>f]t M cleofg, @)&!÷@÷$

भारतमा नयाँ सरकार गठनसँगै वयुत ् यापार सझौता
वणु बेवासे

जेठ ३, काठमाड! । भारतमा नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाल–भारतबीच वयत
ु ् यापार सझौता हुने सभावना बढे को छ
। नयाँ ऊजा+ स,चवको पदबहाल. र भारतमा /नवा+,चत नयाँ सरकारको गठन वयत
ु ् यापार सझौताका ला,ग संयोग
1मलेको◌े ऊजा+ म34ालयका सहस,चव केशव6वज अ,धकार.ले अ1भयानलाई बताए । हालै भारतमा भएको लोकसभाको
/नवा+चनले भारतीय जनता पाट<लाई सरकार बनाउने जनादे श >दएको र नेपालमा प/न नयाँ ऊजा+ स,चव राजे3?@कशोर
A4ीले पदभार सहाल. सकेकाले प/न दई
ु दे शबीच सझौताका ला,ग अनुकूल वातावरण बनेको उनको भनाइ ,थयो ।
अ,धकार.ले भने, ‘वयत
ु ् यापार सझौताका ला,ग सहज पEरिGथ/तको /नमा+ण भएको छ ।’
नेपाल–भारतबीच वयत
ु ् यापार सझौताका ला,ग संयुHत संय34 /नमा+ण गन+ दव
ु ै दे श सहमत भएका छन ् ।
अ,धकार.ले भने, ‘संय34ले भारत र बIगालादे शबीच भएको सझौतालाई अ6ययन गर. सोह. नमन
ू ाका आधारमा
मGयौदा बनाउनेछ ।’ भारत र बIगालादे शबीच भएको वयत
ु ् यापार सझौतालाई अनक
ु रण गदा+ सहज Kपमा
/नण+यमा पुLन स@कने अ,धकार.को धारणा छ । गत फागन
ु को तेNो हOता दई
ु ् यापार
ु दे शका ऊजा+ स,चवले वयत
सझौताका ला,ग संयुHत संय34 /नमा+ण गन+ तयार भएको बताएका ,थए ।
भारतीय ऊजा+स,चव Pद.पकुमार 1स3हाले वयत
ु ् यापार सझौता नहुनुमा /नर3तर सQचार सपक+को अभावलाई कम
गन+ संय34 /नमा+ण गनुप
+ नR बताएका ,थए ।
/नर3तर भेटघाट र संय34 /नमा+ण गन+ नसकेका कारणले वयत
ु ् यापार सझौता हुन नसकेकाले स,चव, सहस,चव र
Pाव,धक तहमा संय34 /नमा+ण गर्+ न ला,गएको ऊजा+ म34ालयले बताएको छ । नेपाल र भारतबीच वयत
ु ् यापार
सझौता हुन नसकेका कारण क/तपय /नजीAे4बाट /नमा+ण हुने आयोजनासँग वयत
ु ् खर.द सझौता (पीपीए) हुन
सकेको छै न । नेपाल वयत
ु ् Pा,धकरणले सन ् २०१७ प/छ आ3तEरक मागभ3दा बढ. वयत
ु ् आप/ू त+ हुने भएकाले
पीपीए नगरे को बताएको छ । Pा,धकरणले चालू आवको १० मह.नामा दई
ु आयोजनासँग मा4 पीपीए गरे को Gवत34 ऊजा+
उYपादकहKको संGथा, नेपालका अ6यA खZगबहादरु वटले बताए । ‘आयोजनाले अ6ययनका ला,ग खचRको अब[
लगानी सरु \Aत भएको छ,’ उनले भने, ‘वषा+याममा खेर जाने वयYु को सदप
ु ् खर.द सझौता
ु योग गन+ प/न वयत
ज^र. छ ।’
हाल भारतबाट वयुत ् आदानPदानअ3तग+त ५० मेगावाट र वयत
ु ् यापार सझौताअ3तग+त १ सय ५० मेगावाट
वयुत ् आयात भइरहे को छ । Yयोभ3दा बढ. `बजुल. आयात/नया+तका ला,ग नयाँ सझौता गनुप
+ नR अवGथा छ । वयत
ु ्
खर.द सझौता गEरए आयोजनामा लगानी पया+Oत आउने वaहKको भनाइ छ । सझौताले मूत+ Kप 1लए नेपालका
ला,ग ठूलो अवसर हुने प/न उनीहKको भनाइ छ । Gवत34 ऊजा+ उYपादकहKले लामो समयदे bख नेपाल र भारतबीच
वयुत ् यापार सझौता गनप
ु+ नR आवाज उठाउँ दै आएका छन ् । सझौताले आयोजना /नमा+णमा थप उYसाह जगाउने
उनीहKको भनाइ छ ।
नेपाल र भारतबीच वपAीय वयत
ु ् यापारसँगै द\Aण ए1शयाका अ3य दे शसँग `4पAीय र बहुपAीय सझौताको गदc
जानप
ु नR सुझाव ऊजा+वहKले >दएका छन ् । बहुपAीय वयत
ु ् यापार सझौता गन+ स@कएको खdडमा नेपाल, भारत,
बIगालादे श, पा@कGतानलगायतका दे शमा सहज Kपमा वयत
ु ् आयात र /नया+त गन+ स@कने उनीहKको भनाइ छ ।
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ऊजा+ संकट र आ,थ+क वकास
गोपीनाथ मैनाल ,
समकाल.न समाज ऊजा+मुखी भएर गएको छ र आउने >दन यसमा,थको माग तीeतर हुँदै
जाने सभावना दे bखएको छ । जनजीवनका सबै पAलाई आधु/नक ऊजा+ले सहजीकरण गदc
आएको छ । Yयसैले आधु/नक ऊजा+वनाको जीवनको कपनासम गन+ स@कँदै न । मानव
वकास, सामािजक ^पा3तरण र आ,थ+क @fयाकलापका ससाना Aे4 प/न ऊजा+मा आधाEरत
भएर गएका छन ् । नेपाल प/न यस Pविृ Yतबाट किYत प/न वमख
ु छै न । मल
ू तः नेपाल.
समाज परपरागत ऊजा+मा आधाEरत समाज हो । Yयसैले प/न नेपाल. अथ+त34को
ग/तशीलता कम छ । कुल ऊजा+ उपयोगमा जैवक (काठ दाउरा, कृष तथा पशुज3य) Nोतबाट ८५ P/तशतभ3दा बढ.
>हGसा यहोEरएको छ । कEरब १२ P/तशत ज/त यापाEरक ऊजा+ (ख/नज तेल र पेjो1लयम) को >हGसा छ भने
बाँकk तीन P/तशत ज/त मा4 Gवlछ ऊजा+ (जल वयत
ु ् तथा अ3य नवीकरणीय) को >हGसा छ । यसले के Gपट
संकेत गरे को छ भने वनजंगलको यापक उपयोग र आया/तत तेलको Pयोग नै नेपाल. ऊजा+ अथ+त34को वशेषता हो
। आया/तत ख/नज तेलको भुHतानी मूय मा4 कुल /नया+त मूयको एक सय ४४ P/तशत रहे को छ । गत आ,थ+क
वष+ नेपालको कुल /नया+त ७४ अब+ ^पैयाँ ,थयो भने एक सय सात खब+ ^पैयाँ पेjो1लयम पदाथ+को भुHतानीका ला,ग
यहोEरएको ,थयो । वnव तेल बजारको मूयमा आउने उतारचढावले यसलाई Pभाव पाEररहे को छ । यसले नेपालको
यापार तथा भुHतानी स3तुलनलाई कमजोर पाEररहे को छ । योभ3दा प/न अYयासलाLदो Pभाव घरायसी ऊजा+का
ला,ग भएको वन Aे4को उपयोगमा दे bखएको छ । क/तपय अ6ययनले दे खाएको तoयअनस
ु ार काठ तथा दाउराका
ला,ग वनको तीe वनाश भइरहे को छ र यसले अथ+त34को >दगो Aमतामा,थ नै Pnन उठाएको छ, जीवन चf
Pणाल.

(इको

1सGटम)

लाई

P/तकूल

बनाउँ दै

लगेको

छ

।

आधु/नक ऊजा+अ3तग+त परपरागत जैवक Nोतमा आधाEरत (वायोमास) ऊजा+ बाहे क जलवयत
ु ्, सौय+ शिHत,
ख/नज Nोत र नवीकरणीय ऊजा+ हुन ् । भौगो1लक बनावट र यहाँका नद.को Pकृ/तअनुसार नेपाल जलNोतमा
आधाEरत अथ+त34 ब3ने Pचरु सभावना भएको मल
ु क
ु हो । यहाँका बाpै म>हना बLने कEरब छ हजार >हमनद. र
यसका उlच धार, वाष+क दई
ु सय २४ अब+ घन 1मटर पानीको Aमतालाई यविGथत उपयोग गन+ स@कएमा यसले
रािjय आवnयकता (ऊजा+ तथा आ,थ+क) मा4 परू ा गनR होइन @क द\Aणपव
ू q ए1सयाकै रणनी/तक भ1ू मका खेने
है 1सयतमा नेपाललाई पु¥याउन सHछ । वैaा/नक अ6ययन नभए प/न नेपालका नद.नालाको यविGथत उपयोग
गन+ स@कएमा कEरब दई
ु ् उYपादन गन+ स@कने सभावना छ । तर एक सय तीन
ु लाख मेगावाट ज/त जलवयत
वष+को जलवयYु dको इ/तहासमा नेपालसँग अ>हले सात सय पाँच मेगावाटको जrडत Aमता मा4 /न1म+त छ ।
जrडत Aमताको पूण+ उपयोग गन+ स@कएको छै न । दह
ु वी र हे ट!डामा भएका तापीय के3?बाट ५३ मेगावाट उYपादन
गन+ स@क3छ, तर यसको लागत जलवयYु को भ3दा /नकै उlच छ । नेपालमा हाल कEरब १२ दे bख १३ सय मेगावाट
वयुत ् शिHतको◌े माग छ र P/तवष+ यो कEरब ८० मेगावाट ज/तले बsदै गएको छ । Yयसैले Pचूर सभावना
भइकन प/न नेपाल वnवको सबैभ3दा कम (है ट.भ3दा प/न कम) वयत
ु ् उपभोग गनR मुलुकमा रहे को छ । नेपालमा
P/तयिHत P/तवष+ वयत
ु ् खपत एक सय आठ यु/नट मा4 छ । उयोगध3दा, आध/ु नक यातायात लगायतका
आ,थ+क @fयाकलाप वGतार हुँदो हो त वयYु को माग /नकै बढे को हुने ,थयो । YयGतै, वयुत ् उYपादन पया+Oत
बढे को भए औयो,गक÷आ,थ+क @fयाकलाप बsने ,थयो । यसथ+, आ,थ+क @fयाकलाप वGतार नहुनुमा Pमख
ु
कारक ऊजा+ अभाव नै रहे को छ । ऊजा+ आफu प/न उयोग÷यवसायको Aे4 हो भने अ3य उयोग यवसाय

सQचालनका ला,ग पव
ू ा+धार प/न हो । यसले द\Aणपव
ू q ए1सयाकै आ,थ+क वकासको रणनी/तक आधार खडा गन+
सHदछ

।

नेपालले ऊजा+ वकासका ला,ग नी/तगत Pयासह^ गदc आएको छ । वशेषतः वयुत ् नी/तमा पEरवत+न गर. /नजी
Aे4को ला,ग ढोका खल
ु ा गरे प/छ /नजी Aे4का लगानीकता+ वयत
ु ् उYपादनलाई आ,थ+क यवसायका ^पमा 1लन
थालेका छन ् । हालसम Gथापत जrडत जल वयत
ु ् Aमता सात सय पाँचम6ये दई
ु सय ३२ मेगावाट /नजी Aे4को
लगानी पEरणाम हो । अ>हले /नजी Aे4 केह. म6यमGतर.य आयोजनामा समेत लगानी गनR उYसाह. दे bखएको छ र
यसका ला,ग आnवGत हुने वातावरणको माग गEररहे को छ । /नजी Aे4 आvनो लगानीको सहज P/तफलप/छ मा4
सामािजक दा/यYव परू ा गन+ लाला/यत हु3छ । तर, नेपालमा लिबएको राजनै/तक संfमण, /नधा+रण हुन नसकेको
वकासको साझा काय+सच
ू ी, कमजोर सुशासन र Pशास/नक काय+संGकृ/तका कारण वयत
ु ् आयोजना सQचालनमा
बाधक

दे bखएका छन ् ।

wम तथा Gथानीय अवरोध

प/न अकx अवरोधक दे bखएको छ

।

नेपाल

नवीकरणीय÷वैकिपक ऊजा+को सभावना प/न Pचूर भएको मुलुक हो । ससाना खोला÷छहरा, छEरएको बGती
(जहाँ रािjय yीड Pणाल.बाट वयुत ् सेवा उपलzध गराउन लागत Pभावी हुँदैन)को वयत
ु ् आवnयकता पूरा गनR
साम{य रा|दछन ् । ससाना खहरे ÷खोलाह^लाई बहुउ}ेnयीय उपयोगमा लगाउन स@कने सभावना प/न YयिYतकै छ
। वयत
ु ् उYपादनतफ+ पानीको उपयोग नाश (क3जट.भ लस) नहुने भएकाले पानी घ~, `बजल
ु ., 1सँचाइ,
खानेपानी जGता उ}ेnयमा एकसाथ पानीको उपयोग गन+ स@क3छ । YयGतै, नेपालमा >दनह^ पौने सात घdटा
घमाइलो हुने भएकाले सौय+शिHत उपयोगको सभावना प/न छ । नेपाल रािjय yामीण नवीकरणीय ऊजा+
काय+fममाफ+त ससाना बGतीमा सामुदा/यक तथा यिHतगत ऊजा+ वकास @fयाकलाप सQचालन भइरहे का छन ् ।
नेपालको yामीण नवीकरणीय ऊजा+ यस Aे4कै उYकृट Pदश+न गन+ सफल भएको छ । हालै सहर. Aे4मा प/न सौय+
ऊजा+ Pणाल. वकास गनR महYवाकांAी योजना नेपाल सरकारले अ/घ सारे को छ । तर, अनुदान Pणाल.को पEरमाज+न
नभई सहर. सौय+ ऊजा+ काय+fमले सफलता पाउने सभावना 3यन
ू छ । नवीकरणीय ऊजा+माफ+त रािjय yीड
सब3ध वGतार नभएका yामीण इलाकामा उले|य काम भए ताप/न यसको पEरमाण भने 3यन
ू छ ।
चालू तेp! योजना र चालू आ,थ+क वष+को बजेटको Pमुख Pाथ1मकता Aे4 ऊजा+ हो । रािjय गौरवका २१ म6ये चार
आयोजना ऊजा+ Aे4सँग सबि3धत छन ् । /नजी तथा समद
ु ायको सभावना उपयोग गन+ PYयेक वष+को नी/त
काय+fमले केह. न केह. नयाँ नी/तगत यवGथा गदc आएको छ । वकास साझेदारह^को नेपाल सहायता रणनी/तमा
ऊजा+लाई समे>टएको छ । नवR र यूरोपीय संघका मुलुकह^ले वातावरण स3तुलनका प/न नेपालको ऊजा+ वकासमा
वशेष चाख दे खाएका छन ् मुलुकमा याOत ऊजा+ संकट समाधानका ला,ग प/न वकास काय+सूचीमा वयत
ु ् उYपादन
र यसको आधार1शलाका ^पमा रहे को Pसारण लाइन हुनु /नता3त ज^र. छ भने के3?.य yीड नपुगेको Gथानमा
नवीकरणीय ऊजा+ वकास गEरनु आवnयक छ । नेपालमा हालसम /न1म+त जलवयत
ु ् आयोजनाह^ नद. Pणाल.
(आरओआर) मा आधाEरत भएकाले >हउँ दमा उlच वयत
ु ् संकट रहँदै आएको छ । यसथ+, जलाशययुHत आयोजना,
नद. Pणाल.का आयोजना र नवीकरणीय ऊजा+बीच उपयुHत वयत
ु ् 1मwण गरे र सबैका ला,ग >दगो ऊजा+ पु¥याउनु
आ,थ+क वकास र सामािजक ^पा3तरणका ला,ग आवnयक छ । यस अवधारणालाई काया+3वयनमा याउन
राjसंघीय महास,चव बान कk मूनको सबैको ला,ग >दगो ऊजा+ Pयासमा नेपालको P/तबता जनाई सो अन^
ु पको
काय+योजना बनाइँदै छ । नवR र डेनमाक+ले यस काय+योजनालाई सहयोग प¥
ु याउने इlछा दे खाएका छन ् भने द>pलो
सुशासन भएमा /नजी तथा सामुदा/यक Aे4 प/न सहकाय+ गन+ उYसुक दे bखएको छ ।

