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काल�ग�डक�लाई जु�यो लगानी 

�या�द�को उ
र� �े� भएर ब�ने काल�ग�डक� नद�मा �नमा�णा�धन अव थामा रहेको काल�ग�डक� अपर 

जल%व&युत आयोजनालाई हङकङको ,सनो हाइ/ो होि1डङले लगानी गन3 भएको छ । �नमा�णका ला�ग 

6या7त पँूजी अभाव भएको भ:दै टे«ड ,लकं �लोबल 6ा,लले राखेको 6 तावलाई उ&योग म:�ी महेश 

ब नेतको अ@य�तामा बसेको औ&यो�गक 6व�धन बोड�को बैठकले  वीकृत गरेप�छ उDत आयोजनालाई 

लगानी जुटेको हो ।  

६५ मेगावाट �मता रहेको आयोजनाको  थीर पूँजी G. २१ अब� ७६ करोड ६० लाख, चालु पूँजी G. २१ करोड 

४० लाख सNहत कुल २२ अव� Oपैया ँरहने छ । जल%व&युतमा ,सनो हाइ/ोको ९२ 6�तशत र टे«ड ,लङको ८ 

6�तशत लगानी रहने छ । �च�नयाँ इि:ज�नयर सNहतको टोल�ले लामो अ@ययन तथा  थलगत Oपमै 

काम गरेप�छ ,सनोले लगानीमा इRछा जनाएको �थयो । आयोजनाले वातवरणीय 6भाव मु1याङकन, 

%व&युत खर�द %वS� स�झौता लगाएत आवVयक 6WSया पूरा गरेर �नमा�णको चरणमा 6वेश गरेको छ । 

आयोजनाको 6भा%वत �े� बेगखोला, भगवती, %प7ले, Nह तान, रा�च ेर पव�तको बासखक�  गा%वस रहेको 

छ ।  

बेग र Nह तान गा%वसको दोसाँध बेगखोलामा बाँध  थल रहने आयोजनाको बेगदेखी  भगवतीको 

थाडोखोर�या हँुदै %प7लेको घुमाउनेतालस�म कर�ब ६ Wकलो,मटर लामो सुOङ �नमा�ण गYर कर�ब १ सय 

,मटरको उचाईबाट घुमाउनेतालमा हुने %व&युत गहृमा पानी खसालेर %व&युत उZपादन गन3छ । %प7ले, 

भगवती र बेगखोला गा%वस मु[य 6भा%वत �े� भएपनी �या�द�को रा�चे र पव�तको बाँसखक�  गा%वस हुदै 

ब�ने काल�ग�डक� नद�मा हुने जल6वाहको क,मलाई म@यनजर गYर 6भा%वत �े�मा समावेस गYरएको 

हो ।  

%वदेशी क�पनीले लगानी गन3 भएप�छ �नमा�ण काय�ले �त\ता पाउने अपे�ा गYरएको छ । िज1लामा ४२ 

मेगावाटको ,म �ीखोला, ३२ मेगावाटको राहुघाट र ४ मेगावाटको घले�द� �नमा�णा�धन अव थामा रहेका 

छन ्।  



 

>f]tM sf/f]jf/, 2072/1/5 

स�झौता गन� आउन परामश�दातालाई प�ाचार 

कृ"ण $यौपाने 

दमौल�, ५ वैशाख-तनहँु हाइ/ोपावर ,ल,मटेडले परामश�दाता क�पनी 1या_मर इ:टरनेशनललाई स�झौता 

गन� आउन आ`वान गदa �चbठc पठाएको छ । १५ Nदनको �याद Nदँदै हाइ/ोपावरले 1या`मरलाई स�झौता 

गन� आउन सूचना पठाएको हो । हाइ/ोपावरका उप�नद3शक लोक6साद नेपालले वैशाख १ गते �चठc लेखेर 

स�झौता गन� आउन जानकार� गराइएको बताए । 

नेपालमा कर छुटको dयव था गन� माग गदa आएको 1या`मरसँग यह� %ववादका कारण लामो समयस�म 

स�झौता हुन सकेको छैन । जसका कारण तनहँु हाइ/ोको �नमा�ण काय� लि�बदै गएको छ । तनहँु हाइ/ोले 

गत चै� १२ र १३ गते 1या`मरसँग छलफल समेत गYरसकेको छ । 1या`मर इ:टरनेशनलाई सरकारले 

कर छुटको dयव था गन� नसDने जवाफ Nदइसकेको छ । सरकारले 1या`मरलाई नेपालको कानुन अनुसार 

नै कर ला�ने बताएको छ । 

आयोजनाका ला�ग सेती नद� मा�थ dयास–७ पाटन र काहँु,शवपुरको झापुटार जोfने गर� अNहले पDक� 

पुल �नमा�णाधीन अव थामा रहेको छ । रसुवा �नमा�ण 6ा,ल काठमाडgले ११ करोड लागतमा उDत पुल 

�नमा�ण गYररहेको छ । 

परामश�दाता �नयुिDतप�छ मा� ,स,भल, इलेDhोमेका�नकल र हाइ/ो मेका�नकलका ला�ग बोलप� 

आ`वान सुO हु:छ । परामश� सेवा खYरदका ला�ग एडीबीले पौने ३ अब� Oपैया ँ(२ करोड ७० लाख डलर छ) 

कजा� Nदएको छ । उसले आयोजनामा १५ अब� Oपैयाँ लगानी स�झौता गरेको छ । यसअ�घ आयोजनाको 

काम Nढलाइ हँुदा लागत ५ अब� Oपैयाँ थप भइसकेको छ । ज�त Nढलाइ भयो, Zय%
 नै लागत प�न बjछ । 

यसअ�घ सन ्२०१८ मा आयोजना स�प:न गन3 लkय ,लइएकोमा पYरमाज�न गर� २०२० अ:Zय 

पु¥याइएको छ । यो ,म�त प�न 6भा%वत भएको छ । 

तनहँु हाइ/ोमा सबैभ:दा धेरै ऋण जापान अ:तरा�िmhय सहयोग �नयोग (जाइका)को १८ करोड अमेYरक� 

डलर, दोnोमा एडीबीको १५ करोड र युरो%पयन इ:भेmटमे:ट बoक (इआइबी)को साढे आठ करोड अमेYरक� 

डलर छ । बाँक� रकम भने नेपाल सरकारले dयहोन3छ । आयोजना सन ्२०२० को अ:Zयस�म सDने 

6बpधक तनहँुको योजना छ । 



आ:तYरक खपतका ला�ग तनहँु आयोजना ब:न लागेको हो । १ सय ४० मेगावाट जqडत �मताको यो 

आयोजनाबाट वा%ष�क ८५ करोड ७७ लाख यु�नट sबजुल� उZपादन हुने %व ततृ अ@ययनले देखाएको छ । 

आयोजनाले बेलुका (पीक आवर) को %व&युत मागलाई पूरा गन3 छ । 

दमौल�बाट ३ Wकलो,मटर मा�थ सेती नद�मा १ सय ४० ,मटर अ�लो कंWSट बाँध �नमा�ण गर� २७ 

Wकलो,मटर लामो जलाशय बनाइने र सात वग�Wकलो,मटर �े�फल ढाDने जलाशयमा ज�मा गYरएको 

पानी १ सय १३ ,मटर अ�लो हेटबाट खसालेर १ सय ४० मेगावाट %व&युत उZपादन गYरनेछ । जलाशय 

�े�ले िज1लाका भीमाद, छाङ, माझकोट, Yर,सङ रानीपोखर�, कोटदरबार, जामुने, काहँ◌ु,शवपुर गा%वस र 

dयास नगरपा,लकालाई 6भा%वत न3छ । 



 

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2072/1/5 

रािmhय अथ�  

गु&योजना बनाएर मा� )*त+पधा�मा -व/यतु ्

लाइसे$स 

ऊजा� म:�ालयले ‘जथाभावी’ जल%व&युत ्अनुम�तप� (लाइसे:स) %वतरण रोकेर गुOयोजनाप�छ मा� 

6�त पधा�मा Nदन े6ावधान राw ेभएको छ ।  

�नवेदन Nदएकै भरमा %वनाअ@ययन लाइसे:स Nदने कानुनी पYरपाट�को अ:Zय गदa म:�ालयले 6 ता%वत 

%व&युत ् %वधेयकमा जल%व&युत ् आयोजनाको गुOयोजना बनाएर मा� लाइसे:स Nदने 6ावधान राw 

लागेको हो । कोसी, ग�डक� तथा कणा�ल�–महाकाल� बे,सनको जल%व&युत ् गुOयोजना बनाएर माग र 

आपू�त�लाई %वVलेषण गर� 6�त पधा�Zमक आधारमा लाइसे:स Nदने dयव था गन� ला�गएको ऊजा� 

म:�ालयका सह–स�चव एवं 6वDता केशव@वज अ�धकार�ले जानकार� Nदए ।  

‘अNहलेस�म जल%व&युत ्आयोजनाको लाइसे:सका ला�ग �नवेदन Nदएकै भरमा Nदनुपन3 बा@याZमक 

कानुनी dयव था छ, यसले %व&युत ्उZपादनमा सम या देxखएप�छ गुOयोजना बनाएर 6�त पधा�Zमक 

आधारमा लाइसे:स Nदने 6ावधान %वधेयकमा राw ला�गएको छ,’ उनले भने ।  

ऊजा� म:�ालयका अनुसार, २२ देxख ३८ वष�स�म पुराना रहेका कोसी, ग�डक� तथा कणा�ल�–महाकाल� 

बे,सनका गुOयोजनालाई अ@याव�धक गरेर 6ा7त %ववरणका %वVलेषणका आधारमा मा� 6�त पधा� 

गYरनेछ । गुOयोजना �नमा�णका ला�ग %वVव बoकलाई प� पठाइसWकएको र बoकले सुOमा कुनै एउटा 

बे,सनको अ@ययनका ला�ग सहायता Nदने बताएको 6�तब&धता dयDत गरेको प�न म:�ालयले जनाएको 

छ । %व&युत ्%वधेयक पाYरत भएप�छ लाइसे:स %वतरण रोकेर गुOयोजना �नमा�णप�छ मा� Nदने योजना 

म:�ालयको रहेको 6वDता अ�धकार�ले बताए । 

‘ गुOयोजनामा पNहचान गYरएका आयोजनाको 6ाथ,मकता �नधा�रण गरेर कुन सरकारले कुन �नजीले 

बनाउने वा कुन दवैुले बनाउने भनेर तय गरेप�छ �नजीले बनाउने आयोजना मा� 6�त पधा� गन3 योजना 

छ,’ उनले भने । हाल %व&युत ्ऐन २०४९ अनुसार, कुनै dयिDत वा क�पनीले जल%व&युत ्लाइसे:सका 



ला�ग र�तपूव�क �नवेदन Nदएमा Nदनैपन3 कानुनी dयव था छ । %व&युZका माग र आपू�त�लाई भ:दा प�न 

जथाभावी Gपमा खोलाहG हेरेर लाइसे:सका ला�ग �नवेदन Nदएप�छ र ऊजा� म:�ालयले प�न लाइसे:स 

Nदएप�छ अ�धकांश जल%व&युत ्आयोजना समयमा नब:दा लोडसेqडङ बढेको तक�  ऊजा� म:�ालयको छ ।  

ऊजा� म:�ालयका अनुसार अNहलेको लाइसे:सको dयव थामा सरकार र �नजी �े� कोह� प�न स:तुmट 

छैनन ्। �नजी �े�लाई लाइसे:स ओगटेको आरोप लागेको छ भने सरकारले उ�चत वातावरण नबनाएको, 

6सारण लाइन नबनाएको र %व&युत ्खYरद स�झौता (पीपीए) नगरेको आरोप �नजी �े�को छ । �नजी 

�े�ले आफूअनुकूलको लाइसे:स ,लएका कारण 6सारण लाइन बनाउन सम या परेको र यह� कारण 

6ा�धकरणले पीपीए गन�समेत नसकेको तक�  ऊजा�का अ�धकार�को छ ।  

अNहले प�न ६ हजार मेगावाटबराबर २ सय ६६ जल%व&युतआ्योजनाले सभ3 लाइसे:स र २ हजार १ सय ५ 

मेगावाटबराबरका ८७ आयोजनाले उZपादन लाइसे:स ,लएको %व&युत ् %वकास %वभागले जनाएको छ । 

उZपादन लाइसे:सका ला�ग मा� झ:डै २ हजार मेगावाटबराबरका आयोजनाले %वभागमा �नवेदन Nदएका 

छन ्। नया ँ%वधेयकमा नया ँ6ावधान राखेप�छ पुराना लाइसे:स के हुने भ:ने अ:योल रहेको %वभागका 

एक अ�धकार�ले बताए ।  

‘पNहला Nदइएको लाइसे:सको dयव थापन गरेर मा� नयाँलाई 6�त पधा�मा लैजाने हो तर अNहले 

पुरानोलाई के गन3 भ:ने अ:योल छ,’ ती अ�धकार�ले भने, ‘उZपादन गुOयोजना नबनाइसकेकाले Nदइएका 

लाइसे:सको बेवा ता गन� ,म1दैन ।’ ऊजा� म:�ालयका अ�धकार�ले भने आ{नो dयिDतगत फाइदाका 

ला�ग पNहला �नजी �े�ले लाइसे:स ,लएको र अ�धकांश ब:ने अव था नरहेकाले पुराना लाइसे:स 

dयव थापन सम या नहुने बताउँदै आएका छन ्। ‘6ा�धकरणलाई सोधेर लाइसे:स ,लएको भए पो सबैको 

िज�मेवार� सरकारले ,लने हो, मनपर� ,लने अ�न िज�मेवार� ,लने कुरा हँुदैन,’ ऊजा�का ती अ�धकार�ले भने 

।  

०६५ सालमा बनेको %व&युत ् %वधेयकलाई अNहले पूव�स�चव सूय�नाथ उपा@यायलगायतको टोल� बनाएर 

ऊजा� म:�ालयले Zयसलाई अ@याव�धक गYररहेको छ । टोल�ले अि:तम 6�तवेदन Nदएप�छ म:�ालयले 

संस&मा पेस गन� लागेको %वधेयक पाYरत भएप�छ dयवि थत Gपमा जल%व&युZको %वकास हुने र 

लोडसेqडङको सम या :यूनीकरण हँुदै जाने आशा ऊजा� म:�ालयको छ ।  



 

>f]tM gful/s, 2072/1/6 

'जल-व/युत क�पनी गा2नुपछ� '  
लkमण %वयोगी 

सं थागत सुशासन र %व
ीय  वा |य सुधान� बoक %व
ीय तथा धमाधम मज� (गा}नु÷गा,भनु) भइरहँदा 

जल%व&युत क�पनीहO प�न मज�रमा जाने 6WSया था,लएको छ। जल%व&युत क�पनीमा सव�साधारणको 

सेयर लगानी र 6�तफल सु�निVचत गन� �नजी उZपादक आफ~ ले छYरएका क�पनी एक हुनुपन3मा जोड 

Nदएका हुन ्। ३०-३५ वष�प�छ क�पनीमा गYरएको सव�साधारणको लगानी के हुने भ:ने �च:ता बjदै 

गएप�छ �नजी उZपादकसमेत यसबारे संगNठत हुन थालेका छन।् जल%व&युत आयोजना �नमा�ण गन3 

dयिDत वा �नकायले अलग–अलग आयोजना बनाउन क�पनी समेत अल�गै खो1न थालेका छन ्। 

'आयोजना थलका  थानीयलाई अ�नवाय� सेयर Nदनुपन3 हँुदा आयोजना%पRछे क�पनी खो1नु उ�चत हो,' 

अOण }याल� हाइ/ोपावर क�पनीका अ@य� गुO6साद :यौपानेले भने, 'तर, यसर� गYरएको लगानी 

चार�तर छYर:छ, लगानी संगNठत गन� प�न क�पनीहO मज� गन� आवVयक छ ।' 
 

आयोजना ब:ने िज1लाका सेयर लगानी गन� नसDने dयिDतलाई क�पनीले सहु,लयत Nदएर अ�नवाय� 

सेयर पाउने dयव था गनु�पन3 उनले बताए । 'क�पनी मज� गन3 र अनुम�तप�को अव�ध बढाउने काम सँगै 

गYरयो भने साना लगानीकता�लाई मका� पदaन, �तनको जीवन तरसमेत मा�थ उbनेछ,' :यौपानेले भने । 
 

अNहलेस�म बुटवल पावर र �च,लमे मु[य (होि1डङ) क�पनीका Oपमा स�चालन भइरहेका छन ्। �तनका 

आधा दज�न बढ� सहायक क�पनी छन ्। यसो हँुदा सहायक क�पनीको जोxखम मु[य क�पनीले ,ल:छ र 

%व
ीय अव था खि कन पाउँदैन । बाँक� सबै 6वpधकले मु[य क�पनीबाट आयोजना नबनाई 

आयोजना%पRछे क�पनी खोलेका छन ्। 
 

जल%व&युत क�पनी मज� गनु�पन3 बहस सुO भइरहँदा केह� 6वpधक भने साना क�पनी गाभेर होि1डङ 

