
>f]tM gful/s, 2071/2/30 

१९ आयोजनामा २३० करोडको ��त, इ�पानले मा�यो सरकारसँग राहत  

पु�पराज कोइराला  

�वत�� ऊजा� उ�पादकह�को सं�था नेपाल(इ�पान)ले भूक�पका कारण !भा"वत ज"व#युत ्

आयोजनाह�ले ब(कसँग +लएको ऋणको .क�ता /तन0 �याद प/छ सान0 2यव�था +मलाइ4दन रा�5 ब(कसँग 

माग गरेको छ। उ�पादन न ैठ�प भएका आयोजनाले आ�दानी नै गुमाउनु परेको तथा आयोजना "व+भ�न 

अगंमा ;/त पुगेको हालको◌े अव�थामा ब(कको .क�ता नै /तन� गा=ो भएको इ�पानको भनाई छ। 

भूक�पका कारण /नजी ;े�का "व+भ�न १९ ओटा आयोजनामा झDड ै२ अब� ३० करोड �पैयाँ बराबरको 

;/त भएको र यसको पुन/न�मा�णमा झDडै २ अब� ५० करोड �पैयाँ खच� हुने भ�दै य�तो माग गLरएको 

इ�पानका अMय; खNगबहादरु "व�टले बताए। ‘१४ ओटा आयोजनाको कुल ८० मेगावाट "व#युत ्उ�पादन 

त ठ�प नै भएको छ,’ अMय; "व�टले भने, ‘ऊजा� राQयको !ाथ+मकता हो भने भूक�पले थ+लएको यस 

;े�लाई उठाउन राQयले केहR उदार भएर सहयोग गनSपछ�।’ 

इ�पानका पूव� अMय; सुवण�दास Tे�ठले गत साउन १७ गत े+स�धपुाWचोकको जुरेमा गएको प4हरोमा परेर 

लामोसमयस�म ब�द भई भख�र सXचालमा आउँदै गरेका क/तपय आयोजना प/न भूक�पले ;/त 

पु¥याएको बताए। ‘सुनकोशी सानो गत साउनको प4हरोको ;/तप/छ पुन/न�मा�ण गरR बWल सXचालनमा 

Wयाउन लागेका Zथय[, फेरR भ�काइ4दयो,’ पुव�अMय; Tे�ठले भने। उनले य�ता आयोजनाह�लाई 

सरकारले सहयोग गनु�पन0 बताए। 

;/त]�त जल"व#युत ्आयोजनाह�को पुन/न�मा�णका लाZग जल"व#युत ्लगानी तथा "वकास क�पनी 

तथा अ�तराि�5य लगानी क�पनी(एि_जम ब(क, "व`व ब(क, आईएफसी, एडीबी)लगायतका 

लगानीकता�ह�बाट सहु+लयत aयाजदर(५.५ !/तशतभ�दा कम)को ऋण उपलaध गराउन सहयोग गन� 

ऊजा� म��ालय र रा�5 ब(कसँग माग गरेको छ। 

;/त]�त आयोजनाह�मा यथा+शb सव0यरह� पठाएर ;/तको मूWयाcकन गरR बीमा क�पनीह�ले बीमा 

दाबी रकम चाँढो !दान गनु�पन0, अZ]म बीमा भु_तानीको 2यव�था +मलाउनु पन0, आयोजनाह� 

पुन/न�मा�ण भई राि�5य !सारणमा नजोeडँदास�मको समय स�बि�धत आयोजनाको उ�पादन अनुम/त 

प�, आयोजना "वकास स�झौता(पीडीए), "व#युत ्खLरदgब.h स�झौत(पीपीए)मा थ�नु पन0 ज�ता माग 

प/न इ�पानको छ।  

�य�तै, भूक�प/छका जोiखमयु_त पहाडी िजWलामा भएका आयोजनाह�को अवि�थ/तअनुसार भौग+भ�क 

अMययन र जोiखम 2यव�थापनका लाZग दात ृ/नकायको सहयोगमा काम गनु�पन0 र बाढR प4हरोको पूव� 



सूचना 4दन ेसंय�� �थापना गनु� पन0, ;/त]�त आयोजनाको "व#युत ्खLरददरलाई बढाएर हाल अ�य 

आयोजनाह�लाई 4दइँदै आएको पो�टेड दर 4दनुपन0, भूक�पको ;/त र अवरोधलाई प/न काबुबा4हरको 

पLरि�थ/त(फोस� मेजर इभे�ट) मानेर ;/त]�त आयोजनाह�को पीपीएमा जLरवाना छूट गनु�पन0, 

kयाटबापत उपलaध गराइन े!/तमेगावाट �. ५० हजारलाई बढाएर १ करोड �पैयाँ पु¥याउन प/न इ�पानले 

ऊजा� र अथ� म��ालयसँग माग गरेको छ। 

/नमा�णाZधन र /नमा�णमा जान लागेका आयोजनाह�को लाZग प/न भूक�पलाई काबुबा4हरको पLरि�थ/त 

मानेर "व�तीय 2यव�थापन(फाइनाि�सयल _लोजर)को �याद, 2यापाLरक उ�पादन शु� गन0 �याद २ वष� 

थप गनु�पन0, सव0;ण तथा उ�पादन अनुम/तप�मा उWलेख भएको पीपीए र "व�तीय 2यव�थापनको 

�यादलाई �वतः एक वष� थप गनु�पन0, जल"व#युत ्लगानी तथा "वकास क�पनी +ल+मटेडले !दान गन0 

कजा� र पुनक� जा� सु"वधा ;/त]�त आयोजनाह�लाई !दान गनु�पन0 माग इ�पानको छ। 

इ�पानले प�हचान गरेका भूक!प"भा#वत आयोजनाह% 

माZथWलो भोटेकोशी, इ�दावती तेnो, सुनकोशी सानो, बरि�चखोला, माZथWलो हाँeडखोला, +सउरRखोला, 

ि�!ङखोला, चाकुखोला, मMय चाकु, चWलो चाकु, चना�वती, आँखखुोला–१, भैरवकुDड, मैलुङखोला, 

िजरRखोला, राँधीखोला र छोटेखोला । 

  



>f]tM gful/s, 2071/2/30 

तामाकोशीको २ करोड ५४ लाख १६ हजार ,क-ता शेयर #वतरण  

माZथWलो तामाकोशी जल"व#युत ् आयोजना(४५६ मेगावाट)को शयेर शुhबार बाँडफाँट गLरएको छ। 

कम�चारR सXचय कोषका सXचयकता�मMये ५० .क�ता शयेर आवेदन गन0 सXचयकता�लाई शत !/तशत(५० 

.क�ता न)ै शयेर परेको छ भने अZधकतम ५ हजार .क�ता शयेर आवेदन गन0 सXचयकता� आवेदकलाई २ 

सय ९३ .क�तास�म शयेर परेको /न�काशन तथा gबhr !ब�धक नागLरक लगानीकोषले जनाएको छ।  

लगानीकोषका अनुसार सXचयकता�का लाZग कुल १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० .क�ता शयेर 

छुsयाइएको Zथयो। कुल १ लाख ९१ हजार ९ सय ५९ जना सXचयकता�ले शयेर !ा�त गरेका छन।् ।  

आयोजनामा ऋण लगानी गन0 सXचयकोषका ४ सय ८० जना कम�चारRका लाZग कुल १५ लाख २४ हजार 

न[ सय ६० .क�ता शयेर "वतरण गLरएको छ । अकt ऋण लगानीकता� नेपाल टे+लकमका ५ हजार ५ सय 

५० कम�चारRलाई ९ लाख १४ हजार ९ सय ७६ .क�ता शयेर "वतरण गLरएको छ। 

�य�तै, ऋण लगानीकता� नागLरक लगानी कोषका १ सय ७ जना कम�चारRलाई कुल ३ लाख ४ हजार ९ सय 

९२ .क�ता, राि�5य बीमा सं�थानका १ सय ९१ कम�चारRलाई ३ लाख ४ हजार ९ सय ९२ .क�ता शयेर 

"वतरण गLरएको छ। 

!वuधक नेपाल "व#युत !ाZधकरणका कम�चारR र अ�पर तामाकोशी आयोजनाका कम�चारRलाई �यूनतम 

५० देiख ४ सय २३ .क�तास�म शयेर 4दइएको छ। यी दईु सं�थाका कम�चारRका लाZग ३२ लाख ५७ हजार ५ 

सय २३ .क�ता शयेर बाँeडएको छ । 

सबै +मलाएर २ करोड ५४ लाख १६ हजार .क�ता शयेर "वतरण भएको जानकारR 4दइएको छ। 

क�पनीको शयेर आवेदन गLरएका मMये १५ वटा आवेदन मा� ैरv भएको /न�काशन तथा gबhr !ब�धक 

नागLरक लगानीकोषले जनाकारR 4दएको छ। 

आयोजनाका �थानीय !भा"वत दोलखा िजWलाबासीका लाZग छुsयाइएको १ करोड ५ लाख ९० हजार 

.क�ता शयेर प/छ "ववरण प� !का+शत गरR "वतरण गन0 /न�काशन तथा gबhr !ब�धकले बताएको 

छ।    

शयेर "वतरणका लाZग एनसीएम मच0�ट ब(.कङ +ल+मटेड सह– /न�काशक तथा gबhr !ब�धक Zथयो। 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/2/30 

राहुघाटको ठे3का खारेज 

७० करोड जमानत जफत गन6 �नण7य 

लोकमiण राई  

"व#युत ्!ाZधकरण सXचालक स+म/तले राहुघाट जल"व#युत ्आयोजनाको ठे_का स�झौता खारेज गन0 

/नण�य गरेको छ । 

स+म/तको gबहRबार रा/त बसको बैठकले राहुघाटको +स+भल ठे_का स�झौता खारेज गन0 /नण�य गरेको हो 

।  

‘राहुघाटको ठे_का स�झौता खारेज गन0 /नण�य भयो,’ !ाZधकरणका काय�कारR /नद0शक मुकेशराज 

काxलेले भने । स+म/तको /नण�य राहुघाट आयोजनाको काया�लयले पाएप/छ ठे_का खारेज गन0 !.hया 

सु� हुनेछ ।  

सXचालक स+म/तको /नण�यअनुसार काया�लयले भारतीय ठेकेदार आईभीआरसीएल +ल+मटेडलाई प� 

पठाउनेछ । प� पाएको  

१४ 4दन+भ� ठेकेदारले ‘साइट’ खालR गनु�पन0 हु�छ । ‘ठेकेदारले गरेको कामको मूWयांकन परामश�दाताबाट 

हु�छ,’ राहुघाट आयोजना !मुख कुलमान /घ+सङले भने, ‘ठेकेदारको ;/तपू/त � दाबी अMययन गरेर gबदा 

गLरनेछ ।’  

यसअ/घ Zच+लमे जल"व#युत ्आयोजनामा राyो काम गरेर चचा� बटुलेका उनले कLरब एक म4हनाअ/घ 

राहुघाट आयोजना !मुखका zपमा िज�मेवारR स�हालेका हुन ् । ठेकेदार आईभीआरसीएलकै कारण 

!ाZधकरणले सम�या]�त घोषणा गरेको राहुघाटमा उनले िज�मेवारR स�हालेप/छ कLरब ४ म4हनादेiख 

पाटन पुनरावेदन अदालतमा अिWझएको राहुघाटको मुvा खारेज भएको Zथयो । �यसको कLरब डढे 

साताप/छ उनकै अगुवाइमा ठे_का खारेज गन0 !�ताव !ाZधकरणले सXचालक स+म/तमा पुरय्ाएको हो । 

सXचालक स+म/तले आईभीआरसीएलको जमानत जफत गन0 /नण�य प/न गरेको छ । ‘परफम0�स ब�ड र 

से_युLरटR ब�डबापत राहुघाटको कLरब ७० करोड �पैयाँ प/न जफत गन0 /नण�य भएको छ,’ काxलेले भन े। 

/नण�यअनुसार ठेकेदार आयोजनाबाट ह{नसाथ यो आयोजना /नमा�णका लाZग नयाँ ठे_का !.hया सु� 

हुनेछ । /नय+मत zपमा काम भएको भए १७ वष�अ/घ प4हचान भई !.hया सु� भएको यो आयोजना 



सXचालनमा आइस_न े /नि`चत Zथयो । आईभीआरसीएलले चरम आZथ�क संकटका कारण स�झौता 

अनुसार काम गन� नसकेप/छ !ाZधकरण ठे_का स�झौता खारेज गन0 सोचमा पुगेको हो ।  

!ाZधकरणले माघ ८ मा ३० 4दन े�याद तोकr ‘नो4टस टु करे_सन’ पठाएर !.hया सु� गरेको Zथयो । �याद 

स.कएको भो+लपWट राहुघाट !ाZधकरण"व�| पाटन पुनरावेदन अदालत पुगेको Zथयो । अदालतले 

त�कालका लाZग यथाि�थ/तमा काम गन� 4दन भ�दै अ�तLरम आदेश जारR गरेप/छ ठे_का स�झौता 

खारेज गन0 !.hया रो.कएको Zथयो ।  

३२ मेगावाटको राहुघाटका +स+भल ठेकेदार आईभीआरसीएलसँग २०६७ काि�तक १८ मा ठे_का स�झौता 

भएको Zथयो । �यसको ४२ म4हना+भ� राहुघाट /नमा�ण भई सXचालनमा आइस_नुपन0 Zथयो । 

तर, +स+भलले ठे_का पाएको कLरब डढे वष�प/छ मा� परामश�दाता बा�कोस +ल+मटेडलाई २०६८ फागुन ४ 

मा /नयु_त गLरएको Zथयो । /नयुि_तको झ�ड ै ८ म4हनाप/छ बा�कोसले ठेकेदार आईभीआरसीएल 

+ल+मटेडलाई काम सु� गन� ‘नो4टस टु !ो+सड’ जारR गरेको Zथयो । �यस बेलास�म ठेकेदार /नमा�ण�थल 

पLरचालन भएको कLरब २ वष� पुZगसकेको Zथयो ।  

ठेकेदारले उWटो २ वष� ‘आइडल’ ब�नुपरेको तथा /नमा�ण साम]ीको मूWय बढेको भ�दै ३३ करोड �पैयाँ 

;/तपू/त � मा}यो ।  

!ाZधकरणले आईभीआरसीएललाई ३ करोड ९३ लाख �पैयाँ ;/तपू/त � 4दएको छ । तर १४ करोड �पैयाँ 

;/तपू/त � पाउनुपन0 दाबी गदS आईभीआरसीएलले बाँकr ;/तपू/त � रकमका लाZग ताकेता गLररहेको छ ।  

ठे_का स�झौता खारेज भएप/छ नयाँ !.hया सु� गरेर यो आयोजना /नमा�ण गन� कLरब ५ वष� ला}छ । 

!ाZधकरण nोतका अनुसार आईभीआरसीएलले एNभा�सबापत क�तीमा ५० करोड �पैयाँ लZगसकेको छ । 

तर, काम भने १० करोड �पैयाँभ�दा बढRको गरेको छैन । काम गन� नसकेप/छ ऋण लगानीकता� भारतीय 

एि_जम ब(कले प/न आईभीआरसीएलको बचाउ गरेको Zथएन । भारतीय दतूावासस4हतको टोलRले गतवष� 

/छटो काम गन� कडा /नद0शनसमेत 4दएको Zथयो । 

  



>f]tM cleofg, 2071/2/30 

सभाखोला आयोजनाको स!प8न अव:ध लि!बने 

4द2य`वरR हाइ~ोपावर +ल+मटेडले /नमा�ण गLररहेको सभाखोला आयोजनाको /नमा�ण अवZध लि�बने भएको छ । ४ 

मेगावाट ;मताको यो आयोजना �थल वरपर भकू�प र �यसप/छ आएको बा4ढ प4हरोले ;/त परुय्ाएको छ । 

आयोजनाको इ�टेक, पावर हाउस र आयोजना �थलस�मको १२ सय +मटर 5याकमा ;/त पगेुको छ । आयोजना 

आगामी पसु १५ मा /नमा�ण स�प�न गन0 ल�य +लइएको Zथयो । 

  



>f]tM cleofg, 2071/2/30 

 ‘>डफ?ट "ो@भजन’ नलगाउन जल#वBयुत ्"वD7कको माग 
जीवन ब�नेत 

�नजी�Fेबाट सGचा@लत आयोजना पनु�न7मा7ण गन7 अढाई अब7 
 

जेठ ३०, काठमाड[ । /नय+मत .क�ता /तन� नस_ने भएप/छ बcैकले गनु�पन0 eडफWट !ो+भजन त�काललाई हटाउन 

�वत�� ऊजा� उ�पादकहzले आ]ह गरेका छन ्। वशैाख १२ गतकेो भकू�प र �यसप/छका परक�पनबाट ;/त]�त 

जल"व#यतु ्आयोजना पनुः�थापना नहँुदास�म "व#यतु ्उ�पादन नहुने भएकाले आ�दानीको nोत �वतः ब�द हुने 

भएप/छ .क�ता /तन� सम�या हुने भ�दै उनीहzले यो माग गरेका हुन ्।  

 

सXचालनमा रहेका जल"व#यतु ् आयोजनाले हरेक ३ महRनामा आफूले कजा� +लएको बcैकमा /नय+मत .क�ता 

/तनु�पन0 2यव�था छ । तर, /नय+मत .क�ता /तन� नस_दा ‘!ो+भज/नङ’कै कारण बcैकबाट आउनस_ने दबाब रो_न 

