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चमे�लयाको काम ९० �तशत स�प�न  
सुदरूपि�चममा �नमा�णा�धन चमेल�या जल�ब�युत आयोजना ९० � शत भ#दा बढ� स%कएको छ। 

चमेल�य जल �ब�युत आयोजनाका अनुसार अ+हलेस-म दाचु�ला  शखर–४ बलाँचमा �नमा�णाधीन ३० 

%कलोवाटको जल �ब�युत आयोजनाको सु56ग �नमा�ण, बाध र �ब�युत गहृ �नमा�णको काम ९० ��तशत 

भ#दा बढ� स%कएको हो।  

 
सरकारले आयोजना स-प#न गन9 समय प+हले सन ्२०११ =यसप�छ २०१३ र २०१४ राखेको �थयो भने 

प�छ?लो समय माच� २७, २०१६ राखेका छ। =यो समयमा आयोजना �नमा�ण पुरा नहुने आयोजनाकै 

�ा�ब�धकह5 बताउँछन।् 
 

'९० ��तशत भ#दा बढ� काम स%कएको छ', चमे लया जल �ब�युत आयोजना उप �नद9शक अजय दाहालले 

नागDरक#युजसँग भने, 'कुनै अबरोध नआएर आयोजना सन ्२०१६को अ#तीम �तर स%क#छ।' 
 

आयोजना सन ्२००७ देEख �नमा�ण शु5 भएको हो। लFय भ#दा कDरब ३ वष� प�छ आयोजना �नमा�ण 

स-प#न हुने भएको हो। आयोजनाको सु5ङ �नमा�ण Iममा भि=कएर फेDर सु56ग बनाउनु परेप�छ थप 

खच� लागेकाले +ढलो भएको उप �नद9शक दाहालले बताए। 
 

यो आयोजना �नमा�ण गदा� ८ अब� 5पैया लाLने अनुमान गDरइएको �थयो तर अ+हलेस-म १५ अब� 5पैया 

खच� भइसकेको छ। �नमा�णको काम ९ म+हनादेEख अब5�ध छ। 
 

चमे लया ६ घPटास-म Dरजवाईर Rमता भएको आयोजना बनाइनेछ। 
 

आयोजनाको Sयाम पूण� 5पमा �नमा�ण भइसकेको छ। ओभरUलो Rमता स+हतको Sयाम �नमा�ण 

भइरहेको छ। यो 'Vप%क6ग रन अफ Dरभर' Rमताका आयोजना हो। 
 

सरकार� RेWबाट सुदरूपि�चममा �नमा�ण�धनमा मXये अ+हलेस-मकै सबैभ#दा ठूलो आयोजना यह� हो। 

सु5ङको पुन� �नमा�णमा 'भेDरयसन' बढ� गरेको भ#दै संसद�य लेखा स म�तले ठेकेदार �च�नया क-पनीलाई 

अना�यक बढ� रकम न+दन रोक लगाएप�छ सु5ङ �नमा�ण रो%कएको आयोजनाले जनाएको छ । 
 

पावर हाउसको काम ती[ \पमा भइरहेको छ। आयोजनाको मु]य  स भल �नमा�णका काय� �च�नया 

चाईना गेजुवा वाटर एPड पावर _ुप क-पनीले गDररहेको छ। काम गदा� रकम न+दएका भ#दै ९ म+हना 

देEख �च�नया क-पनीले काम रोकेको छ । 



 

कुल लागत साडे ११ अब� मXये कोDरया सरकारको ४५  म लयन डलर लगानी रहेको अयोजना उप �नद9शक 

दाहालले बताए। 'अ+हलेस-म १२ अब� 5पैयाँ खच� भइसकेको छ, उनले भने, थप �नमा�णका ला�ग बाँक` २ 

अब� लाLने छ ।' 
 

बाँध ५४  मटर अLलो छ। नेपालका �नमा�ण भएका जल�ब�युत आयोजनाको बाँधमXये यसको बाँध 

सबैभ#दा ठूलो हो। आयोजनामा ५ सय भ#दा बढ� कामदारले रोजगार� पाइरहेका छन।् 
 

आयोजनाका अनुसार सात %कलो मटर लामो सु56ग �नमा�णको काम ९५ ��तशत स%कएको छ भने बाँध 

�नमा�ण काम पूरै स%कएको छ। �ब�युत गहृको ९४ ��तशत काम स%कएको छ। =यसैगर� १३१ %कलो मटर 

लामो १३२ केभीको �शारण लाइनको काम ९० ��तशत स-प#न भएको छ। 
 

सरकारले ज�त +ढलो रकम +दयो =य�त नै बढ� आयोजनाको लागत बaने आयोजनाका उप �नद9शक दाहाल 

बताउँछन।् अ+हलेकै लागत अनुसार प�न ��तमेगावाट ४० करोड 5पैया भ#दा बढ� पन9 देEख#छ। अ#य 

आयोजनाह\मा ��तमेघावाट बराबर सरदर १५ करोड पन9 गरेको पाइएको छ। 

सु�ङ नमा�ण अझै सम�या 

आयोजनाले �नमा�ण गन� थालेको सु5ङमा अझै समcया आउने �ा�ब�धकह5 बताउँछन।् प+हलो �नमा�ण 

गरेर भिcसएको सु5ङ फेDर �नमा�ण गDरन था लएको छ। कDरब ८ सय ४३  मटर सु5ङ मXये दईु वष�मा ६ 

सय ११  मटर �नमा�ण भएको छ। बाक` २ सय ३२ सु5ङ अझै प�न �नमा�ण गन� बाँक` छ। 
 

पूरै �नमा�ण गन� १ अब� भ#दा बढ� लाLने थप रकम लाLने आयोजनाले भेDरयसन गरेप�छ संसद�य 

लेखास म�त छान�बन गरेको �थयो। =यसै छान�बनको �बरोधमा �च�नया ठेकेदार क-पनीले ९ म+हनादेEख 

काम अब5�ध गरेको छ।  
  



gfuL/s, 2072/4/10 

जल�व!युतमा अमे"रकाको १ अब� अनुदान  
लFमण Vवयोगी  

जलVव�युत Vवकासको पूव�तयार� तथा आयोजना काया�#वयन चरणस-मको काम गन� अमेDरकाले 

नेपाललाई कDरब १ अब� 5पैया ँ(९८ लाख अमेDरक` डलर) अनुदान +दन ेभएको छ। जलVव�युत RेWमा 

लगानीमैWी वातावरण ब#दै गएको भ#दै अमेDरकाले यcतो सहयोग +दन लागेको हो।  

 
'नेपालमा जलVव�युत Vवकास आयोजना'को 5पमा ५ वष� भW +दने उdत रकम अ#तरा�िefय Vवकासका 

ला�ग अमेDरक` सहयोग �नयोग (युएसएआइडी) माफ� त पDरचालन र डेलोइट  क#सलgया#ट �ा लले 

काया�#वयन गन9छ। ५ वष�स-म +दने उdत रकम ५० ��तशत ऊजा� म#Wालय र नेपाल Vव�युत 

�ा�धकरणमा र बाँक` लगानी बोड�लाई +दइने म#Wालय नी�त महाशाखा �मुख केशवXवज अ�धकार�ले 

बताए। 
 

'आयोजना काया�#वयनमा लैजानुअ�घ कानुनी, iयापाDरक, �ाVव�धक �%Iया पूरा गन� उdत अनुदान 

रकम खच� हु#छ,' उनले श�नबार नागDरकसँग भने, 'वाVष�क १० करोड 5पैयाँका दरले �नकासा हु#छ, यो 

ठूलो रकम नभए प�न आयोजना काया�#वयनपूव�को वातावरण बनाएर �नमा�णमा लैजाने आधार तय गन� 

स%क#छ।' 
 

ठूला र �नया�तमुखी आयोजनामा �नजी RेWको लगानी आकVष�त गन� अमेDरकाले अनुदान +दन लागेको 

प�न अ�धकार�ले बताए। उनका अनुसार उdत सहयोग काय�Iम चालु आ�थ�क वष�देEख सु5 भएर २०७६/७७ 

मा पूरा हुनेछ। 
 

'नेपाल–भारतबीच Vव�युत iयापार स-झौता (Vप+टए) भयो, यसले जलVव�युत Vवकासमा लगानीमैWी 

वातावरण  सज�ना गरेको छ,' उनले भने, 'नेपालका Vवकास साझेदार �नकाय तथा �VवपRीय र बहुपRीय 

दात ृ�नकाय नेपालमा लगानी गन� अगाkड बढेका छन।्' 
 

ठूला जलVव�युत आयोजनाको आयोजना Vवकास स-झौता (Vपkडए), जLगा अ�ध_हण तथा अ#य कानुनी 

�%Iया पूरा गन� प�न यो रकम खच� गन� स%कने अ�धकार�को भनाइ छ। लगानी बोड�ले ९/९ सय मेगावाटका 

मा�थ?लो कणा�ल� र अ5ण तेlोसँग भारतीय क-पनीसँग Vपkडए गDरसकेको छ। Vप+टए र Vपkडएका कारण 

प�न नेपालको जलVव�युत RेWमा लगानीको वातावरण ब#दै गएको अ#तरा�िefय �नकायमाफ� त ��त%Iया 

आउन थालेको छ। 
 



अमेDरक` सहयोगले नेपालमा ठूला आयोजना बनाएर उ=पा+दत �बजुल� भारतलगायत दmRण ए सयाल� 

मुलुकमा �नया�त तथा iयापार गन� प�न थप सहज बनाइ+दएको नेपालिcथत अमेDरक` दतूावासले 

जनाएको छ। 
 

म#Wालय, Vव�युत �ा�धकरण र लगानी बोड�मा सnचालन गन9 काय�Iममा सरकार� �नकायले सहयोग 

गनु�पन9 आधार तय गDरएको छ। �नमा�णपूव� आव�यक वातावरण बनाएर आधु�नक जलVव�युत आयोजना 

�नमा�ण गर� नेपालले उoच गुणcतरको �बजुल� भारतलगायत दmRण ए सयाल� मुलुकसँग कारोबार गन� 

सdने अमेDरक` दतूावासले जार� गरेको Vवpिqतमा नेपालका ला�ग अमेDरक` राजदतू Vपटर डrलु बोडलेे 

भनेका छन।् अमेDरक` दतूावासका अनुसार नेपालको जलVव�युत RेWको द�गो Vवकास गन� �नजी 

लगानीलाई सहिजकरण गदs वातावरण एवं सामाजअनुकूल बनाउने यो काय�Iम तथा योजनाको लFय हो। 
 

योजनाले Vव�युत RेWको पुन�न�मा�ण, रािefय Vव�युत सेवा Vवकास गदs नेपाल–भारतबीच Vव�युत 

iयापारको वातावरण  सज�ना गन� प�न महŒवपूण� भू मका खे?ने राजदतू बोडकेो भनाइ छ। आ�थ�क 

Vवकास, रोजगार  सज�ना, Vव�युत iयापार तथा �नया�तबाट उoच राजcव आ-दानी गन� स%कनेछ। साथै, 

आ#तDरक उ=पादन बढाएर आव�यक Vव�युत सु�नि�चत गन� स%कने प�न दतूावासले जनाएको छ। 
 

उdत योजना काया�#वयनप�छ RेWीय Vव�युत बजारसँग आ#तDरक Vव�युतलाई समेत एक`कृत गन� 

उ�चत वातावरण ब#न सdने प�न बोडलेे दाबी गरे। 'सफल �नजी RेWले नेपालको जलVव�युत Vवकासलाई 

Vवcतार गन� मह=वपूण� खेलन सdछन,्' दतूावासले जार� गरेको Vवpिqतमा बोडलेे भनेका छन,् 'उनीह5ले 

देशका ला�ग आव�यक �बजुल� उ=पादन गर� RेWीय बजारमा �नया�तसमेत गन� सdनेछन।् 
 

मा�थ?लो कणा�ल� र अ5ण तेlो �नजी RेWले अगाkड बढाएका ठूला आयोजना हुन।् यी आयोजनाबाट 

उ=पा+दत �बजुल� भारतमा �नया�त गन9 भ�नए प�न भारतीय िजएमआर र सतलज जलVव�युत �नगमले 

नेपाललाई आव�यक �बजुल� यहाँ बेचेर बाँक` �बजुल� भारत �नया�त गन9 ��तब�धता जनाएका छन।् 
 

बोड�ले अ+हले िजएमरले नै अनुम�त  लएको ६ सय मेगावाटको मा�थ?लो �Wशूल�–२ र नव9को 

cgयाटtयाUटले अनुम�त पाएको ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ सँग Vपkडए गन9 तयार� गDररहेको 

छ। यcतै, अ#य ठूला आयोजना �नमा�ण तथा काया�#वयन गन� उ�चत वातावरण तयार पान� प�न अमेDरक` 

सहयोगको भू मका उ?ले]य हुने म#Wालयका अ�धकार� बताउँछन।् 
 

भारतसँग भएको Vप+टए र दmRण ए सयाल� मुलुकबीच भएको RेWीय Vव�युत iयापार तथा आदान�दान 

स-झौताले प�न जलVव�युत RेWमा Vवकास साझेदार �नकायको चासो बढेको छ। साक�  Vव�युत स-झौता 

प�न बंगलादेशले यहाँ लगानी गन9 र यहाँबाट ५ सय मेगावाट �बजुल� %क#न इoछा देखाएको छ। 
 



बंगलादेशले मा�थ?लो कणा�ल� र मा�थ?लो मcया�6द�–२ बाट �बजुल� क#ने इoछा iयdत गरेको छ भने 

बेoनका ला�ग िजएमआरले प�न बंगलादेशका अ�धकार�सँग छलफल गDररहेको छ। बंगलादेशले 

नेपालबाट �बजुल� लैजान भारतको cवीकृ�त  लनुपछ�। बंगलादेश �बजुल� लैजान भारतको बाटो �योग 

गनु�पन9 भएकोले उसको cवीकृ�त चा+हएको हो। अमेDरक` सहयोगले यो बाटो सहज बनाउनसमेत भू मका 

खे?न सdने अ�धकार�को तक�  छ।  
  



gfuL/s, 2072/4/13 

चमे�लया स�प�न हुन अझै डढे वष�  
ब5ण पने5  

सुदरूपि�चममा �नमा�णाधीन चमे लया जलVव�युत आयोजनाको काम स%कन अझै डढे वष� लाLने भएको 

छ। अ+हलेस-म ९० ��तशतभ#दा बढ� काम स%कएको छ। 
 

 
दाचु�ला,  शखर–४ बलाँचमा �नमा�णाधीन ३० मेगावाट आयोजनाको सु5ङ �नमा�ण, बाँध र Vव�युतगहृको 

काम ९० ��तशतभ#दा बढ� स%कएको छ। 
 

सरकारले आयोजना स-प#न गन9 समय प+हले सन ्२०११ =यसप�छ २०१३ र २०१४ तोकेको �थयो। प�छ 

यसै वष�को फागुन (२७ माच� २०१६) तोकेको छ। =यो समयमा आयोजना �नमा�ण स-प#न नहुने 

आयोजनाकै �ाVव�धक बताउँछन।् 
 

'९० ��तशतभ#दा बढ� काम स%कएको छ,' चमे लया आयोजनाका उप�नद9शक अजय दाहालले 

नागDरकसँग भने, 'कुनै अवरोध नआए सन ्२०१६ को अि#तम�तर स%क#छ।' यसको �नमा�ण सन ्२००७ 

मा सु5 भएको हो। लFयभ#दा कDरब ३ वष�प�छ स-प#न हुन लागेको हो। 
 

आयोजनाको सु5ङ �नमा�ण Iममा भि=कएर फेDर बनाउँदा थप खच� लाLने भएकाले काम रो%कएर +ढलो 

उप�नद9शक दाहालले बताए। यसमा ८ अब� 5पैया ँलाLने सरकारको �ारि-भक अनुमन �थयो। अ+हलेस-म 

१५ अब� 5पैया ँखच� भइसकेको छ। �नमा�णको काम ९ म+हनादेEख अव5�ध छ। यो नेपालमा सबैभ#दा बढ� 

लागतको आयोजना ब#दैछ। 
 

यो ६ घ#टास-म पानी सnचय गन9 Rमताको आयोजना हो। आयोजनाको Sयाम �नमा�ण भइसकेको छ। 

ओभरUलो Rमतास+हतको Sयाम छ। यो 'Vप%कङ रन अफ द Dरभर' �कृ�तको हो। यसले वाVष�क सरदर 

१८४.२ �गगावाट घ#टा �बजुल� उ=पादन गन9छ। 
 

सरकार� RेWबाट सुदरूपि�चममा �नमा�णाधीनमामXये अ+हलेस-मकै ठूलो आयोजना हो। सु5ङ 

पुन�न�मा�णमा 'भेDरएसन' बढ� गरेको भ#दै संसद�य लेखा स म�तले ठेकेदार �च�नयाँ क-पनीलाई 

अना�यक बढ� रकम भुdतानी रोक लगाएप�छ काम रो%कएको आयोजनाले जनाएको छ। 
 

सु5ङ र पावरहाउसको काम तीu ग�तमा भइरहेको छ। मु]य  स भल �नमा�णको काम चाइना गेजुवा वाटर 



ए#ड पावर _ुप क-पनीले गDररहे◌ेको छ। काम गरेको पैसा न+दएको भ#दै ९ म+हनादेEख गेजुवाले काम 

रोकेको छ। यसमा कोDरया सरकारको चार करोड ५० लाख डलर (चार अब� ५० करोड 5पैयाँ) लगानी रहेको 

उप�नद9शक दाहालले बताए। 'अ+हलेस-म १५ अब� 5पैयाँ खच� भइसकेको छ,' उनले भने, 'थप �नमा�णमा २ 

अब� लाLनेछ।' यो नेपाल� परामश�दाताले काम गरेको प+हलो आयोजना हो। 
 

यसको बाँध ५४  मटर अLलो छ। नेपालका जलVव�युत आयोजनामXये यो सबैभ#दा ठूलो हो। 

आयोजनामा ५ सयभ#दा बढ� कामदारले काम गDररहेका छन।् cथानीयबासी भने आयोजनाको 

लापरबाह�का कारण �नमा�ण +ढलो भएको बताउँछन।् cथानीय लFमीदw पाPडेयले भने, 'अ�न�नयतता 

गन� Vव भ#न कामको भेDरएसन गछ�न।्' 
 

आयोजनाको �बजुल� के#x�य �सारणमा जोSने १ सय ३१ %कलो मटर लामो १३२ केभीको �सारण 

लाइनको काम ९० ��तशत स%कएको छ। 
 

सरकारले ज�त +ढलो रकम +दयो =यVw नै धेरै लागत बaने उप�नद9शक दाहाल बताउँन।् प+हलोपटक 

cवदशी इि#ज�नयर सहभागी साह  स?ट आइकन जेभी परामश�दाताले यसमा काम गरेको छ। अ+हलेकै 

लागत अनुसार प�न ��तमेगावाट ४० करोड 5पैयाँभ#दा बढ� पन9 देEख#छ। अ#य आयोजनामा 

��तमेगावाट लागत सरदर १५ करोड 5पैयाँ हु#छ। 
 

सु�ङ नमा�णमा अझै सम�या 
 

आयोजनाको सु5ङमा अझै समcया आउने �ाVव�धक बताउँछन।् प+हले �नमा�ण गरेर भािcसएको सु5ङ 

फेDर बनाउन था लएको छ। कDरब ८ सय ४३  मटर सु5ङमXये ६ सय ११  मटर �नमा�ण भएको छ। बाँक` २ 

सय ३२  मटर बनाउन बाँक` छ। पूरै �नमा�ण गन� १ अब�भ#दा बढ� थप रकम लाLने आयोजनाले भेDरएसन 

गरेप�छ संसदको लेखा स म�तले छान�बन गरेको �थयो। =यह� छान�बनको Vवरोधमा �च�नयाँ ठेकेदार 

क-पनीले ९ म+हनादेEख काम रोकेको छ।  
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६ नाकाबाट भारतमा .बजुल/ बे0न स1कने  
लFमण Vवयोगी  

जलVव�युत उ=पादन, यसको बजार�करण र RेWीय बजार खोyने उ�दे�यका साथ नेपालले ६ नाकाबाट 

भारतमा �बजुल� बेoन सdने आधार तय भएको छ। दवैु देशले संयुdत5पमा तयार पाDररहेको 'नेपाल–

भारत अ#तरदेशीय �सारण लाइन गु5योजना'ले यcतो आधार तय गरेको हो। 
 

 
नेपालमा सन ्२०३५ स-म ४४ हजार मेगावाट �बजुल� उ=पादन गन� स%कने आधारमा तयार भइरहेको 

गु5योजनाअनुसार नेपालमा बढ� भएको �बजुल� उdत नाकाबाट भारत �नकासी गन� स%कनेछ। यसले दईु 

देशको सहकाय�मा भारत हँुदै नेपालको �बजुल� तेlो मुलुकस-म पुLने ढोका खु?ने अपेRा गDरएको छ। 

दहुबी, ढ?केबर, बुटवल, कोहलपुर, ल-क` र अwDरयालाई �बजुल� �बI` तथा �नकासी गन� स%कने नाकाको 

5पमा प+हचान गDरएको छ। ती नाकामा ४ सयदेEख ७ सय ६५ केभीस-मका अ#तरदेशीय �सारण लाइन 

�नमा�ण गन9 योजना छ। यcतै, =यहाँबाट �बजुल� उoच मागको समयमा २३ हजार र कम माग हँुदा १२ 

हजार मेगावाटस-म �नया�त गन� स%कने अनुमान छ। 

दईु देशबीच �सारण लाइन �नमा�णको आधार तय भएकाले यहा ँउ=पा+दत �बजुल� अब सिजलै भारतीय 

बजारस-म पुया�शउन स%कने ऊजा� म#Wालय नी�त महाशाखा �मुख केशवXवज अ�धकार�ले बताए। 

'गु5योजनाको काम गत काVwक ४ मा भएको नेपाल–भारत Vव�युत iयापार स-झौता (Vप+टए) 

काया�#वयनको �नर#तरता हो,' उनले भने, 'अब खुला5पमा भारतमा �बजुल� बेoन स%कने बाटो खुलेको 

छ।' 

उdत गु5योजनाको आधारमा नेपालको �बजुल� तेlो मुलुकस-म प�न बेoन स%कने अ�धकार�ले दाबी गरे। 

बंगलादेशले यहाँको जलVव�युत RेWमा लगानी गन� र सु5मा ५ सय मेगावाटस-म %क#न चाहेको 

साव�ज�नक गदs आएको छ। नेपालबाट बंगलादेश �बजुल� लान भारतीय भू म �योग गनु�पछ�। यो 

गु5योजना =यसका ला�ग समेत सहायक हुन सdने उनको भनाइ छ। 

असार २१ देEख २३ स-म +द?ल�मा स-प#न 'ऊजा� RेW सहकाय� नेपाल–भारत संयुdत �ाVव�धक 

स म�त'को दोlो बैठकले नेपालमा उ=पादन हुन सdने �बजुल� र खपत आँकलन गदs गु5योजनाको खाका 

तयार पारेको हो। स म�तमा नेपालका तफ� बाट Vव�युत Vवकास Vवभागका उप–महा�नद9शक नवीनराज 

 सहं तथा नेपाल Vव�युत �ा�धकरणबाट �नद9शक�वय राजीव शमा� र +हते#xदेव शाdय छन।् 

स म�तमा भारतका तफ� बाट के#x�य Vव�युत �ा�धकरणका �नद9शक रVव#दर गुqता, पावर �_ड इि#डयाको 

