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मम�तप�छ मा�थ
लो मया��द� ‘ए’ बाट �व�युत ्उ�पादन 

मम�तका ला�ग ब
द ग�रएको मा�थ�लो म�या��द� ‘ए’ जल�व�यतु ्आयोजनाबाट शु बार �व�युत ्उ"पादन सु% 

भएको छ । 

एक म)हनाको मम�तप+छ ५० मेगावाटको उ/त आयोजनाबाट २५ मेगावाट �व�युत ्उ"पादन भएको आयोजनाले 

जनाएको छ । दईुवटा टबा�इन रहेको उ/त आयोजनाको यु+नट ‘१’ बाट �व�युत ्उ"पादन ग�रएको हो । आयोजनाका 

जनस4पक�  अ�धकृत कण� अ�धकार�ले मम�तप+छ शु बारदे9ख �व�युत ्उ"पादन स%ु भएको बताए । आयोजनाले 

;यावसा+यक उ"पादन थाले प+न आयोजनाको टनेलमा पानी चु)हनेलगायतको सम�या आएप+छ �व�युत ्उ"पादन 

ब
द गरेर मम�त था>लएको आयोजनाको ?ा�व�धक @ोतले बतायो । ‘Aबह�बारस4म मम�तकाय� पूण� Cपमा सकेर 

शु बारदे9ख रािEFय ?सारण लाइनमा उ"पा)दत �व�युत ्जडान ग�रएको छ,’ ?ा�व�धक @ोतले भ
यो । मा�थ�लो 

म�या��द� ‘ए’ आयाजनाले गत असोज १० दे9ख ;यावसा+यक उ"पादन स%ु भएको घोषणा गर� काठमाडK र 

आयोजना�थलमा एक भ;य काय� मको आयोजना गरेर आयोजनाको उ�घाटन गरेको �थयो । ‘आयोजनाबाट 

�व�युत ्उ"पादन ग�रएको चौबीस घMटाम ैसम�या दे9खएको �थयो । "यसप+छ �व�युत ्उ"पादन ब
द गरेर मम�त 

ग�रएको �थयो,’ ?ा�व�धक @ोतले भ
यो । नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणका अनसुार आयोजनाले मम�त सकेर का�Oक १ 

गतेबाट �व�युत ्जडान गनP भनेको �थयो । तर, जडान स/ने भ+नएको झ
ड ै३ साताप+छ माS ैमम�तकाय� सTकएको 

छ ।  

नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणका अनसुार मा�थ�लो मUया�द� ‘ए’ आयोजनाको �व�युत ्१३२ केभीको रािEFय ?सारण 

लाइनमा जडान भएप+छ लमजुङका अ
य ससाना आयोजनाबाट उ"पा)दत १५ मेगावाट �व�युत ्9झTकएको छ । 

उ/त �व�युतलाई ३३ केभीको उ)दपुर सब�टेसनमा जडान गर� दमौल�तफ�  पठाएको नेपाल �व�युत ्?ा�धकरण 

लमजङु �वतरण के
Xका ?मखु माधव 
यौपानेले बताए । उनका अनसुार त�लो मUया�द�मा जYडत ि�वचले लोड 

नधा
ने भएकाले यसअ+घ मZय मUया�द� जल�व�यतु ्के
X हँुदै १३२ केभीमा जYडत १५ मेगावाट �व�युत ्शु बार 

)दउँसो ३ बजेदे9ख दमौल�तफ�  पठाएको छ । मZय मUया�द�बाट हाल ७२ मेगावाट �व�युत ्उ"पादन भएको र 

मा�थ�लो मUया�द� ‘ए’ आयोजनाको २५ मेगावाट गर� ९७ मेगावाट त�लो मUया�द�मा जडान भएको ?ा�धकरणले 

जनाएको छ ।  

मा�थ�लो मUया�द� ‘ए’ बाट उ"पा)दत �व�युतको महसलु नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणले आगामी मगंलबार माS ै

+तनP @ोतले बताएको छ । ?ा�धकरणको �_ड �वभागबाट आउने टोल�ले सोमबार आयोजनामा ‘>मट�रङ यु+नट’ 

जडान गनP र मगंलबारदे9ख �व�युत ्ख�रदAब ` स4झौता (पीपीए) अनसुार नेपाल �व�युत ्?ा�धकरण र मा�थ�लो 

मUया�द� ‘ए’ बीच कारोबार हुनेछ । "यसअ+घ उ"पा)दत �व�युत ्आयोजनाले ?ा�धकरणलाई +न:शु�क )दनेछ । 

आयोजनाले एक म)हनाप+छ यु+नट ‘२’ बाट प+न �व�युत ्उ"पादन गनP जनाएको छ ।  

?ा�धकरणले ?सारण लाइन +नमा�ण नगरेप+छ आयोजनाले क�रब ३५ करोड %पयैाँ लगानी गर� भलुभुलेबाट मZय 

मUया�द�स4मको २० Tकलो>मटर ‘>सगंल सTक� ट’ ?सारण लाइन +नमा�ण गरेको �थयो । असोज प)हलो साताम ै

उ/त ?सारण लाइनको पर�aण ?सारण सफल भएको �थयो । 

चीनको पावर चाइना �रसोसPस >ल>मटेड (>सनो हाइbो �रसोसPस) र �चतवन को–ई समूह (सगरमाथा पावर क4पनी) 

�वारा १६ अब� %पयैाँको लगानीमा +न>म�त मा�थ�लो म�या��द� ‘ए’ जल�व�यतु ्आयोजना २०५२ मा अमे�रक` 



डलरमा ?+तय+ुनट ५ दशमलव ९ से
टमा पीपीए भएको �थयो । सन ्२०१३ को जनवर�दे9ख बाहुनडाँडा र भलुभुलेको 

सीमा aेS मUया�द� र ङाद� दोभानमा बाँध बनाइएको छ । ५ दशमलव ३ Tकलो>मटर सु%ङ +नमा�ण गर� भलुभुले ३ 

को मUया�द� नद� Tकनारमा �व�यु"गहृ +नमा�ण गरेर �व�युत ्उ"पादन ग�रएको छ । 
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मम�तप�छ मा�थ
लो म�या�द�–‘ए’ बाट पुनः �व�युत उ�पादन 

लामो समयको मम�तप+छ मा�थ�लो मUया�द�–‘ए’ जल�व�यतु आयोजनाबाट पुनः �व�युत ्उ"पादन सु% भएको छ 

। गत असोज १० गते ;यवसा+यक %पमा �व�युत उ"पादन सु% ग�रएप+न ११ गतेबाटै उ"पादन ब
द ग�र मम�त सु% 

ग�रएको �थयो । 

५० मेगावाट aमताको आयोजनाले शु बार साँझबाट २५ मेगावाट �व�युत उ"पादन गरेको जनस4परक् अ�धकृत 

कण� अ�धकार�ले जानकार� )दनभुयो । �व�युत गहृमा रहेका दईुवटा टनेलमZये टनेल न4बर १ बाट �व�युत उ"पादन 

ग�रएको छ । उ"पा)दत �व�युत शु बार साँझबाटै रािEFय ?शारण लाइनमा जडान ग�रएको छ । 

तोTकएको समयम ै+नमा�ण पुरागर� गत असोज १० गते काठमाडKको हायत �रजे
सी र लमजुङको भलुभुलेमा रहेको 

पावरहाउसबाट एकैसाथ उ�घाटन ग�र ;यवसा+यक %पमा �व�युत उ"पादन ग�रएको �थयो ।  

तर, आयोजनाको टनेल लगायतका aेSमा सम�या दे9खएप+छ �व�युत उ"पादन रोकेर मम�त स%ु ग�रएको +नमा�ण 

क4पनी @ोतले बताएको छ । आयोजनाले क�रब २० )दनमा मम�त स/ने बताएप+न ४० )दन लगाएको �थयो । नेपाल 

�व�युत ?ा�धकरणका अनसुार मा�थ�लो मUया�द� ‘ए’ आयोजनाको �व�युत १३२ केभीको रािEFय ?सारण लाइनमा 

जडान भएप+छ लमजुङका अ
य स–साना आयोजनाबाट उ"पा)दत �व�युत 9झTकएको छ ।  

>सउर�को पाँच मेगावाट, खुद�को चार मेगावाट, राँधीको ४.४ मेगावाट, fया�द�को २ मेगावाट �व�युतलाई ३३ केभीको 

उ)दपुर सब�टेसनमा जडान गर� दमौल�तफ�  पठाएको नेपाल �व�युत ्?ा�धकरण लमजङु  �वतरण के
Xका ?मुख 

माधव 
यौपानेले जानकार� )दनभुयो । त�लो मUया�द�मा जYडत ि�वचले लोड नधा
ने भएप+छ यसअ+घ 

मZयमUया�द� जल�व�यतु के
X हँुदै १३२ केभीमा जYडत १५ मेगावाट �व�युत दमौल�तफ�  पठाएको 
यौपानेले 

बताउनभुयो । मZयमUया�द� र मा�थ�लो मUया�द�–एको �व�युत माS त�लो मUया�द�मा जडान ग�रएको छ । 

हाल मZय मUया�द�बाट उ"पा)दत ७२ मेगावाट र मा�थ�लो मUया�द� ‘ए’ बाट उ"पा)दत २५ मेगावाट गर� ९७ 

मेगावाट �व�युत उ"पादन भएको छ । 

नेपाल �व�युत ?ा�धकरणले मा�थ�लो मUया�द� ‘ए’ बाट उ"पा)दत �व�युतको महसलु भने एकसाताप+छ माS ै+तनP 

भएको छ । सोमबार ?ा�धकरणको �_ड �वभागबाट आउने टोल�ले आयोजनामा >मट�रङ  यु+नट जडान गरेप+छ माS 

�व�युत ख�रद �व ` स4झौता (�प�पए) अनसुार कारोबार ग�रने बताइएको छ । आयोजनाले एक म)हनाप+छ यु+नट 

‘२’ बाट प+न �व�युत ्उ"पादन गनP जनाएको छ ।  

मा�थ�लो मUया�द� ‘ए’ आयोजना >सनोहाइbो–सगरमाथा पावर क4पनीले +नमा�ण गरेको हो । आयोजनामा 

�च+नया बहुरािEFय क4पनीको >सनो होइbोको ९० र नेपालको सगरमाथा हाइbोपावर क4पनीको १० ?+तशत लगानी 

रहेको छ । रन अफ �रभर ?�व�धमा +नमा�णा�धन उ/त आयोजनाका ला�ग शु%मा साँढे १२ अब� %पयैा ँलाhने अनमुान 

ग�रएको �थयो ।  

अ)हले कर�ब १६ अब� पुhने अनुमान ग�रएको आयोजना @ोतले बताएको छ । आयोजनाबाट उ"पा)दत �वजुल� नेपाल 

�व�युत ?ा�धकरणको दमौल� ?सारणलाइनमा जो�गएको छ । आयोजनाले सiुखायाममा अथा�त पुसदे9ख 

चैतस4ममा ५ करोड ७० लाख यु+नट र वषा�याममा २६ करोड ६ लाख य+ुनट गर� एक वष�मा कुल ३१ करोड ७६ लाख 

यु+नट �वजुल� उ"पादन गनP जनाएको छ । 
  



/fhwfgL b}lgs, 2073÷07÷20 

बूढ�ग"डक%का ला�ग पे'ो(लयम पदाथ�बाटै २ अब� ५० करोड कर 
सरकारले १२ सय मेगावाट �व�युत ्उ"पादन aमताको बूढ�गMडक` जल�व�यतु ्आयोजना +नमा�ण गन� पेFो>लयम 

पदाथ�बाट २ अब� ५० करोड %पयैाँ कर उठाएको छ । सरकारले डेढ म)हनाको अव�धम ैबूढ�गMडक`का ला�ग सवा अब� 

%पयैा ँउठाएको हो । सरकारले गत १५ जेठमा आ�थ�क वष� २०७३÷०७४ को बजेट भाषणमाफ� त बूढ�गMडक` +नमा�णका 

ला�ग लगानी जुटाउन पेFो>लयम पदाथ� (पेFोल, Yडजल र हवाई इ
धन)को आयातमा ?+त>लटर ५ %पयैा ँपूवा�धार कर 

उठाउने घोषणा गरेको �थयो । 

गत १६ जेठदे9ख न ैभ
सार �वभागले भ
सार Aब
दमुा पेFो>लयम पदाथ�मा पूवा�धार कर उठाउन थालेको �थयो । 

नेपाल आयल +नगमका अनसुार १५ का�Oकस4म २ अब� ५० करोड %पयैाँ कर उ)ठसकेको छ । यस ?T याबाट 

वष�भ�रमा ७ अब� %पयैाँभ
दा बढ� राज�व रकम उjने सरकारको अनमुान रहेको छ । यसर� उठेको राज�व पूवा�धार 

कर बूढ�गMडक` आयोजनाको �वकास +नमा�णमा खच� ग�रनेछ । "यसबाहेक सरकारले बूढ�गMडक`का ला�ग छुkटै ५ 

अब� %पयैा ँबजेट प+न �व+नयोजन गनP भएको छ । आयोजनाको मुआlजा +नधा�रण स>म+तले प+न जhगाको 

वगmकरण स/दै का�Oक मसा
त>भS एकैजनालाई भए प+न मआुlजा )दँदा मआुlजा �वतरणको काम थालनी गनP 

तयार� गरेको छ । बूढ�गMडक` ?भा�वत गोरखा र धा)दङका �थानीय ?शासनले मआुlजा �वतरणका ला�ग ११ वटा 

मोडा>लट�समेत तय ग�रसकेको छ । मआुlजा �वतरणका ला�ग माS ै६० अब� खच� लाhने सो आयोजनको अनुमान 

रहेको छ । 
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बुढ�ग"डक% मुआ0जाको अि3तम तयार� 
सुद�प कैनी 
बुढ�गMडक` जल�व�यतु ्आयोजना ?भा�वत aेSका ६ गा�वसका बा>स
दालाई मआुlजा )दन ेतयार� अि
तम 

चरणमा पगेुको छ । ?भा�वत २७ गा�वसमZये गोरखा र धा)दङका ३/३ गा�वसका ?भा�वतलाई म>ंसर प)हलो 

साताबाट मआुlजा �वतरण था>लने भएको हो ।  

जhगाको वगmकरण सTकएकाले मआुlजा )दन था>लने गोरखाका ?मखु िज�ला अ�धकार� नारायण भkटले बताए । 

धा)दङका सलाङ, मदै�, खर� र गोरखाको nया�चोक, भिु4लचोक र दबु�ङ गा�वसबाट मआुlजा �वतरण था>लने उनले 

बताए । ‘६ गा�वसको जhगाको वगmकरण गरेर सTकएको छ, अझ ै?ा�व�धक टोल� Tफ�डम ैछन,्’ उनले भने, ‘अब 

?भा�वत बा>स
दाले मआुlजा पाउँछन ्।’ जhगा वगmकरण गन� मालपोत, नापी, ?शासन र वन काया�लयका 

?ा�व�धक टोल� ख)टएका �थए । उ/त टोल�ले डुबानमा पनP जhगाको वगmकरण गरेको �थयो । धा)दङका १३ स)हत 

गोरखा १४ गा�वसकै वगmकरण एक साता>भS सTकने उनले बताए ।  

मआुlजा +नधा�रण स>म+तका अनसुार ?भा�वत aेSका बा>स
दाका ला�ग ११ ?कार जhगा छुkटाइएको छ । तीन ै

?कारका आधारमा मआुlजा उपलlध गराउने ?िजअ भkटले बताए । १२ सय मेगावाट aमताको बहुच�च�त 

जल�व�यतु ्आयोजनाबाट ?भा�वत जनताले भोगचलन गदo आएको कागजपSका आधारमा मआुlजा �वतरण गनP 

गर� जhगाको ?कार +नधा�रण ग�रएको हो । ‘मोटामोट� Cपमा जhगाको मू�य प+न थाहा भइसकेको छ,’ उनले भने ।  

मआुlजा +नधा�रण स>म+तले प)हलो चरणमा जhगाको TकOाकाटदे9ख वगmकरणसमेत ग�रसकेको हो । आयोजनाको 

वातावरणीय मू�याकंनका ला�ग सरकारले +नयु/त गरेको pा
सेल� परामश�दाता क4पनी Fयाकबेलले जhगा 

अ�ध_हण, मुअlजा �वतरण, पुन:�थापना तथा पुनवा�सका ला�ग ६० अब� %पयैा ँलाhने अनमुान गरेको छ ।  

?+तवेदनअनसुार मआुlजामा माS ै४३ अब� लाhने बताइएको छ । बुढ�गMडक` आयोजनाका कारण ४५ हजार 

जनसंiया पूण�Cपमा �व�था�पत हुनेछन ्।  

आयोजनाले ;यि/तका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँक` सरकार� �वा>म"वमा रहेकोस)हत डढे लाख रोपनी 

aेSफल ओगkनेछ । प)हलो चरणमा +नजी �वा>म"वमा रहेका जhगाको माS ैमआु;जा )दन ला�गएको हो । 

सुकु4बासी, भू>मह�न र साव�ज+नक जhगाको मापदMड बनाएर पुन:वगmकरण ग�रने स>म+तले जनाएको छ । 

मआुlजा �वतरणको तयार� भएप+छ भूक4पले घर a+त पुगेका ?भा�वत aेSका पीYडतलाई सरकारले घर बनाउने 

अनदुानको प)हलो Tक�ता उपलlध गराउन थालेको छ । आयोजना स4प
न नभएस4म अ�थायी Cपमा बसोवास 

गन� अनदुान �वतरण ग�रएको �थानीय �वकास अ�धकार� नारायण आचाय�ले बताए ।  
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रसुवागढ� जल�व�युत ्आयोजनाको काम अब सु5 हुने 
अन ुआचाय� 
भूक4प र नाकाब
द�ले १ वष�भ
दा बढ� ब
द भएको रसुवागढ� जल�व�यतु ्आयोजनाको कामले ग+त >लने भएको 

छ । �च+नया ँठेकेदार चाइना वाटर ए
ड इलेि/F>सट� कपsरेसनले +नमा�ण�थलमा सुरaाको कारण देखाउँदै काममा 

नआएप+छ ब
द भएको काम चाँड ैस%ु हुने भएको छ । लामो वाता�प+छ �च+नयाँ ठेकेदार काममा फTक� न सहमत 

भएप+छ कामले ग+त >लने भएको हो । 

�च+नया ँठेकेदार क4पनी चाइना इ
टरनेसनल वाटर ए
ड इलेि/Fक कप� (>सडlलुई) नोभे4बर>भSै +नमा�ण�थलमा 

फक� न सहम+त भएसँग ैआयोजनाको काम +नय>मत हुन लागेको रसुवागढ�का ?मुख काय�कार� अ�धकृत माधव 

कोइरालाले बताए । वषा�"का कारण लगातार प)हरो र ढंुगा ख�न नरोTकएप+छ >सडlलुईले सुरaाको कारण देखाउँदै 

एकपaीय Cपमा साउन २६ गतेदे9ख काम पूण� Cपमा ब
द गरेको �थयो । 

कोइरालाका अनसुार प)हलो चरणमा प)हरोले a+त पु¥याएका पूवा�धार +नमा�णको काम सु% हुनेछ । ‘अब प)हलो 

चरणमा कामदार ब�ने ठाउँको +नमा�ण पावरहाउसमा ज4मा भएको पानीलाई +नकास )दने र �व�युत ्लाइन जडान 

ग�रने काम हु
छ,’ कोइरालाले भने । 

भूक4प, नाकाब
द� र प)हरोले +नमा�णमा अवरोध भएको जल�व�यतु ्आयोजनामा सम�याको चाङ थु�?एको छ । 

+नमा�ण�थलमा झरेका ठूला–ठूला प)हरो कसले प
छाउने भ
नेबारे हालस4म छलफल भएको छैन । ठे/का 

स4झौता हँुदा य�ता ठूला �वप�का बारेमा उ�लेख नभएका कारण काममा पुनः अवरोध हुने हो Tक भ
ने �च
ता 

आयोजनाकै छ । 

�च+नया ँठेकादारले काममा फक� ने सहम+त जनाए प+न आयोजनामा सवार�साधन सtचालन अवरोध हुने गरेको छ । 

स/ुखा ब
दरगाह +नमा�णमा भएको )ढलाइ र अ;यवि�थत पाTक� ङका कारण +नमा�ण�थलमा सवार�साधन रोTकएका 

छन ्भने +नमा�ण�थल जाने बाटोमा समेत सवार�साधन रोTकँदा यसअ+घ प+न आयोजनाको काममा अवरोध हुने 

गरेको �थयो । 

सन ्२०१७ को अग�टमा +नमा�ण स4प
न गनP लuय रा9खएको◌ ेआयोजना भूक4प र नाकाब
द�पwचात ्२०१८ 

Yडसे4बरमा स4प
न गनP गर� काम अ+घ बढेको �थयो । तर, वषा�को समयमा +नमा�ण�थलमा ठूला–ठूला प)हरो 

झरेप+छ पुनः साढे दईु म)हना रोTकएप+छ क)हलेस4ममा +नमा�ण स4प
न हु
छ भ
न सTकने अव�था छैन । १ सय 

११ मेगावाट aमताको आयोजना अब सन ्२०१९ को मZयमा स4प
न हुने स4भावना बढेको रसुवागढ�का ?मखु 

काय�कार� अ�धकृत कोइरालाले बताए । अ)हलेस4म आयोजनाको काम ३० ?+तशत माS स4प
न भएको छ । 
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‘नल(सङगाड आयोजना क8पनी ढाँचामा �नमा�ण ग=रने’ 
ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले सरकारले �व�ततृ प�रयोजना ?+तवेदन (Yड�पआर) तयार भएको पाँच वष�>भS 

नल>सङगाड जल�व�यतु आयोजना +नमा�ण स4प
न गनP योजना बनाएको बताएका छन ्।  नल>सङगाड 

जल�व�यतु ्आयोजना�वारा आइतबार द�ल�मा आयोिजत काय� ममा उनले सो आयोजना सरकार, जनता र 

अ
यको लगानीबाट आयोजना क4पनी ढाँचामा +नमा�ण ग�रने बताए । 

�व�युत ्उ"पादन तथा आयोजना �वकास स>म+त गठन भइसकेको बताउँदै उनले सो आयोजनालाई रािEFय गौरवको 

आयोजनामा समावेशन गन� पहल गनP ?+तब�धतासमेत ;य/त गरे । 

ऊजा�म
Sी शमा�ले आइतबार न ैआयोजना�थलको �थलगत +नर�aणसमेत गरेका छन ्। मलुुकका ९३ वटा 

जलाशयय/ुत आयोजनामZये नल>सङगाड उ"कृEट भएको सो आयोजनाका काय�कार� +नदPशक मोतीकुमार कँुवरले 

बताए । सन ्२०१२ को ?ारि4भक अZययनअनसुार ४१० मेगावाट aमताको सो आयोजना % ७३ अब� ७३ करोड ९० 

लाखको लागतमा +नमा�ण गन� सTकने उनको भनाइ छ । 

आयोजनाअ
तग�त स/ला–१ अँधेर� खोलामा ६ दशमलव ३ वग� Tकलो>मटर aेSफलमा फै>लएको २०० >मटर अhलो 

बाँध +नमा�ण ग�रने छ । बाँधदे9ख खगेनकोट गा�वसको काँडाद�ल�स4म कुल आठ हजार २१५ >मटर लामो सु%ङ 

+नमा�ण ग�रने छ । रासस 
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अ5ण ते>ो ?भा�वतलाई ३० करोडभ3दा बढ� मुआ0जा 
द�पे
X राई  

सखंुवासभा िज�लाि�थत अCण त@ेो जल�व�यतु ्प�रयोजना +नमा�ण �थलका ?भा�वत �थानीय जनताका ला�ग 

मआुlजा �वतरण सु% ग�रएको छ ।�थानीय जनताका ला�ग मआुlजा �वतरणका ला�ग प)हलो चरणमा ३५ )दन े

सूचना ?काशन गर� मआुlजा �वतरण स%ु ग�रएको िज�ला ?शासन काया�लयले जनाएको छ । 

प�रयोजनाबाट ?भा�वत aेS पा�थभरा, नमु, )द)दङ र याफू गा�वसका २ सय ६९ प�रवारले क�रब ३० करोडभ
दा 

बढ� रकम मआुlजा पाउने भएका छन ्।मुआlजा �वतरणमा अ%ण त@ेो पावर डभेलzमे
ट ?ा>ल (एसजेबीएन) का 

महा?ब
धक रोसनलाल नेगी, मआुlजा +नधा�रण स>म+तका सद�य �थानीय �वकास अ�धकार� कृEण?साद सुवेद�, 

मालपोत काया�लयका ?मखु ह�रबहादरु खSी, राजनी+तक दलका ?+त+न�धहC, िज�ला ?शासन काया�लयका 

?+त+न�ध लगायतको उपि�थ+तमा प)हलो चरणको मुआlजा �वतरण ग�रएको �थयो । 

मआुlजा �वतरणका ला�ग प)हलो पटक जार� ग�रएको सचूनाको 4याद>भS उपि�थत हुन नस/नेहCका ला�ग दो@ो 

पटक १५ )दन ेसूचना जार� ग�रने, दो@ो पटक जार� ग�रएको सचूनाको 4याद>भS प+न उपि�थत हुन नस/नेहCका 

ला�ग थप ७ )दने सचूना जार� ग�रने र "यो सचूनाको 4याद>भS प+न उपि�थत हुन नस/नेहCको मआुlजा रकम 

धरौट� खातामा रकम ज4मा हुने कानुनी ?ावधान रहेको िज�ला ?शासन काया�लयले जनाएको छ । 

?भा�वतहCले अ
तरा�िEFय मापदMड बमोिजम जhगा, बोट Aब%वा, घर टहरालगायत �थानीयको पु{यौल� अचल 

स4प�O, ५ वष�अ+घ ख�रद ग�रएको जhगाबाट २ दशमलव ५ लाभकर र "यसमा थप ५  ?+तशत रकम थप गर� 

मआुlजा पाउनेछन ्। 

०७१ मं>सर ९ गते सरकारसँग अ%ण त@ेो प�रयोजना +नमा�ण क4पनी सतलजले आयोजना �वकास स4झौता 

(पीडीए) मा ह�ताaर गर� २ वष�प+छ +नमा�ण काय� स%ु गनP सहम+त भएको �थयो ।स4झौता अनसुार २०२२ सालमा 

�व�युत ्उ"पादन स%ु गनु� पनP, २१ दशमलव ९ ?+तशत +नःशु�क Aबजुल�, रोय�ट� र अ
य करबापत रा|यलाई 

वा�ष�क Cपमा १३ अब� १२ करोड %पयैाँ लाभ हुने Tक>समबाट गनP र २५ वष�प+छ प�रयोजना नेपाल सरकारलाई पूण� 

Cपमा Tफता� गनP सहम+तमा काम सु% ग�रएको हो 
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मा�थ
लो म�या�द�–ए Cयवसा�यक उ�पादनको पखा�इमा 
छ�वलाल बगाले 
जYडत aमता ५० मेगावाट रहेको लमजुङि�थत मा�थ�लो मUया�द�–ए जल�व�यतु ्आयोजना सीओडी अथा�त ्

;यापा�रक उ"पादन >म+तको पखा�इमा छ । 

+नधा��रत समयमा आयोजना +नमा�ण काय� स4प
न गर� पर�aणसमेत भइसकेको ?व}धक क4पनी >सनो–

सगरमाथा �वगत एक म)हनादे9ख ;यापा�रक उ"पादन >म+त कुरेर बसेको हो ।  

�वगत ३ वष�अ+घ लमजुङको भलुभुलेमा +नमा�ण काय� सु% गरेको यो आयोजनाले +नधा��रत अव�ध म ैआयोजना 

+नमा�णको काय� स4प
न गन� सफल भएको हो । 

आयोजनाले गत असोज १० गते एक काय� मका बीच २५ मेगावाट �व�युत ्उ"पादन गर� ?सारण लाइनमा पठाएको 

�थयो । तर समयमा नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणले ;यापा�रक उ"पादन >म+त नतोTक)दँदा य+तबेला आयोजना 

अ
योलमा परेको छ ।  

आयोजनामा काय�रत एक कम�चार�का अनसुार मा�थ�लो मUया�द�–ए ले १ म)हना १० )दनप+छ पुनः �व�युत ्

उ"पादन सु% गरेको छ । 

आयोजना +नमा�ण स4प
न भएको य+तका समय Aब+तस/दा प+न ?ा�धकरणले ?सारण लाइनको aमता व�ृ�ध, 

इलो/Fो मेका+नकल र हाइbो मेकाम+नकल लगायतको पर�aण गनु�पनP भ
दै �व�युत ्उ"पादन रो/दै आएको �थयो 

।  

आयोजनाको पीपीएका  ममा आयोजना र ?ा�धकरण बीच १६८ घMटा अथा�त ्एक हzतास4म उ"पा)दत  �व�युत ्

?ा�धकरणलाई +नःशु�क )दनेगर� स4झौता भए प+न ?ा�धकरणले )ढलो गर� +नदPशन )दएको ती कम�चार� बताउँछन ्

। 

“हामी स4झौता भएबमोिजमको काम गन� तयार �थयK ।” उनले भने, “आयोजनाको उ�घाटन भएप+छ �व�युत 

उ"पादन प+न रोTकयो, १ म)हना १० )दन आयोजनाबाट उ"पादन भएन ।”  

पीपीएका  ममा भएको स4झौता अन%ुप आयोजनामा जYडत २५ मेगावाटको एउटा टबा�इनबाट उ"पा)दत 

�व�यु"लाई शु बारदे9ख ?सारण लाइनमा पठाइएको छ । आयोजनाले उ"पा)दत �व�युत ्एक हzतास4म 

?ा�धकरणलाई +नःशु�क Cपमा )दन लागेको हो । 

पावर Fेडका सहायक ?ब
धक सुवण� सापकोटाका अनसुार मा�थ�लो मUया�द�–ए ले एक साता अथा�त ्१६८ 

घMटास4म �व�युत ्उ"पादन ग�रसकेको भो>लप�ट एउटा यु+नटको माS ैसीओडी हुनेछ । 

“अ)हले जुन च>लरहेको छ "यसको माS ैसीओडी गनPछK ।, उनले भने, “अकs यु+नट ज)हले च�छ "य+तबेलै पुनः 

अकs सीओडी हुनेछ ।” उनका अनसुार आगामी मगंलबार माS ै>मटर जडान ग�रनेछ । 

आयोजनाको जYडत aमता कुल ५० मेगावाट रहे प+न नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणले मZयमUया�द�–त�लो मUया�द� 

खMडको १३२ केभीए ?सारण लाइनको aमता व�ृ�ध गन� )ढलाइ गरेका कारण आयोजनाले ३ म)हनास4मको ला�ग 

२५ मेगावाट माS ै�व�युत ्उ"पादन गनP भएको छ । तर ?सारण लाइनको aमता व��धको काय� अ)हलेस4म प+न 

अ
यौलम ैरहेको छ ।   



३ वष�अ+घ माS ै�चनि�थत पावर चाइना र नेपालि�थत �चतवन कोई समूहको सगरमाथा पावर क4पनीको सयंु/त 

लगानीमा +नमा�ण ग�रएको यो आयोजनाको कुल १६ अब� लगानी पुगेको आयोजनाले दाबी गरेको छ । 

“३ वष�अ+घ +नमा�ण सु% भएको आयोजनाको प)हलो यु+नटबाट उ"पादन था>लएको छ ।” आयोजनाका जनस4पक�  

अ�धकृत कण� अ�धकार�ले भने, “अकs यु+नट आगामी २ म)हना>भS च�नेछ ।”  

?ा�धकरणले >सनोसँग ?+तयु+नट ५.९९ से
टमा �व�युत ्ख�रद–Aब ` स4झौता (पीपीए) गरेको हो भने यसको 

लागत ?+तयु+नट ७ से
ट पनPछ ।  

बाहुनडाँडा–७ ङाद� दोभानमा बाँध बाँधी ङाद� बजारबाट ५.३ Tकलो>मटर लामो भू>मगत स%ुङमाफ� त भलुभुलेको वडा 

न ं३ ि�थत मUयाङद� तटमा +नमा�ण ग�रएको �व�युत ्गहृमा पानी खसाल� �व�युत ्उ"पादन था>लएको छ । 

“उ"पा)दत २५ मेगावाट �व�युत ्रािEFय ?सारण लाइनमा जोYडएको छ ।” पावर चाइना �रसोसP >ल>मटेड +नमा�णका 

यआुन याङले भने ।  

साना आयोजनाको १५ मेगावाट �व�युत ्३३ केभीमा  

मा�थ�लो मUया�द�–ए बाट उ"पा)दत २५ मेगावाट �व�युतलाई १३२ केभीको रािEFय ?सारण लाइनमा पठाउनको 

ला�ग लमजुङका साना ५ आयोजनाबाट उ"पा)दत १५ मेगावाट �व�युतलाई ३३ केभीको उ)दपुर सब�टेसनमा 

जोYडएको छ । 

यो �व�युत १३२ केभीको लाइनमा जोYडएको �थयो । उ/त �व�युतलाई ३३ केभीको उ)दपरु सब�टेसनमा जडान गर� 

दमौल�तफ�  पठाएको नेपाल �व�युत ्?ा�धकरण लमजुङ �वतरण के
Xका ?मखु माधव 
यौपानेले बताए । 

“त�लो मUया�द�मा जYडत ि�वचले लोड नधा
ने भएकाले यसअ+घ मZयमUया�द� जल�व�यतु ्के
X हँुदै १३२ 

केभीमा जYडत १५ मेगावाट �व�युत ्शु बार )दउँसो ३ बजेदे9ख दमौल�तफ�  पठाएका छK” उनले भने, “अ)हले 

मZयमUया�द�–त�लोमUया�द� १३२ को >सगंल सTक� टबाट मा�थ�लो मUया�द�–ए को २५ र मZयमUया�द�को ७२ 

गर� कुल ९७ मेगावाट �व�युत ्तनँहुको खैरेनीि�थत ६९ मेगावाटको त�लो मUया�द�मा जोYडएको छ ।”  

उनका अनसुार िज�लामा उ"पादन )दइरहेका साना आयोजनाको १५ मेगावाट �व�यु"लाई लमजङु, तनहँु र 

गोरखामा खपत गराउनका ला�ग दमौल� पठाइएको हो । 
  

  



sf/f]af/, 2073÷07÷21 

�व�युत ्�वकासमा भइरहेका पहल 

कृEणह�र बाँ�कोटा   
देशको सवा~गीण �वकासका ला�ग पया�zत �व�युत ्आपू+त� गर� नेपाल� जनताको जीवन�तरमा सधुार �याउने र सब ै

जनतालाई भरपदs Cपमा गणु�तर�य, )दगो तथा सव�सलुभ सेवा उपलlध गराई जल�व�य"ुलाई +नया�तयोhय 

व�तुका Cपमा �था�पत गनP �िEटकोण राखेको ऊजा� म
Sालयले साउनदे9ख असोजस4मको तीनम)हने �ववरण 

साव�ज+नक गरेको छ । 

हाल उ/त म
Sालय र अ
तग�त ३५ वटा आयोजना सtचालनमा छन,् जसअनुसार प)हलो ?ाथ>मकता ?ाzत 

आयोजनाको सiंया ३०, दो@ो ?ाथ>मकता?ाzत आयोजनाको सiंया ३ र त@ेो ?ाथ>मकता ?ाzत आयोजनाको 

सiंया २ वटा छन ्। 

यस �ववरणबाट मलुुकको ऊजा� �वकासको प+छ�लो आ�धका�रक सचूना ?ाzत गर� सोको �वwलेषण गन� सTकने 

ि�थ+त बनेको छ । 

कोसी, गMडक`, कणा�ल� तथा महाकाल� बे>सनका जल�व�यतु ्�वकास गु%योजनाहCबाट अ�धकतम ?+तफल 

हा>सल गनP गर� अ�याव�धक गनP लuयमा ट�ओआर +नमा�णको चरणमा ?ग+त दे9ख
छ । 

जल@ोतको एक`कृत एव ं)दगो �वकासका ला�ग जल@ोत ऐनलाई सशंोधन गनP �वषय ?T याम ैरहेको पाइएको छ । 

यसर� दशकKदे9ख ऐन सशंोधन ?T याम ैरहेबाट लोकत
S महँगो र ?T यागत झ
झ)टलो ;यव�थाका Cपमा 

आलो�चत हुन पुगेको छ । 

यस ऐनको सशंोधनमा एकपटक मलुकुमा �वwवसनीयताको >शखरमा पुगेका तीन जना ;यि/तको 

अ�धकारस4प
न आयोग वा स>म+त गठन गनP र उनीहCले कुन ैप+न जल�व�यतु ्आयोजना �वकास गन� 

इजाजतपS जार� गनP वा काम नगर� ओगkनेको इजाजतपS खारेज गनP गर� गरेको +नण�यउपर कुन ै?wन नउठाउने 

?ावधान कानुनमा रा� ेगर� छलफल भएको �थयो । 

तर, मा+नसहCको भीडमा, �वचारको बहुलतामा य�तो मलुकुको )हत गनP ?�ताव सु
ने, बु�ने र पा�रत गनP फुस�द 

