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�च�लमेका तीनवटा सहायक जल�व�युत ्आयोजना लु�ने कम�चार�कै �यास 

कानुन�वपर�त आ�दोलन गरेर आयोजना तहसनहस बनाउन ेकाम 

कानुन�वपर	त सेयर मा�दै �च�लमे जल�व�युत ्क�पनीका कम�चार	ह�ले वष�नीजसो आ"दोलन गदा� उ%त 

आयोजना धराशायी ब"ने दे)खएको छ । कम�चार	ह�ले आ.नो कत�/य 0ब�स�एर ज1हले प2न सेयर मा�दै 

काममा अवरोध गदा� क�पनीका दै2नक ग2त�व�ध ठ5प भएको छ ।  कानुनअनुसार �च�लमे आयोजनाले 

सेयर �वतरण गरे प2न प2छ8ला वष�ह�मा �च�लमेका कम�चार	ह�ले �च�लमेका सहायक क�पनीह� 

रसुवागढ	, सा"जेन, म:यभोटेकोशीज<ता आयोजनाको सेयर मा�दै �च�लमेमा धना� 1दने, गु=डागद?को 

शैल	मा गाडीको साँचो 2नय"Aणमा �लने, दै2नक Bशास2नक काममा अवरोध गना�ले उ%त आयोजनाले 

आ.ना कामह� 2नधा�Cरत �म2तभ"दा प2छ सादD जान बा:य भएको छ । कम�चार	को अवरोधले गदा� ती 

आयोजना समेत 2नधा�Cरत �म2तमा स�प"न नहुने प%का भएको छ ।  ‘देशमा चरम ऊजा�संकट बGदै 

गएको बेला हाHा कम�चार	 साथीह�ले कत�/य 0ब�स�एर आ"दोलन गदा� रसुवागढ	, सा"जेन र 

म:यभोटेकोशी आयोजनाको काम समेत Bभा�वत हुने दे)खएको छ’, �च�लमेमा काय�रत एक कम�चार	ले 

भने, ‘ती तीन आयोजनाको सेयर �च�लमेको Bशासन तथा सJचालक स�म2तले समेत 1दन नस%ने BKट 

हँुदाहँुदै प2न आ"दोलन गनु� भनेको दलालह�को उ%साहटमा लागेर आयोजना समयमै स�प"न हुन न1दनु 

हो । यो आ"दोलन देश र जनताकै ला�ग ठूलो अपराध हो ।’  
 

कानुन�वपर	त �च�लमेका कम�चार	ले जार	 राखेको आ"दोलन तMकाल रो%न �च�लमेको Bशासन र नेपाल 

�व�युत ्Bा�धकरणले आNह गदD आएको छ । तर, उ%त आNहलाई बेवा<ता गदD अगाPड बढेमा उ�चत 

समयमा उ�चत कारबाह	 गन� Bा�धकरणका एक अ�धकार	ले जानकार	 1दए । ‘�च�लमेका कम�चार	ले 

आ.नो कत�/य 0ब�स�एर जसर	 आ"दोलन गरेका छन,् Mयो अराजकता हो’, Bा�धकरणका एक अ�धकार	ले 

भने, ‘अराजकह�ले देशलाई अ"धकार बनाउने Bयास गरेमा उनीह�लाई सयम आएप2छ उ�चत कारबाह	 

गCरनेछ ।’ Qोतका अनुसार Bा�धकरणका काय�कार	 2नद�शक मुकेशराज का.लेले प2न गैरकानुनी 

आ"दोलन तMकाल रो%न 2नद�शन 1दइसकेका छन ्। Qोतका अनुसार आ"दोलन जार	 राखेमा बल Bयोग 

पSमा काय�कार	 2नद�शक का.ले पुगेका छन ्। सेयर दलालको जसर	 �च�लमेका कम�चार	ह�ले सेयरकै 

ला�ग भनेर वष�को तीन÷चारपटक आ"दोलन गन� गरेका छन ्। �च�लमेका कम�चार	को मा�सक तलब र 

सु�वधा नेपालकै �व�भ"न सरकार	 र 2नजी SेAका अ"य कम�चार	को भ"दा आकष�क छ ।  
 

Qोतका अनुसार केह	 कम�चार	 बदमास ठेकेदारह�को Bलोभनमा परेर उनीह�को ठे%का ल�Tयाउने 

योजनाअनुसार समेत आ"दोलनमा उ0Aएका छन ्। �च�लमेले ती तीन क�पनीको सेयर संरचना पCरवत�न 

गरेर कम�चार	लाई 1दनस%तैन भ"ने जा"दाजा"दै आ"दोलन गनु�को उ�देUय नै ती आयोजना समयमा 

ब"न न1दनु हो । आयोजनाको कारण काम रोVकएको भनेर ठेकेदारले रकम दाबी गन� गछ�न ्। �व�भ"न 



आयोजनाह�मा �वगतदे)ख नै ठेकेदारले केह	 कम�चार	का नेता Bयोग गरेर यसर	 आयोजना 1ढला गराएर 

प ैसा असु8दै नेता कम�चार	लाई चटाउँदै आएका छन ्। �च�लमेका केह	 कम�चार	 ठेकेदारको भCरया ब"दा 

सबै कम�चार	 बदनाम हँुदै गएका छन ्। अ1हले प2न Bा�धकरण र ऊजा� म"Aालयमा �च�लमेका कम�चार	 

देWासाथ सेयर दलाल आयो भ"छन ्।   
 

�च�लमे जल�व�युत ्क�पनीका सहायक क�पनीह� रसुवागढ	 हाइXोप ावर क�पनी, सा"जेन जल�व�युत ्

क�पनी र म:यभोटेकोशी जल�व�युत ्क�पनीको सेयर कम�चार	ह�लाई लगानीको आधारमा 1दनुपछ� 

भ"दै प ुस २३ गतेदे)ख �च�लमेका कम�चार	ह�ले आ"दोलन गCररहेका छन ्। कम�चार	 सJचयकोष, �च�लमे 

जल�व�युत ्आयोजना, नेपाल �व�युत ्Bा�धकरण र स�बि"धत क�पनीबीच लोन ए�Nमे"ट भएको बेला 

जुन सेयर संरचना �थयो, Mयसलाई कुनै एउटा पSले चाहेर वा आ"दोलन गरेर संशोधन गन�स%तैन । 

तामाकोशी आयोजनामा प2न लोन ए�Nमे"ट भएको बेलाभ"दा फरक तCरकाले सेयर मागेर आ"दोलन गन� 

तथा अदालतमा मु�दा हा8दा अदालतले लोन ए�Nमे"टको शत��वपर	त सेयर 1दन �म8दैन भनेर 1दएको 

आदेश निजरको �पमा हँुदाहँुदै �च�लमेमा कम�चार	ह�ले आ"दोलन गनु�को मु]य उ�देUय केह	 ठेकेदारले 

कम�चार	मा लगानी गरेको आशंकालाई बल प ु-याएको छ ।  
 

भूक�प  र भारतीय नाकाब"द	को कारण �श�थल बनेका ती आयोजनाह�लाई 2छटो बनाउन 

/यव<थापनलाई दबाब 1दनुपन�मा Bशास2नक काम समेत रोकेर �च�लमेका कम�चार	ले जसर	 आ"दोलन 

गरेका छन,् Mयसलाई धेरैले कम�चार	को लु^ने Bयासको सं_ा 1दएका छन ्। ‘�च�लमेमा अ1हले आ"दोलन 

भएको होइन’, Bा�धकरणका एक उ`च अ�धकार	ले भने, ‘Mयहाँ केह	 /यि%तह� गु=डागद? गरेर लु^ने 

Bयासमा छन ्। Mयसलाई सJचारमा:यमले आ"दोलन भनेर लुटेराह�को मनोबल उका<ने काम गCर1दनु 

भएन ।’ ती अ�धकार	ले �च�लमेमा Bशास2नक कारबाह	 गन� 1ढला भएको र करारका कम�चार	लाई 

2नकालेर अ�लाई तह लगाउन अ2त 1ढला भइसकेको समेत बताए । ‘सSम कम�चार	 भना� गन� भनेर 

सु�वधा प2न राHो 1दइएको �थयो’, ती अ�धकार	ले रोष Bकट गदD भने, ‘�च�लमेले त गु=डाह� पो भना� 

गरेछ । यसले सबै आयोजनालाई चौपट पाछ� ।’ 
 

ती कुनै प2न तीनवटा क�पनीमा �च�लमेको बहुमत सेयर छैन । बहुमत लगानी नभएकाले �च�लमे 

होि8डङ क�पनी नै होइन । Mयो जा"दाजा"दै प2न कम�चरा◌ीह�ले आ"दोलन गनु�को उ�देUय 

आयोजनालाई नै आ�थ�क, Bा�व�धक, Bशास2नक �पमा कमजोर बनाउनु प%का हो । कम�चार	ले सेयर 

मागेको एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढ	 हाइXोप ावर क�पनीमा �च�लमेको ३३ B2तशत, सव�साधारणको 

१५ B2तशत, आयोजना Bभा�वत <थानीय जनताको दश B2तशत, कम�चार	 सJचयकोषका 

सJचयकता�ह�को १९ दशमलव पाँच B2तशत, कम�चार	 सJचयकोषका कम�चार	ह�को एक B2तशत, 

सं<थापक सं<था र क�पनीह�का कम�चार	ह�को तीन दशमलव प ाँच B2तशत र नेपाल �व�युत ्

Bा�धकरणको १८ B2तशत छ । Mय<तै, सा"जेन जल�व�युत ्क�पनीमा �च�लमेको ३८ B2तशत, 



सव�साधारणको १५ B2तशत, आयोजना Bभा�वत <थानीय जनताको १० B2तशत, कम�चार	 सJचयकोषका 

सJचयकता�ह�को १९ दशमलव पाँच B2तशत, कम�चार	 सJचयकोषका कम�चार	ह�को एक B2तशत, 

सं<थापक सं<था र क�पनीका कम�चार	ह�को तीन दशमलव प ाँच B2तशत, रसुवा िज�वस र १८ गा�वसको 

तीन B2तशत, नेपाल �व�युत ्Bा�धकरणको १० B2तशत सेयर छ ।  
 

�च�लमेका अनुसार म:यभोटेकोशी जल�व�युत ्क�पनीमा �च�लमेको ३८ B2तशत, नेपाल 

�व�युत ्◌ंBा�धकरणको १० B2तशत, नेपाल अर2नको हाइXोपावर क�पनीको एक B2तशत, �स"धु 

इ"भेKटमे"ट क�पनीको एक B2तशत, �स"धुपा8चोक हाइXोप ावर क�पनीको एक B2तशत, कम�चार	 

सJचयकोषका सJचयकता�ह�को १९ दशमलव पाँच B2तशत, सं<थापक सं<थाका कम�चार	ह�को तीन 

दशमलव प ाँच B2तशत, कम�चार	 सJचयकोषका कम�चार	ह�को एक B2तशत, आयोजना Bभा�वत 

<थानीय जनताको दश B2तशत र सव�साधारणको १५ B2तशत छ । 
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लोडसे%डङमा प'न (बजुल� पाउने )ाहकको महसुल दो*बर 
सचेन ग ौतम 

डPेडकेटेड Vफडरमाफ� त २४स ैघ"टा 2नर"तर �व�युत ्पाइरहेका औ�यो�गक, /यापाCरक र गैर/यापाCरक Nाहकको 

महसलु दोTबर भएको छ । �व�युत ्महसलु 2नधा�रण आ योगको बुधबारको बैठकले सरकार	 अ<पतालबाहेकका 

डPेडकेटेड Vफडरका Nाहकको महसलु शतB2तशत बढाउने नेपाल �व�युत ्Bा�धकरणको B<तावलाई <वीकृत गरेको 

हो । डेPडकेटेड Vफडरका Nाहकसँग Bा�धकरणले �लँदै आ एको Pडमा"ड शु8क र B2तयु2नट महसलु दर बढेको छ । 

य�य�प, Bा�धकरणले आ योगबाट <वीकृत नगराई कानुन�वपर	त गत साउनबाटै डPेडकेटेड Vफडरका Nाहकलाई 

दोTबर महसलु (�B�मयम शु8क) लगाइरहेको �थयो । आ योगका अ:यS जगMकुमार भसुालले डेPडकेटेड Vफडरको 

महसलु दर कायम नहँुदास�म सरकार	 अ<पतालबाहेकका Nाहकका ला�ग Bा�धकरणले 

साउनबाटै लाग ूगरेको दरलाई कायम गन� <वीकृ2त 1दएको जानकार	 1दए । 

‘ऊजा� अभाव भइरहेको अव<थामा अMयावUयक सेवा सJचालन गन� स<ंथाबाहेक अ"यलाई डPेडकेटेड Vफडरमाफ� त 

�व�युत ्आ पू2त � 1दन ेया न1दन े�वषयमा सरकारको नी2त आ एप2छ माA आ योगले य<ता Nाहकको महसलु दरबारे 

अ:ययन र 2नण�य गन�छ,’ उनले भने, ‘महसलु कायम नहँुदास�म सरकार	 अ<पतालबाहेक अ"यलाई साउनबाटै 

�लँदै आ एको महसलु दर कायम गन� Bा�धकरणलाई <वीकृ2त 1दएका छm ।’ 



 

Bा�धकरणले भने सरकार	 अ<पतालसँग प2न गत साउनबाटै दोTबर महसलु �लँदै आएको �थयो । तर, आयोगले 

सरकार	 अ<पतालसँग दोTबर महसलु �लन नपाउने 2नण�य गरेको छ । 

‘सरकार	 नी2तप2छ डPेडकेटेड Vफडरको महसलु दर आयोगबाट नहँुदास�म ०६९ मा <वीकृ2त भएको दरमा कुन ैप2न 

थप द<तुर न�लई महसलु उठाउन Bा�धकरणलाई 2नद�शन 1दन’े आयोगको 2नण�यमा उ8लेख छ । 

६६ केभी र Mयसभ"दा मा�थको भो8टेजबाट 2नर"तर २४ घ"टा �व�युत ्पाइरहेका औ�यो�गक Nाहकले B2तम1हना 

B2तके�भए २ सय २० �पयैाँ Pडमा"ड शु8क 2तCररहेकोमा अब २ सय ६५ �पयैा ँ2तन�छन ्। 

साँझ ५ बजेदे)ख रा2त ११ बजेस�म (�पक समय), रा2त ११ बजेदे)ख 0बहान ५ बजेस�म (अफ �पक) र 0बहान ५ 

बजेदे)ख साँझ ५ बजेस�म (अ"य समय) तय गर	 सोह	 आधारमा Bा�धकरणले महसलु �लँदै आएको छ । ६६ केभी र 

Mयसभ"दा मा�थका Nाहकले B2तय2ुनट �पकमा ७ �पयैा ँ७५ पैसा, अफ �पकमा ३ �पयैाँ ३० पसैा र अ"य समयमा ६ 

�पयैा ँ२५ पैसा 2तदD आएकोमा अब qमश: १५ �पयैाँ ५० पैसा, ६ �पयैा ँ६० पैसा र १२ �पयैाँ ५० पैसा 2तनु�पन�छ । 

यसैगर	, ३३ केभी र ११ केभीबाट �व�युत ्�लएका आ�यौ�गक, /यापाCरक र गैर/यापाCरक Nाहकको Pडमा"ड शु8क र 

B2तयु2नट महसलु दर बढेको छ । 

Bमखु Bशास2नक के"r �सहंदरबार, राKsप2त काया�लय शीतल 2नवास, Bधानम"Aी 2नवास बालुवाटार, पूव�राजा 

_ाने"rको 2नम�ल 2नवास, पूव�राजकुमार	 BेSा राtयलuमीको 2नवासमा २४स ैघ"टा  Bा�धकरणले 0बजुल	 1द"छ । 

पाटन औ�यो�गक SेA, बालाजु औ�यो�गक SेA, टेकु  हि<पटल, 1ट�चङ हि<पटल महाराजग"ज, रािKsय स�वा 

रोग 2नय"Aण के"r टेकु, नेपाल टे�लकम, रािKsय वा)णtय बvक के"r	य काया�लय, कृ�ष �वकास बं◌ैक के"r	य 

काया�लय, <वा<wय म"Aालय, सवx`च अदालत, रािKsय समाचार स�म2त, एनसेल डाटा से"टर हेटmडालगायतमा 

डPेडकेटेड Vफडरमाफ� त लोडसेPडङका वेला प2न 2नर"तर �व�युत ्आपू2त � भइरहेको छ ।  
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ऊजा�को -दगो �वकासका ला�ग स.कटकाल 

ई.भानु पोखरेल 

अ:यS 

नेपाल हाइXोपावर एशो�सएशन 

नेपाल हाइXोपावर एशो�सएशनका अ:यS ई.भान ुपोखरेल २०२१ सालमा <याyजामा ज"मेका हुन ्। उनले �zक{ 

�वUव�व�यालय, भारतबाट बीई तथा पCरयोजना /यव<थापनमा |ा"सबाट एमएस पूरा गरेका छन ्। नेपाल �व�युत ्

Bा�धकरणमा समेत सेवा गCरसकेका उनी कर	ब ३ दशकदे)ख नेपाल तथा द}Sण ए�शयाको ऊजा�SAेसँग सि�ब"धत 

छन ्। उनी साJजेन जल�व�यतु ्क�पनी �ल�मटेडका Bब"ध 2नद�शक हुन ्। 

अ1हले मलुुकमा ऊजा�को चरम अभाव छ । सु%खायाममा १५/१८ घ=टा लोडशेPडङ भो�नु नेपाल	ह�को दै2नक{ बनेको 

छ । मलुकुमा उपलTध जल�व�यMुको थोरै माA �वकास गन� सकेको भए आज इ"धनको पर2नभ�रता भो�नुपन� 

�थएन । आज धेरैलाई थाहा नहुन स%छ, लोडशेPडङकै बीचमा बा�लने 0बजुल	म:ये झ=ड ैआधा 1ह<सा (२ सय ७५ 

मेवा) भारतबाट आयात हु"छ । जलQोतको धनी हाHो देशमा आ.ना मलुुकको पानी Bयोग गन� आया2तत Pडजल 

नभई हँ◌ुदैन । हामीसँग १ शताTद	 लामो �व�युत ्�वकासको अनभुव छ । तर, �व�युMले रािKsय ऊजा� खपतको २ 

दशमलव ९ B2तशत माA ैयोगदान गन� स%न ुMय2त सखुद कुरा होइन । नेपाल	को B2त/यि%त वा�ष�क �व�युत ्खपत 

(१ सय २८ यु2नट) द}Sण ए�शयाम ै"यनू छ । 

अ1हले नेपालमा ऊजा�को �वकास हुन नस%नमुा म]ुय तीन कारण छन ्। प1हलो, अपया�5त �व�युत ्उMपादन र 

Mयसमा आउने मौसमी घट	बढ	पन, दोQो, अपया�5त Bसारण तथा �वतरण र पूवा�धार Bणाल	 र तQेो, ऊजा�SAेमा 

/या5त नी2तगत वा सं<थागत अSमता, 2नKBभावी शासनBणाल	, सं<थागत संरचनाह� हुन ्। यसैबीच सरकारले 

ऊजा� सyकटकाल लाग ूगन� तयार	 गCररहेको छ । ऊजा� सyकटकाल केका ला�ग ? <पKट ~िKटकोण आवUयक छ । 

पर�परागत सोचाइ र गराइले ऊजा�SेAको �वकास हुन स%दैन । जल�व�युMको 1दगो �वकास नेपालको आ�थ�क 

�वकासको इिJजन हो । तर, Mयसका ला�ग समN ऊजा�SAेको �वकासको समN अवधारणा (हो�लKटक �भजन) 

आवUयक छ । पर�परागत सोचाइबाट म%ुत भएर 5याराडाइम �स.ट (प�ध2तम ैपCरवत�न आउन)ुका ला�ग 

नी2त2नमा�ता, 2नण�यकता� तयार रहनुपछ� । अ1हलेको नाकाब"द	ले हामीलाई आMम2नभ�रतामा अNसर हुन केह	 

हदस�म पाठ �सकाएको छ । यो सyकटलाई :यानमा रा]दै ऊजा� �वकासको अ8पकाल	न र द	घ�काल	न योजना 

तथा रणनी2तका साथ अ2घ बGन ुन ैहाHो एकमाA �वक8प हो । 

सबभै"दा प1हला आ"तCरक ऊजा�को अभाव कम गन� ग�भीर पहल आवUयक छ । यसका ला�ग हाल 2नमा�णाधीन 

