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रसुवागढ� जल�व�युत ्आयोजनाको ४० ��तशत काम 
उ�र� रसुवामा 
नमा�णाधीन रसुवागढ� जल�व�यतु ्आयोजनाको 
नमा�ण ४० �
तशत स प"न भएको छ 

। आयोजनाका इ नागे") *वाल�का अनसुार एक सय ११ मेगावाट .मताको आयोजनाको मुहानको बाँध, बालुवा 

छा"ने पोखर�, सु3ङ तथा �व�यु6गहृका काम एक साथ अगा8ड ब:ढरहेको छ ।  

भूक पप
छ २०७३ म@ंसर १५ गतेदेCख पुनः काम स3ु भएको सब ै
नमा�णको कामअ"तग�त मजदरुले रा
त प
न 

आलोपालो गर� पहराको चGटान फुटाउने काम गरेको तथा आवIयक पेJो@लयम पदाथ� र 
नमा�ण सामKी वषा�याम 

अगाव ैआयोजना 
नमा�णMथलमा पुया�इसNकएको जानकार� :दए ।   

अबको दईु वष�@भP 
नमा�ण स प"न गरेर वा◌ा�ष�क 3पमा ६४ करोड ४० लाख यु
नट �व�युत ्उ6पादन भई 

आयोजनाबाट वा�ष�क 3 साढे तीन अब� आय हुने अनमुान गSरएको ��वTध*ले बताएका छन ्।  

चार हजार २०० @म लामो स3ुङस:हत सबै संरचना भ@ूमगत भएकाले भू.य, बाढ�प:हरो र भूक पले कुन ैअसर नगनU 

बताइएको छ । आयोजना स प"न गन� लागत अनमुान 3 १३ अब� ६४ करोड रहे प
न तलुना6मक 3पमा केह� 

�
तशत बVन सWने आयोजनाले जनाएको छ । रासस  
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५ आयोजनासँग डलरमा �बजुल� ख रद  
नेपाल �व�युत ्�ाTधकरणले २७५ मेगावाट .मताका ५ जल�व�यतु आयोजनाका �वXधकसँग अमेSरकY डलरमा 

�व�युत खSरदZब[Y स झौता (पीपीए) गरेको छ ।  

�ाTधकरणले नवUको MGयाट[ाफट र नेपालको बुटबल पावर क पनी @ल@मटेडको सयंुWत लगानीमा 
नमा�ण भएको 

६० मेगावाटको Cख ती ए, अमेSरकYकाको पा^डा इनज_ र हाल तारा नेपालको  यानेजमे"ट समूहको लगानी रहेको 

४५ मेगावाटको माTथ`लो भोटेकोसी, नेपाल� र चीनको @सनो हाइaो कपbरेशनको ९० �
तशत लगानी रहेको ५० 

मेगावाटको माTथ`लो मdयाङद� ए, भारतको एMसेल समूह र नेपालको सयंुWत लगानीमा 
नमा�णTधन ८२ 

मेगावाटको त`लोसोल,ु र बुटबल पावर क पनी र @सङंापुरको इ"fाको ए@सयालको लगानी रहेका ३७.६ मेगावाटको 

कावेल� ए आयोजनाको �वXधकसगं डलरमा पीपीए गरेको हो । 

डलरमा पीपीए गरेको मgये त`लो सोल ुर कावेल� आयोजना 
नमा�णTधन अवMथामा छन । माTथ`लो भोटेकोसी 

भूक प र गतसालको बाढ�ले गदा� ठुलो .
त भई पुन
नमा�णको अवMथामा छ । यMत ै�वदेशी लगानीमा 
नमा�ण हुने 

भ
नएका आधा दज�न आयोजनाका �वXधकसगं डलरमा पीपीए हँुदैछ ।  

सरकारले १० वष�स मका लाTग डलरमा र 6यसप
छ नेपाल� 3पयैाँमा पीपीए गनU नी
त तयार गरेको छ । ऊजा� 

म"Pालयले जलसाययWुत, अध�जलासय र नद�का बहावमा आधाSरत आयोजनासगं गSरने पीपीए दर प
न तयार 

पारेको छ । सरकारले जलासय र अध�जलासय जल�व�यतु आयोजनाको Zबजुल� खSरद�वN[  (पीपीए) दर 

साव�ज
नक गरेको छ । 

ऊजा� म"Pालयले जलासय  आयोजनाको �कृ
त हेर� सबभै"दा बढ� �
तयु
नट १२ 3पयैाँ ४० पैसास म पीपीए दर 

तोकेको छ । जलासय आयोजनालाई मं@सर १६ देCख जेठ १५ स मका लाTग �
तयु
नट १२ 3पयैाँ ४० पैसा र जेठ १६ 

देCख म@ंसर १५ स मका लाTग �
तय
ुनट ७ 3पयैाँ १० पैसा 
नधारण गरेको छ ।  

जलासय आयोजनाका लागानीकता�लाई १७ �
तशत �
तफल तोकY यो दर 
नधा�रण गरेको छ । ६÷६ म:हनाका 

लाTग आधार मानेर जलासयको Zबजुल� खSरद�वN[ दर तोकेको छ । मं@सर १५ देCख जेठ १६ स म ६ म:हनालाई 

सjुखायामा बढ� पीपीए दर तय गSरएको छ । यMत ैजेठ १६ देCख म@ंसर १५ स मलाई वषा�द मानेर कम दर तय 

गSरएको छ ।  

अध�जलासय  आयोजनाको �पNकङ ऊजा�को मू`य प
न तोकेको छ । जसअनुसार म@ंसर १६ देCख जेठ १५ स म 

�
तयु
नट १० 3पयैा ँ५५ पैसा र जेठ १६ देCख मं@सर १५ स मका लाTग �
तय
ुनट ४ 3पयैा ँ८० पैसा तोNकएको म"Pी 

शमा�ले बताए ।  

नेपाल �व�युत �ाTधकरणले १ सय मेगावाट .मता स मका नद�का वहावमा आधाSरत (रन अफ द� Sरभर) 

�कृ
तका जल�व�यतु आयोजनालाई :हउँदको ४ म:हना �
तयु
नट ८ 3पयैा ँ४० पैसा र वषा�दको ८ म:हना �
तयु
नट 

४ 3पयैाँ ८० पैसा तोकेर सोह� अनसुार �वXधकसँग पीपीए गदU आएको छ ।  
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रसुवागढ� जल�व�युत ्आयोजनाको ४० ��तशत काम 

उ�र� रसुवामा 
नमा�णाधीन रसुवागढ� जल�व�यतु ्आयोजनाको 
नमा�ण ४० �
तशत स प"न भएको छ । 

आयोजनाका इ नागे") *वाल�का अनसुार एक सय ११ मेगावाट .मताको आयोजनाको महुानको बाँध, बालुवा 

छा"ने पोखर�, सु3ङ तथा �व�यु6गहृका काम एक साथ अगा8ड ब:ढरहेको छ । 

भूक पप
छ २०७३ म@ंसर १५ गतेदेCख पुनः काम शु3 भएको सब ै
नमा�णको कामअ"तग�त मजदरुले रा
त प
न 

आलोपालो गर� पहराको चGटान फुटाउने काम गरेको तथा आवIयक पेJो@लयम पदाथ� र 
नमा�ण सामKी वषा�याम 

अगाव ैआयोजना 
नमा�णMथलमा पु¥याइसNकएको जानकार� :दनभुयो । 

अबको दईु वष�@भP 
नमा�ण स प"न गरेर वा◌ा�ष�क 3पमा ६४ करोड ४० लाख यु
नट �व�युत ्उ6पादन भई 

आयोजनाबाट वा�ष�क 3 साढे तीन अब� आय हुने अनमुान गSरएको ��वTध*ले बताएका छन ्। 

चार हजार २०० @म लामो स3ुङस:हत सबै संरचना भ@ूमगत भएकाले भू.य, बाढ�प:हरो र भूक पले कुन ैअसर नगनU 

बताइएको छ । आयोजना स प"न गन� लागत अनमुान 3 १३ अब� ६४ करोड रहे प
न तलुना6मक 3पमा केह� 

�
तशत बVन सWने आयोजनाले जनाएको छ । रासस 
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रसुवागढ� जल�व�युत ्आयोजनाको ४० ��तशत काम 

उ�र� रसुवामा 
नमा�णाधीन रसुवागढ� जल�व�यतु ्आयोजनाको 
नमा�ण ४० �
तशत स प"न भएको छ । 

आयोजनाका इ नागे") *वाल�का अनसुार एक सय ११ मेगावाट .मताको आयोजनाको महुानको बाँध, बालुवा 

छा"ने पोखर�, सु3ङ तथा �व�यु6गहृका काम एक साथ अगा8ड ब:ढरहेको छ ।  

भूक पप
छ २०७३ मk@सर १५ गतेदेCख पुनः काम शु3 भएको सबै 
नमा�णको कामअ"तग�त मजदरुले रा
त प
न 

आलोपालो गर� पहराको चGटान फुटाउने काम गरेको तथा आवIयक पेJो@लयम पदाथ� र 
नमा�ण सामKी वषा�याम 

अगाव ैआयोजना 
नमा�णMथलमा पु¥याइसNकएको जानकार� :दए । अबको दईु वष�@भP 
नमा�ण स प"न गरेर 

वा◌ा�ष�क 3पमा ६४ करोड ४० लाख यु
नट �व�युत ्उ6पादन भई आयोजनाबाट वा�ष�क l.साढे तीन अब� आय हुने 

अनमुान गSरएको ��वTध*ले बताएका छन ्। 

चार हजार २०० @म लामो स3ुङस:हत सबै संरचना भ@ूमगत भएकाले भू.य, बाढ�प:हरो र भूक पले कुन ैअसर नगनU 

बताइएको छ । आयोजना स प"न गन� लागत अनमुान l. १३ अब� ६४ करोड रहे प
न तलुना6मक 3पमा केह� 

�
तशत बVन सWने आयोजनाले बताएको छ । रासस 
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मा"थ$लो तामाकोसीको स&चालनमा आएप�छ भारतबाट �बजुल� आयात 

गनु-नपन., १० ��तशत मा0 काम बाँक1  
बाबरुाम खmका 

नमाणा�Tधन ४५६ मेगावाटको माTथ`लो तामाकोसी जल�व�यतु आयोजनाको काम अब १० �
तशत माP बाँकY छ । 

 रािoJय गौरवको आयोजना तामाकोसीको काम हालस म ९० �
तशत स प"न भएको छ । 

आयोजनाबाट आगामी ०७५ को असार अि"तमस म प:हलो यु
नट सpचालनमा `याउने तयार� छ । यMत ैसोह� 

वष�को मं@सरस म बाँकY यु
नट सpचालनमा `याइन ेभएको छ । 

आयोजनाको मलु सु3ङ ख"न ६ सय @मटर र भेि"टलेसन तथा सज� सु3ङ ख"न कSरव १ Nकलो@मटर बाँकY रहेको 

�वXधक अपरतामाकोसी हाइaोपावर @ल@मटेडका �वWता डा. गणेश "यौपानेले बताए । उनका अनसुार वषा�का 

कारण बाँधको काम रोNकएको छ । हाइaोमेका
नक र इलेWJोमेका
नकलको काम जार� छ । �व�युतगहृमा @स@भल 


नमा�णको काम सNकएर इलेWJोमेका
नकलको काम स प"न भएको उनले जानकार� :दए ।  

लामोसाघँ–ुचSरकोट, चSरकोटदेCख आयोजनाMथलस म सडक Mतरो"नो
त र प:हरोले गदा� सामान ढुवानीमा :ढलाइ 

हने गरेको "यौपानेले बताए । 
नधा�Sरत समयमा स प"न हुने गर� काम अ
घ ब:ढरहेको उनको भनाई छ । 

यMत ै�सारणलाइनतरफ् कुल १२७ वटा टावरमgये ११७ वटाको सरंचना 
नमा�ण स प"न भइसकेको छ । ९४ वटा 

टावर उठाउने काम सNकएको छ । ५ Nकलो@मटर लामो तार ता"ने काम प
न सNकएको "यौपानेले बताए । वषा�दले 

गदा� तारता"ने काम �भा�वत भएकाले टावरको संरचना 
नमा�णको काम भइरहेको छ । गrगरबाट "यूCख तीस म 

२२० केभी .मताको �सारणलाइन 
नमा�ण भइरहेको छ ।  

प
छ`लो समयमा सशंोTधत नयाँ काय�ता@लकाअनुसार तामाकोसीको प:हलो य
ुनट ०७५ असार ३१ गते 

सpचालनमा आउनेछ । यMत ैबाँकY यु
नट सोह� वष�को मं@सर २७ गते स प"न गनU लsय राCखएको छ ।  आयोजना 

सpचालनमा आएप
छ वषा�दमा भारतबाट Zबजुल� आयात ब"द हुनेछ ।  

आयोजनाको कुल लागत ३५ अब� २९ करोड 3पयैाँ भएप
न भूक प र नाकाव"द� र �व@भ"न कारणले बढेर ४१ अब� ७८ 

करोड 3पयैाँ पुtने अनमुान गSरएको छ । आयोजनाबाट वा�ष�क २ अब� २८ करोड यु
नट Zबजुल� उ6पादन हुनेछ ।  

आयोजनामा @स@भल ठेकेदारमा चीनको @सनो हाइaो कपbरेशन, हाइaोमेका
नकल उपकरण आपू
त � भारतको 

टेWस याक @ल@मटेड, इलेWJोमेका
नकल उपकरणमा अिoJयाको एि"aज हाइaो र �सारणलाइन 
नमा�णमा 

भारतको केईसी इ"टरनेसनल र परामश�दातामा नरक"स`ट `याuमेयर इ"टरनेसनले काम रहेका छन ्।  

२२ मेगावाटको अक5 आयोजना �नमा-ण गद7 तामाकोसी  
  

क पनीले रो`वा@लङ डाइभस�नअvतगत थप २२ मेगावाट Zबजुल� उ6पादन गनU भएको छ । जुमखोला आयोजनाको 

�व�युत उ6पादन अनमु
तपP (लाइसे"स) नपाएप
छ क पनीले रो`वा@लङमा २२ मेगावाटको नयाँ आयोजना 

�वकास गन� लागेको हो । सवU.ण अनमु
तपP (लाईसे"स) @लनका लाTग क पनीले �व�युत �वकास �वभागमा 


नवेदन :दएको �वWता "यौपानेले जानकार� :दए । �वभागबाट लाइसे"स पाएप
छ आयोजनाको सवU.णको काम 



सु3 हुनेछ । आयोजनाबाट वष�भर� न ैZबजुल� उ6पादन हुनेछ । यो आयोजना स प"न भएप
छ तामाकोसीमा १५ 

करोड ७० लाख यु
नट Zबजुल� थप हुनेछ । लाइसे"स पाएप
छ थप अgययन गरेप
छ माP लागतको �वषयमा यNकन 

हुने छ ।  
 

रो$वा8लङ डाइभस-नमा केवलकार बनाउने तयार�  

माTथ`लो तामाकोसीले रो`वा@लङ डाइभस�न 
नमा�णका लाTग रोप वे 
नमा�ण गनU भएको छ । सडक माग� भ"दा रोप 

वे बढ� �भावकार� भएको भ"दै छेतछेतदेCख Sरकुस म २.४ Nकलो@मटर लामो केवलकार 
नमा�ण गन� लागेको हो । 

केवलकार 
नमा�णका लाTग क पनीले पुव�योtयताको छनोटका �N[यामा रहेको छ । डाइभस�न बनेप
छ 

सjुखायाममा रो`वा@लङको पानी थप गरेर थप १७ करोड ६० लाख यु
नट Zबजुल� उ6पादन बढाउने योजना छ । 

