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�पको हाइ�ोले गाउ“ नै �झ�ल�मल� 
�ुव अ�धकार�  

मकवानपुरका 	वकट गा	वसमा अ�थायी �पमा �नका�लएको 	पको हाइ�ोबाट 	व�युत ्उ पादन गर" झलम$ल 

बनेका छन ्। िज$लाका 	व�भ+न गा	वसमा खेर गएको पानीलाई उपयोग गर" �नमा.ण भएका 	पको हाइ�ो तथा 

घ1ट 	व�युतीकरण आयोजनाले हजारभ+दा बढ" जनता लाभाि+वत भएका हुन ्।  

उनीह�लाई अँ5यारोमा ब�नुपन6 बा5यता छैन । तर, �तनै गा	वसका हजार8 जनता अँ5यारोमै ब�छन ्र 

उनीह�को म1ट"तेलको सहारामा ब$ने टुक9 ब:ी एउटा 	वक$प ब+ने गछ. । सरकारले 	व�युत ्	व�तार 

गन. नसकेको 	वकट गा	वसमा 	पको हाइ�ो र घ1ट 	व�युतीकरण आयोजनाबाट ;बजुल" उ पादन गद< 

जनतालाई उ=यालोमा राखेको हो । �नमा.ण क>पनी नेपाल पावर सोलुसन ?ाल" हेट8डाले २०६६ सालमा 

का“कडाबाट ;बजुल" बालेर गाउ“ Dझ�ल�मल" पन6 अ�भयान सुE गरेको Fथयो । मकवानपुरको रािGसराङ, 

का“कडा, बे�तनी, Fधया“ल, डाडा“खक. , का�लकाटार र म+थल"मा अJहले ‘पेJKक सेट’ जडान गरेर 	पको 

हाइ�ो र घ1ट 	व�युतीकरण आयोजनाबाट ;बजुल" उ पादन भइरहेको छ । जसबाट हजार बढ" जनता 

लाभाि+वत छन ्।  

ती गा	वसका 	व�भ+न वडामा 	पको हाइ�ो र घ1ट 	व�युतीकरण आयोजना �नमा.णकै Lममा प�न छन ्। 

तर, �नमा.ण भइसकेर प�न 	व�युत ्बा�लसकेका �थानीय भने उ=यालोमा ब�न पाएप�छ ह	ष.त छन ्। 

उनीह� 	व�यु को सहयोगमा सNचारस“ग प�न जोPडएका छन ् । वैकि$पक ऊजा. ?वRधन के+S तथा 

गTरबी �नवारण कोषको अनुदानबाट हाल सातओटा गा	वसमा �नमा.ण क>पनी नेपाल पावर सोलुसन 

?ाल" हेट8डाले 	पको हाइ�ो र घ1ट 	व�युतीकरण आयोजना बनाएको Fथयो । सोलुसनले बनाएको 

रािGसराङ–८ �नगुरेटारमा बनाएको 	पको हाइ�ोबाट ७४ घरले ;बजुल" बालेका छन ्।  

	पको हाइ�ोबाटै का“कडा–९ कुलुङवाङमा ३२ घर र ४ न>बर वडाका ६४ घर तथा घ1ट 	व�युतीकरणबाट ८ 

न.ं वडा खल6ङमा ४८ घर एव ं१ न.ं वडा �सदाम खोलाबाट २२ घर उ=यालो बनेको छ । बे�तनी–१ �तनटार 

(बागमती खोला) मा घ1ट 	व�युतीकरणबाट उ पादन भएको 	व�युत ्२० घरले उपयोग गछ.न ्। Fधया“ल–

१ राकस खोलामा बनेको 	पको हाइ�ोबाट उ पाJदत 	व�यु बाट ६५ घर लाभाि+वत भएका छन ्।  य�तै, 

डा“डाखक. –१ बैकु^ठमा बनेको 	पको हाइ�ोले ८४ घर अँ5यारोबाट उ+मुिGत पाएका छन ्। का�लकाटार–१ 

झाँतेमा घ1ट 	व�युतीकरणबाट उ पाJदत ४ `कलोवाट 	व�युत ्तथा सोह" वडाकै महभीरमा बनेको ५ 

`कलोवाट aमताको 	पको हाइ�ोले ६४ ओटा घर Dझल"�मल" बनेको हुन ्। 

यसैगर", म+थल"–२ म+थल"ि�थत सJद. खोलामा बनेको २ `कलोवाट aमताको 	पको हाइ�ोले ४० घरलाई उ=यालो 

?दान गरेको पावर सोलसुनका ?ब+धक कृcण �घ�मरेले जानकार" Jदएका छन ्। �घ�मरेका अनसुार अJहले 



रािGसराङ र डाडा“खक. मा 	व�युत ्उ पादनका लाFग 	पको हाइ�ो �नमा.णाधीन रहेको छ । रािGसराङको ३, २ र ७ न.ं 

वडामा र डाडा“खक. को ३ र ४ न.ं वडामा 	व�युत ्उ पादन गन. लाFगएको �घ�मरेले जानकार" Jदएका छन ्।  

वैकि$पक ऊजा. र गTरबी कोषले 	पको हाइ�ोका लाFग ?�त`कलोवाट ९७ हजार र घ1ट 	व�युतीकरणलाई 

?�त`कलोवाट १ लाख ३५ हजार Eपयैा“ अनुदान�व�प सहयोग गद< आइरहेको Fथयो । पावर सोलसुनले अनुदान, 

िज$ला 	वकास स�म�त, गाउ“ 	वकास स�म�त काया.लय र �थानीय dोतबाट सात गा	वसमा 	पको हाइ�ो र घ1ट 

	व�युतीकरण आयोजना बनाएर 	व�युत ्उ पादन गरेको हो । सोलसुनका ?ब+धक �घ�मरेले जनताले ज�त 

स`Lयता देखायो  य�त न ैचा“डो 	पको हाइ�ो र 	व�युतीय घ1ट बनाउन स`कने बताए । 

 
  



>f]tM sf/f]af/, 2072÷09÷5 

चमे�लयाको भु�तानी नहँुदा काम ठ$प 

थप भुGतानीको 	वषयमा लेखा स�म�तमा छलफल हँुदै 

काठमाड8, ५ पुस – �नमा.णाधीन चमे�लया जल	व�युत ्आयोजनाको थप कामको भुGतानीका 	वषयमा 

	ववाद बढेको छ । 	ववाद बढेको भ+दै fयव�था	पका–संस�को साव.ज�नक लेखा स�म�तले ऊजा.म+gी 

टोपबहादरु रायमाझी, सFचव सुमन?साद शमा. र 	व�युत ्?ाFधकरणका काय.कार" �नद6शक मुकेशराज 

काiलेलाई बोलाउने तयार" गरेको छ । 

गत आइतबार बसेको कृ	ष तथा जलdोत स�म�तको बैठकमा थप काम गदा.को (भेTरयसन अड.र)बापत 

ठेकेदार चाइना गेजुवा jुप �ल�मटेडलाई १ अब. ९ करोड Eपैयाँ भुGतानी नहँुदा उसले काम रोकेको भ+दै 

यसलाई फुकाइJदन ऊजा. म+gालय र 	व�युत ्?ाFधकरणले स�म�तका अ5यa गगनकुमार थापालाई 

आjह गरेका Fथए । 

सभाप�त थापाले चमे�लयको भुGतानी सम�या समाधान गन. कृ	ष जलdोत र लेखाको संयुGत बैठक 

बोलाउन सभामुखलाई अनुरोध गन6 बताएका Fथए । लेखाको शुLबार बसेको बैठकले आiनो पुरानो �नण.य 

यथावत ्रहेको भ+दै ऊजा.म+gी, सFचव र काय.कार" �नद6शकलाई बोलाउने तयार" भएको स�म�तका सद�य 

रामहTर ख�तवडाले बताए । “लेखाले यसअ�घ नै �नयमानुसार थप अ5ययन गरेर ठेकेदार चाइना 

गेजुवालाई भुGतानी गन. Jदएको �नद6शन काया.+वयन `कन नगन6 ?” उनले भने, “अकk स�म�तमा गएर 

भुGतानी भएन भ+ने ?” 

लेखाले �नयमानुसार भुGतानी गन. भनेको उनले �पcट पारे । लेखाले ;बलहEको पुनरावलोकन गरेर 

भुGतानी गन. Jदएको �नद6शन काया.+वयन नगन6 भुGतानी लेखाले भुGतानी रोGयो भ+न न�म$ने 

ख�तवडाको तक.  छ । ऊजा.म+gी रायामाझी लेखाको सद�य भएका बेला चमे�लएको भुGतानी रो`कएको 

Fथयो । 

यता ?ाFधकरणले भुGतानी रो`कएका कारण ठेकेदारदले काम नगरेको बताउँदै आएको छ । खुि>चएका 

कुल ८४० �मटरम5ये ६ सय �मटर �नमा.ण भइसकेको र २ �मटर भुGतानी नभएका कारण देखाउँदै 

ठेकेदारले काम ब+द गरेको छ । 

हालस>म आयोजनाको ९५ ?�तशत काम स>प+न भइसकेको छ । १ अब. ९ करोड Eपैयाँ थप भुGतानी भए 

काम सुE भएको ९ मJहनामा स>प+न हुने ?ाFधकरणले जानकार" Jदएको छ । ३० मेगावाट जPडत 

aमताको सो आयोजनाको लागत दोlबर बढेर १४ अब. Eपैयाँ पुFगसकेको छ । 

 
  



>f]tM gfu/Ls, 2072÷09÷5 

मा�थ&लो बलेफ)-एसँग �प�पए  
mुव दंगाल 

हुआ�नङ डभेलपमे+ट ?ा�ल�वारा एक वष.देDख बnमायणी नद"मा �नमा.णाधीन ३६ मेगावाट aमताको 

माFथ$लो बलेफ9–ए जल	व�युत आयोजनाको 	व�युत खTरद स>झौता (	प	पए) भएको छ। हुआ�नङ र 

नेपाल 	व�युत ?ाFधकरणबीच मंगलबार खTरद स>झौता भएको हो। 

स>झौताअनुसार ?ाFधकरणले हुआ�नङसँग वा	ष.क एक सय १२ Fगगावट आवर ;बजुल" `क+नेछ। 

हुआ�नङका काय.कार" अ5यa उमेश कसजूले ?ाFधकरणले Jहउँदमा ?�तयु�नट ८ Eपैयाँ ४० पैसा र बखा.मा 

४ Eपैयाँ ८० पैसाका दरले `क+ने बताए। 
 

'खTरद स>झौताप�छ लqय�भg ैआयोजना स>प+न गन6 Jदशामा अ�घ बढेका छ8,' कसजूले नागTरकसँग 

भने। वष.देDख पहँुचमाग. र अ+य संरचना �नमा.ण गTररहेको हुआ�नङले आगामी तीन वष.�भg आयोजना 

पूरा गर" उ पादन था$ने लqय �लएको छ। २०७५ को अ+ य�तर उ पादन था$ने काय.कार" अ5यa 

कसजूले जनाए। 
 

म5यaेgका Jहमाल" गा	वस गो$चे र गु>बामा �नमा.णाधीन आयोजनाले पहँुचमाग. अ+तग.त सडक, 

आवrयक जsगा खTरद, कामदार तथा कम.चार" आवास लगायत संरचना �नमा.ण गTरसकेको छ। खTरद 

स>झौता भएसँगै आयोजनाको मुtय संरचना �नमा.णको बाटो खुलेको छ। ६ अब. Eपैयाँ खच. हुने अनुमान 

गTरएको आयोजना �नमा.णमा �वदेशी लगानी माg पTरचालन हुने हुआ�नङले जनाएको छ। 
 

'३० ?�तशत आफu ले र ७० ?�तशत बuक ऋणबाट जुटाउँछ8,' आयोजनाका समेत काय.कार" अ5यa रहेका 

कसजूले भने। उनका अनुसार अFधकांश लगानीकता. �स+धुपा$चोककै रहनेछन।् कसजू �स+धुपा$चोकका 

सफल जल	व�युत ?व�.धक हुन।् उनकै अगुवाइमा एक मेगावाट aमताको हाँडीखोला जल	व�युत 

आयोजना केह" वष.देDख उ पादनमा छ भने २२ मेगावाटको �नमा.णाधीन माFथ$लो चाकुखोला आयोजना 

अि+तम चरणमा पुगेको छ। 
 

हुआ�नङले �थानीयलाई सेयर जार" गन6 कसजूले जानकार" Jदए। मुtय संरचना �नमा.ण नथा$दै 

िज$लामा �थानीयलाई सेयर घोषणा गन6 हुआ�नङ �नजी aेgको पJहलो आयोजना भएको छ। यसअ�घ 

�नमा.णाधीन ११२ मेगावाट aमताको म5यभोटेकोसी आयोजनाले सेयर घोषणा गरे प�न यो पिlलक 

क>पनी हो। माFथ$लो बलेफ9–ए िज$लाको �नजी aेgको तेdो ठूलो आयोजनासमेत हो। �नजी aेgकै 

पJहलो ४४ मेगावाटको माFथ$लो भोटेकोसीले सोह" aेgमा ३९ मेगावाट aमताको अकk आयोजना �नमा.ण 

?`Lया था�लसकेको छ। 



 

हुआ�नङका अनुसार माFथ$लो बलेफ9–ए को बाँध गो$चेको �लद" र गु>बाको पाङगापू. गाउँमु�न बnमायणी 

नद"मा र उ पादनगहृ गो$चेकै बैकु^ठेमा ब+नेछ। बाँध र उ पादनगहृमा सडक पुFगसकेको छ। ४५ �मटर 

लामो सुEङमाफ. त उ पादनगहृमा बnमायणी नद"को पानी पुया.बइने छ भने दईु सय सात �मटर हेडमाफ. त 

पानी खसा�लने छ। उ पादनगहृमा ख�ने ?�तसेके+ड २१ हजार �लटर बहावमाफ. त ३६ मेगावाट 	व�युत 

उ पादन हुने कसजू बताउँछन।् उनका अनुसार उ पाJदत ;बजुल" २२ `कमी लामो १३३ केभी aमताको 

?सारण लाइन माफ. त लामोसाँघु पुयाwइने छ।  यहाँ 	व�युत ?ाFधकरण �वा�म वको सुनकोसी 

जल	व�युतको आiनै ?सारण लाइन छ। 

  



>f]tM cleofg, 2072÷09÷5 

‘चमे�लयाको काम रो�न भ,नएको छैन’ 
fयव�था	पका ससं�को साव.ज�नक लेखा स�म�तले चमे�लया चल	व�यतु ्आयोजनाको काय. रोGन नभ�नएको 

बताएको छ । स�म�तको शुLवार बसेको बैठकले आयोजनामा अ�नय�मतता भएकाले म$ूयाyकन गर" पैसा Jदन 

�नद6शन माg गरेको �पcट पारेको छ । 

९४ ?�तशत काम स>प+न भइसकेको चमे�लयाको काम ठzप पान6 स�म�तको आशय नभए प�न अJहले 

सबै�तर स�म�तको �नद6शनले काय. अ�घ ब{न नसकेको आरोप आइरहेको स�म�तका सभाप�त जनाद.न 

शमा.ले बताए । 

यस 	वषयमा कृ	ष तथा जलdोत स�म�तमा प�न छलफल भएकाले ज�तसGदो �छटो यस 	वषयको टुyगो 

लगाउनुपन6 उनले बताए । 

‘लि>बँदै गएको ऊजा.सyकटको हालको अव�थामा चमे�लयाले देशलाई नै अz|यारो पारेको छ,’ उनले भने, 

‘ज�तसGदो �छटो यस 	वषयलाई टुyगो लगाएर आयोजना सNचालनमा $याउनुपछ.  ।’ 
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इ.धन अभावले जल�व0युत ्आयोजना पुन,न3मा3ण 5भा�वत  

जुरे पJहरो र भकू>पले a�तj�त ५५ मेग ावाट 	व�युत ्उ पादन भइरहेको �स+धुपा$चोकको चार ओटा  जल	व�यतु ्

आयोजना पुन�न.मा.णको काम इ+धन अभावले ठzप भएको छ । 

	वसं २०७१ साउन १७ ग ते ग एको जुरे पJहरोले कर"ब चार मह"ना उ पादन ब+द भएप�छ सNचालनमा 

आएको ४५ मेग ावाट aमताको माFथ$लो भोटेकोसी जल	व�युत ्आयोजना भूक>पप�छ ब+द छ । 

भूक>पले करोड}को a�त प�छ पुन�न.मा.णको काम भइरहेप�न इ+धन अभावले सम�या उ प+न भएको 

आयोजनाले बतायो ।   

इ+धनको लाFग  ऊजा. म+gालयमा पहल भइरहेको र आपू�त. सहज भए सन ्२०१६ को जुलाईस>म स>प+न 

ग र" उ पादन ग न6 लqय रहेको भोटेकोसी पावर क>पनीका ?ब+ध �नद6शक नरे+S ?जाप�तले बताए । जुरे 

पJहरो र भूक>पले २.६ मेग ावाटको सुनकोसी सानो आयोजनालाई सबैभ+दा बढ" a�त पुरय्ाएको छ । 

a�तj�त 	व�युत ्ग हृ पूरै �नमा.ण ग नु.परेको र स>पूण. सामान फेनु. परेकोले कर"ब �. २८ करोड खच. 

लाsने आयोजनाले बताएको छ । नाकाब+द"ले सामानको अभाव, मू$य व�ृ�घ र इ+धनको अभावका 

कारण पुन�न.मा.णमा सम�या आएको लग ानीकता. सा�नमा हाइ�ो ?ोजेGटका ?ब+ध �नद6शक डा. 

सुवण.दाश ~ेcठले बताए ।   

सुGखा पJहरोले तातोपानी ग ा	वसि�थत ३.१ मेग ावाटको भैरवकु^ड जल	व�युत ्आयोजनामा बढ" a�त 

पुग ेको छ । कर"ब �. चार करोड ९१ लाख ५३ हजार नोGसानी भएको सो आयोजनाका काय.कार" अFधकृत 

पु^य?साद पोखरेलले जानकार" Jदए ।   यसैग र" बलेफ9 खोला कTरडोरमा रहेको यु�नक हाइडेल 

?ा�ल�वारा �न�म.त ४.२ मेग ावाटको बरा>ची खोला आयोजनाले प�न इ+धन अभावको सम�या भोFग रहेको 

छ । 

हाल मम.त काय. भइरहेप�न इ+धन अभावले केह" मह"ना लाsने आयोजना सNचालक स�म�तका सद�य 

	वcणु?साद �घ�मरेले बताए । रासस 
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ऊजा. सyकट समाधान गन. सबै नी�तगत सम�या हटाइने 

एक वष.�भg 	व�यु भार कटौती गन6 सरकारको उ�देrयलाई पूण.ता Jदन सरकारले यसaेgमा देDखएका सबै खालका 

सम�याको उFचत �नEपण गन6 भएको छ । 

fयव�था	पका–संस� मातहतको कृ	ष तथा जलdोत स�म�तको आजको बैठकमा उपि�थत ?धानम+gी 

केपी शमा. ओल", उप?धानम+gी एवम ्ऊजा. म+gी टोपबहादरु रायमाझी, रािcKय योजना आयोगका 

उपा5यa डा युवराज ख�तवडा, वन तथा भू–संरaण म+gालय, वातावरण तथा 	व�ान म+gालयका उ�च 

अFधकार"ले सरकारको लqय ?ािzत गन.का लाFग सबै ?कारको उ$झन हटाउने ?�तव�धता fयGत 

गनु.भयो । 

त काल इ+धनको सहज आपू�त. भए नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणले �नमा.ण गTररहेको चमे�लया, कुलेखानी 

एवम ्माFथ$लो ;gशूल" �ी ‘ए’ आयोजना स>प+न हुनसGने, �नजी aेgले �नमा.ण गTररहेका २०५ 

मेगावाट aमताको आयोजना पूरा हुनसGने देDखएको छ । आव २०७३÷७४ �भg कुल २३ वटा 

आयोजनाबाट ८४८ मेगावाट 	व�युत ्उ पादन हुनसGने देDखएको छ । 

य�तै ?ाFधकरणको सहायक क>पनी माFथ$लो तामाकोसी जल	व�युत ्आयोजनाले �नमा.ण गTररहेको 

४५६ मेगावाट aमताको आयोजना प�न पूरा हुने चरणमा छ । सरकारले सौय. तथा वायु ऊजा.माफ. त थप 

२०० मेगावाट भ+दा बढ" 	व�युत ्उ पादन हुनसGने अव�था देDखएकाले सरकारले केह" नी�तगत, कानुनी 

अ�चन फुकाइJदनुपन6 अव�था रहेको छ । हाल सNचालनमा रहेका आयोजनालाई पूण. aमतामा 

सNचालन गनु.पन6 र ?ा	वFधक अ�चन हटाउनसमेत सरकारका सबै �नकायको सम+वय जEर" रहेकोमा 

समेत जोड Jदइयो । 

ऊजा. सyकट समाधानका लाFग नी�तगत fयव�था हँुदै 

सरकारले ऊजा. सyकटलाई समाधान गन6 उ�देrयले नी�तगत तथा कानुनी fयव�था सJहतको ऊजा. 

सyकटकालको घोषणा गन6 तयार" गरेको छ । 

आगामी दईु साता�भg ऊजा. सyकटकाल घोषणा गन6 र सबै नी�तगत तथा कानुनी अ�चनलाई हटाउने 

सरकारले तयार" गरेको छ । fयव�था	पका–संस�को कृ	ष तथा जलdोत स�म�तले पटकपटक सरकारलाई 

त काल नयाँ 	व�युत ्ऐन $याउन र द"घ.काल"न ऊजा. रणनी�त बनाउन Jदएको �नद6शनलाई समेत 

सरकारले अगाPड बढाउने बताएको छ । 



उप?धानम+gी एवम ्ऊजा. म+gी टोपबहादरु रायमाझीले मा�सक ?ग�त गन6 काय.योजनाका साथ तयार" 

भइरहेको जानकार" Jदनुभयो । उहाँले सरकारका �नकायबीच सम+वयको अभाव हुन नसकेको अव�थामा 

 यसलाई समेत हटाइने र सरकार" तथा �नजी aेgले �नमा.ण गTररहेका आयोजनालाई समय�भg ैपूरा 

गराउन पहल गTरने बताउनुभयो । जनताले महसुस गन6 गर" एक वष.�भg 	व�यु भार कटौती हटाउने र 

दईु वष.�भg जल	व�युत ्आयोजनाबाटै ऊजा. सyकट समाधान गन6 काय.योजनाअनुसार नै काम भइरहेको 

उहाँको भनाइ छ । 

य�तै रािcKय ऊजा. सुरaा नी�तको अ;बल>ब तजु.मा गन6, 	व�युत ्ऐनलगायतका मह वपूण. ऐन, �नयम 

कानुन, नी�त र मापद^ड तजु.मा गन6, 	व�युत ्?ाFधकरणको संरचनागत सुधार गन6, आगामी दईु वष.�भg 

स>प+न हुनसGने �नमा.णाFधन आयोजना र ?शारण लाइनका सम�या स>बोधन गर" समयमै स>प+न 

हुने गर" सNचालनको पहल गन6, 	व�भ+न सरकार" �नकायसँगको सि>ब+धत झ+झJटलो ?`Lया 

अ+ यका लाFग एकै �थानबाट सुनुवाई गन6 गर" 	वशेष संय+g बनाउने 	वषयमासमेत सरकारले 

?�तव�धता जनाएको छ । 

रािcKय योजना आयोगका उपा5यa डा युवराज ख�तवडाले ऊजा. dोतको 	व	वFधकरण गर" jीड 

fयव�थापनमा जोड Jदइने बताउनुभयो । जल	व�युत ्aेgको 	वकासलाई 	वशेष जोड Jदँदै सौय. ऊजा. वायु 

ऊजा.लगायतको 	व�युत ्खTरद दर तयार पान6 र वैकि$पक ऊजा.मा 	वशेष 5यान Jदने ?य नमा सरकार 

रहेको ख�तवडाले बताउनुभयो । 

य�तै एक9कृत �नयमनकार" �नकायको 	वकास, 	व�तार गन6, एकै संय+gबाट सबै �नण.य गन6 fयव�था 

गन6 काममा आयोगले त काल"न, म5यकाल"न र द"घ.काल"न रणनी�तका साथ काम अगाPड बढाएको 

उहाँको भनाइ छ । य�तै सन ्२०३० स>म पेKो�लयम पदाथ.को उपयोगलाई ५० ?�तशत +यून गन6, 

जल	व�यु को 	वकासमा जोड Jदने र ऊजा. खपतको दर बढाउने योजनामा समेत आफूहE लागेको 

उपा5यa डा ख�तवडाले बताउनुभयो । ?शास�नक, कानुनी जJटलतालाई हटाउन ऊजा. 