िज4मेवार ;यि/तहCलाई भए ज�तो लागेन । 

?सारणलाइनको +नमा�णकाय�मा बुट ?णाल� लाग ूगनP नी+तबमोिजम रािEFय �_ड क4पनी �थापना भएको छ । 

यसलाई एक चरणको ?ग+त मा
नुपछ� । जल तथा ऊजा� आयोगलाई अ�धकारस4प
न तु�याउने लuयमा काय�दल 

गठन भएको छ । 

यसैगर� नेपाल र भारतबीच अ
तरदेशीय ?सारणलाइन +नमा�ण गनP �वषयमा प+न सयंु/त काय�दल गठन भएको छ 

। यसको +नदPशक स>म+तको बैठक ब�न थालेको छ । जनताको �व�युत ्जनताकै लगानी काय� म सtचालनमा 

सरोकारवालाहCको ?+तब�धता >लने चरणमा रहेको जनाएको छ । 

तर, यस ैअवधारणअनुCप १२.५ मेगावाटको मोद� खोलामा नेपाल� सेनामाफ� त लगानी जुटाउने ?यास अगाYड बढेको 

छ । 

मलुुकलाई �व�युत ्उ"पादन र +नकासीमाफ� त समिृ◌�धतफ�  डो¥याउने बहृOर लuयमा बहुउwयेwयीय 

जलाशयय/ुत जल�व�यतु ्आयोजनाको प)हचान गनP, +तनको स4भा;यता अZययन गनP र �वकास गनP लuयमा 

जीआईएस 4या�पङ ?+तवेदन तयार भएको छ । 



�वwव�वiयात pे
च परामश�दाताले बूढ�गMडक` जल�व�यतु ्आयोजनाको डीपीआर तयार गर� साव�ज+नक 

सनुुवाइसमेत स4प
न गर� जhगा ?ािzतमा अगाYड बढेको अव�था छ । 

यस आयोजनाको +नमा�ण गन� चाल ूआवको बजेटमा %. ५ अब� ३३ करोडको बजेट �व+नयोजन गनु�का साथ ैपेFोल, 

Yडजेल र हवाई इ
धनमा ?+त>लटर अ+त�र/त ५ %पयैा ँपूवा�धार कर लगाई आयोजनामा लगानी गनP भ+नएको छ । 

यो कर असलु� भइस/यो, यसथ� बूढ�गMडक`को +नमा�णमा )ढलाइ गनु� हँुदैन । 

कुल ४ सय १० मेगावाटको नल>सहंगाड जलाशययु/त जल�व�यतु ्आयोजनाको डीपीआर तयार गन� परामश�दाता 

छनोटको ?T या अगाYड बढेको ऊजा� म
Sालयले जानकार� )दएको छ । 

+नमा�णाधीन �व�युत ्आयोजना र ?सारणलाइन समयम ैस4प
न गनP लuयमा दे9खएका सम�या समाधान गनP र 

समयमा +नमा�ण गनP ?T या अगाYड बढेको बताइएको छ । तर, +नमा�ण गरे कारबाह�मा प�रन,े हात बाँधेर बस े

सुर�aत हुने र सदाचार� ठह�रने वातावरणको अ
"य नभएस4म +नमा�णको◌ ेआशा गन� सTक
न ।  

हामी ४ सय ५६ मेगावाटको मा�थ�लो तामाकोसी, १४ मेगावाटको कुलेखानी त@ेो, ३० मेगावाटको चमे>लया, १ सय 

४० मेगावाटको तनहँु जल�व�यतु ्आयोजना स4प
न नहुने र +नमा�ण स%ु नहुने रोगले _�त छK । 

यसथ� नयाँ �व�युत ्आयोजनाको अZययन र Yडजाइन गनP लuयमा ‘सो�चँदै छ र �वचार हँुदै छ’ को ि�थ+तमा रहेको 

अनभुू+त हु
छ । 

�व�यमान जल�व�यतु ्आयोजनाको मम�त गर� पूण� aमतामा सtचालन गनP लuयमा काल�गMडक`, कुलेखानी, 

मUया�द�, ASशूल�, सनुकोसीलगायतका आयोजना मम�त गर� स/ुखायाममा लोडसेYडङलाई ८ घMटामा सी>मत गनP 

लuयका साथ काम भइरहेको दाबी ग�रएको छ । 

गत आ�थ�क वष� ०७२/७३ मा १ सय ८३ मेगावाट �व�यु"शि/त थप गनP लuयमा ३१ मेगावाट माS उपलि;ध हा>सल 

भएको �थयो । यसैगर� २५ मेगावाटको सौय�शि/त उ"पादन गनP लuयमा शू
य ?ग+त भएको छ । 

�व�युत ्चुहावट कम गनP लuयको �वपर�त १.३४ ?+तशतले चुहावट बढेको ति�बर दे9खएको छ । यसैगर� मलुुकभ�र 

३ सय ८३ Tक>म �व�युत ्?सारणलाइन जडान गनP लuयमा १ सय ६० Tक>ममाSै जडान हुन स/यो । 

तर, �व�युत ्सेवा १ लाख ५० हजार नयाँ घरघुर�मा थप गनP भ+नएकोमा यो सेवा र २ लाख ८३ हजार घरघुर�मा 

�व�तार भयो । ते�K योजनाले �व�युत ्जडान aमता १ हजार ४ सय २६ मेगावाट पु¥याउने भ+नएकोमा ०७२/७३ 

स4ममा ८ सय ५१ मेगावाट पुगेको छ ।  तर, �व�युत ्?सारणलाइन २ हजार ९ सय ४० Tक>म पु¥याउने लuयमा 

उपलि;ध २ हजार ९ सय ६७ Tक>म भएको छ । ते�K योजनाले ८७ ?+तशत जनसंiयामा �व�युत ्सेवाको पहँुच 

पु¥याउने भ+नएकोमा यो सेवा ७४ ?+तशतम सी>मत छ । 

ऊजा� म
Sालयले काय� ?T यामा कटौती गनP र शी� +नमा�ण गनP उ�देwयले १ सय मेगावाटस4मका �व�युत ्

आयोजना तथा ?सारण आयोजनामा सवPaण, उ"पादन तथा �वतरणको अनमु+त �व�युत ्�वकास �वभागबाटै 

स4प
न गनP गर� �व�युत ्+नयमावल�मा सशंोधन गरेको छ । 

२ मेगावाट aमताको �यार� जल�व�यतु ्आयोजना गत २०७३ भदौदे9ख सtचालनमा आएको छ । ५० मेगावाट 

aमताको मा�थ�लो मUया�द� जल�व�यतु ्आयोजना सtचालनमा आएकोमा पर�aण ?सारण भइरहेको छ । 

चमे>लया, कुलेखानी, मा�थ�लो ASशूल� �ी–ए जल�व�यतु ्आयोजनाको +नमा�णमा ती�ता )दन ठेकेदारहCसँग 

सम
वय भइरहेको छ । मा�थ�लो ASशूल�–१ जल�व�यतु ्आायोजनाको �वकास स4झौतामा ?ारि4भक ह�ताaर 

स4प
न भएको छ । 



२५ मेगावाटको सौय� �व�युत ्उ"पादन गन� परामश�दाता छनोट गनP काम सTकएको छ । >सहंदरबार प�रसरमा १ सय 

मेगावाटको सौय�शि/त उ"पादन गन� चीन सरकारसँग स4झौता भएको छ । 

अकs ६४ मेगावाटको सौय� ऊा� उ"पादन गन� ?ाzत बोलपSहCको मू�यांकन भइरहेको छ । �व�युत ्चुहावट तथा 

+नय
Sण काय�दल गठन भई यस )दशामा काय� भइरहेको पाइएको छ । 

�व�युत ्�वकासका ला�ग १ सय मेगावाटस4मको पीडीए स4झौता गनP अ�धकार नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणका 

काय�कार� ?मुखलाई )दइएको छ । 

ढ�केबार सब�टेसन +नमा�णको काम यु�ध�तरमा भइरहेको छ भने ढ�केबार–हेटKडा Fा
स>मसन लाइन +नमा�णको 

कामलाई ती�ता )दन ताकेता भइरहेको समेत �ववरण दे9ख
छ । 

‘नेपालको पानी जनताको लगानी नारा’ लाई साकार Cप )दन रे>म
kया
सको १० ?+तशत लगानी गराउने नी+त 

+नमा�ण हँुद ैछ । �माट� >मटर जडानको +नण�य भएको छ । कुलेखानी त@ेो स4प
न गन� ताकेता ग�रएको छ । 

काठमाडKमा भ>ूमगत लाइनको �व�तारमा ?ा�व�धक तयार� हुन ुसकारा"मक पa हो । हुTकङमाफ� त �व�युत ्चोर� 

काय� रो/न कडाइ ग�रएको छ । व/यौता असुल�मा १६ करोड ५३ लाख २० हजार २ सय ७५ असलु� गन� सफलता हात 

परेको छ । 

?ा�धकरणको पुनस~रचनातफ�  उ"पादन, इि
ज+नय�रङ �व�युत ्;यापार क4पनी �थापना गनP, काठमाडK उप"यका 

�वतरण क4पनी खडा गनP र ?"येक ?देशमा �व�युत ्?ा�धकरणको ?ादे>शक �तर�य काया�लय खो�ने, उ"पादनका 

ला�ग ७ वटा क4पनी खोल� नेपाल �व�युत ्?ा�धकरण र लगानीकता�हCको सहकाय�मा २ हजार ५ सय मेगावाट 

�व�युत ्उ"पादन गनP काय� अगाYड बढेको ऊजा� म
Sालयले उ�लेख गरेको छ । 

यसगैर� सब ै+नकायले आमनाग�रकको सचूना पाउने हकको स4मान गर� +नय>मत Cपमा तीन–तीनम)हने �वतः 

?काशन जार� गरेमा �वकास–+नमा�ण ?T यामा के भइरहेको छ भ
ने जानकार� पाउन सहज हुनेछ । 
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दाचु�ला र बझाङमा जल�व�युत ्आयोजना : साढे १८ अब� लगानी 
वीरे
X भkट 

सुदरूपिwचमका पहाडी िज�ला दाचु�ला र बझाङमा +नजीaेSको सT यतामा दईुओटा जल�व�यतु ्आयोजनाको 

+नमा�ण शुC भएको छ । य�त ैअपर चमे>लया जल�व�यतु ्आयोजना +नमा�णका ला�ग अZययनस)हतको लागत 

इिEटमेटको काम प+न पूरा भएको छ । बझाङ िज�लाको बुँगल aेSमा पनP ६५ मेगावाट aमताको काल�गागाड 

जल�व�यतु ्आयोजना र दाचु�लाको >सzट� र धुल�गडा गा�वसको सीमामा रहेको ८ मेगावाटको नौगाड दो@ो 

जल�व�यतु ्आयोजनाको +नमा�ण शुC भएको हो । 

काल�गागाडको १० अब�, नौगाडको १ अब� ४० करोड तथा अपर चमे>लयाको ७ अब� गर� झMड ैसाढे १८ अब� %पयैाँ 

लागत अनमुान ग�रएको छ । काल�गागाड जल�व�यतु ्आयोजनाको +नमा�ण सानीगाड हाइbो ?ा>ल तथा 

काल�गागाड हाइbो ?ा>लले र नौगाड दो@ोको +नमा�ण अपी हाइbोपावर क4पनीले गदo छ । य�त ै४० मेगावाटको 

अपर चमे>लया जल�व�यतु ्आयोजनाको  +नमा�ण प+न अपीले न ैगदo छ । 

काल�गागाड जल�व�यतु ्आयोजना +नजीaSेले +नमा�ण गन� लागेको मलुुककै सबैभ
दा ठूलो आयोजना हो । 

यसको +नमा�णमा बै�कहCको ७५ ?+तशत, �थानीयको १० तथा ?+तिEठत ;यापार�हCको १५ ?+तशत शेयर लगानी 

रहेको ?व}धक क4पनी सानीगाड हाइbो ?ा>ल तथा काल�गागाड हाइbो ?ा>लका सं�थापक वीरे
X म�लले 

जानकार� )दए । उनका अनसुार आयोजना +नमा�णका ला�ग २ सय रोपनी जhगा खर�द गर� काम शुC ग�रएको छ । 

कर�ब १० अब� %पयैाँको लागत अनमुान ग�रएको उ/त आयोजना सन ्२०२० >भS स4प
न गनP लuय छ । 

सानीगाडले ?व}धन गन� लागेको आयोजना +नमा�णका ला�ग दहबगरमा ३८ दशमलव ४६ मेगावाट इMटेक बनेर 

9खरातडीको �वजगडामा �व�यु"गहृ ब
नेछ भने काल�गागाडले ?व}धन गन� लागेको १५ दशमलव ३३ मेगावाटको 

9खरातडीको पाउटामा इMटेक +नमा�ण गर� सनुकुडा गा�वसको घोडादाउनमा �व�यु"गहृ +नमा�ण ग�रने छ । "य�त ै

सानीगाडले न ै?व}धन गन� लागेको १० दशमलव  शू
य ७ मेगावाट aमताको �व�युत ्कफलसेर�को जुनैबाट झारेर 

पीपलकोट गा�वसको खौलाधारमा �व�यु"गहृ +नमा�ण ग�रने क4पनीले बताएको छ । तीनओटै आयोजनाको 

�व�यु"लाई एकै ठाउँमा जोडरे ६४ दशमलव ४९ मेगावाट �व�युत ्उ"पादन हुने भएको हो । 

नौगाड दो@ो जल�व�यतु ्आयोजनाको +नमा�ण आगामी १७ मह�ना>भSै स4प
न गर� Aबजुल� बा�ने लuयअनCुप 

काम अगाYड बढाइएको अपी हाइbोपावर क4पनीका सtचालक इ
Xम9ण ASतालले बताए । दाचु�लाको >सzट� र 

धुल�गडा गा�वसको सीमामा रहेको नौगाड दो@ो जल�व�य"ुको बाँध�थल र �व�यु"गहृ +नमा�ण �थलस4मको सडक 

+नमा�ण अ+घ बढाइसTकएको उनले बताए । 

८ मेगावाट aमताको प)हलो नौगाड आयोजनाबाट १८ मह�नाम ै�व�युत ्उ"पादन ग�रएको जानकार� )दँदै 

आयोजनाले सोह�अनCुप नौगाड दो@ोको प+न १५ दे9ख १७ मह�नाम ैAबजुल� बा�ने लuयका साथ ती� ग+तमा 

+नमा�ण भइरहेको बताएको छ । 

नौगाड दो@ोको +नमा�णप+छ ४० मेगावाटको अपर चमे>लया जल�व�यतु ्आयोजनाको +नमा�ण था�ने क4पनीको 

भनाइ छ । +नमा�ण शुC गरेको ३ वष�>भS ैस4प
न गनP लuयका साथ +नमा�ण था>लने आयोजना ?मुख ASतालले 

बताए । जल�व�यतु ्+नमा�णका  ममा कुन ैअवरोध सजृना नभए दाचु�ला र बझाङमा +नमा�ण भइरहेका तीनओैटा 

आयोजनाको +नमा�ण स4प
न तोकेकै >म+त र लागतमा हुने +नमा�ण क4पनीहCले बताएका छन ्। 
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अगाडी बIने भो ७ सय ६२ मेवाको तमोर जलाशय आयोजना 
ख�वन लुइटेल 

पाँचथर, ताzलेजङु र त�ेथमुका नेताह%को सयंु/त पहलले ग+त >लएको भ
दै तमोर जलाशय?+त �थानीय 

आशावाद� बनेका छन ्। +तन दशकअ+घ सन ्१९८६ मा जापानी सहयोग +नयोग (जाइका) र नेपाल �व�युत 

?ा�धकरणले कोसी जल�व�यतु �वकासको अZययनका स
दभ�मा तमोर जलाशययु/त आयोजना +नमा�ण गन� 

सTकने +नEकष� +नका�दै उ/त आयोजनाबाट ७ सय ६२ मेगावाट �व�युत उ"पादन गन� सTकने जानकार� नेपाल 

सरकारलाई गराएका �थए । सो समयप+छ उ/त आयोजना +नमा�णको �वषयमा चचा�समेत हुन सकेको �थएन,तर 

प+छ�लो समय जलाशयय/ुत जल�व�यतु सरोकार स>म+त गठन गरेर काममा +त�ता )दइएसँग ैपुनः एकपटक 

आयोजना?+त �थानीयह% आशावाद� बनेका हुन ्। पूव� सासंद वस
तकुमार ने4वाङलाई सयंोजक बनाएर स>म+तले 

प+छ�लो पटक ?धानम
Sी पुEपकमल दाहाललाई समेत �ापन पS बुझाइसकेको छ । 

योसँग ैनेपाल �व�युत ?ा�धकरणको न)द ?वाहमा आधा�रत जल�व�यतु आयोजनाले माS ैमलुुकको उजा� स�कट 

समाधान गन� नसTकने +नEकष�साथ जलाशयय/ुत जल�व�यतु उ"पादनमा चासो देखाएसँग ैपुनः तमोर 

जलाशय/ुत जल�व�यतु?+त आशावाद� ब
न सTकने नेपाल अल�ची ;यवसायी महास�घका के
X�य उपाZयa तथा 

;यवसायी )दपक नेपाल बताउँछन ्। 

गत श+नबार एन न4बर ?देश अ�तगत तमोर जलाशयय/ुत आयोजना +नमा�णका ला�ग Zयानाकष�ण गराउन 

गएको सम
वय स>म+तका पदा�धकार�ह%सँगको भेटमा ?धानम
Sी दाहालले ‘उ/त प�रयोजनाबारे सरकारको 

Zयान गसैकेको र आफूले उजा� म
Sालयलाई काम अगाडी बढाउन +नदPशन )दइसकेको बताएका �थए । दाहालले 

उ/त आयोजना एक न4बर ?देशकै गौरव हुने भ
दै "यसको +नमा�णमा �थानीयसँग सम
वय गन� स>म+तका 

पदा�धकार�लाई अनुरोध गरेको समेत सयंोजक ने4वाङले बताए । 

?ारि4भक अZययन अनसुार उ/त प�रयोजनाबाट तमोर नद� Tकनारमा रहेका मा9झटार, न/कलेघाट, �पनासीघाट, 

लुबुटार लगायत aेSका झMड ै१ सय ५० प�रवार �व�था�पत हुने दे9खएको छ भने त�लो हेवा जल�व�यतु आयोजना, 

मा�थ�लो हेवा जल�व�यतु आयोजना र कावेल� ए आयोजना समेत ?भा�वत हुने दे9खएको छ । प�रयोजनाबाट 

?भा�वत हुन स/ने घरप�रवार, भौ+तक संरचना लगायतका �वषयमा �व�ततृ अZयन पwचातमाS ैबो�न सTकने 

सयंोजक ने4वाङ बताउँछन ्। प�रयोजना +नमा�णको �वषय पुनः चु>लएप+छ पाँचथर, ताzलेजङु र ते�थमुका 

बा>स
दामा भने खुसीको सtचार भएको छ । 
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ऊजा�का फाइल अथ�मा रोOकए, उजा�म3Pी शमा� अस3तुQट 

भीम गौतम 
उजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले मि
S�तर�य +नण�य गरेर तीन क4पनी �थापनाका ला�ग गरेको ?�ताव फेर� अथ� 

म
Sालयमा अ�Tकएको छ । ?धानम
Sी तथा मि
Sप�रष� काया�लयमा पेश गरेको यी फाइल यसअ+घ Tफता� 

ग�रएको �थयो ।  

असोज त@ेो साता म
Sी शमा�ले �व�युत ्;यापार, इि
ज+नय�रङ परामश�दाता र बूढ�गMडक` जलाशयय/ुत 

आयोजनाको ला�ग क4पनी �थापना गन� सै�धाि
तक �वीकृ+तका ला�ग  मि
Sप�रष� काया�लयमा पेश गरेका �थए 

। 

तर, अथ� म
Sालयको �वीकृ+त न>लई ?�ताव �याएको भ
दै काया�लयले Tफता� पठाएको �थयो । का�Oकको प)हलो 

साता ऊजा� म
Sालयले अथ� म
Sालयको �वीकृ+तका ला�ग पठाएकोमा हालस4म अथ�ले �वीकृ+त )दएको छैन । 

उजा�का सह–?व/ता गोकण�राज प
थले क4पनी �थापनाका ला�ग अथ� म
Sालयमा पठाईएको र �वीकृ+त आएप+छ 

सो आधारमा क4पनी �थापनाको काम अ+घ ब�ने बताए । 

“�वीकृ+तका ला�ग अथ� म
Sालयमा गएको छ, अथ� म
Sालयले )दएको �वीकृ+तको आधारमा म
Sीप�रष�मा गएर 

?कृया अ+घ ब�नेछ,” उनले भने । 

ऊजा� म
Sालय @ोतका अनसुार, क4पनी �थापनाको ला�ग �वीकृ+त )दन लामो समय लाhने भएप+छ म
Sी शमा�ले 

>सधै +नण�य गरेर मि
Sप�रष� काया�लय दता�का ला�ग लगेका �थए । 

तर, दता� गन� नमानेप+छ फकP को �थयो । ऊजा� म
Sालय @ोतका अनसुार, मि
S�तर�य +नण�य ७२ घMटा>भS अ+घ 

नबढेकोले अथ�बाट �वीकृ+त आएप+छ फे�र म
Sीले न ै+नण�य गनु�पनPछ  । 

जल�व�यतु ्aेSमा दुर्तग+तमा काम अ+घ बढाउन कि�सएका म
Sी आफूले गरेको +नण�य काया�
वयन अ+घ 

नबढेको भ
दै अस
तुEट बनेका छन ्।  

नेपालले दईु बष�अ+घ भारतसँग गरेको �व�युत ्;यापार स4झौता (पीट�ए) को काया�
वयनका ला�ग मह"वपूण� 

मा+नएको �व�युत ्;यापार क4पनी �थापना गन� )ढलाई भसैकेको छ । 

२०७२ फागुनमा मि
Sप�रष�ले पा�रत गरेको ऊजा� संकटकालको ९९ बँुदे काय�योजनाको तीन म)हना>भS ?कृया 

अ+घ बढाउने उ�लेख छ । 

शमा� उजा�म
Sी भएप+छ �याइएको ३७ बँुदे काय�योजनामा ;यापार क4पनीस)हत इि
ज+नय�रङ परामश�दाता 

क4पनी �थापना गनP उ�लेख छ । 

)ढलोगर� असोजमा मि
Sप�रष�मा सै�धाि
तक �वीकृ+तका ला�ग ल�गएकोमा "यहाँबाट Tफता� भएर फे�र अथ� 

म
Sालयमा अ�Tकएप+छ क4पनी �थापना अझै )ढलाई हुने दे9खएको छ । 

हाल �वकास स>म+तमारफ्त अ+घ बढेको १२ सय मेगावाटको बूढ�गMडक` जलाशययु/त जल�व�यतु ्आयोजनामा 

समेत सव�साधारणको सेयर रहनेगर� क4पनी �थापना गनP ?कृया ऊजा� म
Sालयले अ+घ बढाउन लागेको छ । 

�व�ततृ प�रयोजना ?+तवेदन (डीपीआर) तयार भसैकेको आयोजनालाई कुन मोडलमा लजैाने भ
ने अझ ैतय भएको 

छैन । परामश�दाता क4पनीले डीपीआर तयार गरेर बुझाएको  लामो समय Aब+तसकेको छ ।   
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बूढ�ग"डक%मा मुआ0जाको मोडा(लट� ब3यो,का�Rक मसा3तदेSख �वतरण 

था(लने 
बूढ�गMडक` जल�व�यतु ्आयोजना अ
तग�त मआुlजा +नधा�रण स>म+तले ?भा�वत aेSका बा>स
दाका ला�ग 

�व>भ
न ११ वटा मोडा>लट� तयार पारेको छ । यह� मोडा>लट�अनसुार आगामी ३० का�Oकदे9ख मुआlजा बाँ�न स%ु 

ग�रने �थानीय ?शासनले जनाएको छ । 

कुल १२ सय मेगावाट उ"पादन aमता रहेको यस जल�व�यतु ्आयोजनाबाट ?भा�वत जनताले भोगचलन गदo 

आएको जhगाज>मनको कागजपSका आधारमा मआुlजा �वतरण गनP गर� मोडा>लट� तय भएको छ । मआुlजा 

+नधा�रण स>म+तले आयोजनाबाट ?भा�वत जनतालाई मुआlजा �वतरणका ला�ग ११ वटा मोडा>लट� तय गरेको 

गोरखाका ?मखु िज�ला अ�धकार� नारायण?साद भkटले जानकार� )दए । उनले भू>मसधुार ऐनमा रहेको जhगा 

वगmकरणका आधारमा खेतबार�लाई आठ तहमा �वभाजन गर� मआुlजा बाँYडने बताए । आयोजना>भS पनP पाखो 

बार�अ
तग�त अlबल, दोयम, >सम र चाहारसमेत गर� चारवटा वग�मा पनP ज>मनका ला�ग छुkटाछुkटै मआुlजा 

रकम तोTकएको छ । 

यसैगर�, खेतको हकमा प+न अlबल, दोयम, सीम र चाहारका ला�ग चारवटा बेhलाबेhल ैमू�य +नधा�रणको मोडा>लट� 

बनाइएको स>म+तले जनाएको छ । बाँक` तीनवटा मापदMडअ
तग�त बजार aेS, सडकसँग जोYडएको aेS र 

ब�तीनिजकैको जhगालाई छुkkयाइएको छ । यी �थानहCको म�ूय अ
यSको भ
दा केह� बढ� हुने बताइएको छ । 

मआुlजा +नधा�रण स>म+तले तय गरेको य�तो मोडा>लट�बारे प ुनः एकपटक जनतामा लगेर छलफल गर� आगामी 

३० का�Oक>भS ैमआुlजा �वतरण गनP तयार� भएको धा)दङका ?मुख िज�ला अ�धकार� �वwव?काश सुवेद�ले बताए 

। यो अ)हले तय भएको मआुlजा �वतरणको मोडा>लट�मा खहरे र आ%घाट बजार aेS भने नपनP सुवेद�ले बताए । 

मआुlजा बाँYडन ेजhगाको ११ वटा मापदMड बनाइए प+न "यसको मू�य क+त तोTकएको छ भ
नेचा)हँ िज�ला 

?शासनले खलुाएको छैन । तर, सबैभ
दा कम मआुlजा बार�अ
तग�तको चाहार जhगाले पाउनेछ । बढ� रकम पाउने 

जhगाले "यसको तीनगुणा बढ� पाउने भkटले बताए । ज�त,ै स�तो जhगाले ?+तरोपनी २ लाख २५ हजार %पयैाँ 

मआुlजा पाएको अव�थामा सबैभ
दा बढ� मआुlजा पाउने जhगाले ?+तरोपनी ६ लाख ७५ हजार %पयैाँस4म 

मआुlजा पाउनेछ । मआुlजा +नधा�रण स>म+तले का�Oक ३० गते>भS एकै ;यि/तलाई भए प+न मआुlजा �वतरण 

गरेर कामको थालनी गनPछ । 

मआुlजा �वतरणका ११ वटा मोडा>लट�मा भए प+न रकम भने खास ैधेरै फरक नपनP भkटले बताए । बूढ�गMडक` 

जल�व�यतु ्आयोजना �वकास स>म+तले आ�थ�क वष� ०७२÷७३ म ैमआुlजा �वतरणका ला�ग गोरखा र धा)दङका 

?मखु िज�ला अ�धकार�को नेत"ृवका मआुlजा +नधा�रण स>म+त गठन गरेको �थयो । ठूलो आयोजना हुनुका साथ ै

?भा�वतहCको सiंया र जhगासमेत धेरै भएका कारण स>म+तलाई मआुlजाको मोडा>लट� तय गन� क)ठनाइ भएको 

स>म+तका सद�यले बताएका छन ्। अ
ततः मआुlजा +नधा�रण स>म+तले एक वष�भ
दा बढ� समय लगाएर 

मआुlजाको मोडा>लट� तय गरेको हो । 

मआुlजा +नधा�रण स>म+तले नापी र मालपोत काया�लयलगायत सरोकारवालाहCसँगको सहयोगमा मआुlजाको 

मोडा>लट� तय गरेको गोरखाका ?मुख िज�ला अ�धकार� भkट र धा)दङका ?मखु िज�ला अ�धकार� सुवेद�ले बताए 

। मआुlजा +नधा�रण स>म+तले प)हलो चरणमा धा)दङको सलाङ, मैद� र खर� र गोरखाको nया�चोक, भु�मी चोक र 



दबु�ङबाट मआुlजा �वतरण गनP तयार� पूरा गरेको छ । मआुlजा +नधा�रण स>म+तले यी ६ गा�वसमा जhगाको 

TकOाकाटदे9ख वगmकरण समेत ग�रसकेको छ । अ
य गा�वसका प+न एक साता>भS न ै?ा�व�धक काम स4प
न हुने 

भkटले बताए । 

आयोजनाको वातावरणीय म�ूयांकनका ला�ग सरकारले +नयु/त गरेको pा
सेल� परामश�दाता क4पनी �याकबेलले 

जhगा अ�धकरण, मुअlजा �वतरण, पुनः�थापना तथा पुनवा�सका ला�ग ६० अब� %पयैा ँलाhने ?+तवेदन वातावरण 

म
Sालय र �वकास स>म+तलाई बुझाइसकेको छ । ?+तवेदनअनसुार मआुlजामा माS ै४३ अब� %पयैाँ लाhने 

?ारि4भक अनमुान ग�रएको छ । 

बुढ�गMडक` आयोजना ब
दा ४५ हजार जनसंiया पूण� Cपमा �व�था�पत हुनेछन ्। आयोजनाले ;यि/तका नाममा 

रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँक` सरकार� �वा>म"वमा रहेको गर� डढे लाख रोपनी ज>मन ओगkनेछ । यस 

आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धा)दङका १३ गा�वसका बा>स
दा ?भा�वत हुनेछन ्। 

भौ+तक Cपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर प�रवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंiया �व�था�पत हुनेछन ्। 

आ�थ�क Cपमा ४५ सय ५६ घर प�रवार र २५ हजार ६३ जनसंiया ?भा�वत हुनेछन ्। आयोजनाबाट धा)दङको ३५ 

हजार २ सय ७ रोपनी ज>मन डुबानमा पनPछ भने गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी डुबानमा पनPछ । 
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मा�थ
लो तामाकोसी आयोजनाः क=रब ८२ ?�तशत काम प ूरा 
लuमण ख�का 
दोलखामा +नमा�णाधीन मा�थ�लो तामाकोसी जल�व�यतु ्आयोजनाको +नमा�ण काय� क�रब ८२ ?+तशत प ूरा भएको 

छ । असोज मसा
तस4म आयोजनाको +नमा�ण काय� ८१ दशमलव ९ ?+तशत प ूरा भएको र अ)हलेस4म ३१ अब� ८४ 

करोड %पयैाँ खच� भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनाका ?व/ता डा. गणेश 
यौपानेले आइतबार �व�िzत जार� गर� य�तो जानकार� )दएका हुन ्। आ�थ�क वष� 

०७२÷७३ को अ
"यस4म भएको भौ+तक ?ग+तलाई आधार >लई ८२ दशमलव ३ ?+तशत भौ+तक लuय >लएकोमा 

चाल ूवष�को प)हलो तीन म)हनास4ममा ८१ दशमलव ९ ?+तशत भौ+तक ?ग+त भएको उनले बताए । आयोजनाका 

अनसुार हेड व�स कंT ट गनP काम ८५ दशमलव ३ ?+तशत, मiुय सु%ङ ख
ने काम ८१ दशमलव २ ?+तशत र 

टेलरेस सु%ङ +नमा�णको काम शत?+तशत प ूरा भएको छ । 

य�त,ै अYडट टनेललगायतका सहायक स%ुङ माग�हC ख
ने काम ९९ दशमलव २ ?+तशत सTकएको छ भने 

�व�यु"गहृ र Fा
सफम�र /याभ�न ख
ने काम शत?+तशत प ूरा भएको छ । �व�यु"गहृ र Fा
सफम�र /याभ�नमा 

कंT ट गनP काम भने ८८ दशमलव २ ?+तशत माS ैप ूरा भएको छ । भूक4प, नाकाब
द�लगायतका कारण आयोजना 

+नमा�ण स4प
न हुने समय २ वष� धके>लएको छ । १० पसु ०७२ मा ३ सय ९ मेगावाट र ३० असार ०७३ मा ४ सय ५६ 

मेगावाट �व�युत ्उ"पादनको लuय रा9खए प+न आगामी असार ०७५ मा माS ैआयोजना स4प
न हुने अनमुान 

ग�रएको छ । 

�वनाशकार� भूक4पले >सँगट�दे9ख लामाबगरस4मको ?वेश माग�मा a+त प ुगेप+छ मा�थ�लो तामाकोसीको काम 

लामो समयस4म सुचा% हुन सकेको �थएन । भकू4पले a+त_�त भएको ग�गरि�थत �व�यु"गहृदे9ख 

लामाबगरि�थत बाँध�थलस4मको ११ Tकलो>मटर सडकमZये क�रब ४ Tकलो>मटर खMड अझ ैखु�न बाँक` रहेको छ 

। बाँक` खMडको का�े>भरनिजकै ३ सय ३० >मटर लामो स%ुङ माग� ख
न स%ु ग�रए प+न अ)हलेस4म १ सय ८८ 

>मटर माS ैख
ने काम प ूरा भएको छ । सु%ङ माग�स)हत ?वेश माग�को प ुन+न�मा�णको काम आगामी म>ंसर 

म)हना>भS स/ने लuय रा9खएको आयोजना ?मुख �व�ान?साद �ेEठले जानकार� )दए । 

आयोजनाको �व�यु"गहृमा कंT ट गनP काम धमाधम भइरहे प+न मा�थ�लो प ेन �टक �या�टको ‘पाइलट होल’ 

ख
ने काम अझै अ+घ ब�न सकेको छैन । यसअ+घ �या�टको प ुछारबाट ‘पाइलट होल’ ख
ने काय� भइरहेकामा १ 

सय ८७ >मटर स4प
न भएप+छ कमजोर चkटानका कारण �थ�गत ग�रएको �थयो । बाँक` ख
ने काम मा�थबाट 

‘डाउन द होल’ ?�व�धबाट ग�रने लuय रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

यसैगर� मiुय सु%ङको त�लो खMडबाट सु%ङ ख
ने काम गत असार म)हनाबाट स%ु गनP लuय रा9खए प+न 

अ)हलेस4म सु% हुन सकेको छैन । आयोजना ?मखु �ेEठले मiुय सु%ङको त�लो खMड जाने सहायक माग� 

भूक4पका कारण भि"कएकाले रोTकएको काम अब आउँदो वषा�प+छ माS ैसु% गन� सTकनेछ । 

३५ अब� २९ करोड कुल लागत रहेको ४ सय ५६ मेगावटको मा�थ�लो तामाकोसी आयोजना +नमा�णमा लागत 

अनमुान ग�रएको रकममZये अब ३ अब� ४५ करोड माS ैखच� हुन बाँक` रहेको छ । भूक4प , नाकाब
द�, 

ब
दहडताललगायतका कारण +नमा�ण काय� दईु वष� प+छ धके>लँदा मा�थ�लो तामाकोसीको ?aे�पत लागत ४१ अब� 

७२ करोड अनमुान ग�रएको छ ।  
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भारतबाट थप �व�युत ्आयात अ�निTचत 
ढ
केबरमा सबटेसन �नमा�ण सOकने समयबारे अ3योल भएप�छ ढ
केबर–मुजUफरपरु Vस बोड�र ?सारण 

लाइनमाफ� त भारतबाट थप �व�युत ्आयात अ�निTचत 

सचेन गौतम  

)हउँदको लोडसेYडङ कम गन� भारतबाट थप �व�युत ्आयात अ+निwचत बनेको छ । धनुषाको ढ�केबरमा सब�टेसन 

+नमा�ण आगामी १६ पुस>भS (Yडसे4बर) सTक
छ–सTकँदैन भ
ने अ
योलले ढ�केबर–मुज�फरपरु  स बोड�र 

?सारण लाइनमाफ� त भारतबाट थप �व�युत ्आयात अ+निwचत बनेको हो । थप �व�युत ्आयात आउन नसकेमा 

लोडसेYडङको समय थप ब�नेछ । 

सब�टेसन बनेप+छ अ)हले आयात भइरहेको ८० मेगावाटस)हत ?सारण लाइनबाट २ सय ३० मेगावाट �व�युत ्

आयात गनP तयार� नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणको छ । ढ�केबर–मजु�फरपरु  स बोड�र ?सारणलाइनमाफ� त ८० 

मेगावाटको �व�युत ्ख�रद–Aब `का ला�ग ?ा�धकरण र एन)ट�पसी �व�युत ्;यापार +नगमबीच भएको �व�युत ्

ख�रद–Aब ` स4झौता (�प�पए)को 4याद प+न Yडसे4बरमा सTकँदै छ । 

सब�टेसन नबनेमा वैकि�पक ;यव�थाअ
तग�त मुज�फरपरु Aब
दमुा सय एम>भएको Fा
सफम�र राखेर ८० 

