३२ केभी 

Bसारण लाइनको प%हलो खxड सLप+न नभएको अव9थामा माइखोला हाइyोपावर आयोजनाबाट 

उPपा%दत �व युत ३३ केभी Bसारण लाइन माफ� त इलामको �तYकेनी हँुदै झापा अनारमनीमा जोkडएको छ 

। 

%हउँदयाममा उDत आयोजनाबाट उPपा%दत सात मेगावाट 2मताको �व युत ३३ के5भ Bसारण लाइन 

माफ� त रािteय Bसारण लाइनमा जोkडने भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

कावेल� को�रडोर आयोजना अ+तग�तको गोदक सव 9टेसनमा मङगलबार टेि9टङ काय� सLप+न भएर 

माइखोला हाइyोपावरको �व युत उPपादन शु� भएको सा�नमा माइ हाइyोपावरका Bसासqकय एवम ्

जनसLपक�  अ)धकृत बस+त पौडलेले जानकार� %दए । यता कावेल� को�रडोर १३२ के भी Bसारण आयोजना 

Bमुख उ धवलाल sेtठले �व युत उPपादन सु� भएको २४ घxटा प�र2ण प�छ �व युत सCलाइ ग�रने 

बताए । उनले गोदक सव 9टेसन सफलतापुव�क प�र2ण भएको समेत जानकार� %दए । 

आBवासी नेपाल�ह�को सं9था एन आर एनको लगानी कुल तीन अव� ११ करोडमा �नमा�ण भएको 

माइखोला जल�व युत आयोजना गत असार म%हनामा नै �नमा�ण सLप+न भएको )थयो । Bसारण 

लाइनको अभावमा आयोजनाले �व युत उPपादन गन� पाएको )थएन । २२ मेगावाटको उDत जल�व युत 

आयोजना सLप+न गरेप�छ Pयसकै तल�तर सात मेगावाटको Dयासकेट �नमा�ण प�न आगामी साउन 

म%हना सLममा सDने ल2 रहेको बताइएको छ । 

माइखोला आयोजना सँगै इलामका चार जल�व युत आयोजना संचालन आएका छन ्। पुवाखोलामा दइु र 

माइखोलामा दइु आयोजना �नमा�ण सLप+न भइ �व युत उPपादन भएको छ । �नमा�ण सLप+न 

आयोजनाबाट उPपा%दत �व युतबाट अव पुव�का पाँचथर र इलाम िजYलामा �व युतमा आPम�नभ�र भइ 

आपु�त� �नय5मत हुने र लोडसेkडङको सम9या नहुने भएको छ । 

 

 



>f]tM gful/s, 2071/10/21 

माइको (वजुल� रािQYय ,सारणमा  
सा�नमा माई हाइyोपावर कLपनीले इलाममा बनाएको २२ मेगावाट माई जल�व युत आयोजनाको nबजुल� 

मंगलबार रािteय Bसारण लाइनमा जोkडएको छ।  

१३२ केभीको काबेल� क�रडोरको �नमा�ण पूरा नभए प�न नेपाल �व युत Bा)धकरणको गोदकि9थत ३३ 

केभी सब9टेसनमा उDत nबजुल� जोkडएको हो। Bा)धकरणले बनाएको ६.२ मेगावाटको पुवाखोला 

जल�व युत आयोजनाको nबजुल� जोkडएको सब9टेसनमै माईको nबजुल� Bवाह 5मलाइएको Bा)धकरणका 

काय�कार� �नद;शक मुकेशराज का<लेले बताए। 

‘बखा�सLमका ला)ग ३३ केभी लाइनमा जडान ग�रएको हो, एक–डढे म%हनामा काबेल� क�रडोर �नमा�ण पूरा 

हु+छ,' उनले भने। माई हाइyोपावरले आयोजना9थल )चसापानीदेWख गोदकसLम ११ qकलो5मटर १३२ 

केभी Bसारण लाइन बनाइसकेको छ। उसको Bसारण लाइनमाफ� त गोदक पुया�टइएको nबजुल� 

Bा)धकरणको ३३ केभी सब9टेसनमा जोkडएको हो। 

माईको 2मता २२ मेगावाट भए प�न अ%हले क�रब ६ मेगावाट उPपादन ग�ररहेको छ। यसले पूवा}चल 

2े@को nबजुल�को उNच माग [यव9थापन गन� सघाउ पुQने काय�कार� �नद;शक का<लेले बताए। गोदकबाट 

झापाको अनारमWण सब9टेसनसLम nबजुल� Bवाह सु� भएको र यसले पूव�को मागलाई सLबोधन गन; 

Bा)धकरण )dड �नद;शनालयका कामु उप–काय�कार� �नद;शक क+हैयाकुमार मान+धरले बताए। 

कLपनीले असारमै पर�2ण उPपादन सु� गरे प�न Bसारण लाइन नहँुदा आयोजना स}चालन गरेको 

)थएन। �नमा�ण भइसकेको आयोजनाबाट nबजुल� खपत Bq3यामा बेवा9ता गरेको भ+दै संसदको कृ�ष 

तथा जल�ोत स5म�तले समेत Bा)धकरणलाई पुस १५ 5भ@ ३३ केभी Bसारण लाइन Bणाल�मा जोhने 

[यव9था 5मलाउन �नद;शन %दएको )थयो। 

स5म�तले �नद;शन %दएप�छ Bा)धकरणले उDत nबजुल� ३३ केभीबाटै Bसारण तथा �वतरणको [यव9था 

5मलाएको हो। माईको nबजुल� १३२ केभीको काबेल� क�रडोरमा जोhने गर� Bा)धकरणसँग सLझौता भएको 

)थयो। तर, Bा)धकरणले उDत क�रडोरको ताCलेजुङदेWख गोदक खxडको काम अझै सु� गरेको छैन। 

गोदक–दमक खxडको काम प�न ६० B�तशतमा@ै सकेको छ। 

बखा� लाQदासLम उDत खxडमा Bसारण लाइन बनेन भने माईबाट उPपा%दत झ+डै १५ मेगावाट nबजुल� 

खेर जानेछ। गोदक–दमक खxडको काम सDन क�त समय लाQछ भ+ने अझै �नि�चत नभएको 

मान+धरको भनाइ छ। उनले भने, ‘काममा Bग�त भइरहेको छ तर क%हले सqक+छ भ+न सqक+न।'   
  



>f]tM sflGtk'/, 2071/10/21 

माई जल(व*युत ्के�`�य ,सारणमा 

सा�नमा माई हाइyोपावर 5ल5मटेडले बनाएको २२ मेगावाटको माई जल�व यतु ्आयोजना �व युत ्Bा)धकरणको 

के+U�य Bसारण लाइनमा जोkडएको छ । Bा)धकरणले वैकिYपक [यव9था गर� उDत आयोजनाको �व युत ्

मगंलबारदेWख के+U�य Bसारण लाइनमा जोडेको हो । 'वैकिYपक [यव9था गर� सा�नमा माईलाई के+U�य Bसारण 

लाइनमा जोhयv,' Bा)धकरणका काय�कार� �नद;शक मुकेशराज का<लेले भने । यसबाट लोडसेkडङ +यनूीकरणमा थोरै 

भए प�न टेवा पुQनेछ । 

 

नद�को बहावमा आधा�रत आयोजना भएकाले जkडत 2मता २२ मेगावाट भए प�न हाल ७/८ मेगावाट मा@ �व युत ्

उPपादन भइरहेको उनको भनाइ छ । 
 

Bसारण लाइनको अभावमा �नमा�ण सqकए प�न यो आयोजनाको �व युत ्केह� म%हनादेWख खेर गइरहेको )थयो । 

Bा)धकरणले गोदाकसLम ३३ केभी Bसारण लाइन �नमा�ण गर� इलामको �तYकनेि9थत आ<नो सब9टेसनमा 

जोडकेो हो । '१ सय ३२ केभी काबेल� क�रडोर �नमा�ण गन� अझ केह� समय लाQने भएकाले Pयस बेलासLमका ला)ग 

वैकिYपक `पमा ३३ केभी Bसारण लाइन �नमा�ण गर� माईको �व युत ्Bा)धकरणको Bणाल�5भ@ Yयाएका हv,' 

का<लेले भने । 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/10/21 

अ3घ बढेन म�यभोटेकोसी 

ऋ�षराम पौhयाल  

B�त%दन नया ँघटना ब:दै गएप�छ )च5लमे जल�व युत ्कLपनी मुoय Bव �धक रहेको १ सय २ 

मेगावाटको म�यभोटेकोसी आयोजनाको �नमा�ण अ�घ ब:न सकेको छैन । दल�य संय+@ �निt3य भएको 

दईु म%हना nबते प�न आयोजनाको आ+त�रक Wखचातानी र )च�नयाँ ठेकेदार कLपनीको तयार� अभावका 

कारण �नमा�ण अ�घ ब:न नसकेको हो । 

 )च�नया ँठेकेदार कLपनी Qवाि+सङ हाइyो इलेिDbरक क+eDसन 	युरोले आयोजना िजLमा 5लएको १० 

म%हना nबते प�न kडजाइन तयार भएको छैन । सLझौताअनुसार आयोजनाको सु�ङ, hयाम र पावर 

हाउसको अि+तम kडजाइन ठेकेदारले तयार गनु�पन;छ । Pयह� kडजाइनअनुसार �नमा�णअ�घ बढाउनुपछ� । 