>f]t M cfly{s b}lgs, @)&!÷@÷$

>f]t M cleofg, @)&!÷@÷%
;DkfbsLo

तYकाल भारतसँग ऊजा+ यापार सझौता
भारतमा नरे 3? मोद. नेतYृ वको सरकार बनेसँगै ऊसँग नेपालको ऊजा+ यापार सझौता हुने सभावना प/न ब1लयो
भएको छ । भारतसँग तYकालै यGतो सझौता भयो भने Yयो नेपालको वयत
ु ् वकासको कोसेढुIगा सावत हुनेछ ।
नेपाल वयत
ु ् Pा,धकरणले २०१७ दे bख आ3तEरक उपयोगका ला,ग आवnयक वयत
ु ् आप/ू त+ भइसHने भ3दै
जलवयत
ु ् आयोजनाहKसँग पीपीए गन+ मा/नरहे को छै न । यGतो अवGथामा बजार अ/निnचत भएकाले वयत
ु ् Aे4मा
Gवदे शी तथा वदे शी लगानी 1भ`4न समGया पEररहे को छ । भारतसँग वयत
ु ् यापार सझौता हुन सके वषा+मा नेपालमा
बढ. भएको `बजुल. भारतलाई बेlन र >हउँ दमा भारतबाट `बजल
ु . खर.द गन+समेत सहज हुनेछ ।
भारतमा नरे 3? मोद.को नेतYृ वमा ब3न भाजपाको सरकार नेपालको ऊजा+Aे4को वकासका ला,ग धेरै नै सहयोगी हुने
अनुमान गEरएको छ । खास गर. नेपालको सीमावतq भारतीय Pदे शहK वहार र उYतर Pदे शमा ऊजा+को चरम अभाव छ ।
ती दव
ु ् उपलzध गराउने आnवासन >दएका छन ् । सोह. कारणले हुन सHछ, Yयहाँ भाजपाको
ु ै रायमा मोद.ले वयत
उपिGथ/त ब1लयो दे bखएको छ । Yयसैले Yयहाँको ऊजा+ अभावलाई सबोधन गनR >दशामा आगामी भारतीय सरकारले
ठोस पहल गनR अपेAा गEरएको छ । Yयहाँ वयत
ु ् PािOतको सभाय Aे4 भनेको नेपाल नै हो । नेपालबाट `बजुल.
आयात गन+ सके भारतका ला,ग सबैभ3दा सGतो ऊजा+ PाOत हुनेछ । यसले एका/तर उयोग यवसाय खोने वातावरण
/नमा+ण हुनेछ भने अका+/तर लागतसमेत कम पनR दे bख3छ । Yयसैले नेपालमा ऊजा+को उYपादनका ला,ग भारतले आvना
लगानीकता+लाई समेत PोYसाहन गनR नी/त 1लन सHछ । Yयसैले ऊजा+ यापार सझौता नेपालका ला,ग भ3दा प/न
भारतका ला,ग बढ. आवnयक पन+ सHछ । नेपालले यो अवGथामा फाइदा 1लन आvनो कूटनी/तक चातुय+ र उपयुHत
रणनी/तक कौशल Pदश+न गनप
ु+ नR हु3छ । यGतो अवGथामा नेपालले भारतसँग ऊजा+ यापार सझौताका ला,ग साथ+क
पहल गनुप
+ छ+ ।
तर, ऊजा+ यापार सझौता गनुअ
+ /घ नेपालले आफना् `बजुल. भारत हुँदै पा@कGतान, बIगलादे श वा अ3य4 प/न वfk
गन+ पाउने वातावरण सु/निnचत गनुप
+ छ+ । यसका ला,ग साक+Gतर.य Pसारण लाइन /नमा+णमा जोड >दनप
ु छ+ । यसो भयो
भने `बजुल. वfkका ला,ग भारतीय बजारमा मा4ै /नभ+र हुनप
ु नR अवGथा रहनेछैन, जुन >दगो वयत
ु ् वकासका ला,ग
अ/नवाय+ मा/न3छ । अ3तरदे शीय Pसारण लाइन /नमा+ण गन+ सके >हउँ दमा `बजुल. अभाव हुँदा भारतबाट `बजुल. आयात
गन+ स@क3छ । नेपाल. उYपादनभ3दा भारतीय `बजल
ु . महँगो पनR भए प/न वषा+मा PशGत `बजल
ु . बेची Yयसलाई
स3तुलन गन+ स@क3छ ।
अ>हले नेपालको `बजुल. महँगो पनR गरे को छ । यसो हुनक
ु ो कारण उYपादनमा कमी भएकाले लागत बढ. पन+ जानु हो ।
य>द नेपालमा ठूलाठूला पEरयोजनाहK सQचालन गनR हो भने लागत कम पन+ जाने दे bख3छ । @कनभने धेरै आयोजना
ब3ने`बिYतकै यसका ला,ग आवnयक वGतुहK सGतो मूयमा आप/ू त+ हुन थाछ । कुनै बेला ४० ^पैयाँ P/त1लटर पनR
1मनरल वाटर अ>हले उYपादनमा P/तGपधा+ भएकाले K. २० मै उपलzध हुन थालेको छ । `बजुल. उYपादनमा प/न यGतै
अवGथा आउन सHछ । 1भयतनाम, लाओस र कबोrडयाजGता दे शमा `बजुल.को बजार /निnचत भएप/छ मा4 वदे शी
लगानी आउन थालेको हो । नेपालमा अ>हले P/तवष+ ८० दे bख १ सय मेगावाट `बजल
ु .को माग ब>ढरहे को छ । यस
आधारमा आप/ू त+ पया+Oत हुने अनुमान Pा,धकरणले 1लएको हो । थप `बजुल.को बजार /निnचत नभई उसले खर.द
सझौता गनR सभावना दे bख3न र भारतमा वयत
ु ् /नया+तको भरपदx आधार नभई वदे शी लगानी प/न आउ3न ।
Yयसो हुँदा तYकाल भारतसँग गनु+ यापार सझौता गनु+ आवnयक छ ।
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‘बजेटको ाथमकता कृष, हाइो र पयटन’
काठमाड!, ४ जेठ- आगामी आ,थ+क वष+को बजेटमा कृष, हाइो र पय+टनले Pाथ1मकता पाउने भएका छन ् ।
अथ+म34ी रामशरण महतले दे शको आ,थ+क वकासका ला,ग प>हलो Pाथ1मकतामा राbखएका यी Aे4मा /नजी
Aे4को समेत लगानी वृ  गन+ ज^र. रहे को बताए ।
सन ् २०२२ सम नेपाललाई कम वक1सत मल
ु क
ु को सच
ू ीबाट हटाउन आवnयक पनR ८ P/तशतको आ,थ+क वृ 
हा1सल गन+ बजेट केि3?त रहने महतले जानकार. >दए । “हालको ४ P/तशतबाट ८ P/तशत गन+ यापक लगानी
आवnयकता पछ+ ,” उनले भने, “यसका ला,ग हालको लगानीमा कतीमा दोzबरले वृ  गनप
ु+ छ+ ।”
यानेजमे3ट एसो1सएसन नेपाल (यान)ले आयोजना गरे को बजेट छलफल काय+fममा अथ+म34ी महतले दे शको
अथ+त34 मा,थ उठाउन कृष fाि3त ज^र. रहे को बताए । “मल, बीउ, 1सँचाइ, बाटो र कृष य34को उपलzधता
Lयारे 3ट. गन+ सकेमा4 नेपालमा कृष fाि3त सभव छ,” उनले थपे, “भौगो1लक ववधता भएकाले म6य पहाडमा
उYपा>दत 1सजनका कृष वGतु भारतमा बेमौसमी वGतक
ु ो Kपमा `बfk गर. आदानी बढाउन स@क3छ ।”
पय+टनमा पव
ू ा+धार वकास र हाइोमा थप लगानी गदc jा3स1मसन लाइन वGतार गन+ सके मल
ु क
ु ३ वष+मा
लोडसेrडङमH
ु त हुने उनले दाबी गरे ।
रािjय योजना आयोगका उपा6यA गोव3दराज पोखरे लले Pाथ1मकतामा राbखएका कृष, हाइो र पय+टनको
सबल पA, कमजोर. र अवसरको वnलेषण गरे र बजेट व/नयोजन गEरने बताए । ३ वटै Aे4का उYपादन श3
ू य
काब+नमा

सभव

रहे काले

नेपालका

उYपादनलाई

बा>हर

बेlन

सहज

हुने उनको तक+ छ ।
आयोगका पव
+ पा6यA द.पे3?बहादरु Aे4ीले बजेट नभएर भ3दा प/न काया+3वनमा समGया भएकाले
ू उ

लयअनस
ु ारको Pग/त हा1सल हुन नसकेको बताए । “स^
ु मा काम नगनR र आ,थ+क वष+को अि3तम/तर बजेट माग
गनR Pविृ Yतले बजेटको द^
+ पा6यA शंकर शमा+ले भारतको मोद. मोडेलमा
ु पयोग बढे को छ,” उनले भने । अका+ पव
ू उ
बजेट तयार गनप
ु+ नR बताए ।
काय+fममा उयोग वाbणय महासंघका अ6यA Pद.पजंग पाdडेले ७२ P/तशत योगदान रहे को /नजी Aे4लाई
PोYसाहन गनR खालको बजेट ब3नप
ु नR सझ
ु ाव >दए । “लोडसेrडङका कारण /नजी Aे4ले समGया भोLनप
ु रे प/न हामी
हतोYसा>हत भएका छै न!,” उनले भने,” “आ,थ+क वकासका ला,ग पव
ू ा+धार वकासमा समेत लगानी वGतार गन+
तयार छ! ।” कृष वकासका ला,ग करार खेती आवnयक दे bखएकाले यसका ला,ग वातावराण बनाउन सरकारसँग
उनले अनरु ोध गरे ।
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पूवब
+ जेट छलफल : उजा+, कृष र पय+टन बजेटका Pाथ1मकता
अ1भयान संवाददाता
जेठ ४, काठमाड! । सरकारले आगामी आवको बजेटमा उजा+, कृष र पय+टन Aे4लाई Pाथ1मकतामा रा|ने भएको छ ।
नेपाल यवGथापन सIघले राजधानीमा आइतबार गरे को बजेट पूवक
+ ो छलफल काय+fममा अथ+म34ी डा. रामशरण महत
यी /तन Aे4लाई Pाथ1मकतामा राbखएको जानकार. >दए । उनका अनस
ु ार उजा+ Aे4को वकासको ला,ग ‘jा3स1मसन
लाइन’ /नमा+णमा ‘अ,धक’ लगानी गEरनेछ । ‘उजा+ Aे4का वकासको ला,ग वैदे1शक र Gवदे शी लगानी वृ  गनुक
+ ो साथै
सरकारले प/न थप लगानी गनRछ’ उनले भने । भारतसँग जोZने ठूला Aमताका Pसारण लाईन एउटा मा4 /नमा+णा,धन
रहे को र अ3य तीन ओटा थप गन+ आवnयक रहे को उनको भनाइ छ । उनका अनुसार उजा+ सIकटबाट दे शलाई तीन
वष+1भ4 मुHत गनR सरकार. योजनाअनुसार प/न यसलाई Pाथ1मकता >दनप
ु छ+ । वशेषगर. जलाशययुHत वयत
ु ् योजना
/नमा+णलाई

आगामी

बजेटले

जोड

>दने

उनको

भनाइ

छ

।

YयGतै, कृष Aे4को वकास र उYपादन बढाउन सरकारले याएको ‘२० वषR कृष वकास रणनी/त’ अनुसार काय+fम
काय+3वयन गनR सोच बनाएको छ । ‘कृष Aे4को ला,ग yा1मण सडक, मल, 1सचाइ लगायतका अYयावnयक पव
ू ा+धारको
वकासमा

सरकारले

Pाथ1मकता

>दनेछ’

अथ+म34ी

डा.

महतले

भने

।

पय+टन Aे4 वकासको ला,ग भने अ3तररािjय वमानGथल, राजमाग+ /नमा+णस>हत अ3य आवnयक पूवा+धार तयार.मा
बजेटले 6यान >दने उनले Gपट पारे ।
लगानीमै4ी वातावरण ब3दै जान,ु नेOसेमा वृ  हुन,ु आ,थ+क वृ ले पाँच अIक ना6ने अनम
ु ान हुनु र मूय वृ  एक
अIकमा रहनु अथ+त34का सबल पA रहे को अथ+म34ी महतले उलेख गरे । तर, तीन वष+1भ4 दे शलाई लोडसे>ढङमH
ु त
बनाउनु र सात वष+मा अ/त कम वक1सत मुलकबाट वकासील मुलुकमा ‘yाजए
ु ट’ गराउनु मू|य चुनौ/त रहे को उनले
बताए । ‘यी उ}ेnय PाOत गन+को ला,ग आ,थ+क वृ दर ८ P/तशत प¥ु याउनुको साथै जीडीपीको ३५ P/तशत लगानी
आवnयक पछ+ ’ उनले भने ।
रािjय योजना आयोगका नव/नयH
ु त उपा6यA डा. गोव3दराज पोखरे लले कृष, उजा+ र पय+टन Aे4मा लगानी याउने
>हसाबले बजेटको तयार. भइरहे को जानकार. >दए । ‘यी Aे4को वकासले नेपाललाई ‘जेरो काव+न एHपोट+ क3j.’
बनाउनेछ’ उनले भने ।
काय+fममा आयोगका पव
ू + उपा6यA द.पे3? बहादरु Aे4ीले बजेटमा नयाँ योजना थप गनभ
ु+ 3दा प/न भएका योजना
सप3न गन+/तर बजेट केि3?त हुनुपनR सुझाब >दए । ‘समयमै `ब/नयोिजत रकम खच+ गर. काम सप3न गनR
योजनालाई PयाOत बजेट व/नयोजन गEरयोस’ उनले भने, ‘काम नहुने र अि3तम समयमा आएर खच+ माLने योजनामा
बजेट द^
ु पयोग हुने भएकाले PयाOत 6यान >दइनुपछ+ ।’
अका+ पूव+ उपा6यA डा. शIकर शमा+ले बजेटमा प/न अ3य दे शको सफल नमन
ु ालाई प याउनप
ु नR बताए । उनले भारतको
गज
ु रात रायमा भएको वकासलाई नेपालले प/न लागु गन+ सHने उलेख गरे । सामािजक सच
ु कमा नेपाल द\Aण
ए1शयामै