सyकटकालस>ब+धी 	वशेष काय.योजनामा नै fयव�था गTरने र शी� स>प+न हुनसGने आयोजनालाई 

	वशेष ?ाथ�मकतामा राDखने उहाँले 	वrवास Jदलाउनुभयो । 

	व�ान तथा वातावरण म+gालयका सFचव डा कृcणच+S पौडलेले जल	व�युत ्आयोजनालाई सहज Eपमा 

अगाPड बढाउन म+gालयले वातावरणीय ?भाव मू$याyकनको कामलाई Sतुमाग.बाट अगाPड बढाएको 

जानकार" Jदनुभयो । उहाँले �नमा.णाFधन ८५ वटा आयोजनाको वातावरणीय ?भाव मू$याyकन सकेर 

स>बि+धत पaलाई Jदइसकेको र ?`Lयामा आउने 	व	:कै काम स>प+न गTरने बताउनुभयो । 



नेपाल" सेना, नेपाल ?हर", सश�g ?हर" बलको lयारेकमा वायोsयास उ पादन गन6 योजना अगाPड 

साTरएको जानकार" Jदँदै उहाँले ककनीमा रहेको सश�g ?हर" बलको lयारेकमा वायो sयासबाट खाना 

पकाउने ?णाल" जडानको लाFग आगामी हzता नै स>झौता हुने बताउनुभयो । वन तथा भू–संरaण 

म+gालयका सFचव उदयच+S ठाकुरले जल	व�युत ्आयोजनाले ?`Lया नपु¥याइकन वनको �वीकृ�त 

�लन खो=ने ?चलन बढेका कारण सम�या आएको भ+दै नी�तगत Eपमा fयव�था भएका ?ावधानलाई 

पूण.Eपमा पालना गन. आjह गनु.भयो । हालै १२९ वटा ?सारण लाइन �नमा.ण गन6 स>ब+धमा ?ाzत 

भएका �नवेदनलाई म+gालयले आवrयक �नण.य गTरसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

�वत+g ऊजा. उ पादकहEको सं�था(इपान)का अ5यa ख�गबहादरु 	वcटले सौय. तथा वायु ऊजा.को प�छ 

लाsनु भ+दा जल	व�युत ्आयोजनामा देDखएका सम�या समाधान गन. सरकारले 	वशेष 5यान Jदनुपन6मा 

जोड Jदनुभयो । सरकारले �नमा.ण गरेका आयोजना समयमा स>प+न नहँु◌ुदा कारबाह" हुने ?ावधान 

नभए प�न �नजी aेgलाई माgै कारबाह" गTरएकामा आLोश fयGत गद< उहाँले बुढ"ग^डक9 जल	व�यूत◌्् 

आयोजनाको �नमा.ण गन. क>पनीमा गए सहज हुने धारणा रा�ुभयो । 

एक मJहना�भg काय.?ग�त पेस गन. �नद6शन 

स�म�तले ऊजा. aेgको 	वकासमा देDखएका समj सम�याहE समाधान गन6 काय.योजना एक मJहना�भg 

पेस गन. ऊजा. म+gालयलाई �नद6शन Jदएको छ । 

य�तै सौय. ऊजा.को ?योग र 	व�यमान ?ाFधकरणको jीडले  यसलाई कसर" ?वाह गन. सGछलगायतका 

	वषयमा समेत ?cट �नण.यसJहतको काय.योजना पेस गन. �नद6शन Jदइएको सभाप�त गगन थापाले 

जानकार" Jदनुभयो । रासस  
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४९ मेवाको �ख9ती–२ ,नमा3ण हुने 

रवी+S गौतम 

	पप$ुस हाइ�ो सहकार" स�ंथा �ल�मटेडले ४८ दशमलव ८ मेगावाट aमताको Dख>ती–२ जल	व�यतु ्आयोजना 

�नमा.ण गन6 भएको छ । सो सहकार" सं�था काठमाड8मा रहेको छ । आयोजना �नमा.ण हुने Dख>ती दोलखाको पूव� 

िजर" नगरपा�लका र रामेछापको र�नाल ुगा	वस हँुद ैबsदछ । दोलखा र रामेछापका �थानीय बा�स+दाको शेयर 

लगानीमा �नमा.ण हुने सो आयोजनाको लागत कर"ब �. ७ अब. ५० करोड अनमुान गTरएको सहकार"का उपा5यa 

देवबहादरु पौडलेले जानकार" Jदए । 

	वसं. २०६६ का	:कदेDख सNचालनमा आएको उGत सहकार" सं�थाले केह" समयप�छ न ै�नमा.ण काय.का 

लाFग टे^डर ?`Lयाको थालनी गन6 बताएको छ । वातावरणीय ?भाव मू$याyकन (ईआइए) 

?�तवेदनअनुसार आयोजना �नमा.ण गदा. दोलखाको हावा गा	वस र िजर" नगरपा�लका (सा	वक िजर" र 

ठूलोपाताल) तथा रामेछापको र�नालु गा	वस ?भा	वत हुने छन ्। 

	वसं २०७८ बाट 	व�युत ्उ पादन लqय �लएको आयोजनाले २०७२ असोज १४ मा नेपाल 	व�युत ्

?ाFधकरणसँग 	व�युत ्खर"द स>झौता (पीपीए) समेत गTरसकेको छ । ३ सय ५० �मटर हेड रहेको 

जल	व�युत ्आयोजनाले िजर" खोला र Dख>ती खोलाको दोभानमा बाँध �नमा.ण गर" ७ `कलो�मटर 

सुEङमाप.mत दोलखाको हावा गा	वसमा सतह" पावर हाउस �नमा.ण गर" 	व�युत ्उ पादन गन6 लqय 

�लएको छ । उ पाJदत ;बजुल" १२० केभी ?सारण लाइनमाफ. त दोलखाको `कन6टार सब�टेशनमा जडान 

गTरने प�न पौडलेले जानकार" Jदए । ?सारण लाइन कर"ब १५ `कलो�मटर लामो छ । 

सहकार" सNचालक स�म�त सद�य एवम ्शहर" 	वकास म+gालयका सFचव अजु.न काक�ले दवु ैिज$लाका 

?भा	वत aेgका बा�स+दालाई पJहलो ?ाथ�मकता Jदई स�ंथाको �नयमानुसार शेयर लगानीको अवसर 

Jदइने बताए । दोdो ?ाथ�मकतामा िज$लाका अ+य गा	वस तथा नगरपा�लकाह�लाई शेयर लगानीको 

अवसर ?दान गन6 सहकार"को काय.Lम रहेको बताइएको छ । 

लगानीको ?�तफलमा 	व�युत ्उ पादन भएको आधार वष.को आधारमा कर"ब १० वष.मा शत?�तशत 

चुGता गTरने उपा5यa पौडलेको दाबी छ । उनका अनुसार आधार वष.मा �. १ अब. ४० करोड र  यसप�छ 

वा	ष.क ३ ?�तशतको दरले व�ृFध हँुद ै८ पटकस>म ब{द ैजानेछ । साथ ैनव8 वष.मा वा	ष.क �. १ अब. ७४ 

करोड आ>दानीको लqय रहेको उनको भनाइ छ । 
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काल�ग;डक) क=रडोरको मुआ>जा �ववाद टु@�गयो 
नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरण (काल"ग^डक9 ?सारण कTरडोर आयोजना)को यहा ँ�नमा.ण गन. लाFगएको सव�टेसनको 

जsगा 	ववाद टुyFगएको छ । 

जsगाधनीलाई मुआlजा रकमसँगै जsगामा लगाइएको बाल" तथा भौ�तक संरचनाको a�तपू�त. रकम थप 

गन6 सहम�त भएप�छ 	ववाद टुyFगएको ?मुख िज$ला अFधकार" झyकनाथ ढकालले बताए ।   

?िजअ नेत ृवको िज$ला मुआlजा �नधा.रण स�म�तको ०७१ पुस २९ गते बसेको बैठकले अFधकरण गन6 

जsगाम5ये सडकसँग जोPडएको जsगाको ?�तरोपनी �. १० लाख र बाँक9 जsगाको � आठ लाखका दरले 

जsगाधनीलाई मुआlजा उपलlध गराउने �नण.य गरेको Fथयो । तर, जsगाधनीले मुआlजा रकम �नकै 

कम भएको भ+दै मुआlजा रकम नबु�ने अडान �लँदै आएका Fथए । आयोजनाले ८४ जना जsगाधनीको 

एकसय ५४ रोपनी जsगा �लने �नण.य गरेको Fथयो । 

कुcमा नगरपा�लका, िज$ला मालपोत काया.लय, िज	वसले तोकेको मू$यलाई समायोजन गर" मुआlजा 

�नधा.रण स�म�तले मुआlजा रकम �नधा.रण गरे प�न जsगाधनीले मुआlजा बढाउन दबाब Jदँदै आएका 

Fथए । जsगाधनीले अटेर गदा. आयोजनाको काम नै ?भा	वत भएको Fथयो । मुआlजामा Fच: नबुझकेो 

भ+दै जsगाधनीले सवk�च अदालतदेDख अिtतयार द�ुपयोग अनुस+धान आयोगस>म गुहारेका Fथए । 

?िजअ झyकनाथ ढकालले काल"ग^डक9 ?सारण कTरडोरले अFधjहण गरेको जsगाको लामो 

समयदेDखको 	ववाद टुyFगएको बताए । ‘जsगामा लगाएको बाल" र भौ�तक संरचनाको a�तपू�त. Jदने तर 

मुआlजा रकम बढाउन नसGने �पcट पारेप�छ जsगाधनी नै सहम�तमा आएका हुन’ उनले भने । 
  

जsगाको 	ववाद �मलेप�छ अब धमाधम काम अगाPड ब{ने आयोजनाका लेखापाल गो	व+द?साद शमा.ले 

बताए । कTरडोर �नमा.ण�थलमा पन6 जsगाधनीलाई मुआlजाका लाFग �. १२ करोड ८० लाख ?ाzत भएको 

जानकार" ?िजअ ढकालले Jदए ।  रासस 
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िजएमआरको काया3लयमा बम 5हार 

वीरे+Sनगर १० खजुरा सुख6तमा रहेको  भारतीय क>पनी िजएमआरको काया.लयमा बम ?हार भएको छ । सोमबार 

साँझ काया.लयमा सतुल" बम ?हार भएको िज$ला ?हर" काया.लय सखु6तले जानकार" Jदएको छ । 

माFथ$लो कणा.ल" जल	व�युत आयोजना �नमा.ण �वीकृ�त पाएको भारतीय क>पनी िजएमआरको 

काया.लयमा बम ?हार भएको हो । बम 	व�फोटनबाट काया.लयमा कुनैप�न a�त नपुगेको िज$ला ?हर" 

काया.लय सुख6तका ?वGता Pडएसपी बहादरुजंग म$लले जानकार" Jदए । बम कसले र `कन ?हार गरेको 

 यसबारेमा अनुस+धान भैरहेको उनले जानकार" Jदए । 

उनले काया.लयमा कोह" नभएको मौकामा अ�ात समूहले सडकबाटै काया.लयमा बम ?हार गरेको 

जानकार" Jदए । 
  

काया.लयलाई ल�aत गरेर ?हार गTरएको भएप�न बम निजकै रहेको Eखमा 	व�फोट भएको Fथयो 

।;ब�फोटप�छ काया.लयमा ठूलो सytयामा ?हर" पTरचालन गTरएको छ । घटनाको बारेमा कसैले िज>मा 

न�लएको र उGत समूहको खोजी भइरहेको ?हर"ले जनाएको छ । 

?हर"ले भने 	वzलव माओवाद"ले बम ?हार ग 
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५० 5,तशत जल�व0युत ्आयोजना जलाशयय�ुत हुनैपनE ठहर  

fयव�था	पका संस�को कृ	ष तथा जलdोत स�म�तले नेपालमा लोडसेPडङ हटाउन अब �नमा.ण गTरने 

आयोजनाहEमा ५० ?�तशत जलाशययुGत हुनैपन6 ठहर गरेको छ । 	व�यमान ऊजा.संकटको बारेमा ऊजा. 

म+gालय, 	व�युत ्	वकास 	वभाग, नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणलगायतका �नकाय तथा 

सरोकारवालासँगको छलफलप�छ स�म�तले उGत �नचोड �नकालेको हो ।  स�म�तले यसबारे ?धानम+gी 

केपी शमा. ओल"लाई मंगलबार बैठकमा बोलाएरै जानकार" गराएको छ । नेपालमा जलाशययुGत 

आयोजनाहE ?ाथ�मकतामा नपरेको भ+दै स�म�तले अझै ‘रन अफ Tरभर’ ?कृ�तका आयोजना �नमा.ण 

गन6 हो भने लोडसेPडङ ह1न नसGने �नचोड �नका$दै जलाशययुGत आयोजना �नमा.णलाई उ�च 

?ाथ�मकता Jदनुपन6 र कुल आयोजना छनोटम5ये ५० ?�तशत जलाशययुGत आयोजना छनोट गन<पन6 

ठहर गरेको हो । स�म�तले दोdो ?ाथ�मकतामा 	प`कङ रन अफ Tरभर र तेdो ?ाथ�मकतामा माg रन अफ 

Tरभरलाई Jदएको छ । तर, आयोजना छनोट गदा. 	प`कङ रन अफ Tरभर आयोजना २० ?�तशत र रन अफ 

Tरभर ?कृ�तका आयोजना ३० ?�तशत गन. सुझाव Jदएको छ ।  
 

 य�तै, स�म�तले त काल लोडसेPडङ अ+ य गन. लोड से+टरबाट निजक र aेgीय स+तुलनको Jहसाबले 

उपयुGत स�ता आयोजनाहEलाई आ+तTरक खपतको लाFग मुtय ?ाथ�मकता Jदन समेत सुझाव Jदएको 

छ । काठमाड8 उप यका र बारा, पसा., Fचतवन, मकवानपुरलगायतका िज$ला अ यFधक 	व�युत ्खपत 

हुने aेg हुने िज$ला हुन ्।  यसका लाFग ;gशूल" नद"मा स>भव भएस>म 	व�युत ्उ पादन गनु.पन6मा 

सरकारले भने साना–साना आयोजना प�न धेरै टाढा–टाढा खोजेको छ ।  यसले ?सारणलाइन �नमा.णमा 

समेत सम�या परेको छ ।  यह" भएर स�म�तले लोड से+टरबाट निजक आयोजना बनाउन सुझाव Jदएको 

हो ।स�म�तले जलाशययुGत आयोजनाहE छनोट गदा. प�न नद" बे�सनको �शरानबाट बढ" हेड अथा.त ्

उचाइ भएका र कम मा�नस पुन�थापना गनु.पन6 हेरेर L�मक Eपमा 	वकास गन. समेत सुझाव Jदएको छ । 

जलाशययुGत आयोजनाको त$लो तट"य aेgमा ब+ने आयोजनाहE उGत जलाशययुGत आयोजनालाई नै 

बनाउन Jदने वा जलाशयबाट त$लो तट"य आयोजनालाई हुने 	व�युत ्ऊजा. थप फाइदालाई +यायोFचत 

बाँडफाँट गन., जलाशययुGत आयोजनाबाट ?ाzत Jहउँदयामको थप पानी नेपालको �सँचाइ ?योग हुने गर" 

�सँचाइ आयोजनाहE 	वकास गन6 रणनी�त �लन प�न सरकारलाई सुझाव Jदएको छ । जल	व�युत ्

आयोजनाको 	वकास ती� Eपमा गन. अ	वल>ब एक9कृत जलdोत नी�त �नमा.ण गन., नेपालको 

जलdोतको बहुआया�मक उपयोFगतालाई समेत म5यनजर गर" नद" बे�सनहEको गुEयोजना 

अ�यावFधक गन. र हरेक दईु मJहनामा सरकारले 	व�युत ्	वकासको बारेमा rवेतपg जार" गनु.पन6 

नी�तगत ?ब+ध गन. प�न स�म�तले भनेको छ । 
 

सरकार� काया3लयले ऊजा3खपतको २५ 5,तशत आफै उGपादन गनु3पनE   



काठमाडH ।, 

नवीकरणीय ऊजा. ?वRधन गन6 उ�देrयसJहत सरकारले �थानीय �नकायलाई नयाँ �नद6शन जार" गरेको 

छ । संघीय मा�मला तथा �थानीय 	वकास म+gालयले Jदएको �नद6शनअनुसार सरकारले नगरपा�लका 

तथा नगरो+मुख aेgमा सौय. ?णाल"माफ. त ऊजा. उपलlध गराउने योजनालाई कडाइपूव.क काया.+वयन 

गराउन हरेक सरकार" काया.लयले आiनो कुल खपतको २५ ?�तशत ऊजा. आफ� ले उ पादन गनु.पन6 

fयव�था लागू गरेको जनाएको छ । म+gालयले तयार पारेको काय.योजनाअनुसार नयाँ भवन तथा घर 

�नमा.ण गदा. अ�नवाय. Eपमा सौय. ?णाल" जडान गनु.पन6छ । ?धानम+gी केपी शमा. ओल"ले केह" 

मJहनाअगाPड सरकारले एक वष.�भg ैऊजा.संकट समाधान गन6 भ+दै Jदएको अ�भfयिGतलाई पूरा गन. भने 

यो ?णाल"ले सहयोग पु¥याउने जानकारह� बताउँछन ्। सौय. ऊजा. ?णाल" जडानका लाFग म+gालयले ७५ 

वटै िज$ला 	वकास स�म�त र दईु सय १७ वटा नगरपा�लकालाई पgाचार गTरस`कएको यसलाई कडाइका 

साथ लागू गराउन प�न म+gालयले काय.योजना तयार पाTरसकेको म+gालयले जानकार" Jदएको छ ।  
 

सो काय.योजनाअ+तग.त अब कुनै प�न सरकार" काया.लयले क>तीमा प�न आiनो काया.लयमा खपत हुने 

ऊजा.को २५ ?�तशत आफu ले उ पादन गनु.पन6 fयव�था रहेको छ । यसका लाFग म+gालयले म+gालयका 

कुल ऊजा. खपतको २५ ?�तशत वा एक हजार ५०० वाट 	पक आवरम5ये जुन बढ" हु+छ, सोह" aमताको 

सौय. ऊजा. ?णाल" जडान गन. र नयाँ घर तथा आवास बनाउँदा घरको Pडजाइन नै सोह"अनुसार गन.समेत 

�नद6शन Jदइएको संघीय मा�मला तथा �थानीय 	वकास म+gालयका सहसFचव एवम ्?वGता पूण.च+S 

भ1टराईले जानकार" Jदए । उनका अनुसार य�तो fयव�थाबाट 	व�युत ्खपत कम हुने र सरकार" 

काया.लयमा हुने अनावrयक 	व�युत ्उपभोगको सम�या समेत समाधान गन.स`कने 	वrवास ?वGता 

भ1टराईले fयGत गरे । उनले भने, ‘सरकार" भवन, fयापाTरक भवन, सं�थागत भवन 	व�यालय, 

अ�पताल, सरकार" तथा �नजी क>पनी, साव.ज�नक सं�थान, महानगरपा�लका, उप–महानगरपा�लकामा 

लागू हुनेछ । दश आनाभ+दा बढ" जsगामा बनेको दईु हजार ५०० वग.	प.mटभ+दा बढ"का आवासीय 

भवनमा समेत सो fयव�था अ�नवाय. गTरएको छ । 
 

नगरपा�लका तथा नगरो+मुख गा	वसमा अ�नवाय. सौय. ऊजा. ?णाल" जडान गनु.पन6 fयव�थालाई 

बा5यकार" बनाइनेछ । सौय. ऊजा. ?णाल" जडानस>ब+धी fयव�थाका लाFग ?ा	वFधक सहयोग वैकि$पक 

ऊजा. ?वRधन के+Sले गन6छ । सौय. ?णाल" जडान नगन6 घर तथा आवासको नGसापास समेत नहुने 

भएकाले आवrयक ?ब+ध गन. र �नमा.णमा नै 	वशेष 5यान Jदन ?वGता भ1टराईले आjह गरे । 

हाल काठमाड8 उप यका र सहर" aेgका उपभोGताले इ+भट.र ?योग गदा. कुल ३५ मेगावाटभ+दा बढ" 

	व�युत ्खपत गTरराखेको अव�थामा सौय. ऊजा. ?णाल"को जडानले रािcKय ?सारणमा थप बचत 

हुनसGने सरकारको 	वrवास छ । कुनै भवनमा दै�नक पाँच घ^टाभ+दा कम घाम लाsने भई सौय. ऊजा. 