यसअ�घ दल�य संय+@का कारण आयोजना �नमा�णमा अवरोध भएको जानकार� ठेकेदार प2ले गदH 

आएको )थयो । म%हनाअ�घ संय+@ खारेज ग�रए प�न आयोजनाको काम अ�घ ब:न सकेको छैन ।  

पूरा भएको कामको भुDतानी न%दएप�छ 9थानीयले मंगलबारदेWख आयोजनाको साइट काया�लय 

बा�nबसेमा धना� %दएका छन ्। उनीह`ले आफूले पूरा गरेको कामको भुDतानी न%दए �नमा�ण ठCप पान; 

चेतावनी %दए । 'धना� जार� राoछv,' 9थानीय यु)धर पौडलेले भने, 'संय+@ खारेज भएप�छ प�न कामको 

भुDतानी पाइएको छैन । सयv मजदरु र नाइकेह`ले �याला पाएका छैनन ्।' उनले आयोजनाले �वगतमा 

गरेको सहम�त पालन नगदा� सम9या थ�पँदै गएको दाबी गरे । उनीह`ले आयोजनाले B�तवष� BPयेक 

गा�वसलाई सामािजक कामका ला)ग %दने भ�नएको २०-२० लाख �पैयाँ उपल	ध गराउनुपन;, सं9थापक 

सेयर पाउनुपन;लगायत थप माग अ�घ सारेका छन ्। यसबाट �नमा�णमा थप सम9या थ�पएको छ ।  

दल�य संय+@कै 5सफा�रसमा ग�रएको �नमा�ण संरचनाको क�रब सात करोडभ+दा बढ�को भुDतानी 

नपाएप�छ 9थानीय आ+दो5लत भएका हुन ्। ठेकेदारले आयोजनाबाट भुDतानी BाCत नभएकाले 

9थानीयलाई %दन नसकेको जानकार� गराएको छ । आयोजनाले भने ठेकेदारलाई भुDतानी %दनुनपन; 

जानकार� 9थानीयलाई %दएको छ । 'तोqकएअनुसारको काम भएप�छ मा@ ठेकेदारले भुDतानी पाउँछन,्' 

आयोजनाका कामु Bमुख काय�कार� अ)धकृत �वजयलाल sेtठले भने, 'यो ठेकेदार र कामदारबीचको 

�ववाद हो ।' �नमा�णमा संलQन 9थानीयले भने दल�य संय+@ खारेज भइसकेको अव9थामा भुDतानी 

पाउनुपन; अडान राoदै आएको छ । �ववाद बढेप�छ आयोजनाको काम ब+द गन� 9थानीयले दबाब %दएका 

छन ्।  



आयोजनाको साइट काया�लय Bहर� सुर2ामा छ । 'आयोजना �नमा�णमा %ढलाइ भइरहेको अव9थामा नयाँ 

सम9या थ�पएको छ,' एक Bा�व)धकले भने, 'ठेकेदारले आयोजनासँग टे+डर सLझौता गदा� �नि�चत काम 

पूरा भएप�छ मा@ भुDतानी माQने सत� म+जुर गरेको छ ।'  

आयोजनलाई देखाएर ठेकेदारले 9थानीय भडाउन खाजेको दाबीसमेत कम�चार�ले गरेका छन ्। ईपीसी 

मोडलेमा सLझौता भएकाले ठेकेदारले आयोजनाको kडजाइन, काय� योजना बनाउने, सामान 

ख�रदलगायत 5स5भलतफ� को सबै काम गनु�पन;छ । ठेकेदारले दईु साताअ�घ अkडट सु�ङ �नमा�ण सु� गरे 

प�न यो अ�घ ब:न सकेको छैन ।  

5स+धुपाYचोकमा �नमा�णाधीन म�यभोटेकोसी जल�व युPको अkडट टनेल ।       
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खेर गएको माई खोलाको #बजुल� �aडमा 
Bसारण लाइनको अभावमा खेर २२ मेगावाट माई खोला जल�व यतु ्आयोजनाबाट उPपा%दत nबजुल� बYल के+U�य 

Bसारण लाइनमा जोkडएको छ ।  

�नमा�ण सLप+न भई भदौदेWख पर�2ण सु� ग�रएको सो जल�व युत ्आयोजनाबाट उPपा%दत nबजुल� पाँच 

म%हनाप�छ मंगलबारदेWख के+U�य )dडमा जाkडएको हो । नेपाल �व युत. Bा)धकरण वारा �नमा�णाधीन 

१३२ केभीको काबेल� Bसारण लाइन �नमा�ण सLप+न नभएप�छ तPकालका ला)ग अ9थायी `पमा ३३ 

केभीको Bसारण लाइनमाफ� त nबजुल� जोkडएको हो । काबेल� भने दईु म%हना5भ@ �नमा�ण सLप+न 

ग�रसDने ल�य Bा)धकरणको छ । हाल नौ मेगावाट �व युत ्उPपादन हुने भए प�न के+U�य )dडमा भने ६ 

मेगावाट मा@ जोkडएको छ ।  

Bा)धकरणका काय�कार� �नद;शक मुकेशराज का<लेको उपि9थतमा साँझ पौने ५ बजे 5स3ोनाइज ग�रएको 

छ । ‘मंगलबारबाट माई खोला जल�व युत ्आयोजनाबाट उPपा%दत nबजुल� के+U�य )dडमा जोkडएको छ,’ 

उनले भने । ३३ केभीको गोदक–पुवाखोला हँुदै अनामWण सब 9टेसनमाफ� त हाललाई के+U�य Bसारण 

लाइनमा जोkडएका आयोजना Bव�धक सा�नमा हाइyोका Bमुख काय�कार� अ)धकृत डा. सुवण�दास sेtठले 

जानकार� %दए । उनका अनुसार, मंगलबार 5स3ोनाइज ग�रएकामा बुधबार रा�तदेWख nबजुल�ले लोड %दन 

थाYनेछ ।  

३ अब� ९ करोड ७० लाख �पैया“ लागत रहेको आयोजनामा गैरआवासीय नेपाल�ह`को समेत लगानी छ ।  

  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/10/21 

जल(व*युत ्(वकासको पM 

श0भु 3घCमरे 

 

लामो समयदेWख गर�बी, अभाव, र अ+धकारमा जीवन nबताउन nबवश नेपाल�का ला)ग यो वष� केह� 

उPसाहपूण� रuयो । जल �व युत ्[यापार र �वकासका ल)ग भारतसँग पीट�ए, पीडीए भए । मा)थYलो 

तामाकोशीको Bग�त उPसाहजनक छ । महाकाल�को डीपीआर अगाkड बढेको छ । गाउँगाउँमा लघु 

जल�व युत ्आयोजनाह` �नमा�ण भएका छन ्। �नजी 2े@बाट प�न धेरै साना तथा ममm◌ौला आयोजना 

ब�नरहेका छन ्। नेपाल� सेनाले प�न कYयाणकार� कोषको सदपुयोग गर� �व युत ्आयोजना बनाउने कुरा 

साव�ज�नक गरेको छ । यी सबै सुखद प2 हुन ्। अब काया�+वयन तहमा सहज वातावरण �नमा�ण गर� 

समयमा नै आयोजना सLप+न गन� सबैले सघाउन ज�र� छ ।  

नेपालमा जल�व युत ्या@ाले एकसय वष� का%टसकेको छ । यो अव)धमा �व�वका क�तपय मुलुकले 

ऊजा�का 2े@मा चमPका�रक �वकास गरेका छन ्। हामीभ+दा प�छ �व युत ्�वकासमा लागेकाह` �नDकै 

अगाkड गएका छन ्। देश �वकासका ला)ग चा%हने ऊजा� उPपादनमा आPम�नभ�र भई ऊजा� �नया�त समेत 

ग�रसकेका छन ्। क%हYयै बVी न�नJने [यव9था ग�रसकेका छन ्। nबडLवना हामी जहाँको Pयह� छv । 

चक� लोडसेkडङ खे�परहेछv । हा6ा गाउँ, शहर अ+धकार छन ्। राजधानी अ+धकार छ । भारतबाट 

वाषर◌््ि◌◌ाक कर�ब आठ अब�को nबजुल� आयात गदा� प�न दै�नक १२ घ+टाको लोडसेkडङ छ । जेनेरेटर 

चलाउँदा वा�ष�क अब� ��पयाँ �वदे5शएको छ । इ+भट�र [यवसाय फ9टाएको छ । नानीह`ले प:न पाएका 

छैनन ्। उ योग कलकारखाना ब+द भएका छन ्। ऊजा� अभावमा हजारvको रोजीरोट� धरापमा छ, नयाँ 

उ योग खुYने सLभावना नै छैन । रोजगार�को खोजीमा वा�ष�क कर�ब पाँच लाख युवा ब%ह�रएका छन ्तर 

देश5भ@ै आव�यक कामदारको अभाव छ । देशको ि9थ�त भयाबह छ । अब Pयसो हुन %दनु हँुदैन ।  

नेपालमा �व युत ्उPपादनको लाइसे+समा खुब राजनी�त भएको छ । मm◌ोलाभ�र लाइसे+स 5लएर 

%हhंनेह` छन ्। एकथ�रको कमाइखाने भाँडो भएको छ । अब Pयसो हुन %दनु हँुदैन । लाइसे+समा@ ओगट� 

�व युत ्उPपादन नगन;को लाइसे+स र द गनु�पछ� । नेताजीह`ले प�न यसमा राजनी�त गनु� भएन । 

�व युPको �वकास गन;, रोजगार� 5सज�ना गन;, �व युत ्�नया�त गर� [यापार स+तुलन कायम गन; ज9ता 