रो`वा@लङको पानी थप भएप
छ तामाकोसीबाट सjुखायाममा १२० मेगावाटस म Zबजुल� उ6पादन गनUछ । 

रो`वा@लङ डाइभस�नमा २२ मेगावाटको अकb आयोजना स प"न भएप
छ थप १५ करोड ७० लाख यु
नट Zबजुल� थप 

हुनेछ ।  

माTथ`लो तामाकोसी आयोजनाबाट वा�ष�क २ अब� २८ करोड यु
नट Zबजुल� उ6पादन हुनेछ । ६ Nकलो@मटर लामो 

सु3ङ खनेर रो`वा@लङको पानी तामाकोसीमा @मसाई सjुखायाममा थप १७ करोड ६० लाख यु
नट र रो`वा@लङमा 

नयाँ आयोजना �वकास गर� थप १५ करोड ७० लाख गर� माTथ`लो तामाकोसीबाट वा�ष�क Zबजुल� उ6पादन २ अब� 

६१ करोड यु
नट नाwनेछ ।  

माTथ`लो तामाकोसीले वषा�दको ३ म:हना पुरै �व�युत ्उ6पादन गरे प
न माघ र फागुनमा घटेर ९० माP सी@मत हुने 

छ । रो`वा@लङको पानी @मसाएप
छ आयोजनाबाट सjुखायाममा १ सय २० मेगावाटस म �व�युत ्उ6पादन हुनेछ 

।  

माTथ`लो तामाकोसीको अकb आयोजना रो`वा@लङको पानी तामाकोसीमा @मसाएर सjुखायामममा Zबजुल� 

उ6पादन गन� रो`वा@लङ डाइभस�नको परामश�दाता जम�नको `याuमेयर इ"टरनेशनलले आयोजना �वMततृ 

अgययन �
तवेदन (डीपीआर) तयार गर� बुझाइसकेको छ । आयोजनामा कSरव साढे २ अब� 3पयैाँ लाtने (२ करोड 

६० लाख डलर) लाtने �ारि भक अgययनले देखाएको छ ।  
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यो वष- ३० मेगावाट �व�युत ्थप हुने 
�वस ं२०७४ मा 
नजी .ेPबाट सpचा@लत @स"धुपा`चोक िज`लाका तीन जल�व�यतु ्आयोजनाबाट थप २९.६ 

मेगावाट �व�युत ्उ6पादन भई रा:Jय �शारण लाइनमा जो8डने भएको छ। 
 

वैशाख १२ गतेको भूक प, भारतीय नाकाब"द� र बाढ�प:हरोले .
त पुरय्ाइ ब"द भएको ४.२ मेगावाटको बरा ची 

जल�व�यतु ्आयोजना, लsय@भP स प"न हुन नसकेका २२.२ मेगावाटको चाकु ए र ३.२ मेगावाटको गेलङु खोला 

आयोजना चाँड ैनै स प"न भएप
छ थप �व�युत ्रािoJय �शारण लाइनमा जो8डने भएको हो। 

 

�व.स ं२०७२ वैशाखमा स प"न गSरने लsय रहेको भोटेकोशी कSरडोरअ"तग�त @शवxी हाइaो पावर�वारा 
नमा�ण 

भइरहेको २२ दशमलव २ मेगावाटको चाकु ए आयोजना आगामी माघ म:हनामा स प"न गSरने काय�कार� 
नदUशक 

उमेश कसजलेु बताए। 

 

सो आयोजना स प"न हुने बेलामा भूक पले ठूलो .
त पुरय्ाएप
छ दईु वष� :ढलाइ भएको हो। पुनः
नमा�णको काम 

अगा8ड बढाइरहेकै अवMथामा नाकाब"द� र गत वष� असार तyेो साता 
तzबतबाट भोटेकोशीमा आएको बाढ�ले 

बा{Zबस–ेतातोपानी २६ Nकमी सडकख^ड gवMत पारेप
छ लामो समयस म यातायात ब"द भएको Tथयो। हाल सो 

आयोजनाको काम ती| 3पमा भइरहेकाले आगामी माघस म स प"न भई �व�युत ्उ6पादन हुने बताइएको छ। 

 

जुगल गाउँपा@लकाअ"तग�त हगामिMथत ३.१ मेवाको गेलङु खोला आयोजनाबाट आउँदो असोज म:हना@भP �व�युत ्

उ6पादन हुनेछ। 6यसलाई भूक प र बाढ�प:हरोको असरले गदा� 
नधा�Sरत समयभ"दा दईु वष�प
छ स प"न भएको 

हो। 
नजी .ेPबाट सpचा@लत ४.२ मेगावाटको बर ची खोला आयोजना भकू पबाट .
त पुगेप
छ �वगत दईु वष�देCख 

ब"द छ । 

 

सो आयोजनालाई आगामी का��कस म पूण�3पमा सpचालनमा `याइन ेभएको छ । �वनाशकार� भूक प र बाढ�का 

कारण सpचालनमा आइरहेको ४५ मेगावाटको माTथ`लो भोटेकोशी जल�व�यतु ्आयोजना �वगत दईु वष�देCख ब"द 

छ। रासस 
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मा"थ$लो कणा-ल�मा काम गन- १७ क@पनी इAछुक 
�वoण ुबे`वासे 

बहुचTच�त नौ सय मेगावाटको माTथ`लो कणा�ल� जल�व�यतु ्आयोजनामा काम गन� �व@भ"न देशका १७ क पनी 

इ~छुक देCखएका छन।् आयोजनाको �व��धक िजएमआर अपर कणा�ल� हाइaोपावर @ल@मटेडले आयोजनमा काम 

गन� अ"तरा�िoJय ठेकेदार क पनीबाट आशयपP (इओआई) मागेको Tथयो। 

लट एक अ"तग�त हाइaोमेका
नक काय� गन� सात क पनी र लट दईु अ"तग�त इलेWJोमेका
नकल काम गन� १० 

क पनी इ~छुक देCखएका हुन।् 

लट एक अ"तग�त हाइaोमेका
नक काय� (�ला
नङ, 8डजाइ
नङ  इि"ज
नयSरङ, सब ै@स@भल र भौ
तक पूवा�धार काय�) 

का लाTग एल ए"ड ट�–भारत, एच@ससी @ल@मटेड–भारत, चाइना गेजुवा–चीन, कोभेक–चीन, @सनो हाइaो–चीन, 

एसकेई ए"ड सी–द�.ण कोSरया र दोङफङ–चीन इ~छुक देCखएका हुन।् 

6यसैगर�, लट दईु अ"तग�त, इलेWJोमेका
नकल काम गन� भोइथ हाइaो–भारत, िजई–भारत, ए"डSरGज–भारत, 

Zबएचइएल–भारत, एसकेइफोरसी–द�.ण कोSरया, @सनो हाइaो–चीन, चाइना गेजुवा–चीन, कोभेक–चीन, दोङफङ–

चीन र तो@सबा–जापान इ~छुक देCखएका हुन।् 

उWत क पनीमgये लट एक  र दईुको काम गन� १–१ क पनी छनोट गनु�पनU हु"छ। तर, वनको जtगा खSरद 

�N[यामा ज:टल समMया आएप
छ आयोजना 
नमा�णको काम अ
घ बVन सेकेको छैन। 

�व@भ"न ठेकेदार क पनीह3ले काम गन� इ~छा देखाए प
न आयोजना 
नमा�णका लाTग आवIयक सरकार� जtगा 

�ाि�त भइनसकेकाले 
नमा�ण काय� अगा8ड बVन नसकेको लगानी बोड�का सहसTचव मधु�साद भेटुवालले श
नबार 

नागSरकलाई बताए। 'ती क पनीमgये अनभुवी र उपयुWत �Mताव गनU १–१ वटा क पनीलाई काम गन� :दने गर� 

छनोट गनु�पनU हु"छ,' उनले भने, 'तर, जtगा �ा�त गSरनसकेकाले आयोजनाको �व��धक िजएमआरले क पनी 

छनोट गरेको छैन।' 

काम गनU क पनी छनोट गSरसकेप
छ काम न:दए हज�ना 
तनु�पनU भएकाले छनोट काय� अ
घ बVन नसकेको 

िजएमआरको भनाइ छ। केह� :दनअ
घ िजएमआरका �मखु सpचालन अTधकृत हर�व"दर मनोचाले आयोजना 


नमा�णको काम 
छGटै स3ु गनU बताएका Tथए। 

आयोजनाको �व��धक िजएमआर अपर कणा�ल� हाइaोपावर @ल@मटेडले आयोजना 
नमा�णMथलमा पनU 
नजी जtगा 

खSरद �N[या सु3 भएको जानकार� :दएको छ। 

'
छGटै आयोजनाMथलमा पनU जtगा खSरद �N[या अगा8ड बढाउँदै छ�,' मनोचाले भनेका छन,् '6यसप
छ 
नमा�णको 

काम था@लने छ।' 

आयोजना 
नमा�णका लाTग िजएमआरले सहयोग आवIयक रहेको बताएको छ। 'सबैको सहयोग भएमा आयोजना 


नमा�णले ग
त @लनेछ,' उनले भने, 'यसका लाTग लगानी बोड�ले सहजकता�को भू@मका 
नवा�ह गनु�पछ�।' 

आयोजना 
नमा�णका लाTग एक खब� ६० अब� 3पयैाँ लाtने अनमुान गSरएको छ। आयोजनाका 
नि त ७० �
तशत 

�व�ीय संMथाले र बाँकY ३० �
तशत इिWवट� लगानी गनU भएका छन।् 



लगानी जुटाउने गर� साढे दईु वष�अ
घ (सन ्२०१४ से�टे बर १९) मा िजएमआर र लगानी बोड�बीच आयोजना 

�वकास स झौता (�प8डए) भएको Tथयो। �प8डएअनुसार िजएमआरले आगामी से�टे बर १९ स म आयोजनाको 

लगानी जुटाउन ुपनUछ। गत वष� लगानी जुटाउन नसकेप
छ िजएमआरले �प8डएमा भएको �यवMथा अनसुार एक 

वष�  याद थपेको Tथयो।  

िजएमआरले �
तMपधा�बाट सन ्२००८ मा माTथ`लो कणा�ल� आयोजना 
नमा�ण गन� ऊजा� म"Pालयबाट लाइसे"स 

पाएको Tथयो। 

आयोजना 
नमा�णबाट सुखUत, दैलेख र अछाम िज`लालाई �भा�वत हुनेछन।् Mथानीयलाई वष�भSर �व�युत ्आप
ूत� 

गन� क पनीले अकb दईु मेगावाटको सानो आयोजना 
नःशु`क बनाइ:दनेछ। 

लट एकमा इAछुक 

एल ए"ड ट�, भारत 

एच@ससी @ल@मटेड, भारत 

चाइना गेजुवा, चीन 

कोभेक, चीन 

@सनो हाइaो, चीन 

एसकेई ए"ड सी, द�.ण कोSरया 

दोङफङ, चीन 

  

लट दईुमा इAछुक 

भोइथ हाइaो, भारत 

िजई, भारत 

ए"डSरGज, भारत 

Zबएचइएल, भारत 

एसकेइफोरसी, द�.ण कोSरया 

@सनो हाइaो, चीन 

चाइना गेजुवा, चीन 

कोभेक, चीन 

दोङफङ, चीन 

तो@सबा, जापान 
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पCहरोले शेरेगाड लघुजल �व�युत आयोजनाको पावर हाउस E�तFसत् 
अlण बम 

डोट�को ब8डकेदार गाउँपा@लका–४ मा"नाकापडीमा रहेको शेरेगाड लघुजलZब�यतु आयोजनाको पावर हाउस प:हरोले 

gवMत पारेको छ। 

केह� :दन अ
घदेखी भैरहेको अZबरल बषा�प
छ शनीबार साँझ आएको प:हरोले पावर हाउसमा पूण� 3पमा .ती 

पुरय्ाएको Mथानीय बा@स"दाले बताएका छन।् पावर हाउसभ"दा कSरब दईु सय @मटरभ"दा माTथबाट आएको 

प:हरोले पावर हाउस पूण� 3पमा .
तKMत बनाएको छ। 

पावर हाउस भवन .
तKMत भएको छ भने, @भPका उपकरणह3 प
न टुटफुट भएर gवMत भएको Mथानीय @श.क 

गणेश जोशीले जानकार� :दए। उनका अनसुार पावर हाउस@भPका कSरब ३५ लाख बराबरको मेशनर� सामाKीमा 

माP ै.ती पुगेको छ भने, अ"य सब ै@मलाएर कुल ४० लाखभ"दा ठूलो .ती भएको छ। प:हरोले एक सय @मटर भ"दा 

बढ� कुलो समेत बगाएको छ। 

कुल ९० लाखको लागतमा 
नमा�ण भएको सो आयोजना २०६५ सालमा 
नमा�ण शु3 भई २०६८ सालदेखी �व�युत 

सेवा शु3 गरेको Tथयो । 

पावर हाउसमा .ती पुगेप
छ Zब�युत सेवा पूण� 3पमा अब3�ध भएको छ । 
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यस वष- ३० मेगावाट �व�युत ्थप हुने 

�वस ं२०७४ मा 
नजी .ेPबाट सpचा@लत @स"धुपा`चोक िज`लाका तीन जल�व�यतु ्आयोजनाबाट थप २९.६ 

मेगावाट �व�युत ्उ6पादन भई रा:Jय �शारण लाइनमा जो8डने भएको छ । 

वैशाख १२ गतेको भूक प, भारतीय नाकाब"द� र बाढ�प:हरोले .
त पु¥याइ ब"द भएको ४.२ मेगावाटको बरा ची 

जल�व�यतु ्आयोजना, लsय@भP स पनन् हुन नसकेका २२.२ मेगावाटको चाकु ए र ३.२ मेगावाटको गेलङु खोला 

आयोजना चाँड ैनै स प"न भएप
छ थप �व�युत ्रािoJय �शारण लाइनमा जो8डने भएको हो । 

�वस ं२०७२ वैशाखमा स प"न गSरने लsय रहेको भोटेकोशी कSरडोरअ"तग�त @शवxी हाइaो पावर�वारा 
नमा�ण 

भइरहेको २२ दशमलव २ मेगावाटको चाकु ए आयोजना आगामी माघ म:हनामा स प"न गSरने काय�कार� 
नदUशक 

उमेश कसजलेु बताउनभुयो । 

सो आयोजना स प"न हुने बेलामा भूक पले ठूलो .
त पु¥याएप
छ दईु वष� :ढलाइ भएको हो । पुनः
नमा�णको काम 

अगा8ड बढाइरहेकै अवMथामा नाकाब"द� र गत वष� असार तyेो साता 
तzबतबाट भोटेकोशीमा आएको बाढ�ले 

बा{Zबस–ेतातोपानी २६ Nकमी सडकख^ड gवMत भई लामो समयस म यातायात ब"द भएको Tथयो । हाल सो 

आयोजनाको काम ती|3पमा भइरहेकाले आगामी माघस म स प"न भई �व�युत ्उ6पादन हुने बताइएको छ । 

जुगल गाउँपा@लकाअ"तग�त हगामिMथत ३.१ मेवाको गेलङु खोला आयोजनाबाट आउँदो असोज म:हना@भP �व�युत ्

उ6पादन हुनेछ । 6यसलाई भकू प र बाढ�प:हरोको असरले गदा� 
नधा�Sरत समयभ"दा दईु वष�प
छ स प"न भएको 

हो । 
नजी .ेPबाट सpचा@लत ४.२ मेगावाटको बर ची खोला आयोजना भकू पबाट .
त पुगेप
छ �वगत दईु वष�देCख 

ब"द छ । 

सो आयोजनालाई आगामी का��कस म पूण�3पमा सpचालनमा `याइन ेभएको छ । �वनाशकार� भूक प र बाढ�का 