?णाल"बाट 	व�युत ्उ पादन गन. नस`कने अव�था भए माg अ+य fयव�था हु+छ । ब�ती 	वकास, सहर" 



योजना तथा भवन �नमा.णस>ब+धी आधारभूत मापद^ड, २०७२ मा fयव�था भएबमोिजम ?ा	वFधक 

मू$यांकनअनुसार माgै थप fयव�था हुनसGने अ+यथा जुनसुकै हालतमा प�न सौय. ऊजा. ?णाल" जडान 

गरेकै हुनुपन6 fयव�था सरकारले गरेको छ । 
 

सरकारले घरायसी ?योगका लाFग जडान गTरने सौय. ?णाल"मा अनुदानको fयव�था समेत गरेको छ । 

अनुदान ?`Lया बù कङ प�ध�तबाट हुने भएकाले कुनै झ+झठ नहुने म+gालयले 	वrवास रहेको छ । संघीय 

मा�मला तथा �थानीय 	वकास म+gालयका सहसFचव गोपीनाथ खनालले सरकारले �छ1टै ऊजा. 	वकास 

रणनी�त $याउने र सबै घर तथा आवासमा सौय. ऊजा. ?णाल"लाई अ�नवाय. गTरने जानकार" Jदए । 

अ�नवाय. Eपमा सौय. ?णाल" जडान नै गनु.पन6 fयव�था गTरएप�छ मुलुकले भोsनुपरेको ऊजा.संकट 

समाधानका लाFग माग.?श�त हुने सहसFचव खनालको भनाइ छ ।  
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ऊजा3 स@कट समाधान गन3 सबै नी,तगत समJया हटाइने 

एक वष.�भg 	व�यु भार कटौती गन6 सरकारको उ�देrयलाई पूण.ता Jदन सरकारले यसaेgमा देDखएका सबै खालका 

सम�याको उFचत �नEपण गन6 भएको छ । 

fयव�था	पका–संस� मातहतको कृ	ष तथा जलdोत स�म�तको आजको बैठकमा उपि�थत ?धानम+gी 

केपी शमा. ओल", उप?धानम+gी एवम ् ऊजा. म+gी टोपबहादरु रायमाझी, रािcKय योजना आयोगका 

उपा5यa डा. युवराज ख�तवडा, वन तथा भू–संरaण म+gालय, वातावरण तथा 	व�ान म+gालयका उ�च 

अFधकार"ले सरकारको लqय ?ािzत गन.का लाFग सबै ?कारको उ$झन हटाउने ?�तव�धता fयGत गरे ।   

त काल इ+धनको सहज आपू�त. भए नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणले �नमा.ण गTररहेको चमे�लया, कुलेखानी 

एवम ् माFथ$लो ;gशूल" �ी ‘ए’ आयोजना स>प+न हुनसGने, �नजी aेgले �नमा.ण गTररहेका २०५ 

मेगावाट aमताको आयोजना पूरा हुनसGने देDखएको छ । आव २०७३/७४ �भg कुल २३ ओटा 

आयोजनाबाट ८४८ मेगावाट 	व�युत ्उ पादन हुनसGने देDखएको छ । 

य�तै ?ाFधकरणको सहायक क>पनी माFथ$लो तामाकोसी जल	व�युत ्आयोजनाले �नमा.ण गTररहेको 

४५६ मेगावाट aमताको आयोजना प�न पूरा हुने चरणमा छ । सरकारले सौय. तथा वायु ऊजा.माफ. त थप 

२०० मेगावाट भ+दा बढ" 	व�युत ्उ पादन हुनसGने अव�था देDखएकाले सरकारले केह" नी�तगत, कानुनी 

अ�चन फुकाइJदनुपन6 अव�था रहेको छ । 

ऊजा3 स@कट समाधानका ला�ग नी,तगत KयवJथा हँुदै 

सरकारले ऊजा. सyकटलाई समाधान गन6 उ�देrयले नी�तगत तथा कानुनी fयव�था सJहतको ऊजा. 

सyकटकालको घोषणा गन6 तयार" गरेको छ । 

आगामी दईु साता�भg ऊजा. सyकटकाल घोषणा गन6 र सबै नी�तगत तथा कानुनी अ�चनलाई हटाउने 

सरकारले तयार" गरेको छ । fयव�था	पका–संस�को कृ	ष तथा जलdोत स�म�तले पटकपटक सरकारलाई 

त काल नया ँ 	व�युत ् ऐन $याउन र द"घ.काल"न ऊजा. रणनी�त बनाउन Jदएको �नद6शनलाई समेत 

सरकारले अगाPड बढाउने बताएको छ । 

उप?धानम+gी एवम ्ऊजा. म+gी टोपबहादरु रायमाझीले मा�सक ?ग�त गन6 काय.योजनाका साथ तयार" 

भइरहेको जानकार" Jदए । उनले सरकारका �नकायबीच सम+वयको अभाव हुन नसकेको अव�थामा 

 यसलाई समेत हटाइने र सरकार" तथा �नजी aेgले �नमा.ण गTररहेका आयोजनालाई समय�भgै पूरा 

गराउन पहल गTरने बताए । जनताले महसुस गन6 गर" एक वष.�भg 	व�यु भार कटौती हटाउने र दईु 



वष.�भg जल	व�युत ्आयोजनाबाटै ऊजा. सyकट समाधान गन6 काय.योजनाअनुसार नै काम भइरहेको 

उनको भनाइ छ । 

य�तै रािcKय ऊजा. सुरaा नी�तको अ;बल>ब तजु.मा गन6, 	व�युत ्ऐनलगायतका मह वपूण. ऐन, �नयम 

कानुन, नी�त र मापद^ड तजु.मा गन6, 	व�युत ्?ाFधकरणको संरचनागत सुधार गन6, आगामी दईु वष.�भg 

स>प+न हुनसGने �नमा.णाFधन आयोजना र ?शारण लाइनका सम�या स>बोधन गर" समयमै स>प+न 

हुने गर" सNचालनको पहल गन6, 	व�भ+न सरकार" �नकायसँगको सि>ब+धत झ+झJटलो ?`Lया 

अ+ यका लाFग एकै �थानबाट सुनुवाई गन6 गर" 	वशेष संय+g बनाउने 	वषयमासमेत सरकारले 

?�तव�धता जनाएको छ । 

रािcKय योजना आयोगका उपा5यa डा. युवराज ख�तवडाले ऊजा. dोतको 	व	वFधकरण गर" jीड fयव�थापनमा 

जोड Jदइने बताए । जल	व�यतु ्aेgको 	वकासलाई 	वशेष जोड Jदँदै सौय. ऊजा. वाय ुऊजा.लगायतको 	व�युत ्खर"द 

दर तयार पान6 र वैकि$पक ऊजा.मा 	वशेष 5यान Jदन े?य नमा सरकार रहेको ख�तवडाले बताए । 

  

एक मह"ना�भg काय.?ग�त पेस गन. �नद6शन स�म�तले ऊजा. aेgको 	वकासमा देDखएका समj सम�याहE समाधान 

गन6 काय.योजना एक मह"ना�भg पेस गन. ऊजा. म+gालयलाई �नद6शन Jदएको छ । 

य�तै सौय. ऊजा.को ?योग र 	व�यमान ?ाFधकरणको jीडले  यसलाई कसर" ?वाह गन. सGछ लगायतका 

	वषयमा समेत ?cट �नण.यसJहतको काय.योजना पेस गन. �नद6शन Jदइएको सभाप�त गगन थापाले 

जानकार" Jदए । रासस 
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५० वषE ऊजा3 सुरMा नी,त बनाऊ : स�म,त    

fयव�था	पका संस�को कृ	ष तथा जलdोत स�म�तले सरकारसँग ५० वष6 ऊजा. सुरaा नी�त �नमा.णको 

माग गरेको छ । ऊजा. aेgमा 	वकासको सुEआत, हालको अव�था, 	वकास नहुनुका कारण र उपायह� पेस 

गद< ऊजा. सुरaा रणनी�त तयार पान. स�म�तले माग गरेको हो । ?धानम+gी केपी शमा. ओल" सहभागी 

मंगलबारको बैठकमा स�म�तका सभाप�त गगन थापाले यस 	वषयमा दईु पटक �नद6शनसमेत Jदइसकेको 

बताए । उनका अनुसार २०६८ मा संस�को ?ाकृ�तक dोत साधन स�म�तले ऊजा.को उपभोग, उ पादन, 

fयापार, सुरaा 	वषयलाई समेटेर द"घ.काल"न समिcटगत ऊजा. सुरaा नी�त ५० वष6, रािcKय ऊजा. सुरaा 

नी�त २५ वष6 र पNचवष�य ऊजा. योजना तयार पान. �नद6शन Jदएको Fथयो । ‘गत असोजमा हालको 

स�म�तले रािcKय ऊजा. सुरaा नी�त तयार पान. �नद6शन Jदएको Fथयो,’ उनले भने, ‘तर, काया.+वयन हुन 

सकेको छैन ।’ 

 

सोह" बैठकमा सहभागी योजना आयोगका उपा5यa युवराज ख�तवडाले १५ वष6 योजना भने तयार 

भइरहेको बताए । उनले ऊजा. 	वकासको Lम ती� ग�तमा हुने भएकाले प�छ पTरवत.न नहोस ्भनेर १५ वष6 

अवFधको बनाउन सुE गरेको बताए । ‘हामी Jदगो 	वकास लqयमा ?वेश गरेका छ8 । उGत काय.Lम 

काया.+वयन योजनाको द�तावेजमा ऊजा. सुरaा योजना समावेश गद< छ8,’ उनले भने । स�म�तका 

सभाप�त थापाले ?धानम+gी र उप?धान तथा ऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझी सहभागी बैठकमा ऊजा.को 

अव�था र सुरaा,  

जल	व�यु का सम�या, समाधानका उपाय र त काल चा$नुपन6 कदमबारेको एक काय.पg ?�तुत गरेका 

Fथए ।  
 

हालस>म आवFधक योजनामा जल	व�यु को उ पादन लqय ४ हजार २ सय ६३ दशमलव ३० मेगावाट 

राDखएको छ । साथै दस वष.मा १० हजार मेगावाट, २० वष.मा २५ हजार मेगावाट, दईु वष.मा लोडसेPडङको 

अ+ य र पूव. पिrचम 	व�युतीय रेलमाग. घोषणा भएको Fथयो । ‘तर, राणाकालदेDख गणत+gको एक सय 

वष6 अवFधमा ७ सय ८० मेगावाट माgै उ पादन गन. सफल भय8,’ उनले भने । 

उGत उ पादनम5ये 	व�युत ्?ाFधकरणको ४ सय ७८ र �नजी aेgको ३ सय २ मेगावाट उ पादन हो । य�तो 

हुनुको पछाPड झ+झJटलो संरचनागत ?`Lया एउटा कारण हो । ‘जल	व�यु को 	वकासका लाFग ७ 

म+gालय, २३ 	वभाग र ३६ वटा कानुनमा टेGनुपछ. । यसम5ये कुनै न कुनै सरकार" �नकायमा झ+झट नै 

झ+झट बेहोनु.पछ. ,’ उनले भने, ‘ यसप�छ अिtतयार दEुपयोग अनुस+धान आयोगको महाचL छँदै छ ।’ 
 



उनले सरकारले बनाउने भ�नएको बुढ"ग^डक9 आयोजना अ5ययनमै ३७ वष. लागेको 	ववरण ?�तुत 

गरेका Fथए । साथै �नमा.णाधीन ? येक आयोजनामा अवरोध रहेको उनले बताए । अब जल	व�युत ्

	वकासका लाFग रािcKय संक$प, साझा राजनी�तक ?�तब�धता र सरकार" ?ाथ�मकताका ?�तब�धता 

पूरा गनु.पन6 छ । ऐन �नयम पTरमाज.न गनु.पन6 छ । ‘जल	व�युत ्आयोजना छनोटको मापद^ड, 

जल	व�यु सँग स>बि+धत संरचनाह�को पुनस�रचना, 	व�युत ्?aेपण र माग.Fचg ?�तुत गनु.पछ. ,’ उनले 

भने, ‘उ�योग, fयापाTरक र jहकह�का लाFग 	व�युत ्महसुल छु1टाछु1टै �नधा.रण गTरनुपन6 छ ।’ 
 

उGत कामसJहत अ+य सुधारका योजना त काल थालेमा एक सय वष.मा नभएको 	व�युत ्उ पादन दईु 

वष.मा गन. स`कने उनको दाबी छ । ‘समयमा काम हुन सके २०७४ साल�भg १ हजार ५५ मेगावाट  	व�युत ्

उ पादन हुने छ,’ उनले भने । थापाले उGत आयोजनाह� हालको अव�था, काम हुन नसकेका कारण र के 

गरे अ�घ ब{न स`क+छ भ+ने आधार ?�तुत गरेका Fथए ।  
 

उनले ?धानम+gी र ऊजा.म+gीले नेत ृव गन6 गर" ‘ऊजा. ड�ेक’ खडा गनु. ऊजा. 	वकासको एक मा5यन 

ब+न सGने थापाको धारणा छ । ‘हाल आयोजनाको काम अ�घ नबढेर रो`कनुमा ?मुख हात सरकार" 

�नकायको छ,’ उनले भने, ‘?धानम+gी=यू तपाईले नै अ5यaता गन6 गर" �पेसल ऊजा. ड�ेक बाउनुपरय्ो 

।’ 
 

थापाले माग गरेम5ये अFधकांश 	वषय ऊजा. संकटकाल लागू गनु.पूव. जार" गTरन े	वधेयकमा समावेश गन. 

स`कने आयोग उपा5यa ख�तवडाले बताए । ‘ यो ऐन �छटो जार" गनु.परय्ो । ऊजा. ड�ेक प�न सोह" ऐनमा 

समावेश गन. स`क+छ,’ उनले भने । ऊजा.सFचव सुमन शमा.ले ऊजा. संकटकाल लागू गन.का लाFग ऐन 

बनाउने काम भइरहेको बताए । ‘६ वटा काय.दल गठन भएका छन ्। ती काय.दलले दईु हzतामा ?�तवेदन 

बुझाउने छन,्’ उनले भने, ‘उGत ?�तवेदनको आधारमा त काल 	वधेयक अ�घ ब{ने छ ।’ 
 

Nा.सफम3र पOकँदा ३५ करोडको M,त 

काय.Lममा सहभागी ऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझीले Kा+सफम.र प�कँदा हालस>म ३५ करोड Eपैयाँ 

a�त पुगेको बताए । हालस>म ५ सय Kा+सफम.र पडकेको उनले बताए । ‘औसतमा Jदनको १३ वटा 

प�`करहेका छन ्। २ वटा ब+छ,’ उनले भने । उनले ऊजा. 	वकासका लाFग सरकारले अ$पकाल"न, 

म5यकाल"न र द"घ.काल"न योजना बनाइरहेको बताए । ‘सNचालनमा रहेका जल	व�युत ्आयोजनाह�को 

काम ?भावकार" ढंगले अ�घ बढाउने काम प�न भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘	ववादमा फसेका आयोजनाको 

गाँठो फुकाउने काम प�न गन6 छ8 ।’ 
 

सोलारको स9भाKयता अQययन गन3 ,नदEशन 

कृ	ष तथा जलdोत स�म�तले वैकि$पक ऊजा.को स>भाfयता अ5ययन गर" ?�तवेदन बुझाउन सरकारलाई 



�नद6शन Jदएको छ । ?धानम+gी केप ी ओल"ले सौय., वायु र तातोपानीबाट समेत ;बजुल" �नका$न स`कने 

बताइरहेका बेला स�म�तले  यसबारे 	वrवसनीय आ धार प ेस गन. भनेको हो । ‘	व�युत ्?ाFधकरणका 

अFधकार"ह�सँग बु�दा एक वष.मा २ सय मेगावाट सौय. ऊजा. �नकालेर रािcKय ?सारणमा जो�न स>भव 

नहुने कुरा आ एको छ,’ गगन थापाले भने, ‘ यसलाई ?सारणलाइनमा जो�न प�न स>भव नहुने कुरा 

आ एको छ ।’ उनले एक मJहनास>म कुनै सोधखोज नहुने तर यसबीचमा सबै 	वषय समेटेर ?�तवेदन Jदन 

भ�नएको छ । ‘ हुने काम माgै गनु.परय्ो,’ थापाले भने, ‘स>भव नभएको 	वषयलाई मूल नी�त बनाएर 

अ$म�लनु हँुदैन ।’ 
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एक वष3�भRमा ऊजा3मा असाधारण 5ग,त  5धानम.Rी 

?धानम+gी केपी शमा. ओल"ले नेप ालले १ सय ४ वष.मा गन. नसकेको जल	व�यतु ्उ पादन एक वष.म ैगTरसGने 

दाबी गरेका छन ्।मगंलबार ससंदको कृ	ष तथा जलdोत स�म�तको बैठकमा बो$दै ?धानम+gी ओल"ले एक वष.�भg 

ऊजा. aेgमा असाधारण ?ग�त गन6 ठोकुवा गरे । ‘एक वष.�भg लोडसेPडङ अ+ य गर" छा�छां◌,ै धेरैलाई 	वrवास 

लागेको छैन । १ सय ४ वष.मा हामीले ७ सय मेगावाट माg 	व�युत ्उ पादन गन. सकेका छ8, एक वष.मा असाधारण 

?ग�त हु+छ, नसोचेको काम हु+छ ।’ ८३ हजार मेगावाट 	व�युत ्उ पादनको aमता रहे प�न बहादरुह� ज+माउने 

नेप ालले थोरै माg उ पादन गन. सGन ुल=जा�पद रहेको उनको भनाइ Fथयो । 

ऊजा. म+gालय, नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरण �थापना भएको लामो समय ;बत ेप�न ऊजा.को उ पादन दयनीय भएको 

उ$लेख गद< ?धानम+gी ओल"ले फ1टाफट आ योजना अ�घ बढेर नयाँ प ुराना सब ैपाप  क1टा हुने गर" जल	व�युत ्

आ योजना अ�घ ब{ने दाबी गरे ।  

�सहंदरबारलाई सौय. ऊजा. (सोलार) माफ. त ऊजा.मा आ  म�नभ.र बनाउन लागेको जानकार" Jदँदै उनले सेना, ?हर", 

	व�यालयलगायतमा समेत सोलार जडानका लाFग उपयुGत नी�त $याइने जानकार" Jदए । १५ Jदन�भg ैsयासँ 

उ�योग �थापनाका लाFग अ5ययन सकेर उ पादन गन.का लाFग 	व�भ+न क>पनीले इ�छा देखाएको र सरकार नया ँ

?	वFधअनसुारका य�ता काय.लाई सकारा मक �पमा �लएर अ�घ ब{न तयार रहेको प�न उनले बताए । उनले मtुय 

�पमा जल	व�यतु ्आ योजनालाई जोड Jदने बताउँदै तातोपानीबाट समेत नेपालमा जल	व�यतु ्उ पादनको 

स>भावना रहेको बताए ।  

‘मtुय �पमा जल	व�यतु ्आ योजना न ैहो तर  यो लामो समय लाsने भएकाले सोलार, वाय,ु जीओ 

थम.ललगायतका 	वक$पमा प�न जानुपन6 हु+छ ।’ स�म�त सभाप�त गगन थापाले एउटा 	व�युत ्आ योजना 

�नमा.णका लाFग सातओटा म+gालय, २३ ओटा 	वभाग र ३६ ओटा कानुनमा टेGनुपन6 अव�था रहेको तथा 

कानुनदेDख सरंचनामा समेत सुधारको आ वrयकता रहेको बताएका Fथए ।  

बैठकमा उप?धान एव ंऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझी, रािcKय योजना आ योगका उपा5यa डा. युवराज ख�तवडा, 

ऊजा. सFचव समुन?साद शमा.लगायतले जल	व�यतु ्	वकासका लाFग सबकैो सम+वय आ वrयक रहेको बताएका 

Fथए ।  
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जल�व0युGको अवरोधक ‘झ.झSटलो 5TUयागत संरचना’ 

 

नेपालमा जल	व�यु को 	वकास नहुनुमा उ पादकले बेहोनु.पन6 ?`Lयागत झ+झट ?मुख सम�याका 

�पमा देDखएको छ । कुनै एउटा आयोजना �नमा.ण चरणस>म पुsनका लाFग ७ म+gालय, २३ ओटा 

	वभाग र ३६ ओटा कानूनमा टेकेर काम गनु.पन6 उ पादकह�को बा5यता छ । यसले नेपालमा 

जल	व�यु को 	वकासमा ग>भीर असर परेको fयव�था	पका–संस�को कृ	ष तथा जलdोत स�म�तले ठहर 

गरेको छ । 

मyगलवार ?धानम+gी केपी ओल"को उपि�थ�तमा भएको बैठकमा स�म�तमा सभाप�त गगन थापाले 

?rन गरे, ‘य�तो महाजNजालमा फसेप�छ जल	व�यु को 	वकास कसर" सहजै हु+छ ?’ 	व�युत ्आयोजना 

�नमा.ण ?`Lयाका लाFग उ पादकह�ले 	व�ान ?	वFध तथा वातावरण म+gालय, ऊजा. म+gालय, 

सyघीय मा�मला तथा �थानीय 	वकास, वन तथा भूसंरaण, उ�योग, अथ. र गहृ म+gालय गर" सातओटा 

म+gालयमा पुsनुपन6 बा5यता छ । 

लोडशेWडङ हटाउने अठोट हो : 5म 

कृ	ष तथा जलdोत स�म�तमा ?धानम+gी केपी ओल"ले देशलाई १ वष.मा लोडशेPडङ मुGत गन6 आपm्नो 

मनसाय नभएर अठोट भएको �पcट पारेका छन ्। ‘ यो अठोटलाई पूरा गन. अबका Jदनमा जल	व�यु को 



	वकासको काम यु�ध�तरमा गनु.पछ. ,’ उनले भने । उनले अJहलेस>मको ?�तफल +यून र लाजमदk 

भएको बताए । देशमा १ सय ४ वष.को अ+तरालमा ७ सय ८० मेगावाटमाg 	व�युत ्उ पादन भएको छ । 

?धानम+gी ओल"ले �नमा.णाधीन जल	व�यु का आ योजना कुनै प�न अव�थामा रो`कनु नहुनेमा जोड Jदए 

। ‘पेKो�लयम पर�नभ.रतालाई घटाउँदै लैजानुपछ.,’ उनले भने । स�म�तले Jदएको �नद6शनलाई सरकारले 

‘गाइड लाइन’का �पमा �लएको ?धानम+gीको भनाइ छ । सरकारले सौय., वायुलगायत ऊजा.लाई प�न 

?ाथ�मकता Jदएको बताए । बैठकमा रािcKय योजना आ योगका उपा5यa डा. युवराज ख�तवडाले 

ऊजा.सyकट समाधानका लाFग कानून बनाएर अगाPड ब{नुपन6 र ऊजा.मा 	व	वधीकरण आ वrयक रहेको 

बताए । 

जल�व0युGको �वकास ला�ग के गनE? 

नी,तगत र संरचनागत सुधार : आ वrयक ऐन �नयम तजु.मा गन6, नी�तगत ?ब+ध गन6, जल	व�युत ्

आ योजना छनोटको मापद^ड तयार गन6, संरचनागत 

पुनःसंरचना गन6 र दररेट तोGने । 

समJया समाधानको सुझाव 

- �नजी जsगाको सहज उपलlधता 

- ?भा	वत पaका पीरमका. र गुनासाको सुनुवाइ 

- सरकार" जsगाको सहज उपलlधता 

- �नजीaेgलाई प�न ?सारण लाइसे+स Jदने 

- सुरaा ? याभू�त 

- 	व�फोटक पदाथ.को सहज उपलlधता र ?योग 
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5TUयागत झ.झट र इ.धनको अभाव : जल�व0युत ्आयोजना समJयामा 

सरकारले एक वष.�भg जनताले अनुभव गन6 गर" 	व�युत ्भार कटौतीलाई अ+ य गन6 घोषणा गTररहेको 

बेला ऊजा. aेgमा लागेकाले भने ?`Lयागत झ+झट नहटाएस>म उ$लेtय सुधार आउन नसGने बताएका 

छन ्। 

भारतको अघो	षत नाकाब+द"का कारण �नमा.णाधीन ?ायः सबै आयोजना सम�यामा परेका छन ्। ऊजा. 