योजना हेन9 सहायक महा�नद9शक र �ाVव�धक एसएस बरप#द छन।् �सारण लाइन �नमा�णका ला�ग ६ 



नाका प+हचान भएकाले यहाँ उ=पा+दत �बजुल� बढ� भए खपत तथा �बI` गन� समcया नहुने �ा�धकरण 

�_ड Vवभाग �नद9शक शमा�ले बताए। 

'सन ्२०२० प�छ नै यहाँ उ=पा+दत �बजुल� बखा�मा खेर जाने देEखएको छ, भो लका +दनमा बढ� भएको 

�बजुल� सिजलै भारतीय बजारमा बेoन स%कनेछ,' उनले मंगलबार नागDरकसँग भने, 'उ=पादन गन� 

स%कएन भने यो गु5योजना कागजमै सी मत हु#छ।' य�यVप, यसले भVवeयमा उ=पादन हुने �बजुल�को 

बजार खोyने आधार तय गरेको उनले बताए। 

अ+हले �नमा�णमा गएका, Vव�युत खDरद स-झौता (VपVपए) भएका, Vवwीय iयवcथापन भएका, उ=पादन 

र अXययन अनुम�तपW  लएका आयोजनालाई आधार मानेर गु5योजनाको खाका बनाइएको Vवभागका 

उप–महा�नद9शक  सहंले बताए। 'अ+हलेस-म २ सय ८१ आयोजना �नमा�ण, VपVपए, Vवwीय 

iयवcथापनलगायत चरणमा छन,्' उनले भने, 'यह� आधारमा सन ्२०३५ स-म उ=पा+दत �बजुल� खपत र 

�बI` Vवतरणको योजना बनाइएको हो।' 

गु5योजनाले बुटवलदेEख पूव�तफ�  नेपालमा �बजुल�को माग बढ� र पि�चमतफ�  कम तर भारतमा सीमा 

जोkडएका पि�चमी RेWमा बढ� माग देखाएको छ। गत वष� साउनमा भारतीय �धानम#Wी नरे#x मोद� 

नेपालको औपचाDरक {मणमा आउँदासमेत भारतसमR ल-क`–बरेल� ७ सय ६५ केभी �सारण लाइन 

�नमा�णको �cताव गDरएको �थयो। 

हाल �नमा�णाधीन ४ सय केभी ढ?केबर–मुजUफरपुर अ#तरदेशीय �सारण लाइनसमेत गदा� ७ नाकाबाट 

भारतमा �बजुल� बेoन र आव�यक पदा� %क#न स%क#छ। नेपालतफ�  ४० र भारततफ�  १ सय %कलो मटरको 

यो �सारण लाइन �नमा�ण अि#तम चरणमा पुगेको �ा�धकरणले जानकार� +दएको छ। यो �सारण 

लाइनबाट नेपालले २५ वष�स-मका ला�ग १ सय ५० मेगावाट �बजुल� %क#ने स-झौता भएको छ। 

+द?ल�मा भएको �ाVव�धक स म�तको दोlो बैठकले सन ्२०३५ स-मको �बजुल� उ=पादन खपतको योजना 

तयार पारेको हो। आगामी भदौ दोlो साता काठमाड|मा हुने स म�तको तेlो बैठकले सन ्२०२५ स-म 

उ=पादन हुने �बजुल� र यसको खपत, �बI` तथा Vवतरणको योजना बनाउने  सहंले जानकार� +दए। 

सन ् २०२५ स-मको योजना बनेप�छ पुनः सन ् २०२१/०२२  भW उ=पादन हुने �बजुल� बजार�करणको 

योजना ब#नेछ। काVwक प+हलो सातास-म �सारण लाइनको सम_ गु5योजना टंुLयाउन े योजना छ। 

गु5योजना तयार भएलगw ै जलVव�युत आयोजना �नमा�णतफ�  जोड +दनुपन9 �ा�धकरणका अ�धकार� 

बताउँछन।् 

गु5योजनाले कणा�ल� �चसापानी, पnचे�वर र सqतकोसीबाट माW १८ हजार मेगावाट �बजुल� उ=पादनको 

लFय राखेको छ। स-भाiयता अXययनले �चसापानीबाट १० हजार ८ सय, पnचे�वरबाट नेपालले पाउने ३ 

हजार ३ सय ६० र सqतकोसीबाट ३ हजार ४ सय मेगावाट �बजुल� उ=पादन गन� स%कने देखाएको छ। सन ्

२०२५ स-म १३ हजार ७ सय मेगावाट उ=पादन हुने र =यह�अनुसार �सारण लाइन �नमा�ण र Vवcतारको 

योजना ब�नरहेको प�न  सहंले जानकार� +दए। 

 



gfuL/s, 2072/4/13 

जल�व!युत र जलवायुमा एकजुट हुने सहमत  
दmRण ए सयाल� सहयोग संगठन (साक� ) RेWमा ठूलो स-भावना रहेको जलVव�युत Vवकास र जलवायु 

पDरवत�नको Vवषयमा एकब�ध भएर काम गन� यस RेWका उ�योगीह\ सहमत भएका छन।् साक�  RेWका 

iयवसायीह\को संगठन साक�  चे-बर अफ कम�स ए#ड इ#~िcfजका ��त�न�धको भुटानमा भएको 

स-मेलनमा यस Vवषयमा छलफल भएको �थयो।  

 
भुटान चे-बर अफ कम�स ए#ड इ#~िcfज र इ समोडको सहकाय�का भएको स-मेलनमा खासगर� 

जलVव�युत र वातावरणीय पDरवत�नको Vवषयमा छलफल केि#xत भएको बुधबार नेपाल उ�योग वाEणyय 

महासंघमा भएको काय�Iममा जानकार� गराइयो। 'िdलनर ए#ड �_नर साउथ ए सया, -यानेिजङ 

dलाइमेट  चे#ज, इनज� ए#ड वाटर  ससोस�' Vवषयक उdत स-मेलन जुलाई २५ मा भुटानको पारोमा भएको 

�थयो। स-मेलनमा राजनी�तक नेता, iयवसायी, वैpा�नक, नी�त �नमा�ता लगायतको सहभा�गता �थयो। 
 

नेपालबाट म+हला उ�यमी महासंघ र उ�योग वाEणyय महासंघ अ#त�गतको साक�  चे-बर Vवमेन 

इ#टरपेर्नर काउि#सलको संयुdत ��त�न�ध सहभागी भएको म+हला उ�यमी महासंघक` अXयR Dरता 

भPडार�ले बताइन।् स-मेलनमा नेपालबाट महासंघका पूव� अXयR सुरज वै�य, भPडार�, काय�कार� सदcय 

शोभा pवाल�स+हत ११ सदcय सहभागी भएका �थए। 
 

स-मेलनमा साक�  चे-बर अफ कमस�को Vवधान समयानुकूल संसोधन गन9 सहम�त भएको महासंघका 

पूव�अXयR वै�यले बताए। यस Vवषयमा सुझावह\ संकलन गरेर Vवधान संशोधन गन9 सहम�त भएको छ। 
 

=यcतै ठूलो स-भावना भएको जलVव�युतमा के गन� स%क#छ भनेर छलफल भएको �थयो। साक� का सबै 

सदcयको उपिcथ�त रहेको स-मेलनमा भुटान, नेपाल, भारत र बंगलादेशमा जलVव�युत iयापारको 

Vवषयमा छलफल भएको �थयो। साक�  RेWका सबै देशले एउटै �सारण लाइन बनाउन स-भव नहुने 

भएकाले तीन RेWमा बाँडरे गन� स%कने �cताव गDरएको छ। �cताव अनुसार साक�  इcटन� �_डमा भुटान, 

बंगलादेश, भारत र नेपाल, साक�  वेcटन� �_डमा अफगा�नcतान, पा%कcतान र भारत र साक�  साउथन� 

�_डमा भारत, �ीलंका राखेर काम गन� स%कने Vवषयमा छलफल भएको छ। 
 

स-मेलनमा साक� cतरमा IाUट iयापारलाई सहज बनाउने Vवषयमा प�न छलफल भएको �थयो। 'IाUट 

iयापार सरल बनाउन सबैको सहम�त भएको छ,' भPडार�ले भ�नन,् 'सामान ?याउने, पठाउने Vवषयमा 

सरलता होस ्भ#ने सबैको एउटै माग �थयो।' साथै 'साक�  IाUट  भलेज' अवधारणालाई स%Iयताका साथ 

अ�घ बढाउने Vवषयमा प�न छलफल भएको �थयो।  
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सं�वधानमा इ6पानको सुझाव : जल�व!युत ्साम"रक र बहुप8ीय �वषय भएकाले के�:को 

िज�मेवार/मा 

जीवन बcनेत  

�ाकृ�तक lोतमा cथानीयलाई ‘अ_ा�धकार’ शrद हटाऊ 

स ाउन ७, काठमाड| । जलVव�यतु ्स ामDरक मह�वको र बहुपRीय Vवषय भएकाले के#xको िज-मेवार�मा राEखनुपन9 

cवत#W उजा� उ=पादकह\को स ंcथा नेपाल (इqपान)ले स Vंवधानस भालाई स ुझाव +दएको छ । मcयौदा स Vंवधानको 

अनुस ूची ४ को ९ र अनसु ूची ५ को ८ अनसु ार भने ‘स ाना आयोजना �देशले गन9 र ठूला आयोजना के#xले गन9’ 

उ?लेख छ । मcयौदामा उि?लEखत iयवcथाले भारतलगायत Vव भ#न देशमा पानीको बाँडफाँट तथा बाँध 

�नमा�णस -ब#धी Vववाद, झडप र राyय राyयबीच वैमन�य रहेकाले अ+हले न ैस ोoन ज5र� रहेको इqपानले स ुझाव 

+दएको छ । उस ले जलVव�यतु ्आयोजनाको योजना तर्�जमुा गन9, बे स न अXययन गन9, �स ारण योजना तजु�मा 

गन9, अ#तरदेशीय iयापार गन9 काय� के#xको िज-मेवार�मा हुनुपन9 उ?लेख गरेको छ । �बह�वार इqपान नेत=ृवले 

स ंVवधानस भावका अXयR स वुास च#x ने-वाङलाई भेटेर उdत स ुझाव +दएको हो । स ाथै, दईु वा दईुभ#दा बढ� �देश 

भएर बLने नद�मा Vव�युत ्अयोजना तथा �स ारण लाइन बनाउदा के#x स रकारबाटै अनमु�त पाउने iयवcथा हुनुपन9 

स झुाव +दएको छ । एकल �देश भW भएर बLने नद�ह\को हकमा प�न मा�थ?लो र त?ला तटमा अस र नप¥ुयाउने 

खालका आयोजना माW �देशको िज-मेवार�मा हुनुपन9 स ुझाव +दइएको छ ।      

इqपानले मcयौदा स ंVवधानमा �ाकृ�तक स ाधन lोतको स ंरRण, स ंव��धन र उपयोगस -ब#धी नी�तमा 

रहेको cथानीय स मुदायलाई +दइने भ�नएको ‘अ_ा�धकार’ शrद हटाउन स ुझाव +दएको छ । अ_ा�धकारको 

ठाउँमा ‘cथानीय स मुदायको स हभा�गतालाई �भाव �ाथ मक`करणको आधारमा स ु�नि�चतता गदs 

लाभको बाँडफाँटमा #यायो�चत cथान +दने’ उ?लेख गन� स ुझाव +दएको हो । अ_ा�धकार शrद कानूनी 

\पमा iया]या गन� ग+ठन र अ#तररािefय �म स 6गठन (आईएलओ) १६९ को अपiया]या भइरहेकाले 

Vव�युत ्आयोजना �नमा�णमा अq�यारो पुरय्ाउने इqपानको भनाइ छ । 
  

=यcतै, वन RेW ४० ��तशत रा� ेबुँदामा प�न इqपानले नयाँ स ुझाव +दएको छ । ४० ��तशत वनRेW रा� े

कारणले आयोजना �नमा�ण गन� गा�ो हुने र स रकारले कानूनबा+हर गएर वातावरणीय शु?क लगाउने काय� 

गDरएको �नजी ऊजा� उ=पादकह\ले बताएका छन ्। यस बाहेक दफा २२७ मा cथानीय �नकायले कर 

लगाउन पाउने iयवcथालाई प�न पDरवत�न गनु�पन9 उनीह\को माग छ । �नि�चत तो%कएको कर लगाउन 

पाइने, तर =यस भ#दा बाहेक अ#य कर लागउन नपाउने iयवcथा गन� स ुझाव +दइएको छ । cथानीय 



�नकायले आयोजनाह\मा Vव भ#न कर थqनुपन9 मागले आयोजनालाई असर गन9 इqपान अXयR 

खSगबहादरु Vवeटको भनाइ छ । 

भेटमा संVवधानसभाका अXयR सुवासच#x ने-वाङले जलVव�युत ्RेWको Vवकास मह�वपूण� रहेको बताए 

। उनले Vव भ#न तहमा छलफल गर� इqपानले +दएका सुझाव संVवधानमा समावेश गDरने जानकार� 

+दएको इqपानका महास�चव कुमार पाPडलेे जानकार� +दए । 
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दईु ओटा स?चालक स�मतको �ववाद छैन ्

�बचार / ��त%Iया  

सबै डकुम�ेटह� हाAो साथमा छैन ्अथा�त ्क�पनीको साथमा छैन ्। कुनै समूहल ेआ Fनो साथमा राखकेो 
Hथयो होला तर आ ज Iयो समूह कहा छ तपाईह�लाई पन थहा छ । अब Iयो डकुम�ेट खोजरे पन 

पाइदैन । अब हामी Iयसमा अJकेर पन रहन सKदैनL । अब हामीसगं ज ेछ, Iयसमा सव�साधारणलाई 

जानकार/ गराउन ेहो । Iयसमा हाAो के �वाथ� रह�छ र ।  

 

हो, ११ हजार 1कOा शयेर जार/ भएको छ तर रकम क�पनीमा आ एको छैन ्। आ ज आ एर हामील ेIयो 
शयेर खारजे गछा�◌ै, Iयो शयेर क–कसको हो छान�वन गछा�◌ै भनरे लाQनु भनकेो शयेरधनी माथी 
अका�◌ ेअ�याय हो । अRSजेीमा भन�छ ‘वीच ह�ट’ भनरे,  Iय�तै को बोKसी हो ? भनरे खोTन ेज�तो 
हो । 

बषा�◌ैप�छ हालै Vवwीय Vववरण साव�ज�नक गरेको नेशनल हाइ~ोपावर क-पनी Vववाद र समcयाबाट 

�बcतारै अगाडी बढेको देEख#छ । क-पनीको Vवगतले लगानीकता�ह5मा रहेको Vवगतको छाप मे+टन 

सकेको छैन ् । क-पनीको हालको अवcथाका बारेमा अ भयान दै�नकका �वजयराज खनाल र �वनय 

ब�जाराले क-पनीका अXयR कुमार पाUडसंेग सोधे,  

 

लगभग चार बष�पछ गत बैशाखमा तपाईह�को Vैमा�शक �वOीय �ववरण आ यो । तर यो एउटा स?चालक 

समूहको भएको र अका�◌केो आ उन बाँकX भ�न ेपन बजारमा हYला छ । के हो  ?  

 

अब दईुटा सnचालक स म�तको Vववादको कुरा भने अदालतले गत बष�को असार १३ मा टुङLयाई सकेको 

छ । वैधा�नक अXयR कुमार पाPडे भ#दै अदालतले अ5 सबलाई अवैधा�नक भनेर =य�तखेरै टुङLयाएको 

हो । योगे#x राईको हकमा उसलाई २० हजार 5पैयाँ जDरवाना गरेर फैसला प�न गDरएको हो । =य�तखेर 

उसले आफूलाई अXयR भ�नरहेको �थयो �न त । =यसप�छ दईुटा स म�तको दVुवधा �थएन । तर =यसप�छ 

काVwक, मं सर�तर आएर +दपक काक�ले म अXयR भ#दै +हSनु भयो । =यसप�छ =यसमा प�न मु�दा 

प¥यो । अ+हलेको िcथ�तमा उहाँलाई अदालतबाट cटे अड�र छ । काक�जीलाई तपाईले केह� नगनु� भनेर 

आदेश आएको हो । =यसमा उनीह5ले हामीलाई फेर� अका�◌े मु�दा हाले । =यसमा प�न अदालतले 

उनीह5लाई िजताएन । अब मैले उनीह5ले िज=ने आधार प�न देि]दन, य�यपी फैसला भने भइसकेको छैन ्



। पोहोर असारमा ७ ओटा मु�दा एकै +दन फैसला भएको �थयो । =यसप�छ फेर� यसवष� ४ ओटा मु�दा 

फैसला हँुन बाँक` छ । तर अब वैधा�नक÷अवैधा�नक ज ेभएप�न वा अका�◌ ेपRको सnचालक आ एप�न 

आ उन े Vववरण त यह� डकुम#ेटमा टकेेर हो । अkडट भनकेो त कसैल े %Iएट गन9 डकुम#ेट होइन �न । 

काया�लयमा भएको जन�ल, भौचर, बै6क, iयाल#ेस �यनीह5 कै आ धारमा आ उन ेहो �न । जसल ेहरेपे�न 

द�े ेडकुम#ेट =यह� हो । 

 

डकुमे�ट यह/ हो । तर नेशनलको पुरानो Zदन स�झने हो भने डकुमे�ट नै फज\ बनाईको पन भेZटएको 

Hथयो । य�तोमा अदालतबाट स�मतको अझै टुRगो नलाHगसकेकोले भोल/ फेर/ य�तो घटना 

नदोहो"रएला भ�न स1कएला ? 

प+हलो कुरा त, तपाईह5ल ेबारबार यो दईुओटा सnचालक स मत भ#न े{म नै नपा?नोस ्। कसर� दईुटा 

हु#छ जबक` अदालतल ेटुङLयाइसकेको छ । आ ज जसल ेजसलाई मा#छ =यह� हो �न, भोल� त जो प�न 

आ उँन सdछ । चुनाव िजतरे जो प�न आ उला । उसल ेअkडट फेर� गला� । =यसैल ेप�Wकाह5ल ेप�न =यो भ� 

रा�ु भएन । तपाईह5ल ेनै भ� सजृना गDररहनु भएको छ । =यो गनु� भएन । अदालतल ेजसलाई +दएको 

छ , =यसलाई मा#नु प¥यो �न । मु�दा त �धानम#Wी Vव5�ध प�न छ उनल ेकाम नगDर बcछन ्? आ ज 

संVवधान सभाको Vव5�ध मु�दा छ । मु�दा त दश| हु#छ, =यह� आ धारमा अब =यो अवैधा�नक हो, प�छ 

अका�◌ ेआ उँछ भ#न ेप�न हु#छ र ? यो कcतो खालको तक�  हो म बुि�दन । =यसैल ेयो तक� लाई तपाईह5ल े

बढावा न+दनुहोस ्। अवैधा�नक भएको +दन अवैधा�नक हु#छ स%कयो =यो +दन । तर अदालतल ेहामीलाई 

वैधा�नक भ�नरहकेो छ र हामी =य+ह आ धारमा अगाडी ब+ढरहकेा छ| । 

  

अब बाँक` र�यो हा�ो Vवगतको कुरा, हो हा�ो Vवगत सा�ै नै ध म लएको �थयो । आ ज हामील ेअkडट 

गDररहकेो कुराप�न हामी आ उनुभ#दा धरैे अगाडीको कुरा हो । २०६६÷६७ साल दEेखको अkडट हामी 

गDररहकेा छ| । हामी क-पनीमा �वशे गरकेो प�न २०६९ सालमा हो । सबै डकुम#ेटह5 हा�ो साथमा छैन ्

अथा�त ्क-पनीको साथमा छैन ्। कुनै समूहल ेआ Uनो साथमा राखकेो �थयो होला तर आ ज =यो समूह कहाँ 

छ तपाईह5लाई प�न थाहा छ । अब =यो डकुम#ेट खोजरे प�न पाइदैन । अब हामी =यसमा अSकेर प�न 

रहन सdदैन| । अब हामीसंग ज ेछ, =यसमा सव�साधारणलाई जानकार� गराउन ेहो । =यसमा हा�ो के 

cवाथ� रह#छ र । ज ेछ =यह� भ#न ेहो, ज ेपाइ#छ दखेाउन ेहो, ज ेपाइदैन ्=यसलाई कै%फयतमा दखेाउन ेहो 

।      

 

हराएका डकुमे�टह� नपाइए ^ड^डए "रपोट�बाट क�पनीको अव�था फेर/ पन देखाउन स1कएला । तर 

हराएका भनएका ११ हजार 1कOा शेयर �माण पVका पन कुरा छन ्? 



 

अब =यो सा�ै गा�ो कुरा छ, शेयर �बI` भइसdयो । शेयर सव�साधारणमा गइसdयो । अब आज आएर 

हामी तेरो शेयर फज�, तेरो शेयर सdकल� भ#नु भनेको फेर� प�न लगानीकता�लाई मार पानु� हो । %कन भने 

आEखरमा ती शेयरमा कसले ब�मासी ग¥यो, ग¥यो । हो, ११ हजार %कwा शेयर जार� भएको छ तर रकम 

क-पनीमा आएको छैन ्। आज आएर हामीले =यो शेयर खारेज गछा�◌ै, =यो शेयर क–कसको हो छानVवन 

गछा�◌ै भनेर लाLनु भनेको शेयरधनी माथी अका�◌े अ#याय हो । अ6_ेजीमा भ�न#छ ‘वीच ह#ट’ 

भनेर,  =यcतै को बोdसी हो ? भनेर खोyने जcतो हो । 

अब ती शेयरको _यव�थापन कसर/ गनु�हु�छ त ? 

 

अब =यो बजारमा गइसकेको छ र �नयामक �नकायह5ले =यसलाई मा#यता +दइसकेको छ भने =यसलाई 

हामीले प�न मा#यता +दनुपछ� । आर+टएस र �धतोपW बोड�ले मा#यता +दएको कुराभ#दा Vवक?पमा जाने 

हो भने मलाई यो फेर� प�न शेयरधनी माथी अ#याय भएको लाLछ । %कनभने, =यो शेयर कसर� �बI` भयो 

आज हामीलाई थाहा छैन ्। =यो शेयर टुIाटुIा भएर �बI` भएका छन ्। अब आज हामी =यो शेयर खोyदै 

गएर �बचरा लगानीकता�लाई मार पन9 हो । यसलाई �नयायमकले झै वैधा�नक भनेरै गइ+दनु पछ�  । हो, 

यसले चुdतापँूजीको अवcथामा के �भाव पछ�  हामी अXययन गदsछ| । सानो ‘kडिcIपे#सी’ (अ#तर) 

देEखएको छ ठूलो छैन ्।     

 

सुनकोशी आयोजना बनाउने भनेर उठाइएको हक�दका शेयर नै हराएको पन भन�छ । यता सुनकोशी 

आयोजना पन नमा�ण गन� नपाइने भयो, हैन ्? 