अगाrड

भएप/न

आ,थ+क

वकासमा

भने

प/छ

परे को

उनको

भनाइ

छ

।

नेपाल उयोग वाbणय महासIघका अ6यA P>दपजIग पाdडेले उजा+ सIकट यवसायीले भोगेको सबभ3दा ठूलो
समGया रहे को बताए । ‘आगामी बजेटले उजा+मा वशेष 6यान दे ओस’ उनले भने । साथै Gवदे शी उYपादनलाई
Pाथ1मकता >दन र उYपादन वृ  गन+ नी/तगत सुधार आवnयक रहे को उनको भनाइ छ । ‘1सचाइ, राजमाग+,
रोपवेलगायतका पव
ू ा+धार /नमा+णलाई नै बजेटले Pाथ1मकता >दनप
ु छ+ ’ उनले भने ।
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‘वयत
ु ् वधेयक २०६५’ पाEरत गन+ दबाब
May 18, 2014
जेठ ३, दोलखा (अस) । संसा वचाराधीन रहे को ‘वयत
ु ् वधेयक २०६५’ /छटो पाEरत गन+ सरोकारवालाहKले
दबाब >दएका छन ् । वयत
ु ् ऐन २०४९ काया+3वयन भएको २० वष+ `ब/तसHदासमेत ऐनमा कुनै संशोधन/पEरमाज+न
नगEरएको भ3दै सदरमक
ु ाम चर.कोटमा सरोकारवालाहKले शf
ु वार एक काय+fम आयोजना गर. वधेयक /छटो
पाEरत गन+ दबाब >दएका हुन ् । bखती yामीण वयत
ु ् सहकार. संGथा दोलखा र सामद
ु ा/यक वयत
ु ् उपभोHता
रािjय महासIघको संयH
ु त आयोजनामा सप3न अ3तर@fया काय+fममा दोलखा र रामेछापका ६ जना
संवधानसभाका सभासाफ+त तYकाल वधेयक पाEरतको P@fया अ/घ बढाउन सरोकारवालाले माग गरे का छन ् ।
वधेयक पाEरत गदा+ वयत
ु ् उYपादन, Pसारण र वतरणमा उलेखनीय पEरवत+न आउने उनीहKको भनाइ छ ।
Yयसका ला,ग सहकार. र महासIघले ‘वधेयकको काया+3वयन आवnयकता र वचारणीय पA’ वषयक
अ3तर@fया आयोजना गरे को bखती yामीण वयत
ु ् सहकार. संGथाका उपा6यA खZग सन
ु व
ु ारले जानकार. >दए
। वधेयक उपर तYकाल.न यवGथापका संसा १ सय ४२ ओटा संशोधन PGताव दता+ भई व1भ3न संसद.य
स1म/तमा बह
ृ  छलफल भई वधेयकले लगभग अि3तम Kप 1लएको भए प/न पाEरत हुन सकेको ,थएन । हाल सो
वधेयक संसबाट ऊजा+ म34ालयमा @फता+ भएको छ । वधेयकमा भएकोम6ये अनम
ु /तप4, रािjय वयत
ु ्
Pसारण yीड, वयत
ु ् खर.दवfk र /नकासी, रोयट. तथा वयत
ु ् महशल
ु , वयYु को गण
ु Gतर, सरु Aा तथा
लगानी र सु वधा गर. म|
ु य ६ बँद
ु ामा संशोधन अ/नवाय+ रहे को सामद
ु ा/यक वयत
ु ् उपभोHता रािjय महासIघका
के3?.य अ6यA rडल.Pसाद /घ1मरे ले बताए ।
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खती पपए करण : पुनरावलोकन गन $हमालले टोल पठाउने
सोमबार ५ जेठ, २०७१ लमण वयोगी
काठमाड!- bखती जलवयत
ु आयोजनाको Pवधक >हमाल पावर 1ल1मटे डले पपए (वयत
ु खEरद सझौता)
पन
ु रावलोकन गन+ सहम/त जनाउँ दै वाता+ टोल. पठाउने भएको छ ।
नेपाल वयत
ु Pा,धकरणले पपए संशोधन गन+ पटकपटक ताकेता गरे प/छ आगामी जुन म>हना1भ4 टोल.
पठाउने जानकार. गराएको हो । ऊजा+म34ी राधा aवाल.ले समेत संशोधनका ला,ग नवRिजयन दत
ू ावासलाई
/नर3तर ताकेता गरे प/छ यस वषयमा >हमाल पावर सकाराYमक दे bखएको म34ालयले जानकार. >दएको छ ।
>हमाल पावरले वाता+ टोल. पठाउने जानकार. गराएकाले Pा,धकरणले प/न यससब3धी आ3तEरक तयार.
गEररहे को काय+कार. /नदR शक अजुन
+ कुमार काकले बताए । उनले भने, ‘दव
ै फ+को वाता+ टोल. तय भइसकेप/छ
ु त
संशोधनको P@fया स^
ु हु3छ ।’ Pा,धकरण र >हमाल पावर दव
ु ै सहमत भए पपए संशोधन हुन सHने सझौतामा
उलेख छ ।
Pा,धकरणले संशोधन गन+ ताकेता गदा+ वगतमा जGतै बेवाGता गEररहे सरकार आयोजना @क3न तयार रहे को
म34ी aवाल.ले बताउँ दै आएकk छन ् । म34ीको यGतो अ1भयिHत आएप/छ कपनी केह. ल,चलो भएको
म34ालयका अ,धकार. बताउँ छन ् । तर, सरकारलाई >हमाल पावरले नटे नR र पपए संशोधन सभव नहुने
Pा,धकरणका एक उlच अ,धकार.ले बताए ।
Pा,धकरण Nोतअनस
ु ार वाता+ टोल. पठाउने जानकार. गराएर फेEर झH
ु याउने काम गरे >हमाल पावरव^ म}
ु ा
हा1लने छ । ‘कानन
ु यवसायीसँग यसबारे छलफल भइरहे को छ,’ Nोतले नागEरकसँग भ3यो, ‘गलत हाइोलोजी
दे खाएर

कपनीले

ठगेको

PGट

दे bख3छ,

यसमा

Pा,धकरणले

सिजलै

म}
ु ा

िजYछ

।’

२०५७ सालमा पपए हुँदा bखती खोलामा >हउँ दमा कम पानी बLने गलत P/तवेदनका आधारमा (गलत
हाइोलोजी) अमेEरकk डलरमा पपए गEरएको ,थयो । अ3तरा+िjय Gतरको P/तिठत कपनीले यसर. झुHयाएर
ठगेकाले म}
ु ा हाले प/न Pा,धकरणले िजYने प/न Nोतको तक+ छ । >हउँ दमा सझौताभ3दा बढ. `बजुल. उYपादन
भए डेढ. महसल
ु /तनRसमेत सझौता गEरएको छ ।
उYपादन स^
ु भइसकेप/छ >हमालले उHत आयोजनाबाट >हउँ दमा बढ. `बजुल. उYपादन गदc आएकाले Pा,धकरणले
हालसम बढ. `बजल
ु .को डेढ. रकम /तदc आएको छ । bखतीसँग पपएको P@fया स^
ु गनRदेbख /नण+यसमका
सबैलाई कारबाह. गनR प/न म34ी aवाल.ले चेतावनी >दएकk छन ् । आयोजनाको पपए हुँदा जलNोत रायम34ी
लमणPसाद /घ1मरे ,थए । यGतै Pा,धकरण काय+कार. /नदR शक कृ/तच3द ठाकुर, वयत
ु वकास वभागका
महा/नदR शक @कशोरबाबु अया+ल, >हमाल पावरमा एजे3टको काम गनR रYनसंसार wेठ र आइ1स>टसीका >दनेश
wेठ पपएका साAी हुन ् ।
उHत आयोजनाको हाइोलोजीमा कम `बजल
ु . उYपादन हुने दे खाउनु र >हउँ दमा उYपादन हुने बढ. `बजल
ु .मा डेढ.
रकम भH
ु तानी गनप
ु+ नR यवGथा राjघात भएको Pा,धकरण कम+चार. बताउँ छन ् । यह. कारण कपनीले
सरकारलाई /तनप
ु+ नR रोयट.समेत Pा,धकरणलाई /तन+ बा6य पाEरएको छ ।
पपए संशोधनमा सहमत नभए >हमाल पावर सिमलत कुनै प/न कपनीसँग Pा,धकरणले कारोबार नगनR
चेतावनी >दँ दै आएको छ । Pा,धकरणका अनस
ु ार यह. कारणले बट
ु वल पावर कपनी (`बपसी) Pवधक रहे को १२

मेगावाटको bझम^क र पाँच मेगावाटको आँधीखोलाको नयाँ पपए रो@कएको छ । >हमालमा `बपसीको समेत
सेयर Gवा1मYव छ ।
नवRिजयन लगानीमा सरकारले आँधीखोला सन ् १९९१ मा र bझम^क सन ् १९९४ मा /नमा+ण परू ा गरे को ,थयो ।
सरकार. कपनी सन ् २००३ मा /नजीकरण गदा+ आँधीखोलाको साढे दईु ^पैयाँ र bझम^कको तीन ^पैयाँ
P/तय/ु नटमा १० वष+का ला,ग पपए गEरएको ,थयो । नयाँ पपए नगदा+सम दईु आयोजनाको `बजुल. `बपसीले
Pा,धकरणलाई बेlन पाउँ दै न ।
सQचालनको १३ वष+मा bखतीलाई मा4 ३२ अब+ ^पैयाँ /तरे को Pा,धकरणले यो आयोजनाबाट वाष+क ३५ करोड
य/ु नट `बजुल. डलरमा @क3दै आएको छ । गलत हाइोलोजीका आधारमा पपए गरे काले bखती र भोटे कोसीबाट
हालसम Pा,धकरणले १२ अब+ ^पैयाँ घाटा खाइसकेको छ ।
भोटे कोसी बनाएको अमेEरकन कपनी पा3डा इनजqले नेपाल. /नजी Aे4लाई आयोजना बेचे प/न यसबाट प/न
Pा,धकरणले ठूलो आ,थ+क नोHसानी बेहोदc आएको छ । Pा,धकरणले आ,थ+क वष+ २०६९÷०७० सम दईु
आयोजनाबाट आठ अब+ य/ु नट `बजल
ु . @कनेको छ । Pा,धकरणले bखती र भोटे कोसीको `बजल
ु .लाई >हउँ दमा
P/तय/ु नट fमशः १३ र १० ^पैयाँसम /तदc आएको छ भने औसत आठ ^पैयाँ चार पैसामा yाहकलाई बेlदै
आएको छ ।
उHत आयोजनासँग ‘टे क ओर पे’ (1लउ या /तर) सझौताअनस
ु ार पपए गEरएकाले Pा,धकरणले बखा+मा आvना
आयोजना ब3द गरे र प/न यहाँबाट `बजुल. @क3नप
ु छ+ । bखतीसँग २०५२ साल माघ १ गते पपए गEरएको ,थयो ।
आ,थ+क वष+ २०५६÷०५७ दे bख आयोजनाले `बजुल. उYपादन स^
ु गरे को ,थयो ।
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सरकारको उ(च ाथमकतामा ऊजा
1शव दव
ु ाडी, काठमाड!
सरकारले ऊजा+ Aे4लाई Pथा1मकतामा रा|दै आगामी बजेट /नमा+ण गनR भएको छ। मुलुकमा ऊजा+ Aे4को उlच
सभावना रहे को भए प/न Yयसको समु,चत वकास हुन नसकेको /नnकष+स>हत सरकारले यो Aे4लाई उlच
Pाथ1मकतामा पानR भएको हो। ‘सरकार ऊजा+ Aे4तफ+ संवेदनशील भएको पाएका छ!,’ अथ+ म34ालयका एक अ,धकार.ले
भने ‘Yयसै कारण आगामी आ,थ+क वष+को बजेटमा यस Aे4लाई उlच Pाथ1मकतामा रा|ने गह
ृ काय+ भइरहे को छ।’ उनका
अनस
ु ार सYताको नेतYृ व समातेको नेपाल. कांyेसले आvनो घोषणाप4मा उलेख गरे अनस
ु ार अबको तीन वष+मा
मुलुकलाई अ3धकारमH
ु त बनाउन चुनौ/त बढे को छ। सोह. कारण उसले अ>हले यस Aे4लाई Pाथ1मकतामा रा|ने नी/त
अबलवन गन+ थालेको उनले बताए।
सरकारको यह. नी/तका कारण रािjय योजना आयोगको नेतYृ वमा समेत ऊजा+ वaलाई /नयH
ु त गरे को उनले बताए।
सरकारले केह. >दन अगाrड मा4ै ऊजा+ व एवम ् वैकिपक ऊजा+ Pवधन के3?का काय+कार. /नदR शक Pा.डा.
गोव3दराज पोखरे ललाई आयोगको उपा6यAमा /नयुHत गरे को ,थयो। Yयस यता सरकारले आयोगको सदGयमा डा.
Gवbण+म वाLले, डा. यaबहादरु काक, डा. भारते3? 1मw, डा. च3?मbण अ,धकार., डा. गोव3द नेपाल, वमला राई र डा.
Pेम दं गाललाई सदGयमा /नयुHत गEरसकेको छ।आयोगका नव/नयुHत सदGय अ,धकार.ले Gवभावक Kपमा ऊजा+
Aे4लाई उlच Pाथ1मकतामा राखेर अगाrड बsनुको वकप नभएको बताउनुभयो। धेरै अगाrड नै गEरसHनप
ु नR काममा
>ढलाई भएकाले अब Yयसमा थप >ढला गन+ नहुने उहाँको भनाइ छ। ऊजा+ Aे4को वकासमा नेपाल ठूलो सभावना
बोकेको मुलुक हो। ऊजा+को वकासका ला,ग वnवका धनी दे शहKको सूचीमा पनR भए प/न बेलामा काम हुन नसHदा
मल
+ नR अवGथामा गिु न बा6य भएको हो।
ु क
ु यस Aे4मा प/छ परे को मा4 नभइ दै /नक घdट! लोडसेrडङको सामना गनुप
यसअ/घका सरकारले ऊजा+ Aे4लाई Pाथ1मकताको सच
ू ीमा राखेर काम नगदा+ प/न अवGथा भयानक ब3दै गएको हो।
मुलुककमा Pजात34को पुनG
+ थापना भएयता अ>हलेकै Pमुख दल नेपाल. कांyेसले नै सबैभ3दा बढ. समय सYताको रस
चुGयो। ययप, यसअ/घ उलगायत सYतामा पुLने कुनै प/न दलले दल.य Gवाथ+भ3दा मा,थ पुगेर काम गन+ नसHदा
ऊजा+ Aे4को वकास प/छ परे को हो। द1लय Gवाथ+, आ,थ+क चलखेल र एउटाले गरे को काममा अका+ले ख~
ु ा ता3ने Pविृ Yत
हाो मुलुकको वकास र पEरवत+नको सबैभ3दा ठूलो बाधक ब3यो। ऊजा+ Aे4मा समु,चत वकास हुन नसHनक
ु ो Pमुख
कारण प/न यह. भएको वaहK बताउँ छन ्। आयोजना वकास सझौता (पीडीए) हुन वष! समय लाLने, आयोजना
/नमा+णमा भ3दा प/न लाइसे3स ओगटे र बGने Pविृ Yत बsने जGता कारणले समयमा ऊजा+ Aे4को वकास हुन नसकेको
उनीहKको तक+ छ।
काबेल ‘ए’ मा व+व ब,कको सहयोग
काठमाड!, (नेस)वnव बuकले काबेल. ‘ए’ जलवयुत ् आयोजना /नमा+णमा अ◌ाि◌थ+क सहयोग गनR /नणय गरे को छ।
बuकको हालै बसेको बोड+ बैठकले सोह. बuक अ3तग+तको अ3तरा+िjय वYत /नगम –आईएफसी) माफ+त उHत
पEरयोजनामा सहयोग गनR /नण+य गरे को हो। उHत /नण+यअनस
ु ार बuकले हालका ला,ग चार अब+ ^पयाँ सहु1लयतपण
ू +
ऋण र ६० करोड अनुदान सहयोग गनR भएको हो। नेपालको ऊजा+ संकट समाधानमा सहयोग पुया+उने उ}ेnयले यस
Aे4मा सहयोग गनR /नण+य भएको बuकले जनाएको छ। काबेल. ‘ए’ पाँचथरमा नद.को बहावमा आधाEरत जलवयुत ्
आयोजना हो।
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`बजुल. बान घरजLगा ,धतो
ताOलेजुङ, जेठ ५ - ५ वष+अ/घ स^
ु भए प/न उYपादन हुन नसकेको ,चमाल yामीण वयत
ु ् उYपादनका ला,ग
दोखु ९ का खZगवfम सव
ु ेद.ले घरजLगा ,धतो राखेका छन ् । अि3तम चरणमा पग
ु ेर १५ लाख अभावमा काम
रो@कएप/छ सदरमक
ु ाम फुङ1लङको◌े १० आना जLगास>हतको ३ तले घर आइतबार ,धतो राखेका हुन ् । ,धतो
बझ
ु ेप/छ िजवस अ3तग+तको िजला वकास कोषले ८ P/तशत zयाजमा रकम /नकासा >दने भएको छ । उHत
रकम पाइप खEरदका ला,ग धरानिGथत नेपाल OलािGटक कपनीलाई पठाइने उपभोHता स1म/त अ6यA
राजकुमार चुडालले बताए । '४ सय ५० एमएमको २ सय ५० 1मटर पाइप आउन बाँकk छ, सोमबारै पैसा र jक
पठाउँ छ! र जडान गछ[,' चुडालले भने ।
अK सबै काम स@कएको र पाइप जोडेप/छ वयत
ु ् उYपादन हुने उनले बताए । उYपा>दत ९० @कलोवाट `बजुल.
फुङ1लङ याइनेछ । २ वष+मा परू ा गनR गर. ०६४ मा स^
ु भएको /नमा+ण वादववादका कारण लिबएको ,थयो ।
स1म/तमा ३ अ6यA फेEरइसकेका छन ् । २ करोड ३२ लाखमा उYपादन हुने `बजुल.का ला,ग वैकिपक ऊजा+
Pव+न के3?ले १ करोड १२ लाख अनद
ु ान >दएको छ । गEरबी /नवारण कोषले १५ लाख, द yेट >हमालयन jे लले
१० लाख, केयर नेपाल समद
ु ाय सहयोग काय+fमले ८ लाख १३ हजार अनद
ु ान >दएका छन ् । उपभोHताले
सेयरबापत ४५ लाख संकलन गरे का छन ् । िHलन इनजq बuकले ३० लाख ऋण >दएको छ । कोषले ३० लाख
>दनप
ु नRमा आधा मा4ै र बuकले ४० लाख >दनप
ु नRमा १० लाख काम स@कएप/छ मा4ै >दने भएप/छ रकम अभाव
भएको छ ।
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मुआzजा ववादले तीन महYYवपण
ू + Pसारणलाइन अलप4
लोकमbण राई
काठमाडौ, जेठ ५ - मआ
ु zजा ववादले ३ महYYवपण
ू + Pसारण लाइन /नमा+ण लामो समयदे bख परू ा हुन सकेका
छै नन । थानकोटदे bख हEर1स हुँदै भHतपरु , bखती-ढकेबर र हे ट!डा, कुलेखानी, Gयच
ु ाटार Pसारण लाइनको
काम अडकएको हो ।
वयत
ु ् चुहावट घटाउन, सQचालनमा रहे का र भवयमा ब3ने जलवयत
ु ् आयोजनाबाट उYपा>दत वयत
ु ्
छोटो ^टबाट आप/ू त+ गन+ र आपतकाल.न अवGथामा वयत
ु ् आप/ू त+को वकपका Kपमा Pयोग गन+ स@कने
भएकाले ती Pसारण लाइन महYवपण
ू + छन ् । 'ती Pसारण लाइन मआ
ु zजा ववादका कारण ब3न नसकेका हुन ्,'
वयत
ु ् Pा,धकरणका PवHता शेर1संह भाटले भने ।
थानकोट-हEर1स-भHतपरु Pसारण लाइन /नमा+ण स^
ु भएको कEरब १ दशक `ब/तसHदा प/न परू ा हुन सकेको
छै न । उHत Pसारण लाइन /नमा+ण सझौता २०६१ पस
ु मा भएको ,थयो । मआ
ु zजा ववादकै कारण कEरब ३
वष+अ/घ ,च/नयाँ ठे केदारले ठे Hका सझौता तोडेप/छ अ>हले नेपाल.ले 1लएको छ । कEरब २६ @कलो1मटर लामो १
सय ३२ केभी Aमताको उHत Pसारण लाइनको भHतपरु र काठमाड!मा पनR खdड /नमा+ण भइसकेको छ । तर
ल1लतपरु मा पनR कEरब १५ @कलो1मटर खdड मआ
ु zजा ववादका कारण ब3न नसकेको हो ।
Pसारण लाइनको तारम/ु न भएको ज1मन आं1शक Kपमा Pयोग गन+ 1मने भएकाले काठमाड! उपYयका बा>हर
Pा,धकरणले YयGतो ज1मनको म
ू यको १० P/तशत मा4 A/तप/ू त+ >दँ दै आएको छ । ल1लतपरु मा भने
Pा,धकरणले २५ P/तशत रकम A/तप/ू त+ >दँ दा प/न Gथानीय बा1स3दा मानेका छै नन ् । 'सत P/तशत A/तप/ू त+
माLदै अवरोध गरे का छन ्,' Pा,धकरण Nोतले भ3यो ।
उHत Pसारण लाइनको सब Gटे सन बनाउन Pा,धकरणले ल1लतपरु को हEर1समा कEरब ३० रोपनी जLगा
@कनेको ,थयो । तर Gथानीय बा1स3दाले उHत जLगा /नय34णमा 1लएर Pा,धरकणले लगाएको कपाउ3ड
वालसमेत भYकाएका छन ् ।
अढाइ वष+ /नमा+ण अव,ध भएको उHत Pसारण लाइनको अनम
ु ा/नत /नमा+ण लागत २ करोड ३० लाख अमेEरकk
डलर (तYकाल.न म?
ु ा व/नमय दरअनस
ु ार कEरब १ अब+ ९५ करोड ५० लाख ^पैयाँ) ,थयो । तर पटकपटक
/नमा+ण अव,ध थपँदा हालसम ५ अब+ ^पैयाँभ3दा बढ. खच+ भइसकेको छ । उHत Pसारण लाइन /नमा+ण भए
Pा,धकरणले Yयसलाई आपतकाल.न अवGथामा काठमाड! उपYयकामा वयत
ु ् आप/ू त+ गनR वैकिपक Kपमा
Pयोग गन+ सHछ ।
bखती-ढकेबर Pसारण लाइन /नमा+ण भने कEरब १० म>हनादे bख रो@कएको छ । वnव बuकको ऋण सहयोग
रहे को २ सय २० केभी Aमताको ७५ @कलो1मटर लामो उHत Pसारण लाइनको १० वटा पोल र ७ वटा पोलको
फउ3डेसन /नमा+ण गन+ मा4 बाँकk छ । यो Pसारण लाइन /नमा+ण भए bखती र भोटे कोसीबाट उYपा>दत वयत
ु ्
नेपालको पव
् ाउन कEरब ३ सय @कलो1मटर दरू . पार गनु+ पदc न । यसबाट Pाव,धक चुहावट प/न १०
ू q Aे4मा परु य