य�तो आ]ह गरेको �वत�� ऊजा� उ�पादकहzको स�ंथा, नेपाल (इ�पान) का अMय; खNगबहादरु "व�टले बताए । 

कुन ै प/न आयोजनाले .क�ता समयमा /तन� नस_दा बcैकहzले स�भा"वत जोखीम कजा�बापतको 2यव�थामा 

/नि`चत !/तशत रकम छुsय्ाउनपुन0 हु�छ ।  

 

‘"व#यतु ् उ�पादन गLररहेका तर "वनाशकारR भकू�पका कारण ब�द भएका आयोजनाले .क�ता /तन� नस_ने 

भएकाले "वषम पLरि�थ/त मानेर eडफWट !ो+भजन हटाउन रा�5 बcैकसँग हाyो आ]ह हो,’ इ�पान अMय; "व�टले 

भने । यसबाट एका/तर आयोजनालाई बcैकको ऋण /तन� सिजलो हुने र अकt/तर वाiणQय बcैकलाई प/न सहज हुने 

इ�पानको ठ�याइ छ । भकू�पले जल"व#यतु ्;े�मा नकारा�मक वातावरणको सजृना गरेको अ4हलको ि�थ/तमा 

सरकारले यसलाई सधुार गन� कदम चाWनपुन0 इ�पान महासZचव कुमार पाDडकेो भनाइ छ । 
 

इ�पानले शhुवार प�कार स�मेलनमाप�mत प/न /नमा�णाधीन चरणमा रहेका, उ�पादन अनमु/तप� !ा�त गरR 

"व�तीय 2यव�थापनको चरणमा रहेका तथा स�भा2यता अMययनमा रहेका जल"व#यतु ् आयोजनाहzलाई 

!�य;zपमा ग�भीर असर पगेुको जानकारR 4दएको छ । इ�पानले भकू�पले ;/त पगेुका /नजी;�ेबाट सXचा+लत 

जल"व#यतु ् आयोजना पनु/न�मा�ण गन� z. २ अब� ५० करोड आव`यक पन0 त�याcक !�ततु गरेको छ ।  
 

�य�त,ै सXचालनमा रहेका जल"व#यतु ्आयोजनामा २ अब� ३० करोड �पयैाँको ;/त आकलन गLरएको इ�पानका 

अMय; खNगबहादरु "व�टले जानकारR 4दए । ‘भकू�पले /नमा�णाधीन आयोजनाहzमा ठूलो असर गरेको छ र 

�यसको "ववरण आउन अभmै समय ला}नेछ,’ उनले भने । सम]मा /नजी;े�बाट सXचा+लत स�पणू� आयोजना 

केहR न केहR zपमा भकू�पबाट !भा"वत रहेको इ�पानको /न�कष� छ । 
 

��त पुगेका १९ मJये १४ ब8द  

भकू�पका कारण /नजी;े�बाट /नमा�ण गरR सXचालनमा रहेका १९ ओटा जल"व#यतु ्आयोजनामा ;/त पगेुको र 

तीमMये १४ ओटामा "व#यतु ्उ�पादन ब�द रहेको छ । ;/त पगेुका आयोजनाहzमा माZथWलो भोटेकोशी, इ��ावती 



तnेो, सनुकोशी, बर�ची खोला, माZथWलो हाँडीखोला, +सउरRखोला, +स"!ङखोला, मMय चाकु, तWलो चाकु, 

चाकुखोला, चना�वती, आँखखुोला १, मलैङु खोला, भरैवकुDड, िजरRखोला, राँधीखोला र छोटेखोलालगायत जल"व#यतु ्

आयोजना रहेका छन ्। यी आयोजनाबाट कुल १ सय ९ मेगावाट "व#यतु ्उ�पादन हँुदै आएकोमा अ4हले ८० मेगावाट 

"व#यतु ्राि�5य !सारण लाइनमा जोeडन सकेको छैन । !ा�त !/तवेदनअनसुार केहR आयोजना नराyरR !भा"वत 

भएका र क/तपय आयोजनाको अव�था र "ववरण अझ ै!ा�त नभइसकेको इ�पानको भनाइ छ । 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/2/30 

�नजी �ेFका #वBयुत ्आयोजनामा २ अब7को ��त 

भूक�पले "व#युत ्उ�पादन गLररहेका, /नमा�णाधीन, उ�पादन अनुम/त +लएर लगानी जुटाउने चरण र 

स�भा2यता अMययनमा रहेका /नजी ;े�का "व#युत ्आयोजनामा २ अब� ३० करोड �पैयाँको ;/त पुगेको 

छ । 

�वत�� ऊजा� उ�पादकको सं�था इपानले राजधानीमा प�कार स�मेलन गरR भूक�पले ;/त पुरय्ाएका 

आयोजना पुन/न�मा�णमा २ अब� ५० करोड �पैयाँ ला}ने !ारि�भक अनुमान गLरएको बताएको हो । 

इपानका अनुसार, भूक�पबाट माZथWलो भोटेकोसी, इ��ावती तेnो, सुनकोसी साना जल"व#युत ्

आयोजना, बर�चीखोला, माZथWलो हाँडीखोला, +सउरRखोला, +स"!ङखोला, मMयचाकु, तWलो चाकु, 

चाकुखोला, चना�वती, आँखखुोला १, मैलुङखोला, भैरवकुDड, िजरRखोला राँधीखोला र छोटेखोला गरR कुल १ 

सय ९ मेगावाट !भा"वत भएका छन ्। �यसमMये १४ आयोजना ब�द भएर ८० मेगावाट gबजुलR राि�5य 

!सारण लाइनमा जोeडएको छैन । 

इपान अMय; खNगबहादरु "व�टले /नमा�णाधीन धेरै आयोजनामा ठूलो असर परेको बताए । ‘जोiखम 

मोलेर जल"व#यु�मा लगानी गLररहेका /नजी ;े�का !वuधकको मनोबल कायम रा�न सरकारले यस 

;े�लाई उ�च !ाथ+मकतामा राखी "व�तीय र नी/तगत सहु+लयत 4दनुपछ� ,’ उनले भन े । 

इपानले भूक�पबाट ;/त]�त भएका, सXचालनमा आएका जल"व#युत ् आयोजनाको हकमा ५.५ 

!/तशतभ�दा कम aयाजदरमा ऋण उपलaध गराउन माग गरेको छ । जल"व#युत ्लगानी तथा "वकास 

क�पनी र अ�तरा�ि�5य लगानी क�पनीको पुँजी पLरचालन गरेर सहु+लयत कजा� माग गरेको छ । 

‘भूक�पबाट ;/त पुगेको आयोजना पुन/न�मा�णका लाZग ठूलो रकम आव`यक छ, gबमाबापतको रकम 

फा�ट 5याकमा उपलaध गराउने र gबमा क�पनीले ५० !/तशत अZ]म gबमा भु_तानी 2यव�था गLर4दन 

सरकारले /नद0शन 4दनुपछ� ,’ अMय; "व�टले भने । 

;/त भएका आयोजना पुन/न�मा�ण भएर राि�5य !सारण लाइनमा नजोeडएस�मको समयलाई �य�ता 

आयोजनाको उ�पादन, अनुम/तप�, आयोजना "वकास स�झौता तथा "व#युत ्खLरद–gबhr स�झौता थप 

गन� इपानले माग गरेको छ । 

इपानका पूव�अMय; डा.सुवण�दास Tे�ठले ऊजा� ;े�लाई संकट]�त ;े� घोषणा गरR सरकारले "वशषे 

राहत �याकेज Wयाउनुपन0 बताए । ‘भूक�पप/छ प/न सरकारR /नकायले प4हलेज�तै !.hयागत झ�झटमा 

�मिWलए सम�यामा परेरहेका आयोजना झन ्संकटक]�त हु�छन,् /नण�य !.hया फा�ट 5याकबाट गरR 

लगानी वातावरण बनाइ4दनुपछ� ,’ Tे�ठले भने । इपानका महासZचव कुमार पाDडलेे सहु+लयत घोषणा गरR 

सरकारले जल"व#युत ्!ाथ+मकता!ा�त र लगानीयो}य ;े� भएको स�देश 4दनुपन0 बताए । - See more 
at: http://www.enayapatrika.com/2015/06/10721#sthash.5pHemS4V.dpuf 
 

 



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/2/30 

�नजी �ेFका #वBयुत ्आयोजनामा २ अब7को ��त 

भूक�पले "व#युत ्उ�पादन गLररहेका, /नमा�णाधीन, उ�पादन अनुम/त +लएर लगानी जुटाउने चरण र 

स�भा2यता अMययनमा रहेका /नजी ;े�का "व#युत ्आयोजनामा २ अब� ३० करोड �पैयाँको ;/त पुगेको 

छ । 

�वत�� ऊजा� उ�पादकको सं�था इपानले राजधानीमा प�कार स�मेलन गरR भूक�पले ;/त पुरय्ाएका 

आयोजना पुन/न�मा�णमा २ अब� ५० करोड �पैयाँ ला}ने !ारि�भक अनुमान गLरएको बताएको हो । 

इपानका अनुसार, भूक�पबाट माZथWलो भोटेकोसी, इ��ावती तेnो, सुनकोसी साना जल"व#युत ्

आयोजना, बर�चीखोला, माZथWलो हाँडीखोला, +सउरRखोला, +स"!ङखोला, मMयचाकु, तWलो चाकु, 

चाकुखोला, चना�वती, आँखखुोला १, मैलुङखोला, भैरवकुDड, िजरRखोला राँधीखोला र छोटेखोला गरR कुल १ 

सय ९ मेगावाट !भा"वत भएका छन ्। �यसमMये १४ आयोजना ब�द भएर ८० मेगावाट gबजुलR राि�5य 

!सारण लाइनमा जोeडएको छैन । 

इपान अMय; खNगबहादरु "व�टले /नमा�णाधीन धेरै आयोजनामा ठूलो असर परेको बताए । ‘जोiखम 

मोलेर जल"व#यु�मा लगानी गLररहेका /नजी ;े�का !वuधकको मनोबल कायम रा�न सरकारले यस 

;े�लाई उ�च !ाथ+मकतामा राखी "व�तीय र नी/तगत सहु+लयत 4दनुपछ� ,’ उनले भन े । 

इपानले भूक�पबाट ;/त]�त भएका, सXचालनमा आएका जल"व#युत ् आयोजनाको हकमा ५.५ 

!/तशतभ�दा कम aयाजदरमा ऋण उपलaध गराउन माग गरेको छ । जल"व#युत ्लगानी तथा "वकास 

क�पनी र अ�तरा�ि�5य लगानी क�पनीको पुँजी पLरचालन गरेर सहु+लयत कजा� माग गरेको छ । 

‘भूक�पबाट ;/त पुगेको आयोजना पुन/न�मा�णका लाZग ठूलो रकम आव`यक छ, gबमाबापतको रकम 

फा�ट 5याकमा उपलaध गराउने र gबमा क�पनीले ५० !/तशत अZ]म gबमा भु_तानी 2यव�था गLर4दन 

सरकारले /नद0शन 4दनुपछ� ,’ अMय; "व�टले भने । 

;/त भएका आयोजना पुन/न�मा�ण भएर राि�5य !सारण लाइनमा नजोeडएस�मको समयलाई �य�ता 

आयोजनाको उ�पादन, अनुम/तप�, आयोजना "वकास स�झौता तथा "व#युत ्खLरद–gबhr स�झौता थप 

गन� इपानले माग गरेको छ । 

इपानका पूव�अMय; डा.सुवण�दास Tे�ठले ऊजा� ;े�लाई संकट]�त ;े� घोषणा गरR सरकारले "वशषे 

राहत �याकेज Wयाउनुपन0 बताए । ‘भूक�पप/छ प/न सरकारR /नकायले प4हलेज�तै !.hयागत झ�झटमा 

�मिWलए सम�यामा परेरहेका आयोजना झन ्संकटक]�त हु�छन,् /नण�य !.hया फा�ट 5याकबाट गरR 

लगानी वातावरण बनाइ4दनुपछ� ,’ Tे�ठले भने । इपानका महासZचव कुमार पाDडलेे सहु+लयत घोषणा गरR 

सरकारले जल"व#युत ्!ाथ+मकता!ा�त र लगानीयो}य ;े� भएको स�देश 4दनुपन0 बताए ।  
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/2/30 

राहुघाटको ठे3का तो>डयो 
सचने गौतम 

"व#युत ् !ाZधकरणले /नमा�णाधीन ३२ मेगावाटको राहुघाट जल"व#युत ् आयोजनाको मु�य +स+भल 

संरचनाको ठेकेदार भारतीय क�पनी आइ+भआर+सएलसँगको ठे_का स�झौता तोडकेो छ । 

!ाZधकरण सXचालक स+म/तको gबहRबारको बैठकले स�झौताअनुसार काम गन� नसकेको भ�दै 

क�पनीसँगको ठे_का तोNन े /नण�य गरेको हो । 

!ाZधकरणका काय�कारR /नद0शक मुकेशराज काxले "व�तीय zपमा टाट पिWटएको र स�झौताअनुसार 

काम गन� नसकेकाले आइ+भआर+सएलसँगको ठे_का तोeडएको जानकारR 4दए । ‘ठे_का तोडी क�पनीले 

अZ]म भु_तानी र काय�स�पादन ब(क }यारे�टR जफत गन0 /नण�य भएको छ,’ काय�कारR /नद0शक काxलेले 

भने । 

क�पनीले अZ]म भु_तानी र काय�स�पादन ब(क }यारे�टR hमश: ४२ लाख ७५ हजार अमेLरकr डलर र 

कLरब २४ लाख डलर तथा ९ करोड �पैयाँ राखेको छ । भारतीय एि_जम ब(कको सहु+लयतपूण� र नेपाल 

सरकार तथा "व#युत ् !ाZधकरणको संयु_त लगानीमा आयोजना /नमा�ण हुन लागेको हो । 

एि_जम ब(कको ऋण +लएका कारण ठेकेदार र परामश�दाता क�पनी दवुै भारतीय छन ् । भारतीय 

क�पनीबीच गराइएको !/त�पधा�मा टाट पिWटएको क�पनी आइ+भआर+सएललाई छनोट गLरएको Zथयो 

। एि_जम ब(कबाट +लएको ऋण +स+भलतफ� का "व#यु�गहृ, बाँध, सु�ङलगायतका संरचना /नमा�ण र 

परामश�दातामा खच� हुनछे । आयोजनाको कुल लागत ६ करोड ७० लाख अमेLरकr डलर छ । 

काय�कारR /नद0शक काxलेले अ4हलेस�म भएको कामको अMययनप/छ आयोजनाबारे थप /नण�य गLरन े

बताए । पैसा अभावको कारण देखाउँदै +स+भल ठेकेदार आइ+भआर+सएलले काम नगरेप/छ "व#युत ्

!ाZधकरणले ३० 4दन ेसूचना (नो4टस टु करे_सन) 4दएको Zथयो । क�पनीले !ाZधकरणको सूचना ठे_का 

स�झौता"वपरRत भएको दाबी गदS गत पुसमा पुनरावेदन अदालतमा Lरट दायर गरेको Zथयो । सु�मा 

ठेकेदारमाZथ कारबाहR नगन� अ�तLरम आदेश 4दएको पुनरावेदन अदालत पाटनले गत १७ जेठमा मुvाको 

अि�तम फैलसा गदै आइ+भआर+सएलको Lरट /नवेदनलाई खारेज गLर4दएको हो । Lरट खारेज भएप/छ 

!ाZधकरणलाई ठे_का तोNन बाटो खलेुको Zथयो । 

!ाZधकरणका ११ तहका कुलमान /घ+सङ !मुख भएप/छ आयोजनाको !ग/त मूWयांकन गरR ठे_का तोNन े

!.hया अगाeड बढाएका Zथए । �यसमा !ाZधकरणका काय�कारR /नद0शक काxलेले प/न साथ 4दएका Zथए 

। ‘ठे_का स�झौता भएको ५ वष� पूरा हँ◌ुदासमेत आयोजना स.कनुपन0 वेलामा अ4हलेस�म ठेकेदार पूण� 

zपमा पLरचालन नै भएको रहेनछ, यहR अव�था र4हरहे राहुघाट !ाZधकरणका लाZग मा�ै नभएर मुलुकै 

लाZग महँगो आयोजना ब�ने देखेप/छ ठे_का तोNन े !.hया अगाeड बढाएको Zथएँ,’ /घ+सङले भन े । 

०७३ जेठमा स_न ेल�य राiखएको आयोजनाको अ4हलेस�मको "व�तीय र भौ/तक !ग/त कLरब १२/१२ 



!/तशत मा�ै छ । आयोजनाले ठेकेदारलाई अ+लहेस�म कLरब ५० करोड �पैयाँ भु_तानी गLरसकेको छ । 

�यसमMये ठेकेदारले उपकरण र हालस�मको कामस4हत कLरब २० करोड �पैयाँ मा� ैखच� गरेको छ । 

आयोजनाको मु�य, सहायक, अeडट गरR सु�ङको ल�बाइ कLरब ८ .कलो+मटर छ । ठेकेदारले अ4हले 

ख/नरहेको १ सय १७ +मटर अeडट तीन सु�ङमMये १० म4हनामा ६४.५ +मटर मा�ै खनेको Zथयो । ठेकेदारले 