 

अि]तयारको �नद9शनमा नेपाल सरकारले सुनकोशीको लाइस#स खारेज गDरसकेको छ । सुनकोशी 

आयोजना बनाउने भनेर यसअ�घका सnचालकह5ले ३६ करोड 5पैया ँ उठाएका �थए । लगानी सोझो 

तDरकाले प�न गDरएको होइन रहेछ, नेशनलबाट सोझै सुनकोशीमा लगानी गन9भ#दा प�न बीचमा अका�◌े 

पाDरवाDरक संcथामा लगेर =यहाबाट सुनकोशीमा लगेको देखाइयो । तर =यो रकमको सदपुयोग सुनकोशी 

आयोजनामा हुन सकेन । =यो हँुदा साढे ४ मेगावाटको �ोजेdट झPडै ६५ करोड 5पैयाँमा प�न ब#ने अवcथा 

भएन । =यो ६५ करोड खच�को केह� काम त भयो तर काम गन� थप अका�◌े ६०÷६५ करोड लाLने आज मेरो 

अनुमान छ । =यो रकमको �नकै द5ुपयोग भयो । होला =यो ६५ करोडमा २०÷३० करोडको काम प�न भएको 

छ, बाँक` रकम गयो । =यो मXये झPडैझPडै ३० करोड 5पैयाँ ज�त बै6कको ऋण रहेको �थयो । तर 

ठेकेदारले समयमै काम नसकेकोले ठेकेदारको जमानीको रकम बै6कले पाएको छ भने अब मोटामोट� 

हा�ो साँवा र iयाज स+हत दा�य=व २२ करोड हुने देEख#छ ।  



 

�वOीय �ववरणमा यह/ कजा� चालु आव�भV तछa भनएको हो ? 

 

होइन, नेशनल हाइ~ो र सुनकोशीको कजा� अलग अलग हो । हामीले नेशनल हाइ~ो अ#तग�त जुन 

इ#xावती तेlो आयोजना बनाउन लागेका �थय| । =यसमाफ� =को कजा� २०७२÷७३ मा �तछा�◌ै भनेका ह| । 

सुनकोशीको जुन �नमा�ण�धन आयोजना �थयो, =यसको कजा� दा�य=व २२ करोड रहेको छ , यो Wमैाशमा 

केह� बaला । सुनकोशीमा दईु आयोजना हो, मा�थ?लो नेशनल हो भने त?लो सुनकोशी । सुनकोशीमा 

नेशनल हाइ~ोको ९७ ��तशत शेयर छ । यस आयोजना अ#तग�त हामीले अ+हले बनाउन लागेको त?लो 

आयोजना ऋण  लदंा न�बल बै6कको अगुवाईमा रािefय वाEणyय बै6क र नेप ाल बै6कबाट  लइएको हो । 

=यो कजा�मा ६ जना LयारेिPट बसेका छन ्। नेशनल हाइ~ोको अलावा एनबी इ#टरनेशनल, एनबी _ुप , जैन 

�ेeठ, लFमीबहादरु �ेeठ लगायत �थए । हा�ो कपा�◌ेरेट LयारेिPट �थयो । कजा� बाँक` छ, लाइसे#स खारेज 

भइसकेको छ, अब के गन9 भनेर हामी प�न सोoदैछ| । अब अि#तम दा�य=व हामीमा आउँने भ#ने कुरा 

यसैभ#न स%क#न, ६ जनामा हा�ो माW दा�य=व होइन । यो �बषय अदालतमा प ुLला र कसकसको क�त 

हुने भ#ने टु6गो लाLला । 

 

बै6कसंग समझदार�मा जान प�न स%क#छ । म प�न समझदार�मा जाने Vवक?प  दे]छु । =यो भनेको 

बै6कले iयाज  मनाह गDर+दनुपछ� । iयाज  मनाहा भएमा हा�ो कजा� १६, साढे १६ करोडमा  स मत हु#छ 

। =यो ऋण �तरेर हामीले थप  लगानी गनु�पन9 हु#छ । %कनभने थप  लगानी नगDरकन हामीले शेयर 

लगानीकता�लाई ��तफल +दनसdने अवcथा छैन ्। बु�नु पन9 कुरा के छ भने नेशनल हाइ~ोको गत बष�को 

_स रे भ#यु १९ करोड र�यो । तर हा�ो शेयर प ूँजी नै १ सय ३८ करोड 5प ैयाँको रहेको छ ।  हा�ो प ूँजी 

अ=य�धक भयो %क १९ करो◌ेडको नाफाबाट ५० ��तशत सिnचत लगायत राखेर ��तफल +दने हो भने प�न 

७÷८ ��तशतको हाराहार�भ#दा धेरै +दन सdने अवcथा छैन ्। हाइ~ोपावर भनेको यcतो उ�योग हो जहा 

आ-दानी बaदैन । खच� केह� घटाउने  भनएला =यो प�न के घgछ र ? अब हामीले शेयर लगानीकता�लाई 

��तफल +दन थप  लगानी बढाउनु पछ�  । हामी बै6कसंग =यसैले प�न साझेदार�मा जान तयार भएका ह| 

।  हा�ो बाVष�क १८ करोड नाफा भएमा ऋण �तन� गा�ो छैन ्तर बै6कह5संग हामीलाई थप  लगानी गन� देउ 

भनेका ह| । बै6कह5 सकरा=मक देEखएका छन ्।  

 

बैRकको त ऋण तन� लाQनु भयो अब लगानीकता�ले सुनकोशीमा हा�लसकेको शेयर पँूजी जुन लगानी नै 

भएन Iयसको _यव�थापन कसर/ गनु�हु�छ त ? 



 

दभूा�Lय के हो भने लगानीकता� यसमा नरा�र� फसे । लगानीकता�ह5ले प�न ि�ममा शेयर %कनेको देEखयो 

। क-पनीको पँूजी नै ठूलो देEखदा प�न लगानीकता�ह5ले ६ सय 5पैयाँमा शेयर %क#दा के पाउँछ| ? भनेर 

%कने भ#ने देEख#छ । बेoनेले प�न रकमा#तर गरेर द5ुपयोग गरे । तर अब हा�ो दा�य=व र अ+हले गन� 

सdने भनेको थप लगानी जुटाउने र नयाँ आयोजनाह5 गन9 हो । यसर� नया ँआयोजना गदा� भने अव 

��तमेगावाट ३० करोड हुने खालको गन9 होइन । नेशनल हाइ~ोको समcया नै =य+ह भयो । ७, साढे ७ 

मेगावाटको �ोजेdटको ला�ग ��तमेगावाट नै ३० करोड पुगेको हो �न । हामीले त?लो सुनकोशी 

आयोजनामा पुनः काम गन9 लFय �न राखेका छ| ।  

 

३०/३५ करोड 5पैया ँअब कसर� ?याउने भ#ने स%कए त उठाउने नै हो । तर ती iयिdत जसले यी रकम 

+हना मना गरे अ+हले सरकारको प�न ‘मcट वाPटेड’  लcटमा रहेका iयिdत नै हुन ्। सरकारले प�न केह� 

गन� स%करहेको छैन ्। बै6%कङ कसुरका मु�दामा उनीह5संग �नकै रकम उठाउनु छ र प�न स%करहेका 

छैनन ्भने हामी उठाउछ| भ#य| भने सcतो लोकV�यता माWै हुने छ । हामी रकम �नख#न सdछ| %क 

सdदैन| भ#न स%कदैन । अदालत जcता आ�धकाDरक �नकायले पIाउ गरे स सबै �तर भ�नयो भने एउटा 

कुरा तर अदालती �%Iयाको कुरा प�न हामीलाई थाहा भएकै �बषय हो ।   

 

Iयसो भए क�पनीको भ�वcय कता गइरहेको छ ? 

 

अका�◌े आयोजना नगन9 हो भने लगानीकता�लाई यो क-पनीको औ�च=य नै रहदैन । हामी यह� RेWमा 

लागेका iयिdतह5नै यसको iयवcथापनमा लागेका छ| । हा�ो लाइसे#सको अव�ध १६÷१६ बष� Vवतेप�न 

अझै लगभग ३०÷३५ बष� बाँक` छ । हामीले एक बषको अ#तरालमा नेशनलको ऋण �तDरसdछ| । 

=यसप�छको बाVष�क आ-दानी बै6कमा राखेर हुनेवाला त केह� छैन ्। =यसैले अव नयाँ आयोजना खोyने हो 

। आज हामी आयोजनाको खोजी मै छ| । सुनकोशी प�न पुनः बनाउने तयार�मा छ| । यह� भएर त हामी 

सुनकोशीमा बै6कको कजा� सकान9 सोचमा छ| । हामीले सुनकोशीमा केह� संरचना बनाई सकेका छ| । 

सुनकोशी आयोजना नेशनल बाहेक अ#य कसैले बनाउन नै सdदैन । हामीले माथीको आयोजनाको ‘आउट 

Uलो’लाई नै सुनकोशीमा जोSन लागेको न ह| । हामीले पानी +दएन| भने त उसले अका�◌े सु5ङ नै ख#न 

पन9 हु#छ । हामीले आधा आ�ध स5ुङ नै बनाइसकेका छ| । अ+हले ज�त काम भएको छ =यसको आधारमा 

थप ५०÷६० करोड 5पैया ँलाLने देEख#छ । साढे चार मेगावाटको यो आयोजना अ+हलेको चलनचि?तको 

दरमा नै �नमाण� हुने देEख#छ ।  



 

यसले होला लगानीकता�ह5ले त=काल लाभांश पाउँन सdने अवcथा नआउला । लगानीकता�ले cवभाVवक 

5पमा लाभांश नपाएको धेरै भएको छ । अब क�त कुन9 भ#ने हुन सdला ? तर मेरो आUनो बुझाई ६÷७ 

��तशत ��तफल बाँडरे लगानीकता� प�न खुशी हँुने छैनन ्।  तर =यह� ��तफल अथा�त ्७ /८ करोड 5पैयाँ र 

बै6कबाट २० करोड रकम  लएर नयाँ आयोजनामा हा?न स%कयो भने त प�छ ��तफल आउँने बाटो 

ब�नरह#छ �न त ।   

 

क�पनीमा कZहले कुन समूह �वेश ग¥यो कZहले कुन �वेश गदd भ�ने हYला आउँछ । तपाईह�को 

‘eयाकअप’मा को को छन ्? 

 

बजारमा मैले प�न पढेको छु । क-पनीमा यो �नम�ल �धानको समूह, यो pाने#xलाल �धानको समूह यो 

एनबी समूहको भ#ने सु�नदै आएको छ । तर =यcतो कुनै समूह क-पनीमा छैन ्। मलाई लाLदैन %क अ+हले 

कुनै समूह भनेर क-पनीमा छुgयाउँन स%क#छ । सबै शेयरधनीह5 सव�साधारण समूहका भइसकेप�छ 

क-पनी कसको भ#ने ? आज कुनै शेयरधनीसंग प�न एdलैको एक लाख %कwा ब+ढ शेयर छ जcतो मलाई 

त लाLदैन । pाने#xजीसंग मेरो iयिdतगत स-ब#ध प�न छ । उहाँ र मेरो छुgटै आयोजना प�न छ । 

उहाँको यहाँ क�त लगानी छ भ#ने मलाई नै थहा छैन ्। �नम�ल �धानजी प�न आUनै iयापार गDररहेका छन ्

।  

 

तर समcया के हो भने, शत ��तशत पिrलक शेयर भएको क-पनीको नेत=ृव कसले  ल#छ ? कसले यो 

क-पनी बनाउ भ#ने सोच रा]ला भ#ने दVुवधा त रह#छ । =यसैले अब के हो त ? भ#ने प�न होला । हामी 

प�न ४ बष�को समय  लएर आएका छ|, दईु बष� स%कसdय| । तर हामी भनेको �ब�_र्एको क-पनी सुधान9 

भनेर आएका छ| । हामी काल#तर स म�तमा ब सर#छौ भनेर आएका होइन|,  म?दा प�न  म?दैन ्। मेरो 

आUनो प�न ठूलो लगानी छैन ्। तर हामीले आUनो काय�कालमा सdदो सुधार गरेर क-पनीलाई एउटा 

तहमा भने पु¥याउछौ । हामी प�छ आउनेले प�न थप आयोजनाह5 खोजेर लगानी गनु�पछ�  ।    
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बूढ�गPडक` जलVव�युत ्आयोजना : Vवकास स म�तलाई ‘�ा�धकरण’मा 

cतरो#न�त गन9 �cताव 

ljrf/÷k|ltlqmof 

- समS र एकXकृत �वकासमा जोड 

- लाग तमा ८ �तशत व!ृHध हुने 

- नापी र मुआeजाको काम शुh हँुदै 

- चालू आवमा ३ अब� ३७ करोड �वनयोजन 

  

साउन १३, काठमाड| । बूढ�गPडक` जलVव�युत ्आयोजना Vवकास स म�तलाई बूढ�गPडक` कोDरडोर 

Vवकास �ा�धकरणमा cतरो#न�त गन� �cताव गDरएको छ । स म�तका अXयR डा. लFमी देवकोटाले 

�ा�धकरणमा cतरो#न�त गनु�पना�को औ�च=य र उ�दे�यस+हतको अवधारणापW बुधवार साव�ज�नक 

गरेका छन ्। �ा�धकरणमा पDरणत गरेप�छ आयोजनाको RेW Vवcतार हुनेछ भने Vव�युत ्उ=पादनबाहेक 

अ#य भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण, बcती Vवकास, पय�टक`य %Iयाकलापलगायतका काम प�न गDरनेछन ्।   

अवधारणापWमा स म�तलाई �ा�धकरणमा पDरणत गरेप�छ आयोजनाको �नमा�ण तथा सnचालनबाहेक 

बूढ�गPडक` कDरडोरलाई पय�टक`य के#xका \पमा Vवकास गन9, जलाधार वDरपDर आधु�नक बcती Vवकास 

गन9, यातायात सnजाल बनाउने, कDरडोरमा बसोवास गन9 नागDरकका ला�ग भौ�तक तथा सामािजक 

पूवा�धारह\को Vवकास गन9 उ�दे�य राEखएको छ । =यसबाहेक बै6%कङ, ब#दiयापार तथा आ�थ�क के#xको 

cथापना गन9, जलVव�युत ्आयोजनाको जलाशयमा सिnचत पानीलाई बहुउपयोगमा ?याउने, पानी 

उपयोग गन9 उ�योग खो?न �ो=साहन गन9 र एक`कृत जलाधार Vवकास काय�Iम सnचालन गन9लगायत 

१० ओटा उ�दे�य राEखएको छ । स म�तका अXयR डा. देवकोटाले �धानम#Wी, म#Wीह\ र स-बि#धत 

स�चवलाई अवधारणापWबारेमा अनुरोधपW पठाइसकेको जानकार� +दए । ‘ऊजा�म#Wी भने �cतावमा 

सकारा=मक हुनुहु#छ,’ उनले भने । 

यह/ वष� मुआeजा �वतरण शुh 

स म�तले चालू आव भW ैमुआrजा Vवतरणको �%Iया शु\ गन9 भएको छ । =यसको ला�ग अ�ध_हण 

गनु�पन9 जLगाको नापी गन9, मुआrजा तोdने र मुआrजा Vवतरणको काम शु\ गDरनेछ । यसबारे ऊजा� 



म#Wालयलाई लेखेर पठाइस%कएको र म#Wालयले मालपोत Vवभाग, गुठ� संcथान र नापी Vवभागलाई पW 

लेEखसकेको अXयR डा. देवकोटाले जानकार� +दए । 

आयोजनाका ला�ग आव�यक कुल १ लाख ३० हजार १ सय ३० रोपनीमXये ६७ हजार १ सय ७ रोपनी 

iयिdतगत जLगाको मुआrजा +दनुपन9छ । बाँक` ६३ हजार २३ रोपनी भने सरकार� जLगा पछ�  । जLगा 

अ�ध_हण गन� चालू आवका ला�ग \. २९ अब� माग गDरएकोमा सरकारले \. ३ अब� ३७ करोड Vव�नयोजन 

गरेको छ । 

तर, काय��ग�तको आधारमा बजेट उपलrध गराउने अथ�म#Wी डा. रामशरण महतले बताएका �थए । 

सरकारले चालू आवको नी�त तथा काय�Iम र बजेटमा उoच �ाथ मकता पाएको १ हजार २ सय मेगावाट 

Rमताको बूढ�गPडक` जलाशययुdत आयोजनाको �नमा�ण शु\ गन9 उ?लेख गरेको छ । 

�ाHधकरण 1कन?   

उdत RेWको सम_ Vवकास गन� र आयोजनासँग भएको जनशिdतको पूण� सदपुयोग गन� �ा�धकरण 

बनाउनुपन9 स म�तका अXयR डा. लFमी देवकोटाको तक�  छ । ‘�ा�धकरण बनाइएन भने भएको 

जनशिdतको पूण� सदपुयोग हँुदैन’ उनले भने । =यcतै, पानीको बहुउपयोग गन� स%कनेछ । उनका अनुसार 

हालस-मको अनुमानअनुसार यो आयोजना �नमा�ण गन�का (कर�ब ८ वष�) ला�ग २ खब� ५० अब� 5पैयाँ 

लाLनेछ । �ा�धकरणमा लैजाँदा कुल लगानीको ८ ��तशत (२० अब�) थप गनु�पन9 अवधारणापWमा उ?लेख 

छ । आयोजनाका ला�ग माW ६८ हजार रोपनी जLगा अ�ध_हण गन� आव�यक पछ� भने �ा�धकरण 

बनाउँदा ८८ हजार रोपनी अ�ध_हण गनु�पन9छ । 
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बाढ/का कारण २५ मेगावाट �व!युत उIपादन ब�द 

अVवरल वषा�का कारण मोद�खोलामा बाढ� आउँदा दईु जलVव�युत ्आयोजनाको उ=पादन ब#द भएको छ । 

बषा�का कारण Vव�युत उ=पादन नहंुदा झPडै २५ मेगावाट Vव�युत ब#द भएको छ । 

प+हरोका कारण पव�तको देउपुरिcथत १४ दशमलव ८ मेगावाट Rमताको मोद�खोला जलVव�युत ्के#x र 

चुवािcथत १० मेगावाट Rमताको त?लो मोद�खोला एकमा Vव�युत ्उ=पादन ब#द भएको हो । पव�तको 

�तलहार गाउँ Vवकास स म�त–९ बेतनीमा गएको प+हरोले �सारण लाइनमा R�त पु¥याएप�छ मोद�खोला 

जलVव�युत ्आयोजनाको उ=पादन गएरा�तदेEख ब#द भएको हो । 

�सारणलाइन अव5�ध भएप�छ इ#टेकमा Vव�युत ्आपू�त� नहँुदा उ=पादन ब#द भएको मोद�खोला 

जलVव�युत ्के#xका �मुख तारादw भgटले जानकार� +दए । अव5�ध सडक सnचालन भएप�छ 

�सारणलाइन मम�त गर� Vव�युत ्उ=पादन सnचालन गDरने उनले बताएका छन ्। यसैगर� मोद�खोलामा 

आएको बाढ�ले चुवािcथत Vव�युत ्गहृमा R�त पु¥याएप�छ १० मेगावाट Rमताको त?लो मोद�खोला एक 

जलVव�युत ्आयोजनाको उ=पादन प�न ब#द भएको छ । बाढ�ले Vव�युत ्गहृको सुरRाका ला�ग 

लगाइएको पखा�ल भ=काएर Vव�युत ्गहृमा नै बाढ� पसेको छ । Vव�युत ्गहृको ढोका ब#द गरेका कारण 

ठूलो R�त नपुगे प�न उ=पादन सnचालन गन� केह� समय लाLने आयोजनाका इलेिdfकल ओभर सयर 

Vवeणु◌ु सुवेद�ले बताए । रासस 
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�वप�O, ऊजा�संकट र आगामी Zदशा 
5पनारायण ख�तवडा, 

Vवनाशकार� �ाकृ�तक VवपVwको चौतफ� मारबाट देशको ऊजा� RेW प�न अछूतो रहनसकेको छैन । 

भूक-पका कारण पूण� र आं शक 5पमा गर� नेपाल Vव�युत ्�ा�धकरणअ#तग�तका चारवटा र �नजी RेWका 

१० वटा समेत १४ वटा Vव�युत ्आयोजनामा R�त पुगेको छ । भूक-पप�छ एक सय ५० मेगावाटबराबरको 

Vव�युत ्उ=पादन ब#द भएको नेपाल Vव�युत ्�ा�धकरणको त�यांक छ । भूक-पबाट अ�त �भाVवत 

ब#नपुगेका रसुवा, नुवाकोट र  स#धुपा?चोक िज?लामा रहेका सबैजसो Vव�युत ्आयोजनाह5 ब#द भएका 

छन ्। �नमा�णाधीन आयोजनादेEख सरकार� र �नजी Vव�युत ्गहृ, उ=पादन, �सारण तथा Vवतरण 

संरचनालगायत सोलार, बायोLयास एवं _ामीण RेWमा रहेका लघुजलVव�युत ्समेतमा भूक-पले R�त 

पु¥याएको छ ।  
 
 

रािefय योजना आयोग�वारा तयार गDरएको Vवप=प�चा=को आव�यकता मू?याकंन (पीडीएनए) को 

आँकडाअनुसार भूक-पका कारण Vव�युत ्RेWमा १७ अब� बढ�को R�त र तीन अब� बढ�को नोdसानी पुगेको 

छ । Vव�युत ्RेWको पुन�न�मा�णका ला�ग १८ अब� लाLने पीडीएनएको आँकलन छ । प�छ?लो समयमा 

जलVव�युत ्उ=पादनमा �नजी RेWको लगानी व�ृ�ध हुनथालेको अवcथा रहेको �थयो । तर भूक-पले �नजी 

RेWको लगानीमा प�न जोEखम  सज�ना गरेको छ । सnचा लत Vव�युत ्आयोजनाह5मा लगानी गरेको 

�नजी RेWलाई माW तीन अब�भ#दा बढ�को नोdसानी पुगेको छ ।  
 

नेपालमा ऊजा�को माग सरदर १२ सय मेगावाट रहेकोमा ऊजा� पू�त �को Rमता केवल सात सय ४६ मेगावाट 

माW रहेको छ । यो Rमता प�न +हउँदको समयमा चारवटा मेगावाट�तर झन9 गद�छ । वष9नी ऊजा�को 

मागमा सात ��तशतभ#दा बढ�ले व�ृ�ध भइरहेको अवcथा छ भने प�छ?ला वष�ह5मा ऊजा� उ=पादनको 

Rमतामा ��तवष� केवल ७०/८० मेगावाटले माW बढोwर� हुनसकेको छ । VवपVwप�छको समयमा एकातफ�  

भइरहेको Rमता प�न खुि-चने िcथ�त छ भने अक�तफ�  वष9नी थप हुने ऊजा�को माWामा प�न कमी आउने 

�नि�चत छ । यस %क समको अस#तुलनका कारण नेपालमा चरम ऊजा� संकटको अवcथा �नि-तएको र 

यसको मारमा अ#य सम_ RेWसँगै आ�थ�क ग�तVव�धह5 प�न परेका छन ्। ऊजा�को उपयोगको अवcथा 

हेदा� कुल ऊजा�को कDरब ४५ ��तशत iयापार तथा उ�योग RेWले ओगgने गद�छ र यी RेWह5मा प�न 

ऊजा�को माग उoच रहेको छ । मूलतः सन ्२००६ देEख सु5 भएको ऊजा� संकटका कारण अथ�त#Wको 

मे5दPडका 5पमा रहेको ऊजा�को सहज आपू�त� र उपलrधता हुन नसdदा नेपालको अथ�त#W नकारा=मक 

5पमा �भाVवत बनेको छ । 



  
 