जल�व�यतु ्तथा Bसारण लाइन आयोजना 2नमा�ण स�प"न गन� राtयले सहयोग तथा सहु�लयत उपलTध 

गराउनुपछ� । अ1हलेसमम् �व�युत ्आयोजनाका Bव��धकह�ले भो�दै आएका सम<या समाधान गन� राtयको 

~ढइ`छा शि%तको खाँचो छ । केह	 नी2तगत तथा सं<थागत सम<या भएमा सyकटकाल	न /यव<था गरेर तMकाल 

समाधान गन� सVक"छ । उMपादन र Bसारण माA नभई नेपाल �व�युत ्Bा�धकरणको �वतरणBणाल	लाई /यापक 

सु~ढ गनु� प2न उ��कै आवUयक छ । रािKsय <तरको एक{कृत ऊजा�नी2त लाग ूगर	 ऊजा� सुरSाको BMयाभू2त गनु� 



अकx मह�वपणू� आवUयकता हो । यसका ला�ग अ8पकाल	न एव द	घ�काल	न �पमा योजना 2नमा�ण गरेर 

सोह	अनसुार नी2त2नयम बनाउन ुज�र	 छ । 

हामीसँग अ1हले जल�व�युMलगायत ऊजा�का अ"य Qोतह�को स�भा�वत Sमता वा �व�युMको वा<त�वक मागको 

आ�धकाCरक तwयाyक छैन । स<तोमा �व�युत ्उMपादन गर	 मलुकुको पूवा�धार एवम ्आ�थ�क �पा"तरण गन� 

अवधारणा पुरान ैभए प2न Mयसको काया�"वयन गन�तफ�  ग�भीर Bयास हुन सकेको छैन । 

0बजुल	को उMपादन बढाई Mयसलाई क`चा पदाथ�कै �पमा 2नया�त गन� Bयास भइरहेको छ । तर, बढ	 �व�युत ्खपत 

हुने उ�योगह�मा वैदे�शक लगा◌ानी 8याई तयार	 व<त ुकम लागतमा उMपादन गरेर ससंारभर	 2नया�त गन� 

सVक"छ । �व�युMलाई Bड%टका �पमा 2नया�त गन�तफ�  प2न अ:ययन हुनु ज�र	 छ । नेपालमा केह	 वष�यताको 

तरल राजनी2तक अव<था, आयोजना 2नमा�ण �वकासमा भो�नुपरेको कम�चार	त"Aीय तथा Bशास2नक झ"झट, 

B2तकूल भूराजनी2तक अव<था, लगानीको जोखीम, ऊजा� बजारको अ2निUचतता आ1द कारणह�ले गदा� मझौला 

एवम ्ठूला आयोजना 2नमा�ण गन� ठूलो वैदे�शक लगानीको आकष�ण भइहा8ने अव<था तMकालका ला�ग चुनौतीपणू� 

दे)ख"छ । बूढ	ग=डक{ज<ता जलाशयय%ुत आयोजनाको 1दगो �वकास गन� तथा यसका ला�ग नी2तगत एवम ्

भौ2तक पूवा�धार तयार पान� सyकटकाल उपयु%त समय हुनस%छ । ऊजा�SेAको तMकाल तथा योजनाब�ध �पमा 

गनु�पन� काय�ह�का ला�ग आवUयक स<ंथागत संरचनाको पुनःसंरचना र पुनः2नमा�ण गनु� आवUयक छ । 

के"r	य<तरमा म]ुय चारओटा म"Aालयबीच नै सम"वय अभावले �व�युत ्�वकास अ2घ बGन नसकेको हो । मलुुक 

सyघीयतामा Bवेश गCरसकेको अव<थामा के"r तथा Bादे�शक सरकारबीचको सहकाय� एवम ्सम"वय स2ुनिUचत 

गन�समेत 1ढलाइ गन� हँुदैन । 

 
  



>f]tM /fhwfgL, 2072÷10÷3 

-दगो ऊजा� 2यव3थापनको खाँचो 
रघुराम पराजुल	 

नाकाब"द	को द	घ�काल	न समाधान नहुने हो भने यसले पारेका असरह� मानव जनजी�वकामा माA सी�मत नरहेर 

द	घ�कालमा वातावरणीय SेAमा समेत पन� स%छ । Pडजेल, पेsोल तथा �यासँज<ता इ"धनको अभावबाट �सिज�त 

�व�वध सम<याले जनजीवन अMय"त कKटकर र संवेदनशील ब"दै गइरहेको छ । कलकारखाना, उ�योगध"दा, 

यातायातका साधन, 0बजुल	ज"य मे�सनर	 तथा उपकरण सबैका ला�ग ऊजा� अMयावUयक हु"छ । ऊजा� �वशेषगर	 

नवीकरणीय र अनवीकरणीय गर	 दईु Vक�समको हु"छ । नवीकरणनीय ऊजा� पुनः Bा5त गन� सVक"छ भने 

अनवीकरणीय ऊजा�को पुनःBाि5त स�भव हँुदैन या स�भव भयो भने प2न सय� वष� ला�न स%छ । तसथ�, 

अनवीकरणीय ऊजा�को Bयोग सकेस�म "यनू गन� र नवीकरणीय ऊजा�को उMपादन र सदपुयोगमा जोड 1दँदै 1दगो 

ऊजा� /यव<थापनमा :यान 1दन ुअ1हलेको आवUयकता हो । 

अनवीकरणीय ऊजा�को बढ	 दोहनले एकातफ�  ऊजा�को <टक Cर��ँदै जाने र अकxतफ�  काव�नलगायतका 

हCरतगहृ �याँसको उMसज�नमा व�ृ�ध भइरहेको हु"छ । यसका कारण �वUव तापमान व�ृ�ध हँुदै गइरहेको 

छ । �वशेषगर	 नेपालज<ता �वकासमा पछाPड परेका र काव�न उMसज�नमा "यून भू�मका रहेका मुलुक बढ	 

मका�मा पछ�न ्। पेCरसमा स�प"न कोप २१ मा हCरतगहृ �याँस उMसज�न कटौती गन�, तापमान व�ृ�ध २ 

PडNी सेि8सयसभ"दा तल झान� तथा जलवायु अनुकूलनका ला�ग सहकाय� र �व�ीय Bवाह गन� मु]य 

स�झौता भएका छन ्। मधेस आ"दोलन र भारतीय नाकाब"द	का कारण ३ खब� �पैयाँभ"दा बढ	 S2त 

भएको, ४ लाखभ"दा बढ	 मजदरु बेरोजगार भएका र २२ हजारभ"दा बढ	 उ�योग ब"द भएका छन ्।  

लाख� �व�याथ�को पठनपाठन 0बच8ल	 भएको छ भने लाख� मा2नस अभाव र महँगीले �थ�चएका छन ्। 

भूक�पले गराएको S2तको पुन2न�मा�ण तथा नव2नमा�ण गन�का ला�ग प2न वनज"य Qोतह�को अMय�धक 

माग छ । मधेस आ"दोलन तथा नाकाब"द	का कारण अ"य इ"धनको <थान प2न दाउराले �लने qम 

ब1ढरहेकाले वन SेAमा ठूलो Bहार हुने स�भावना छ । नेपालको ऊजा�को स�भा/यता उMखन"मा भरपुर 

Bयास हुन नस%नु र सबैखाले ऊजा�मा पर2नभ�र रहनाको पCरण2त आज भो�नुपCररहेको छ । 

Pडजेल, पेsोलको उपयोगमा कमी 8याउन �व�युतीय रेल एवं �व�युतीय गाडीह�मा /यापकता 1दन 

सVक"छ । /यापक �पमा जल�व�युत ्उMपादन गन� सकेमा अ1हले भइरहेको लोडसेPडङ कम भई �याँसको 

ठाउँ �व�युMले �लँदै जानेछ ।  

हाHो पर2नभ�रता प2न कम हँुदै जानेछ । Mयसैगर	, उपयु%त सुरSा तथा लगानीको वातावरण बनाउन 

स%ने हो भने �वदेशी लगानी <वतः<फूत� �पमा ओइCरनेछ । तर, यसका ला�ग बहृत ्सोच, सह	 योजना, 

ठोस काय�qम र Bभावकार	 काया�"वयन तथा उMसाहजनक सहभा�गता हुनु ज�र	 छ । यहाँका जल, 



ज�मन, जंगल र जलवायु �वUवकै ला�ग उदाहरणीय छन ्। 2यनै Qोतको महŒवपूण� �पमा स दपुयोग गन� 

स %दा माA मुलुक �वकास ो"मुख मुलुकको स ूचीबाट �वकास शील हँुदै �वक�स त राKsको स ूचीमा पन� स %छ । 

अ1हलेको ज<तो दै2नक लोडस ेPडङको मार, �याँस  तथा इ"धनको हाहाकार, ब"द, हzताल तथा नाकाब"द	 

झे8नुपन� अव<था Mयस प2छ नआउला । नेपालमा �याँस  र इ"धनज<ता व<तुह�को उपयोगमा स केस �म 

मीत/ययीता अपनाउने खालका काय�qम स Jचालन गन�, स Jचालनमा रहेका जल�व�युत ्पCरयोजनाको 

काम शी� स �प"न गर	 �याँस  इ"धनको स ^टा जल�व�युत ्तथा स ौय� ऊजा� र बायो ऊजा� Bयोगमा बढावा 

1दने, नेपालको भारत र चीनस ँगको आपस ी स �ब"ध तथा स ि"धस �झौताको पुनरावलोकन गन�, नभई हुने 

खालका ऊजा�ह�को भ=डारण Sमतामा /यापक �व<तार गन�तफ�  :यान 1दनु ज�र	 छ ।  

जल�व�युत ्नेपालका ला�ग ऊजा�को भरपदx तथा स �भा/य Qोत हो । �व�यमान ऊजा� स ंकट स माधान गन� 

एका2तर Bभावकार	 अ8पकाल	न काय�qम तय गर	 काया�"वयन गनु� आवUयक छ भने अका�◌े2तर ऊजा� 

माग र आपू2त�बीच 2नर"तर स "तुलन कायम गन� स मयब�ध �पमा "यून लागतका आयोजनाह� 

स �प"न गनु�पन� हु"छ । आयोजनाह� 2नधा�Cरत स मयमा स �प"न हुन नस %नाले आयोजनाको लागत 

बGदै गइरहेको छ । नेपालले �वUव /यापार स ंगठन, जै�वक �व�वधता, महास ि"ध, 1दगो �वकास , जलवायु 

पCरवत�नका अस र "यूनीकरण, स ुशास न, लv�गक स मानता, स बैका ला�ग 1दगो ऊजा�को 

अवधारणालगायतका �व�भ"न अ"तरा�िKsय<तरका स ि"धस �झौतामा B2तब�धता जनाएको छ । तस थ�, 

�वकास  2नमा�णका काय�ह� गदा� हाHा B2तब�धतालाई प2न म:यनजर गनु�पन� भएकाले हCरत 

अथत�"Aलाई Bव�धन गदD नवीकरणीय ऊजा� �वकास माफ� त <थानीय आवUयकता र वातावरण स "तुलन 

कायम गराउनमा काय�qमह� केि"rत हुनु आवUयक छ । 

वायो ऊजा�का Qोतह�को उपयोग, ज<तै ◌ः गोबर �याँस  5ला"ट, वायु ऊजा�, स ौय� ऊजा� र जल�व�युत ्

ऊजा�मा बढ	 भ"दा बढ	 :यान 1दँदै qमशः अनवीकरणीय ऊजा�ह� �व<थापन गदD जानु आवUयक छ । 

Mयस ैगर	, इ"धनको Bयोगमा कमी 8याउन मोटरस ाइकलको <थान �व�युतीय स ाइकल र स ाधारण 

स ाइकल, ^या�पु, ^या%स ीको <थान अटोCर%स ाले �लनुपछ�  । यस र	, �व<था�पत हुनुपछ�  भ"नुभ"दा प2न 

आफ स े आफ स ुधार हँुदै प2न जाने हु"छ । नेपालको तराई–मधेस  SेAमा भएका ब"द, हzताल तथा 

नाकाब"द	लगायतका कारण अ1हले तराईका स हर तथा टोलटोलमा अटोCर%स ाको बा%लै Bयोग भएको 

दे)ख"छ । वातावरणमैAी प2न हुने र ऊजा� स ंकट स माधानमा प2न योगदान गन� स Vकने भएकाले नेपालले 

वा<तवमा अ1हले भए गरेका नाकाब"द	लगायतका ग2त�व�धह� तMकालका ला�ग 2नकै ठूलो स म<या 

हँुदाहँुदै प2न आMम2नभ�र हुनेतफ�  र नवीकरणीय ऊजा� उMपादन तथा उपयोगमा :यान 1दनेतफ�  बढ	 

आकृKट हुनेमा दईु मत रहन स %तैन ।  

ठुलाठुला जल�व�युत ्आयोजनाह� स Jचालन गनु�पछ� । �वषय लगानीको हुन स %छ तर यस लाई प2न 

आमस व�स ाधारणमा स ेयर लगानीका ला�ग आ�वान गन� स Vक"छ । जुन कुरा प2छ8लो स मयमा Cरडी 



हाइXो, अपी हाइXो, मा�थ8लो तामाकोसी र जल�व�युत ्लगानी तथा �वकास क�पनी �ल�मटेडले गरेको 

सेयर आ�वानमा�थ परेको लगानी चापबाटै सव�साधारणको लगानी इ`छा के क2त छ भ"ने कुरा <पKट 

हु"छ । लगानी Sमता �भœयाउन /यापक BचारBसारको ज�रत पर्�छ र लगानी सुरSण प2न उ��कै 

महŒवपूण� छ ।  

नेपालका अ�धकांश Nामीण ब<ती छCरएर रहेकाले रािKsय �व�युत ्Bसारण लाइन पु¥याउन क1ठन भएका 

SेAमा वैकि8पक तथा नवीकरणीय ऊजा�को �वकास र Bव�धन गर	 सेवा पु¥याउनु आवUयक दे)ख"छ । 

भूक�पले पु¥याएका S2तह�को पुन2न�मा�ण तथा नव2नमा�ण गदा� प2न वैकि8पक तथा नवीकरणीय 

ऊजा�को उपयोगमा :यान 1दनुपछ� । वन जोगाएर वातावरणमैAी मुलुकका �पमा पCर�चत नेपालले वन 

SेAको बढो�र	 गराइरहनु 2नकै चुनौतीपूण� छ ।  

वन SेAमा पन� जाने चौतफ� दबाब र अ2तqमण नै मु]य चुनौती हो । Mय<तै, वन SेAको अMय�धक दोहन 

अकx चुनौती हो । दाउरा बा8दा काव�न मोनोअ%साइड तथा काव�न डाईअ%साइडज<ता हCरतगहृ �याँस 

उMसज�न हु"छन ्। यसका कारण जलवायु पCरवत�नका असरह� बGछन ्। हामीले ज2त स%छ�, 0बजुल	को 

Bयोगमा जोड 1दनु ज�र	 छ । अ1हलेकै हालतमा जल�व�युत ्प2न 2नकै अपया�5त भएको हुनाले सरकार, 

2नजी तथा साव�ज2नक SेA सबै2तर सबैले वैकि8पक ऊजा�को उपयोग र खोजीनी2तमा बढ	 :यान केि"rत 

गनु� आवUयक छ । यसो हुन सकेमा अ1हलेको ज<तो Pडजेल, पेsोल, म^ट	तेल तथा �याँस इ"धनको 

हाहाकार झे8नुपन� �थएन ।  

/यापक �पमा जल�व�युत ्उMपादन गन� सकेमा अ1हले भइरहेको लोडसेPडº ह^ने छ र �या“सको ठाउ“ 

�व�युMले �ल“ दै जानेछ भने हाHो पर2नभ�रता प2न कम हु“ दै जानेछ । Mयसैगर	, उपयु%त सुरSा तथा 

लगानीको वातावरण बनाउन स%ने हो भने �वदेशी लगानी <वतः<फूत� �पमा ओइCरनेछ। तर, यसका 

ला�ग बहृत ्सोच, सह	 योजना, ठोस काय�qम र Bभावकार	 काया�"वयन तथा उMसाहजनक सहभा�गता 

हुनु ज�र	 छ। 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072÷10÷3 

बूढ�ग8डक9 आयोजना -ढलाइ�'त 3थानीय �चि�तत 
�शवBसाद उBेती 
रािKsय गौरवको आयोजना बूढ	ग=डक{ जल�व�युत ्आयोजनामा भइरहेको 1ढलाइB2त Bभा�वत SेAका 

बा�स"दाले �च"ता /य%त गरेका छन।् 

  

आयोजनाका �वषयमा छलफल गन� श2नबार आयोिजत काय�qममा गोरखा र धा1दङका २७ गा�वसका 

बा�स"दाले यथाशी� काम था8न सरकारसँग B2तब�धता माग गरेका हुन।्'हु"छ-हु"छ भनेर Bभा�वत 

SेAका बा�स"दालाई लामो समयस�म सम<यामा राWु हँदैन', बूढ	ग=डक{ आयोजना सरोकार स�म2त 

आ�घाटका 1दनेश ढकालले भने, 'Vक ७२ साल�भAै काम सु� गरोस।् नभए भूक�पले भMकाएको घर लाख� 

खच� गर	 बनाउने Vक नबनाउने ? क2त म1हना, क2त वष�स�म हामी टहरोमा ब<ने ? सरकारको 

B2तब�धता आउनुपरय्ो।' 

डुबान SेA�भA पन�स%ने आ�घाट बजारका भMकेका घरले अ1हले बनेको टहरोको मुआTजा पाउने Vक 

भMकेको प%क{ घरको मुआTजा पाउने ? भ"ने प2न Vकटान गCर1दन उनले माग गरे। 'भMकेको प%क{ घर 

मम�त गन� Vक नगन� ?' ढकालले भने, 'मुआTजा भूक�पप2छ बनेको टहरोको माA 1दन े पो हो Vक ? 

�वUवा�सलो B2तब�धता नआए हामी डुबानमा पन� 1दँदैन�।' 
  

१२०० मेगावाट Sमतामा �व�युत ् उMपादन गदा� आ�घाट बजारभ"दा मा�थस�म प2न डुबानमा पन� 

अ:ययनले देखाएको छ।अका� <थानीय Vकशोरजंग थापाले बाजेको पालामा सु� भएको आयोजना ना2तको 

पालामा माA स�प"न हुने हो Vक भ"ने िज_ासा ऊजा�म"Aी टोपबहादरु रायमाझीसँग राखेका �थए।  

  

उनले भूक�पपीPडतको घर बनाउने Vक नबनाउन े<पKट पान�समेत म"Aीसँग अनुरोध गरेका �थए।बोला�ङ 

६ क{ मालती ढकालले बूढ	ग=डक{को डुबानमा पन� भ"दै �वगत तीन÷चार वष�दे)ख सडक, भवनलगायतका 

पूवा�धारका काय� ठ5प भएकोमा दःुख /य%त गCरन।् 

  

सांसद कृKण �धतालले बूढ	ग=डक{ Bभा�वतलाई अ"याय नहुने गर	 मुआTजा 1दन माग गरे। अका� सांसद 

चीनकाजी �ेKठले बूढ	ग=डक{ Bभा�वत SेAका बा�स"दालाई �वशेष सु�वधा Bदान गन� आNह गरे। 

काय�qममा सांसद परशुराम, तामाङ, बूढ	ग=डक{ आयोजना �वकास स�म2तका अ:यS लuमीBसाद 

देवकोटाले प2न बोलेका �थए। 

  

उपBधान तथा ऊजा�म"Aी रायमाझीले आयोजना यथाशी� १२ सय मेगावाटकै ब"ने आUवासन 1दएका 

�थए। भूक�पप2छको पुन2न�मा�णका �वषयमा भने एक म1हना�भA <पKट नी2त आउने उनले बताए। 



'धमाधम लगतक^टा गनु�पन� ज�गाको नापन%सा भइरहेको छ', रायमाझीले भने, 'एक म1हना�भAै यो 

काम सVक"छ। अ2न मुआTजाको काम था8छ�।' 

  

नेपाल	 कांNेस गोरखाका स�चव पूण� दाहाल, एमालेका स�चव कृKण नेपाल	, एमाओवाद	का अ:यS 

लेखबहादरु थापाले प2न आआ.ना धारणा राखेका �थए। 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072÷10÷3 

बूढ�ग8डक9 आयोजना -ढलाइ�'त 3थानीय �चि�तत 
�शवBसाद उBेती 

रािKsय गौरवको आयोजना बूढ	ग=डक{ जल�व�युत ्आयोजनामा भइरहेको 1ढलाइB2त Bभा�वत SेAका 

बा�स"दाले �च"ता /य%त गरेका छन।् 

  

आयोजनाका �वषयमा छलफल गन� श2नबार आयोिजत काय�qममा गोरखा र धा1दङका २७ गा�वसका 

बा�स"दाले यथाशी� काम था8न सरकारसँग B2तब�धता माग गरेका हुन।्'हु"छ-हु"छ भनेर Bभा�वत 

SेAका बा�स"दालाई लामो समयस�म सम<यामा राWु हँदैन', बूढ	ग=डक{ आयोजना सरोकार स�म2त 

आ�घाटका 1दनेश ढकालले भने, 'Vक ७२ साल�भAै काम सु� गरोस।् नभए भूक�पले भMकाएको घर लाख� 

खच� गर	 बनाउने Vक नबनाउने ? क2त म1हना, क2त वष�स�म हामी टहरोमा ब<ने ? सरकारको 

B2तब�धता आउनुपरय्ो।'  

डुबान SेA�भA पन�स%ने आ�घाट बजारका भMकेका घरले अ1हले बनेको टहरोको मुआTजा पाउने Vक 

भMकेको प%क{ घरको मुआTजा पाउने ? भ"ने प2न Vकटान गCर1दन उनले माग गरे। 'भMकेको प%क{ घर 

मम�त गन� Vक नगन� ?' ढकालले भने, 'मुआTजा भूक�पप2छ बनेको टहरोको माA 1दन े पो हो Vक ? 