क�पनी बनाउन नहुने तक�  गछ�न ्। नव3मा �नजी �े�ले ६० वष�प�छ आयोजना सरकारमा जाने 6ावधान 

रहेको जानकार� Nदँदै  वत:� ऊजा� उZपादकको सं था (इपान) का अ@य� खfगबहादरु %वmटले 

क�पनीहO मज� गरेर मु[य क�पनी बनाउँदा Zय�त 6�तफलयुDत नहुने बताए । 
 

'6वpधक र साना लगानीकता�ले 6�तफल पाउन अनुम�तप�को अव�ध ५० वष� पु¥याउनुपछ� वा रोय1ट�को 

सीमा तोकेर आयोजना भाडामा स�चालन गन� Nदनुपछ�,' उनले भने । सहायक क�पनी घाटामा गए मु[य 

क�पनीको मुनाफा बाँqडने हँुदा लगानीकता�ले अपे��त 6�तफल नपाउने उनको तक�  छ । 
 



उनका अनुसार ३५ वष� पुगेप�छ सरकारले 6�त पधा�का आधारमा बढ� रोय1ट� Nदने क�पनीलाई 

आयोजना स�चालन गन� Nदँदा प�न साना लगानीकता�को लगानी सु�निVचत हु:छ । जल%व&युतमा� नभई 

पूवा�धार आयोजना समेत ३० वा ३५ वष�प�छ  वा,मZव ह ता:तरण गनु�पन3 हँुदा यसमा सरकार 

संवेदनशील हुनुपन3 बजार %वVलेषकहO बताउँछन ्। 
 

%व&युत ऐन, २०४९ मा आयोजनाका 6वpधक वा �नकायलाई उZपादन अनुम�तप� बढ�मा ५० वष�का ला�ग 

Nदन सWकने उ1लेख छ । जल%व&युत %वकास नी�त, २०५८ मा अनुम�तप� Nदने समय घटाएर ३५ वष�मा 

झाYरयो । आयोजना �नमा�ण अव�ध, ऋण �तन3 र 6�तफल कमाउने समय लेखाजोखा गरेर अनुम�तप�को 

अव�ध छो�याइएको ऊजा� म:�ालयका अ�धकार�को तक�  छ । 
 

उZपाNदत sबजुल� %वदेश �नया�त गन3 र देशमै खपत हुने आयोजनाको हकमा अनुम�तप�को अव�ध Sमशः 

३० र ३५ वष�को अव�ध तोWकएको छ । उDत अव�धप�छ आयोजनाको  वा,मZव  वतः सरकारमा जाने 

dयव था छ । यसो गदा� लगानीकता�ले आफूसँग रहेको सेयर Zय%
कै फा1नुपछ� । तर, साधारण नागYरकले 

,स
oमा आ{नो स�प%
 सरकारलाई बुझाउने dयव था फेनु�को %वक1प नरहेको �नजी उZपादक बताउँछन ्। 
 

साना क�पनी मज� गरेर लगानी एक�कृत गYरए प�न यसबाट सम याको Nदगो समाधान न�न कने 

जलnोत उ&यमी �ाने:�लाल 6धानले बताए । 'अब आयोजना बनाउन  थानीयलाई सेयर नNदई सुखै 

छैन,' उनले श�नबार नागYरकसँग भने, 'लगानी सु�निVचत गर� उ�चत 6�तफल पाउन अनुम�तप�को 

�याद ५० वष� कायम गनु�पछ�  ।' 
 

एउटा सामा:य आयोजना बनाउन क�तीमा ५ वष� ला�छ । अक� १० वष�स�म बoकलाई ऋण �तनु�पन3 हँुदा 

बाँक� २० वष�मा साना लगानीकता� मा� नभई 6वpधकले समेत अपे��त 6�तफल नपाउने उनको भनाइ छ 

। 'जल%व&युत क�पनीमा २० वष�प�छ मा� 6वpधकले मुनाफा पाउने �यारे:ट� हु:छ, शू:यबाट 

6�तफलबाट सुO गरेर आ�दानी नउठाउँदै आयोजना Wफता� गनु�पछ� ,' उनले भने । 
 

अनुम�तप�को �याद नबढाउने भए ३५ वष�प�छ सरकारमा बढ� रोय1ट� आउने गर� सोह� 6वpधकलाई 

अक� ३५ वष� आयोजना स�चालन गन� Nदनुपन3 6धानको धारणा छ । यसो गदा� साना लगानीकता� र 

6वpधक दवैुलाई मका� नपन3 हँुदा समय बढाउन आजैदेxख पहल था1नुपन3 उनले बताए । 
 

पँुजी बजारको �नयामक �नकाय नेपाल �धतोप� बोड�ले यो सम याको Nदगो समाधानका ला�ग आवVयक 

कानुन बनाउन अथ� म:�ालयसँग छलफल अ�घ बढाएको छ । 
 

�नजी �े�ले �नमा�ण गरेका आयोजनामा सव�साधारणले हालस�म साढे २ अब� Oपैयाँ लगानी गरेका छन ्। 

अबको दईु वष�,भ� %व,भ:न जल%व&युत क�पनीले बजारमा २० अब� Oपैयाँभ:दा बढ�को साधारण सेयर 



1याउँदैछन ्। जल%व&युतमा बjदै गएको सव�साधारणको आकष�ण घ�न नNदन प�न आजैदेxख सुर��त 

उपाय खो�नुपन3 नsबल इ:भे टमे:टका 6मुख काय�कार� अ�धकृत 6वीणरमण पराजुल�ले बताए । 
 

३५ वष�प�छ लगानीकता�को सेयर तथा लगानी सु�निVचत गन3 dयव था गन� नसके सरकारले 

अनुम�तप�को अव�ध बढाएर ५० वष� कायम गनु�पन3मा अ�धकांश �नजी उZपादकको जोड छ। '५० वष� 

लामो अव�ध हो, Zय�तबेलास�म जुनसुकै लगानीकता�ले अपे��त लगानी र 6�तफल उठाउँछन,्' इपानका 

उपा@य� शैले:� गुरागा�ले भने, 'यसप�छ सबै दा�यZव ह ता:तरण गरे प�न फरक पदaन।' 
 

आगामी दईु वष�,भ� जल%व&युत लगानी तथा %वकास क�पनी, चार सय ४५ मेगावाटको मा�थ1लो 

तामाकोसी, एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढ�, एक सय दईु मेगावाटको म@यभोटेकोसी र ६० मेगावाटको 

सा:जेनले झ:डै १८ अब� Oपैयाँ बराबरको साधारण सेयर जार� गन3 छन ्। य तै �नजी �े�ले बनाइरहेका 

साढे ८ मेगावाटको नौगाढ, ४० मेगावाटको आँखुखोला, २० मेगावाटको मोद�लगायत आयोजनाको २ अब� 

Oपैयाँ बराबरको साधारण सेयर जार� हँुदैछ। 



 

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072/1/6 

मोद�खोलामा २० 7कलो8मटर दरु�मा ८ ;ब/युत आयोजना 

३० अब� लगानीमा १ सय ५२ मेगावाट %व&युत उZपादन हँुदै 

पव�त,नेस / पव�त र का क�को केह� भाग  ब�ने मोद�खोलाको कYरब २० Wकलो,मटर दरु�मा ८ वटा 

जलsब&युत आयोजना स�चालनमा आउने भएका छन । ज�मा २० Wकलो,मटरको दरु�मा ब:ने ८ वटा 

आयोजनाबाट   १ सय ५२ मेगावट %व&युत उZपादन हुने भएको छ । 

उजा� नद�को Oपमा पYर�चत मोद�खोलामा सरकार� तथा �नजी लगानीकता�को लगानीमा २ वटा आयोजना 

पुरा भैसकेका छन भने २ वटाको  �नमा�ण काय� शुO भैसकेको छ। अ:य ४ आयोजनाहO प�न 

�नमा�णचरणमा रहेका छन । मोद�खोलामा ब:ने ८ वटा आयोजनामा झ�ड ै३० अब� भ:दा बढ� पुंजी लगानी 

हुने  sब&युत sबकास sबभागले जनाएको छ । 

मोद�खोलामा �नमा�णा�धन आयोजनाहO म@ये  कोYरयाको के वाटर र नेपाल %व&युत 6ा�धकरणको 

संयुDत लगानीमा �नमा�ण हुने ४२ मेघावाट �मताको मोद�–ए र २० दशमलब ५ मेघावाट �मताको मोद� 

रहेकाछन ्। Zय तै, २० मेघावाट �मताकै अपर मोद�–१, १५ मेघावाट �मताको म@य मोद�, चालु 

अव थामा रहेको १४ दशमलब  ८ मेघावाट �मताको मोद� खोला, �नमा�णा�धन २० मेघावाट �मताको 

त1लोमोद�, चालु अव थाको १० मेघावाटको त1लोमोद�–१  र १० मेघावाटकै त1लो मोद�–२ रहेका छन ्। 

%व,भ:न नीिज लगानीकता�ले मोद�खोलामा %व&युत उZपादनका ला�ग लाईसे:स ,लएको भएप�न केह� 

आयोजनाको बाहेका अ:यको काम अगाडी भने बjन सकेको छैन । हालस�म �नमा�ण भएका म@ये नेपाल 

%व&युत 6ा�धकरणको आ{नै लगानीमा बनेको १४ दशमलब ८ मेगावाट �मताको मोद�खोला जल %व&युत 

आयोजना र नीिज लगानीमा बनेको १० मेगावाटको त1लो मोद�खोला १ आयोजनाबाट मा�ै %व&युत 

उZपादन भई संचालनमा रहेकाछन ्। 

%व&युत आयोजना �नमा�णका ला�ग %व,भ:न क�पनीले काम शुO गरेको भएप�न �तु ग�तमा काम गन� 

नसDदा समयमा पुरा हुन सDने देxखएको छैन । �नमा�णा�धन अव थामा रहेको मनाङ hेड ,ल�कको 

त1लो मोद�खोला आयोजनाको काम २५ 6�तशत मा�ै सWकएको छ भने क�तपय आयोजनाहO भने 

संचालनमा आउन सकेका छैनन ्। त1लो मोद�खोला आयोजना २०७३ भदौमा सDने लkय रहेको भएप�न 

सु त ग�तमा काम हँुदा समयमा नसWकने देxखएको छ । ZयसैगYर चौधYर �ुपको लगानीमा शुO गYरएको 



१५ मेघावाट �मताको म@य मोद�को ,शला:यास मा�ै भएको छ भने सुपर मोद� लगायतका अ:य 

आयोजनाको काम शुO हुन सकेको छैन । 

८ वटै आयोजनाका ला�ग कYरब २८ अब� लगानी हुने भएको छ । नेपाल %व&युत 6ा�धकरणको कYरब २ 

लगानीमा �नमा�ण भएको मोद�खोला जल sब&युत आयोजना, नीिज �े�को युनाईटेड मोद�को १ अव� १२ 

करोड लगानीमा त1लो मोद�खोला–१, मनाङ टे«ड ,ल�कको ३ अव� ५१ करोड लगानीमा त1लो मोद�खोला 

रहेका छन ्। ZयसैगYर चौधर� �ुपको ३ अब� लगानीमा �नमा�ण हुने म@य मोद�, कोYरयन र नेपाल %व&युत 

6ा�धकरणको संयुDत लगानीमा �नमा�ण हुने मोद�–ए र मोद� गYर कुल १२ अव� लगानी हुने भएको छ । 

ZयसैगYर कYरब ३ अव� लागानीमा �नमा�ण हुने अपर मोद� र २ अव� लगानीमा �नमा�ण हुने त1लो मोद�–२ 

प�न �नकट भ%वmयमै शुO हुने भएकाछन ्। 

पोखरादेxख ५० Wकलो,मटर दरु�मा रहेको मोद�खोला सडकको पहँुच भएकाले कम लगानी हुने तथा 

आयोजनाका ला�ग 6या7त उचाई भएकाले प�न धेरै लगानीकता�हOको आकष�ण बNढ रहेको छ । उRच 

वहाव भएको खोला भएकाले मोद�मा %व&युत उZपादन गन� कम ख�च�लो हुने लगानीकता�हO बताउँछन ्। 

ठाडो खोलमा धेरै आयोजना �नमा�ण भएको भएप�न ‘रन अफ द� Yरभर’ आधारमा बनाईएकाले कुनै प�न 

आयोजनाको जलाशाय छैन । जलशाय युDत आयोजना नहँुदा खोलामा सानो सम या आउँदा %व%
कै 

%व&युत उZपादन हुन नसDने युनाईटेड मोद� हाई/ोपावर ,ल,मटेडका 6व:धक उपे:� गौतमले 

बताउनुभयो । 

मोद�खोलाको शुOदेxख अ:यस�म %व&युत आयोजना हुने भएप�छ मोद�खोलाको पानी भने सबै सुO�ग र 

नरहमा मा�ै हुने भएको छ । एउटा आयोजनाले उपयोग गYरसकेप�छ लग
 ैअक� आयोजना �नमा�ण हुने 

भएकाले पानी सबै %व&युतमा उपयोग हँुदा  थानीय तरमा 6यो भएको ,सचंाई र चलचरहOलाई भने 

सम या हुने देxखएको छ। 



 

>f]tM cleofg, 2072/1/6 

%वदेशीले अ@ययन गदा� आयोजना ख�च�लो: %व� 

जलnोत �े�का %व�हGले %वदेशी परापश�दाता&धारा अ@ययन गYरने जल%व&युत ्आयोजना असामा:य 

Oपमा ख�च�लो देxखने गरेको बताएका छन ।  

आइतबार कृ%ष तथा जलnोत स,म�तमा %व�का Oपमा आमि:�त पूव� जलnोत स�चव सूय�नाथ 

उपा@यायले आयोजनाको लागत उRच देखाइने भएकाले अ@ययनको स�पूण� िज�मा Nदन नहुने बताए । 

‘ %वदेशीले अ@ययन गरेका आयोजनालाई नेपाल� %व� 6ा%व�धकबाट पुन�मू1या�कन (भेYरWफकेशन) हुन 

आवVयक छ’ उनले भने । उदाहरणको ला�ग मा�थ1लो तामाकोशी जल%व&युत आयोजना अधय्यन गन3 

परामश�दाताले तोकेको लागत नेपाल� %व�ले ठूलो पYरमाणमा घटाएको उपा@यायको अनुभव छ । नेपाल� 

%व�लाई यसर� उपयोग गदा� नेपाल�को अनुभवसमेत बjनेमा उनले जोड Nदए ।  

Zय तै, पूव� जलnोत स�चव ,शतलबाबु रे�मीले लगानीकता�को ला�ग स�पूण� अ@ययन स�पनन् भएका 

आयोजनाहGको स�[या व&ृ�ध गनु�पन3 बताए । ‘अNहले एउटा आयोजना �नमा�ण स�प:न गदा� अक� 

आयोजनाको अ@ययन पूरा नभइ बसेको हु:छ, यसले जल%व&युत %वकासमा Nढलाई भइरहेको छ’ उनले 

भने । Zय तै, जलnोत %व� डा. &धाYरकानाथ ढु�गेलले %व&युत आयोजनाको अव थाको बारेमा 

अ&याव�धक गन� म:�ालयलाई सुझाव Nदएका छन ्। साथै, कानूनी Oपमा आएका झ�झटलाई प�न  पmट 

पानु�पन3 आवVयकता औ1याए । बैठकमा पूव� स�चव Wकशोरबाबु अया�ल, अ�धवDता होमका:त चौलागाई, 

 वत:� उजा� उZपादक स�घका उपा@य� शैले:� गुरागाईले प�न %व&युतस�ब:धी नी�तगत सुधारमा 

जोड Nदए ।    



 

>f]tM sf/f]jf/, 2072/1/6 

)सारणलाइन र <यापा=रक बजार स*ुनि?चतता 

6सारणलाइन �नमा�ण र बढ� भएको sबजुल� dयापाYरक मू1यमा बेRन बजारको सु�निVचतता भए मा� 

नेपाल %व&युत ्6ा�धकरणले 6वpधकसँग स�टा लेउ वा देऊ (टेक अर पे ) मा %व&युत ्खYरद  sबS� 

स�झौता (पीपीए) गन3 भएको छ । 

आयोजनाबाट उZपादन हुने sबजुल� खपत के:�स�म पु¥याउन 6सारणलाइनको अभाव र बढ� भएको 

sबजुल� dयापाYरक दरमा बेRन बजारको सु�निVचतता नभएको िजWकर गदa 6ा�धकरणले 

आवVकताअनुसार %व&युत ्Wक:ने गर� जल%व&युत ्आयोजनाका 6वpधकसँग (qडस7याजेवल) पीपीए गन� 