ऊजा� संकटको मार भो�गरहनुपरेको वत�मान स#दभ�मा नेपाल Vव�युत ्�ा�धकरणसँग जोkडएको 

आजभ#दा झPडै पाँच दशकअ�घको �संग उ?लेख गन� सा#द भ�क हु#छ । आजभ#दा कDरब ५० वष�अ�घ 

�न म�त �Wशूल� जलVव�युत ्आयोजनाले Vव�युत ्उ=पादन गन� थालेप�छ त=काल�न समयमा नेपालमा 

Vव�युत ्उ=पादन मागभ#दा धेरै बढ� भएको �थयो । बढ� भएको उ=पादनको उपयोगका ला�ग त=काल�न 

नेपाल Vव�युत ्कप�रेसनले Vव�युतीय उपकरणह5को iयापारसमेत गरेको �थयो । तीन÷चार वष�स-म 

कप�रेशनले नै +हटर, पंखा, %�ज जcता Vव�युतीय उपकरण बेचेर �बजुल�को खपत बढाउने काय� गन�मा 

उपभोdताह5लाई उ=�ेDरत गराउने गरेको इ�तहास छ । तर ५० वष�प�छको वत�मान नेपालमा यसको 

ठ�कVवपर�त ऊजा� संकटको Vवकराल 5प देEखएको छ । जलlोतको धनी देश भए प�न स-भवतः Vव�वमा 

नै कम Vव�युत ्उ=पादन गन9 देशका नागDरकका 5पमा हामी दै�नक दईु देEख १६ घPटास-म लोडसेkडङको 

मार भो�गरहेका छ� । चरम ऊजा� संकटबाट गुि�रहेको देशलाई अ+हलेको VवपVwले थप संकट_cत 

बनाएको छ । ठूला Vव�युत ्आयोजनालगायत ऊजा� RेWमा पुगेको R�तका कारण आगामी +दनमा 

लोडसेkडङ बaनसdने सहज अनुमान गन� स%क#छ ।  
 
 

देशको सामािजक आ�थ�क 5पा#तरणको मु]य आधार ऊजा� नै हो । ऊजा�को उपलrधता र उपयोगको 

अवcथाले देश Vवकासको अवcथा मापन गद�छ । ऊजा� संकट नेपालको आ�थ�क Vवकासको बाधकका 5पमा 

रहेको छ । उoचदरको आ�थ�क व�ृ�धका ला�ग गाह�cथ RेW, औ�यो�गक RेW, iयापार RेW सबैमा पया�qत 

ऊजा�को उपलrधता र उपयोग ज5र� हु#छ । ऊजा�को उपयुdत आपू�त�को सु�नि�चतता नभई देशले आ�थ�क 

Vवकासको चरणमा ‘ टेक–अफ ’ गन� सdदैन । साथै, ऊजा�को सहज उपलrधताVवना अ+हलेको भौ�तक 

Vवकास अ�घ बaन सdदैन । पुन�न�मा�ण र नव�नमा�णको आगामी अ भयानलाई तीu रUतारका साथ अ�घ 

बढाउन प�न ऊजा�को सहज आपू�त�को सु�नि�चतता ज5र� हु#छ ।  

ऊजा� उ=पादनको अपDरहाय� आधार हो । ऊजा�का अभावमा उ=पादनमूलक उ�योगह5 पूण� Rमतामा 

सnचालन गन� असमथ� भई iयवसायीह5ले उ=पादनमा iयापक कटौती गरेका छन ्। क�तपय 

उ�योगध#दाह5 ऊजा� अभाव समेतका कारण ब#द भइसकेको अवcथा छ । ऊजा� संकटका कारण नयाँ 

उ�योगध#दाह5मा लगानी गन� लगानीकता�ह5 उ=सा+हत हुनसdने अवcथा छैन । यसका कारण एका�तर 

रोजगार�को RेW साँघुरो बनेको छ भने अक��तर उ�योगध#दाह5मा रोजगार� गरेर जीVवकोपाज�न 

गDररहेका धेरै � मक तथा कामदारह5ले जा�गरबाट हात धुनुपन9 िcथ�त �नि-तएको छ । सेवामूलक 

उ�योगह5को अवcथा प�न योभ#दा पथृक् छैन । ऊजा� संकटले iयापार, बजार�करण, �बI`Vवतरण, 

वैदे शक iयापारलगायत अथ�त#Wका सबै पRह5मा नकारा=मक �भाव पाDररहेको छ । उ=पादन लागत 

उoच भई �नया�त �व�धन गन� नस%करहेको अवcथामा ऊजा� संकटले उ=पादन लागतलाई अझ अ भव�ृ�ध 

गरेको छ । iयापार, iयवसायको सु5वात गन� र सहज 5पमा संचालन गन9 काय� चुनौतीपूण� ब#दै गएका 



छन ्। ऊजा� संकटको यो अवcथा अझ केह� वष� रहने हो भने भएका उ�योगध#दा, कलकारखाना र iयापार 

iयवसाय +टdन नसdने िcथ�त आउनसdछ । 
 
 

नेपालको आ�थ�क Vवकासमा तुलना=मक लाभ भएको र अथ�त#Wको +दगो lोतको 5पमा cथाVपत 

हुनसdने पय�टन उ�योगलाई प�न ऊजा� संकटले उVwकै �भाव पारेको छ । एका�तर VवपVwले देशको पय�टन 

उ�योगमा प�न घाउ लगाइ+दएको छ भने अक�तफ�  एdकाइस| शताrद�को पय�टन उ�योग अँXयारो देशमा 

फcटाउन सdदैन । Vव�वभर पय�टकलाई आकष�ण गन9 मु]य आधारका 5पमा रहेको �ाकृ�तक र जैVवक 

VवVवधताको �िeटले स-प#न राefको 5पमा रहेता प�न ‘dयाPडल लाइट kडनर’ एक साँझको मनोरnजन 

हैन, हरेक रातको दै�नक` बनाउनुपन9 देशमा पय�टकह5ले खोजेको मनोरnजन +दलाउन गा�ो पद�छ । यसले 

देशको बारेमा नकारा=मक स#देश �वाह भई पय�टन उ�योगका RेWमा दरूगामी �भावसमेत पान�सdछ । 
 
 

ऊजा� संकट देशको गDरबी #यू�नकरण गन9 लFय �ािqतमा प�न बाधकका 5पमा रहेको छ । ऊजा� अभावकै 

कारण देशको आ�थ�क व�ृ�धमा नकारा=मक असर पुगेको, औ�यो�गक र कृVष उ=पादक=व घटेको, 

रोजगार�को RेW खुि-चन पुगी बेरोजगार� बढेको, आ�थ�क अवसरह5को सजृना हुन नसकेका जcता 

असरह5 गDरबी बढाउनमा कारकका 5पमा देEखएका छन ्। गाह�cथ जीवनमा ऊजा�को उपलrधता हुन 

नसdदा आम नागDरकह5ले दै�नक साcती त भोLनुपरेकै छ, अक��तर साना, मझौला तथा लघुउ�यमह5 र 

अ#य उ=पादनशील %Iयाकलापह5 प�न संकटमा परेका छन ्। यसबाट वcतु र सेवाको मू?य अcवाभाVवक 

5पमा बaन गई आम उपभोdताह5को ढाड समेत से%कएको छ । 
 
 

नेपालमा ऊजा� संकटका कारण कुल गाह�cथ उ=पादन (जीडीपी) मा पुगेको �=यR नोdसान क�त छ भनेर 

य%कन 5पमा गणना भएको पाइँदैन । इ#टरनेशनल इनज� एजे#सी (ईआईए) ले ऊजा� संकटका कारण 

�छमेक` मुलुक भारतको जीडीपीमा ६८ अब� अमेDरक` डलरबराबरको घाटा भएको उ?लेख गरेको छ । 

नेपालमा प�न झPडै १० वष�देEख आ�थ�क %Iयाकलापह5को सहज सnचालन गन�मा �मुख iयवधानकै 

5पमा देEखएको ऊजा� संकटले Vव भ#न अ�=यR नोdसान सँगसँगै जीडीपीमा �=यR 5पमा प�न ठूलै घाटा 

पु-याइरहेको सहज अनुमान गन� स%क#छ । आगामी +दनह5मा R�त_cत भएका ऊजा�ज#य संरचनाह5को 

यथाशी� पुन�न�मा�ण र नव�नमा�ण गरेर Vव�यमान ऊजा� उ=पादनको Rमतालाई पुरानै िcथ�तमा फका�उन 

ज5र� छ । 

 

साथै, पुन�न�मा�ण र नव�नमा�णको आगामी अ भयानमा जलVव�यु=लगायतका ऊजा�ज#य पूवा�धार र 

आयोजनाह5को �नमा�णमा उoच �ाथ मकता +दइनुपछ�  । जलlोतलगायत ऊजा� RेWको समु�चत Vवकास 



नभई मुलुकको  सगंो आ�थ�क Vवकासको ढोका खु?न र सम�ृध नेपालको �नमा�ण हुन सdदैन । अ�धक 

स-भावना भएर प�न समयमै यसको सदपुयोग गन� नसdनु हा�ो �नय�त ब#दै आएको छ । अपार 

जलlोतको सह� सदपुयोग नहुनु भनेको देशको पुँजी प�न बगेर जानु जcतै हो । अतः सरकारले मुलुकलाई 

अँXयारोमुdत गन9 �ढ ��तब�धतास+हत राyयबाहेकका RेWह5सँग प�न हातेमालो गरेर Vव�युत ्

आयोजनाह5लगायत ऊजा� RेWको Vवकास सु5 गन9 हो भने मुलुकलाई ऊजा�को RेWमा आ=म�नभ�र बनाउन 

धेरै समय लाLदैन । यसबाट ऊजा� संकटका कारण सिृजत नकारा=मक �भावह5को #यूनीकरण त हु#छ नै 

साथै आ#तDरक खपतबाट बचेको ऊजा�लाई �छमेक` मुलुकह5मा �नया�त गर� +दगो 5पमा Vवदेशी मुxा 

आज�न गन� र मुलुकलाई आ�थ�क 5पमा सम�ृध बनाउन समेत स%क#छ । 
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लोकमEण राई  

राहुघाट जलVव�युत ्आयोजनाको काया�लयले cतरो#न�त गर� ४० मेगावाट Rमतामा बनाउन ३ Vवक?प 

स+हतको �cताव पेस गरेको छ । काया�लयले कDरब ३ साताअ�घ पेस गरेको प+हलो Vवक?पमा राहुघाटलाई 

इि#ज�नयDरङ �ोdयुरमे#ट क#fयाdट (ईपीसी) मा छुgटै सहायक क-पनी cथापना गरेर बनाउने �cताव 

गDरएको छ । दोlो Vवक?पमा Vव�युत ्�ा�धकरण iयवcथापनले सnचालक स म�तबाट स-पूण� अ�धकार 

 लएर राहुघाट आफ� ले बनाउन सdने �cताव छ । तेlोमा राहुघाटमा �ा�धकरणको बहुमत सेयर रहने गर� 

अ\लाई बनाउन +दन स%कने �cताव छ ।  

�ा�धकरणका काय�कार� �नद9शक मुकेशराज काUलेले राहुघाटको Rमता ३२ मेगावाटबाट ४० मेगावाट 

बनाउन कDरब एक साताअ�घ सै�धाि#तक सहम�त +दइसकेका छन ्। ‘राहुघाट जलVव�युत ्आयोजनालाई 

cतरो#न�त गर� ४० मेगावाट Rमतामा �नमा�ण गन� सै�धाि#तक सहम�त +दएका छ|,’ काUलेले भने । 

=यसबाहेक �cताVवत ३ मXये कुन Vवक?पमा राहुघाट बनाउने भ#ने �नण�य भने �ा�धकरण सnचालक 

स म�तले गन9छ । �cताव सnचालक स म�तमा लाने तयार� भइरहेको छ ।  

राहुघाट आयोजना �मुख कुलमान �घ सङले �cताव तयार गरेका हुन ्। ‘राहुघाटलाई �छटो बनाउन र 

आ�थ�क +हसाबले प�न सdदो आकष�क बनाउन �cताव गरेको हँु,’ आयोजना �मुख �घ सङले भने, ‘सबै 

कुरा �cतावमै छ ।’ हाइ~ोलोिजकल अXययनबाट राहुघाटमा पानीको माW (kडcचाज�) बढ� देEखएप�छ 

उdत आयोजनालाई ४० मेगावाटमा cतरो#न�त गन9 �cताव गरेको काUलेको भनाइ छ । ‘४० मेगावाट 

Rमतामा राहुघाटलाई �नमा�ण गन� स%क#छ %क स%कँदैन भ#नेबारे परामश�दाताले Vवcततृ अXययन 

गरेप�छ cपeट हु#छ,’ काय�कार� �नद9शक काUलेले भने, ‘हाइ~ोलोिजकल cटडीले Rमता बढाउन स%कने 

देखाएकाले अXययन गन9 भएका ह| ।’  

गत असारमा �ा�धकरणले राहुघाटको  स भल ठेकेदार आईभीआरसीएल  ल मटेडसँग ठेdका स-झौता 

खारेज गरेको �थयो । २०६७ काVwकमा ठेdका स-झौता भए प�न आ�थ�क सकंटका कारण 

आईभीआरसीएल  ल मटेडले साढे ३ वष�मा सdनुपन9 राहुघाटमा कDरब १२ ��तशतभ#दा बढ� काम गन� 

सकेको �थएन । ठेdका स-झौता खारेजीप�छ राहुघाटको परामश�दाता वाqकोस  ल मटेड R�तपू�त�  लएर 

खाल� बcनुपन9 अवcथासमेत आएको �थयो । �ा�धकरणका अ�धकार�ह\ प+हलो Vवक?प सबैभ#दा उwम 

रहेको बताउँछन ्।  

‘ईपीसी (समय र �नमा�ण लागत सु5मै �नि�चत गDरने) क#fयाdटमा गएप�छ भेDरएसनको समcया 

आउँदैन,’ �ा�धकरणका एक अ�धकार�ले भने, ‘बीओdयू (�बल अफ dवाि#ट+टज) क#�याdटमा जाँदा 



राहुघाटको भौगो लक अवcथा रा�ो नभएकाले प�छ भेDरएसनको समcया आउने उoच जोEखम छ ।’ 

बीओdयूमा आयोजनामा लागेको साम_ीका आधारमा म?ूय तय हु#छ । ती अ�धकार�ले ईपीसी 

क#fयाdटमा जाँदा राहुघाटको इलेdfोमेका�नकल ठेdकाको टे#डर �%Iया खारेजी गनु�पन9 तथा 

परामश�दाता वाqकोस  ल मडेडको काय�RेW बद?नुपन9 बताए । ती अ�धकार�ले भने, ‘इलेdfोमेका�नकल 

ठेdकाको टे#डरमा भेल (भारत हेभी इलेिdfक?स  ल मटेड) को �cताव माW योLय देEखएको छ । एउटा 

माW क-पनीको �cताव योLय देEखएको अवcथामा ��तcपधा� हुन नसdदा उसले गरेको �cताव yयादै 

महँगो छ ।’ 

ती अ�धकार�ले राहुघाटमा नया ँ�cताव आउनसाथ ठेdका गुमाउनुपन9 भयले भेलले चलखेल गरन् सु5 

गDरसकेको दाबी प�न गरे । राहुघाटमा भारतीय एिdजम बं◌ैकको लगानी छ । उdत ब�कले ठेकेदार 

भारतीय माW हुनुपन9 �cताव राखेकाले यसअ�घ राहुघाटको  स भल ठेकेदारमा प�न आ�थ�क \पमा अRम 

भारतकै आईभीआरसीएल छा�नएको �थयो ।  

यसअ�घ भएको ठेdका स-झौताअनुसार ठेकेदारले राहुघाटमा २८ %कलो मटर �सारण लाइनसमेत 

बनाउनुप�यो । तर ए सयाल� Vवकास ब�क (एडीबी) को सहयोगमा कुcमादेEख दानास-म २ सय २० केभी 

�सारण लाइन बनाउन टे#डर �%Iया सु5 भइसकेकाले नया ँटे#डरमा जाँदा यो पुरानो ठेdका स-झौतामा 

भएको उdत �सारण लाइन बनाउनु पदsन । यसले गदा� आयोजनाको लागत घgछ भने दोहोरो �सारण 

लाइन ब#नबाट रो%क#छ ।  

तर �cताVवत ३ मXये कुन Vवक?पमा जाने भ#ने �नण�य सnचालक स म�तबाट त=काल नभए यो 

आयोजना �नमा�णमा +ढलाइ हुने ती अ�धकार�ले बताए । ‘राहुघाटको cतरो#न�त अXययन सdने, 

क#cfdसन डकुमे#ट र टे#डर डकुमे#ट तयार गन9 र ३ म+हना भW नयाँ ठेकेदार छा#न टे#डर आ�वान गन9 

योजना भएको बुEझएको छ,’ उनले भने, ‘सnचालक स म�तले त=काल कुन मोडलमा राहुघाट �नमा�ण गन9 

भ#ने �नण�य नगरे परामश�दाताले क#cfdसन र टे#डर डकुमे#ट ३ म+हना भW तयार गन� मुिcकल हु#छ 

।’ 

�ा�धकरण lोतले सnचालकका cवाथ�को चलखेलका कारण सnचालक स म�तको �नण�य �%Iयामा हुने 

+ढलाइलाई मXयनजर गरेर दोlो Vवक?प �cताव गDरएको बताए । ‘�ा�धकरणले नै राहुघाट �नमा�ण गन9 

हो भने काय�कार� �नद9शकलाई पूरै अ�धकार +दन �cताव गDरनुको कारण सnचालक स म�तको �नण�य 

�%Iया +ढलो हुनु हो भ#ने अथ� लगाउन स%क#छ,’ उनले भने । 
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राहुघाटका ठेकेदारसगँ ६ अब� 8तपूत � दाबी 

लोकमEण राई  

Vव�युत ्�ा�धकरणले राहुघाट आयोजनाको ठेकेदार आईभीआरसीएल  ल मटेडसँग कDरब ६ अब� 5पैयाँको 

R�तपू�त� दाबी गरेको छ।  

समयमा काम नसकेकामा �ा�धकरणले राहुघाटको  स भल ठेdका खारेज गदs R�तपू�त� दाबी गरेको हो। 

यसअ�घ आईभीआरसीएलले R�तपू�त� माLदै �ा�धकरणVव5�ध आ�ब�fेसनमा गइसकेको छ।  

�ा�धकरणले आईभीआरसीएलका कारण राहुघाट बनाउने भनेर ४२ म+हना �नमा�ण अव�ध +ढलाइ गरेको 

अ भयोग लगाएको छ। साथै नयाँ टे#डर �%Iयामा जान थप एक वष� लाLने भएकाले साढे ४ वष�को ‘kडले’ 

बापत हुने लागत व�ृ�ध, परामश�दाताको समय थपेबापत लाLने खच�, �शास�नक खच�, ब�कको rयाज, 

मम�त स-भार र cथानीय जनताको R�तपू�त�समेत गर� २ अब� 5पैयाँ R�तपू�त� दाबी गरेको हो। आयोजना 

�नमा�ण क-तीमा साढे ४ वष� लि-बने भएकाले =यस समयमा �बजुल� �बI`बापत हुने आयलाई प�न 

R�तमा पDरणत गर� �ा�धकरणले कDरब ४ अब� 5पैया ँR�तपू�त� दाबी गरेको छ।  

‘आईभीआरसीएलसँग भएको स-झौतापWमा उ?लेख भएको लागत व�ृ�धको सूWअनुसारै काममा भएको 

+ढलाइ बापतको R�तपू�त� दाबी गDरएको छ,’ �ा�धकरण lोतले भ#यो, ‘राहुघाटको काम लि-बएप�छ 

परामश�दाताको समय प�न थqनै परय्ो। �शास�नक खच� प�न बaने नै भयो।’ आईभीआरसीएलसँगको 

ठेdका स-झौतामा उसलाई २५ ��तशत ‘�ाइस इcdयालेसन’ +दने उ?लेख छ।  

�ा�धकरणका काय�कार� �नद9शक मुकेशराज काUलेले आईभीआरसीएलसँग कDरब ६ अब� 5पैयाँ R�तपू�त� 

दाबी गDरएको िcवकारे। ‘उनीह\ (आईभीआरसीएल) ले आ�ब�टेसन गएर आUनो dलेम (R�तपू�त� दाबी) 

गरेप�छ हामीले प�न काउ#टर dलेम (��तदाबी) गरेका ह|,’ उनले भने। उनका अनुसार आईभीआरसीएलले 

कDरब ५० करोड 5पैयाँको R�तपू�त� दाबी गरेको छ। आ�ब�fेसन Vववाद समाधानको Vव�ध हो। यसमा 

ठेकेदार (आईभीआरसीएल) र रोजगारदाता (�ा�धकरण) ले एक एक जना आ�ब�fेटर �नयुdत गछ�। 

आ�ब�fेसन स म�तको अXयRता दवैु पRलाई मा#य एक जना अ#तरा�िefय आ�ब�fेटरले गछ�। ठेdका 

स-झौताअनुसार आ�ब�fेसनको �नण�य अि#तम हु#छ।  

पाटन पुनरावेदन अदालतमा �ा�धकरणVव5�ध दायर गरेको मु�दा Vवचाराधीन रहेकै बेला कDरब एक 

म+हनाअ�घ आईभीआरसीएल अदालती �%Iया छाडेर आ�ब�fेसनमा गएको �थयो। आईभीआरसीएलले 



आUनो तफ� बाट आ�ब�fेटरसमेत �नयुdत गर� R�तपू�त� दाबीस+हत भdतपुरिcथत राहुघाट जलVव�युत ्

आयोजनाको काया�लयलाई पWाचार गरेको �थयो।  

आईभीआरसीएलले २ वष� ‘आइडल’ बcनुपरेको भ#दै कDरब ३३ करोड 5पैयाँस+हत अ#य साना�तना 

R�तपू�त� गर� कDरब ५० करोड 5पैयाँको R�तपू�त� दाबी गरेको हो। आईभीआरसीएलसँग ३२ मेगावाट 

Rमतामा राहुघाट बनाउने ठेdका स-झौता २०६७ काVwकमा भएको �थयो। तर �ा�धकरण सnचालक 

स म�तले आयोजनाको काम सुपDरवेRण गन9 परामश�दाता �नयुdत गन� १६ म+हना +ढलाइ गरय्ो। 

परामश�दाता वाqकोस  ल मटेड �नयुdत भएप�छ उसलाई राहुघाट ‘बु�न’ ८ म+हना लाLयो। राहुघाट 

बुझेप�छ वाqकोसले आईभीआरसीएललाई काम सु5 गन� भ#दै ‘नो+टस टु �ो सड’ जार� गरय्ो। तर 

आईभीआरसीएलले परामश�दाता �नयुिdतमा भएको +ढलाइका कारण २ वष� ‘आइडल’ बcनुपरेको भ#दै 

कDरब ३३ करोड 5पैयाँ R�तपू�त� दाबी गरय्ो। 

आईभीआरसीएलसँगको  मलेमतोमा �ा�धकरण सnचालक स म�तले उसलाई कDरब १४ करोड 5पैयाँ 

R�तपू�त� +दने �नण�य गरय्ो। R�तपू�त� मू?यांकन परामश�दाता वाqकोसले गनु�प�यो। तर, यो �नण�य गदा� 