थुBै खालका नारा र भाषण ग�रए प�न �व युPको �वकास कछुवा ग�तमा छ । यसर� देशको �वकास हँुदैन । 

�व युPको �वकास हँुदैन । ठोस काम गनु�पछ�  । सकभर 9वदेशी लगानीलाई BोPसाहन %दनुपछ� । 

कमीसनका प�छ दौडनु हँुदैन । अपार जल सLपदाको �वकास 5मलेर गनु�पछ� । झगडा र �ववाद होइन 

समाधान खो�नुपछ�  । देशलाई अ+धकारबाट उ�यालो बनाउनुपछ� । �वगतमा सदा अ`को मुख ताDयv । 

आ–आफै लhयv । अब Pयसो गनु� हँुदैन ्। �वगतमा हामीले देश �वकास �वकास गन;, सम ृ)ध हा5सल गन;, 



जनतालाई रोजगार� %दलाउने कुरामा)थ क%हYयै बहस गरेनv । सध� अYपकाल�न लाभ मा@ हेदा� 

द�घ�काल�न फाइदा गुमायv । अ�न कसर� हु+छ देशमा �व युPको �वकास ? अ�न कसर� पाउँछ देशले 

�नकास ? हो अब समय आएको छ �व युत ्�वकासको । 5मलेर सदपुयोग गरv । आयोजनामा [यवधान 

नगरv ।  

Bकृ�तले हामीलाई सबै थोक %दएको छ । देशमा अपार जलसLपदा छ । जल�व युत ्�वकासका ला)ग 

उपयुDत भौगो5लक अव9था छ । नद� दवैु�तर �वशाल पहाड छन,् जसले Bकृ�तक `पमा बाँधको काम 

गरेको छ । �तनै पहाडको बीच उVरबाट द�2ण ब)गरहने पानी छ । �नशुYक जल सLपदा `पी कNचा 

पदाथ� उपल	ध छ । 5सफ�  हामीले नद�को द�2ण�तर बाँध बाँधी �व युत ्गहृमा खसाउँदा nबजु◌ुल� �न9कने 

अव9था छ । उPपा%दत nबजुल�को ला)ग 9वदेश5भ@ ैर भारतमा �वशाल बजार उपल	ध छ । य9तो अवसर 

गुLन %दनु हँुदैन ।  

ऊजा� भौ�तक पूवा�धारको प�न पूवा�धार हो । ऊजा� नभएसLम देश �वकास हँुदैन । ऊजा�को �वकासमा 

आव�यक पन; नी�त �नयम बनेका छन ्तर काया�+वयन qफतलो हँुदा �वकास हुनसकेन । �व युत ्

�वकासका 2े@मा नी�त �नमा�ण तहदेWख उPपादन 9थलसLम सम9यै सम9या छन ्। ती सम9याह` 

एकएक गर� समाधान गदH जाँदा मा@ �व युत ्�वकास सLभव हुने देWख+छ । कुनै प�न आयोजनाको 

�वकासको ला)ग जQगा BािCत अ�त आव�यक छ, सोको अभावमा आयोजना ब+ने सLभावना नै रहँदैन । 

अ%हले नेपालमा आयोजना �नमा�णका ल)ग जQगा BाCती अPय+त कठ�न हँुदै गएको छ । आयोजना 9थल, 

नहर, पावर हाउस, Bशारणलाईन �नमा�णका ला)ग आव�यक पन; जQगा 9थानीय जQगाधनीह`ले %दनै 

नमा+ने, %दईहाले प�न अPय+त धेरै मुआ	जा माग गन;, भने ज�त न%दएमा आयोजनामा ताला लगाउने, 

काय�रत कम�चार�लाई धLकp %दने, आयेजनका ला)ग �नमा�ण सामdी ढुवानी गन� न%दने ज9ता सम9या 

छन ्। चरम ऊजा� सकंटको समयमा उPपा%दत १० मेगावाट nबजुल� 5स+धुल�मा पाँचवटा टावर �नमा�णको 

ला)ग ज5मन उपल	ध गराउन नसDता Pय�Vकै खेर गएको छ । लगानी डुबेको छ । तPकाल सरकारले 

ह9त2ेप गर� टावर �नमा�ण गनु�पछ�  । अ+यथा �व युत ्�वकास गन� चाहने लगानीकता�ह` %हिNकचाउ छन ्

।  

9थानीय जनताले प�न आयोजना ब+दामा@ आफूलाई फाइदा हुने कुरा रा6र� बु�न आव�यक छ । 

आयोजना ब+दा गाउँमा पुँजी, B�व)ध र नयाँ अवसर आउँछ । पहँच माग� �नमा�ण हु+छ । रोजगार� 5सज�ना 

हु+छ । गाउँमा उPपा%दत सLमानले बजार पाउँछ । आ<नै खोलामा उPपा%दत nबजुल� बाYन पाइ+छ । 

आ<नो 2मता अनुसारका अ+य फाइदा उठाउन सqक+छ । यी कुरा 9थानीय जनतालाई रा6र� बुझउन 

आव�यक छ । यो काम राजनी�तक दलह`ले गनु�पछ� । [यावधान खडा गदा� अ`ण ते�ो गुमेको कुरा 

nबस�न हुदैन । अब राजनी�तक दलह`ले आयोजनालाई कसर� सहयोग गन� सqक+छ ? कसर� 

आयोजनाबाट 9थानीय जनताले बढ�भ+दा बढ� लाभ 5लन सDछन ्? भनी सकाराPमक `पमा सो�दा रा6ो 

हुनेछ । आ–आ<ना दलका काय�कता�ह`लाई �व युत ्आयोजनामा सहयोग गन� सLबि+धत दलले 

B5श2ण %दनुपछ�  । अवरोध खडा गन; काय�कता�लाई कारबाह� गनु�पछ� । यसबाट समयमा आयोजना 



सLप+न गन� र थप लगानी 5भœयाउन ठूलो ऊजा� BाCत हु+छ । राजनी�तक दलह`ले oयाल गनु�पछ� 

आ)थ�क सम ृ)ध हा5सल नभएसLम राजनी�तक अि9थरता हा5सल हुन शDतैन ।  

अ%हले नेपालमा आयोजनालाई �नधा��रत समयमा सLप+न गनु� ठूलो चुनौती छ । कुनै प�न आयोजना 

�नधा��रत समयमा सLप+न भएको उदाहरण पाइँदैन । समयमा आयोजना सLप+न हुन नसDनुमा 

9थानीय राजनी�तक दलह` र भातसंृगठनको असहयोग मुoय `पमा िजLमेवार छ । राजनी�तक दलका 

9थानीय काय�कता�ह`ले जा)गर, च+दा माग गन;, न%दए अवरोध 5सज�ना गन; भने ज�त न%दएमा 

धLDयाउने, तालाब+द� गन;, �यानै मान; धLकp %दने काय� ग�ररहेको कुरा बराबर Bव�धकह` बताउँछन ्। 

यो कुरा आयोजना मै@ी होइन । यसBकारको [यावहारबाट आयोजना �नमा�णमा BोPसाहन हँुदैन । 

भाटेकोशीमा दलह`ले गरेको अवरोध एक उदाहरण हो । देश बनाउने उ दे�य 5लएका राजनी�तक 

दलह`ले आयोजनामा अवरोध गदा� समाजमा गलत निजर ब9न जाने खतरा बढने छ ।  

सबै राजनी�तक दलका घोषणप@मा �व युत ्�वकासमा जोड %दएको भए प�न वयवहारमा सहज वातावरण 

बनेन ्। राजनी�तक दलका B�तब धताको पालना भएन । सोका कारण क�तपय लगानीकता�ह` 

आयोजनामा लगानी गन� नै डराउँछन ्। समयमा आयोजना सLप+न नभएसLम देशमा गर�बी घbने र 

अ+धकारबाट मुिDत पाउन सqकंदैन । यसका ला)ग सबै राजनी�तक दलले आ<ना काय�कता�ह`लाई 

आयोजनामा अवरोध खडा नगन� र आयोजनालाई �नधा��रत समयमा सLप+न गन�मा सघाउन B5श2ण 

%दन ज�र� छ । दलह`ले इमानदार�का साथ B5श2ण र �नद;शन %दने हो भने देश[यापी `पमा 

आयोजनामा सहयोगी वातावरण बनाउन धेरै बेर लाQदैन । राजनी�तक दलले �वकासमै@ी वातावरण 

बनाउँदा देश[यापी `पमा सकाराPमक Bभाव पन;छ । 9वदेशी तथा �वदेशी लगानीकता�ह`मा सकाराPमक 

सूचना Bवाह हुन गई देशमा लगानीको ला)ग उपयुDत वातावरण ब+नेछ । ज�त बढ� लगानी देशमा हु+छ 

Pय�V नै बढ� अवसरह` 5सज�ना हँुदै जानेछन ्। युवाले 9वदेशमै रोजगार� पाउनेछन ्। यस कुराको महसुस 

राजनी�तक दलह`ले गन� ज�र� छ । अ%हले अरबको चक� घाममा युवाले बगाएको खुन प5सनाबाट देश 

चलेको छ । देशमा उपयुDत वातावरण बनाई जल�व युPको ठूला आयोजना स}चालन गदा� युवालाई 

9वदेशमै रोजगार� 5सज�ना हुनेछ र देश �वकासका ला)ग आव�यक ऊजा� BाCत हुनेछ, भ+ने कुराको 