�वUवा�सलो B2तब�धता नआए हामी डुबानमा पन� 1दँदैन�।' 
  

१२०० मेगावाट Sमतामा �व�युत ् उMपादन गदा� आ�घाट बजारभ"दा मा�थस�म प2न डुबानमा पन� 

अ:ययनले देखाएको छ।अका� <थानीय Vकशोरजंग थापाले बाजेको पालामा सु� भएको आयोजना ना2तको 

पालामा माA स�प"न हुने हो Vक भ"ने िज_ासा ऊजा�म"Aी टोपबहादरु रायमाझीसँग राखेका �थए।  

  

उनले भूक�पपीPडतको घर बनाउने Vक नबनाउन े<पKट पान�समेत म"Aीसँग अनुरोध गरेका �थए।बोला�ङ 

६ क{ मालती ढकालले बूढ	ग=डक{को डुबानमा पन� भ"दै �वगत तीन÷चार वष�दे)ख सडक, भवनलगायतका 

पूवा�धारका काय� ठ5प भएकोमा दःुख /य%त गCरन।् 

  

सांसद कृKण �धतालले बूढ	ग=डक{ Bभा�वतलाई अ"याय नहुने गर	 मुआTजा 1दन माग गरे। अका� सांसद 

चीनकाजी �ेKठले बूढ	ग=डक{ Bभा�वत SेAका बा�स"दालाई �वशेष सु�वधा Bदान गन� आNह गरे। 

काय�qममा सांसद परशुराम, तामाङ, बूढ	ग=डक{ आयोजना �वकास स�म2तका अ:यS लuमीBसाद 

देवकोटाले प2न बोलेका �थए। 

  

उपBधान तथा ऊजा�म"Aी रायमाझीले आयोजना यथाशी� १२ सय मेगावाटकै ब"ने आUवासन 1दएका 

�थए। भूक�पप2छको पुन2न�मा�णका �वषयमा भने एक म1हना�भA <पKट नी2त आउने उनले बताए। 



'धमाधम लगतक^टा गनु�पन� ज�गाको नापन%सा भइरहेको छ', रायमाझीले भने, 'एक म1हना�भAै यो 

काम सVक"छ। अ2न मुआTजाको काम था8छ�।' 

  

नेपाल	 कांNेस गोरखाका स�चव पूण� दाहाल, एमालेका स�चव कृKण नेपाल	, एमाओवाद	का अ:यS 

लेखबहादरु थापाले प2न आआ.ना धारणा राखेका �थए। 

  



>f]tM cleofg, 2072÷10÷3 

१२ सय मेगावाटको बूढ�ग8डक9 आयोजना त>काल शु@ गन� 3थानीयको माग 

उपBधानम"Aी तथा ऊजा�म"Aी टोपबहादरु रायमाझीले बूढ	ग=डक{ जल�व�यतु ्आयोजना १२ सय मेगावाट 

Sमताको बनाउने बताएका छन ्। 

     

श2नवार ऊजा�म"Aी रायमाझीले जार	 �व�युMभार कटौती अ"Mय गन� बूढ	ग=डक{ जल�व�यतु ्आयोजना 2नमा�ण 

शु� गनु�पन�मा पुनः जोड 1दए । गोरखाका एक काय�qममा बो8दै म"Aी रायमाझीले आयोजना १२ सय मेगावाटकै 

ब"ने र 2नमा�णको काम शु� हुने भएकाले आयोजना ब"दैन भ"ने ह8लाबाट म%ुत रहन <थानीयवासीलाई आNह गरे 

। 

ज�गाधनीलाई मआुTजा �वतरण गरेर आयोजनाको कामलाई ती��पमा अ2घ बढाउने बताइएको छ । काय�qममा 

बो8दै गोरखा र धा1दङका २७ गा�वसका बा�स"दाले आयोजनाको काम तMकाल ैशु� गन� म"Aीसँग आNह गरेका 

�थए । 

     

बूढ	ग=डक{ आयोजना सरोकार स�म2त आ�घाटका 1दनेश ढकालले तMकाल ैकाम शु� गन� आNह गदD भकू�पले घर 

भMकेकै बेला Bभा�वत SेAका <थानीयलाई मआुTजा �वतरण गरेर सुर}Sत ठाउँमा सानु�पन� बताए । रासस 

 
  



>f]tM gfu/Ls, 2072÷10÷3 

ठूला नेता नै रोBछन ्�व�युत आयोजना  
कले"r सेजुवाल 

नेपालग"ज- २०६८ जेठ ८ गत ेमोहन वै�य पSीय एमाओवाद	 काय�कता�ले मा�थ8लो कणा�ल	 जल�व�यतु 

आ योजनाको Bव��धक भारतीय 2नमा�ण क�पनी िजएमआ रको दैलेख, पा8तडाि<थत Vफ8ड काया�लयमा आ गजनी 

गरे। पाट? �वभाजनप2छ प2न वै�य नेतMृवको नेकपा–माओवाद	ले आ योजनामा�थ भौ2तक तथा मान�सक ह<तSेप 

गCररहेको छ।  

'घटनायता Vफ8डमा काम गन� उपयु%त वातावरण छैन,' क�पनीका इि"ज2नयर Bद	प नेपाल भ"छन,् 'सरकारका 

तफ� बाट BVqयागत 1ढलासु<ती हँुदा समयम ैआ योजना स�प"न हुनेमा झन ्आ शंका छ।' ९ सय मेगावाट Sमताको 

मा�थ8लो कणा�ल	मा�थ वै�य नेतMृव माओवाद	 माA होइन, नेमVकपा, नेकपा (मसाल) लगायत केह	 साना दल प2न 

2नर"तर ख2नइरहेका छन।् 

 

'मा�थ8लो कणा�ल	 नेपाल र नेपाल	 जनताले न ैबनाउनुपछ�  भनेर हामीले भारतीय क�पनीको �वरोध गरेका ह�,' 

माओवाद	 के"r	य सद<य तथा भेर	 उपSेAीय TयुरोBमखु कृKण धमला भ"छन,् 'यसलाई हामी कुन ैहालतमा ब"न 

1दँदैन�।' 

 

प2छ8लो समय मा�थ8लो कणा�ल	 राजनी2तको �सकार भएको महŒवपणू� जल�व�यतु आ योजना हो। नेपालको 

जल�व�यतु �वकासमा अ�ण तQेोदे)ख Bवेश गरेको राजनी2तले अ�धकाशं आ योजना Bभा�वत छन।् कत ै

आ योजनाको जस �लने नाममा राजनी2त भइरहेको छ भने कत ै�वदेशी लगानी (�वशेषगर	 भारतीय) को �वरोध गदा� 

'राKsवाद	' भइ"छ भ"ने मा"यताले राजनी2तको आ वरणमा �वरोध भइरहेको छ। 

 

रािKsय तथा अ"तरा�िKsय 2नजी SेAबाट Bव���धत माA होइन, सरकार आ फv ले 2नमा�ण गन� लागेका आ योजनामा 

समेत ती� राजनी2त दे)ख"छ। 

 

सुदरूपिUचमले ठूलो आ शाले हेCररहेको पिUचम सेती 'अ~Uय' राजनी2तको उ8झनमा छ। <थानीय राजनी2तक दल, 

सभासद र नागCरक समाजले आ योजना अ2घ बढाउन 2नर"तर दबाब 1दइरहेका छन,् �व�युत Bा�धकरण बोड�ले भने 

BVqया अव��ध गCर1दएको छ। पिUचम सेती सरोकार स�म2तका अ:यS रतन साउद उ`च राजनी2तक दबाबमा 

BVqया रोVकएको बताउँछन।् 

 

'नA स�झौता भइसकेको आ योजना काम गन� सब ैवातावरण 1ठक हँुदा प2न Vकन अ2घ बGन सकेन?' साउदको BUन 

छ। 

 

७ सय ५० मेगावाट Sमताको पिUचम सेती 2नमा�णका ला�ग ७५ B2तशत �च2नयाँ 2नमा�ण क�पनी �ी गज�ज र २५ 

B2तशत नेपाल सरकारले गन� स�झौतामा उ8लेख छ। सरकारको तफ� बाट गन� भ2नएको लगानी �व�युत 

Bा�धकरणले गन� भ"दै मि"AपCरषदले 2नण�य गर	 पठाए प2न Bा�धकरणले उ%त B<ताव बोड�मा नल�दा काम 

रोVकएको Qोतको भनाइ छ। लगानी टंुगो नला�दा काम अ2घ बढाउन आ वUयक पन� <पेसल Bोपोज भेइकल 



(एस�पभी) <थापना भएको छैन। 

 

मा�थ8लो कणा�ल	 र पिUचम सेतीमा राजनी2त Bायोिजत �पमा Bवेश गरेको जलQोत SAेमा सलं�नह� बताउँछन।् 

वैदे�शक लगानीलाई कारण देखाएर मा�थ8लो कणा�ल	को �वरोध गन� माओवाद	 पाट? �च2नया ँलगानीको पिUचम 

सेतीमा भने मौन छ। यह	 BUन के"r	य सद<य धमलासँग रा]दा उनले तक� संगत जवाफ 1दएनन।् 

 

भारतले नेपालको जलQोतमा�थ '�ग�दे ~िKट लगाएको' भ"दै उनले 'पिUचम सेतीमा भने Mय<तो अव<था नरहेको' 

िजVकर गरे। य�य�प, पिUचम सेती रोVकनमुा शीष� नेतामा�थ �च2नयाँ लगानी मन नपराउन ेवैदे�शक शि%तले 

2नर"तर दबाब 1दइरहेको आ योजनालाई निजकबाट 2नयालेका एक जलQोत�व_ बताउँछन।् 

 

'शीष� नेताले भारतीय चासोलाई बGता :यान 1दँदा पिUचम सेती अनावUयक �पमा अ2घ बGन 1दइएको छैन,' ती 

�व_ले भने, 'नेताह�ले आ .नो <वाथ�का ला�ग देशलाई झन ्अँ:यारोमा राW ेकाम गCररहेका छन।्' 

 

राजनी2तक जस कसले �लने भ"ने होडले समेत पिUचम सेतीलाई स�ु चरणमा अ2घ बGन 1दएन। सरकारले कCरब 

दईु दशकअ2घ अ<sे�लयाल	 क�पनी <मेकलाई 2नमा�ण िज�मा लगाए प2न १० पटकस�म �याद थ5दै बसेप2छ 

उसको इजाजत र�द गर	 �ी गज�जसँग समझदार	 गCरएको �थयो। 

 

<वत"A ऊजा� उMपादक सघंका अ:यS खzकबहादरु �वKट अ�ण तQेोबाट एमालेले सु� गरेको जल�व�यतुमा�थको 

राजनी2त प2छ8लो समय माओवाद	ले �सको गरेको बताउँछन।् यसका साथ ैनेपाल �व�युत Bा�धकरणसमेत 

राजनी2तक दबाब वा अ"य खाले Bभावमा �व�युत �वकासमा अवरोधक हुने गरेको छ। उनका अनसुार अ1हले प2न 

नेपालमा बढ	मा ३० B2तशत माA �व�युत कभरेज छ। Bा�धकरण भने बजारमा 'Pडमा"ड' छैन भ"दै �व�युत 

उMपादकलाई 2न�Mसा1हत गCररहेको छ। 'नेपाललाई जल�व�यतुमा स�प"न बनाउन ेहो भने �व�युत SेAमा /यापक 

सुधार आ वUयक छ,' उनी भ"छन,् 'अनावUयक राजनी2तक ह<तSेप र <वाथ� अ"Mय गCरनुपछ�।' 

 

राजनी2तक ह<तS◌्◌ेाप र बे�थ2तले जल�व�यतु आ योजनालाई य2तस�म हा2न गरेको छ, 2नमा�णस�प"न हुन ै

ला�दासमेत काम रोVकएका ~Kटा"त छन।् सरकार	 लगानीमा सन ्२००६ दे)ख 2नमा�ण स�ु भई २०११ मा स�प"न 

हुनुपन� चमे�लया जल�व�यतु आ योजना चार वष� �याद गुिजरँ्दासमेत अधुरै छ। 

 

प2छ8लो समय साँघुCरएको स�ुङ खो8न ला�ने खच� (भेCरएसन) मा अ2नय�मतता भएको भ"दै ससंदको साव�ज2नक 

लेखा स�म2तले छान0बनका ला�ग काम रो%न 2नद�शन 1दयो। एमाओवाद	 नेता जनाद�न शमा� सभाप2त रहेको 

स�म2तको 2नद�शनप2छ चमे�लयामा प2न राजनी2त घु<यो। कांNेस नेता गगन थापा सभाप2त रहेको ससंदकै कृ�ष 

तथा जलQोत स�म2तले यो �वषयमा आ .नो प2न चासो रहने भ"दै सयंु%त बैठक बसी सहजीकरण गन� वातावरण 

�मलाउन सभामखुलाई आ Nह गयxष। 

 

छान0बन टंु�गए प2न घमुाउरो तबरले घसेुको यह	 राजनी2तको �सकार अ1हलेस�म चमे�लया ब2नरहेकै छ। 

'साव�ज2नक लेखा स�म2तदे)ख अि]तयार द�ुपयोग अनसु"धान आ योगस�मले आ वUयक छान0बन गर	 काम अ2घ 

बढाउन 2नद�शन 1दँदा प2न Bा�धकरणले रोकेर राखेको छ,' आ योजनाका �स2नयर Pड�भजनल इि"ज2नयर रतन ऐर 



भ"छन,् 'ज2त Bयास गरे प2न काम गनD 1दँदैनन,् कसको के 'इ"sे<ट' हो बु‰न ैसVकँदैन।' 

 

३० मेगावाट Sमताको चमे�लयामा ९६ B2तशत काम स�प"न भइसकेको छ। Bा�धकरणले भेCरएसन पुनमू�8यांकन 

गर	 काम अ2घ बढाउन बाटो खो8ने0ब��कै 1ढलोमा नौ म1हना�भA सबै काम सVकने ऐर बताउँछन।् 

 

ठूला जल�व�यतु आयोजना आ"तCरक राजनी2त माA होइन, बा�य राजनी2तक (<वाथ�) को जाँतोमा समेत �पि8सने 

गरेका छन।् दईु दशकअ2घ 2नमा�ण सु� भइस%नुपन� कCरब ६ हजार ५ सय मेगावाट Sमताको पJचेUवर 

बहुउ�देUयीय पCरयोजना �वशेषगर	 भारतीय उदासीनताकै कारण अ1हलेस�म काया�"वयन हुन सकेको छैन। 

 

२०५२ माघ २० गते भएको महाकाल	 सि"धमा एक वष��भA पJचेUवर सु� गन� उ8लेख छ। तर, उ%त पCरयोजनाबाट 

नेपालभ"दा भारतले बढ	 हा2न बेहोनु�पन� दे)खएप2छ काया�"वयन BVqया न ैसु� भएन। डढे वष�अ2घ भारतीय 

Bधानम"Aी नरे"r मोद	 नेपाल �मणमा आएप2छ पJचेUवर फेCर Tयु)ँझएको छ, तर भारतम ैयसको �वरोध भएप2छ 

काया�"वयनमा ज1टलता स�ु भएको छ। 

 

Bधानम"Aी मोद	को �मणप2छ भारत, उ�राख=ड qाि"त दलले पJचेUवर पCरयोजना 2नमा�ण भएमा <थानीय 

जनजीवनमा�थ ठूलो नो%सानी हुने भ"दै आ"दोलन घोषणा गयxव। उ%त पाट?ले यसअ2घ प2न थुBैपटक 

के"rसरकारलाई पCरयोजना काया�"वयन नगन� दबाब 1दएको <थानीय दै2नक प0Aका अमर उजलाले उ8लेख गरेको 

छ। 

 

जल�व�यतु आयोजनामा राजनी2त प<दा Mयसले सबैभ"दा बढ	 आयोजनालाई न ैगाtँन ेगछ�। 'टाइम लाइन' 

अनसुार काम हुन स%दैन। मा�थ8लो कणा�ल	मा िजएमआरले २०१६ स�म �व�ीय /यव<थापन (फाइनाि"सयल 

%लोजर) को काम स�प"न गन� र २०२३ स�म �व�युत उMपादन सु� गन� योजना बनाएको छ। तर, काय�SेAमा काम 

गन� वातावरण नहुन,ु प2छ8लो समय भारतीय नाकाब"द	को Bभाव पनु� र सरकार	 पSले BVqयागत 1ढलाई गनु�ले 

भनेकै समयमा काम स%न गा�ो भइरहेको िजएमआरका इि"ज2नयर नेपाल बताउँछन।् 

 

'राजनी2तक अवरोध र अ"य Bभावले क2त 1ढलो हु"छ भ"ने अ1ह8य ैथाह हँुदैन,' उनले भने, 'तैप2न काम गदD जाँदा 

0ब<तारै यसले Bभाव पाCररहेको हु"छ।' 

 

केह	 दल र शीष� राजनी2तक नेतMृवले आयोजनामा भाँजो हाले प2न <थानीय <तरमा भने जल�व�यतु आयोजनाको 

पSमा ब�लयो जनमत दे)ख"छ। केह	 समयअ2घ पिUचम सेतीको <थलगत �मणमा सुदरूपिUचम पुगेको ससंद	य 

टोल	का एक सद<य नेमVकपाका Pड8ल	Bसाद का.लेले जनआवाज सनेुप2छ आ.नो पाट? वैदे�शक लगानीको 

�वरोधमा भए प2न पिUचम सेतीको हकमा भने सकाराMमक रहेको B2तVqया 1दएका �थए। 

 

आयोजना 2नमा�ण<थल डडलेधुराका काNेंस सभाप2त कण�बहादरु म8ल पिUचम सेती 2नमा�णका ला�ग <थानीय 

जनता र राजनी2तक दलको एउटै आवाज रहेको बताउँछन।् 'यहा ँकुन ैप2न सम<या छैन, तपै2न मा�थबाट काम 

रोVकइरहेको छ,' उनले भने, 'यसमा उ`च राजनी2तक दबाबले काम गरेको हाHो बुझाइ छ।' 

 



प2छ8लो समय आयोजना 2नमा�णको िज�मा �लएको �ी गज�जले आवासका ला�ग भौ2तक 2नमा�ण गCररहेको उनले 

बताए। 

 

जल�व�यतु आयोजनालाई आवUयक सहयोग गन� ग1ठत Bधानम"Aी अ:यSताको लगानी बोड� प2न राजनी2तक 

अवरोधले �व�युत �वकासमा बाधा पCररहेको बताउँछ। बोड�का काय�कार	 Bमुख राधेश प"त <थानीय जनता 

जल�व�यतु आयोजनाबाट उMसाह	 भए प2न �व�भ"न राजनी2तक <वाथ�का कारण हुने अवरोधले सम<या भइरहेको 

बताउँछन।् 

 

उनका अनसुार प2छ8लो समय दे)खने गर	 राजनी2तक Bभाव परेको मा�थ8लो कणा�ल	मा हो। Mयसलाई प2न 

सहजीकरण गन� Bयास भइरहेको उनको भनाइ छ। 'काम गन� qममा अवरोध आउन ुसामा"य हो, तर यसलाई 

ल�बाएर आयोजनालाई ठ5प पानु� राHो होइन,' उनले भने, '�व�युत �वकासका ला�ग सबैले सकाराMमक ढंगले 

सहयोग गनु�पछ�।'  

कुनमा कसको अवरोध? 