कारण सpचालनमा आइरहेको ४५ मेगावाटको माTथ`लो भोटेकोशी जल�व�यतु ्आयोजना �वगत दईु वष�देCख ब"द 

छ । रासस
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सरकारको स@मानले ऊजा- उ�यमी उHसाCहत ◌ः भKछन ्इ�तहासमै पCहलो पटक जुरेको 

अवसर 

�व�युत ्�वकास �वभागको २४ औ� वा�ष�को6सवका अवसरमा यहा ँआ ज आ योिजत काय�[ममा नेपाल �व�युत ्

�ाTधकरणका १७ र 
नजी .ेPका ५८ वटा आ योजनालाई स मान गSरएको हो ।  

नेपालको इ
तहासमा ऊजा� उ6पादकलाई स मान गSरएको यो न ैप:हलो पटक हो । गरैसरकार� .ेPबाट स मान 

पटकपटक भए प
न सरकार� तवरबाट ैस मान गरेर ऊजा� उ6पादकलाई आ गामी :दनमा थप काम गनU उ6साह �दान 

गSरएको भ"द ैस मा
नतले आ फूह3लाई थप उ6सा:हत बनाएको �
तN[या :दनभुयो ।  

ऊजा� उ�यमीलाई रािoJय योजना आ योगका सदMय डा अर�व"दकुमार @मx, ऊजा� म"Pालयका सTचव अनुपकुमार 

उपाgयाय �वभागका महा
नदUशक नवीनकुमार @सहंले सयंुWत3पमा खादा ओढाएर स मान गनु�भएको Tथयो ।  

ऊजा� उ�यमी *ाने")लाल �धान रा�यले लगानीकता�लाई स मान गनु�पछ�  भ"ने पुगेकामा खसुी �यWत गनु�भयो । 

“मलुुकको आ Tथ�क सम�ृTधका लाTग ऊजा� .ेPको मह6वपूण� योगदान रहे प
न रा�यका कुन ैप
न 
नकायले 

जल�व�यतु ्उ6पादकलाई यसअ
घ क:ह`य ैनस झेको तर �वभागको Mथापना :दवसका अवसरमा स झन ुप
न ठूलो 

खशुीको �वषय हो”– उहाँले भ"नभुयो, “यMता स मानले आ गामी :दनमा थप आ योजना बनाउन उ�यमीलाई �ेSरत 

गद�छ ।”  

यMत ैसा
नमा माई हाइaो पावरका �ब"ध 
नदUशक डा सुवण�दास xेoठ रा�यको तफ� बाट प:हलो पटक स मान पाउँदा 

आ फूलाई असाgय ैखुसी लागेको बताउनुहु"छ । “काम गद� गएप
छ एक न एक :दन रा�यले स झ"छ भ"ने पुिoट 

भएको र ऊजा� .ेPको �वकासमा थप सहजीकरण गनU हो भने एकाध वष�मा मलुुकले अपे�.त सफलता हा@सल गन� 

सWछ भ"ने �oट भएको छ ।”  

यMत ैअ�प पावरका �ब"ध 
नदUशक सpजीव "यौपानेले मलुकुको जल�व�यतु ्.ेPको �वकासमा 
नजी .ेPको 

�वेशसँग ै�यावसा
यक शीप एव ंद.तामा समेत अ@भव�ृTध भएको भ"द ैसरकारले कुन ैन कुन ै3पमा उ�यमीको 

:हतमा समेत काम गनु�पनU �
तN[या :दनभुयो ।  

�व�युत ्ऐन, २०४९ अनसुार २०५० साउन १ गते Mथापना भएको �वभागले आ ज Mथापनाको २४ वष� पार गरेको छ । 

सोह� ऐन काया�"वयनमा आ एप
छ मलुुकको ऊजा� .ेPमा 
नजी .ेPले समेत �वेश पाएको हो ।  

Mवत"P ऊजा� उ6पादकको संMथा(इपान)का अgय. शलेै") गुरागाई Cख ती जल�व�यतु ्आ योजनाले ६० मेगावाटको 

Cख ती जल�व�यतु ्आ योजना 
नमा�ण र सpचालनमा `याएप
छ मलुुकमा 
नजी .ेPले प
न जल�व�यतु ्पSरयोजना 


नमा�ण गन� सWछ भ"ने Mथा�पत भएको स"दभ�मा आ ज गSरएको स मान सरकार� तथा 
नजी .ेPकै स मान 

भएको बताउनभुयो । उहाँले जल�व�यु6को .ेPमा �ाTधकरण र 
नजी .ेPको उ6पादन हाराहार�मा न ैपुtन लागेका र 

यसले �
तMपध_ .मताको समेत �वकास गरेको जानकार� :दनभुयो ।  

�ाTधकरणका �वWता �बल अTधकार� ऊजा� उ�यमीका 3पमा �ाTधकरण प
न स मा
नत हँुदा Mवभा�वक 3मपा 

खशुी लागेको बताउनुहु"छ ।  

मलुुकको जल�व�यतु ्उ6पादनको १०६ वष�को अवTधमा प:हलोपटक सरकार� तथा 
नजी .ेPका आ योजनार 
तनका 

�वXधकलाई स मान गरेर उनीह3को लगानी र योगदानको समेत स मान गSरएको �वभागका महा
नदUशक 



नवीनराज @सहंको भनाइ छ ।  

उहाँले �वभागले दुर्त3पमा जल�व�यतु ्आयोजनाको �वकासमा सहयोग पु¥याएको, नी
तगत सहजीकरण गरेको र 

आवेदन :दएको एकाध :दनमा न ैसबै काम सकाउने गर� काय��वTध बनाएर काम गरेका कारण आशातीत सफलता 

हा@सल गरेको बताउनभुयो ।  

साना आयोजनाको अgययन गनUतफ�  �वभागले gयान न:दएको भ"दै उहाँले मझौला र जलाशययWुत आयोजनाको 

�वकास न ैमलुकुको �मखु आधार हो◌ ेभ"नेमा आफूह3 Mपoट रहेको जानकार� :दनभुयो ।  

ऊजा� .ेPमा लगानी गनU �वXधकलाई अनमु
तपP :दन,े अgययनमा सहयोग गनU र सब ैनी
तगत काम गनU गर� 

सरकारले �वभाग Mथापना गरेको हो । �वभागमा प
छ`लोपटक Mथापना भएको एकल डMेकले �वXधकका समMया 

समाधानमा सहयोग पु¥याएको छ भने १०० मेगावाटस मका जल�व�यतु ्आयोजनाको अनमु
त :दन ेकाम गद� 

आएको छ । �वभागले हालस म कुल १३७ आयोजनाबाट तीन हजार ६८७ मेगावाट �व�युत ्उ6पादन गन� अनमु
तपP 

�दान गरेको छ ।  

�वस ं२०५० प
छ मलुुकको जल�व�यतु ्इ
तहासमा 
नजी .ेPले �वेश पाएको हो । हाल 
नजी .ेPले कुल ५८ वटा 

आयोजनाबाट ४४५ मेगावाट र �ाTधकरणका १७ आयोजनाबाट कSरब ४६८ मेगावाट �व�युत ्उ6पादन हँुदै आएको छ 

।  

काय�[ममा ऊजा� सTचव उपाgयायले राजनी
तक नेत6ृवले अगा8ड सारेका केह� �भावकार� काय�योजनाका आधारमा 

म"Pालयले मलुुकको ऊजा� .ेPको �वकासमा सफलता हा@सल गद� गएको र आगामी वष�मा उ`लेjय उपलिzध 

हा@सल गनU बताउनभुयो ।  

यMत ैरािoJय योजना आयोगका सदMय डा @मxले जल�व�यतु,् सौय� तथा ऊजा�का अ"य yोतको सि मxणबाट 

मलुुकलाई सम�ृध बनाउने योजनामा सरकार N[याशील रहेको बताउनभुयो । उहाँले सम"वयको अभावमा हरेक 

.ेPमा �भावकार� काम हुन नसकेको अनभुवलाई *ानको 3पमा @लएर आगामी :दनमा सयंुWत काय�योजनाका साथ 

काम गSरने Mपoट पानु�भयो । रासस 
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'�व�युत ्अनुम�त प0 तीन गुणा �छटो' 
जल�व�यतु ्आयोजना 
नमा�णको सबैभ"दा प:हलो खुGNकलो यसको अनमु
त पP (सवU.ण, उ6पादन र �सारण) 

जार� गनU काय� �वगतको तलुनामा तीन गुणा 
छटो हुने गरेको छ। 

�वभागमा अनमु
त पPका लाTग आवेदन परेका 
नवेदनउपर वष�स म कारबाह� नहँुदा जल�व�यु6मा लगानी गन� 

इ~छुक �वXधकहlले खे�दै आएको हैरानीलाई आ6मसात ्गद� �व�युत ्�वकास �वभागले नयाँ रणनी
त अपनाएको 

हो। 

�वभाग Mथापनाको २४ औ ंवा�ष�को6सवमा महा
नदUशक नवीनराज @सहंले �वगतको तलुनामा �वभागबाट जार� हुने 

अनमु
त पPका कारबाह� तीन गणुा 
छटो हुने गरेको बताउनभुयो। 

उहाँले �वभागमा �व@भ"न समयमा परेका 
नवेदनमgये ७० �
तशत फ�योट भइसकेको र �N[यागत कारण बाँकY 

कारबाह�को [ममा रहेको जानकार� :दनभुयो । 

ऊजा� म"Pालयले गत पसुमा �व�युत ्
नयमावल�, २०५४ सशंोधन गर� सय मेगावाटस मको जल�व�यतु ्

आयोजनाको अनमु
त पPस ब"धी स पणू� कारबाह� �वभागबाटै टंुTगने ब"दोबMती भएप
छ काम 
छटो हुने गरेको 

अनभुव �वXधकहlले गरेका छन।् 

‘�वगतको तलुनामा �वभागमा काम 
छटो भएको अनभूु
त भएको छ,’ काय�[ममा सहभागी सा
नमा हाइaोका �मुख 

काय�कार� अTधकृत जगुल भतुUलले सोमबार अ"नपूण�लाई �
तN[या :दनभुयो।�वभागले ५० मेगावाटस मका 

आयोजनाको �ारि भक वातावरणीय पर�.ण (आईईई) पाSरत गनU गरेको छ। 

�वभाग Mतरमा ग:ठत स@म
तको @सफाSरसमा ऊजा�सTचवले Mवीकृत गरेप
छ उWत �
तवेदन पाSरत हुनेगछ� । 

�वगतमा म"Pालयले नै आईईईको टंुगो लगाउने हँुदा म:हन� लाTग फाइल थु�ने ग�यो। हाल �वभागमा ज मा १० 

वटा आयोजनाका माP आईईई टंुगो लाtन बाँकY रहेको �वभागको उपमहा
नदUशक सpजय ढंुगेलले बताउनभुयो । 

उहाँका अनसुार वातावरणस ब"धी कारबाह� दईु साता@भP टंुTगने गरेको छ। 

�वभागका उपमहा
नदUशक सpजय ढंुगेलका अनसुार कूल एक सय ५१ �व�युत ्आयोजनाका तीन हजार ६ सय ९९ 

मेगावाट �व�युत ्उ6पादन अनमु
त पP जार� भएको छ । 6यसगैर� दईु सय २६ वटा आयोजनाका आठ हजार पाँच 

सय ११ मेगावाटको सवU.ण अनमु
त पP �वभागले जार� गSरसकेको उपमहा
नदUशक ढंुगेलले जानकार� :दनभुयो। 

�सारण लाइनतफ�  ७५ वटा आयोजनाको अनमु
त पP जार� भएको, जसमा १३२ केभी र सोभ"दा माTथका ४७ 

आयोजना छन ्भने १३२ केभीभ"दा कमका २८ आयोजना छन।्काय�[ममा ऊजा�सTचव अनुपकुमार उपाgयायले 

जल�व�यतु ्�वकासका लाTग म"Pालय र �वभागमा जनशिWत तयार रहेको र आगामी :दनमा काम–कारबाह�लाई 

अझ बढ� 
छटोछSरतो गन� र नी
तले @लएका उ�देIय हा@सल गन� लाTगपरेको बताउनभुयो। 

‘हामी अलम@लएका छैन�’, सTचव उपाgयायले भ"नभुयो, ‘देखापरेका समMया आगामी :दनमा समाधान गद� जान 

क:टब�ध छ�।' �वभागले आ�नो Mथापना :दवसका अवसर पार� साव�ज
नक तथा 
नजी .ेPका ७५ वटा जल�व�यतु ्

�वXधन संMथालाई स मा
नत गरेको Tथयो। 

Mवत"P ऊजा� उ6पादकह3को संMथा (इपान) का अgय. शैले") गुरागा�ले 
नजी .ेPले हालस म तीन हजार पाँच 

सय मेगावाटको �व�युत ्खSरद स झौता गSरसकेको र आगामी :दनमा ७ खब� 3पयैा ँलगानी �
तब�धता जनाएको 



बताउनभुयो। 'यसबाट रा�यको ढुकुट�मा ७० अब� 3पयैा ँज मा हुनेछ’, उहाँले भ"नभुयो । २०५० साउन १ मा 

Mथा�पत त6काल�न �व�युत ्�वकास के")लाई प
छ �वभाग बनाइएको Tथयो। 
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तमोरको हHया  
�वकास थापा 
सन ्१९८५ मा जाइकाले अgययन गरेको कोसी बे@सनअ"तग�त तमोर (७६२ मेगावाट) सबभै"दा आकष�क 

जलाशययWुत आयोजनाको lपमा प:हचान भएको Tथयो । जल�व�यतु ्�वकास नी
त र 6यसअनुसारका ऐन-कानुन 

लाग ूहुनुअ
घ न ैजाइकाको सहयोगमा कोसी बे@सन अgययन भएर �व@भ"न आयोजनाहl प:हचान भएका Tथए । 

उWत अgययनका आधारमा जल�व�यतु ्र @सँचाइका गु3योजना (माMटर �लान) तयार भए । यी गु3योजनालाई 

असर नगनU गर� जलyोत उपयोTगतास ब"धी @स�धा"त अँगा`दै सरकारले 6यसअनुसारको नी
त, ऐन, 
नयमावल� 

र काय��वTध बनायो, जनु अ�या�प �च@लत छ । 

अथा�त ्गु3योजनाले प:हचान गरेका आयोजनालाई असर पानU गर� कुन ैप
न संरचना 
नमा�ण नगन� नपाइने कानुनी 

र नै
तक अ�यास छ । कुन ैलगानीकता�ले यMता ग3ुयोजनाले क`पना गरेका आयोजनालाई असर पनU गर� 

जल�व�यतु ्सवU.णको अनमु
तपP @लन पाउँदैनन ्। �व�युत ्�वकास �वभागले सु3म ैदता� गन� अMवीकार गछ� । यो 

२०५० सालदेCख च@लआएको र�त माP होइन, कानुन प
न हो । तर यो र�त मलुकुका �भावशाल� 
नकाय तथा 

�यिWतका हकमा भने लाग ूहँुदैन । ग3ुयोजना भ6काउने काय�को स3ुआत काबेल� एको लाइसे"स :दएर भयो । ३० 

मेगावाटको लाइसे"स :दएर ७६२ मेगावाटको तमोरको ह6या गSरयो । सन ्२००५ मा त6काल�न जलyोत म"Pालयले 

काबेल� 'ए' को �
तMपधा� गरायो— कसले कम दरमा �व�युत ्खSरद गनU भनेर । 

6य
तबेलाको �व�युत ्�वकास �वभाग र जलyोत म"Pालयले जाइकाको बे@सन गु3योजनालाई पूण�lपमा बेवाMता 

गरे, उनीहlलाई काबेल� ए '
नजी .ेP' लाई सु पन हतार भयो । काबेल� दान गदा� 6य
तबेलाका दान गनU 