गत चतैदेiख काम नै रोकेको Zथयो । 

‘सXचालक स+म/तको /नण�य !ा�त भएप/छ ठेकेदारलाई ठे_का तोeडएको सूचना 4द�छ�, �यसप/छ १४ 

4दन+भ�मा आयोजना�थल छोeडस_नुपन0 हु�छ,’ आयोजना !मुख /घ+सङले भने । ठेकेदार क�पनीले 

भने !ाZधकरणले परामश�दाता छनोटमा 4ढलाइ गरेकाले आयोजना /नमा�ण अगाeड बढाउन नस.कएको 

बताउँदै आएको Zथयो । भारतीय दतूावासले गLर4दएको 4ढलाइका कारण +स+भलको ठे_का स�झौता 

काया��वयनमा आएको २२ म4हनाप/छ परामश�दाता छनोट भएको Zथयो । परामश�दाता /नयुि_तमा 4ढलाइ 

भएप/छ !ाZधकरणले ठेकेदारलाई ३ करोड ९३ लाख �पैयाँ ;/तपू/त � /तरेको Zथयो ।  
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/2/30 

मा:थ?लो तामाकोसीको सेयर बाँडफाँट 

माZथWलो तामाकोसी जल"व#युत ्आयोजनाको सेयर बाँडफाँट भएको छ । आयोजनाका कम�चारR, ऋण 

!दायक सं�थाका कम�चारR र सXचयकता�का लाZग छु{याइएको सेयर शुhबार बाँडफाँट गरेको हो । 

आवेदन संकलन गरेको कLरब ७५ 4दनप/छ सेयर बाँडफाँट भएको छ । !.hया पूरा भएका सबै आवेदकलाई 

�यूनतम ५० .क�ता र �यसबाट बचकेो सेयर समानुपा/तक !णालRअ�तग�त "वतरण गLरएको सेयर 

/न�कासन तथा gबhr !ब�धक नागLरक लगानी कोषले जानकारR 4दएको छ । 

रRतपूव�क आवेदन गन0 १ लाख ९१ हजार १ सय ५९ जना सXचयकता�लाई १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय 

२० .क�ता सेयर बाँडफाँट गLरएको छ । य�तै, नेपाल "व#युत ्!ाZधकरण र क�पनीका ९ हजार ९ सय ५४ 

जना कम�चारRलाई ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६० .क�ता, नेपाल दरूसXचार क�पनीका ५ हजार ५ सय ५० 

कम�चारRलाई ९ लाख १४ हजार ९ सय ७६ .क�ता, कम�चारR सXचय कोषका ४ सय ८० कम�चारRलाई १५ 

लाख ३१ हजार ४ सय ४० .क�ता "वतरण गLरएको छ । 

�य�तै, राि�5य gबमा सं�थानका १ सय ९१ कम�चारRलाई ३ लाख ४ हजार ९ सय ९२ .क�ता र नागLरक 

लगानी कोषका १ सय ७ जना कम�चारRलाई ३ लाख ४ हजार ९ सय ९२ .क�ता गरR कुल २ करोड ५४ लाख 

१६ हजार .क�ता सेयर बाँडफाँट भएको कोषले बताएको छ । 

यसअ/घ आयोजनाले �थानीयलाई १० !/तशत र ऋण !दायक सं�थाका कम�चारR र सXचयकता�लाई २४ 

!/तशत सेयर "वतरण गन0 तयारR गरेको Zथयो । सोहRअनुzप "ववरणप� प/न !का+शत गरेको Zथयो । 

तर, "ववादका कारण �थानीयलाई छु{याइएको सेयरका लाZग आवेदन न ै खWुन सकेन । 

�थानीयका लाZग १ अब� ५ करोड ९० लाख �पैयाँको १ करोड ५ लाख ९० हजार .क�ता सेयर छु{याएको छ । 

सोहR कारण अ4हले कम�चारR र सXचयकता�लाई छु{याइएको सेयर मा� बाँडफाँट गLरएको हो । क�पनीको 

सेयरमा ३ अब� ६० करोड ६ लाख �पैयाँबराबरको (३ करोड ६० लाख ६ हजार .क�ता) सेयरका लाZग 

दरखा�त आ�वान गLरए प/न साढे १९ अब� �पैयाँबराबरको सेयर माग आएको Zथयो ।  
  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/2/30 

राहुघाटको ठेकेदारसँग ठे3का तोNने �नण7य 

काठमाडO/रास— नेपाल "व#युत ् !ाZधकरण सXचालक स+म/तले ३२ मेगावाटको राहुघाट जल"व#युत ्

आयोजनाको ठेकेदार क�पनीसँग ठे_कास�झौता तोNन े /नण�य गरेको छ । gबहRबार रा/त ऊजा� 

म��ालयमा बसेको सXचालक स+म/तको बैठकले ठे_का तोNन े/नण�य गरेको हो ।  

बैठकले ठेकेदार आईभीआरसीएल +ल+मटेडले राखेको धरौटR रकमसमेत जफत गन0 /नण�य गरेको हो । 

!ाZधकरणका अनुसार ठेकेदार क�पनीले राखेको २४ लाख ८० हजार डलर र ९ करोड ३५ लाख �पैयाँ धरौटR 

जफत गन� लाZगएको हो । यो /नण�यसँगै !ाZधकरण अब ठेकेदार क�पनीलाई सूचना 4दएर बाँकr हर4हसाब 

फरफारक गरR gबदाइ गनु�का साथ ैनयाँ ठे_का आ�वान गन0 !.hया अ/घ बढाइन े!ाZधकरणका काय�कारR 

/नद0शक मुकेशराज काxलेले जनाएको छ ।  

ठेकेदार क�पनीले काम नगरेप/छ !ाZधकरणले ठे_कास�झौता तोNन े!.hया अ/घ बढाएसँगै �यस"व�| 

पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुvा दायर गरेको Zथयो । !ाZधकरणको प;मा फैसला आएप/छ बाटो खलेुको 

हो । सम�या]�त अव�थामा पुगेको सो आयोजना /नमा�णमा 4ढलाइ गरेको भ�दै ठेकेदार 

आईभीआरसीएल +ल+मटेडस“ग स�झौता तोNन े !.hयाअ�तग�त !ाZधकरणले प� समेत पठाइसकेको 

Zथयो । २२ eडसे�बर अथा�त गत ७ पुसमा एक म4हना+भ� ९१ +मटर अeडटअ�तग�तको सु�ङ पूरा नगरे 

ठे_कास�झौता तोNन े!ाZधकरणले क�पनीलाई सूचना 4दएको Zथयो । �यस"व�| ठेकेदार क�पनीले मुvा 

दायर गरेको Zथयो ।  

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/2/30 

तामाकोसीको सेयर बाँडफाँट 

काठमाडO/रास— �वदेशी लगानीमा /नमा�णाधीन ४५६ मेगावाटको माZथWलो तामाकोसी जल"व#यतु ्आयोजनाको 

सेयर बाँडफाँट भएको छ । कम�चारR सXचय कोषका सXचयकता� र कोषका कम�चारRका साथै नेपाल "व#यतु ्

!ाZधकरण र तामाकोसी आयोजना, राि�5य gबमा स�ंथान, नेपाल टे+लकम र नागLरक लगानी कोषका कम�चारRलाई 

सेयर बाँडफाँट गLरएको हो । सXचयकता� तथा यी /नकायका कम�चारRका लाZग २४ !/तशतबराबरको सेयर आ�वान 

गLरएको Zथयो । बाँकr १० !/तशत िजWलावासी र १५ सव�साधारणलाई प/छ सेयर जारR गन� बाँकr छ ।आयोजनाको 

/न�कासन तथा gबhr !ब�धक नागLरक लगानी कोषका अनसुार सXचयकता�ले १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय 

२० .क�ता सेयर पाएका छन ्। ५ हजार हाWने सXचयकता�ले ५० .क�ता पाएका छन ्भने �यसभ�दा माZथ हाWने 

सXचयकता�ले हालेको रकमको आधारमा सेयर पाएका छन ्। सबभै�दा बढR ५ लाख सेयर हाWने सXचयकता�ले २ 

सय ९३ .क�ता सेयर पाएको कोषले जनाएको छ ।  

�यसैगरR, "व#युत ् !ाZधकरण र तामाकोसीका कम�चारRले ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६०, टे+लकमका 

कम�चारRले ९ लाख १४ हजार ९ सय ७६ .क�ता, सXचय कोषका कम�चारRले १५ लाख २४ हजार ९ सय ६० 

तथा gबमा सं�थान र नागLरक लगानीका कोषका कम�चारRले बराबर ३ लाख ४ हजार ९ सय ९२ .क�ता 

सेयर पाएका छन ्।  

दोलखा िजWलावासीका लाZग छुsय्ाएको बाँकr १ करोड ५ लाख ९० हजार .क�ता सेयर /न�कासनको 

तयारRमा रहेको र �यसप/छ थप १५ !/तशत सेयर सव�साधारणलाई /न�कासन गLरन े आयोजनाले 

जनाएको छ । 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/2/31 

भूक!पले ७२ मेगावाट उ-पादन ब8द 

• करोड[को ;/त, त�काल मम�को स�भावना �यनू 

ऋ"षराम पौNयाल  

भकू�पले +स�धुपाWचोकका सात "व#यतु ्आयोजनाबाट हँुदै आएको ७२ मेगावाट "व#यतु◌्े उ�पादन डढे 

म4हनादेiख ब�द छ । आयोजना �थलमा प4हरो च+लरहेकाले त�काल मम�तको स�भावना नभएको 

जानकारR आयोजनाले 4दएको छ । एक सय दईु मेगावाटको मMयभोटेकोसीस4हत /नमा�णाधीन चार 

आयोजना प/न ;/त]�त भएका छन ्। ती आयोजनाहzको करोड[ �पयैा ँनो_सानी भएको छ । क/तपय 

आयोजना मम�तका लाZग एक वष�भ�दा बढR समय लागने अनमुान छ ।  

 

उ�पादन 4दइरहेको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, १० दशमलव ५ मेगावाटको सनुकोसी, छ दशमलव ५ 

मेगावाटको परुानो चाकु, ३ दशमलव ५ मेगावाटको भरैवकुDड, ३ दशमलव २ मेगावाटको बरा�ची, २ 

दशमलव ६ मेगावाटको सानो सनुकोसी, एक मेगावाटको माZथWलो हाँडीखोलालगायत आयोजनाहzको 

उ�पादन भकू�प आएदेiख न ैब�द छ । सामा�य ;/त पगेुको इ��ावती तnेोको भने मम�तप/छ उ�पादन स�ु 

भएको छ ।  

 

 सबभै�दा बढR ;/त ४५ मेगावाटको भाटेकोसीको भएको छ । ‘पेन�टक’ पाइप फुटेर पानी बा4हर /न�केप/छ 

पावर हाउस, आवास भवन, काया�लयलाई ;/त परुय्ाएको छ । भोटकोसी क�पनीका !मखु काय�कारR 

अZधकृत नरे�� !जाप/तका अनसुार !ारि�भक ;/त हेदा� पनु/न�मा�ण गरेर उ�पादन स�ु गन� क�तीमा एक 

वष� ला}नेछ । अ�यनत् जोiखम ;े� मा/नएको आयोजना �थलमा मगंलबार !ा"वZधक टोलR गएको छ । 

‘स�भव भयो भने मम�तभ�दा प/न थप ;/त नहोस ् भ�नाका लाZग प4हरो रोकथाम !यास गछ�,’ 

!जाप/तले भने ।  

 

भाटेकोसीको गत साउनमा गएको जुरे प4हरोले 5ास+मसन लाइन ;/त परुय्ाएको Zथयो । प4हरोका कारण 

ब�द आयोजना सXचालन नहँुदै दलहzको आ�वानमा असोजदेiख 5ा�स+मसन लाइन बनाउन रोक 

लगाइएको Zथयो । गत पसुबाट उ�पादन स�ु गरेको आयोजना फेLर भकू�पको मारमा परेको छ । 

!ाZधकरणको �वा+म�वमा रहेको १० दशमलव ५ मेगावाटको सनुकोसीको नहर फुटेको छ । टवा�इनमा पानी 

नजाने भएप/छ उ�पादन ब�द गLरएको छ । उ_त ओयोजनाको मम�त भइरहेको छ ।  

 



/नमा�णाधीन आयोजनामMये सबभै�दा बढR ;/त माZथWलो चाकुको भएको छ । +शवTी हाइ~ोका काय�कारR 

अMय; उमेश कसजुका अनसुार उ_त आयोजनाको 5ा�स+मसन लाइन, पावर हाउस, सज�{यांक, ‘पेन�टक’ 

पाइप, स�ुङमा बढR ;/त पगेुको छ । !वेश माग� ;त"व;त भएको र प4हरोको जोiखम रहेकाले त�काल 

मम�तको स�भावना �यनू छ । ‘करोड[को नो_सानी भयो,’ कसजुले भने ।  

 

ला.फङब|ु र नेपाल एलाइ�स#वारा /न+म�त छ दशमलव पाँच मेगावाटको परुानो चाकुको ‘5ा�स+मसन 

लाइन’, बालकुा छा�ने मे+सन, ि�वचयाड�मा ;/त पगेुको छ । ‘वषा�त अगाeड मम�को स�भावना छैन,’ 

कसजुले भने । सेलाङमा /नमा�ण भइरहेको १० दशमलव छ मेगावाटको मनुलाइट हाइ~ोपावरको !वेश माग� 

Mव�त भएको छ । कम�चारR आवासको सरंचनाको ज�तापातलगायतको सामान चोरR भएको छ ।  

 

प4हरोको जोiखमले क/तपय आयोजना �थल न ैमानव ब�ती"वहRन भएकाले त�काल मम�तको स�भावना 

देiखदैँन । एक मेगावाटको �याडीखोला आयोजना उ�पादन स�ु गन0 समयमा ;त"व;त भएको छ । दईु 

सय ५० मेगावाटभ�दा बढRका आयोजनाहz /नमा�णाधीन अव�थामा छन ् । जलgबरे कLरडोरमा रहेका 

/नमा�णाधीन आयोजनाको ;/तको सब ै"ववरण अझ ै!ा�त भइसकेको छैन । 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/2/31 

मेवाखोला असोजदेPख सGचालन हुने 

ड�बर+स ंराई  

मेवाखोला जल"व#यतु ्आयोजना आगामी असोजबाट सXचालनमा आउने भएको छ । आयोजनाको ८० !/तशत 

काम स.कएको र बाँकr स_न दुर्तग/तमा /नमा�ण था+लएको सा�स ुका+लका हाइ~ोपावर क�पनी !ा+लले जनाएको 

छ । 

 

क�पनीका मेनेिजङ डाइरे_टर अजु�न राईका अनसुार यो "व#यतु ् आयोजनाले एक मेगावाट ;मताको "व#यतु ्

उ�पादन गLरनेछ । खोटाङको १८ औ ंिजWला पLरष#ले पाँच वष�+भ� िजWला लोडसेeडङ म_ुत बनाउने योजना पाLरत 

गरेप/छ िजWलामा "व#यतु ् उ�पादनले ग/त +लएको हो । यो आयोजना साव�ज/नक /नजी साझेदारR (पीपीपी) 

मोडलमा सXचालन गLरएको हो । यसबाट उ�पा4दत "व#यतु ्+सध ैके��Rय लाइनमा जोeडनेछ । उ�पा4दत "व#यतु ्

उपभो_ताको घर–घरमा !वाह गन�का लाZग बइुपाि�थत के��Rय लाइनको सब–�टेसनस�म परुय्ाउन ख�बा गाNने 

र तार टाँ}ने काम प/न भइरहेको राईले बताए ।  
 

मेवाखोला हाइ~ोपावर 4द_तले नगरपा+लका–१० मा पन0 मेलाखोला दोभानबाट उ�पादन गन� लाZगएको हो । उ_त 

हाइ~ोपावरका लाZग तीन .कलो+मटर टाढाबाट पानी Wयाइएको छ । हाइ~ोपावरका लाZग आव`यक केहR–केहRबाहेक 

अZधकाशं साम]ी ढुवानीको कामसमेत स.कएको आयोजनाले जनाएको छ । यसका लाZग चार वटा क�पनीले 

क�5याकमा काम गLररहेका छन ् । हाइ~ो मेका/नकलका लाZग महाशि_त हाइ~ोपावर क�पनी, 5ा�स+मसनका 

लाZग शाह इले_5ो/नक !ा+ल, +स+भलका लाZग पे+स.फक gबWडस� र इले_5ोमेका/नकलका लाZग Zच�सीले िज�मा 

+लएका छन ् । 

 

७० !/तशत ब(क लगानी तथा ३० !/तशत उपभो_ताको सेयरबाट सXचालन गन� लाZगएको हाइ~ोपावर १९ करोड 

�पयैाँको लागतमा स�प�न हुन लागेको हो । यसका लाZग सानीमा ब(कको नेत�ृवमा ब(क अफ काठमाड[ले समेत 

लगानी गरेको छ ।  
 

िजWलाबासीलाई प4हलो !ाथ+मकतामा राखेर सेयर सकंलन था+लएको आयोजनाका लाZग हालस�म सा◌ाढे चार 

करोडको सेयर सकंलन भइसकेको आयोजना !मखु ल+लतकुमार राईले बताए । सेयर खLरद गन� िजWलाबासीले 

देखाएको उ�साहले आयोजना स�प�न गन� सहज भएको राईको भनाइ छ । राईले भने, ‘हाइ~ोपवरको कामलाई 

महाभकू�पले कुन ै!भाव नपारेकोले /छsै सXचालन गLरनेछ ।’ 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/2/31 

पGचेQवर "ा:धकरणमा �नयुि3त 

सरकारले महे�� ग�ुङलाई पXचे`वर "वकास !ाZधकरणको !मखु काय�कारR अZधकृत (सीईओ) /नय_ुत गरेको छ । 