B5श2ण %दन ज�र� छ ।  

देश �वकासको सबैभ+दा ठुलो अवरोध ब+द हhताल हो । उPप+न अि9थरता आयोजना �वकासका ला)ग 

सबैभ+दा ठूला चुनौती हो । ब+द हhतालको सं9कृ�त दलह`ले नै BारLभ गरेका हुन ्। यसको 5सको 

�व5भ+न संघ संगठनह`ले समेत गन� थाले । ब+द हhतालको आयोजना गदा� आयोजनाका ला)ग 

आव�यक सामdी ढुवानी, आयोजनाको �नमा�णमा %ढलाइ हुन गई लागत समेत ब:न जाने हँुदा गलत 

सं9कृ�तले Bsय पाउँदै गएको छ । यसलाई रोDन नाग�रक समाज, उ योग वाWण�य संघ, सव�साधारण र 

�वदेशी दाताह` समेतले बारLबार अनुरोध गरेता प�न दलह�ले मानेका छैनन ्। सै धाि+तक �पमा ब+द 

हhताल सदाका ला)ग रोDन सबै सहमत भए प�न [यावहारमा काया�+वयन हुनसकेको छैन ।  
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मा�थ�लो तामाकोसी १५ मOहना Oढलो 

०७३ साउनमा मा@ ब�नसDने 

बाबुराम खhका 

काठमाडv, २० माघ- �नमा�णाधीन मा)थYलो तामाकोसी जल�व युत ्आयोजनाको काम �नधा��रत 

समयभ+दा १५ म%हना %ढलो हुने भएको छ । वैशाखदेWख आयोजनाको एउटा एकाइ स}चालन गन;गर� 

०६७ भदौदेWख 5स5भल �नमा�ण सु� भएको यो आयोजनामा हालसLम ७२ B�तशतमा@ भौ�तक Bग�त 

भएको छ । 

�नधा��रत समयमा काम सLप+न नहुने भएप�छ Bव�धक अपर तामाकोसी हाइyोपावर 5ल5मटेडले प%हलो 

एकाइबाट nबजुल� उPपादन गन; नयाँ 5म�त तय गरेको छ । १५ म%हना %ढलो हँुदा आयोजनाको लागत 

ब:नेछ । १ वष� %ढलो हँुदा अपर तामाकोसीले nबजुल� nब3pबाट BाCत हुने ९ अब� �पैयाँभ+दा बढ� आLदानी 

गुमाउँदै छ । 

आयोजना Bमुख �वrानBसाद sेtठका अनुसार �नमा�णका 3ममा Bाकृ�तकलगायत अ+य कुनै ठूला 

अवरोध नआए ०७३ साउनदेWख एउटा एकाइबाट nबजुल� उPपादन हुनेछ । पुससLममा सबै यु�नटको काम 

सqकने उनले बताउ । आयोजनामा ६ यु�नट हुनेछन ्। 

पटक–पटक ब+द, हhताल, उपकरण आयात, kडजेल आपू�त�मा सम9या हँुदा काम ९ म%हना Bभा�वत 

भएको sेठले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको भूगभ�का कारण सु�ङमाग� नै प�रवत�न गनु�पदा� थप ३ 

म%हना काम हुन सकेको )थएन । 

१ वष�यता �पैयाँको तुलनामा डलर ब5लयो भएप�छ 5स5भल र इलेDeोमेका�नकल उपकरणको भाउ ब:दा 

आयोजनाको लागत औसत ५ B�तशतसLम बढेर ४६ करोड डलरसLम पुQने देWखएको sेtठले बताए । 

उनका अनुसार आयोजनाले नयाँ लागत तय गन; तयार� ग�ररहेको छ । 

�नमा�ण अव)धको 	याजबाहेक आयोजनाको अनुमा�नत लागत ३५ अब� २९ करोड �पैयाँ (४४ करोड १० 

लाख अमे�रकp डलर) छ । यो लागत १ डलरबराबर ८० �पैयाँलाई आधार मानेर तय ग�रएको हो । 

आयोजनाको जkडत 2मता ४५६ मेगावाट छ । आयोजनाबाट वा�ष�क २ अब� २८ करोड यु�नट nबजुल� 

उPपादन हुनेछ । 

आयोजनाको काम ४ लटमा भइरहेको छ । 5स5भल �नमा�णमा चीनको 5सनो हाइyो कप�रेसन, 

हाइyोमेका�नकलमा टेDसLयाको इि+डया 5ल5मटेड, इलेDeोमेका�नकलमा अि9eयाको एि+yज हाइyो र 



Bसारणलाइन÷सब9टेसनमा भारतको केईसी इ+टरनेसनल 5ल5मटेडले काम ग�ररहेका छन ्। 

आयोजनाबाट उPपादन हुने nबजुल� Bसारण गन� �व युतगहृ गzगरबाट WखLतीसLमको २२० केभी 

Bसारणलाइनमा काम भइरहेको जानकार� sेtठले %दए । 

रो�वाCलङको (वJततृ इि�ज3नय
रङ सु_ 

सुoखायामममा nबजुल� उPपादन गन� रोYवा5लङको पानी तामाकोसीमा 5मसाउने ‘रोYवा5लङ डाइभस�न 

आयोजना’को �व9ततृ इि+ज�न�रङ काम सु� भएको छ । जम�नको Yयाuयमेयर इ+टरनेसनललाई 

परामश�दाता �नयुDत ग�रएको छ । तामाकोसीको परामश�दातामा प�न Yयाuयमेयरले काम ग�ररहेको छ । 

उसैले तामाकोसीको �व9ततृ इि+ज�नय�रङ तयार गरेको हो । 

रोYवा5लङ आयोजना ०७४ को म�यसLम सLप+न हुने आयोजना Bमुख sेtठले बताए । आयोजनालाई 

आव�यक लगानी जुटाउने काम भइरहेको जानकार� उनले %दए । “केह� ब�कले यसमा लगानी B9ताव 

गरेका छन,् Pयसमा छलफल च5लरहेको छ,” उनले भने, “आयोजनालाई लगानीको सम9या छैन ।” उनका 

अनुसार आयोजनामा क�रब साढे २ अब� �पैयाँ (२ करोड ६० लाख डलर) लाQने BारिLभक अ�ययनले 

देखाएको छ । 

६ qकलो5मटर लामो सु�ङ खनेर रोYवा5लङको पानी तामाकोसीमा 5मसाई सुoखायाममा थप १७ करोड ६० 

लाख यु�नट nबजुल� उPपादन गन; ल�य छ । योसमेत गर� मा)थYलो तामाकोसीबाट वा�ष�क २ अब� ४५ 

करोड ६० लाख यु�नट nबजुल� उPपादन हुनेछ । तामाकोसीबाट मा@ै वा�ष�क २ अब� २८ करोड यु�नट nबजुल� 

उPपादन हुनेछ । डाइभस�न बनाएर रोYवा5लङको पानी तामाकोसीमा 5मसाएप�छ प�न आयोजनाको जkडत 

2मता ४५६ मेगावाट रहनेछ । %हउँदमा मा@ आयोजनाबाट nबजुल� उPपादन थप हुनेछ । 

तामाकोसी सLप+न भएको डेढदेWख २ वष�मा रोYवा5लङ डाइभस�नको काम सDने तयार� कLपनीको छ । 

मा)थYलो तामाकोसीले वषा�Pका ३ म%हना पूरै �व युत ्उPपादन गरे प�न माघ र फागुनमा घटेर ९० 

मेगावाटमा मा@ सी5मत हुने छ । रोYवा5लङको पानी 5मसाएप�छ सुoखायाममा १२० मेगवाटसLम 

�व युत ्उPपादन हुनेछ । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/21 

अनुदान Oदन ेCम3त तोEन ऊजा�*वारा अथ�मा 

प;ाचार 

ऊजा� म+@ालयले चालू आ)थ�क वष�को बजेटमा [यव9था भएबमोिजम जल�व युत ्आयोजनालाई  %दने 

अनुदानको 5म�त 9पtट पान� अथ� म+@ालयलाई प@ाचार गरेको छ । 

सरकारले %दने भनेको अनुदान लागू हुने 5म�त 9पtट नभएप�छ ऊजा�ले अनुदान लागू हुने 5म�त 9पtट 

पान� अथ�लाई प@ाचार गरेको हो । चालू आवमा सरकारले आव २०७९÷८० सLम �व युत ्उPपादन गर� 

रािteय Bसारणलाइनमा जोhने आयोजनालाई मा@ B�तमेगावाट ५० लाख �पैयाँका दरले अनुदान %दन े

[यव9था गरेको छ । य9तै 9वत+@ ऊजा� उPपादक सं9था (इपान) ले ०६७ यता �नमा�ण सLप+न भएका ६८ 

मेगावाट 2मताका १५ आयोजनालाई प�न अनुदान %दन माग गरेको भ+दै यसको �वषयमा 9पtट पान� 

ऊजा�ले अथ�लाई भनेको छ । 

आयोजना लागत बढेको भ+दै 9वदेशी खपतका ला)ग ब+ने आयोजनालाई अनुदान %दनुपन; इपानले माग 

गद; आएको )थयो । २०६७ मा सरकारले आयोजनाको 5स5भलमा मा@ मूYय अ5भव ृ)ध कर (Jयाट) 

बराबरको रकम अनुदान %दन ेऊजा�ले �नण�य गरे प�न काया�+वयनमा आउन सकेको )थएन । 

अथ�ले यसबारेमा कुनै �नण�य गरेको छैन । काय��व)ध बनाएर मा@ सु�वधा लागू हुने अथ�का सहस)चव 