सnचालक स म�तले वाqकोसलाई ‘बाइपास’ गरय्ो। R�तपू�त� रकम अ=य�धक भएकाले �ा�धकरणले 

वाqकोसलाई R�तपू�त�स-ब#धी अXययन गन� लगायो। वाqकोसले ज-मा ३ करोड ९३ लाख 5पैयाँ 

R�तपू�त�  सफाDरस गरय्ो। 

�ा�धकरण lोतका अनुसार हचुवाको भरमा १४ करोड 5पैया ँR�तपू�त�  सफाDरस गन9 सnचालक 

लFमण�साद अ_वाल हुन।् उनी र मनोजकुमार  म� सव�oच अदालतको cटे अड�रबाट पुन:cथाVपत भएर 

कDरब १५ म+हनादेEख सnचालक सदcयका \पमा काय�रत छन।् यो अव�धमा उनीह\को मु�दामा 

सव�oचले एकपटक प�न पेसी तोकेको छैन। �ा�धकरण ऐनअनुसार राजनी�तक �नयुिdतबाट बनेका 

सnचालकलाई जुनसुकै बेला प�न हटाउन स%क#छ। अ_वाल र  म� दवैु राजनी�तक �नयुिdतबाट 

सnचालक बनेका हुन।्  

वाqकोसले  सफाDरस गरेको R�तपू�त� �ा�धकरणले आईभीआरसीएललाई +दइसकेको छ। 

आईभीआरसीएलले उdत R�तपू�त� cवीकार� �नण�यमा प�न हcताRर गDरसकेको छ। =यसका बावजुद 

आईभीआरसीएलले आ�ब�fेसनमा ३३ करोड 5पैयाँ R�तपू�त� दाबी गरेको हो।  

जLगा अ�ध_हण र \ख कटानीलगायतका कामस+हत राहुघाटमा हालस-म कDरब १२ ��तशत काम 

स%कएको छ। आईभीआरसीएलले भने राहुघाटको कDरब साढे ३ ��तशत काम माW गरेको छ। ४२ 

म+हनामा सdनुपन9 काम कDरब ३३ म+हनामा साढे ३ ��तशत माW सकेप�छ �ा�धकरणले 

आईभीआरसीएलसँग ठेdका स-झौता खारेज गरेको हो। 
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नौगाडमा �व!युत ्उIपादन सु� 

खगे#x अवcथी  

बैतडीको 5xे�वरपाDर दाचु�लाको देथलािcथत नौगाड साना जलVव�युतआ्योजनाले Vव�युत ्उ=पादन सु5 

गरेको छ ।  

=यहाँ उ=पा+दत Vव�युत ्मंगलबार अwDरया बलाच रािefय �सारण लाइनमा जोkडएको छ । अपी पावर 

क-पनीले दाचु�लाको नौगाड खोलाबाट साढे ८ मेगावाट Rमताको आयोजना दईु वष�अ�घ सु5 गरेको �थयो 

। आयोजनाको कुल लागत अनुमान १ अब� ४० करोड �थयो । ��तमेगावाट १६ करोड उ=पादन खच� भएको 

क-पनीले जनायो ।  

८ मेगावाट Rमताको भए प�न अ+हले �सारण लाइन अभावमा ३ मेगावाट माW Vवतरण गरेको छ । 

�सारण लाइन अभावमा त=काल पूण� Rमताअनुसार Vव�युत ्उ=पादन �नय मत हुन सकेको छैन । 

नौगाडदेEख ५ %कलो मटर मा�थ बलाचमा �नमा�णाधीन चमे लया जलVव�युत ्आयोजनाको अwDरया 

बलाच १३२ केभी �सारण लाइन प�न पूरा हुन सकेको छैन । डड?ेधुरा र बैतडीको  सwड, #वाल�लगायत 

RेWमा अवरोधका कारण लाइन �नमा�ण पूरा हुन नसकेको हो । Vव�युत ्�ा�धकरणले क-पनी सत ०७१ 

चैतबाट  साढे ८ मेगावाट Vव�युत ्खDरदको स-झौता गरेको �थयो ।  

चमे लया �सारण लाइनमा यो लाइन जोkडए सुदरूपि�चमका ७ पहाडी िज?ला लोडसेkडङ मुdत हुने 

�ा�धकरणले जनायो । अ+हले अwDरया बलाच ३३ केभीए लाइनमा जोkडएको छ । १ सय ३१ %कलो मटर 

लामो लाइन भएकाले बेला बेलामा अव5�ध हँुदै आएको छ । उdत आयोजनाका ला�ग धु लगाडाको नौगड 

गाडमा ७  मटर अLलो इ#टेक र देथलामा पावरहाउस �नमा�ण गDरएको छ । धु लगाडाबाट देथलास-म साढे 

४ %कलो मटरको पाइप लाइनबाट पानी ?याइएको हो । क-पनीले cथानीय र अ#य RेWबाट  सेयर संकलन 

गर� २८ करोड सेयर Vवतरण गन9 तयार� गरेको क-पनीका �ब#धक इ#xमEण �Wतालले बताए ।  

आयोजना RेWका सय पDरवारको डढे सय रोपनी जLगा अ�ध_हण गDरएको �थयो । क-पनीले 

आयोजनाcथल आसपासको देथला गाVवसमा Vव�यालय भवन, मि#दर, सडक,  सँचाइजcता संरचना 

प�न बनाएको छ । सन ्२००७ मा चमे लया �नमा�ण सु5 भएलगw ैनौगाड आयोजनाको स-भाiयता 

अXययन सु5 भएको �थयो ।  



दाचु�लाकै धु लगाडा र  सqट� गाVवसमा ८ मेगावाटको मा�थ?लो नौगाड र ल+टनाथमा ४० मेगावाटको 

मा�थ?लो चमे लया जलVव�युत ्आयोजना �नमा�णका ला�ग यो क-पनीले अनुम�त  लएको �Wतालले 

बताए । मा�थ?लो नौगाड �छgटै सु5 गDरने उनले बताए ।  
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बूढ/गUडकXलाई बहुउ!देoयीय बनाउन ��ताव 

बूढ�गPडक` जलVव�युत ्आयोजनाका अXयR लFमी�साद देवकोटाले उdत आयोजनालाई बहुउ�दे�यीय 

बनाउन �cताव गरेका छन ्। उनले �धानम#Wी सुशील कोइराला, ऊजा�म#Wी राधाकुमार� pवाल� र 

मि#WपDरष�का अ#य सदcयह\लाई बुधबार  लEखत �cताव गरेका हुन ्। 

उनको �cतावमा १२ सय मेगावाटको बूढ�गPडक`लाई बहुउ�दे�यीय आयोजना बनाउन थप कDरब २० अब� 

5पैयाँ थqनुपन9 र उdत आयोजना �ा�धकरणमाफ� त अ�घ बढाउनुपन9 उ?लेख छ । ‘आजै (बुधबार) 

बूढ�गPडक`लाई बहुउ�दे�यीय आयोजना बनाउन �धानम#Wी सुशील कोइराला र सबै म#Wीह\लाई आ_ह 

गदs पWाचार गरेको छु,’ अXयR देवकोटाले भने, ‘lोतको सdदो सदपुयोग गर� आयोजनाबाट बढ�भ#दा 

बढ� लाभ  लन बहुउ�दे�यीय बनाउनुपछ� ।’ 

बूढ�गPडक`लाई बहुउ�दे�यीय आयोजना बनाउन थप कDरब २० हजार हेdटर जLगा अ�ध_हण गनु�पन9 र 

=यसका ला�ग कDरब २० अब� 5पैया ँलाLने देवकोटाले �cताव गरेका हुन ्। ‘जलVव�यु=का ला�ग माW 

कDरब ६८ हजार हेdटर जLगा अ�ध_हण गनु�पछ� ,’ उनले भने, ‘थप २० हजार हेdटर जLगा अ�ध_हण गरे 

बूढ�गPडक`लाई बहुउ�दे�यीय बनाउन स%क#छ ।’ उनले =यसका ला�ग बूढ�गPडक`को कुल अनुमा�नत 

लागतमा कDरब ८ ��तशत बजेट थपे पुLने बताए । बूढ�गPडक`को अनुमा�नत लागत कDरब २ खब� ५० अब� 

5पैयाँ छ । उनको �cतावअनुसार यो आयोजनालाई बहुउ�दे�यीय आयोजना बनाउँदा २ खब� ७० अब� 

5पैयाँ लाLछ ।  

जLगा अ�ध_हण गरेप�छ आयोजनालाई बहुउ�दे�यीय बनाउन =यसमा Vव भ#न संरचना �नमा�ण गनुपन9 

�cताव छ । देवकोटाले सरकारले वा �नजी RेWले जसले बनाउँदा बढ� फाइदा हु#छ उसले संरचना बनाउने 

बताए । उनका अनुसार =यcतो संरचनाका ला�ग थप लागत आव�यक छ । �cतावअनुसार 

बूढ�गPडक`लाई १० वटा उ�दे�यका साथ बहुउ�दे�यीय बनाउन स%क#छ । =यसमा बूढ�गPडक` आयोजना 

आफ� बाहेक बूढ�गPडक` कDरडोरलाई पय�टक`य के#xका \पमा Vवकास गन9, जलाशय वDरपDर आधु�नक 

बcती Vवकास गन9, यातायात सnजाल Vवकास गन9, cथानीय बा स#दाका ला�ग भौ�तक तथा सामािजक 

पूवा�धार �नमा�ण गन9, ब�%कङ, iयापार iयवसायजcता आ�थ�क के#x cथापना गन9, रोजगार� �व�धन गन9, 

जलाशयमा सिnचत पानीलाई  सँचाइ, यातायात, बो+टङ र अ#य आयोजनामा �योग गर� बहुउपयोग गन9, 

पानीज#य उ�योग खो?ने र एक`कृत जलाधार काय�Iम सnचालन गन9 उ�दे�य राEखएका छन ्। ‘योजना 

अनुसार काम भए क-तीमा १ लाखदेEख बढ�मा २ लाख रोजगार�  सज�ना गन� स%क#छ,’ उनले भने, 

‘आयोजना बहुउ�दे�यीय बनाए वाVष�क थप कDरब १ खब� 5पैयाँ आ-दानी हुने �ारि-भक अनुमान छ ।’ 



बूढ�गPडक` बहुउ�दे�यीय बनाएर �ा�धकरणमाफ� त सnचालन गनु�पन9 �cताव छ । =यसका ला�ग 

बूढ�गPडक` कDरडोर Vवकास �ा�धकरण गठन गनु�पन9 �cताव छ । �ा�धकरण माताहत १० वटा उ�दे�य 

�ािqतका ला�ग ४ वटा �नद9शनालय र एउटा क-पनी रहने iयवcथा �cतावमा छ । ती �नद9शनालयमा 

जलlोत एवं जलाधार Vवकास, बूढ�गPडक` कDरडोर बcती एवं पूवा�धार Vवकास, बूढ�गPडक` कDरडोर 

पय�टन Vवकास र बूढ�गPडक` कDरडोर आ�थ�क Vवकास,  सँचाइ माछापालन एक`कृत जलाधार RेW Vवकास 

छन ्। =यcतै बूढ�गPडक` जलVव�युत ्आयोजना Vवकास गन� क-पनी cथापना गन9 �cताव छ । 

यो आयोजना �नमा�ण गदा� कDरब ८ हजार घरधुर�का कDरब ५० हजार मा�नस VवcथाVपत हु#छन ्। 

जलVव�युत ्आयोजनाले माW कDरब १ लाख ३० हजार १ सय ३० रोपनी (कDरब ६८ हजार हेdटर) जLगा 

डुबानमा पछ� । =यसमXये ६७ हजार १ सय ७ रोपनी जLगा iयिdतको तथा ६३ हजार २३ रोपनी साव�ज�नक 

जLगा अ�ध_हण गनु�पछ�  । जLगा अ�ध_हणका ला�ग माW चालू आ�थ�क वष� २९ अब� 5पैयाँ बजेट माग 

गDरएको �थयो । 
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जल�व!युIमा ३ अब�को शेयर आउँदै 
आधा दज�न जलVव�यतु ्आयोजनाले �छgटै कDरब ३ अब� 5Vपयाँबराबरको शेयर जार� गन9 तयार�मा छन।् नेपाल 

�धतोपW बोड�बाट cवीकृ�त �ाqत गन9 �बVwकै सव�साधारणका ला�ग शेयर जार� हुनेछ। 

यस ैIममा ङाद� _ुप पावर  ल मटेडले ��तशेयर सय 5Vपया ँअं%कत दरको १४ लाख ६० हजार ६ सय ५ %कwा 

साधारण शेयर �नeकाशनको ला�ग एनआई�बएल dयाVपटल माक9 gसलाई �धतोपW �नeकाशन तथा �बI` 

�ब#धकमा �नयdुत गरेको छ। 

शेयर �नeकाशनस-ब#धी स-झौतापWमा ङाद� _ुपको तफ� बाट काय�कार� अXयR डा. भोगे#x गुरागाई र 

एनआई�बएल dयाVपटलको तफ� बाट महा�ब#धक मेखबहादरु थापाले हcताRर गनु�भयो। ङाद� _ुपको अ�धकृत पँुजी 

5. ६६ करोड ७० लाख तथा जार� पुँजी 5.४८ करोड ६८ लाख ६८ हजार चुdता पुँजी 5. ३४ करोड ८ लाख ७ हजार ५ सय 

रहेको छ। जार� पुँजीमXये १०५ अथा�त ४ लाख ८६ हजार ८ सय ६८ %कwा साधारण शेयर आयोजना �भाVवत लमजुङ 

िज?लाका cथानीय बा स#दालाई र २०५ अथा�त ९ लाख ७३ हजार ७ सय ३७ %कwा साधारण शेयर सव�साधारणमा गर� 

ज-मा १४ लाख ६० हजार ६ सय ५ %कwा साधारण शेयर एनआई�बएल dयाVपटलमाफ� त ्�नeकाशन गDरनेछ। ङाद� 

_ुपले लमजुङिcथत ५ मेगावाट Rमताको  सउर� खोला जलVव�यतु ्आयोजनाको �नमा�ण स-प#न गर� Vव�युत ्

उ=पादनसमेत गर� सकेको छ। 

एनआई�बएल dयाVपटलले �छgटै यनुाइटेड मोद� हाइ~ोपावर क-पनी र गजा�ङ उप=यका हाइ~ोपावर क-पनीको 

समेत सव�साधारणका ला�ग शेयर �नeकाशन गन9 भएको छ। =यcत ैकाठमाड| फाइना#स, से#fर फाइना#स, कामना 

Vवकास ब�क र नेपाल क-यु�नट� डभेलपमे#ट ब�कका शेयरधनीलाई हक�द शेयरको �नeकाशन गDरने एनआई�बएल 

dयाVपटलका नायब महा�ब#धक कVव#xXवज जोशीले जानकार� +दनभुयो। 

एनआई�बएल dयाVपटलले नेपाल इ#भेeटमे#ट ब�क,  शखर इ#cयोरे#स, काठमाड| फाइना#स, एनआई�बएल 

सम�ृ�ध फPड, नेपाल क-यु�नट� डभेलपमे#ट ब�क, माउ#ट मकाल ुडेभलपमे#ट ब�क,  स#धु Vवकास ब�क र नारायणी 

नेसनल फाइना#सका शेयरधनीलाई शेयर रिजefार स-बि#धत सेवा �दान गदs आएको छ। 

यसैबीच सरकार� cवा म=वमा रहेको जलVव�यतु ्लगानी तथा Vवकास क-पनीले २ अब� 5Vपयाँको शेयर �नeकाशन 

गन9 तयार� गरेको छ। नेपाल �धतोपW बोड�का अनसुार क-पनीले अ+हले बोड�बाट cवीकृ�त  लने �%Iयामा रहेको छ। 

क-पनीले सव�साधारणका ला�ग जार� गन9 शेयर �नeकाशन तथा �बI` �ब#धकमा नागDरक लगानी कोष हुने 

बताइएको छ। त=काल�न ऊजा�म#Wी गोकण� Vवeटले जलVव�यतु ्आयोजनामा सरकार� लगानी बढाउने उ�दे�यले 

उdत क-पनी cथानपना गरेका �थए। 

क-पनीले आफ�  आयोजना �नमा�ण नगरे प�न Vव भ#न जलVव�यतु ्आयोजनामा ऋण लगानी गन�का �नि-त 

सहVवwीयकरण गदs आएको छ। =यcत ैआयोजना �भाVवत cथानीयबासीका ला�ग  सनज� पावर क-पनीले ७ करोड, 



खानीखोला हाइ~ोपावर क-पनीले ४ करोड ६५ लाख 5Vपयाँभ#दा बढ� शेयर �नeकासन गन9◌ ेतयार� गरेका छन।् 

अपी �सारणलाइनमा जोkडयो 

अपी हाइ~ोपावर क-पनी�वारा �व��धत साढे ८ मेगावाट Rमताको नौगाड जलVव�यतु ्आयोजनाबाट उ=पा+दत 

Vव�युत ्के#x�य Vव�युत ्�सारणलाइनमा जोkडएको छ। 

उdत आयोजनाबाट १५ +दनस-म पर�Rण उ=पादनप�छ माW ैiयावसा�यक उ=पादन शु\ हुनेछ। दाचु�लाको देथला 

गाVवसिcथत नौगाडबाट उ=पा+दत Vव�युत ्के#x�य �सारण ◌ाइनमा जोkडएप�छ सुदरूपि�चममा अ+हले हँुदै आएको 

Vव�युत ्कटौती कम हुनेछ। यो आयोजनाबाट उ=पा+दत Vव�यु=लाई चमे लया जलVव�यतु आयोजनाको Vव�युत ्गहृ 

रहेको दाचु�लाको  शखर गाVवस–४ िcथत बलाँच हँुदै ३३ केभी �सारण लाइनबाट कैलाल�को अwDरया सबcटेशनमा 

जोkडएको छ। �नमा�ण शु\ गरेको १८ म+हनाम ैसो आयोजनाबाट Vव�युत ्उ=पादन भएको हो। क-पनीले एक साता 

अ�घमाW ैसव�साधारणका ला�ग प�न ३० करोड 5Vपयाँबराबरको साधारण शेयर जार� गरेको छ। 
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कुलेखानीमा दशpलाई पानी स?चय ग"रँदै 

कुलेखानीको जलाशय इ#xसरोवरमा यस वष� अ+हलेस-म पानीको सतह भDरन सकेको छैन। जलाधार 

RेWमा यथेeट पानी नपरेकाले जल सतह �नकै कम देEखएको हो। 

केह� +दनयता कुलेखानीबाट आव�यकताअनुसार माW Vव�युत ्उ=पादन गन9 गDरएको ती �ाVव�धकले 

बताए। उनका अनुसार यसबाट कुलेखानीको जलसतह कायम राखेर सुdखा  सजनमा अ�त आव�यक 

Vव�युत ्उ=पादन गन� स%क#छ। कुलेखानीलाई मुलुकको Vव�यु=को ‘rयाकअप’ मा�न#छ। 

हाल रन अफ Dरभर (नद� �वाहमा आधाDरत Vव�युत ्उ=पादन) भइरहेकाले सुdखायामका ला�ग Vव�युत ्

उ=पादन �नि-त पानी सnचय गDरएको �ाVव�धकले बताए। �ा�धकरणको �नद9शानुसार कुलेखानी हाल 

कम समय माW सnचालन गDरँदै आएको छ। 

अ#य आयोजनाले Vव�युत ्उ=पादनमा सघाएका कारण भVवeयका �न मw वा अ#य आयोजना �ाVव�धक 

कारणवश ब#द हुनसdने िcथ�तलाई मXयनजर गर� पानी सnचय था लएको उनले बताए। जलाशयको 

जलाधार RेWमा केह� +दनयता =य�त पानी परेको छैन। =यसकारण जलाशयमा पानीको सतह खासै बढेको 

छैन। हाल सकभर कम समयमाW सnचालन गर� दश�ताका हुने सुdखायामका ला�ग पानी सnचय 

था लएको हो। 

मुलुकलाई ‘r?याक आउट’ हुनबाट जोगाउने उ�दे�यले मानव�न म�त सबैभ#दा ठूलो जलाशय 

इ#xसरोवरलाई जोगाउन +दगो Vवकास नी�त अवल-बन गDरएको छ। कुलेखानी जलVव�यु=का �नि-त 

�न म�त इ#xसरोवरको Vपँधमा माटो तथा बालुवा थुV�ँदै गई जलाशयको सतह बढेकाले उdत RेWको 

वातावरणीय संरRण र +दगो Vवकास �नि-त �न म�त वातावरणीय iयवcथापन Vवशेष कोष सnचालन 

काय�Vव�धलाई पDरमाज�न गर� लागू गDरएको हो। 

िज?ला Vवकास स म�त मकवानपुरले माटो तथा बालुवा थुV�ने Iम बaदै गएकाले इ#xसरोवरको 

जीवनमा माW नभई पूरै जलVव�युत ्आयोजनाकै जीवनको �ास हुने स-भावना भएकाले अiयविcथत 

मानवीय काय�लाई रोdन बनाइएको काय�Vव�धलाई समयसापेR पDरमाज�न गर� संरRण एवम ्iयवcथापन 

काय�Iम सnचालन गDरएको िज?ला Vवकास स म�तका सामािजक Vवकास अ�धकृत रामकृeण थापाले 

बताउनुभयो। 

इ#xसरोवर जोगाउन सडक �नमा�ण गन9 नाममा एdसाभेटर र डोजरजcता ठूला मे सन �योग काय�लाई 

पूण�\पमा �न5=सा+हत गन9 नी�त अगाkड साDरएको छ। २४औ ंिज?ला पDरष�ले कुलेखानीको जलाधार 

RेWमा ठूला उपकरण �योगमा रोक लगाउने �नण�य गरेको हो। 

सडकह\को �नमा�णमा ठूला उपकरण �योग गDरँदा सरोवरको Vपँधको सतह कDरब १३  मटर बढेको 

अ�धकृत थापाले बताउनुभयो। �ायःवषा� समयमा जलाधार RेWका Vव भ#न नद� र खो?साबाट माटो, पात 



र ढंुगालगायत सरोवरमा थुV�ने गद�छ, जसले गदा� वष9नी इ#xसरोवरको आयु घgदो छ। 

जथाभावी\पमा _ामीण सडक �नमा�ण गDरँदै आएकोमा सरोवरको आयु बढाउन उdत जलाधार RेWलाई 

स-पूण� �%Iया पूरा गर� ‘संरmRत जलाधार RेW’ का \पमा घोषणा गन9 �नण�य िज?ला पDरष�ले गरेको 

छ। कुलेखानी जलVव�यु=बाट �ाqत हुने रोय?ट� शु?कको �नि�चत ��तशत जलाधार संरRण, सुहाउँदो 

वRृरोपण एवम ्वन Vवकास काय�मा लगानी गर� जैVवक VवVवधता Vवकास गन9 नी�त िजVवसले  लएको छ। 
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अपीबाट ८.५ मेगावाट �व!युत ्उIपादन सु� भएपछ सुप लोडसे^डङ मुKत 

छV साउद  

सुदरूपि�चमममा प+हलो पटक ८.५ मेगावाट Vव�युत ्उ=पादन सु5 भएको छ । �नजी RेWको लगानीमा 

छोटो समय (१७ म+हना) मा नौगडा गाड जलVव�युत ्आयोजनाबाट उ=पा+दत Vव�युत ्�नमा�ण स-प#न 

भई के#x�य Vव�युत ्�सारण लाइनमा जोkडएको छ ।  

अपी हाइ~ोपावर क-पनी  ल मटेडले �नमा�ण गरेको सो आयोजनाबाट असाउन ४ गतेबाट पर�Rण 

उ=पादन भई के#x�य �सारणमा जोkडएको क-पनीका अXयR गु5�साद #यौपानेले बताए । 

 