मेगावाटले घटे र लोडसेrडङ कम गन+ सहयोग पLु छ । तर Gथानीय बा1स3दाले मानव अ,धकार हनन भएको भ3दै
वnव बuकमा उजरु . गरे प/छ उHत Pसारण लाइन /नमा+ण अव^ छ । वnव बuकले /नमा+ण काय+ रोHन आyह
गदर्◌ै◌ै कEरब १० म>हनाअ/घ उजुर.मा अ6ययन स^
ु गरे को ,थयो । Pा,धकरण अ6ययन P/तवेदनको पखा+इमा
छ । वnव बuकले आफूले लगानी गरे को आयोजनामा मानव अ,धकार हनन हुन नहुने मा3यता रा|छ ।
२०६३ असारमा /नमा+ण सझौता भएको उHत Pसारण लाइन /नमा+ण लागत ८४ लाख अमेEरकk डलर (कEरब ८०
करोड ६४ लाख ^पैयाँ) छ । कEरब ३ वष+1भ4 /नमा+ण स@कनप
ु नR भए प/न मआ
ु zजा ववादका कारण उHत
Pसारण लाइनको याद पटकपटक थपँदै आएको छ । आयोजना Aे4का झ3डै २० P/तशत Gथानीय बा1स3दाले
मा4 मआ
ु zजा 1लन मानेका छै नन ् । उHत Pसारण लाइन /नमा+ण हुने Aे4मा Gथानीय बा1स3दाको १ सय ५९
@कYता ज1मन पछ+ ।
YयGतै हे ट!डा-कुलेखानी- Gयच
ु ाटार Pसारण लाइन Aमता अ1भवृ मा हे ट!डा र मातातीथ+का Gथानीय बा1स3दाले
मआ
ु zजा ववाद /नकालेका हुन ् । Yयस Aे4का मा/नसले आनाको ७ लाखदे bख ८ लाख ^पैयाँसम मआ
ु zजा माLदै
Pसारण लाइन /नमा+ण रोकेका छन ् । Pा,धकरणले तार थपी उHत Pसारण लाइनको Aमता २ सय २० केभी
बनाउन खोजेको हो । बsदो वयत
ु ् माग धा3न Pा,धकरणले २०६५ फागन
ु मा उHत Pसारण लाइनको Aमता
थOनेसब3धी कामको सझौता गरे को ,थयो । तर मआ
ु zजा ववादका कारण उHत Pसारण लाइनको याद
पटकपटक थपँदै आएको छ ।
जानकारहK भोटको राजनी/त गदा+ Gथानीय बा1स3दाले नाजायज माग राखेको बताउँ छन ् । 'Pसारण लाइन
बनाउन @क सरकारले नाजायज भए प/न Gथानीय बा1स3दाको माग परू ा गनप
ु+ र्यो, होइन भने शिHत Pयोग गरे र
बनाउनप
ु र्यो,' Pा,धकरणका एक उlच अ,धकार.ले भने, 'यGतो तालले लोडसेrडङ घटाउन र जलवयत
ु ्
पEरयोजना वकास गन+ स@क3न ।'
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नया बजेटमा ऊजा+लाई वशेष Pाथ1मकता / ‘आ,थ+क वृ दर बढाउन लगानी Pवधन’
आ,थ+क संवाददाता , काठमाड!, जेठ ४ , अथ+म34ी डा. रामशरण महतले नयाँ बजेटमा ऊजा+ वकासलाई वशेष
Pाथ1मकता >दने बताएका छन ् । आइतबार राजधानीमा यानेजमे3ट एसो1सयसन अफ नेपाल (यान)ले आयोजना
गरे को पूव+ बजेट छलफल काय+fममा बोदै अथ+म34ी महतले नयाँ बजेटमाफ+त ऊजा+को वकासका ला,ग वशेष
काय+fम याइने बताएका हुन ् । ‘नयाँ बजेटले ऊजा+ वकासमा वशेष योजना याउनेछ, jा3स1मसन लाइनको
वकासलाई वशेष Pाथ1मकतामा राbखनेछ र ठूला आयोजनाह^मा Gवदे शी लगानीलाई वशेष PोYसाहन गEरनेछ’,
म34ी महतले भने । उनले उlचदरको आ,थ+क वृ दर हा1सल गन+का ला,ग लगानीलाई बढाउन नयाँ बजेटमाफ+त
सHदो Pयास गनR प/न Gपट पारे । ‘उlच ग/तको आ,थ+क वृ दरवना समृ  सभव छै न, Yयसका ला,ग हामी
सरकार. र /नजी Aे4को लगानी बढाउनक
ु ो वकप प/न छै न, सरकारले यसमा 6यान >दनेछ’, म34ी महतले भने ।
उनले सरकार र /नजी Aे4ले नै लगानी बढाउनप
ु नRमा जोड समेत >दए । उनले नेपाल. समृ को आधार नै ऊजा+को
वकास भएकाले Gवदे शी तथा वदे शी लगानीकता+माफ+त ऊजा+को वकास गनुप
+ नR धारणा राखेका ,थए । वगतका
तुलनामा लगानीको वातावरण ब3दै गएको दाबी गरे का म34ी महतले Yयसका ला,ग सरकारले सबैखाले सहयोग गनR
P/तबता समेत यHत गरे का ,थए । उनले चालू खच+ कम गदc पँज
ु ीगत खच+ बढाउँ दै जानप
ु नRमा समेत जोड >दएका
,थए । उनले आठ P/तशतको आ,थ+क वृ दरवना मुलुकको समृ  सभव नहुने बताउँ दै Yयसका ला,ग उlचदरमा
लगानी बढाउनप
ु नR बताएका ,थए ।
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-थानीयसँगको सझौताप1छ हे वा ए को काम सुचा3
भीमकुमार बाँGकोटा-पाँचथर, ६ जेठ । हे वा ए जलवयत
ु ् आयोजनका काम गEररहे को पाँचथर पावर कपनी र
याङनामका Gथानीयसँग सझौता भएप/छ आयोजनाको काम सु^ भएको छ । पाँचथर उयोग बाbणयस संघको
अगुवाईमा बसेको बैठकले कपनी र Gथानीयह^सँग सात बुँदे सझौता भएप/छ पाँच>दनयत ठOप भएको आयोजनाको
काम मगलबारदे खी सुचा^ भएको हो ।
कपनीले २५ के1भएको jा3सफरमर, ६ सय 1मटर `बजल
ु .को तार, २५ वटा काठको पोल, एक वटा पलामको पोल
Gथानीयलाई उपलzध गराउनप
ु नR भएको छ । YयGतै सात घिु त सडक /नमा+णका ला,ग छ लाख ^पया उपलzध
गराउनुपनR, 1समलबोटे गोलाई दे bख सातघिु त हुँदै याङनाम समको मोटरबाटाको सवR कपनीले गनुप
+ नR, कपनीको
काम गदा+ वGतापत भएका यिHतह^लाई कपनीले Gथापत गनुप
+ नR , ,च1लङ>दन, पिlचसे र आसमानेको वयाल
जाने बाटो मम+तका ला,ग कपनीले एक पटकमा ७५ हजार उपलzध गराउनुपनR लगायत सात बुँदे सझौता भएको हो
।
यसअ/घ कपनीले Gथानीयबा1सह^सँग गरे को सझौता पूरा नगरे को भ3दै व1भ3न १० ओटा Gथानीय संGथाह^ले
आयोजनाको काम ठOप पारे का ,थए । याङनाम १ िGथत वडा नागEरक मQच, नागEरक सचेतना के3?, भाइब>हनी वाल
आवाज समूह, नासेल.ङ दे उराल. युवा समूह, दोभान सा>हिYयक पEरवार, हातेमालो कृषक समूह लगायतका १०
संGथाह^ले आयोजनको काम ठOप पारे का ,थए । याङनाम १ लाई वयुतीककरण गनुप
+ नR, सातघिु त 1भरको कEरब
तीन @कलो1मटर मोटरबाटो कपनीले ख/न>दनप
ु नR, आयोजना सQचालनका ला,ग सडक वGतार गदा+ भएको A/तप/ु त+
कपनीले वेहोनुपनR लगायतका १० बुँदे माग राखेर Gथानीयह^ आ3दो1लत बनेका ,थए ।
कपनीका मेनेिजङ डाइरे Hटर पुपयोती ढुंगानाले Gथानीयह^सँग भएको पुराना सझौताह^ लागु नहुने गEर नयाँ
सझौता गEरएको बताए । Gथानीयको मागलाई कपनीले पुरा गनR भएप/छ आजदे bख आयोजनाको काम था1लएको
ढुंगानको भनाई छ । सानीमा बuकको दई
ु अब+ ६२ करोडको ऋण लगानीमा आयोजनाको काम सQचालन भएको हो ।
१५.५ मेगावाट Aमताको वयत
ु ् उYपादन हुने भ/नएको उHत आयोजनाको ५२ P/तशत काम पुरा भईसकेको कपनीले
जनाएको छ ।

>f]t M sf/f]jf/, @)&!÷@÷^

सामुदा1यक व5यत
ु ीकरण अव37
कारोबर सबाददाता

नेपालग3ज, ५ जेठ- टे 3डर P@fयामा >ढलाइ हुँदा बाँके िजलाको खासकुnमािGथत yा1मण सामुदा/यक वयत
ु ीकरण
वGतारको काम अव^ भएको छ । वयत
ु को सब–Gटे सन /नमा+णकाय+ स@कएको लामो समय `ब/तसHदा प/न टे 3डर
P@fयाको >ढलाइले काम अगाrड बsन सकेको छै न । बुटवल–कोहलपुर १३२ केभी दोNो स@क+ट आयोजनाले खासकुnमा–
२ बैEरयामा वयत
ु ् सब–Gटे सन /नमा+ण गरे को छ । Yयहाँको वयत
ु ीकरणको काम अगाrड बढाउन एक म>हनाअ/घ
टे 3डर आवान गEरएको ,थयो, जसमा ६ जना ठे केदारले टे 3डर हालेका ,थए । नेपाल वयत
ु ् Pा,धकरणका उlच
अ,धकार.हKबीच टे 3डर मूयांकनको काममा समझदार. नहुँदा P@fया लिबएको एक अ,धकार.ले बताए ।
वयुत ्