ऊजा� म��ालयको !�तावमा मि��पLरष#ले कLरब एक साताअ/घ ग�ुङलाई सीईओ /नय_ुत गरेको हो । 

 

ऊजा�म��ी राधाकुमारR �वालRका कारण कLरब ६ म4हना 4ढला सीईओ /नयिु_त भएको हो । नेपालले सीईओ 

/नयिु_तमा 4ढलाइ गरेप/छ भारतले अ/तLर_त !मखु काय�कारR अZधकृत (एसीईओ) लाई /न+म�तको िज�मेवारR 

4दन आ]ह गदS आएको Zथयो । सीईओलगायत कम�चारR /नय_ुत हुन नस_दा पXचे`वर बहुउvे`यीय आयोजनाको 

"व�ततृ अMययन भारतका तफ� बाट एकतफ� zपमा ब/नरहेको Zथयो । 

 

ग�ुङ यसअ/घ +सँचाइ "वभाग र "व#यतु ् "वकास "वभागका पवू�महा/नद0शक हुन ् । उनी नेपाल इि�ज/नयस� 

एसो+सएसनका पवू�अMय;समेत हुन ्। म��ालय र �यसअ�तग�तकै /नकायका बहालवाला कम�चारRलाई पXचे`वरमा 

/नय_ुत गन� म��ी �वालRलाई दबाब Zथयो । उनले ग�ुङलाई सीईओमा /नयिु_त गन� गरेको !�ताव 

मि��पLरष#बाट ३ पटक .फता�समेत भएको Zथयो । नल+सहंगाढ जल"व#यतु ्आयोजनाको काय�कारR /नद0शकमा 

कां]ेस/नकटलाई Wयाउन सहम/त भएप/छ एमाले/नकट ग�ुङ पXचे`वरको सीईओ बनाइएको म��ालय nोतको 

भनाइ छ ।  

 

!ाZधकरणको काय�कारR /नद0शकमा ��!साद +सटौला (काननु) र 4दलRपकुमार सडौला (वातावरण) लाई /नय_ुत 

गLरएको छ । काय�कारR /नद0शक (!शासन) मा पवू�सहसZचव नवराज स�जेलको नाम !�ताव भए प/न अ�वीकृत 

भएको छ ।  

 

भारतले चारमMये दईु काय�कारR /नद0शक /नय_ुत गLरसकेको छ । सीईओको पद भने ३/३ वष� नेपाल र भारतले 

आलोपालो गरR /नय_ुत गन0 2यव�था छ । भारतीय परामश�दाता वा�कोस +ल+मटेडले गत म+ंसरदेiख पXचे`वरको 

"व�ततृ अMययन (डीपीआर) /नमा�ण गLररहेको छ ।  
 

नेपालले सीईओलगायत कम�चारR /नय_ुत गन� नस_दा डीपीआरको अनगुमन, मWूयांकन र सपुLरवे;ण हुन सकेको 

Zथएन । यसबाट पXचे`वरको डीपीआर नेपालको 4हत"वपरRत ब�न स_ने भय पदैा भएको Zथयो ।  

 

२०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच महाकालR सि�धबाट पXचे`वर /नमा�ण गन0 भएको हो । तर, �यसको १९ वष�प/छ 

गत साउनमा भारतीय !धानम��ी नरे�� मोदR नेपाल आउँदा काया�देश पाLरत भएको Zथयो । यो आयोजनाबाट कुल 

६७ सय २० मेगावाट "व#यतु ्उ�पादन हु�छ । 

  



>f]tM cleofg, 2071/2/31 

समयमै �नमा7ण पूरा भएन काबेलT कोUरडोर 

ख"वन लइँुटेल 

कावेलR कोLरडोर आयोजना /नधा�Lरत समयम ैपरूा हुन सकेको छैन । पवू�पहाडी िजWलामा उ�पा4दत "व#यतु ्के��Rय 

!सारण लाइनमा जोNने १ सय ३२ केभीएको ;मताको "व#यतु ्!सारण लाइन कावेलR कोLरडोरको काम /नधा�Lरत 

समयमा करRब आधा मा� परूा भएको हो । पाँचथरको अमरपरुदेiख झापाको लखनपरुस�म ९० .कमी दरूRमा रहेको 

कोLरडोर /नमा�णमा २ सय ५९ ओटा टावर /नमा�ण गनु�पन0मा हालस�म ५० !/तशत कामसमेत परूा भएको छैन । 

/नमा�ण परूा नभएप/छ अ4हले डढे वष�का लाZग �याद थ"पएको छ । 

 

कोLरडोरको काम आगामी असार मसा�तस�म स�प�न गन0 ल�य Zथयो । झापादेiख इलामस�मको दरूRका टावर 

/नमा�णको काम लगभग स.कए प/न पाँचथर र इलामको बीचमा !योग हुने आधाभ�दा बढR टावर /नमा�ण !.hया नै 

शzु भएको छैन । पाँचथरको अमरपरु, थापाटार, इलामको गोदक र झापाको लखनपरुमा सब�टेशन /नमा�णको काम 

भने अि�तम चरणमा छ । प4हलो खDड मानेर ती� ग/तमा काम सXचालन गLरएको इलाम–झापा खDडसमेत 

हालस�म स�प�न नहँुदा पाँचथर–इलाम खDडको काम थ"पएको समयमा समेत स�प�न हुनेमा आशcका छ ।  

 

यता कोLरडोरको टावर रहने �थान (.फ4दम आसपासका ;े�)मा मआुaजा "ववाद अझ ै कायम ै छ । सदरमकुाम 

;े�मा घडरेRका लाZग .कनेको ज}गा भ�दै कोLरडोरलाई 4दन नमानेप/छ शzु भएको "ववाद नसिुWझँदा "ववाद भएको 

हो । �य�त ै पाँचथरका भारपा, चोकमाग,ु +शवा, नवमीडाँडा, पौवासारताप, Zच+लङ4दनलगायत गा"वसको 

मआुaजासमेत नेपाल "व#यतु ्!ाZधकरणले िजWला !शासन काया�लय, पाँचथरको खातामा ज�मा गLर4दएको छ । 

तर, �थानीय सXचारमाMयमबाट बार�बार सचूना !काशन÷!सारण गदा�समेत ८६ मMये चारजना मा� ैमआुaजा 

ब�ुन आएको काया�लयका �थानीय !शासन फाँट !मखु सरेु�� दाहालले बताए ।  

 

मेची अXचलका पहाडी िजWलामा अ4हले ३३ केभीएको !सारण लाइन मा� ै सXचालनमा छ । �यसले 

आयोजनाहzबाट उ�पा4दत "व#यतु ् के��Rय !सारण लाइनमा जोNन सम�या भएको छ । इलाममा उ�पादन हुने 

"व#यतु ्गोदकि�थत सब�टेशन र पाँचथरको हेवाखोलामा उ�पा4दत "व#यतु ्थापाटारमा जोeडनेछ । ‘कावेलR ए’को 

"व#यतु ् भने अमरपरु सब�टेशनमा जोeडनेछ ।  

 

थप गLरएको समयमा समेत कोLरडोरको काम परूा नहुने हो भने ता�लेजुङ र पाँचथरको सीमावत� कावेलR नदRबाट 

उ�पादन हुने ३७ दशमलव ७, इलामको माइखोलाबाट उ�पादन हुने १५ दशमलव ६ तथा पाँचथरको हेवाखोलाबाट 



उ�पादन हुने १५ मेगावाट gबजुलR के��Rय !सारण लाइनमा जोNन क4ठन हुनेछ । यसबाट करोड[को नो_सानी हुने 

/नि`चत छ । कोLरडोरका लाZग पया��त रकम "व/नयोजन भएको भए प/न ज}गा अZध]हण, मआुaजा "वतरण तथा 

/नमा�ण क�पनीको 4ढलास�ुतीका कारण काममा 4ढलाइ भएको आयोजनासँग स�ब| कम�चारR बताउँछन ्। 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/2/31 

"ा:धकरण बैठक भो@ल, आँधीखोला टंु�याएरै छाNने ऊजा7 म8Fीको �ढपी  
"वकास थापा  

"व#युत ् !ाZधकरणका यु/नयनह�+सत छलफल लि�बएप/छ ऊजा� म��ी राधाकुमारR �वालRले आज 

आइतबार साँझ डाँकेको "व#युत ्!ाZधकरण सXचालक स+म/तको बैठक ब�न सकेन। 
  

उनले !ाZधकरण सXचालक स+म/तका सद�यह�लाई भो+ल सोमबार gबहान आठ बजे बैठक राखेर 

आँधीखोला टंु}याउने संकेत गरेकr /छन।्!ाZधकरणका काय�कारR /नद0शक मुकेशराज काxले जनकपुर 

4हडंकेो मौका पारR �वालRले /न+म�त काय�कारR /नद0शक रामच�� पाDडयेलाई बैठक रा�न /नद0शन 

4दएकr Zथएन।् 
  

!ाZधकरणका पाँचवटै यु/नयनह�+सत छलफल गरR �यस लग�त ै बैठक रा�न ेयोजनामा रहेकr म��ी 

�वालRले छलफल लि�बएप/छ सXचालक स+म/त बैठक �थZगत गरेको nोतले बतायो। 
  

यु/नयनह�+सतको बैठकमा कम�चारR यु/नयनका अMय; राम!साद Lरमालले आँधीखोला जल"व#युत ्कुनै 

प/न हालतमा "वदेशी क�पनी+सत +मलेर गन� नहुन ेबताए। अZधकांश पदाZधकारRह�ले म��ी �वालRको 

योजना मुताgबक /नण�य भए कडा आ�दोलनमा उ�ने चतेावनी 4दएका Zथए। 
  

‘सव�� "वरोध हँुदाहँुदै प/न म��ीजीको यो !�ताव पाLरत गराउने मनसाय देiख�छ,’ !ाZधकरण nोतले 

भ�यो, ‘सरकारको आय ुछो4sदै गएप/छ म��ीजी /नकै हतारमा हुनुहु�छ।’ 
  

!ाZधकरण आxन ै अMययन गरेको आँधीखोला जल"व#युत ् (जलाशययु_त) Zच/नयाँ क�पनी 

सीजीजीसीलाई ८० !/तशत 4ह�सा 4दएर /नमा�ण गन0 चलखेल भइरहेको हो। 
 

आँधीखोला Zच/नयाँ क�पनीले लगेमा भो+लका 4दनमा माZथWलो अ�ण, दधूकोसी, तामाकोसी पाँच[ज�ता 

!ाZधकरणले अMययन गरेर /नमा�णका लाZग 4ठ_क पारेका आयोजना "वदेशी क�पनीलाई बे�न बाटो 

खWुने, "वदेशी क�पनीले आयोजनाका लागत उ�च पारR !ाZधकरण ठ}न ेर यसबाट !ाZधकरणलाई ठूलो 

आZथ�क नो_सानी बेहोनु�पन0 लगायतका कारण देखाउँदै !ाZधकरणका यु/नयनह�ले "वरोध गदS आएका 

छन।् 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/2/31 

:च@लमेमा दईु नयाँ सGचालक 

Zच+लमे जल"व#युत ्क�पनी +ल+मटेडको सXचालमा तुलसीराम ढकाल र राम!साद Lरमाल च/ुनएका छन ्

। श/नबार स�प�न क�पनीको "वशषे साधारणसभाले ‘ख’ वग�का सेयरधनीका तफ� बाट ढकाल र 

Lरमाललाई सXचालक स+म/तमा चयन गरेको हो । 

ढकाल यसअ/घ प/न Zच+लमेका सXचालक Zथए । Lरमाल भने "व#युत ्!ाZधकरणको एमाले समZथ�त 

कम�चारR यु/नयन अMय; हुन ् । 

"वशषे साधारणसभा दईु सXचालक चयनका लाZग मा� ैभएकाले अ�य कुनै /नण�य नभएको क�पनीका 

!मुख काय�कारR अZधकृत रामगोपाल +शवाकोटRले बताए ।  
  



  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/2/31 

Nयाम फुYने खतरा रहेको भ8दै त?लो 

कुलेखानीवासीBवारा Zबमा गराउन माग 

कुमार नेगी 

नेपालको एक मा� जलासशयु_त आयोजना कुलेखानी जल"व#युत ् आयोजनाका तWलोतटRय ;े�का 

बा+स�दाले आफूहzको दघु�टना gबमा गन� नेपाल "व#युत ्!ाZधकरणसँग माग गरेका छन ्।  

वैशाख १२ गत े गएको भूक�पका कारण आयोजनाको Nयाम च.क� एप/छ तटRय ;े�मा बसोबास गन0 

सव�साधारणले आयोजनासँग आफूहzको gबमा गन� माग गरेका हुन ्। बाँध च.क� एप/छ अब जुनसुकै बेला 

फु{न स_न ेभ�दै gबमा गन� माग गLरएको हो । भूक�प र पराक�पनका कारण बाँध च.क� एकाले अब 

कुलेखानी जल"व#युत ्आयोजनाको जलाशयको Nयाम जुनसुकै समयमा फु{न स_न े�थानीय देवकृ�ण 

पुडासैनीले बताए ।  

कुनै कारण इ�� सरोबरको Nयाम फुटेमा ठूलो धनजनको ;/त हुने भएकाले तWलो तटRय ;े�का 

बा+स�दाको gबमा आव`यक रहेको उनले बताए । वषा� याममा बाँध�थलको जलाधारमा बढR वषा� भएको 

खDडमा जलाशय भLरएर फु{ने स�भावना बढेकाले !ाZधकरणले त�काल gबमाको !.hया अ/घ 

बढानउनुपन0 उनको भनाइ छ । भूक�पले बाँधको माZथWलो सतह भा+सनुका साथ ैडढे सय +मटरभ�दा बढR 

दरुRमा डढे +मटर तलस�म Zचरा परेको Zथयो ।  

कLरब एक .कला+मटर चौडाइ र ७ .कलो+मटर ल�बाइको बाँध भि�कएको खDडमा तWलोतटRय ;े�मा 

2यापक ;/त हुन ेभ�दै तWलोतटRय ;े�का बा+स�दाले आhोश समेत पोखेका छन ्। कुलेखानी जलाशयको 

बाँध फुटेको खDडमा कुलेखानी, +स�नेरR, म�थलR, बे/तनी, फापरबारR, राईगाउँ र सला�हR िजWलाका धेरै 

गा"वसस4हत भारतको gबहारमा समेत नो_सानी पु}न ेमकवानपुरका सभास# सुवासच�� ठकुरRले बताए 

।  

कुनै प/न समयमा बाँध भ�कन स_ने खतरा भएप/छ तटRय ;े�का बा+स�दाले खतराको संकेत 4दन ेय�� 

जडान गन�समेत आयोजनासँग माग गरेका छन ्। !ाZधकरणले 2यवसाय गन0 नाममा लाख[ मा/नसको 

Qयान खतरामा रहेको भ�दै �थानीयले खतराको संकेत साइरन जडान गरR सुर�;त वातावरण तयार गन� 

माग गरेका हुन ्।  



इ�� सरोबरलाई !ाZधकरणले पावर 2याकअपका zपमा !योग गदS आएको छ । वषा� याममा परेको पानी 

संकलन गरR सु_खा मौसममा "व#युत ् उ�पादन गन� !योग गन0 गरR /न+म�त कुलेखानी जल"व#युत ्

आयोजनाबाट ९२ मेवागाट जल"व#युत ् उ�पादन भइरहेको छ । !ाZधकरणले कुलेखानी पूण� ;मतामा 

भLरएप/छ प/न बाँध�थलमा बोरा राखेर थप ६० से�टR+मटर बढR जमाएका कारण बाँध थप जोiखममा पन0 

गरेको सभास# ठकृ◌ुरRले बताए । समु�R सतहबाट १ हजार ५ सय ३० +मटरस�म पानी ज�मा गन� +मWने 

गरR /नमा�ण गLरएको जलाशयमा ६० सेमी थप पानी ज�मा गन� !ाZधकरणले बोरामा बालुवा भरेर 

बाँध�थलमा राखेको छ । जापा/नज र कोLरयन !ा"वZधकले /नमा�ण गरेको बाँध�थलमा !ाZधकरणले 

;मताभ�दा बढR पानी जमाएर बाढR "व#युत ्उ�पादन गन0 र बोनस खान ेकाम गदा� बाँध कमजोर ब�दै 

गएको सभास# ठकुरRको आरोप छ ।  

!ाZधकरणका अZधकारRहzले भने बाँधमा ठूलो खतरा नदेiखएको बताएका छन ् । कुलेखानी !थम 

जल"व#युत ् आयोजनाका !मुख रामकुमार यादवले बाँधमा ठूलो खतरा नदेiखएको बताए । उनले 

भूक�पका कारण Nयाममा सामा�य मा� ;/त पुगेको र अ4हलेको अव�थाबाट ठूलो ;/त नहुन ेदाबी गरे ।  

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/2/31 

:च@लमेमा दईु सGचालक �नवा7:चत 

काठमाडO/रास– नेपाल "व#युत ्!ाZधकरणको सहायक क�पनी Zच+लमे जल"व#युत ्क�पनीको सXचालक 

सद�यमा राम!साद Lरमाल र तुलसीराम ढकाल /नवा�Zचत भएका छन ्।  

श/नबार भएको Zच+लमेको "वशषे साधारण सभाले Lरमाल र ढकाललाई सXचालक सद�यमा चयन गरेको 

क�पनीका !ब�ध सXचालक रामगोपाल +सवाकोटRले जानकारR 4दए । Lरमाल !ाZधकरणको कम�चारR 

यु/नयनका अMय;समेत हुन ् । Zच+लमे क�पनीमा समूह ख का तफ� बाट /नवा�Zचत हुने दईु सXचालक 