दाचु�लाको देथला गाVवसिcथत नौगाडबाट उ=पा+दत आठ दशमलव पाँच मेगावाट Vव�युत ्के#x�य �सारण 

लाइनमा जोkडएप�छ सुदरूपि�चममा अ+हले हँुदै आएको Vव�यु=भार कटौती हुने भएको छ । सो 

आयोजनाबाट उ=पा+दत Vव�यु=लाई चमे लया जलVव�युत ् आयोजनाको Vव�युत ् गहृ रहेको दाचु�लाको 

 शखर गाVवस–४ िcथत बलाँचको सबcटेसनमा जोडेको हो । सो आयोजना स-प#न भएप�छ 

सुदरूपि�चमका दाच�‘ला, बैतडी, डड?ेधुरा, डोट� र अछाममा हाल भारतबाट आयातीत Vव�यु=मा �नभ�र 

रहनुपन9 अवcथाको अ#=य भएको छ । क-पनीले यसअ�घ नै Vव�युत ् Vवतरण गन� �ा�धकरण सँग 

Vव�युत ्खDरद स-झौता गDरसकेको �थयो ।  

नेपाल सरकारले कैलाल�को अwDरया देEख दाचु�लाको बलाचस-मको १३२ केभीको fा#स मसन लाइन 

वनाउने सहम�त गरे प�न काम स-प#न हुन नसdदा नौगडा गाड साना जलVव�युत ् आयोजनाले 

Rमताअनुसारको Vव�युतउ्=पादन गन� अपी पावर क-पनी  ल मटेडका �मुख #यौपानेले वताए । 

सुदरूपि�चमको गहनाको \पमा १३१ %कलो मटर लामो अwDरया बलाँच १३२ केभी fा#स मसन लाईन 

२०७◌ं० मा �नमा�ण स-प#न भइसdनुपन9 �थयो । तर, डड?ेधुरा सदरमुकाम RेW आसपासमा रहेका २४ 

टावर र बैतडीका १४ टावरमा cथानीयले लाइन ता#न न+दएका कारण समcया भएको चमे लया 

पDरयोजनाका उप�मुख अजय दाहालले वताए ।  

cथानीयले आव�यकताभ#दा बढ� मुआrजा माग गरेका कारण डड?ेधुराका २४ ओटा टावरमा लाइन 

हालस-म प�न जडान गन� स%कएको छैन । =यसैगर�, बैतडीको प#yयुनायका र Eखमतडी मि#दरका 5ख 



काgन cथानीय मnजुर नभएका कारण समcया भएको चमे लया जलVव�युत ्आयोजनाका उप�नद9शक 

दाहालले बताए ।  

डड?ेधु◌ुरा र बैतडीको  सwडका दईु ठाउँमा समाcया समाधान भएको खPडमा सदरूपि�चमका पहाडी पाँच 

िज?लामा पूण� \पमा लोडसेkडङ मुdत हुने #यौपानेले बताए । नेपाल Vव�युत ् �ा�धकरणले भारतको 

टकनपुर �सारण लाइनबाट  कDरब १५ मेगावाट Vव�युत ् खDरद गरेको �थयो । सो Vव�युत ् अब 

सुदरूपि�चममा खपत गर� बाँक` Vव�यु=लाई बाँकेको कोहलपुर, लमह�स-म खपत गन� स%कने चमे लया 

पDरयोजनाका उप�मुख अजय दाहालले वताए ।  

आयोजनाको �नमा�ण काय� �नधाDरत समयभ#दा +ढलो माW स-प#न हुने गरेको समयमा अपी पावर 

क-पनीले छोटो समयमै जलVव�युत ्उ=पादन गन� सफल भएको हो । �नमा�ण सु5 गरेको १७ म+हनाको 

अव�धमै क-पनीले सो जलVव�युत ्आयोजनाबाट Vव�युत ्उ=पादन गन� सफल भएको क-पनीका अXयR 

#यौपानेले बताए । दाचु�ला िज?लाको धुल�गडा गाVवसमा बाँध बनाएर िज?लाको देथला गVवसमा 

जलVव�युत ्गहृ �नमा�ण गर� Vव�युत ्उ=पादन गDरएको हो । क-पनीले देथला गाVवसमा Vव�यालय भवन, 

मि#दर,  मल, सडक एवं  सँचाइ आयोजना �नमा�ण 

गDरसकेको छ ।  

आयोजनाबाट �ाभाVवत  शखर, धुल�गढा, देथला र रानी शखर गाVवसका जनताका ला�ग १० 

करोडबराबरको सेयर Vवतरण गन�का साथै हालै आमसव�साधारणका ला�ग प�न ३० करोडबराबरको सेयर 

�नeकासन गरेको �थयो । सो क-पनीले सोह� िज?लाको धुल�गडा र  सqट� गाVवसमा ८ मेगावाट Rमताका 

मा�थ?लो नौगाड पDरयोजना �नमा�ण गन�का ला�ग अनुम�त �ाqत गDरसकेको र नेपाल Vव�युत ्

�ा�धकरणसँग Vव�युत ् खDरद स-झौता भएप�छ �नमा�ण काय� अगाkड बढाइने अXयR #यौपानेले 

जानकार� +दए । 
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भूक�पपछ ब�द रहेको सुनकोसी जल�व!युत ्के�: स?चालनमा 

 स#धुपा?चोक÷रास– भूक-पले R�त पु¥याएप�छ ब#द भएको नेपाल Vव�युत ्�ाVवधकरणको cवा म=वमा 

रहेको साढे १० मेगावाटको सुनकोसी जलVव�युत ् के#xले मम�तप�छ Vव�युत ्उ=पादन सु5 गरेको छ । 

भूक-पले R�त पु¥याएको जलVव�युत ् के#xको टनेललगायत अ#य संरचनाको मम�तप�छ Vव�युत ्

उ=पादन सु5 गरेको हो । 

भूक-पले जलVव�युत ् के#xको टनेल, पावर हाउस र Sयाममा R�त पुगेको के#x�मुख सुरज दाहालले 

जानकार� +दए । साढे १० मेगावाट Rमता भए प�न के#xले अ+हले सरदर दै�नक ४ देEख ५ 

मेगावाटस-मको Vव�युत ्माWै उ=पादन हुने गरेको दाहालले जानकार� +दए । पावर हाउसमा जkडत �तन 

टरवाइनमXये अ+हले दईु माW सnचालनमा आएको उनले बताए । ‘सहज \पमा पानी पावर हाउसमा 

गएको बेला सात मेगावाटस-म प�न Vव�युत ्उ=पादन हु#छ तर सरदरमा दै�नक पाँच मेगावाट माWै हो,’ 

दाहालले भने । 

पावर हाउसस-म जाने cथानमा जkडत जाल� नभदा� भने Vव�युत ्उ=पादनमा समcया नहुने र जाल� 

भरेप�छ भने केह� समcया हुने गरेको दाहालले जानकार� +दए । जाल� सफा  

गन� yयालादार�मा दईुजना कम�चार� राEखएको दाहालले जानकार� +दए । ‘सुनकोसी जलVव�युत ्के#xले 

पानी लगेको +दशातफ�  नै सुनकोसीको बहाव बगेकाले नहरमा पानी लैजान सिजलो भएको छ । हामीले 

Sयाममा रहेको कुनै प�न गेट ब#द गरेका छैन| =यसैले जोEखमVवना नै पानी लगेका छां◌ै,’ दाहालले थपे, 

‘जोEखम  लने हो भने पुरै Rमतामा प�न Vव�युत ्उ=पादन गन� सdछ| तर अ+हलेको भौगो लक +हसाबले 

जोEखम  लएका छैन| ।’ 

गत वष� १७ साउनमा जुरेमा गएको प+हरोले सुनकोसी जलVव�युत ्के#xको Sयाम पूण� \पमा R�त भएको 

�थयो । अcथायी Sयाम बनाएर Vव�युत ्उ=पादन सु5 गरे प�न भूक-पले फेDर आयोजनामा R�त पुगेप�छ 

Vव�युत ्उ=पादन ब#द भएको �थयो । बाढ� प+हरोले R�त पुगेको �तनओटै गेट �नमा�ण गरेर ?याए प�न 

अब नद�को बहाव कम भएप�छ माWै जडान गन9 �ा�धकरणले जानकार� +दएको छ । 
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बुढ/गUडकXलाई गतशील आHथ�क के�: बनाउन ��ताव 

भीम गौतम  

बहुच�च�त १ हजार २ सय मेगावाटको बुढ�गPडक` जलाशययुdत जलVव�युत ्आयोजनालाई बहुउ�दे�यीय 

ढंगले उपयोग गर� मुलुकको ग�तशील आ�थ�क के#xको \पमा Vवकास गन� �cताव गDरएको छ । 

बुढ�गPडक` Vवकास स म�तका अXयR डा. लFमी�साद देवकोटाले बुढ�गPडक` कोDरडोर Vवकास 

�ा�धकरणस-ब#धी अवधारणा अ�घ सादs ग�तशील आ�थ�क के#xको \पमा Vवकास गन9 �cताव अ�घ 

सारेका हुन ्।  

‘पुeपलाल मXय पहाडी लोकमाग�ले छुने, पोखरा–�चतवनजcता पय�टक`य RेW तथा उwर र दmRणको 

�बचमा पन9 बुढ�गPडक` कोDरडोरलाई नेपालको एक महŒवपूण� आ�थ�क के#xको \पमा Vवकास गन9 

स-भावना �शcत छ, यसका ला�ग यो अवधारणा अ�घ बढाएको हँु,’ देवकोटाले राजधानीसँग भने, 

‘बुढ�गPडक`लाई बहुउ�दे�यीय आयोजनाको \पमा अ�घ बढाएर बहुउपयोगमा Xयान +दए मुलुकको 

आ�थ�क सम�ृ�धमा समेत महŒवपूण� योगदान +द#छ ।’ 

�ा�धकरण गठन गरेर बहुउपयोगी \पमा बुढ�गPडक` कोDरडोरलाई अ�घ बढाउन सके १२ सय मेगावाटको 

जलाशययुdत आयोजनासँगै यस RेWलाई पय�टक`य के#xका साथै जलाशय वDरपDर आधु�नक बcती र 

यातायात सnजाल Vवकास गन� स%कने अवधारणामा  

उ?लेख छ ।  

बुढ�गPडक` कोDरडोरमा बसोवास गन9 नागDरकका ला�ग चा+हने भौ�तक तथा सामािजक पूवा�धार 

Vवकासका साथै बं◌ै%कङ, ब#द iयापारजcता आ�थ�क के#xह\को cथापना र Vवकास गर� युवा वग� 

रोजगार� �व�धन काय�Iम अ�घ बaन सdने देवकोटाको अवधारणामा उ?लेख छ । बुढ�गPडक` 

जलVव�युत ् आयोजनाको जलाशयमा सिnचत पानीलाई बहुउपयोगमा ?याउने, पानीज#य तथा अ#य 

उ�योगह\ खो?न �ो=साहन गन9, एक`कृत जलाधार Vवकास काय�Iम सnचालन गन9जcता योजना प�न 

अ�घ सारेका छन ्।  

सरकारले Vवकास स म�तमाफ� त अ�घ बढाउन लागेको बुढ�गPडक`लाई क-पनीमाफ� त �नमा�ण गनु�पन9 

उ?लेख गदs उनले अवधारणामा पुनवा�स योजना यथाशी� तयार गर� लागू गनु�पन9 तथा जलाशययुdत 



आयोजना बनाउन आव�यक रकम, नेपाल� �म र सीपको अ�धकतम उपयोग गर� �नमा�ण गन� स%कने 

बताएका छन ्। आठ वष�का ला�ग आव�यक सो रकम सरकारबाट ��तवष� २० अब�का दरले १ खब� ६० अब�, 

आयोजनाका �भाVवत जनताको जLगाको मुआrजा एवं नगदबापत र गोरखा, धा+दङ, नुवाकोट, �चतवन र 

नवलपरासीका जनाताबाट सेयरबाट २०÷२० अब� तथा आयोजनामा काय�रत कम�चार�, मजदरु र cथानीय 

�नकायको सेयरबाट ५÷५ अब� 5पैयाँ लगानी जुटाउन स%कने उ?लेख छ । =यसैगर�, नेपालका Vवwीय 

संcथाह\बाट वष�को ५ अब�को दरले ४० अब�, Vव�ेषणबाट �ाqत रकममXये कुलको १ ��तशतका दरले 

बस9�न १० अब�का दरले ८० अब�, गैरआवासीय नेपाल� (एनआरएन) बाट ५ अब� तथा नपुगेमा १५ अब�ज�त 

ऋणमाफ� त जुटाएर आयोजना बनाउन स%कने अXयR देवकोटाको अवधारणामा उ?लेख छ । 

अवधारणामा भूक-पबाट यथाशी� पुनवा�स र पुनःcथापनका ला�ग चालू वष� र आगामी वष�का ला�ग 

३०÷३० अब� रकम ज5र� भएको उ?लेख छ । तर, यस वष� सरकारले ३ अब� २९ करोड 5पैयाँ सो 

आयोजनाका ला�ग बजेट Vव�नयोजन गरेको छ । 

बुढ�गPडक` कोDरडोर पय�टन Vवकास बोड� गठन गर� जलाशयमा डुगंा Eखयाउने, स–साना जहाज चलाउने, 

प�ृवी राजमाग�बाट बाँध cथलस-म सटल बस सेवा, काठमाड|को नागढंुगाबाट जलाशय निजकको 

उपयुdत cथानस-म केबुलकार सnचालन, �_न एDरयामा Dरसोट�, पाक� , Vपक�नक cथलको �नमा�ण, 

यसको वDरपDरका %Iयाकलाप तथा निजकका +हमालह\ दे� स%कने cथानमा ‘�यु टावर’ �नमा�णको 

iयवcथा गरेर पय�टक`य RेWको \पमा Vवकास गन� स%कने प�न अवधारणामा उ?लेख छ । 

भीमसेन थापा, लखन थापाको ज#मcथलको पुन�न�मा�ण र उनीह\ले बनाएका सwल, पाट�पौवाको संरRण 

गन9, ऐ�तहा सक सं_हालय (-युिजयम) बनाएर रा�े, जलाशय बा+हरका मठ–मि#दर, गु-बा, मिcजदलाई 

संरRण गन9, पानी भW पन9 यcता धा म�क cथल एवं धरोहरलाई निजकको cथानमा प+हलेको जcतै 

आकृ�तको बनाएर रा�जेcता काय�ले पय�टन RेWको \पमा बुढ�गPडक` कोDरडोरको Vवकास गन� स%कने 

उनको तक�  छ ।  

मनासलु, गणेश +हमालजcता एडभे#चर पय�टनका RेWसँग यस RेWलाई जोSने, पय�टक`य पदमाग� 

�नमा�ण गन9, यो RेW रमणीय हुने भएकाले खेलकुद, शैmRक एवं cवाc�य पय�टनको स-भाiय Vवकासमा 

लाLनेजcता काय� अ�घ बढाउनुपन9 प�न उनले अवधारणामा उ?लेख गरेका छन ्।  

१ सय वष�का ला�ग आधु�नक बcतीह\ बसाउने उ?लेख गदs ४ लाख जनसं]यालाई लmRत गर� 

योजनाब�ध बcती Vवकास योजना अ�घ बढाउनुपन9 अवधारणामा उ?लेख छ । बुढ�गPडक`लाई Vवशेष 

आ�थ�क RेWको Vवकास गनु�पन9 उ?लेख गदs देवकोटाले बं◌ै%कङ तथा सVपङ से#टरह\ cथापना गन9 

बताएका छन ् । बुढ�गPडक` कोDरडोर भW मुलुक र र Vवदेशमा iयापारका ला�ग नेसनल fेड से#टर, 



इि#डया fेड से#टरका साथै चाइना fेड से#टरजcता Vवशेष iयापाDरक के#xको cथापना गन9 प�न उ?लेख 

छ ।  

बुढ�गPडक` जलVव�युत ्आयोजनाको जलाशयमा सिnचत पानीलाई बहुउपयोगमा ?याई �चतवन तथा 

नवलपरासीमा  सँचाइ गनु�का साथै जल यातायात सnचालन, माछापालन तथा त?लो र मा�थ?लो RेWमा 

अXययन गरेर जलVव�युत ्आयोजना बनाउनुपन9 �cतावमा उ?लेख छ ।  मनरल वाटर उ=पादन गन9 

उ�योग, आ?मु�नयम उ�योग तथा कृVष, फलपूmल, पशु, माछामासु र औष�धज#य उ�योग cथापना 

गनु�पन9 �cताव अ�घ साDरएको छ ।  

यcतै, अवधारणामा बुढ�गPडक` जलाधार RेWको संरRण गर� भूRय हुनबाट रोकेमा यसबाट जलVव�युत ्

आयोजनाको जलाशयमा आउने सेkडमे#ट प�न कम हुने र कृVष उ=पादन प�न बaने उ?लेख गरेका छन ्।  

बुढ�गPडक`लाई ग�तशील आ�थ�क RेW बनाउनका ला�ग जलVव�युत ्Vवकास क-पनीका साथै बुढ�गPडक` 

कोDरडोर बcती एवं पूवा�धार, पय�टन, आ�थ�क र जलlोत एवं जलाधार Vवकास �नद9शनालय बनाउन प�न 

�cताव गDरएको छ । सरकारले Vवकास स म�तमाफ� त अ�घ बढाउन लागेको सो आयोजनाको Vवcततृ 

अXययन ��तवेदन (डीपीआर) अि#तम चरणमा पुगेको छ ।  

आयोजनाका अनुसार Vवcततृ kडजाइन, Vवkडङ डकुमे#ट �नमा�ण र वातावरण अXययन ��तवेदन �नमा�ण 

माW बाँक` छ । असार भWै डीपीआर स-प#न हुनुपन9 भए प�न भूक-पका कारण पाँच म+हना थप लाLने 

देEखएको आयोजनाले जनाएको तर -याद थप भने गDरसकेको छैन । 

  



/fhwflg b}lgs, 2072/4/15 

बाढ/का कारण २५ मेगावाट �व!युत ्उIपादन ब�द 

अVवरल वषा�का कारण मोद�खोलामा बाढ� आउँदा पव�त िज?लाका दईु जलVव�युत ्आयोजनाको उ=पादन 

ब#द भएको छ । बाढ� र प+हरोका कारण पव�तको देउपुरिcथत १४ दशमलव ८ मेघावाट Rमताको 

मोद�खोला जलVव�युत ् के#x र चुवािcथत १० मेघावाट Rमताको त?लो मोद�खोला एकमा Vव�युत ्

उ=पादन बनद् भएको हो ।  

जलVव�युत ् आयोजनाह\ ब#द भएप�छ भने देशमा एक घ#टा थप लोडसेkडङ हुन सdने मोद�खोला 

जलVव�युत ् आयोजनाका �मुख तारादw भgटले जानकार� +दए । िज?लाको �तलाहार गाउँ Vवकास 

स म�त–९ बेतनीमा गएको प+हरोले �सारण लाइनमा R�त पु¥याएप�छ मोद�खोला जलVव�युत ्

आयोजनाको उ=पादन बुधबार रा�तदेEख ब#द भएको हो । �सारण लाइन अव5�ध भएप�छ इ#टेकमा 

Vव�युत ्आपू�त� नहँुदा उ=पादन ब#द भएको मोद�खोला जलVव�युत ्के#xका �मुख भgटले जानकार� +दए 

।  

अVवरल वषा�का कारण मोद�खोलामा बाढ� आएको �थयो । बाढ�ले मोद�खोला आसपासका बcतीह\मा 

समेत R�त पुगेको छ । अव5�ध सडक सnचालन भएप�छ �सारण लाइन मम�त गर� Vव�युत ्उ=पादन 

सु5 गDरने भgटले बताए । 

यसैगर�, मोद�खोलामा आएको बाढ�ले चुवािcथत Vव�युत ्गहृमा R�त पु¥याएप�छ १० मेगावाट Rमताको 

त?लो मोद�खोला एक जलVव�युत ् आयोजनाको उ=पादन ब#द भएको छ । बाढ�ले Vव�युत ् गहृको 

सुरRाका ला�ग लगाइएको पखा�ल भ=काएर Vव�यु=गहृमा नै बाढ� पसेको छ । Vव�यु=गहृको ढोका ब#द 

गरेका कारण ठुलो R�त नपुगे प�न उ=पादन सु5 गन� केह� समय लाLने आयोजनाका इलेिdfकल 

ओभर सयर Vवeणु◌ु सुवेद�ले बताए ।  

मोद�खोलामा आएको बाढ�ले उ=पादन गहृमा करोडां◌ै रकमको R�त पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनाका अनुसार इ#टेक, टवा�इन र भवनमा समेत R�त पुगेको हो । १० मेगावाट Rमताको उ=पादन 

गहृबाट वषा�याम सु5 भएप�छ पूण� Rमतामा उ=पादन हुन थालेको भए प�न भौ�तक स-पदामा R�त 

पुगेप�छ पुनः केह� समय मम�तका ला�ग ब#द हुने भएको छ ।  

 

 



gof¤ klqsf, 2072/4/9 

�ाHधकरण!वारा लेखा स�मतको नदqशन मा�न अ�वीकार 

चमे�लया लागत �वीकृत �करण 

सचेन गौतम 

 Vव�युत ्�ा�धकरणले ससं�को साव�ज�नक लेखा स म�तको �नद9शनअनसुार चमे लया जलVव�यतु ्आयोजनाको 

साघँुDरएको (इिcdव�चङ) स5ुङ खो?न लाLने खच�को पुनमू�?याकंन गन� अcवीकार गरेको छ । 

�ा�धकरण सnचालक स म�तको २७ असारको ७१२औ� बठैकले खच�को पुनमू�?यांकन गन� कानुनी ज+टलता देEखएको 

उ?लेख गदs �नद9शन पुनरावलोकनका ला�ग लेखा स म�तलाई आ_ह गन9 �नण�य गरेको हो । 

�ा�धकरणले ठेdका स-झौतामा तो%कएको र cवीकार गरेको पRबाहेक अ#य कसलेै करार �शासनलाई �नद9शन 

+दन नसdने ठहर गरेको छ । अ#य पRले +दएका �नद9शनले प�छ ठेdकालाई ज+टलता�तर लाने �ा�धकरणले 

जनाएको छ । 

�ा�धकरणले �नद9शन पुनरावलोकनका ला�ग ऊजा� म#Wालयमाफ� त लेखा स म�तमा पठाइसकेको छ । यcतो 

�नण�यप�छ लेखा स म�त र �ा�धकरणबीच Vववाद उ=प#न हुने देEखएको छ । जसले गदा� आयोजनाको �नमा�ण 

�भाVवत भई लागत र समय बaनेछ । 

लेखा स म�तको १३ असारको बठैकले साघँुDरएको सु5ङ खो?न लाLने खच�को पुनमू�?यांकन गरेर माW ैठेकेदारलाई 

भdुतानी +दन ऊजा� म#Wालय र �ा�धकरणलाई �नद9शन +दएको �थयो । परामश�दाताले गरेको लागत  सफाDरसलाई 

�ा�धकरणको इि#ज�नयDरङ Vवभागबाट पुनमू�?यांकन गराएर माW ैठेकेदारलाई भdुतानी +दन �नद9शन +दएको �थयो 

। 

�ा�धकरणका काय�कार� �नद9शक मकेुशराज काUलेले आयोजना, ठेकेदार र परामश�दाताबीच भएको स-झौताभ#दा 