`बGतारको

काम

अगाrड

नबsदा

खासकुnमाका

Gथानीयमा

आशंका

जागेको

छ

।

ठे केदारले वयत
ु ीकरणको सपण
ू + काम सप3न गEरसकेप/छ मा4ै आयोजनाले समद
ु ायलाई हGता3तरण गनRछ ।
यसका ला,ग कुसुम yामीण वयत
ु ् सहकार. संGथा गठन गEरएको छ ।
संGथाका अ6यA तेजबहादरु सुवेद.ले भने आयोजनाको काममा अ>हलेसम स3तुिट गनुप
+ नR अवGथा रहे को बताए ।
“अ>हलेसम

त

ता1लकाअनुसार

नै

काम

गरे को

छ,

अब

भने

>ढलाइ

नहोस ्,”

उनले

भने

।

बुटवल–कोहलपुर १३२ केभी दोNो स@क+ट आयोजनाअ3तग+त बाँकेको खासकुnमामा सबGटे सन तयार गEरएको हो ।
खासकुnमाबाटै दाङको हापुरेमा वयत
ु ् पु¥याउने आयोजनाको तयार. छ । सोह. सब–Gटे सनबाट yा1मण वयत
ु ीकरण
वGतारका ला,ग ३० एमबीएको jा3सफम+र जडान गEरनेछ ।
yामीण सामुदा/यक वयत
ु ीकरण वभाग Pमुख मनोज 1सलवालले बोलप4 (ठे Hका) मूयांकनको P@fयाले >ढलाइ
भएको बताएका छन ् । बोलप4 मूयांकनको काम १ दे bख डेढ म>हना1भ4ै सकेर ठे केदारसँग सझौता गनR तयार.
भैरहे को उनले जानकार. >दए ।
“बोलप4 मूयांकन गEरसकेप/छ ठे केदारसँग १ वष+को सझौता हुन ्छ,” 1सलवालले भने, “०७२ असार1भ4 कुनै प/न
हालतमा कुसुममा बYती बानप
+ नRछ ।
ु छ+ ।” ठे केदारले खासकुnमा – १ दे bख ९ सम वयत
ु ीकरणको सपूण+ काम गनुप
गावसभर २ हजार बढ. पोल र १ दज+न बढ. jा3सफम+र जडान हुनेछन ् ।
सो वयत
ु ीकरण गन+ सरकारले झ3डै ६ करोड लागतको िGटमेट गरे को छ । कुल लागतको १० P/तशत रकम
उपभोHताबाट संकलन गरे र कुसुम yामीण वयत
ु ् सहकार. संGथाले सरकारलाई बझ
ु ाएको छ । संGथाले कEरब ६३ लाख
रकम बझ
ु ाएको अ6यA सव
ु ेद.ले जानकार. >दए । उनले /छटो काम स^
ु गन+ जनताको दबाब आइरहे को प/न बताएका
छन ् ।
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नयाँ व5युत ् ऐनको माग
कारोबर सबाददाता

दोलखा, ५ जेठ - वयमान वयत
ु ् ऐनले जलवयYु को वकास हुन नसHने भ3दै सरोकारवालाले संसा वचाराधीन
रहे को वयत
ु ्◌् वधेयक २०६५ /छटो पाEरत गन+ दबाब >दएका छन ् । वयमान वयत
ु ् ऐन २०४९ पुरानो र अपया+Oत
भ3दै सरोकारवाला संशोधन वा नयाँ वयत
ु ् ऐनको माग गरे ।
वयुत ् ऐन २०४९ काया+3वयन भएको २० वष+ ना/घसHदा समेत कुनै संशोधन÷पEरमाज+न नगEरएको भ3दै दोलखाको
सदरमुकाम चEरकोटमा सरोकारवालाहKले एक काय+fमको आयोजना गर. वधेयक /छटो पाEरत गन+ दबाब >दएका हुन ्
।
bखती yामीण वयत
ु ्◌् सहकार. संGथा दोलखा र सामुदा/यक वयत
ु ्◌् उपभोHता रािjय महासंघले संयुHत
अ3त`4 ्रmया गर. दोलखा र रामेछापका ६ जना सभासाफ+त तYकाल वधेयक पाEरतको P@fया अ/घ बढाउन दबाब
>दए ।
वधेयक पाEरत गदा+ वयत
ु ्◌् उYपादन, Pसारण र वतरणमा उलेखनीय पEरवत+न आउने bखती yामीण वयुत ्◌्
सहकार. संGथाका उपा6यA खZग सुनुवारले जानकार. >दए ।
वधेयकउपर तYकाल.न यवGथापका संसा १ सय ४२ संशोधन PGतावहK दता+ भएका ,थए । व1भ3न संसद.य
स1म/तमा वह
ृ  छलफल भई वधेयकले लगभग अि3तम Kप 1लएको भए प/न पाEरत हुन सकेको ,थएन । हाल सो
वधेयक संसबाट ऊजा+ म34ालयमा @फता+ भएको छ । वधेयकमा भएकोम6ये अनुम/तप4, रािjय वयत
ु ्◌् Pसारण
,yड, वयत
ु ्◌् खEरद `बfk र /नकासी, रोयट. तथा वयत
ु ्◌् महसल
ु , वयYु को गण
ु Gतर तथा सरु Aा तथा लगानी र
सु वधा गर. ६ ओटा बँद
ु ा/यक वयत
ु ्◌् उपभोHता रािjय महासंघका के3?.य
ु ामा संशोधन अ/नवाय+ रहे को सामद
अ6यA rडल.Pसाद /घ1मरे ले बताए ।
उनीहKले वत+मान वयुत ् ऐनमा उYपादन, Pसारण र वतरण Pणाल.मै समGया भएको बताए । अYय,धक संशोधन
PGताव आउने वधेयकहKम6ये वयत
ु ् वधेयक प/न रहे को चचा+ गदc सहभागीहKले यसको उlच महŒवलाई 6यानमा
राखी तYकाल पEरमाज+नस>हत पाEरत गनुप
+ नRमा जोड >दए । दोलखाका संवधानसभा सदGय पशुप/त च!लागाईले
वचाराधीन सो वधेयकलाई @fयाशील बनाएर संसा पेस गन+ र वषयगत स1म/तमा छलफल गराउन आफूले पहल
गनR बताए ।
PGतावत वधेयकका यवGथाहK >दगो Kपमा वयत
ु ीय ऊजा+को वकास र सQचालन गन+, लगानीमै4ी वातावरणको
1सज+ना गन+, वयत
ु ् उपभोHताको हक >हत संरAण गन+ र वयYु को Aे4मा सुशासन कायम गन+ उपयुHत रहे को भ3दै
Pशंसासमेत गEरएको ,थयो ।
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म:यभोटे कोसीमा -थानीयको अवरोध
टं क खZका
1स3धप
ु ाचोक, ५ जेठ- /नमा+णाधीन म6यभोटे कोसी जलवयत
ु ् आयोजनाले Pभावत बा1स3दाको मागलाई बेवाGता
गरे को भ3दै गाती र मा1म+ङका Gथानीयले आ3दोलन गनR भएका छन ् । सु^ङमा,थ भएका घर, टहरा, गोठ र जLगाको
आफूहKले जोbखम मोनप
ु नR भ3दै /नमा+णपnचात ् प/न घर गोठ भिYकए वा जLगा प>हरो लागे Yयसको A/तपू/त+
>दनप
ु नR

द.घ+काल.न

सझौता

आयोजनाले

नगरे

आ3दोलन

गनR

चेतावनी

>दएका

हुन ् ।
,च1लमे जलवयत
ु ् कपनीको◌े अगुवाइमा /नमा+ण हुन लागेको १ सय २ मेगावाट Aमताको म6यभोटे कोसी
आयोजनाको स^
ु ङ /नमा+णकाय+ भइरहे को छ ।
“सु^ङमाग+ Aे4को घरजLगा नापेर Yयसको उ,चत A/तपू/त+ >दने सझौता म6यभोटे कोसी आयोजनाले नगरे
आ3दोलनमा उ4ने तयार. गEररहे को मा1म+ङ सरोकार स1म/तका उपा6यA कुमार राउतले जानकार. >दए । जल, जIगल,
ज1मन र जनतालाई समेटेर आयोजना अ/घ नबढे सु^ङ /नमा+णको काम ठOप पानR भ3दै राउतले सु^ङको भाइबे ्रसनले
गभ+वती म>हला तु>हने, जLगा प>हरो लाLने घर भYकने सभावना भएकाले आयोजनसँग Yयसको उपचार बेलैमा नखोजे
स3त/तहKले दःु ख पाउने बताए । उनले स^
ु ङAे4को जLगा बuकहKले समेत ,धतो सकार नगनR भएकाले सो
जLLगासमेत आयोजनाले अ,धyहण गनुप
+ नR Gथानीयको माग छ ।
यसअ/घ आयोजनाले आफूहKसँग गरे को सझौता प/न काया+3वयन गनप
ु+ नR Gथानीयको माग छ । Gथानीय गाउँ लेसँग
हातेमालो गदc आयोजना अ/घ लाने र गरे का सझौता काया+3वयन गनR P/तबता आयोजनाले जनाएप/छ केह.
म>हनाअ/घ म6यभोटे कोसी सQचालन गन+ Gथानीय सहमत भएका ,थए । तर, प/छलो समय आयोजनाले Pभावत
बा1स3दालाई बेवाGता गरे को, सबि3धत घरधुर.का P/त/न,धलाई राखेर मुआzजा र A/तपू/त+का वषयका छलफल
नगरे को, घरमा कोह. नभएको समयमा जानकार. न>दई गएर आफूखस
ु ी आयोजनाले घरजLगा मूयांकन गरे को,
आयोजनालाई आफूहKसँग बाता+ र सझौता गन+का ला,ग पठाएको प4को कुनै P/त@fया नपाएको, आयोजना आफूखस
ु ी
>हँZन खोजेको जGता आरोप आयोजना Pभावत गाउँ लेको छ ।
“आयोजनाको वरोध होइन Gवागत गछ[, तर आयोजनाले सु^ङमाग+मा,थ पनR घरजLगा ज1मनको उ,चत मूयांकन
गरोस ्,” Pभावत बा1स3दा रामबहादरु भुजेलको भनाइ छ ।
आयोजना /नमा+णपnचात ् खेतीयोLय ज1मन भा1सए, घर भिYकए, च@क+ए, खेतबार. प>हरो लाLयो भने मूयांकनका
आधारमा Yयसको A/तप/ू त+ आयोजनाले >दनप
+ नR र Yयसको Aे4 /नधा+रण गर. दर–रे ट
ु नR द.घ+काल.न सझौता गनुप
अ>हले नै◌े तोकेर बsदो महँगीको अनुपातका वषcपlछे दररे ट बढाउँ दै लैजानप
ु नR महŒवाकांAी माग उनीहKको छ ।
आयोजनामा Gथानीयको जनGतरलाई 6यानमा न>दई दल.य भागब3डाका आधारमा रोजगार. >दइकोमा प/न उनीहK
^ट छन ् ।
तर म6यभोटे कोसी आयोजनाले Pभावत बा1स3दालाई घरजLगाको A/तपू/त+ र मुआzजा >दइसकेको र सहकार.
मोडलबाट Gथानीयको आयआज+न र जीवनGतर उकाGने काय+fम P@fयामा रहे को बताएको छ । म6यभोटे कोसी
आयोजना Pमुख सु/नल लामाले आयोजनाको काम धमाधम भइरहे को बताएका छन ् । उनले Gथानीयको जायज
मागलाई मा4ै छलफलका मा6यमबाट सबोधन गन+ तयार रहे को र उ,चत A/तपू/त+ र मुआzजा >दन आफूहK तयार
रहे को जानकार. >दए । Gथानीयसँगको वाता+प/छ आयोजना /नवा+ध सQचालन हुने भ3दै लामाले अ>हलेसम ६४ 1मटर
सु^ङ ख3ने काम स@कएको बताए ।
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वयत
ु ् आप/ू त+ नहुँदा रोपा 1समे3ट उयोग संकटमा
काशीराम डाँगी
बुढागाउँ (रोपा), जेठ ६ - पया+Oत वयत
ु ् आप/ू त+ र सडक वGतार नहुँदा रोपा 1समे3ट उयोग संकटमा परे को छ ।
िजलामा दई
ु वष+अ/घ Gथापना भएको 1समे3ट उयोगले /नय1मत उYपादन गन+ सकेको छै न ।
पव
ू -+ पिnचम राजमाग+को दाङ खdडदे bख कEरब सय @कलो1मटर उYतर बढ
ु ागाउँ ३ परु ानागाउँ मा /न1म+त 1समे3ट
उयोगले Gथापना समयदे bख सरकारसँग के3?.य yीड लाइनबाट वयत
ु ् जोrड>दन माग गदc आएको छ । सरकारले
मागमा चासो नदे खाएको उयोगको गुनासो छ । एक अब+ २० करोड लगानीमा /न1म+त कारखानाबाट ५ सय टनको
िHलङर उYपादन गनR Aमतासमेत जrडत छ । यGतै २ सय टन 1समे3ट yाइि3डङ गनR Aमता रहे को उयोगले २ सय
जनालाई रोजगार. >दएको छ ।
rडजेल जेनेरेटर Oला3ट Gथापना गर. वयत
ु ् उYपादन गदा+ खच+ /नकै बढे को उयोगले जनाएको छ । वयत
ु ्
आपू/त+का ला,ग उयोग1भ4ै Gथापना गEरएको ३.५ एमभीए Aमताको rडजेल जेनेरेटर Oला3टले दै /नक ८ दे bख १०
हजार 1लटर rडजेट खचदै आएको छ । 'वयत
ु ् उYपादन गन+ महँगो परे काले लागत बढे को छ,' /नमा+णतफ+का
महाPब3धक इि3ज/नयर व3दस
ु ार शाHयले
भने । समु? सहतदे bख उयोग कEरब २ हजार उचाइमा पछ+ । उयोग Gवदे शी लगानीमा /नमा+ण गEरएको हो ।
दाङको तुलसीपुर हुँदै सयानको कपुरकोटबाट उयोगसम वयत
् ाउन ३३ केभी वयत
ु ् पुरय
ु ् Pसारण लाइनको काय+
सु^वाती चरणमा रहे को उयोगले जनाएको छ । उयोगका अ6यA भरत कुँवरका अनस
+ ठाउँ मा /नमा+ण
ु ार दग
ु म
गEरएको उयोगलाई सरकारले >दने सु वधा र सहु1लयत पाउनसके उयोग /नय1मत सQचालन हुनेछ । 'रोपाजGतो
अ/त कम वक1सत Gथानमा ठूलो लगानीमा उयोग Gथापना गरे प/न सरकारले >दने सुवधा पाउन स@कएको छै न,'
कुँवरले भने, 'औयो,गक नी/तले रोपालाई अ/त अवक1सत िजला भनेर वगqकरण गरे को छ । Yयसको अथ+
दग
+ मा /न1म+त उयोगलाई सुगमसँग P/तGपधा+ गन+ सAम बनाउन नी/तअनुसार सडक /नमा+ण तथा वयुत ्
ु म
वGतार गर. उयोगलाई थप सुवधा Pदान गनप
ु+ नR हो ।'
उयोगलाई रािjय राजमाग+सँग जोZन लाLने ३८ @कलो1मटरम6ये राOती राजमाग+अ3तग+त तल
ु सीपरु - कपरु कोट
सडक कालोप4े -ओटा1सल) गEरस@कएको छ । कपुरकोटदे bख उयोग Gथल पुLन १७ @कलो1मटर सडक अझै कlची छ
। रोपा 1समे3टका Pब3ध /नदR शक >दनेश डाँगीका अनुसार सडक /नकै साँघुरो भएकाले दोहोरो jक आवागमन गन+
क>ठनाइ भएको छ । ठूलो लगानीका अ3य उयोगसम पLु न सडक आवागमन सिजलो बनाउन सरकारले पूवा+धार
वकास काय+fमअ3तग+त सडकको Gतरो3न/त तथा /नय1मत वयत
ु ् आपू/त+ गEर>दने गरे को /नदR शक डाँगीले बताए ।
1समे3ट उयोगमा उयोगम34ी समGयासँग जु6दै आएको रोपा 1समे3टको अनुगमन गन+ उयोगम34ी कण+बहादरु
थापा रोपा आएर फकRका छन ् । उयोगको /नर.Aणप/छ म34ी थापाले सरकारले औयो,गक वकास
काय+fमअ3तग+त सहयोग गनR P/तबता जनाए । 'नयाँ नेपाल बनाउन मुलुकका /नकै Gथानमा उयोग /नमा+ण गन+
ज^र. छ ।' म34ी थापाले भने, 'रोपाजGतो अ/त दग
+ Gथानमा /नमा+ण भएको 1समे3ट उयोगले /नकै समGया
ु म
झेदै आएको रहे छ, सरकारले समGया समाधान गन+ Pयास गछ+ ।'
म34ी थापाले दग
+ मा उयोग /नमा+ण गन+ लगानीकता+ले जोbखम 1लएको बताए । सडक वGतारको Gतर उ3न/त गन+
ु म
र /नय1मत वयत
ु ् आपू/त+को यवGथा गन+ सरकारले नयाँ योजना बनाएको उनले दाबी गरे ।
रोपा 1समे3ट उयोगको समGया समाधानाथ+ सरकारले सु^मा ३ करोड रकम व/नयोजन गरे को म34ी थापाले
जानकार. गराए । 'सडक सुधार गनR र /नय1मत वयत
ु ् आपू/त+को यवGथा गन+ उlच Pाथ1मकतासाथ सरकारले
योजना अ/घ सारे को छ ।' म34ी थापाले भने ।
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;DkfbsLo
ाथमकतामा ऊजा=े>
PशGत सभावना बोकेर प/न मुलुक ऊजा+Aे4को वकासमा /नकै कमजोर दे bखएको छ । शासकवग+ले यस Aे4को
वकास र वGतारमा पया+Oत 6यान >दन नसHदा यGतो िGथ/त दे खा परे को हो । वष[ प>हले नै 6यान पुLनप
ु नR भए प/न
Yयसो हुन नसHदा अ>हले आमजनताले Yयसको मार झेनुपरे को हो । सरकारले अझै प/न ऊजा+Aे4को वकास र
वGतारका ला,ग ठोस कदम चान स@करहे को छै न । झीना—म1सना ववादमा अिझरहने र समयमा /नण+य गन+
नसHने पEरपाट. कायमै छ । एउटा सरकारले अकx सरकारको पालामा भएको कामको Gवा1मYव yहण नगनR र सधै
अका+ले गरे को कामको ख⁄ु ◌ा ता3ने Pविृ Yत हामीकहा छ । यसले कसैलाई फाइदा गदc न । मुलक
ु को अ>हलेको आवnयकता
भनेको वयमान ऊजा+संकटको अवGथालाई हटाउने नै हो । यसका ला,ग सव+Pथम मुलुकको >हत हुने गर. सोlन ज^र.
छ । सरकारले आगामी >दनमा ऊजा+Aे4लाई प>हलो Pाथ1मकतामा रा|न सHनप
ु छ+ । नया बजेट बनाउने समय
भैरहे काले अ>हलेदेbख नै यसतफ+ सोचवचार प·ु याउन सकेको खdडमा Yयसको सकाराYमक Pभाव पनR /निnचत छ ।
मुलुकमा ऊजा+Aे4को वकासको Pचूर सभावना रहे को भए प/न Yयसको समु,चत वकास हुन नसकेको यथाथ+ कसैस ग
लुकेको छै न ।
सरकारले प/छलो समयमा रािट य योजना आयोगको नेतYृ वमा ऊजा+Aे4लाई बुझेको नेतYृ व 1भ याएको छ । यसबाट
सरकारले यस Aे4लाई ब
ु ने Pयास गरे को हो @क भ3ने भान प/न हु3छ । सYताको नेतYृ व समातेको कांyेसले आ नो
घोषणाप4मा अबको दई
ु वष+मा मुलुकलाई अ3धकारमुHत बनाउने P/तबता साव+ज/नक गरे को ,थयो । उHत P/तबता
परू ा गन+ प/न उसले यस Aे4को सम,ु चत वकासमा 6यान >दनै पछ+ । अबको दई
ु क
ु लाई अ3धकारबाट मिु Hत
ु वष+मा मल
>दलाउने काय+ उसका ला,ग चुनौती प/न हो । जनताले उसको मूयान Yयसैबाट प/न गनRछन ् । ऊजा+Aे4को वकासमा
नेपाल ठूलो सभावना बोकेको मुलुक हो । ऊजा+को वकासका ला,ग वnवका धनी दे शको सूचीमा पनR भए प/न बेलैमा
काम हुन नसHदा मुलुक यस Aे4मा प/छ परे को मा4 नभई दै /नक घ3ट! लोडसेrडIगको सामना गनप
ु+ नR अवGथामा
गुिन बा6य भएको हो ।
यसअ/घका सरकारले ऊजा+Aे4लाई Pाथ1मकतापूण+ सूचीमा राखेर काम नगदा+ प/न अवGथा भयानक ब3दै गएको हो ।
मुलुकमा Pजात34 बहाल. भएयता अ>हलेकै Pमुख दल कांyेसले नै सबैभ3दा बढ. समय सYताको रस चG
ु यो । ययप
यसअ/घ ऊलगायत सYतामा पLु ने कुनै प/न दलले दल.य Gवाथ+भ3दा मा,थ पुगेर काम गन+ नसHदा ऊजा+Aे4को वकास
प/छ परे को हो । दल.य Gवाथ+, आ,थ+क चलखेल र एउटाले गरे को काममा अका+ले ख⁄ु ◌ा ता3ने Pविृ Yत हाो मुलुकको
वकास र पEरवत+नको सबैभ3दा ठूलो बाधक ब3यो । ऊजा+Aे4मा सम,ु चत वकास हुन नसHनक
ु ो Pमख
ु कारण प/न यह.
दे bख3छ । एउटै आयोजनाको पीडीए हुन वष[ समय लाLने, आयोजना /नमा+णभ3दा प/न ओगटे र बGने Pविृ YतजGता
कारणले समयमा ऊजा+Aे4को वकास हुन नसकेको हो । यसथ+ मल
ु क
ु लाई अ3धकारबाट मिु Hत >दलाउन मा4 नभई
वयुत ् /नया+त गर. PशGत वदे शी मु?ा आज+नको ढोका ख
ु ला गन+का ला,ग प/न ऊजा+Aे4को तीeYतर वकास
अपEरहाय+ छ । यसका ला,ग सरकार स@fय र दरू दशq हुन सHनुपछ+ । उसले यGता काम गन+ मुलुक र जनताको >हतमा
हुने गर. >हमतका साथ योजना बनाउने र Yयसलाई काया+3वयनमा याउने अठोट गन+ सHनुपछ+ । यो नै अ>हलेको
आवnयकता हो ।
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Pसारण लाइनमा अ>हलेसमकै बढ. रकम
लमण वयोगी
काठमाड!-ऊजा+ तथा जलवयत
ु लाई Pाथ1मकतामा राखेर बजेट बनाउने बताउँ दै आएको सरकारले आगामी आ,थ+क वष+
Pसारण लाइन /नमा+णतफ+ हालसमकै बढ. बजेट खच+ गनR भएको छ। नयाँ बजेटमा यस Aे4मा तो@कएको साढे ३० अब+
^पैयाँ 1स1लङम6ये झ3डै ४० P/तशत (१२ अब+ ^पैयाँ) Pसारण लाइन /नमा+णका ला,ग मा4 छुयाइएको हो।
सरकारले ऊजा+ Aे4लाई प>हलो Pाथ1मकता >दने भने प/न गत वष+भ3दा कुल बजेटमा जमा साढे तीन अब+ ^पैयाँ मा4
बढाएको छ। ऊजा+मा व/नयोिजत बजेट खच+ नहुने परपरा बsदै गएकाले अंक मा4 बढाउन उपयH
ु त नदे bखएको
रािjय योजना आयोगका एक उlच अ,धकार.ले बताए।
'यस Aे4को कुल बजेटम6ये कEरब ८७ P/तशत नेपाल वयत
ु Pा,धकरणका ला,ग छुयाइने गEर3छ,' ती अ,धकार.ले
भने, 'उसले क/तपय शीष+कमा आधा रकम प/न खच+ गन+ नसHने वगतका काय+fमले पुिट गरे को छ।' Pा,धकरणले
बजेट