थालेको छ  । २ कुरामा सु�निVचतता भए लेऊ वा देऊमा पीपीए गन� 6ा�धकरण तयार रहेको काय�कार� 

�नद3शक मुकेशराज का{ले बताउँछन ्। यी २ कुराको सु�निVचता नभएस�म 6वpधकसँग qडस7याजेवल 

पीपीए नै गYरने उनको भनाइ छ । यो पYरमाज�न नहुने उनले  पmट पारे । 

6ा�धकरणले आगामी सन ्२०१७ प�छ वषा�दमा सयg मेगावाट sबजुल� खेर जाने भ:दै आवVयकताका 

आधामा मा� %व&युत ्Wक:ने शत� राखेर आयोजनासँग पीपीए गन3 थालेको छ  । ��ड 6भाव अ@ययन 

(जीआईएस) का आधारमा य तो �नण�य ,लएको 6ा�धकरणले जानकार� Nदएको छ  । जीआईएसले 

आगामी सन ्२०१७ प�छ वषा�दको समयमा रा�त झ:डै ८०० मेगावाट sबजुल� खेर जाने देखाएको छ । 

हालस�म 6ा�धकरणले आधादज�न आयोजनासँग qडस7याचेवल पीपीए गरेको छ । यसअ�घ लेऊ वा देऊ 

(टेक अर पे ) का आधारमा पीपीए गद3 आएको �थयो । 

जीआईएस लागू हुनुअ�घ %व&युत ्जडान स�झौता (कनेDसन ए��मे:ट) गYरसकेका आयोजनासँग टेक 

अर पे मा पीपीए हुनेछ । नयाँ जीआईएस लागूप�छ  जडान स�झौता भएका आयोजनासँग 6ा�धकरणले 

qडस7याचेवल पीपीए गन3 छ । वषा�दमा बढ� र Nहउँदमा उZपादन कम भई लोडसेqडङ हुने अव था आउन 

लागेप�छ 6ा�धकरणले लेऊ वा देऊ नी�तमा पYरवत�न गरेर आवVयDता आधारमा पीपीए गन� थालेको 

6ा�धकरणको भनाइ छ । 

6ा�धकरणले हालस�म १५५ आयोजनाबाट २१०० मेगावाटको पीपीए गरेको छ । अझै दज�नg आयोजना 

पीपीएको पखा�इमा छन ्। १०० मेगावाटस�मका आयोजनासँग एउटै दर �नधा�रण गरेप�छ Zय ता 

आयोजनाको धमाधम पीपीए हँुदै आएको छ । 

6ा�धकरणले �नजी 6वpधकसँग २५ वष�का ला�ग पीपीए गदa आएको छ । यसअ�घ २५ मेगावाटस�म 

एकैदरमा पीपीए हँुदै आएकामा अNहले दायरा बढाएर १०० मेगावाट पु¥याइको छ, जसअनुसार वषा�दको ८ 



मNहनामा 6�तयु�नट ४ Oपैयाँ ८० पैसा र Nहउँदको ४ मNहनामा ८ Oपैयाँ ४० पैसा छ । यो �मताभ:दा ठूला 

आयोजनासँग आपसी वाता�बाट पीपीए दर �नधा�रण हुने छ । 

>f]tM sf/f]jf/, 2072/1/6 

ऊजा� उAपादनका काय�Bम काया�$वयन गन� 

स8म*तको *नदCशन 

dयव था%पका–संस&अ:तग�तको कृ%ष तथा जलnोत स,म�तले वैकि1पक ऊजा�लगायत  वRछ ऊजा� 

उZपादनका काय�Sम काया�:वयन गन� ऊजा� म:�ालय र मातहतका �नकायलाई �नद3शन Nदएको छ । 

स,म�तका सभाप�त गगनकुमार थापाको अ@य�तामा आज भएको बैठकले %वगतमा स,म�तले Nदएका 

�नद3शन काया�:वयन नभएको भ:दै ती तZकाल लागू गन� पुनः �नद3शन Nदएको हो । 

“रािmhय योजना आयोग, ऊजा� म:�ालय र अथ� म:�ालयलाई व तुपरक काय�Sम 6 तुत गन� र नसDने 

काम उ1लेख नगन� स,म�त पुनः आ�ह गद�छ,” बजेट पुि तका र ऊजा� म:�ालयले 6 तुत गरेका वा%ष�क 

काय�Sम स�प:न हुने Wक,समका नभएका औ�1याउँदै स,म�तका सभाप�त थापाले भने । 

चालु आ�थ�क वष�का ला�ग ऊजा� म:�ालयले 6 तुत गरेका काय�Sम हचुवा भएको Nट7पणी  गरे 

।सभास&हGले उठाएका 6Vनको जवाफ Nदँदै ऊजा� म:�ी राधा �वाल�ले %व&युत ्भार कटौतीबाट 

मुलुकलाई मुDत गनु� अNहलेको आवVयकता भएको बताइन ्। “जलाशययुDत आयोजना �नमा�ण भई 

उZपादन नभएस�म ऊजा�को वैकि1पक dयव था गनaपछ�,”– सौय� ऊजा�को %वकासमा जोड Nदँदै उनले 

भ�नन ्। 

ज�गा6ाि7त, मुआ�जा %वतरणज ता अ:तरम:�ालय सम:वयको अभावमा सम या समाधानको साटो 

बढेको गुनासो गदa म:�ी �वाल�ले 6WSयागत काममा %वल�ब हँुदा 6 ता%वत %व&युत ्आयोजनाबाट 

लkयअनुOप 6ग�त हुन नसकेको  पmट पारे । 

“सरकारको �नण�य अदालतले उ1�याउने वा कुनै पYरयोजनामा परमादेश हुनेज ता” कारण पYरयोजना 

काया�:वयनमा कNठनाइ भएको दःुखेसो प�न उनले गरे । 

आगामी आ�थ�क वष�का ला�ग रािmhय योजना आयोगले ऊजा� म:�ालयलाई O ३९ अब�को बजेट सीमा 

तोकेको जानकार� Nदँदै उDत म:�ालयका स�चव राजे:�Wकशोर �े�ीले जलnोत �े�का बे�थ�तको 



अ:Zयका ला�ग सामूNहक 6यास हुनुपन3मा जोड Nदए । तदथ�वादमा योजना ब:ने गरेका कटु Nट7पणी गदa 

उनले नेपाल %व&युत ्6ा�धकरणको सं थागत एवम ्संरचनागत सुधार अपYरहाय� भएको %वचार dयDत गरे 

। 

यसैबीच, बैठकले सं%वधानसभाका �येmठ सद य एवम ्पूव�6धानम:�ी सूय�बहादरु थापाको असाम�यक 

�नधनमा एक शोक 6 ताव प�न पाYरत ग¥यो । स,म�तका सद यले एक ,मनेट मौन धारण गर� Nदव�गत 

नेता6�त समवेदना dयDत गरे । रासस 



 

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2072/1/6 

नौ मDहनामा ऊजा� म$�ालयको खच� ३६ )*तशत 

चालू आ�थ�क वष� नौ मNहना sब�तसDदा ऊजा� म:�ालयको खच� ३६ 6�तशत मा� भएको छ । ऊजा� 

म:�ालयका अनुसार ३४ अब� १७ करोड १६ लाख Oपैयाँ बजेटम@ये हालस�म १२ अब� ४२ करोड ५१ 

लाखबराबर मा� खच� भएको हो । ऊजा� म:�ालयको ९ करोड मा� बजेट रहेकामा लोडसेqडङ :यूनीकरण 

२०७१ साल चै�स�म आयोजना स�प:न गन3लाई 6�तमेगावाट ५० लाख अनुदानलगायतका कारणले ३७ 

करोड ४६ लाख खच� भएको म:�ालयले जनाएको छ । आइतबार संस&को कृ%ष तथा जलnोत स,म�तमा 

म:�ालयले पेस गरेको 6�तवेदनअनुसार जल तथा ऊजा� आयोगको स�चवालयले कुल बजेटम@ये १३ 

6�तशत मा� खच� गरेको छ । स�चवालयको बजेट ८ करोड ४४ लाखम@ये १ करोड ११ लाख खच� भएको छ 

। 

म:�ालयका अनुसार %व&युत ्%वकास %वभागमा २ अब� ८७ करोड ४१ लाख बजेट रहेकामा १ अब� ४८ करोड 

२४ लाख अथा�त ५२ 6�तशत खच�, बुढ�ग�डक� जल%व&युत ्आयोजनाको ५७ करोड २२ लाखम@ये २३ करोड 

अथा�त ४० 6�तशत खच� भएको छ । Zयसैगर�, नल,सहंगाड जल%व&युत ्आयोजनाको २५ करोड ६९ लाख 

बजेट रहेकामा १ करोड ३२ लाख अथा�त ५ 6�तशत तथा नेपाल %व&युत ्6ा�धकरणतफ�  ३० अब� २९ करोड 

बजेट रहेकामा १० अब� ३१ करोड अथा�त ३४ 6�तशत मा� खच� भएको ऊजा� म:�ालयले जनाएको छ ।  

म:�ालयले आगामी आ�थ�क वष� २०७२÷०७३ का ला�ग ४४ अब� ८५ करोड ४४ लाख Oपैयाँ बजेट अ�घ 

सारेको छ । क�तीमा ५० अब� बजेट मागे प�न रािmhय योजना आयोगले सोबराबरको ,स,लङ Nदएको �थयो 

। म:�ालयका अनुसार म:�ालयका ला�ग १० करोड, जल तथा ऊजा� आयोगको स�चवालयलाई १३ करोड 

३९ लाख, %व&युत ्%वभागका ला�ग ३ अब� ९० करोड ५५ लाख, बूढ�ग�डक�का ला�ग ७३ करोड ५० लाख, 

नल,सहंगाडका ला�ग ४३ करोड तथा %व&युत 6ा�धकरणका ला�ग ३९ अब� ५५ करोड 6 ता%वत गYरएको छ 

।  

नया ँ आ�थ�क वष� ला�ग म:�ालयले अ�घ सारेका अ�धकांश जल%व&युत ् आयोजना पुरानै छन ् । 

Wकमा:था:का अOण र त1लो अOण, अOण–४, कणा�ल�, उ
रगंगा, आँधीखोला, तमोर तथा दधुकोसी, 

मा�थ1लो भेर�, चैनपुर सेतीलगायतका आयोजना अ�घ सारेको छ । चालू आ�थ�क वष�,भ� ैस�प:न गन3 

भ�नएका चमे,लया र कुलेखानी तेnो जल%व&युZको काम आगामी आ�थ�क वष�,भ� स�प:न गन3 लkय 

राxखएको छ ।  



बैठकमा बो1दै ऊजा�म:�ी राधा �वाल�ले तZकालै ठूला जल%व&युत ्उZपादनको स�भावना नरहेकाले सौय� 

ऊजा� (सोलार) लाई महŒव Nदनुपन3 बताइन ् । साव�ज�नक लेखा स,म�तको �नद3शनप�छ चमे,लया 

जल%व&युत ् आयोनजाको काममा Nढलाइ भएको भ:दै उनले जल �े�लाई dयवि थत गन� जलnोत 

म:�ालयको पुनः थापना गनु�पन3 बताए ।  

बैठकमा आमि:�त गYरएका अ�धकांश %व�ले ठूला जल%व&युत ्आयोजनाको त1लो तट�य फाइदाको 

बाँडफाँटबारे सरकार  पmट हुनुपन3 बताए । पूव�स�चव सूय�नाथ उपा@यायले नौमुरे, कणा�ल� �चसापानी, 

बुढ�ग�डक�लगायतका आयोजनाको त1लो तट�य फाइदाबारे  पmट हुनुपन3 बताए । अका� %व� डा. 

&वाYरकानाथ ढंुगेलले जल%व&युत ्आयोजनाको गुOयोजनाभ:दा प�न जल%व&युत ्आयोजनामा देxखएको 

पानी %ववादलाई dयव थापन गनु�पन3 बताए । पूव�स�चव Wकशोरबाबु अया�लले बुढ�ग�डक�को पानीलाई 

नेपालकै Nहतमा कसर� 6योग गन3बारे  पmट योजना बनाउनुपन3 बताए । पूव�स�चव शीतलबाबु रे�मीले 

काल�ग�डक� जल%व&युत ्आयोजना बनाएप�छ सरकारले जल%व&युत ्�े�लाई बेवा ता गरेको र साना 

आयोजना मा� बनाएको उ1लेख गदa पाइपलाइन आयोजना अ�घ बढाउन नसDनु लोडसेqडङका कारण 

बनेको बताए । पूव�स�चव �ीर�जन लाकौलले s�वष�य योजनामा उ1लेख भएको लkय 6ाि7तका ला�ग 

म:�ालय अ�सर हुनुपन3 बताए ।  वत:� ऊजा� उZपादकहGको सं था (इ7पान) का उपा@य� शैले:&र 

गुरागा�ले काया�:वयनमा आउने संकटकाल लगाएर जल%व&युत ्आयोजना बनाउनुपन3 बताए । उनले 

}याट छुट र %व&युत ्खYरद स�झौता (पीपीए) भुDतानीको ला�ग छु�टै संय:� बनाउनुपन3 बताए ।  

ऊजा� स�चव राजे:�Wकशोर ��ीले तदथ�वादमा आयोजना बनाएका कारण खच�मा सम या आएको बताउँदै 

बुढ�ग�डक� बहुउ&देVयीय नभई जल%व&युत ्आयोजना मा� बनाउन ला�गएको बताए । योजना आयोगका 

सह–स�चव गोपीनाथ मैनाल�ले ऊजा� म:�ालयले लोडसेqडङ घटाउनका ला�ग �तूग�तमा काम गन� 

नसकेको बताए । स,म�तका सभाप�त गगन थापाले लोडसेqडङ घ�ने गर� र पYरणाम आउने गर� ऊजा�को 

बजेट तथा काय�Sम 6 तुत गनु�पन3 बताए । बैठकमा सभास&का साथै वैकि1पक ऊजा� 6वpधन के:�का 

काय�कार� �नद3शक राम6साद �धताललगायतले ऊजा� संकट समाधानका ला�ग सबैको सामूNहक 6यासको 

खाँचो रहेको बताए ।  



 

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2072/1/6 

 ‘नेपालको जल-व/यतु ् Hमता १ लाख ३ हजार 

मेगावाट’ 

काठमाडg÷रास– ऊजा� �े�मा अनुस:धानरत ईVवर ब�ाचाय�ले नेपालको जल%व&युत ्उZपादनको �मता १ 

लाख ३ हजार ३ सय ४१ मेगावाट रहेको नयाँ त|य साव�ज�नक गरेका छन ्।  

अि hयाको ,भयना यु�नभ,स�ट� अफ टेDनोलोजीबाट ‘नेपालको जल ऊजा� स�भाdयता र यसको उZपादन 

तथा %व तार’ %वषयमा %व&यावाYर�ध गन3 Sममा मेका�नकल इि:ज�नयर रहेका �जाचाय�ले नयाँ त|य 

साव�ज�नक गरेका हुन ्। ४८ वष�अ�घ डा. हYरमान �ेmठले अ@ययनकै Sममा ८३ हजार मेगावाट %व&युत ्

�मता रहेको त|य साव�ज�नक गरेका �थए ।  

सरकारले हालस�म %व ततृ अ@ययन नगरेका कारण सरकार� र अ:य �े�ले �ेmठकै अनुस:धानलाई 

मा:यता Nदँदै आएको छ । नेपालको नद�नालाबाट ब�ने पानीबाट रन अफ Yरभर 6कृ�तको ऊजा� 

पाYरयोजना �नमा�ण गदा�को अव थामा क�त %व&युत ्उZपादन हुन सDछ भ:ने मूल %वषयमा केि:�त रहेर 

गYरएको अनुस:धानबाट नेपालमा औसत नद� 6वाहमा आधाYरत (आरओआर) आयोजनाबाट %व&युत ्

उZपादन हुने प
ा लागेको हो ।  



 

>f]tM gful/s, 2072/1/7 

ऊजा� म$�ालयको बजेट ४४ अब�  

रािmhय योजना आयोगले ऊजा� म:�ालयलाई आगामी आ�थ�क वष�का ला�ग ४४ अब� ८५ करोड ४४ लाख 

Oपैयाँबराबरको ,स,लङ पठाएको छ। 

सरकारले ऊजा� तथा जल%व&युत %वकासलाई 6ाथ,मकतामा राखेकाले चालु वष�को भ:दा कYरब ३१ 

6�तशतले बढाएर ,स,लङ पठाएको हो। चालु आवका ला�ग सरकारले म:�ालयलाई ३४ अब� १७ करोड 

Oपैयाँ छु�याएको �थयो। 
 

ऊजा� तथा जल%व&युत %वकास 6ाथ,मकतामा राखेर हरेक वष� बजेट बढाइने गरेको छ। तर, खच� भने 