बा+हर गएर �नण�य गन� सdने अवcथा नरहेकाले �नद9शन पुनरावलोकनलाई आ_ह गDरएको जानकार� +दए । 

‘ ठेकेदारसँग भएको स-झौताको अधीनमा रह� परामश�दाताको  सफाDरसमा ठेdका iयवcथापन गनु�पन9 बाXया=मक 

अवcथा छ,’ काय�कार� �नद9शक काUलेले भने, ‘लेखाको �नद9शन काया�#वयनमा लजैाँदा थु� ैकानुनी ज+टलता आई 

ठकेदारले ठेdका तोSनेस-मको अवcथा आउन सdछ ।’ उनले लेखाको ‘�नद9शन र काम �छटो स-प#न होस ्भ#ने 

भावना’��त �ा�धकरणको स-मान रहेको बताए । 

�ा�धकरणले कमजोर भ–ूबनावटका कारण साघँुDरएको सु5ङ खलुाउन १ अब� ९ करोड ३८ लाख 5पयैाँ (�याटस+हत) 

को लागत cवीकृत गरेको �थयो । चलनच?तीभ#दा बढ� दर cवीकृत गर� अ�नय मत \पमा लागत cवीकृत गरेको 

भ#द ैस म�तले भुdतानी रोdन �नद9शन +दएको �थयो । लेखाले भुdतानी रोdन े�नण�यबाट प�छ हgद ै�ा�धकरणको 

इि#ज�नयDरङ Vवभागबाट पुनमू�?याकंन गराएर माW ैठेकेदारलाई भdुतानी +दन �नद9शन +दएको �थयो । 

अि]तयार द5ुपयोग अनसु#धान आयोगले प�न भेDरएसनमा भएको अ�नय मतता छान�बन गDररहेको छ । 

अि]तयारले चमे लयाबारे ‘औ�च=य र आव�यकताका आधारमा उपयdुत �नण�य  लन’ �नद9शन +दइसकेको छ । 

अि]तयारले �नण�य �%Iयामा सलंLन पूव� तथा हालका सnचालक, काय�कार� �नद9शन र �ा�धकरणका उoच तहका 



कम�चार�सँग बयान  लइरहेको छ । 

ठेकेदारले पेस गरेको भेDरएसनलाई परामश�दाताले मू?यांकन गर� �ा�धकरणको आयोजना Vवकास 

Vवभागअ#तग�तको भेDरएसन पुनरावलोकन क मट�ले पुनरावलोकन गन9 iयवcथा �थयो । क मट�ले पुनरावलोकन 

गर� cटेDरङ क मट�को  सफाDरसमा सnचालक स म�तमा cवीकृ�तका ला�ग पेस गन9 iयवcथा �थयो । तर, पाँचवटा 

भेDरएसन गDरसकेप�छ त=काल�न ऊजा�म#Wी उमाका#त झा नेत=ृवको �ा�धकरण सnचालक स म�तले यो iयवcथा 

हटाएको �थयो । यसले �ा�धकरण सnचालक स म�तलाई cवेoछाचार� बनाएको र अ�नय मतता गन�कै ला�ग 

पुनरावलोकनको iयवcथा हटाइएको लेखा स म�तको �नeकष� छ । 

�ा�धकरणले Vवगतमा सnचालक स म�तले परामश�दातालाई उपलrध गराएको पूण� अ�धकारलाई फेDर �नय#Wण 

गदा� आयोजनाको दा�य=व बaन सdने जनाएको छ । ‘परामश�दाताको म?ूयांकनलाई �ा�धकरणकै कम�चार�बाट 

पुनमू�?यांकन गराउँदा ठेdका स-झौताको %फkडक �नयम र ठेdकाका सामा#य cवीकृत  स�धा#तVवपर�त हु#छ,’ 

�ा�धकरणले लेखामा पठाएको पWमा उ?लेख छ । 

�नण�य �%Iयामा �ा�धकरणबाट भएको +ढलाइ, स-झौताको %फतलो काया�#वयन, कमजोर भ–ूबनोटलगायतले गदा� 

आयोजनाको  स भलतफ� को लागत ५ अब� ४२ करोड ७४ लाख पुगेको छ । �ा�धकरणले हालस-म ६ पटक गर� 

स-झौताको १ सय ६० ��तशत अथा�त ्२ अब� ५४ करोड ६१ लाख 5पयैाँ भेDरएसन cवीकृत गDरसकेको छ । 

आयोजनाको ठेकेदार क-पनी चाइना गेजुवा _ुप अफ क-प�नज ( सिजिजसी) ले भdुतानी नपाएस-म इिcdव�चङ 

खलुाउने काम नगन9 बताउँदै आएको छ । इिcdव�चङ भएको ८ सय ४३  मटर सु5ङमXये ६ सय ११  मटर खो लएको 

छ । ०६८ वैशाख (९ मे २०११) मा सdने लFय राEखएको आयोजनाको अ+हलेस-म कDरब ९६ ��तशत काम भएको छ 

। 

काय�कार� �नद9शक काUलेले इिcdव�चङ खुलाउन त=काल स5ु भए आयोजनाको �नमा�ण ७ म+हना भW स%कने दाबी 

गरे । ‘आयोजनाको अ�धकांश काम स%कएको छ, इिcdव�चङ खलुाउन त=काल सु5 भएमा ७ म+हना भW 

आयोजनाबाट �बजुल� ब?छ,’ उनले भने । आगामी चैत भW �नमा�ण स-प#न हुने उनले बताए । 

  



gof¤ klqsf, 2072/4/12 

बुढ/गUडकX को"रडोर �वकास �ाHधकरण गठन ��ताव 

काठमाडL/ १२ सय मेगावाटको बुढ�गPडक` जलVव�यतु ्आयोजनालाई Vव�यु=मा माW ैसी मत नगर� बहुउ�दे�यीय 

बनाउन कोDरडोर Vवकास अवधारणा अगाkड साDरएको छ । 

बुढ�गPडक` जलVव�यतु ्आयोजना Vवकास स म�त अXयR डा.लFमी�साद देवकोटाले आयोजनालाई मलुकुको 

ग�तशील आ�थ�क के#xका \पमा �नमा�ण गन� कोDरडोर अवधारणा ?याएका हुन ्। 

अXयR देवकोटाले =यसका ला�ग बुढ�गPडक` कDरडोर Vवकास �ा�धकरण गठन �cताव गरेका छन ्। 

�ा�धकरणअ#तग�त क-पनी cथापना गर� Vव�युत ्आयोजना �नमा�ण �cताव गDरएको छ । 

अXयR देवकोटाले पWकार स-मेलनमा आयोजनाको जलाशयलाई पय�टक`य ग#तiयका \पमा Vवकास गन� र 

सिnचत पानीलाई बहुउपयोगमा ?याउन स%कने स-भावना रहेको बताए । ‘जलVव�यतु ्आयोजनाको जLगा 

अ�ध_हण गदा� कDरडोरको सम_ Vवकासका ला�ग आव�यक जLगासमेत अ+हले नै  लएर अ#य काम Iमश: गदs 

जान स%क#छ,’ उनले भने । 

कDरडोर Vवकास गदा� २० अब� 5पयैा ँथप लाLने अनमुान गDरएको छ । रकम आयोजनाको कुल लगानी २ खब� ५० अब� 

5पयैाकँो ८ ��तशत माW ैहो । कDरडोर Vवकास गदा� Vव�युत ्आयोजनालाई आव�यक पन9भ#दा बढ� २० हजार रोपनी 

बढ� जLगा अ�ध_हण गनु�पन9छ । आयोजनाले ६८ हजार रोपनी जLगा अ�ध_हण गनु�पन9छ । 

सरकारले �नमा�ण अव�ध ८ वष�स-म ��तवष� २० अब� 5पयैाँ, आयोजना �भाVवत बा स#दाको सेयरबाट २० अब�, 

गोरखा, धा+दङ, नुवाकोट, �चतवन र नवलपरासीवासीको सेयरबाट २० अब� जुटाउन स%कने �cताव गDरएको छ । 

=यcत,ै आयोजनाका कम�चार� तथा कामदारको सेयरबाट ५ अब�, cथानीय �नकायको सेयरबाट ५ अब�, नेपालका 

Vवwीय संcथाबाट �नमा�ण अव�धभर ४० अब�, रे मgया#सबाट ८० अब� र गैरआवासीय नेपाल�बाट ५ अब� र नपुगेमा 

१५ अब� 5पयैा ँऋण  लएर लगानी जुटाउन स%कने �cताव छ । 

‘जलाशयमा सिnचत पानीको सदपुयोग गन� �चतवन र नवलपरासीमा  सँचाइ, आयोजनाभ#दा त?लो भागमा 

गैरजलाशययुdत आयोजना �नमा�ण, जलयातायात Vवकास गन� स%क#छ,’ देवकोटाले भने । 

ऊजा�मा स�वा 

ऊजा�म#Wी राधाकुमार� pवाल�ले म#Wालयमा मह�वपूण� मा�नएको नी�त महाशाखाका सहस�चवलाई स5वा गरेक` 

�छन ्। म#Wी pवाल�ले बुधबार महाशाखाका �मखु सहस�चव केशवXवज अ�धकार�लाई जल तथा ऊजा� आयोगमा 

स5वा गरेक` हुन ्। आयोगका सहस�चव डा. सnजय शमा�लाई महाशाखामा ?याइएको म#Wालयले जनाएको छ । 

म#Wी pवाल�ले शमा�लाई Vव�युत ्Vवकास Vवभागको महा�नद9शकबाट हटाएर आयोगमा स5वा गरेक` �थइन ्। 

  



gof¤ klqsf, 2072/4/13 

�वoव बpक!वारा rख�ती–ढYकेबरको अवरोध हटाउन सहमत 

सचेन गौतम  

Vव�व ब�कले Eख-ती–ढ?केबर २ सय २० केभी �सारण लाइन आयोजनाको अवरोध हटाएर �नमा�ण सु5 गन� सहम�त 

+दएको छ । Vव�व ब�कले �सारण लाइनको बाटो पDरवत�न गन�  स#धलु� कमलामाई नगरपा लकाका केह� 

बा स#दाले गरेको मागलाई अcवीकार गरेको छ । 

‘प+हले न ैसामािजक, Vवwीय र �ाVव�धक पRको Vवcततृ अXययन गर� काम स5ु भएको र कDरब �नमा�ण स-प#न 

हुन लागेको आयोजनाको ३.८५ %कलो मटर बाटो पDरवत�न गन9 उपयdुत Vवक?प होइन,’ Vव�व ब�कले जनाएको छ । 

७५ %कलो मटर �सारण लाइन Vवनाअवरोध �नमा�ण भएको �थयो । Vव�व ब�कले ९५ ��तशत Vवनाअवरोध �नमा�ण 

भएको आयोजनाको बाँक` रहेको �सारण लाइन �नमा�णका ला�ग अि#तम समयमा आएर बाटो पDरवत�न गन� नहुने 

�नण�य गरेको छ । 

cथानीयले अवरोध गरेप�छ ऊजा� म#Wालयले �सारण लाइनको वकैि?पक बाटो अXययन गराएको �थयो । 

मानवअ�धकारका ला�ग आ+दवासी जनजा�त व%कल समूह (लाहु��नप) ले  स#धुल�का १ सय ३ घरपDरवारका 

तफ� बाट Vव�व ब�कमा उजुर� गरेको �थयो । उसले आ+दवासी जनजा�त तथा cथानीयसँग cवीकृ�त न लई आयोजना 

अगाkड बढाइएको भ#द ैकाम रोdन माग गरेको �थयो । 

उजुर� परेप�छ Vव�व ब�कले cथानीयसँगको Vववाद समाधान नभएस-म जबरजcती आयोजना अगाkड नबढाउन 

ऊजा� म#Wालय र �ा�धकरणलाई आ_ह गरेको �थयो । उजुर� सनुुवाइ गन� Vव�व ब�कले गठन गरेको अनगुमन 

टोल�ले नेपाल आएर आयोजना �भाVवत cथानीवासी र सरकार� तथा �ा�धकरणका अ�धकार�ह\सँग छलफल गर� 

��तवेदन पेस गरेको �थयो । Vव�व ब�कको बोड� बठैकले ��तवेदनलाई पाDरत गर� सोमबार साव�ज�नक गरेको छ । 

�ा�धकरणका काय�कार� �नद9शक मकेुशराज काUले cथानीयसँग सहम�त कायम गर� �छgट ै�सारण लाइन �नमा�ण 

सु5 गDरने बताए । ‘Vव�व ब�कको आ_हमा �नमा�ण रोकेका �थय�, ब�कले �नमा�ण अगाkड बढाउन सहम�त 

+दइसकेकाले cथानीयवासी, �शासन, राजनी�तक दललगायत सबसँैग सम#वय गर� काम त=काल अगाkड 

बढाउँछ�,’ उनले भने । 

 स#धुल� शाि#त स म�तका सयंोजक ��लाद पोखरेल, आ#दोलनरत पR र आयोजना �मखुबीचको स म�त गठन 

गर� cथानीयसँग �नमा�ण अगाkड बढाउन सम#वय भइरहेको �ा�धकरणले जनाएको छ । 

सरकार, �ा�धकरण र Vव�व ब�कको सहु लतपणू� ऋणमा आयोजना �नमा�ण भइरहेको हो । �सारण लाइनका १ सय 

८८ टावरमXये १ सय ७७ वटा �नमा�ण भइसकेको छ ।  स#धुल�को कमलामाई नगरपा लका माझीटारवासीको 

अवरोधले गदा� बाँक` टावर �नमा�ण हुन सकेको छनै । २ सय २० केभी �सारण लाइनका ला�ग दायाँ–बायाँ १५–१५ 

 मटर ज मन अ�धकरण गदा� चलेको दरको १० ��तशत माW ैR�तप�ूत � +दन ेiयवcथा छ । 

यस��त cथानीयले Vवरोध जनाएप�छ ऊजा� म#Wालयले �सारण लाइनको मु�नबाट %फडर रोड �नमा�ण गन9 र 

=यसबापत �सारणलाइनको मXयमाग�बाट दाया–ँबायाँ दवु�ैतरका १५  मटरका जLगाधनीलाई सडक Vवभागमाफ� त 

चलेको दरअनसुार शत��तशत मआुrजा +दने �नण�य गरेको �थयो । तर, cथानीयवासीले १५  मटरबा+हरका 

ज मनको प�न मआुrजा +दनपुन9 माग गरेका छन ्। 



जLगा अ�ध_हणमा परेका १ सय ५९ जLगाधनीमXये कDरब ७८ ��तशतले मआुrजा बुEझसकेका छन ्। २२ 

��तशतले मआुrजा रकम बढाउन र �सारण लाइनको बाटो पDरवत�नको माग गदs पैसा बुझकेा छैनन ्। 

�ा�धकरणले मआुrजा Vवतरणका ला�ग िज?ला �शासन काया�लयको खातामा रकम ज-मा गरेको छ । Vव�व ब�कले 

पुनवा�स योजनाका आधारमा रकम Vवतरण गन� �ा�धकरणलाई आ_ह गरेको छ । ब�कले रकम Vवतरणको अनगुमन 

गन9छ । 

�सारण लाइनको �नमा�ण सन ्२००९  भW ैपूरा भइसdनुपन9 भए प�न cथानीवासीको अवरोधका कारणले अझ ैपूरा 

हुन सकेको छैन । �सारण लाइन �नमा�णमा अवरोध गरेप�छ Vव�युत ्�ा�धकरणले अ#य ठाउँमा जcत ै स#धुल�मा 

प�न लोडसेkडङ गदs आएको छ । 

  



gof¤ klqsf, 2072/4/15 

�व!युत ्गहृमा बाढ/ पसेपछ उIपादन ब�द 

 

अVवरल बषा�का कारण मोद�खोलामा बाढ� आउँदा िज?लाका दईु जलVव�यतु ्आयोजनाको उ=पादन ब#द भएको छ 

। बाढ�प+हरोका कारण पव�तको देउपुरिcथत १४ दशमलव ८ मेगावाट Rमताको मोद�खोला जलVव�यतु ्के#x र 

चुवािcथत १० मेघावाट Rमताको त?लो मोद�खोला–१ मा Vव�युत ्उ=पादन ब#द भएको हो । पव�तको �तलाहार 

गाVवस बेतनीमा गएको प+हरोले �सारण लाइनमा R�त पुरय्ाएप�छ मोद�खोला जलVव�यतु ्आयोजनाको उ=पादन 

गए रा�तदेEख ब#द भएको छ । 

�सारण लाइन अव5�ध भएप�छ इ#टेकमा Vव�युत ्आपू�त� नहँुदा उ=पादन ब#द भएको मोद�खोला जलVव�यतु ्

के#x�मुख तारादw भgटले जानकार� +दए । अव5�ध सडक सुचा5 भएप�छ �सारण लाइन मम�त गर� Vव�युत ्

उ=पादन सुचा5 गDरने भgटले बताए । 

यसैगर� मोद�खोलामा आएको बाढ�ले चुवािcथत Vव�यु=गहृमा R�त पुरय्ाएप�छ १० मेगावाट Rमताको त?लो 

मोद�खोला–१ जलVव�यतु ्आयोजनाको उ=पादन ब#द भएको छ । सुरRाका ला�ग लगाइएको पखा�ल भ=काएर 

Vव�यु=गहृमै बाढ� पसेको छ । 

Vव�यु=गहृको ढोका ब#द गरेका कारण ठूलो R�त नपगेु प�न उ=पादन सुचा5 गन� केह� समय लाLने आयोजनाका 

इलेिdfकल ओभर सयर Vवeण◌ु ुसुवेद�ले जानकार� +दए । 

नद�मा आएको बाढ�कै कारण मोद�खोलामा �नमा�णाधीन २० मेगावाट उ=पादन Rमताको मXयमोद� जलVव�यतु◌् ्

आयोजना, २० मेगावाटकै त?लो मोद�खोला जलVव�यतु ्आयोजना �नमा�ण �भाVवत भएको छ । 

  



uf]/vf kq, 2072/4/12 

सुदरूपिoचमका पहाडी िजYला लोडसे^डङ मKुत 

 

कैलाल�, साउन १२ गते । दाचु�लाको देथलामा �नमा�ण भएको नौगाड जलVव�यतु आयोजना सु5 भएप�छ 

सुदरूपि�चमका पहाडी िज?ला लोडसेkडङ मुdत भएका छन । अVप पावर क-पनीले �नमा�ण गरेको उdत 

आयोजनावाट उ=पा+दत ८ दशमलव ५ मेगावाट �ब�युत डड?ेधुरािcथत रािefय �शारणमा जोSदा साउन दोlो 

हqतादेEख पहाडी िज?लाह5 लोडसेkडङ मdुत भएका हुन ।  

आयोजनाको ८ दशमलव ५ मेगावाट Rमता भए प�न अ+हले �शारण लाईन अभावका कारण +दउँसो ४ मेगावाट र 

राती साढे ७ मेगावाट माW ैVवतरण गDररहेको छ । �शारण लाईन अभावमा त=काल पूण� Rमता अनसुार Vवतरण 

गन� नस%कएको बताउँदै नौगाड जलVवधुत आयोजनाका काय�कार� �नद9शक संजीव #यौपानेले अ+हले यस RेWका 

पहाडी िज?ला माW ैलोडसेkडङ मdुत गन� स%कएको बताउनभुयो । उहाँका अनसुार उ=पा+दत सब ैVव�युत एकैसाथ 

Vवतरण गन� स%कने भएप�छ पुरै सदुरूपि�चम र ब+द�या, बाँकेहुदै दाङको लमह�स-म �शारण गDरने लFय रहेको छ ।  

सुदरूपि�चममा नीिज RेWवाट उ=पादन सु5 गDरएको यो प+हलो जलVवधुत आयोजना हो । आयोजना 5.एक अव� ४० 

करोडको लागतमा स-प#न भएको छ । लFय अनु5प कुन ैप�न आयोजना स-प#न नभइरहेका बेला यस 

आयोजनाले �नमा�ण स5ु गरेको १८ म+हनाको छोटो अव�धम ैकाम स-प#न गरेर नमुना �cततु गरेको छ । यसको 

�नमा�ण स-प#न गन9 दईु वष�को समय समा �थयो ।  

तर दाचु�लाम ै�नमा�णा�धन अक� चमे लया जलVव�यतुको काम स%कन भने अझ ैडेढ वष� लाLने भएको छ । 

आयोजनाका अनसुार अ+हलेस-म ९० ��तशतभ#दा बढ� ��तशत काम स-प#न भएको छ ।  

सन ्२०१३  भWै स-प#न गDरसdने लFय  लइएको चमे लया जलVवधतु आयोजना VवVवध कारणले +ढलाई हुदै 

गएप�छ अव २०१६को माच�स-म समयसीमा तो%कएको छ । दाचु�लाको बलाँचमा �नमा�णा�धन पDरयोजनाको सु5ङ 

माग�, बाँध, Vव�युत गहृलगायत केह� �शारण लाईन प�न Vवछाइएको छ । दोlो पटक थVपएको समयसीमा भWै 

आयोजना स-प#न गन9 लFयकासाथ काम भैरहेको आयोजनाका उप �नद9शक अजय दहालले बताउनभुयो ।  
  



uf]/vf kq, 2072/4/15 

�व!युत ्अव�!ध हँुदा तीन Zदनदेrख खोटाङ अ�धकार 

खोटाङ, साउन १५ गते । तीन +दनदेEख Vव�युत ्अव5�ध हँुदा खोटाङ अ#धकार भएको छ । उदयपुरको 

जलजलेदेEख +दdतेलस-मको ११ केभी �सारणलाइन म6गलबार साँझदेEख अव5�ध हँुदा िज?लाको दश 

हजारभ#दा बढ� घरधुर� अ#धकारमय भएको हो ।Vव�युत ्�ा�धकरण खोटाङका �न मw �मुख धनबहादरु 

अ�धकार�ले भ#नुभयो, “�ाVव�धक टोल� खटाएको छ, लगातारको वषा�का कारण अ+हलेस-म फ?ट नै पwा 

लागेको छैन ।” cथानीय उपभोdताले भने Vव�युत ्�ा�धकरणको बेवाcताका कारण अव5�ध भएको तीन 

+दन �ब�तसdदा प�न नबनाएको आरोप लगाएका छन ्। 

िज?लामा Vव�युत ्नहँ◌ुदा iयापार–iयवसायसमेत घटेको उ�योग वाEणyय स6घ खोटाङका अXयR 

राजे#x लयालुले बताउनुभयो । उहाँले भ#नुभयो, “िज?लामा सnचा लत सnचारमाXयमदेEख  लएर 

फोटोकपी, उ�योग, कलकारखानामा समेत असर परेको छ, यस��त स-बि#धत �नकायले Xयान +दएको 

छैन ।” 

Vव�युत ्अव5�ध हँुदा िज?लािcथत सरकार� काया�लयको काममा समेत असर परेको �न मw �मुख 

िज?ला अ�धकार� अजु�न राईले बताउनुभयो । उहाँले भ#नुभयो, “यसबारे �ा�धकरणलाई ताकेता गDररहेको 

छु, स-भवतः भो लस-ममा बनाउँछ होला १” Vव�युत ्अव5�ध भएप�छ िज?लामा सnचा लत ब�क तथा 

Vवwीय कारोबार अव5�ध भएको छ ।रासस 

  



uf]/vf kq, 2072/4/15 

मोद/खोला र तYलो मोद/खोलाको उIपादन ब�द   

पव�त, साउन १५ गते । अVवरल वषा�का कारण मोद�खोलामा बाढ� आउँदा दईु जलVव�युत ्आयोजनाको 