मेगावाट �याउन सTक
छ । वैकि�पक ;यव�था गनP–नगनPमा अझ ैअ
योलम ैरहेको ?ा�धकरण @ोतले बतायो । 

‘गत वष� प+न सब�टेसन बनाउन नसकेप+छ मजु�फरपरुमा Fा
सफम�र भाडामा >लएर "यहा“ राखी ८० मेगावाट 

�व�युत ्आयात ग�ररहेको �थयो, यस वष� प+न वैकि�पक ;यव�थाअ
तग�त एउटा टा
सफम�र रा� सTक
छ,’ 

@ोतले भ
यो, ‘तर, वैकि�पक ;यव�था अपनाउने–नअपनाउनेबारे केह� भएको छैन ।’ 

एन)ट�पसी �व�युत ्;यापार +नगमले सब�टेसन ब
न नसकेमा थप �व�युत ्आयातका ला�ग मुज�फरपरुमा 

+नःशु�क Fा
सफम�र उपलlध गराइ)दने मौ9खक आwवासन ?ा�धकरणलाई )दएको छ । एन)ट�पसी �व�युत ्

;यापार +नगमबीच थप �व�युत ्आयातका ला�ग छलफल भइरहेको ?ा�धकरणका ;यापार �वभाग ?मुख ?बल 

अ�धकार�ले बताए । ‘ढ�केबर–मुज�फरपरुबट अ)हले भइरहेको र थप आयातका ला�ग +नगमस“ग ?ा�धकरण 

;यव�थापनले ग4भीर Cपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई +छkटै टंुगो लगाउनेछ� ।’ 

�प�पए प+न अ
योलमा 

ढ�केबर–मजु�फरपरु  स बोड�र ?सारणलाइनमाफ� त ८० मेगावाटको �व�युत ्ख�रद–Aब `का ला�ग ?ा�धकरण र 

एन)ट�पसी �व�युत ्;यापार +नगमबीच भएको �व�युत ्ख�रद–Aब ` स4झौता (�प�पए)को 4याद प+न Yडसे4बरमा 

सTकँदै छ । सब�टेसन +नमा�ण अ
योलमा रहेको र वैकि�पक ;यव�थाका बारेमा कुन ै+नण�य नभएकाले ८० 

मेगावाटको माS ैगनP या थप �व�युत ्आयातका ला�ग प+न �प�पए गनP अ+निwचत छ । ‘८० मेगावाटस)हत थप 

�व�युत ्आयातका ला�ग �प�पए गर�, सब�टेसन बनेन भने के गनP ?’ @ोतले भ
यो, ‘अ)हले ८० मेगावाटको माS ैया 

थप �व�यु"को �प�पए गनP भ
नेमा ?ा�धकरण अzjयारोमा छ ।’ 

गत ४ भदौमा +नमा�ण�थलको �थलगत +नर�aण गर� ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले १६ पुस (३१ Yडसे4बर २०१६) >भS 

सब�टेसन +नमा�ण स/ने >ल9खत ?+तब�धता आयोजना ?मखु र ठे केदारलाई गराएका �थए । तर, काम गन� अझ ै

धेरै रहेकाले तोTकएको समयमा काम स/न अझ ैचुनौतीपणू� रहेको बुधबार आयोजनाको �थलगत +नर�aणमा 



गएका ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङले बताएका �थए । कुन ैप+न हालतमा ?+तब�धता 

जनाइएको समयमा काम स/ने +नदPशन )दएर उनी काठमाडK फTक� एका �थए । 

�प�पए रेटको प+न टुगंो छैन 

ढ�केबर–मजु�फरपरुबाट आयात हुने �व�यु"को �प�पए दरको प+न टुगंो छैन । सु%मा ?ा�धकरण र एन)ट�पसी 

�व�युत ्;यापार +नगमबीच मजु�फरपरु Aब
दमुा ?+तयु+नट ३.४४ भारतीय %पयैा“ (५ %पयैा“ ५० पैसा)मा �प�पए 

भएको �थयो । प+छ यसलाई बढाएर ३.६० भा% (५ %पयैाँ ७६ पैसा) पु¥याइएको �थयो । ?ा�धकरणले मजु�फरपरुबाट 

�याउँदाको ?सारणलाइन शु�क (ि�व>लङ चाज�) १ %पयैा“ ५३ पैसा +तनु�पछ�  । ‘भारतीय पaबाट नयाँ दर ?�ताव 

भएको छैन,’ ?ा�धकरण @ोतले भ
यो, ‘अ)हलो ३.६० भा%मा �व�युत ्)द
छ–)दँदैन अ
योलम ैछ� ।’ 

टनकपुरबाट थप �याउन पहल 

?ा�धकरणले टनकपुरबाट क�रब ४० मेगावाट थप �व�युत ्आयातको तयार� गरेको छ । टनकपुरमा थप Fा
सफम�र 

राखी थप �व�युत ्"यहाँबाट �याउन सTकने ?ा�धकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको महाकाल� 

सि
धअ
तग�तको ७ करोड यु+नट +नःशु�क ऊजा� र २२–३० मेगावाटस4म �व�युत ्टनकपरुबाट आयात भइरहेको छ 

। ?ा�धकरण र भारतीय ऊजा� दलाल क4पनीबीच टनकपुरबाट �व�युत ्आयातका ला�ग भएको स4झौताको 4याद 

गत जुनमै सTकएको �थयो । ?ा�धकरणले टनकपुरबाट हरेक वष� नोभे4बरबाट जुनस4म ३० मेगावाटस4म �व�युत ्

आयात गदo आएको छ । 

भारतले नेपालसँगको �व�युत ्;यापारका ला�ग एन)ट�पसी �व�युत ्;यापार +नगमलाई स4पक�  +नकाय (नोडल 

एजे
सी) तोTक)दएकाले स4झौता कोसँग गनP अ
योल �थयो । कह� )दनअ+घ भारतको राजधानी नया“ )द�ल�मा 

स4प
न परराEFम
Sी सि4म>लत नेपाल–भारत सयंु/त आयोगको बैठकले भारतले नयाँ सीमापार �व�युत ्

+नयमन तथा +नदP>शका काया�
वयनमा न�याएस4म प)हलेकै ;यव�थाअनसुार दईु मलकुबीच �व�यु"को ख�रद–

Aब ` हुने +नण�य भएको �थयो । ‘टनकपुरबाट �व�युत ्आयातका ला�ग स4झौता एन)ट�पसी �व�युत ्;यापार 

+नगमस“ग गनP या �प)टसीसँग गनP अ
योल �थयो, परराEFम
Sी �तर�य बैठकप+छ अ
योल हटेको छ,’ ?ा�धकरण 

;यपार �वभाग ?मखु अ�धकार�ले भने, ‘यस �प)टसीसँग त"काल ैवाता� गर� स4झौता गछ� ।’ Fा
सफम�र थप 

गनPबारे भारतको के
X�य �व�युत ्?ा�धकरणले जाँच गनP दईु मलुुकबीच स4झौता सहम+त भएको �थयो । 
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यसर� लोडसेWडङमुXत भयो काठमाडZ उप�यका 
नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणले सध� +नका�ने �व�यु"भार कटौतीको सूचना यस पटक भने फरक भएको छ ।  

सध� �व�यु"भार कटौतीको सचूना माS ै+नका�ने ?ा�धकरणले प+छ�लो एक सातादे9ख अनौपचा�रक %पमा 

काठमाड� उप"यकालाई �व�यु"भार कटौती म/ुत घोषणा गरेको छ ।  

पया�zत �व�युत उपलlध भएर य�तो घेषणा गरेको नभइ राजधानीमा उपलlध भएको �व�यु"लाई ;यव�थापन माS ै

ग�रएको हो ।  

उपलlध �व�यु"लाई ;यव�थापन गरेकै कारण �व�यु"भार कटौती म/ुत गनP अ>भयान साकार भएको ?ा�धकरणले 

जनाएको छ । यसअ+घ उपलlध �व�यु"को ;यव�थापनमा सुधार नग�रएका कारण �व�यु"भार कटौतीको सचूना 

पटक पटक साव�ज+नक गनु�परेको �थयो ।  

काठमाड� उप"यकामा बढ� �व�युत ्माग हुने साँझको समयमा क�रब ३०० मेगावाट �व�युत ्आवwयक पछ� । 

मागअनसुार �व�युत ्उपलlध गराउन ?ा�धकरणले आ
त�रक ;यव�थापनमा सुधार ग�रएको जनाएको छ ।  

?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङले मागअनसुार �व�युत ्उपलlध गराउने सरकारको र 

?ा�धकरणको योजनालाई साकार पान� आ
त�रक %पमा ;यव�थापन ग�रएको बताए ।  

यह� +तहारको लuमीपूजाको )दन सबभै
दा बढ� �व�युत ्माग भएको �थयो । एक हजार ४८५ मेगावाट �व�युत ्उ/त 

)दन माग भएको ?ा�धकरणको भार?ेषण के
Xले जनाएको छ ।  

उप"यका र का�ेपलाtचोकको पाँचखालस4मको �वतरण ?णाल� एकापसमा जोYडएको र �वतरणसमेत सहज 

रहेकाले �व�यु"भार कटौती म/ुत गन� सहज भएको हो ।  

भारतबाट आयात ग�रएको �व�युत ्काठमाड� उप"यकामा न�याइए प+न मUया�द� क�रडोरमा उ"पा)दत �व�युत ्

भने सहज %पमा >भ�याइएको छ । सो ?णाल�बाट क�रब दईु सय मेगावाट �व�युत ्आपू+त � हुने गद�छ ।  

य�त ैबढ� माग हुने साँझको समयमा जगेडा शि/तका %पमा रहेको कुलेखानी आयोजना चलाइएको ?ा�धकरणले 

जनाएको छ । साँझको समयको माग तीन सय मेगावाट भएकाले सहज %पमा �व�युत ्उपलlध गराउन सTकने 

?ा�धकरणको भनाइ छ ।  

काठमाड� उप"यका र का�ेपलाtचोकको पाँचखालस4म उ�योग ;यवसायमा क�रब १२ मेगावाट माS ै�व�युत ्खपत 

हुने गरेको छ ।  

उप"यकालाई �व�यु"भार कटौतीम/ुत गनP योजना सफल बनाउन उप"यकाको �वतरण ?णाल�लाई समेत सुधार 

ग�रएको छ । Aब�_एका र मम�त गनु�पनP Fा
सफम�र तथा क
ड/टरलाई समेत सधुार ग�रएको छ ।  

?धानम
Sीमा +नवा��चत भएलगO ैपुEपकमल दाहालले एकाध समय>भSै उप"यकालाई पर�aणका %पमा 

�व�यु"भार कटौतीम/ुत गनP योजना साव�ज+नक गन� ऊजा� म
Sालय माफ� त ?ा�धकरणलाई +नदPश गरेका �थए ।  

आजमाS ै?धानम
Sी दाहालले ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक +घ>सङलाई बोलाएर त"काल �व�यु"भार 

कटौतीम/ुत काय�योजनालाई काया�
वयन गन� +नदPशन )दए ।  

?धानम
Sीको +नदPशनप+छ काय�कार� +नदPशक +घ>सङले पर�aणका %पमा उप"यकामा �व�यु"भार कटौतीमु/त 

गनP अ>भयान सु% भइसकेको र "यसलाई केह� समयप+छ पूण�ता )दइने बताए ।  



ऊजा� म
Sी जनाद�न शमा� उप"यकाप+छ  मशः मलुुकलाई न ै�व�यु"भार कटौती म/ुत गनP काय�योजना अगाYड 

बढाइएको बताउँछन ्। आगामी )हउँदमा भारतबाट थप २५० मेगावाट �व�युत ्�याउने पहल भइरहेको छ ।  

"यसका ला�ग धनुषाको ढ�केबरका सव�टेसनको काम यु�ध�तरमा अगाYड ब)ढरहेकाले आगामी पुस मZयस4ममा 

उ/त सव�टेसनको काम स4प
न हुनेछ ।  

दईु वष�मा स4प
न गनु�पनP सव�टेसनको काम दईु तीन म)हनामा स4प
न गनु�पदा� अ>लक गा�ो भए प+न सफल 

हुने काय�कार� +नदPशक +घ>सङ बताउँछन ्।  

काठमाड� उप"यकामा थप �व�युत ्�याउन 9ख4ती ढ�केबर ?सारण लाइनको कामसमेत अि
तम चरणमा पुगेको 

छ भने थानकोट मातातीथ�–हेट�डा ?सारण लाइन +नमा�ण स4प
न भइसकेको छ । य�त ैउप"यकामा सुधार गनु�पनP 

�वतरण ?णाल� तथा अ
य ?ा�व�धक �वषयलाई समेत सधुार गनP ?ा�धकरणको योजना छ ।  

य�त ैचुहावट +नय
Sण तथा ब/यौता रकम उठाउने कामलाई समेत +नर
तरता )दने र +नमा�णमा रहेका 

आयोजनालाई त"काल स4प
न गनPसमेत ?ा�धकरणले तयार� गरेको छ ।  
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काठमाड[लाई लोडसेWडङ मुXत बनाउन ?धानम3Pीको �नद]शन 

?धानम
Sी पुEपकमल दाहाल ?चMडले काठमाडKलाई लोडसेYडङ मु/त बनाउन ेयोजनाको मतु� खाका �याउन 

+नदPशन )दएका छन।् 

सोमबार Aबहान ?धानम
Sी ?चMडले नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङलाई आफुले 

काठमाडK उप"यकालाई त"काल ैलोडसेYडङमु/त गनP आ�नो सकं�प भएकोमा जोड )दँदै अब उप"यकामा सध�का 

ला�ग बOी नजाने ;यव�था गन� र कुन ैअzjयारो परे सरकारसँग सहयोग माhन +नदPशन )दएका हुन।् 

?चMडले भने,‘काठमाडK उप"यकालाई त"काल लोडसेYडङम/ुत बनाउने मेरो सकं�प पुरा हँुदैछ, यसमा म खुसी छु। 

अबदे9ख उप"यकामा क)ह�य ैबOी नजाने गर� आवwयक ;यव�था गनु�स,् अzjयारा के छन?् सरकारलाई भ
नसु,् 

सरकार सब ैTक>समको सहयोग गन� तयार छ।’  

भेटमा ?धानम
Sीले ‘देशलाई लोडसेYडङमु/त गनP काय�योजना तयार गन�, �व�युत ्चोर�, ब/यौता न+तनP ज�ता 

सम�यामा कठोर भएर लाhन, ठूला आयोजना +छटै स4प
न हुने वातावरण +नमा�ण गन�, नयाँ योजना सtचालनका 

ला�ग तयार� गन�’ प+न +नदPशक +घ>सङलाई +नदPशन )दए। 

भेटमा +नदPशक +घ>सङले ?धानम
Sीको यसअ+घकै +नदPशनप+छ �व�युत ्?ा�धकरण उप"यकामा लोडसेYडङ 

हटाउन लागेको जानकार� )दँदै देशभ�र लोडसेYडङ अ
"य गनP काय�योजना �याउने बताएका �थए। 
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�व�युत ्?ा�धकरणको ?वXतामा अ�धकार� �नयुXत 

�व�युत ्?ा�धकरणले �व�युत ;यापार �वभागका ?मखु ?बल अ�धकार�लाई ?व/ताको िज4मेवार� )दएको छ। 

लामो समयदे9ख ?व/ता नहँुदा सtचारकमm, उपभो/ता र _ाहक>सत ?ा�धकरणका ग+त�व�धबारे सचूना ?वाह हुन 

नसकेप+छ काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङले सोमबार अ�धकार�लाई ?व/ता +नयु/त गरेका हुन।् 

?ा�धकरणको �व�युत ;यापार �वषयमा ?ा�व�धक र आ�थ�क पaबारे �वशेष दaता राखेका इलेि/Fकल इि
ज+नयर 

अ�धकार�ले ऊजा� सकंट +नवारण काय�योजना तजु�मामा प+न योगदान पुरय्ाएका �थए। 
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ईडीसी र ^वा�जाउ के3_बीच ऊजा� �वकासका ला�ग समझदार� 
इनजm डभेलपमेMट काउि
सल (ईडीसी) र चीनको �वा�जाउ aेSीय के
Xबीच ऊजा� �वकास, �व�तार तथा ?व��धनका 

ला�ग समझदार� पS (एमओय)ूमा ह�ताaर भएको छ । समझदार� पSमा ईडीसीका अZयa सुिजत आ चाय� र 

के
}रका +नदPशक स ुिजनसाईले ह�ताaर गरेका छन ्। �वा�जाउ aेSीय के
X, चीन सरकार र सयंु/त राEFस�घको 

सहयोगमा �थापना भएको स�ंथा हो । 

समझदार�को उ�देwय दवु ैदेशमा जल�व�यतु ्तथा नवीकरणीय ऊजा�को �वकास, �व�तार तथा ?व��धन गनु� रहेको 

ईडीसीले बताएको छ । "यसका ला�ग मैSीपणू� वातावरण सजृना गदo दवु ैपaबीच उ�च�तर�य छलफल र ताल�मको 

आ योजना गनP काय� म रहेको ईडीसी�वारा जार� �व�िzतमा उ�लेख छ । साथै ऊजा� ?व}धनका ला�ग एकअका� 

देशको �मणलगायत T याकलाप प+न हुने बताइएको छ । के
Xको यस स�ंथाको मiुय उ�देwय �वकासशील 

देशमा जल�व�यतु ्तथा नवीकरणीय ऊजा�को �व�तार र �वकास गनु� रहेको छ । "यसगैर� नेपालको ऊजा�aेSका 

सरकार� तथा गैरसरकार� +नकायहCको ?+त+न�धमलूक स�ंथा ईडीसी नेपालको स4पणू� ऊजा�aेSको �वकास तथा 

?व��धनमा T याशील रहँदै आ एको छ । 
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तमोर जलाशय आयोजना अ�घ बIने स�केत 
ख�वन लुइटेल 

जलाशयमा आधा�रत तमोर जल�व�यतु ्आयोजना +नमा�णका ला�ग पाँचथर, ताzलेजङु र ते�थुमका नेताहCको 

सयंु/त पहलले ग+त >लएप+छ सो आयोजना +नमा�ण?+त �थानीय बा>स
दामा आशा पलाएको छ । 

३ दशकअ+घ सन ्१९८६ मा जापानी सहयोग +नयोग (जाइका) र नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणले कोशी जल�व�यतु ्

�वकासको अZययनका स
दभ�मा तमोर जलाशययु/त आयोजना +नमा�ण गन� सTकने +नEकष� +नकालेको �थयो । 

"यसबेला आयोजनाबाट ७ सय ६२ मेगावाट �व�युत ्उ"पादन गन� सTकने जानकार� नेपाल सरकारलाई )दइएको 

�थयो । "यसप+छ भने उ/त आयोजना +नमा�णको �वषयमा चचा�समेत हुन छाडकेो �थयो । तर, प+छ�लो समय 

जलाशयय/ुत जल�व�यतु ्सरोकार स>म+त गठन गरेर आयोजना +नमा�णका ला�ग ती� दबाब )दइएसँग ै

आयोजना?+त �थानीयहC आशावाद� बनेका हुन ्। 

दबाबकै  ममा पूव�सांसद वस
तकुमार ने4वाङ सयंोजक रहेको उ/त स>म+तले प+छ�लोपटक ?धानम
Sी 

पुEपकमल दाहाललाई समेत �ापनपS बुझाइसकेको छ । साथै नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणले नद� ?वाहमा आधा�रत 

जल�व�यतु ्आयोजनाले माS ैऊजा�स�कट समाधान गन� नसTकने +नEकष�साथ जलाशययु/त जल�व�यतु ्

उ"पादनमा चासो देखाएसँग ैपुनः जलाशयमा आधा�रत तमोर जल�व�यतु ्आयोजना?+त �थानीय बा>स
दा 

आशावाद� बनेको नेपाल अल�ची ;यवसायी महास�घका के
X�य उपाZयa द�पक नेपालले बताए । 

गत श+नवार एक न4बर ?देशअ
तग�त तमोर जलाशयय/ुत आयोजना +नमा�णका ला�ग Zयानाकष�ण गराउन 

गएको सम
वय स>म+तका पदा�धकार�हCसँगको भेटमा ?धानम
Sी दाहालले ‘उ/त प�रयोजनाबारे सरकारको 

Zयान गइसकेको र आफूले ऊजा� म
Sालयलाई काम अ+घ बढाउन +नदPशन )दइसकेको बताएको स>म+तका सयंोजक 

ने4बाङले जानकार� )दए । उनका अनसुार ?धानम
Sीले उ/त आयोजना एक न4बर ?देशकै गौरव हुने भ
दै 

"यसको +नमा�णमा �थानीयसँग सम
वय गन� स>म+तका पदा�धकार�लाई अनुरोध गरेका �थए । 

?ारि4भक अZययनअनसुार उ/त आयोजनाबाट तमोर नद�Tकनारमा रहेका माझीटार, न/कलेघाट, �पनासीघाट, 

लुबुटारलगायत aेSका झMड ै१ सय ५० प�रवार �व�था�पत हुने दे9खएको छ । साथै, त�लो हेवा जल�व�यतु ्

आयोजना, मा�थ�लो हेवा जल�व�यतु ्आयोजना र कावेल� ए आयोजनासमेत ?भा�वत हुने दे9खएको छ । 

प�रयोजनाबाट ?भा�वत हुनस/ने घरप�रवार, भौ+तक संरचनालगायत �वषयमा �व�ततृ अZययनप+छ माS ैबो�न 

सTकने सयंोजक ने4वाङले बताए । आयोजना +नमा�णको �वषय पुनः चु>लएप+छ पाँचथर, ताzलेजुङ र त�ेथुमका 

बा>स
दामा भने खशुीको सtचार भएको छ । 
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�व�युत ्Cयवथापनप�छ काठमाड[ उप�यका लोडशेWडङबाट मुXत हँुद  ै
नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणले सध� +नका�ने  �व�युतभार कटौतीको सचूना यस पटक भने फरक भएको छ । 

सध� �व�युतभार कटौतीको सचूना माS ै+नका�न े?ा�धकरणले प+छ�लो एक सातादे9ख अनौपचा�रक %पमा 

काठमाडK उप"यकालाई �व�युतभार कटौती म/ुत घोषणा गरेको छ । पया�zत �व�युत उपलlध भएर य�तो घोषणा 

गरेको नभई राजधानीमा उपलlध भएको �व�युतलाई ;यव�थापन माS ैग�रएको हो । उपलlध �व�युतलाई 

;यव�थापन गरेकै कारण �व�युतभार कटौती म/ुत गनP अ>भयान साकार भएको ?ा�धकरणले बताएको  छ । 

यसअ+घ उपलlध �व�युतको  ;यव�थापनमा सधुार नग�रएका कारण �व�युतभार कटौतीको सचूना पटक पटक 

साव�ज+नक गनु�परेको �थयो । 

काठमाडK उप"यकामा बढ� �व�युत ्माग हुने साँझको समयमा कर�ब ३ सय  मेगावाट �व�युत आवwयक पछ�  । 

मागअनसुार �व�युत उपलlध गराउन ?ा�धकरणले आ
त�रक ;यव�थापनमा सुधार ग�रएको बताएको  छ । 

?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङले मागअनसुार �व�युत उपलlध गराउने सरकारको र 

?ा�धकरणको योजनालाई साकार पान� आ
त�रक %पमा ;यव�थापन ग�रएको बताए । यह� +तहारको लuमीपूजाको 

)दन सबैभ
दा बढ� �व�युत ्माग भएको �थयो । एक हजार ४ सय ८५ मेगावाट �व�युत ्उ/त )दन माग भएको 

?ा�धकरणको भार?ेषण के
Xले बताएको  छ । उप"यका र का�ेपलाtचोकको पाँचखालस4मको �वतरण ?णाल� 

एकापसमा जोYडएको र �वतरणसमेत सहज रहेकाले �व�युतभार कटौती म/ुत गन� सहज भएको हो । 

भारतबाट आयात ग�रएको �व�युत ्काठमाडK उप"यकामा न�याइए प+न मUया�द� क�रडोरमा उ"पा)दत �व�युत ्

भने सहज %पमा >भ�याइएको छ । सो ?णाल�बाट कर�ब दईु सय मेगावाट �व�युत ्आपू+त � हुने गद�छ । य�त ैबढ� 

माग हुने साँझको समयमा जगेडा शि/तका %पमा रहेको कुलेखानी आयोजना चलाइएको ?ा�धकरणले बताएको छ । 

साँझको समयको माग तीन सय मेगावाट भएकाले सहज %पमा �व�युत ्उपलlध गराउन सTकने ?ा�धकरणको 

भनाइ छ । 

काठमाडK उप"यका र का�ेपलाtचोकको पाँचखालस4म उ�योग ;यवसायमा कर�ब १२ मेगावाट माS ै�व�युत ्खपत 

हुने गरेको छ । उप"यकालाई �व�युतभार कटौतीम/ुत गनP योजना सफल बनाउन उप"यकाको �वतरण ?णाल�लाई 

समेत सधुार ग�रएको छ । Aब�_एका र मम�त गनु�पनP Fा
सफम�र तथा क
ड/टरलाई समेत सधुार ग�रएको छ । 

?धानम
Sीमा +नवा��चत भएलगO ैपुEपकमल दाहालले एकाध समय>भSै उप"यकालाई पर�aणका %पमा 

�व�युतभार कटौतीमु/त गनP योजना साव�ज+नक गन� ऊजा� म
Sालय माफ� त ?ा�धकरणलाई +नदPश गरेका �थए । 

सोमवार माS ै?धानम
Sी दाहालले ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक +घ>सङलाई बोलाएर त"काल �व�युतभार 

कटौतीम/ुत काय�योजनालाई काया�
वयन गन� +नदPशन )दए ।   

?धानम
Sीको +नदPशनप+छ काय�कार� +नदPशक +घ>सङले पर�aणका %पमा उप"यकामा �व�युतभार कटौतीमु/त 

गनP अ>भयान शु% भइसकेको र "यसलाई केह� समयप+छ पूण�ता )दइने बताए । ऊजा� म
Sी जनाद�न शमा� 

उप"यकाप+छ  मशः मलुुकलाई न ै�व�युतभार कटौती मु/त गनP काय�योजना अगाYड बढाइएको बताउँछन ्। 

आगामी )हउँदमा भारतबाट थप २ सय ५० मेगावाट �व�युत �याउने पहल भइरहेको छ । "यसका ला�ग धनुषाको 

ढ�केबरका सव�टेशनको काम यु�ध�तरमा अगाYड ब)ढरहेकाले आगामी पुस मZयस4ममा उ/त सव�टेशनको 



काम स4प
न हुनेछ । दईु वष�मा स4प
न गनु�पनP सव�टेशनको काम दईु तीन मह�नामा स4प
न गनु�पदा� अ>लक 

गा�ो भए प+न सफल हुने काय�कार� +नदPशक +घ>सङ बताउँछन ्। 

काठमाडK उप"यकामा थप �व�युत �याउन 9ख4ती ढ�केबर ?सारण लाइनको कामसमेत अि
तम चरणमा पुगेको 

छ भने थानकोट मातातीथ�–हेट�डा ?सारण लाइन +नमा�ण स4प
न भइसकेको छ । य�त ैउप"यकामा सुधार गनु�पनP 

�वतरण ?णाल� तथा अ
य ?ा�व�धक �वषयलाई समेत सधुार गनP ?ा�धकरणको योजना छ । 

य�त ैचुहावट +नय
Sण तथा ब/यौता रकम उठाउने कामलाई समेत +नर
तरता )दने र +नमा�णमा रहेका 

आयोजनालाई त"काल स4प
न गनPसमेत ?ा�धकरणले तयार� गरेको छ । रासस 
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नल(सङगाड आयोजना क8पनी ढाँचामा �नमा�ण ग=रने’ 
ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले सरकारले �व�ततृ प�रयोजना ?+तवेदन (Yड�पआर) तयार भएको पाँच वष�>भS 

नल>सङगाड जल�व�यतु आयोजना +नमा�ण स4प
न गनP योजना बनाएको बताएका छन ्। 

नल>सङगाड जल�व�यतु ्आयोजना�वारा आइतवार द�ल�मा आयोिजत काय� ममा उनले सो आयोजना सरकार, 

जनता र अ
यको लगानीबाट आयोजना क4पनी ढाँचामा +नमा�ण ग�रने बताए । �व�युत ्उ"पादन तथा आयोजना 

�वकास स>म+त गठन भइसकेको बताउँदै उनले  सो आयोजनालाई रािEFय गौरवको आयोजनामा समावेशन गन� 

पहल गनP ?+तब�धतासमेत ;य/त गरे । ऊजा�म
Sी शमा�ले आइतवार न ैआयोजना�थलको �थलगत 

+नर�aणसमेत गरेका छन ्। मलुुकका ९३ ओटा जलाशयय/ुत आयोजनामZये नल>सङगाड उ"कृEट भएको सो 

आयोजनाका काय�कार� +नदPशक मोतीकुमार कँुवरले बताए  । सन ्२०१२ को ?ारि4भक अZययनअनसुार ४१० 

मेगावाट aमताको सो आयोजना C. ७३ अब� ७३ करोड ९० लाखको लागतमा +नमा�ण गन� सTकने उनको भनाइ छ । 

आयोजनाअ
तग�त स/ला–१ अँधेर� खोलामा ६ दशमलव ३ वग� Tकलो>मटर aेSफलमा फै>लएको २ सय  >मटर 

अhलो बाँध +नमा�ण ग�रने छ । बाँधदे9ख खगेनकोट गा�वसको काँडाद�ल�स4म कुल आठ हजार २१५ >मटर लामो 

सु%ङ +नमा�ण ग�रने छ । रासस 
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�व�युत ्जलाशयको जोखीम 
नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणको पावर lयाकअप के
Xका Cपमा रहेको कुलेखानी जल�व�यतु ्आयोजनाको जलाशय 

(इ
X सरोवर) फुkने खतरा ब�दै गएको?+त चासो र चचा� ब�दै गएको छ । "यससँग ैजोखीम 
यनूीकरण गन� 

स4ब�ध ?ा�धकरणका तफ� बाट खासै चासो नदेखाइएको गनुासो प+न "य�Oकै ब�दै गएको छ । 

गतवष�को भूक4प र "यसप+छका अनुक4पले कुलेखानी जल�व�यतु ्जलाशयको बाँध चTक� एका कारण कुन ैप+न 

बेला फुkने खतरा ब�दै गएको हो । त"काल�न अव�थामा यो �वषय +नकै चचा� प+न भयो◌ े। उ/त जलाशयको बाँध 

फुटेमा मकवानपुरका साथै तराईका िज�ला हँुदै भारतको �वहारस4म a+त पुhने हँुदा �थानीय जनता तथा नेपाल र 

भारतका �व>भ
न सtचारमाZयमले जोखीम कम गन� ?भावकार� कदम चा�नुपनP माग प+न गरेका �थए । तर, डेढ 

वष�को अव�धमा उ/त जोखीम कम गन� ?ा�धकरणका तफ� बाट कुन ै?यास भएको दे9खदैँन । उ�टै ?ा�धकरणको 

स4ब�ध +नकाय कुन ैखतरा छैन भ
दै कानमा तले हालेर ब>सरहेको छ । य�तो ;यवहारले नेपाल �व�युत ्

?ा�धकरणलाई जनताको सुरaा?+त ग4भीर नरहेको आरोप लाhनु �वाभा�वक नै हो । 

नेपाल �व�युत ्?ा�धकरण �व�युत ्उ"पादनका aेSमा ?मखु र िज4मेवार +नकाय हो । उसले �व>भ
न आयोजनाबाट 

उ"पा)दत �व�युत ्�वतरण गरेर जनता?+त उOरदायी बनेको रटान लगाउँदै आएको छ । मागअनसुारको �व�युत ्

उ"पादन नहँुदा लोडशेYडङको ता>लका )दएर जनतालाई स
तुEट बनाएको भनेर मiख परेको छ । उसले बेलाबेलामा 

घाटाको �ववरण पेश गरेर सरकारसँग अनुदान >लन प+न छाडकेो◌ ेछैन । तर, �व�युत ्उ"पादन गहृको जोखीमका 

कारण �थानीय जनतामा पनP स�कटका बारेमा Tकन मौन बसेको हो बु�न सTकएको छैन । जोखीम छैन भने 

जनतालाई आwव�त पान� स/नुपछ�  । होइन, जोखीम कायम ैछ भने "यसबाट पन� जाने a+त कम गन� �व>भ
न 

उपाय अपनाउनुपछ� । 

जापानी र को�रयन ?ा�व�धकले +नमा�ण ग�र)दएको बाँधको अव�थाका बारेमा जानकार� >लन +तन ै?ा�व�धकको भर 

पनु�पनP अव�था ?ा�धकरणका ला�ग नसुहाउने कुरा हो । बाँधको अव�थाका बारेमा अZययन गन� आएको जापानी 

टोल�ले ?+तवेदन बुझाएको छैन भनेर ?ा�धकरणले बाँधको वा�त�वक त�य बा)हर �याउन आनाकानी गरेको हो भने 

"यसो गनु� हँुदैन । जलाशयको बाँध चTक� एको न ैहो भने "यसलाई ढाकछोप गरेर रा� ुप+न उ�चत होइन । ब% केह� 

समय जलाशयको पानी कम गराएरै भए प+न चTक� एको बाधँको मम�त गनु�पछ� । साथै कमजोर बाँध कुन ैप+न बेला 

फुkन स/ने हँुदा �थानीय जनताको मागअनसुार सुरaा सतक� ताका ला�ग खतराको सूचक साइरन जडान गन� 

?ा�धकरणले कtजु�याइँ गनु� हँुदैन । "य�त ैजलाशयबाट हुने a+तको पू+त � गन� बीमा गनु�पनP �थानीयको माग प+न 

उ�चत न ैछ । ?ा�धकरणले ?भा�वत हुने aेSका जनधनको बीमा गराइ)दँदा जनता प+न ढु/क हु
छन ्र 

?ा�धकारणले उनीहCको �वwवास प+न िज"न स/छ । होइन, कुन ैप+न ?भावकार� कदम नचा�ने हो भने कुलेखानी 

aेSका बा>स
दा माS नभई अ
य aेSका जनतामा ?ा�धकरण?+तको �वwवास कमजोर हँुदै जा
छ । यसले गदा� 

�व�युत ्उ"पादनका अ
य आयोजना सtचालनमा प+न नकारा"मक ?भाव पन� स/छ । 

?ा�धकरणले कुलेखानी जलाशयमा थप पानी ज4मा गन� अ�थायी बाँध थzनु जोखीम बढाउन ुहो । य�तो अ�थायी 

बाँध बनाउनभु
दा प)हले न ैसो�नुपनP �थयो । अ)हले जोखीम प+न ब�दै गएको र जनताले प+न अ�थायी बाँधको 

�वरोध गन� थालेकाले बालुवा भरेर रा9खएका बोरालाई हटाउनु न ैउ�चत हु
छ । यसले गदा� जनतामा खतराको 

अनभुू+त कम हु
छ भने बा“ध भि"कएर ?ा�धकरणलाई हुने ठूलो a+तबाट जो�गन स/छ । 
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मा�थ
लो तामाकोशी जल�व�युत ्आयोजनाको �नमा�ण काय� ८२ ?�तशत 

स8प3न 
रािEFय गौरवको �वदेशी पूँजीमा दोलखाको लामाबगर गा�वसमा +नमा�णा�धन ४ सय ५६ मेगावाट aमताको 

मा�थ�लो तामाकोशी जल�व�यतु ्आयोजनाको +नमा�ण काय� ८२ ?+तशत स4प
न भएको छ । 

२०६८ सालबाट +नमा�ण शु% भएको आयोजना २०७४ असारस4म +नमा�ण स4प
न हुन ुपनPमा २०७२ सालको 

�वनाशकार� भूक4प, +नर
तरको पराक4प र भारतीय नाकाव
द�ले ?+तकूल असर गरेको आयोजनाले काय�?ग+त 

?+तवेदनअनसुार ८१ दशमलव ९० ?+तशत +नमा�ण काय� स4प
न गरेको हो । �व>भ
न ४ लट गर� +नमा�ण शु% 

गरेको आयोजनाको ८२ ?+तशत लuय हा>सल गदा� कुल C. ३१ अब� ८४ करोड खच� भएको मा�थ�लो तामाकोशी 

जल�व�यतु ्आयोजनाका वातावरण �वभाग ?मुख एवम ्?व/ता डा. गणेश 
यौपानेले जानकार� )दए । आयोजना 

+नमा�णको ला�ग C. ३५ अब� २९ करोड बजेट �व+नयोजन ग�रएको भए प+न �व>भ
न कारणले लागत बढेर C. ४१ 

अब� ७२ करोड पुhने अनमुान ग�रएको छ । 

आयोजनामा लट–१ को मiुय ठेकेदार �च+नयाँ क4पनी >सनो हाइbोले >स>भल +नमा�ण काय� कर�ब ८५ ?+तशत 

स4प
न गरेको आयोजनाका ?व/ता डा. 
यौपानेले बताए । ?व/ता 
यौपानेका अनुसार >स>भल +नमा�ण काय� 

अ�तगतको बाँध +नमा�ण ८५ ?+तशत, मiुय सु%ङ ८१ ?+तशत,  टेलरेस सु%ङ शत?+तशत, अYडट लगायत अ
य 