�यादै �नराशाजनक हुने गरेको छ। राधा �वाल� ऊजा� म:�ी �वाल� म:�ी भएप�छ ५० अब� Oपैया ँबजेट  

माग गरेक� �थइन।् 
 

आयोगले भने खच� गन3 �मता नढाइएकाले बढ� बजेट राखेर फलदायी नहुने भ:दै रोकेको �थयो। आयोगले 

म:�ालय, नेपाल %व&युत 6ा�धकरणलगायतका �नकायका ला�ग तोकेको ,स,लङम@ये ५ अब� ३० करोड 

४४ लाख Oपैयाँ म:�ालय, %व&युत %वकास %वभाग, जल तथा ऊजा� आयोग र बूढ�ग�डक�, नल,सहंगाढ 

जल%व&युत %वकास स,म�तका ला�ग तोकेको छ। 
 

6ा�धकरणलगायत %व
ीय dयव थाअ:तग�त तोWकएको ३९ अब� ५५ करोड Oपैयाँम@ये ३७ अब� १५ करोड 

Oपैयाँ 6ा�धकरणका ला�ग छु�याइएको छ। ऊजा� तथा जल%व&युत %वकासमा सरकारले बजेटको आकार 

बढाउँदै लगे प�न खच� गन3 6णाल�मा सुधार आउन नसकेको आयोग अ�धकार�ले बताए। 
 

संसदको कृ%ष तथा जलnोत स,म�तको आइतबारको बैठकमा ऊजा� म:�ालयको आगामी वष�को बजेट  

�नमा�ण र तयार�का बारेमा भएको छलफलमा बजेट  खच� गन� नसकेको भ:दै अ�धकांश सभासदले 

आलोचना गरेका �थए। खच� बढाउने गर� बजेट  तथा काय�Sम काया�:वयन गन� स,म�तका सभाप�त गगन 

थापाले सुझाव Nदएका Nदए। 
 

चालु वष�मा म:�ालय र 6ा�धकरणका ला�ग पया�7त रकम राखे खच�मा सुधार नआएको अथ� म:�ालय 

बजेट  महाशाखाका सह–स�चव वैकु�ठ अया�लले बताए। 'म:�ालयले आफo ले तोकेको ,स,लङ प�न खच� गन� 

सकेको छैन,' उनले भने, 'बजेटमा� थुपारेर उपल�धी हा,सल हँुदैन।' 
 



म:�ालयले महZवपूण� �े� तथा आयोजनामा बजेट नराw ेर कम 6ाथ,मकताका आयोजनामा बजेट बढ� 

राw ेगरेको प�न अया�लले बताए। आयोग पठाएको ,स,लङमा म:�ालयले जथाभावी काय�Sम राw ेगरेको 

प�न सभासदको आरोप �थयो। ऊजा� म:�ी �वाल�ले लोडसेqडङ :यु�नकरण काय�Sम काय�:वयन गनु�पन3 

हँुदा ,स,लङ बढाउनुपन3 तक�  राxखन।् 
 

म:�ालयका ला�ग तोWकएको ,स,लङको अ�धकांश बजेट 6ा�धकरणलाई छु�याइएको हु:छ। आगामी 

वष�का ला�ग तोWकएको ३७ अब� १५ करोड Oपैयाँम@ये सरकार� nोत १० अब� ८१ करोड र २६ अब� ३४ करोड 

Oपैयाँ वैदे,शक ऋण तथा अनुदान छ। 
 

6सारण लाइन �नमा�णमा बजेट अभाव भएको भ:दै आगामी आ�थ�क वष�का ला�ग १५ अब� ६८ करोड 

Oपैयाँबराबरकोबजेट तोWकएको छ। तर, यसम@ये ज�मा ४ अब� Oपैयाँमा� सरकारले Nदने भ�नएको छ। 

6सारण लाइन �नमा�णमा ज�गा अ�ध�हण र मुआ�जा %वतरणको सम या समाधान हुन नसDदा काम 

सुO हुन सDदैन। 
 

'दाताले Nदने रकम काम भएप�छ मा�ै �नकासा हु:छ तर काम नै नभएप�छ रकम �नकासा हँुदैन,' 

6ा�धकरणका उप–काय�कार� �नद3शक सुरे:� राजभ�डार�ले भने। 6सारण लाइनका ला�ग छु�याइएको 

अ�धकांश रकम हरेक वष� Wफता� जाने गरेको उनले बताए। 
 

चालु आवका ला�ग साढे १३ अब� Oपैया ँ6सारण लाइन �नमा�णका ला�ग छु�याइएकोमा Zयसको ४० 

6�तशत प�न खच� हुन नसकेको 6ा�धकरणका अ�धकार� बताउँछन।् 
 

बूढ�ग�डक�लाई कम बजेट 
 

काठमाडg-योजना आयोगले 6या�7त बजेट ,स,लङ पठाए प�न ऊजा� म:�ालयले बूढ�ग�डक� जलाशय 

आयोजनाका ला�ग कम रकम छु�याएको %व�हOले बताएका छन।् 
 

6ाथ,मकताको सूचीमा राखे प�न बजेट कम राखेर आयोजना काया�:वयनमा म:�ालयले उदा,सनता 

देखाएको उनीहOको आरोप �थयो। म:�ालयले आगा◌ामी वष�का ला�ग ७३ करोड ५० लाख Oपैयाँ मा� 

छु�याएको छ। 
 

�छटो �नमा�ण 6WSया सुO गनु�पन3 भ:दै बूढ�ग�डक� जलाशय आयोजना %वकास स,म�त गठन गYरएको 

�थयो। तर, अNहले म:�ी �वाल� र म:�ालयले यसमा कम @यान Nदएको अथ� म:�ालयका अ�धकार� 

बताउँछन।् 
 



चालु वष�मा उDत आयोजनाका ला�ग ५२ करोड Oपैयाँ छु�यइएको �थयो। �ा:सको �याDटबेल क�पनीले 

अNहले आयोजनाको %व ततृ आयोजना 6�तवेदन (qड%पआर) तयार गYरसकेको छ। आउने वष� ज�गा 

अ�ध�हण, पुन था�पना तथा पुनबा�सका काम गनु�पन3 हँुदा उDत रकम अपुग हुने आयोजना nोतले 

बतायो।  



 

>f]tM cleofg, 2072/1/7 

-व/युत *नकाNन मोद�खोलामा मा�ै २८ अव� लगानी 
उजा� नद�को Oपमा पYर�चत मोद�खोलामा सरकार� तथा �नजी �े�को लगानीमा ८ ओटा आयोजना स�चालनमा 

आउने भएका छन ्। यी आयोजना स�चालनमा आउना साथ का क�को केह� भाग र पव�तको मा� ैकर�ब २० 

Wकलो,मटर दरू�मा ब�ने मोद�खोलामा १ सय ५२ मेगावट %व&युत ्उZपादन हुनेछ ।  
 

अNहलेस�म दता� भएका ८ आयोजना म@ये २ ओटा स�चालनमा आइसकेका छन ्भने २ ओटाको काम शुO भएको छ 

। हालस�म लाईसे:स 6ा7त म@ये कोYरयाको के वाटर र नेपाल %व&युत ्6ा�धकरणको सयंDुत लगानीमा �नमा�ण हुने 

४२ मेगावाट �मताको मोद�–ए र २० दशमलब ५ मेगावाट �मताको मोद� रहेका छन ्। Zय त,ै २० मेगावाट �मताकै 

अपर मोद�–१, १५ मेगावाट �मताको म@य मोद�, चाल ुअव थामा रहेको १४ मेगावाट �मताको मोद� खोला, 

�नमा�णाधीन २० मेगावाट �मताको त1लोमोद�, चाल ुअव थाको १० मेगावाटको त1लोमोद�–१  र १० मेगावाटकै 

त1लो मोद�–२ रहेका छन ्।  
 

%व,भ:न नीिज लगानीकता�ले मोद�खोलामा %व&युत ्उZपादनका ला�ग लाईसे:स ,लएको भएप�न केह� आयोजनाको 

बाहेका अ:यको काम अगाडी भने बjन सकेको छैन । हालस�म �नमा�ण भएका म@ये नेपाल %व&युत ्6ा�धकरणको 

आ{न ैलगानीमा बनेको १४ मेगावाट �मताको मोद�खोला जल %व&युत ्आयोजना र नीिज लगानीमा बनेको १० 

मेगावाटको त1लो मोद�खोला १ आयोजनाबाट मा� ै%व&युत ्उZपादन भई स�चालनमा रहेकाछन ्।  
 

%व&युत ्�नमा�णका ला�ग %व,भ:न क�पनीले काम शुO गरेको भएप�न �तू ग�तमा काम अगाqड बjन नसDदा 

समयम ैआयोजनाको काम पूरा हुन सकेको छैन । �नमा�णाधीन अव थामा रहेको मनाङ hेड ,ल�कको त1लो 

मोद�खोला आयोजनाको काम २५ 6�तशत मा� ैसWकएको छ भने क�तपय आयोजनाहO भने स�चालनमा आउन 

सकेका छैनन ्। त1लो मोद�खोला आयोजना २०७३ भदौमा सDने लkय रहेको भएप�न स ुत ग�तमा काम हँुदा 

समयमा नसWकने देxखएको छ । ZयसगैYर चौधYर �ुपको लगानीमा शुO गYरएको १५ मेगावाट �मताको म@य 

मोद�को ,शला:यास मा� ैभएको छ भने सुपर मोद� लगायतका अ:य आयोजनाको काम शुO हुन सकेको छैन ।  
 

८ ओटै आयोजनाका ला�ग कर�ब २८ अब� लगानी हुने भएको छ । नेपाल %व&युत ्6ा�धकरणको कर�ब २ अव� 

लगानीमा �नमा�ण भएको मोद�खोला जल sब&युत ्आयोजना, नीिज �े�को यनुाईटेड मोद�को १ अव� १२ करोड त1लो 

मोद�खोला–१ र मनाङ hेड ,ल�कको ३ अव� ५१ करोड लगानीमा त1लो मोद�खोला रहेका छन ्। ZयसगैYर चौधर� 

�ुपको ३ अब� लगानीमा �नमा�ण हुने म@य मोद�, कोYरयन र नेपाल %व&युत ्6ा�धकरणको सयंुDत लगानीमा �नमा�ण 

हुने मोद�–ए र मोद� गYर कुल १२ अव� लगानी हुने भएको छ । ZयसगैYर कर�ब ३ अव� लागानीमा �नमा�ण हुने अपर 

मोद� र २ अरव् लगानीमा �नमा�ण हुने त1लो मोद�–२ प�न �नकट भ%वmयम ैशुO हुने भएका छन ्।  
 

पोखरादेxख ५० Wकलो,मटर दरू�मा रहेको मोद�खोला सडकको पहँुच भएकाले कम लगानी हुने तथा आयोजनाका 



ला�ग 6या7त उचाई भएकाले प�न धेरै लगानीकता�हOको आकष�ण बNढ रहेको छ । उRच वहाव भएको खोला भएकाले 

मोद�मा %व&युत ्उZपादन गन� कम ख�च�लो हुने लगानीकता�हO बताउँछन ्। ठाडो खोलामा धेरै आयोजना �नमा�ण 

भएको भएप�न ‘रन अफ द� Yरभर’ आधारमा बनाईएकाले कुन ैप�न आयोजनाको जलाशाय छैन । जलशाय यDुत 

आयोजना नहँुदा खोलामा सानो सम या आउँदा %व%
कै %व&युत ्उZपादन हुन नसDने यनुाईटेड मोद� हाई/ोपावर 

,ल,मटेडका 6व:धक उपे:� गौतमले बताए ।   
 

मोद�खोलाको शुOदेxख अ:Zयस�म %व&युत आयोजनाहO हुने भएप�छ मोद�खोलाको पानी भने सब ैसुO�ग र नरहमा 

मा� ैहुने भएको छ । एउटा आयोजनाले उपयोग गYरसकेप�छ लग
ै अक� आयोजना �नमा�ण हुने भएकाले पानी सब ै

%व&युZमा उपयोग हँुदा  थानीय तरमा 6योग भएको ,सचंाई र जलचरहOलाई भने सम या हुने देxखएको छ 

।                   
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7कमाथाQका र तNलो अ&णको अRययन था8लने 

ऊजा� म:�ालयले आगामी आ�थ�क वष� २०७२/७३ मा Wकमाथा�का अOण र त1लो अOणको अ@ययन शुG 

गन� 6 ताव गरेको छ । तयार�को चरणमा रहेको आगामी आव २०७२/७३ को बजेट तथा काय�Sममा 

म:�ालयले य तो 6 ताव गरेको हो । यी दईु ठूला जल%व&युत ्आयोजनाको स�भाdयता र वातावरणीय 

अ@ययन 6ार�भ गYरने ऊजा� म:�ालयका स�चव राजे:�Wकशोर ��ीले जानकार� Nदए । सोमवार संस&को 

कृ%ष तथा जलnोत स,म�तमा आगामी आवको 6 ता%वत बजेट तथा काय�Sमबारेको 6 तु�तमा उनले 

उDत जानकार� Nदएका हुन ्।  
 

म:�ालयले चालू आवमा नै अ@ययन शुG गYरएका १ सय ८४ मेगावाटको कणा�ल� (एसट�–१) र ३ सय 

मेगावाटको अOण–४ जल%व&युत ्आयोजनाको स�भाdयता तथा वातावरणीय अ@ययन काय�लाई प�न 

�नर:तरता Nदने भएको छ । मा�थ1लो xझमOक जलाशययुDत आयोजना, नौमुरे, कणा�ल� �चसापानी र 

अ:य साना तथा मझौला आयोजनाको अ@ययनलाई �नर:तरता Nदइने छ । यी आयोजनाहGको अ@ययन 

%व&युत ्%वकास %वभागअ:तग�त हुनेछन ्। Zय तै, नेपाल %व&युत ्6ा�धकरणले अ@ययन गYररहेका 

उ
रग�गा, आँधीखोला, तमोर तथा दधूकोशी, मा�थ1लो अOण, मा�थ1लो भेर� र चैनपुर सेती जल%व&युत ्

आयोजनाको अ@ययनलाई प�न �नर:तरता Nदइने भएको छ ।  
 

म:�ालयले आगामी आवमा चमे,लया र कुलेखानीको �नमा�ण स�प:न गन3 6�तब&धता प�न dयDत 

गरेको छ । Zय तै, मा�थ1लो तामाकोशी, s�शूल� ३ ए, राहुघाटको �नमा�णलाई ती\ता Nदइने जानकार� 

Nदएको छ । बूढ�ग�गा आयोजनाको %व ततृ इि�जनीयYरङ तथा वातावरणीय अ@ययन शुG गनु�का साथै 

पूवा�धार तयार�को काम गYरने भएको छ । म:�ालयले यसबाहेक बूढ�ग�डक� तथा नल,सहंगाड 

जल%व&युत ्आयोजनाको �नमा�ण काय� शुG गन� आवVयक स�पूण� पूवा�धार पूरा गन3 जानकार� Nदएको छ । 

ऊजा� म:�ालयले आगामी आवमा १ सय ३२ केभी तथा अ:य 6सारण लाइन आयोजनाअ:तग�त १० ओटा 

थप 6सारण लाइन आयोजनाको �नमा�ण शुG गन3 भएको छ । 

चालू आवमा ४७ ओटा 6सारण लाइन स�चालनमा रहेका छन ्। Zय तै, ३३ केभी तथा सब टेशन 

आयोजनाअ:तग�त थप ७ ओटा आयोजना �नमा�ण शुG गन3 म:�ालयको 6 ताव छ । रािmhय योजना 

आयोगबाट आगामी आवका ला�ग ऊजा� म:�ालयलाई G. ४४ अब� ८५ करोड ४४ लाख बजेट ,स,लङ 

Nदइएको छ । Zयसम@ये सरकारको ५ अब� ३० करोड ४४ लाख Oपैया ँरहेको छ भने %व
ीय 

dयव थाअ:तग�त G. ३९ अब� ५५ करोड रहेको छ । तोWकएको ,स,लङअनुसार 6 ता%वत काय�Sममा बजेट 



%व�नयोजन गन3बारे छलफल भइरहेको म:�ालयले जानकार� Nदएको छ ।   
 

यसैबीच स,म�तले 6 ता%वत काय�Sममा %व�हGका सुझाव, स,म�तका सद यहGको धारणा समेतलाई 

समावेश गदa आवVयक पYरमाज�न गर� बजेट बनाउन �नद3शन Nदएको छ । 
 

-वदेशीले अRययन गदा� आयोजना खSच�लो : -वT 

जलnोत �े�का %व�हGले %वदेशी परापश�दाता&वारा अ@ययन गYरने जल%व&युत ्आयोजना असामा:य 

Gपमा ख�च�लो देxखने गरेको बताएका छन ्। सोमवार कृ%ष तथा जलnोत स,म�तमा %व�का Gपमा 

आमि:�त पूव�जलnोत स�चव सूय�नाथ उपा@यायले आयोजनाको लागत उRच देखाइने भएकाले 

अ@ययनको स�पूण� िज�मा Nदन नहुने बताए । ‘%वदेशीले अ@ययन गरेका आयोजनालाई नेपाल� %व� 

6ा%व�धकबाट पुनमू�1या�कन हुनु आवVयक छ,’ उनले भने । मा�थ1लो तामाकोशी जल%व&युत ्आयोजना 