म+gालयले �नमा.णाFधन आयोजनालाई इ+धन उपलlध गराइJदन वाDण=य तथा आपू�त. म+gालयलाई 

पटक–पटक आjह गरेको छ । तर नेप ाल आयल �नगमले इ+धन नJदएको भ+दै वाDण=य तथा आपू�त. 

म+gालयका उपसFचव �शव?साद ;gपाठ��सत दै�नक गुनासो गन. आउनेको सytया बJढरहेको छ । 

माFथ$लो तामाकोसी जल	व�युत ्आयोजनाले एक साताका लाFग �. १२ हजार �लटर इ+धन मागेकामा 

आफूहEले नपाएको भ+दै ?शासन ?मुख तीथ.बहादरु ब�नेतलाई वाDण=य तथा आपू�त. म+gालयमा 

धाएको दश Jदन हुन लाsयो । कुलेखानी तेdो आयोजनाले प�न इ+धनका लाFग पाँच पटकभ+दा बढ" ऊजा. 

म+gालयलाई 5यानाकष.ण गराइसकेको छ । सरकारले जल	व�युत ्आयोजनाका लाFग �नगमको 

थानकोट Pडपोबाट इ+धन उपलlध गराउने भने प�न पg नपाएको, �नण.य नभएको भ+दै दःुख Jदने गरेको 

ब�नेत गुनासो गनु.हु+छ । 

समय र लागतसमेत ब{दै गएको ३२ मेगावाट aमताको चमे�लया जल	व�युत ्आयोजनाले प�न माग गरे 

ज�त इ+धन पाएको छैन । उपसFचव ;gपाठ� �नण.य भइसकेप�छ काया.+वयन गन6 दा�य व �नगमको भए 

प�न इ+धन नपाएको भ+दै दै�नक गुनासो गन. आउनेको सytया तीन दज.न बढ" भएको बताए ।  ?मुख 

राजनी�तक दलले ऊजा. aेgको 	वकासमा कुनै अवरोध नगन6 जनाएका छन ्। तर ?सारण 

लाइनलगायतको �नमा.णमा दलगत अवरोध रहेको नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणको दाबी छ । ऊजा. aेgको 

	वकास हुन नसGनुमा सात म+gालय, २३ 	वभाग र ३६ ओटा कानुन टेGनुपन6 बा5यता अकk�तर छ । 

5TUयागत झ.झटमा ,नजी 5व03धक 

�नजी ?वRधकले ऊजा. aेgमा लाsदा वातावरण, ऊजा., वन तथा भूसंरaण, गहृ, सyघीय मा�मला तथा 

�थानीय 	वकास, अथ., उ�योग, नेपाल राcK बैyक, नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणको कानुनी र ?`Lयागत 

झ+झट खेzनुपरेको छ । �नमा.णमा रहेका आयोजना इ+धन अभाव र नाकाब+द"को चपेटामा परेका छन 

भने �नमा.णमा जान चाहेका आयोजना प�न कानुनी झ+झटमा फसेका छन ्। 



य�तै अिtतयार दEुपयोग अनुस+धान आयोगले १४ ओटा 	व�भ+न आयोजनाको अनमु�तपg खारेज 

गTरJदएप�छ �नजी ?वRधक थप सम�यामा परेका छन ्। �वत+g ऊजा. उ पादकको सं�था (इपान)का 

अ5यa ख�गबहादरु 	वcट सरकारले एक वष.�भg जनताले अनुभव गन6गर" 	व�यु भार कटौती गन6 हो 

भने खुSा म�सना कुरामा अि$झएर ब�नेभ+दा प�न ?`Lयागत Eपमा रहेका झ+झटलाई हटाउनुपन6 बताए 

। 

इपान अ5यa 	वcट �नमा.णमा रहेका २१ ओटा आयोजनालाई मा�सक ३५ हजार �लटर इ+धन उपलlध 

गराउने हो भने चालु आव�भg दईुसय पाँच मेगावाट 	व�युत ्रािcKय ?सारण लाइनमा जोPडनसGने बताए 

। य�तै आव २०७३/७४ �भg साना तथा ठूला आयोजनाबाट आठसय ४८ मेगावाट 	व�युत ्थप उ पादन हुन 

सGछ । रासस 
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राहुघाट जल�व0युत ्४० मेगावाटको हुने 

भारतीय ठेकदार क>पनी आईभीआरसीएलसँगको स>झौता भगं गरेप�छ �नमा.ण रो`कएको राहुघाट जल	व�यतु ्

आयोजना ८ मेगावाट aमता व�ृFध गर" पुन: ठेGका हुने भएको छ । 

ठेGका स>झौता भंग भएप�छ आयोजनाको 	व:ीय तथा ?ा	वFधक स>भाfयता पुनरावलोकन गर" ३२ 

मेगावाटको राहुघाटलाई aमता व�ृFध गर" ४० मेगावाट बनाइएको आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनालाई क>पनी मोडेलमा �नमा.ण गन6 ?यासमा छ । यसका लाFग आयोजनाले 	व�युत ्?ाFधकरण 

सNचालक स�म�तमा ?�ताव लगेको छ । आयोजना ?मुख कुलमान �घ�सङले Fच�लमेमा काम गरेको 

अनुभवलाई राहुघाटमा प�न लागू गन6 सोचाइमा रहेको dोतले बताएको छ । 

‘राहुघाटको पुन: नGसांकन (Tर–Pडजाइन) भइरहेको छ । ईपीसी मोडलमा �नमा.ण गन6 गर" ठेGका ?`Lया 

सुE हु+छ,’ आयोजनाका साइट इ+चाज. ईrवर�स ंबोहोराले भने, ‘परामश.दाता ओपकोषले आयोजनाको 

टनेलमा सामा+य एलाइमे+ट पTरवत.न गन. लागेको छ ।’ 

राहुघाटले आयोजनाको Tर�KGचर गर" aमता बढाई पुन: ठेGका ?`Lयामा जाने तयार" गरे प�न 

कारबाह"मा परेको आईभीआरसीएलसँग अि+तम ;बल र मो;बलाइजेसन रकमको टंुगो लागेको छैन । 
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जल�व0युत क9पनीको सेयर बाँडफाँट पुस २५ �भR  
जल	व�यतु ्लगानी तथा 	वकास क>पनीको साधारण सेयर पुस २५ �भg बाँडफाँट हुने भएको छ।  
  

�छटोमा पुस २२ र Jढलोमा २५ स>ममा बाँडफाँट गTरसGने ;बL9 ?ब+धक नागTरक लगानी कोषले जानकार" Jदएको 

छ। जल	व�यतु ्लगानी तथा 	वकास क>पनीले नेपाल" पुँजी बजारको इ�तहासमै अJहलस>मको ठूलो साधारण 

सेयर �नcकासन गरेको हो।  
  

यो क>पनीले दईु अब. Eपयैाँको दईु करोड `क:ा सेयर �नcकासन गरेकाले धेरैको चासो रहेको छ।;बL9 ?ब+धकका 

अनसुार तीन लाख तीन हजार जनाले यो सेयरमा आवेदन Jदएका छन।्  
  

क>पनीको सेयरमा साना लगानीकता.लाई औसतमा ५.५ ?�तशत सेयर पन6 अनमुान छ। करोड8 Eपयैाँ लगानी गन6ले 

औसतमा दईुदेDख तीन ?�तशत हाराहार"मा सेयर पाउने ;बL9 ?ब+धकको भनाइ छ।  
  

५० हजार Eपयैाँस>म लगानी गन6 साना र  यसभ+दा बढ"को सेयर भन6लाई ठूला लगानीकता. मा�न+छ। कुल 

�नcकासन भएको सेयरको ६० ?�तशत साना र ४० ?�तशत ठूला लगानीकता.लाई Jदनुपन6 ?ावधान छ। 
  

नागTरक लगानी कोषका ?वGता सशुील अया.लले जल	व�यतु ्	वकास क>पनीको सेयर पुस २५ �भg बाँडफाँट 

भइसGने जानकार" Jदए। ‘�छटोमा पुस २२ र Jढलोमा २५ गतेभ+दा उता जाँदैन', उनले भने। 
  

 माघ १ वा २ गतेदेDख सेयर नपरेको रकम `फता. Jदन स�ु हुने उनले जानकार" Jदए। पैसा बuक खाताबाटै `फता. गन6 

भ�नए प�न सब ैआवेदकलाई यो स>भव नहुने कोषका अFधकार"ले बताए। 'केह" लगानीकता.लाई Kायलका �पमा 

बuक खातामा रकम ज>मा गTरने भए प�न सबलैाई स>भव होलाज�तो देDखएको छैन', उनले भने।  
  

स>ब�ध अFधकार"का अनसुार एउटै खाता न>बर राखेर धेरैले सेयर आवेदन Jदएकाले प�न सबैको रकम बuक 

खातामा पठाउन अzठेरो भएको हो।आवेदन सtंयाका आधारमा यो क>पनीले सेयर �नcकासन खलुा भएको ७० 

Jदन�भg बाँडफाँट गTरसGनुपछ.।  
  

क>पनीले का	:क १२ देDख १८ गतेस>म सेयर ;बL9 खुला गरेको Fथयो। यो क>पनीमा ४३ अब. Eपयैाँको सेयर 

आवेदन परेको छ । दईु अब.को आवेदन माग भएकामा साढेँ २२ गणुा बढ" आवेदन परेको हो।  
  

बuकलगायतका क�तपय ठूला क>पनीले करोड8 Eपयैा ँलगानी गरेका ;बL9 ?ब+धक नागTरक लगानी कोषले 

जानकार" Jदएको छ। एउटै बuकले ५० करोड Eपयैाँस>म लगानी गरेका छन।् 
  

क>पनीले +यूनतम ५० `क:ादेDख अFधकतम ५० हजार `क:ास>म आवेदन गन. पाउन ेfयव�था गरेको 

Fथयो । बuकमा अFधक तरलताका कारण सं�थाले यो क>पनीको सेयरमा लगानी गरेका हुन।् 

  



 

 हाल चुGता पुँजी आठ अब. रहेको यो क>पनीको साधारण सेयर �नcकासनप�छ पँुजी १० अब. पुगेको छ। जल	व�यतु ्

	वकास क>पनीले हाइ�ोपावर क>पनीमा ऋण ?वाह गछ.।  

  

हाल यस क>पनीले २३ देDख ४२ मेगावाटस>मका 	व�भ+न ६ वटा क>पनीमा लगानी गTररहेको छ। गत आFथ.क 

वष.मा ४३ करोड ३४ लाख Eपयैाँ कमाएको यस क>पनीले चाल ूआFथ.क वष.मा ५६ करोडभ+दा बढ" कमाउने ?aेपण 

गरेको छ।  
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कर�ब ६ अब3को लगानीमा मQयभोटेकोशी–१ ,नमा3ण हुने 

�स+धुपा$चोकको भोटेकोशी कTरडोरमा ३९ मेगावाटको म5यभोटेकोशी–१ जल	व�यतु ्आयोजना �नमा.ण हुने भएको 

छ । 

४५ मेगावाटको भोटेकोशी जल	व�युत ्आयोजनाबाट �न�केको पानीलाई सदपुयोग गर" �नमा.ण गTरन 

लागेको सो आयोजनाबाट ?भा	वत फूि$पyक1ट" गा	वसमा वातावरणीय ?भाव मू$याyकनको 

साव.ज�नक सुनुवाई स>प+न भएको छ । 

‘तारा इन.जी’ ?ा�लले ४ वष.मा स>प+न गन6 लa �लएको उGत आयोजनाको हालको लागत �. पाँच अब. 

९६ करोड रहेको छ । यो आयोजनामा बाँध, Kा+स�मसन तथा ?वेश माग. �नमा.ण गनु.नपन6 हँुदा लागत कम 

हुने तारा इनज� ?ा�लका ?वध.क श>भु दाहालले जानकार" Jदए । 

आयोजनाको १३२ केभी ?सारण लाइन म5ये २८० �मटर गौर"शyकर संरaण aेgमा पद.छ । २८० �मटरको 

लाFग थप तीनओटा टावर �नमा.ण गर" भोटेकोसी आयोजनाको १ न>बर टावरमा जोPडने हँ◌ुदा सोह" 

आयोजनाको Kा+स�मसन ?योग गTरने छ । 

भोटेकोसीको 	व�यु गहृबाट �न�केको पानीलाई ३.५ `कलो�मटर टेलरेस�वारा फुि$पyक1ट" गा	वसको 

थाङबेल डाँडामा पु¥याइने र  यहाँदेDख २०० �मटर पेन�टक पाइपमाफ. त मा�म.ङ  गा	वसको चाकुमा �नमा.ण 

गर" 	व�यु गहृमा लFगने छ । 

अर�नको राजमाग.को एकसय `कलो�मटर निजकपन6 चाकु बजार छेउको 	व�युत ्गहृदेDख २५ `कलो�मटर 

?सारण लाइन �नमा.ण गर" लामोसाँघुि�थत सव �टेशनमाफ. त रािcKय ?शसारण लाइनमा जोPडने छ । 

	व�युत ्	वकास 	वभागमा 	व�युत ्खर"द;बL9 स>झौता 	प	पएको लाFग आवेदन Jदइसकेको हँ◌ुदा 

अनुम�त ?ाzत हुनासाथ काम थालनी गन6 तारा इनज� ?ा�लका ?वध.क दाहालले बताए । रासस 
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ऊजा3 संकटकाल लगाउन ताGयो म.Rालय 

भीम गौतम  

	व�युत ्उ पादन बढाउनका लाFग ऊजा. संकटकाल लगाउन ब$ल ऊजा. म+gालय तातेको छ । म+gालयले आफu ले 

तयार पारेको ऊजा. 	वकास योजना २०७२ मा आगामी १५ पुस�भg ऊजा. सकंटकाल घोषणाका लाFग 	वधेयकको 

म�यौदा तयार पान6 उ$लेख भए प�न ब$ल म+gालय तातेको हो ।म+gालयले तयार पारेको योजना तथा अथ.म+gी 

	वcण ुपौडलेले ८ मं�सरमा rवेतपgमा १५ पुस�भg 	वधेयकको म�यौदा तयार पान6 र पुस मसा+त�भg सकंटकाल 

लाग ूगTर सGने उ$लेख छ । 

?धानम+gीसJहत ऊजा.म+gी, अथ.म+gी र ऊजा. सFचवलगायतले ऊजा. संकटकाल लगाएर 	व�युत ्उ पादन व�ृFध 

गर" लोडसेPडङ घटाउन ेसाव.ज�नक भाषण सEु गरेको एक मJहनाप�छ म+gालयले ब$ल मगंलबार यसको 

पूव.तयार"का �पमा 	व�भ+न आठ 	वषय चयन गर" िज>मवार" तोकेको◌ ेहो ।  

सFचव�तर"य �नण.यबाट म+gालय, 	व�युत ्	वकास 	वभाग र नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणका 	व�भ+न अFधकार"लाई 

तो`कएको िज>मेवार"सJहतको पg म+gालयले बुधबार माg स>बि+धतलाई पठाएको छ । ‘	व�यमान कानुनको 

अ5ययन, सम�याको पJहचान र समाधानका उपाय तथा २०६७ सालमा संकटकाल लगाउनका लाFग तयार गTरएको 

	व�युत ्संकट �न�पण 	वधेयकलाई समेत अ5ययन गर" 	व�भ+न आठ 	वषयमा राय Jदन ेगर" िज>मेवार" 

तो`कएको छ ।’  

म+gालयका सह?वGता गोकण.राज प+थले भने, ‘दईु साता�भg राय पेस गन6 गर" समय तो`कएको छ ।’ सब ै

समूहबाट राय आएप�छ ब$ल ऊजा. संकटकालका लाFग आवrयक 	वधेयक बनाउनका लाFग म+gालयले काय.दल 

बनाउनेछ ।  

काय.योजना र rवेतपgमा उ$लेख भएअनसुार पुस�भg ैऊजा. सकंटकाल लाsने स>भावना कम रहेको म+gालयका 

एक अFधकार"ले जानकार" Jदए । ‘म+gालयले Jदएको िज>मेवार"अनुसार राय समयम ैआएमा २३ पुसमा आउनेछ 

भने  यसप�छ काय.दल बनाएर 	वधेयक पेस भई पुस मसा+त�भg संकटकाल लाsने स>भावना कम छ ।’  

अFधकार"ले भने, ‘	वधेयकको म�यौदा तयार गन. र संकटकाल लगाउन Jढलाइ हुने ?�ट देDखएको छ, ससं�मा पेस 

भएर पाTरत पुस�भg स>भव देDखदँनै ।’ २०६७ साल चgै ९ गते त काल"न उप?धान एव ंऊजाम+gी भरतमोहन 

अFधकार"ले लगाएको साढे चारबस6 ऊजा. संकटकाल काया.+वयनमा नआएकाले क�तपय संकटकालभ+दा प�न 

आयोजनालाई सहज र �नबा.ध �पमा अ�घ बढाउन ेवातावरण बनाउनुपन6 पaमा छन ्। 

१० हजार मेगावाट उ पादन नभएस>मका लाFग ऊजा. संकटकाल लगाउनुपन6 मागसJहत ऊजा.म+gी र सFचवलाई 

�ापनपg बुझाउँद ै यसका लाFग �वत+g ऊजा. उ पादकको सं�था (ईzपान) ले ल;बङ गTररहेको छ । सकंटकाल 

लगाउँदा साव.ज�नक खTरद ऐन, जsगा ?ािzत, वातावरणीय अ5ययन, �ख कटानलगायतबारे रहेको कानुनी र 

?`Lयागत झ+झट अ+ य नगरेस>म जल	व�यतु ्aेgको 	वकास नहुने आवाज जल	व�यतु ्?वRधकले उठाउँद ै

आएका छन ्। ऊजा. सFचव समुन?साद शमा. भने Jढलो भए प�न काया.+वयन योsय ऊजा. संकटकाल लगाउनुपन6 

पaमा देDखदँ ैआएका छन ्। ‘पूण. तयार" गरेर भए प�न काया.+वयन योsय ऊजा.सकंट �नवारण काल लगाउनुपन6 

पaमा हामी छ8,’ उनी भ+छन ्।  



ऊजा. संकटका लाFग आवrयक राय पेस गन.का लाFग म+gालयका सह–सFचव�वय समीरर न शाGय र डा. सNजय 

शमा.लाई दईु÷दईु 	वषयको िज>मेवार" Jदइएको छ । शमा.लाई 	व�युत ्fयापार तथा Fjड सोलारको 	व�युत ्खTरद 

स>झौता (पीपीए) का साथै शाGयलाई आयोजनाको 	व:ीय fयव�थापनका लाFग ऋण जार" तथा आयोजनाको 

?ाथ�मक9करण र लगानी fयव�थापनबारे राय Jदनका लाFग िज>मेवार" तो`कएको छ ।  यसगैर", सं�थागत 

संरचनाबारे 	व�युत ्	वकास 	वभागका महा�नद6शक Jदनेश �घ�मरे तथा वन, जsगा ?ािzत, �थानीय 

सरोकारलगायतबारे 	वभागकै उपमहा�नद6शक नवीनराज �सहंलाई राय Jदन िज>मेवार" तो`कएको छ ।  

	वतरण fयव�थापन सधुारका लाFग 	व�युत ्?ाFधकरणका उपकाय.कार" �नद6शक रामच+S पा^ड ेर खTरद 

fयव�थाका लाFग राय Jदन अका. उपकाय.कार" �नद6शक सुरे+Sराज राजभ^डार"लाई िज>मेवार" Jदएको छ । 

िज>मेवार" अनसुार उनीह�ले दईु साता�भg ऊजा. म+gालयलाई राय उपलlध गराउनेछन ्। रायको आधारमा क�त 

समयस>म र कसर" संकटकाल लगाउने भ+ने तय हुने म+gालयले जनाएको छ । 
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लोडसेWडङ दै,नक ११ घ;टा पु]यो (ता�लका)  
नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणले शुLबारदेDख दै�नक ११ घ^टाका दरले सातामा ७७ घ^टा लोडसेPडङ हुने नया ँ

ता�लका साव.ज�नक गरेको छ।  
नयाँ ता�लका अनसुार आइतबारदेDख ;बह"बारस>म ७ घ^टा र ४ घ^टाका दरले Jदनको दईु पटक गर" ११ घ^टा 

लोडसेPडङ हुने ता�लकामा उ$लेख छ।  य�त ैशुLबार र श�नबार भने ६ घ^टा र ५ घ^टाका दरले Jदनको दईु पटक 

गर" ११ घ^टा 	व�युत ्कटौ�त हुने छ। नद" ?वाह" आयोजनाहEमा जल?वाह �तर घटेको, 	व�युत ्उ पादन नबढेको 

र 	व�युत ्माग उ�च रहेकोले लोडसेPडङ बढेको ?ाFधकरले जनाएको छ। 
 

हुनु3होस ्नया ँता�लकाः 
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४८ मेगावाटको �ख9ती-२ आठ वष3�भR पूरा गनE लaय  
E सात अब. ५० करोड लगानीमा 	पप$स हाइ�ो सहकार" सं�था �ल�मटेड नयाँबानेrवर काठमाड}ले Dख>ती 

दईु जल	व�युत ्आयोजना �नमा.ण गन6 भएको छ।  

दोलखाको पय.टक9य नगर" िजर"मा आयोिजत एक काय.Lममा सं�थाले Dख>ती दईु जल	व�युत ्

आयोजना �नमा.ण गन. लागेको बताएको छ। िजर" नगरपाल"काको– ८ मा �नमा.ण हुने आयोजनाबाट िजर" 

नगरपा�लका (सा	वक िजर" र ठूलोपातल) र हावा गा	वसका साथै रामेछापको र�नालु गा	वस ?भा	वत 

हुनेछन।् 
 

आयोजन �नमा.ण काय.मा कुनै बाधा तथा अवरोधको सामाना गनु. नपरे ४८.८ मेगावाट aमताको सो 

आयोजना २०७७ साल स>ममा काम पूरा हुने र २०७८ सालबाट 	व�युत ्उ पादन काय. सुE हुने सं�थाले 

जनाएको छ। 
 

आयोजना �नमा.णको लाFग सरकारसँग 	व�युत ्;बL9 खTरद स>झैता समेत गTरसकेको छ। आयोजना 

�नमा.णमा सहयोग गन. र सं�थामा सेयर लगानी गन. स>बि+धत सबैलाई सं�थाका उपा5यa एवम ्पूव. 