उ=पादन ब#द भएको छ । प+हरोका कारण पव�तको देउपुरिcथत १४।८ मेघावाट Rमताको मोद�खोला 

जलVव�युत ्के#x र चुवािcथत १० मेघावाट Rमताको त?लो मोद�खोला एकमा Vव�युत ्उ=पादन ब#द 

भएको हो । 

पव�तको �तलहार गाउँ Vवकास स म�त–९ बेतनीमा गएको प+हरोले �सारण लाइनमा R�त पु¥याएप�छ 

मोद�खोला जलVव�युत ्आयोजनाको उ=पादन गएरा�तदेEख ब#द भएको हो । �सारणलाइन अव5�ध 

भएप�छ इ#टेकमा Vव�युत ्आपू�त� नहँुदा उ=पादन ब#द भएको मोद�खोला जलVव�युत ्के#xका �मुख 

तारादw भgटले जानकार� +दनुभयो ।  

अव5�ध सडक सnचालन भएप�छ �सारणलाइन मम�त गर� Vव�युत ्उ=पादन सnचालन गDरने उहाँले 

बताउनुभयो । 

यसैगर� मोद�खोलामा आएको बाढ�ले चुवािcथत Vव�युत ्गहृमा R�त पु¥याएप�छ १० मेघावाट Rमताको 

त?लो मोद�खोला एक जलVव�युत ्आयोजनाको उ=पादन प�न ब#द भएको छ । बाढ�ले Vव�युत ्गहृको 

सुरRाका ला�ग लगाइएको पखा�ल भ=काएर Vव�युत ्गहृमा नै बाढ� पसेको छ । Vव�युत ्गहृको ढोका ब#द 

गरेका कारण ठूलो R�त नपुगे प�न उ=पादन सnचालन गन� केह� समय लाLने आयोजनाका इलेिdfकल 

ओभर सयर Vवeणु◌ु सुवेद�ले बताउनुभयो । रासस 

  



sf/f]af/, 2072/4/13 

�ाHधकरणमाफ� त आयोजना अघ बढाउन सुझाव 

बूढ�गPडक` जलासययुdत आयोजनालाई Vवकास स म�तमाफ� त नभई बहुउ�धेशीय बनाई �ा�धकरणको 

\पमा Vवकास गनु�पन9 अवधारण आएको छ । बूढ�गPडक` जलVव�युत ्आयोजना Vवकास स म�तका 

अXयR डा. लFमी�साद देवकोटाले Vव�युत ्उ=पादन गन9माW सोच बनाइएकाले  सँचाइ, जलपDरवहन, 

सडक र पय�टन �व�धन गर� आ�थ�क ग�तVव�ध बढाउन आयोजनालाई Vवकास गन� स म�तबाट 

cतरो#नती गर� बूढ�गPडक` कDरडोर Vवकास �ा�धकरणको अवधारणामाफ� त Vवका सत गनु�पन9 �cताव 

अ�घ सारेका छन ्। 

उनले यcतो �cताव iयिdतगत\पमा �धानम#Wी सुशील कोइरालालाई अनुरोधपWमाप�mत पठाएका छन ्

। आयोजनालाई ऊजा�मा माW केि#xत नगर�  सँचाइ, पय�टन, सडकलगायतका पूवा�धार Vवकासका ला�ग 

स म�त भ#दा मा�थ उ�न आव�यक रहेको उनले औ?याएका छन ्। कDरडोर �ा�धकरणमाफ� त थप 

पूवा�धार Vवकास गरे हालको लागतभ#दा ८ ��तशतमाW बaने उनको तक�  छ । 

सnचारकम�सँगको छलफलमा अXयR देवकोटाले आयोजना�भाVवत धा+दङ र गोरखाका सभास� तथा 

cथानीय राजनी�तpह\ �ा�धकरणबाट आयोजना अ�घ बढाउने Vवषयमा सकरा=मक रहेको बताए । यो 

अवधारणमा ऊजा�म#Wी राधाकुमार� pवाल� प�न सकरा=मक रहेको देवकोटाको दाबी छ । �बजुल� 

�बI`बाट भ#दा  सँचाई, पय�टनलगायत अ#य पूवा�धारबाट आयोजनाले ब+ढ आ-दानी गन� सdने उनको 

अवधारणामा उ?लेख छ । अवधारणपWमा बूढ�गPडक`लाई �ा�धकरणमाफ� त Vवकास गरेर देशको आ�थ�क 

Vवकास के#x बनाउन स%कने देवकोटाले उ?लेख गरेका छन ्। 

बूढ�गPडक` कDरडोरलाई पय�टक`य RेWको \पमा Vवकास गन9, जलाशयवरपर आधु�नक बcती, यातायात 

सnजाल, भौ�तक तथा सामािजक सnजाल, ब�क तथा iयापार, रोजगार� �व�धन काय�Iम सnचालन, 

सं�चत पानीलाई बहुउ�दे�यीय उपयोगमा ?याउने, पानीज#य उ�योग cथापना र ए%ककृत जलाधार 

Vवकास गन9 उ?लेख छन ्। 

१२०० मेगावाट Rमताको हुने सो आयोजनाबाट वाVष�क ३ अब� ४० करोड यु�नट �बजुल� उ=पादन हुने 

अXययनले देखाएको छ । आयोजनाको अनुमा�नत लागत २ खब� ५० अब� 5पैया ँपन9 संभाiयता अXययनले 

देखाएको छ । आयोजनाको बाँध २६३  मटर अLलो हुनेछ । आयोजना बनाउन ��तमेगावाट लागत २१ 

करोड २५ लाख 5पैयाँ पन9 देEखएको छ । यcतै �बजुल� उ=पादन लागत ��तयु�नट ७ 5पैयाँ ३५ पैसा छ । 

स म�तले ०७७ फागुन १४  भW आयोजना स-प#न गन9 काय�योजना बनाएको छ । 

बजेट अपुग 

सरकारले सो आयोजनाका ला�ग चालू आ�थ�क वष�मा Vव�नयोजन गरेको ३ अब� ३७ करोड 5पैयाँले जLगा 



अ�ध_हणको काम अ�घ नबaने देवकोटाले बताए । “हामीले जLगा अ�ध_हण र मुआrजा Vवतरणको 

आधा काम स-प#न गन� २९ अब� 5पैयाँ मागेको �थयौ,” उनले भने, “सरकारले ३ अब� ३७ करोड 5पैयाँमाW 

Vव�नयोजन गरेको छ । यो रकम कसर� खच� गन9 भ#नेमा हामी नै अ#यौलमा छौ ।” यो रकमले 

आयोजनाको काम अ�घ बढाउन नस%कने र खच� प�न नहुने उनले दाबी गरे ।स म�तले डुवान RेWको जLगा 

खDरद र अ�ध_हणको आधा काम स-प#न गन� २८ अब� 5पैया,ँ १३७३ घरधुर�का ला�ग अcथाइ बसोबासका 

ला�ग घर टहरा बनाउन १ अब� 5पैया ँआव�यक पन9 बताएको छ । परामश�दाता fयाdटवेल 

इि#ज�नयDरङले तयार गरेको Vवcततृ आयोजना ��तवेदन (डीपीआर) ले ४६ वग�%कलो मटर डुवान RेWमा 

पुनःcथापना, र जLगा अ�ध_हण गन� ५८ अब� 5पैयाँ लाLने देखाएको छ । 

  



sf/f]af/, 2072/4/13 

�स�धुल/ एक ह6ता �भVमा लोडसे^डङ मुKत हुने 

चीना थापा 

 स#धुल�, १३ साउन :  स#धलु� िज?ला एक हqता  भWमा लोडसेkडङ मdुत हुने भएको छ । Eख-ती ढ?केवर २२० 

के भ �सारण लाईन समcया समाधान सुझाव स मतका सयंोजक �लाद पोखरेलको अXयRतामा बुधबार Vवहान 

वसेको सव�द लय सव�पmRय छलफलले एक हqता  भWमा सम_ िज?लालाई लोडसेkडङ मdुत गन9 सहम�त गरेको 

सयंोजक पोखरेलले जानकार� +दए । 

वैठकले केह� +दन  भWमै िज?लाको  भमे�वर गाVवसवाट बाँक` रहेका कामको सू5वात गन9 र एक हqता 

 भWमा िज?लालाई लोडसेkडङ मुdत गन9 सहम�त वनेको संयोजक पोखरलेले बताए । 

cथानीयह5को अवरोधका कारण लामो समय अव5�ध भएप�छ Vव�व बै6कले आयोजनाबाट हात Eझdने 

समेत बताएको �थयो । यcतो कुरा आएप�छ उजा� म#Wालयले भने Vव�व बै6कलाई Eख-ती—ढ?लेवर 

�सारणलाईन �नमा�ण आयोजनाबाट हात नEझdन आ_ह गरेको �थयो । 

�सारणलाईनबाट हात नEझdन Vव�व बै6कलाई पWाचार गरेको �थयो । बै6कको कुल ६८ करोड ८९ लाख 

5प ैया ऋण सहयोगमा �सारणलाइन �नमा�ण था लएको �थयो । 

 स#धुल�माढ� िcथत माझीटारका cथा�नयले ६ ओटा पोल गाSन अवरोध प ुया�एप�छ काम अव5�ध भएको 

�थयो भने पीkडत संघष� स म�त गरेर रतनचुरा गाVवसको १ र २, भxकाल� गाVवस १, २ र ३, कमलामाई 

नगरपा लकाको ४, ६, ७, १० र रानीचुर� गाVवसको १ नं. वडाका जLगाधीलाई उिoत मुआrजा +दनुपन9 भ#दै 

यसअ�घ पटकपटक Eख-ती ढ?केभर २२० केभी Vव�युत �सारण लाईन �नमा�णमा अवरोध गदs आएका 

�थए । 

cथा�नयले �सारणलाइनको पोलका ला�ग जLगा +दन अcवीकार गदs आएका �थए । उनीह5को अवरोधले 

डढे वष�मा स%कने आयोजना ६ वष� प ुLदा प�न स%कएको छैन ्। �सारणलाईन �नमा�णको िज-मा पाएको 

भारतीय क?पत5 पावर fा#स मशन क-पनीले �नमा�णमा +ढलाई भएको भ#दै बार-बार काम छाSन 

चेतावनी +ददै आएको छ । सरकारले माच� २०१३ स-ममा काम सdने आ�वसन समेत +दएको �थयो । 

सरकारले आ�वसन +दएप�छ क-पनी तयार रहेको भएप�न काम भने अझै सु5 हुन सकेको �थएन ् । 

क-पनीले सन ्२०१३ माच� भW आयोजना �नमा�ण सdने ��तब�धता Vव�व बै6कसँग iयdत गरेको �थयो । 

�सारणलाइन �नमा�ण गन� क?पत5 पावर क-पनी र नेप ाल Vव�युत �ा�धकरणबीत सन ्२००६ मा ठेdका 

स-झौता भएको �थयो । क?पत5ले २००९ को �ेबुर्अर�मा �सारणलाइन बनाइसdनुपन9मा पटकपटक 

अवरोध आएप�छ यसको समय थVपँदै आएको छ । 



sf/f]af/, 2072/4/14 

जल�व!युत ्क�पनीको ३ अब� २३ करोड लगानी भएन 

बाबरुाम खSका 

काठमाड|, १४ साउन – मलुकुको जलVव�यतु ्RेWमा अ+हले लगानी अभाव छ । Vवwीय iयवcथापन गन� नसdदा 

दज�न| आकष�क आयोजना �नमा�ण हुन सकेका छनैन ्। तर, जलVव�यतु ्लगानी तथा Vवकास क-पनी  ल मटेड 

(एचआईडीसीएल)सँग ऋण स-झौता गरेका Vव भ#न ८ आयोजनाका �व�धकले भने कजा�को उपयोग न ैगरेका 

छनैन ्। 

�व�धकले यी आयोजना �नमा�ण गन� एचआईडीसीसँग ३ अब� २३ करोड 5पयैा ँबराबरको कजा� स-झौता गरेका छन ्। 

यी आयोजनाको जkडत Rमता २७१ मेगावाट छ । ८ आयोजनामा एचआईडीसीएलका साथ ैVव भ#न ब�क÷Vवwीय 

संcथाले �व�धकसँग २५ अब� 5पयैाँ लगानी स-झौता गरेका छन ्। ८ आयोजनाको कुल लागत ४२ अब� ३९ करोड 

5पयैा ँछ । 

�व�धकले स-झौताअनसुार ऋण न लएप�छ कारोबार सु5 गरेको ४ वष� �ब�तसdदा प�न एचआईडीसीएलले 

हालस-म एउटा आयोजनामा प�न लगानी गन� सकेको छनै । जलVव�य=ुमा लगानी हुन नसकेप�छ Vव भ#न Vवwीय 

औजार ?याएर थप लगानी जटुाउने उसको योजनासमेत �भाVवत भएको छ । लगानी नभएप�छ उसले मु�दती 

खातामा रकम राखेर rयाज आ-दानीमाW ैगDररहेको छ । ब�क rयाजबाट गत आवमा उसले करोड| 5पयैाँ नाफा 

कमाएको छ । 

जलVव�य=ुमा माW ैलगानी गन9 उ�दे�यका साथ सरकारले एचआईडीसीएल cथापना गरेको हो । ०६७ देEख लगानी 

थालेको एचआईडीसीएलले Vव भ#न ब�क÷Vवwीय संcथाको सहVवwीयकरणमा कजा� स-झौता गरेको छ । 

आयोजनाको Rमताअनसुार उसले #यनूतम १५ करोडदेEख १ अब� 5पयैाँस-म ऋण लगानी स-झौता गरेको छ । 

Vव भ#न कारणले आयोजनाको काम रो%कएप�छ एचआईडीसीएलका साथ ै८ आयोजनामा सहVवतीयकरणअ#तग�त 

स-झौता गरेका अ#य ब�क÷Vवwीय संcथाको कजा�समेत उपयोग भएको छनै । उनीह\ले सो रकम हो?ड गरेर राखेका 

छन ्। प�छ?लो समयमा Vव�युत ्�ा�धकरणले बढ� ऊजा� उ=पादन हुने वषा�=का ४ म+हना �बजुल� न%क#ने गर� 

�व�धकसँग Vव�युत ्खDरद–�बI` स-झौता (पीपीए) गदा� लगानी हुन सकेको छनै । 

आयोजाको काम सु5 नभएप�छ �व�धकले कजा� उपयोग नगरेको एचआईडीसीएलका �मखु काय�कार� अ�धकृत 

द�पक रौ�नयार बताउँछन ्। समय ता लकाअनसुार कजा� उपयोग नगन9 �वVृwलाई �न5=सा+हत गन� �व�धकबाट 

जDरवाना  लने उनले बताए । “कजा�को उपयोग नभएप�छ जDरवाना  लने iयववcथा गरेका छ|,” उनले भने, “ऋण 

उपयोग भएन भने हामी �व�धकबाट जDरवाना असु?छ| ।” Vवनाशकार� भकू-पले असर पारेकाले प�न लगानी हुन 

नसकेको उनले बताए । 

सबभै#दा प+हला ऋण स-झौता गरेको  मcWीखोला आयोजना �नमा�ण स5ु भएको छनै । �व�धक रोबcट इनज�ले 

एचआईडीसीएलसँग स-झौता गरेको १ अब� 5पयैा ँउपयोग गन� सकेको छनै । उसले अ#य ब�क÷Vवwीय संcथासँग 

स-झौता गरेको ३ अब� २४ करोड प�न  लएको छनै ।  मcWीखोलामा न�बल ब�कको अगुवाइमा एचआईडीसीएलस+हत 

Vव भ#न ७ Vवwीय संcथाले लगानी स-झौता गरेका छन ्। 

=यcत,ै एचआईडीसीएलले २७ मेगावाटको दोद�खोला ५० करोड, साढे २३ मेगावाटको सोलमुा २० करोड, ३० 



मेगावाटको खानीखोलामा ४० करोड, २५ मेगावाटको कावेल� ‘बी’मा २० करोड, ८२ मेगावाटको त?लो सोलमुा ६० 

करोड, २० मेगावाटको बागमती साना आयोजनामा २० करोड 5पयैाँ लगानी स-झौता गरेको छ । २१.६ मेगावाटको 

त?लो हेवाखोलामा १५ करोड 5पयैा ँलगानी गन9 �ारि-भक स-झौता भए प�न हालस-म ऋण स-झौता हुन बाँक` छ 

। =यcत,ै नेपाल–भारत अ#तरदेशीय �सारणलाइन आयोजनाअ#तग�त ढ?केबरदेEख  भ�ठामोडस-म ४० 

%कलो मटर लामो ४ सय केभी �सारणलाइन बनाउन पावर fा#स मसन क-पनी नेपाल  ल मटेड (पीट�सीएन)मा १४ 

��तशत cवपुँजीसमेत लगानी स-झौता गरेको छ । 

काल�गPडक` कDरडोरमा �सारणलाइन नबनेका कारण आयोजना अ�घ बaन सकेको छैन । �व�धक रोबcट इनज�ले 

 मcWीखोला सन ्२०१६ मा स-प#न गन9 लFय  लए प�न �ा�धकरणले �सारणलाइन नबनाउँदा आयोजना 

अ#योलमा छ । आयोजना बनाउन ५ अब� ६४ करोड 5पयैाँ लाLनेमा न�बल ब�कको अगुवाइमा एचआईडीसीएलस+हत 

Vव भ#न ७ Vवwीय संcथाले ४ अब� २३ करोड 5पयैा ँलगानी स-झौता भएको छ । 

 मcWीखोलामाW होइन, अ#य ७ आयोजनाको काम प�न अ�घ बaन सकेको छैन । अपर सोल ुहाइ~ोपावरले सोल ु

आयोजनाको काम स5ु गरे प�न �सारणलाइन अ�नि�चत भएको छ । अपर सोललेु चाँड ैकजा� उपयोग गन9 

एचआईडीसीएलले जनाएको छ । 

एचआईडीसीएलसँग ९ अब� 5पयैाँ लगानीयोLय पँुजी छ । उसले २ अब� 5पयैाँको सेयर सव�साधारणलाई जार� गदsछ । 

चाल ूआवको बजेटमा जलVव�य=ुमा लगानी जुटाउन रे मट हाइ~ो अवधारणमाफ� त आयोजना बढाउने नी�त 

सरकारले  लएको छ । 

एचआईडीसीएलमा सरकारको ५ अब�, नागDरक लगानी कोष, �बमा संcथान र कम�चार� सnचय कोषको १–१ अब� 

5पयैा ँगर� ८ अब� 5पयैाँ ज-मा भइसेकको छ । क-पनीको अ�धकृत पँुजी ५० अब�, जार� पँुजी १० अब� र 

संcथापकह\ले त=काल चुdता गन� कबोल गरेको पुँजी ८ अब� 5पयैाँ छ । 
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बूढ/गUडकXलाई बहु!देoयीय बनाउन माग 

बूढ�गPडक`लाई �बजुल� उ=पादनमा माW नभई पानी उपयोग हुने गर� बहु�दे�यीय आयोजनाको \पमा Vवकास गन� 

सरोकारवालाले सझुाएका छन ्। �बजुल�माW ैउ=पादन हुने गर� kडजाइन गदा� पानी �योगबापत आउने लाभ ग-ुने 

भ#दै यसतफ�  सचेत रहन उनीह\ले सरकारको Xयानाकष�ण गराएका छन ्। 

बूढ�गPडक` आयोजना Vवकासलाई  लएर कारोबार�वारा �बह�बार आयोिजत छलफलमा पूव�स�चव शीतलबाब ु

रेLमीले आयोजनालाई बहु�दे�यीय बनाएर पानी �चतवन र नवलपरासीमा  सँचाइका ला�ग �योग गनु�पन9 बताए । 

उनले आयोजनाबाट �वाह हुने पानी �नय#Wणका ला�ग Dर–रेगलेु+टङ बाँध बनाउनुपन9 प�न उ?लेख गरे । “कम 

लागतमा बढ� �बजुल� उ=पादन र डुबान RWे कम हुने गर� बूढ�गPडक`लाई Vवकास गनु�पछ� ,” उनले भने, “६५ हजार 

हेdटर ज मन डुबाएप�छ त?लो तट�य लाभ प�न नेपालले  लन सdनुपछ�  । जलाशयबाट �नcकेको पानीबाट 

स]ुखायाममा नवलपरासी र �चतवनका थप १ लाख हेdटर ज मनमा  सँचाइ पु¥याउन स%क#छ ।” 

नेपाल उ�योग वाEणyय महासघं जलVव�यतु ्स म�तका सभाप�त pाने#xलाल �धानले प�न बूढ�गPडक`लाई 

ऊजा�को \पमा माW ैनभई पानी उपयोग गन9 गर� बनाउनुपन9 सझुाए । आयोजनाको पानीबाट त?लो तट�य RेWले 

लाभ  लने गर� �नमा�ण था?नुपन9 उनको भनाइ छ । बूढ�गPडक`को पानीबाट देवघाटमा अक� २२५ मेगावाटको 

आयोजना बनाउन स%कने दाबी उनले गरे । “यो आयोजनालाई प�न बूढ�गPडक`मा जोSनुपछ� ,” उनले भने, “��तफल 

कम भएकाले भारतबाट १ ��तशत सहु लयत rयाजमा आयोजनालाई ऋण प�न  लनुपछ�  ।” 

cवत#W ऊजा� उ=पादक सcंथा (इपान)का अXयR खSगबहादरु Vवeटले बूढ�गPडक` स म�तमाफ� त �नमा�ण गन� नहुने 

बताए । उनले आयोजना साव�ज�नक–�नजी साझदेारमा Vवकास गनु�पन9 आव�यकता औ?ंयाए । ४९ ��तशत सरकार 

र ५१ ��तशत नागDरकको cवा म=व रहने गर� लगानी �ा\प तयार गनु�पन9 सझुाव उनको छ । 

स म�त अXयR डा. लFमी�साद देवकोटाले बूढ�गPडक`बाट स]ुखायामको �बजुल� माग पूरा हुने भएकाले �नमा�ण 

गन� ला�गएको बताए । उनका अनसुार +हउँदमा आयोजना +दनको ६ देEख ८ घPटास-म सnचालन गरेर लोडसेkडङ 

अ#=य गन� स%कनेछ । परामश�दाता �याdgवेल इि#ज�नयDरङ (�ा#स)ले आयोजना १२ सय मेगावाटमा kडजाइन 

गरेको जानकार� +दँदै उनले आयोजनाबाट वाVष�क ३ अब� ४० करोड य�ुनट �बजुल� उ=पादन हुने बताए । स]ुखायाममा 

माW बूढ�गPडक`बाट १ अब� ८० करोड यु�नट �बजलु� उ=पादन हुनेछ । 

आयोजना पुसदेEख वैशाखस-म Vव�युत ्उ=पादन हुने गर� kडजाइन गDरएको देवकोटाले बताए । चाल ूआवमा जLगा 

अ�ध_हण र पुनबा�स काम आधा सdन २९ अब� 5पयैा ँमा�गए प�न सरकारले ३ अब� ३७ करोडमाW +दएकाले काम 

�भाVवत हुने उनको भनाइ छ । जLगा अ�ध_हण र पुनबा�सको काम सdन कुल ५८ अब� 5पयैाँ लाLने अनुमान उनले 

सनुाए । 