खच+

गन+

सHने

वातावरण

तयार

पान+

ब^

सरकारले

नै

पहल

गनप
ु+ नR

उनको

भनाइ

छ।

सरकारले 1स1लङ नबढाए प/न बजेट अभावले समेत ^Lण ब3दै गएको Pसारण Pणाल. /नमा+ण तथा वGतार गन+ चालू
वष+भ3दा बढ. रकम छुयाएको छ। आयोगले तोकेको 1स1लङअनस
ु ार ऊजा+ म34ालयअ3तग+त (म34ालय, जल तथा
ऊजा+ आयोग र वयुत वकास वभाग) तीन अब+ ८४ करोड र Pा,धकरणका ला,ग २६ अब+ ८४ करोड ^पैयाँ छुयाइएको
छ।
Pसारण लाइनतफ+ तो@कएको अ,धकांश रकम सरकारले खच+ नहुने काय+fममा रा|ने गरे को Pा,धकरणका अ,धकार.
बताउँ छन ्। वैदे1शक ऋण तथा अनद
ु ानको रकम Pसारण लाइनमा राbखने र यो Aे4मा जLगा मुआzजा ववादका
कारणले ल\Aत रकम खच+ हुनै नसHने संGथागत योजना तथा अनुगमन वभागका /नदR शक सुरे3? राजभdडार.ले
बताए।
सरकारले यो वष+ प/न Pसारण लाइनतफ+ कEरब १० अब+ ^पैयाँ छुयाएको ,थयो। तर, ५० P/तशत प/न खच+ हुन
नसकेको वभागले जानकार. >दएको छ। सरकारले भने नयाँ बजेटमा राbखएको बजेट तथा काय+fम जसर. प/न
काया+3वयन गन+ Pा,धकरणलाई सहजीकरण गEर>दने ऊजा+ म34ालयले जनाएको छ। बजेट अभाव भई र ^Lण
अवGथाका २२० केभी bखती–ढकेबर, हे टौडा–भरतपुर, भरतपुर–बद+ घाट, १३२ केभी थानकोट–भHतपुरलगायतका
लाइन

/नमा+णलाई

तीeता

>दइने

म34ालयका

सह–PवHता

सिQजव

बरालले

जानकार.

>दए।

यो Aे4का ला,ग साढे ३० ^पैयाँ 1स1लङ तोकेको आयोगले १७ अब+ ^पैयाँभ3दा बढ. वैदे1शक ऋण र अनद
ु ानबाट जट
ु ाउन
सरकारलाई सुझाव >दएको छ। १७ अब+ ^पैयाँम6ये १५ अब+ ६५ करोड ^पैयाँ ऋण र कEरब १ अब+ ^पैयाँ बढ. अनद
ु ानबाट
जुटाउने लय राbखएको छ।
'Pा,धकरणलाई >दइने बजेटको झ3डै ६५ P/तशत बजेट वैदे1शक ऋण र अनद
ु ान शीष+कमा राbखएको छ,' राजभdडार.ले
भने। वष+भEर कामै नहुने र खच+ गन+ नस@कने शीष+क (आयोजना) मा परे को बजेट खच+ नभई हरे क वष+ @फता+ जाने गरे को
उनले बताए।

उनका अनस
ु ार अ6ययनमा रहे का Pसारण लाइनलाई आवnयकभ3दा बढ. र /नमा+णमै रहे का लाइनलाई कम रकम >दने
सरकार. शैल. यो वष+ केह. कम भएको छ। 'Pारिभक अ6ययन भइरहे का आयोजनामा खच+ नहुने रकम राbख3छ,
Gथानीय अवरोधका कारण अ,धकांश ठाउँ मा काम हुँदैन,' उनले भने, 'यGतो रकम @फता+ जा3छ र अथ+ म34ालयले
Pा,धकरणले रकम >दएर खच+ गन+ सHदै न भ3ने आरोप लाLछ।'
जलवयत
ु आयोजना तथा Pसारण लाइन बनाउन सरकारले Pारिभक लगानी आफuले गनप
ु+ नR सरोकारवाला /नकायको
तक+ छ। 'अ6ययन, जLगा अ,धyहण, ^ख कटानी तथा पहुँचमाग+ बनाउन Gवदे शी पैसा नै चा>ह3छ,' Pा,धकरणका एक
इि3ज/नयरले भने, 'यी काममा वदे शी पैसाले काम लाLदै न, Gथानीयको अवरोध तथा भौगो1लक कारणले वषcभEर काम
नहुन सHछ। 'काम दे bखएप/छ मा4 वदे शी रकमको भुHतानी आउँ छ, काम नहुँदा भुHतानी आउँ दै न र पैसा @फता+
जा3छ,' उनले थपे।
नयाँ बजेटमा पाEरएका काय+fम तथा बजेट काया+3वयनमा Pा,धकरणलाई पनR समGया सररकारले समाधान गनR Pयास
गनR प/न म34ालयका अ,धकार. बताउँ छन ्। '`बजुल. पया+Oतताका ला,ग उYपादन सँगसँगै Pसारण अपEरहाय+ हो, सह–
PवHता बरालले भने, 'लाइन बनाउन सुरAा फौज पEरचालन गरे र प/न म34ालयले यसतफ+को बजेट खच+ गनR योजना
बनाएको छ।'
सरकारले वगतको तुलनामा प/छला वष+मा ऊजा+ Aे4मा व/नयोजन हुने बजेटको आकार भने बढाउँ दै आएको छ।
आ,थ+क वष+ २०६७/०६८ मा २२ अब+ ^पैयाँ मा4 छुयाइएको बजेट चालु आवसम आठ अब+ थपएको छ। Pा,धकरणका
ला,ग बजेट र खच+ गनR Aमता प/न बढाइँदै लैजाने प/न आयोगका अ,धकार.ले बताए।
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नौ जलवयुत ् आयोजनाको खEरद सझौता खारे ज
काठमाड!– नेपाल वयत
ु ् Pा,धकरणले हालसम व1भ3न ९ जलवयत
ु ् आयोजनाको वयत
ु ् खEरद–`बfk सझौता
(पपए) खारे ज गरे को छ। समयमै Pग/त ववरण पेस नगरे को र /नमा+ण P@fयासमेत सु^ नगरे को भ3दै ती Pव+कको
सझौता खारे ज गEरएको हो।
पटक–पटक /नमा+ण P@fया सु^ गन+ आyह गदा+समेत अटे र गरे का कारण YयGता Pव+कसँगसझौता खारे ज गEरएको
Pा,धकरणले जनाएको छ। Pा,धकरणका यापार महाशाखा Pमख
ु >हते3?दे व शाHयका अनस
ु ार यसर. खारे ज गEरएका
आयोजनाहKमा काि3तपुर हाइोपावर कपनीले /नमा+ण गन+ लागेको १० मेगावाटको लाङटाङ, िजटे क नेपालको
मा,थलो मोद., यु/नभस+ल पावरले /नमा+ण गन+ लागेको लZकु खोला, गोखा+ हाइोको दरम खोला, बभेEरयन हाइोको
तलो 3याद., मानसरोवर पावस+को गोमागाढा, wीKप हाइोको सेती खोला, `4योग इनजqको 1मrडल गZडीगाढ र
ऋषकेश हाइोको मा,थलो जुद. छन ्।
यसर. खारे ज गEरएका आयोजनाबाट कुल ४० मेगावाट वयत
ु ् उYपादन गEरने लय राbखएको ,थयो। Yयसमा
सबैभ3दा ठूलो आयोजनामा १४ मेगावाटको मा,थलो मोद. मा4ै हो।
अ3य आयोजनाहK तीन मेगावाटदे bख पाँच मेगावाट मा4ैका छन ्। वैaा/नक र वnवसनीय PGताव पुनः याए ती
आयोजनासँग पन
ु ःसझौता गन+ स@कने जानकार. >दँ दै Pमुख शाHयले आगामी >दनमा हचुवाको भरमा कुनै प/न
आयोजनासँग सझौता नगEरने बताए।
वयत
ु ् खEरद सझौता गनR र कुनै प/न ^पमा आयोजनाको काम अगाrड नबढाउनेको सझौता कायम राbखरहनप
ु छ+
भ3ने पAमा Pा,धकरण नरहे को उनको भनाइ छ। मुलुकमा चरम वयत
ु ् भार कटौती बsनम
ु ा आयोजनाहK समयमा
नब3नु प/न Pमुख कारण रहे को /नकष+मा Pा,धकरण पुगेको छ।
यGतै Pा,धकरणले खEरद सझौता गरे का अ3य आयोजनालाई समेत तYकाल पEरयोजना वकास सझौता गरे र
/नमा+ण परू ा गन+ आyह गरे को छ।
खारे ज गEरएका अ,धकांश आयोजनासँग वषा+कालमा ^ ४.४० र >हउँ दमा ^ ८.८० मा Pा,धकरणले वयत
ु ् खEरद
सझौता गरे को ,थयो।
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नौ जलव5यत
ु ् आयोजनाको ख@रद सझौता खारे ज
२०७१ जेठ ६ गते १७:१५ मा Pका1शत