गराउनेहlलाई केह� लाभ �ा�त भयो होला, तर मलुुकले रणनी
तक मह6वको, रािoJय आवIयकता पूरा गनU र 

अ6य"त सMतो आयोजना गमुाउन पुtयो । ७६२ मेगावाटको तमोर मारेर उनीहlले ३० मेगावाटको आयोजना 

zयुतँाए, 6यो प
न १२ वष� �यतीत भइसWदा प
न 
नमा�ण पूरा भएको छैन । लाइसे"स माP ओग:टरहेको भनेर 

अिjतयार द3ुपयोग अनसु"धान आयोगले काबेल�लगायत १४ वटा खारेज गन� 
नदUशन :दयो । शिWत र .मता 

नपगेुका Mवदेशी 
नजी .ेPका जल�व�यतु ्आयोजना खारेजीमा परे, काबेल�स:हत कोह� मि"PपSरष�बाट zयुतँे र 

कोह� अदालतबाट । काबेल� खारेज गनु� हँुदैन भनेर नाम चलेका सांसद प
न लाTगपरे । खारेज गन� नहुने रहेछ भनेर 

अिjतयारले प
न एकाएक बु�ध6व �ा�त गरय्ो । तर अl भने मरेको मरय्ै भए । 

मलुुकले द�घ�काल�न lपमा लोडसे8डङबाट मुिWत पाउने :दशामा ऊजा� म"Pालय उदास छ । 

काबेल�का कारण तमोर 6यस ैप
न अयोtय भयो न ै। एकपटक मया�दा उ`लघंन गSरसकेप
छ पुनः 6यMत ैकाय� गनU 

चलन नयाँ होइन । तमोर बनाउनुपछ�, राoJको आवIयकता हो, स"त
तको लाTग यो अ6यावIयक न ैहो भ"ने थाहा 

पाउँदापाउँदै काबेल�को लाइसे"स :दएर नपगुी तमोरको जलाशयमा आधा डुzने गर� अका�◌ ेत`लो हेवा (२१ मेगावाट) 

को प
न लाइसे"स :दइयो । अ:हले यो हेवा ब"दैछ । तमोर gवMत परेको उ"मादमा १० हजार ८ सय मेगावाटको 

बहुचTच�त कणा�ल� Tचसापानीको डुबान .ेPमा पनU गर� अका�◌ ेलाइसे"स अ
घ`ला ऊजा�म"Pी जनाद�न शमा�ले :दए, 

बेथान कणा�ल�का नाममा । जबNक जल�व�यु6को लाइसे"सस ब"धी काय��वTध, जुन शमा�ले न ैसशंोधन गर� 



हMता.र गरेका हुन,् मा समेत ग3ुयोजनालाई असर गनU गर� सवU.ण अनमु
तपP न:दने �ावधान छ । ऊजा� 

म"Pालय भ"छ- कणा�ल� Tचसापानी ब"ने क:हले-क:हले ? 

केह� गर� 6यो बनेमा बेथान कणा�ल� डुबे प
न डुबोस ्। तमोरबाट सु3 भएको गु3योजना �वाल पानU काय� 

कणा�ल�समम् पुtयो । अब कोसी, ग^डक र महाकाल�अ"तग�तका यMत ैरणनी
तक मह6वका आयोजनाहl gवMत 

पारेर धमाधम जथाभावी लाइसे"स :दने �व�ृ� सु3 भएको छ निजरका lपमा । :हजो तमोर 6य
त आवIयक 

देCखएको Tथएन, तर अ:हले तमोर सबभै"दा बढ� आवIयक माP होइन, आकष�कसमेत देCखयो । दईु अब� 3पयैा ँ

खचUर बूढ�ग^डकY (१२ सय मेगावाट) को डीपीआर तयार भयो । तर यो 
नमा�ण हुने 
निIचत छैन । काबेल� 'ए' का 

कारण तमोरको डीपीआर त परै जाओस,् ऊजा� म"Pालयले सत�स:हतको अgययन गनU अनमु
तसमेत :दएन। 

जबNक तमोर कुन ै�यिWत वा �वदेशीले बनाउन खोजेको होइन, ऊजा� सTचव आपैm◌ ंअgय. भएको सMंथा �व�युत ्

�ाTधकरणले हो । बूढ�ग^डकYभ"दा धेरै ऊजा�, उसको भ"दा आधा लागत र 
नमा�ण अवTध कम भएको तमोर मारेर 

कोबल� ए र हेवा 
नमा�ण गनु� न ैमलुुकमा ऊजा� �वकास नहोस ्भ"ने मनसाय हावी हुन ुहो । काबेल�ले वष�भSर २०५ र 

हेवाले ११६ गेगावाट घ"टा अथा�त ्कुल @मलाएर ज मा ३२ करोड यु
नट Zबजलु� उ6पादन गछ� । जबNक तमोर 

एWलैको वा�ष�क ऊजा� उ6पादन .मता तीन अब� ३५ करोड यु
नट छ । गाई मारेर गधा पोसेको भनेको यह� हो । 

जलाशययWुत जल�व�यतु ्आयोजना चाहेको ठाउँमा 
नमा�ण हुन सWदैन । �कृ
तले न ैयसको अविMथ
त 

तोNक:दएको हु"छ । भारतका समथर भभूागमा पानी जमाउन @म`ने भइ:दएको भए उसले कोसी, ग^डक र 

महाकाल�जMता मjुय नद�हlमा नेपाललाई घात गरेर भए प
न स झौता गद�न�यो र नेपालको जलyोतमा आखँा 

लगाउँदैन�यो होला । कुलेखानी प:हलो र दोyोजMता जलाशययुWत आयोजनाबाट अ:हलेको कुल ज8डत .मता 

(९१५ मेगावाट) उ6पादन भएको भए �व�युत ्�ाTधकरणले बसU
न १७ अब� 3पयैाँको Zबजुल� आयात गनु� पद�न�यो । 

यMता जलाशययुWत आयोजनाको उ~चतम �वकास हुन सकेको भए पेJो@लयम पदाथ�को आयात (वा�ष�क सय अब� 

3पयैाभँ"दा बढ�) गनु� पद�न�यो । 

स"त
तको भ�वoयको लाTगसमेत रा�यले �ाकृ
तक yोतसाधनको संर.ण गनU गछ� । तर हामीकहाँ ठ�क उ`टो छ । 

त6काल�न Mवाथ� पूरा गन� पाए भइहा`यो । काबेल� र हेवा .ेP काटेर (४५० एमएएसएल) तमोरको अgययन गन� 

ऊजा� म"Pालयले लाइसे"स :दयो । अgययन गद� जाँदा दईु सय मेगावाटको तमोर अयोtय देCखयो । अब अका�◌ े

लाइसे"स :दनको लाTग ऊजा� म"Pालय तयार छैन । उसको एक माP Tच"ता काबेल� र हेवा ZबKेला Nक भ"ने छ । 

समय �यतीत भएका कारण :हउँदमा थोरै ऊजा� उ6पादन गनU र �वIव ब�कको पGयारलाtदो �N[याले बढाएको 

लागतका कारण काबेल� आTथ�क lपले लगानी अयोtय भइसकेको छ । 

यसको �वXधक प
न सरकारले कुन ैछुGटै लाइसे"स :दए वा �Mता�वत तमोरले खSरद गSर:दए हु"�यो भ"ने प.मा 

छ । जबNक काबेल� बनाउँदा रा�यको ७६२ मेगावाट ग ुछ भ"ने ऊजा� म"Pालयलाई भल�भाँती थाहा छ । यMतो 

अमू̀ य �ाकृ
तक स पदा जोगाउनपुछ� भ"ने चेत भएर प
न ऊ जड झ� बनेको छ । तमोरले काबेल� र हेवाबाट 

उ6पादन हुने ऊजा�को .
तप
ूत � :दएर प
न आकष�क छ । 

ऊजा� म"Pालयले काबेल� र हेवालाई बोलाएर एउटा 
नचोडमा पुtन सWछ, तर गद�न । मलुुकले द�घ�काल�न lपमा 

लोडसे8डङबाट मुिWत पाउने :दशामा म"Pालय उदास छ । जबNक �वदेशी 
नजी र Mवदेशका केह� �वXधकलाई 

गु3योजनामा परेका लाइसे"स :दन ऊ उ�यत ्छ र :दइरहेको प
न छ । यो �व�ृ�ले ऊजा� म"Pालयबाट मलुकुको 

जल�व�यतु ्�वकास हु"छ भ"ने क`पना गन� गा{ो छ । Nकनभने 
नयत न ैठ�क छैन । तमोरलाई अgययन गन� :दँदा 

के Zबt�ो ? अgययन गरेर हेर भ"न त सNक"छ 
न । ससत� लाइसे"स :दए भइहा`यो । तर लाइसे"सको अवTध न ै



सकेको तमोरलाई 'काबेल� र हेवा@सत कुरा @मला' भ"छ । यMतो कुरा @मलाउने म"Pालयले Nक  याद खुMकेको 

आयोजनाले ? अ@भभावक तमोर Nक म"Pालय ? यMता अनेक� �Iन छन,् जसले ऊजा�मा आ6म
नभ�र हुन Mवय ं

म"Pालय न ैबाधक देCखएको छ । 

भारतबाट Zबजुल� आयात गनU, पेटो@लयम आयात गनU तर Mवदेशका यMता आकष�क आयोजना ह6या गनU तर 

उTचत �यवMथापन र सयंोजन गरेर 
नमा�णको :दशामा लाtन नसWने ऊजा� म"Pालयको कमजोर� हो । कहाँस म 

भने ए@सयाल� �वकास ब�कले तमोरको �वMततृ अgययन गन� :दएको १४ करोड 3पयैाँ अनदुानसमेत ऊजा� 

म"Pालयले फका�इ:दयो । अgययन न ैनभएका १० वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट चार हजार एक सय ५३ 

मेगावाट (बूढ�ग^डकYबाहेक) उ6पादन गनU कागज बोकेर म"Pालय क:हलेस म बMने हो ? असल 
नयत छ भने 

म"Pालयले काबेल� र हेवालाई बोलाएर तमोर 
नमा�ण गनU वातावरण बनाउने नेत6ृव @लनुपछ�  । 
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७५ जल�व�युत ्आयोजनालाई स@मान ग रदै  

जल�व�यतु ्.ेPमा 
नर"तर N[याशील हँुदै आएक ा सरक ार� तथा 
नजी .ेPक ा �वXधक लाई �व�युत ्�वक ास 

�वभागले स मान गनU भएक ो छ । �वभाग Mथापनाक ो २४ वष�क ो अवसरमा आयोजना गन� लाTगएक ो क ाय�[ममा 

नेपाल �व�युत ्�ाTधक रणक ा आयोजना र 
नजी .ेPक ा गर� ७५ आयोजनालाई स मान गन� लाTगएक ो हो । �वभागले 

आइतवार �व@भ"न क ाय�[मक ो आयोजना गर� आ�नो Mथापना :दवस मनाउँदैछ ।  

मलुुक क ो जल�व�यतु ्उ6पादनक ो १ सय ६ वष�क ो इ
तहासमा प:हलोपटक  सरक ार� तथा 
नजी .ेPक ा आयोजनालाई 

स मान गन� लाTगएक ो �वभागक ा महा
नदUशक  नबीनराज @सहंले बताए । ऊजा� .ेPक ो �वक ास र �वMतारमा 

अनवरत क ाम गSररहेक ा �यवसायीक ो हौसला बढाउन र उनीहlलाई 
नर"तर क ाम गनU �ेरणा �ा�त होस ्भ"ने 

लsयक ा साथ �वभागले यसपटक  �ाTधक रण र 
नजी .ेPक ा दवु ै�वXधक लाई स मान :दन लागेक ो बताएक ो छ ।  

महा
नदUशक  @सहंक ा अनुसार �ाTधक रणक ा १७ र 
नजी .ेPक ा ५८ ओटा गर� कु ल ७५ पSरयोजना स मा
नत हुनेछन ्

। �व@भ"न समMया र चनुौतीक ा बीचमा प
न मलुुक क ो ऊजा� सकं ट समाधानमा लागेक ो र उ�यालो नेपालक ो 

अ@भयानलाई अगा8ड बढाउन अनवरत3पमा लागेक ालाई रा�यले स झेक ो उनक ो भनाइ छ । ऊजा� .ेPमा लगानी 

गनU �वXधक लाई अनमु
तपP :दन,े अgययनमा सहयोग गनU र सबै नी
तगत क ाम गनUगर� सरक ारले �वभाग 

Mथापना गरेक ो हो । �वभागमा प
छ`लोपटक  Mथापना भएक ो एक ल डेMक ले �वXधक क ा समMया समाधानमा 

सहयोग पु¥याएक ो छ भने १ सय मेगावाटस मक ा जल�व�यतु ्आयोजनाक ो अनमु
त :दन ेक ाम गद� आएक ो छ ।  

�वभागले हालस म कु ल १ सय ३७ आयोजनाबाट तीन हजार ६ सय ८७ मेगावाट �व�युत ्उ6पादन गन� अनमु
तपP 

�दान गरेक ो छ । यMत,ै १ सय मेगावाट माTथक ा ५ हजार ५ सय ६ मेगावाट .मताक ा १७ ओटा पSरयोजनालाई 

सवU.णक ो अनमु
त :दइएक ो छ । साथै, सवU.ण र अ"य अनमु
तक ा लाTग �ती.ामा रहेक ा आयोजनाक ो सkjया 

प
न उ`लेjयमाPामा रहेक ो छ ।  

यसैगर�, �वभागले जल�व�यतु ्आयोजनाबाट �ा�त हुने रोय`ट� �वतरण गद� आएक ो छ भने अ"य नी
तगत तथा 

क ानूनी सहयोगसमेत गद� आएक ो छ । सरक ारले २०७२ फागुन ६ गते ऊजा� सkक टक ाल क ाय�योजना साव�ज
नक  

गरेप
छ जल�व�यतु ्आयोजनाक ो �वक ास र �वMतारमा योजनाब�ध तवरले क ाम गद� आएक ो र के ह� सफलता 

हा@सल भएक ो महा
नदUशक  @सहंक ो दाबी छ ।  

कु ल ६० मेगावाट .मताक ो Cख ती जल�व�यतु ्आयोजना 
नमा�णसँगै मलुुक क ो जल�व�यतु ्इ
तहासमा 
नजी 

.ेPले �वेश पाएक ो हो । हाल 
नजी .ेPले कु ल ५८ ओटा आयोजनाबाट ४ सय ४५ मेगावाट र �ाTधक रणक ा १७ 

आयोजनाबाट क र�ब ४ सय ६८ मेगावाट �व�युत ्उ6पादन हँुदै आएक ो छ । रासस 
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रािNOय �शारण लाइनमा ३० मेगावाट  �व�युत ्थ�पदै  

�वस ं२०७४ मा 
नजी .ेPबाट सpचा@लत @स"धुपा`चोक िज`लाका तीन जल�व�यतु ्आयोजनाबाट थप २९ दशमलव 

६ मेगावाट �व�युत ्उ6पादन भई रा:Jय �शारण लाइनमा जो8डने भएको छ । वैशाख १२ गतेको भूक प, भारतीय 

नाकाब"द� र बाढ�प:हरोले .
त पु¥याइ ब"द  भएको ४ दशमलव २ मेगावाटको बरा ची जल�व�यतु ्आयोजना, 

लsय@भP स प"न हुन नसकेका २२ दशमलव २ मेगावाटको चाकु ए र ३दशमलव २ मेगावाटको गेलुङ खोला 

आयोजना चाँड ैनै स प"न भएप
छ थप �व�युत ्रािoJय �शारण लाइनमा जो8डने भएको हो ।  

�वस ं२०७२ वैशाखमा स प"न गSरने लsय रहेको भोटेकोशी कSरडोरअ"तग�त @शवxी हाइaो पावर�वारा 
नमा�ण 