बैकुxठ अया�लले बताए । यता 9वत+@ ऊजा� उPपादक सं9था (इपान) ले २०६७ देWख स}चालनमा आएका 

१५ आयोजनालाई सहु5लयत %दनुपन; माग गरेको छ । ऊजा�ले इपानको मागको �वषयमा प�न 9पtट पान� 

अथ�लाई अनुरोध गरेको छ । १५ आयोजनालाई रा�यले ३४ करोड �पैयाँ अनुदान %दनुपन; हु+छ । 

अनुदानको कुरा ०६७ देWख कुरा उठेको र Pयसबेला प�न सरकारले �नण�य गरेकाले सोह� वष�देWख �नमा�ण 

सLप+न भएका आयोजनालाई %दनुपन; इपानका अ�य2 खhगबहादरु �वtट बताउँछन ्। “५० लाख �पैया ँ

अनुदान %दने [यव9थाले ऊजा� 2े@लाई ग�त %दन सघाउ पुQने बताउँदै अ�य2 �वtट भ+छन,् “लागू हुने 

5म�तसमेत बजेटमै उYलेख हुनुप�यो । ऊजा� आफ� ले �नण�य गनु�पन;मा अथ�सँग क%हलेदेWख %दने ? भनेर 

सो�नु nबडLबना हो,” उनले थपे, “यसमा ऊजा� आफ� ले 5म�त तोकेर अनुदान %दनुपन; आयोजनाको नाम 

5सफा�रस गनु�पन; हो ।” आगामी ०८० सLम �नमा�ण सLप+न भएमा मा@ मा)थYलो कणा�ल� र अ�ण ते�ो 

आयोजनाले मा@ै ९ अब� �पैया ँअनुदान पाउने भएका छन ्। 

इपानले अनुदान %दन माग गरेका आयोजनाह`मा तYलो�पलुवा, हेवाखोला, 5स�Bङखोला, �वजयपुर, 

5सउर�खोला, ताद�खोला, चना�वती, भैरवकुxडलागायत १५ आयोजना छन ्। 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/10/21 

ब�ल सा3नमा माई रािQYय ,सारणमा जो?डयो 

�नमा�ण सLप+न लामो समयप�छ २२ मेगावाट 2मताको माईखोला जल�व युत ्आयोजनाबाट उPपा%दत 

�व युत ्मंगलबारदेWख रािteय Bसारणमा जोkडएको छ। �नमा�णाधीन काबेल� को�रडोर १३२ केभी 

Bसारणलाइनको प%हलो खxड सLप+न नभएको अव9थामा माइखोलाबाट उPपा%दत �व युत ्३३ केभी 

Bसारणलाइन माफ� त इलामको �तYकेनी हँ ◌ँ◌ुदै झापा अनारमनीमा जोkडएको हो। 

इलामको )चसापानी र दानाबार�मा �नमा�ण भएको उDत आयोजना %हउँ ◌ँद याममा उPपा%दत सात 

मेगावाट 2मताको �व युत ्३३ केभी Bसारण लाइनमाफ� त ्रािteय Bसारण लाइनमा जोkडएको 

आयोजनाले जनाएको छ। 

काबेल� को�रडोर आयोजनाअ+तग�तको गोदक सब 9टेसनमा मंगलबार टेि9टङ काय� सLप+न भएर 

माइखोलाको �व युत ्उPपादन शु` भएको सा�नमा माई हाइyोपावरका Bशासकpय एवम ्जनसLपक�  

अ)धकृत बस+त पौडलेले जानकार� %दनुभयो। यता काबेल� को�रडोर १३२ केभी Bसारण आयोजना Bमुख 

उ धवलाल sेtठले �व युत ्उPपादन शु` भएको २४ घxटा पर�2णप�छ �व युत ्सCलाई ग�रने 

बताउनुभयो। उहाँ◌ँले गोदक सब–9टेसन सफलतापूव�क पर�2ण भएको बताउनुभयो। 

एनआरएनको लगानीमा तीन अब� ११ करोड ��पयाँ ◌ँमा �नमा�ण भएको माइखोला जल�व युत ्आयोजना 

गत असारमा नै �नमा�ण सLप+न भएको )थयो। तर, Bसारणलाइनको अभावमा आयोजनाले �व युत ्

उPपादन गन� पाएको )थएन। २२ मेगावाटको उDत जल�व युत ्आयोजना सLप+न गरेप�छ Pयसकै तल 

सात मेगावाटको Dयासकेट आयोजना �नमा�ण प�न आगामी साउनसLममा सDने ल�य रहेको छ। 

माइखोला आयोजना सँ ◌ँगै इलामका चार जल�व युत ्आयोजना स}चालन आएका छन।् पुवाखोलामा 

दईु र माइखोलामा दईु आयोजना �नमा�ण सLप+न भई �व युत ्उPपादन भएको छ। �नमा�ण सLप+न 

आयोजनाबाट उPपा%दत �व युPबाट अब पूव�का पाँ ◌ँचथर र इलाम िजYलामा �व युPमा आPम�नभ�र भइ 

आपु�त� �नय5मत हुनेछ 

  



>f]tM cleofg, 2071/10/21 

3छdटै ४ अब� १५ करोडको साधारण शेयर आउँदै 

माघ मह�ना5भ@ै `. ४ अब� १५ करोडबराबरको साधारण शेयर जार� हुने भएको छ । नेपाल )धतोप@ बोड�का 

अनुसार २ ओटा जल�व युत ्कLपनी, एउटा �वकास बै�क र एउटा Lयुचुअल फxडले सो रकमबराबरको 

शेयर सव�साधारणका ला)ग जार� गन� लागेका हुन ्। Pयसका ला)ग ती कLपनीह`ले नेपाल )धतोप@ 

बोड�बाट अनुम�त BाCत ग�रसकेका छन ्।  
 

अपर तामाकोशी जल�व युत ्कLपनीले `. ३ अब� ६० करोड ६ लाखबराबरको ३ करोड ६० लाख qकVा शेयर 

जार� गदH छ । सोका ला)ग �छbटै (८÷१० %दन5भ@ै) आ uवानप@ जार� ग�रने कLपनीको �व3p Bब+धक 

नाग�रक लगानी कोषका मुoय [यव9थापक एवम ्BवDता सुशीलकुमार अया�लले बताए । कLपनीले 

प%हलो चरणअ+तग�त �नtकासन गन� लागेको उDत साधारण शेयर 9थानीयवासी, कम�चार� स}चय 

कोषका स}चयकता�, ऋण %दने सं9था÷कLपनी र नेपाल �व युत ्Bा)धकरणका कम�चार�लाई �वतरण 

ग�रने उनले जानकार� %दए ।  
 

�नtकासन ग�रने कुल शेयरम�ये १० B�तशत शेयर आ योजना 2े@का 9थानीयवासी (दोलखावासी)का 

ला)ग छुbbयाइएको छ । कLपनीका अनुसार १ करोड ५ लाख ९० qकVा शेयर 9थानीय बा5स+दालाई 

�वतरण ग�रनेछ । Pय9तै, कम�चार� स}चय कोषका स}ययकता�का ला)ग १७ दशमलव २८ B�तशत (`. १ 

अब� ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार बराबरको १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० qकVा) शेयर 

छुbटयाइएको छ । Pय9तै, कLपनीले ऋण Bदायक सं9थाह` नाग�रक लगानी कोष, कम�चार� स}चय 

कोष, नेपाल दरूस}चार कLपनी र रािteय बीमा सं9थानका ला)ग २ दशमलव ८८ B�तशत (`. ३ करोड ४९ 

लाख ९२ हजारबराबरको ३ लाख ४९ हजार ९ सय २० qकVा) शेयर छुbbयाएको छ ।  
 

य9तै, कLपनीले नेपाल �व युत ्Bा)धकरणका कम�चार�का ला)ग `. ४० करोड ६६ लाख ५६ हजार 

बराबरको ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६० qकVा शेयर �वतरण गदH छ । यो कुल �नtका5सत शेयरको ३ 

दशमलव ८४ B�तशत हो । प%हलो चरणको शेयर �वतरणप�छ दो�ो चरणमा सव�साधारणका ला)ग प�न 

शेयर जार� ग�रने कLपनीले बताएको छ । सव�साधारणका ला)ग कLपनीले १५ B�तशत शेयर �वतरण गदH 

छ । कLपनीका अनुसार आ गामी ४ मह�नामा य9तो शेयर जार� ग�रनेछ ।   
 

य9तै, ल�मी Dया�पटलले सव�साधारणका ला)ग ‘ल�मी Jयालु फxड–१’ जार� गदH छ । Pयसका ला)ग 

कLपनीले म�गलवार आ uवान प@ साव�ज�नक गरेको छ । यो कLपनीमा लगानी गन� चाहने लगानीकता�ले 

यह� माघ २९ गतेदेWख आ वेदन %दन सDनेछन ्। कLपनीले �छटोमा फागुन ६ गते र %ढलोमा फागुन १४ गते 



�नtकाशन ब+द गन; बताएको छ । B�त एकाई `. १० का दरले `. ४० करोडबराबरको (४ करोड एकाई) 

शेयर �नtकासन गदH छ । यो कLपनीमा लगानीकता�ले +यूनतम १ सय र अ)धकतम ४० लाख इकाइ खर�द 

गन� सDनेछन ्। शेयरको माग अ)धक भएका २५ B�तशतसLम थप ग�रने कLपनीले बताएको छ ।  
 

Pय9तै, अपी पावर जल�व युत ्कLपनीले `. १० करोड १० लाखबराबरको साधारण शेयर जार� गन; भएको 