सु%ङ ९९ ?+तशत, भू>मगत �व�युतगहृ तथा Fा
सफम�र /याभन� कंT ट काय� ८८ ?+तशत काय� पूरा भएको छ । 

लट–२ को इले/Fोमेका+नकलले प+न बाँध�थलमा गेट हबस4व
धी काय�ह% कर�ब ५५ ?+तशत पूरा भएको छ भने 

पावर हाउसमा Fा
सफम�रको पाइ�पङ काय�ह% अि
तम चरणमा पुगेको छ । लट–३ मा पनP हाइbोमेका+नकल 

अ
तग�त टवा�इनका पाट�सह% आयोजना�थल पुगी ‘डभेल�पङ’ काय� भैरहेको आयोजनाले बताएको  छ । 

आयोजनाको लट–४ अ�तगत पनP �व�युत ?सारणको ला�ग २२०/१३२ केभीको ?सारण लाइन भारतीय क4पनी 

केइसी इMटरनेशनल >ल>मटेडले शु% गरेको +नमा�ण काय� कर�ब ७० ?+तशत स4प
न भएको ?व/ता डा. 
यौपानेले 

जानकार� )दए । केइसीले ग�गरखोलादे9ख 9ख4तीस4मको ४७ Tकलो>मटर लाइन ?शारण गनP १ सय २७ ओटा 

टावरमाफ� त ६४ ओटा टावर +नमा�ण स4प
न, थप ३० ओटा टावरको जग ख
ने काय� स4प
न ग�रसकेको ?व/ता 

डा. 
यौपानेले जानकार� )दए । 

लट–१ को ठेकेदारले भूक4पले a+त_�त भएको ?वेशमाग� अ
तग�त का�े भीरमा ३ सय ३० >मटर ल4बाइ हुने 

सु%ङमाग�को गत असारदे9ख शु% गर� शु वारस4म २ सय ७२ >मटर ख
ने काय� स4प
न गरेको छ । सु%ङमाग�को 

+नमा�ण स4प
न भएप+छ बाँध�थलको �व>भ
न थप काय� गन� स)हने आयोजनाले बताएको  छ । 
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दईु मaहनामा ७ आयोजनाको अbययन 

लuमण �वयोगी 
स�शाlद� �वकासका चुनौती स4बोधन गनP काया�लय ‘अTफस अफ द >मले+नयम �याले
ज नेपाल (ओएम>सएन)’ ले 

प)हचान  गरेका ७ आ योजनाको अZययन दईु म)हना>भS पूरा गनP भएको छ । 

तोTकएको समयमाकाम सकेर आ गामी चतै>भS ए>ससीमा ?+तवेदन बुझाउनुपनP हँुदा अZययनलाई ती�ता )दइएको 

हो ।सन ्२०१७ दे9खकाय� म प�रचालन हुने हँुदा चैतस4म काया�
वयनमा जाने आ योजनाको ?ारि4भक छनोट हुने 

ओएम>सएनका ऊजा� �व� )हते
Xदेव शा/यले बताए । 

ओएम>सएनले दईु ?सारण लाइन र क�रब ३ सय Tकलो>मटरबराबरका ५ सडक आ योजना प)हचान गरेर 

स4भा;यता अZययन ग�ररहेको छ । ‘दईु म)हना>भS अZययन सTक
छ, चैतमा एम>ससी सtचालक स>म+तले 

काया�
वयन हुने स4भा;य आ योजना छनोट गछ�,’ उनले आ इतबार नाग�रकसँग भने, ‘अमे�रक` काँ_ेसले २०७४ 

असारमा माS अि
तम छनोट गनPछ ।’  

पूवा�धार �वकासबाट ग�रबी हटाउने लuयले ग)ठत अमे�रक` सरकार� +नकाय एम>ससी (>मले+नयम �याले
ज 

कपsरेसन) अ
तग�तप�रचालन हुने ‘एम>ससी क4zया/ट �वकास काय� म’ ले आ योजना +नमा�ण ?T या अ+घ 

बढाउनेछ । अमे�रकाको अनुदानमा +नमा�ण हुने आ योजना अि
तम छनोट भएको ५ वष�>भS +नमा�ण पूरा गनु�पनP 

सत� छ । 

हेटKडा–दहुबी–ग�छ� र हलेद� (काठमाडK)–नौबीसे–ग�छ� ४ सय केभी ?सारण लाइन र ५ वटा सडक आ योजना 

सु%मा प)हचान ग�रएको �थयो । काठमाडK–मधेस÷तराई फा�ट �याकस)हत महे
X राजमाग�सँग जोYडएका पकल�–

काँकर>भkटा, बुटवल–पोखरा, अ>म>लया–तलुसीपुर–स�यान (९२ Tकमी) र >सलगढ�–साफेँबगर (६० Tकमी) 

सडकको अ)हले अZययन भइरहेको छ । 

ओएम>सएनका अनसुार दईु राजमाग�को दरु� छो)टने गर� +नमा�ण एव ं�व�तार र कमजोर अव�थाका अ
य दईु 

सडक �तरो
न+तको ?T या अ+घ बढाइनेछ । ‘७ आ योजनाको स4भा;यता अZययन भए प+न सब ैकाया�
वयनमा 

जाँदैनन,्’ शा/यले भने, ‘बढ�मा दइुटा सडक र एउटा ?सारण लाइनको काम स%ु हु
छ । यी आ योजनातोTकएको 

समयमा पूरा भए अ
यमा एम>ससीले अनुदान उपलlध गराउन स/छ ।’  

एम>ससीले ओएम>सएनलाई आ योजना प)हचान र अZययनका ला�ग २ वष� समय तोकेको छ । आ योजना 

प)हचानम ैक�रब ८ म)हना लागेको �थयो । ओएम>सएनले आ गामी पुस दो@ो सातास4म (२०१६ Yडसे4बर) अZययन 

पूरा गनु�पनPछ । छा+नने आ योजना ५ वष�>भS +नमा�ण गनु�पनP सत� छ । तर, ठूला जल�व�यतु आ योजना +नमा�णको 

काम उ/त अव�धमा पूरा नहुने हँुदा ?सारण लाइन प)हचान ग�रएको शा/यले बताए। 

+नमा�णाधीन आ योजना पूरा भए सन ्२०१७ प+छ वषा�को Aबजुल� ;यव�थापन गनु�पनP हँुदा देश>भS र भारतीय 

सीमास4म ४ सय केभी ?सारण लाइन +नमा�णको खाँचो दे9खएको छ । नेपाल �व�युत ?ा�धकरणले प+न 

राणनी+तक महŒवका ?सारण लाइनको +नमा�णलाई ती�ता )दएको छ । 

ए>ससीले क4zया/ट र �ेसहो�ड गर� दईु ?कारका अनुदानका काय� म  प�रचान गदo आ एको छ । क4zया/ट 

�वकास काय� म ५ वषP अनुदान काय� म र �ेसहो�ट अ�पकाल�न काय� म हो ।नेपालमा ओएम>सएनको नेत"ृव 

अथ�म
Sी र एम>ससीको अZयa अमे�रक` अथ�म
Sी रहन े?ावधान छ । 



काया�
वयनमा जाने आयोजनाको अि
तम छनोट भएप+छ अमे�रका र नेपाल सरकारबीच स4झौता हुनेछ । 

स4झौता भएको ५ वष�>भS छा+नएका आयोजनाको +नमा�ण पूरा ग�रस/नुपनPछ । उ/त अव�ध>भS आयोजना पूरा 

नभए अनदुान काय� म रोTकने ?ावधान छ । 

एम>ससीले ५ वष�>भS आयोजना पूरा गनु�पनP, आ�थ�क ?+तफल क4तीमा १० ?+तशत हुनुपनP,  वातावरणीय एव ं

सामािजक �वकास, +नजी aेSको सहभा�गता र ल��गक समानता कायम हुने गर� आयोजना प)हचान गनु�पनP 

मापदMड तोकेको �थयो । यसलैाई आधार मानेर ७ वटा आयोजना प)हचान ग�रएको �थयो । 

चाल ुआ�थ�क वष�का ला�ग एम>ससीले +नधा�रण गरेको २० वटा �वकास सचूकांकमZये नेपाल १६ वटामा सफल 

भएको छ । आ�थ�क नी+त, �Eटाचार +नय
Sण, सूचनाको हक, भ>ूम अ�धकार र पहँुच, सरकारको ?भावका�रता, 

?ाकृ+तक @ोत संरaणलगायत सचूकांकमा सफल भएको छ । तर, म�ूयव�ृ�ध +नय
Sण, राजनी+तक अ�धकार, 

नाग�रक �वत
Sता र ;यापार नी+तमा मलुुक असफल भएको छ । 

एम>ससीले 
यनूतम आ�थ�क उपलिlध १० ?+तशत कायम गरे प+न ओएम>सएनले २५–३० ?+तशतस4म ?+तफल 

आउने गर� आयोजना प)हचान गरेको दाबी गरेको छ । एम>ससीले वष�को घट�मा ३५ र बढ�मा ७० करोड अमे�रक` 

डलरस4म सहयोग )दन े?+तब�धता जनाएको छ । 

�व�यमान ऐन, +नयम र प�रपाट�का आधारमा छा+नएका आयोजना तोTकएको समयमा पूरा नहुने हँुदा यसबारे 

छुkट ै+नयम बनाउनुपनP दे9ख
छ । छा+नएका आयोजना काया�
वयन गन� सरकारबाट �वशेष अ�धकार ?ाzत 

‘ >मले+नयम �याले
ज एकाउ
ट नेपाल’ गठन हुनेछ । 

एम>ससी प�रचालन गरेर अ+त �वप
न र �वकासशील मलुकुलाई आ�थ�क र ?ा�व�धक सहयोग गदo आएको 

अमे�रकाले नेपालमा ब)ढरहेको ऊजा� संकट र यसले +न4"याएको सम�या समाधान गन� सहयोग गन� लागेको हो । 

आयोजना अZययनका  ममा २०७१ वशैाखमा एम>ससीले ४ वटा aेS प)हचान गरेको +ययो। 

अमे�रकाले एम>ससी माफ� त अ)हलेस4म ३५ �वप
न तथा �वकासशील देशमा सहयोग प�रचालन गरेको छ। 

ए>सयामा नेपाल चौथो हो । Tफ>ल�प
स, मगंो>लयालाई यसअ+घ सहयोग )दइसकेको �थयो। मZयए>सयाका 

काजTक�तानलगायत अ�धकांश अTpक` देशले य�तो सहयोग >लइरहेका छन।् 
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लोडसेWडङ अ3�य र चुहावट �नय3Pणमा पूण� सहयोग : ?धानम3Pी  
?धानम
Sी पुEपकमल दाहाल ‘?चMड’ ले लोडसेYडङ अ
"य र �व�युत ्चुहावट +नय
Sणमा सरकारको पूण� सहयोग 

रहने बताएका छन ्। लोडसेYडङ अ
"य र चुहावट +नय
Sणका ला�ग ऊजा� म
Sालय तथा नेपाल �व�युत ्

?ा�धकरणले सtचालन गनP अ>भयानका ला�ग बजेटको अभाव हुन न)दने ?धानम
Sी ?चMडले ?+तब�धता 

जनाएका हुन ्। 

सोमबार ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङलाई बालुवाटार बोलाएर काठमाडK उप"यकालाई त"काल 

लोडसेYडङम/ुत बनाउन +नदPशन )दएको ?धानम
Sीको स�चवालयले जनाएको छ । ?धानम
Sीले काठमाडK 

उप"यकालाई त"काल ैलोडसेYडङम/ुत गनP आ�नो सकं�प भएकोमा जोड )दँदै अब उप"यकामा सध�का ला�ग बOी 

नजाने ;यव�था गन� र कुन ैअzjयारो परे सरकारसँग सहयोग माhन +नदPशन )दएको +घ>सङले बताए । 

‘काठमाडK उप"यकालाई त"काल लोडसेYडङमु/त बनाउन ेमेरो सकं�प पूरा हँुदै छ, यसमा म खसुी छु । अबदे9ख 

उप"यकामा क)ह�य ैबOी नजाने गर� आवwयक ;यव�था गनु�स,् अzjयारा के छन ्? सरकारलाई भ
नसु,् सरकार 

सब ैTक>समको सहयोग गन� तयार छ ।’ ?चMडको भनाइ उ�लेख गदo +घ>सङले भन े। 

?चMड र ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�को +नदPशनमा ?ा�धकरणले अ)हले लोडसेYडङ अ
"य र चुहावट +नय
Sणका 

ला�ग �व>भ
न काम भइरहेको +घ>सङले ?�ट पारे । म
Sी शमा�ले ऊजा� aेSका �वकासका ला�ग अगाYड सारेका 

अ�पकाल�न र द�घ�काल�न ३७ बुँदे काय�योजनामा चुहावट +नय
Sण र ऊजा� दaता काय� मलाई ?भावकार� Cपमा 

लाग ूगनP उ�लेख छ । 

?धानम
Sीले मलुकुभर लोडसेYडङमु/त गनP काय�योजना तयार गन�, �व�युत,् चोर�, ब/यौता न+तनPज�ता 

सम�यामा कठोर भएर लाhन, ठूला आयोजना +छkटै स4प
न हुने वातावरण +नमा�ण गन�, नया ँयोजना 

सtचालनका ला�ग तयार� गन� प+न +नदPशक +घ>सङलाई +नदPशन )दएका छन ्। ‘चुहावट +नय
Sण अ>भयानलाई 

सफल गराउन ?धानम
Sीले +छkटै सुरaा +नकाय र गहृ ?शासनको बैठक रा� ेबताउनभुएको छ,’ +घ>सङले भने, 

‘?ा�वधक चुहावट घटाउन ?ा�धकरणले कदम चा>लसकेको छ ।’ 
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१९ आयोजनालाई �व�युत ्उ�पादन अनुम�त 
सरकारले यस वष�को सात म)हनामा �व>भ
न १९ वटा जल�व�यतु ्आयोजनालाई उ"पादनको अनमु+त ?दान गरेको 

छ । 

ऊजा� म
Sालय मातहतको �व�युत ्�वकास �वकास �वभागले त"काल +नमा�ण ?T या स%ु गन� आ_ह गदo ८ सय ४८ 

मेगावाट aमताका ती आयोजनालाई उ"पादनको अनमु+त )दएको हो । अनमु+त पाउने आयोजनामा धा)दङमा 

आयोजना�थल रहेको ASशूल�ग�छ� आयोजना रहेको छ । 

>स�धकाल� पावरले +नमा�ण गनP सो आयोजनाको aमता ७५ मेगावाट रहेको छ । अ�प पावर >ल>मटेडको 

;यव�थापनमा सो आयोजना अगाYड बढाउन ला�गएको हो । नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणसँग )हउँदमा आठ %पयैाँ ८० 

पैसा र वखा�मा चार %पयैाँ ८० पैसामा ?+तयु+नट �व�युत ्ख�रद स4झौता भएको छ । 

य�त ै१२७ मेगावाट aमताको तनहु सेती जल�व�यतु ्आयोजनालाई समेत उ"पादनको अनमु+त )दइएको �वभागले 

जनाएको छ । "य�त ैमु�ताङको कोवाङमा आयोजना�थल रहन ेकाल�गMडक` कोवाङ ४०० मेगावाट रहेको छ । सो 

आयोजना अ4बे�वर इि
ज+नय�रङ हाइbो पावरले +नमा�ण गनP आयोजना हो । 

यस वष� अनमु+त )दइएका आयोजनामा रामेछापको चौर� खोला पाँच मेगावाट, गोरखाको दरौद� ११० र रसुवाको 

सा
जेन खोला ७८ मेगावाट छन ्। पलाख ुखोला पाँच मेगावाट, पलाख ुखोला मा�थ�लो १४, मा�थ�लो बलेफ` ३६, 

>ल�पङ खोला १६, त�लो खोराङ ५, �वजयपुर खोला ४, मा�थ�लो खो%�गा खोला ७ र मा�थ�लो सोल ुखोला १८ 

मेगावाट छन ्। 

"य�त ैमकार� गाड १० मेगावाट, या4बा>लङ खोला ७, सानो >म�ती खोला तीन र माद� भोलPटार १० मेगावाट छन ्। 

अ
य आयोजनामZये केह�को ?ा�धकरणसँग �व�युत ्ख�रद स4झौता भएको छ भने केह� स4झौताको चरणमा 

रहेका छन ्। 

�वभागले हालस4म कुल ११९ आयोजनालाई �व�युत ्उ"पादनको अनमु+त ?दान गरेको र "यसको aमता तीन 

हजार ३१५ मेगावाट रहेको >स+नयर Yड>भजनल इि
ज+नयर बाबरुाज अ�धकार�ले जानकार� )दए । उ"पादन 

अनमु+तपS )दइएकामZये दईु हजार २०० मेगावाट aमताका आयोजना +नमा�णको  ममा रहेका छन ्। तीमZये 

केह� आयोजना +नकट भ�वEयमा न ैस4प
न हुने  ममा छन ्। 

प+छ�लो पटक सरकारले +नमा�णको  ममा रहेका आयोजनालाई >श� स4प
न गन� सहजीकरण गरेका कारण केह� 

आयोजना +नकट भ�वEयमा न ैस4प
न हुने ?ा�धकरणले �वwवास >लएको छ । रासस  
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?ा�धकरणको ?वXतामा अ�धकार� 
नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणको ?व/तामा ?बल अ�धकार� +नयु/त भएका छन ्। ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक 

कुलमान +घ>सङले अ�धकार�लाई ?व/ताको िज4मेवार� )दएका हुन ्। 

१०औ� तहका ?ब
धक अ�धकार� अ)हले �व�युत ्;यापार �वभागका ?मुख छन ्। ?ा�धकरणमा लामो समयदे9ख 

?व/ता�वह�न �थयो । ?ा�धकरणका T याकलापलाई पारदशm बनाई सव�साधारणमा सं�थाको iया+त बढाउन 

T याशील हुने अ�धकार�ले बताए । 

‘?ा�धकरणले अ)हले धेर ैनयाँ काम गन� लागेको छ, लोडसेYडङ अ
"यका ला�ग योजना ब+नरहेका छन,् अकsतफ�  

?ा�धकरणका _ाहकले सूचनासमेत पाउन सTकरहेका छनैन,्’ उनले भने, ‘>मYडयामाफ� त सूचना ?वाहमा T याशील 

रहनेछु ।’ 
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२५ मेगावाटको अपर माद�को ९९ ?�तशत काम स8प3न 
रो)हतराज पराजुल� 
का�क`को >स�दजुुरे गा�वसमा +नमा�णाधीन अपर माद� जल�व�यतु ्आयोजनाको +नमा�णकाय� अि
तम चरणमा 

पुगेको छ । आयोजनाको हालस4म क�रब ९९ ?+तशत +नमा�ण सTकएको र आउँदो मं>सर प)हलो साताबाट पर�aण 

?सारण सु% ग�रने आयोजनाले जनाएको छ । पर�aणमा केह� खराबी नदे9खए "यसको १ म)हना>भS उ"पा)दत 

�व�युत ्का�क`को लेखनाथमा रहेको सब�टेसनमाफ� त के
X�य ?सारण लाइनमा जोYडने भएको छ । 

का�क`को >स�दजुुरे र नामा�जुङ गाउँ �वकास स>म+तको बीचमा पनP >स�दजुुरे–४ चासमुा +नमा�ण भइरहेको २५ 

मेगावाट aमताको आयोजनाको काम २५ म>ंसर ०६९ मा स%ु भएको �थयो । १३ पुस ०६९ मा त"काल�न ?धानम
Sी 

डा. बाबरुाम भkटराईले आयोजनाको >शला
यास गरेका �थए । 

५ अब� ५८ करोड लागतको आयोजना चैत ०७१ मा स4प
न गनP लuय �थयो । सु%ङ +नमा�णका  ममा आएको 

प)हरो, भकू4प र भारतीय नाकाब
द�का कारण +नधा��रत समयमा काम स4प
न नहँुदा आयोजनाको लागत क�रब 

१ करोड ५० लाख तथा +नमा�ण समय क�रब १६ म)हना लि4बन पुगेको छ । नेपाल सरकारको नी+तगत 

अ�पEटताका कारण आवwयक सामान तथा उपकरण भ
सार छुटाएर �याउँदा )ढलाइ भएकाले प+न लागत तथा 

समय बढेको आयोजना अZयa �वजय म�लले जानकार� )दए । 

चीनको �ी गजPज क4पनीको ८० ?+तशत ऋण सहयोग र नेपालको माद� पावरको २० ?+तशत लगानीमा 

आयोजनाको +नमा�ण ग�रएकोसमेत म�लले बताए ।  आयोजनाको Yडजाइन, सुप�रवेaण तथा अ
य स4पणू� 

?ा�व�धक काम चीनको �ी��ध क
स�टे
सी तथा +नमा�णको ठे/का �च+नया ँक4पनी >सनो हाइbोले इ�पसी 

मोडलेमा गरेको म�लले जानकार� )दए । 

आयोजना +नमा�णका  ममा भदौ ०७० मा प)हरो जाँदा एक मजदरुको म"ृय ुभएको �थयो । १३ वैशाख ०७१ मा पुनः 

सोह� �थानमा मा�थबाट आएको प)हरोका कारण १६ जना मजदरु सु%ङ>भS थु+नएका �थए । उनीहCमZये १३ 

जनाको १५ घ
टाप+छ सकुशल उ�धार ग�रएको �थयो, भने बाँक` ३ जनाको म"ृय ुभएको �थयो । "यसप+छ २१ 

असार ०७१ मा +नमा�णधीन स%ुङ मा�थबाट आएको )ढ�कोले पुदा� ८ जना मजदरु घाइते भएका �थए । लगातार 

मा�थबाट प)हरो आएप+छ ख+नएको क�रब १ सय ३५ >मटर लामो स%ुङलाई र�ध गर� क�रब ५ सय >मटर तल सारेर 

फे�र ख
नुपरेकाले प+न समय बढेको आयोजनाका सयंोजक राजकुमार बरालले जानकार� )दए । 

"यसप+छ वैशाख ०७२ मा आएको भूक4प र लगO ैभारतले गरेको नाकाब
द�का कारण इ
धन अभाव र अ
य कारण 

गर� क�रब ७ म)हना काम ठzप भएको बरालले बताए । 

आयोजनाका ला�ग >स�दजुुरे–४ ि�थत चासुबाट सु%ङ ख
न सु% गर� सोह� गा�वसको वडा न ं९ अ
तग�त पनP◌ े

बाहुनडाँडाको ग)हर�खेतस4म गर� ४ हजार ३ सय >मटर लामो स%ुङ बनाएर आयोजनाको �व�यु"गहृ +नमा�ण 

ग�रएको छ भने �व�युत ्उ"पादनका ला�ग १२.५ मेगावाट aमताका २ वटा टबा�इन रा9खएको छ । उ"पा)दत �व�युत ्

�टेसनस4म �याउन ३२ वटा टावरमाफ� त क�रब १०.५ Tकलो>मटर टाढा रहेको लेखनाथ �याइएको छ । 
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१९ आयोजनालाई �व�युत ्उ�पादन अनुम�त 
सरकारले यस वष�को सात म)हनामा �व>भ
न १९ वटा जल�व�यतु ्आयोजनालाई उ"पादनको अनमु+त ?दान गरेको 

छ । ऊजा� म
Sालय मातहतको �व�युत ्�वकास �वकास �वभागले त"काल +नमा�ण ?T या सु% गन� आ_ह गदo ८४८ 

मेगावाट aमताका ती आयोजनालाई उ"पादनको अनमु+त )दएको हो । अनमु+त पाउने आयोजनामा धा)दङमा 

आयोजना�थल रहेको ASशूल� ग�छ� आयोजना रहेको छ । 

>स�धकाल� पावरले +नमा�ण गनP सो आयोजनाको aमता ७५ मेगावाट रहेको छ । अ�प पावर >ल>मटेडको 

;यव�थापनमा सो आयोजना अगाYड बढाउन ला�गएको हो । नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणसँग )हउँदमा आठ %पयैाँ ८० 

पैसा र बखा�मा चार %पयैाँ ८० पैसामा ?+तयु+नट �व�युत ्ख�रद स4झौता भएको छ । 

य�त,ै १२७ मेगावाट aमताको तनहु सेती जल�व�यतु ्आयोजनालाई समेत उ"पादनको अनमु+त )दइएको �वभागले 

जनाएको छ । "य�त,ै म�ुताङको कोवाङमा आयोजना�थल रहने काल�गMडक` कोवाङ ४०० मेगावाट रहेको छ । सो 

आयोजना अ4बेwवर इि
ज+नय�रङ हाइbो पावरले +नमा�ण गनP आयोजना हो । 

यस वष� अनमु+त )दइएका आयोजनामा रामेछापको चौर� खोला पाँच मेगावाट, गोरखाको दरौद� ११० र रसुवाको 

सा
जेन खोला ७८ मेगावाट छन ्। पलाख ुखोला पाँच मेगावाट, पलाख ुखोला मा�थ�लो १४, मा�थ�लो बलेफ` ३६, 

>ल�पङ खोला १६, त�लो खोराङ ५, �वजयपुर खोला ४, मा�थ�लो खो%ंगा खोला ७ र मा�थ�लो सोल ुखोला १८ 

मेगावाट छन ्। "य�त ैमकार� गाड १० मेगावाट, या4बा>लङ खोला ७, सानो >म�ती खोला तीन र माद� भोलPटार १० 

मेगावाट छन ्। 
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‘नल(सङगाड आयोजना क8पनी ढाँचामा‘ 
ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले सरकारले �व�ततृ प�रयोजना ?+तवेदन (डीपीआर) तयार भएको पाँच वष�>भS 

नल>सङगाड जल�व�यतु ्आयोजना +नमा�ण स4प
न गनP योजना बनाएको बताएका छन ्। नल>सङगाड जल�व�यतु ्

आयोजना�वारा आज द�ल�मा आयोिजत काय� ममा उनले सो आयोजना सरकार, जनता र अ
यको लगानीबाट 

आयोजना क4पनी ढाँचामा +नमा�ण ग�रने बताए । �व�युत ्उ"पादन तथा आयोजना �वकास स>म+त गठन 

भइसकेको बताउँदै उनले सो आयोजनालाई रािEFय गौरवको आयोजनामा समावेश गन� पहल गनP ?+तब�धतासमेत 

;य/त गरे । ऊजा�म
Sी शमा�ले आयोजना�थलको �थलगत +नर�aणसमेत गरेका छन ्। 

मलुुकका ९३ वटा जलाशयय/ुत आयोजनामZये नल>सङगाड उ"कृEट भएको सो आयोजनाका काय�कार� +नदPशक 

मोतीकुमार कँुवरले बताए । सन ्२०१२ को ?ारि4भक अZययनअनसुार ४  सय १० मेगावाट aमताको सो आयोजना 

७३ अब� ७३ करोड ९० लाखको लागतमा +नमा�ण गन� सTकने उनको भनाइ छ । आयोजनाअ
तग�त स/ला–१ अँधेर� 

खोलामा ६ दशमलव ३ वग� Tकलो>मटर aेSफलमा फै>लएको २ सय >मटर अhलो बाँध +नमा�ण ग�रनेछ । बाँधदे9ख 

खगेनकोट गा�वसको काँडाद�ल�स4म कुल ८ हजार २ सय १५ >मटर लामो स%ुङ +नमा�ण ग�रनेछ । 
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मं(सर दो>ो सातादेSख फे=र लोडसेWडङ 
लuमण �वयोगी 
चाड पव�मा Aबजुल� कटौती नगरेको भ
दै नेपाल �व�युत ?ा�धकरणको ?शंसा भएप+न मं>सरको दो@ो साताप+छ 

उप"यकामा पुनःअँZयारो छाउन था�नेछ। 

पूवा�धार संरचनामा सामा
य सुधार भएको तर माग अनसुार Aबजुल� आपू+त � नभएकाले अँZयारोको सम�या यथावत 

रहने दे9खएको हो। दस�, +तहार र छठज�ता पव�मा औ�यो�गक aेSमा कम माग, भारतबाट बढ� Aबजुल� आयात 

तथा झ
ड ै३० मेगावाट आ
त�रक उ"पादन थ�पएकाले सम�या दे9खएको छैन।् 

?ा�धकरणले अ)हले भारतबाट क�रब ३ सय मेगावाट Aबजुल� आयात गरेको छ भने ५० मेगावाटको मा�थ�लो 

मUया�द� ‘ए’ बाट ?णाल�मा २५ मेगावाट थ�पएको छ । य�त,ै औ�यो�गक aेSको झ
ड ै३ सय मेगावाटको माग 

चाडपव�मा �वाkटै घटेको छ ।उप"यकाका केह� �थानका पुराना Fा
सफम�र फे�रएकाले प+न?ा�धकरणलाई माग र 

आपू+त � ;यव�थापन गन� सिजलो भएको हो। 

चाड पव�मा Aबजुल� कटौती नगरेको भ
दै नेपाल �व�युत ?ा�धकरणको ?शंसा भएप+न म>ंसरको दो@ो साताप+छ 

उप"यकामा पुनःअँZयारो छाउन था�नेछ। पूवा�धार संरचनामा सामा
य सुधार भएको तर माग अनसुार Aबजुल� 

आपू+त � नभएकाले अँZयारोको सम�या यथावत रहने दे9खएको हो। 

?ा�धकरणले चाल ुआ�थ�क वष�को उ�चमाग १ हजार ४ सय २३ पुhने ?aेपण गरेको �थयो। तर, +तहार लuमी पूजाका 

)दन माग क�रब १ हजार ५ सय मेगावाट �थयो। औ�यो�गक aेSमा माग नभएकाले साँझ दईु वा तीन घ
टाको माS 

माग ;यव�थापन गन� सिजलो भएको ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङले बताए। 

‘�युचाटारि�थत ?मखु �वतरण के
X र बानेwवर �वतरण के
Xमा ३० एम>भएको Fा
सफम�र फे�रएको छ,’ उनले 

सोमबार भने, ‘उप"यकामा �वतरणको "य+त ठूलो सम�या छैन तर ;यव�थापन मiुय �वषय हो।’ उनका अनसुार 

चपल� सब�टेसन एक म)हना >भS पूरा हुने र ‘ओभर लोड’ भएका �वतरण के
Xका Fा
सफम�र मम�त तथा 

�तरो
न+त गदा� यो वष� लोडसेYडङ 
यनूतममा झान� सTक
छ। 

गतवष� यह� समयमा ?ा�धकरणले भारतबाट क�रब २ सय मेगावाट आयात गरेको �थयो। य�त,ै ढ�केबर–

मुज�फरपरु अ
तरदेशीय ?सारण लाइन+नमा�ण पूरा भएको �थएन। यो ?सारण लाइन पूरा भएर यहाँबाट अ)हले ७० 

दे9ख ८० मेगावाट +नर
तर आयात भइरहेको छ। यह�कारणले लोडसेYडङ ब�न नसकेको ?ा�धकरणका पूव�काय�कार� 

+नदPशक मुकेशराज का�लेले बताए। 

‘गतवष� भारतको नाकाब
द�का कारण hयास अभाव �थयो, स4पणू� सव�साधारणले Aबजुल� उपभोग गन� थालेका 

�थए,’ का�लेले भने, ‘भूक4पका कारण क�रब ८० मेगावाट ?णाल� बा)हरै �थयो। ?णाल�ले लोड था
न नस/दा 

�याzप–�याzपलाइन का)टने सम�या�थयो तर अ)हले "य�तो कुन ैसम�या छैन।’  

गत वष�को यह� समयको तलुनामाअ)हलेको मागखास ैनबढेको ?णाल�मा झ
ड ैसय मेगावाट Aबजुल� थ�पएकाले 

लोडसेYडङ कमभएको उनको तक�  छ। उसो त भकू4पले a+त पुगेको आयोजनाको Aबजुल� उ"पादन भएर ?णाल�मा 

जोYडएको छैन। Aबजुल�को उ�च माग साँझदईु घ
टा हुने हँुदा यो ;यव�थापन गन� सकेकै कारण लोडसेYडङ गन� 

नपरेको +घ>सङले तक�  गरे। उनका अनसुार उ�चत ;य�थापन गरे )दउँसो र रा+त बढ�मा ५० मेगावाटस4म Aबजुल� 

बढ� हु
छ। 



भारतबाट बढ� आयात भएको र मZयमUया�द�को Aबजुल� थ�पएकाले �व�युत संकट कम दे9खएको ?ा�धकरण 

भार?ेषण के
Xका ?मखु �वEणु?साद �ेEठले बताए। ‘खोलामा पानीको बहाव घटेको छैन, पानी स�लो भएकाले 

उ"पादन रा�ो हु
छ,’ उनले भन,े ‘मं>सरस4म लोडसेYडङको खास ैसम�या हँुदैन। "यसप+छमाS बढ� हुने हो।’  

उप"यकालाई लोडसेYडङ म/ुत गनP योजना भएप+न अ)हले उपलlध Aबजुल�कै आधारमा सिजलो नरहेको �ेEठले 

बताए। ‘?णाल�मा अ)हले क�रब ९ सय मेगावाट उपलlध छ तर उ�योग कलकारखाना सtचालन भएप+छ यसले 

धा
दैन,’उनले भने । सरकारले यो वष�को )हउँदमा लोडसेYडङ ७ घ
टामा सी>मत गनP लuय राखेको छ । �ेEठका 

अनसुार भारतबाट ज+त बढ� Aबजुल� �याउन स/यो "यह� आधारमा लोडसेYडङ कम हु
छ। 

�व�युत संकट कमगन� ?णाल�मा बढ� Aबजुल� नथ�पएप+न माग, आपू+त� र पूवा�धार संरचनाको उ�चत 

;यव�थानलाई ?ाथ>मकता )दइएको +घ>सङले बताए। ‘उ�योग कलकारखाना चलेका छैनन,् �व�तारै "यस aेSको 

माग ब�दै जा
छ,’ उनले थपे, ‘सोमबारदे9ख न ैमाग ब�छ, यो १ हजार २ सय मेगावाटस4म पुhन स/छ। हामीले 

यसको ;यव�थापनमा जोड )दएका छK।’ 

गत वष�को अवथा 

?ा�धकरणले गत वष� यह� समयमा भारतबाट क�रब २ सय मेगावाट Aबजुल� आयात गरेको �थयो। अ)हले ३ सय 

मेगावाट आयात गरेको छ। गतवष� भारतको नाकाब
द�का कारण hयास आयात ठzप हँुदा Aबजुल�को उपभोग बढेको 

�थयो। "य+तबेलाको उ�चमाग १ हजार ८ सय मेगावाटस4म पुगेको �थयो। 

भूक4पका कारण Aब�_एका सरंचना पुन+न�मा�ण भइसकेका �थएनन।् "यह�कारण पटक–पटक लाइन का)टने 

सम�या रहेको भार?ेषण के
Xका पूव� +नदPशक भुवनकुमार aेSीले बताए। ‘गतवष� ढ�केबर–मजु�फरपरु ?सारण 

लाइन पूरा भएको �थएन। फागुन ७ बाट माS ८० मेगावाट आएको �थयो,’ उनले भने, ‘यो वष� "यहाँबाट +नर
तर 

उ/त प�रमाणको Aबजुल� आइहेको छ।’  

यो वष� सय मेगावाट ?णाल�मा थ�पएकाले माग र आपू+त � >मलाउन सिजलो भएको aेSीको तक�  छ। ‘लोडसेYडङ 

अ)हले नै हkने वा घkने भ
ने �वषय साि
द>भ�क होइन,’उनले भने, ‘मं>सरप+छ माSयसको असर दे9ख
छ ।’  उनका 

अनसुार Aबजुल�को मागगतवष�को तलुनामाखास ैबढेको छैन। 
  

सरकारको ?�तब�धता 

?धानम
Sी पुEपकमल दाहालले लोडसेYडङ कम गन� सरकारले आवwयक सब ैसयं
S प�रचालन गनP बताएका छन।् 

चुहावट +नय
Sण गन� सुरaा सयं
Sदे9ख आवwयक बजेट उपलlध गराउने ?धानम
Sीलाई उ�धतृ गदo काय�कार� 

+नदPशक +घ>सङले बताए। 

‘?धानम
Sीले चुहावट +नय
Sण गन� काय�योजनास)हत अ+घ ब�न +नदPशन )दनभुएको छ,’ उनले भने, 

‘ चुहावटबाट क�रब ३० मेगावाटस4म Aबजुल� बचत हु
छ, यसले ?ा�धकरणको वा�ष�क २ अब� %पयैाँ बचत हु
छ।’ 

चुहावट +नय
Sण गन� सरकारले गनु�पनP सबै सहयोग गनP भएप+छ ?ा�धकरणले काया�
वयनलाई चु�त बनाउने 

उनको भनाइ छ । 
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मा�थ
लो तामाकोशीको ११ अब� सरकार� लगानी �वपनन् र सaहद प=रवारलाई 

)दलबहादरु केसी  
?धानम
Sी पुEपकमल दाहालले मा�थ�लो तामाकोसी जल�व�यतु आयोजनामा सरकारको तफ�  ग�रएको लगानी 

सेयर�व%प अ+त�वप
न र स)हद प�रवारलाई बाँ�ने तयार� भइरहेको बताएका छन ्। 

?धानम
Sी दाहालले मा�थ�लो तामाकोसी बनाउन सरकारले )दएको ११ अब� ऋण अ+त�वप
न र स)हद प�रवारका 

ला�ग सेयरका Cपमा Cपा
तरण गनP बताएका हुन ्।  

ऋणलाई सेयरमा Cपा
तरण गन�का ला�ग सरकारले गहृकाय� ग�ररहेको प+न उनले जानकार� )दए । आयोजना 

+नमा�णमा कम�चार� सtचय कोषको १० अब�, नेपाल टे>लकमको ६ अब�, नाग�रक लगानी कोष र Aबमा स�ंथानको २-

२ अब� ऋण लगानी छ । नपुग ११ अब� सरकारले ऋण लगानी गनP ?+तब�धता गरेको छ ।  

आयोजनाको सेयर संरचनाअनसुार नेपाल �व�युत ्?ा�धकरण ४१ ?+तशत, नेपाल टे>लकम ६ ?+तशत, नाग�रक 

लगानी कोष २ ?+तशत, रािEFय Aबमा सं�थान २ ?+तशत र कम�चार� सtचय कोषका सtचयकता�ह% १७ दशमलब 

२८ ?+तशत लगानी रहेको छ ।  

"यसैगर� सव�साधारणको १५ ?+तशत,  आयोजनामा ऋण लगानीकता� सं�थाका कम�चार�को २ दशमलब ८८ 

?+तशत, क4पनी र �व�युत ?ा�धकरण कम�चार�को ३ दशमलब ८४ ?+तशत र दोलखाबासीको १० ?+तशत सेयर 

हुनेछ ।  

यसमZये अC सेयर स�कलन भइसके प+न सव�साधरण र दोलखाबासीको सेयर स�कलन हुन बाँक` छ । 

लामाबगर–�त0बत नाका खो
न यातायात स�चवलाई �नद]शन 

?धानम
Sी लामाबगर आउने जानकार� पाउनेAब�Oकै २ )दनको क)ठन बाटोको याSा गदo आएको लामाबगर–१ 

लzचीबासीले सडक बनाउन माग गरेका छन ्।  

�थानीयले सडक माग गरेप+छ �मण टोल�मा रहेका भौ+तक यातायात म
Sालयका स�चवलाई के गन� सTक
छ ? 