सहायकम+gी देवबहादरु पौडलेले अनुरोध गरे। 
 

पJहलो चरणमा ?भा	वत गा	वसका �थानीयवासीलाई सेयर लगानीमा ?था�मकता Jदने र दोdो चरणमा 

िज$लाका 	व�भ+न गा	वसका �थानीयवासीलाई ?था�मता Jदन ेपौडलेको भनाइ छ। रासस  
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b साढे सात अब3मा �ख9ती दईु आयोजना ,नमा3ण ग=रन े

E सात अब. ५० करोड लगानीमा 	पप$स हाइ�ो सहकार" सं�था �ल�मटेड नयाँबानेrवर काठमाड}ले Dख>ती 

दईु जल	व�युत ्आयोजना �नमा.ण गन6 भएको छ । 

दोलखाको पय.टक9य नगर" िजर"मा आयोिजत एक काय.Lममा सं�थाले Dख>ती दईु जल	व�युत ्

आयोजना �नमा.ण गन. लागेको बताएको छ । िजर" नगरपाल"काको– ८ मा �नमा.ण हुने आयोजनाबाट 

िजर" नगरपा�लका ९सा	वक िजर" र ठूलोपातल० र हावा गा	वसका साथै रामेछापको र�नालु गा	वस 

?भा	वत हुने भएको छ । 

आयोजन �नमा.ण काय.मा कुनै बाधा तथा अवरोधको सामाना गनु. नपरे ४८।८ मेगावाट aमताको सो 

आयोजना २०७७ साल स>ममा काम पूरा हुने र २०७८ सालबाट 	व�युत ्उ पादन काय. सुE हुने सं�थाले 

जनाएको छ । आयोजना �नमा.णको लाFग सरकारसँग 	व�युत ्;बL9 खTरद स>झैता समेत गTरसकेको छ 

। आयोजना �नमा.णमा सहयोग गन. र सं�थामा सेयर लगानी गन. स>बि+धत सबैलाई सं�थाका उपा5यa 

एवम ्पूव. सहायकम+gी देवबहादरु पौडलेले अनुरोध गनु.भयो । 

पJहलो चरणमा ?भा	वत गा	वसका �थानीयवासीलाई सेयर लगानीमा ?था�मकता Jदने र दोdो चरणमा 

िज$लाका 	व�भ+न गा	वसका �थानीयवासीलाई ?था�मता Jदन ेपौडलेको भनाइ छ । रासस  
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मQयभोटेकोसी–१ ,नमा3ण हुने 

�स+धुपा$चोकको भोटेकोसी कTरडोरमा ३९ मेगावाटको म5यभोटेकोसी–१ जल	व�यतु ्आयोजना �नमा.ण हुने भएको 

छ । 

पैता�लस मेगावाटको भोटेकोसी जल	व�यतु ्आयोजनाबाट �न�केको पानीलाई सदपुयोग गर" �नमा.ण गTरन 

लागेको सो आयोजनाबाट ?भा	वत फुि◌$पyक1ट" गा	वसमा वातावरणीय ?भाव म$ूयाyकनको साव.ज�नक 

सनुुवाई स>प+न भएको छ । 

‘तारा इनर्.जी’ ?ा�लले ४ वष.मा स>प+न गन6 लa �लएको उGत आयोजनाको हालको लागत E पाँच अब. ९६ करोड 

रहेको छ । यो आयोजनामा बाँध, Kा+स�मसन तथा ?वशे माग. �नमा.ण गनु.नपन6 हँुदा लागत कम हुने तारा इनज� 

?ा�लका ?वध.क श>भ ुदाहालले जानकार" Jदनभुयो । 

आयोजनाको १३२ केभी ?सारण लाइन म5ये २८० �मटर गौर"शyकर संरaण aेgमा पद.छ । २८० �मटरको लाFग थप 

तीनवटा टावर �नमा.ण गर" भोटेकोसी आयोजनाको १ न>बर टावरमा जोPडने हँ◌ुदा सोह" आयोजनाको Kा+स�मसन 

?योग गTरने छ । 

भोटेकोसीको 	व�यु गहृबाट �न�केको पानीलाई ३।५ `कलो�मटर टेलरेस�वारा फुि$पyक1ट" गा	वसको थाङबेल 

डाँडामा पु¥याइने र  यहाँदेDख २०० �मटर पेन�टक पाइपमाफ. त मा�म.ङ गा	वसको चाकुमा �नमा.ण गर" 

	व�यु गहृमा लFगने छ । 

अर�नको राजमाग.को १०० `कलो�मटर निजकपन6 चाकु बजार छेउको 	व�युत ्गहृदेDख २५ `कलो�मटर ?सारण 

लाइन �नमा.ण गर" लामोसाँघिु�थत सव �टेशनमाफ. त रािcKय ?शसारण लाइनमा जोPडने छ । 	व�युत ्	वकास 

	वभागमा 	व�युत ्खTरद;बL9 स>झौता 	प	पएको लाFग आवेदन Jदइसकेको हँ◌ुदा अनमु�त ?ाzत हुनासाथ काम 

थालनी गन6 तारा इनज� ?ा�लका ?वध.क दाहालले बताउनभुयो । रासस  
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�च�लमेको २२ मेगावाट �व0युत ्रािeNय 5सारण बाSहर  
भारतीय नाकाब+द"का कारण 	व�युतक्ो माग चु�लएका बेला Fच�लमे जल	व�युत ्आयोजनाको २२ 

मेगावाट 	व�युत ्रािcKय ?सारण लाइनबाट अलग भएको छ। रसुवाको रा>चे गा	वस ि�थत jाङ भ+ने 

�थानमा नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणको रािcKय ?सारणको तार चुPडँदा Fचलेमको 	व�युत आपू�त. अवE�ध 

भएको हो।  

आइतबार ;बहान ?सारण लाइनको तार चँुPडएको हो। 
 

'नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणको रािcKय ?सारण लाइनको तार चँुPडँदा 	व�युत ्आपू�त.मा सम�या देDखएको 

छ', Fच�लमे हाइ�ो क>पनीका �सइओ रामगोपाल �शवाकोट"ले नागTरक+युजसँग भने, 'हा�ो तहमा कुनै 

सम�या भएको होइन। �थानीय �तरमा 	व�युत ्आपू�त. सामा+य छ।' 
 

नेप ाल 	व�युत ्?ाFधकरणले रािcKय ?सारण लाइनको तार चुPडएको �वीकाद< जडानका लाFग ?ा	वFधक 

खटाइएको बताएको छ। 'आजै साँझस>म जडान सGने लqय सJहत काम भइरहेको छ', ?ाFधकरण dोतले 

भ+यो, 'सव.साधारणबाट अ यFधक माग भएको ि�थ�तलाई 5यानमा राtदै तार जडान काय. Sतु ग�तमा 

भइरहेको छ।' 
 

आपू�त.मा सम�या देDखएप�छ Fच�लमेको उ पादन समेत ?भा	वत भएको छ। नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरण 

रसुवा शाखाले मम.तस>भार सुE भइसकेको जनाएको छ।  
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अब ‘ऊजा3स@कट ,नवारणकाल’ 

सरकारले घोषणा गन6 भ�नएको ऊजा. सyकटकालको नाम पTरवत.न गरेर ‘ऊजा.सyकट �नवारणकाल’ बनाउने �नण.य 

गरेको छ । ऊजा. म+gालयमा भएको छलफलमा ऊजा. सyकटकालभ+दा ऊजा. सyकट �नवारणकाल सकारा मक 

सु�नने भएकाले म+gालय र स>ब�ध �नकायका उ�च अFधकार"ह�को बैठकले य�तो �नण.य गरेको हो । ‘ऊजा.को 

सyकट देDखएकाले  यसलाई समाधान गन6 ?य न�व�प ऊजा.सyकट �नवारणकाल रा� ेभ�नएको छ,’ नेपाल 

	व�युत ्?ाFधकरणका काय.कार" �नद6शक मुकेशराज कापm्लेले अ�भयानसँग भने । 

म+gालयले ऊजा.सyकट �नवारणका लाFग तयार" गन. आ+तTरक �पमा ६ ओटा 	वषयगत काय.दल गठन 

गरेको छ । ती काय.दलले आपm्नो 	वषयमा केि+Sत भएर ऊजा.को 	वकासमा भएका सम�या पJहचान 

गन6 र समाधानका लाFग �सफाTरश गTरएका सुझावह� म+gालयलाई बुझाउनेछन ्। ‘म+gालयले गठन 

गरेका काय.दलह�ले 	व�युत ्	वकासका नी�तगत सम�याका 	वषयलाई हेन6छन,्’ ऊजा. म+gालयका 

सFचव सुमन?साद शमा.ले भने । काय.दलह�बाट आएका सुझावह�लाई  स>बि+धत म+gालय र 

�नकायह�सँग बसेर प�न छलफल गTरने शमा.ले बताए ।  यसप�छ माg ऊजा.सyकट �नवारणका लाFग 

	वधेयक म�यौदा गन6 म+gालयको तयार" छ । 

गठन गTरएका ६ ओटा काय.दलमा म+gालय, नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरण र 	व�युत ्	वकास 	वभागका २÷२ 

जनाले नेत ृव गन6छन ्।  यसअनुसार म+gालयका सहसFचव डा. सNजय शमा.ले 	व�युत ्खर"द स>झौता 

(	पपीए) र 	व�युत ्fयापार तथा सौय. jीडस>ब+धी अ5ययन काय.दलको नेत ृव गन6छन ्।   य�तै, 

म+gालयका अका. सहसFचव समीरर न शाGयलाई जल	व�युत ्ऋणपg, जल	व�युत ्आयोजनाको 

?ाथ�मक9करण र लगानी fयव�थापनस>ब+धी काय.दल ?मुख बनाइएको छ । 

 य�तैगर", 	व�युत ्	वकास 	वभागका महा�नद6शक Jदनेश �घ�मरेको नेत ृवमा गठन भएको काय.दलले 

ऊजा.स>ब+धी �नकायह�को सं�थागत सुधार, संरचना सुधार र जल	व�युत ्आयोजनाह�को अनुम�तपg 

Jदनेस>ब+धी अ5ययन गन6छ । 	वभागकै उपमहा�नद6क नवीनराज �सहंको टोल"ले वन र 

वातावरणस>ब+धी 	वषयलाई अ5ययन गन6छ । 

यसबाहेक आयोजनासँग जोPडएका सामािजक 	वषय र �थानीयले पाउने शेयर तथा जsगा ?ािzतबारे प�न 

सुझाव �सफाTरश गन6छ । 

म+gालयले नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणका उपकाय.कार" �नद6शक रामच+S पा^डयेको नेत ृवमा गJठत 

टोल"ले 	व�युत ्	वतरण fयव�थापन र सुधारस>ब+धी नी�त तय गन. �सफाTरश गन6छ । ?ाFधकरणकै 

अका. उपकाय.कार" �नद6शक सुरे+S राजभ^डार" नेत ृवको टोल"ले भने खर"द (?ोGयोरमे^ट) स>ब+धी 



	वषय र fयव�थापक9य सुधारस>ब+धी सम�या समाधानका लाFग सुझाव �सफाTरश गन6छ । 

काय.दललाई सुझाव �सफाTरश गन. दईु हzताको अवFध Jदइएको म+gालयले बताएको छ । ‘म+gालयले 

गठन गरेका काय.दलले Jदने सुझावप�छ प�न ऊजा.सँग जोPडएका 	वषयले आपसी अ+तर`Lया र 

गहृकाय.को माग गन. सGछ,’ ऊजा.सFचव सुमन?साद शमा.ले भने, ‘ यसअनुसार अगाPड ब{छ8 ।’ 
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चमे�लया जल�व0युत ्आयोजना तGकाल स9प.न गन3 ,नदEशन 

fयव�था	पका–ससं� मातहतको साव.ज�नक लेखा स�म�तले चमे�लया जल	व�यतु ्आयोजनाको काम त काल 

अगाPड बढाउन र कुन ैप�न वहानामा काम नरोGन ऊजा. म+gालय र नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणलाई �नद6शन Jदएको 

छ । 

स�म�तको आइतवारको बैठकमा सो आयोजनाको आठसय ४३ �मटर सEुङ खुि>चएको स>ब+धमा त�यपूण. 

छान;बन गरेर माg ैभGुतानी Jदन पुनः सचेत गराएको छ । खुि>चएको सEुङम5ये छसय ११ �मटर सEुङ पुनः 

�नमा.ण भइसकेको र बाँक9 रहेको दईुसय ३२ �मटर सुEङ त काल मम.त स>भार गन. समेत �नद6शन Jदएको 

सभाप�त जनाद.न शमा.ले जानकार" Jदए । 

बैठकमा उप?धानम+gी एवम ्ऊजा. म+gी टोपबहादरु रायमाझीले आयोजनाका स>ब+धमा देDखएको 	ववाJदत 

	वषयमा म$ूयाyकन गरेर भGुतानी Jदन ेर काम अगाPड बढाउने सोच रहेको बताए । ‘म$ूयाyकन गरेर भGुतानी 

Jद+छाँ◌,ै छान;बनका Lममा ग$ती कमजोर" देDखए हामी  यसलाई कारवाह" गछ�’ उनले भने । 

ऊजा. सFचव समुन?साद शमा.ले आयोजनाका अE काम अगाPड बJढरहेको र सEुङ खुि>चएको 	वषयमा ?cट �नण.य 

आउने 	व	:कै आगामी १० मह"ना�भg स>प+न हुन सGने बताए ।   

सो आयोजनामा �. एक अब. नौ करोड रकम गलत तवरले भुGतानी Jदन लाFगएको भ+दै लेखा स�म�तले 

२०७१ असार १० गते ऊजा. म+gालयलाई छलफलमा बोलाएको र १७ गतेको बैठकले छान;बन नगTरकन 

ठेकेदारको मागअनुसार रकम नJदन �नद6शन Jदएको Fथयो । 

स�म�तले चमे�लया जल	व�यतु ्आयोजनामा देDखएको अ�नय�मतताको पुनःछान;बन गर" त काल �नमा.ण सEु 

गन. ऊजा. म+gालय र ?ाFधकरणलाई Jदइएको �नद6शन अव�ा भएको भ+दै त काल"न ?धानम+gी सशुील 

कोइरालाको गत साउन १८ गते 5यानाकष.णसमेत गराएको Fथयो । 

दाचु.लाको �शखर गा	वस–४ बलाँचमा �नमा.णाFधन सो आयोजना सन ्२००६ को जनवर"बाट �नमा.ण शुE भई सन ्

२०११ को मेमा स>प+न हुनुपन6 Fथयो । पटक–पटक भेTरयसन हँुदाहँुदा सो आयोजनाको लागतसमेत �. १५ अब. छ 

करोड पुगेको छ । रासस 

 

 
  



>f]tM sflGtk'/, 2072÷09÷12 

नाकाब.द�को 5भाव मा�थ&लो कणा3ल�मा 

?काश अFधकार"  

राcKघाती स>झौताको आरोप  खे	परहेको माFथ$लो कणा.ल" जल	व�युत ्आयोजना भारतको अघो	षत 

नाकाब+द"का कारण प ुन: संकटमा पन6 देDखएको छ । तीन मJहना लामो नाकाब+द"ले कcटकर दै�नक9 

;बताउनुपरेप�छ ?भा	वत िज$लाका बा�स+दाले माFथ$लो कणा.ल"मा अवरोध प ुरय्ाउने चेतावनी Jदएका 

हुन ्। 

�थानीयले नाकाब+द"को बदला �लन आफूह�ले कुनै हालतमा आयोजना अ�घ ब{न नJदने अडान �लएका 

छन ्। 

आयोजनाको सव6aणकालदेDख नै माओवाद", नेप ाल मजदरु `कसान पाट�, रािcKय जनमोचा.का 

नेता/काय.कता.ह�ले राcKघाती स>झौता भ+दै खारेजीको माग गद< आएका छन ्। 

ती दलको 	वरोधका बाबजुद सरकारले गत वष. भारतीय क>पनी जीएमआरसँग आयोजना 	वकास 

स>झौता (पीडीए) गरेको Fथयो । पीडीए ह�ताaरले आयोजना �नमा.ण गन. सरकारलाई बा5य बनाएको छ 

। 

नाकाब+द" खुले प�न आयोजना ठzप  पान6 �थानीयको चेतावनी छ । �थानीयबाट  अवरोध हुने सूचना 

पाएप�छ केह" मJहनायता आयोजनाको कामकाज ठzप  छ । 

‘पीडीएप�छ आयोजना अ�घ ब{ने आशा Fथयो । मधेस आ+दोलनलाई बहाना बनाउँदै भारतले नाकाब+द" 

लगायो,  यसबाट आयोजना ब+न Jदनु हु+न भ+ने मत ब{न थालेको छ,’ दैलेख रामागाडका �थानीय 

जीवन थापाले भने, पTरि�थ�त अनुकूल नभए यहाँ आयोजनाका ग�त	वFध सNचालन गन. कJठनाइ हुने 

देDख+छ ।’  यसो त यहाँका बा�स+दा माg नभई सबै नेप ाल"मा य�तबेला भारत	वरोधी भावना बढेको छ । 

	व 

गतमा माFथ$लो कणा.ल"मा अवरोध गनु. हु+न भ+नेह�समेत नाकाब+द"प�छ आLो�शत छन ्। अFधकांश 

�थानीयबासी भारतीय क>पनी?�त य�त बेला शंकाको �िcटले हेन. 

थालेका छन ्। 

 ‘यस aेgमा आयोजना	वरोधी भावना ब{नु सरकारकै लाFग चुनौती हो,’ म5यपिrचम बस fयवसायी 

स�म�तमा काय.रत उनले भने, पीडीए गरेप�छ आयोजना सरकारकै दा�य वमा परय्ो ।’ आयोजनाको 

सुरaादेDख आवrयक वातावरण �नमा.ण गनु.पन6 सरकारको दा�य व हो । 



सोमबार साँझ अ�ात समूहले जीएमआरको सुख6त खजुराि�थत काया.लयमा बम 	व�फोट गरेप�छ झन ्

gास बढेको छ । ‘जसले ज�तबेला जे प�न गन. सGछन’् भ+दै क>पनीका कम.चार"ह� आयोजना aेgमा 

पुsन सकेका छैनन ्। 

आयोजना	वरोधी भावना बढेप�छ कम.चार"ह� फुस.Jदला भएका छन ्। ‘नाकाब+द"ले गदा. भारतको Tरस 

हामीमाFथ पोtदैछन ्। क�त बेला के पो हुने हो भ+ने Fच+तामा छ8,’ एक कम.चार"ले भने । 

 	वzलव माओवाद", जनमोचा., नेम`कपाले समेत भारतीय fयवहार	वE�ध माFथ$लो कणा.ल"मा आफूह� 

कडा भएर ?�तुत हुने बताएका छन ्। जनमोचा.का िज$ला सFचव क	वराज खgीले भारतको 

जलdोतमाFथको �नयत छल�ग भएकाले अब सरकारले स>झौता खारेज गनु.को 	वक$प नभएको बताए । 

‘आयोजनाका सबै ग�त	वFधह�मा अवरोध पुरय्ाउँछ8,’ खgीले भने, नाकाब+द"का कारण �थानीयबासीले 

सहयोग गछ.न ्। �थानीय नै अJहले खरो 	वरोधमा उgेका छन ्।’ 

९ सय मेगावाटको यो आयोजनाबाट सरकारले �स:ैमा १२ ?�तशत ;बजुल" र २७ ?�तशत सेयर पाउनेछ । 

पीडीए ह�ताaर भएको एक वष.को अवFधमा पूरा गनु.पन6 कामसमेत क>पनीले अझै सकेको छैन । 

पीडीए भएको असोज ३ गते एक वष. पूरा भइसकेको छ । तो`कएका काम पूरा नभएप�छ 	व:ीय dोत 

जुटाउन समय लि>बने र आयोजना �नमा.णमा ? यa असर पुsने देDखएको छ । पीडीएमा ?व�.धकले दईु 

वष.मा 	व:ीय dोत जुटाउने र  यसप�छको ५ वष.मा �नमा.ण स>प+न गनु.पन6 उ$लेख छ । 
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चमे�लया जल�व0युत ्आयोजना तGकाल स9प.न गन3 ,नदEशन 

fयव�था	पका–संस� मातहतको साव.ज�नक लेखा स�म�तले चमे�लया जल	व�युत ्आयोजनाको काम 

त काल अगाPड बढाउन र कुनै प�न वहानामा काम नरोGन ऊजा. म+gालय र नेपाल 	व�युत ्

?ाFधकरणलाई �नद6शन Jदएको छ । 

स�म�तको आजको बैठकमा सो आयोजनाको ८४३ �मटर सुEङ खुि>चएको स>ब+धमा त�यपूण. छान;बन 

गरेर माgै भुGतानी Jदन पुनः सचेत गराएको छ । खुि>चएको सुEङम5ये ६११ �मटर सुEङ पुनः �नमा.ण 

भइसकेको र बाँक9 रहेको २३२ �मटर सुEङ त काल मम.त स>भार गन. समेत �नद6शन Jदएको सभाप�त 

जनाद.न शमा.ले जानकार" Jदनुभयो । 

लेखाले काम गन. Jदएन भ+ने 	वषय आगामी Jदनमा सु+नु नपरोस ्भ+दै स�म�तले �cटाचारमा 

लागेकालाई कारवाह" गन., आiनो ग$ती लुकाउन अEलाई दोष लगाउने ?व	ृ:को अ+ य गन. ऊजा. 