छ । प%हलो चरणमा जार� गन� ला)गएको उDत शेयर 9थानीय (बैतडी, दाचु�ला) वासीका ला)ग �नtकासन 

ग�रने कLपनीका �व3p Bब+धक एनआईबीएल Dया�पटलका व�रtठ Bब+धक बU�Bसाद Cयाकुरेलले 

बताए ।  
 

यसैगर�, राCती भेर� �वकास बै�क `. ५ करोड ५ हजार ४ सयबराबरको (५ लाख ५४ qकVा) शेयर जार� गन; 

भएको छ । बै�कले यह� माघ २२ गते (आउँदो nबह�वार)देWख सव�साधारणको शेयर आवेदन खुला गन; 

Bब+धक कLपनी एनएमबी Dया�पटलका अ5सtटेxट nबजनेश Lयानेजर �रकेश sेtठले बताए । कLपनीले 

जार� गरेको शेयरम�ये १० हजार १ qकVा शेयर कम�चार�का ला)ग तथा २५ हजार ३ qकVा शेयर सामू%हक 

लगानी कोषका ला)ग छुbbयाइएको कLपनीले बताएको छ । 

  



>f]tM cleofg, 2071/10/21 

एडीबी अ�यMले Oदए नेपालको (वकासको सू; : जल(व*यु7मा 3नजीMे;सँग 

बCलयो सहकाय� आव]यक 

नेपाल �मणमा रहेका ए5शयाल� �वकास बै�क (एडीबी)का अ�य2 ताके%हको नाकाओले �वकासका आठ 

सू@ सुझाएका छन ्। उनले द�घ�काल�न ‘5भजन’ बनाउनेदेWख सरकारको 2मता बढाउने र जनतामा 

लगानी गन;सLमका उपाय सरकारलाई सुझाएका छन ्। आगामी ८ वष�5भ@ अ�तकम �वक5सत मुलुकबाट 

�वकासशीलमा ‘Qjाजुएट’ हुने ल�य 5लए प�न नेपालले Pयसका ला)ग Bभावकार� योजना तय गन� 

नसqकरहेको बेलामा नाकाओको य9तो सू@ आएको हो ।  
 

नाकाओले द�घ�काल�न �वकासका ला)ग 5श2ा र 9वा9�यमा लगानी बढाउन सुझाव %दए । ‘यसले 

आमजनतालाई स2म र द2 बनाई �वकासB�त B�तब ध बनाउनेछ,’ राजधानीमा म�गलवार 

प@कारह`सँगको अ+तरq3यामा उनले भने । यसका साथै सबै वग� तथा 2े@का जनतालाई रा�यले समान 

[यवहार गरेको अनुभू�त हुनुपन; उनको धारणा छ । उनका अनुसार �नजी तथा �वदेशी लगानी 

5भœयाउनका ला)ग समिtटगत आ)थ�क ि9थरता, लगानीको वातावरण र सुर2ाको BPयाभू�त आधारभूत 

तŒव हुन ्। ‘तर, सुशासन भएन भने अ+य सू@ले Bभावकार� `पमा काम गन� सDदैनन ्। Pयसैले 

सरकारले �tटाचार �नवारणका ला)ग सq3य पहल थाYनुपछ�,’ उनले सुझाए । 
 

सरकारको 2मता �वकास भएमा मा@ सुशासन र नी�तगत सुधारको अपे2ा गन� सqकने उनको भनाइ 

)थयो । औ यो)गकpकरण तथा �नया�त व ृ)धका ला)ग भ+सारमा सुधार Yयाउनु पन;मा उनले जोड %दए ।  
 

नेपालको सबैभ+दा ठूलो सLभावना जल�व युPमा रहेकाले Pयस 2े@मा �नजी2े@को सहभा)गता अPय+तै 

आव�यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘�नजी2े@लाई ज�तसDदो बढ� जल�व युत ्प�रयोजनामा सहभागी 

गराउनुपछ�  । Pयसका ला)ग साव�ज�नक–�नजी–साझेदार� (पीपीपी) मोडल प�न अपनाउन सqक+छ,’ उनले 

भने । पीपीपीका ला)ग आव�यक �नयमन �ेमवक�  बनाउनका ला)ग एडीबीले सरकारलाई सघाइरहेको छ । 

नेपालको �नजी2े@सँगको सहकाय�लाई अ�घ बढाउन आपूmह`ले नया ँट�म नै बनाउन लागेको प�न उनले 

जानकार� %दए । तर, आ)थ�क व ृ)धका ला)ग रोजगार� सजृना गनु�पन; र ऊजा�2े@मा धेरै रोजगार� 5सज�ना 

नहुने भएकाले पय�टन तथा Lयानुपm्याDच�रङ उ योगमा प�न ठूलो लगानी गनु�पन; एडीबीको भनाइ छ ।  
 

नेपाललाई सबैभ+दा बढ� ठूला पूवा�धारमा लगानी आव�यक रहेको छ । सोमवार नाकाओसँगको भेटमा 

अथ�म+@ी डा रामशरण महतले प�न उनलाई यसबारे �यानाकष�ण गराएका )थए । डा महतले एडीबीले 

नेपालमा स}चालन गरेका आयोजनाह`को काया�+वयन �छटो हुने ढ�गले नयाँ मोडल बनाउन प�न आdह 



गरेका )थए । अथ�म+@ीको चासोलाई सLबोधन गन� एडीबीले नेपाल 5मशनमा थप कम�चार� खटाउने 

नाकाओले जानकार� %दए । ‘हामीले नेपालको ती� तथा समाव ेशी �वकासका ला)ग पूवा�धार �वकास र द2 

जनशिDत उPपादनमा सघाउने छv,’ उनले भने । अब एडीबीले धेर ैसाना प�रयोजनामा काम गन; 

मोडललाई प�रवत�न गर� थोर ैतर ठूला प�रयोजनामा �यान केि+Uत गन; उनको भनाइ )थयो । 

भरैहवाि9थत गौतमबु ध अ+तररािteय �वमान9थल, तनहँु जल�व युPलगायतमा लगानी सोह� 

रणनी�तको प�रणाम रहेको उनले जानकार� %दए ।  
 

एडीबीले आ )थ�क वष� २०७१/७२ मा नेपालको आ )थ�क व ृ)धदर ४ दशमलव  ८ B�तशत रहेकोमा आ गामी 

आ वमा Pयसमा सुधार आ ई ५ दशमलव  २ B�तशत पुQने B2ेपण गरेको छ । प�छYलो समय कुल गाह9�य 

उPपादनको २ B�तशत मा@ बजेट घाटा बेहोरेको, महँगीदर घटेको र �व देशी मुUा सि}च�त बढेकोज9ता 

कारणले समिtटगत आ )थ�क ि9थरता आ ई आ )थ�क व ृ)धदर अझ ैब:ने वातावरण सजृना भएको उसको 

भनाइ छ । 
 

यJता छन ्सू; 

- 5श2ा र 9वा9�यमा लगानी 

- समिtटगत आ )थ�क ि9थरता 

- लगानीको वातावरण 

- भ+सार सुधारमाफ� त [यापार सहजीकरण 

- सुशासन तथा सरकारको 2मता �वकास 

- समाव ेशीकरण 

- द�घ�काल�न 5भजन 

- सुर2ा 
 
एडीबी ,ाथCमकताका Mे; 

- ऊजा� 

- जल तथा अ+य शहर� पूव ा�धार सेव ा 

- 5श2ा 

- कृ�ष, Bाकृ�तक �ोत तथा dामीण �वकास 

�ोत : एडीबी– नेपाल कxe� पाट�नर5शप 9�याटेजी २०१३–२०१७ 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/10/23 

लोडसे?डङ एक घUटा घdदै 
बलराम बा�नया ँ 

दै�नक ११ घxटा लोडसेkडङ भो)गरहेका सव�साधारणलाई थोरै भए प�न राहतको खबर- अब %दनहँु एक घxटा 

लोडसेkडङ घbने भएको छ।  

 

�व युत ्Bा)धकरणले लोडसेkडङ घटाउन शु3बारदेWख भारतबाट थप २० मेगावाट nबजलु� आयात गदH छ। मम�त 

सLभारका ला)ग १५ %दन ब+द रहेको ७० मेगावाटको म�यम�या�द� जल�व यतु ्आयोजनाले प�न शु3बारदेWख न ै

उPपादन गन;छ।  

 

भारतबाट शु3बारदेWख थप २० मेगावाट nबजुल� आउने Bा)धकरणको भार Bेषण के+Uका Bमखु भुवन 2े@ीले बताए। 

म�यम�या�द� आयोजनाको मम�त सLभार सqकएकाले Pयसको उPपादनसमेत जोkडँदा दै�नक एक घxटा लोडसेkडङ 

घbने उनले जनाए। 

 

म�यम�या�द� मम�तका ला)ग ब+द ग�रएप�छ Bा)धकरणले ता5लकाभ+दा बढ� समय अघो�षत `पमा लोडसेkडङ 

गदH आएको )थयो। अब य9तो अघो�षत लोडसेkडङसमेत नहुने जानकार� Bा)धकरण �ोतले जनायो। 

 

2े@ीका अनसुार नेपालको कुसाहादेWख भारतको कटैयासLमको Bसारण लाइनमा अPयाध�ुनक 'क+डDटर' फेरेर 

2मता बढाइएको छ। उDत Bसारण लाइनबाट Bा)धकरणले भारतबाट थ�पएको २० मेगावाट nबजुल� Yयाउनेछ। 