भइरहेको २२ दशमलव २ मेगावाटको चाकु ए आयोजना आगामी माघ मह�नामा स प"न गSरने काय�कार� 
नदUशक 

उमेश कसजलेु बताए । सो आयोजना स प"न हुने बेलामा भूक पले ठूलो .
त पु¥याएप
छ दईु वष� :ढलाइ भएको हो 

। पुनः
नमा�णको काम अगा8ड बढाइरहेकै अवMथामा नाकाब"द� र गत वष� असार तyेो साता 
तzबतबाट 

भोटेकोशीमा आएको बाढ�ले बा{Zबसे–तातोपानी २६ Nकमी सडकख^ड gवMत भई लामो समयस म यातायात ब"द 

भएको Tथयो । हाल सो आयोजनाको काम ती|3पमा भइरहेकाले आगामी माघस म स प"न भई �व�युत ्उ6पादन 

हुने बताइएको छ ।  

जुगल गाउँपा@लकाअ"तग�त हगामिMथत ३ दशमलव १ मेवाको गेलङु खोला आयोजनाबाट आउँदो असोज 

मह�ना@भP �व�युत ्उ6पादन हुनेछ । 6यसलाई भकू प र बाढ�प:हरोको असरले गदा� 
नधा�Sर
त समयभ"दा दईु 

वष�प
छ स प"न भएको हो । 
नजी .ेPबाट सpचा@लत ४ दशमलव २ मेगावाटको बर ची खोला आयोजना 

भूक पबाट .
त पुगेप
छ �वगत दईु वष�देCख ब"द छ ।  

सो आयोजनालाई आगामी का��कस म पूण�3पमा सpचालनमा `याइने भएको छ । �वनाशकार� भूक प र बाढ�का 

कारण सpचालनमा आइरहेको ४५ मेगावाटको माTथ`लो भोटेकोशी जल�व�यतु ्आयोजना �वगत दईु वष�देCख ब"द 

छ । रासस 



 

>f]tM 12v/L * \̂sd\, 2074÷04÷02 
मा"थ$लो कणा-ल�मा भारत र वनको तगारो, लगानी प�न जुटेन 

नधा�Sरत समयमा लगानी जटुाउन नसकेप
छ माTथ`लो कणा�ल� जल�व�यतु आयोजनाको �वXधक जीएमआर 

अपरकणा�ल� हाइaोपावर @ल@मटेडले पुनः  याद थ�न �Mताव गरेको छ । 

जीएमआरले काबु बा:हरको पSरिMथ
त @सज�ना (फोस�मेजर) भएको भ"दै आइतबार लगानी बोड�मा पुनः  याद थ�न 

पPाचार गरेको छ । 

जीएमआर र बोड�बीच सन ्२०१४ मा भएको आयोजना �वकास स झौता (पीडीए) अनसुार आउँदो से�टे बर १८ स म 

९ सय मेगावाट .मताको माTथ`लो कणा�ल�का लाTग लगानी जुटाउनुपनU उ`लेख छ ।  

सरकारले वनको जtगा उपलzध नगराएको र �व�युत �यापार स झौता (पीट�ए) भ"दा फरक ढंगले भारतको 

�व�युत 
नयमन आयोगले काय��वTध `याएका कारण Zबजुल�को बजार 
निIचत गन� नसWदा ब�क तथा �व�ीय 

संMथाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जानकार� गराएको बोड�का �मखु काय�कार� अTधकृत (सीईओ) महा�साद 

अTधकार�ले बताए ।  

पीडीएमा २ वष�@भP लगानी जुटाउने �यवMथा भए प
न सोह�अनसुार २ वष� सNकएप
छ सरकारले पुनः १ वष�  याद 

थप भएको जानकार� :दँदै अब  याद थ�न समMया हुने अTधकार�ले जानकार� :दए । 

“वनको जtगा नपाएको र Zबजुल�को बजार स
ुनिIचतता नभएप
छ लगानी जुटाउन नसकेको कारणस:हत  याद 

थपको �Mताव `याएको छ,” उनले भने “उसले लगानी जुटाउन नसWने 
निIचत भयो अब कसर� अ
घ बVने भ"ने 

समMया आएको छ ।” जीएमआरले लगानी जुटाउन २ म:हना माP समय बाँकY रहेको उनले जानकार� :दए ।  

प
छ`लो समयमा वन म"Pालयले `याएको नयाँ काय��वTधले जल�व�यतु आयोजनालाई थप ज:टलता थ�प:दएको 

अTधकार�को भनाई छ । काय��वTधमा १ 3ख बराबर २५ वटा 3ख रो�नुपनU र ५ वष�स म ती 3ख हुका�एर सरकारलाई 

हMता"तरण गनु�पनU लगायतका अ"य ज:टलता देCखएका छन ्। सरकारले वनको समMया समाधान नगदा� र पीट�ए 

�वपSरत भारतले 
नदU@शका बनाएप
छ आयोजना अ"योलमा परेको छ ।  

यMत ैदता� नभएका जtगाको �यवMथापनका क:ठनाइ देCखएको अTधकार� बताउँछन ्।  

ऊजा� म"Pालयले जीएमआरलाई आयोजना हMता"तरण गरेको ९ वष� Zब
तसWदा प
न अझ ै�ारि भक कामम ै

अि`झएको छ । स3ुमा १ खब� १५ अब� 3पयैा ँअनमुा
नत लागत तय गरे प
न आयोजनाको काममा भएको :ढलाइले 

लागत बढेर १ खब� ४० अब� 3पयैा ँपुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ �
तशत 
नःशु`क Zबजुल� अथा�त १०८ 

मेगावाट :दएप
छ बाँकY रहेको ५ सय मेगावाट Zबजुल� बे~न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट Zबजुल� Zब[Yका 

लाTग भारतको नोडल एजे"सी एनभीभीएन �व�युत �यापार क पनीसँग समझदार�पP (एमओय)ू मा हMता.र 

गरेको छ । उसले भारतको हSरयाणा रा�यमा Zबजुल� बे~ने बताएको छ ।   

जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपP आzहान गर� �Mतावको मू`यांकन गSररहेको छ । 
नजी जtगा खSरदका 

लाTग �
तरोपनी ८ लाख ९५ हजार 3पयैा ँमआुzजा 
नधा�रण गर� �वतरणको तयार� भइरहेको छ । सरकारले 

आयोजनाका लाTग जtगाको हदव"द� फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना �भा�वतका लाTग पुनबा�स र पुनःMथापना 

(आरएपी) काय�[म तयार भएको छ । आयोजनाबाट त`लोतट�य .ेPमा पानU �भावको बारेमा अgययन गर� 

�
तवेदन तयार भइसकेको र स@म
तले सोको समी.ा गSररहेको छ ।   



जीएमआरले यसअ
घ प
न वनको Mवीकृती, आयोजनाMथलमा सुर.ा र भारतको के")�य �व�युत 
नयमन 

आयोगले अ"तरदे@शय �व�युत �यापार 
नदU@शका न`याएस म लगानी जुटन नसWने जानकार� गराइसकेको Tथयो 

। आयोजना बनाउन ७० �
तशत ऋण र बाँकY ३० �
तशत Mवपँुजी पSरचालन हुने लगानी संरचना तयार गSरएको छ 

।  

गत असोजको प:हलो साता@भP लगानी जुटाउने गर� सन ्२०१४ से�टे बर १९ मा बोड� र जीएमआरबीच पीडीए 

भएको Tथयो । पीडीएमा सन २०१६ से�टे बर १९ स म लगानी जुटाउन नसके १ वष�  याद थ�न सWने �यवMथा 

अनसुार सो समय प
न गुि�दै छ ।  

पीडीए अनसुार जीएमआरले आयोजना आगामी सन ्२०२१ को अ"6यमा स प"न गर� सन ्२०४६ मा सरकारलाई 

हMता"तरण गनु�पनU हु"छ । जीएमआरले आधा दज�न अ"तरा�िoJय ब�क तथा �व�ीय सMंथाले लगानी गनU भने प
न 

हालस म उनीह3बाट आशयपP @लने बाहेक ऋण स झौताको अवMथामा पुगेको छैन ।  

आयोजनामा �वIव ब�क अ"तग�तको अ"तरा�िoJय �व� 
नगम (आइएफसी), ए@सयाल� �वकास ब�क (एडीबी) 

युरो�पयन इ"भेoटमे"ट ब�क (ईआईबी), जापान अ"तरा�िoJय सहयोग 
नयोग (जाइका) जम�न �वकास ब�क 

(केएफडz`य)ु सीडीसीलगायत ९ ब�क तथा �व�ीय सMंथाले लगानीका लाTग आशयपP :दएका छन ्। 

माTथ`लो कणा�ल�मामा २७ �
तशत �व�युत ्�ाTधकरण, १० �
तशत आइएफसी र ६३ �
तशत जीएमआरको 

Mवा@म6व हुने गर� लगानी संरचना तयार गSरएको छ । १२ �
तशत 
नःशु`क ऊजा� अथा�त १०८ मेगावाट Zबजुल� र 

२७ �
तशत 
नःशु`क सेयर :दने �Mताव गरेप
छ सन ्२००८ मा उसले माTथ`लो कणा�ल� आयोजना पाएको हो ।  

आयोजनाले सखुUत, दैलेख र अछाम िज`लालाई �भा�वत बनाउने छ । Mथा
नयबा@स"दालाई वष�भर� �व�युत 

आपू
त � गन� अकb २ मेगावाटको सानो आयोजना 
नःशु`क बनाइ:दनेछ । 
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लोडसेPडङ घटेको दईु Cदनमै ५ करोडले बQयो उHपादन    
सुद�प @शवाकोट� 
दै
नक चार घ^टा लोडसे8डङको मार खे�दै आएको हेट�डा औ�योTगक .ेPमा नेपाल �व�युत �ाTधकरणले लोडसे8डङ 

घटाएको छ । �ाTधकरणले श
नबारदेCख लोडसे8डङ घटाएर दईु घ^टामा सी@मत गरेको छ । 

उ�योग सघं हेट�डा अgय. नवराज अया�लका अनसुार लोडसे8डङमा दै
नक दईु घ^टा कम हँुदा दै
नक कSरब ४ लाख 

3�पयाँ बराबरको 8डजल खपत कम भएको र कSरब ५ करोड मू`य बराबरको उ6पादनमा बढो�र� भएको छ । यसले 

उ�योगीलाई केह� राहत महससु भएको उनले बताए । औ�योTगक .ेPमा ४ वटा वहुरा�िoJय क पनीस:हत ९२ 

उ�योग सpचालनमा छन । 

औ�योTगक .ेPमा लोडसे8डङ घटेकोमा 
नजी .ेP उ6सा:हत भएको छ । औ�योTगक .ेPको सबभ"दा ठूलो समMया 

न ैऊजा� अभाव भएको र गएको वष�देCख Zबजुल� आप
ूत� केह� 
नय@मत भएकाले राहत भएको उ�योगीह3 बताउँछन 

। 
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सरकारको स@मानले ऊजा- उ�यमी उHसाCहत 

मलुुकको ऊजा� .ेPको �वकासमा मह6वपूण� सहयोग गरेको र उ�यालो नेपालको अ@भयानमा सN[यतापवू�क 

सहभागी भएको भ"दै सरकारले आइतवार 
नजी तथा सरकार� ऊजा� उ6पादकलाई स मान गरेको छ । 

�व�युत ्�वकास �वभागको २४ औ� वा�ष�को6सवका अवसरमा आइतवार आयोिजत काय�[ममा नेपाल �व�युत ्

�ाTधकरणका १७ र 
नजी .ेPका ५८ ओटा आयोजनालाई स मान गSरएको हो । नेपालको इ
तहासमा ऊजा� 

उ6पादकलाई स मान गSरएको यो न ैप:हलो पटक हो । गैरसरकार� .ेPबाट स मान पटकपटक भए प
न सरकार� 

तवरबाटै स मान गरेर ऊजा� उ6पादकलाई आगामी :दनमा थप काम गनU उ6साह �दान गSरएको भ"दै स मा
नतले 

आफूहlलाई थप उ6सा:हत हुन यस काय�[मले सहयोग पुया�एको �
तN[या :दएका छन ्।   

ऊजा� उ�यमीलाई रािoJय योजना आयोगका सदMय डा. अर�व"दकुमार @मx, ऊजा� म"Pालयका सTचव अनुपकुमार 

उपाgयाय, �वभागका महा
नदUशक नवीनकुमार @सहंले सयंुWतlपमा खादा ओढाएर स मान गरेका Tथए । ऊजा� 

उ�यमी *ाने")लाल �धानले रा�यले लगानीकता�लाई स मान गनु�पछ� भ"ने पुगेकामा खशुी �यWत गरे । 

“मलुकुको आTथ�क सम�ृTधका लाTग ऊजा� .ेPको मह6वपणू� योगदान रहे प
न रा�यका कुन ैप
न 
नकायले 

जल�व�यतु ्उ6पादकलाई यसअ
घ क:ह`य ैनस झकेो तर �वभागको Mथापना :दवसका अवसरमा स झन ुप
न 

ठूलो खुशीको �वषय हो”– उनले भने, “यMता स मानले आगामी :दनमा थप आयोजना बनाउन उ�यमीलाई �ेSरत 

गनUछ ।”  

यMत ैसा
नमा माई हाइaो पावरका �ब"ध 
नदUशक डा. सुवण�दास xेoठले रा�यको तफ� बाट प:हलो पटक स मान 

पाउँदा आफूलाई असाgयै खशुी लागेको बताए । “काम गद� गएप
छ एक न एक :दन रा�यले स झ"छ भ"ने पुिoट 

भएको र ऊजा� .ेPको �वकासमा थप सहजीकरण गनU हो भने एकाध वष�मा मलुकुले अपे�.त सफलता हाँ@सल गन� 

सWछ भ"ने �oट भएको छ ।” यMत ैअ�प पावरका �ब"ध 
नदUशक सpजीव "यौपानेले मलुुकको जल�व�यतु ्.ेPको 

�वकासमा 
नजी .ेPको �वेश सँग ै�यावसा
यक सीप एव ंद.तामा समेत अ@भव�ृTध भएको भ"दै सरकारले कुन ैन 

कुन ैlपमा उ�यमीको :हतमा समेत काम गनु�पनU �
तN[या :दएका छन ्। 

Mवत"P ऊजा� उ6पादकको संMथा (इपान)का अgय. शैले") गुरागाईले Cख ती जल�व�यतु ्आयोजनाले ६० 

मेगावाटको Cख ती जल�व�यतु ्आयोजना 
नमा�ण र सpचालनमा `याएप
छ मलुकुमा 
नजी .ेPले प
न 

जल�व�यतु ्पSरयोजना 
नमा�ण गन� सWछ भ"ने Mथा�पत भएको बताए । आइतवार गSरएको स मान सरकार� तथा 


नजी .ेPकै स मान भएको उनको भनाई Tथयो । 

�व�युत ्ऐन, २०४९ अनसुार २०५० साउन एक गते Mथापना भएको �वभागले आइतवार Mथापनाको २४ वष� पार 

गरेको छ । सोह� ऐन काया�"वयनमा आएप
छ मलुुकको ऊजा� .ेPमा 
नजी .ेPले समेत �वेश पाएको हो । 

मलुुकको जल�व�यतु ्उ6पादनको १ सय ६ वष�को अवTधमा प:हलोपटक सरकार� तथा 
नजी .ेPका आयोजना र 


तनका �वXधकलाई स मान गरेर उनीहlको लगानी र योगदानको समेत स मान गSरएको �वभागका 

महा
नदUशक नवीनराज @सहंको भनाइ छ । उनले �वभागले दुर्तlपमा जल�व�यतु ्आयोजनाको �वकासमा सहयोग 