सद�य खालR भएप/छ "वशषे साधारण सभा गLरएको Zथयो । तीनजना उ�मेदवार रहेकामा हLरसुदन 

दाहालले छोडपे/छ दवुै /न"व�रोध /नवा�Zचत भएका Zथए । "वशषे साधारण सभामा !ाZधकरणका काय�कारR 

/नद0शक एव ंZच+लमे क�पनीका अMय; मुकेशराज काxलेले Zच+लमे जल"व#यु�बारे चचा� गरेका Zथए । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/2/31 

तनहँु हाइ[ोमा परामश7दाता �नयुि3त अझ ै

अ�निQचत 

कृ^ण 8यौपान े

दमौलR, ३१ जेठ : तनहँु हाइ~ोपावर +ल+मटेडले परामश�दाता क�पनी Wया�मर इ�टरनेशनललाई स�झौता 

गन� आउन आ�वान गदS Zच�ी पठाएप/न अझैस�म स�झौता हुन सकेको छैन । परामश�दाता W�यामर 

इ�टरनेसनलसँग स�झौता हुन नस_दा तनहँु जल"व#युत ्आयोजनाको काम प/छ धके+लँदै गएको छ । 

म��ीपLरष#ले गत पुस १७ मा W�यामरलाई परामश�दाताका zपमा /नयु_त गन0 /नण�य गरेको Zथयो । 

�यसको ५ म4हना gब/तस_दा प/न "व+भ�न सम�याका कारण W�यामर र "व#युत ् !ाZधकरणबीच 

स�झौता हुन सकेको छैन । 

यसअ/घ प/न परामश�दाता /नयुि_तस�ब�धी "ववादका कारण तनहँु जल"व#युत ्आयोजना दईु वष�प/छ 

धके+लएको Zथयो । आयकर न/तन0 िज.कर गदS स�झौता गन� आनाकानी गरेप/छ !ाZधकरणले गत चतै 

अि�तम साता W�यामरलाई हटाएर अकt परामश�दाता छा�ने चतेावनी 4दएको Zथयो । 

!ाZधकरणले आय कर /तन0 सत�मा १५ 4दन+भ� स�झौता गन� अिWटमेटम प/न 4दएको Zथयो । �यसप/छ 

गत वैशाख प4हलो साता W�यामरले आयकर /तन0 गरR स�झौता गन0 प� पठाएको Zथयो । स�झौतामा 

भएका !ा"वZधक "वषयमा कुरा न+मWदा !ाZधकरण र W�यामरबीच अझैप/न स�झौता हुन सकेको छैन । 

आयोजनाका लाZग सेती नदR माZथ 2यास–७ पाटन र काहँु+शवपुरको झापुटार जोNने गरR अ4हले प_कr 

पुल /नमा�णाधीन अव�थामा रहेको छ । रसुवा /नमा�ण !ा+ल काठमाड[ले ११ करोड लागतमा उ_त पुल 

/नमा�ण गLररहेको छ । 

परामश�दाता /नयुि_तप/छ मा� +स+भल, इले_5ोमेका/नकल र हाइ~ोमेका/नकलका लाZग बोलप� 

आ�वान सु� हु�छ । परामश� सेवा खLरदका लाZग एडीबीले पौन े३ अब� �पैयाँ (२ करोड ७० लाख डलर छ) 

कजा� 4दएको छ । उसले आयोजनामा १५ अब� �पैयाँ लगानी स�झौता गरेको छ । यसअ/घ आयोजनाको 

काम 4ढलाइ हँुदा लागत ५ अब� �पैयाँ थप भइसकेको छ । ज/त 4ढलाइ भयो, �यि�त नै लागत प/न ब�छ । 



यसअ/घ सन ् २०१८ मा आयोजना स�प�न गन0 ल�य +लइएकोमा पLरमाज�न गरR २०२० अ��य 

पु¥याइएको छ । यो +म/त प/न !भा"वत भएको छ । 

तनहँु हाइ~ोमा सबैभ�दा धेरै ऋण जापान अ�तरा�ि�5य सहयोग /नयोग (जाइका)को १८ करोड अमेLरकr 

डलर, दोnोमा एडीबीको १५ करोड र युरो"पयन इ�भे�टमे�ट ब(क (इआइबी)को साढे आठ करोड अमेLरकr 

डलर छ । बाँकr रकम भने नेपाल सरकारले 2यहोन0छ । आयोजना सन ् २०२० को अ��यस�म स_ने 

!बuधक तनहँुको योजना छ । 

आ�तLरक खपतका लाZग तनहँु आयोजना ब�न लागेको हो । १ सय ४० मेगावाट जeडत ;मताको यो 

आयोजनाबाट वा"ष�क ८५ करोड ७७ लाख यु/नट gबजुलR उ�पादन हुन े"व�ततृ अMययनले देखाएको छ । 

आयोजनाले बेलुका (पीक आवर) को "व#युत मागलाई पूरा गन0 छ । 

दमौलRबाट ३ .कलो+मटर माZथ सेती नदRमा १ सय ४० +मटर अ}लो कं.hट बाँध /नमा�ण गरR २७ 

.कलो+मटर लामो जलाशय बनाइन े र सात वग�.कलो+मटर ;े�फल ढा_ने जलाशयमा ज�मा गLरएको 

पानी १ सय १३ +मटर अ}लो हेटबाट खसालेर १ सय ४० मेगावाट "व#युत उ�पादन गLरनेछ । जलाशय 

;े�ले िजWलाका भीमाद, छाङ, माझकोट, Lर+सङ रानीपोखरR, कोटदरबार, जामुने, काहँ◌ु+शवपुर गा"वस र 

2यास नगरपा+लकालाई !भा"वत गन0छ । 
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तनहँु िज?लाको आव:धक योजना �नमा7ण 

कृ�ण �यौपाने 

दमौलR, ३२ जेठ – तनहँु िजWलाको पाँच वष�को आवZधक योजना /नमा�ण गLरएको छ । आवZधक िजWला "वकास 

योजना 4दघ�का+लन सोच /नधा�रण तथा योजना तजु�मा गोि�ठले आZथ�क वष� ०७२÷०७३ देiख ०७६÷०७७ स�मको 

लाZग योजना तथा काय�hम तयार गरेको हो । 

तनहँु िजWलाको सम] "वकासको लाZग ‘ससु�ंकृत समतामलूक समाज र "वकासमा 4दगोपना, स�ब|ृ तनहँ◌ु हाyो 

चाहना’ भ�ने मलू नाराको 4दघ�का+लन सोच तय गरेको �थानीय "वकास अZधकारR ब�ध!ुसाद बा�तोलाले बताए । 

यस अ/घ आZथ�क वष� २०५९ मा भएको आवZधक योजना /नमा�ण गोि�ठले आZथ�क २०५९÷०६० देiख २०५३÷०६४ 

स�मको लाZग तय गरेको ‘कृ"ष, पय�टन, मानवीय "वकास र पवूा�धार सजृना, समतामलूक 4दगो "वकासको लाZग 

सम�ुनत तनहँ◌ु हाyो चाहना’ भ�ने 4दघ�का+लन सोचलाई यस पटक पLरमाज�न गLरएको हो । 

िजWलाको "वकासको लाZग कृ"ष, पय�टन, उ#योग, जलTोत, मानवीय "वकास र सXचारलाई !ाथ+मकताको 

आधारमा ;े� /नधा�रण गLरएको छ । आइतबार का�कrको ध�पसुम स�प�न गोि�ठमा यस अ/घ न ै /नमा�ण 

गLरएको भौ/तक पवूा�धार स+म/त, सामािजक "वकास स+म/त, आZथ�क "वकास स+म/त, बन र "वपद 2यव�थापन 

स+म/त र स�ंथागत ;मता "वकास स+म/तमा !/त/नZध�व गन0 "वषयगत काया�लय, राजनी/तक दल, सामािजक 

सघं स�ंथा, गरैसरकारR स�ंथा र प�कारह�ले आ—आxनो ;े�मा पाँच वष� +भ� गLरने काय�hमह� तथा /तनका 

उvे`य तथा न/तजाह� समेत !�ततु गरेका Zथए । 

"वषयगत स+म/त मMये आZथ�क "वकास स+म/तका सयंोजक नेपालR कां]ेसका काय�वाहक सभाप/त ताराराज राना, 

जनस�ंया तथा सामािजक "वकास स+म/तका सयंोजक नेकपा एमालेका उपाMय; Tी!साद Tे�ठ, भौ/तक पवूा�धार 

"वकास स+म/तका सयंोजक एनेकपा माओवादRका उपाMय; राजे��केशरR �यौपाने, वन तथा "वपद 2यव�थापन 

स+म/तका सयंोजक नेकपा—माओवादRका सZचव अ/त��केशरR �यौपाने र स�ंथागत ;मता "वकास स+म/तको 

तफ� बाट सयंोजक रा!पा नेपालका अMय; कृ�ण!साद पौडलेले आ–आxनो स+म/तले हाल स�म /नकालेका 

/न�कष�ह� !�ततु गरेका Zथए । 

गोि�ठमा पाँच वष� +भ� िजWलाका सब ैगा"वसका वडाह�मा सडक सXजाल "व�तार गन0, बा=ै म4हना यातायात 

सXचालन गन� स.कने गरR सडकको �तरRकरण गन0, क�तीमा १ हजार हे_टर ज+मनमा +सचंाई स"ुवधा प¥ुयाईने, 

िजWलाका सब ैघरधुरRमा "व#यतु सेवा प¥ुयाउने, सXचारको साधन र स"ुवधालाई आध/ुनक र गणु�तरRय बनाउने, 

सब ैनागLरकमा इ�टरनेटको सहज पहँुच व"ृ| गन0, सXचार माMयमको सवलRकरण गन0 र प�कारह�को ;मता र 

द;ता अ+भव"ृ| गन� "वशषे काय�hम सXचालन गन0, राि�5य भवन आचार स4ंहता अनसुार मा� ैभवनह� /नमा�ण 

गन0 गराउने, एक /नवा�चन ;�ेमा क�तीमा १ वटा रंगशाला र !�येक गा"वसमा खेलकुद मदैान /नमा�ण गLरस_ने 

लगायतका काय�hमह� तय गरेको छ । 

य�त ै गोि�ठमा धा+म�क, सां�कृ/तक र ऐ/तहा+सक स�पदाह�को सरं;ण र !बuधन गन0, िजWलाका ज}गाको 

पनु�नापी गन0, !�येक गा"वसमा "वपद 2यव�थापन कोष �थापना गन0, दमौलRमा पश ुहाटबजारको �थापना गन0, 



जल यातायातको स�भा2य अMययन गरR काया��वयन गन0, जल"व#यतु आयोजनाह�को स�भा2य अMययन गLर 

प4हचान गन0, राि�5य मह�वका कालRगDडकr कLरडोर, ब|ु+सहं माग� र +सज�ना माग�लाई /नमा�ण स�प�न गरR 

�तरRकरण गन0, सब ै गा"वसमा अ�थायी !हरR चौकr �थापना गन0, आ4दवासी जनजा/तको कला र स�ंकृ/तको 

जगेना� र सरं;ण गन0, कृ"षमा 2यवसायीकरण गन� कृषकह�लाई अनदुान उपलaध गराउने लगायतका म�ुय 

काय�hमह� तय गरेको छ । 

�थानीय "वकास अZधकारR बा�तोलाले आवZधक योजना अनसुार न ैहालस�म वा"ष�क योजना र काय�hमह� /नमा�ण 

हँुदै आएको भ�दै अ4हले तयार भएको आवZधक योजनाले क�तीमा पाँच वष�को तनहँ◌ुको "वकासलाई डोहो¥याउने 

बताए । उनले सम] तनहँ◌ुको "वकासको लाZग योजना बनाईएको हँुदा यो योजना काया��वय गनु� बाMयकारR हुने 

बताए । अ4हले तयार भएको योजना काया��वयन गन� सकेमा िजWलाको "वकासले फNको मान0 �थानीय "वकास 

अZधकारR बा�तोलाले बताए । 

काय�hममा काय�प� !�ततु गदS राि�5य योजना आयोगका पवू� उपाMय; डा.जग4दशच�� पो�ेलले तनहँ◌ु /नकै 

स�भावनाय_ुत िजWला भएको हँुदा यसको प4हचान गरR काया��वयनमा जोड 4दनपुन0 बताए । पो�ेलले प/न 

िजWलाको स�व"ृ|को लाZग कृ"ष, पय�टन, उ#योग र जलTोतलाई !ाथ+मकता 4दनपुन0मा जोड 4दए । 

िजWला !ा"वZधक काया�लयका !मखु िजWला इि�ज/नयर नारायण!साद बरालले भौ/तक पवूा�धारको "वकास नभई 

अ�य "वकास अस�भव हुने हँुदा यस तफ�  "वशषे Mयान 4दनपुन0 बताए । काय�hममा परामश�दाताको तफ� बाट डा.सधुा 

Tे�ठ र "व`वदेव भsराईले सहजीकरण गरेका Zथए । 
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२० @मनेट थु�नएको खोला ए3कासी फुटेप�छ मा:थ?लो तामाकोशीका १० 

क_टेनर बाढTले बगायो 

असार १, दोलखा । ४ सय ५६ मेगावाट ;मताको माZथWलो तामाकोशी जल"व#युत ् आयोजनाको 

हाइ~ोमेका/नकलअ�तग�तका १० कDटेनर बाढRले बगाएको छ । सोमवार रा/त परेको वषा�का कारण 

पावरहाउस रहेको गोcगरखोला दोभानमा २० +मनेट खोला थ/ुनएर ए_का+स खलेुप/छ उ_त ;/त 

पु¥याएको हो । 

लट–३ को अि�5यन ठेकेदार क�पनी एिD~ज हाइ~ोले टबा�इनमा ‘डभेलप’ गन� Wयाइएको पा{�स रहेका १० 

कDटेनर बगाएको हो । बाढRका कारण एिD~ज हाइ~ोको ७ करोड �पैयाँबराबरको ;/त भएको एिD~ज 

हाइ~ोको गोcगरखोला वेयर हाउसका ‘Lरगर’ सुरज थापाले जानकारR 4दए ।  

टबा�इनमा पानी पठाउन !योग हुन े ‘नुजल’, पावरहाउस+भ� सामान उठाउन !योग हुन ेईओटR ७५÷१५ 

;मताको hेन र एउटा घर बगाएको उनले बताए । ८–९ ओटा नुजल र सातओटा कDटेनर खोलामा 

देiखएका छन ्भने तीनओटा हराएका छन ्। 

तीमMये एउटा कDटेनरको अशं २ .कलो+मटर तल +स"!ङखोला दोभानमा देiखएको उनको भनाइ छ । 

आयोजनाका ६ ओटा कDटेनर बगाएको माZथWलो !व_ता डा गणेश �यौपानेले बताए । एिD~ज हाइ~ोका 

फोटो]ाफर !दRप कोइरालाले !ा�त "ववरणलाई क�पनी 2यव�थापनसँग छलफल गरेर ;/तको "ववरण 

जानकारR 4दने बताए । 

आयोजनमा करRब ३५ अब� २९ करोड �पैयाँ लागत अनुमान गLरएकोमा भूक�प, डलरको सटहR दर, aयाज 

र /नमा�ण अवZध लि�बएका कारण लागत बढनुका साथ ै"व#युत ्उ�पादन +म/त अ/नि`चत भएको छ । 
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ऊजा7 �ेFमा पौने १५ अब7को ��त 

लोकमiण राई 

भूक�पबाट ऊजा� ;े�मा कLरब पौन े१५ अब� �पैयाँको ;/त पुगेको छ । ऊजा� म��ालयको नेत�ृव तथा 

"व`व ब(कको अगुवाइमा भएको अMययनले य�तो देखाएको हो । 

अMययन !/तवेदनले /नजी, साव�ज/नक र सौय� ऊजा�मा कLरब १४ अब� ८० करोड ७५ लाख �पैयाँको ;/त 

भएको देखाएको छ । �यसमMये सबैभ�दा बढR ;/त �वत�� ऊजा� उ�पादकहzको भएको छ । 

!/तवेदनअनुसार �वत�� ऊजा� उ�पादकहzको भौ/तक ;/त ७ अब� २० करोड ५७ लाख �पैयाँ छ भने सौय� 

ऊजा�को ४ अब� ३० करोड ६४ लाख �पैयाँ छ । सबैभ�दा कम ;/त साव�ज/नक ;े� ("व#युत ्!ाZधकरण) को 

छ । साव�ज/नक ;े�को ;/त ३ अब� २० करोड ५४ लाख �पैयाँको छ । /नजी ;े�सँग कLरब २ सय ५६ 

मेगावाट र "व#युत ्!ाZधकरणसँग कLरब ४ सय ५४ मेगावाट "व#युत ्उ�पादन गन0 �ला�ट छन ्। �वत�� 

ऊजा� उ�पादकहzको समूहमा भने "व#युत ्!ाZधकरणअ�तग�त ग4ठत Zच+लमेलगायत क�पनी प/न पछ�न ्