उDत Bसारण लाइनको 2मता बढाउन नेपालतफ� को खxडमा प%हYय ैक+डDटर फेरेर मम�त ग�रएको )थयो। 

भारततफ� को खxडमा क+डDटर फेन;लगायत मम�तका काम हाल ैसqकएकाले थप �व युत ्Yयाउन सqकने भएको हो। 

 

'कटैया-कुसाहा Bसारण लाइन हँुदै Bा)धकरणले शु3बारदेWख कLतीमा थप १५ देWख २० मेगावाट nबजुल� आयात 

गन;छ,' 2े@ीले काि+तपरु5सत भने। भारतबाट यसअ�घ Bा)धकरणले २०५ देWख २२० मेगावाट �व युत ्आयात गदH 

आएको छ। कटैया-कुसाहाको 2मता बढेप�छ Bा)धकरणले भारतबाट कLतीमा २३५ देWख २४० मेगावाट nबजुल� 

आयात गन;छ। अ�घYलो वष� Bा)धकरणले भारतबाट १९३ मेगावाट nबजुल� आयात गरेको )थयो। 

 

म�यम�या�द� आयोजनाको बाँधमा रहेको Qयाnबन -बालुवा जLमा हुने ठाउँ) कमजोर भई भPकन लागेको र बाँधमा 

अPय)धक बालुवा जLमा भई �व युत ्उPपादनम ैअसर परेको )थयो। Bा)धकरणले उDत आयोजना १५ %दनका ला)ग 

ब+द गर� मम�त गरेको हो।  

 

Qयाnबन मम�त र बाँधमा जLमा भएको बालुवा हटाउने काय� पूव��नधा��रत समयअनसुारै nबह�बार सqकएको छ। 

2े@ीका अनसुार म�यम�या�द� आयोजनाबाट �व युत ्उPपादन गन� nबह�बारदेWख न ैइ+टेक -बाँध) मा नद� थुनेर 

पानी जLमा पान� था5लएको छ। पानी शु3बारदेWख सु�ङमाफ� त टबा�इनमा हाल� �व युत ्उPपादन था5लनेछ। 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/10/23 

थप दईु आयोजनाको पीडीए अगा?ड बfयो 
कृtण आचाय�  
लगानी बोड�ले मा)थYलो म�या�द� र तामाकोसी त�ेोको आयोजना �वकास सLझौता (पीडीए) को Bq3या अ�घ 

बढाएको छ। पीडीएबारे दवु ैआयोजना Bव �धकह`सँग वाता� सु� गर� Bq3या अ�घ बढाएको बोड�का Bमुख काय�कार� 

अ)धकृत राधेश प+तले बताए। 'यसभ+दा अ�घ दईु ठूला आयोजनासँग पीडीए गर� खाका तयार भइसकेकाले नयासँँग 

सLझौता गन� धेरै समय नलाQला,' उनले भने, 'दवु ैआयोजनाको पीडीए वाता� सँगसँग ैअ�घ बढाइएको छ। �व5भ+न 

चरणमा वाता� भइरहेको छ।' ६ सय मेगावाटको मा)थYलो म�या�द� आयोजनामा भारतको जीएमआर कLपनीले 

लगानी गन; तPपरता देखाएको छ। यो कLपनीले �व5भ+न मलुुकमा पूवा�धार 2◌्ा◌@ेमा लगानी ग�ररहेको छ। 

यसअ�घ मा)थYलो कणर◌्ाल� बनाउनेबारे जीएमआरसँग पीडीए भइसकेको छ। 
 

'मा)थYलो कणर◌्ाल� जल�व यतु ्आयोजनाको पीडीए अगाkड न ैदो�ो चरणमा म�या�द�सँग वाता� गन; समझदार� 

कायम भएको )थयो,' प+तले भने, 'कLपनी एकै भएकाले सLझौता गन� खासै सम9या नपला�।' मा)थYलो म�या�द� 

आयोजना Bव �धक जीएमआरसँग गत सोमबार वाता� गरेको उनले बताए। ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी त�ेो 

आयोजनामा भने नव;िजयन 9टेट3ा<ट कLपनीले लगानीको तPपरता देखाएको हो। उDत कLपनीले २० भ+दा बढ� 

मलुुकमा ऊजा�का �व5भ+न 2@ेमा लगानी ग�ररहेको छ। 'केह� %दनअ�घ कLपनीका उपा�य2स%हत प%हलो चरणको 

वाता� सLप+न ग�रसकेका छv,' प+तले भने, 'सकाराPमक %दशामा अ�घ ब%ढरहेको छ।'  
 

दवु ैआयोजनाको पीडीए टंुQयाउन तीन म%हनासLम लाQने प+तले अनमुान गरे। 'केह� नी�तगत �नण�यह` वाता� 

अगाव ैगनु�पन; भएकाले PयससLब+धी एजे+डा आगामी बोड� बैठकमा लजैाने तयार� गरेका छv,' उनले भने, 

'Bधानम+@ी सशुील कोइरालासँग समय 5लएर आगामी साता न ैबैठक रा� ेतयार� गरेका छv।' बोड� बैठकबाट वाता�मा 

सहभागीह`बारे थपघट हुन सDनेछ। वाता�मा सहभागी हुने र पीडीएका ला)ग केह� नी�तगत �नण�यप�छ 

�वकासकता�सँग ती� छलफल गन; बोड�ले जनाएको छ। अ%हलेसLम Bमुख काय�कार� प+तकै सयंोजकPवमा सबै 

आयोजनाह`को पीडीएका ला)ग वाता� भइरहेको छ। मनाङमा पन; मा)थYलो म�या�द�मा १ खब� ५ अब� �पयैा ँलगानी 

लाQने अनमुान छ। दोलखाको तामाकोसी त�ेोको �नमा�ण भने १ खब� ११ अब� �पयैाँ लाQने अनमुान छ।  
 

यी दवु ैआयोजनाले सन ्२००७ मा अनमु�तप@ पाएका हुन।् तPकाल�न अ�ययनअनसुार उDत लगानी रहने अनमुान 

गरे प�न वत�मान मYूयमा भने ब:न सDने अनमुान बोड�को छ। 'यी आयोजनाले टे+डरमाफ� त िजLमेवार� नपाएका 

हुनाले हरेक दफामा [यावसा�यक `पमा वाता� ग�रनेछ,' प+तले भने, 'नेपालका ला)ग अ)धकतम %हत हुने गर� 

सLझौता गन;छv।' सेयर, �नःशुYक �व युत,् Bभा�वतलाई राहत तथा 2�तप�ूत �लगायत �वषय वाता�बाट टंु)गन ेबोड�को 

भनाइ छ। यसअ�घ पीडीए सLझौता भइसकेका मा)थYलो कणर◌्ाल� र अ�ण त�ेो जल�व यतु ्आयोजनाको 

�वषयमा भने B�त9पधा� -टे+डर) गदा� न ै�नि�चत भइसकेको )थयो।  
 

वाता� टंु)गएप�छ Bधानम+@ीले अ�य2ता गन; बोड� बैठकमा लगी अनमुोदन गराएर सLझौता ग�रनेछ। बोड�ले ६ सय 

मेगावाटभ+दा बढ� 2मताका जल�व यतु ्आयोजनामा �वकासकता� जुटाउने, पीडीए वाता� गन; र लगानीको 



वातावरण बनाउन ेकाम गछ�। बोड� मातहतमा अ%हले जल�व यतु ्आयोजना छन।् य9तो आयोजनाह`बारे ०६८ 

सालबाट बोड�ले काम सु� गरेको हो। 2े@ा)धकार �ववाद, अि9थर राजनी�तक प�रि9थ�तलगायत कारणले 

आयोजनाका काम Bभावकार� ढंगले अ�घ ब:न सकेका )थएनन।् ९ सय मेगावाटका मा)थYलो कणर◌्ाल� र अ�ण 

त�ेो जल�व यतु ्आयोजनासँग पीडीए ग�रसकेको छ। 

 

कणर◌्ाल�सँगको पीडीए भारतीय गहृम+@ी राजनाथ 5सहं र अ�ण त�ेोसँग Bधानम+@ी नरे+U मोद�कै उपि9थ�तमा 

ग�रएको हो। दवु ैआयोजनाबाट क�रब साढे २ खब� �पयैाँ BPय2 वैदे5शक लगानी -एफडीआई) आउँदै छ। �व युत ्

उPपादन थालेको २५ वष�प�छ �वकासकता�ले आयोजना सरकारलाई ह9ता+तरण गन;छ। 
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म�य भोटेकोसीमा फे
र Jथानीयको अवरोध 

�नमा�णाधीन १ सय २ मेगावाटको म�य भोटेकोसी जल�व युत ्आयोजनामा 9थानीयले �व5भ+न माग 

राoदै काममा अवरोध गरेका छन ्।आयोजना Bभा�वत प ाँच गाउँ �वकास स5म�तका 9थानीयले भोटेकोसी 

आयोजनाको साइट काया�लय बा�nबसे खोसा�नीबार�मा तालब+द� गरेरे कम�चार�ह`लाई काया�लयमा Bवेश 

गन� %दएका छैनन ्। 

9थानीयले गरेको तालब+द� Bहर�ले फुटाए प�न अवरोधका कारण कम�चार�ह` भने सोमबारदेWख नै 

काया�लयमा Bवेश गन� पाएका छैनन ् । आयोजना Bभा�वत प ाँच गा�वसका ला)ग वा�ष�क `पमा %दने 