भनेर उनले त"काल ैसोधे ।  

उनले बजेट र +नदPशन भए त"काल सु% गन� सTकने जवाफ )दएलगO ै?धानम
Sी दाहालले काम अ+घ बढाउन 

�थलगत Cपम ै)दए ।  

लामाबगरदे9ख लzचीस4म ३० Tकलो>मटर सडक Fयाक खो�ने काम ६ वष�दे9ख Yड>भजन सडक काया�लय 

च�रकोटले गदo आएको छ ।  

तर प+न खास ैउपलिlध हुने सकेको छैन । लामाबगर तातोपानीभ
दा पुरानो +तlबतसँगको ;यापा�रक नाका समेत 

हो ।  

यहाँ सीमा ?शासन र भ
सार काया�लय समेत छ । तर काया�लय वष दे9ख काम�वह�न छन ्। लामाबगरबाट 

�याङलुङ जो�दा १२ Tकलो>मटर र लzची जो�दा ३० Tकलो>मटर सडक +नमा�ण गदा� +तlबतको >समानामा जोYड
छ 

। 
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मा�थ
लो तामाकोशीको ?ग�तबाट ?धानम3Pी उ�साaहत 

)दलबहादरु केसी  
हुच�च�त मा�थ�लो तामाकोशी जल�व�यतु ्आयोजनाको कामको ?ग+त देखेर ?धानम
Sी पुEपकमल दाहाल ?चMड 

उ"सा)हत भएका छन ्।  

तामाकोशी आयोजना +नमा�ण�थलको मगंलवार अवलोकन गदo ?धानम
Sी ?चMडले "यहाँ काय�रत अzपर 

तामाकोशी हाइbो पावर क4पनीका कम�चार� र ;यव�थापनलाई ती¡ ग+तमा काम गन� प+न +नदPशन )दए ।  

‘तामाकोशीको ?ग+त देखेर म उ"सा)हत भएको छु’, ?धानम
Sीले भने, ‘ती¡ ग+तमा काम गनु�स,् यो आयोजना 

स4प
न भएप+छ लोडसेYडङ अ
"य हुनेछ र देशले �वकासको ग+त >लनेछ ।’  

४५६ मेगावाटको यो आयोजना २०७३ साउनमा सTकनुपनPमा २०७२ वैशाखको भूक4प र "यसप+छको भारतीय 

नाकाब
द�का कारण +नमा�ण ठzप हँुदा २ वष� पर धके>लएको छ ।  

भूक4प र नाकाब
द�कारण दईु वष� प+छ अथा�त २०७५ असारस4म +नमा�ण पुरा गनP नयाँ लuयका साथ ती¡ ग+तमा 

काम अ+घ बढाइएको अपर तामाकोशी हाइbो पावर क4पनीका ?मुख काय�कार� अ�धकृत (सीईओ) �व�ान?साद 

�ेEठले जानकार� )दए ।  

सीईओ �ेEठका अनसुार यो असोजस4म यस आयोजनाको ८२.३ ?+तशत काम पुरा भइसकेको छ । ‘अबको १७.७ 

?+तशत काम हामी २०७५ असारस4ममा पुरा गरेर �वजुल� बा�छK’, उनले भने, ‘भकू4प र नाकाब
द�ले लागत 

बढेप+न यो आयोजना +नमा�ण सकेर देशलाई लोडसेYडङ मु/त गराउँछK ।’ 
  

३१ अब� ८४ करोड खच�  

आयोजनाका अनसुार हालस4म ८२.३ ?+तशत काम सTकँदा ३१ अब� ८४ करोड %पयैा ँखच� भइसकेको छ ।  

३५ अब� २९ करोड लागत अनमुान ग�रएको यो आयोजना भूक4प र नाकाब
द�ले महंगो हुन गएको छ । +नमा�ण शु% 

गदा� र अ)हलेको Aब+नमय दर धेरै फरक भएकाले प+न आयोजनाको लागत बढेको हो ।  

सीईओ �ेEठका अनसुार भूक4प र नाकाब
द�को असर तथा  Aब+नमय दरको फेरबदलले यो आयोजनाको लागत 

बढेर ४१ अब� ७२ करोड %पयैाँ पुगेको छ ।  
  

सु5ङ माग� तीन हgतामा सOकने  

आयोजना +नमा�ण�थत लामाबगरको का�ेभीरमा भकू4पले भ"काएको बाटोमा सु%ङ माग� +नमा�णलाई आयोजनाले 

ती¡ता )दएको छ ।  

गत असारदे9ख बनाउन था>लएको ३३० >मटर लामो यो स%ुङमाग�लाई अबको २० )दनमा +नमा�ण पुरा गनP गर� काम 

अ+घ बढाएको छ ।  

भूक4पले बाटो भ"काएप+छ रोTकएको हेडो/सको काम प+न यो सु%ङमाग� पुरा भएसँग ैशु% हुनेछ ।  

हेडो/स +नमा�ण�थलको भने ?धानम
Sीले हे>लकोzटरबाट अवलोकन गरेका �थए । �व�युत ्गहृको भने उनले >भSै 

पसेर +नर�aण गन� ¢याए ।  



चीन जोhने सडक �नमा�ण गन] ?�तव�धता  

तामाकोशी आयोजनाको +नर�aणका  ममा �थानीयले चीनसँग जो�न सTकने सडकको अव�थाबारे प+न जानकर� 

गराएका �थए ।  

तामाकोशी आयोजना +नमा�ण�थल लामा बगरबाट चीनको सीमाना पुhनका ला�ग आवwयक १२ Tकलो>मटर सडक 

+नमा�णका ला�ग थप बजेट ;यव�था गन� आफूले पहल गनP ?+तव�धता प+न ?मले गरेका छन ्।  
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दधूकोसी जल�व�युत आयोजना ‘फाट iयाक’मा था(लने 

नेपाल �व�युत ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान तामाङले खोटाङमा उ"पादन गन� ला�गएको दधूकोसी 

जल�व�यतु आयोजनालाई ‘फा�ट �याक’मा लजैाने काम भइरहेको बताएका छन ्।  

रािEFय गौरवका आयोजनाको अनगुमन र +नर�aणका ममा ?धानम
Sी पुEपकमल दाहालसँग म�गलबार खोटाङ 

आएका +नदPशक तामाङले दधूकोसी जल�व�यतु आयोजनालाई तामाकोसीकै मोडलमा सtचालन ग�रने जानकार� 

)दए ।  

सासंद पाँचकण� राई (�पके)लगायत िज�लावासीले दधूकोसी जल�व�यतु आयोजनालाई रािEFय मह"वको 

आयोजनाका%पमा राखेर कामलाई ती�ता ?दान गन� माग राखेप+छ तामाङले आयोजनालाई �वदेशी मोडलमा 

सtचालन गन� क4पनी दता� गनP तयार� भइरहेको बताए ।  

खोटाङको लामीडाँडाि�थत रभवुाघाटबाट उ"पादन गन� ला�गएको ३०० मेगावाट aमताको सो आयोजना रहेको छ ।  

तीन वष�अ+घदे9ख ?T या था>लएको दधूकोसी जल�व�यतु आयोजनाका ला�ग अ)हले स4भा;यता अZययन, 

इि
ज+नय�रङ Yडजाइ+नङ, जलाशय पर�aणलगायतका काम भइरहेको छ ।  
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कुलमानले भने– ‘३०० मेगावाटको दधूकोसी फाट iयाकमा �नमा�ण’ 
नेपाल �व�युत ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङले ३ सय मेगावाटको दधूकोसी जलाशययु/त 

जल�व�यतु आयोजना +नमा�ण काय�लाई ‘फा�ट �याक’मा लैजाने काम भइरहेको बताएका छन।् 

रािEFय गौरवका आयोजनाको अनगुमन र +नर�aणका  ममा ?धानम
Sी पुEपकमल दाहालसँग मगंलबार खोटाङ 

सदरमकुाम )द/तेल आइपगेुका काय�कार� +नदPशक +घ>सङले मलुुककै आकष�क आयोजनाका%पमा रहेको दधूकोसी 

जलाशयय/ुत जलAब�यतु आयोजनालाई ‘फा�ट �याक’मा सtचालन गनP पहल भइरहेको जानकार� )दए। उनका 

अनसुार दधूकोसी जल�व�यतु आयोजनालाई प+न तामाकोसीकै मोडलमा सtचालन ग�रने छ। सांसद �पके 

राईलगायत िज�लाबासीले दधूकोसी जलAब�यतु ्आयोजनालाई रािEFय मह"वको आयोजनाका %पमा राखेर 

कामलाई ती�ता ?दान गन� माग राखेप+छ +घ>सङले आयोजनालाई �वदेशी मोडलमा सtचालनका ला�ग क4पनी 

दता� गनP तयार� भइरहेको बताए। ‘दधूकोसी जल�व�यतु आयोजनालाई फा�ट �याकमा सtचालन गन� क4पनी दता� 

गनP काम अ+घ बढाइएको छ,’ काय�कार� +नदPशक +घ>सङले भने, ‘+छkटै खोटाङबासीले समेत शेयर हा�न पाउने 

अव�था हँुदैछ।’  

खोटाङ र ओखलढंुगाको रँभुवाि�थत दधुकोसीमा बाँध हालेर +नका>लने आकष�क आयोजनाको �व�ततृ 

इि
ज+नय�रङ Yडजाइन, सामािजक तथा वातावरणीय र स4भा;यता अZययनको काम आगामी ३० म)हनामा पूरा 

गनPगर� इटल� र जापानको सयंु/त इएल>स इले/Fो क
स�ट एस�पए इन एसो>सएसन �वथ 
यूजेक नामक 

क4पनीले गत जेठ–१७ गतेदे9ख ग�ररहेको छ। ए>सयाल� �वकास ब�ककै सहयोगमा सन ्२०२४ स4ममा काम 

स4प
न गनPगर� हाल आयोजनालाई ?ाथ>मकतामा राखेर छुkटै �वभाग गठन गर� काम भइरहेको छ। पौने एक 

खब�को लागतमा पूरा हुने जल�व�यतु आयोजनाबाट वा�ष�क एक अब� ८० करोड यु+नट �व�युत उ"पादन हुने 

जनाइएको छ। ?ा�धकरणका अनसुार खोटाङको लामीडाँडा Aबमान�थलबाट ११ Tकलो>मटर उOरपिwचममा रहेको 

रँभुवा बजारमा १६० >मटर अhलो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ Tकलो>मटर हेडरेस सु%ङमाफ� त पानी खसाएर 

�व�युत उ"पादन ग�रने छ । आयोजनाका अनशुार १० बग�Tकलो>मटर aेSफल हुने जलाशयको ६८ करोड ७० लाख 

घन>मटर जलायश aमता हुनेछ । जापान सरकारको सहयोगमा कोसी बे>शन अZययन ग%ुयोजनाअ
तग�त २०४२ 

सालमा प)हचान भएको आयोजनाको काम अ+घ बढाउन >सफा�रस ग�रएको �थयो। 

आ�थ�क वष� २०७५÷०७६ को मZयस4ममा आयोजना +नमा�णको टे
डर आ;हान तथा स4झौताको काम सकेर 

आ�थ�क वष� २०८२÷०८३ मा स4प
न गनPगर� २०७६÷०७७ दे9ख +नमा�णका काम सु% ग�रने बताइएको छ। 

अ
तरा�िEFय परामश�दाता क4पनीले आयोजनाको इि
ज+नय�रङ Yडजाइन, सामािजक तथा वातावरणीय र बाँक` 

स4भा;यता अZययनको काम अढाई वष�>भS पूरा गनP नेपाल �व�युत ?ा�धकरणले जनाएको छ । 
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लोडशेWडङमुXत योजनाको खाका 
याउन �नद]शन 
?धानम
Sी पुEपकमल दाहालले ‘काठमाडKलाई �व�यु"भार कटौतीम/ुत बनाउने’ योजनाको खाका �याउन नेपाल 

�व�युत ्?ा�धकरणलाई +नदPशन )दएका छन ्। सोमवार �वहान ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान 

+घ>सङसँगको भेटका  ममा ?धानम
Sीले "य�तो +नदPशन )दएका हुन ्। दाहालले उप"यकालाई त"काल ै�व�यु"भार 

कटौती गनP आ�नो स�क�पअनCुप अ+घ सारेको ‘काठमाडKलाई �व�यु"भार कटौती बनाउने’ योजनामा सहयोग गन� 

+नदPशन )दएका �थए । 

नयाँ योजना सtचालनका ला�ग तयार� गन�, �व�युत ्चोर�, ब/यौता न+तनPज�ता सम�या समाधान गन�, देशलाई 

�व�यु"भार कटौती गनP काय�योजना तयार गन� र ठूला आयोजना +छटै स4प
न हुने वातावरण +नमा�ण गन�समेत 

?धानम
Sी दाहालले +नदPशन )दए । सो अवसरमा +नदPशक +घ>सङले ?ा�धकरणले उप"यकामा लोडशेYडङ अ
"य 

गदo देशभ�र नै अ
"य गनP काय�योजना �याउने तयार� ग�ररहेको जानकार� )दएका �थए । रासस 
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मा�थ
लो तामाकोशी जल�व�युत ्आयोजना : ८२ ?�तशत �नमा�णकाय� 

स8प3न 
�वदेशी पँूजीमा दोलखाको लामाबगर गा�वसमा +नमा�णाधीन ४ सय ५६ मेगावाट aमताको मा�थ�लो तामाकोशी 

जल�व�यतु ्आयोजनाको +नमा�ण काय� ८२ ?+तशत स4प
न भएको छ । यो आयोजना रािEFय गौरवको आयोजना 

हो । २०६८ सालदे9ख +नमा�ण शुC भएको यो आयोजनाको +नमा�ण पूरा हुनुपनP समय २०७४ असारस4म रहेको छ । 

२०७२ सालको �वनाशकार� भकू4प, +नर
तरको अनकु4पन र भारतीय नाकाब
द�का कारण ?+तकूल असर परे प+न 

काय�योजना ?+तवेदनअनसुार आयोजनाको +नमा�ण काय� ८१ दशमलव ९० ?+तशत पूरा भएको छ । 

�व>भ
न ४ खMडमा +नमा�ण था>लएको आयोजनाको ८२ ?+तशत लuय ?ाzत गदा� कुल C. ३१ अब� ८४ करोड खच� 

भएको आयोजनाका वातावरण �वभाग ?मखु एवम ्?व/ता डा. गणेश 
यौपानेले बताए । उनका अनसुार 

आयोजनाको +नमा�णका ला�ग C. ३५ अब� २९ करोड �व+नयोजन ग�रएको भए प+न �व>भ
न कारणले लागत बढेर C. 

४१ अब� ७२ करोड पुhने अनमुान ग�रएको छ । 

आयोजनामा खMड–१ को मiुय ठेकेदार �च+नया ँक4पनी >सनो हाइbोले >स>भल +नमा�ण काय� कर�ब ८५ ?+तशत 

पूरा गरेको डा. 
यौपानेले जानकार� )दए । >स>भल +नमा�ण काय�अ
तग�तको बाँध ८५ ?+तशत, मiुय स%ुङ ८१ 

?+तशत, टेलरेस स%ुङ शत?+तशत, अYडटलगायत अ
य स%ुङ ९९ ?+तशत, भू>मगत �व�यु"गहृ तथा Fा
सफम�र 

/याभन� क�T ट काय� ८८ ?+तशत पूरा भएको छ । 

खMड–२ को इले/Fोमेका+नकलतफ� को काममZये बाँध�थलमा ‘गेट हब’स4ब
धी काय� कर�ब ५५ ?+तशत पूरा 

भएको छ । य�त ै�व�यु"गहृमा Fा
सफम�रको पाइ�पङ गनP काय� अि
तम चरणमा पुगेको छ । खMड–३ मा पनP 

हाइbोमेका+नकलअ
तग�त टवा�इनका पाk�सहC आयोजना�थल पुरय्ाइसTकएको र अ)हले ‘डभेल�पङ’ काय� 

भइरहेको आयोजनाले बताएको छ । 

आयोजनाको खMड–४ अ
तग�त पनP �व�युत ्?सारणका ला�ग २२०/१३२ केभीको ?सारण लाइनको काम प+न कर�ब 

७० ?+तशत सTकएको डा. 
यौपानेले जानकार� )दए । सो काय� भारतीय क4पनी केईसी इMटरनेशनल >ल>मटेडले 

ग�ररहेको छ । उनका अनसुार केईसीले ग�गरखोलादे9ख 9ख4तीस4मको ४७ Tकलो>मटर लाइन ?सारण गनP १ सय 

२७ ओटा टावरमाफ� त ६४ ओटा टावरको +नमा�ण र थप ३० ओटा टावरको जग ख
ने काम पूरा ग�रसकेको छ । 

खMड–१ को ठेकेदारले भूक4पले a+त_�त भएको ?वेशमाग�अ
तग�त का�े भीरमा ३ सय ३० >मटर ल4बाइ हुने 

सु%ङमाग�को काम गत असारमा शुC गर� शु वार (का�Oक २०) स4ममा २ सय ७२ >मटर ख
ने काय� पूरा गरेको छ । 

आयोजनाका अनसुार सु%ङमाग�को +नमा�ण सTकएप+छ बाँध�थलको �व>भ
न थप काय� ग�रने छ । 
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मोद�खोला ‘बी’ को शेयर बाँडफाँट, साना लगातीकता� लाभाि3वत 
यनूाईटेड मोद� हाइbोपावरले त�लो मोद� ‘बी’ का ला�ग +नEकासन गरेको शेयरको बाँडफाँट  गरेको  छ । +नजी 

aेSबाट सtचा>लत आयोजनाले त�लो मोद�खोला ‘बी’ को ला�ग गत भदौ २६ गतेदे9ख असोज ९ गतेस4म ११ लाख 

५० हजार TकOा अथा�त C. ११ करोड ५० लाख बराबरको शेयर सव�साधारणको ला�ग जार� गरेको �थयो । क4पनीले 

आयोजना ?भा�वत पव�तका बा>स
दाका ला�ग शेयर आवेदन माग गरेकोमा १५ गणुा बढ� अथा�त ्१ करोड ७३ लाख 

TकOा शेयर आवेदन परेको �थयो । 

क4पनीले का�Oक १९ गते शेयर बाँडफाँट गरेको हो । क4पनीले )दएको जानकार� अनसुार �रतपूव�क आवेदन गरेका 

११ हजार ४ सय ४ जना आवेदकलाई शेयर बाँडफाँटमा सामेल ग�रएको छ । ५० हजार स4मको ५ सय TकOा आवेदन 

गनPह% साना लगानीकता� र "यसभ
दा बढ� लगानी गनPह%लाई ठूला लगानीकता� मानी शेयर बाँडफाँट ग�रएको 

?ब
ध +नदPशक सु�धर +त>म�सीनाले जानकार� )दए । साना लगानीकता�लाई ४० ?+तशत र ठूला लगानीकता�लाई 

६० ?+तशतका दरमा बाँडफाँट ग�रएको छ । 

शेयर बाँडफाँट हँुदा ५ हजार दे9ख ५० हजार स4मको आवेदन गनP साना लगानीकता�लाई बढ� शेयर परेको छ भने ५० 

हजार भ
दा बढ� शेयर आवेदन गनPमा कम लाभाि
वत भएका छन । सबभै
दा कम पनPले ५ हजारको २० ?+तशत, 

१० लाख भनPलाई ५ ?+तशत शेयर परेको छ । यसले गदा� ५ सय TकOा शेयर आवेदन गनPले १० TकOा शेयर पाएको छ 

भने १० हजार TकOा भनPले ५ सय १९ TकOा शेयर शेयर पाएका छन ्। 

यनूाईटेड मोद� हाइbोपावर >ल>मटेडले ११ करोड ५० लाख %पैयाँको शेयर आवेदन भएकोमा १ अब� ७३ करोड आवेदन 

स�कलन भएको छ । आवेदन परेका शेयरको अ)हले पुनरावलोकनको काम भैरहेको छ । क4पनीले का�Oक २४ 

गतेदे9ख शेयर बाँडफाँट �वतरण गनP जानकार� )दएको छ । अ)हले खुला ग�रएको शेयर यनूाइटेड मोद� हाइbोपावर 

क4पनीसँग ैनयाँ ब
न लागेको त�लो मोद� जल�व�यतु ्आयोजनासमेतका ला�ग )ह�सेदार हुने क4पनीले बताएको 

छ । 

+नमा�णको तयार� भएको साढे १० मेगावाटको त�लो मोद� ‘बी’ जल�व�यतु ्आयोजना स)हत यनूाइटेड मोद� 

हाइbोपावर क4पनीले सव�साधारणलाई शेयर खु�ला गरेको �थयो । यनूाइटेड मोद� हाइbोपावर क4पनीले आउँदो 

म�>सरदे9ख मोद�खोलामा साढे १० मेगावाटको दो@ो जल�व�यतु ्आयोजना +नमा�ण गनP तयार� गरेको छ । 

यसअ+घ २०६९ मा +नमा�ण स4प
न भएको त�लो मोद� ‘ए’ को उपलिlधसँग ैवातावरणीय ?भाव म�ूया�कन शु% 

गरेको क4पनीले भौगो>लक अZययन सकेर प)हलो आयोजना निजकैबाट दो@ो आयोजना शु% गन� लागेको बताएको 

छ । दो@ो आयोजनाका ला�ग स4पणू� तयार� सकेर सव�साधारणसँग लगानीका ला�ग शेयर Aब ` गरेको हो । 
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सात मह�नामा १९ आयोजनालाई �व�युत ्उ�पादन अनुम�त 
सरकारले यस वष�को सात मह�नामा �व>भ
न १९ ओटा जल�व�यतु ्आयोजनालाई उ"पादनको अनमु+त ?दान गरेको 

छ ।ऊजा� म
Sालय मातहतको �व�युत ्�वकास �वकास �वभागले त"काल +नमा�ण ?T या शु% गन� आ_ह गदo ८ सय 

४८ मेगावाट aमताका ती आयोजनालाई उ"पादनको अनमु+त )दएको हो । अनमु+त पाउने आयोजनामा धा)दङमा 

आयोजना�थल रहेको ASशूल�ग�छ� आयोजना रहेको छ । 

>स�धकाल� पावरले +नमा�ण गनP सो आयोजनाको aमता ७५ मेगावाट रहेको छ । अ�प पावर >ल>मटेडको 

;यव�थापनमा सो आयोजना अगाYड बढाउन ला�गएको हो । नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणसँग )हउँदमा आठ %पयैाँ ८० 

पैसा र वषा�मा चार %पयैा ँ८० पैसामा ?+तयू+नट �व�युत ्खर�द स4झौता भएको छ । 

य�त ै१२७ मेगावाट aमताको तनहँ◌ ुसेती जल�व�यतु आयोजनालाई समेत उ"पादनको अनमु+त )दइएको 

�वभागले बताएको छ । "य�त,ै म�ुताङको कोवाङमा आयोजना�थल रहने काल�गMडक` कोवाङ ४ सय मेगावाट 

रहेको छ । सो आयोजना अ4ब�ेवर ईिtज+नय�रङ हाइbो पावरले +नमा�ण गनP आयोजना हो । यस वष� अनमु+त 

)दइएका आयोजनामा रामेछापको चौर� खोला पाँच मेगावाट, गोरखाको दरौद� १ सय १० र रसुवाको सा
जेन खोला 

७८ मेगावाट छन ्।  पलाख ुखोला पाँच मेगावाट, पलाख ुखोला मा�थ�लो १४, मा�थ�लो बलेफ` ३६, >ल�पङ खोला १६, 

त�लो खोराङ ५, �वजयपुर खोला ४, मा�थ�लो खो%�गा खोला ७ र मा�थ�लो सोल ुखोला १८ मेगावाट छन ्। 

"य�त,ै मकार� गाड १० मेगावाट, या4बा>लङ खोला ७, सानो >म�ती खोला तीन र माद� भोलPटार १० मेगावाट छन ्। 

अ
य आयोजनामZये केह�को ?ा�धकरणसँग �व�युत ्खर�द स4झौता भएको छ भने केह� स4झौताको चरणमा 

रहेका छन ्। 

�वभागले हालस4म कुल १ सय १९ आयोजनालाई �व�युत उ"पादनको अनमु+त ?दान गरेको र "यसको aमता तीन 

हजार ३ सय १५ मेगावाट रहेको >स+नयर Yड>भजनल ईिtज+नयर बाबरुाज अ�धकार�ले जानकार� )दए ।  उ"पादन 

अनमु+तपS )दइएकामZये दईु हजार २ सय मेगावाट aमताका आयोजना +नमा�णको  ममा रहेका छन ्। तीमZये 

केह� आयोजना +नकट भ�वEयमा न ैस4प
न हुने  ममा छन ्।   

प+छ�लो पटक सरकारले +नमा�णको  ममा रहेका आयोजनालाई >श� स4प
न गन� सहजीकरण गरेका कारण केह� 

आयोजना +नकट भ�वEयमा न ैस4प
न हुने ?ा�धकरणले �वwवास >लएको छ ।  रासस 
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पaहलो काम �व�य�ुभार कटौती गराउने : म3Pी शमा� 
ऊजा� म
Sी जनाद�न शमा�ले आफनो म
Sालयको प)हलो काम �व�यु"भार कटौती गराउने रहेको बताउनभुएको छ । 
 

राzती शाि
त उ�यानको आज अवलोकनप+छ एउटा काय� ममा बो�दै उहाँले म
Sालयले �व�यु"भार कटौती घटाउँदै 

लगेको बताउनभुयो । म
Sी शमा�ले सो उ�यानमा �व�युत ्�व�तारका ला�ग आफूले पहल गनP आwवासन )दनभुयो । 
 

म
Sी शमा�लाई राzती शाि
त उ�यान स>म+तका अZयa टोपबहादरु केसीले उ�यान>भS �व�युत ्�व�तार, 

Fा
सफम�रको ;यव�थालगायत माग राखी �ापनपS बुझाउनुभएको �थयो । रासस  
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थानीय�वारा जल�व�युत ्सेयर माग 

>स�दजुुरे र नामाजु�नमा +नमा�णाधीन २५ मेगावाट aमताको अपरमाद� जल�व�यतु ्आयोजनाको सेयर �थानीयले 

माग गरेका छन ्। +नमा�ण सु% हुने बेला भएको सहम+तअनसुार �थानीयले का�क` िज�लालाई लोडसेYडङमु/त 

बनाउन र सेयर )दन भनेका हुन ्।  

माद� नद� जलाधार ?भा�वत aेS सम
वय तथा सरोकार स>म+त र उ�च�तर�य दबाब स>म+तले सोमबार का�क`का 

राजनी+तक दलका नेत"ृवसमa छलफल गरेका छन ्। ‘त"काल आयोजनासँग वाता� गर� सेयर +नEकासन गन� 

अनुरोध ग�रनेछ’, छलफलमा सहभागी �थानीय लालबहादरु ग%ुङले भने, ‘ऊजा� म
Sालय, �व�युत ्�वभाग र 

?ा�धकरणमा ड>ेलगेसन गएर लोडसेYडङम/ुत बनाउन माग गनP प+न +नण�य भएको छ ।’ २५ मेगावाट aमताको 

आयोजनाको +नमा�ण अि
तम चरणमा पुगेको छ । 

आयोजना +नदPशक �वजयबाब ुम�लले ?T यागत Cपमा आएमा �च+नयाँले सेयर )दन स/ने तर अ)ह�य ै)दइहा�ने 

अव�था नरहेको बताए । ‘सेयर भ
नसाथ पाउने �वषय होइन,’ उनले भने । माद� पावर ?ा>लअ
तग�तको 

आयोजनामा म�लको २० ?+तशत र चीनको चाइना �ी गजPज कपsरेसनसँग आब�ध चाइना इ
टरनेसनल वाटर 

ए
ड इलेि/Fक कपsरेसन (सीडlलूई) को ८० ?+तशत लगानी छ ।  

आयोजना २०६९ पुस १३ बाट �च+नयाँ ठेकदार क4पनी >सनो हाइbोले +नमा�ण सु% गरेको हो ।  
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उप�यकालाई लोडसेWडङमुXत बनाउन ?धानम3Pीको �नद]शन 

स4भव छैन : म
Sालयका अ�धकार� 
?धानम
Sी पुEपकमल दाहालले �व�युत ्?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङलाई सोमबार Aबहान 

बालुवाटार बोलाएर काठमाडK उप"यकालाई त"काल लोडसेYडङम/ुत बनाउन +नदPशन )दएका छन ्। ?ा�धकरणले 

चरम लोडसेYडङ हुने बेलामा माS चलाउनुपनP कुलेखानी जलाशययु/त आयोजना दस�दे9ख लगातार चलाएर 

उप"यकामा बढ� समय Aबजुल� )दइरहेको छ । ?धानम
Sीले राजधानीमा बढ� समय Aबजलु� ब>लरहेको मौका छोपी 

+घ>सङलाई बोलाएर ‘काठमाडK उप"यका’ लाई लोडसेYडङमु/त बनाउन ‘पप>ुल�ट’ +नदPशन )दएको जानकार� @ोतले 

)दएको छ । 
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?धानम3Pी दाहालले भने- 'अ�त �वप3न, सaहद र वेपRा प=रवारलाई प�न 

मा�थ
लो तामाकोशीको सेयर' 

राजे
X मान
धर 
?धानम
Sी पुEपकलम दहालले सरकारले मा�थ�लो तामाकोशी आयोजनालाई ऋणका %पमा )दएको ११ अब� रकम 

अ+त �वप
न, स)हद र वेपOा प�रवारलाई सेयरका %पमा �वतरण गन� गहृकाय� भइरहेको बताएका छन ्। मगंलबार 

मा�थ�ललो तामाकोशी आयोजनाको आकि�मक +नर�aणमा आएका ?धानम
Sी दाहालले सरकार� ऋणलाई 

सेयरका %पमा �वरतण गन� ला�गएको बताएकाहुन ्। 

?धानम
Sी दहालले +नधा��रत >म+त भ
दा ६ म)हना अ+घ न ैमा�थ�लो तामाकोशी आयोजनाको काम स/न 

+नदPशन समेत )दएका छन ्। �वदेशी लगानीमा दोलखाको लामाबगरमा +नमाणा��धन ४ सय ५६ मेगावाटको 

मा�थ�लो तामाकोशीमा काय�रत ?ा�व�धक र ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशकलाई य�तो +नदPशन )दएका हुन ्। 

हाल ८२ ?+तशत काम सTकएको आयोजना भूक4पका कारण डढे वष�प+छ धके>लएको छ । नयाँ समयता>लका 

अनसुार काम भइरहेको आयोजना २०७५ असारमा स/ने लuय >लइएको छ । ?धानम
Sी दहालले अि�छ नगरेर 

ती¡ %पमा काम गन� +नदPशन )दँदै ६ म)हना अ+घ काम स4प
न गरे तामाकोशीमा काय�रत सब ैकम�चार�लाई 

सरकारले पुर�कृत गनP घोषणा समते गरे । 

य�त ैरो�वा>लङ डाइभस�न र ८७ मेगावाट aमताको तामाकोशी पाँचौ +नमाण� काया�
वयनका ला�ग ?ा�धकरणका 

+नदPशक कुलमान +घ>सङलाई काम था�न +नदPशन )दए । मा�थ�लो तामाकोशी आयोजनालाई नमूनाका %पमा 

+नमाण� स/न पटकपटक कम�चार�सँग आ_ह गरेका ?धानम
Sी दहालले लामाबगर लzची हँुदै चीन जो�ने सडकको 

अZययन गन� भौ+तक +नमाण� तथा यातायात स�चवलाई प+न +नदPशन )दएका छन ्। 
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सय वष�स8म लाडसेWडङ हुन नaदने योजना बनाएका छ[– उजा� म3Pी शमा� 
उजा� म
Sी जनाद�न शमा� ‘?भाकर’ ले आफूले एकसय वष�स4म उजा� सकंट समाधान गनP योजना तजु�मा गरेको 

बताउनभुएको छ । �रपोट�स� /लव दाङले मगंलबार तलुसीपुरमा गरेको साaा"कारमा ?भाकरले जल@ोतमा �वwवको 

दो@ो धनी देशमा लोडसेYडङ हुन ुराEFकै बेइ|जत भएको भ
दै आगामी एकसय वष�स4म लोडसेYडङ नहुने गर� 

योजना तजु�मा ग�रएको दाबी गनु�भयो ।  

‘म म
Sी भएप+छ एकसय वष�स4म उजा� संकटको समाधान हुनेगर� ३७ बुँदे योजना �याएको छु’, म
Sी शमा�ले 

भ
नभुयो, ‘"यो काया�
वयन भयो भने नेपालमा ५० दे9ख १ सय वष�स4म लोडसेYडङ हँुदैन ।’ आ�न ैयोजनामा 

काठमाडK उप"यकास)हत देशका ठूला सहरमा लोडसेYडङ अ
"य गरेको दाबी गदo उहाँले नेत"ृवको इ�छाशि/त भए 

प�रवत�न स4भव छ भ
ने कुराको पुिEट आफूले गरेको बताउनभुयो ।  
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aहउँदमा प�न लोडसेWडङ नगन] ता(लका ब3दै 
>शव दवुाडी  
सरकारले आगामी )हउँदमा लाडसेYडङ नगन�का ला�ग आवwयक गहृकाय� स%ु गरेको छ । ऊजा�म
Sी जनाद�न 

शमा�को +नदPशनमा नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङले जुनसुकै �वक�पको ?योग 

गरेर भए प+न आगामी )हउँदमा सके देशभर र नसके काठमाडK उप"यकामा माS ैभए प+न लोडसेYडङ नगन�का ला�ग 

पहल सु% गरेका हुन ्। 

यसका ला�ग काय�कार� +नदPशक +घ>सङले चुहावट +नय
Sण, मम�त सहंार, भारतबाट थप आयात, ?सारण लाइनको 

�व�तार एव ंमम�तस4हार र +नमा�ण स4प
न हुन अव�थामा पुगेका आयोजनाको ती� काया�
वयनलगायतको 

पaमा जोड )दन थालेका छन ्। यसका ला�ग स4ब�ध पaसँग पटकपटक कुराकानी भइरहेको र लोडसेYडङ 

अ
"यको एउटा खाका ब
ने अव�थमा पु�गसेकेको र "यसलाई केह� )दनम ैसाव�ज+नक गनP उनले बताए । 

यसअ+घ, ?ा�धकरणको िज4मेवार तहमा रहेका ;यि/तहCले हचुवाका भरमा �वनायोजना लोडसेYडङ गदo आएकाले 

सम�या �वकराल देखाइएको भए प+न बजारमा ह�लाज�तो ठूलो सम�या नरहेको दाबी गरे । भएको Aबजुल� 

सबलैाई समानुपा+तक Cपमा आपू+त� गदा� काठमाडK उप"यकालगायत देशका ?मुख �थानमा गत दईु सातादे9ख 

लोडसेYडङ हटाएका +घ>सङले 

अब उप"यकामा यसलाई +नर
तरता )दन ेर उप"यकाबा)हरको लोडसेYडङ हटाउने योजना बनाउन स%ु गरेको बताए 