। यसअ/घ /नजी ;े�का आयोजनामा मा� कLरब अढाइ अब� �पैयाँको ;/त भएको �वत�� ऊजा� 

उ�पादकहzको सं�था नेपाल (इ�पान) ले साव�ज/नक गरेको छ । 

एडीबी, जाइका, नव0िजयन दतूावास र यूएनडीपीको प/न स.hय सहभाZगता रहेको अMययनले ;/तको 

"व�ततृ "ववरण भने 4दएको होइन । ‘!सारण लाइन र Z]ड सब�टेसनको ;/त मूWयांकन गLरएको छैन,’ 

!/तवेदनमा उWलेख छ । अMययनले ६ लाख ३ हजार घरधरुRले "व#युत ्गुमाएको देखाएको छ । �यसमMये 

९१ हजार २ सय घरधरुRले !सारण लाइनबाट !ा�त हुने Z]ड इले_5+सटR र बाँकrले अफ Z]ड "व#युत ्

(सोलर आ4द) गुमाएको !/तवेदनमा उWलेख छ । ‘समयमै नयाँ घर बन े "व#युत ्आपू/त� सूचा� हुन १२ 

देiख २४ म4हना ला}छ,’ !/तवेदनमा उWलेख छ । 

अMययन भूक�प !भा"वत १४ िजWलामा गLरएको हो । ती िजWलामा रसुवा, गोखा�, नुवाकोट, धा4दङ, 

+स�धपुाWचोक, दोलखा, रामेछाप, का�ेपलाXचोक, +स�धलुR, ओखलढंुगा, मकवानपुर, ल+लतपुर, भ_तपुर 

र काठमाड[ छन ्। अMययनका लाZग !ाZधकरण, �वत�� ऊजा� उ�पादकहzको सं�था नेपाल (इ�पान) र 

वैकिWपक ऊजा� !वuधन के��ले त�यांक संकलन तथा ऊजा� म��ालयले त�यांक !शोधन गरेका हुन ्। 

अMययनले भूक�पबाट १ सय १५ मेगावाट जल"व#युत ्उ�पादन गन0 �ला�ट ब�द भएको र ६० मेगावाट 

बराबरको �ला�टमा आं+शक ;/त पुगेको देखाएको छ । ‘!ाZधकरण र आईपीपीको /नमा�णाधीन कLरब १ 



हजार मेगावाटमा आं+शक ;/त पुगेको छ,’ !/तवेदनमा उWलेख छ । !/तवेदनअनुसार ४२ सब�टेसन र 

५७ !सारण लाइनमा आं+शक ;/त भए प/न सXचालनमा रहेको छ । ‘तर टावरको जग, प4हरोबाट र 

संरचनामा पुगेको ;/त य.कन भइनसकेको,’ !/तवेदनमा उWलेख छ । 

"का@शत @म�त: २०७२ असार १ ०९:३१  

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/3/1 

राहुघाटको �मता बढाएर ४० मेगावाट पुया7इने 

बाबुराम खNका 

काठमाड[, १ असार : नेपाल "व#युत ्!ाZधकरणले !�ता"वत राहुघाट जल"व#युत ्आयोजनाको ;मता 

बढाएर ४० मेगावाट पु¥याउन ेतयारR गरेको छ । 

काम गन� नसकेको +स+भल ठेकेदार भारतको आइभीआरसीएल इ��ा�ट_टर !ोजे_ट +ल+मटेडसँग ठे_का 

तोडपे/छ !ाZधकरणले आयोजनाको ;मता बढाउने तयारR गरेको हो । आयोजना ३२ मेगावाटमा eडजाइन 

गLरएको छ । आयोजना /नधा�Lरत समयभ�दा 4ढला र ;मता बढेप/छ लागत प/न थ"पनेछ । !ाZधकरणले 

आयोजनाको "व�ततृ इि�ज/नयLरङ अMययन गरेप/छ आयोजनाको लागत र ;मता व"ृ|को "वषयमा 

/नण�य हुनेछ । यसअ/घको अMययनले राहुघाटलाई ४० मेगावाटमा eडजाइन गन� स.कने देखाएको 

!ाZधकरणका काय�कारR /नद0शक मुकेशराज काxलेले बताए । आयोजना ३२ मेगावाटभ�दा ;मता बढाएर 

४० मेगावाटमा eडजाइन गनु� उपयु_त हुन ेउनले बताए । यस "वषयमा औपचाLरक /नण�य नभएको उनले 

जानकारR 4दए । आयोजना ५ वष� 4ढला हुन ेभएकाले लागत प/न ब�नेछ । 

आयोजनाको "व�ततृ अMययनप/छ मा� थप लागत /नि`चत हुनेछ । “आयोजना धेरै 4ढला भइसहेको छ,” 

काxलेले भन,े “आगामी ६ म4हनामा +स+भल ठेकेदारको चयन गन0 छ[ ।” आयोजनाको नयाँ !ा�प र 

स�प�न हुने नयाँ +म/त /छsै तयार हुने काxलेले जानकारR 4दए । “आईभीआरसीएलसँगको स�झौता 

तोeडन ेकाम स�प�न भएप/छ नयाँ +सराबाट आयोजना /नमा�ण !.hया अ/घ ब�छ,” उनले भने, “अब 

नयाँ क�पनी गठन गरेर अ/घ बढाउँदा राyो हु�छ ।” उनका अनुसार आयोजनाको पुनः "व�ततृ 

इि�ज/नयLरङ अMययन सु� हुनेछ । 

“आयोजनाको भगूभ�मा केहR सम�या देiखएको छ,” उनले थपे, “यस "वषयमा प/न थप अMययन हुनेछ ।” 

आयोजनाको परामश�दाता भने पLरवत�न नहुने भएको छ । हाल वापकोस� इि�डया +ल+मटेडले परामश�दाताको काम 

गLरहेको छ । 

भारतले सहु+लयत कजा� 4दएकाले आयोजनाको !ाzप तयारR र अ/घ ब�ने "वषयमा �यहाँको /नया�त–आयात 

(एि_जम) ब(कसँग सहम/त +लनेछ । यसका लाZग !ाZधकरणले एि_जम ब(कसँग /छsै छलफल हुनेछ । एि_जम 

ब(कसँग छफफल भएप/छ आयोजनाको !ाzप �प�ट हुने उनको भनाइ छ । एि_जम ब(कले सहु+लयत कजा�मा 

4दएकाले +स+भल, परामश� सेवा, हाइ~ोमेका/नकल, इले_5ोमेका/नकललगायत स�पणू� ठे_का भारतीय क�पनीबीच 

न ैहुनेछ । 



ठे_का स�झौता भएको ५ वष�स�म प/न आईभीआरसीएलले आयोजनाको +स+भल /नमा�ण नगरेप/छ 

!ाZधकरणले ठे_का तोडकेो हो । आइभीआरएलले सबैभ�दा कम अथा�त ्२ अब� ७९ करोड ७८ लाख �पैयाँमा 

राहुघाटको +स+भल /नमा�णको !�ताव गरेको Zथयो । गत साताको !ाZधकरण सXचालक स+म/तले 

आईभीआरसीएलसंगको ठे_का तोडी नयाँ !.hयाबाट आयोजना बनाउन े /नण�य गLरसकेको छ । 

आईभीआरसीएलको खदु स�पि�त ऋणा�मक हुनुका साथै नगद !वाहमा सम�या छ । 

पुरानो अMययनले आयोजनाबाट वा"ष�क १८६ Zगगावाट !/तघDटा gबजुलR उ�पादन हुने देखाएको छ । 

आयोजनाको ;मता बढाएर ४० मेगावाट कायम भए ऊजा� उ�पादन ब�नेछ । आयोजना नदRको बहावमा 

आधाLरत छ । यसको स�भा2यताको अMययन सन ् १९९८ मा भई सन ् २००८ मा स�भा2यताको 

अ#यावZधक गरेको Zथयो । आयोजनाका लाZग आव`यक २८२ रोपनी ज}गा अZध]हण गLरसकेको छ । 

�या}दR िजWलामा पन0 सो आयोजना पोखरादेiख ८३ .कलो+मटर टाढा छ । आयोजना बा}लुङ–जोमसोम 

राजमाग�को गले`वरमा रहेको छ । राहुघाट कालRगDडकrको सहायक नदR हो । आयोजनाबाट उ�पादन हुन े

gबजुलR २८ .कलो+मटर लामो मोदRखोला सब�टेसनमा Wयाएर राि�5य !सारणमा जोeडनेछ । 

 

 

 

 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/3/2 

राहुघाटको ७६ करोड जोPखममा 

लोकमiण राई  

"व#युत ्!ाZधकरणको सXचालक स+म/तले राहुघाटको ठेकेदारसँग स�झौता तोNन े/नण�य गLरसके प/न 

औपचाLरक ह�ता;र नभएका कारण ७६ करोड �पैयाँ गु�ने खतरा बढेको छ । राहुघाटको ठेकेदार 

आईभीआरसीएल +ल+मटेडसँग ठे_का स�झौता खारेज गन0 /नण�य भए प/न ऊजा�म��ी राधाकुमारR 

�वालRले ह�ता;र नगरेका कारण ब(क जमानत जफत गन� नस.कने भएको हो । गत gबहRबार /नण�य भए 

प/न म��ी �वालR माइ�युटमा ह�ता;र नगरR छ4दने �मणका लाZग .फ+ल"प�स गएकr /छन ्।  

माइ�युटमा ह�ता;र नभएकै कारण सXचालक स+म/तको /नण�य नपाएकाले राहुघाट आयोजनाले 

ठेकेदारले राखेको कLरब ७६ करोड २५ लाख �पैयाँ जमानत जफत गन0 !.hया सु� गन� सकेको छैन । 

‘स�झौताअनुसार जमानत जफत गन0 अि�तम �याद असार १५ हो । �यसप/छ जमानत जफत गन� 

+मWदैन,’ !ाZधकरण nोतले भ�यो, ‘राहुघाट आयोजनाको काया�लयले जमानत जफत गन� ठेकेदारलाई 

सात 4दनअ/घ सूचना 4दनुपछ�  । ह�ता;र भएप/छ प/न /नण�य आयोजनाको काया�लयस�म आइपु}न 

समय ला}छ ।’  

राहुघाट जल"व#युत ्आयोजनाको काया�लयले सXचालक स+म/तबाट भएको ठे_का स�झौता खारेज गन0 

/नण�यबारे कुनै जानकारR नपाएको बताएको छ । ‘ठे_का स�झौता खारेज गन0 /नण�य नआएस�म हामी 

ठे_का स�झौता खारेज र ठेकेदारको जमानत जफत गन� स_दैन[,’ आयोजना !मुख कुलमान /घ+सङले 

भने, ‘ठेकेदारको जमानतको �याद जुन ३० (असार १५) स�म मा� छ । �याद नस.कँदै जमानत जफत 

गनु�पछ�  ।’ ठेकेदार आईभीआरसीएलले ठे_का स�झौता खारेज हुने सुइँको पाइसकेकाले जमानतको अवZध 

ल�aयाएको छैन ।  

आईभीआरसीएलले ठे_का स�झौता भएको ४ वष� ८ म4हना gब/तस_दा प/न १२ !/तशत मा� ैकाम गरेको 

छ । जब .क साढे ३ वष�मै पूरै आयोजना स_ने सु�मा स�झौता भएको Zथयो । काम नभएप/छ सXचालक 

स+म/तले गत gबहRबार ठे_का स�झौता खारेज गन0 /नण�य गरेको Zथयो ।  

ठेकेदार आईभीआरसीएलले एNभा�स }यारे�टRबापत कLरब ४२ करोड ७५ लाख �पैयाँ र ब(क 

}यारे�टRबापत कLरब ३३ करोड ५० लाख �पैयाँ जमानत राखेको छ । काम गरेबापत ठेकेदार 



आईभीआरसीएलले कLरब ६० करोड �पैयाँ भु_तानी लZगसकेको छ । ‘तर काम भने कLरब १० करोड 

�पैयाँको मा� गरेको छ,’ nोतले भ�यो । 

!ाZधकरण सXचालक स+म/तको हरेक /नण�य ह�ता;र हुन कLरब २ साता ला}छ । बैठकमा सXचालकहz 

उपि�थत भएर के /नण�य गन0 हो �यसको +लखत तयार गछ�न ्। /नण�य पाLरत गन� सहमत प/न हु�छन ्। 

तर ह�ता;र नगरR बैठकबाट उ�छन ्। प/छ पालैपालो /नण�यमा ह�ता;र गछ�न ्।  

सXचालक स+म/तको /नण�य पाएप/छ आयोजनाको काया�लयले ठेकेदार आईभीआरसीएल आयोजना�थल 

खालR गन� प/न सूचना 4द�छ । प� पाएको १४ 4दन+भ� ठेकेदारले आयोजना�थल खालR गनु�पछ�  । 

ठेकेदारले गरेको कामको मूWयांकन परामश�दाताले गछ�  । ठेकेदार र !ाZधकरणको ;/तपू/त � दाबी प/न 

अMययन गरेर परामश�दाताले लेनदेनको अि�तम 4हसाब.कताब गLर4द�छ । �यसप/छ 4हसाब.कताब 

+मलान गरR ठेकेदारलाई gबदा गLर�छ ।  

ठेकेदार आईभीआरसीएलकै कारण !ाZधकरणले सम�या]�त घोषणा गरेको राहुघाटको मुvा कLरब ४ 

म4हनादेiख पाटन पुनरावेदन अदालतमा अिWझएप/छ खारेज भएको Zथयो । �यसप/छ !ाZधकरणलाई 

ठे_का स�झौता खारेज गन0 बाटो खलेुको Zथयो ।  

मुvा खारेज हुनासाथ गत जेठ २० मा आयोजना !मुख /घ+सङले !ाZधकरणमा ठे_का स�झौता खारेज गन0 

!�ताव गरेका Zथए । उ_त !�ताव !ाZधकरणका काय�कारR /नद0शक मुकेशराज काxलेले सXचालक 

स+म/तमा पुरय्ाएका Zथए ।  

आईभीआरसीएलले चरम आZथ�क संकटका कारण स�झौताअनुसार काम गन� नसकेप/छ !ाZधकरण 

ठे_का स�झौता खारेज गन0 सोचमा पुगेको Zथयो । काम गन� नसकेप/छ ऋण लगानीकता� भारतीय 

एि_जम ब(कले प/न आईभीआरसीएलको बचाउ गरेको Zथएन भने भारतीय दतूावासस4हतको टोलRले गत 

वष� /छटो काम गन� कडा /नद0शनसमेत 4दएको Zथयो ।  

!ाZधकरणले गत माघ ८ मा ३० 4दन े�याद तोकr ‘नो4टस टु करे_सन’ पठाएर !.hया सु� गरेको Zथयो । 

�याद स.कएको भो+लपWट गत फागुन ९ मा राहुघाट !ाZधकरण"व�| पाटन पुनरावेदन अदालत पुगेको 

Zथयो । अदालतले त�कालका लाZग यथाि�थ/तमा काम गन� 4दन भ�दै अ�तLरम आदेश जारR गरेप/छ 

ठे_का स�झौता खारेज गन0 !.hया रो.कएको Zथयो ।  

३२ मेगावाटको राहुघाटका +स+भल ठेकेदार आईभीआरसीएलसँग २०६७ काि�तक १८ मा ठे_का स�झौता 

भएको Zथयो । ठे_का स�झौता खारेज भएप/छ नयाँ !.hया सु� गरेर यो आयोजना /नमा�ण गन� कLरब ५ 

वष� ला}छ । 



  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/3/2 

व%ण आयोजनामा ३३ करोड ��त 

गत साताको बाढRप4हरोले ब�ण हाइ~ोपावर क�पनी �वा+म�वको ४.५ मेगावाटको हेवा खोला साना 

जल"व#युत ् आयोजनामा ३३ करोड �पैयाँको ;/त पुरय्ाएको छ । संखवुासभामा रहेको हेवा खोलामा 

आएको बढRले आयोजनाको बाँध, "व#युत ्गहृ, बालुवा Zथ]ाउने पोखरRलगायतमा ;/त पुरय्ाएको हो । 

बाढRले भौ/तक संरचना ;/त]�त बनाएप/छ आयोजनाबाट "व#युत ्उ�पादन ब�द भएको छ । उ�पादन 

ब�द भएप/छ आयोजनाका लगानीकता�ले यस वष� लाभांश नपाउन ेभएका छन ्। क�पनीले केहR अगाeड 

सव�साधारणका लाZग सेयर /न�कासन गरेको Zथयो । 

क�पनीका काय�कारR अMय; शैले�� गुरागा�ले आयोजनाको भौ/तक संरचनामा ३३ अब� �पैयाँबराबरको 

;/त पुरय्ाएको !ारि�भक अMययनबाट देiखएको बताए । ‘बाढRले बाँध पूरै भ�काएको छ, "व#युत ्गहृमा 

बालुवा थ"ु!ँदा उपकरण काम नला}न ेअव�थामा पुगेका छन,् बालुवा Zथ]ाउने पोखरR बालुवाले पुरेको छ,’ 

गुरागा�ले भने । उनले सबैभ�दा बढR "व#युत ्गहृमा १४ करोड ;/त पुगेको र क�तीमा प/न ६ म4हनाको 

साढे ७ करोड �पैयाँ आ�दानी गुमेको बताए । ‘अ�य संरचनामा प/न ठूलो ;/त पुगेको छ, पुन/न�मा�ण गरR 

आयोजना सXचालनमा Wयाउन’ क�तीमा ६ म4हना ला}ने अनुमान गरेका छ�,’ गुरागा�ले भने । 

आयोजनामा ६५ करोड �पैयाँ लगानी भएको Zथयो । यसमMये सेयर पुँजी (इि_वटR) २४ करोड �पैयाँ र 