६ जेठ, काठमाड! । नेपाल वयुत ् Pा,धकरणले हालसम व1भ3न नौ वटा जलवयुत ् आयोजनाको वयुत ् खEरद `बfk
सझौता (पपए) खारे ज गरे को छ । समयमै Pग/त ववरण पेस नगरे को र /नमा+ण P@fयासमेत सु^ नगरे को भ3दै ती
Pव+कको सझौता खारे ज गEरएको हो ।
पटक-पटक /नमा+ण P@fया सु^ गन+ आyह गदा+समेत अटे र गरे का कारण YयGता Pव+कसँगसझौता खारे ज गEरएको
Pा,धकरणले जनाएको छ ।
Pा,धकरणका यापार महाशाखा Pमख
ु >हते3?दे व शाHयका अनस
ु ार यसर. खारे ज गEरएका आयोजनाहKमा काि3तपरु हाइो
पावर कपनीले /नमा+ण गन+ लागेको १० मेगावाटको लाङटाङ, िजटे क नेपालको मा,थलो मोद., य/ु नभस+ल पावरले /नमा+ण
गन+ लागेको लZकु खोला, गोखा+ हाइोको दरम खोला, बभेEरयन हाइोको तल ्◌ा◌ो 3याद., मानसरोवर पावस+को
गोमागाढा, wी^प हाइोको सेती खोला, `4योग इनजqको 1मrडल गZडीगाढ र ऋषकेश हाइोको मा,थलो जुद. रहे का छन ्
।
यसर. खारे ज गEरएका आयोजनाबाट कुल ४० मेगावाट वयत
ु ् उYपादन गEरने लय राbखएको ,थयो । Yयसमा सबैभ3दा ठूलो
आयोजनामा १४ मेगावाटको मा,थलो मोद. मा4ै हो ।
अ3य आयोजनाहK तीन मेगावाटदे bख पाँच मेगावाट मा4ैका रहे का छन ् । वैaा/नक र वnवसनीय PGताव पुनः याए ती
आयोजनासँग पुनःसझौता गन+ स@कने जानकार. >दँ दै Pमुख शाHयले आगामी >दनमा हचुवाको भरमा कुनै प/न
आयोजनासँग सझौता नगEरने बताए ।
वयत
ु ् खEरद सझौता गनR र कुनै प/न ^पमा आयोजनाको काम अगाrड नबढाउनेको सझौता कायम राbखरहनप
ु छ+ भ3ने
पAमा Pा,धकरण नरहे को उनको भनाइ छ । मल
ु क
ु मा चरम वयत
ु ् भार कटौती बsनुमा आयोजनाहK समयमा नब3नु प/न
Pमुख कारण रहे को /नकष+मा Pा,धकरण पुगेको छ ।
यGतै Pा,धकरणले खEरद सझौता गरे का अ3य आयोजनाहKलाई समेत तYकाल पEरयोजना वकास सझौता गरे र /नमा+ण
पूरा गन+ आyह गरे को छ ।
खारे ज गEरएका अ,धकांश आयोजनासँग वषा+कालमा ^ ४.४० र >हउँ दमा ^ ८.८० मा Pा,धकरणले वयुत ् खEरद सझौता
गरे को ,थयो । रासस
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मुआAजा ववाद सBटाउन ‘बजार मूBयमै घरजEगा कारोबार’
लोकबहादरु चापागाई
काठमाड!, ६ जेठ
– घरजEगाको मूBयांकनमा एकGपता नहुँदा रािIJय गौरवको सKटा सँचाइ आयोजनाको नहर खLने काम मुआAजा
मूBय ववादले क@रब १ वष ठNप भयो ।
– व+व ब,कको लगानीमा 1नमाणाधीन खती–ढBकेवर २२० केभी सारणलाइन मुआAजा ववादकै कारण सु3 भएको
१२ वषमा प1न सTकएको छै न ।
– थानकोटदे ख ह@रस7 हुँदै भKतपुर र हे टUडा–कुलेखानी–-युचाटार सारणलाइन 1नमाण प1न Wयसै अXTकएको छ ।
यी सतहमा दे bखएका केह. ठूला आयोजना हुन ् । Aे4ीय र GथानीयGतरमा मुआzजा ववादले रो@कएका काम PशGतै
भे>ट3छन ् । काठमाड!कै क/तपय Gथानमा मुआzजा ववादले सडक वGतार योजना रो@कएका छन ् । घरजLगाको
सरकार. मूयांकन कम भएकाले Gथानीयले बजार मूयमा मुआzजा पाउनप
ु नR दाबी गन+ थालेप/छ मुलुकभर मुआzजा
समGया बिझँदै गएको छ । अझ क/तपय ठाउँ मा Pच1लत मूयभ3दा बढ. मुआzजा माLने गEरएको पाइ3छ ।
घरजLगाको बजार म
ू यमा कारोबार भए मुआzजा ववाद समाधान हुने धेरैको बझ
ु ाइ छ ।
पूवअ
+ थ+म34ी सुरे3? पाdडे बजेटले नी/तगत यवGथा गरे र मुआzजाको /नदानमा4ै होइन, समy घरजLगा कारोबारको
मूयांकन व,धमै समाधान खोिजनुपनRमा जोड >द3छन ् । “बuकमा ऋण 1लँ दा तो@कने मूय र घरजLगा रिजGjे सन पास
गदा+ 1लने कर Pयोजनका ला,ग तो@कने मूय फरक हुनु वडबना हो,” उनले भने, “फरक–फरक उ}ेnयका ला,ग फरक–
फरक कागज बनाउने Pविृ Yत अ3Yय भएर बजार म
ू य र सरकार. म
ू य एउटै भए अ>हले मुआzजा र वYतीय
Aे4लगायतमा दे bखएका अ,धकांश वकृ/त रो@क3छन ् ।” घरजLगा कारोबार बजार मूयमा गन+ वयमान कानुनहK
संशा◌ोधन गनप
ु+ नR भए तYकाल P@fया अ/घ बढाउन प/न उनले सरकारलाई सुझाए ।
घरजLगाको कारोबार बजार मूयमा नहुँदा बuक÷वYतीय संGथाले धेरै समGया झेदै आएका छन ् । वYतीय संGथाले
सरकार. म
ू यांकनलाई ३० P/तशत र बजार म
ू यांकनलाई ७० P/तशत भार >दएर ‘माकRट फेयर याल’ु /नकाल. Yयसमा
३० P/तशत कटाएर ‘rडGjे स याल’ु /नकाने र Yयसैका आधारमा ऋण >दँ दा ,धतो 1लने गछ+ न ् ।
नेपाल बuकस+ संघका उपा6यAसमेत रहे का एनएमबी बuकका Pमुख काय+कार. अ,धकृत उपे3? पौडेल प/न पूवअ
+ थ+म34ी
पाdडेसँगको भनाइमा सहमत छन ् । बजार मूयमै घरजLगाको कारोबार हुने यवGथा काया+3वयन हुन सके अ>हले
दे bखएका धेरै समGया हल हुने उनको ठयाइ छ । अ>हले वYतीय संGथाले दई
ू यका आधारमा ,धतो म
ू यांकन
ु थर. म
गनुप
+ दा+

पटक–पटक

समGया

झेनुपरे को

उनी

बताउँ छन ्

।

अ>हले बजार मूयमै कसैले घरजLगा बेlन (रिजGjे सन पास गन+) चाहे मा प/न नस@कने अवGथा रहे को धेरैको अनुभव
छ । मालपोत काया+लयका कम+चार.ले नै सरकार. मूयमा कारोबार दे खाएर बढ.मा कारोबार गन+ उHसाउने र केह. रकम
उनीहKले प/न 1लने गरे को अनभ
ु व भH
ु तभोगीको छ ।

पव
+ ,चवसमेत रहे का साव+ज/नक संGथान /नदR शन बोड+का अ6यA `बमल वाLले ज/त म
ू स
ू यमा कुरा (rडल) भएको छ,
YयिYत नै मूयमा पास गनR यवGथा गर. अ>हले 1लइँदै आएको रिजGjे सन शुक घटाउन सके घरजLगा मूयका
कारण 1सिज+त धेरै समGया हल हुने बताउँ छन ् । बजेटमाफ+त बजार मूयमा कारोबार गनR यवGथा गन+ सके रायका
ला,ग ठूलो उपलिzध हुने उनको भनाइ छ । हाल सरकारले जLगा रिजGjे सन पास गदा+ yामीण Aे4मा सरकार. मूयमा
२ P/तशत, सहरो3मख
ु Aे4मा ३ र सहर. Aे4मा ४ P/तशत कर 1लने गछ+ ।
अथ+म34ी रामशरण महत वयमान कानन
ु बाटै मुआzजा समGयाको हल खोिजने बताउँ छन ् । घरजLगाको कारोबार
बजार मूयमा गनुक
+ ो वकप नभएको भ3दै उनले कम मूयांकन दे खाउने तर बढ. रकम PाOत गरे को अवGथा
दे bखएमा सपिYत शुीकरणसब3धी ऐनले अकुत सपिYत कमाएको आरोपमा कारबाह. गनR बताए । रायलाई छन
खोदा आफu कानन
ु को कठघरामा उ1भनप
ु नR िGथ/त आउने चेतावनी उनको छ ।
“हरे क Aे4मा आयNोत खोजी/नती हुन थालेको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “कम मूयांकन दे खाएर बढ. रकम PाOत
गदा+ कालोधन सावत हुने जोbखमले घरजLगाको कारोबार यथाथ+ मूयमा हु3छ । अब `बGतारै बजार मूयांकनमै
कारोबार हु3छ ।” बजार मूयमा कारोबार गन+ कुनै समGया रहे YयGता अOयारालाई खोन स@कने उनले बताए ।
अ>हले Gथानीय Kपमा घरजLगाको म
ू यांकन गनR काम सबि3धत िजलाका Pमख
ु िजला अ,धकार. संयोजकYवमा
रहे को स1म/तले गछ+ । स1म/तले हरे क वष+ सबि3धत Aे4को घरजLगाको मूयांकन गर. मूय तोHछ । Yयसैका
आधारमा रायले वषcभEर रिजGjे सन दGतुर 1लने गछ+ ।

>f]t M sflGtk'/, @)&!÷@÷&
Pसारण लाइनमा दाताले लगानी बढाउने
काठमाडौ, जेठ ७ - मुआzजालगायत कारणले व/नयोिजत बजेट खच+ गन+ नसकk प|mज हुने अवGथामा पुगे प/न
ऊजा+ म34ालयले वयत
ु ् Pसारण लाइनमा बजेट बढाउने कसरत गरे को छ ।
म34ालयले ए1सयाल. वकास बuक (एडीबी) लगायत दात ृ /नकायसँग Pसारण लाइन, वतरण र नवीकरणीय ऊजा+मा
ऋण र अनद
ु ान गर. ४६ अब+ ^पैयाँ सहयोग गन+ आyह गरे को छ । Yयस वषयमा सोमबार साँझसम म34ालय र
एडीबीका अ,धकार.बीच छलफल भएको ,थयो । उHत रकम सरकारले चालू आ,थ+क वष+ Pसारण लाइनका ला,ग
छुयाएको भ3दा कEरब साढे ३ गुणा बढ. हो । चालू आ,थ+क वष+ सरकारले Pसारण लाइनमा कEरब साढे १३ अब+ ^पैयाँ
छुयाएको छ ।
Nोतका अनस
ु ार एडीबी र नवR सरकार PGतावP/त सकाराYमक छन ् । 'Pसारण लाइनमा एडीबी थोरै अनद
ु ानस>हत
कEरब १८ अब+ ^पैयाँ र नवR ६ करोड अमेEरकk डलर (कEरब ५ अब+ ६० करोड ^पैयाँ) >दन सकाराYमक दे bखएका छन ्,'
Nा◌ेतले भ3यो । एडीबीले सQचालक स1म/तबाट Gवीकृ/त 1लएप/छ मा4 ऋण Pवाह गन+ सHछ ।
Yयसका ला,ग एडीबीले म34ालयको PGताव सQचलाक स1म/तमा लैजा3छ । Nोतका अनुसार रकमका ला,ग व1भ3न
दात ृ /नकायसँग चरणब छलफल हुनेछ । /नमा+णको चरणमा रहे को बजेटमाफ+त Pसारण लाइन, वतरण र
नवीकरणीय ऊजा+मा दाताको सहयोग 1भयाउन म34ालयले छलफल तीe पानR भएको छ ।
ऊजा+ PवHता केशव6वज अ,धकार.ले दातासँग छलफल सु^ भएको बताए । 'Pसारण लाइन, वतरण र नवीकरणीय
ऊजा+मा दात ृ /नकायसँग छलफल भएको हो,' उनले सं\AOत P/त@fया >दए, 'टुंगोमा पु,गनसकेकाले केह. भ3न सHने
अवGथा छै न ।'
दातालाई सहयोगका ला,ग मनाउन सके म34ालयले Pसारण लाइन /नमा+णमा धेरै रकम खच+ गनRछ । म34ालयले
वयुत ् Pा,धकरणमाफ+त खासगर. का1लगdडकk कEरडोर Pसारण लाइन, बुटवल-बध+घाट Pसारण लाइन, मयाIद.
कEरडोर Pसारण लाइन र मयाङ.-मातातीथ+ Pसारण लाइनमा खच+ गनRछ । अ6ययनको चरणमा रहे को २ सय २०
केभीए Aमताको का1लगdडकk, मयाIद. कEरडोर र मयाIद.-मातातीथ+ Pसारण लाइनका युरोपयन इ3भेGटमे3ट
बuक (यूआईबी) ले २० करोड अमेEरकk डलर (कEरब १८ अब+ ८० करोड ^पैयाँ) >दन कEरब डेढ म>हनाअ/घ सहम/त
जनाइसकेका छन ् ।
कEरब ३५ करोड अमेEरकk डलर लागत अनुमान गEरएका यी Pसारण लाइनमा यूआईबीले एडीबीको अगुवाइमा लगानी
गनR भएको हो । अथ+ले असार १५ 1भ4 ऋण सझौता गनR तयार. गEररहे को छ ।