म+gालय, ?ाFधकरण र स>व�ध पaको 5यानाकष.ण गराएको हो । 

बैठकमा उप?धानम+gी एवम ्ऊजा. म+gी टोपबहादरु रायमाझीले आयोजनाका स>ब+धमा देDखएको 

	ववाJदत 	वषयमा मू$याyकन गरेर भुGतानी Jदने र काम अगाPड बढाउने सोच रहेको बताउनुभयो । सबै 

?कारको सम�या समाधान गन. सरकार ?य नशील रहेको उ$लेख गद< उहाँले दोषीलाई कारवाह" गन. र 

आयोजना स>प+न गन. आपूm तयार रहेको �पcट पानु.भयो । 

“मू$याyकन गरेर भुGतानी Jद+छाँ◌ै, छान;बनका Lममा ग$ती कमजोर" देDखए हामी  यसलाई कारवाह" 

गछ�” उहाँले भ+नुभयो । ऊजा. सyकट समाधान गन. अनुभू�त हुने र पTरणाम आउने गर" योजना अगाPड 

बढाउन लागेको उहाँको भनाइ छ । 

ऊजा. सFचव सुमन?साद शमा.ले आयोजनाका अE काम अगाPड बJढरहेको र सुEङ खुि>चएको 	वषयमा 

?cट �नण.य आउने 	व	:कै आगामी १० मJहना�भg स>प+न हुन सGने बताउनुभयो । इ+धनको अभावमा 

केह" सम�या परेको भएप�न प�छ$लो Jदनमा वाDण=य तथा आपू�त. म+gालय, गहृ म+gालयको 

सम+वयमा आयोजनाले इ+धन पाएको उ$लेख गद< हाइ�ोमेका�नक र इलेGKो मेका�नकल ठेकेदारले काम 

गTररहेको उहाँको भनाइ छ । 

सव�टेशन र ?सारण लाइन �नमा.णको कामसमेत अि+तम चरणमा रहेको र �थानीय तहमा केह" सम�या 

भएप�न  यसलाई समाधान गन. स`कने देDखएको छ । सो आयोजनामा E एक अब. नौ करोड रकम गलत 

तवरले भुGतानी Jदन लाFगएको भ+दै लेखा स�म�तले २०७१ असार १० गते ऊजा. म+gालयलाई छलफलमा 



बोलाएको र १७ गतेको बैठकले छान;बन नगTरकन ठेकेदारको मागअनुसार रकम नJदन �नद6शन Jदएको 

Fथयो । 

य�तै सोह" वष. चैत १ गतेको स�म�तको बैठकले पुनःछान;बन स�म�त बनाएर सो स�म�तको ?�तवेदनका 

आधारमा माgै अगाPड बढाउन र आवrयक अनुस+धान गन. अिtतयार दEुपयोग अनुस+धान आयोगलाई 

आjह गरेको Fथयो । तर ?ाFधकरणले सोह" �नण.यले भुGतानी रो`कएको र लेखा स�म�तले काम रोGयो 

भ+दै साव.ज�नक अ�भfयिGत Jदँदै आएको Fथयो । 

य�तै गत असार ७ र १३ गते त काल"न ऊजा. सFचव राजे+S`कशोर aेgी र ?ाFधकरणका ?मुख मुकेशराज 

काiलेको आjहमा ?ाFधकरणकै इि+ज�नयTरङ 	वभागका उ�च अFधकार"को संयोजक वमा छान;बन 

स�म�त बनाएर सोह" स�म�तको ?�तवेदनका आधारमा ?च�लत दरका आधारमा माgै सुEङ खुि>चएको 

	वषयमा भुGतानी Jदन �नद6शन Jदएको Fथयो । 

?ाFधकरणले सन ्२००६ को ठेGका स>झौतामा उ$लेख नभएको नयाँ कामका लाFग छ वष. अ�घको 

मू$यमा काम गन. नमानेको भ+दै सन ्२०१३ को ?च�लत दरअनुसार काम Jदएको र अFjम भुGतानी माg 

Jदएको जनाएको Fथयो । आयोजनाको भेTरएसन अड.रबापत E ८२ करोड ९३ लाख माgै भुGतानी 

Jदनुपन6मा ?ाFधकरणले E एक अब. नौ करोड भुGतानी Jदन लागेको Fथयो । 

स�म�तले भेTरयसनबापतको उGत रकम भुGतानी नJदन र Jदनुपन6 कारण �पcट पेश गन. �नद6शन Jदएको 

Fथयो । लेखा स�म�तका सद�य राजे+S केसीको संयोजक वमा गJठत उपस�म�तले आयोजनामा 

�cटाचार भएको ठहर गद< भुGतानी नJदन भनेको Fथयो । 

स�म�तले चमे�लया जल	व�युत ्आयोजनामा देDखएको अ�नय�मतताको पुनःछान;बन गर" त काल 

�नमा.ण सुE गन. ऊजा. म+gालय र ?ाFधकरणलाई Jदइएको �नद6शन अव�ा भएको भ+दै त काल"न 

?धानम+gी सुशील कोइरालाको गत साउन १८ गते 5यानाकष.णसमेत गराएको Fथयो । 

दाचु.लाको �शखर गा	वस–४ बलाँचमा �नमा.णाFधन सो आयोजना सन ्२००६ को जनवर"बाट �नमा.ण सुE 

भई सन ्२०११ को मेमा स>प+न हुनुपन6 Fथयो । पटक–पटक भेTरयसन हँुदाहँुदा सो आयोजनाको 

लागतसमेत E १५ अब. छ करोड पुगेको छ । 

प�छ$लो पटक ?ाFधकरणले इ+धन अभाव, लेखा स�म�तको �नण.यको कारण सम�या परेकाले एक 

वष.�भg �नमा.ण स>प+न हुन नसGने जनाएको Fथयो । fयव�था	पका–संस�को कृ	ष तथा जलdोत 

स�म�तको बैठकमा ?ाFधकरणका उ�च अFधकार"ले लेखा स�म�तका कारण काम गन. नस`कएको भ+दै 

तक.  गरेका Fथए । आजको बैठकमा सांसद रामहTर ख�तवडा, धनराज गुEङ, राजे+Sकुमार केसी, मीना पुन, 



हTरचरण साहले लेखा स�म�तले आयोजनाको काम रोGयो भनेर साव.ज�नकEपमा आइरहेका ?चार 

त काल अ+ य हुनुपन6 र दोषीमाFथ कारवाह" हुनुपन6मा जोड Jदनुभएको Fथयो । रासस  
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चमे�लयाको भे=रएसन रकम Sदन ,नदEशन 

पुस १३, २०७२- संस�को साव.ज�नक लेखा स�म�तले ३० मेगावाटको चमे�लया जल	व�युत ्आयोजनाको 

भेTरएसन रकम भुGतानी गन. र आयोजनाको �नमा.ण अ�घ बढाउन सरकारलाई �नद6शन Jदएको छ। 

�cटाचारको आशंकामा यसअ�घ भेTरएसनको भुGतानी रोGन ऊजा. र 	व�युत ्?ाFधकरणलाई �नद6शन 

Jदएको लेखा स�म�तले आiनो �नण.य उ$1याएको हो। 

 

लेखा स�म�तको आइतबारको �नद6शनमा भेTरएसनको रकम 	व�युत ्?ाFधकरणले भुGतानी गन6 

र रो`कएको काम फेTर था$ने उ$लेख छ। 
 

पूव.ऊजा.म+gी राधा �वाल"को �नद6शनमा 	व�युत ्?ाFधकरणले १ अब. ९ करोड भुGतानी Jदन था$दा लेखा 

स�म�तले रोGन �नद6शन Jदएको हो। भुGतानी रोकेलग: ैठेकेदारले �नमा.णको काम प�न रोकेकाले �वत+g 

स�म�त गठन गरेर अवरोध हटाउन खोिजएको लेखा स�म�तका सद�य रामहTर ख�तवडाले बताए। ‘ऊजा. 

	व�समेत सि>म�लत �वत+g स�म�तले आयोजनामा भएको काम कारबाह" सूqम �पमा हेन6छ,’ 

ख�तवडाले भने, ‘कुनै अ�नय�मतता भए फेTर लेखा स�म�तले छान;बन गन6छ।’ ठेकेदारको दाबीअनुसार 

नभई मू$यांकनका आधारमा भुGतानी Jदन �नद6शन भएको अका. सद�य राजन केसीले बताए। 
 

लेखा स�म�तको आइतबारको बैठकमा ऊजा.म+gी टोपबहादरु राजमाझीले भेTरएसन भुGतानीको पaमा 

आवाज उठाएका Fथए। सFचव सुमन शमा.ले प�न ऊजा. संकटका बेला अFधकांश काम स`कएको 

आयोजनालाई �छटोभ+दा �छटो स>प+न हुने वातावरण बनाउन आjह गरेका Fथए। 
 

स�म�तले आवrयकता र औFच य;बना मनोमानी म+gालयको संtया बढाएको भ+दै सरकारलाई सचेत 

गराउने �नण.य गरेको छ। स�म�तको आइतबारको बैठकले  यसबारे ‘जवाफ माsने’ �नण.य प�न गरेको हो। 

‘आवrयकताअनुसार म+gालयको संtया �नधा.रण गन6 मि+gपTरष�को अFधकार हो, तर रा=यकोषको 

दEुपयोग हुने गर" मनोमानी म+gालयको संtया बढाउनुको आधार के भनेर सरकारको धारणा माsन 

खोिजएको छ,’ स�म�त सद�य केसीले भने। 
 

दाचु.लाको बलाचमा ब�नरहेको आयोजना सन ्२०११ मा ब+ने लqय �लइएको Fथयो। कोTरयन एिGजम 

बuकको लगानीमा ब�नरहेको उGत आयोजनाको �स�भलतफ. को ठेGका पाएको Fच�नयाँ क>पनीको 

लापरबाह"ले सEुमा आयोजनाको काम सु�त हँुदै आएको Fथयो। प�छ आयोजनाको टनेल खुि>चने सम�या 

देखा परेको Fथयो।  यसप�छ Fच�नयाँ क>पनी गेजुवाले थप भेTरएसन रकम माग गरेको Fथयो। 



उGत रकममा 	ववाद भएप�छ लेखा स�म�तले रोGन �नद6शन Jदएको Fथयो। तो`कएको समयभ+दा ५ वष. 

Jढला भइसकेको उGत आयोजना राजनी�तक Dखचातानी, ठेकेदार र कम.चार"को गैरिज>मेवारपनको 

�सकार ब+दै आइरहेको छ। 
 

त काल काम सुE भए �नमा.ण स>प+न भई उ पादन हुन अझै एक वष. लाsने अनुमान गTरएको छ। 

अFधकार"ह�का अनुसार ९० ?�तशतभ+दा बढ" काम स`कइसकेको छ। 
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�व0युत ्स@कट समाधान गन3 ,नदEशन 

उप–?धानम+gी टोपबहादरु रायमाझीले 	व�युत ्सyकट समाधान गन6 ढyगले काम गन. नेपाल 	व�युत ्

?ाFधकरणका कम.चार"लाई �नद6शन Jदनुभएको छ । 

उप–?धानम+gीमा �नयुGत भएको साढे दईु मJहनाप�छ सोमबार ?ाFधकरण पुगेर ऊजा.म+gीले 

जल	व�युत ्aेgका 	वकासका लाFग ?ाFधकरणले गनु.पन6 काय.बारे ठोस काय.योजना बनाएर $याउन 

आjह गद< भ+नुभयो – “ऊजा. सyकट समाधान गन. के के गनु.पछ. , गनु.स ्।” 

प�छ$लो Jदनमा नद"मा जल?वाह घटेका कारण दै�नक ११ घ^टाभ+दा बढ" 	व�यु भार कटौती भएको र 

भारतको अघो	षत नाकाब+द"प�छ सबैभ+दा बढ" भार 	व�यु मा नै परेकाले सम�या उ प+न भइरहेका 

अव�थामा सबैसँग �मलेर काम गTरने ऊजा. म+gीको भनाइ Fथयो । 

गत भदौ १० गतेदेDख ?ाFधकरणको बोड. बैठक ब�न नसकेको, काय.कार" ?मुखको 	ववादका कारण दै�नक 

कामकाजमा सम�या उ प+न भएको र 	व�युत ्खTरद स>झौता रो`कएको छ । 

?ाFधकरण सNचालक स�म�तको सद�यको 	ववाद प�न कायमै रहँदा थप सम�या भइरहेका अव�थामा 

ऊजा. म+gी रायमाझीले सबै सम�या समाधान गरेर अगाPड ब{ने 	वrवास fयGत गनु.भयो । 

सो अवसरमा ?ाFधकरणका काय.कार" ?मुख मुकेशराज काiलेले ?ाFधकरणको समj काय.योजनाबारे 

जानकार" गराउनुभयो भने ?ाFधकरणका कम.चार" सyघ सyगठनका ?मुखले प�छ$लो Jदनमा 

?ाFधकरणका ५३० Kा+सफम.र जलेको र 	व�युत ्?णाल"मा नै सम�या भएको अव�थामा मम.तस>भारमा 

	वशेष 5यान Jदनुपन6 आवrयकता आँ◌ै$याएका Fथए । रासस 
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जल�व0युत ्आयोजना ◌ः �वदेशी मुgामा भु�तानी Sदइने 

सरकारले जल	व�यतु ्आयोजनालाई ती� Eपमा 	वकास गन6 लqयका साथ वैदे�शक मSुामा भGुतानी ?`Lया सहज 

बनाउने भएको छ । 

सरकारले साव.ज�नक गरेको ‘त काल"न सुधार काय.योजना–२०७२’मा जल	व�युत ्आयोजनामा अमेTरक9 

डलरमा लगानी गन. पाउने र सोह" मुSामा भुGतानी गन. Jदने योजना समावेश गTरएको छ । मुtय सFचव 

डा सोमलाल सुवेद"को अ5यaतामा नेपाल सरकारका सFचवको बैठकले पाTरत गरेको सो काय.योजनालाई 

अगाPड बढाउन ऊजा. म+gालय, नेपाल राcK बuक, आयोजना ?वRधक, नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणलाई 

पूण.Eपमा काम गन. आवrयक �नद6शन Jदइस`कएको छ । सो काय. आगामी ६ मJहना�भg पूरा गन6 र मुSा 

अपचलन हुन सGने अव�थालाई समेत �नय+gण गन. स`कने 	वrवास �लइएको छ । 

जल	व�युत ्aेgमा लगानी गन. चाहने �वदेशी तथा 	वदेशी ?वRधकले अमेTरक9 डलरमा 	व�युत ्खTरद 

स>झौता हुनुपन6 माग राDखरहेको स+दभ.मा सरकारको प�छ$लो काय.योजनाले सहयोग पुsने 	वrवास 

�लइएको छ । 	वगतमा नै अगाPड बढाइएका ‘सुपर �सGस’ आयोजना, मझौला तथा ठूला आयोजनाले 

वैदे�शक मुSामा कारबोर गन. पाउनुपन6 माग सरकारसँग राtदै आएका Fथए । 

	व�यु मा नागTरकको पहँुच बढाइने  

सव.साधारणको 	व�यु मा पहँुच बढाउने र 	वतरण aमता अ�भव�ृFध गन6 लqयका साथ मुलुक�भgका 

	वतरण ?णाल"लाई भरपदk, वातावरण तथा सौ+दय.मैgी बनाउने सरकारको त काल सुधार काय.योजनामा 

समावेश गTरएको छ । 	व�यु का ?सारण लाइन तथा सरंचना �नमा.ण गदा. भ�दा भएको, सौ+दय. 

सरंaणमा 5यान नJदइएको भ+ने गुनासो आइरहेकाले  यसलाई 5यान Jदन लाFगएको हो । 

य�तै 	वतरण ?णाल"लाई fयवि�थत बनाउने उ�देrयले 	वतरण गुEयोजना बनाएर लागू गन6 र  यसमा 

ए�सयाल" 	वकास बuकको सहयोग �लने र 	व�युत ्	वतरणमा ?ा	वFधक दaता अ�भव�ृFध गन6 लqय 

राDखएको छ । 

?ा	वFधक जनशिGत थप गन6  

य�तै ऊजा. म+gालय 	वशेषगर" ?ा	वFधक म+gालय भएकाले  यसमा ब{दो जनशिGत ?ा	वFधक नै 

हुनुपन6 भ+ने 5येयलाई आ मसात ्गद< समj सyगठना मक सरंचना, जनशिGत 	वकास, दरब+द" 

सytया व�ृFध तथा fयव�थापन गTरनेछ । ब{दो िज>मेवार" र काय. स>पादनका आधारमा काय.मूलक 

न�तजा �नका$न सyगठना मक सरंचना अ5ययन ९ओए+डएन० सव6aण भइरहेको र सो काय. आगामी ६ 

मJहना�भg स>प+न गन6 लqय राDखएको छ । 



मुलुकको सवा.yगीण 	वकासका लाFग 	व�यु मा आ म�नभ.र हुने गर" उ पादन, ?सारण र 	वतरण 

?णाल"लाई ?भावकार" बनाउने ?मुख उ�देrयका साथ नेपालको सं	वधानबमोिजम ऊजा.स>ब+धी 

?ावधानलाई काया.+वयन गन. आवrयक नी�तगत, कानुनी, ?`Lयागत तथा सyगठना मक fयव�था 

आगामी एक वष.�भg पूरा गन6 र संवैधा�नक fयव�थाअनुसार नै संरचना तयार गन6 सरकारले लqय 

�नधा.रण गरेको छ । 

सं	वधानमा सात ?देशको fयव�था गTरएकाले ऊजा. म+gालयअ+तग.तका �नकायलाई प�न ?देश तथा 

�थानीय तहमा 	व�तार गन6, 	व�युत ्	वकास 	वभागलाई ?देश �तरमा लैजाने र जल तथा ऊजा. 

आयोगलाई 	वशु�ध नी�तगत काममा माgै लगाइनेछ । लामो समयदेDख �नजी ?वRधकले माग गद< 

आएको ?सारण मू$य �नधा.रण गन. �पcट मापद^ड र काय.योजना बनाइनेछ । 	व�युत ्के+Sबाट ?सारण 

लाइनमा जो�दा, ?सारण गदा. र उपभोGतासँग पुsदा फरक–फरक मू$य हुनुपन6 ?वRधकको माग रहँदै 

आएको Fथयो । 

	व�युत ्रोय$ट" 	वतरण पारदश� नभएको गुनासोलाई स>बोधन गन. 	वतरण काय.	वFध तयार गTरनेछ । 

नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरण, सNचालक स�म�त मनलाsद" तवरले सNचालन हुने प�ध�तका कारण सं�था 

घाटामा गएकाले  यसलाई �नय+gण गन. आवrयक आचारसंJहता �नमा.ण गर" लागू गTरनेछ । सो काय. 

आगामी तीन मJहना�भg स>प+न गन6 र नै�तक दा�य व�भg नब�ने सNचालक स�म�त सद�यलाई 

कारबाह"को दायरामा $याउन प�न उGत ?ावधानले सहयोग गन6छ । 

	व�युत ्सyकलन के+S 	व�तार  

jामीण aेgका उपभोGता +यूनतम शु$क �तन. प�न E पाँच सयभ+दा बढ" �तनु.पन6 बा5यतालाई अ+ य 

गन. सरल र सहजEपमा 	व�युत ्महसुल �तन6 वातावरण बनाइनेछ । jामीण aेgमा घु>ती महसुल 

सyकलन के+S �थापना गTरने, jामीण चTरgका नगरपा�लकामा ?ाFधकरणको महसुल सyकलन के+S 

सNचालन गTरनेछ । 	व�युत ्महसुल �तन. सदरमुकाम नै आउनुपन6 बा5यतालाई सो fयव�थाले सहयोग 

पुsनेछ । 

म+gालयमा म+gीले सFचवसँग, सFचवले 	वभाग र ?ाFधकरणका ?मुखसँग काय.स>पादन करार गन6 र 

एक वष.�भg पTरणाम �नका$न ेलqय सरकारको छ । सEवा मापद^ड तयार पान6, ?शासन सुधार 

स�म�तको ?�तवेदन, २०७० काया.+वयन गन6, सबैका लाFग Jदगो ऊजा.को अवधारणाअनुEप ऊजा.मा 

सव.सुलभ पहँुच, ऊजा. ?वRधन र दaता अ�भव�ृFध गन6, जल	व�युत ्आयोजनाको सूची अ�यावFधक गर" 

लगानीयोsय आयोजना ?�त�पधा. लाFग तयार पाTरनेछ । 



आयोजना �थल सुर�aत राDखने  

आयोजनाको पहँुच माग. �नमा.ण गन6, जलाशययुGत आयोजना �थललाई सुर�aत रा� ेर स>भाfय aेgमा 

अ+य 	वकास �नमा.ण काय.बाट अ�तLमण हुन नJदने, जल	व�युत ्आयोजनाको बाँधको सुरaास>ब+धी 

�नद6�शका तयार पार" लागू गन6, आयोजनाको वे�सन गुE योजना अ�यावFधक गन6 र बजारमुखी 

	वकासका लाFग ?ाथ�मकता �नधा.रण गर" L�मक Eपमा 	वकास �नमा.णलाई समय ता�लकामा आब�ध 

गन6, सौय. ऊजा. रािcKय 	व�युत ्?णाल"मा जडान गTरनेछ । सो काय. आगामी दईु वष.�भg पूरा गTरनेछ । 

रासस 
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चमे�लयाको काम था&न लेखाको ,नदEशन 
संस�को साव.ज�नक लेखा स�म�तको �नद6शनका कारण डढे वष.देDख अवE�ध ३० मेगावाटको चमे�लया 

जल	व�युत ्आयोजनाको बाँक9 काम था$न स�म�त आफu ले आiनो �नण.य उ$टाएको छ। 
  

स�म�तले ऊजा. म+gालय र 	व�युत ् ?ाFधकरणलाई दररेट पुनमू.$यांकन गर" काम था$न आइतबार 

�नद6शन Jदएको हो। स�म�तको आइतबारको बठैकमा जनाद.न शमा.ले आफu ले Jदएको �नद6शन उ$टाउँद ै

भने, 'मू$यांकन गनkस, भुGतानी गनkस,् बाधाअ�चन Jदएका छनै8, अब स�म�त (साव.ज�नक लेखा 

स�म�त) िज>मेवार हुने गर" होइन म+gालय (ऊजा.) िज>मेवार हुने गर"।'  

स�म�तले २०७१ साल असार १७ गते चमे�लयाको खुि>चएको सुEङ सीधा पान. परामश.दाता इि+ज�नयरले 

अनुमान गरेको एक अब. नौ करोड Eपयैाँमा आधाभ+दा बढ" अ�नय�मतता भयो भ+द ै भुGतानी रोGन 

�नद6शन Jदएको Fथयो। स�म�तको �नद6शन पालना गद< ?ाFधकरण सNचालक स�म�तले औपचाTरक �पमा 

‘लेखा स�म�तको अकk �नद6शन नभएस>म भुGतानी रोGने' �नण.य गरेको Fथयो। 
  

लेखा स�म�त र ?ाFधकरणले �नण.य गनु.अ�घ न ै२०७१ वशैाखदेDख भुGतानी नपाएको भ+द ैखुि>चएको 

सुEङ मम.तकाय. रोकेको Fथयो । परामश.दाता र ?ाFधकरणले खुि>चएको सEुङ सीधा पान. अ+तTरम �पमा 

एक अब. नौ करोड Eपयैाँ �वीकृत गरेर काम सुE गराएका Fथए। यो रकम ?ाFधकरणको त काल"न 

सNचालक स�म�तले पाTरत गरेप�छ लेखा स�म�तले भुGतानी Jदन रोक लगाएको Fथयो। 
  

ठेकेदार सीजीजीसीले खुि>चएको कुल आठ सय ५३ �मटरम5ये ६ सय ११ �मटर सुEङ सीधा पाTरसकेको 

Fथयो। लेखा स�म�तकै �नद6शनका कारण दईु सय ३२ �मटर सुEङ मम.त हुन नपाएप�छ उसको आलोचना 

हँुद ैआएको Fथयो । लेखा स�म�तले ९४ ?�तशत काम स`कएप�छ �cटाचार भएको भ+द ैभुGतानी रोGन 

�नद6शन Jदएको हो। 
  

आइतबारको बठैकमा ऊजा. सFचव सुमन?साद शमा.ले अ+तTरम भुGतानीलाई �वीकृत गTरएको नभई 

त काल भुGतानी नहँुदा काम रो`कएको बताए। शमा.ले हरेक `फPडक ठेGकामा परामश.दाताले Jदएको 

दरलाई मा+नपैन6 र Fच: नबुझ े	ववाद समाधान बोड.माफ. त स$टाइने,  यसमा प�न समाधान हुन नसके 

आ;ब.Kेसनमा जाने पर>परा रहेको उ$लेख गद< भने, ‘त काल भुGतानी रोGनुपन6 आवrयकता छनै। 

अ+तTरम भुGतानी गरेर जान स`क+छ यसले काम रो`क+न।' 
  

?ाFधकरणको उ पादनका उपकाय.कार" �नद6शक शेर�सहं भाटले ठेकेदारले त काल ै भुGतानी पाउन े र 

बीचमा बाधाअवरोध नआउने हो भने काम सुE भएको ११ मJहनाप�छ चमे�लयाले ३० मेगावाट ;बजुल" 

उ पादन गन6 बताए।चमे�लयाले वा	ष.क १८ करोड २४ लाख यु�नट ;बजुल" उ पादन गछ.। 



  

लेखा स�म�तको �नद6शनका कारण कTरब डढे वष. Jढला हँुदा ?ाFधकरणलाई उ पादन हुने ;बजुल" माg 

औसत ;बL9दर ?�तयु�नट आठ Eपयैाँ ५० पसैाका दरले एक अब. ५५ करोड Eपयैाँ घाटा पTरसकेको छ। ३० 

मेगावाटको ;बजुल" द�ैनक ६ घ+टाका दरले Pडजेलबाट चलाउने हो भने द�ैनक ४५ हजार �लटर बराबर हुन 

आउँछ।  
  

Pडजेलको मू$यमा चमे�लयाले ६ घ+टा माg ;बजुल" उ पादन गदा. द�ैनक ३६ लाख ४५ हजार Eपयैाँ खच. 