बाँकr ऋणबाट लगानी भएको Zथयो । अMय; गुरागाइ�ले आयोजना /नमा�णका लाZग +लइएको २८ करोड 

�पैयाँ ऋण /तन� बाँकr रहेको बताए । 

‘�वदेशी लगानीकता�लाई बचाउन भूक�प र बाढRबाट ;/त पुगेका "व#युत ् आयोजनालाई सरकारले 

सहु+लयतपूण� कजा� र "व#युत ्खLरद gबhrको अ4हलेको दर 4दनुपछ� ,’ �वत�� ऊजा� उ�पादकको सं�था 

(इपान) का उपाMय;समेत रहेका उनले भने ।  
  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/3/2 

ग_डक नहरमा पया7�त पानी नहँुदा #वBयतु ्उ-पादन हुन सकेन 

परासी, असार २ गत े । तीन म4हना प/छ गDडक नहरमा पानी आएप/न नवलपरासीमा रहेको सूय�पुरा 

गDडक जल"व#युत ्के��मा "व#युत ्उ�पादन हुन सकेको छैनन ्। भारतले गत श/नबारबाट नहरमा पानी 

4दए ताप/न पया��त पानी न4दँदा "व#युत ्उ�पादन सु� गन� नस.कएको सूय�पुरा "व#युत ्उ�पादन गहृका 

फोर�यान नागे�� कोइरRले जानकारR 4दनुभयो । 

गहृमा रहेको टरवाईन सXचालन गन� ४० देiख ४५ _युसके नहरमा पानी आव`यक भए प/न अ4हले नहरमा 

पया��त पानी भारतले नछाNदा "व#युत ्उ�पादन गन� स.कएको छैन कोइरRले भ�नुभयो । गत फागुन १८ 

गतेदेiख गDडक नहरमा पानी ब�द गरR गत श/नबारबाट मा� नहरमा भारतले पानी 4दएको Zथयो । तर 

पानी 4दए ताप/न पूरा पानी न4दँदा "व#युत ् उ�पादन गहृमा उ�पादनका लाZग पया��त पानी नपु}दा 

उ�पादन सु� हुन नसकेको गहृले जनाएको छ । 

तीन म4हनादेiख लगातार "व#युत ्उ�पादन गहृमा उ�पादन ब�द हँुदा कLरब दै/नक � आठ लाखस�म 

राज�व घाटा लागेको के��को दाबी छ । 

"वसं २०१६ मा गDडक स�झौताअनुसार नवलपरासीमा दै/नक १५ मेगावाट उ�पादन गन0 गDडक 

जल"व#युत ् के�� �थापना गLरएको छ । हाल के��मा "व#युत ् उ�पादन नहँुदा भारतको "वहारबाट 

नवलपरासीमा "व#युत ्आपू/त� हँुदै आएको छ । रासस 

  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/3/2 

तामाकोशी सेयरको ,फता7 भ3ुतानी स%ु 

माZथWलो तामाकोशी जल"व#यतु आयोजनाको सेयर नपरेका आवेदकको भ_ुतानी .फता� गन0 काय� बधुबारदेiख स�ु 

भएको छ ।  

नागLरक लगानी कोषका अनुसार .फता� भु_तानी काय� उ_त कोष, एन+सएम मच0�ट ब(.कङ +ल+मटेड, 

राि�5य वाiणQय ब(कका नयाँ बाने`वर, "वशालबजार, पुWचोक र भ_तपुरको सूय�"वनायकि�थत शाखाबाट 

भइरहेको छ ।  

�यसैगरR काठमाड� उपा�यकाबा4हरका ६६ िजWलामा राि�5य वाiणQय ब(कका शाखा काया�लय र अ�य 

िजWलामा +स4टज�स ब(क, माछापु�छ«◌े ब(क र जनता ब(कका शाखा काया�लयबाट .फता� भु_तानीको 

2यव�था गLरएको कोषले जनाएको छ । रासस  

  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/3/2 

ग_डक नहरमा पया7�त पानी नहँुदा #वBयतु ्उ-पादन हुन सकेन 

तीन म4हना प/छ गDडक नहरमा पानी आएप/न नवलपरासीमा रहेको सूय�पुरा गDडक जल"व#युत ्के��मा 

"व#युत ्उ�पादन हुन सकेको छैनन ्। भारतले गत श/नबारबाट नहरमा पानी 4दए ताप/न पया��त पानी 

न4दँदा "व#युत ्उ�पादन सु� गन� नस.कएको सूय�पुरा "व#युत ्उ�पादन गहृका फोर�यान नागे�� कोइरRले 

जानकारR 4दनुभयो । 

गहृमा रहेको टरवाईन सXचालन गन� ४० देiख ४५ _युसके नहरमा पानी आव`यक भए प/न अ4हले नहरमा 

पया��त पानी भारतले नछाNदा "व#युत ्उ�पादन गन� स.कएको छैन कोइरRले भ�नुभयो । गत फागुन १८ 

गतेदेiख गDडक नहरमा पानी ब�द गरR गत श/नबारबाट मा� नहरमा भारतले पानी 4दएको Zथयो । तर 

पानी 4दए ताप/न पूरा पानी न4दँदा "व#युत ् उ�पादन गहृमा उ�पादनका लाZग पया��त पानी नपु}दा 

उ�पादन सु� हुन नसकेको गहृले जनाएको छ । 

तीन म4हनादेiख लगातार "व#युत ्उ�पादन गहृमा उ�पादन ब�द हँुदा कLरब दै/नक � आठ लाखस�म 

राज�व घाटा लागेको के��को दाबी छ । 

"वसं २०१६ मा गDडक स�झौताअनुसार नवलपरासीमा दै/नक १५ मेगावाट उ�पादन गन0 गDडक 

जल"व#युत ् के�� �थापना गLरएको छ । हाल के��मा "व#युत ् उ�पादन नहँुदा भारतको "वहारबाट 

नवलपरासीमा "व#युत ्आपू/त� हँुदै आएको छ । रासस 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/3/3 

थ@लयो काबेलT कUरडोर 

लोकमiण राई  

मलुकुमा "व#यतु ् आयोजनाका "व+भ�न कामहz .कन, के कारणले समयम ै स.कँदैन भ�ने उदाहरण जा�नपुरे 

काबेलR हेरे प}ुछ, जहा ँसरकार, "व#यतु ्!ाZधकरण र ठेकेदारको चरम लापरबाहRको +सकार काबेलR कLरडोर बनेको छ 

। दईु वष�अ/घ !सारण लाइन स_नपुन0 काम अझ ैस.कएको छैन । तीन खDडमा /नमा�ण गनु�पन0 !सारण लाइनको 

दोnो र तnेो त स�ु हुने टंुगोसमेत छैन ।  

 

"व#यतु ्!ाZधकरण राइट अफ वे (ज}गा !ाि�त तथा zख कटान) नखोलR ठेकेदार छा�न हताLरयो । ठेकेदार .फWडमा 

ख4टएप/छ !ाZधकरण न ैभ�न थाWयो, ‘वनले zख का{न 4दएन ।’ �यसप/छ ठेकेदार ;/तप/ूत � +लएर काम नगरR 

ब�यो । यसले !सारण लाइन /नमा�ण गन0 समय मा� बढाएन, लागत प/न बढाएर आयोजना धा�न ैनस.कने गरR 

महँगो बनाइ4दयो ।  

 

काबेलR कLरडोर १ सय ३२ केभी !सारण लाइन "व�तार गन� मआुaजा "ववाद टंुZगएको छैन । �य�त ै!ाZधकरणका 

तफ� बट डढे म4हनामा खोWनपुन0 एलसीलाई ९ म4हना लगाउने, अि�टकल लाइन ट+म�नल इि_वपमे�टको "ववाद 

समाधान गन� गठन गरेको स+म/तले ९ म4हनामा कुन ै/नण�य नगरR !/तवेदन 4दने, भ�सारबाट सामान नछुटाउने 

लगायत दज�न[ 4ढलास�ुती !ाZधकरणका कम�चारRले गLररहेका छन ् ।  

 

हुन त य�ता सम�या काबेलRमा मा� हैन, !ाय: सबमैा छन ्। काबेलRलाई प/न महँगो बनाएर आxनो �वाथ�प/ूत � गन� 

य�तो षNय�� रZचएको !ाZधकरणकै कम�चारRको दाबी छ । झुटा सव0;णदेiख धेरै कामहz य�तो eडजाइनअ�तग�त 

गLरए, जसले आयोजनाको काम ब�नभु�दा पसैा बढR खच� हुने र सब ै लाभाि�वत हुने रणनी/त अपनाइयो ।  

 

डुबायो कोठे सव6�णले  

 

!ाZधकरणले ठेकेदारलाई भनेको Zथयो, ‘"व�ततृ सव0;ण हामीले गLरसकेका छ[ । चेक सव0 गर र !सारण लाइन 

बनाऊ ।’ ठेकेदार जगवुार ओभर+सज ए�ड ए�टर जेभी !ाइभेट +ल+मटेड चेक सभ0 गन� .फWडमा प◌ुु}दा अव�था 

फरक Zथयो । ‘"व�ततृ सव0;ण धरातलRय यथाथ�सँग मेल नखाएकाले पनु: सव0;ण गनु�◌ुपन0,’ जगवुारले 

!ाZधकरणलाई प� ले�यो । �यसप/छ स�ु भयो पनु: सव0;णको काम । 
 

समय ल�aयाउन पाए बढR भेLरएसन पाइ�छ । जगवुारलाई ९० .कलोम4टर लामो डबल स.क� ट काबेलR कLरडोर पनु: 

सव0;ण गरन् २ वष� ला}यो । पनु: सव0;ण !/तवेदनलाई !ाZधकरणले आँखा Zचि�लएर छाप लगाइ4दयो । अथा�त 

आफूले गरेको "व�ततृ सव0;ण गलत Zथयो भनेर !ाZधकरणले आखँा Zचि�लएर ि�वकारय्ो । ‘!ाZधकरणका 

कम�चारRले ग◌ुुगल अथ�को सहयोगमा कोठामा बसेर सव0;ण गरेका Zथए र .फWडमा गय[ भनेर टRए/डीए तथा 

सव0;ण भ�ता पचाएका Zथए,’ !ाZधकरणका एक उ�च अZधकारRले भने ।  

 



पनु: सव0;णको ग�भीर प; के हो भने यो !सारण लाइनमा भारR रकम भेLरएसन आउने /नि`चत भएको छ । 

.कनभने पनु: सव0;णबाट !सारण लाइनको टावरको !कारमा 2यापक फेरबदल भएको छ । टावरको !कारअनसुार 

भारवहन ;मता र eडजाइन फरक हुने भएकाले !योग हुने फलामको मा�ामा प/न उWले�य हेरफेर हु�छ । �यहR 

भएकाले टावरको !कारअनसुार लागत फरक पछ�  । 

 

काबेलR कLरडोरमा जगवुारले गरेको सव0;णले स�पे�सन टावरको स�ंया घटाएको छ भने एंगल टावरको बढाएको छ 

। घटबढको मा�ा ठूलो छ । !ाZधकरणले गरेको सव0;णअनसुार काबेलR कLरडोरमा कुल ३ सय १३ टावर /नमा�ण 

गनु�प�यो । �यसमMये २ सय १७ स�पे�सन टावर Zथए । बाँकr ९६ एंगल टावर Zथए । ती १५ eड]ी, ३० ड]ी र ४५ 

eड]ीका Zथए । �यहR सव0;णका आधारमा !ाZधकरणले टे�डर आहान गरय्ो र gबल अफ _वाि�ट4टज (बीओ_य)ू मा 

ह�ता;रसमेत भयो ।  

 

जगवुारले गरेको सव0;णले कुल टावरको स�ंया ३ सय १३ बाट घटाएर २ सय ५८ मा झारय्ो । तर जगवुारको 

सव0;णले स�पे�सन टावरको स�ंया २ सय १७ बाट घटाएर २६ मा सी+मत गरय्ो । एंगल टावरको स�ंया भने ९६ बाट 

बढेर २ सय ३२ प◌ुु}यो । तलुना�मक zपमा स�पे�सन टावरको लागत स�तो र बढR भार वहन गनु�पन0 एंगल टावरको 

लागत eड]ीअनसुार महँगो पन0 भएकाले कुल टावर स�ंया ६५ वटा घटे प/न यो !सारण लाइनमा 2यापक भेLरएसन 

आउने /नि`चत छ । हालस�म कLरब ४ करोड �पयैा ँ भेLरएसन आइसकेको !ाZधकरण nोतको भनाइ छ ।  

 

राइट अफ वेको लफडा  
 

रणनी/तक मह��व भएको काबेलR कLरडोरअ�तग�तको दमक काबेलR कLरडोर राइट अफ वेको लफडाले आhा�त छ । 

ठे_का स�झौता भएको कLरब साढे ४ वष� र ठेकेदार जगवुारले सव0;ण गरेको कLरब अढाइ वष� gब/तस_दा प/न 

!ाZधकरणले यो !सारण लाइनको दोnो र तnेो खDडको ज}गा अZध]हण र zख कटान गरR राइट अफ वे खोWन 

सकेको छैन । 

 

कुल ९० .कलो+मटर लामो यो !सारण लाइनको दोnो खDडमा .फ4दमदेiख सोयाकस�म ४१ .कलो+मटर पछ�  । यो 

खDडमा १ सय २३ टावर /नमा�ण गनु�पछ�  । तर !ाZधकरणले ५५ टावर /नमा�ण गन� मा� ज}गा उपलaध गराउन 

सकेको छ ।  

 

!ाZधकरणले उपलaध गराएको टावरको ज}गा /नय+मत नभएर छLरएका छन ्। �यहR भएकाले जगवुारले काम गन� 

सकेको छैन । ‘हामी २० ठाउँमा _या�प बनाएर कामदार पLरचालन गन� असमथ� छ[,’ जगवुारले !ाZधकरणलाई 

लेखेको प�मा उWलेख छ । 

 

!ाZधकरण !सारण /नद0शनालय !मखु क�हैया मान�धरले दोnो खDडमा ठेकेदारलाई एकप/छ अकt टावरको 

/नय+मत zपमा ज}गा उपलaध गराउन नसकेको बताए । ‘एउटा टावर बनाएप/छ अकt टावर बनाउन _या�प नै 

म◌ुुभ गनु�पन0 अव�था छ,’ उनले भने, ‘हामीले उपलaध गराएको ज}गा छLरएका छन ्। यो दवु ै(!ाZधकरण र ठेकेदार) 

का लाZग सम�या हँुदै हो, ठेकेदारले प/न 4ढलो काम गरेको हो ।’ काबेलR आयोजना !मखु दRपे�� #"ववेदR भने 



क/तपय �थानमा १०/१५ टावर लहरै पन0 गरR सँग ैज}गा उपलaध गराएको र �य�तो �थानमा ठेकेदार पLरचालन हुन 

स_ने बताउँछन ्। ‘ठेकेदारलाई काम गन� भ/नसकेका छ[,’ उनी भ�छन,् ‘अब काम रो.कँदैन ।’ कLरब ३ म4हनाअ/घ 

आयोजना !मखुका zपमा काय�भार स�हालेका #"ववेदRले काबेलR कLरडोरको प4हलो खDडको कामको ग/त बढाउन 

भ+ूमका खेलेका छन ् ।  

 

तnेो खDडमा भने .फ4दमदेiख काबेलRस�म १५ .कलो+मटर पछ�  । यो खDडमा ३९ टावर बनाउन◌ुुपछ�  । तर 

!ाZधकरणले एउटा टावरको प/न ज}गा उपलaध गराउन सकेको छैन । �थानीय बा+स�दासँगको म◌ुआुaजा "ववाद, 

वनको .कचलो र सरु;ा /नकायको असहयोगका कारण ज}गा !ाि�त गन� नसकेको !ाZधकरणको भनाइ छ । य�ता 

सम�या काबेलR कLरडोरमा अ4हले प/न १ दज�नभ�दा बढR ठाउँमा छन ् ।  
 

‘स�ुमा वन, �थानीय बा+स�दा र सरु;ा /नकायसँग सम�वय गरR राइट अफ वे ि_लयर गनु�पछ� ,’ !ाZधकरणका ती 

अZधकारR भ�छन,् ‘तर, यहा ँत स�ुमा ठेकेदार छा�न लो+भ�छन ्। �यसको कारण सबलेै बझुेकै छ । म◌ुुआaजा 4दने, 

ज}गा अZध]हण गन0, वनसँग स�बि�धत zख कटानज�ता काम आए िज�मेवारR साछ�न ् । �यहR भएकाले 

!ाZधकरण आफ( ले बनाइरहेका हरेक आयोजनामा .कचलो छ ।’ #"ववेदRले राइट अफ वे खोWने र /नमा�ण काय� 

सँगसँग ैगन0 उvे`यका साथ आयोजना बनाउन स.कने बताए । ‘दवु ैकाम सँगसँग ैगन� नस.कने होइन,’ उनी भ�छन,् 

‘तर स�ुम ै राइट अफ वे ि_लयर गLरसकेप/छ ठेकेदार पLरचालन गन� सके .कचलो हँुदैन ।’ 

 

ठकेदारले वन र �थानीय बा+स�दा Zच�दैन । उसले रोजगारदाताले राइट अफ वे खो+ल4दए काम गन0 हो । न4दए 

gबनाकाम ब�न◌ुुपरेकामा ;/तप/ूत � +लने हो । रोजगारदाता !ाZधकरण भएकाले उसले न ैराइट अफ वे खो+ल4दने र 