पुया�एको, नी
तगत सहजीकरण गरेको र आवेदन :दएको एकाध :दनमा न ैसबै काम सकाउने गर� काय��वTध बनाएर 

काम गरेका कारण आशातीत सफलता हा@सल गरेको बताए । साना आयोजनाको अgययन गनUतफ�  �वभागले gयान 



न:दएको भ"दै उनले मझौला र जलाशययWुत आयोजनाको �वकास न ैमलुुकको �मुख आधार हो◌ ेभ"नेमा आफूहl 

Mपoट रहेको बताए । 

ऊजा� .ेPमा लगानी गनU �वXधकलाई अनमु
तपP :दने, अgययनमा सहयोग गनU र सबै नी
तगत काम गनU गर� 

सरकारले �वभाग Mथापना गरेको हो । �वभागमा प
छ`लोपटक Mथापना भएको एकल डेMकले �वXधकका समMया 

समाधानमा सहयोग पु¥याएको छ भने १ सय मेगावाटस मका जल�व�यतु ्आयोजनाको अनमु
त :दन ेकाम गद� 

आएको छ । �वभागले हालस म कुल १ सय ३७ आयोजनाबाट ३ हजार ६ सय ८७ मेगावाट �व�युत ्उ6पादन गन� 

अनमु
तपP �दान गरेको छ । 

�व स ं२०५० प
छ मलुकुको जल�व�यतु ्इ
तहासमा 
नजी .ेPले �वेश पाएको हो । हाल 
नजी .ेPले कुल ५८ ओटा 

आयोजनाबाट ४ सय ४५ मेगावाट र �ाTधकरणका १७ आयोजनाबाट कर�ब ४ सय ६८ मेगावाट �व�युत ्उ6पादन हँुदै 

आएको छ । रासस 
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मा"थ$लो कणा-ल� र अRण तेSोमा वनस@बKधी काय-�व"ध तगारो 
लगानी बोड�ले ९ सय मेगावाट .मताका माTथ`लो कणा�ल� र अ3ण तyेो जल�व�यतु आयोजना अगा8ड बढाउन 

सरकार� 
नण�य न ैवाधक बनेको बताएको छ । 

बोड�का �मखु काय�कार� अTधकृत महा�साद अTधकार�ले सोमबार �यवMथा�पका ससं�को कृ�ष तथा जलyोत 

स@म
तको बैठकमा उपिMथत भएर म"PीपSरष�को बैठकले हाल ैMवीकृत गरेको वनको जtगा हMता"तरण स ब"धी 

काय��वTध दवु ैआयोजनाका लाTग वाधक बनेको बताए । 

उनले म"PीपSरष�ले Mवीकृत गरेको काय��वTधले वनको जtगा हMता"तरणमा थप :ढलाइ हुने र 6यसको असर 

आयोजनाको 
नमा�णमा पनU बताए । 

माTथ`लो कणा�ल� जल�व�यतु आयोजनाले �व�ीय �यवMथापनको �Mताव बुझाएको छैन । �Mताव बुझाउन थप 

गSरएको समय सNकन दईु म:हना बाँNक छ । 

�मखु काय�कार� अTधकृत अTधकार�ले वनको जtगा हMता"तरणमा :ढलाइ हुने गर� बनेको काय��वTधका कारण 

लगानीकता� क पनीले �व�ीय �यवMथापनको �Mताव बुझाउन आनाकानी गन� सWनेतफ�  सब ैसचते हुन आवIयक 

रहेको बताए ।  

माTथ`लो कणा�ल� जल�व�यतु आयोजना भारतीय 
नजी क पनी िजएमआर तथा अ3ण तyेो भारतीय सरकार� 

क पनी सतलज जल�व�यतु 
नगमले बनाउने गर� लगानी बोड�सँग आयोजना �वकास स झौता भएको ३४ म:हना 

भइसकेको छ । 

बोड�का �मखु काय�कार� अTधकृत अTधकार�ले माTथ`लो कणा�ल�को हकमा 
नजी जtगा खSर�का लाTग वाता� 

स प"न भएप
न दता� नभएको जtगा दता�मा प
न समMया देCखएको बताए । उनले अ3ण तyेोको हकमा ४ 

दशमलव ५ Nकलो@मटर लामो पहँुच माग�को 
नमा�णमा Mथानीयवासीले जtगाको �ववा� खडा गरेको जानकार� :दए 

।  
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उजा- Eे0मा लगानी बढाउन नव.संग परराNOमK0ी महराको आFह 

उप�धान तथा परराoJम"Pी कृoणबहादरु महराले नेपालको उजा� .ेPमा लगानी बढाउन नवUसगं आKह गनु�भएको 

छ। मगंलवार �वहान नेपालका लाTग नवUिजयन राजदतू िजल टोमbड पेटरसनसंग भएको @शoटाचार भेटवाता�मा 

परराoJम"Pी महराले लगानीका लाTग आKह गनु�भएको हो। 

उहाँले भ"नुभयो, ‘सं[मणकालको अ"6यसँग ैनेपालका लगानीको उपयुWत वातावरण ब"दै गएको छ, उजा� .ेPमा 


नकै स भावना रहेकाले यसमा लगानी थप �वMतार गनु�होस ्।' 

उप�धानम"Pी महराले नेपाल–नवUबीच रह� आएको स ब"ध आगामी :दनमा थप घ
नoठ ब"दै जाने �वIवास 

�यWत गद� नेपालको शाि"त �N[या तथा भकू पका समयमा नवUले पुया�एको सहयोग�
त ध"यवाद �यWत 

गनु�भयो। उहाँले Mथानीय तहको 
नवा�चन एक �देशमाP बाँकY रहेको र अ"य बाँकY दईु चरणको 
नवा�चन 

सNकएप
छ नेपाल आTथ�क �वकासमा केि")त हुने उ`लेख गनु�भयो। 

सो अवसरमा नेवUका राजदतू पेटरसनले आ�नो चार वषU काय�काल सकY फक� न लागेको जानकार� गराउँदै आगामी 

:दनमा दईु देशबीचको स ब"ध जनMतरस म �गाढ हुने �वIवास �यWत गनु�भयो। आफूह3ले ऊजा� .ेPको 

लगानीलाई थप �वMतार गन� चाहेको भ"दै उहाँले नवUले गद� आएको आTथ�क, सामािजक र �जाताि"Pक �वकासमा 


नर"तर सहयोग गनU �
तव�धता �यWत गनु�भयो। 
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भारतबाट १६ अब-को �बजुल� आयात 
नेपाल �व�युत �ाTधकरणले आTथ�क वष� २०७३/७४ मा भारतबाट १६ अब� 3पयैाँको Zबजुल� आयात गरेको छ । यो 

अ
घ`लो आव (२०७२/७३) को भ"दा ९.३७ �
तशत (१.५ अब� 3पयैाँ) बढ� हो । 

भारतसँग सीमा जो8डएका कSरब दज�न �व"दबुाट �व�युत आयात हुने गरेको छ । �ाTधकरणले गत वष�को :हउँदमा 

उ~च माग हँुदा अTधकतम ३ सय ९५ मेगावाटस म आयात गरेको Tथयो । तर, अ:हले साढे २ सय मेगावाट हाराहार� 

आयात भइरहेको छ । 

ऊजा�मा :हसाब गदा� गत आवमा भारतबाट १८ सय Tगगावाट घ"टा �व�युत आयात भएको �ाTधकरणका काय�कार� 


नदUशक कुलमान 
घ@सङले बताए । यो अ
घ`लो आवको तलुनामा ३ सय Tगगावाट घ"टा बढ� हो । उनका अनसुार 

गत आवमा कूल उपलzधमgये ३४ �
तशत Zबजुल� भारतबाट Nक
नएको Tथयो । 

‘आया
तत Zबजुल�को पSरमाण बढे प
न 
नजी .ेP र �ाTधकरणको उ6पादन बढेकाले �
तशतमा कम छ,’ उनले 

ऊजा- खबरसँग भने, ‘आव २०७४/७५ मा आ"तSरक उ6पादन तथा �यवMथापनमा जोड :दएर आयात घटाउने योजना 

छ ।’  

चुहावट घटाएर २ अब- नाफा 

�ाTधकरणले गत आवमा �व�युत चुहावट घटाएर कSरब २ अब� 3पयैाँ नाफा कमाएको दाबी गरेको छ । जसले गदा� 

अ
घ`ला वष�को तलुनामा सिpचत घाटा बढेको छैन । 

कSरब २६ �
तशत रहेको चुहावट अ:हले कSरब २३ �
तशतमा झरेको छ । चुहावटमा कमी, �यवMथापन लगायत 

.ेPमा सधुार भएकाले गत आवमा सMंथाको घाटा १ अब� 3पयैामँाP रहेको 
घ@सङले जानकार� :दए । 
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मा"थ$लो कणा-ल�को फे र @याद थXने �Yताव 

नौ सय मेगावाटको माTथ`लो कणा�ल� जल�व�यतु ्आयोजनाको �वXधक जीएमआरले �व�ीय �यवMथापनका लाTग 

पुनः  याद थ�न �Mताव गरेको छ । एक वष� थ�पएको  याद सNकन दईु म:हना माP ैबाँकY रहँदा जीएमआरले पुनः 

 याद थपका लाTग लगानी बोड�मा �Mताव गरेको हो ।  

बोड�का �मखु काय�कार� अTधकृत महा�साद अTधकार�ले  याद थपका लाTग �Mताव  आएको जानकार� :दए । 

“समयम ैवन .ेP उपलzध गराउन नसकेको र �व�युत ्�यापारबारे भारतले `याएको 
नदU@शकालगायतका कारण 

देखाउँदै  याद थपका लाTग माTथ`लो कणा�ल�को �वXधकले �Mताव गरेको छ,” सोमबार ससंदको कृ�ष तथा 

जलyोत स@म
त बैठकमा उनले भन े। 

पीडीएमा २ वष�@भP लगानी जुटाउन नसके पुनः एक वष�  याद थप गन�सNकने उ`लेख भएप
छ 6यो अवTध समेत 

गुि�सकेकोले अब  याद थपबारे के हो भ"ने अ"योल छ । पीडीएको [ममा माTथ`लो कणा�ल�को लाTग २० 

म:हना@भP वन .ेPको जtगा उपलzध गराईसWने स झौता भएको Tथयो । 

गत पुसमा बोड�ले २०७४ असोज २ अथा�त १८ सेWटे बर स मका लाTग �व�ीय �यवMथापनको समय थप गरेको 

Tथयो । सरकारसँग भएको आयोजना �वकास स झौता (पीडीए)अनुसार असोज@भP माTथ`लो कणा�ल�को �वXधक 

जीएमआरले �व�ीय �यवMथापन गSरसWनुपनU Tथयो । 

अ
घ`लो वष�  याद थ�दा त6काल�न �धानम"Pी पुoपकमल दाहालको अgय.तामा भएको बैठकले आयोजनालाई 

आवIयक पनU वन .ेPको साव�ज
नक जtगा २ म:हना@भP उपलzध गराउन वन तथा भसूंर.ण म"Pालय र 

भू@मसधुार म"Pालयलाई 
नदUशन :दने 
नण�य गरेको Tथयो । अझ ैमाTथ`लो कणा�ल�ले जtगा पाएको छैन ।       

वन म"Pालयले हाल ै`याएको वन .ेP अ"य �योजनका लाTग :दन ेस ब"धी काय��वTधले जल�व�यतु ्आयोजनामा 

वन �ाि�त सबभै"दा ठूलो समMया देCखएको छ । सन ्२०२१ को अ"6यस ममा आयोजना 
नमा�ण स प"न 

गSरसWने लsय भएप
न फेSर �व�ीय �यवMथापनमा लाTग  याद थप माग गरेप
छ समयम ैनब"ने देCखएको छ । 

१२ �
तशत 
नःशु`क ऊजा� अथा�त १०८ मेगावाट Zबजुल� र २७ �
तशत 
नःशु`क सेयर (इिWवट�) :दन ेगर� 

�वIव�यापी �
तoपधा�मा जीएमआरले माTथ`लो कणा�ल�ले अनमु
तपP पाएको Tथयो ।  

जलyोत स@म
तको बैठकमा बोड�का �मखु काय�कार� अTधकृत अTधकार�ले ९ सय मेगावाटको अ3ण तyेो, ७ सय ५० 

मेगावाटको पिIचम सेती लगायतका जल�व�यतु ्आयोजनाको �ग
तबारे जानकार� :दएका Tथए । 

लगानी बोड�ले ५ सय मेगावाटमाTथका आयोजनाको सहजीकरणको िज मा बोड�लाई :दए प
न अ:हले 6यो अTधकार� 

ऊजा� म"Pालयले उपयोग गSररहेको भ"दै अस"तिुoट समेत पोखेका Tथए । 

बैठकमा सासंदहlले लगानी बोड��वारा अ
घ बढेका आयोजनाहlको �ग
त स"तोषजनक नभएको भ"दै 

द◌ूतुग
तमा अ
घ बढाउनुपनU बताएका Tथए । स@म
तले लगानी बोड�लाई बोड��धारा अ
घ बढाएका आयोजनाहlमा 

देCखएका समMया र समाधानबारे Mपoट काय�:दशा पेश गन� 
नदUशन :दएको सभाप
त मोहन बरालले जानकार� :दए 

। 

बैठकले वनस ब"धी समMयाबारे ससंदको कृ�ष तथा जलyोत स@म
त र वातावरण स@म
तले सयंुWत lपमा सबै 

सरोकारवालाहlलाई बोलाएर छलफल गनU 
नण�य समेत गरेको छ ।  
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अपर माद�बाट �व�युत ्उHपादनमा व�ृ"ध 

माद� नद�बाट 
नका@लने २५ मेगावाट .मताको सो जल�व�यतु ्आयोजनाका दईुवटा टवा�इन सpचालन गSरएप
छ 

२४ मेगावाट �व�युत ्उ6पादन गर� रािoJय �शारण लाइनमा जो8डएको आयोजनाका को–अ8ड �नेटर राजकुमार 

बरालले जानकार� :दनभुयो ।  

गत असार १२ गते भीषण वषा�सँग ैआएको बाढ�ले आयोजनामा ठूलो .
त पु¥याएप
छ उ6पादन घटेर आठ 

मेगावाटमा पुगेको Tथयो । आयोजनाको मम�तप
छ यह� साउन १ गतेदेCख पूण� .मतामा �व�युत ्उ6पादन 

हुनथालेको बरालले बताउनभुयो ।  

कSरब 3 पाँच अब� २८ करोड बराबरको Mवदेशी तथा �वदेशी लगानी जुटाई 
नमा�ण शु3 गSरएको सो आयोजना 

अवTधमा नाकाब"द�, मधेश आ"दोलन, महाभूक प र सु3ङ ख"ने [ममा प:हरो जाने जMता समMयाले लागत बढेर 

आठ अब� 3पयैाँ पुगन् गएको Tथयो ।  

�वस ं२०६९ साल पुसदेCख शु3 भएको आयोजनाको 
नमा�ण काय� २०७३ पुस १५ गते स प"न भएको Tथयो । 
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‘नद� बे8सन Cदने भKनु उप�नवेश बनाउन चाहनु हो’ 
दगुा� ला@मछाने 

जल�व�यतु ्�वकासका लाTग एउटा नद� बे@सन न ैकुन ैदेशलाई :दने �Mताव राoJलाई उप
नवेश बनाउन चाहनु रहेको 

जलyोत .ेPका �व*हlले बताएका छन ्। नेपाल क यु
नoट पाट� माओवाद� के")को जल�व�यतु ्उ6पादनका लाTग 