लाsछ।ऊजा.सFचव र ?ाFधकरणका अFधकार"ह�ले काम रो`कएको बताएप�छ स�म�तका सद�यह�ले 

स�म�तको काम रोGने उ�देrय नभएको ?�ट पाद< अ�नय�मतता भएको छान;बन गन6, परामश.दाताले 

Jदएको दर पुनमू.$यांकन गनु.पन6 बताए। 
  

'चमे�लयामा आFथ.क अ�नय�मतता भएको उपस�म�तले प�न ठहर गरेको छ,' सांसद धनराज गुEङले भने, 

‘पुनरावलोकन गन. स�म�तले पटकपटक पgाचार गरेको Fथयो, स�म�तलाई दोष देखाएर काम रो`कयो।' 

?ाFधकरणले भने �नद6शन फुकुवा नभएस>म भुGतानी हुन नसGने, भुGतानी नपाएका कारण ठेकेदारले 

काम नगन6 बताउँद ैआएको छ। 
  

सुEङ सीधा पान6 थप काम (भेTरयसन अड.र) एक अब. नौ करोड Eपयैाँम5ये केह" अ�नय�मतता भएको 

हुनसGने स�म�त सद�य एवं यसअ�घ स�म�तले गठन गरेको उपस�म�तको संयोजक राजे+S केसीले 

बताए। उनले भने, 'हामीले  यो एक अब. नौ करोड Eपयैाँको औFच य पुिcट गर भनेका ह8।' 
  

पूव.ऊजा.म+gी डा. ?काशशरण महतले लेखा स�म�तले काम रोकेको नभई अ�नय�मततालाई संकेत गन. 

खोजेकाले  यसको टंुगो लाsनुपन6 बताए। 'केह" सम�या छ भनेर स�म�तले इंFगत गरेप�छ  यसको 

�छनोफानो हुनुपरय्ो,' डा. महतले भने, 'काम ैरोकेर थप दा�य व हामीमाFथ हा$ने ठाउँ नJदऔ।ं' 
  

सांसद रामहTर ख�तवडाले चमे�लयामा भएको �cटाचार ढाकछोप गन. जलमा`फया ?धानम+gी 

समaसमेत पुगेको र रा=यको पसैा धु ने काम भइरहेको आरोप लगाए।स�म�तका पूव.सद�य एवं 

ऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझीले भुGतानी प�न गन6 र काम प�न ती� बनाउने आफूह�को सोचाइ रहेको 

बताए।  
  

उनले यसो भ+दा सांसदले आप	: जनाएप�छ पुनःमू$यांकन गरेर भुGतानी गन6 बताए।सात वष.अ�घ सEु 

भएको सुदरूपिrचमको दाचु.लामा �नमा.णाधीन चमे�लया आयोजना देशकै सबभै+दा महँगो आयोजना 

ब+न पुगेको छ। यसको ?�तमेगावाट उ पादन लागत झ+ड ै६० करोड पुsन लागेको छ।  



>f]tM /fhwfgL b}lgs, 2072÷09÷13 

‘चमे�लयाको भु�तानी देऊ’ 

काठमाड8÷रास— ससं�को साव.ज�नक लेखा स�म�तले ३० मेगावाट aमताको चमे�लया जल	व�यतु ्आयोजनाको 

सुEङ �नमा.णमा सलंsन ठेकेदार क>पनीलाई मू$यांकन गरेर भेTरयसन रकम Jदन �नद6शन Jदएको छ ।  

चमे�लया जल	व�यतु ्आयोजनाको साँघुTरएको सEुङ �नमा.णबापत ठेकेदार क>पनीलाई Jदनुपन6 १ अब. ९ करोडबारे 

लेखा स�म�तले अ�नय�मतता भएको ठहर गद< भुGतानीका लाFग रोकेकामा आइतबारको बठैकले मू$यांकन गरेर 

भGुतानी Jदन �नद6शन Jदएको छ । स�म�तका सभाप�त जनाद.न शमा.ले पJहले अ�नय�मतताबारे छान;बन गरेर 

भGुतानी Jदई काम अ�घ बढाउनका लाFग ऊजा. म+gालयलाई �नद6शन Jदएको बताउँद  ैम+gालय िज>मेवार" हुने गर" 

मू$याकंन गरेर भुGतानी Jदन �नद6शन Jदए । लेखा स�म�तले भGुतानी रोGन �नद6शन Jदएप�छ नेपाल 	व�युत ्

?ाFधकरणका अFधकार"ले लेखाका कारण चमे�लया जल	व�य ुको आयोजना अ�घ ब{न नसकेको बताएका Fथए ।  

स�म�तले चमे�लया भुGतानीबारे आइतबार उप?धानम+gी तथा ऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझी, ऊजा.सFचव 

समुन?साद शमा. र ?ाFधकरणका उ�च अFधकार"स“ग छलफल गरेको Fथयो । लेखा स�म�त सद�य राजे+S केसी 

सयंोजक वको उपस�म�तले भेTरयसनका Lममा ५४ करोड अ�नय�मतता भएको भ+द  ै?�तवेदन Jदएप�छ लेखा 

स�म�तले पुनरावलोकन गरेर माg भुGतानी Jदन �नद6शन Jदएको Fथयो । लेखा स�म�तको �नद6शनप�छ ?ो�भजनल 

आधारमा सुEङ काय.बापतको भGुतानी Jदँद  ैजाने र भेTरयसनबारे म+gालयले थप अ5ययन गरेर टंुगो लगाउने 

सFचव शमा.ले जानकार" Jदए । बठैकमा उनले ८ सय ४३ �मटर साँघTुरएको सEुङम5ये भेTरएसनबापतको रकम 

भGुतानी नगदा. २ सय ३२ �मटरको बाँक9 काम अ�घ ब{न नसकेको बताएका Fथए । बठैकमा भुGतानी Jदएमा र 

इ+धन उपलlध भएमा एक वष.�भg चमे�लया जल	व�यतु ्आयोजनाले उ पादन गTरसGने ?ाFधकरणका काय.कार" 

�नद6शक शेर�सहं भाटले जानकार" Jदए ।  

बठैकमा सासं�ह�ले लेखा स�म�तले भेTरएसनबारे पुन.मु$यांकन नगर" लेखा स�म�तलाई देखाएर 	व�युत ्

?ाFधकरणले चमे�लयाको काम अ�घ नबढाएको भ+द  ैआलोचना गरेका Fथए । २०६४ सालमा �नमा.ण सEु भएर 

२०६८ को जेठमा काम सGनुपन6 चमे�लयाको ९५ ?�तशत काम स>प+न भएको छ । सुEमा ८ अब. Eपयैाँ लागत 

रहेकामा बढेर १७ अब. पुFगसकेको छ । 
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चमे�लयाको भु�तानी रो�का 5करण : पुनमू3&या@कन गरेर माR भु�तानी 
पुनमू.$याyकन गरेरै भGुतानी Jद+छ8 : ऊजा. म+gी 

fयव�था	पका–संस�अ+तग.तको साव.ज�नक लेखा स�म�तले चमे�लया जल	व�युत ्आयोजनाको 

खुि>चएको सुEङ सुधार (खो$ने)गन6 (टनेल �Gयुिजङ JKटमे^ट) काय.को ‘भेTरएशन अड.र’को 

पुनमू.$याyकन गरेरमाg भुGतानी Jदन ऊजा. म+gालय र नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणलाई �नद6शन Jदएको 

छ । स�म�तको आइतवार बसेको बैठकले यसअ�घको �नण.यअनुसार नै पुनमू.$याyकन गर" भुGतानी Jदन 

�नद6शन Jदएको हो । यसअ�घ गत असार १३ गते बसेको स�म�तको बैठकले ?ाFधकरणकै इिNजनीयTरङ 

	वभागमाफ. त पुनमू.$याyकन गर" भुGतानी Jदन �नद6शन Jदएको Fथयो । यसपटक भने कसले मु$याyकन 

गन6 केह" उ$लेख नगर" पुनमू.$याyकन गरेर भुGतानी Jदन �नद6शन Jदएको छ । 

सो स�म�तले यह" 	वषयमा पटकपटक �नद6शन Jदँदै आएको छ । स�म�तले अव २०७१/७२ को मy�सर १९ 

गते ?ाFधकरणको आयोजना 	वकास 	वभागअ+तग.तको भेTरएशन Tर�यू क�मट" (भीआरसी)माफ. त 

मू$याyकन गर" भुGतानी Jदन �नद6शन Jदएको Fथयो । तर, उGत क�मट" खारेज भइसकेको जानकार" 

ऊजा. म+gालयले Jदएप�छ स�म�तले ?ाFधकरणकै इिNजनीयTरङ 	वभागमाफ. त पुनमू.$याyकन गन. नया ँ

�नद6शन Jदएको Fथयो । 

 य�तै, यसअ�घ स�म�तले Jदएको �नद6शनमा पुनमू.$याyकन गदा. लेखा स�म�तबाट गTरएको मू$याyकन 

?�तवेदनलाई आधार बनाउनुपन6 समेत उ$लेख गTरएको Fथयो । तर, यसपटक यसबारेमा केह" प�न 

उ$लेख छैन । साथै, चमे�लयाको बाँक9 रहेको काम यथाशGय चाँडो स>प+न गन.समेत स�म�तले �नद6शन 

Jदएको छ । स�म�तमा उप?धान तथा ऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझीले पुनमू.$याyकन गरेर भुGतानी 

Jदने र आयोजनालाई �छटोभ+दा �छटो स>प+न गTरने बताए । ‘स>बि+धत पaसँग बसेर पुनमू.$याyकन 

गर" भुGतानी Jदनेछ8’ उनले भने । 

आयोजनामा अ�नय�मतता भएको भनी स�म�तले आव २०७१/७२ को मy�सरमा भुGतानी रोGका गन. 

Jदएको �नद6शनप�छ ठेकेदार क>पनीले सुEङ �नमा.णको काम अJहलेस>म रोकेको छ । कुल ८ सय ४३ 

�मटर लामो सुEङम5ये काम रोGदास>ममा ६ सय ११ �मटरको काम पूरा भइसकेको Fथयो । सुEङ 

�नमा.णको काम रो`कए प�न अ+य काम भइरहेको नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणको उ पादन �नद6शनालयका 

उपकाय.कार" �नद6शक शेर�सहं भाटले जानकार" Jदए । 

आFथ.क वष. २०७०/७१ को असारमा उGत सुEङ �नमा.णमा भेTरएशनबापत थप १ अब. ९ करोड Eपैयाँ 

भुGतानी Jदने सNचालक स�म�तले �नण.य गरेप�छ साव.ज�नक लेखा स�म�तले काम रोGका गन6 �नण.य 



गरेको Fथयो ।  यसअ�घ प�न पटकपटक आयोजनामा भेTरएशनबापत थप रकम भुGतानी गTरँदै आएको 

Fथयो । पटकपटक भेTरएशन अड.र �वीकृत गना.ले आयोजनाको लागत अJहलेस>म कुल १५ अब. ६ करोड 

Eपैयाँ पुFगसकेको छ । 

यो Jहसाबले ?�तमेगावाट 	व�युत ्उ पादनका लाFग हुने खच. ५० करोड Eपैयाँभ+दा बढ" पन6 देDख+छ । 

सामा+यतया १ मेगावाट 	व�युत ्उ पादनका लाFग औसतमा १५ देDख २० करोड Eपैया ँलाsने गछ.  

।  ?ाFधकरणका अनुसार आयोजना �नमा.णको ९६ ?�तशत काम पूरा भइसकेको छ । आयोजना 

�नमा.णका लाFग स�म�तले बाटो खो�लJदने हो भने सन ्२०१५ को अ+ यस>ममा स>प+न हुने ऊजा. 

म+gालयका सFचव सुमन?साद शमा.ले जानकार" Jदए । ३० मेगावाट aमताको चमे�लया जल	व�युत ्

आयोजनाको ठेGका स>झौता २०६३ पुस ६ मा भएको Fथयो । ?ार>भमा आयोजनाको अनुमा�नत लागत 

�. ७ अब. १८ करोड २८ लाख Fथयो । स>झौताअनुसार आयोजना २०६८ पुसमा नै स>प+न हुनुप�यो । तर, 

तो`कएको समयमा आयोजना पूरा नभएप�छ >याद २०६९ साउन, २०७० असार हँुदै २०७१ पुसस>म 

साTरएको Fथयो । तर, आयोजनाको �नमा.ण भने अभैm पूरा भएको छैन । 
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जल�व0युत ्आयोजना : �वदेशी मुgामा भु�तानी Sदइने 

सरकारले जल	व�यतु ्आयोजनालाई ती� Eपमा 	वकास गन6 लqयका साथ वैदे�शक मSुामा भGुतानी ?`Lया सहज 

बनाउने भएको छ । 

सरकारले साव.ज�नक गरेको ‘त काल"न सुधार काय.योजना–२०७२’मा जल	व�युत ्आयोजनामा अमेTरक9 

डलरमा लगानी गन. पाउने र सोह" मुSामा भुGतानी गन. Jदने योजना समावेश गTरएको छ । 

मुtय सFचव डा. सोमलाल सुवेद"को अ5यaतामा नेपाल सरकारका सFचवको बैठकले पार"त गरेको सो 

काय.योजनालाई अगाPड बढाउन ऊजा. म+gालय, नेपाल राcK बैyक, आयोजना ?वRधक, नेपाल 	व�युत ्

?ाFधकरणलाई पूण.Eपमा काम गन. आवrयक �नद6शन Jदइस`कएको छ । सो काय. आगामी ६ मह"ना�भg 

पूरा गन6 र मुSा अपचलन हुन सGने अव�थालाई समेत �नय+gण गन. स`कने 	वrवास �लइएको छ । 

जल	व�युत ्aेgमा लगानी गन. चाहने �वदेशी तथा 	वदेशी ?व�.धकले अमेTरक9 डलरमा 	व�युत ्खर"द 

स>झौता हुनुपन6 माग राDखरहेको स+दभ.मा सरकारको प�छ$लो काय.योजनाले सहयोग पुsने 	वrवास 

�लइएको छ । 	वगतमा नै अगाPड बढाइएका ‘सुपर �सGस’ आयोजना, मझौला तथा ठूला आयोजनाले 

वैदे�शक मुSामा कारबोर गन. पाउनुपन6 माग सरकारसँग राtदै आएका Fथए । रासस 
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चमे�लयाको 'डढे लक' फुकायो स�म,तले  
लqमण 	वयोगी 

संसदको साव.ज�नक लेखा स�म�तले चमे�लया जल	व�युत आयोजनामा भएको अ�नय�मतताको 

मू$यांकन गद< ठेकेदारलाई भुGतानी गरेर काम था$ने िज>मा ऊजा. म+gालयलाई Jदएको छ। खुि>चएको 

सुEङ पुन�न.मा.णका Lममा �cटाचार ठहर गद< झ+डै २ वष.देDख रकम भुGतानी नJदन गरेको �नद6शनको 

चकk आलोचना भएप�छ मू$यांकन गर" काम गराउने िज>मा म+gालयलाई Jदएको हो। स�म�तको 

आइतबारको बैठकले भुGतानी Jदन े	वषयमा भएको अ�नय�मतताको म+gालय आफu ले छान;बन गर" 

�छटो आयोजना सGनुपन6 �नण.य गरेको छ। 
 

स�म�तकै कारण काम अगाPड बढाउन नस`कएको भ+ने आरोप वा दोष नआउने गर" म+gालयलाई सबै 

�नण.य गन6 िज>मा Jदइएको बताए। 'हामीले कJह$यै प�न काम रोGनू भ+ने �नद6शन Jदएका छैन8,' 

बैठकमा उनले भने, 'नेपाल 	व�युत ?ाFधकरण र म+gालयले यसलाई बनाए र काम गरेनन।्' 
 

चार `कलो�मटरम5ये ८ सय ४३ �मटर सुEङ खुि>चएप�छ Fच�नयाँ ठेकेदारले यसको पुन�न.मा.ण गTररहेको 

Fथयो। �स�भल ठेकेदार चाइना गेजुबा वाटर ए+ड jुप कपkरेसन (�सिजिजसी) ले ६ सय ११ �मटर सुEङ 

पुन�न.मा.णको कTरब १ अब. ९ करोड Eपैयाँ रकम माग गद< आएको Fथयो। परामश.दाताले समेत �सफाTरस 

गरेको उGत रकममा �cटाचार भएको भ+दै स�म�तले छान;बन सुE गरेदेDख काम रो`कएको Fथयो। 
 

उप?धान तथा ऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझीले आयोजनाको काम अब नरो`कने ?�तब�धता जनाए। 

'खुि>चएको सुEङबाहेक अ+य aेgमा काम भइरहेको छ, भुGतानी गन. ?�ताव गTरएको रकमबारे �छटो 

मू$यांकन हु+छ र भुGतानी Jदइ+छ,' उनले भने, 'अबको एक वष.�भg आयोजना सGने गर" काम अ�घ 

ब{छ।' 
 

आयोजना पूरा भएप�छ छान;बन गरेर दोषीलाई कारबाह" गन. स`कने हँुदा त काल ठेकेदारले मागेको रकम 

Jदएर काम सुE गनु.पन6 ऊजा. सFचव सुमन?साद शमा.ले बताए। 'कTरब ९५ ?�तशत काम स`कएको छ, यह" 

अव�थामा छोPडरा�ु हँुदैन,' उनले भने, 'अFjम भुGतानी Jदएर अि+तम भुGतानीमा सबै �मलाउन 

स`क+छ।' 
 

आयोजनाको ठेकेदारलाई अ�नयि+gत भुGतानी भएकोमा  य�तो नगन. माgै �नद6शन Jदएको तर 

?ाFधकरणले �नमा.णमा स�म�तले अवरोध गरेको भ+ने आरोप गलत रहेको अFधकांश सभासदले बताएका 

Fथए। सभासद रामहTर ख�तवडाले अ�नय�मत Eपमा भएको भुGतानीमाg रोGन स�म�तले �नद6शन 



Jदएको बताए। 
 

स�म�तको २०७१ मं�सर १७ को बैठकले भने �पcट Eपमा �cटाचारमा संलsन fयिGतलाई १० Jदन�भg 

कारबाह" ?`Lया अ�घ बढाउन सरकार र अिtतयार दEुपयोग अनुस+धान आयोगलाई �नद6शन Jदएको 

Fथयो। उGत �नण.यअनुसार नै भुGतानी रो`कएको ?ाFधकरण उ पादन �नद6शनालयका उपकाय.कार" 

�नद6शक शेर�सहं भाटले बताए। 
 

स�म�तले सभासद राजन केसीको संयोजक वमा उपस�म�त गठन गर" भेTरएसनमा भएको 

अ�नय�मतताबारे अ5ययन गTरएको Fथयो। अ5ययनले चमे�लया आयोजनामा हालस>म कुल ६ अब. ५७ 

करोड Eपैयाँ भेTरएसन �वीकृत गTरएको �नcकष. �नकालेको Fथयो। 
 

२०६५ पुस १३ देDख २०७१ असार ६ स>म गTरएको भेTरएसन �वीकृतमा ऊजा.म+gी, सFचव र ?ाFधकरणका 

काय.कार" �नद6शक संलsन रहेको पाइएकाले स>पूण.लाई कारबाह" गनु.पन6 स�म�तको ठहर Fथयो। 

हालस>म कTरब १३ अब. Eपैयाँ खच. भइसकेको छ। सुEमा ८ अब. ५० करोड Eपैयाँ अनुमान गTरएकोमा 

प�छ$लो संशोFधत लागत १५ अब. ६ करोड ४ लाख Eपैया ँपुगेको छ। 
 

दाचु.लामा �नमा.णाधीन ३० मेगावाटको यो आयोजना सुE ता�लकाअनुसार २०६८ मं�सरमै पूरा हुनुप�यk। 

अJहलेस>म चार वष.भ+दा बढ" समय लि>बइसकेको छ। समय लि>बँदा अमेTरक9 डलरमा आएको 

उतारचढावलाई प�न ?�तवदेनले लागत ब{नुको कारण मानेको छ। 
 

इि+ज�नयTरङ अ5ययनले जल	व�युत आयोजनाको औसत लागत ?�तमेगावाट १५ देDख १८ करोड Eपैयाँ 

मा+छ। ?सारण लाइनको लागतसमेत जो�दा ?�तमेगावाट कTरब २८ करोड Eपैयाँ अनुमान गTरएको 

आयोजना लागत उपस�म�तले अ5ययन गदा.स>म ?�तमेगावाट ५० करोड २० लाख Eपैयाँ पुगेको छ। 
 

आयोजना बनाउन आवrयक स>पूण. बजेट वा 	व:ीय dोत नजुटाई �नमा.ण ठेGका Jदइएको र यसमा 

?ाFधकरणले लापरबाह" गरेको देDख+छ। य�य	प, स�म�तको �नद6शन र भारतको नाकाब+द"का कारण 

आयोजनाको लागत थ	पने पGका भएको छ। यह" अव�थामा ?ाFधकरणले �नमा.ण गरेम5ये यो सबैभ+दा 

महँगो आयोजना हुने भएको छ। 
 

�नर+तर काम भए आउँदो ८/९ मJहना�भg आयोजनाबाट ;बजुल" उ पादन हुने ?ाFधकरणले जानकार" 

Jदयो। 	व�युतगहृ, �याम लगायत aेgको काम स`कएको जानकार" Jदँदै उपकाय.कार" �नद6शक भाटले ८ 