अ@ययन गन3 परामश�दाताले तोकेको लागत नेपाल� %व�ले ठूलो पYरमाणमा घटाएको उपा@यायले बताए । 

नेपाल�%व�लाई यसर� उपयोग गदा� नेपाल�को अनुभवसमेत बjनेमा उनले जोड Nदए ।  
 

Zय तै, पूव�जलnोत स�चव शीतलबाबु रे�मीले लगानीकता�का ला�ग स�पूण� अ@ययन स�प:न भएका 

आयोजनाहGको स�[या व&ृ�ध गनु�पन3 बताए । ‘अNहले एउटा आयोजना �नमा�ण स�प:न गदा� अक� 

आयोजनाको अ@ययन पूरा नभई बसेको हु:छ । यसले जल%व&युत ्%वकासमा Nढलाइ भइरहेको छ,’ उनले 

भने । अका� जलnोत%व� डा  &वाYरकानाथ ढु�गेलले %व&युत ्आयोजनाको अव था के क तो छ भ:ने 

जानकार�का ला�ग Zयसलाई अ&याव�धक गन� म:�ालयलाई सुझाव Nदए । साथै, कानूनी Gपमा आएका 

झ�झटलाई प�न  पmट पानु�पन3 आवVयकता औ1ंयाए । बैठकमा पूव�स�चव Wकशोरबाबु अया�ल, अ�धवDता 

होमका:त चौलागाइ�,  वत:� ऊजा� उZपादक स�घका उपा@य� शैले:� गुरागा�ले प�न %व&युZस�ब:धी 

नी�तगत सुधारमा जोड Nदए । 
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ऊजा�मा अमे=रक� लगानी खोUदै पा7क+तान 

ऊजा� स�कटको सम या भो�गरहेको पाWक तानले Zयहाँको ऊजा��े�मा अमेYरक� लगानी खोिजरहेको छ । 

पाWक तानको स�घीय अथ�म:�ी मोह�मद इशक दारले अमेYरक� %वदेशी �नजी लगानी स�घ (ओपीआईसी)क� 

अ@यक्ष ए,लजावेथ ,लटलWफ1डसँगको वाता�मा य तो बताएका हुन ्। शुSवार वा,शङटनमा भएको भेटवाता�मा 

अमेYरकाका ला�ग पाWक तानी राजदतू ज,लल अ�बास र अथ�स�चव वकर मसदुलगायतका उRच अ�धकार�हG 

सलं�न पाWक तानी 6�त�न�धम�डलले ओपीआईसी समूहसँग �तनीहGको 6ो�ाम पोट�फो,लयो र पाWक तानमा 

पाइपलाइन पYरयोजनाबारे छलफल गरेको �थयो ।  

 

%वVव बै�कको वस:त ऋतकुो बैठकका ला�ग अमेYरका �मणमा रहेका म:�ी दारले अमेYरक� अ�धकार�हGसँग 

&%वदेशीय वाता�समेत गन3छन ्। शुSवारै पाWक तानी 6�त�न�धम�डलले अमेYरक�◌ ेउप%वदेशम:�ी ए:थोनी 

sब1नकेन र उनको समूहलाई समेत भेटेको �थयो । उDत वाता� पाWक तानमा अमेYरक� लगानी आक%ष�त गन3 

उ&देVयले गYरएको �थयो । अमेYरका पाWक तानको 6मुख dयापार साझदेार हो भने 6मखु %व
ीय सहायता उपल�ध 

गराउने देश प�न हो ।  

 

चाल ूआ�थ�क वष�मा अमेYरक� 6शासनले आ�थ�क सहायताअनुGप पाWक तानलाई ५३ करोड २० लाख डलर उपल�ध 

गराउने अपे�ा गYरएको छ । हाल पाWक तान अमेYरकाको ६२औ ंठूलो व त ुdयापार साझदेार हो । गत आ�थ�क वष�मा 

दईुदेशीय dयापार ५ अब� ३० करोड डलर पुगेको �थयो । सोह� अव�धमा पाWक तान अमेYरकाको ६९औ ंठूलो व त ु

�नया�त बजारसमेत रहेको �थयो । एजे:सी 
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ऊजा�म$�ीहV छान;बनको दायरामा 

• चमे,लया अ�नय,मतता 

लोकमxण राई 

चमे,लया जल%व&यतु ्आयोजनाको अ�नय,मतता 6करणमा ऊजा�म:�ी राधाकुमार� �वाल�सNहत 

पूव�ऊजा�म:�ीहGसमेत छानsबनको दायरामा परेका छन ्। अि[तयार दOुपयोग अनसु:धान आयोगको 6ारि�भक 

छानsबनले �वाल� र पूव� ऊजा�म:�ीहG चमे,लयामा कुनै न कुन ैGपमा अ�नय,मततामा सलं�न रहेको देxखएप�छ 

छानsबन था,लएको हो ।  
 

'छानsबनका Sममा अ�नय,मतताका 6माण भेNटने Sम जार� छ,' अि[तयार nोतले भ:यो, 'सबै कागजात अ@ययन 

गYरसकेप�छ अ�नय,मततामा कोको सलं�न छन ्भ:ने पुिmट हु:छ ।' nोतले 6ारि�भक छानsबनकै आधारमा 

बहालवाला र पूव�ऊजा�म:�ीलाई बयानका ला�ग बोलाउन ुउपयुDत नहुने भएकाले नबोलाइएको जनाएको छ । तर 

6ारि�भक छानsबनमा चमे,लयामा कYरब १ अब� Oपयैाँको अ�नय,मतता भेNटएको nोतको दाबी छ । 
 

यसअ�घ ससंदको साव�ज�नक लेखा स,म�तले चमे,लयाको सुOङ साघँुYरन ेसम या समाधान -टनेल  क्ि◌विजङ) मा 

कYरब १ अब� ९ करोड ८ लाख Oपयैाँको भेYरएसन  वीकृत गYरएको र Zयसमा कYरब ५५ करोड Oपयैाँ अ�नय,मतता 

भएको ठहर गरेको �थयो ।  
 

लेखा स,म�तले %व�को सहयोगमा टनेल  क्ि◌विजङको भेYरएसनको अ@ययन गरेको �थयो । Zयसले चमे,लयाको 

सुOङमा 6योग भएको १ Wकलो फलामको लागत ६ सय Oपयैाँ रहेको पुिmट गरेको �थयो । %व&युत ्6ा�धकरण 

स�चालक स,म�तको है,सयतले ऊजा�म:�ी राधाकुमार� �वाल�ले %व&युत ्6ा�धकरणले म1ूयांकन गन3 6चलन 

,मचेर ठेकेदारले मागेज�त भेYरएसन  वीकृत गरेक� �थइन ्।  
 

 अि[तयारले प�न चमे,लयाको अ�नय,मतता अनसु:धान गन� %व�को सहयोग ,लएको छ । 'यो 6ारि�भक 

छानsबनबाट कYरब १ अब� Oपयैाँ अ�नय,मतता भएको देxखए प�न यो रकम घटबढ हुन सDछ,' अि[तयार nोतले 

भ:यो । लेखा स,म�तले अि[तयारलाई टनेल  क्ि◌विजङमा मा� कYरब ५५ करोड Oपयैाँ अ�नय,मतता भएको भ:दै 

गत म,ंसर १७ मा थप अनसु:धान गर� कारबाह� गन� प�ाचार गरेको �थयो । Zयसको ५ मNहना sबZन ला�दा प�न 

अि[तयारबाट छानsबनको न�तजा नआएप�छ लेखा स,म�तको बैठकले 6ग�त %ववरण मा�ने �नण�य गरेको �थयो । 

'चमे,लया र ए:फाको अ�नय,मततालगायत %वषयमा अि[तयार दOुपयोग अनसु:धान आयोगलाई छानsबन गन� 

भ�नएकामा Zयस स�ब:धमा के भएको हो 6ग�त %ववरण मा�ने,' लेखा स,म�त सभाप�त जनाद�न शमा�ले भने ।  
 



स,म�त nोतले �नण�यअनसुार अि[तयारमा आ{ना �नद3शनका स�ब:धमा भएको 6ग�त %ववरण उपल�ध 

गराउनेबारे प�ाचार गरेको बतायो । 'अि[तयारसँग राw ेबैठकको ,म�त प�छ तय गन3 गर� प�ाचार गरेका छg,' 

स,म�त nोतले भ:यो, 'सभाप�त Oकुम जाने र अि[तयारका पदा�धकार�को प�न उपयDुत समय ,मलाउनुपन3 

भएकाले ,म�त प�छ तय गन3 भएका हg ।'  
 

अि[तयार nोतले चमे,लयाको छानsबन टंु�गन बढ�मा २ मNहना ला�ने भए प�न मा�थ1लो तहबाट अनुरोध/�नद3शन 

भए समय छो�याउन सWकने बताएको छ । अि[तयार र ससंदको साव�ज�नक लेखा स,म�तको छानsबनका कारण 

भDुतानी नपाएर कYरब ५ मNहनादेxख ठेकेदारले चमे,लयाको सOुङको काम रोकेको छ । ठेकेदारले काम रोकेप�छ 

अि[तयार र लेखा स,म�त मा�थ %वकास%वरोधी भएको आरोप ला�दै आएको छ ।  
 

चाइना गेजुबा वाटर ए:ड पावर कप�रेसनसँग २०६३ पुस ६ मा चमे,लयाको ,स,भल कामको sबल अफ Dवाि:टNटज 

(बीओDय)ू ठेDका स�झौता भएको �थयो । ५ पटकको भेYरएसन र पटक पटक समय थ%पँदा चमे,लयाको ,स,भल 

ठेDका लागत क�तीमा ७ अब� ५१ करोड Oपयैाँ पुगेको छ । इलेDhोमेका�नकल र हाइ/ोमेका�नकल कामसNहत ३० 

मेगावाटको यो आयोजनको लागत १५ अब� ६ करोड Oपयैाँ ना�ने भइसकेको छ । यो 6ारि�भक लागत अनमुानभ:दा 

झ:ड ैदो�बर हो । ठेकेदारले गरेको ��तप�ूत �सNहत यो आयोजनाको 6�तमेगावाट लागत ५५ करोड Oपयैाँ ना�ने 

�निVचत भइसकेको छ । लेखा स,म�त र अि[तयारको �नद3शनका कारण टनेल ि Dविजङको भुDतानी पाउन 

नसDदा गेजुबाले काम रोकेका कारण यो आयोजनाकाले लागत ठूलो मा�ामा बjने बताउन था,लएको छ । 

आयोजनाको कYरब ९५ 6�तशत काम सWकएको छ । 



 

>f]tM gful/s, 2071/1/8 

उजा�सSचव Hे�ीको घरका च$द माओवाद�को कालो झ�डा  
ने� %वSम च:द नेतZृवको नेकपा माओवाद�ले उजा� म:�ालयका स�चव राजे:� Wकशोर �े�ीको घरमा 

कालो झ�डा गाडेको छ। भारतसँग मा�थ1लो कणा�ल� आ योजना %वकास स�झौता गन� मु[य भू,मका 

खेलेर राmhघात गरेको र अ:य आ योजनाको %वकास स�झौता गदा� कणा�ल�लाई आ धार मानेको भ:दै 

माओवाद�ले स�चव �े�ीको घरमा झ�डा गाडकेो हो। नेवाः ई:चाज� अ�नल शमा�को नेतZृवमा गएको 

माओवाद� काय�कता�ले काठमाडg कलंक�को खसीबजार निजकै रहेको स�चव �े�ीको घरमा झ�डा गाडेका 

�थए। माओवाद� काय�कता� गएप�छ आ एको 6हर�ले स�चव �े�ीको घरमा राखेको �यानर र झ�डा हटाएको 

�थयो। 

नेवा ई:चाज� शमा�ले जलnोत �े�मा घात गरेकाले सांके�तक कारवाह� गरेको जनाएका छन।् भारतको 

महZवका�ी नद� जोड योजना माफ� त नेपालका नद�◌ामा�थ भारतीय �नय:�ण अ:त�गत राmhघाती र 

ह त�ेपकार� काय� भइरहेको र पाँच सय मेवागाटस�मका आ योजनाको अनुम�तप� उजा� म:�ालयको 

स�चव  तर�य �नण�य सिजलै NदनसDने कानुनी dयव थाको दOुपायोग गरेकाले स�चव �े�ीको घरमा 

कालो झ�डा गाडेको च:द नेतZृवको नेकपा माओवाद�ले जनाएको छ। 

 



 

>f]tM sflGtk'/, 2071/1/8 

*नमा�णाधीन तीन जल-व/युत ्+थानीयले ब$द गराए 

आस गुOङ  

यहाँका �नमा�णाधीन तीन वटा जल%व&युत ्आयोजनाको �नमा�ण काय�लाई 6भा%वत �े�का बा,स:दाले 

सोमबारदेxख ब:द गराएका छन।् 

आसपासका सात गा%वसका 6�त�न�ध सि�म,लत दोद� खोला सरोकार स,म�तले आ{ना मागको सुनुवाइ 

नगरेको भ:दै दोद� खोलाका दईु र �या�द� खोलाको एउटा जल%व&युत ्आयोजनाको �नमा�ण रोकेका हुन।् 

स,म�त अ@य� चीनबहादरु गुOङले भने, 'हामीले राखेका १० बँुदे मागमा सुनुवाइ भएन। Zयसैले ब:द 

गराएका हg।' केह� आयोजना �नमा�ण स�प:न र केह� �नमा�ण था1ने चरणमा रहँदा प�न मागको सुनुवाइ 

नगरेको उनले बताए। प�छ1लो समय गत फागुन अि:तम साता माग प ूरा गन� ,लxखत प� प ेस गदा�समेत 

अNहलेस�म यसबारे कुनै छलफल नगरेको स,म�तले आरोप  लगाएको छ। 

सरोकार स,म�तले आयोजनाको �नमा�ण थल, ब तीब ती साथै साव�ज�नक  थलमा मागप� र सूचना 

टाँसेर आयोजनाको �नमा�णकाय� अिVचतकालका ला�ग ब:द भएको घोषणा गरेका छन।् अवरोधका कारण 

दोद� खोलाका सबैभ:दा त1लो थानमा Nहमालयन पावर पाट�नर 6ा,लले �नमा�ण थालेको २७ मेगावाटको 

दोद� खोला जल%व&युत ्आयोजना, Zयसमा�थ ,लवट� हाइ/ोप ावर इनज� 6ा,लले �नमा�ण सुO गरेको २५ 

मेगावाट �मताको दोद� खोला 'ख' जल%व&युत ्आयोजना र �या�द� खोलामा �नमा�ण भइरहेको २ 

मेगावाटको �या�द� खोला साना जल%व&युत ्आयोजनाको �नमा�णकाय� ब:द भएको छ। दोद� खोला 

जल%व&युत ्आयोजनाको ,स,भल सरंचनाको काम र दोद� खोला 'ख' को सुOङ �नमा�ण सुO भएको �थयो। 

�या�द� खोलाको भने ६० 6�तशतभ:दा बढ� �नमा�ण सWकसकेको छ। सरोकार स,म�तले दोद� खोलामा 

सबैभ:दा मा�थ %पप ु1स हाइ/ोप ावर 6ा,लले �नमा�ण थालेको ४९ दशमलव ६ मेगावाट �मताको सुपरदोद� 

'ख' जल%व&युत ्आयोजनाको �नमा�णकाय� भने रोकेको छैन। दोद� खोलामै लमजुङ %व&युत ्%वकास 

क�पनी  

-लेfको) ले �नमा�ण गन3 भ�नएको १० दशमलव ३ मेगावाटको दोद� खोला १ आयोजना भने पीप ीएको 

Sममा छ। सरोकार स,म�तले Nहमालयन पावर पाट�नर 6ा,ल&वारा �नमा�ण भइरहेको दोद� खोला 

जलव&युत ्आयोजनाले साव�ज�नक सुनुवाइसमेत नगरेको आरोप  लगाएको छ। 



सरोकार स,म�तले रोजगार�,  थानीयबासीले पाउनुपन3 सेयर, पYरयोजनाको 6भा%वत गा%वसको Wकटानी, 

मुनाफा, %वकास योजना र रोय1ट�को %वषयलाई समेटर आयोजनासँग माग रा[दै  

आएका छन।्  

दोद� खोला 6भा%वत फलेनी, ढोडनेी, ब:सार, �चती, नौथर, �ीम��याङ र अच�लबोटका  थानीय 6�त�न�ध 