>f]t M gful/s, @)&!÷@÷&
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>f]t M g]kfn ;dfrf/kq, @)&!÷@÷*
मोद खोला जलव5यWु को उWपादन आधा भLदा कम
दग
ु ा+Pसाद शमा+, पव+त
>हउँ दमा नद.मा पानीको सतह सुकेप/छ `बयYु गह
ृ को उYपादन घटे का कारण >दनहुँ चकx लोडसेrडIग भैरहे को छ । तर
पानी सतह बढे प/छ पव+तमा रहे को एक वयुYगह
ु ् उYपादन नगर. भएको पानी समेत खोलामा फका+एको
ृ ले भने वयत
छ।
पव+तको दे उपुर गावस िGथत १४ दशमलब ८ मेघावाट Aमताको मोद.खोला जलवयत
ु ् के3?को उYपादन Aमता आधा
भ3दा कममा झरे को हो । गमq बढे प/छ >हउँ पLलेका कारण मोद.खोलामा १२ मेघावाटसम वयत
ु ् उYपादन गन+ पुLने
पानी छ तर लामो समय दे bख गभीर खालको भौ/तक र Pा`ब,धक समGया झेदै आएको के3?को `बयत
ु गह
ृ मा
दे bखएको समGयाका कारण जमा साढे ५ मेघावाट मा4 उYपादन भैरहे को छ ।
वयुYगह
+ पमा ब3द भएको छ । यु/नट नं १ मा प/न समGया
ृ मा जडान गEरएका दईु वटा टवाईन म6ये य/ु नट नं २ पुण^
भएका कारण पुण+ Aमतामा सQचालन हुन स@करहे को छै न । यु/नट न) २ मा लामो समय दे bख बेEरIग `बyेप/छ
मम+तको काम स@कएको छै न भने यु/नट नं १ मा समेत समय समयमा बेEरIग ताYने समGयाले पुण+ Aमतामा
सQचालनमा आउन सकेको छै न ् ।
यु/नट नं २ मम+तका ला,ग जम+नीबाट सामान मगाइएको र एक हOता 1भ4मा मम+तको काम सप3न हुने के3? Pमुख
कपलदे ब माQजनले बताउनभ
ु यो । ‘मम+तका ला,ग जम+नीबाट सामाyी मगाउने काम गरे का छौ’ उहाँले भ3नुभयो
‘मम+तको काम एकहOता 1भ4ै सकेर /नय1मत ^पमा वयत
ु ् उYपादन गछ ’ आयोजनाको वयYु गह
ृ मा लामो समय
दे bख समGया दे bखदै आएको छ । के3?को इ3टे कबाट बालुवा छा3ने समGया दे bखएका कारण वयत
ु गह
ृ मा जrडट
टवाईनमा बेEरIगको समGया पटक पटक आउँ दा के3?ले पुण+ Aमतामा सQचालन हुन सकेको छै न । के3? पुण+
Aमतामा

सQचालन

नहुँदा

नेपाल

वयत
ु ् Pा,धकरणलाई

बषRनी

करोडौ

^पैया

घाटा

भैरहे को

छ

।

यता /नमा+णको समय दे bख नै नै इ3टे कमा समGया रहे को मोद.खोला जलवयत
ु ् के3?को मम+तको काम गतबष+ दे bख
शु^ भएको मम+त काय+मा >ढलाई भएको छ । जेठ म>हना 1भ4मा मम+त काय+ सप3न गनुप
+ नRमा ठे केदारले अ>हले सम
१५ पं◌्र/तशत समेत काम सप3न गरे को छै न ् । ठे केदार भने /नमा+ण काय+को याद थOने तयार.मा रहे को बुbझएको छ
।
के3?को इ3टे कको पुरै मोrडफkकेसन गनR काम सप3न गन+ कEरब १७ करोड ^पयाँमा ठे Hका >दइएको ,थयो । इ3टे कको
rडजाईनमै समGया भएकाले पटक पटक पानी च>ु हने र बषRनी बाढ.ले A/त पय
ु ा+उँदै आएको ,थयो । इ3टे कमा पानी
च>ु हने तथा बालव
ु ा थु Pने समGया भएकाले उHत समGया समेत समाधानका ला,ग मम+त काय+ श^
ु गEरएको हो ।
इ3टे कमा बालव
ु ा थP
ु ने र गेटबाट पानी च>ु हने समGया भएप/छ बषा+याममा समेत जलवयत
ु ् के3?मा Aमता अनस
ु ार
वयुत ् उYपादन हुन सकेको छै न । गत बष+ दे bख शु^ गEरएको /नमा+ण काय+मा गत बष+ मा4ै ३ करोड भ3दा ब>ढ खच+
भएको ,थयो । मम+तको काममा टचार भएकोले चचा+ समेत छ ।

>f]t M hg;jfn, @)&!÷@÷*
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>f]t M cly{s b}lgs, @)&!÷@÷(
नेशनल हाइोको २४ लाख @कYता सेयर द^
ु पयोग गनRलाई कारबाह.को माग
आYथक संवददाता, काठमाडU, जेठ ८,
नेशनल हाइो पावरको २४ लाख १० हजार तीन सय ८९ @कYता सेयर सQचालक स1म/तका केह. सदGयको
1मलेमतोमा द^
ु पयोग गEरएको भे>टएको छ । `बह.बार नेशनल हाइोपावरले उHत सेयर द^
ु पयोग गनRह^मा,थ कडा
कारबाह. गन+ ,धतोप4 बोड+लाई आyह समेत गरे को छ । नेशलन हाइोका अ6यA कुमार पाdडेले `बह.बार ,धतोप4
बोड+मा दता+ गराएको एक प4मा नेशलन हाइो पावरको सेयर द^
ु पयोग गनRह^मा,थ कारबाह. गन+ माग गEरएको छ
।नेशनल हाइोपावरले २०६५ साल साउन १३ गते /नकाशन गरे को ७० लाख @कYता हकPद सेयरह^मा २४ लाख १०
हजार तीन सय ८९ @कYता सेयरह^ `बfk भएका ,थएनन ् । `बfk नभएका सेयरह^म6ये ११ लाख ८८ हजार @कYता
सेयरह^ तYकाल.न सQचालक स1म/तले बंगलादे श बuकलाई बेlने /नण+य गरे को ,थयो । २०६५ सालको चैत म>हनाको
२५ गते तYकाल.न सQचालक स1म/तमा रहे का Pद.पमान वैय, Pभु केशरमान Pधान, जेन wेठ र हु जन
ु Hवीनले
`बfk नभएको सेयरम6ये ११ लाख ८८ हजार @कYता सेयर बंगलादे श बuकलाई बेlने /नण+य गरे का ,थए ।
तर, बंगलादे श बuकको नाममा जार. भएको ११ लाख ८८ हजार @कYता सेयरबापतको रकम भने कपनीमा दाbखला
नगEरएको भे>टएप/छ बuकलाई रकम बुझाउन आyह गदc गत वैशाख १९ गते नेशनल हाइोले प4ाचार गरे को ,थयो ।
बuकले भने नेशनल हाइोको हालसम कुनै सेयर खEरद नगरे को बताएप/छ सQचालक स1म/तले ११ लाख ८८ हजार
@कYता सेयरह^ द^
ु ेको ,थयो । बंगलादे श बuकको नाममा रहे को मा/नँदै आएको हकPद
ु पयोग गरे को तoय खल
सेयरह^ @कतR जालसाजी गर. >दपक नर1संह wेठ र राजधानी इ3भेटमे3ट फdड Pा1ललाई बेचेको पाइएको छ ।
साथै, >दपक नर1संह wेठ र राजधानी इ3भेटमे3ट फdडले हाल सो◌े ११ लाख ८८ हजार @कYता सेयर >हमाल
Hयापटल माकRट एdड इ3भेटमे3ट Pाइभेट 1ल1मटे ड र नेपाल पावर डेभलपमे3ट Pा1ललाई `बfk गरे को खल
ु ासा
भएको छ ।
@कतR जालसाजी गर. बे,चएका उHत सेयरह^ फजq सेयर भएको भ3दै ती सेयरमा सव+साधारणह^लाई लगानी नगन+
कपनीले आyह गरे को छ । तYपnचात ् ११ लाख ८८ सेयर बाहे क अ3य `बfk नभएका सेयरह^ प/न आपसी
1मलेमतोमा तYकाल.न सQचालक स1म/तमा रहे का नवीन wेठ, लमीबहादरु wेठ, Pब3ध सQचालक जेन wेठ,
एन`ब yुप Pा1ल, लोYसे इ3भेटमे3ट Pा1ल, अनारकल. wेठ, `बनु wेठको नाममा जार. गरे को ,थयो । उHत
सेयरह^मा समेत कै@फयत दे bखएको कपनीले जनाएको छ । २०६४ साल चैत ३ गते सप3न भएको कपनीका
११औं वाष+क साधारणसभाले हकPद सेयरबापत कपनीलाई PाOत भएको रकमम6ये आधा रकम कजा+ /तन+ र आधा
रकम सुनकोशी हाइोपावर कपनीमा खच+ गन+ /नदR शन >दएको ,थयो । तर, Yयसबमोिजम कजा+ न/तरको र लगानी
नगरे को दे bखएको छ । साथै, साधारणसभाको /नण+य वपर.त गdडकk सेHयEु र>टज Pा1लमा लगानी गरे को खल
ु ासा
भएको छ । नेशनल हाइोपावर कपनीको अ6यA नरहे का योगे3? राई र तYकाल.न कपनी स,चव कृण /घ1मरे को
हGताAरमा सेयर Pमाणप4 जार. गनR, खdडीकरण गनR तथा Pमाbणत गनR गEरएको भ3दै कारवाह.को मागदावी
स>हत प4चार गEरएको हो । उHत कपनी स,चवको बखा+Gतीको वषयमा हाल पुनरावेदन अदालतमा मु}ा
वचाराधीन अवGथामा रहे को छ ।
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फेवा पावरहाउस बLद
धन बGनेत, पोखरा
पानीको Gथायी Nोत छ। रन अफ Eरभर प/न होइन। जलाशयH
ु त जलवयत
ु ् पEरयोजना प/न होइन। पानीको पया+Oतता
रहे प/न फेवा पावर हाउस (जलवयत
ु ् के3?) भने ब3द छ। वषा+यामको शK
ु अतसँगै के3? ब3द हुँदै आएको छ।
‘जेठमा ब3द भएको छ। असारदे bख पानीको सिQचती बsछ। @कसानको प/न खेती @कसान शुK हु3छ। नहरमा पानी
आएप/छ खेती @कसानीबाट रलपल पानी वयत
ु ् उYपादनमा Pयोग गEर3छ।’ फेवा–सेती जलवयत
ु ् के3दका Pमुख
सुरज दाहालले भ3नुभयो–‘1सँचाइमा उपयोग नभएको पानीलाई Pयोग गदा+ वयत
ु उYपादन /नय1मत गन+ स@कएको
छै न।’
फेवा पावर हाउसको पानीको मु|य Nोत फेवाताल हो। चार सय 1मटर लबाईको नहरबाट ७२ 1मटर ग>हराईमा
पेनGटकबाट खसालेर एक मेगावाट वयत
ु ् उYपादन गEरँदै आएको छ। चारवटा टवाईन छन ्। PYयेक टवा+इनबाट २ सय
५० @कलोवाट वयत
ु ् उYपादन हु3छ। वषा+यामका पूण+ Kपमा सQचालन गEरए प/न एक मेगावाट Aमताभ3दा कम
वयुत ् उYपादन हुने गरे को छ।
पावर हाउस 1म4राj भारतको सहयोगमा २०२४ सालमा /नमा+ण गEरएको हो। भारतकै सहयोगमा 1सँचाई र वयYु का
ला,ग एउटै मा4 नहर बनाइएको @कथयो। नहरको पानी ज1मनमा प/न 1सँचाई गन+ था1लएप/छ समGया उYप3न भएको
हो। एक मेगावाटले कEरब ५ हजार घरपEरवारलाई पुLने भए प/न पूण+ Aमतामा उYपादन हुँदैन ्। पोखरालाई पक
आवरको समयमा २५ दे bख ३० मेगावाट वयYु को खाँचो छ।
नेपाल वयत
ु Pा,धकरणअ3तग+त रहे को के3? सQचालनको ला,ग /नजी Aे4 वा समुदायलाई हGता3तरण गन+ स@कने
Pावधान छ। Pा,धकरणले २०५५ सालमा समुदायमा हGता3तरण गनR नी/त प/न बनाएको छ। Yयो नी/त अनुKप
सQचालनमा रहँदै आएको फेवा के3?लाई समुदायमा हGता3तरण गन+ स@कने छ।
‘समुदायमा हGता3तरण गनR नी/त बनाइएको छ। yामीण Aे4का वयत
ु ् पEरयोजनालाई समुदायमा हGता3तरण
गEरएको उदाहरण प/न छन ्।’ नेपाल उयोग वाbणय महासघका पव
ू + अ6यA आन3दराज म
ु मीले भ3नुभयो।
समुदायमा हGता3तरण गनR नी/त बनाउने समयमा मुमी Pा,धकारणमा आब हुनुहु3oयो।

>f]t M sf/f]jf/, @)&!÷@÷(

मोद खोला जल\ब5युतको उWपादन आधा घ]यो
लमीPसाद सापकोटा-पव+त, ८ जेठ । >हउँ दमा नद.मा पानीको सतह सुकेप/छ `बयुतगह
ृ को उYपादन घटे का कारण >दनहुँ
चकx लोडसेrडIग भैरहे को छ । तर पानी सतह बढे प/न पव+तमा रहे को एक `बयुत गह
ृ ले भने `बयुत उYपादन नगर. भएको
पानी समेत खोलामा फका+एको छ । पव+तको दे उपुर गावस िGथत १४ दशमलब ८ मेघावाट Aमताको मोद.खोला जलवयुत
के3?को उYपादन Aमता आधा भ3दा कममा झरे को हो ।
गमq बढे प/छ >हउँ पLलेका कारण मोद.खोलामा १२ मेघावाट सम `बयत
ु उYपादन गन+ पुLने पानी छ तर लामो समय दे bख
गभीर खालको भौ/तक र Pा`बधीक समGया झेदै आएको के3?को `बयुतगह
ृ मा दे bखएको समGयाका कारण जमा साढे ५
मेघावाट मा4 उYपादन भैरहे को छ ।
`बयुत गह
+ पमा ब3द भएको छ । यु/नट नं १ मा प/न समGया
ु वटा टवाईन म6ये यु/नट नं २ पुण^
ृ मा जडान गEरएका दई
भएका कारण पुण+ Aमतामा सQचालन हुन स@करहे को छै न । यु/नट नः २ मा लामो समय दे bख बेEरIग `बyेप/छ मम+तको
काम स@कएको छै न भने यु/नट नं १ मा समेत समय समयमा बेEरIग ताYने समGयाले पुण+ Aमतामा सQचालनमा आउन
सकेको छै न ।
यु/नट नं २ मम+तका ला,ग जम+नीबाट सामान मगाइएको र एक हOता 1भ4मा मम+तको काम सप3न हुने के3? Pमुख
कपलदे ब माQजनले बताउनुभयो । ‘मम+तका ला,ग जम+नीबाट सामाyी मगाउने काम गरे का छौ’ उहाँले भ3नुभयो ‘मम+तको
काम एकहOता 1भ4ै सकेर /नय1मत ^पमा `बयुत उYपादन गछ ’ आयोजनाको `बयुतगह
ृ मा लामो समय दे bख समGया
दे bखदै आएको छ । के3?को इ3टे कबाट बालुवा छा3ने समGया दे bखएका कारण `बयुतगह
ृ मा जrडट टवाईनमा बेEरIगको
समGया पटक पटक आउँ दा के3?ले पुण+ Aमतामा सQचालन हुन सकेको छै न । के3? पुण+ Aमतामा सQचालन नहुँदा नेपाल
`बयुत Pा,धकरणलाई बषRनी करोडौ ^पैया घाटा भैरहे को छ ।
यता /नमा+णको समय दे bख नै नै इ3टे कमा समGया रहे को मोद.खोला जलवयत
ु के3?को मम+तको काम गतबष+ दे bख शु^
भएको मम+त काय+मा >ढलाई भएको छ । जेठ म>हना 1भ4मा मम+त काय+ सप3न गनप
ु+ नRमा ठे केदारले अ>हले सम १५
पं◌्र/तशत समेत काम सप3न गरे को छै न । ठे केदार भने /नमा+ण काय+को याद थOने तयार.मा रहे को बुbझएको छ ।
के3?को इ3टे कको पुरै मोrडफkकेसन गनR काम सप3न गन+ कEरब १७ करोड ^पैयामा ठे Hका >दइएको ,थयो । इ3टे कको
rडजाईनमै समGया भएकाले पटक पटक पानी चु>हने र बषRनी बाढ.ले A/त पु¥याउँ दै आएको ,थयो । इ3टे कमा पानी चु>हने
तथा बालुवा थुPने समGया भएकाले उHत समGया समेत समाधानका लाि◌ग मम+त काय+ शु^ गEरएको हो । इ3टे कमा बालुवा
थP
ु ने र गेटबाट पानी च>ु हने समGया भएप/छ बषा+ याममा समेत जल`बयत
ु के3?मा Aमता अनस
ु ार `बयत
ु उYपादन हुन
सकेको छै न । गत बष+ दे bख शु^ गEरएको /नमा+ण काय+मा गत बष+ मा4ै ३ करोड भ3दा ब>ढ खच+ भएको ,थयो । मम+तको
काममा टचार भएकोले चचा+ समेत छ ।
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