ठेकेदारलाई कडाइका साथ काम लगाउन स_नपुछ�  । दमक–काबेलRमा भने उWटो ठेकेदारले दज�न[ पटक राइट अफ वे 

खो+लदेऊ भ�दै प�ाचार गरेको छ । प�ाचार गदा� गदा� वा_क भएर जगवुारले एउटा प�मा उWलेख गरेको छ, ‘राइट 

अफ वेका स�ब�धमा "व#यतु ्!ाZधकरणको आ`वासनलाई "व`वास गन0 अव�था गमुाइस_य[ ।’ य�ता अव�थाका 

कारण सन ् २०१३ से�टे�बरम ै स.कनपुन0 यो !सारण लाइन क4हले ब�छ भ�न स.कने अव�था छैन ।  

 

सानीमा माई जल"व#यतु ् आयोजनाको २२ मेगावाट "व#यतु ् खेर जाने भएप/छ ससंदको कृ"ष तथा जलnोत 

स+म/तसमेत ला}यो । �यसप/छ दमक–काबेलR !सारण लाइनको प4हलो खDड ब�न स_यो । प4हलो खDडमा 

दमकदेiख इलामस�मको ३४ .कलो+मटर पछ�  । यो खDडको ९५ मMये ९४ टावर /नमा�ण हाल ैस�प�न भएको छ । 

�यसमा ३३ केभी अ�थायी !सारण लाइन जोडी सा/नमाको gबजुलR Wयाइएको छ ।  

 

‘सा/नमा जल"व#यतु ् आयोजनाले दबाब 4दएप/छ बाMय भएर प4हलो खDडको काम भयो,’ !ाZधकरणका ती 

अZधकारRले भने, ‘बाMयता नपरR वा कुन ै�वाथ� नभई !ाZधकरणका कम�चारR काम ैगदSनन ्।’ उनका अनसुार /न4हत 

�वाथ�मा आयोजना महँगो बनाउन य�ता चलखेल हुन ु अ�वाभा"वक होइन ।  
 

‘ड ेवानम ै से_सन १ र से_सन २ को राइट अफ वे प/न ि_लयर गLर4दएको भए �यहाँ काम हु��यो,’ उनले भने ।  
 

]ामीण "व#यतुीकरण तथा ४ वटा सब�टेसनलगायत कामस4हत कLरब ३ अब� ७८ करोड �पयैा ँलागत रहेको काबेलR 



कLरडोरबाट /नमा�ण भएका, /नमा�णाधीन र योजनामा रहेका जल"व#यतु ्आयोजनाबाट कLरब १ सय ५० "व#यतु ्

उपभो_तास�म परुय्ाउने योजना छ । 

 

साथ,ै रणनी/तक मह��वको यो !सारण लाइनबाट झापा, इलाम, पाँचथर र त=ेथुमलगायत पवूा�Xचलका 

िजWलाहzमा "वतरण !णालR चु�त पान0 ल�य प/न छ । 

 

!ाZधकरण !मखु आयोजना�थलमा सम�या नसिुWझएप/छ !ाZधकरणका काय�कारR /नद0शक मकेुशराज काxले 

मगंलबार काबेलR कLरडोर आयोजना�थल गएका छन ्। 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/3/3 

ऊजा7 म8Fालयको �नण7यले ZFशूलT–३ “बी” सम`यामा  
सचने गौतम 

ऊजा� म��ालयले गरेको गलत /नण�यका कारण माZथWलो g�शूलR–३ ‘बी’ जल"व#युत ् आयोजना 

सम�यामा परेको छ । ४२ मेगावाट "व#युत ् उ�पादन हुन स_ने आयोजना !भा"वत हुने गरR ऊजा� 

म��ालयले माZथWलो g�शूलR–३ ‘बी’ कै ;े�मा /नजी ;े�को जल"व#युत ्!वuधकलाई सव0;ण लाइसे�स 

4दएको हो । माZथWलो g�शूलR–३ ‘बी’ "व#युत ्!ाZधकरण र नेपाल टे+लकमको ३०/३० !/तशत सं�थापक 

सेयर लगानीमा /नमा�ण हुन लागेको हो । ऊजा� म��ालयले g�शूलR–३ 

‘बी’लाई ३७ मेगावाटको मा� ैउ�पादन लाइसे�स 4दएको Zथयो । उ�पादन लाइसे�समै तो.कएको ;े�को 

;मता बढाएर ४२ मेगावाट पुरय्ाउन े !�ताव आयोजनाले ऊजा� म��ालयसम; गरेको Zथयो । 

तर, म��ालयले g�शूलR–३ ‘बी’को ;े�मै पन0 गरR (ओभरWयाप) हुन ेगरR परफे_ट इनज� डभेलपमे�ट 

!ा+ललाई ६५ मेगावाटको g�शूलR गंगा जल"व#युत ् आयोजनाको ;े� संशोधन अनुम/त 4दएको हो । 

ऊजा� म��ालयको /नण�यले गदा� g�शूलR–३ ‘बी’को वा"ष�क आ�दानी कLरब २१ करोड �पैयाँ कमी हुन े

भएको छ । ‘आयोजनाको ;मता बढाएर ३९.२ मेगावाट या ४२ मेगावाट बनाउन े!�ताव �वीकृ/तका लाZग 

"व#युत ्"वकास "वभागमा पेस गरेका Zथय�, तर म��ालयले यसलाई अ�वीकार गदS हाyो ;े�मा प/न प/न 

असर पु}न ेगरR परफे_ट इनज�को ;े� संशोधन गन0 बद/नयतपूण� /नण�य गरेको छ,’ !ाZधकरण nोतले 

भ�यो । 

उनले परफे_ट इनज� eडजाइन पLरवत�न गन� सहमत हँुदा हँुदै ऊजा�सZचव राजे��.कशोर ;े�ीले गत २४ 

जेठमा यसलाई अ�वीकार गरेको बताए । ऊजा�सZचव ;े�ी !ाZधकरण तथा �यसका कम�चारR, �थानीय 

बा+स�दालगायतको लगानीमा /नमा�ण भएको Zच+लमे मोडलको "वरोधमा छन ् । g�शूलR–३ ‘बी’ प/न 

!ाZधकरण, टे+लकम, गा"वस तथा िज"वस, �थानीय बा+स�दालगायतको लगानीमा /नमा�ण हुन लागेको 

आयोजना हो । 

वा"ष�क ऊजा� व"ृ|सँगै ३९.२ मेगावाटमा उ�पादन हँुदा आ�दानी १४ करोड �पैयाँ र ४२ मेगावाट हँुदा २१ 

करोड �पैयाँ आ�दानी प/न ब�ने आयोजनाले जनाएको छ । 

‘"वभागका महा/नद0शक, पफ0 _ट इनज� र !ाZधकरणका अZधकारRबीच भएको छलफलमा eडजाइन 

पLरवत�नको सहम/तप�मा ह�ता;र नै भएको Zथयो, तर सZचवले यसलाई उWटाई g�शूलR–३ ‘बी’को 

"व#युत ्गहृप/छ /न_लन ेपानीको तह (टेल वाटर लेभल) ६ सय ३९ +मटर कायम गLरएको छ,’ !ाZधकरण 

nोतले भ�यो । आयोजनाले आयोजना ३७ मेगावाटबाट बढाएर ४२ मेगावाट बनाउन "वभागमा /नवेदन 

4दएको Zथयो । 

४२ मेगावाट बनाउँदा यसअ/घ 4दइएको अनुम/तप�मा उपलaध गराएको ;े�+भ� नै उ�पादन हुने भएकाले 

थप ;े� आव`यक नपन0 आयोजनाले जनाएको छ । तर, ऊजा�सZचव ;े�ीले ;मता व"ृ|मा कुनै /नण�य 



नगरR ‘टेल वाटर लेभल’ तो.क4दएका हुन ्। यसअ/घ तो.कएको Zथएन । ‘उ�पादन अनुम/तप�मा ‘टेल 

वाटर लेभल’को सीमा नतो.कएकाले सीमामा बाँZधनुपन0 देiखँदैन �यसैले ;मता व"ृ| हुनुपन0 देiख�छ, तर 

सZचवको गलत /नण�यले गदा� "व�तीय लगानी जुटाई त�काल /नमा�णमा जान स_न े आयोजना 

सम�यामा परेको छ,’ आयोजना nोतले भ�यो । g�शूलR गंगा जल"व#युत ्सव0;णकै चरणमा रहेकाले 

यसको /नमा�ण अ/नि`चत छ । 

g�शूलR–३ ‘बी’मा टे+लकम तथा !ाZधकरणका कम�चारRको ५ !/तशत, नुवाकोट तथा रसुवाका गा"वस तथा 

िज"वसको ५ !/तशत, रसुवा तथा नुवाकोटका "व�तीय सं�थाको ५ !/तशत, रसुवा तथा नुवाकोट 

िजWलावासीको १० !/तशत र मुलुकभरका सव�साधारणको १५ !/तशत सेयर रहनेछ । आयोजनाले ७० 

!/तशत ऋण र ३० !/तशत �वा+म�व पुँजी (इि_वटR) बाट लगानी जुटाउन लाZगएको हो । आयोजनाको 

लागत कLरब ८ खब� �पैयाँ छ । 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/3/3 

सब–`टेशन �नमा7णमा �ढलाई,ठेकेदारलाई जUरवाना 

लaमण ढंुगाना 

ब4द�या, ४ जेठ : ब4द�याको मैनापोखरमा /नमा�णाZधन "व#युत सब–�टेशन /नमा�णमा 4ढलाई भएको छ । ६ 

वष� अघी सव0 भई ए+सयालR "वकास बैकंको ऋण सहयोगमा सन २०११ जुलाई देiख /नमा�ण सु� गरेको 

३३/११ के+भ सव �टेसन /नमा�णमा ठेकेदारको लापरवाहRका कारण 4ढलाई भएको "वतरण !णालR 

सु�ढRकरण आयोजना काठमाडौले जनाएको छ । 

कLरव साढे ५ करोड लागतमा /नमा�णाZधन सव�टेसन /नमा�णको िज�मा +लएको भारतीय क�पनी 

अराaलR इ��ा पावर +ल+मटेड नया4दWलRले सन ् २०१३ eडसे�वरमा स_नुपन0 भएप/न "व"वध कारणले 

समयमा स�प�न हुन नसकेप/छ से�टे�वर २०१४ स�म आयोजनाको �याद थप गLरएको Zथयो । पटक–

पटक �याद थप गरR २०१५ जुन स�म थप गदा�पनी कामसु� नभएपछ� ठेकेदारलाई १० !/तशत जLरवाना 

गराईएको आयोजना !मुख बोधराज ढकालले बताए । ढकालका अनुसार क�पनीले काठमाड[, पोखरा, 

पव�त र ब4द�यामा गरR २६ करोडमा ६ वटा सव�टेसन /नमा�णको िज�मा पाएको Zथयो । ‘ठेकेदारको 

4ढलासु�ती भएप/छ कLरव ढाई करोड जLरवाना गराएका छ[,’ उनले भने ‘मैनापोखरमा १ म4हना +भ� ै

स_न े!तीव|ता जनाएको छ ।’ 

३३÷११ केभी !सारण लाईन "व�तारको लागी सब–�टेशन देiख लाईन "वतरण हुने ;े�मा सोहR Ôमता 

अनुसारको छुsै पोल, तार तथा पावर 5ा�सफ� मर जडानको काम स�प�न भइसकेको छ । �टेसनको मु�य 

सामा]ीको �पमा रहेको kयाकुम स.क� ट �ेकर र पावर क�5ोल केवल जडान भएप/छ सव–�टेसन 

संचालनमा आउने आयोजनाले जनाएको छ । /त सामा]ीह� "वरग�ज भ�सारमा आईसकेको र उजा� 

म��ालय माफ� त भ�सार छुटको कागज २÷३ 4दन +भ� ैपठाउनको लागी पहल गरRरहेको नेपाल "व#युत 

!ाZधकरण गुलLरयाका !मुख कुसे`वर शाहुले बताए । 

आयोजना संचालनमा नआउदा ब4द�यामा कम भोWटेजवाट हुने सम�याको मार खे�नुका साथै !ा"वZधक 

कारणले "व#युत चहुावट हुने गरेको उनको भनाई छ । 

!मुख िजWला अZधकारR "वनोद बहादरु कुवरले आयोजना /नमा�णमा भएको 4ढलासु�तीले ब4द�यावासीलाई 

सा�ती भएको बताए । दै/नक �पमा "व#युतको सम�याका धेरै उजुरR आउने गरेप/छ सो सम�या 

समाधानको पहल गLर4दनका लाZग गहृम��ालयको Mयानाक� षण गराईएको उनले जानकारR 4दए । 



ब4द�यामा "व#युत "व�तार गन0 उvे`यका साथ मैनोपोखर समेत गरR ३ वटा "व#युत सव–�टेशन /नमा�ण 

हुने hममा छन ् । मैनापोखर सव–�टेशन संचालनमा आएप/छ मह�मदपुर, का+लका, मैनापोखर, 

सोरहवा, जमुनी, डउेढाकला, मोतीपुर, बेलुवा र सोरहवा गरR ९ वटा गा"वसमा सहज तLरकाले "व#युत 

आपु/त� हुनेछ । 

�य�तै राजापुर ;े� अ�तगत� हाल कैलालRको टRकापुर सव–�टेशनवाट ११ के+भ !सारण लाईन संचालन 

रहेकोमा नयाँगाँउमा ३३ के+भ "व#युत !सारण लाइन अ�तरगतको सव–�टेशन /नमा�ण हुन थालेको छ । 

आव ०६७/०६८ देiख संचालनमा आएप/न ज}गा खLरद गLर बाउ�~ी वाल /नमा�ण गन0 वाहेक अ� काम 

अगाडी बढन सकेको छैन । 

�य�तै िजWलाको भुLरगाँउमा समेत सव–�टेशन /नमा�णको लाZग ज}गा खLरद गरR टेDडर आ2हान 

भईसकेको◌े छ । भुLरगाँउ सब–�टेशन संचालनमा आएप/छ �यस ;े�का ६ वटा गा"वसमा "व#युत 

"व�तार हुनेछ । िजWलामा /तनवटै सव–�टेशन संचालनमा आएप/छ कम भोWटेजवाट हुने सम�या 

समाधान हुनुका साथै !ा"वZधक कारणले हुने "व#युत चहुावट /नय��ण भई !सारण लाईन भरपदt हुने 

"व#युत !ाZधकरणले जनाएको छ । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/3/3 

जल#वBयुत �ेFमा हुने ग_ुडागदb 8यू�नकरणका 

लागी "हरT 

छ#वलाल बगाले 

लमजुङ, ३ जेठ : जल"व#युतको अथाह भDडार मा/नएको लमजुङमा हुने गुDडागद�लाई �यू/नकरण गन�को 

लाZग इलाका !हरR काया�लयको �थापना गLरन ेभएको छ । िजWलाको उ�तरR ;े�मा /नमा�ण स�प�न, 

/नमा�णाZधन र /नमा�णको !.hयामा रहेका जल"व#युत आयोजनामा भइरहन ेच�दा आतंक, गुDडागद� 

लगायतका ग/तgबZध रो_नको लाZग !हरR काया�लयको भवन /नमा�ण गLरन ेभएको हो । 

कुल ४२ लाखको लागतमा /नमा�ण गLरन लाZगएको भवनका लाZग !हरR !धान काय�लयले ५ लाख खदुR 

गा"वसले ३ लाख, भुलभुले गा"वसले २ लाख, +स�पानी गा"वसले १ लाख र घनपोखरा गा"वसले २० हजार 

सहयोग गरेका छन ्। 

७ रोपनी साब�ज/नक ज}गामा /नमा�ण हुन लागेको सो भवन ६ कोठाको /नमा�ण हुने !हरR !मुख पवन 

ZगरRले जानकारR 4दए । इलाका !हरR चौकrले उ�तरR लमजुङको खदुR, +स�पानी, घनपोखरा, भुलभुले 

लगायतका गा"वसको सुर;ाको िज�मा +लएको छ । तर इलाका !हरR काया�लयको �पमा रहेको यस खदुR 

!हरR चोकrमा ज�मा नौ जनाको मा� ैदरव�दR रहेकोले केहR सम�या हुने गरेको �था/नयबासीको भनाई छ 

। हालको दरब�दR भुगोलको आधारमा /नकै कम भएको �वयं !हरRह� नै बताउँछन ्। 

/नमा�णको थालनीमा रहेको सो भवनको !हरR नायव उपLर;क पवनकुमार ZगरRले +सला�यास गदS उनले 

!हरR र जनता gबचको स�ब�ध नङ र मासु ज�तै रहेको बताए । जनता र !हरR gबच भएको यो स�ब�ध 

कायम रा�न उनले खदुRबासीलाई आ]ह समेत गरेका छन ्। उनले "वकास /नमा�णमा सुर;ाले ठुलो अथ� 

रा�न े बताउँदै सुर;ाको }यारे�टR भएमा लगानीको वाताबरण समेत ब�ने उनको भनाई Zथयो । 

भवन /नमा�ण स+म/तका अMय; !ेमबहादरु ब�नेतको अMय;तामा भएको सो काय�hममा अZधकांश 

ब_ताह�ले !हरR भवन /नमा�ण काय� अ/त आब`यक भएप/न अ4हले /नमा�ण काय�को थालनी हुन 

लागेकाले खशुी aय_त गरेका छन ्। 

 

 