छमेकY मलुकु चीनलाई एउटा नद� बे@सन :दने भ"ने �Mताव�
त यMतो �
तN[या आ एको हो । 

सोमवार राजधानीमा आ योिजत एक काय�[ममा माओवाद� अgय. पुoपकमल दाहालले पाट�को जलyोत तथा 

ऊजा�स ब"धी नी
त तथा काय�[म साव�ज
नक गरेका Tथए । उWत नी
त तथा काय�[ममाफ� त माओवाद�ले आ गामी 

१० वष�@भP 
नमा�ण स प"न गर� ५ हजार मेगावाट �व�युत ्उ6पादन गनUगर� एउटा नद� बे@सन :दनुपनU �Mताव 

गरेको हो । 
नमा�ण र हMता"तरण (बीट�) मोडलमा आ योजना �वकासका लाTग रािoJय lपमा न ैसहम
त बनाउन ु

पनUमा उWत पाट�को जोड रहेको छ । 

नद�को बहुउपयोTगतालाई jयाल नगर� बे@सन न ैकेवल �व�युत ्उ6पादनका लाTग अकb देशको क पनीलाई :दने 

भ"न ुराoJघात गनु� भएको जलyोत�व� द�पक *वाल� बताउँछन ्। ‘पानीको बहुप.ीय मागलाई स बोधन गरेर 

माP �व�युत ्
नका`ने कुरा आ उँछ,’ उनले भने, ‘केवल �व�युत ्उ6पादनका लाTग :दऊँ भ"न ुअ�यावहाSरक हु"छ ।’ 

हालस म नेपालमा �व�युत ्�वकासका लाTग आ एका �वदेशी (Tच
नयाँ क पनीसमेत) 
नमा�ण अवTधम ैनाफा 


नका`न केि")त भएको देCखएकाले नद� बे@सन नै :दने �वषयमा �वशेष ग भीरता अपनाउनुपनU *वाल�को धारणा 

छ । ‘नद� बे@सन राoJले योजना गनु�पछ�, 6यसको केह� भाग समदुाय, केह� रा�य लगायतलाई �वकास र उपयोगमा 

:दनुपछ�,’ *वाल� भ"छन,् ‘अ"यथा कुन ैएउटा देशलाई @सkग ैनद� बे@सन :दऊँ भ"न ु6यो पानीमाTथ उWत देश 

(क पनी)को आ Tधप6य Mवीकार� भ"ने हो ।’  

Mवत"P ऊजा� उ6पादकहlको संMथा, नेपाल (इ�पान)का 
नवत�मान अgय. खmगबहादरु Zबoट प
न यो �Mतावबाट 

आ फू अचि मत भएको बताउँछन ्। कुन ैTच
नयाँ क पनीले य
त लगानीस:हत म नद� बे@सन आ योजना 
नमा�ण 

गन� चाह"छु नभ"दै चीनलाई :दन े�Mताव आ उनलेु आ Iचय� लागेको उनले बताए । ‘नद� बे@सन न ै�व�युत ्

उ6पादनका लाTग :दने भ"नकुा पछा8ड अl कुन ैरणनी
तक योजना हुनसWछ,’ उनी भ"छन,् ‘अ"यथा देशै तोकेर 

भ"नुको ता6पय� Mपoट हुन सWदैन ।’ य:द कुन ैनद� बे@सन न ै:दन ेहो भने प
न प:हले स भा�वत नद� बे@सनको 

�व�युत ्उ6पादनसँगै अ"य उपयोगको खाका तयार गरेर �
तMपधा�माफ� त :दन ुउपयुWत हुने उनको धारणा रहेको छ 

। ‘प:हलो कुरा त ५ हजार मेगावाट �व�युत ्
निWलन सWने खाल� रहेको नद� बे@सन भनेको कणा�ल� एउटा 

हुनसWछ,’ उनले भने, ‘6यह� प
न �वनायोजना :दन ेकुरा गनु� भनेको केटाकेट�ले देश अमेSरका, जापानलाई 

ठेWकामा :दए �वकास हु"छ भनेजMतै हो ।’  

माओवाद� के")को जलyोत �वभाग �मखु ल�लामCण पोखरेल भने यो �वषय आ फूहlको नी
त तथा काय�[मको 

एकदम ैसानो अंश भएको बताउँछन ्। ‘यो हा�ो �Mताव माP ैहो,’ उनी भ"छन,् ‘नद� बे@सन :दने हो भने �वकास 

गन�का लाTग थु� ैTच
नयाँ क पनी आ इरहेका छन ्।’ चीनलाई न ै:दने �Mताव गनु�को पछा8डको कारणका 

स ब"धमा आ Tथ�क अ@भयानले गरेको �Iनमा नेता पोखरेलले ‘भारतलाई :दँदा केह� नभ"ने चीनलाई :दऊँ भ"दा 

Nकन आ प�� ?’ भनी उ`टो �Iन गरे ।    



माओवाद� के")�वारा साव�ज
नक नी
त तथा काय�[ममा �व�युत ्तथा इ"धनमा भारत�
तको पूण� पर
नभ�रता 

अ"6य गनु�पनU उ`लेख छ । 6यसका लाTग चीन र बkगलादेशसँगको माग� खो`न ुआवIयक रहेको बताइएको छ । 

‘लोडशे8डङमWुत देश र तारर:हत शहर साथै घरघरमा �व�युत ्र �यिWत �यिWतमा शेयर’को अवधारणा 

काया�"वयनमा ̀ याउनुपनUमा उWत पाट�को जोड रहेको छ । 
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२० जल�व�युत ्आयोजनालाई साढे ५ करोड ज रवाना 

भीम गौतम   

नेपाल �व�युत ्�ाTधकरणले २० जल�व�यतु ्आयोजनालाई शत�बमोिजम Zबजुल� उ6पादन गन� नसकेको भ"दै 

जSरवाना गरेको छ । आफ� ले कबोल गरेको �व�युत ्उ6पादन गन� नसकेको भ"दै �ाTधकरणले आTथ�क वष� २०७३/०७४ 

मा जSरवाना गरेको हो । 

हालस म 
नजी .ेPबाट ४ सय ४१ मेगावाट बराबरका ६० जल�व�यतु ्आयोजना 
नमा�ण स प"न भएकोमा यसर� 

एक
तहाई 
नजी जल�व�यतु ्आयोजनाले जSरवाना 
तनु�पनU अवMथा आउनलुाई �ाTधरकणले ग भीर 3पमा 

@लएको छ ।  

कबोल गरेभ"दा ८० �
तशता कम उ6पादन गरेप
छ सब ैआयोजनालाई ५ करोड ५१ लख ८२ हजार 3पयैा ँजSरवाना 

गSरएको �ाTधकरणका �वWता �वल अTधकार�ले जानकार� :दए । “
नजी .ेP आफ� ले कबोलेको �व�युत ्उ6पादन 

गन� नसकेकाले यMतो जSरवाना 
तनु�परेको हो,” उनले भने, “
नजी �वXधकले �.ेपण गरेको ऊजा� ता@लकामा १० 

�
तशतस म घटाएर मा@सक 3पमा कबोल गन� पाउने र 6यसको प
न ८० �
तशतभ"दा कम �व�युत ्उ6पादन 

भएमा माP जSरवाना लगाउन सNकने �यवMथा छ ।”  

�ाTधकरणले :हउँदयाममा स झौता ऊजा� (क"�याWट इनज_)को ९० �
तशत र वषा�मा ६० �
तशतस म उ6पादन 

गनु�पनU र 6योभ"दा कम उ6पादन भएमा जSरवाना 
तनु�पनU �यवMथा छ । जसअनुसार �व�युत ्उ6पादन नभएमा 

सोह� पSरमाण बराबर 
नजी �वXधकहlले जSरवाना 
तनु�पनU �यवMथा छ ।  

�वशेषतः :हउँदयाममा एक
तहाई 
नजी जल�व�यतु ्आयोजनाहlले जSरवाना 
तरेको �ाTधकरणले जनाएको छ । 

�वWता अTधकार� आयोजना 
नमा�ण गदा� हाइaोलोजी अgययनमा कमजोर�, पानीको सतह घटेकोलगायतका 

कारणले उ6पादनमा कमी आएको हुनसWने बताउँछन ्। तर Mवत"P ऊजा� उ6पादकहlको संMथा (इ�पान) नेपालका 

अgय. शैले") गुरागा� कमजोर हाइaोलोजी अgययनले उ6पादन कम भएको अMवीकार गछ�न ्। 

“हाइaोलोजी अgययनको कमजोर�ले उ6पादन कम भएको होइन, नेपालमा नद�नाला पSरव
त �त ्छन,् क
तपय 

�वXधक उ6पादन भैहा`छ Nक भनेर १० �
तशत कम उ6पादन उ�घोष (8डिWलयरेसन) प
न गद�नन,्” उनी भ"छन,् 

“�कृ
तले न ैसजाय :दएर उ6पादन कम भएको बेला सरकारले प
न जSरवानाको नाममा सजाय :दन ु"यायसगंत 

भएन ।”  

१० मेगावाटस मका आयोजनाले ज
त उ6पादन गछ�न,् 6यो बराबरको रकम सरकारले :दएर जSरवाना पूण� 3पमा 

हटाउनुपनU उनी बताउँछन ्। �ाTधकरणले 
नजी �वXधकहlलाई ५० �
तशतस म उ6पादन कमको उ�घोष गन� 

पाउने �यवMथा भने गरेको छ तर उ�घोष नगरेमा भने जSरवाना 
तनु�पनU �यवMथा छ ।  

गत आवमा जSरवाना 
तनU जल�व�यतु ्आयोजना प
न १० मेगावाटभ"दा कम .मताका छन ्। �ाTधकरणका 

अनसुार ३ मेगावाटको चाकु खोलाले ९ लाख ८ हजार, ३ मेगावाटकै �पलुवाखोलाले २१ लाख ११ हजार, ४.५ 

माइखोलाले    १२ लाख ३९ हजार, ४.८ मेगावाटको माद�खोलाले ५५ हजार र २.४ मेगावाटको Sरद�खोलाले ५ लाख ८५ 

हजार जSरवाना 
तरेका छन ्। 



ज रवाना �तन. केह� आयोजना  

३ मेगावाटको चाकु खोला     ९ लाख ८ हजार 

३ मेगावाटको �पलुवाखोला     २१ लख ११ हजार 

४.५ मेगावाटको माईखोला    १२ लाख ३९ हजार 

२.४ मेगावाटको Sरद�खोला        ५ लाख ८५ हजार 

४.९५ मेगावाटको @सउर�खोला        ६७ लाख २२ हजार 

४.४१ मेगावाटको �वजयपरु–१         ५८ लाख ९१ हजार 

१.८ मेगावाटको @म8डल चाकु        ८ लाख ९४ हजार 

५ मेगावाटको ताद� खोला         २९ लाख ७१ uजार 

३.५२ मेगावाटको चना�वती खोला    २ लाख ४९ हजार 

१.८ मेगावाटको लोअर चाकु         १५ लाख ७३ हजार 

२२ मेगावाटको सा
नमामाई        १५ लाख ८१ हजार 

५ मेगावाटको मलैङु खोला        १ करोड ८५ लाख 

३ मेगावाटको अपर पुवा–१         २३ लाख ७० हजार 

५ मेगावाटको हुkद� खोला        १ लाख ६८ हजार 

९.४ मेगावाटको आँधीखोला        १९ लाख ६२ हजार 

७ मेगावाट माईWयासकेट        ४ लाख ३५ हजार 

२ मेगावाट �याkडी             ६८ लाख ८१ हजार  

yोतः नेपाल �व�युत ्�ाTधकरण 

6यसैगर�, १८३ Nकलोवाट Mयाkगेखोलाले १० हजार, ४.९५ मेगावाट @सउर�खोलाले ६७ लाख २२ हजार, ४.४१ 

मेगावाटको �वजयपुर–१ ले    ५८ लाख ९१ हजार, १.८ मेगावाटको @म8डल चाकुले ८ लाख ९४ हजार, ५ मेगावाटको 

ताद� खोलाले २९ लाख ७१ हजार, ३.५२ मेगावाटको चना�वती खोलाले २ लाख ४९ हजार, १.८ मेगावाटको लोअर 

चाकुले १५ लाख ७३ हजार, २२ मेगावाट सा
नमामाइले १५ लाख ८१ हजार, ५ मेगावाट मलैुङ खोलाले     १ करोड ८५ 

लाख, ३ मेगावाट अपर पुवा–१ ले २३ लाख ७० हजार जSरवाना 
तरेको �ाTधकरणले जनाएको छ । 

यMत,ै ५ मेगावाटको अपर हुkद�खोलाले १ लाख ६८ हजार, ९.४ मेगावाटको आधीखोलाले १९ लाख ६२ हजार, ७ 

मेगावाटको माई Wयासकेटले ४ लाख ३५ हजार, २ मेगावाटको �याङखोलाले ४१ हजार र २ मेगावाटको �याkडी 

जल�व�य6ुले ६८ लाख ८१ हजार जSरवाना 
तरेको �ाTधकरणले जनाएको छ ।  

�ाTधकरणले समयम ै�सारण लाइन नबनाएको, भकू प तथा प:हरोजMता कारणले प
न �सारणलाइन 
नमा�णमा 

:ढलाइ भएर उ6पा:दत �व�युत �शारण गन� नसWदा जSरवाना 
तनु�परेको 
नजी �वXधकहlको गनुासो छ । 

सरकारलाई ऊजा� उ6पादन र .मतावापतको राजMव 
तSररहेको भ"दै उनीहlले पूण� 3पमा जSरवाना हटाउन माग 

गरेका छन ्।  
 



 

>f]tM pHff{ va/, 2074÷04÷05 

प&चकKया माईले Yथानीयका ला"ग सेयर �नNकासन गन. 
पpचक"या माई हाइaोपावर क पनीले Mथानीयका लाTग सेयर 
नoकासन गनU भएको छ । 

क पनीले इलामिMथत ६.१ मेगावाटको माTथ`लो माई ‘सी’ जल�व�यतु आयोजना �भा�वत Mथानीयका लाTग 

छुGयाइएको १० �
तशत सेयर 
नoकासन गन� लागेको हो । 

सय 3पयैा ँअंNकत ११ करोड 3पयैाँ बराबरको ११ लाख Nक�ा सेयर 
नoकासन गरेर �भा�वत .ेPका बा@स"दामा 

बाँडफाँट गSरने काय�कार� 
नदUशक स"तोषकुमार �धानले बताए । सेयर 
नoकासन गन� नेपाल TधतोपP बोड �मा 

आवेदन :दएको क पनीले जनाएको छ । 

�धानका अनसुार बोड�बाट Mवीकृ
त �ा�त भएप
छ आगामी भदौ दोyो सातास ममा सेयर 
नoकासन हुनेछ । 

क पनीले आयोजनाबाट उ6पादन स3ु भएप
छ  Mथानीयालाई सेयर :दन लागेको हो । 

Mथानीयको सेयर फाँटफाँट लग�ै सव�सधारणका लाTग  १० �
तशत सेयर 
नoकासन गSरने उनले बताए । 

क पनीले 
नमा�ण गरेको माTथ`लो माइ ‘सी’ ले गत असारबाट उ6पादन स3ु गSरसकेको छ । यसअ
घ 
नमा�ण 

भएको १२ मेगावाटको माTथ`लो माई प
न संचालनमा छ । 



 

>f]tM gof¤ klqsf, 2074÷04÷05 

बेगनासबाट ३ सय मेगावाट �व�युत ्उHपादन गन- स[कने 
रो:हतराज पराजुल� 

जाइकाको टोल��वारा Yथलगत अ\ययन – 

पोखरा लेखनाथ महानगरपा@लकामा रहेको बेगनासतालबाट प प Mटोरेज ��वTधमाफ� त ३ सय मेगावाट �व�युत ्