मJहना�भg ?सारण लाइनको काम प�न स`कने बताए।  
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लोडसेWडङ हhन एक होइन, दस वष3 ला]छ 
	वकास थापा 

?धानम+gी केपी शमा. ओल" र उप?धान तथा ऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझीले एक वष.�भg देशलाई 

लोडसेPडङमुGत पान6 घोषणा पटक, पटक साव.ज�नक गद< आ एका छन।् 
  

भारतीय नाकाब+द"ले चु$हो �नभेका सव.साधारणले देशको  य�त ठूलो पदमा पुगेका fयिGतले भनेका कुरा 

	वrवास गरेका छन ्। सोझासाझा नेपाल"हEलाई नेताले ज�त ढाँटे प�न हु+छ भ+ने पNचायती मान�सकता 

अझै प�न हटेको छैन र नै उनीहE जनतालाई यसर" पटक–पटक ढाँ1दै आ इरहेका छन ् । 
 

अझ ?धानम+gी ओल"ले गत साता fयव�था	पका संसदको कृ	ष तथा जलdोत स�म�तमा‘लोडसेPडङ 

हटाउने कुनै उ�देrय माg होइन, यो ?�तब�धता र अठोट हो’ भनेर सांसदहEलाई नै भने । 

?धानम+gीज�तो fयिGतले मुलुकलाई लोडसेPडङमुGत पाछु.  भ+नु नै आ फैमा ठूलो सकारा मक कुरा हो । 
  

यसअ�घका सरकार ?मुखले लोडसेPडङको नामै उ�चारण गरेका Fथएनन ्। Fच: बुझाउने कुरा के हो भने 

क>तीमा ?धानम+gीलाई देशमा लोडसेPडङ छ भ+ने कुरा थाहा रहेछ । जबक9 उनको �नवासमा चौबीसै 

घ^टा ;बजुल" हु+छ, अ+धकारमा ब�नु पद<न । गाडीमा ६ वटा 	पछुवा र अगुवा लगाएर कुदेका छन,् पेKोल 

अभाव छैन । य�त हँुदा प�न उनले नेपालमा ;बजुल" छैन भ+ने जुन बु�ध व ?ाzत गरेका छन,् नेपालको 

स+दभ.मा हालका लाFग  यह" नै ठूलो उपलिlध भएको छ । 
  

अका.तफ. , ?धानम+gीलाई उनका स$लाहकारले एक वष.�भg लोडसेPडङ अ+ य हु+छ भनेर ‘	वrव�त’ 

तु$याएको प�न देDख+छ । लोडसेPडङ अ+ य हँुदा जनताको ठूलो मका. स>बोधन गरेकोज�तो लागेकैले 

होला उनका स$लाहकारले य�तो स$लाह Jदएका, नg त�यांक, व�तुगत यथाथ. र �नयतले त एक वष.मा 

होइन, दस वष.मा प�न मुलुकबाट लोडसेPडङ अ+ य हुने कुनै छाँटकाँट छैन । 
  

यहाँनेर एउटा स+दभ. य�तो छ, चारकोसे झाडीमा ~ी ३ जंगबहादरु राणा �शकार खे$न गएछन।् उनलाई 

आ iना स$लाहकार क�ता रहेछन ्भनेर जा+न मन लागेछ । निजककै एउटा अcटबL Eखलाई देखाएर 

भनेछन,् ‘यो Eख क�त सुTरलो, हFग ?’उनका अFधकांश आ ठपहTरयादेDख भारदारस>मले ‘हो महाराज, 

Eख त सुTरलो छ ।’ तीम5ये एउटाले भनेछ, ‘महाराज, हजुरको आ ँखा टेढो हो `क मेरो गध.न Fचलाएको, 

Eख त बांगै छ ।’अJहले ?धानम+gीलाई जसले एक वष.�भg लोडसेPडङ अ+ य हुने हवाई गफEपी स$लाह 

Jदएका छन,् ती हुन ्जंगबहादरुका आ ठपहTरया । 
  



यो मुलुकमा ?धानम+gी र म+gीहEका भाषणबाटै लोडसेPडङ अ+ य हुने भइJदएको भए २०६१ सालमै 

अ+धकारतफ. को याgा ?ार>भ हँुदैन�यो । हरेक जलdोत (हाल ऊजा.) म+gीले य�त वष.मा लोडसेPडङ 

अ+ य गछु.  भ+दै गु�लयो आrवासन Jदंदै ऊजा. म+gालयमा आiनो फोटो झु+�याउँदै गए । 
  

देशका नी�त �नमा.ता र काया.+वयन हाँGन सGनेले गफ र भाषण होइन fयवहार र काम गरेर देखाउन सके 

जनता आफले fयावहाTरक Eपमै 	वrवास गथ6 । नेपालको ऊजा. aेgको एकमाg साँढे नेपाल 	व�युत ्

?ाFधकरण हो । उसले नेपालमा ;बजुल"को ज�त माग छ भ+यो जनताले बा5यतावश प याउनै पन6 हु+छ । 

उसको आँकडामा हाल य�तखेर साढे १४ सय मेगावाटको ;बजुल"को भाग छ । 
  

जबक9 इ+डGसन चु$होहE चलेर धमाधम Kा+सफरमर ज�लरहेका छन ्। भारतीय नाकाब+द"का कारण 

खाना पकाउने एलपीजी sयासको अभावले ६ सय मेगावाट बराबरको sयास अभाव छ । अका.तफ. , 	व�भ+न 

उ�योग, कलकारखाना, बuक, शै�aक के+S, ?�तcठानहEले सात सय मेगावाट बराबरको Gयािzटभ zला+ट 

(आiनै Pडजेल जेनेरेटर) राखेका छन ्। 	व�युतक्ो चरम अभावले सफा टे>पो चाज. हुन पाएको छैन । 

	व�यु को उपलlधता हुने हो भने सय8 मेगावाटका उ�योग �थापना हुन तयार छन ्। वीरगNज कोTरडरमा 

११ केभीका लाइन जो�न ?ाFधकरणका ?ा	वFधकलाई घूस खुवाउनुपन6 बा5यता छ । 
  

नाकाब+द" अ�घस>म नेपालका अFधकांश �समे+ट उ�योगहE Pडजेल zला+टमा सNचालन भइरहेका छन ्। 

अझ केह" �समे+ट उ�योगहEले त ?ाFधकरणका ?ा	वFधकलाई घूस खुवाएरै ‘लोडसेPडङ नहुने तारत>य’ 

�मलाएका छन ्। य�तो जाडोको बेला Jहटर ताzन नपाएर व�ृधव�ृधा र बालबा�लकाको �वा��य खराब हँुदै 

गइरहेको छ । अझ सरकारले 	व�युतीय सवार" साधनमा भ+सार र मू$य अ�भव�ृFध करमा छूट नJदंदा 

प�न चार पांjे गाडीसमेत �भ;gइरहेका छन ्। 
  

पेKोल प>पको साटो 	व�युतीय चािज.ङ �टेशन रा� ेर भ+सार लगायतका करमा सु	वधा ?दान गन6 हो भने 

तेल खाने गाडीको उपयोगमा �नकै कटौ�त आउने देDख+छ । यी सबै अव�था हेदा. लाटो Jहसाबले प�न 

नेपालमा तीनदेDख चार हजार मेगावाट ;बजुल" त काल खपत हु+छ । 
  

वषा.याममा ;बजुल" खपत हँुदैन, खेर जा+छ भ+ने ?ाFधकरणको बुझाई हो भने  यो प�न गलत हुनेछ । 

	व�युतीय उपकरण उपयोग गन6 रािcKय नी�त,  यसअनुसारका सु	वधा र उ�योग �थापना तथा 

सNचालनको सहज वातावरण हुने हो भने नेपालबाट ;बजुल" कJहले प�न खेर जाँदैन । उ�योग, होटल र 

कलकारखाना नचलाउने र इ+डकसन चु$हो नबा$ने हो भने वषा.यामको ;बजुल" JठGक हु+छ । 
  

एका�तर य�त धेरै माग छ भने आपू�त. ?ाFधकरण, �नजी aेg र भारत गर" ज>ममा ८ सय ८० मेगावाट 

माg छ । अJहलेको १५ सय मेगावाट बराबरको माग स>बोधन गन. चार हजार मेगावाट बराबरका 

नद"?वाह" (खो$साखा$सी) आयोजना बनाउनुपछ.  ।  हरेक वष. 	व�यु को माग ब{दो छ ।  ?ाFधकरणले 



यसलाई वष.को सय मेगावाटका दरले बJढरहेको छ भ+ने गछ.  । यो दबाइएको माग हो । �वत+g मागको 

आँकडा बेsलै छ । 
  

यो वष. नाकाब+द"का बीचमा सरकारले पया.zत Pडजेल उपलlध गरायो भने ५० मेगावाटको माFथ$लो 

म�याyद" ए, ७ मेगावाटको माइ Gयासकेड ज�ता एकाध आयोजना पूरा हुन सGछ । वैशाख १२ गतेको 

भूक>पले पाइपलाइनमा रहेका आयोजना दईु वष. पर धके�लएका छन ्भने भारतीय नाकाब+द"ले थप एक 

वष. सरेका छन ्। यस Jहसाबले तीन वष.�भg ( यो प�न इ+धन सहज भएमा) हाल �नमा.णाधीन आयोजना 

पूरा हुने देDख+छ । 
  

हाल �नमा.ण भइरहेकै ४ सय ५६ मेगावाटको माFथ$लो तामाकोसी यह" वष.�भg ?णाल"मा �भ;gएछ भने 

प�न Jहउँदमा  यसले ज>मा ९० मेगावाट माg उ पादन गछ.  । तर माFथ$लो तामाकोसी दईु वष. पर 

धके�लइसकेको छ । ?ाFधकरणले बनाइरहेका माFथ$लो ;gशुल" �ी ए (६० मेगावाट), राहुघाट (३२ 

मेगावाट), चमे�लया (३० मेगावाट) र कुलेखानी तेdो (१४ मेगावाट) आयोजना Esण उ�योगसरह छन ्। ती 

आयोजना ऊजा. म+gी, ?ाFधकरणका कम.चार"का लाFग दहुुनो गाई भएको छ । 
  

साव.ज�नक लेखा स�म�तले चमे�लयाको काम डढे वष. रोGयो । यसबाट ?ाFधकरणलाई तीन अब. Eपैयाँ 

घाटा परय्ो । तर भुGतानी रोकेर काम रोGन �नद6शन Jदन ेस�म�तका सभाप�त जनाद.न शमा.ले  यसको 

िज>मा �लएनन ्। 
  

तामाकोसीज�ता आयोजना ?णाल"मा जोPडदंा प�न 	व�युत ्आपू�त. सहज हँुदैन भने अE खो$साखो$सी 

(�नजी aेgका नद" ?वाह") बाट उ पादन भएका आयोजनाले कुनै हालतमा माग स>बोधन गद<न । 

भारतीय नाकाब+द"बाट आिजत सरकारले भारतबाटै थप ९० मेगावाट ;बजुल" (ढ$केबर–मुजफफ्रपुर 

?सारण लाइनमाफ. त) ;बजुल" $याएर लोडसेPडङ कम गराउने दाउ �लएको छ । 
  

हाल भारतबाट २ सय २० मेगावाट ;बजुल" आयात भइरहेको छ । ढ$केबर–मुजफफ्रपुरको ?सारण 

लाइनको अ�भ+न संरचना सव�टेशन र नेपाल�भgको ४४० केभीका ?सारण लाइन कJहले पूरा भइसGने हो 

प:ो छैन । ओल" सरकारले ?�तयु�नट ३० Eपैया ँपन6 Pडजेल zला+ट नै चलाएर 	व�युत ्आपू�त. गछु.  भ+यो 

भने प�न नेपालमा कूल ५४ मेगावाटका माg Pडजेल zला+ट छन ्। ती प�न पूरा aमतामा च$दैनन ्। 
  

?धानम+gी ओल"ले हावाबाट ;बजुल" उ पादन गरेर तीन हजार मेगावाट उ पादन गन6 अकk उ�घोष प�न 

गरेका छन ् । जबक9 कुन कुन ठाउँमा के क�त हावा लाsछ भ+ने त�यांक (>या	पङ भएको) नै छैन । 

हावाबाट तीन हजार मेगावाट ;बजुल" उ पादन गन. यसका सं�थागत संरचनाको पTरक$पना समेत 

गTरएको छैन । ?सारण लाइन (jीड), 	व�युत ्खर"द स>झौता ज�ता पूवा.धारको अ:ोप:ो छैन र हावाबाट 

;बजुल" उ पादन गन6 कुरा हावै भएको छ । 



  

ओल" सरकारल ेसौय. ऊजा.बाट २ सय मगेावाट ;बजुल" उ पादन गन6 घोषणा समते गरकेो छ । 	वrव 

बuकको ऋणमा २५ मगेावाटको सौय. ऊजा. उ पादन गन6 कुरा माg भएको तीन वष. ;ब�तसकेको छ । ऊजा. 

म+gील ेदईु सय मगेावाटको सोलार रा� ेकुराकानी गरकेा छन ्। दईु सय मगेावाटको zला+ट रा� ६ हजार 

रोपनी जsगा चाJह+छ, जुन हालका लाFग उप यका�भg अस>भव छ । डाँडा�तर जान ेहो भन ेवनजगंल न ै

फडानी गनु.पछ.  । 
  

सरकार" �नकाय पगुं बनकेा र बनाइएका छन ्। ?ाFधकरणल ेएक `कलो�मटर ?सारण लाइन थप नगरकेो 

वष� भइसकेको छ। यह" ?सारण लाइन नभएको दखेाएर ?ाFधकरणल ेसोझा साझा �नजी agेको 	व�युत ्

खर"द स>झौता (पीपीए) रोकेको छ। तर डलरमा कमीसन आ उन े र मोटो घूस ?ाzत हुन ेआ योजनाको 

हकमा ?ाFधकरणल े?सारण लाइन बनाउन नसकेमा हजा.ना �तन6 गर" पीपीए हँुद ैआ एको छ। 
  

अझ ?ाFधकरणल ेअJहल े?सारण लाइन नभएकाल ेउ पाJदत ;बजुल" ?णाल"मा आ व�ध गन. नस`कन े

भ+द ैशत.सJहत (Pड�zयाचबेल) को ११ सय मगेावाट बराबरको पीपीए गरकेो छ। ?ाFधकरणल ेचाहमेाg 

;बजुल" �लन ेगर" भएको य�तो पीपीएका आ धारमा कुनचाJह ंबuकल ेलगानी गछ.  ? सरकार" जsगा ?ािzत, 

�नकुNज र वन agेको जsगा ?ािzत, �नजी agेल ेवनको जsगा �लदंा पालना गनु.पन6 शत.हE हदेा. नपेालमा 

जल	व�युत ्बनाउन �नषधे गTरएको छ भ+न े?तीत हु+छ । 
  

यसर" सरकार", �नजी agे, भारतीय आ यात, वायु ऊजा., सौय. ऊजा., Pडजले zला+ट आ Jद सबकैो जोहो गदा. 

प�न यो एक वष.�भg सय मगेावाटभ+दा बढ" उ पादन हँुदनै । तर एक वष.�भg लोडसPेडङ अ+ य गन. 

स>भव प�न छ,  योचाJह ं एमालकेा त काल"न महासFचव माधवकुमार नपेालल े भनजे�त ै

�याटलाइटमाप.mत नव6, अमTेरका, �वीडने ज�ता मुलुकबाट ;बजुल" आ यात गन. ?ा	वFधक Eपल ेस>भव 

भए माg ै। 
  

नपेालमा जल	व�युत ्न ैउ पादन गन6 इ�छा भए सव.?थम घूसखोर" ब+द गनु.पछ.  र सरकारका ऐन �नयम 

�नल>बन गर" फा�ट Kयाकमाफ. त एक�वार ?णाल"मा गए केह" ?ग�त चाJह ंहुनछे । बूढ"ग^डक9ज�ता 

जलाशययुGत आ योजना ( यो प�न १२ सय मगेावाट) �नमा.ण नहुNजले नपेालबाट लोडसPेडङ अ+ य गनु. 

एउटा मीठो सपना माg हुनछे । बूढ"ग^डक9 बनाउन क>तीमा दस वष. लाsछ । बूढ"ग^डक9 ब�नसGदा 

अका. दईु हजार मगेावाट ;बजुल"को माग व�ृFध भइसGनछे। 

  



>f]tM uf]/vfkq, 2072÷09÷16 

एक वष3�भR मुलुक लोडसेWडङमु�त–म.Rी रायमाझी 

उप?धान एवम ्ऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझीले ?ाकृ�तक स>पदाको सदपुयोग गन. नसGदा देश पछाPड पTररहेको 

बताउनभुएको छ । 

 

पा$पाको रामपुरमा fयवसा�यक तथा ?ा	वFधक �शaा सNचालनका लाFग दरैठाँट" उ�च मा	वले सNचालन गरेको 

~ीम�भागवत धनधा+याNचल �ान महाय�को आज उ�घाटन गद< म+gी रायमाझीले कृ	ष, पय.टन, जल	व�यतु र 

उ�योगलाई ?ाथ�मकतामा राखेर योजना अगाPड बढाउन नस`करहेकै कारण देश पछाPड परेको धारणा रा� ुभयो । 

 

उहाँले सरकार एक वष.�भg मलुुक लोडसेPडङमGुत बनाउनेगर" हुने गर" काय.योजनाका साथ अगाPड बढेकाले मलुुक 

एक वष.�भg लोडसेPडङमGुत हुने 	वrवास fयGत गनु.भयो । रासस 

 
  



>f]tM cleofg, 2072÷09÷17 

भारतबाट थप ९० मेगावाट �व0युत ्&याइँदै, अ.तरदेशीय 5सारण लाइन 

अि.तम चरणमा 
मलुुकमा चरम ऊजा. सकंट उ प+न भई जनजीवन नरा�र" ?भा	वत भइरहेको बेला आगामी माघ १६ गते�भg 

भारतबाट थप ९० मेगावाट 	व�युत ्$याउने तयार" गTरएको छ । 

�नमा.णाधीन ढ$केबर–मुजiफपुर अ+तरदेशीय ?सारण लाइन यसै मह"नाको अ+ यस>म पूरा गन6 र 

आवrयक ?ा	वFधक पर"aणसमेत गरेर थप 	व�युत ्$याउने तयार" गTरएको हो । 

	व�भ+न 	व+दबुाट हाल दईुसय ३५ मेगावाट 	व�युत ्भारतबाट आयात भइरहेको अव�थामा नेपाल र 

भारतीय पaबीच भएको सहम�तअनुसार थप 	व�युत ्आयात गन. लाFगएको हो । रािcKय ?सारणमा सो 

पTरणामको 	व�युत ्थप भएप�छ मुलुकमा हाल कायम ११ घ^टाको दै�नक 	व�युत ्भार कटौतीबाट एकाध 

घ^टा भने प�न राहत �म$नेछ । 

तराई मधेशको आ+दोलन र भारतको अघो	षत नाकाब+द"का कारण मुलुकको 	व�भ+न aेg ?भा	वत 

भइरहेको बेला उGत अ+तरदेशीय ?सारण लाइन �नमा.णको काम समेत 	वगत चार मह"नादेDख ?भा	वत 

भएको Fथयो । 

सरोकार भएका 	व�भ+न पa तथा तराई–मधेशमा आ+दोलनरत राजनी�तक दलसँगको सहम�तमा नै सो 

आयोजनालाई समयमै स>प+न गन6 लqय राDखएको छ । 

नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणका ?सारण �नद6शनालयका ?मुख क+हैयालाल मान+धरले रणनी�तक मह वको 

आयोजनाको Eपमा रहेको ढ$केबर–मुजiफपुर ?सारण लाइनमा उ$लेtय ?ग�त भएको बताए । 

fयव�था	पका–संस�को कृ	ष तथा जलdोत स�म�तको बैठकमा मान+धरले सो आयोजनाको �नमा.ण 

स>प+न भएप�छ 	व�युत ्आयात तथा �नया.तको मह वपूण. राजमाग. खुला हुने बताए । 

नेपाल 	व�युत ्?ाFधकरणले केह" समय पJहले भारतीय पaसँग �वीपaीय छलफल गरेर त कालै 

आयोजना स>प+न गन6 र ९० मेगावाट 	व�युत ्आयात गन6 समझदार" समेत गरेको Fथयो । 

पावर Kा+स�मसन क>पनीका क>पनी सFचव जनक?साद दाहालले महो:र" र धनुषा ?शासनले सुरaाको 

आवrयक ?ब+ध गTरJदएप�छ काम यु�ध�तरमा अगाPड बढेको जानकार" Jदए । 



	व�युत ्आयातका 	वषयमा ?ाFधकरणका उ�च अFधकार" र भारतीय पaबीच पटकपटक भएको 

�वीपaीय वाता.को Lममा त काल नेपाललाई ९० मेगावाट 	व�युत ्उपलlध गराउने सहम�त भएको छ । 

भारतीय पaले जनवर"�भg ै	व�युत ्लाइन जो�ने बचन Jदएको क>पनी सFचव दाहालले बताए । 
  

टावरको फाउ;डेसन कर�ब स9प.न 

हाल उGत ?सारण लाइनको सबै टावरको ‘फाउ^डेसन’ रा� ेकाम कर"ब स>प+न भएको छ । एकाधको 

माgै �मलाउन बाँक9 रहेको छ । भने ९.५ `कलो�मटर ?सारण लाइन जो�ने काम जार" रहेको छ । केह" 

�थानमा ?सारण लाइन �मलाउन बाँक9 रहेको छ । भारततफ.  सबै टावरको �नमा.ण स>प+न भइसकेको छ 

। 

‘कुनै अ? या�सत अवरोध भएन भने माघ १६ �भg 	व�युत ्जो�न सफल हु+छौ,  यसले एउटा ‘�ेक थुर्’ 

गन6छ ।’ क>पनी सFचव दाहालले भने । रासस 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072÷09÷17 

एक वष3�भR मुलुक लोडसेWडङमु�त–म.Rी रायमाझी 
उप?धान एवम ्ऊजा.म+gी टोपबहादरु रायमाझीले ?ाकृ�तक स>पदाको सदपुयोग गन. नसGदा देश पछाPड पTररहेको 

बताउनभुएको छ । 

 

पा$पाको रामपुरमा fयवसा�यक तथा ?ा	वFधक �शaा सNचालनका लाFग दरैठाँट" उ�च मा	वले सNचालन गरेको 

~ीम�भागवत धनधा+याNचल �ान महाय�को आज उ�घाटन गद< म+gी रायमाझीले कृ	ष, पय.टन, जल	व�यतु र 

उ�योगलाई ?ाथ�मकतामा राखेर योजना अगाPड बढाउन नस`करहेकै कारण देश पछाPड परेको धारणा रा� ुभयो । 

 

उहाँले सरकार एक वष.�भg मलुुक लोडसेPडङमGुत बनाउनेगर" हुने गर" काय.योजनाका साथ अगाPड बढेकाले मलुुक 

एक वष.�भg लोडसेPडङमGुत हुने 	वrवास fयGत गनु.भयो । रासस 
 
 