मा�थ8लो कणा�ल	 : माओवाद	, नेमVकपा, मसाल 

 

पिUचम सेती : Bा�धकरण बोड� 
 

(भारतपर<त नेताको दबाबमा) 
 

चमे�लया : Bा�धकरण (एमाओवाद	–कांNेस दबाब) 

 

पJचेUवर : भारतीय <वाथ� टकराब 
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‘रे�मट हाइDो’ 3थापना- �वदेशमा रहेका नेपाल�ले कुल लागतको २४ �'तशत 

लगानी गन� पाउने  

प1हलो चरणमा १३२ मेगावाट Sमताका दईु आयोजना ब"ने 

�वदेशमा काय�रत नेपाल	ले मुलुकको जल�व�युत ्SेAमा BMयS लगानी गन� पाउन ेभएका छन ्। �वदेशमा 

रहेका नेपाल	 कामदारको कमाइ (रे�म^या"स) जल�व�युत ्SेAको �वकासमा सदपुयोग गन� र उनीह�लाई 

लगानीको उ�चत B2तफल 1दन सरकारले ‘ रे�मट हाइXो’ क�पनी <थापना गरेको छ । हाइXोमा लगानी 

गदा� �वदेशमा काय�रत नेपाल	ले लामो समयस�म �व�युत ्आयोजनाबाट लाभ �लइरहन पाउनेछन ्। 

रे�मट हाइXो क�पनीले प1हलो चरणमा कुल १ सय ३२ मेगावाट �व�युत ्उMपादन Sमता भएका दईु 

आयोजनाको 2नमा�ण BVqया अ2घ बढाएको छ । �वUवका जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपाल	 कामदारले उह	ं 

बसी बvकबाट रकम पठाएर उ%त क�पनीमाफ� त दईु जल�व�युत ्आयोजनामा BMयS लगानी गन� 

पाउनेछन ्। 

 

सरकार मातहतको जल�व�युत ्�वकास तथा लगानी क�पनीले �वदेशमा रहेका नेपाल	 कामदारको Bमुख 

लगानी रहने गर	 रे�मट हाइXो क�पनी <थापना गर	 प1हलो चरणमा ता5लेजुङमा दईु आयोजना 2नमा�ण 

गहृकाय� गCररहेको छ । ती दईु आयोजनाको 2नमा�ण गन� १९ अब� �पैयाँ ला�ने अनुमान क�पनीको छ ।  
 

ती आयोजना 2नमा�ण गन� रे�मट हाइXो क�पनीमा �वदेशमा काय�रत नेपाल	ले कुल लागतको २४ B2तशत 

लगानी गन� पाउनेछन ्। रे�मट हाइXोमा जल�व�युत ्�वकास तथा लगानी क�पनीको ५१, �वदेशमा 

काय�रत नेपाल	 कामदारको २४, सव�साधारणको १५ र आयोजना<थलका <थानीयवासी (ता5लेजुङवासी) 

को १० B2तशत सेयर रहनेछ । जल�व�युत ्�वकास तथा लगानी क�पनीले दईु आयोजनामा लगानी गन� 

रणनी2तक साझेदार खोिजरहेको छ ।  
 

जल�व�युत ्�वकास तथा लगानी क�पनीका Bमुख काय�कार	 अ�धकृत (सीईओ) द	पक रौ2नयारका 

अनुसार नागCरक लगानी कोष र 0बमा सं<थान प2न रे�मट हाइXोमा साझेदार ब"न तयार भइसकेका छन ्। 

अ� �व�ीय सं<थाले समेत रे�मट हाइXोमा साझेदार ब"न उMसुकता देखाइसकेका छन ्। जल�व�युत ्

�वकास तथा लगानी क�पनीले ५१ B2तशत सेयरमा १५ दे)ख २५ B2तशत माA राखेर बाँक{ सेयर अ� 

साझेदार क�पनीलाई 1दने जानकार	 उनले 1दए । 

 

रौ2नयारले रे�मट हाइXो क�पनीले ७१.२ मेगावाटको घु�सा खोला र ५३.७ मेगावाटको �सबुंआ खोला 

जल�व�युत ्आयोजना 2नमा�ण गन�का ला�ग �व�युत ्�वकास �वभागमा आवेदन 1दएको लामो समय 



भइसकेको र लाइसे"स पाउने अि"तम BतीSामा रहेको जानकार	 1दए । उनका अनुसार �वभागले एक/डढे 

सातामै रे�मट हाइXोलाई ती दईु आयोजना 2नमा�णका ला�ग लाइसे"स 1दनेछ । 

 �व�युत ्�वकास �वभागले नै घु"सा खोला जल�व�युत ्आयोजनाको स�भा/यता अ:ययन गCरसकेको छ 

भने �सबुंओ आयोजनाको पूव�स�भा/यता अ:ययन माA भएको छ । लाइसे"स पाउनासाथ रे�मटले दवैु 

आयोजनाको स�भा/यता तथा �व<ततृ इि"ज2नयCरङ अ:ययन र ए%सेस रोड (Bवेश माग�) 2नमा�ण 

एकसाथ बढाउनेछ । 
 

यी दईु आयोजनाको �वकास गन� जल�व�युत ्�वकास तथा लगानी क�पनीले क�पनी रिज<टर 

काया�लयमा दता� गरेको रे�मट हाइXो क�पनीमा हाल अ�धकृत पँुजी ५० करोड र चु%ता पुँजी २५ करोड 

�पैयाँ रहेको जानकार	 रौ2नयारले 1दए । रे�मट हाइXो क�पनीले ती दईु आयोजना �वकास गन� ला�ने कुल 

लागत १९ अब� �पैयाँको ३० B2तशत अथा�त ्कCरब ५ अब� �पैया ँइि%वट	 जुटाउनुपन�छ । 

Mयसमा जल�व�युत ्�वकास क�पनी र साझेदारको साढे २ अब� र �वदेशमा रहने नेपाल	 कामदारलाई 

क�तीमा २४ B2तशत सेयर अथा�त ्सवा अब� �पैयाँ BMयS लगानी गन� 1दने 2नण�य क�पनीले गCरसकेको 

छ, बाँक{ सवा अब� सव�साधारण र <थानीयवासीको सेयरबाट जुटाइनेछ । रे�मट हाइXोले Bाथ�मक सेयर 

2नKकासन गदा� नै �वदेशमा काय�रत नेपाल	ले क�पनीमा "यूनतम क2त र बढ	मा क2त सेयर लगानी गन� 

पाउने 2नण�य हुने जानकार	 रौ2नयारले 1दए । उनका अनुसार �वदेशमा रहेका नेपाल	 कामदारले 

अनलाइनमाफ� त �व�युMमा सेयरमा आवेदन 1दन र बvक खातामाफ� त लगानी गन� स%नेछन ्। 
 

�व�युMमा गरेको लगानीबाट �वदेशमा रहेका कामदारले अ"यA गरेको लगानीमा भ"दा बढ	 B2तफल 

पाउने रौ2नयारले बताए । ‘�वदेशमा काय�रत नेपाल	ले मुलुकमा घर, घडेर	लगायतमा लगानी गCररहेका 

छन ्। घरघडेर	मा लगानी गदा� ज2त B2तफल पाइ"छ, Mयोभ"दा बढ	 B2तफल, Mयो प2न िज"दगीभर 

�व�युMमा गरेको लगानीबाट पाइनेछ ।’ 
 

इि%वट	 जुटाइसकेप2छ दईु आयोजनालाई 2नमा�ण गन� आवUयक �व�ीय Qोत <वदेशी �व�ीय सं<थाको 

ऋणबाट जुटाइनेछ । नागCरक लगानी कोष, 0बमा सं<थान र कम�चार	 सJचय कोष तथा <वदेशी बvकह�ले 

ऋण लगानी गन� तMपरता देखाएका छन ्। दवैु आयोजना २०–२२ Vक�म आसापासमा छन ्। Bवेश माग� 

ज�मा २० Vक�म माA बनाए पु�नेछ । ‘ रे�मट हाइXोले दवैु आयोजना 2नमा�ण गन� ऊजा� म"Aालयबाट 

एक/डेढ सातामै लाइसे"स पाउनेछ,’ रौ2नयारले भने, ‘पाँच वष��भA ैबनाइस%ने योजना छ ।’ ती आयोजना 

बनाएप2छ रे�मट हाइXोले �वदेशमा काय�रत नेपाल	 कामदारको लगानीमा थप आयोजना बनाउँदै जाने 

योजनासमेत बनाएको छ । 
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Fसबोड�रको काम २ साता�भG 
यो म1हना�भA थप 0बजुल	 आउने स�भावना 
काठमाड�, ४ माघ – बहुB2त}Sत नेपाल–भारत अ"तरदेशीय ४०० केभी Bसारणलाइन (qसबोड�र) को काम आगामी २ 

साता�भA सVकने भएको छ । 2नधा�Cरत समयमा काम स�प"न गन�गर	 टावर जडान र फाउ"डसेन 2नमा�णको काम 

ती� ग2तमा अ2घ बढेको नेपाल �व�युत ्Bा�धकरणले बताएको छ । 

गत असोज प1हलो साता स�प"न गन� लuय �लएकोमा मधेश आ"दोलनले काम अव��ध भएको �थयो । 2नधा�Cरत 

समयमा Bसारणलाइनको काम स�प"न भएको भए ९० मेगावाट थप 0बजुल	 आयात भई लोडसेPडङ कम हुने 

Bा�धकरणको भनाइ छ । हाल "यनूतम ८ दे)ख १४ घ=टास�म लोडसेPडङ भइरहेको छ । 

2नधा�Cरत समयमा स�प"न गन�गर	 Bसारणलाइनको काम ती� ग2तमा काम भइरहेको �व�युत ्Bा�धकरण Bणाल	 

सJचालन �वभागका Bमुख भवुनकुमार SेAीले बताए । उनका अनसुार जनवर	 ३० अथा�त ्माघ १६ गतेस�म 

qसबोड�रको काम स�प"न भई यो म1हनाको अ"Mयस�म भारतबाट थप 0बजुल	 आयात हुनेछ । “हाल काय�SAेमा 

अवरोध नरहेकाले 2नधा�Cरत समयमा qसबोड�रको काम स�प"न हुने दे)खएको छ,” SेAीले भने, “फे�ुअर	को दोQो 

सातास�म अथा�त ्माघ अ"Mयस�ममा थप 0बजुल	 आउने स�भावना बढेको छ ।” 

मधेश आ"दोलनले qसबोड�रको काम अव��ध भएप2छ ९० मेगावाट थप 0बजुल	 आयात गरेर 1हउँदको लोडसेPडङ 

कम गन� �व�युत ्Bा�धकरणको योजना Bभा�वत भएको छ । हाल दै2नक ८ दे)ख १४ घ=टास�म लोडसेPडङ भइरहेको 

छ । �व�युत ्आयातका ला�ग भारतको मtुजफरपरुमा सय एमबीको sा"सफरमर जडान भइसकेको छ । ४०० केभी 

Sमताको Bसारणलाइन १३२ केभीमा चाज� गरेर ९० मेगावाटस�म आयात गन� Bा�धकरणको तयार	 छ । 

थप 0बजुल	 आयात गन� �व�युत ्Bा�धकरणले ऊजा� /यापार क�पनी पावर sेPडङ कपxरेसन अफ इि"डया �ल�मटेड 

(पीट	सी)सँग २५ वष�का ला�ग �व�युत ्खCरद–0बq{ स�झौता गCरसकेको छ । पीट	सीसँगको स�झौता सन ्२०१५ 

दे)ख काया�"वयनमा आइसकेको छ । Bसारणलाइन नब"दा आयात हुन सकेको छैन । ४०० केभी Bसारणलाइनमा १२ 

सय मेगावाट 0बजुल	 आदानBदान गन�का ला�ग Sमता बुक भएको छ । ढ8केबरमा सब<टेसन नबनेका कारण ४०० 

केभी लाइनलाई १३२ केभीमा चाज� गरेर ९० मेगावाटस�म 0बजुल	 आयात गन� तयार	 भएको हो । 

Bा�धकरणले यो वष� भारतबाट थप सय मेगावाट �व�युत ्आयात बढाई ३३७ मेगावाटस�म पु¥याउने लuय �लएको छ 

। यो वष� �व�युMको माग बढेर १ हजार ३९६ मेगावाट पु�ने र भारतबाट समेत आयात गदा� स]ुखा याममा ७९६ 

मेगावाटमाA आपू2त � हुने Bा�धकरणको BSेपण छ । गत वष� Bा�धरकणले भारतबाट २३७ मेगावाटस�म 0बजुल	 

आयात गरेको �थयो । स]ुखाका कारण नद	मा जल<तर घ^न गई यसको असर उMपादनमा पदा� आगामी माघ, 

फागुन र चैतमा दै2नक १३ घ=टास�म लोडसेPडङ हुने Bा�धकरणको BSेपण छ । 
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बूढ�ग8डक9 र नल�सहंगाडलाई कJपनी ढाँचामा लैजाने तयार� 
सरकारले रािKsय गौरवको आयोजनाका �पमा रहेका बूढ	ग=डक{ र नल�सहंगाड जल�व�यतु ्आयोजनालाई क�पनी 

ढाँचामा अगाPड बढाउने भएको छ । 

हाल �वकास स�म2त माफ� त सJचा�लत ती आयोजनामा <थानीय जनताको समेत <वा�मMव रहन ेगर	 उ%त ढाँचा 

अपनाउन ला�गएको हो । एक हजार दईुसय मेगावाट Sमताको बूढ	ग=डक{ आयोजना(धा1दङ र गोरखा)को हाल 

|ा"सेल	 क�पनी ^या%टबेलले �व<ततृ आयोजना B2तवेदन(Pड�पआर)को काम अि"तम चरणमा पुरय्ाएको छ । 

चार सय १० मेगावाट Sमताको नल�सहंगाड(जाजरकोट)को भने Pडपीआर भइसकेको छैन । 

ऊजा� म"Aालयका सहायक Bव%ता गोकण�राज प"थका अनुसार बूढ	ग=डक{सँगै नल�सहंगाड जल�व�युत ्

आयोजनालाई प2न क�पनी ढाँचामा अगाPड बढाउन ला�गएको हो । यसअ2घ बूढ	ग=डक{ बहृत ्Bा�धकरण 

गठन हुनुपन� माग प2न उठेको �थयो । 

म"Aालयले गत पुस ६ गते गठन गरेको छ स�म2तको Bारि�भक B2तवेदनमा समेत क�पनी ढाँचामा ती 

आयोजना अगाPड बढाउने B2तवेदन 1दएको प"थको भनाइ छ । 

धा1दङ र गोरखाका कCरब ४५ हजार जनताले थातथलो छाzनुपन� सो आयोजना कुन ढाँचामा ब"छ भ"ने 

बारेमा हालस�म 2न�या◌ेल हुन नस%दा 2नमा�ण BVqयाले ग2त �लन सकेको छैन । 

मुलुकमा जार	 �व�युMभार कटौतीलाई कम गन� महMवपूण� मा2नएको सो आयोजना काठमाडm, पोखरा, 

नारायणगढ ज<ता महMवपूण� शहरको �व�युत ्मागलाई स�बोधन गन� Bभावकार	 हुने �वUवास �लइएको 

छ । जलाशययु%त आयोजना भएकाले पय�टक{य ग2त�व�ध अगाPड बढाउन प2न सहयोग पु�नेछ । 

कुल दईुसय ६३ �म अ�लो बाँध बनाउँदा सो आयोजनाबाट फेवातालभ"दा १५ गुणा ठूलो ताल ब"ने र 

पय�टक{य ग2त�व�ध समेत बGने भएकाले सामा"य आयोजनाभ"दा प2न बहुउ�देUयीय बनाउनुपन� 

बूढ	ग=डक{ जल�व�युत ्आयोजना �वकास स�म2तका अ:यS लuमीBसाद देवकोटाले बताए । 

सरकारले सो आयोजनाका ला�ग चालु आवमा �. तीन अब�को बजेट /यव<था गरेको छ । रासस 

 
  



>f]tM /fhwfgL, 2072÷10÷5 

बूढ�ग8डक9 र नल�सहंगाडलाई कJपनी ढाँचामा लैजाने तयार�     
सरकारले रािKsय गौरवको आयोजनाका �पमा रहेका बूढ	ग=डक{ र नल�सहंगाड जल�व�युत ्

आयोजनालाई क�पनी ढाँचामा अगाPड बढाउने भएको छ । हाल �वकास स�म2तमाफ� त सJचा�लत ती 

आयोजनामा <थानीय जनताको समेत <वा�मMव रहने गर	 उ%त ढाँचा अपनाउन ला�गएको हो । एक 

हजार २०० मेगावाट  Sमताको बूढ	ग=डक{ आयोजना(धा1दङ र गोरखा)को हाल |ा"सेल	 क�पनी 

^या%टबेलले �व<ततृ आयोजना B2तवेदन (डीपीआर)को काम अि"तम चरणमा पु¥याएको छ । चार सय 

१० मेगावाट Sमताको नल�सहंगाड(जाजरकोट)को भने डीपीआर भइसकेको छैन । �वकास स�म2तमाफ� त 

अगाPड बढाउँदा <थानीय जनताले अपनMव महसुस नगन� र 2नमा�ण BVqया अगाPड बढाउन समेत 

सम<या भएकाले सरकारले क�पनी ढाँचामा लैजान लागेको हो । ऊजा� म"Aालयका सहायक Bव%ता 

गोकण�राज प"थका अनुसार बूढ	ग=डक{सँगै नल�सहंगाड जल�व�युत ्आयोजनालाई प2न क�पनी 

ढाँचामा अगाPड बढाउनला�गएको हो ।  
 

यसअ2घ बूढ	ग=डक{ बहृत ्Bा�धकरण गठन हुनुपन� माग प2न उठेको �थयो । म"Aालयले गत पुस ६ गते 

गठन गरेको छ स�म2तको Bारि�भक B2तवेदनमा समेत क�पनी ढाँचामा ती आयोजना अगाPड बढाउने 

B2तवेदन 1दएको प"थको भनाइ छ । ठोस काय�योजना र क�पनीको ढाँचाका �वषयमा भने नी2तगत 

�पमा नै /यव<था गCरनेछ । यसअ2घ नेपाल �व�युत ्Bा�धकरणको सहायक क�पनीले अगाPड बढाएका 

�च�लमे, मा�थ8लो तामाकोशीलगायत आयोजनामा प2न क�पनी ढाँचा नै अपनाइएको छ । धा1दङ र 

गोरखाका कCरब ४५ हजार जनताले थातथलो छाzनुपन� सो आयोजना कुन ढाँचामा ब"छ भ"नेबारे 

हालस�म 2न�या◌ेल हुन नस%दा 2नमा�ण BVqयाले ग2त �लनसकेको छैन ।   
 

हालको Bावधानअनुसार आयोजना �वकास स�म2तमाफ� त अगाPड बढेको छ तर <थानीय र Bभा�वत 

SेAका जनतालाई प2न आयोजनामा सहभागी गराउने हो भने हालको /यव<थाले काम गन�स%दैन । 

Mयसका ला�ग क�पनी ऐनअ"तग�त नयाँ क�पनी दता� गनु�पन� हु"छ । सेयर बजारको 2नयामक 2नकाय 

�धतोपA बोड�ले <थानीय तथा Bभा�वतका ला�ग ३० B2तशत सेयर 1दनस%ने /यव<था गरेको छ । 

जल�व�युत ्आयोजनामा कुल लगानीको ३० B2तशतस�म नागCरकबाट  सेयरका �पमा रकम उठाउन 

सVक"छ तर �वकास स�म2तले सो Bावधानलाई आMमसात ्गन�स%दैन । आयोजना Bभा�वत <थानीयबासी 

आफूले पाउने S2तपू2त�, मुआTजा, पुनवा�स, पुन�थापनाको ढाँचा के हो भ"नेमा सरकार	 2नकायबाट  BKट  