।राजधानीसँग �वशेष कुराकानी गदo काय�कार� +नदPशक +घ>सङले काठमाडK उप"यकामा दै+नक ९ घ
टास4म 

Aबजुल� आपू+त � कटौती हँुदै आएकामा "यसलाई ;यवि�थत माS ैगदा� अ)हलेको अव�थामा आउन सTकएको दाबी 

गरे । 

‘हामीले समानुपा+तक Cपमा Aबजुल� �वतरण गरेका माS हK,’ +घ>सङले राजधानीसँग भने, ‘भएको Aबजुल�लाई सह� 

त�रकारले ;यव�थापन गर� �वतरण गदा� उप"यकाको लोडसेYडङ हटेको हो ।’  

काय�कार� +नदPशक +घ>सङका अनसुार देशभर २४ घ
टामा २२ घ
टास4म ७ सय मेगावाट Aबजुल�को माS ैमाग हु
छ 

। बाँक` दईु घ
टा माS ैउ�चतम अथा�त १ हजार ४ सय मेगावाटको Aबजुल� माग हँुदै आएको छ । "यो दईु घ
टाका 

ला�ग वैकि�पक ;यव�था गदo बाँक` २२ घ
टा �व�युत ्कटौती गनु�नपनP उनको भनाइ छ । 

हाल अपुग भएको Aबजुल� अभावलाई माग ;यव�थापन र लोड >सºट (भार �थाना
तरण) गदo ;यवि�थत ग�रएको 

+घ>सङले बताए । उनका अनसुार उप"यकामा +तहारको लuमी पूजाका )दन उ�चतम माग ३ सय मेगावाट �थयो । 

अ
य सामा
य समयमा उप"यकामा रा+त सय मेगावाट र )दउँसो १ सय ५० दे9ख २ सय मेगावाटस4म माग हुने 

+घ>सङले बताए । ‘बेलुक`को उ�चतम �व�युत ्माग (�पक आवर) का बेला एकदे9ख डढे घ
टास4म जलाशयय/ुत 

कुलेखानी सtचालन ग�रएको छ,’ उनले भने ‘कुलेखानीलाई दै+नक डढे घ
टाका )हसाबले चलाउँदा प+न )हउँदभ�र 

पुhछ ।’  

यसअ+घ, ?ा�धकरणले कुलेखानी प)हलो र दो@ो गर� ९२ मेगावाटको Aबजुल� >स�टम को�याzस (देशभर एकसाथ 

�व�यु"गहृ ब
द) हँुदाका बखत र यदाकदा आ>ंशक Cपमा माS सtचालन गदo आएको �थयो । ?ा�धकरणको 

भार?ेषण के
Xका ?मखु �वEण ु�ेEठले समानुपा+तक Cपमा Aबजलु� �वतरण ग�रएको र केह� )दनयता उप"यकामा 



लोडसेYडङ नभएको बताए । भारतबाट थप Aबजलु� �याउन था>लएको र २५ मेगावाटको मा�थ�लो मUया�द� ‘ए’ को 

Aबजुल� प+न थ�पएकाले लोडसेYडङ अ
"य गन� सफल भएको उनले बताए । 

?ा�धकरणले पूवा�tचल र मZयमाtचलका केह� उ�योग र हेटKडाि�थत एक >समे
ट उ�योगलाई चौबीस ैघ
टा 

Aबजुल� �वतरण गदo आएको छ । ?+तयु+नट ३० दे9ख ३५ %पयैाँस4म पनP Yडजेल zला
ट चलाउँद ैआएका ती केह� 

उ�योगले ?ा�धकरणको स�तोमा ?+तयु+नट तीन %पयैाँ २५ पसैा (रा+त) र बेलुक` ?+तयु+नट ९ %पयैाँ पनP 

?ा�धकरणको Aबजुल� उपयोग गदo आएका छन ्। ?ा�धकरणले ती उ�योगकै प�रसरमा सTक� ट ¡ेकर (लाइन काkने) 

ब
दोब�ती गरेर २४ घ
टा आपू+त� हुने ;यव�था >मलाउँद ैआएको �थयो । 

हाल नेपालमा �रजभ� वायरका Cपमा जलाशययु/त ९० मेगावाटको कुलेखानी आयोजना र हेटKडामा १० मेगावाटको 

Yडजेल zला
ट रहेको छ । यी दवु ैzला
ट �पक आवरमा माS चलाउने र अC बेला अ
य आयोजनाबाट उ"पा)दत 

�व�यु"को स
तु>लत �वतरण गरेर लोडसेYडङ हुन न)दने बताए । +घ>सङ इलेि/Fकल इि
ज+नयर हुन ्। उनले 

?ा�धकरणको >स�टम र ?ा�व�धक पa बुझकेो हुनाले प+न उनलाई अ)हले �व�युत ्;यव�थापन गन� सहज भएको हो 

।  ;यव�थापनमा समेत एमबीए गरेका +घ>सङले �व�यु"को ;यव�थापन गनP काय�लाई अ>भयानकै Cपमा अगाYड 

बढाएका छन ्। 
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लोडसेWडङ अ3�यको मह�वाकांkा 
�वनोद नेपाल  

वष दे9ख लोडसेYडङको मार खेzदै आएका उप"यकावासीले य+तखेर केह� राहत महससु गरेका छन ्। सामा
यतः दस�–

+तहारज�ता ?मखु चाड सTकएलगOै लोडसेYडङको अव�ध ब�ने गरेकोमा यसपटक �व�युत ्आपू+त� कटौती न ैभएन । 

काठमाडK उप"याकाका तीन िज�लालाई लोडसेYडङम/ुत गनP योजनाअनCुप चुहावट र �वतरण ;यव�थापनका 

माZयमबाट य�तो महससु गराउन सTकएको नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणको दाबी छ । 

उप"यकाका तीन िज�लालाई लोडसेYडङ मु/त गन� ?ा�धकरण�वारा अZययन स>म+त गठन भई �व>भ
न �वक�प 

खोजी भइरहेको र स>म+तले आ�नो ?+तवेदन पेस गना�साथै काया�
वयनमा जाने तयार� रहेको प+न बताइएको छ । 

?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशकका अनसुार नेपालमा २४ घMटामा देशभर २२ घMटा ७ सय मेगावाट Aबजुल�को माग 

हु
छ । कुल उ�चतम माग १ हजार ४ सय मेगावाटको Aबजुल� माग क�रब दईु घMटा माS हु
छ । 

क�रब ३ सय मेगावाट �व�यु"को अभावलाई ;यव�थापन गन� ?ा�धकरण ला�गपरेको छ । केह� _ाहकलाई +नर
तर 

उपलlध गराइएको Aबजुल�को ;यव�थापनबाट त"कालका ला�ग लोडसेYडङ अ
"य स4भव भएको ?ा�धकरणका 

काय�कार� +नदPशकको भनाइ छ । 

"यसो त �वगत लामो समयदे9ख लोडसेYडङ अ
"य गनP कुरा ग�रँदै आएको र �व>भ
न उपायको चचा� गदo आइएको 

हो । तर, उ�लेiय उपलिlध हा>सल हुन नसकेको र बसP+न �व�यु"भार कटौती समय ब�दै जाने गरेकोमा अ)हले 

सोह�अनCुप काम अ+घ बढाउने ?यास भएको हो । 

�मरणीय छ, नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणका अनसुार काठमाडK उप"यकामा साँझको बढ� खपत हुने समय अथा�त ्

‘ �पक आवर’मा ३ सय मेगावाट �व�यु"को माग रहेको छ भने आपू+त � भने क�रब २ सय मेगावाट माS छ । 

उप"यकाको सो माग पूरा गन� सय मेगावाट माS ;यव�थापन गनु� ज%र� छ भने यसका ला�ग उप"यकाबा)हरको 

�व�युत ्कटौती गनु�पनP अव�था समेत नरहेको दाबी ?ा�धकरणको छ । 

अ"य�धक माग भएका समयमा कुलेखानी जल�व�यतु ्आयोजनालाई माS सtचालन गदा� प+न उप"यका 

लोडसेYडङम/ुत हुन स/ने ?ा�धकरणले जनाएको छ । काठमाडK उप"यकालाई लोडसेYडङम/ुत तु�याएप+छ  मशः 

अ
य िज�लामा प+न यो  म अ+घ बढाइने उसको योजना छ । 

यस ै ममा +नमा�णाधीन जल�व�यतु ्आयोजनाका काम–कारबाह� +छटो गराउन सTकए अ
य िज�लामा प+न 

लोडसेYडङ अ
"य गन� धेरै समय लाhनेछैन । यसका +नि4त सरकारले सरोकारवाला पaहCलाई सT य हुन +नदPशन 

)दएको छ ।  

जल@ोतको धनी र जल�व�य"ुको ?चुर स4भावना भएर प+न नेपाल लामो समयदे9ख लोडसेYडङको च ;यूहमा 

फसेको छ । राजनी+तक अि�थरता र अका�+तर ऊजा�सकंटका कारण नयाँ लगानी >भASनु त परै छ, भएका 

लगानीसमेत सकुं�चत हुन पुगेको यथाथ�?+त कोह� प+न अन>भ� छैन । 

यसले एका+तर रोजगार�मा ?भाव प�ररहेको छ भने अका�+तर अथ�त
S आयातमुखी भएको छ । ऊजा�का ला�ग 

पर4परागत @ोतमा भर पनु�पदा� वनजंगलको �वनाश भएको छ भने पेFो>लयम पदाथ�को आयातमा +नर
तर व�ृ�ध 

हुन जाँदा "यसले शोधना
तर घाटा बढाएको छ । 



हामीले वैदे>शक लगानी आक�ष�त गन� ?य"न गरे प+न ऊजा�लाई न ैकारण बनाएर लगानीकता� >भASन हि�कए भने 

पुँजी पलायनको  म प+न ब�यो । 

य)द ऊजा�को उपलlधता हुने र राजनी+तक ि�थ+तमा समेत सुधार आउने हो भने लगानीकता�हC �वतः आक�ष�त 

हुनेछन,् जसले उ�योगध
दाहC फ�टाउनुका साथै नयाँ लगानीकता� उ"सा)हत हँुदा रोजगार�का अवसर >सज�ना 

हुनेछन ्। यसबाट मलुकुको अथ�त
S सबल र सु�ढ हुनेछ ।  

कुलेखानी त@ेो तथा चमे>लया जल�व�यतु ्आयोजनाको काम यथाशी� स4प
न हुन सके यसले लोडसेYडङ घ टाउन 

म�दत गनPछ । यसैगर� +नजी aेSका ?व}धकसँग गनु�पनP �व�युत ्ख�रद स4झौतामा )ढलाइ गनP तथा 

?सारणलाइन �व�तारमा प+न )ढलाइ हुने गरेको हालस4मको अव�थामा सुधार हुनुपछ� । 

झोलामा खोला हालेर )ह�ंनेहC?+त थप कठोर हुन ुआवwयक छ । क+तपय जल�व�यतु ्अयोजनाका काम स4प
न 

भइसकेता प+न ?सारणलाइनको अभावले "यसलाई के
X�य ?णाल�मा जो�न नसTकएको अव�था प+न छ । य�तो 

सम�याको स4बोधन ग�रनुपछ�  । साथै स4भा;य �थानहCमा ससाना जल�व�यतु ्आयोजना सtचालन गर� 

के
X�य ?सारणलाइनमा जो�नेतफ�  प+न तदाCकता देखाइनुपछ� । यसो हुन सके �व�यु"को aेSमा Xतु ?ग+त हुनेछ 

।  

यसैबीच ?धानम
Sी पुEपकमल दाहालले काठमाडKलाई लोडसेYडङ मु/त बनाउन ेयोजनाको मतू� खाका �याउन 

+नदPशन )दएको समाचार आएको छ । 

उप"यकालाई लोडसेYडङम/ुत बनाउने आ�नो संक�प रहेको भ
दै उनले उप"यकामा सध�का ला�ग बOी नजान े

;यव�थाका ला�ग सबै ?कारको सहयोग गन� सरकार तयार रहेको बताएका छन ्। 

देशलाई लोडसेYडङम/ुत गनP काय�योजना तयार गन�, �व�युत ्चोर�, व/यौता न+तनP ज�ता सम�या समाधानका 

ला�ग कठोर भएर लाhन, ठूला आयोजना +छटै स4प
न हुने वातावरण +नमा�ण गन�, नयाँ योजना सtचालनका ला�ग 

तयार� गन� प+न +नदPशन )दएका समाचारमा उ�लेख छ । यी नया ँकुरा होइनन ्। 

�व�यु"भार कटौती कम भएमा पेFो>लयम पदाथ�को खपत घ kनेछ । यसबाट एका+तर इ
धनको आयातमा हँुदै 

आएको खच� कम हुनेछ भने अका�+तर जेनेरेटर आ)दको ?योगले गदा� हुने ?दषूणबाट प+न म/ुत हुन सTकनेछ । 

�व�युतीय सवार� साधनको सtचालन तथा �व�यु"बाटै खाना पकाउनेदे9ख अ
य सबै Tक>समका काम गन� सकेमा 

hयासको आयातमा प+न �वतः कमी आउनेछ । 

+नमा�णाधीन आयोजनाहC +छटो र समयम ैस4प
न गन� तदाCकता देखाउने, आवwयक सहयोग गनP, नयाँ 

आयोजनाहC ?ार4भ गनP ?यासका अ+त�र/त चुहावट +नय
Sण गनPतफ�  प+न उ�Oकै तदाCकता आवwयक छ । 

चुहावट एक चौथाइ �व�युत ्चुहावट हुने गरेको त�याकं रहेकोमा यो रोTकँदा न ैलोडसेYडङ एकचौथाइ घ kने व�तगुत 

यथाथ�?+त प+न ग4भीर हुन ुज%र� छ ।  

लuय >लनु अनु�चत होइन, तर �व�युत ्उ"पादनमा उ�लेiय सुधार नगर� काठमाडK उप"यका र देशलाई न ै

�व�यु"भार कटौतीम/ुत गनP लuय भने अ"य
त मह"वाकांaी हो । 

जल�व�यतु ्आयोजनाको �वकासका ल�ग सरकार�, गैरसकार� ?यासलाई ती� बनाउँदै मलुुकबाटै लोYडसेYडङ 

समाzत गनु� वत�मान आवwयकता हो । तर, यसबाहेक अ
य �वक�पको खोजी प+न जार� रहनुपछ� । 

लोडसेYडङले गदा� गाह���य उपभो/तालाई उ|यालोको सम�या परेको माS नभई उ�योगध
दालाई प+न ठूलो असर 

परेको छ । 



तर, स4ब�ध +नकायहCले िज4मेवार�पूव�क काम गनP र सरकारले आवwयक चाँजोपाँजो >मलाउनकुा साथै 

+नमा�णाधीन आयोजनाका काम र काय�?ग+तको +नय>मत अनगुमन गनP हो भने "यसले "य�ता आयोजना समयम ै

स4प
न गन� सहयोग पुhने तथा यसो हुन सकेमा केह� वष�>भS मलुुकबाटै लोडसेYडङ पूण�तः अ
"य हुने भएकाले 

प+न यसतफ�  �वशेष सT य हुन ुज%र� छ ।  

सम_मा, प+छ�लो एक सातादे9ख नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणले काठमाडK उप"यकालाई अनौपचा�रक Cपमा 

�व�यु"भार कटौती मु/त गरेको छ । पया�zत �व�युत ्उपलlध भएर यसो गरेको नभई राजधानीमा उपलlध 

�व�यु"लाई ;यव�थापन माS ैग�रएको हो । 

�मरणीय छ, गत वष� केपी ओल� नेत"ृवमा सरकार गठन हुनासाथ ैएक वष�>भSमा �व�यु"भार कटौती आधारभतू 

Cपमा घटाइने र दईु वष�>भSमा मलुकुलाई �व�यु"भार कटौतीम/ुत बनाउन ेघोषणा ग�रएको �थयो । क+तपयले यो 

उपलिlध सोह� लuयको प�रणाम भएको दाबी गरेका छन ्। 

जेसकैु भए प+न �व�यु"भार कटौतीको यो ?यास सराहनीय हो । तर, नया ँजोगीले धेरै खरानी घसेज�तो �व�युत ्

?ा�धकरणका ?मखु काय�कार� प�रवत�न भएप+छको यो चचा�मा आउने मेलो माS हो या वा�त�वक एव ं)दगो सधुार 

हो, "यो भने समयले बताउनेछ ।  
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त
लो ताद�खोला जल�व�युत ्आयोजना : आईईई ?�तवेदन संशोधन गन� माग 
दगुा� ला>मछाने 

नुवाकोटको ताद� खोलामा ब
ने तयार�मा रहेको त�लो ताद�खोला जल�व�यतु ्उ"पादन प�रयोजनाको ?ारि4भक 

वातावरणीय म�ूया�कन पर�aण (आईईई) ?+तवेदन सशंोधन गन� आयोजना ?भा�वतहCले माग गरेका छन ्। 

आयोजना ?भा�वत aेSका ७ सय घरधुर�ले "य�तो माग गरेका हुन ्। आयोजनाको आईईईको ?+तवेदनमा उ/त 

aेSको >सँचाइमा पनP ?भाव उ�लेख नग�रएको ?भा�वतहCको भनाइ छ । ‘आयोजना aेSमा रहेको +नय>मत >सँचाइ 

गनP नहर ?+तवेदनमा उ�लेख ग�रएको छैन ।’ घkटे बुधुने >सँचाइ उपभो/ता स>म+तका अZयa �ाने
Xबहादरु 

केसीले भने, ‘जसले गदा� भो>लका )दनमा नहरमा आउने पानी आयोजनाका कारण ब
द हँुदा हामीले पाउनुपनP 

a+तप+ूत � नपाउने अव�था आयो ।’ 

?+तवेदनमा वातावरणीय ?भाव 
यनूीकरणका ला�ग शू
य दशमलव ३५ घन>मटर (३ सय ५० >लटर) ?+तसेकेMड 

आवwयक रहेको उ�लेख भएको बताइएको छ । तर, पीYडतहCले भने हाल >सँचाइका ला�ग छुkkयाइएको शू
य 

दशमलव ५० घन>मटर (५ सय >लटर) ?+तसेकेMड पानी न ैअपुग रहेको बताएका छन ्। 

‘यस aेSको >सँचाइका ला�ग १ घन>मटर (१ हजार >लटर) ?+तसेकेMड पानी आवwयक रहेको छ,’ अZयa केसीले 

भने, ‘"यसबाट ४ सय ५० हे/टर जमीन >सँचाइ हँुदै आएको छ । य)द नहरमा पानी नहुने हो भने ७ सय घरधुर�का ५ 

हजार जनामा असर पुhनेछ ।’ आईईईमा उि�ल9खत नहरको मुहानभ
दा ८ सय ५० >मटर मा�थ रहेको आयोजनाको 

इMटेकका कारण यो सम�या उ"प
न भएको ?भा�वत सि�चदान
द उ?ेतीले बताए । 

?भा�वत बा>स
दाले सोमवार �वशेष भेला गर� आ�ना मागहC राखेका छन ्। उनीहCले आयोजनाले चौबीस ैघMटा 

नहरमा ?+तसेकेMड १ हजार >लटर पानी छो�ने सु+निwचतता गनु�पनP माग गरेका छन ्। "यसगैर� नहर मम�तस4भार 

तथा पुन+न�मा�णका ला�ग आयोजनाले ?"येक वष� C. १० लाखका साथै ?"येक वष� ५ ?+तशत थप रकम उपभो/ता 

स>म+तलाई )दनुपनP �वषय आईईई र �व�युत ्खर�द स4झौता (पीपीए)म ैउ�लेख गनु�पनP माग प+न उनीहCको छ । 

"यसैगर� नहरमा आउने पानी तलमा�थ भए आयोजनाले a+तप+ूत � +तनु�पनP, >सँचाइ स>म+तमा सचूीकृत सबै 

उपभो/तालाई क4तीमा १ हजार TकOा शेयर )दनुपनP भेला�वारा पा�रत +नण�यमा उ�लेख छ । उनीहCले खरानीटार 

र रालकुादेवी गा�वसलाई प+न आयोजना ?भा�वत aेS घोषणा गनु�पनP माग राखेका छन ्। 

उि�ल9खत मागको स4बोधन आईईईमा समावशे ग�रएप+छ माS ैआयोजनाको काम अ+घ ब�न )दने भेलाले +नण�य 

गरेको छ । पानी )दने कुरामा आफूहCले कुन ैसम�या नपारेको बु�धभू>म नेपाल हाइbोपावर क4पनीका ?व��धक 

पूण�लाल �ेEठले बताए । ‘आयोजनाको इMटेकभ
दा मु+न नहरको मुहान परेको र "यसले Tकसानले पानी नपाउने 

ि�थ+त बनेकाले हामीहCले बाँधभ
दा मा�थबाटै नहरको मुहान ता
नेगर� जhगासमेत Tक+न)दइसकेका छK,’ उनले 

भने, ‘हामी प)हले Tकसानलाई आवwयक पानी )दएर माS ैआयोजना सtचालन गछ  । सो �वषय आईईईमा समेत 

उ�लेख छ ।’ आयोजना +नमा�णका ला�ग >सफा�रश पSमा ह�ताaर गनP ;यि/तहC न ैअ)हले �वरोधमा उASएको 

�ेEठको भनाइ छ । 
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?धानम3Pी�वारा मा�थ
लो तामाकोशी �नर�kण 
‘आयोजना समयमै स8प3न गरे पुरकार’ 

?धानम
Sी पुEपकमल दाहालले मा�थ�लो तामाकोशी जल�व�यतु ्आयोजनाको काम समयम ैस4प
न गन� +नदPशन 

)दएका छन ्। आयोजनाको �थलगत +नर�aणप+छ आयोिजत पSकार स4मेलनमा ?धानम
Sी दाहालले +नधा��रत 

समयम ैकाम स4प
न गरे कम�चार� र ठेकेदारलाई सरकारले पुर�कृत गनP घोषणासमेत गरे । 

दोलखाको लामाबगर गा�वसमा +नमा�णाधीन आयोजनाको +नर�aण गन� म�गलवार लामाबगर आएका ?धानम
Sी 

दाहालले आयोजनाको काम +नधा��रत समयम ैस/न +नदPशन )दएका हुन ्। २०७२ सालको �वनाशकार� भूक4प र 

"यसको पराक4प तथा भारतीय नाकाब
द�ले �थल�थलो बनेको आयोजनाले ग+त >लन शु% गरेसँगै ?धानम
Sी 

दाहालले चासोस)हत +नर�aण गरेका हुन ्। 

सरकार�वारा आयोजनामा लगानी ग�रएको साढे ११ अब� ऋणलाई अ+त�वप
न प�रवार, स)हद तथा बेपOा 

प�रवारलाई सेयरको %पमा %पा
तरण गन� गहृकाय� ग�ररहेको ?धानम
Sी दाहालले खलुासा गरे । नेपाल �व�युत ्

?ा�धकरणका काय�कार� ?मखु कुलमान +घ>सङ सि4म>लत छलफलमा ८७ मेगावाट aमताको तामाकोशी–५ र २५ 

मेगावाट रो�वा>लङ डाइभस�न त"काल शु% गन� +नदPशन )दँदै सरकारको आवwयक सहयोग हुने ?+तब�धतासमेत 

दोहो¥याए । ?धानम
Sी दाहालले मा�थ�लो तामाकोशी जल�व�यतु ्आयोजनाको भ>ूमगत �व�यु"गहृ, मiुय 

सु%ङह% र बाँध�थलको +नर�aण गरे । 

रािEFय गौरवको �वदेशी पूँजीमा लामाबगर गा�वसमा +नमा�णाधीन ४ सय ५६ मेगावाट aमताको मा�थ�लो 

तामाकोशी जल�व�यतु ्आयोजना +नमा�णको काम ८२ ?+तशत स4प
न भएको छ । आयोजना स4प
न गन� ३५ 

अब� २९ करोड %पयैाँ लाhने ?ारि4भक अनमुान ग�रए प+न �व>भ
न कारणले लागत बढेर ४१ अब� ७२ करोड %पयैाँ 

पुhने अनमुान ग�रएको छ । 
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युनाइटेड मोद�को सेयर बाँडफाँट 

माया अ�धकार� 
मोद�खोलामा दईुवटा जल�व�यतु ्आयोजनाको ?व��धन गरेको +नजी aेSको युनाइटेड मेद� हाइbोपावर >ल>मटेडले 

पव�त िज�लाबासीका ला�ग खलुा गरेको साधारण सेयर बाँडफाँट गरेको छ । 

+नजी लगानीको हाइbोपावरले पव�त िज�लाका बा>स
दालाई माS ैल�aत गर� ११ लाख ५० हजार TकOा साधारण 

सेयर बाँडफाँट गरेको हो । क4पनीले का�Oक १९ गते सेयर बाँडफाट गरेको �थयो । 

क4पनीले )दएको जानकार�अनुसार �रतपूव�क आवेदन गरेका ११ हजार चार सय चार जना आवेदकलाई सेयर 

)दइएको छ । ५० हजारस4मको पाँच सय TकOा आवेदन गनP साना लगानीकता� र "यसभ
दा बढ� लगानी गनPलाई 

ठूला लगानीकता� मानी सेयर बाँडफाँट ग�रएको ?ब
ध +नदPशक स�ुधर +त>मि�सनाले जानकार� )दए । साना 

लगानीकता�लाई ४० ?+तशत र ठूला लगानीकता�लाई ६० ?+तशतका दरमा बाँडफाँट ग�रएको छ । 

सेयर बाँडफाँट हँुदा पाँच हजारदे9ख ५० हजार स4मको आवेदन गनP साना लगानीकता�लाई बढ� सेयर परेको छ भने 

५० हजारभ
दा बढ� सेयर आवेदन गनPमा कम लाभाि
वत भएका छन ्। सबैभ
दा कम पाउनेले पाँच हजारको २० 

?+तशत र १० लाख भनPलाई पाँच ?+तशत सेयर परेको छ । 

क4पनीले आयोजना ?भा�वत पव�तका बा>स
दाका ला�ग भदौ २६ गतेदे9ख असोज ८ गतेस4म सेयर आवेदन माग 

गरेकोमा एक अब� ७३ करोड TकOा सेयरका ला�ग आवेदन परेको �थयो । क4पनीले माग गरेभ
दा १५ गणुा बढ� सेयर 

आवेदन परेको �थयो । 

यनुाइटेड मोद� हाइbोपावर >ल>मटेडले ११ करोड ५० लाख %पैयाँको सेयर आवेदन भएकोमा एक अब� ७३ करोड 

आवेदन सकंलन भएको �थयो । अ)हले खलुा ग�रएको सेयरमा यनुाइटेड मोद� हाइbोपावर क4पनीसँग ैनयाँ ब
न 

लागेको त�लो मोद� जल�व�यतु ्आयोजनासमेतका ला�ग )ह�सेदार हुने क4पनीले जनाएको छ । 

+नमा�णको तयार� भएको साढे १० मेगावाटको त�लो मोद� ‘बी’ जल�व�यतु ्आयोजनास)हत यनुाइटेड मोद� 

हाइbोपावर क4पनीले सव�साधारणलाई सेयर खलुा गरेको �थयो । यनुाइटेड मोद� हाइbोपावर क4पनीले आउँदो 

मं>सरदे9ख मोद�खोलामा साढे १० मेगावाटको दो@ो जल�व�यतु ्आयोजना +नमा�ण गनP तयार� गरेको छ । 

यसअ+घ २०६९ मा +नमा�ण स4प
न भएको त�लो मोद� ‘ए’ को उपलिlधसँग ैवातावरणीय ?भाव म�ूयांकन सु% 

गरेको क4पनीले भौगो>लक अZययन सकेर प)हलो आयोजना निजकैबाट दो@ो आयोजना स%ु गन� लागेको 

जनाएको छ । दो@ो आयोजनाका ला�ग स4पणू� तयार� सकेर सव�साधारणसँग लगानीका ला�ग सेयर Aब ` गरेको हो 

। 
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मा�थ
लो तामाकोसी आयोजनाको ८३ ?�तशत �नमा�ण स8प3न 

दा◌लेखा लामाबगर गा�वसमा +नमा�ण भइरहेको मा�थ�लो तामाकोसी जल�व�यतु ्आयोजना +नमा�ण ८३ ?+तशत 

स4प
न भएको छ । �वदेशी लगानीमा +नमा�ण भएको यो आयोजना २०७५ साल असार म)हना>भS स4प
न 

ग�रस/ने लuय आयोजनाले >लएको छ । 

चार सय ५६ मेगावाट aमताको रािEFय गौरवको तामाकोसी जल�व�यतु ्आयोजनाको ?धानम
Sी पुEपकमल 

दाहालले मगंलबार �थलगत +नर�aण गरेका छन ्। "यस अवसरमा आयोजना ?मुख �व�ान �ेEठले भूक4प र 

नाकाब
द�का कारण दईु वष� )ढलाइ भएको भ
दै २०७५ साल असारमा कुन ैप+न हालतमा आयोजना स4प
न 

ग�रस/ने ?+तब�धता जनाए । 

उनले हाल �व>भ
न चार लट गर� +नमा�ण स%ु गरेको आयोजनाको ८२ ?+तशत लuय हा>सल भएको जानकार� )दए । 

आयोजनामा लट–१ को मiुय ठेकेदार �च+नयाँ क4पनी >सनो हाइbोले >स>भल +नमा�ण काय� क�रब ८२ ?+तशत 

स4प
न गरेको छ । 

य�त ै>स>भल +नमा�ण काय�अ�तगतको बाँध +नमा�ण ८५ ?+तशत, मiुय स%ुङ ८१ ?+तशत, टेलरेस सु%ङ 

शत?+तशत, अYडटलगायत अ
य स%ुङ ९९ ?+तशत, भ>ूमगत �व�यु"गहृ र Fा
सफम�र /याभन� कंT ट काय� ८८ 

?+तशत पूरा भएको ?धानम
Sी दाहाललाई जानकार� )दइयो । य�त ैलट–२ को इले/Fोमेका+नकलले प+न 

बाँध�थलमा गेट हवस4ब
धी काय� क�रब ५५ ?+तशत पूरा गरेको छ । 

चार सय ५६ मेगावाट aमताको रािEFय गौरवको तामाकोसी जल�व�यतु ्आयोजनाको ?धानम
Sी पुEपकमल 

दाहालले मगंलबार �थलगत +नर�aण गरेका छन ्। 

पावर हाउसमा Fा
सफम�रको पाइ�पङ काय� अि
तमचरणमा पुगेको छ । लट–३ मा पनP हाइbोमेका+नकल अ
तग�त 

टवा�इनका पाट�स आयोजना�थल पुगी ‘ डेभल�पङ’ काय� भैरहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनाको लट–४ अ�तगत पनP �व�युत ्?सारणका ला�ग २२०÷१३२ केभीको ?सारण लाइन भारतीय क4पनी 

केईसी इ
टरनेसनल >ल>मटेडले स%ु गरेको हो । यसको +नमा�ण काय� क�रब ७० ?+तशत स4प
न भएको छ । 

केईसीले ग�गरखोलादे9ख 9ख4तीस4मको ४७ Tकलो>मटर लाइन ?सारण गनP एक सय २७ वटा टावरमाफ� त ६४ वटा 

टावर +नमा�ण स4प
न गरेको छ । थप ३० वटा टावरको जग ख
ने काय� पूरा भएको छ । यसैगर� लट–१ को 

ठेकेदारले भूक4पले a+त_�त भएको ?वेशमाग�अ
तग�त का�े >भरमा तीन सय ३० >मटर ल4बाई हुने स%ुङमाग�को 

गत असारदे9ख सु% गर� शु बारस4म दईु सय ७२ >मटर स4प
न गरेको छ । 

यसैबीच ?धानम
Sी दाहालले आयोजनाको काम स
तोषजनक रहेको बताउँदै +नधा��रत समयभ
दा ६ म)हनाअ+घ 

स4प
न गरे पुर�कृत गनP जानकार� )दए । तामाकोसी आयोजना ज�त ैठूला मेगा ?ोजे/ट प+न �वदेशी लगानीमै 

+नमा�ण गन� सTक
छ भ
ने ग+तलो स
देश यसले )दएको उनले बताए । तामाकोसी आयोजनामा सरकारले क�रब 

११ अब� ऋण लगानी गरेको छ । यसको सेयर �वप
न, स)हद र वेपOा प�रवारलाई प+न बाँडफाँट गनP गर� अZययन 

भइरहेको ?धानम
Sी दाहालले जानकार� )दए । 
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माडीको पानी दाङ झारेर ६६ मेगावाट lबजुल�  
गजे
X बोहरा  
सरकारले रो�पाको माडी नद�को पानीलाई दाङको >सरानस4म �याएर Aबजुल� +नका�ने र "यह� पानीले दाङको 

ज>मन >सँचाइ प+न ¢याउने गर� ?ा�व�धक अZययन स%ु गरेको छ । रो�पाको जेडवाङमा बाँध बनाएर माडीको 

पानीलाई दाङको >सरानमा झानP सरकार� योजना छ । 

ऊजा�म
Sी जनादश�न शमा�ले "यो पानीले क�रब ६६ मेगावाट �व�युत ्+नका�न सTकने जानकार� )दएका छन ्। 

यसबाट दाङको क�रब ७५ हजार हे/टर ज>मनमा >सँचाइका ला�ग पानी पुhनेछ । सरकारले आगामी ६ वष�>भSमा यो 

योजना स4प
न गनP लuय >लएको छ । यसका ला�ग क�रब ५४ अब� %पयैा ँलाhने ?ारि4भक अनमुान ग�रएको छ । 

माडी जल�व�यतु ्आयोजनाका नाममा "यसको स4पणू� ?ा�व�धक अZययनसमेत भइसकेको म
Sी शमा�ले 

जानकार� )दए । 

क�रब १७ Tकलो>मटर सु%ङ बनाएप+छ माडी नद�को पानी दाङको >सरानस4म आउन स/छ । "यह�� आयोजनाको 

काम हुनेछ । ‘आगामी ६ वष�>भSमा जल�व�यु"को काम सबै स4प
न हुनेछ', म
Sी शमा�ले भन,◌ े‘नभए प+न "यो 

+नर
तर च>लरहनेछ यसबाट दाङ र व�रपर�का िज�लासमेत लोडसेYडङ मु/त हुनेछन ्।' >सँचाइका ला�ग दाङभ�र 

नहर बनाउने अकs ठूलो योजना प+न म
Sी शमा�ले सनुाए । 

यो आयोजनामा +नजी aेSले ४० ?+तशत सेयर लगानी गनPछन ्भने ३१ ?+तशत सेयर आम नाग�रकको हुनेछ । 

य�त ै२९ ?+तशत सेयरमा सरकारको �वा>म"व हुनेछ । ‘घरघरमा Aबजुल�, घरघरमा �वरोजगार� र घरघरमा सेयर' 

भ
ने सरकार� अ>भयानअ�तगत सरकारले य�ता थु? ैठाउँमा �व�युत ्आयोजनाको स4भा;यता अZययन 

ग�ररहेको म
Sी शमा�ले बताए । 

‘यसबाट हामी देशलाई लोडसेYडङम/ुत गनPछK' नेकपा माओवाद� के
X दाङले मगंलबार आयोजना गरेको ‘नेपालको 

पानी, जनताको लगानी' �वषयक अ
तरT या काय� ममा उनले भने ‘सब ैजनताले साथ )दन ेहो र य�ता रािEFय 

योजनालाई जनताले आ�न ैसि4झने हो भने देशको �वकास टाढा छैन, सय वष�स4म ऊजा� सकंट नहुने काय�योजना 

बनाउँदैछK ।' 

यसैबीच ऊजा�म
Sी शमा�ले देशका ?मुख सहरलाई प+न �व�तारै लोडसेYडङम/ुत ग�रने बताएका छन ्। राजधानी 

सहरबाट "यसको स%ुवात ग�रएको भ
दै उनले "यहाँको पर�aण सफल भएमा देशका अ
य सहर प+न लोडसेYडङ 

म/ुत हुने बताए । 

‘हामीले अ)हले राजधानीबाट लोडसेYडङम/ुत अ>भयान थालेका छK, "यसको पर�aणमा सफल भयK भने �व�तारै 

देशका अ
य सहर प+न लोडसेYडङमु/त गन� �वक�प खो|नेछK', उनले भने, ‘ सरकारमा इ�छाशि/त र 

"यह�अनुसारको कम�चार�त
S भए देश �वकास चाँड ैहु
छ ।' "यसका ला�ग एउटा ?ा�व�धक स>म+तसमेत गठन 

गरेर लो 
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अ5ण ते>ोमा मुआ0जावापत १ खब� २५ अब� �वतरण ग=रदैं 

भीम गौतम   

नौ सय मेगावाटको अ%ण त@ेो जल�व�यतु ्आयोजनाबाट �व�था�पत संखुवासभावासीले करोडK मुआlजा बु�न 

थालेका छन ्। आयोजनाबाट ?भा�वत संखुवासभाको �वकट aेSहC नमु, पाथीभरा, याख ुर िज�वङ गा�वसका 

�व�था�पतले  मआुlजावापतको ठूलो प�रमाणमा रकम बु�न थालेका हुन ्। 

?मखु िज�ला अ�धकार�को सयंोजक"वमा रहेको जhगा a+तप+ूत � +नधा�रण स>म+तले ती गा�वसका २ सय ६९ 