उ6पादन गन� सNकने भएको छ । जापा
नज सहयोग संMथा जाइकाले गरेको एक अgययनले बेगनासबाट सो 

पSरणामको �व�युत ्उ6पादन गन� सNकने बताएको हो । नेपाल �व�युत ्�ाTधकरणले प
न तालबाट Zबजुल� उ6पादन 

गनU स ब"धमा यसअ
घ न ैस भा�यता अgययन गरेको Tथयो । 

�ाTधकरणका काय�कार� 
नदUशक कुलमान 
घ@सङले अ6यTधक माग हुने �पक आवरमा कSरब ४ घ"टा सो आयोजना 

चलाउन सNकने बताएका Tथए । जाइकाका ए@सया �शा"त 
नदUशक पाके इTचको नेत6ृवमा जाइकाको परामश�दाता 

क पनी पे पावरबाट दईुजना इि"ज
नयरस:हत आएको टोल�ले तालबाट �व�युत ्
नका`न सNकने 
नoकष� 


नकालेको हो । 

टोल�ले बेगनास र lपा तालबीचको सु"दर� डाँडामा आवIयक �ा�वTधक अgययन गरेको Tथयो । �ारि भक 

अgययनमा बेगनासको पानी 3पातालमा खसालेर ३ सय मेगावाटस म �व�युत ्उ6पादन गन� सNकने 
नoकष� 


नकालेको प प Mटोरेजको िज मा @लएका तनहँु हाइaोपावरका �ब"ध 
नदUशक �द�पकुमार Tथकेले जानकार� :दए 

। 

�व�युत ्उ6पादनमा क
त खच� लाtछ भ"ने हाल यNकन भने भएको छैन । तर, प प Mटोरेज ��वTध भने स भव 

रहेको अgययन �
तवेदनले देखाएको उनले जानकार� :दए । उनी भ"छन,् ‘�व�युत ्माग धेरै हुने समयमा zयाJ�का 

lपमा यस आयोजनाले काम गन� सWछ ।’ तालबाट ३ सय मेगावाट �व�युत ्
नका`दा तालको पानीको सतह तीन 

@मटरस म घGने अनमुान छ । 

6यMत,ै १ सय ५० मेगावाट �व�युत ्उ6पादन गदा� भने कSरब डेढ @मटर घGने आयोजनाको 
नoकष� छ । आयोजना 


नमा�णमा बेगनास र lपा तालबीचमा रहेको ५७ @मटर �ाकृ
तक हेडलाई �योग गSरने अgययन टोल�को 
नoकष� 

रहेको छ । �पक आवरमा �व�युत ्
नका`न ेर तल खसेको पानी अफ आवरमा प प गर� पुनः बेगनास तालम ै

खसालेर पानीको सतह नघGने गर� काम गन� सNकने उनको भनाइ छ । 
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काबेल� �सारण लाइन �नमा-ण अवR�ध 

राजु @शवा 
इलाम–पाँचथरमा देCखएको मआुzजा �ववादका कारण पूव� .Pेको महìवपणू� आयोजना काबेल� �व�युत ्�शारण 

लाइन (कोSरडोर) को काम दईु म:हनायता ठ�प छ ।  

काबेल� आयोजनाले Mथानीयको माग पूरा गन� नसWने र Mथानीय�वारा आयोजनाले सव�साधारणलाई झWुयाएको 

आरोप–�6यारोपकै कारण दईु म:हनादेCख आयोजनाको काम अगा8ड बVन नसकेको हो ।  आयोजनामा देCखएको 

मआुzजा �ववाद न@म`दा इलाम, पाँचथर र ता�लेजुङमा 
नमा�ण भएका अ"य �व�युत ्आयोजनाको उ6पादन के")�य 

�शारण लाइनमा जोmन समMया भएको छ ।    

१३२ केभीए �शारण लाइनको काबेल� कोSरडोरको कामले ग
त @लन नसWदा आयोजना 
नमा�ण पछा8ड धके@लदैं 

गएको छ ।  झापाको दमकदेCख पाँचथरको अमरपुरस मको ९० Nकलो@मटर दरू�मा पनU �व@भ"न Mथानका जtगाको 

मआुzजा �ववाद समाधान हुन नसWदा आउँदो चैतमा पूरा हुने भ
नएको आयोजना पछा8ड धके@लन थालेको हो । 

 �वशेष गर� इलामको @स�Tधथु कामा आयोजनाको काममा अवरोध भइरहेको छ ।  झापा, इलाम र पाँचथर गर� २५८ 

वटा टावर 
नमा�ण गनु�पनU भए प
न अ:हलेस म झापा दमकदेCख इलामको गोदकस म ३४ Nकलो@मटर �शारण 

लाइनमा ९५ वटा माP टावर 
नमा�ण भएको काबेल� कोSरडोर आयोजनाले जनाएको छ ।  इलामको गोदकदेCख 

पाँचथरको अमरपरुस मको ५६ Nकलो@मटरमा १६३ वटा टावर 
नमा�ण भइरहेको आयोजना �मखु द�पे")राज 

��ववेद�ले जानकार� :दनभुयो ।  १६३ मgये प
न ५९ वटा टावर ब
नसकेको र १०७ वटा फाउ^डसेन हा`ने काम 

भइरहेको ��ववेद� बताउनुभयो ।   

इलामको गोदकदेCख पाँचथर अमरपुरको ५६ Nकलो@मटर Jा"स@मसन लाइनमा ज मा साढे दईु Nकलो@मटर माP ै

लाइन �वMतार भएको जनाइएको छ ।  Jा"स@मसन लाइन �वMतारमा वनका lख कटानी र  Mथानीयलाई मुआzजा 

:दने �वषयमा �ववाद @म`न सकेको छैन ।  

कोSरडोरले �ारि भक वातावरणीय �भाव मू̀ याkकन (आईईई) �
तवेदन �वपर�त Jा"स@मसन लाइनको टावर 

गाmन थालेको भ"दै इलाम @स�Tधथु कावासीले अवरोध गरेका हुन ्।  Mथानीयको अवरोधप
छ देउमाई 

नगरपा@लका–७ @स�Tधथु काको पpचमी बजार .ेPमा टावर गाmने, तार टाktनेलगायतका काम दईु म:हनादेCख 

रोNकएको छ ।  Mथानीयले कोSरडोरको काम रोकेप
छ टावरका लाTग पु¥याइएका सामKी अलपP बनेका छन ्।   

आयोजनाले �
तवेदन�वपर�त मानव बMतीबाट तार टाkन थालेप
छ रोWन ुपरेको Mथानीयको भनाइ छ तर, 

आयोजनाका �मुख द�पे")राज ��ववेद� भने केह� �यिWतले सव�साधारणलाई उचालेर काममा बाधा खडा गरेको 

बताउनभुयो ।  उहाँले भ"नभुयो– ‘‘हामी हा�ो 
नयमअनसुार सव�साधारणलाई शत�
तशत मआुzजा :दन तयार छ� 

तर, @स�Tधथु कावासी प
न यसर� कसैको उWसाहटमा लाtनुभएन । ’’ 

सkघष� स@म
त न ैगठन गरेर काम रोकेका Mथानीय भने �शारण लाइन मानव बMतीभ"दा अ"यPबाट लैजानुपनU 

बताइरहेका छन ्।  सkघष� स@म
तका अgय. अगम@सहं मगर यहाँका Mथानीय उWसाहटमा नभई अTधकार 

माTगरहेको बताउनभुयो ।   



आफूहl �वकास�वरोधी नभएको बताउँदै मगरले भ"नभुयो–‘वातावरण �भाव मू`याkकन �वपर�त काम गरेर 

आयोजनाले हा�ो जीवनमाTथ खेलवाड गSररहेको छ । ’  

आयोजनाले काम गनU Mथानमा १४० घर, �व�यालय, गु बा र चच� रहेको जानकार� :ददैं सkघष� स@म
तका सTचव 

ससुन तामाङ भ"नुहु"छ–‘आयोजनाले हामीलाई एकलौट�lपमा पेलेकाले काम रोकेका ह� । ’ 

आयोजनाको पाँचथर ख^डमा प
न मुआzजा �ववाद छ ।  मआुzजा �ववादकै कारण पाँचथर Nफ:दमिMथत 

प`लोटारमा �शारण लाइनको 3ट न ैपSरवत�न गनु�परेको जानकार� :ददैं आयोजना �मखु ��ववेद�ले भ"नभुयो– 

‘जोरसाल–प`लोटार हँुदै चोकमागु जोmन ेनयाँ 3ट 
नमा�णका लाTग �N[या अगा8ड बढाएका छ� ।  �वगतमा सवU 

भएको 3टमा आठवटा टावर रहने भए प
न नया ँ3टमा थप चारवटा टावर थ�नुपनU भएको छ । ’  

@स�Tधथु काको जtगा मआुzजा �ववाद सु`झाउन इलामका सहायक �मुख िज`ला अTधकार�को अगुवाइमा स@म
त 

न ैबनाइएको छ ।   

तीन अब� ५८ करोड 3�पयाँको लागतमा 
नमा�ण भइरहेको आयोजना अ"तग�त झापा दमकदेCख पाँचथरस म चारवटा 

सव–Mटेशन ब"नुपनUमा हालस म तीनवटा 
नमा�ण भइसकेका छन ्।  
नमा�ण भएका सव–Mटेशन सpचालन समेत 

भइसकेका छन ्।   

कSरडोर 
नमा�ण आTथ�क वष� २०६२÷६३ मा था@लएको Tथयो ।  २०६७ सालमा परामश�दाता 
नयुWत गर� 
नमा�ण 

कारय् अ
घ बढाइएको द�पे")राज ��ववेद�ले बताउनभुयो ।  भारतीय 
नमा�ण क पनी जगवर ए^ड एoटर �ा@लले 

Jा"स@मसन लाइन 
नमा�णको ठेWका पाएको छ ।  दमक सव–Mटेशनको ठेWका मुडभSर ए^ड जोशी क"MJWसनले 

पाएको Tथयो भने बाँकY तीनवटाको एबीबी इि^डया @ल@मटेडले पाएको छ ।   

काबेल� कSरडोरमा �वIव ब�क, नेपाल सरकार र नेपाल �व�युत ्�ाTधकरणको तीन अब� ५८ करोड 3�पया ँलगानी छ 

जसमgये ८० �
तशत �वIव ब�कको ऋण तथा अनुदान र बाँकY नेपाल सरकार र �व�युत ्�ाTधकरणको लगानी रहेको 

आयोजना �मखु ��ववेद�ले जानकार� :दनभुएको छ ।   

हालस म  इलामको सा
नमा माइका दईुवटा, पुवाखोलाका दईु र अपर माइको दईु आयोजना कSरडोरमा 

जो8डइसकेको ��ववेद�ले जानकार� :दनभुयो ।  Jा"स@मसन लाइन पूरा नभएका कारण पाँचथरको हेवाखोला ‘ए’ भने 

इलाम–Nफ:दम ३३ के@भए �शारण लाइनमा जो8डएको छ ।  Jा"स@मसनको काम पूरा हुने Zब��कै १४.९ मेगावाटको 

हेवा ‘ए’ कSरडोरम ैजो8डने छ ।  कSरडोर :ढलो ब"दा पाँचथरमा 
नमा�णाधीन ९.५ मेगावाटको हेवाखोला ‘बी’ र २५ 

मेगावाटको कावेल� ‘बी वान’ लगायतका जल�व�यतु ्आयोजनाको काम समेत �भा�वत बनेको छ ।   
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तनहँु आयोजनाको Yथानीय परामश- म&च गठन 
तनहँु जल�व�यतु आयोजना 
नमा�णका लाTग Mथानीय तहमा सहजीकरण गन� Mथानीय परामश� मpच (एल@सएफ) 

गठन गSरएको छ ।  

दमौल�िMथत �यास नगरपा@लका काया�लय पSरसरमा शु[बार भएको आयोजना �भा�वतको भेलाबाट मpच गठन 

गSरएको हो । १४० मेगावाट .मताका आयोजनाबाट �यास नगरपा@लका वडा न बर ५ �भा�वत हु"छ । 

 आयोजनाले काया�"वयनमा `याएको पुनdथापना तथा आ:दवासी जनता योजनामा भएको �यवMथा अनसुार �यास 

नगर�मखु वैकु^ठ "यौपानेको सयंोजक6वमा सात सदMयीय मpच गठन गSरएको तनहँु हाइaो @ल@मटेडका सूचना 

�वIलेoक सचने गौतमले बताए ।  

उनकाअनुसार आयोजना �भा�वत वडाका अgय. मोहनकुमार xेoठ, �भा�वत घरपSरवारमgयेबाट ट�कामाया झेडी 

तथा रमबहादरु थापा, Mथानीय सरकार� 
नकायका  तफ� बाट इलाका वन काया�लयका नारायण�साद कोइराला र 

Mथानीय नागSरक समाज÷वु�धीजीवी, सामािजक काय�कता�बाट नरबहादरु रानाभाट सदMय छा
नएका छन ् । 

आयोजनाकातफ� बाट कृoणच") भGटराई सदMय–सTचव  भएका छन ्।  

मpचमाफ� त आयोजना 
नमा�ण[ममा Mथायीय3पमा आउने गनुासाको दता� तथा सनुुवाई, आयोजनाको सचूना 

�भा�वत सम. पुगेको सु
निIचत गनU, आयोजना र �भा�वतबीचको स पक�  कायम गSरने छ । आयोजना 


नमा�णका [ममा आउने गनुासा �भा�वतले 6यह� सयं"Pमा रा� सWने र सनुुवाई समेत हुने �यवMथा गSरएको 

गौतमले जानकार� :दए ।  

मpचमा �भा�वत गाउ“पा@लका÷नगरपा@लकाका अgय.÷�मखु सयंोजक रहन े�यवMथा छ । �भा�वत वडाका 

वडाgय., �भा�वत घरपSरवारमgयेबाट दईु जना (एक म:हला तथा एक पु3ष), Mथानीय सरकार� 
नकाय (जMतो 

�व�यालय, MवाM�य चौकY, कृ�ष, वन काया�लय)बाट एक जना, Mथानीय नागSरक समाज÷वु�धीजीवी, सामािजक 

काय�कताबाट एक जना सदMय रहन ेछन ्। आयोजनाका �
त
नTधले मpचको सदMय–सTचवको 3पमा काम गनU 

छन ्।  

आयोजना 
नमा�णका लाTग आगामी असोज@भPमा ठेकेदार क पनी छनोट गर� 
नमा�ण सु3 गनU लsय राCखएको छ 

। आयोजनाको 
नमा�ण असोज ०७९@भP स प"न गन� लsय छ । अ:हले आयोजना 
नमा�ण पूव�का काम धमाधम 

भइरहेका छन ्।  

आयोजना 
नमा�णका लाTग ठेकेदार क पनीले पेश गरेको �ा�वTधक �Mतावको मु`याङन भइरहेको छ । 
नमा�णलाई 

दईु �याकेजमा �वभाजन गSरएको छ । प:हलो �याकेजमा नद� फका�उने, बाँध लगायतका संरचना 
नमा�णका काम 

राCखएका छन ्। दोyो �याकेजमा सु3ङ, �व�युत गहृ 
नमा�ण र हाइaोमेका@लन तथा इलेWJोमेका
नकल उपकरण 

आपू
त �, जडान तथा सpचालन लगायतका काम राCखएका छन ्।  

आयोजनाको अनमुा
नत लागत ५० करोड ५० लाख अमेSरकY डलर छ । यो लागत 
नमा�ण अवTधको zयाज र 

Kा@मण �व�युतीकरण स:हतको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल �व�युत �ाTधकरण, ए@सयाल� �वकास 

बैक (एडीबी), जापान अ"तरािoJय सहयोग 
नयोग (जाइका र  युरोपले� लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहने छ । 

 



 