जवाफको अपेSामा छन ्तर हालस�म म"Aालयले <थानीयबासीलाई आUव<त बनाउनसकेको छैन ।  

“<थानीयबासीलाई समेत �वUवासमा �लएर आयोजना अगाPड बढाउन प2न क�पनी मोडल उपयु%त हुने 

�वUवासका आधारमा काम सु� गCरएको हो”, प"थले भने । आयोजनाका कारण Bमुख �पमा गोरखाका 

�या`चोक, फुजेल, ना�जुङ, बुyकोट, अQाङ, बोला�ङ, धावा, ता"rाङ, आ�पोखर	, आ�चनौटे, आ�अबा�ङ 



सबैभ"दा बढ	 Bभा�वत हुनेछन ्। य<तै धा1दङका सलाङ, मैद	, खर	, चैनप ुर, स8यानटार, आ�ग"चोक, 

0Aप ुरासु"दर	, मापा�क, मूलपानी, बसेर	, बुढाथुम गा�वसको महMवप ूण� धान खेत तथा टार प2न Bभा�वत 

हुनेछन ्। भीमसेन थापाको बग�चा, पwृवीनारायण शाहको "वागी खाने धान खेत, B�स�ध 0Aप ुरासु"दर	 

मि"दर, मास र भटमासका ला�ग B�स�ध मासटार, %यामुनटार, जोगीटार र स8यानटारको त8लो भाग र 

गोरखा तथा धा1दङको Bमुख /यापाCरक के"r आ�घाट बजार प2न आयोजनाका कारण Bभा�वत हुनेछन ्।  
 

मुलुकमा जार	 �व�युMभार कटौतीलाई कम गन� महMवप ूण� मा2नएको सो आयोजना काठमाडm, पोखरा, 

नारायणगढ ज<ता महMवप ूण� सहरको �व�युत ्मागलाई स�बोधन गन� Bभावकार	 हुने �वUवास �लइएको 

छ । जलाशययु%त आयोजना भएकाले पय�टक{य ग2त�व�ध अगाPड बढाउन प2न सहयोग प ु�नेछ । कुल 

२६३ �म अ�लो बाँध बनाउँदा सो आयोजनाबाट फेवातालभ"दा १५ गुणा ठूलो ताल ब"ने र पय�टक{य 

ग2त�व�ध समेत बGने भएकाले सामा"य आयोजनाभ"दा प2न बहुउ�देUयीय बनाउनुपन� बूढ	ग=डक{ 

जल�व�युत ्आयोजना �वकास स�म2तका अ:यS लuमीBसाद देवकोटा उ8लेख गनु�हु"छ ।  सरकारले सो 

आयोजनाका ला�ग चालु आवमा � तीन अब�को बजेट /यव<था गरेको छ । रासस  
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राधी �व�युत ्कJपनीको साधारण सेयर आउँदै 
काठमाड�÷रास– राधी �व�युत ्क�पनी �ल�मटेडले १ सय �पयैाँ दरका १० करोड २५ लाख �पयैाँबराबरको सेयर 

सव�साधारणमा जार	 गन� भएको छ । सो सेयर साव�ज2नक 2नKकासन गन� स�ब"धमा क�पनी र �धतोपA 

2नKकासन तथा 0बq{ Bब"धक न0बल इ"भे<टमे"ट बvVकंङ �ल�मटेड0बच स�झौता स�प"न भएको छ । सो 

स�झौतापAमा क�पनीका तफ� बाट Bब"ध 2नद�शक �वनयकुमार भ=डार	 र 2नKकासन तथा 0बq{ Bब"धकका 

तफ� बाट Bमखु काय�कार	 अ�धकृत Bवीणरमण पराजुल	ले ह<ताSर गरे ।  

सो क�पनीले घेमु�–३, लमजुङमा राधी खोलाको पानी उपयोग गर	 ४.४ मेगावाट Sमताको राधी साना जल�व�यतु ्

आयोजना सफलतापूव�क 2नमा�ण स�प"न गर	 ३१ जेठ २०७१ बाट /यापाCरक उMपादनसमेत स�ु गर	 रािKsय 

�Nडमा 0बq{ गCररहेको छ । सो आयोजना सJचालनमा आएको डेढ वष� पूरा भएको छ । यसको सJचालनमा 

सीईडीबी हाइXो फ"ड �ल�मटेडले प2न प2न 2नर"तर �पमा सघाइरहेको छ । सो आयोजना ६० करोडमा स�प"न 

भएको र आयोजना लागत इि<टमेट र समयसीमा�भAै 2नमा�ण काय� स�प"न गन� सफल भएको क�पनीको भनाइ 

छ । बं◌ैक अफ काठमाड�को नेतMृवमा सा2नमा बं◌ैक, �लोबल आई.एमई बं◌ैक, कुमार	 बं◌कै र जनता बं◌ैकले ४४ 

करोड सयंु%त ऋण लगानी गरेकामा १ करोड ८० लाख �पयैाँ क�पनीले चु%ता गCरसकेको छ । 

क�पनीकोअ�धकृतपुँजी६०करोडतथाजार	पुँजी४१करोड�पयैारँहेकोछ सं<थाले2नKकासनगCरनेसेयरBच�लतकाननुब

मोिजमआयोजनाBभा�वतSेAकाबा�स"दालाई४लाख१०हजारVक�ासेयरछु^टयाईसव�साधारणलाई६लाख१५हजारVक

�ाछु^टयाइएकोक�पनीले बताएको छ । 
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बल �योग गरेर भएप'न NखJती आयोजना सJप�न गन� ऊजा� म�Gीको 'नदOशन 

न(बनबाब ुअ�धकार� 

माघ ५, �स"धुल	 । उपBधान तथा ऊजा�म"Aी टोपबहादरु रायमाझीले �वकासका आयोजनामा अवरोध गन�लाई 

‘ठोकेरै’ भएप2न आयोजना स�प"न गराउन Bमखु िज8ला अ�धकार	लाई 2नद�शन 1दएका छन ्। )ख�ती ढ8केवर 

२२० के.�भको 2नमा�णा�धन आयोजनाको अवलोकनका qममा 2नमा�ण काय�मा अवरोध भएको जानकार	 पाएप2छ 

उनले य<तो 2नद�शन 1दएका हुन ्। 

अ1हले भएको अवरोध तMकाल हटाई रोVकएको काय�लाई ७ 1दन �भA शु� गन� म"Aी रायमाझीले �स"धुल	का Bमुख 

िज8ला अ�धकार	 1दपकराज नेपाललाई 2नद�शन 1दएका हुन ्। एमाओवाद	 �स"धुल	को काय�कता� भेलालाई 

स�बोधन गन� िज8ला आएका म"Aी रायमाझीले �वकास 2नमा�णबाट �व<था�पत तथा ज�गा पन� नागCरकलाई 

राtयले सु�वधा 1दन ेर सु�वधा �लएर प2न आयोजनाको �वरोध गन�लाई ठोकेरै भएप2न सरकारले आयोजना स�प"न 

गराउने बताए । 

2नमा�ण काय� रोVकदा सरकारको एक बष� �भA लोडसेPडङ अ"Mय गन� लuयलाई Bभा�वत हुने भ"दै म"Aीले 

सरकारको योजनालाई जनताले साथ 1दए नेपाल लोडसेPडङ म%ुत वनाउन कुन ैज1टल �वषय नभएको समेत बताए 

। रायमाझीले भने, ‘)ख�ती ढ8केवरको 2नमाण� काय�मा लामो समयदेखी अवरोध भएको छ, 2नमा�णकाय� 

सहजताका साथ अगाडी नवGने हो भने म आफv  आएर भएप2न 2नमाण� स�प"न गन� छु ।”  

ज1टल पCरि<थतीमा सरकार गठन भएकाले जनताको अपेSा अनसुार काम गन� नसकेको <वीकार गदD रायमाझीले 

जनताको 2नद�शन अनसुार चाँह	 काम गCररहेको दा�व गरे । सरकारले रातारात कुन ैआमूल पCरवत�न 8याउन 

नस%ने भएकाले पCरवत�नको अनभुुती 1दलाई जनताको �वUवास िजMनेगर	 अ1हलेको सरकारले काम गCररहेको 

उनले बताए । 
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एक वष��भG �व�युत ्भार कटौती योजना सफल तुSयाउन 'नदOशन 
उपBधानम"Aी तथा ऊजा�म"Aी टोपबहादरु रायमाझीले म:यमाJचल SेAीय �व�युत ्Bा�धकरण, नेपाल �व�युत ्

Bा�धकरण हेटmडा �वतरण के"r र 2नमा�णाधीन कुलेखानी तQेो आयोजनाको आज अपरा�न <थलगत 2नर	Sण 

गनु�भयो । 

2नर	Sणका qममा स�बोधन गदD उहाँले सरकारले एक वष��भA �व�युत ्भार कटौती म%ुत गन� काय�योजनालाई 

Vqयाशील तु8याउन हाइXो पावर र Pडजल 5ला"ट �व<तार गर	 उMपादन व�ृ�ध गन� लuय रहेकामा कम�चार	ले 

इमा"दाCरताकासाथ उ%त योजनालाई सफल तु8याउन 2नद�शन 1दनभुयो । 

म:यमाJचल SेAीय �व�युत ्2नद�शक द	घा�य ु�ेKठले म:यमाJचलको तराई र पहाडी िज8लामा नयाँ �व�युMलाइन 

�व<तार र �वतरण काय� भइरहेको B�व�धको �ववरण B<ततु गनु�भएको �थयो । रासस  
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ऊजा� स.कटकाल घोषणासJब�धी नी'तगत 2यव3था गन� स�म'त गठन  

ऊजा� म"Aालयले ऊजा� सyकटकाल घोषणालगायतका �वषयमा आवUयक नी2तगत तयार	 गन� �व�युत ्�वकास 

�वभागका महा2नद�शक 1दनेशकुमार 2घ�मरेको सयंोजकMवमा एक स�म2त गठन गरेको छ ।  

सरकारले UवेतपAमा समावेश गरेको Bावधानअनुसार ऊजा� सyकटकाल घोषणालगायत नी2तगत /यव<था गन� 

आवUयक तयार	 गन� उ�देUयले सो स�म2त गठन गCरएको हो । सोमबार गठन गCरएको स�म2तलाई पाँच 1दन�भA 

B2तवेदन 1दन 2नद�शन 1दइएको छ । 

सो स�म2तमा ऊजा� म"Aालय मातहतका �व�भ"न 2नकायमा काय�रत नवीनराज �सहं, स"द	प देव, Bवीणराज 

अया�ल, अ�णकुमार झा, Bवल अ�धकार	लगायत छन ्। म"Aालयले गत पुस ६ गते �व�भ"न छ ओटा स�म2त गठन 

गरेको �थयो । �व�युत ्/यापार र बजार /यव<थापनस�ब"धी अ:ययन गन� डा. सJजय शमा�को नेतMृवमा काय�दल 

गठन गCरएको �थयो ।  

य<त ैआयोजना �वकासस�ब"धी अ:ययन गन� स�मररMन शा%य, सं<थागत संरचना सु~ढ	करणमा 1दनेशकुमार 

2घ�मरे, वन तथा <थानीय सरोकार नवीनराज �सहं, �व�युत ्चुहावट 2नय"Aण र �वतरणमा नेपाल �व�युत ्

Bा�धकरणका उपकाय�कार	 2नद�शक रामच"r पा=डये, �व�युत ्खCरद /यव<थापन र Bा�धकरणको सधुारको 

अ:ययन गन� सुरे"rराज भ=डार	को सयंोजकMवमा काय�दल गठन गCरएको �थयो ।  

ती काय�दलले बुझाएको B2तवेदनका आधारमा म"Aालयले सोमबार सहस�चव 2घ�मरेको सयंोजकMवमा स�म2त 

गठन गCरएको ऊजा� म"Aालयका सहायक Bव%ता गोकण�राज प"थले जानकार	 1दए ।  

स�म2तले 1दएको B2तवेदनका आधारमा म"Aालयले ऊजा� सyकटकाल घोषणा गन�, अ"य नी2तगत /यव<था गन� 

सझुाव 1दन ेर नयाँ �व�युत ्ऐनको म<यौदा गन�समेत आवUयक 1दशा2नद�श गन� सहायक Bव%ता प"थको भनाइ छ 

। रासस 

  



>f]tM gfu/Ls, 2072÷10÷6 

कागजमा माGै बSछ (बजुल�  
लuमण �वयोगी 

सरकारले �व�युत उMपादनमा महMवाकांSी योजना बनाउने गरे प2न आव�धक योजना सु� भएको साढे 

पाँच दशकस�म मुलुकमा औसत कCरब २९ B2तशत प2न 0बजुल	 उMपादन भएको छैन ।  

जल�व�युत आयोजनाबाट 0बजुल	 उMपादन थालेको १ सय १ वष� पु�दा मुलुकले ७ सय ३६ मेगावाट माA 

0बजुल	 उMपादन गरेको छ । नेपालभ"दा एक वष�प2छ जल�व�युतमा हात हालेको 2छमेक{ चीनले अ1हले ३ 

लाख २५ हजार मेगावाट 0बजुल	 उMपादन गCरसकेको छ । अझ झ"डै दशकअ2घ माA जल�व�युत उMपादन 

थालेको भारतले पानीबाट माA कCरब ४१ हजार मेगावाट 0बजुल	 उMपादन गCरसकेको छ । प2छ8लो तीन 

वष�य योजनाको गणना नगन� हो भने अ1हलेस�म मुलुकमा जल�व�युत, लघुजल�व�युत र अ"य गर	 

ज�मा ७ सय ६८ मेगावाट माA 0बजुल	 उMपादन भएको छ । 

 

आव�धक योजनापूव� राणाशासकले /यि%तगत <वाथ�का ला�ग माA 0बजुल	 उMपादन गन� गरेका �थए । 

तMकाल	न रणा Bधानम"Aी च"rशमशेरले �वसं १९६८ मा च"rtयो2त �व�युत ( फ�प�ङ, ५ सय Vकलोवाट) 

बाट जल�व�युत उMपादन सु� गरेका �थए । २००७ को Bजात"A Bाि5त, पJचायत हँुदै बहुदल र 

गणत"Aस�म आइपु�दा लuयअनुसार 0बजुल	 उMपादन नहुनुमा त�तका सरकारले काम नगरेको पुिKट 

हु"छ । 

 

प1हलो पJचवष�य योजना (२०१३–२०१८) दे)ख नै लuयअनुसारको 0बजुल	 उMपादन भएको भए अ1हले 

जल�व�युत माA २ हजार ६ मेगावाट उMपादन हु"wयो । राजनी2तक तरलता र योजना काया�"वयनमा 

दे)खएको सम<याले अ1हलेको सम<या उMप"न भएको ऊजा� स�चव सुमनBसाद शमा�ले बताए । 
 

'यो सम<या अ1हले माA दे)खएको होइन, बहुदलप2छ योजना काया�"वयनमा सम<या दे)खएकै हो,' उनले 

मंगलबार नागCरकसँग भने, 'Mयसयता 2नजी SेAलाई जल�व�युत उMपादनमा सहभागी गराइयो तर उसले 

प2न ल}Sत काम गन� सकेन ।' अि<थर सरकार र सम"वय अभावमा प2न यो SेAमा 2नजी क�पनीले 

ल}Sत काम गन� नसकेको उनको तक�  छ । 

 

आव�धक योजना सु� हुनुपूव� (१९६८–२०१२) मुलुकमा कCरब ४ मेगावाटको Pडजेल 5ला"टस1हत २ 

मेगावाट माA जल�व�युत उMपादन भएको �थयो । Bजात"A <थापनाप2छ अथा�त ्२०१३ दे)ख सु� भएको 

प1हलो पJचवष�य योजनामा २० मेगावाट जल�व�युत उMपादनको लuय रा)खयो । तर, १ मेगावा◌ाट प2न 

उMपादन हुन नसकेको रािKsय योजना आयोगले तयार पारेको प1हलो योजनाको समीSामा उ8लेख छ । 

 

Bजाताि"Aक कालमा राजनी2तक दल र राजाबीचको स�ा टकरावका कारण प2न ल}Sत आयोजना ब"न 



नसकेको यो SेAका जानकारको बुझाइ छ । 

 

तMकाल	न राजा महे"rले २०१७ मा स�ा हMयाएप2छ सु� भएको दोQो पाँच वष� योजनामा २२ मेगावाट 

उMपादन लuय रा)खए प2न उपलिTध २.४ मेगावाट माA भयो । ३० वष� पJचायतकालमा ल}Sत कुनै प2न 

योजना पूरा भएनन ्। 

 

जल�व�युत उMपादनमा पJचायतदे)ख सु� भएको काम नहुने पCरपाट	 बहुदलप2छ प2न 2नर"तर र�यो । 

य�य�प, पाँच� र छैट� योजनामा कुलेखानी प1हलो (६० मेगावाट) र दोQो (३२ मेगावाट) दईु वटा 

जलाशययु%त आयोजना बने । यी दईु आयोजना नै अ1हले लोडसेPडङ धा"ने मे�द=ड भएका छन ्। ती 

आयोजना प2न नबनेको भए �व�युत सकंट भयावह हुने �थयो । 

 

कुलेखानी 2नमा�णप2छ जलाशय आयोजना 2नमा�णमा सरकारको :यान नजाँदा प2न वत�मान अव<था 

उMप"न भएको स�चव शमा�ले बताए । 'तोVकएका Bसारण लाइन नब"दा धेरै आयोजना आउन सकेनन,्' 

उनले भने, 'अनुम2तपA बाँzदै गए प2न सोह	अनुसार 2नजी SेAले काम गन� सकेनन,् एउटा माA कारणले 

आयोजना ब"न नसकेको भ"न सVक"न ।' 

 

योजनाका ठेल	 सान� तर काम नगन� सरकार	 पCरपाट	का कारण आजको अव<था उMप"न भएको जलQोत 

उ�यमी _ाने"rलाल Bधानले बताए । 'योजना तजु�मा र काया�"वयनबीच सम"वय नहँुदा योजनामा 

तोVकएको 0बजुल	 उMपादन भएन,' उनले नागCरकसँग भने, 'कम�चार	त"A सहजीकरण गनु�भ"दा रो%न 

खोtछ, यह	 कारण बजेट खच� हँुदैन ।' 

 

जल�व�युत आयोजना 2नमा�णको िज�मा 2नजी SेAको टाउकोमा राखेर सम<या समाधान नहुने Bधानको 

भनाइ छ । 'अनुम2त 1दँदैमा आयोजना 2नमा�ण 2नजी SेAलाई छाडेर काम भएन भ"नु गलत हो,' उनले 

भने, '2नजी SेAले काम गरेन भ"ने हो भने सरकारले क2त काम गन� स%यो ?' 2नजी SेAलाई लगानीमैAी 

वातावरण बनाइ1दनुपछ�  भ"नेमा सरकारको :यान नगएको उनको तक�  छ । 

 

सरकारले योजना तय गरे प2न Mयह	अनुसार बजेट /यव<था नगदा� ल}Sत 0बजुल	 उMपादन हुन नसकेको 

<वत"A ऊजा� उMपादकको स<ंथा (इपान) का अ:यS खzगबहादरु �वKटले बताए । 

 

'बहुदलप2छ 2नजीकरणका धेरै कुरा भए, जापान अ"तरा�िKsय सहयोग 2नयोग (जाइका) को सहयोगमा 

अ�ण तेQो, मा�थ8लो कणा�ल	 अ:ययन भए,' उनले भने, 'Mयसलाई बजेटले सहयोग गरेन, राजनी2तक 

दल र गैरसरकार	 2नकायको �वरोधमा आयोजना तु1हए ।' यह	�बाट जल�व�युत उMपादनले ग2त �लन 

नसकेको उनको तक�  छ । 
 



नेपाल �व�युत Bा�धकरणको गठन तथा सात� योजना (२०४३–२०४७) अव�धमै सरकारले अ�ण र 

कणा�ल	स1हत कणा�ल	 �चसापानी (१०,८०० मेगावाट, बहु�देUयीय पJचेUवरलगायत आयोजना अ:ययन 

गर	 2नमा�ण योजना तय गCरएको �थयो । तर, अ1हलेस�म ती आयोजना 2नमा�णमा जान सकेका छैनन ्। 
 

सरकारले योजनाअनुसार काम गन� त सकेन नै, माग र आपू2त�को सह	 BSेपण प2न गरेन । पाँच� 

योजनामै �व�युतको माग १५.८ B2तशतले बढेको �थयो । छैट� योजनामा Mयो १६ B2तशतले बGने BSेपण 

�थयो । तर, नेपाल �व�युत Bा�धकरणले भने अ1हलेस�म वष�को १० B2तशतले माA माग बGने 

पर�परागत BSेपण अ2घ सादD आएको छ । 

 