सि�म,लत सरोकार स,म�तले दोद� खोला कYरडोरमा �नमा�ण भइरहेको र �नमा�ण हुने Sममा रहेको 

आयोजनासँग सबैभ:दा पNहले 6भा%वत गा%वसको Wकटानी गन� माग गरेको छ।  



 

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/1/8 

नेपालको सौय� ऊजा� र 6सारण लाइन �नमा�णमा 

लगानी गन� दईु �च�नयाँ क�पनी तयार 

सौय� ऊजा�मा नपेाल� ‘मोडल’ मा$य ◌ः चीन 

 

राम)साद पुडासैनी , 

हेनान (चीन), वैशाख ८ , 
 
 

नेपालमा सौय� लगायतका वैकि1पक ऊजा� %वकास र 

%व&युत ्6सारण लाइन �नमा�ण गन� दईुवटा �च�नयाँ 

क�पनीले इRछा dयDत गरेका छन ्। चीनको हेनान 

6ा:तको झेङझावमा जार� नवg अ:तरा�िmhय लगानी 

तथा dयापार महोZसव र तेnो %वVव %वकासशील 

औ&यो�गक स�मेलन–२०१५’मा सहभागी नेपालक� 

ऊजा�म:�ी राधा �वाल�सम� �च�नयाँ दईु क�पनीले 

छु�टाछु�टै भेट गर� नेपालले चाहेको ‘मोडल’मा सौय� लगायतको वैकि1पक ऊजा�को %वकासमा लगानी 

गन3 र 6सारण लाइन �नमा�ण गन3 इRछा dयDत गरेका हुन ्। मगंलबार साँझ स�मेलन थल झेङझावको 

जेड�1यु मेYरयोट होटलमा �च�नया ँसरकार� क�पनी फोनो सोलार टेDनोलोजी क�पनी ,ल,मटेडका 

उपा@य� Yरचड� जेङले ऊजा�म:�ी �वाल�सँग भेट गर� चीन नेपालमा सौय� लगायतका वैकि1पक ऊजा�को 

%वकासको ला�ग लगानी गन� तयार रहेको बताएका हुन ्। फोनो सोलार टेDनोलोजी नानिजङमा मु[यालय 

रहेको क�पनी हो । योसँग सौय� ऊजा� �नमा�ण गरेको अनुभव छ । 
 
 

‘फोनो चीनको रा�य�नयि:�त क�पनी हो । हामी नेपालमा सौय� ऊजा�मा नेपालको चाहनाअनुसारको 

मोडलमा लगानी गन� चाह:छg’, म:�ी �वाल�सँगै वाता�मा सहभागी ऊजा� म:�ालयका ,स�नयर 

qड,भजनल इि:ज�नयर एव ंसहायक 6वDता गोकण�राज प:थले �च�नयाँ प�को भनाइ उ&धतृ गदa भने । 

सहायक 6वDता प:थका अनुसार उDत �च�नयाँ क�पनीले ‘इि:ज�नयYर�ग 6Sुरमे:ट ए�ड क:�याDट’ 



(ईपीसी) वा जीटुजी (सरकार टु सरकार) जुनसुकै मोडलमा प�न सौय� ऊजा�मा लगानी गन3 इRछा dयDत 

गरेको हो । यी दईु मोडल %वकासमा पारदश�म@ये पद�छन ्। 
 
 

वाता�मा सहभागी %व&युत ्%वकास %वभागका महा�नद3शक Nदनेश कुमार �घ,मरेका अनुसार दईुवटै 

मोडलमा कसर� काम गन3 भनेर 6 ताव पेस गन� म:�ी �वाल�ले उपा@य� जेङसँग आ�ह गरेक� �छन ्। 

म:�ी �वाल�ले �च�नयाँ 6 ताव अ@ययन गरेप�छ यसबारे जवाफ Nदने बताइन ्। जेङले यसबारे चाँडै नै 

6 ताव पेस गन3 6�तब&धता dयDत गरेका छन ्। वाता�प�छ म:�ी �वाल�ले भ�नन,् ‘नेपालमा सौय� ऊजा� 

आवVयक छ । तर, �च�नयाँ प�को ठोस 6 ताव क तो आउँछ, Zयसको अ@ययन गरेप�छ मातर् थप कुरा 

अगाqड बjछ ।’ 
 
 

नेपालमा जल%व&युZको %वक1पको Oपमा सौय� र वायु ऊजा�लाई ,लइएको छ । चालू आ�थ�क वष�,भ� ै%वVव 

बoकको ऋण सहयोगमा २५ मेगावाटको सौय� ऊजा�को ‘7ला:ट’ राw ेकाम भइरहेको छ । वायु ऊजा�को 

स�भाdयता अ@ययन गन3 काम अNहले %वVव बoकको नेपालि थत ,स�नयर ऊजा� %व� तोमोयुक� 

यामा,सताको नेतZृवको टोल�ले 6ोजेDट Nटम बनाएर गYररहेको छ । उDत अ@ययनमा %वVव बoकले १८ 

लाख अमेYरक� डलर जुटाएको छ । यसको अ@ययन दईु वष�मा पूरा हुनेछ । टोल�मा वैकि1पक ऊजा� 

6वpधन के:�, नेपाल %व&युत ्6ा�धकरण, जल तथा ऊजा� आयोगको स�चवालय, जल तथा मौसम %व�ान 

%वभाग, s�भुवन %वVव%व&यालय र काठमाडg %वVव%व&यालयका %व� 6�त�न�ध रहेको ऊजा� म:�ालयले 

जनाएको छ । पया�7त अ@ययन%वना मु ताङको कागबेनीमा स�चालनमा 1याइएको वायु ऊजा� असफल 

भएप�छ वै�ा�नक तYरकाले अ@ययन गन� ला�गएको हो । 
 
 

चीनको बेइिजङमा मु[य काया�लय रहेको नथ� चाइना पावर इि:ज�नयYर�ग क�पनी ,ल,मटेडका 

कम,स�यल �यानेजर ,ल ,सङलोङको नेतZृव टोल�ले 6सारण लाइन �नमा�ण गन3 इRछा dयDत गदa कानुनी 

6ावधान लगायत अ:य %वषयमा सहजीकरण गYरNदन म:�ी �वाल�सँग आ�ह गरेका हुन ्। भेटका 

Sममा ,लले आ{नो क�पनी नेपालमा थम�ल पावर, वायु ऊजा� तथा 6सारण लाइन �नमा�णमा लगानी गन� 

उZसुक रहेको बताएका हुन ्। उDत अवसरमा म:�ी �वाल�ले नेपालको %वकास �नमा�णमा लगानीको 

वातावरण सहज हँुदै गइरहेको र Zयसका ला�ग हरतरहले सहयोग गन� तयार रहेको जानकार� गराइन ्। 

नथ� चाइना पावरसँग चीनमा पाँच सय Wकलो,मटरभ:दा लामो 6शारण लाइन �नमा�ण गरेको अनुभव छ ।  
 

अ:तरा�िmhय तरमा लगानी एव ं�नमा�ण गन3 Sममा नेपाललाई 6ाथ,मकता राखी काम गन3 आसय नथ� 

चाइनाले dयDत गरेको हो । लगानीकता�हOलाई %वVवdयापी लगानीको अवसर ,सज�ना गराउनु प�न 

स�मेलनको उ&देVय छ । सोह� उ&देVयअनुसार नेपाल� टोल�का नेता एव ंम:�ी �वाल�लाई �च�नयाँ प�ले 



भेट गर� लगानीको ला�ग इRछा dयDत गरेको हो । 

यसैबीच, स�मेलनको दोnो Nदन सहभागी %वVवभरका 6�त�न�धहOले हेनान 6ा:तको औ&यो�गक मेला र 

झेङझाव एयरपोट� बहृत ्आ�थ�क 6योगाZमक के:�को अवलोकन गरेका छन ्। स�मेलनमा %वVवका 

%व,भ:न देशका राजनी�तक नेता, म:�ीहO, उदाउँदा क�पनीका ,लडरहO, लगानीकता� क�पनीहOका 

6मुख एवं 6�त�न�नध, सांस&, गभन�र, मेयर, 6,स&ध अथ�शा �ी, %व� र %व&याथ� समेत सहभागी छन ्। 

सोमबारदेxख सुO स�मेलनमा ऊजा� म:�ी �वाल�ले बुधबार स�बोधन गन3 काय�Sम छ । चीनको हेनान 

रा�यको कमस� %वभाग र ए,सया 7या,सWफक सीईओ एसो,सएसनले संयुDत Oपमा आयोजना गरेको उDत 

स�मेलनमा दज�नg देशका 6�त�न�ध सहभागी छन ्। स�मेलनमा नेपालको तफ� बाट सरकार� र अ:य 

�े�बाट प�न सहभा�गता छ । चीनमा 6%व�ध अ@ययन गन3 नेपाल� %व&याथ�ले प�न सहभा�गता जनाउन 

पाएका छन ्।  
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तामाकोसीके लागत ८ अब� थ-पने 
लkमण %वयोगी 

चार सय ५६ मेगावाटको मा�थ1लो तामाकोसी जल%व&युत आयोजनाको सुO लागत ३५ अब� २९ करोडबाट 

बढेर कYरब ४३ अब� Oपैयाँ पु�ने भएको छ।�नमा�णमा भएको अवरोध, अमेYरक� डलर र �नमा�ण साम�ीको 

मू1यव&ृ�धले सुO लागतमा झ:ड ै८ अब� Oपैया ँथ%पने भएको हो। अपर तामाकोसी हाइ/ोपावर ,ल,मटेडले 

गत फागुनमा साव�ज�नक गरेको 6�तवेदनमा कुल लागत ४१ अब� ६३ करोड Oपैया ँपु�ने 6�ेपण छ। 
 

ठेकेदारतफ�  काम गन3 मजदरुले फागुनमा 6�तdयिDत ५ सय Wक
ा सेयर पाउनुपन3 भ:दै आ:दोलन गदा� 

झ:डै १६ Nदन आयोजनाको काम रोWकएको �थयो। 6�े%पत लागतमा उDत कारणले मा� कYरब डेड अब� 

Oपैयाँ थ%पने र �नमा�ण अव�ध ६ मNहना लि�बने nोतले दाबी गय�◌े।   

,स,भल �नमा�णको स�झौता हँुदा १ अमेYरक� डलरको मू1य ८० Oपैयाँ �थयो। अNहले सय Oपैया ँहाराहार� 

पुगेकाले लागत बjन गएको आयोजना 6मुख %व�ान6साद �ेmठले बताए। पYरवZय� %वदेशी मु�ाको 

%व�नमय दरमा आउने उतारचढाव नेपालले रोDन नसDने भए प�न कुल व&ृ�धको आधा आ:तYरक 

सम याले थ%पएको आयोजनाका एक उRच अ�धकार�को दाबी छ। 

‘मु[य सुOङको qडजाइन पYरवत�न, करको दरमा भएको व&ृ�ध र ,स,भल �नमा�णमा तोWकएभ:दा बढ� 

सामान Wक:दा खच� प�न बढ� भयो,' �ेmठले मंगलबार नागYरकसँग भने, ‘�नमा�ण सुपYरवे�ण, परामश� 

सेवा र 6शास�नक खच� बjने देxखएकाले सुOमा 6�ेपण गYरएको लागतमा आयोजना पूरा नहुने भयो।' 

,सनो हाइ/ो कप�रेसनमा काम गन3 मजदरु र गौर�शंकर र लामाबगर गा%वसबाहेकका दोलखाबासीले 

सेयरकै %वषयलाई ,लएर गरेको आ:दोलनले प�न लागत थ%पएको �ेmठले दाबी गरे। प�छ1लो संशो�धत 

ता,लका अनुसार २०७३ माघ,भ� आयोजनाको �नमा�ण पूरा हुने लkय छ। यसले dयापाYरक उZपादन गदा� 

२०७४ असार ला�ने आयोजनाका अ�धकार� बताउँछन।्  

6ा%व�धकका अनुसार एक Nदन काम रोWकँदा साढे २ करोड Oपैया ँघाटा हु:छ। Zयह� Nहसाबले मजदरु 

आ:दोलनका कारण अNहलेस�म झ:डै ५० करोड OOपैयाँ dययभार थ%पएको छ। आयोजना6मुख �ेmठ 

भने आयोजना Nढला हँुदा बoक �याजको भारमा� थ%पने तरक् गछ�न।् 

आ:दोलनले ६ मNहना �नमा�ण अव�ध लि�बँदा औसत १० 6�तशत बoक �याजदर थ%प:छ। यसले 

आयोजनामा डेढ अब� Oपैयाँ �याजभार थ%प:छ। हालस�म �नमा�ण भएका र �नमा�णाधीन आयोजनाम@ये 

तामाकोसीको sबजुल� सबैभ:दा स तो हो। तर, लागत थ%पँदा sबजुल�को मू1य �नजी उZपादकले उZपादन 

गरेसरह हुने नेपाल %व&युत 6ा�धकरणका एक अ�धकार�ले बताए। 

6ा�धकरणसँग %व&युत खYरद स�झौता (%प%पए) हँुदा आधार वष� २०६७/०६८ मानेर औसत 6�तयु�नट 



sबजुल�को मू1य साढे ३ Oपैयाँ तोWकएको छ। dयापाYरक उZपादन भएको वष� 6�तयु�नट ४.०६ Oपैयाँ र 

Zयसप�छ ९ वष�स�म वा%ष�क ३ 6�तशतले व&ृ�ध भई आयोजना स�चालन अव�धभर 6�तयु�नट ५ Oपैयाँ 

३० पैसा तोWकएको छ। 

उDत sबजुल�को मू1य हालस�म �नजी उZपादकसँग गYरएको %प%पएको तुलनामा स तो हो। तर, 

आयोजनाको लागत बjदै जाँदा sबजुल� महँगो हुने देxखएको छ। आयोजनामा 6ा�धकरणको ४१, नेपाल 

टे,लकमको ६, नागYरक लगानी कोष र रािmhय sबमा सं थानको २/२ 6�तशत सेयर  वा,मZव छ। 

,स,भल �नमा�ण २०७१ चैत र इलेDhो तथा हाइ/ो मेका�नकलको �नमा�ण २०७२ वैशाखस�म पूरा गन3 

स�झौता �थयो। कमजोर भौगो,लक अव थाका कारण ,स,भल �नमा�णमा भNट�कल सा{ट (%व&युतगहृमा 

पानी खसा1ने ठाडो सुOङ) को qडजाइन पYरवत�न गनु� परेकाले समय र लागत बjन गएको आयोजनाका 

अ�धकार� दाबी गछ�न।् 

‘संशो�धत अव�ध र लागतमै आयोजना पूरा गन3 6यास भइरहेको छ, डलरको मू1य बjदै गयो भने लागत 

अझ बjन सDछ, आयोजना 6मुख �ेmटले भने, ‘Zयो हा�ो बुता,भ�को कुरा रहेन।' ,स,भल, इलेDhो तथा 

हाइ/ो मेका�नकल र 6सारण लाइनको �नमा�णमा ६२ 6�तशतस�म डलर र ३८ 6�तशत नेपाल� Oपैयाँ 

भुDतानी गनु�पन3 dयव था छ। 

%वदेशी क�पनीलाई डलर भुDतानी गनु�पन3 र नेपाल� Oपैयाँको तुलनामा डलर महँगो हँुदै गएकाले सम या 

देxखएको उनको तक�  छ। हालस�म आयोजनाको �नमा�ण कYरब ७५ 6�तशत सWकएको छ भने २३ अब� 

Oपैयाँ खच� भइसकेको छ। 

आयोजना संशो�धत समय,भ� ैसWकए प�न 6सारण लाइन पूरा हुने स�भावना छैन। २०६९ मा भारतको 

केइसी इ:टरनेशनल ,ल,मटेडसँग 6सारण लाइन �नमा�णको स�झौता हँुदा २०७२ असार,भ� पूरा गन3 

लkय �थयो। तर, 6सारण लाइन �नमा�ण �े�मा वन म:�ालयले  वीकृत नNदएको आयोजनाले जनाएको 

छ। 

ग�गर–xख�ती २२० केभी ४७ Wकलो,मटर 6सारण लाइनको अNहलेस�म २५ 6�तशत प�न काम भएको 

छैन। तामाकोसीको sबजल� xख�तीस�म पुया�रएर Zयहाँ ब:ने सब टेसनमा जडान गYरनेछ। तर, 

xख�तीमा ब:ने सब टेसनका ला�ग 6ा�धकरणले ज�गा अ�ध�हण गरे प�न  थानीले %वरोध गYररहेको 

क�पनीको 6�तवेदनमा उ1लेख छ। 

सामुदा�यक वनमा पन3 ज�गामा 6सारण लाइन ‘टावर' �नमा�ण गरन् वन�े�को ज�गा 6ाि7त र Oख 

कटानमा सरकार� �नकायले अवरोध गरेका छन।् सरकार तथा ऊजा� म:�ालयले ह त�ेप गरेर �नमा�णमा 