घरधुर�लाई ?+तरोपनी जhगाको माS ै८ दे9ख १२ लाख %पैयाँस4म मुआlजा +नधा�रण गरेको छ । 

आयोजनाको ?व}धक भारतीय क4पनी एसजेभीएन अ%ण–३ पावर डभेलपमे
ट क4पनीले यो रकम उपलlध 

गराएको छ ।  

सखंुवासभाका ?मखु िज�ला अ�धकार� खुमका
त आचाय�ले मआुlजा �वतरण सु% ग�रएको जानकार� )दए । 

“जhगाको मआुlजावापत झMड ैसवा एक खब� �वतरण गन� लागेका छK ” उनले भने ।  

अ%ण त@ेोको +नमा�ण अ+घस4म ?+तरोपनी एक लाख %प◌ैयैा ँप+न नपनP सो aेSमा एक प�रवारले ५ करोडस4म 

बु�ने आयोजना @ोतले जनाएको छ । अ+त�वकट र आ�थ�क Cपमा समेत कमजोर अ%ण त@ेो ?भा�वत aेSका 

क+तपय बा>स
दा मआुlजाबाट एकैपटक करोडप+त ब
नेछन ्। 

िज�ला ?शासन काया�लय सखंुवासभाका अनसुार, ३५ )दन>भS मआुlजा बु�न आउने सचूनाअनुसार हालस4म ९९ 

प�रवारले +नवेदन )दइसकेका छन ्भने १० घरधुर�ले रकम >लइसकेका छन ्। 

?मखु िज�ला अ�धकार� आचाय�ले ?+तप�रवार करोडK बु�न ेभएकाले िज�ला ?शासन काया�लयले ?भा�वत 

प�रवारको सयंु/त बैक खाता खोलेर खातामा जाने गर� चेक उपलlध गराइएको  जानकार� )दए ।  

जhगाको मआुlजासँग ै?भा�वतहCले स4बि
धत गा�वसम ैजhगा Tकनेमा +तरेको म�ूयको ५० ?+तशत तथा +छमेक` 

गा�वसमा Tकनेमा ३० ?+तशतस4म थप मआुlजा क4पनीबाट पाउनेछन ्। 

"यसैगर� �व�था�पतहCलाई ?च>लत मू�यको आधारमा ?+तवग� Tफटको खच�का साथ ?+त�थापन हँुदाको खच� तथा 

a+त_�त काठ, %ख र फलफूलको मू�यसमेत )दइने बोड�ले जनाएको छ । 

�व�थापन हुने जhगामा भएको बाल�को ?च>लत मू�य, ६ म)हनाको घरबहाल, बसाइँ–सराइ तथा सामान लैजाने 

तथा लोड, अनलोड खच�वापतको रकमसमेत आयोजना ?व}धक क4पनीले )दने ;यव�था ग�रएको छ । 

घर भ"काएप+छ वा %ख, फलफूल, वाल�लगायत समेत लाने पाउने ;यव�था ग�रएको छ । �व�था�पत हँुदा जhगामा 

रहेको बाल�बाट उlजनी हुने तथा कुन ै;यवसाय रहेमा "यो ;यवसाय अकs ठाउँमा �थाना
तरण भएको एक वष�स4म 

मनुाफावापतको रकमलगायतका थप सं मणकाल�न खच�समेत �व�था�पतलाई )दइने आयोजनाले जनाएको छ ।  

�व�था�पतहCले करोडK पाउने भएप+छ मआुlजाको रकम द%ुपयोग नगन� लगानी बोड�ले भने �वOीय साaरता 

काय� म सtचालन गन� लागेको छ । 

कुलेखानी जलाशय +नमा�ण गदा� �व�था�पत भएका प�रवारले पाएको मआुlजा सदपुयोग र द%ुपयोगस4ब
धी 

वOृ�चS ?शारण गर� य�तो काय� म सtचालन ग�रएको हो । वOृ�चSस)हत पो�टर �वतरण ग�रएको बोड�का स�चव 

एव ं?व/ता र�व भkटराईले जानकार� )दए ।  
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जल>ोत स8झौताको अनुमोदन 
र"नससंार �ेEठ  

नोभे4बर २७, २०१४ मा द�तखत भएको साक�  �व�युत ्;यापार स4झौता (साक�  �प)टए) अग�ट २९, २०१६ मा 

नेपालको सं�वधानको धारा २७९ बमोिजम ससं�बाट अनमुोदन ग�रयो। यो स4झौता स4प
न भएप+छ साक� का 

सद�य राEFबीच �व�युत ्;यापार (आयात–+नया�त)गनP बाटो खलेुको छ। 

संवधैा�नक Cयवथा 

सं�वधानको धारा २७९ को उपधारा (१) मा 'नेपाल रा|य वा नेपाल सरकार पa हुने सि
ध वा स4झौताको अनमुोदन' 

इ"या)द गनP ;यव�था छ र उपधारा (२) मा (क) शाि
त र मSैी, (ख) सुरaा एव ंसाम�रक स4ब
ध, (ग) नेपाल 

रा|यको >समाना र (घ) ?ाकृ+तक @ोत तथा "यसको उपयोगको बाँडफाँटका �वषयह%मा भएको सि
ध स4झौता 

ससं�बाट अनमुोदन ग�रनुपनP भ+नएको छ। 'राEFलाई ;यापक, ग4भीर वा द�घ�काल�न असर पनP भएमा त"काल 

कायम रहेका स4पणू� सद�य सiंयाको दईु +तहाई बहुमतले गनु�पनP' नS साधारण बहुमतबाट ग�रने ;यव�था छ। 

देशमा कमलर� रा� ेचलन गरैकाननुी भइस/यो तर जल@ोतलाई कमलर�करण गन� सरकार उ�यत छ। यसमा 

;यव�था�पकाको मौन सहम+त दे9खयो भने 
यायपा>लकाले प+न असंवैधा+नक ठहरय्ाएन। 

तसथ� नेपाल रा|य/सरकारले (१) ?ाकृ+तक @ोतको बाँडफाँट वा (२) ?ाकृ+तक @ोतको उपयोगको बाँडफाँट गनP 

?योजनले ग�रने सि
ध/स4झौता ससं�बाट अनमुोदन ग�रनुपछ�। जल@ोतको स
दभ�मा ?ाकृ+तक @ोतको बाँडफाँट 

भ
नाले (१) एउटा खास नद�को पानी यसलाई र अकs नद�को उसलाई अथवा (२) नद��वशेषको पानीको यो य+त 

प�रमाण यसलाई र उ+त प�रमाण उसलाई भनेर बाँ�न ेहो। ?ाकृ+तक @ोतको उपयोगको बाँडफाँट भ
नाले पानी, जुन 

?ाकृ+तक @ोत हो, उपयोग गरेर उ"पादन हुने उपज—जल�व�यतु—्को बाँडफाँट गनु� हो र जल�व�यतु ्;यापार गनु� 

भनेको ?ाकृ+तक @ोतको उपयोगको बाँडफाँट हो। यस ैकारण साक�  �प)टए ससं�बाट अनमुोदन गनु�परेको हो। 

भारतीय स�ंवधानमा य�तो ;यव�था नभएकाले भारत सरकारबाट ग�रएका सि
ध स4झौता ससं�बाट अनमुोदन 

गराइँदैन। 

�पWडएको ससंद�य अनमुोदन 

तर +नजी aेSसँग स4प
न +नकासीमलूक मा�थ�लो कणा�ल�, अ%ण ३ ज�ता आयोजनाका ?ब��धकह%सँग 

ग�रएका आयोजना �वकास स4झौता, जसलाई अं_ेजीमा ?ोजे/ट डेभलेzमे
ट अ�_मे
ट (�पYडए)भ+न
छ, 

ससं�बाट अनमुोदन गराइएका छैनन।् सतह�Cपमा हेदा� यी स4झौता �व�युत ्;यापार स4झौता हैनन,् आयोजना 

काया�
वयन स4झौता हुन।् तर +नकासीमलूक आयोजना +नमा�ण गन� �पYडए ग�रएको र उ"पा)दत Aबजुल� +नकासी 

ग�रने हुनाले ?ाकृ+तक @ोत, पानी, उपयोग गर� जल�व�यतु ्उ"पादन गरेर उ"पा)दत उपज (जल�व�यतु)् +नकासी 

ग�रने हुनाले ?ाकृ+तक @ोतको उपयोगको बाँडफाँट हुन जा
छ, साक�  �प)टएबाट ज�तै। तसथ� यी स4झौताको प+न 

ससंद�य अनमुोदन अप�रहाय� छ। 

यसबाट ससंद�य अनमुोदनस4ब
धी संवैधा+नक ;यव�थाको उ�लघंन भएको छ भने ससं�बाट अनमुोदन 

नगराइनाले ससं�को हक हनन ्भएको छ, अवम�ूयन प+न। सासंदह%ले खाजा मीठो नहँुदा प+न �वरोध/अवरोध 

गछ�न ्भने यस स4ब
धमा मौन रहनु रह�यमय छ, स�ंवधान उ�लघंनमाS भएको नभएर ससं�को अ�धकारसमेत 

कंुिMठत भएको छ। काय�पा>लका र ;यव�था�पका दधूको साaी Aबरालो बसेको त हैन होला? 



ससंद�य अनमुोदनको इ�तहास 

नेपालको संवैधा+नक इ+तहास केलाउँदा २०४७ सालअ+घका सं�वधानमा ससंद�य अनमुोदनको ;यव�था �थएन। 

शायद, ती ;यव�थाह%मा देशको साव�भौमसOा र राजक`य सOा राजामा +नह�त भएकाले उनले अनमुोदन गरेप+छ 

ससंद�य अनमुोदन आवwयक ठा+नँदैन�यो। Tकनभने "यस बखतका �व>भ
न नामकरण ग�रएका ससं� ज�तो 

दे9खने +नकायह% साव�भौम �थएनन।् 

नेपालमा प)हलो पटक २०४७ सालको सं�वधानमा धारा १२६ मा य�तो ;यव�था ग�रयो भने अ
त�रम सं�वधानको 

धारा १५६ मा र वत�मान सं�वधानको धारा २७९ मा प+न सोह� ;यव�था छ। �पEट छ, २०४७ सालको सं�वधान 

+नमा�ताह%ले यस स4ब
धमा काय�पा>लकालाई पूण� अ�धकार स4प
न बनाउन चाहेन र +निwचत �वषयह%मा 

भएका स4झौता/सि
ध ससं�बाट अनमुोदन गनoपनP बाZया"मक ;यव�था गरय्ो जुन वत�मान सं�वधानले प+न 

+नर
तरता )दएको छ। 

3यायपा(लका 

 +नकासीमलूक पिwचम सेती आयोजनाको स4झौता स4ब
धमा सवs�च अदालतमा �रट +नवेदन परेर यस 

पंि/तकारसमेतले बहस गरेको मु�दाको २०६५ भदौ २४ मा 
यायाधीश अनुपराज शमा� र क�याण �ेEठको सयंु/त 

इजलासले ससंद�य अनमुोदन अनावwयक ठहरय्ायो (+नण�य न.ं ८०५९)। फैसलामा उ/त 'करार�य स4झौता दईु 

देशबीचको वा बहुरािEFय ?कृ+तको ?ाकृ+तक @ोत बाँडफाँटस4ब
धी स4झौता नभएको' भ+नएकाले य�ता स4झौता 

दईु देशबीचको वा बहुरािEFय ?कृ+तका भएमाS ससंद�य अनमुोदन आवwयक हुने नS नहुने ;याiया दे9खयो। 

 यो ;याiयाले अ%ण ३ आयोजना स4ब
धमा सतलज जल�व�यतु ्+नगमसँग सरकारले गरेको स4झौताको ससंद�य 

अनमुोदन आवwयक हु
छ। Tकनभने यो स4झौता भारतको सघंीय सरकार तथा एक ?ा
तीय सरकारको 

�वा>म"वमा खडा ग�रएको क4पनी र नेपाल सरकारबीच भएको हुनाले व�ततुः नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच 

न� स4झौता भएको छ। यस स4ब
धमा सवs�च अदालतमा परेको �रट +नवेदन हाल �वचाराधीन छ। आशा गरK, 

सवs�च अदालतबाट भारत सरकारसँग ैस4झौता भएको भएमाS ससंद�य अनमुोदन अ+नवाय� हुने र भारत 

सरकारको �वा>म"व भएको क4पनीसँग ग�रएको स4झौता हुनाले ससंद�य अनमुोदन आवwयक नहुने ;याiया हुने 

छैन। 

२०४७ सालको स�ंवधान 

 २०४७ सालको सं�वधान +नमा�ताह%को मनसाय �पEट �थयो र यो धारा बु��धमOापणू� तवरले +नमा�ण ग�रएको छ। 

उ/त धारामा 'नेपाल रा|य वा सरकार पa हुने' माS भ+नएको छ। एक पa नेपाल रा|य/सरकार र अकs पa अकs 

रा|य/सरकार भ+नएको छैन। यसबाट अकs राEF/सरकारसँग भएका सि
ध/स4झौता माSमा ससंद�य अनमुोदन 

गनु�पनP र +नजी aेSसँग ग�रएको सि
ध/स4झौता ससंद�य अनुमोदन आवwयक नहुने भ
ने दे9ख◌ँदैंन। तसथ� धारा 

२७९(२) का �वषयह%मा (१) नेपाल रा|य/सरकार र अकs रा|य/सरकारबीच सि
ध/स4झौता भएमा वा (२) नेपाल 

रा|य/सरकार एक पa र कुन ै�वदेशी वा �वदेशी ;यि/त, सघंसं�था, +नकाय वा +नजी aSे अकs पa रहेर स4झौता 

भएमा प+न ससंद�य अनमुोदन अप�रहाय� हु
छ। सम_मा नेपाल रा|य/सरकार एक पa भएर यी �वषयमा सि
ध 

स4झौता भएमा ससंद�य अनुमोदन आवwयक हु
छ, अकs पa अकs रा|य/सरकारसँग होस,् बहुराEF होस ्वा कुन ै

कुन ै�वदेशी वा �वदेशी ;यि/त, सघंसं�था, +नकाय वा +नजी aेSसँग होस।् 

सि3ध र स8झौताका श0दह5का अ3योल 



 सामा
यतया रा|य/सरकारह%बीच हुने स4झौतालाई सि
ध (अं_ेजीमा )kरट�) भ
ने चलन छ र यो �वषय >भयना 

क
भे
सन अन द ल अफ )kर)टजको धारा २ को (क)ले समेkछ। अ+न गैरसरकार� �तरमा ग�रने स4झौतालाई 

सामा
यतया सि
ध भ+नँ◌दैंन। यी कुरालाई £दयगंम गरेर सं�वधान +नमा�ताह%ले सि
ध र स4झौता दवु ैशlदह% यो 

धारामा ?यु/त गरेका हुन।् अवwय प+न स�ंवधान ज�तो मह"वपूण� द�तावेजमा नेपाल रा|य/सरकार र अ
य 

रा|य/सरकारबीच भएका स4झौताको स
दभ�मा माS लाग ुहुने भए दवु ैशlदह% ?योग ग�रँ◌दैंन�यो, सि
ध 

शlदमाS ?योग ग�र
�यो। 

�व�युत ्Cयापार स8झौता 

सरकारले १९९७ मा भारतस◌ंगँ गरेको �व�युत ्;यापार स4झौतालाई सि
ध नामकरण गरेको नभए ताप+न ससंद�य 

अनमुोदन आवwयक �थयो र ससंद�य अनमुोदन हुन नसकेकैले उ/त सि
ध मतृ भयो। २०१४ मा फे�र अकs �व�युत ्

;यापार स4झौता ग�रयो। यसबाट के ?िEट
छ भने नेपाल रा|य/सरकारले अकs रा|य/सरकारसँग गरेका सबै 

स4झौतालाई सि
ध नामकरण ग�र◌ंदैँन र धारा २७९ को मनसाय सि
ध माS ससंद�य अनमुोदनको अ�धकार 

aेS>भS पनP र स4झौता नामकरण ग�रएकाले ससंद�य अनमुोदन आवwयक नपनP हैन। 

तर भारतसँग २०१४ मा भएको �व�युत ्;यापार स4झौता, जुन सवs�च अदालतकै ;याiयाअनसुार सि
ध हो (साक�  

�प)टए ज�त)ै, अ)हलेस4म ससं�बाट अनुमोदन ग�रएको छैन र अनमुोदन गराउन नपनP मनगढ
त े;याiया गरेर 

सरकार ढु/क बसेको छ। यसबाट प+न सं�वधान उ�लघंनमाS हैन, ससं�को हकसमेत हनन ्भएको छ। सवs�च 

अदालतको पिwचम सेतीको नजीरलाई समेत सरकारले उपेaा गरेकाले सवs�च अदालतको अपहेलना भएको छ। 

आशा गरK, सवs�च अदालतबाट आ�न ैअ_सरतामा यस स4ब
धमा जानकार� >लएर परमादेश वा अ% कुन ै

उपय/ुत आदेश जार� गरेर ससंद�य अनमुोदन सु+निwचत ग�रनेछ। 

जल�व�यतु ्आयोजनाको कमलर�करण 

 सवs�च अदालतले यो स4झौता खास अव�धस4मका ला�ग भएको र उ/त अव�धप+छ सरकारले आयोजना Tफता� 

पाउने हुनाले प+न द�घ�काल�न ?+तकूल असरय/ुत नभएको ठहरय्ाएको छ। ओझलेमा के परेको छ भने >सम
ट� 

छडले बनेको बाँध, कुलो ज�ता संरचनाको आयु ५० वष� ज+त भए ताप+न टबा�इ जेनरेटर ज�ता उपकरणको आयु 

२५/३० वष�माS हुने हुनाले नेपाल सरकारले २५/३० वष�मा आयोजना Tफता� पाउँदा कवाडी अव�थामा हु
छ। यो 

;यव�था त हुकP क` छोर� (आयोजना)लाई +निwचत अव�धलाई कमलर� बनाउन े(Aबजुल� +नकासी गन� )दने) र २५/३० 

वष�प+छ, स
तानो"पादन गनP aमता सTकएप+छ घर फका�एर �याउने (नेपालको हुने) भनेज�तै हो। यसबाट 

नेपाललाई सो�चएभ
दा बढ� ग4भीर द�घ�काल�न ?+तकूल असर पछ�। दोहन गन� >मलेस4म गनP, न>म�ने भएप+छ 

फका�उने जुन औप+नवे>शक दोहन हो, यसो ग�रँदा हात लाhयो शू
यको अव�थामा पु�ग
छ, जसको म+तयार नेपाल 

सरकार बनेको छ। देशमा कमलर� रा� ेचलन गरैकाननुी भइस/यो तर जल@ोतलाई कमलर�करण गन� सरकार 

उ�यत छ। यसमा ;यव�था�पकाको मौन सहम+त दे9खयो भने 
यायपा>लकाले प+न असंवैधा+नक ठहरय्ाएन। 

 यस पंि/तकारले सवs�च अदालतको अवहेलनामा कारबाह� भोhन तयार भएरै प+न भ
नपैनP हु
छ– सरकारको 

य�तो असंवैधा+नक काममा उ/त अदालत साaी बसेको दे9खयो। के +नजी aेSले हात हा�दैमा जल@ोतस4ब
धी 

स4झौताले ससंद�य अनमुोदनबाट उ
मुि/त पाउँछ? उ�टोबाट हेदा� ?ाकृ+तक @ोत स4ब
धमा +नजी aेSसँग 

ग�रएका स4झौताको ससंद�य अनमुोदन आवwयक नठहनP हो भने यो धाराको ?योजन ैरह
न। ?ाकृ+तक 

@ोतस4ब
धी सब ैस4झौता +नजी aेS (�वदेशी सरकारको �वा>म"वमा रहे प+न) सँग गरेप+छ ससंद�य अनमुोदन 

आवwयकै नपनP प+न हु
छ? 



य)द +नजी aेSसँग करार�य स4झौता गरे ससं�को अनमुोदन >लनु नपनP हो भने◌े सरकारले +नजी aेSसँग (१) 

शाि
त र मैSी, (२) सुरaा एव ंसाम�रक स4ब
ध र/वा (३) नेपाल रा|यको >समाना स4ब
धमा प+न करार�य 

स4झौता गरे ससंद�य अनमुोदन आवwयक हु
न। "यसो भए कसलेै इ�ट इि
डया क4पनीको मोडलेमा �वदेशी 

सरकारको �वा>म"व रहेको वा नरहेको सरकार� वा +नजी �वदेशी �वदेशी क4पनी खडा गरेर (१) शाि
त र मSैी, (२) 

सुरaा एव ंसाम�रक स4ब
ध (३) र/वा नेपाल रा|यको >समाना स4ब
धमा स4झौता गरेमा ससंद�य अनमुोदन 

आवwयक ठहदoन। यसो भए नेपालको भ�वEय के हु
छ? सरकारले कुन ै+नजी aेSलाई नेपालको पूरै वा केह� भभूाग 

ठे/कामा )दए प+न ससंद�य अनमुोदन अनावwयक नहुने भयो। 

 यो प+न तक�  हुन स/छ Tक (१) शाि
त र मैSी, (२) सुरaा एव ंसाम�रक स4ब
ध (३) र/वा नेपाल रा|यको >समाना 

स4ब
धमा जोसँग स4झौता भए ताप+न ससंद�य अनमुोदन आवwयक पनP तर ?ाकृ+तक @ोतको स4ब
धमा भएका 

स4झौता माS अनमुोदन आवwयक नहुने। के यो युि/तसंगत तक�  हो? नेपाल एक साव�भौमसOा स4प
न मलुकु 

हुनाले +नजी aेSसँग भएको करार�य स4झौता होस ्वा अकs राEF वा बहुराEFह%सँग भएको सि
ध, धारा २७९ को 

�वषयको सि
ध/स4झौता सं�वधानले ससंद�य अनमुोदन आवwयक छ भनेप+छ यसलाई छ�न >म�दैन। 
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उप�यकाको लोडसेWडङमुXत अ(भयान �नर3तर : ऊजा�म3Pी 
सरकारले पर�aणका Cपमा काठमाडK उप"यकामा सु% ग�रएको लोडसेYडङम/ुत  अ>भयानलाई +नर
तरता )दन े

जनाएको छ । म
Sालयमा Aबह�बार आयोिजत पSकार स4मेलनमा ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले काठमाडK 

उप"यकामा ज�त ैदेशका अ
य भागमा समेत लोडसेYडङम/ुत अ>भयान सु% गनP बताए । 

उनले ?ाzत भएकै @ोतलाई प�रचालन गरेर पर�aणका Cपमा काठमाडK उप"यकालाई लोडसेYडङम/ुत ग�रएको 

उ�लेख गदo "यसलाई जार� रा� ेतयार� भइरहेको बताए । उनले दस�–+तहारदे9ख जार� रहेको लोडसेYडङम/ुत 

अ>भयानलाई साथ�क बनाउन �व�यत ्?ा�धकरणले ?ा�व�धक तयार� ग�ररहेको, वैकि�पक @ोतको प)हचान र 

भारतबाट थप Aबजुल� आयात गनP पहल भइरहेको दाबी गरे । 

?धानम
Sी पुEपकमल दाहाल र ऊजा�म
Sी शमा�को काठमाडK उप"यकालाई लोडसेYडङम/ुत गन� )दएको +नदPशन 

पूरा गन� ?ा�धकरणले नद�को बहावमा आधा�रत (रन अफ �रभर) आयोजनाबाट पूण� aमतामा �व�युत ्उ"पादन 

भइरहेको समयमा समेत कुलेखानी जलाशयय/ुत आयोजना )दनहँु तीन घ
टास4म चलाइरहेको र औ�यो�गक 

क�रडोरमा बढ� समय �व�युत ्कटौती ग�ररहेको दाबी ऊजा� म
Sालयकै अ�धकार�को छ । )हउँदयाम र चतै–

वैशाखलाई साँचेर रा�ुपनP कुलेखानी आयोजना अ)ह�य ैचलाउँदा प+छ बढ� लोडसेYडङ हुने �च
तासमेत ती 

अ�धकार�ले ;य/त गरे । 

ती अ�धकार�का अनसुार अ+घ�ला वष�हCमा कुलेखानी नद�को पानीको बहावमा आधा�रत आयोजनामा बहाव घटेर 

�व�युत ्उ"पादन कम भई बढ� समय लोडसेYडङ हुने )हउँदयाम र चैत–वैशाखमा माS चलाउने ग�र
�यो । यस वष� 

?ा�धकरणले दस�दे9ख न ै)दनहँु साँझमा कुलेखानी दईुदे9ख तीन घ
टा चलाएर �व�युत ्उ"पादन ग�ररहेको छ । 

यसबारेमा सtचारकमmहCले िज�ासा राiदा म
Sी शमा�ले कुलेखानीको पानी >सZयाउने र उप"यका बा)हर 

लोडसेYडङ थप गरेर काठमाडKमा +नय>मत �व�युत ्)दइएको भ
ने कुरामा स"यता नरहेको दाबी गरे । उनले 

आमजनता अँZयारामा ब�ननुपरोस ्भनेर �पक आवर अथा�त साँझको समयमा माS तीन घMटा औ�यो�गक 

क�रडोरहCमा लोडसेYडङ गनP ग�रएको भने �वीकार गरे । 

उनले उप"यकामा साँझको समयमा ३ सय मेगावाट Aबजुल�को माग रहेको र अC समयमा माग आधाभ
दा कममा 

घkने भएकाले ;यव�थापन न ै?मखु �वषय भएको दाबी गरे । हाल मलुुकमा १४ सय मेगावाट �व�युतको माग भए 

प+न के
X�य ?णाल�मा आठ सय मेगावाटको हाराहार�मा Aबजुल� उ"पादन भइरहेको छ । भारतबाट ?ा�धकरणले ३ 

सय ३५ मेगावाटस4म Aबजुल� आयात ग�ररहेको छ ।  

शमा�ले आगामी एक म)हना>भS ४५ मेगावाट �व�युत ्थप हुने जानकार� )दए । उनले लामो समयदे9ख अव%�ध 

रहेका चमे>लया, कुलेखानी त@ेो र मा�थ�लो ASशूल� �ी ‘ए’ ज�ता आयोजनालाई यु�ध�तरमा अगाYड बढाइएको 

दाबी गरे । उनले 9ख4ती–ढ�केबर ?सारण लाइन र ढ�केबरमा सब�टेसनको +नमा�णले समेत ग+त >लएकाले 

आगामी )हउँदमा सहज Cपमा �व�युत ्उपलlध हुने दाबी गरे ।  

ढ�केबर–मजु�फरपरु अ
तरदेशीय ?सारण लाइन हँुदै ?ा�धकरणले आगामी )हउँदस4म २ सय ५० मेगावाट Aबजुल� 

आयात गनP गहृकाय� ग�ररहेको छ । 9ख4ती–ढ�केबर ?सारण लाइन र सब�टेसन ब+नसकेप+छ भारतबाट आयात 

ग�रने Aबजुल� राजधानीमा �याउने योजना ?ा�धकरणको छ । यो योजना सफल भएमा )हउँदयाममा राजधानीमा 

लोडसेYडङ घटाउन म�दत पुhने �वwवास ऊजा� म
Sालयका अ�धकार�हCको छ । 
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पिTचम सेती आयोजना Oकन ? 

डा. गणुाकर भkट 

पिwचम सेती जल�व�यतु आयोजनाको चचा� च�नथालेको दईु दशक पु�गसकेको छ । बझाङ, बैतडी, डडलेधुरा र डोट� 

िज�लाको >समाना भएर बhने सेती नद�को उपयोग गदo �व�युत उ"पादन गन� +नमा�ण गनP भ+नएको यस 

आयोजनाको वातावरणीय मू�यांकन सन ्१९९७ मा न ैस%ु ग�रए प+न काया�
वयन अगाYड ब�नसकेको छैन । लामो 

समयस4म अEFे>लयाल� क4पनी �नोई माउ
टेनले +नमा�ण गनP भ+नए प+न पिwचम सेतीको काम अगाYड ब�न 

सकेन ्। प+छ�लो समय नेपाल �व�युत ?ा�धकरण समेतको सहभा�गतामा �च+नया ँक4पनी �ी–गजPजले +नमा�ण 

गनP भ
ने �वषय प+न चचा�म ैसी>मत छ । 

पिwचम सेती जल�व�यतु आयोजनाको चचा� च�नथालेको दईु दशक पु�गसकेको छ । बझाङ, बैतडी, डडलेधुरा र डोट� 

िज�लाको >समाना भएर बhने सेती नद�को उपयोग गदo �व�युत उ"पादन गन� +नमा�ण गनP भ+नएको यस 

आयोजनाको वातावरणीय मू�यांकन सन ्१९९७ मा न ैस%ु ग�रए प+न काया�
वयन अगाYड ब�नसकेको छैन । लामो 

समयस4म अEFे>लयाल� क4पनी �नोई माउ
टेनले +नमा�ण गनP भ+नए प+न पिwचम सेतीको काम अगाYड ब�न 

सकेन ्। प+छ�लो समय नेपाल �व�युत ?ा�धकरण समेतको सहभा�गतामा �च+नया ँक4पनी �ी–गजPजले +नमा�ण 

गनP भ
ने �वषय प+न चचा�म ैसी>मत छ । 

नेपालको व�त ुतथा सेवा आयातमा ऊजा�को )ह�सा ब�दै गएको प�र?ेuयमा पिwचम सेतीज�ता रािEFय मह¤वका 

आयोजनाको आवwयकता ट�कारो ब
दै गएको छ । �वगत केह� वष� यताका त�या�क हेदा� नेपालको पेFो>लयम 

पदाथ� आयातमाS ै% एक सय अब� नाघेको छ । पाँच म)हना लामो नाकाब
द� हँुदाहँुदै प+न गत आ�थ�क वष�मा % ६५ 

अब�को पेFो>लयम पदाथ� औपचा�रक Cपम ैआयात भएको �थयो । "यसभ
दा प)हलेका दईु आ�थ�क वष�मा  मश: %. 

१३४ अब� र %. ११२ अब�को पेFो>लयम पदाथ� आयात ग�रयो । पेFो>लयम पदाथ�को �वक�पको Cपमा �व�युत ?योग 

बढाउनुपनPमा नेपालले आ�नो �व�यमान �व�युत आपू+त �को एक +तहाइभ
दा बढ� भारतबाटै आयात ग�ररहेको छ । 

गत आ�थ�क वष�मा आपू+त � भएको कुल �व�युतमZये ३४ ?+तशत भारतबाटै आयात ग�रएको �थयो । भारतबाट 

आयात गरेर प+न जाडो मौसममा क�रब सात सय मेगावाट 
यनु हुने गछ�  । आगामी )दनमा नेपालको अथ�त
Sको 

�व�तार र अ
य पूवा�धारको �वकाससँग ै�व�युतको माग ब�ने +निwचत छ । तर उ�लेखनीय पa के हो भने पिwचम 

सेती आयोजना देशमा �व�यमान ऊजा� संकट समाधान गन�माS नभएर अ
य �िEटकोणले समेत मह¤वपूण� दे9ख
छ 

। 

नेपालको जल�व�यतु �वकासको इ+तहास हेदा� एउटै aेS र �थान वरपरमाS ठूला जल�व�यतु आयोजनाको 

+नमा�णलाई केि
Xत गनP ?व�ृO दे9ख
छ । हाल सtचालनमा रहेका र +नमा�णो
मुख जल�व�यतु आयोजनाहC प+न 

मZयमाtचल aेS र यसैको व�रप�र बढ� केि
Xत छन ्। तसथ� पिwचम सेतीको मह¤व �व�युत उ"पादनमा हुनस/ने 

सम_ भौगो>लक जो9खम �व�वधीकरणका ला�गसमेत दे9ख
छ । नेपालमा ऊजा�को मiुय @ोत जल�व�यतु न ैहो । 

ससंारका �वक>सत र तलुना"मक Cपमा सहजै पेFो>लयम पदाथ� उपल;ध हुनस/ने देशहC प+न वातावरणीय 

पaलाई समेत Zयानमा राiदै �व�युतको ?योग बढाउने अ>भयानमा ला�गरहेको समयमा नेपालले ऊजा�को 

आपू+त �मा कुन ै;यवधान नहुनेगर� जल�व�यतुको �वकास गनु�पछ� भ
ने धारणा +न�व�वाद छ । 



केह� समययता नेपालमा जल�व�यतु �वकासका ला�ग +नकै धेरै बहस तथा छलफल भइरहेका र ?T यासमेत 

अगाYड बढेका छन ्। तथा�प अ�धकांश चचा� र बहसहC भौगो>लक जो9खम �व�वधीकरणस)हत आयोजना �वकास 

गनPतफ�  केि
Xत भएका छैनन ्। केह� समयअ+घ क4पनी मोडलमा सु% गनP भनी साव�ज+नक ग�रएका अ�धकाशं 

आयोजनाहC प+न एउटै aेS र �थानमा केि
Xत छन ्। बाढ�—प)हरो र भूक4पज�ता ?ाकृ+तक �वप�Oले एउटै 

aेSमा केि
Xत �व�युत आयोजनाहCमा a+त पुhन गएमा मलुुकको अथ�त
S र आम जनजीवन माS ठzप हुने होइन 

। यसको ?"यa ?भाव त"काल गनु�पनP राहत, उ�धार र उपचारमा समेत पनP हु
छ । यस ?स�गमा �व�युत 

उ"पादनमा उ"प
न हुनस/ने के
X�कृत भौगो>लक जो9खमलाई 
यनुीकरण गन�का ला�गसमेत पिwचम सेती 

जल�व�यतु प�रयोजनाको आवwयकता बढेको छ । 

पिwचम सेतीको अकs आवwयकता भनेको मलुुकको सबैभ
दा बढ� ग�रब घरप�रवार ब�ने aेSको �वकास र 

सम�ृ�धलाई ग+त )दनका ला�ग हो । नेपाल जीवन�तर सवPaण २०६७/६८ ले सबभै
दा उ�च ग�रब रहेका भ+नएका 

१० िज�लाहCमZये सदुरू पिwचममा माS ै६ िज�ला अथा�त ्बाजुरा, बझाङ, दाजु�ला, डोट�, अछाम र बैतडी पछ�न ्। 

पिwचम सेती आयोजना ?ार4भ हुनासाथ यस aेSको ग�रबी दर घटाउन र ग�रब घरप�रवारलाई ग�रबीको 

दwुच बाट बा)हर +नका�न ठूलो म�दत पुhने +निwचत छ । आयोजनाको काम सु% हुनासाथ यस aेSमा सडक, 

�कुल, अ�पताल, ;यापा�रक के
X आ)दको �वकास हुने हु
छ । सेवाज
य सं�थाको �थापनासँग ैतरकार� तथा 

फलफूल खेती, ;यावसा+यक पशुपालन र सम_ कृ�ष aेSको �वकासमा म�दत पुhने हु
छ । आयोजनाहC सँगसँग ै

सुदरू पिwचमाtचलमा ;यावसा+यक खेतीको �वकासका ला�ग सरकार� तवरबाट �वशेष काय� म ?ार4भ गनP हो भने 

यो aेS व�तभुाउ, खा�या
न, फलफूल तथा तरकार�मा आ"म+नभ�र ब
न स/छ र यसले आयात ?+त�थापन 

गन�समेत सहयोग पुhने दे9ख
छ । 

पिwचम सेती �व�युत आयोजना सँगसँग ैसदुरू पिwचमका पय�टक`य ग
त;यहCको �वकास भई मलुुककै पय�टन 

उ�योगले फEटाउने अवसर पाउनेछ । च�च�त खzतड aेSको �वकासका ला�गसमेत पिwचम सेती आयोजना 

आवwयक दे9ख
छ । सुदरू पिwचमको सदरमकुाम डोट�बाट खzतड जो�ने केबल कार +नमा�ण गनP हो भने खzतड 

नेपालकै नमुना पय�टक`य ग
त;य ब
ने स4भावना छ । पिwचम सेतीको +नमा�णले खzतडमाS नभई बडीमा>लका, 

शैलेwवर�, उ_तारा, ASपरुा स
ुदर�, मि�लकाजु�न ज�ता सां�कृ+तक–धा>म�क मह¤वका aेSको �वकास हुने र 

यसमाफ� त भारतीय पय�टकहCलाई नेपाल >भ�याउन सिजलो हुने हु
छ । यसबाहेक बझाङ हँुदै मानसरोवर जानेका 

ला�ग सडक यातायातको �व�तार गन� तथा नेपाल� भाषा, स�ंकृ+त र स¢यताको उ�गम मा+नएको सुदरू पिwचम 

aेSको )दगो �वकास गन� पिwचम सेती �व�युत आयोजनाले उ"?ेरकको भू>मका खे�न स/छ । धा>म�क र पय�टक`य 

�वकासका ला�गमाS नभई सदुरू र मZयपिwचम aेSको जै�वक र भौगो>लक �व�वधतालाई आ�थ�क उ
न+तको 

माZयम बनाउन प+न पिwचम सेती आयोजनाको महOव् छ । अ
न भMडारका Cपमा रहेका कैलाल� र कtचनपुरको 