'माग र आपू2त�को सह	 आँकलन गरेर Mयह	अनुसार काम भएको भए आजस�म जल�व�युत उMपादनले 

फzको मान� स%wयो,' Bधानले भने । २०४९ दे)ख २०५४ स�मको आठ� योजनामा यस SेAलाई /यवि<थत 

गन� उ�देUयस1हत �व�युतस�ब"धी ऐन 2नयम जार	 गCरएको �थयो । तMकाल	न जलQोतम"Aी शैलजा 

आचाय�ले जल�व�युत उMपादनमा 2नजी SेA �भœयाउने र आवUयक कानुन बनाउने काम गरेक{ �थइन ्। 

यह	 योजनामा ठूला आयोजना बनाएर 0बजुल	 भारत बे`ने गर	 दईु देशबीच प1हलोपटक �व�युत /यापार 

स�झौता भएको �थयो । 

 

आठ� योजनास�म ल}Sत आयोजना नबने प2न नव� योजनाप2छ �व�युत माग पूरा हुने अपेSा गCरएको 

�थयो । Bा�धकरण सुधारस1हत २५ B2तशतस�म रहेको चुहावट नव� योजनाको अ"Mयस�म २० 

B2तशतमा झान� लuय रा)खएको योजनामा उ8लेख छ । तर, आजस�म Mयसको काया�"वयन हुन सकेको 

छैन । 

 

2नजी SेAले )ख�ती–भोटेकोसी बनाएप2छ यसको �वरोध र माओवाद	 यु�ध एकसाथ हँुदा प2न 

जल�व�युत �वकासको लuय पूरा हुन नसकेको �वKटको भनाइ छ । 

 

सरकारले योजना बनाउन भने छाडने । २०६२/६३ को आ"दोलनप2छ सं�वधानसभा चुनाव नहँुदास�म 

सरकारमा रहेको �गCरजाBसाद कोइराला सरकारले ५ वष�मा ५ हजार मेगावाट 0बजुल	 उMपादन योजना 

अ2घ सारेको �थयो । 

 

कोइराला सरकारले तय गरेको योजना Mयसप2छको पुKपकमल दाहाल सरकारले 2नर"तरता 1दएन, ब� १० 

वष�मा १० हजार मेगावाट 0बजुल	 उMपादनको योजना नयाँ बनायो । ९ म1हनामै दाहाल सरकार ढ8यो । 

Mयसप2छ बनेको माधवकुमार नेपाल सरकारले उ%त योजना काया�"वयन गरेन । नेपाल नेतMृव सरकारले 

पुनः २० वष�मा २५ हजार मेगावाट 0बजुल	 उMपादन लuय 2नधा�रण गरेको �थयो । 
 

अ2घ8ला सरकारले बनाएका योजना काया�"वयन नगन� र एकप2छ अकx योजना थुपान� पCरपाट	का कारण 



प2न सम<या थ�पँदै गयो । 

 

<वदेशको माग पूरा नगन� तर भारतमा 0बजुल	 बेचेर धनी हुने सपना देखेकाले आजको सम<या 

2नि�तएको पूव�जलQोत म"Aी द	पक _वाल	को 1ट5पणी छ ।  
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१० वष�मा १० हजार मेगावाट 

भीम गौतम 

ऊजा� म"Aालय�वारा ग1ठत काय�दलह�ले ऊजा� सकंट 2नवारण दशक घोषणाका ला�ग B<ताव गरेका छन ्। 

मलुुकमा दे)खएको चरम ऊजा� संकट समाधानका ला�ग ऊजा� सकंट घोषणा गन� ठहरका साथ ऊजा� म"Aालयले 

गठन गरेका �व�भ"न ६ ओटा काय�दलले B2तवेदन प ेस गन� qममा सो B<ताव गरेको हो ।  

B2तवेदन प ेस गन� qममा उपBधान एव ंऊजा�म"Aी टोपबहादरु रायमाझीलाई 0�Vफङ गदD काय�दलका सयंोजकह�ले 

१० हजार मेगावाट �व�युत ्उMपादन गन� Bयोजनका ला�ग ऊजा� संकट 2नवारण दशक घोषणा गनु�पन� B<ताव 

गरेको म"Aालयका सहस�चव एव ंBव%ता डा. सJजय शमा�ले जानकार	 1दए । ‘काय�दलह�को B2तवेदनमा ऊजा� 

संकट 2नवारण दशकको B<ताव आएको छ,’ Bव%ता शमा�ले राजधानीसँग भने, ‘अब �व�भ"न काय�दलले 1दएको 

B2तवेदनका आधारमा एउटा म<यौदा ब"नेछ, Mयसका आधारमा 2नवारण काल घोषणाका ला�ग �वधेयकको 

म<यौदा ब"नेछ ।’ सोमबार ऊजा� म"Aालयले सकंट 2नवारण दशकका ला�ग अवधारणा पA बनाउन �व�युत ्

�वकास �वभागका महा2नद�शक 1दनेश 2घ�मरेको सयंोजकMवमा ऊजा� म"Aालय, �वभाग र नेप ाल �व�युत ्

Bा�धकरणका B2त2न�धह� रहेको अवधारणा पA तयार	 स�म2त गठन गरेको छ । स�म2तले प ाँच 1दन�भA 

अवधारणा पA तयार गन� समय 1दइएको छ ।  

B2तवेदनका आधारमा ब"ने म<यौदामा ऊजा� संकट 2नवारण दशक�भA तMकाल	न, म:यकाल	न र द	घ�काल	न 

योजना र काया�"वयन मोडा�लट	बारे उ8लेख गन� लuय म"Aालयको छ । काय�दलह�बाट आएको B2तवेदनका 

आधारमा ऊजा� स�चवको सयंोजकMवमा सरोकारवाला म"Aालय र सरोकारवाला रहेको अकx काय�दल बनाई 

Mयसमाफ� त �वधेयक तयार	 गन� र यसका ला�ग सरोकारवाला 2नकायसँग छलफल गन� लuय म"Aालयको छ ।  

Bधानम"Aी केपी शमा� ओल	ले एक वष��भA लोडसेPडङ अ"Mय गन� घोषणा गरेप2छ गत ८ मं�सरमा अथ�म"Aी 

�वKणुBसाद पौडेलले जार	 गरेको Uवते पAमा प ुस मसा"त�भA ऊजा� संकटकाल लगाउने उ8लेख छ । सोह	 

संकटकालका ला�ग ७ पसुमा ऊजा� म"Aालयले ऊजा� संकटकालमा समे1टनुपन� �वषयह�का ला�ग �व�भ"न ६ 

काय�दल गठन गरेको �थयो । काय�दलह�ले 1दएको B2तवेदनमा ऊजा� संकटकाल नभनी 2नवारण दशक उ8लेख 

गCरएको छ । ऊजा� म"Aालयका सहस�चव समीररMन शा%यको सयंोजकMवमा रहेको आयोजनाको �व�ीय 

/यव<थापनका ला�ग ऋण जार	 तथा आयोजनाको Bाथ�मक{करण र लगानी /यव<थापनबारेको B2तवेदनमा १० 

वष�का ला�ग 2नवारण दशक घोषणा गनु�पन� उ8लेख छ । B2तवेदनमा १० वष�स�म ऊजा� SेAलाई �वशेष 

Bाथ�मकतामा राWुपन� उ8लेख छ । 

�वशेष Bाथ�मकतामा रा]दा रािKsय प ुन2न�मा�ण Bा�धकरणकै ज<तो जल�व�यतु ्आयोजना 2नमा�णमा 1ढलाइ हुने 

कारणका �पमा दे)खएका साव�ज2नक खCरद ऐन, वातावरण अ:ययन, ज�गा Bाि5तलगायतलाई छु^टै काय��व�ध 

बनाई छोटो समयमा गन� गर	 कानुनी /यव<था गनु�पन� उ8लेख छ ।  

B2तवेदनह�मा डलरमा �व�युत ्खCरद स�झौता (पीपीए) बारे <पKट उ8लेख छैन । यसमा लागतका आधारमा 

सोलार र वाय ुऊजा�को �व�युMB2त य2ुनट ९ �पयैा ँ६० प ैसास�म 1दन सVकने B<ताव गCरए प2न Bव%ता शमा� भने 

यसबारे ठोस 2नण�य नभइसकेको बताउँछन ्। �वगतमा ऊजा� �वकासका ला�ग �व�भ"न योजना र काय�qम 



साव�ज2नक भए प2न काया�"वयन नभएको स"दभ�मा अ1हले आएका B2तवेदनले यथाथ�तामा आधाCरत भएर 

काया�"वयनमा जोड 1दएको म"Aालयले जनाएको छ । 

‘प1हलाको भ"दा फरक भनेको यथाथ�तामा आधाCरत भएर B2तवेदन आएका छन,् �वशेष गर	 काया�"वयन काय�शैल	 

र /यव<थापनको पSलाई बढ	 जोड 1दइएको छ,’ सहस�चव शमा�ले भने ।  

९ चैत २०६७ मा तMकाल	न उपBधान एव ंऊजा�म"Aी भरतमोहन अ�धकार	ले लगाएको साढे चारबस� ऊजा� संकटकाल 

काया�"वयनमा नआएकाले म"Aालय काया�"वयन यो�य सकंटकालको पSमा छ । �व�यमान कानुनको अ:ययन, 

सम<याह�को प1हचान र समाधान उपाय तथा २०६७ सालमा सकंटकाल लगाउन तयार गCरएको �व�युत ्संकट 

2न�पण �वधेयकलाई समेत अ:ययन गरेर काय�दलह�ले B2तवेदन तयार गरेका छन ्। 

B2तवेदनमा 2नजी SेAका Bव�धकह�लाई सहु�लयत 1दन,े लगानीयो�य वातावरण बनाउने, बुढ	ग=डक{ 

जलाशयय%ुत जल�व�यतु ्आयोजनाको मोडा�लट	 तु�"त ैचयन गरेर अ2घ बढाउने, नल�सहंगाढ जलाशयको 

2नमा�ण दुर्तग2तमा लैजाने, �म��त ऊजा�का ला�ग सोलार र वाय ुऊजा�मा अ2घ बGने, सम"वयका ला�ग छु^टै 

अ�धकार स�प"न सयं"A बनाउनुपन�लगायत उ8लेख छ । 

‘B2तवेदनमा 2नवारण दशक घोषणाका ला�ग योजना र काय�qम काया�"वयनदे)ख नी2त, कानुन सधुारस�मका 

�वषयक उ8लेख छन,्’ ऊजा� म"Aालयका सहBव%ता गोकण�राज प"थले भने । ऊजा� म"Aालयले Bव%ता शमा�लाई 

�व�युत ्/यापार तथा �Nड सोलारको �व�युत ्खCरद स�झौता (पीपीए) का साथ ैशा%यलाई आयोजनाको �व�ीय 

/यव<थापनका ला�ग ऋण जार	 तथा आयोजनाको Bाथ�मक{करण र लगानी /यव<थापनबारे राय 1दन िज�मेवार	 

तोकेको �थयो । 

Mयसैगर	, सं<थागत संरचनाबारे �व�युत ्�वकास �वभागका महा2नद�शक 2घ�मरे तथा वन, ज�गा Bाि5त, <थानीय 

सरोकार लगायतबारे �वभागकै उपमहा2नद�शक नवीनराज �सहंलाई राय 1दन िज�मेवार	 तोVकएको �थयो । 

य<त,ै �वतरण /यव<थापन सधुारका ला�ग �व�युत ्Bा�धकरणका उपकाय�कार	 2नद�शक रामच"r पा=ड ेर खCरद 

/यव<थाका ला�ग राय 1दन अका� उपकाय�कार	 2नद�शक सुरे"rराज राजभ=डार	लाई िज�मेवार	 1दइएको �थयो । 
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चमे�लया जल�व�युत ्आयोजनाको गाँठो फुBयो 
ससं�को साव�ज2नक लेखा स�म2तको 2नद�शनप2छ रोVकएको ३० मेगावाटको चमे�लया जल�व�यतु ्आयोजनाको 

भ%ुतानी BVqयाको गाठँो फुकेको छ । नेपाल �व�युत ्Bा�धकरणको बोड� बैठकले चमे�लया जल�व�यMुको 

साघँुCरएको सु�ङ (<%युिजङ टनेल) को भ%ुतानी बारेको �ववादमा पुनमू�8यांकन गदD र भु%तानी गदD जाने 2नण�य 

गरेप2छ गाँठो फुकेको हो । भेCरएसन न�बर ६ को साँघCुरएको स�ुङको १ अब� ९ करोड भेCरयसनबारे लेखा स�म2तले 

अ2नय�मतता भएको भ"दै डढे वष�अ2घ भु%तानी रो%न 2नद�शन 1दएकामा MयसB2त नरम ब"दै पुसको दोQो साता 

ऊजा� म"Aालय िज�मेवार	 हुने गर	 भ%ुतानी 1दन 2नद�शन 1दएको �थयो । सोह	 2नद�शनको आधारमा बोड�ले 

भ%ुतानी BVqया अ2घ बढाउने 2नण�य गरेको हो । 

‘चमे�लया जल�व�यतु ्आयोजनाको लामो समयदे)ख भ%ुतानीमा दे)खएको गाँठो फुकेको छ, पुनमू�8यांकन गदD र 

भ%ुतानी गदD जाने 2नण�य भएको छ,’ �व�युत ्Bा�धकरणका काय�कार	 2नद�शक मुकेशराज का.लेले भने ।  

८ सय ४३ �मटर सु�ङम:ये २ सय ३२ �मटर साँघCुरएको स�ुङ 2नमा�ण बाँक{ छ । 2नमा�ण पूरा भएको ६ सय ११ 

�मटर सु�ङको भ%ुतानी नभएप2छ ठेकेदार क�पनीले सु�ङ 2नमा�ण रोVकएको छ । ९६ B2तशत काम सVकएर प2न 

यसको काम नहँुदा ३० मेगावाटको जल�व�यतु ्आयोजनाको 2नमा�ण पूरा हुन सकेको छैन । भ%ुतानी भएर सु�ङ 

2नमा�ण अ2घ बढे १० म1हना�भA आयोजना पूरा हुने Bा�धकरणले जनाएको छ ।  

आठ अब� ४९ करोड ५४ लाख ८४ हजार कुल लागत अनमुान गCरएको आयोजनाको लागत १५ अब� ६ करोड 

पु�गसकेको छ । २०६४ सालबाट 2नमा�ण स�ु भएर २०६८ सालम ै2नमा�ण स�प"न हुने लuय रा)खएको आयोजनाको 

काम अझ ैसVकएको छैन । स�ुमा B2त मेगावाट २८ करोडमा 2नमा�ण स�प"न हुने लuय रहे प2न Mयसको दोTबर 

पु�न थालेप2छ यसमा अ2नय�मतता भएको आरोप ला�दै आएको छ ।  

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072÷10÷6 

बंगलादेश ५ हजार मेगावाट �व�युत ्आयात गन� इWछुक 
नेपाल र बंगलादेशको /यापाCरक एवम ्��वपSीय स�ब"ध �व<तारमा थप टेवा पुया�उने उ�देUयका साथ काठमाड�मा 

बंगलादेश ए%<पो आयोजना हुने भएको छ। भकुृट	म=डपमा आयोजना हुने ए%<पोमा बंगलादेशी /यवसायीले 

आ.ना उMपादनह�को Bदश�नी तथा 0बq{ �वतरण गन�छन।् 

मेलामा 2नमा�ण सामNी, तयार	 पोसाक, 5लािKटकज"य उMपादन, सेरा�म%स, जुट तथा जुटज"य उMपादन, 

छालाज"य उMपादन, टे%सटाइलका उMपादन, औष�धज"य उMपादन, सौ"दय� सामNी, जु�ाच5पल, �व�युतीय 

सामNी म]ुय आकष�णका �पमा रहने छन।् 

Mयसै गCर ह<तकलाका उMपादन, कृ�षज"य उMपादन तथा औजार, तयार	 खा�य सामNी, B�व�धज"य सेवा सु�वधा 

तथा पय�टनस�ब"धी व<त ुतथा सेवा प2न मेलामा उपलTध हुने बताइएको छ। काठमाड�ि<थत बंगलादेशी 

राजदतूावासको आयोजनामा 0बह	बारदे)ख भकुृट	म=डपमा शु� हुने ए%<पो सोमबार समापन हुनेछ। 

बंगलादेशका कCरब ७० /यावसा2यक क�पनीका १ सयभ"दा बढ	 /यवसायी मेलामा सहभागी हुने बताइएको छ। 

यसबारेमा जानकार	 1दन आयोिजत पAकार स�मेलनमा बो8दै नेपालका ला�ग बंगलादेशक{ राजदतू मा<फ{ �व"ते 

सा�सले नेपाल–बंगलादेशबीच व<तु तथा सेवाको पहँुच आदान Bदान गन� ए%<पो मह�वपूण� हुने बताउनभुयो। 

‘हामी चाहा"छौ नेपालले भारतप2छ दोQो /यावसा2यक मलुकु बंगलादेशलाई बनाओस, उहाँले भ"नभुयो–‘दवु ै

मलुुकबीच अव सां<कृ2तक पSसँग ै/यापार, सडक, हवाईमाग�सँगै दवु ैमलुुकका जनताको सोच र �च"तनलाई 

जोzनुपछ�।’ बंगलादेशले सन ्२०३० स�ममा ३० हजार मेगावाट �व�युत ्खपत गन� योजना बनाएकाले नेपालबाट ५ 

हजार मेगावाट �व�युत ्आयात गन� बंगलादेश इ`छुक रहेको राजदतू सा�सले बताउनभुयो। यसका ला�ग आ.नो 

�व�युत ्उMपादक क�पनीका B2त2न�धले 2छ^टै नेपाल �मण गन� तयार	 गरेको उहालेँ जानकार	 1दनभुयो। 

ए%<पोसँ◌गं ैबंगलादेशी राजदतूावासले नेपाल बंगलादेश �वजनेस फोरमको समेत आयोजना गदDछ। यह	 शुqबार र 

श2नबार दरबारमाग�ि<थत अ"नपणू� होटलमा आयोजना हुने उ%त गोKठ� ‘नेपाल बंगलादेशको /यापाCरक स�ब"धः 

समु"rदे)ख 1हमालस�म /यापाCरक आब�धता, �व<तार तथा लगानी’ भ"ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको 

हो। गोKठ�मा दईु देशका सरकारका उ`च पदा�धकार	, 2नजी SेA, /यावसा2यक सघं सगंठनका B2त2न�ध तथा 

�व�भ"न SेAका �व_को सहभा�गता रहने बताइएको छ। 

  



>f]tM cleofg, 2072÷10÷7 

ऊजा�स.कट र नी'तगत द�ुवधा 
राजन फुयाल 

�वगत केह	 समयदे)ख भारतले लगाएको अघो�षत नाकाब"द	का बीच मलुुक ऊजा�को �वकराल सyकटबाट 

गुि�रहेको छ । सyकटका बीच नेपाल	 डाय<पोरामा वैकि8पक ऊजा�का स�ब"धमा बहसह� छेPडएका छन,् 

पेsो�लयम आयातको वैकि8पक /यव<थाका स�ब"धमा �वक8पह�को खोजी शु� भएको छ र जै�वक ऊजा�को 

खपत कम गराउँदै नवीकरणीय ऊजा� Bव��धन गन� स"दभ� थप Bबल बनेको छ । पर2नभ�रता कम गराउँदै 

आMम2नभ�र हुनुपन� �वषय चचा�को �शखरमा छ । B2त<पधा�Mमक लाभ भएका SेAह�मा काम नभएकोमा आलोचना 

गदD सो SेAमा काम गनु�पन� कुरा उठाइएको छ । जल�व�यMुको अपार स�भावना हँुदाहँुदै प2न �व�युत ्आयात 

गCरनुपन� दद�नाक अव<थाको �वगतदे)ख हँुदै आएको संUलेषण, �वUलेषण अझ ैथप भई सम<या प1हचान गर	 

समाधान खोिजनुपन� दे)खएको छ । ऊजा� �वकासकै पCरपेर्uयमा �व�युत ्�वकासमा सSम स<ंथाको आवUयकता 

महससू गर	 �वस ं२०४१ मा �व�युत ्कपxरेशन, �व�युत ्�वकास �वभागलगायत सं<थाह�को एक{करण गर	 �व�युत ्

Bा�धकरणको <थापना गCरयो, जसबाट �व�युत ्�वकास काय� Bभावकार	 र �वUवसनीय भई �व�युत ्सेवा उपलTध 