सहिजकरण नगदा�स�म आयोजना �नमा�ण लि�बँदै जाने देxखएको छ।  
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तनहँुको परामश�दाता कर *तनC गर� स�झौता गन� आउने 

तनहँु जल%व&यतु ्आयोजनाको परामश�दाता मो�नतोबा 1यामेयर इ:टरनेसनल जेभीले %व&युत ्6ा�धकरणसँग 

अ:ततः स�झौता गन3 भएको छ। कर छुट मा�दै स�झौता गन� आनाकानी गYररहेको उDत क�पनीलाई कYरब डढे 

साताअ�घ 6ा�धकरणले कर �तन3 गर� स�झौता गन� आउन १५ Nदन ेअि1मेटम Nदएको  �थयो। 6ा�धकरण nोतका 

अनसुार अब उDत क�पनीले स�झौता गन� आउने जानकार� गराउँदै 6ा�धकरणलाई प� लेखेको जनाएको छ। 
 

लामो %ववाद र चलखेलप�छ परामश�दाताका Gपमा छा�नएको 1यामेयरलाई 6ा�धकरणले १५ Nदन,भ� स�झौता गर� 

तनहँु जल%व&यतुो काम सुO नगरे अ:य %वक1पमा जाने चेतावनी Nदएको �थयो। 'हा�ो चेतावनीको 6Zयु
रमा 

स�झौता गन� आउँछु भनेर प� पठाएको छ,' 6ा�धकरण nोतले भ:यो। Nदएको समय,भ�  स�झौता गन� नआए 

6ा�धकरणलाई 1यामेयरको �नकटम 6�त&व:&वी जापानको क:साई नामक क�पनीलाई परामश�दाता �नयिुDतका 

ला�ग 6WSया सुO गन3 बाटो खु1छ।  
 

१ सय ४० मेगावाटको तनहँुको परामश�दाताले उसले �तनु�पन3 भार 6ा�धकरण वा सरकारले बेहोनु�पन3 िजWकर गदa 

आएको �थयो। आयोजनाको ऋण एव ंअनुदानदाता ए,सयाल� %वकास बoक -एडीबी) ले समेत परामश�दाताको प�मा 

वकालत गदa 6ा�धकरणलाई दबाब Nदँदै आएको छ। एडीबीले परामश�दाताले �तनु�पन3  आयकर सरकारले छुट Nदनुपन3 

वा 6ा�धकरणले बेहानु�पन3 माग रा[दै आएको छ। 6ा�धकरणले भने 6च,लत ऐन र �नयमअनसुार आयकर 

परामश�दाताले �तनु�पन3 ठहर गदa चेतावनीसNहत प� पठाएको �थयो। 'परामश�दाता स�झौता गन� आउने जानकार� 

पाएका छg,' 6ा�धकरणका काय�कार� �नद3शक मुकेशराज का{लेले  भने, 'कर न�तन3 गर� स�झौता हँुदैन।'  
 

यसअ�घ २ वष� समय लि�बसकेको तनहँु जल%व&यतु ्आयोजनाको समय परामश�दाता �नयुिDतकै कारण थप एक 

वरष् लि�बने �निVचत भइसकेको छ। एडीबीले गत मं,सर १४ ,भ�ै परामश�दाता �नयDुत नगरे आयोजना अ�घ 

बढाउन नसWकने भ:दै आफूले छानेको परामश�दाता �नयDुत गन� दबाब Nदँदै आएको �थयो। तर  प�छ1लो समय 

परामश�दातालाई आयकर छुट Nदनुपन3 वा 6ा�धकरणले आयकर बेहोYरNदनुपन3 एडीबीको अडानका कारण 

परामश�दाताको स�झौता हुन सकेको छैन। 
 

sबचौ,लयाको चलखेल र राजनी�तक  वाथ�का कारण परामश�दाता �नयुिDतमा सम या हँुदै आएको छ। अथ�म:�ी 

रामशरण महतले एडीबीको  वाथ�अनसुार 1यामेयरलाई र ऊजा�म:�ी राधाकुमार� �वाल�ले जापानको का:साई 

नामक क�पनीलाई परामश�दाता �नयDुत गन� खो�दा %ववाद ,सज�ना भएको �थयो।  वाथ�को झगडा  भएप�छ 

�वाल�ले गत पुस ३ मा परामश�दाता �नयुिDत 6WSया न ैखारेज गYरNदएक� �थइन।् थे�न नसDने गर� राजनी�तक 

दबाब परेप�छ उनले पुनः 1हामेयरलाई न ैपरामश�दाता �नयिुDत गन� मि:�पYरषदमा 6 ताव लगेक� �थइन।् उनकै 

6 तावबमोिजम गत पुस १७ मा मि:�पYरषदले 1हामेयरलाई न ैपरामश�दाता �नयDुत  गन3 �नण�य गरेको �थयो। यी 

सब ैकाम तनहँु जल%व&यतु ्क�पनी ,ल,मटेडमा�थ ह त�पे गरेर भएको �थयो। 
 



मं,सर १४ ,भ� परामश�दाता �नयुDत नगरे काम गन� नसWकने भ:दै दबाब Nदए प�न एडीबीले आयकर छुट मागेप�छ 

परामश�दाता हालस�म स�झौता गन� नआएको 6ा�धकरणको बुझाइ छ। 1हामेयरले कYरब ३० लाख अमेYरक� डलर -

कYरब ३० करोड Oपयैाँ) आयकर �तनु�पन3 अनमुान गYरएको छ। यसअ�घ प�न परामशर ्दाता �नयिुDतस�ब:धी 

मु&दा अि[तयार दOुपयोग अनसु:धान आयोग पुगेको �थयो। 



 

>f]tM uf]/vfkq, 2071/1/9 

दईु जल-व/युत ्आयोजनाका काम ठ]प 

चर�कोट, वैशाख ९ गते । दोलखाको माबु� गा%वसमा �नमा�णा�धन दईु वटा जल%वधुत ्आयोजनाको काम 

१६ Nदनदेxख ठ7प छ ।  थानीयवासीको आ:दोलनका कारण �नमा�णको काम ठ7प रहेको हो । सभास& 

पाव�त गुOङको पहलमा ठ7प भएको काम सुचाO गन� सहम�त भए प�न काया�:वयन हुन सकेको छैन । 

सभास& गुOङ आयोजना 6भा%वत �े�का बा,स:दा हुन ्। ७० मेगावाट �मताका खानी खोलाको दईु वटा 

जल%व&युत ्आयोजनाको �नमा�णको काममा  थानीयले अवरोध जार� राखेका छन ्। 

�नमा शेपा� नेतZृवको  थानीय स�घष� स,म�तले आयोजनाको dयव थापन प�सँग सहम�त 

नहु�जेलस�म आ:दोलन जार� राw े�नण�य गरेको छ । “वाता�को पहल हुन सकेको छैन” उहाँले भ::नुभयो 

। 

 थानीयवासीले �नःशु1क सेयर, १० 6�तशत लगानी सेयर, रोजगार�को माग गदa आयोजनाको काम ठ7प 

पादa आएका छन ्। उनीहOले सुर�को भोल3स�मको गाडी च1न Nदएका छैनन ्। 

गत sबह�बार सरोकार स,म�त, आयोजनाका 6वpधक र सभास&बीच आयोजनाको काम शुSबारबाट 

सुचाO गराउने सहम�त भएको �थयो ।  थानीयवासीको अवरोधप�छ माबु� गा%वस–७ मा �नमा�ण भइरहेको 

४० मेगावाटको खानीखोला–१ जल%व&युत ्आयोजना र सोह�  थानमा पन3 ३० मेगावाटको खानी खोला 

जल%व&युत ्आयोजनाको काम रोWकएको रोWकएै छ ।  

6मुख िज1ला अ�धकार� 6ेमलाल ला,मछानेले 6वpधकले ब:द खुलाउन सहयोग नमागेको बताउनुभयो । 

6शास�नक Oपमा सम:वय र सहयोग गन� तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । रासस 



 

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/1/9 

नेपालको जल%व&यतु ्आयोजना र 6सारण लाइन 

�नमा�णमा लगानी गन� अ:तरा�िmhय समदुायसँग 

आ�ह 

 

राम)साद प ुडासैनी, 

हेनान (चीन), वैशाख ९, 
 

ऊजा�म:�ी राधा �वाल�ले नेपालमा उZपाNदत %व&युZको बजार सु�निVचत भएको भ:दै जल%व&युत ्

आयोजना र 6सारण लाइन �नमा�णमा लगानी गन� अ:तरा�िmhय समुदायसँग आ�ह गरेक� �छन ्। 

%वVवका दईु दज�नभ:दा बढ� मुलुकका 6�त�न�धहO सहभागी नवg अ:तरा�िmhय लगानी तथा dयापार 

महोZसव र तेnो %वVव %वकास,सल औ&यो�गक स�मेलन–२०१५’ को अवसरमा आयोिजत काय�Sमलाई 

बुधबार स�बोधन गदa म:�ी �वाल�ले उDत आ�ह गरेक� हुन ्। नेपाल र भारतबीच %व&युत ्dयापार 

स�झौता (पीट�ए) भएको कारण उZपाNदत %व&युत ्भारतीय बजारमा �नया�त गन� सहज भएको भ:दै म:�ी 

�वाल�ले ज�त ठूला आयोजनामा लगानी गरे प�न कुनै सम या नहुने बताइन । पीट�ए भएप�छ नौ÷नौ 

सय मेगावाटको मा�थ1लो कणा�ल� र अOण तेnो जल%व&युत ्आयोजनाको भारतीय क�पनीसँग 

आयोजना %वकास स�झौता (पीडीए) भइसकेको छ । यNद पीट�ए भएको �थएन भने ती आयोजनाको 

पीडीए हुने �थएन । 
 
 

नेपालको जल%व&युZमा लगानी गन3 सुनौलो अवसर आएको भ:दै भारतीय क�पनीले पीडीए गरेको कारण 

चीन लगायतका अ:य देशका क�पनीलाई प�न लगानीका ला�ग म:�ीले आ�ह गरेक� हुन ्। ‘नेपालमा 

जल%व&युZको 6चुर स�भावना छ र प�छ1लो समयमा लगानीको वातावरण प�न बनेको छ’, स�मेलनलाई 

स�बोधन गदa म:�ी �वाल�ले भ�नन,् ‘नेपाल र भारतबीच पीट�ए भएको छ र दईु ठूला आयोजनाको 

पीडीए समेत भएको छ । साथै साक�  �ीड �ेमवक�  तयार गर� अगाqड बढाउनेबारे साक�  मुलुकहOबीच 

सहम�त बनेको छ । तसथ� नेपालको जल%व&युत ्उZपादनमा लगानी गन� चीनलगायत अ:तरा�िmhय 

समुदायलाई आ�ह गद�छु ।’ 



 
 

म:�ी �वाल�ले जलाशययुDत आयोजनाहO पीपीपी (पि�लक 6ाइभेट पाट�नरशीप) र पीपीपीपी (पि�लक, 

6ाइभेट, %पपु1स पाटन�रसीप) तथा 6सारण लाइन qडजाइन, �नमा�ण तथा ह ता:तरण (बीट�) मोडेलमा 

लगानी गन� आ�ह गYरन ्। नेपालमा अNहलेस�म जल%व&युत ्आयोजना %व,भ:न मोडलमा �नमा�ण भए 

प�न 6सारण लाइन भने नेपाल %व&युत ्6ा�धकरणले मा� �नमा�ण गदa आएको छ । अब भने सरकारले 

6सारण लाइन प�न �नजी �े�लाई �नमा�ण गन� Nदने तयार� गरेको छ । 
 
 

नेपालको 6सारण लाइन �नमा�ण गन� चीनको बेइिजङमा मु[य काया�लय रहेको नथ� चाइना पावर 

इि:ज�नयYर�ग क�पनी ,ल,मटेडले इRछा dयDत गरेको छ । मंगलबार उDत क�पनीका कम�,शयल 

�यानेजर ,ल ,सङलोङको नेतZृव टोल�ले 6सारण लाइन �नमा�ण गन3 इRछा dयDत गदa कानुनी 6ावधान 

लगायत अ:य %वषयमा सहजीकरण गYरNदन म:�ी �वाल�सँग आ�ह गरेको �थयो । 
 
 

म:�ी �वाल�का अनुसार चार सय मेगावाटको त1लो अOण, दईु सय ४६ मेगावाटको नौमुरे जल%व&युत ्

आयोजना, तीन सय मेगावाटको उ
रगंगा जल%व&युत ्आयोजना, तीन सय मेगावाटको दधूकोशी र तीन 

सय ३५ मेगावाटको मा�थ1लो अOण जल%व&युत ्आयोजना पाइपलाइनमा छन ्। म:�ी �वाल�ले ती 

लगायतका अ:य आयोजनामा लगानी गन� आ�ह गरेक� हुन ्। 
 

मRय चीनको हेनानमा औ/योSगक र <यापार मेला 

 चीनले आ{नो देशको मुटुको Oपमा पYरचय Nदएको हेनान 6ा:तको झेङझाव सहरमा बुधबार नवg 

अ:तरा�िmhय लगानी तथा dयापार महोZसव र तेnो %वVव %वकासशील औ&यो�गक स�मेलन–२०१५’को 

उ&घाटन भएको छ । हेनान 6ा:तका गभन�र जी फुचनले उDत स�मेलनको उ&घाटन गरेका हुन ्। 

उ&घाटन काय�Sममा %व,भ:न देशबाट आमि:�त सहभागी %वशेष�बाट काय�प� 6 तुत गYरएको �थयो । 
 
 

हेनान चीनको म@यभागमा पछ�  । सोह� कारण हेनानलाई चीनले आ{नो मुटु सहर भ:दै आएको छ । 

आNदवासीहOको बसोबास रहेको हेनान 6ाकृ�तक साधनमा स�प:न छ । हेनानले कृ%ष उपज, पेhोल, 

कोइला, 6ाकृ�तक �यास, गाम3:ट, %व&युबाट 6श त आ�दानी गदa आएको छ । सन ्२०१४ को त|यांक 

अनुसार हेनानको दश करोड ६० लाख रहेको छ । चीनलाई पूव�पिVचम, उ
रद��ण जोfने काम हेनानले 

गछ�  । Zयह� भएको कारण चीनले हेनानलाई आ{नो देशको मुटु भनेको हो । चीनको आ�थ�क %वकासमा 

हेनानले पाँचाँ◌ै  थान ओगटेको छ । हेनान 6ा:तले सन ्२०१४ मा तीन दशमल ४९ Nh,लयन आरएमबी 

आ�दानी गरेको छ । यह� �े�बाट चीनको चारवटै �े�मा रेलमाग� च1छ । 
 



 

तेnो %वVव %वकासशीलस�ब:धी %वशेष स�मेलनमामा हेनान 6ा:तका उपगभन�र झाव िजआनकाई, 

चाइन स{ट इ:टरनेशनलका उपा@य� ,लउ इङजे, भिज��नया यु�नभ,स�ट� अ:तग�तको ,मqडया 

रणनी�तका 6ोफेसर य�नइ कोकासलगायत %वVवका २९ देशका उRच 6�त�न�धहOले स�बोधन र आ{नो 

उZपादनको 6 तु�त गरेका �थए । काय�Sममा नेपालको तफ� बाट ऊजा� म:�ी राधा �वाल�ले स�बोधन 

गरेक� हुन ्।  



 

>f]tM cleofg, 2071/1/9 

आयोजनामा सेयरकै सम+या, दईु आयोजनाको काम ठ]प 

दोलखाको माबु� गा%वसमा �नमा�णा�धन दईु वटा जल%वधुत ्आयोजनाको काम १६ Nदनदेxख ठ7प रहेको छ 

।  
 

 थानीयवासीको आ:दोलनका कारण आयोजना �नमा�णको काम ठ7प रहेको हो । सभास& पाव�त गुOङको 

पहलमा ठ7प भएको काम सूचाO गन� सहम�त भए प�न काया�:वयन हुन सकेको छैन । सभास& गुOङ 

आयोजना 6भा%वत �े�का बा,स:दा हुन ्। ७० मेगावाट �मताका खानी खोलाको दईु जल%व&युत ्

आयोजनाको �नमा�णको काममा  थानीयले अवरोध जार� राखेका छन ्।  
 

�नमा शेपा� नेतZृवको  थानीय स�घष� स,म�तले आयोजनाको dयव थापन प�सँग सहम�त 

नहु�जेलस�म आ:दोलन जार� राw े�नण�य गरेको छ । “वाता�को पहल हुन सकेको छैन” उनले भने । 

 थानीयवासीले �नःशु1क सेयर, १० 6�तशत लगानी सेयर, रोजगार�को माग गदa आयोजनाको काम ठ7प 