अ
न उ"पादनकै ला�ग अ�धकतम उपयोग गनP र पहाडी aेSलाई जडीबुट� उ"पादन एव ं?शोधन, पशुपालन, शै�aक, 

आयुवP)दक तथा पय�टक`य के
Xको Cपमा �वकास गन� प+न पिwचम सेती आयोजनाले सहयोग पुरय्ाउने स4भावना 

छ । 

उ"पा)दत �व�युतको �थानीय खपतस4ब
धी द�घ�काल�न स4भावनालाई मा�थ भ+नएझ� पुँजीकृत गनP �वषयलाई 

त"काल काया�
वयन गन� नसTकए प+न आयोजना aेSसँग ैजोYडएका भारतका उOर ?देश र उOराखMडमा �व�युत 

+नया�त गर� भारतसँग ब�दै गएको �व�युत ;यापार घाटासमेत कम गनP अवसर ?ाzत हुने दे9ख
छ । गत वष�को 



पाँच म)हना लामो सीमानाका अवरोधप+छ भारतसँगको अ"य�धक +नभ�रता घटाउँदै अ
तर–+नभ�रता बढाउनपुनP 

भ
ने धारणालाई यथाथ�मा बद�न प+न पिwचम सेती सहायक>स�ध हुनस/छ । 

नेपालमा >भASने ?"यa वैदे>शक लगानी �व�वधीकरणका ला�गसमेत पिwचम सेती उपयु/त अवसर हो । नेपालको 

?"यa वैदे>शक लगानीमा हालस4म भारतको न ैठूलो )ह�सा रहँदै आएको छ । चचा�मा आएझ� �च+नयाँ पaको ठूलो 

लगानी >भ�याउन प+न पिwचम सेतीलाई त"काल अगाYड बढाइन आवwयक छ । 

अ
"यमा, �व�युत उ"पादनमा दे9खएको के
X�कृत भौगो>लक जो9खम �व�वधीकरण गन�, देशको सबभ
दा 

�पछYडएका aेSका जनतालाई �वकासको मलू?वाहमा समा)हत गन�, ग�रबी +नवारण गन� र रोजगार�का )दगो 

अवसर >सज�ना गन� प+न पिwचम सेती आयोजना काया�
वयन गनु�पनP भएको छ । पुँजीगत खच� हुन नसक` 

सरकारको ढुकुट�मा माS ैक�रब % २०० अब� रहेको अव�थामा Aब>भ
न कोणबाट रणनी+तक मह¤व बोकेको पिwचम 

सेती आयोजना काया�
वयन गन� �वल4ब ग�रनु हँुदैन । शत?+तशत वैदे>शक लगानी, शत?+तशत नेपाल सरकारको 

लगानी वा +नजी–साव�ज+नक लगानी मZयेको जनुसुकै �वक�प अपनाएर भए प+न पिwचम सेती आयोजना +नमा�ण 

गनु� स
त>ुलत aेSीय �वकासका ला�गसमेत मलुकुकै आवwयकता र ?+तEठाको �वषय हो । 
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उप�यकाको लोडसेWडङ मुXत अ(भयानलाई �नर3तरता aद3छु :  
ऊजा�म
Sी ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले काठमाडK उप"यकामा अ)हलेको �व�युत ्आपू+त �लाई +नर
तरता )दन सरकार 

ला�गपरेको बताएका छन ्।  

काठमाडK उप"यका लगायत देशका �व>भ
न भागमा माग ;यव�थापनको काम भइरहेको ऊजा�म
Sी शमा�ले 

जानकार� )दए । उनले अ)हले �व�यु"भार कटौती  (लोडसेYड�) हटाउन प�रaणको %पमा काम भइरहेको बताए । 

“उप"यकाका ला�ग देशका अ�धकाशं aेSमा लोडसेYडङ नभए प+न यसलाई +नर
तरता )दन अ)हले प�रaणकालमा 

छK,” उनले भने “नद�मा पानीको वहाव घkदै गएप+छ ;यव�थापन गन�का ला�ग काम भइरहेको छ ।”  

आफु म
Sी भएको एक सय )दन पुगेको अवसर पारेर यस अव�धमा गरेको कामको बारेमा जानकार� )दन Aबह�बार 

म
Sालामा आयोिजत पSकार स4मेलनमा ऊजा�म
Sी शमा�ले लोडसेYडङमु/त गनP अ>भयान सु% भएको बताए । 

कुलेखानी आयोजना चलाएर बा)हर Aबजलु� कटौती गरेर उप"यकालाई लोडसेYडङम/ुत बनाएको भ
ने आरोपको 

खMडन गदo उनले भने “माग ;यव�थापन गरेर उप"यकालाई लोडसेYड�मु/त बनाइएको हो । +य सबै ह�ला माS हुन ्

। कुलेखानी चलाएका छैन� र बा)हरको Aबजुल� प+न कटौती भएको छैन । यी सबै आरोप माS हुन ्।” लuमीपूजाको 

)दन बाहेक अ
य )दन कुलेखानी आवwयकता परे माS ैकेह� समय चलाउने गरेको उनले बताए ।  

माग ;यव�थापन गन� सकेका कारण देशभर अ)हले दै+नक २ घMटा माS लोडसेYड� भएको उनले जानकार� )दए । 

आफुले ऊजा� म
Sालयको काय�भार स4हालेप+छ माग ;यव�थापन गरेर लोडसेYड� हटाएको, चमे>लया, कुलेखानी र 

ASशुल� ३ ए आयोजनाको काम अ+घ बढेको बताए ।  

गत भदौमा साव�ज+नक गरेको ३७ बुँदे ?+तव�धतापSमा आधा�रत भएर काम भइरहेको उनले जानकार� )दए । 

>मटरब/स ;यव�था गरेको, Fा
सफम�र सु�)ढकरणको काम सु% भएको, ढ�केबरमा २२० केभी aमताको सव�टेशन 

+नमा�णको काम ती¡ ग+तमा अ+घ बढेको, जनताको गनुासो ;यव�थापनका ला�ग ऊजा� म
Sालयमा यु+नट खडा 

गरेको, �व�युत ्चुहावट +नय
Sणका ला�ग सहस�चव�त�रय स>म+त बनाएर काम स%ु भएको र यसले सकारा"मक 

?भाव पारेको उनले जानकार� )दए । 

य�त ैकाठमाडKको माग र आपु+त �को ;यव�थापन ?भावकार� %पमा अ+घ बढेको, ब/यौता असलू� बढेको, सरकार� 

काया�लयले अझ महशुल +तन� आनाकानी गरेको उनले जानकार� )दए । नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणको पुनःसंरचनाको 

काम सु% भइसकेको र यस अ
तग�त एक साता>भS �व�युत ्उ"पादन क4पनी गठन हुने, सोलारबाट प+न �व�युत ्

उ"पादन गनP योजनाको काम अ+घ बढेको बताए । उनले सहायक क4पनीमा ?मखु काय�कार� अ�धकृत (सीईओ) 

+नयुि/तको ?T या अकs साताबाट सु% हुने म
Sी शमा�ले जानकार� )दए । 

यसैगर� १ सय मेगावाट aमतास4मको आयोजनाको �व�युत ्उ"पादन अनमु+तपS (लाइसे
स) �व�युत ्�वकास 

�वभागका महा+नदPशकले )दने र १ सय मेगावाटस4मका आयोजनाबाट �व�युत ख�रद�वT  स4झौता (पीपीए) 

�व�युत ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशकबाट गनP ;यव�था ग�रएको उनले जानकार� )दए । अमे�रक` डलरमा हुने 

पीपीएको जो9खम ;यव�थापनका ला�ग हेिजङ फMडको तयार� भइरहेको समेत उनले सनुाए । 

जल�व�यतु ?व}धकलाई राहत )दन, �व>भ
न आयोजनाका ?व}धकसँग आयोजना �वकास स4झौता (पीडीए) को 

काम अ+घ बढेको र यसका ला�ग अथ� म
Sालयले सहम+त )दएको उनले जानकार� )दए । 

जhगा ?ािzत, वन र वातावरणको काम अ+घ बढाउन मि
Sप�रषदबाट गाँठो फुकाइएको उनले जानकार� )दए ।  



सो अवसरमा ?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङले माग र आपू+त � ;य�थापन गरेर लोडसेYडङ 

हटाउन ला�ग परेको बताए । काठमाडK उप"यकामा केह� �थानमा तार र Fा
सफम�र प�रवत�न गदा� ?ा�व�धक 

कारणले लोडसेYडङ हुने गरेको बताउँद ैउनले अ
य �थानमा नभएको जानकार� )दए । उनले  साँझमा ३ सय, राती 

१२०, )दउँसो १७० र Aबहान २१० मेगावाट Aबजुल�को माग रहेको बताए ।  
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लाइन गु5योजना ब3ने 
लuमण �वयोगी 
द�aण ए>सयाल� aेSीय सहयोग सगंठन (साक� ) मलुकुभर Aबजुल� आदान?दान तथा ;यापार गन� ‘सासेक (द�aण 

ए>सयाल� उपaेSीय आ�थ�क सहकाय�) ?सारण लाइन गु%योजना’ ब
ने भएको छ । 

अ
तरदेशीय ?सारण आव�धता, �व�युत ;यापार र ऊजा� दaता �वकास गनP लuयले गु%योजना बनाउन ला�गएको 

हो । यसका ला�ग ए>सयाल� �वकास ब�क (एYडबी) ले आ�थ�क सहयोग उपलlध गराउने भएको छ । 

एYडबीका अनसुार सन ्२०२० दे9ख २०३० स4म नेपाल, भारत, भटुान, बंगलादेशलगायत देशमा उ"पादन हुने Aबजुल� 

आदान?दा तथा ;यापार गनP गर� ग%ुयोजना तयार हँुदनै । सन ्२०१६ दे9ख २०२५ स4मको सासेक सtचालन 

योजना जार� गदo एYडबीले द�aण ए>सयाल� राEFको आ�थ�क �वकासमा सहयोग पु¥याउन लuयले यो काम सु% 

ग�रने जनाएको छ । 

‘सासेक इलेि/F>सट� Fा
स>मसन यु)ट>लट� फोरम’ ले यसअ+घ न ैगु%योजनाको अZययन सु% गरेको एYडबीले जार� 

गरेको १० वषP सtचालन योजनामा उललेख छ । सन ्१९९६ मा सासेकमा नेपाल, भारत, भटुान र बंगलादेश 

सि4म>लत �थए । सन ्२०१४ मा यस काय� ममा �ीलंका र माल)द¢स जोYडएका �थए । 

प+छ�ला समय भटुानमा भएको सासेक ऊजा� aेS हेनP काया�लयहCको बठैकले समेत गु%योजना बनाउनुपनPमा जोड 

)दएको छ । सासेक राEFभ�र �व�युतीय सtचाल �वकास गन� आवwयक ?ा�व�धक सहयोग, सtचालन +नदP>शका र 

+नर
तर सहयोग आवwयक रहेको प+न पa राEFका अ�धकार�ले बताएका छन ्। 

अ
तरदेशी ?साराण लाइन सtचाल �वकास गन� ‘सासेक इलेि/F>सट� Fा
स>मसन य)ुट>लट� फोरम’ सासेक 

गु%योजनाका ला�ग मiुय सहयोगी +नकाय हुन स/ने अपेaा ग�रएको छ । एYडबीका अनसुार �व�छ ऊजा� �वकास 

सयं
S र �व�युत माग ;यव�थापनमा समेत यो +नकायले सहयोग गनPछ । 

सासेक राEF भर �व�युत ;यापार र ?सारण सtचाल �वकास भएप+छ ती राEFमा उ�च आ�थ�क �वकास सु% हुने 

एYडबीको दाबी छ । प)हलो चरणको अ
तरदेशीय ?सारण लाइन आव�धताअनसुार भारत र बंगलादेशबीच ?सारण 

लाइन +नमा�ण भएको छ । यहाँबाट बंगलादेशले ५ सय मेगावाट Aबजुल� आयात ग�ररहेको छ । 

यसगैर�, भारतको ASपरुाबाट बंगलादेश ?सारण लाइन जोYडएको छ । यहाँबाट प+न उसले सय मेगावाट Aबजुल� 

Tकनेको छ । प+छ�लो एक वष�यता भारत र नेपालबीच प+न अ
तरदेशीय ?सारण लाइन +नमा�ण भएको छ । 

ढ�केबर–मजु�फरपरु ४ सय केभी लाइनबाट नेपालले अ)हले क�रब ८० मेगावाट Aबजुल� Tक+नरहेको छ । य�त ै

भुटानसँग समेत भारतको ?सारण आव�धता छ । 

टु ा–टु ा ?सारण लाइनलाई एTककृत गदo )दगो र उ�च aमताको ?सारण लाइन सtचाल �वकास गन� गु%योजना 

आवwयक रहेको एYडबीको ?+तवेदनमा उ�लेख छ । ?+तवेदनअनसुार सासेक राEFले ऊजा� ;यापार गन� पूवा�धारमा 

सुधार, द�aण ए>सयामा �व�युत बजार �व�तार र काब�न घटाउने �वक�पको %पमा ऊजा� दaता �वकास गन� 

जोड)दनुपनPछ । 

साक�  राEFभ�र Aबजुल� Tकनबचे गन� स/ने गर� यसअ+घ न ै‘साक� �तर�य �व�युत ;यापार स4झौता (साक�  �प)टए)’ 

भएको छ । २०७१ मं>सर १० र ११ मा काठमाडKमा भएको १८ औ ंसाक�  >शखर स4मेलन  ममा �प)टए भएको �थयो 



। ‘ऊजा� सहयोगका ला�ग साक�  ?ा%प स4झौता (�व�युतीय)’ नाम )दइएको स4झौता नेपालस)हत अ)हलेस4म 

भारत र भटुानले अनमुोदन गरेका छन ्। 

aेSीय ;यापार सगंठनको अवधारणा भनेकै सद�यराEFबीच एकअका�को प�रपरूक स4ब
ध कायम गनु� हो । �वकास 

+नमा�णमा ऊजा� न ैसबभ
दा ठूलो चुनौती दे9खएकाले यसलाई स4बोधन गन� साक� ले सयंु/त रणनी+त 

अपनाउनुपनPमा �व�हCले जोड )दँदै आएका छन ्। साक�  �व�युत ;यापार स4झौता अवधारणा यह� >स�धा
तबाट 

?े�रत भएर ग�रएको हो । 

सद�यराEFबीच एकबाट अकsमा Aबजुल� Tकनबेच गदा� ?सारणलाइनको ;यव�थापन मiुय सम�या दे9ख
छ । 

यसका ला�ग त@ेो राEFले समेत आ�नो भभूाग ?योग गन� )दएर सहयोगी भू>मका खे�नुपनP हु
छ । नेपालस)हत 

साक� मा आब�ध भारत, बंगलादेश, भुटान, पाTक�तान, �ीलकंा, माल)द¢स र अफगा+न�तानको भौगो>लक 

अवि�थ+त हेदा� खासगर� भारतले न ैaेSीय Aबजुल� Tकनबेचमा सहयोगी भ>ूमका खे�नुपनP दे9ख
छ । 

नेपालसँग +नकट रहेका भारत, बंगलादेश र भुटान नै Aबजुल� Tकनबेच हुनस/ने मiुय साक� राEF हुन ्। चार देशको 

?सारण सtजाल माS जोYडए प+न देशको Aबजुल�को बजार फराTकलो हुने जल@ोत उ�यमीहC बताउँछन ्। भारतीय 

िजएमआर इनजm क4पनीले नेपालमा उ"पादन हुने Aबजुल�मZये ५ सय मेगावाट बंगलादेश बे�ने बताउँदै आएको छ 

। क4पनीले ९ सय मेगावाटको मा�थ�लो कणा�ल� र ६ सय मेगावाटको मा�थ�लो मUया�द�–२ +नमा�णको अनमु+त 

पाएको छ । 

 

एWडबीले ९ खब� लगानी गन] 

ए>सयाल� �वकास ब�क ) एYडबीले सासेक राEFमा क�रब ९ खब� %पयैाँ (८ अब� ३८ करोड अमे�रक` डलर) लगानी गनP 

भएको छ । सन ्२०१६ दे9ख २०२० स4म ऊजा�सँग स4बि
धत आयोजनामा उ/त रकम लगानी गन� लागेको हो । 

नेपालमा क�रब २ खब� ३७ अब� ५४ करोड (२ अब� २२ करोड अमे�रक` डलर) लगानी गनP भएको छ । एYडबीका अनसुार 

३ सय मेगावाटको दधूकोसी, ४ सय १० मेगावाटको नल>सहंगाढ र ?सारण लाइन +नमा�णमा  मशः ६६ करोड, १ 

अब� २८ करोड र २८ करोड अमे�रक` डलर लगानी हुनेछ । 

बंगलादेशमा २ अब� ९२ करोड ५० लाख डलर, भटुानमा ३ अब� २२ करोड डलर, �ीलकंामा १ करोड डलर र सासेक 

काय� ममा क�रब ५० लाख डलर लगानी गनP जनाएको छ । नेपालमा सtचा>लत सासेक आयोजनाको ?ग+त 

स
तोषजनक रहेको एYडबीका आवासीय ?+त+न�ध के+नची योकोआमाले बताए । 
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ऊजा�मा लगानी गन� म3Pी शमा�को आmह 
सरकारले ऊजा� aSेमा लगानी बढाउनुपनP आवwयकता औ�ंयाउँदै यसका ला�ग आवwयक नी+तगत ;यव�था गनP 

घोषणा गरेको छ । ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले Aबह�बार पSकार स4मेलनको आयोजना गर� वैदे>शक रोजगार�मा 

गएकाहCले पठाउने रे>मkया
सको १० ?+तशत रकम �व�युत ्आयोजनामा खच� गनoपनP गर� नी+त बनाउने घोषणा 

गरेका हुन ्। 

ऊजा� म
Sालयले +नमा�ण गदo गरेको नयाँ नी+तअनुसार वैदे>शक रोजगार�बाट नेपाल� नाग�रकले कमाएको १० 

?+तशतस4म �व�युत ्आयोजनामा खच� गनु�पनPछ । ऊजा�म
Sी शमा�ले यो ;यव�था अ+नवाय� हुने जानकार� )दए । 

उनले काठमाडK उप"यकामा सकभर लोडसेYडङ नगनP गर� तयार� था>लएको बताए । म
Sी शमा�ले काठमाडKको 

�व�युत ्�वतरण ?णाल�मा दे9खएका सम�या हटाउने काम भइरहेको बताउँदै उप"यकालाई लोडसेYडङम/ुत बनाउन े

योजनालाई सफल बनाउन थप गहृकाय� प+न भइरहेको जानकार� )दए । अ)हले काठमाडKमा लोडसेYडङ नभए प+न 

लोडसेYडङम/ुत भनेर घोषणा नग�रएको बताउँदै उनले यसलाई +नर
तरता )दन गहृकाय� भइरहेको जानकार� )दए । 

म
Sी शमा�ले लोडसेYडङ अ
"यको घोषणा अ)हले न ैगन� नसTकने भ
दै जनतामा अ)हले जागेको आशालाई कायम 

रा� भने अ�धकतम ?य"न गनP उ�लेख गरे । अब नद�मा पानीको बहाव कम हँुदै जाने भएकाले लोडसेYडङलाई कम 

गनP चुनौती रहेको भ
दै उनले वैकि�पक उपायहCको खोजी सु% ग�रएको बताए । म
Sालयमा फाइल अ�काएर रा� े

काम अ)हले नग�रएको बताउँदै उनले ऊजा� सकंट +नवारणका ला�ग हरस4भव ?य"न ग�रने प+न जनाए । उनले 

�व�युत ्चुहावट रो/न युवा र �थानीयलाई सहभागी गराएको र धेरै सधुार भएको बताएका छन ्। य�तै, म
Sी 

शमा�ले �व�युत ्;यव�थापनको काम गन� �व�युत ्?ा�धकरणको पुनःसंरचना गनP काम थालेको समेत जानकार� 

)दएका छन ्। लोडसेYडङबाट म/ुत हुने जनताको अ�धकार �था�पत गनु� नै आ�नो मiुय लuय भएको उनले बताए 

। 
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aहमाल हाइnोलाई १६ करोड कर तोOकयो 
आशीष �वाल�  
�वा>म"व प�रवत�न भएको चार वष�प+छ )हमाल हाइbो ए
ड जनरल क
�F/सनलाई १६ करोड %पयैा ँकर लगाउने 

+नण�य कर काया�लय गरेको छ । 

ठूला करदाता काया�लयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अ
तग�त रहेर )हमाल हाइbोको �वा>म"व प�रवत�नमा 

लाभ भएको भ
दै कर लाhने +नण�य गरेको हो ।  

चार वष� अगाYड नेपालकै ठूलो +नमा�ण क4पनी )हमाल हाइbो ए
ड जनरल क
�F/सनको सtचालक क4पनी 

नेपाल जल�व�यतु ्?ब
धक तथा �वकास >ल>मटेड (एनजेपीबी)को सेयर चौधर� समूहले ख�रद गरेको �थयो । 

भारतीय क4पनी को�टल ?ोजे/kस >ल>मटेडअ
तग�त चौधर� समूहले )हमाल हाइbोको सेयर ख�रद गरेको �थयो । 

क�रब ५५ करोड %पयैाँको सेयर ख�रद–Aब `मा लाभकरको �ववाद �थयो । योगे
X �ेEठ र उनको प�रवारको नाममा 

रहेको सेयर चौधर� समूहले ख�रद गरेको �थयो । 

नेपाल सेयर माकP ट ए
ड फाइना
स क4पनीका काय�कार� अZयa रहेका �ेEठले २ अब� %पयैा ँअ+नय>मता गरेर 

बैTकङ कसुर गरेप+छ बोलकबोल ?T याबाट सेयर Aब ` भएको �थयो ।  

“चार वष�प+छ )हमाल हाइbोको �वा>म"व प�रवत�नमा लाhने करको �वषय टंुगो लागेको छ,” कर काया�लय @ोतले 

भ
यो, “ठूलो दबाब भए प+न कर लगाउने +नण�य भएको छ । यसले �वा>म"व प�रवत�नमा कर लाhछ भ
ने स
देश 

)दएको छ ।”  

‘अ
डरलाइन ओनर>सप’को �ववाद दे9खएको र क4पनीमा ?+त+न�ध"व हुने सेयरधनी यथावत रहेको भ
दै )हमाल 

हाइbो कर नलाhन ेदाबी गदo आएको �थयो । कर काया�लयले भने आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहेको �वा>म"व 

प�रवत�नस4ब
धी ;यव�थामा टेकेर कर +नधा�रण गरेको हो । 

ज�रवानास)हत गरेर १६ करोड %पयैाँ कर +नधा�रण भएको कर काया�लयले जानकार� )दएको छ । कर +नधा�रण 

?T यामा �चO नबझुमेा आयकर ऐनअनसुार ३५ )दन>भS +नधा�रण ग�रएको ५० ?+तशत रकम धरौट� राखेर 

पुनरावलोकनका ला�ग +नवेदन )दन स/ने ;यव�था छ ।  

२०३४ सालमा �थापना भएको )हमाल हाइbो जल�व�यतु ्आयोजनाको बाँध, स%ुङज�ता >स>भल +नमा�णको काम 

गनP क4पनी हो । )हमाल हाइbोले जल�व�यतु ्आयोजनाको बाँध, सु%ङज�ता >स>भल +नमा�णको काम गदo आएको 

छ । 

क4पनीले ६० मेगावाटको 9ख4ती, आँ�धखोला, 9झ�कु, मोद�खोला �व�युत ्आयोजनाको >स>भल +नमा�णको काम 

स4प
न गनु�का साथै +नमा�णाधीन मा�थ�लो तामाकोसी �व�युत ्आयोजनाको �व�यु"गहृ पुhने ७.५ डाय>मटरको 

सु%ङ +नमा�ण ग�ररहेको छ । 

क4पनीमा सु%मा नेपाल सरकारको ३४ ?+तशत र यनुाइटेड >मसन नेपालको ६६ ?+तशत सेयर �थयो । 

प+छ सेयर संरचना प�रवत�न भएर जल�व�यतु ्?व}धन तथा �वकास >ल>मटेडको ८० ?+तशत सरकारको ९ ?+तशत 

र बाँक` सेयर युनाइटेड >मसन नेपालको �थयो । सामािजक सं�थाको Cपमा दता� भएको यनुाइटेड >मसन नेपालको 

सेयर सरकारले >लने +नण�य गरेको �थयो ।  



 

के छ दफा ५७ मा ? 

आयकर ऐनको दफा ५७ मा +नय
Sणमा प�रवत�नस4ब
धी ;यव�था रहेको छ । यस दफाको उपदफा १ मा भ+नएको 

छ, “कुन ै+नकायको �वगत तीन वष� अ+घस4मको �वा>म"वको तलुनामा पचास ?+तशत वा सोभ
दा बढ� �वा>म"व 

प�रवत�न भएमा सो +नकायले आ�नो �वा>म"वको स4प�O वा आफूले बहन गरेको दा+य"व +नसग� गरेको मा+ननेछ 

।”  

करदाताले �वा>म"व प�रवत�न भएको जानकार� कर काया�लयलाई बुझाउनुपनP र यह� दफाअ
तग�तका �व>भ
न 

उफदफाले �वा>म"व प�रवत�नमा कर लगाउने अ�धकार कर काया�लयलाई )दएको छ । 

प+छ�लो समय �वा>म"व प�रवत�नमा लाभकरस4ब
धी �ववादमा परेको �वा>म"व प�रवत�नमा लाभकर स4ब
धी 

�ववादमा आएको मोबाइल सेवा ?दायक क4पनी एनसेललाई प+न दफा ५७ मा टेकेर कर लगाउन कर काया�लय कर 

लगाउन )हमाल हाइbोको उदाहरणले थप सहज भएको छ । 

�वा>म"व प�रवत�न नभएको तक�  गरेको एनसेलले दफा ५७ अनसुार �वा>म"व प�ररवत�नसँग ै८९ करोड %पयैा ँकर 

दा9खला गरेको छ । कर काया�लयका अ�धकार�हC �वा>म"व प�रवत�नको दफा ५७ �वीकार गरेको हँुदा कर 

+नधा�रणको ?T या चलेको बताउँछन ्। 
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उप�यकालाई लोडसेWडङमुXत गन] ?यास पर�kणमै 

लuमी?साद उपाZयाय  

काठमाड�, का�Oक २६ गते ।  काठमाड� उप"यकालाई लोडसेYडङमु/त पान� +नकै क)ठन रहेकाले हाल यो काय� 

पर�aणकै Cपमा रहेको ऊजा�म
Sीले �पEट गनु�भएको छ ।  म
Sालयले Aबह�बार पSकार स4मेलन आयोजना गर� 

उप"यकालाई लोडसेYडङम/ुत पान� पर�aण (Fायल) ग�रएको र "यसलाई +नर
तरता )दने ?यास भइरहेको �पEट 

पारेको हो ।  म
Sालयले सब ै�वक�प ?योग गरेर उप"यकालाई लोडसेYडङमक्ुत aेS बनाइने पुनः ?+तब�धता प+न 

;य/त गरेको छ ।   

काय� ममा ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले भ
नभुयो, “यो पर�aणका Cपमा रहेको छ ।  यसलाई +नर
तरता )दन 

सTक
छ भ
ने आ"म�वwवास बढेको छ तर लोडसेYडङमु/त पान� सTक
छ भ
न सTकने अव�थालाई हामीले ठूलो 

चुनौतीका Cपमा हे�ररहेका छ� । ”  

उहाँले भ
नुभयो, “हामी पर�aण अव�धम ैछ�, ?यास गनP हो, ?यास नगरेर त कह�� प+न पुhन सTकँदैन । ” 

कुलेखानीको पानी >सZयाएर स�तो लोक�?यता कमाउन सरकारले लोडसेYडङम/ुत पानP काय� म �याएको भनेर 

सबै+तरबाट सो�धने गरेको बताउँदै म
Sी शमा�ले भ
नभुयो, “कुलेखानीको पानीमा माS भर नपनP र अ
य 

�वक�पको प+न सहयोग >लइनेछ ।   

हा�ो ?यास जार� छ, सफलता >म�छ होला । ” य�य�प उप"यकालाई लोडसेYडङमु/त पान� �व>भ
न वैकि�पक 

उपायका बारेमा अZययन भइरहेको बताउनभुएका म
Sी शमा�ले ती �वक�पबारे भने �पEट पानु�भएन ।   

सरकारले सय )दन पूरा गरेको अवसरमा आयोिजत सो पSकार स4मेलनमा अ�धकांश समयमा आ�ना योजना 

सनुाउनुभएका म
Sी शमा�ले ऊजा� म
Sालयज�तो ?ा�व�धक काय�योजना भएको म
Sालयको काम �वीकृत गन� 

अ?ा�व�धक ब�ने अथ� म
Sालयका अ�धकार�लाई कुनु�पनP भएकाले सोचेअनCुप काम हुन नसकेको गनुासोसमेत 

गनु�भयो ।  

उहाँले भ
नुभयो, “?ा�व�धक कामको +नण�य अ?ा�व�धकहCले गनP र अ?ा�व�धकहCले गनु�पनP +नण�य 

?ा�व�धकहCले गनु�पनP भएप+छ सोचेअनCुप काम हुन स/दैन रहेछ ।  अ)हले यो म
Sालयमा "यह� भइरहेको छ । ”  

नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणको पुनःसंरचना गनP काय� हाल भइरहेको जानकार� )दँदै म
Sी शमा�ले केह� समय>भS ै

आमनाग�रकका घरघरमा कम�चार� गएर �व�युत ्क4पनीका ला�ग सेयर भराउने कामको थालनी ग�रने र जनताको 

सहभा�गतामा ऊजा� �वकासको अ>भयान थालनी ग�रनेसमेत बताउनभुयो ।   

ऊजा� म
Sालयका स�चव अनपुकुमार उपाZयायले चमे>लया, कुलेखानी त@ेो लगायतका +नमा�णको अि
तम 

चरणमा रहेका आयोजनालाई यथाश/य स4प
न गनP लuयका साथ काम भइरहेको र आउँदो एक म)हना>भS ४५ 

मेगावाट र दईु म)हना>भS १२ मेगावाट Aबजुल� रािEFय ?सारण लाइनमा थ�पन लागेकाले उप"यकाबा)हर प+न 

लोडसेYडङको समय कम गनP ?यास भइरहेको जानकार� )दनभुयो ।   

हालस4म कुलेखानीको पानी खासै ?योग नगरेकाले आउँदो )हउँद यामभ�र +निwचत समयमा कुलेखानी चलाउँदा 

प+न खासै सम�या नपनP बताउँदै उहाँले आउँदा )दनमा औ�यो�गक क�रडोरमा चार घ
टाको लोडसेYडङको 

समयता>लका अनसुार माS काम ग�रने बताउनभुयो ।  
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जनताले चाहेज�त जल�व�युतको सेयरमा लगानी गन� पाउँछन ्: ऊजा�म3Pी  
ऊजा�म
Sी जनाद�न शमा�ले जनताले चाहेज+त जल�व�यतु ्आयोजनाको सेयरमा लगानी गन� पाउने ;यव�था गन� 

ला�गएको बताएका छन।् 

सरकारको सय )दन पुगेको अवसरमा म
Sालयमा ग�रएको पSकार स4मेलनमा म
Sी शमा�ले ग�रब तथा �वप
नले 

सेयर ?माणपS �धतोमा राखी ऋण >लएर सेयरमा लगानीको ;यव�था गन� ला�गएको जानकार� )दए । यसका ला�ग 

नेपाल राEF ब�क, ब�कस� सघंलगायतकासँग छलफल ग�रसकेको र उनीहC सकारा"मक रहेको शमा�को भनाइ छ । 

‘अ)हले कुन ैजल�व�यतु ्आयोजनाले सेयर खलुाउँदा सव�साधारण सेयरमा लाइन लागेको र मागभ
दा अ"य�धक 

रकम पनP गरेको देखेर न ैजनताले चाहेज+त लगानी गन� पाउने ;यव�था गदo छ�,’ उनले भने, ‘अब जनताले सेयरका 

ला�ग लाइनमा ब�ने हनै, कम�चार� घर–घरमा गएर क+त सेयर लगानी गनP भ
द ैउनीहCलाई सोZनेछन ्।’ 

जल�व�य"ुको सेयरमाफ� त न ैजनताको जीवन�तर अव�था सुधारका ला�ग ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ 

अवधारणा अ+घ रा9खएको म
Sी शमा�ले बताए । सरकारले ठूला जलाशयय/ुत आयोजना +नमा�णका ला�ग उ"पादन 

क4पनी खो�ने +नण�य ग�रसकेको छ । क4पनी आफ� ले प+न सव�साधारणलाई सेयर +नEकासन गनPछ । 

उ"पादन क4पनीमाफ� त +नमा�ण हुने आयोजनाले प+न सेयर +नEकासन गनPछन ्। नेपाल �व�युत ्?ा�धकरणले 

लाइसे
स >लएका आयोजना प+न सव�साधारणलाई सेयर +नEकासन गर� क4पनीमाफ� त +नमा�ण ग�रनेछ । 

काठमाड[ पर�kणका oपमा लोडसेWडङमXुत 

काठमाडK उप"यकालाई अ)हले पर�aणका Cपमा लोडसेYडङम/ुत ग�रएको म
Sी शमा�ले बताए । उनले भने, 

‘ �वगतमा गलत ;यव�थापनका कारण लुकाएको Aबजुल� पOा लगाइएको हो, ;यव�थापनमा सधुार गर� पर�aणका 

Cपमा काठमाडKलाई लोडसेYडङम/ुत अ¢यास ग�ररहेका छ� । )हउँदसँग ैखोलामा पानी घkता �व�युत ्उ"पादन कम 

हुने भएकाले यसलाई +नर
तरता )दन चुनौतीपणू� छ, तर गन� सTक
छ भ
नेमा हा�ो स4पणू� )टम आ"म�वwवासका 

साथ ला�गपरेको छ ।’ 

पर�aणका Cपमा काठमाडK उप"यकालाई लोडसेYडङम/ुत गदा� सबमैा सकारा"मक आशा जगाएको उ�लेख गदo 

उनले मलुकुभर गन� ?ा�व�धक Cपमा अZययन र छलफल भइरहेको बताए । स�तो लोक�?यताका ला�ग कुलेखानी 

चलाइरहेको भ
ने आरोपको म
Sी शमा�ले खMडन गरे । गत वष�भ
दा कम चलाइएको उनले दाबी गरे । 

?ा�धकरणका काय�कार� +नदPशक कुलमान +घ>सङले प+न अ)हले लोड ;यव�थापनका ला�ग माS ैकुलेखानी 

चलाइएको बताए । ‘लuमीपजूाको )दन क�रब तीन घ
टा कुलेखानी चलाएका �थय�, अ)हले ब
दज�त ैअव�थामा 

छ,’ उनले भने, ‘काल�गMडक`को मम�त )हउँदमा गनP ता>लका तय ग�रएको रहेछ, यसलाई अ)हले प+छ सारेका छ�, 

�व�यु"गहृ )हउँदमा मम�तस4भार नगन� +नदPशन )दइएको छ ।’ 

�व�यु"को बढ� माग हुने साँझमा उ�योगलाई �व�युत ्न)दने ;यव�था ग�रएको प+न उनले जानकार� )दए । 

�व�यु"गहृको अ�धकतम सtचालन, चुहावट +नय
Sण, ?सारण तथा �वतरण सरंचना सुधार र भारतबाट �व�युत ्

आयात गर� लोडसेYडङ कम गदo जाने योजना सरकारको छ । 

एक म)हना>भS क�रब ४५ मेगावाट र दईु म)हना>भS १२ मेगावाट ?णाल�मा थ�पन ेभएकाले यसले लोड 

;यव�थापनमा केह� सहज हुने ऊजा�स�चव अनुपकुमार उपाZयायले बताए । 



‘डर लाpन थालेको छ’  

ऊजा�म
Sी शमा�ले लोडसेYडङ अ
"य गन� अ>भयानमा सफल ब
न न)दन खेल स%ु हुने हो Tक भ
ने डर ला�गरहेको 

बताएका छन ्। ‘लोडसेYडङ अ
"य भएप+छ यसले केह� न केह�लाई �व�था�पत गछ�,’ सोलार, इ
भट�रलगायतका 

;यापार�तफ�  संकेत गदo उनले भने, ‘"य�ताले अ>भयान असफल बनाउने हुन ्Tक भ
ने �च
ता छ । तर, यसलाई 

�चरेर अगाYड ब�न मेरो )टम सaम छ ।’ 

बजेट बनाउनभु3दा वीकृ�तमा धेरै समय 

बजेट +नमा�णभ
दा "यसमाफ� त घोषणा ग�रएका काय� म �वीकृ+तमा दोहोरो–तेहेरो ?T याले काया�
वयनमा 

)ढलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘?ा�व�धक कुराको +नण�य अ?ा�व�धकले र अ?ा�व�धक कुराको +नण�य ?ा�व�धकले 

गदा� सम�या छ,’ अनभुव सनुाउँदै म
Sी शमा�ले भने, ‘अथ� म
Sालयका अ?ा�व�धकले ?ा�व�धक �वषय �वीकृ+त 

गनु�पदा�समेत )ढलाइ भइरहेको छ ।’ 
 

 
 

 

 

 

 

 