हुने बताइएको �थयो । �व�युत ्ऐन २०४९ र जल�व�यतु ्नी2त २०५८ 8याइयो । सरकारले आ�थ�क Vqयाकलापह�मा 

कम :यान 1दने �स�धा"तअन�ुप जल�व�यMुमा प2न उदार	करण Bवेश गराइयो । BMयS वैदे�शक लगानीमा 

)ख�ती, भोटेकोशी र केह	 2नजी ऊजा� उMपादकबाट जल�व�यतु ्आयोजना 2नमा�णप2छ उMपादनमा रहेको 

एका�धकार समा5त भयो । तर, उMपादकह�बाट थोक खर	दकता�को है�सयत Bा�धकरणको अ�याव�ध छ । 

<थापनाको ३ दशकभ"दा बढ	 अव�धस�म प2न Bा�धकरणले �व�युत ्उMपादन, Bसारण र �वतरणमा लगभग 

एका�धकार उपभोग ग¥यो । तथा�प साव�ज2नक र 2नजीसमेतको सहभा�गताका हँुदाहँुदै प2न �व�युत ्उMपादन, 

Bसारण र �वतरणको अ1हलेस�मको Bग2त स"तोषजनक छैन । तर, जल�व�यतु ्�वकासमा अ1हलेस�मको 

अव<था हेदा� 2नजीSेA प2न Bभावकार	 हुन नसकेको <पKट छ । Mयसलेै हालैका वष�ह�मा सरकारको जल�व�यMुमा 

लगानी बGदै गइरहेको छ ।   

यस ैपKृठभू�ममा नेपाल �व�युत ्Bा�धकरण ए%ललेै उMपादक, Bसारक र �वतरकको भ�ूमका खे8न ुपरेकाले 

/यव<थापन Bभावकार	 हुन नसकेको सरकार	 ठ�याइ छ । तसथ� �व�युत ्उMपादन, Bसारण र �वतरणका तीन 

छु^टाछु^टै क�पनीका �पमा नेपाल �व�युत ्Bा�धकरणको पुनःसंरचना गर	 Bसारण एकाइलाई ऊजा� /यापार 

गन�समेत सSम क�पनीका �पमा �वकास गCरने �वषय सरकार	 द<तावेजमा न ैपरेको छ । यस �व�धमाफ� त 

Bा�धकरणको /यावसा2यक Sमता अ�भव�ृ�ध गर	 ऊजा� �वकासमा Bभावकार	 बनाइने योजना बु2नएको छ । 

�वगतमा छCरएर रहेका 2नकाय Bभावकार	 नभएकाले ती 2नकायह�को एक{करण गCरयो । तथा�प अपे}Sत 

उ�देUय Bा5त भएन । केह	 अ2घ ने�वBा सुधारका ला�ग ग1ठत काय�दलको सझुावअनसुार २७ अब�को सिJचत 

नो%सानी अपलेखनको काय� गCरयो । केह	 वष�मा न ैसोह	 अyकको हाराहार	मा नो%सानी �व�ीय B2तवेदनले 

देखाइसकेको छ । तwयाyकमै हेदा� आव २०७१/७२ स�म लेखापर	Sण अ2घको �व�ीय B2तवेदनले २६ अब� ८० करोड 

सिJचत नो%सानी देखाउँछ । य<तोमा अचेल सरकार Bा�धकरण टु�याएर ऊजा� �वकासको सम<या समाधान गन� 

बताउँछ । रािKsय Bसारण Nीड क�पनी <थापना भइसकेको छ भने पिTलक इलेि%s�सट	 जेनेरेशन क�पनीको 

दता�को BVqया Bार�भ भइसकेको बताइ"छ । यह	 क�पनीमाफ� त साव�ज2नक SेAबाट �वकास गCरने 



पCरयोजनाह�को 2नमा�ण गCरने योजना तयार पाCरएको छ । तMपUचात ्ने�वBालाई �व�युत ्�वतरणको काय� माA 

गन� �व�शKट	कृत 2नकाय बनाइने योजना अगाPड बढेको दे)ख"छ । 

Bा�धकरणको <थापना गदा� एउटै Bकृ2तको काय� गन� स<ंथानह�लाई एकआपसमा गाभेर 2तनको Sमता व�ृ�ध 

तथा सJचालन खच� "यनूीकरण गर	 /यव<थापन सधुार गन� बताइएको �थयो । 2नःस"देह यसबाट दोहोरोपन घ^ने 

र उMपादनको पCरणाMमक लाभसमेत Bा5त हँुदा लागत Bभावी हु"छ । �व�युMको उMपादन, Bसारण र �वतरणको 

भू�मका एउटै 2नकायले स�पादन गदा� एक{कृत Bयास भई काय�स�पादन बGने �वUवास गCरएको �थयो । यहाँनेर 

उMपादन, Bसारण र �वतरणको िज�मा एउटै 2नकायको हँुदा अ"तर2नकाय सम"वयको अभावमा हुने सम<यालाई 

स�बोधन गन� Bश<त अवसर उपलTध छन ्। तथा�प अवसरको सदपुयोग हुन नसकेकाले सम<याको मलू प1हचान 

गर	 सोको समाधानमा पहल कदमी �लने काय� हुन सकेको छैन । यस�वपर	त Bा�धकरण ठूलो भएकाले Bभावकार	 

हुन नसकेको हौवा �प1टएको छ । �वUवमा लाख� कम�चार	स1हत अब� डलर कारोबार गन� B2तKठानह� Bभावकार	 

�पमा चलेका उदाहरणह� छन ्। हाHो कर	ब ८ हजार कम�चार	 र �.२९ अब� ८७ करोड कारोबार गन� स<ंथा 

Bभावकार	 नहुन ु2नयत िज�मेवार छ भ"ने आमसव�साधारणको धारणा रहेको छ । 

सरकार	 Qोत लगानी गर	 जल�व�यतु ्आयोजना �वकास गन� ऊजा� म"Aालयअ"तग�त रहेको नेपाल �व�युत ्

Bा�धकरण आफै र उसका भ�गनी स<ंथा काय�रत रहेकोमा हाल ै�व�युत ्�वकास �वभागको भ�गनी सं<था, 

जल�व�यतु ्लगानी तथा �वकास क�पनी �ल र उसले <थापना गरेको भ�गनी स<ंथा समेत थप भएको छ । 

<थापनाको अि"तम चरणमा रहेको पिTलक इलेि%s�सट	 जेनेरेशन क�पनीसमेत �व�युत ्उMपादनमा सरकारका 

चार 2नकाय Vqयाशील रहन ेअव<था छ । �व�युत ्उMपादनको अनमु2त Bदान गन� 2नयमनकार	 �व�युत ्�वकास 

�वभाग प2न सरकारकै लगानीमा सहायक क�पनीमाफ� त �व�युत ्उMपादन /यापार गन� होडमा दे)ख"छ । यो ज<तो 

बु)झनस%न ुनी2तगत 1दवा�लयापन केह	 होइन । य<ता 2नकायह�को उप8लो नेतMृवको हेदा� Bा�धकरण र 

जल�व�यतु ्लगानी तथा �वकास क�पनीको बोड�मा ऊजा� म"Aालयको नेतMृव आफै रहेको कससँैग 2छपेको छैन । 

<थापना हुने भ2नएको पिTलक इलेि%s�सट	 जेनेरेशन क�पनीको बोड�मा प2न म"Aालयको B2त2न�धMव हुने 

2निUचत छ । �व�युत ्�वकास �वभाग म"Aालयको सyगठन संरचनाको महŒवपणू� एकाइ भएकाले उसको आँखा 

नपु�ने कुरै हँुदैन । यसले के बताउँछ भने नी2तगत तहमा काम गन� 2नकायको तोVकएको काममा कम ��च हुने तर 

काया�"वयन 2नकायका Vqयाकलापह�मा सहभा�गतामाफ� त लाभाि"वत हुने वा अ� कसलैाई लाभ Bदान गन� 

मनसाय BेCरत Vqयाकलापले जल�व�यMुको समN �वकास प2छ परेको छ । 

य<ता Vqयाकलापको सुधारपUचात ्माA आशाअन�ुप �व�युत ्�वकास गन� सVक"छ । क1हले जोzने र क1हले 

फुटाउने माA काय� गदा� काह	� पु�गँदैन । स�बि"धत 2नकायह�ले इमानदार	पवू�क पूव�2नधा�Cरत काय� गन� हो भने 

�व�युत ्�वकासका सम<या पार लगाउन सVक"छ । अ1हलेको अव<थामा �व�युत ्महशुल 2नधा�रण आयोगलाई 

ब�लयो र सबल बनाई स�पणू� �व�युत ्SेAको 2नयमन गन� ब�लयो 2नकाय बनाउन,े �व�युत ्Bा�धकरणलाई 

क�पनीमा �पा"तरण गदD Bा�धकरणलाई होPडङ बनाई Mयस�भAका /यवसायह�लाई सहायक क�पनीमा 

�पा"तरण गर	 स�पणू� एकाइह�लाई B2त<पध� बनाउने मोडल सरकारले अवल�बन गनु�पन�मा Mयसतफ�  :यान 

गएको दे)खदैँन । यसको सफल उपयोग �च�लमे, तामाकोशी तथा पावर sा"स�मशन क�पनीसमेतमा भइसकेप2छ 

अब यो मोडल Vकन अलमलमा परेको छ, बु�न सVकएको छैन । य<ता सफल Bा�पको उपयोगबाट सरकार	 Qोत 

आदश�तम उपयोग गदD Mयसमा 2नजीSAे, समुदाय र कम�चार	समेतका सहभा�गतामाफ� त काम गन� सVक"छ । नयाँ 



सरकारले ऊजा� सyकटकाल घोषणा गन� बताइरहँदा �वगतमा प2न ऊजा� सyकटकाल लगाएप2छको अव<था प2न 

~िKटगत गदD इमानदार भएर B<ततु हँुदा राH ैपCरणाम हात ला�ने अव<थाह� प2न छन ्। 

लेखक नेपाल �व�युत ्Bा�धकरणमा काय�रत छन ्। 

  



>f]tM sf/f]af/÷uf]/vfkq, 2072÷10÷7 

१३.६ मेगावाट थापाखोलाको 'नमा�ण काय� अि�तम चरणमा 

मु<ताङको टुकुचेमा 2नमा�णाधीन १३.६ मेगावाट Sमताको थापाखोला जल�व�युत ्आयोजनाको 2नमा�ण 

काय� अि"तम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको अ1हलेस�म ८० B2तशत पूरा भएको आयोजनाले 

जनाएको छ । 

आयोजनाको सु�ङमाग�, �व�युMगहृ, zयाम 2नमा�ण, ख�बा �व<तार लगायतका ८० B2तशत काम स�प"न 

भएको आयोजनाका साइट �यानेजर सुद	प खzकाले जानकार	 1दए । आयोजनाको मुहानदे)ख 

टुकुचेि<थत �व�युMगहृस�म एक हजार ८३० �मटर लामो सु�ङ ख"नुपन�मा ४०० �मटर माAै ख"न बाँक{ छ 

। माउ"ट कैलाश इनज� Bा�लले कCरब दईु अब� ६० करोड �पैयाँको लागतमा 2नमा�ण गCररहेको 

आयोजनाबाट उMपा1दत �व�युत ्पव�तको मोद	ि<थत सब<टेसनमा जोPडनेछ । Mयसका ला�ग कोबाङ र 

दानामा सब<टेसन 2नमा�ण र ख�बा �व<तारको काम प2न भइरहेको छ । 

सरकारले २३२ के�भए Bसारण लाइनका ला�ग �या�द	का दाना गा�वसमा सब<टेसन 2नमा�ण गन� BVqया 

सु� गरे प2न आयोजनाले भने दाना निजकै धरापमा सJचा�लत तातोपानीका जल�व�युत ्आयोजनाबाट 

मोद	खोला सब<टेसनस�म जोzने तयार	 गरेको छ । �वसं २०६८ दे)ख 2नमा�ण सु� गरेको आयोजनाले 

सु�मा ११ मेगावाट �व�युत ्उMपादन हुने अ:ययन गरेप2न प2छ Mयसलाई बढाएर १३।२ मेगावाट 

पु¥याएको हो । आयोजना 2नमा�ण स�प"न हुने भएप2छ <थानीयवासी उMसा1हत भएका छन ्। रासस 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072÷10÷7 

यसकारण जल�व�यु>मा 3वदेशी लगानीकता�लाई �ो>साहन  

 
शैले"r गुरागाई उपा:यS 2नजी SेAका ऊजा� उMपादकह�को सं<था, नेपाल (इ5पान)  

ङाद� )ुपका 'नदOशक शैले�Z गुरागा[ 'नजी \ेGका ऊजा� उ>पादकह@को सं3था (इ]पान)का उपा^य\ हुन ्

। गुरागाईले ४.५ मेगावाटको होवा खोला र ५ मेगावाटको �सउर� खोला जल�व�युत ्आयोजनाको 'नमा�ण 

ग`रसकेका छन ्। 3वदेशी लगानीकता�लाई सु�वधा -दइएमा 3वदेशी लगानीमै १० हजार मेगावाट �व�युत ्

उ>पादन गन� सaकने गुरागाईले बताए । उनले 3वदेशी लगानीकता�लाई �ो>साहन गनु�पनO कारण यसर� 

सुनाए : 

०४९को �व�युत ्ऐनले जल�व�यMुमा 2नजी SेAलाई खुला गरय्ो । Mयसप2छ 2नजी SेAले जल�व�यMुलाई प2न 

लगानीको स�भा/य SAेका �पमा प1हचान गरय्ो । साना, मझौला र ठूला जल�व�यतु ्आयोजना 2नजी SेAले 

आ.नो घरबार	 न ै�धतोमा राखेरै भए प2न लगानी गन� थाले । रािKsय �व�युत ्Bसारण Bणाल	मा 2नजी SेAबाट ३ 

सय मेगावाटभ"दा बढ	का आयोजना जोPडइसVकएका छन ्। तर, सरकारको �वभेदकार	 नी2तका कारण यस SेAमा 

<वदेशी लगानीकता� 2नराश भइरहेका छन ्। आयोजना छाडरे 1हँडm लगानी भइसकेको छ, नछोडm आयोजना अगाPड 

बढाउन स%ने अव<था छैन । सबै <वदेशी लगानीकता� य<त ैसम<यामा छन ्। राtयको /यवहारका कारण यस 

SेAमा लागेका कैयm लगानीता�ले आ.नो घरबार न ैगमुाइसकेका छन ्। 

<वदेशी लगानीकता�लाई हेलाँ गन�, तर �वदेशी लगानीकता�लाई रातो काप�ट ओ�याएर <वागत गन� सरकारको 

�वभेदकार	 नी2त छ । राtय सयं"Aका कुन ैप2न 2नकायले <वदेशी लगानीकता�लाई BोMसाहन हुने गर	 काम 

गCररहेका छैनन ्। <वदेशी लगानीकता�लाई जताततैबाट द:ुख 1दने, 2नराश तथा हतोMसा1हत बनाउने माA ैकाम 

भइरहेको छ । <वदेशी Qोत र लगानीमा 2नमा�ण हुने जल�व�यतु ्आयोजनालाई Bाथ�मकता 1दनुपन�मा Mय<तो हुन 

सVकरहेको छैन । <वदेशी लगानीकता�लाई BोMसाहन गन� सVकएमा माA ैमलुकु सम�ृ�धको 1दशातफ�  अगाPड बGछ । 

�वदेशी लगानीलाई BोMसाहन गर	 मलुकु क1ह8य ैसम�ृ�ध हुन स%दैन । �वदेशी सम�ृध हु"छन ्<वदेशी हँुदैनन ्। 

यतातफ�  राtयको िज�मेवार 2नकायमा ब<नेको पट%कै :यान जान सकेको छैन । 

�वदेशी लगानीकता�ले 2नमा�ण गन� �व�युत ्आयोजनाको Bा�व�धक, �व�ीय, लगानी जो)खमलगायतका सब ैपSको 

�वUलेषण गर	 �व�युत ्खCरद0बq{ स�झौता (�प�पए) दर तय गCरएको हु"छ । उनीह�ले माग गरेकै �प�पए रेट 1दन 

सरकार तयार छ । यसको tवल"त उदाहरणका �पमा �च2नया ँक�पनी �सनो हाइXोले लमजङुमा 2नमा�ण गCरएको 



५० मेगावाटको मा�थ8लो म�याyद	 जल�व�यतु ्आयोजनालाई �लन सVक"छ । आयोजनाको �प�पए अमेCरक{ 

डलरमा गCरएको छ, Mयो प2न <वदेशी लगानीकता�लाई 1दएको रेटभ"दा बढ	मा । Bसारण लाइन तोVकएको समयमा 

2नमा�ण गन� नसVकएमा ९७ B2तशतस�म जCरवाना (पेना8ट	) नेपाल �व�युत ्Bा�धकरणले 2तनु�पन� /यव<था 

गCरएको छ । जबVक <वदेशी लगानीकता�लाई ५ B2तशत माA ैपेना8ट	को /यव<था गCरएको हु"छ । अ2न य<तो 

�वभेदकार	 अव<थामा <वदेशी लगानीकता� कसर	 आक�ष�त हु"छन ्? �वगतमा <वदेशी लगानीकता�लाई �प�पए दर 

३/४ �पयैाँ 1दँदा �वदेशी लगानीमा 2नमा�ण भएका ६० मेगावाटको )ख�ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी दोTबरमा 

�प�पए गCरएको �थयो । उनीह�को उMपादन अनमु2तपAको अव�ध प2न ४०/५० वष� 1दइएको छ । अथा�त ्<वदेशीलाई 

1दएको भ"दा बढ	 1दइएको छ । 

राtयको नी2तले <वदेशी लगानीकता�लाई दोQो दजा�का नागCरकका �पमा /यवहार गCररहेको छ । भ2नएको छ 

<वदेशी लगानीकता� तर /यवहार दोQो दजा�को नागCरकको छ । <वदेशी लगानीकता�लाई �वदेशीलाई 1दएज��कै 

�प�पए दर, �याट छुट, Bसारण लाइन, वन वातावरणको स�ुवधा राtयले 1दन सVकरहेको छैन । �वदेशी 

लगानीकता�लाई लगानी बोड�माफ� त वातावरण, वनलगायतका काम फा<ट sयाकमाफ� त गCरने भ2नएको छ । तर, 

<वदशी लगानीकता� य<तो स�ुवधा पाइरहेका छैनन ्। फा<ट sयाकको /यव<था <वदेशी लगानीकता�लाई प2न 

गCर1दनुपछ� । 

ज<तो लमजङुको म�याyद	 कCरडोरम ै�च2नया ँलगानीमा ब2नरहेको मा�थ8लो म�याyद	लाई 1दएज��कै स�ुवधा र 

सहु�लयत 1दइएमा Mयस भेगका अ"य <वदेशी आयोजना सिजलैसँग ब"न स%छन ्। �व�ीय /यव<थापन 

सिजलैसँग हु"छ । Mयसलेै �वदेशीलाई 1दन तयार भएज��कै स�ुवधा र सहु�लयत 1दएमा <वदेशी लगानीकता�ले 

आयोजना सिजलैसँग बनाउन स%छन ्। 

�वदेशी लगानीकता�लाई मू8य अ�भव�ृ�ध कर (�याट) स1हतमा कर छुट 1दइएको छ । अझ )ख�तीमा त रोय8ट	 

प2न छुट 1दइएको छ । Bा�धकराणले न ैरोय8ट	 2तCर1दइरहेको छ । आ�दानीमा ला�ने करमा �वदेशी 

लगानीकता�लाई <वदेशीलाई भ"दा बढ	 सहु�लयत (^या%स हो�लडे) 1दइएको छ । जुन <वदेशी लगानीकता�लाई 

1दइँदैन । तMकाल	न उBधानम"Aी एव ंऊजा�म"Aी भरतमोहन अ�धकार	ले ३ चैत ०६७ मा ससं�माफ� त 2नजी SेAका 

Bव�धकलाई 1दन ेभ2नएको सु�वधाको घोषणा अ1हलेस�म काया�"वयन भएको छैन । �याटबापत B2तमेगावाट १० 

लाख र प2छ बढाइएको B2तमेगावाट ५० लाख �पयैाँ अनुदान 1दने घोषणा गCरएको �थयो । घोषणाप2छ 

2नमा�णस�प"न भएका आयोजनालाई य<तो अनुदान 1दनपुछ�  भ"दै माग गCररहेका छm । तर, ससं�मा घोषणा 

गCरएको सु�वधा अ1हलेस�म काया�"वयन गCरँदैन भने सरकारलाई कसर	 �वUवास गन� ? 