पादa आएका छन ्। उनीहOले सुर�को भोल3स�मको गाडी च1न Nदएका छैनन ्।   
     

गत sबह�बार सरोकार स,म�त, आयोजनाका 6वpधक र सभास&बीच आयोजनाको काम शुSबारबाट 

सूचाO गराउने सहम�त भएको �थयो ।  थानीयवासीको अवरोधप�छ माबु� गा%वस–७ मा �नमा�ण भइरहेको 

४० मेगावाटको खानीखोला–१ जल%व&युत ्आयोजना र सोह�  थानमा पन3 ३० मेगावाटको खानी खोला 

जल%व&युत ्आयोजनाको काम रोWकएको रोWकएै छ । 

6मुख िज1ला अ�धकार� 6ेमलाल ला,मछानेले 6व&�धकले ब:द खुलाउन सहयोग नमागेको बताए । 

6शास�नक Oपमा सम:वय र सहयोग गन� तयार रहेको उनले बताएका छन ्। रासस 



 

>f]tM cleofg, 2071/1/9 

प`चे?वर बहुउ/दे?यीय आयोजना : )*तफल बराबर 

साढे ६२५ भारत र साढे ३७५ नेपालको लगानी 
 

वैशाख ८, महे:�नगर (क�चनपुर) । पूव�6धानम:�ी शेरबहादरु देउवाले प�चेVवर बहुउ&देVयीय 

पYरयोजनाको %वकासबाट सुदरूपिVचमका साथै सम� नेपालको आ�थ�क %वकासमा कायापलट हुने 

बताएका छन ्। म�गलवार क�चनपुरको महे:�नगरमा आयोिजत प�चेVवर पYरयोजनालाई केि:�त गर� 

नेपाल भारत आ�थ�क स�ब:ध र सीमा वारपार आदान6दान %वषयक अ:तरWSया काय�Sममा बो1दै 

देउवाले य तो बताएका हुन ्।  
 

भारतीय राजदतूावास, इि:mटRयुट फर फाइनाि:सयल एजुकेशन ए�ड क�यु�नकेशन नेपाल तथा 

क�चनपुर उ&योग वाxण�य स�घले संयुDत Gपमा आयोजना गरेको काय�Sममा देउवाले भने, ‘मेरो 

6धानम:�ीZवकालमा भएको महाकाल� स�झौताको 6�तफल वGप अNहले आएर प�चेVवर 

काया�:वयनको चरणमा जानु खुशीको कुरा हो ।’ पYरयोजनाबाट नेपाललाई आवVयक पन3भ:दा धेरै 

%व&युत ्उZपादन र ,सँचाइका ला�ग पानी 6ा7त गन3 हुनाले यसबाट नेपालले ठूलो लाभ 6ा7त गन3 प�न 

उनले बताए । ‘यो सुदरूपिVचमका ला�ग ग%व�लो र ठूलो पYरयोजना हो,’ उनले भने ।  
 

काय�Sममा नेपालका ला�ग भारतीय राजदतू रि�जत रायले प�चेVवर �निVचत Gपमा ब:ने र Zयसबाट 

नेपाल भारत दवैु मुलुकले ठूलो लाभ ,लने बताए । प�चेVवर पYरयोजनाको %व ततृ पYरयोजना 6�तवेदन 

तZकाल  वीकृत गYरनुपन3मा प�न उनले जोड Nदए । ‘नेपाल भारत सहकाय�को एउटा ठूलो �े� जल%व&युत ्

हो,’ उनले भने, ‘Zयसको एउटा कोसेढु�गा प�चेVवर पYरयोजना ब:नेछ ।’ प�चेVवर %वVवकै सबैभ:दा 

रा�ो पYरयोजनाम@ये एक रहेको राजदतू रायले जानकार� Nदए ।  
 

%व&युत ्उZपादन, ,सँचाइ र बाढ� �नय:�णलगायत सबै �िmटले यो उZकृmट पYरयोजना रहेको उनको तरक् 

�थयो । प�चेVवर पYरयोजनाका मा@यमबाट नेपालको सुदरूपिVचमको %वकासमा महŒवपूण� योगदान 

पु�ने उनले बताए । आपm्नो सुदरूपिVचमको �मणका Sममा नेपाल� तथा भारतीय दवैु देशका नागYरकले 

प�चेVवर चाँडै ब:नुपन3 धारणा राखेको उनले बताए । नेपालको सुदरूपिVचमको आ�थ�क %वकासका ला�ग 

धा,म�क पय�टन, उRच मू1यका कृ%ष उZपादन तथा जडीबुट�को %वकासमा %वशेष @यान Nदनुपन3 %वषयमा 

उनले जोड Nदए ।  
 



काय�Sममा ,सँचाइ म:�ी नारायण6काश साउदले जलnोतको बहुआया,मक उपयोगबाट नेपाल र भारत 

दवैुले लाभ ,लनसDने बताए । नेप ाल र भारतले जलnोतको उपयोगबाट गर�बी घटाउन सDने उनले बताए 

। नेप ालको ,सँचाइ तथा नद� �नय:�णमा भारतको सहयोग �नकै महŒवप ूण� रहेको उनले बताए ।  
 

काय�Sममा ऊजा� म:�ालयका स�चव राजे:�Wकशोर ��ीले भने, ‘हामी आजस�म प�चेVवर भ:दै आएका 

�थयg, अब देwेछg ।’ सरकारको नी�तको आधारमा आपूmले काम गदा� केह� उRछृ�खल समूहले आपm्नो 

घरमा आSमण गरेको बताउँदै उनले यस Wक,समको WSयाकलापले मुलुकको %वकास नहुने बताए । 

 थानीय बा,स:दाले आपm्नै  वा,मZवको आयोजनाका Gपमा यसलाई बुभm्ने उनले बताए ।  
 

प�चेVवर पYरयोजनाका %वषयमा काय�प� 6 तुत गदa ऊजा� म:�ालयका सहस�चव केशव@वज 

अ�धकार�ले प�चेVवर पYरयोजनाबाट %व था%पतहGलाई dयिDतdयिDतको O�चका आधारमा प ुनवा�स 

गराउने बताए । ‘यो %वशेष पYरयोजना हो, भारत र नेप ालमा एउटै मापद�डका आधारमा प ुनवा�स र 

प ुनः थापना गराइनेछ’, उनले भने ।  
 

प�चेVवरका %वषयमा  थानीयका तप �mबाट काय�प� 6 तुत गदa साझा %वकास बै�कका अ@य� झपट 

बोहराले ६२ दशमलव ५ 6�तशत भारतको र ३७ दशमलव ५ 6�तशत नेप ालको लगानी हुने पYरयोजनाबाट 

नेप ालले स�पूण� लाभ आधा 6ा7त गनु� खुशीको कुरा रहेको बताए । इ�टरनल रेट अफ Yरटन� २५ दशमलव 

४ र लाभ लागत दर २ दशमलव ५२ रहेको पYरयोजना  थानीय जनताले पाउने लाभका ला�ग प�न उ%
कै 

आकष�क रहेको उनले बताए । तर, लागतको सरंचनाका %वषयमा अि:तम �नण�य हुन बाँक� रहेको ऊजा� 

म:�ालयले जानकार� Nदएको छ । 



 

>f]tM gful/s, 2071/1/10 

जल -व/युतमा *नध�eक लगानी गनु�स ्: महत  
अथ�म:�ी रामशरण महतले जल%व&युतका �े�मा �नध�Dक भएर लगानीगन� %वदेशी लगानीकता�हO लाई 

आ�ह गरेकाछन।् मा�थ1लो s�शुल� १ आयोजनामा सरकारको 6�तब&धता बु�न आएका लगानीकता�हO 

लाई उनले य तो आ�ह गरेका हुन।्  

‘ नेपालअNहले शा:त छ र लगानीकाला�गआकष�क ग:त�यको Oपमा रहेको छ,'महतले भने, 

‘भारतसँग%व&युतdयापार स�झौता भैसकेकोले उZपाNदतsबजुल�को बजारको �च:तागनु�पदaन। तर 

लागतअ:ततउपभोDताले dयोहोन3 भएकोले स तोमाsबजुल�उZपादनगनु� आवVयक छ।' 

महतले वत�मान सरकारले जल%व&युतको %वकासकाला�गउRच6ाथ,मकताNदएको र 

सोह�अनुकूल�नयमकानूनहOको सुधार र बजारको खोजीकाला�ग%व&युतdयापार स�झौता र 6सारण 

लाइन स�झौतागYररहेको बताए। यसअनुOप %व&युतउZपादनका �े�मालगानीआक%ष�त भैरहेको 

दाबीउनले गरे।  

‘ नेपालबहुलबाद� समाज र सं कृ�तभएको मुलुकहो। लोकताि:�कशासनdयव था रहेको छ र यहाँ6�तप�, 

 वत:� 6ेस रहेको छ। Zयसैले यहाँ%व,भ:न ट�का Nट7पणीहO हुने गछ�न,'महतले भने◌े, ‘आ�थ�क %वकास 

गन3मा कसैले अवरोध खडा गन� सDदैन। जुनसुकै सरकार आएप�नअ◌ाि◌थ�क %वकासकाला�गनी�तगत 

ि थरता रहेको छ र रहनेछ।' 

NहसंाZमक&व:&वका समयमा समेत आ�थ�क ग�त%व�धहO स�चालनमा रहेको र क�तपयक�पनीहOले 

उ1ले[य मुनाफाआज�न गरेको �mटा:त Nददै उनले लगानीकता�हOको चासोलाई स�बोधनगन� सरकार 

तयार रहेको  पmट पारे । महतले लगानीगYरसकेप�छ 6�तफल लैजान, �याजभुDतानीगन�, ऋण 

भुDतानीगन� समेत कुनै अ7ठेरो नपन3 आVवासनNदँदै कानूनले नै यी%वषयहOलाई सु�निVचत गरेको 

जानकार� Nदए।  

दईु सय १६ मेगावाट�मताको मा�थ1लो s�शुल� १ जल%व&युतआयोजनाकाला�गआयोजना%वकास 

स�झौता र %व&युतखYरद स�झौताहुनबाँक� रहेको छ। %वVव बoक अ:तग�तको इ:टरनेसनलफाइना:स 

कप�रेसन आइएफसी, ए,सयाल�%वकास बoक आइएफसी, एqडबी लगायतका सं थाहOले लगानीगन3 छन 

भने कोYरयाल�लगानीकता�हO मु[य 6व&�धक रहेका छन।  

अथ�म:�ालयका सहस�चवमधुकुमार मरा,सनीले आयोजना%वकास स�झौता र %व&युतखYरद 

स�झौतागन� केह� Nढलाई भएप�न सह�Nदशामा अगाqड बNढरहेको दाबी गरे। उनले �छ�टै यीदईु 

स�झौताहO हुनुपन3 खाँचो औ1ंयाए। 

आयोजना%वकास स�झौता र %व&युतखYरद स�झौतागन� Nढलाई भएकोले डेढ बष� अगाqड आयोजना 

स�चालनको �यादथ%पएको �थयो। एडीबी र आईएफसीले लगानीगन3 भएप�छ आयोजनालाई %व
ीय nोत 



जुटेको छ। आगामी सन २०१९ स�ममाउZपादनगYरसDने लkय,लइएको उDतआयोजनाको यीदईु 

स�झौतागन� भने Nढलाई भएको जनाइएको छ। सो अवसरमा राज व स�चवनजराज भ�डार�, %वतीय 

सं थाdयव थापनमहाशाखाका6मुखमधुसुदनपोखरेल, राज वमहाशाखाका6मुख लkमण अया�ल, 

सहस�चव�नम�लहYर अ�धकार� तथाम:�ालयकाउRचपद थअ�धकार�हO आईएफसी, एडीबीका 

6�त�न�धका साथै उDतआयोजनाकालगानीकता�हOको उपि थ�त रहेको �थयो। 



 

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/1/10 

पीडीए र पीपीएको )*तब/धता खोUदै लगानीकता� 

ढुeक भएर लगानी गन� अथ�म$�ीको आfह 

राजधानी समाचारदाता 

काठमाडg, ९ वशैाख 

�नमा�णाधीन २ सय १६ मेगावाटको मा�थ1लो s�शूल�–१ जल%व&युत ्आयोजनाको %वकास स�झौता 

(पीडीए) र %व&युत ्खYरद स�झौता (पीपीए) बारे आयोजनामा ऋण गन� इRछुक लगानीकता�ले सरकारसँग 

 पmट 6�तब&धता मागेका छन ्।  

सन ्२०१४ को अDटोबरमा सुO गन3 लkय राखेप�न पीडीए र पीपीए दवुमैा Nढलाइ भएप�छ आयोजनामा 

लगानी गन� इRछुक अ:तरा�िmhय %व%
य �नगम (आईएफसी) को नेतZृवमा रहेका %व
ीय तथा बoकले 

अथ�म:�ीसँग भेटेर  पmट 6�तब&धता मागेका हुन ्। आईएफसीसNहत %वVव बoक, सीडीसी यूके, एडीबी, 

एफएमओ, युरो%पयन इ:भे टमे:ट बकै, डीईजी, सु,मतोमो जापान लगायतका बoक तथा %व
ीय सं थाका 

6�त�न�धले अथ�म:�ी डा. महतलाई भेटेका �थए । भेटमा उनीहGले पीडीए र पीपीएबारे चासो रा[द ै

यसबारे सरकारको  पmट धारणा र 6�तब&धता मागेका �थए ।  

अथ�म:�ी डा. महतले जल%व&युत ्�े�मा ढुDक भएर लगानी गन� आ�ह गरेका �थए । नेपालमा �मणमा 

रहेका सब ैलगानीकता�लाई  वागत गदa उनले नेपाल जल%व&युत ्लगानीका ला�ग आकष�क ग:तdय 

भएको तथा भारतसँग %व&युत ्dयापार स�झौता (पीट�ए) भइसकेकोले sबजुल�को बजारबारे �च:ता नगन� 

आ�ह गरेका �थए । अथ�म:�ी डा. महतले लगानी गYरसकेप�छ 6�तफल लजैान, �याज भुDतानी गन�, 

ऋण भुDतानी गन�समेत कुन ैअ7bयारो नपन3 आVवासन Nदँद ैकानुनले न ैयी %वषयलाई सु�निVचत गरेको 

जानकार� Nदए ।  

आयोजनाको 6वpधक नेपाल वाटर ए:ड इनज� डेपलपमे:ट क�पनीले दईु वष�अ�घ न ैपीडीएका ला�ग 

आवेदन Nदएको �थयो । पNहलो पटक नेपालमा द��ण कोYरयाको 6Zय� वदेै,शक लगानी (एफडीआई) मा 

�नमा�ण हुन लागेको सो आयोजना सन ्२०१४ मा सुO गरेर सन ्२०१९ ,भ� पूरा गन3 लkय राxखएको �थयो 

तर अझ ैपीडीए भएको छनै । उजा� म:�ालयले भने पीडीए अि:तम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।  



कोYरयन सरकारको  वा,मZवमा रहेको कोYरया साउथ इ ट पावर ,ल,मटेडकेो ५० 6�तशत सेयर छ । सो 

कोYरयाल� क�पनी डा,लम इ डNhजको १५ 6�तशत र Dयायोङ क:hDसनको १० 6�तशत सेयर छ । 

अ:तरा�िmhय %व
ीय �नगम (आईएफसी) को १५ 6�तशत सेयर रहेको सो क�पनीमा %वकेश 6धानांगको 

१० 6�तशत सेयर छ ।  

सुOमा 6धानांग समूहले ऊजा� म:�ालयबाट मा�थ1लो s�शुल�–१ को लाइसे:स ,लएकोमा ९० 6�तशत 

सेयर बेचेका �थए । आयोजनाको लागत ५९० ,म,लयन अथा�त नेपाल� Oपैया ँ५७ अब� ८० करोड Oपैयाँको 

अनुमान गYरएको छ । आयोजनामा झ:डै ५२ अब� एफडीआई आउन लागेको छ ।  

पNहला ५ सय ५० ,म,लयन डलर लागत रहेकोमा अNहले बढेर ५९० ,म,लयन पुगेको छ । पीडीए र पीपीएमा 

Nढलाइ हँुदा लागत बjदै जाने भएकोले �छटो गन� सरकारसँग बार�बार आ�ह गदa आएको छ तर डलर 

पीपीएबारे संसदको साव�ज�नक लेखा स,म�तले छानsबन गYररहेकोले पीडीएमा समेत यसले असर गरेको 

ऊजा� म:�ालयका अ�धकार�ले बताएका छन ्।  

रसुवा िज1लाको मैलुङमा �नमा�णाधीन सो आयोजनाले सन ्२०१५ को माच� ,भ� पीपीए तथा से7टे�बर,भ� 

%व
ीय dयव थापन गYरसDने तथा सन ् २०१५ अDटोबर,भ� �नमा�ण सुO गरेर सन ् २०२० को 

अDटोबर,भ� स�प:न गन3 लkय राखेको छ ।  

 
 