भनेको रकम हालसLम न%दएको, 9थानीयले आयोजनामा गरेको कामको भुDतानी नपाएको लगायतका 

माग राखेर 9थानीयले काममा अवारोध गरेका हुन ्। 

भोटेकोसी Bभा�वत मा5म�ङ, गा�त, 5ल9ती, माने9वाँरा र घुLथाङ गा�वसमा आयोजनाले वा�ष�क साढे ६ 

करोड %दने सहम�त गरेको )थयो । Bभा�वत गा�वसमा आय आज�नलगायतका अ+य काय�3मह` सहकार� 

मोडलमा स}चालन गन; गर� वा�ष�क बजेट %दन ेसहम�त भए प�न दईु वष�सLम प�न आयोजनाले न%दएको 

9थानीय Bभा�वत गा�वसका युधीर पौडलेले जानकार� %दए । 

‘आयोजनाले Bभा�वत गा�वसका 9थानीयलाई छ5लरहेको छ । माग प ूरा नगरेसLम हामी आयोजना 

स}चालन गन� %दँदैनौ,’ कांdेस नेतासमेत रहेका पौडलेले भने । 

Bभा�वत गा�वसलाई भोटेकोसी आयोजनाले सं9थापन सेयर %दने भनेर भने प�न अ%हलेसLम सं9थापन 

सेयर न%दएको पौडलेले जानकार� %दए । आयोजनाको ठेDका पाएको )च�नयाँ कLपनीले 9थानीयलाई काम 

लगाए प�न आयोजनाकै कारण अ%हलेसLम रकम नपाएको 9थानीयको गुनासो छ ।  

‘मं5सर–प ुसको जाडोमा हामीले nबहानदेWख काम ग¥यां◌ै, तर आयोजनाकै कारण अ%हलेसLम प ैसा पाउन 

सqकएको छैन,’ 9थानीय रेशम Bधानले भने,  

‘हामीलाई आयोजनाले असा�यै प ेलेर गयो, संघष� नगर� सुखै पाइएन ।’  

िजYला दररेटभ+दा असा�यै कम दरमा )च�नयाँ ठेकेदार कLपनीले 9थानीयलाई काममा लगाएर 

sमशोषण गदा�समेत आयोजना चुप  लागेर बसेको 9थानीयको आरोप  छ । िजYला दररेट ५ सय १९ �प ैयाँ 

७५ प ैसा भए प�न आयोजनामा काम गनH मजदरुह`ले भने दै�नक ३ सय ९६ �प ैयाँ मा@ै पाइरहेका छन ्। 



आयोजनालाई सहयोग गन�का ला)ग िजYलामा q3याशील राजनी�तक दलह`को सम+वयमा भोटेकोसी 

आयोजना सहयोग स5म�त बनाएर आयोजनालाई सहयोग गरेको भए प�न चौतफ� �वरोध भएप�छ 

दलह`ले संय+@ �वघटन गरेका )थए ।  

9थानीय एवं नेकपा एमाले िजYला क5मट� सद9य �नमफु}जो शेपा�ले आयोजनाले दलह`को सकारPमक 

भू5मकाको अवमूYयन गरेकाले सहयोग स5म�त �वघटन गरेको बताए । 

आयोजनाB�त दलह` �निt3य भए प�न अ%हले 9थानीयसँग सम+वय गन; नहँ◌ुदा म�य भोटेकोसीमा 

ठूलो सम9या आएको छ । राजनी�तक दलह` भने तPकाल भोटेकोसीको प2मा सकारPमक हुने अव9था 

नदेWखएको एमाओवाद�का एक िजYला नेताले जानकार� %दए ।  

‘दलह`को सम+वय र सहकाय��वना नै आयोजनाले आफं◌ैले काम गन� सDछ ज9तो ग¥यो, Pयसैले हामी 

अ%हले चुप लागेर बसेका छv,’ ती माओवाद�नेताले भने । 

म�य भोटेकोसीका आयोजनाका �न5मV साइट Bमुख सु�नल लामा प�न आयोजनामा 9थानीयले अवरोध 

गरेका ि9वकाछ�न ्। ‘उहाँह`ले काम गरेको पैसा हामीले %दने होइन )च�नयाँ ठेकेदारले %दने हो,’ लामाले 

भने, ‘यसका ला)ग हामीले सम+वय ग�ररहेका छv ।’ Bभा�वत गा�वसलाई %दन ेभनेको वा�ष�क बजेट नी�त 

नबनेकाले %दन सम9या भएको लामाले बताए । 
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ठेकेदार भागेप3छ राहुघाट जल(व*युत ्आयोजनाका कामदार आ�दोCलत 

LयाQद�को �पCले गा�वसमा �नमा�णाधीन ३२ मेगावाट 2मताको राहुघाट जल�व यतु ्आयोजना �व5भ+न कारणले 

�ववादमा ता�नएको छ ।   

 

आयोजनाको आवास गहृ भवनको िजLमा 5लएको ठेकेदारबाट पीkडत भएका 9थानीयवासी आ+दो5लत ब�नरहेको 

अव9थामा 5स5भल �नमा�णको मoुय ठेकेदार आइ5भआर5सएलका कामदारसमेत आ+दो5लत बनेका छन ्। 

आयोजनाको पूवा�धार �नमा�ण, सहयोगीलगायतको कामका ला)ग करारमा राखेका कामदारह`ले �वगत तीन 

मह�नादेWख तलब नपाएको भ+दै आ+दोलन गरेका हुन ्।  

 

कर�ब ३५ जनाले तीन मह�नादेWख तलब नपाएको र तलब क%हले आउँछ भ+ने अझ ैयqकन नभएकाले दबाब 

%दनुपरेको एक कम�चार�ले बताए । यसैबीच आयोजनाको आवास गहृ भवनको काम गन; िजLमा 5लएको ठेकेदारबाट 

आ)थ�क�पमा पीkडत भएका 9थानीयवासीले तPकाल सम9या समाधानका ला)ग पहल गन� 9थानीय Bशासनलाई 

आdह गरेका छन ्।  

 

काम पूरा नगर� 9थानीयलाई उधारो �तनु�पन; बाँकp राखेर ठेकेदार कLपनीका B�त�न)ध मह�नEदेWख सLपक� �वह�न 

हँुदासमेत आयोजना �नमा�णकता� �व युत ्Bा)धकरण र िजYला Bशासन काया�लयले बेवा9ता गरेको 9थानीयवासी 

रामबहादरु शाह�ले बताए ।  

 

ठेकेदार पीkडतह`ले नेपाल �व युत ्Bा)धकरणको गाडी र कम�चार�लाई गले�वरबाट राहुघाट तरेर �पCले गा�वसको 

2े@मा Bवशे गन�समेत %दएका छैनन ्। ठेकेदारले उधारोमा लगेको सामान, ढुवानी शुYक, रासन खच� र कामदारलाई 

�यालासमेत न%दएर फरार भएप�छ फसेको लगानी असलु ग�र%दन िजYला Bशासनमा तीन मह�नाअ�घ �नवेदन 

%दए प�न बेवा9ता गरेको 9थानीयवासी स%ुदप मYलले बताए ।  

 

`. ११ करोड १० लाखमा १० वटा भवन �नमा�णको िजLमेवार� 5लएको गोखा� ए+ड 9वNछ+द जेभीले गत साउनदेWख 

काम गरेको छैन भने B�त�न)धसमेत भागेका छन ्। ठेकेदारले 9थानीयलाई `. ५० लाखभ+दा बढ� �तनु�पन; देWखएको 

छ भने भवन योजनासमेत अलप@ परेको छ । रासस 
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शेयरमा ,3तब�ध लगाएको तामाकोशी कम�चार�को आरोप 

मा)थYलो तामाकोशी जल�व यतु ्आयोजना 5ल5मटेडले केह� %दन5भ@ ैजार� गन� लागेको शेयरमा आफूह`लाई 

आयोजनाले B�तब+ध लगाएको कम�चार�ह`ले आरोप  लगाएका छन ्। आयोजनाका करार तथा दै�नक �यालादार�मा 

रहेका कम�चार�ले कLपनीले आफूह`लाई शेयरमा B�तब+ध लगाएको आरोप  लगाए । आयोजनाको के+U�य 

काया�लय लामाबगरको गोगरखोला र काठमाडv rाने�वरि9थत स)चवालयका करार तथा दै�नक �यालादार�का 

कर�ब १ सय १० कम�चार�ले य9तो आरोप  लगाएका हुन ्। आयोजना [यव9थापनसँग पटकपटक छलफल गरे प�न 

बेवा9ता गरेको आरोप  उनीह`को भनाइ छ ।  
 

करार तथा दै�नक �यालादार�का ७० कम�चार�ले गत साउनमा )धतोप@ बोड�को शेयर �नtकासन �व�नयमअनसुार 

शेयर पाउनुपन; भ+दै �नवेदन दता� गराएको एक करार कम�चार�ले जानकार� %दए । ‘कLपनीमा काम गरेप�छ यसलाई 

%दने, उसलाई न%दने भ+ने हँुदैन,’ आयोजनाका BवDता डा गणेश +यौपानेले भने, ‘आयोजनाको बोड� बैठकले यसबारे 

चाँड ै�नण�य गदH छ ।’ 
 

कLपनीले �व युत ्Bा)धकरण र कLपनीमा काय�रत कम�चार�लाई एउटै qकVामा राखेर शेयर �वतरण गदा� 

आयोजना9थलमा चौबीस ैघxटा काम गन; कम�चार� मका�मा परेको सLब ध कम�चार�ह`को गनुासो छ । 
 