�वदेशीलाई 1दनुपन� सु�वधा राtयले 1दइन ैरहेको छ । )ख�ती र भोटेकासीले Bा�धकरणलाई कंगाल बनायो भ"दै 

कराउँदै 1हँPडरहेका छm । �च�लमेलाई बढ	 दर 1दएर �प�पए गCरएको छ । �च�लमे <वदेशी लगानीमा ब"यो । Mयो 

लगानी <वदेश�भA ैछ । उसले २ सय ७० मेगावाटका ४ आयोजना अगाPड बढाउन स%यो । आयोजना<थलका 

रसुवावासी धनी भए । <वदेशीलाई सु�वधा 1दएर लगानी गरेमा <वदेशमै धनी हँुदा रहेछन ्भ"ने �च�लमेले 

देखाइसकेको छ । )ख�ती र भोटेकोसी �वदेशीलाई बनाउन 1दएर को धनी भयो ? Mयसले अ� क2तवटा आयोजना 

बनायो ? यसको अथ� )ख�ती र भोटेकासीको �वरोध गरेको होइन । तर, द	घ�काल	न Bभाव राtयले हेनु�पछ� । 

मा�थ8लो म�याyद	 <वदेशीले बनाएको भए लमजुङवासी धनी हु"थे । �वदेशीलाई 1दएबराबरको सु�वधा <वदेशीलाई 

1दइयो भने जल�व�यMुमा �वदेशी लगानी आवUयक न ैछैन । 



आयोजना 2नमा�ण गदा� �ख कटानको ठूलो सम<या छ । भौगो�लक �पमा धेरै टाढा 2नमा�ण भइरहेको आयोजनाले 

�ख कटानको <वीकृ2त �लन �सहंदबार धाउनुपन� बा:यता छ । <वीकृ2त �लन माA ैझ"ड ैएक वष� ला�छ । य<तो 

अव<थामा आयोजना कसर	 2नमा�ण हु"छ ? एक वष� लगाएर प2न Mय2त न ैर एक ह5ता लगाएर प2न Mय2त न ै�ख 

का^ने हो । वातावरणीय Bभाव म8ूयांकन (इआइए) नगन� भनेका होइनm । BVqया छो^याउनुपछ� भनेका हm । 

<वीकृ2तमा ला�ने समय घटाउनुपछ� भनेका हm । 

आयोजना 2नमा�णमा Bयोग हुने �व<फोटक पदाथ� आयतमा tयादै BVqयागत झ"झट छ । <वीकृ2तमा न ैधेरै समय 

ला�ने गरेको छ । �व<फोटक पदाथ� समयमा 8याउन नस%दा आयोजनाको लागत र समय दवु ैब1ढरहेको अव<था छ 

। आफ�  उMपादन गन� स%ने �व<फोटक पदाथ�का ला�ग पूण��पमा भारतम ै2नभ�र छm । यसलाई <वदेशम ैउMपादनको 

/यव<था गCरनुपछ� । Mयसो गन� नसVकएमा आयात गदा�को BVqयागत झ"झटलाई हटाउनुपछ� । 

�वदेशीलाई 1दएबराबरको कर छुट, �प�पए दर, आयोजना 1ढला भएमा राtयका तफ� बाट 1दइएको 

�यारे"ट	लगायतका स�ुवधा <वदेशी लगानीकता�लाई 1दने हो भने १० हजार मेगावाट <वदेशी पँूजीबाटै ब"न स%छ । 

मलुुक सम�ृधीको 1दशातफ�  अगाडी बGछ । नाकाब"द	 हटाउन दवाव 1दन �व�भ"न मलुकमा गएर जलुसु लगाउनु 

पन� आवUयकता पदDन । तर, राtयका नी2त <वदेशी लगानीकता�लाई 2न�Mसा1हत बनाउन ेखालका माA ैदे)ख"छन ्। 

�वदेशी सरह सु�वधा 1दएमा <वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन स�भव छ । लगानीकता� सSम प2न छन ्। 

जल�व�यतु ्SेAका लगानीकता� सबभै"दा बढ	 BVqयागत झझ"ट /यहोCररहेका छन ्। <वीकृ2तमा Tयुरो�या1टक 

अवरोध tयादै छ । आयोजना 2नमा�णका �व�भ"न चरणमा गनु�पन� कामलाई ७ म"Aालय तथा २३ �वभाग धाउनुपछ� 

। Mयहा ँजाँदा कम�चार	बाट हुने /यवहार र 2नण�यमा 1ढला गCर1दँदा लगानीकता�लाई हुने तनाव छु^टै छ । ती 

2नकायले BोMसाहन गन�भ"दा प2न 2न�Mसा1हत हुने /यहार माA ैगछ�न ्। लगानीकता�को समय आयोजनाको फाइल 

बोकेर <वीकृत गराउनमै 0बMछ । ३६ वटा कानुनको पालना गनु�पछ� । कानुनमा जनाएका B2तब�धताअनुसारको 

समयमा सरकार	 2नकायबाट काम हँुदैन । फाइल अzकाएर राW ेBव�ृ� हाबी छ । य<तो अव<थामा जल�व�यतु ्

आयोजनाको �वकास कसर	 हु"छ ? 

BVqयालाई छो^याउन एकल डे<कको माग गदD आएका छm । संकटकाल लगाएर या नलगाई एकल ड%ेसबाट फा<ट 

sयाकमा 2नण�य गन� /यव<था गCरनुपछ�, ता Vक कोठा–कोठामा धाउनु नपरोस ्। 

अकxतफ�  जल�व�यतु ्�वकासको वाधकका �पमा अ"तरम"Aालय तथा �वभागीयह�बीच सम"वयको कमी न ै

दे)खएको छ । अ"तरम"Aालय सम"वयको कमीले गदा� वन, वातावरण, अथ�, <थानीय �वकास म"Aालयबाट 

जल�व�यतु ्2नमा�णका ला�ग गCरनुपन� काम एव ं<वीकृ2तह� भ"झ1टलो, एव ंज1टल ब"दै गएको छ । तसथ� वन, 

वातावरण, उ�योग, ज�गा Bाि5तलगायत �वषयको सहजीकरणका ला�ग दुर्त ग2तमा 2नण�य गन�का ला�ग �व�भ"न 

म"Aालयका B2त2न�धसमेत सहभागी गराई एकल <वीकृ2त डे<कको /यव<था गCरनुपछ� । 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072÷10÷8 

बूढ�ग8डक9को बाटो खो�लदेऊ  
छेवाङ �या8जेन लामा 

1हउँ पनु� आधा सJचो आधा 0बसJचो भनेज<तो भएको छ । 1हउँ परेयता डामाडोल छ, गाउँको अव<था । 

कCरब एक हजार एक सय वष� पुरानो ना%सा छु�लङ गु�बा छ । 1हउँ परेन भने Mयहाँ पूजा गCर"छ । पुसको 

१७-१९ 2तर 1हउँ परेन भने Mयहाँ 1हउँ पदDन भ"ने जन�वUवास छ । यो पूजा गदा� प2न 1हउँ परेन भनेर उ�र	 

SेAमा �च"ता �थयो, पूजा सVकएको पाँच 1दनप2छ 1हउँ परय्ो। 

  

1हउँ नपदा�को �च"ता बाल	 फ8दैन भनेर हैन, डढेलो ला�छ भनेर हो । अकx, हाHो SेAमा व"यज"तु 

संरSण एकदमै �च"ताको �वषय हु"छ । पानी नपदा� �सकार	लाई खु8ला हु"छ । पासो था5न जंगल खु8ला 

हु"छ । एकचो1ट 1हउँ परय्ो भने सबै बरफ हु"छ । कोह	 प2न जान स%दैन।  

चोर	�सकार	 रोकथाम हु"छ । डढेलो प2न ला�दैन । गाउँघरका Vकसान चmर	लाई 1दने घाँस गाउँवCरपCर 

थुपारेर रा]छन,् तल2तर पराल थुपारेज<तै । Mयो आगलागीको 1हसाबले जो)खमपूण� हु"छ । 1हउँ परेप2छ 

यो प2न जो�ग"छ। 

  

भूक�पप2छका दईुचार 1दनस�म त केह	 सोचै आएन । Mयसप2छ केह	 राहत पाइएला भनेर पहल गन� 

िज8ला2तर लाग� । सदरमुकाममा तीन 1दन बस�, केह	 सुनुवाइ भएन । Mयसप2छ सभास� खोtयm । हाHो 

SेAका चीनकाजी �ेKठलाई सां�Nला होटेलबाट 8यायm।  
  

कमला प"तलाई प2न खोtयm । उहाँह�लाई गाडीमा हालेर िज8ला ल�यm । सेना, Bहर	–Bशासन कसैले 

उहाँह�का कुनै कुरा नखाँदो रहेछ । छमबहादरु भ"ने माओवाद	 एकजना युवा सांस� छन ्। उनलाई �लएर 

गएको त न सेनाले ग"छ, न Bहर	ले। 

  

पोखराबाट सेनाको हे�लक5टर लाने भनेको तीनपटक रोVकयो । हे�लक5टर छचा1हँ भ"ने तर पाँच लाख 

1दए प2न हे�लक5टर नजाने प2न हु"छ ? Mय<तै भयो । गहृ म"Aालयले एउटा प2न हे�लक5टर उzन 1दएको 

�थएन। Mयसबेलाका गोरखाका �सPडओ उ�धव 2त�मि8सनासँग �वशेष कुरा गर�।  
  

उनले �वशेष 2नण�य गरेर 2नजी हे�लक5टर लैजान खुला गCर1दए । मैले 2नण�य फोटोकपी गरेर 2नजी 

हे�लक5टर क�पनीह�कहाँ 1दएँ । हे�लक5टरको अनुम2तले ठूलो सहयोग भयो । �सPडओलाई ध"यवाद 

1दएँ । िज8ला पCरष�मा गएर फेCर उनलाई �वशेष ध"यवाद 1दनेछु। 

  



�वकृ2त जहाँ प2न छ । Mय2त ठूलो भूक�प आयो । आ)खर मरेर लानु के छ र भ"ने चेत अझै छैन हामीमा । 

राहत बाँzदा प2न प1हला सबैभ"दा पीPडतलाई 1दनुपन� हो । दोQोमा Mयोभ"दा अ�ल कम भएकालाई 1दने 

भ"ने नै �थएन । सकेस�म आफ�  ज�मा पान� धेरै भए । 8होमा अ�ल कम भए Mय<तो भ"ने धेरै आए। 
  

सु�मा त केह	 राहत �थएन । मेरो नेतMृवमा समN �वकास सेवा के"r र Bेमसागर फाउ"डेसनमाफ� त राहत 

�वतरण सु� गरय्m । छ गी फाउ"डेसन भ"ने अकx सं<था छ । कमा�पा फाउ"डेसन प2न छ । अ� संघसं<था 

प2न 1दए । मैले नै सबैभ"दा प1हला हे�लक5टरमा २८ 1sप राहत लग�।  
  

पाल दईु 1sप गदा� ३० भो । अि<त भख�र फेCर पाँच 1sप चुला ल�यm । यो चीनबाट 8याएका हm । ज<ता प2न 

जाँदैछ । तलको बारपाक र लाBाकमा प2न धेरै सहयोग गरय्m । मेरो छोरा अवतार	 लामा कमा�पा 

फाउ"डसेनको Bमुख प2न हो । बारपाक र लाBाकमा त एक करोड �पैयाँबराबरको राहत त ऊ ए%लैले 

बाँzयो। 

  

Mयोबेला पCरवारको 1हसाबले चामल बाँडनेm । पैसा, चामल, खुसा�नी, तेल, क�बल बाँzयm । क�बल 

पCरवारको सं]या हेरेर कम सं]या भए तीन र बढ	 भए १० वटास�म बाँzयm । Mय<तै 0Aपाल चारवटा, Mयो 

प2न अव<था हेर	–हेर	 1दयm।  

  

तेल र खुसा�नी प2न दामासाह	 घरको 1हसाबले बाँzयm । खुसा�नीचा1हँ अ�ल कम भयो। Mयहाँ तेल र खुसा�नी 

पु�यो भने त जंगलको साग खाएर भए प2न बाँ`छन ् भ"ने लागेर Mयह	 B<ताव गर�। तMकाल खानै 

नपाएका एकदईुजनालाई चार-पाँच बोरा चामल 1दयm । पैसाचा1हँ एउटा गा�वसलाई २०–२० लाख �पैयाँको 

1हसाबले पठाइ1दएँ । प2छ पाँच-१० हजार धेरैचो1ट पठाएँ । हे�लक5टर दघु�टना भएप2छ चा1हँ जान प2न 

अ�ल डर ला�यो । लगेका सामNी �च�बु�दो गर	 बाँzन पायm। 

  

वैशाख २९ को भुइँचालो जानुअ2घ नै राहत ल�गसकेका �थयm । Mयोबेला त मा"छेमा डर, Aास �थयो । एउटा 

0Aपालमु2न १५–२० जना बसेका �थए । Mयोबेला त धैरै चmर	 लडेर मरेका �थए।  

  

लाज नमानी भ"नुपछ�-अ2घप2छ हाHो2तर चmर	 भीरबाट लzदा Mयसको मासु खाने गCर"छ। Mयो सं<कारै 

हो, तर भूक�पको बेला चmर	को मासु �लन कोह	 गएन । Vकनभने मा�थबाट ढंुगा खसेर लागी मCर"छ भ"ने 

डर �थयो । Mय<ता S2त त क2त हो क2त ? 

  

1हमालपाCर अकD  संसार छ । 1हमालपाCर गोरखाका सात गा�वस पछ�न ्। "हु�ी �याल	 (मनासलु) SेAमा 

0बह	, Bोक, सामा, 8हो गा�वस पछ�न ्। चुम �याल	 SेAमा �स1द�बास, चु�चेत, छेक�पार गा�वस छन ्। 

बूढ	ग=डक{ र <यार खोला �सद�बासमा पुगेर �म�स"छ। 

  



सात गा�वस गर	 नौ हजार घरधुर	 छन ्। अकx कुरा, सरकारB2त जनता Mय2त खुसी छैनन ्। गोरखा माA 

हैन, जहाँ-जहाँ भूक�प गएको छ, Mयहाँ सरकारबाट खुसी भएको कोह	 भे1टनँ ।  
  

प1हला सरकार	 राहत १५ हजारम:येको ज<ता आयो । Mयो सरकारको कोषबाट आयो Vक कुनै संघ-

सं<थाबाट ? सं<थाबाट आए प2न सरकारको १५ हजारचा1हँ का1टँदो रहेछ । दोQो, अि<त भख�रै "यानो 

कपडाको ला�ग भनेर B2त पCरवार १० हजार �पैयाँ गयो । Mयो सातै गा�वसमा पु�यो। 

उbर� गोरखाको सबैभ�दा दःुखचा-हँ बाटो नै हो । बूढ�ग8डक9 या@ खोलाको �भbामा ठोaकएको छ । 

>यहाँको पानी पुरानै माग�मा नफaक� एसJम उbर� \ेGमा पय�टक आउन सBदैनन ्। 

समN नामक सं<थाले Bारि�भक राहत<व�प 0Aपालको /यव<था गरेकै हो । Mयसप2छ तेल, चमलह� 

आ1द उ�र	 SेAका ला�ग धेरै छु^^याउनुप¥यो । राहत �वतरणका ला�ग छु^^याए प2न बाटो मु]य 

सम<याका �पमा रहेको छ । बूढ	ग=डक{ साँघुरो भएकाले दवैु Vकनारमा प1हरो गएको छ । Mयहाँ त पहाड ै

जुधेर हेCरसा:य छैन। 

  

मैले Bधानसेनाप2तलाई फोन गरेर भन� । उहाँले ‘�च"ता नगनु�स,् दईु म1हनामा बाटो खो�ल1द"छु’ 

भ"नुभयो । उहाँले दईु सय सै2नक खटाइ प2न 1दनुभयो । फौज 8हो प2न पु�यो । मा�थबाट पहाड 

ख�सरहेकाले 'हामी स%दैनm' भनेर सेना फ�यो। 
  

 Bमुख िज8ला अ�धकार	ले प2न सहयोग नचाहेको हैन । बाटो खोि8द"छु भनेको हो । हर Bयास गदा� प2न 

स�भव भएन । राजनी2तक /यि%त त कोह	 आए प2न दे)खएन । एमालेका नेता आएको प2न दे)खएन।  

  

म कांNेसको िज8ला स�म2त सद<य हँु । कांNेस त एकदमै अ8छ� छ। ती साना2तनाकहा ँपु�ने Mयो पाट? नै 

हैन । एउटा 0Aपाल प2न 8याउन नस%ने केको सांस�, केको सचेतक ? एकदमै दःुख ला�छ। 

  

नाकाब"द	ले गदा� धेरै काम गन� 1ढलाइ भइसकेको छ । "हु�ी �याल	 SेAका 8हो, Bोक, 0बह	, सामा चारै 

गा�वसलाई नमुना बनाउने काय�qम �थयो । Mय<तै मा"छेले �सकून ्भनेर 8होको वडा न�बर ३ र ४ लाई 

१८० घर भएको �सगंो ब<ती नमुना बनाउन लागेको छु। भूक�पअ2घ घरमा फ8याकको छानो �थयो।  

घर भिMकँदा आगलागी भो । फ8याक ढ8ने0ब��कै आगो सि8कयो । आगो लागेर एउटा च�चा प2न 

2नका8न पाइएन । Bेमसागर फाउ"डेसनले 1दएको केह	 ज<ता छ, Mयसले अ�लक2त �याउँछ । पुगेन भने 

कतैबाट खोजेर 8याएर भए प2न बनाउने मेरो Bयास रहनेछ। 

  

मेरो छोरा अवतार	 संल�न कमा�पा फाउ"डेसनले एक ठाउँ माA होइन, सबैलाई सहयोग गछ�  । चीनले 

सोलार 1दएको छ । ५० Vकलोका दरले चामल 1दयो । 8होको पाCरप^1ट चीनको �इ गाउँस�म गाडी आउँछ 

। २५ Vकलो�मटर ज2त टाढाबाट 8हो आउन एक 1दन ला�छ।  

  



8होको उ�र	 नाका खो8ने हो भने अ1हलेको ज2त जोड नगदा� हु"छ । व8लोप8लो गाउँ भएकाले �इ गाउँका 

मा2नसको र हाHो भाषा, सं<कृ2त सबै �म8छ । अ1हलेस�म वाCरपाCर �ववाह एउटा-दइुटा माA भएको छ। 

चीन बोड�र छुने गा�वसका ला�ग अकx काड� प2न 1दएको छ । अ�लाई �इ जानुप¥यो भने �भसा नै 

लगाउनुपछ� । एक 1दन ब<यो भने प2न कCरब १७० �पैयाँ (�च2नयाँ युआन) शु8क 2तनु�पछ�। 
  

अ1हले त यहाँ दःुख धेरै घ1टसकेको छ । सबैभ"दा दःुखचा1हँ बाटो नै हो । बूढ	ग=डक{ या� खोलाको 

�भ�ामा ठोVकएको छ । Mयहाँको पानी पुरानै माग�मा नफVक� एस�म उ�र	 SेAमा पय�टक आउन स%दैनन।्  
  

मैले दईुचो1ट हे�लक5टर अवतरण गरेर प2न हेर� । Mयो फका�उन Mय2त गा�ो छैन । िज8ला �वकास 

स�म2तले प2न चासो देखाएन । Vक भीर Tला<ट गरेर फुटाउनु परय्ो, नA भने अ� उपाय छैन। 

  

अ1हले तीन ठाउँमा अ<थायी काठेपुल बनाइएको छ । वैशाखप2छ खोला बढेप2छ ती पुल बगाइहा8छ । 

Mयसप2छ अव<था उ<तै हु◌ुनेछ । मनाङ भएर 1हँzनुपन�छ । यसपा�ल त मनाङ भएरै 1हँzयm।  
  

मा�थका पो मनाङ भएर 1हँzछm। �स1द�बासका मा2नसलाई त हाHो गाउँ 8हो पु�न ैतीन 1दन 1हँzनुपछ�  । 

फेCर लाक�  पास भएर 1हँzनुपछ�  । Mयो नखोलु"जेल उ�र	 SेA ब"द हुनेछ। 

  

(भूकJपप'छ गोरखाका उbर� सात गा�वसमा राहत तथा पुन'न�मा�णमा aFयाशील लामासँगको 

कुराकानीमा आधा`रत ।) 

  


